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SURIYENIN 
VAZİYETi 

MESELESİ 

,---Muğlada ~ Girit'e Çok 

Ş.dd ıı· e· Şiddetli 
1 e 1 Ir 

1 
Hücumlar 

Suriyenin lstiklAline kavuşmasını 
Türkiye kadar memnuniyetle kar
şılıyacak bir devlet tasavvur 01~.
namaz Fakat bunun için degıl 
yalnız ·Tü-'dyenin, İngiltere, Fran
sa ve Al~nyanm da muvafakat 
etmesi şarttır. Şurası muhakkak
trr ki Suriye artık ecnebi tahak
kümü~den bıkmıştır. Hem İngilte
renin, hem de mihverin vasal bir 
devleti olmaktan çıkmak arzusun
dadrr. Fakat görünüşe nazaran bu 
istiklAllne ancak harpten sonra 
kavuşabilecekse kavuşacaktrr. 

1 Zelzele Oldu IAımanıar, 
i Hedefleri 

Bir Çok 

Amansız 

1
1 

Üç Köyde Bir Çok Evler Hasara Şekilde Bombaladı 
Uğradı. 1 Ölü. 1 de Yarah Var 

1 Muğla 25 (A.A.) - Dün ge· 

I
İ ce de şehrimizde muhtelif fa

sılalarla yer satsıntısı kayde -
dilmiştir. Bunlardan saat 24/ 24 

kişi de yaralanmıştır. Gerek 
Muğla ve gerek bu köyler hal· 
kı dün geceyi dışarıda geçir . 
mişlerdir. Zelzele fasılalarla 
devam eylemektedir. l 

te vukua gelen yer sarsıntısı 
M. Zekeriy~ SERTb'L çok şiddetli olmuştur. 

. . Yer sarsıntısından Muğlaya * 
Harbin Akdenize sırayetı, bağh Pisi, Kedoca, Bayır köy· Ankara 25 (A.A.) _ Bugiin 

Yunan adalarının Alman- · )erindeki evlerden yüzde onu saat 11 i iki dakika geçe An · 
lar tarafından işp;ali. İrakta İngil. J oturulamıyacak derecede harap karada dipten gelme kuvvctli
tere aleyhinde bir hareketin baş- olmuş ve yüzde yirmi beşinin ce bir yer sarsıntısı hissediJ . 
laması, ve nihayet Alınanların de bacalan ve duvarlan yıkıl- miştir. Hiç bir hasar ve hiç 
Suriyedeki hava üslerini kontrol mıştar. Bir çocuk ölmüş ve bir bir zayiat yoktur. 
altıria alması ortaya bir Suriye ..... " .... ""...._ ................. - .... - ·- ·------ ·------··---..···--.. ·-..ı•• ...... , .••• ww .. ,.. 

meselesi çıkarmıştır. 
Suriye orta şlilrkın starteji ba

kımından bir nevi anahtarıdı~._ 
Suriyenin vaziyeti __ ile .~n.~ıl~

ler alakadardırlar. Çunku Brı
tania and the Near East" mecmu
asının dediği gibi: 

''İngiltere, doğrud~n doğruya 
deg-ı'lse bile dolayısıyle Suriye-

, ' 
0 d v• 'kl'k nin vaziyetinde hıç hır erşı l 

husule gelmemesin~e a!aka~ar
dır Çünkü Filistinın selametı o
ra;a bailıdır. Mısırın müdafaa
sı ve Süveyş kanalının ac;ık ~u
l~ması, Suriyenin vazi~ebne 
baibdır. Binaeıuıleyh, İngıltere 
Suriyede husule gelebilecek her 
hangi bir değişikliğe · razı ola-

maz.,, d"l . 
Bahusus 1rakta k~~ .ı eru~e 

karşı muharip bir hükumetın 
me1lcut oldu~u. ~lın~nl~nn Su
riyeye kadar indiklerı bır. sır~da 
İngiltere Suriyenin vazıyetıne 
karşı lakayt kalamaz. 

• Surlyenin vaziyeti Almanları 
da alikadar eder. Çünkü Al.man
lar, Giridi aldıktan v~ Surıye_Ye 
yerleştikten sonra şarkı ~k~~nı~
de İngiliz donanması~n ust:ın~.u
~ünü muhafaza etmesı haylı ~uç
leşir. Almanlar bura.d.an. İraka 
yardım edebilirler; Fılıs~~e sar
kabilirler. İrak petrollerın~n. Ak
denize akmasına mani olabılırler. 
Ve nihayet Libyadan Mısıra kar
şı yapacaklan taarruza, buradan 
da ikinci bir taarruzla yardım e. 
debilfrler. Hülasa Almanlar Su: 
riyeyi almakla deiil yalnız şarkı 
.Akcienizdeki İngiliz don~nma~ı
nın vaziyetini, Mısır ve Su~e:r.şın 
de müdafaasını tehlikeye duşure-
bilirler. 

Churchill, Avustralya Başvekili Menzies ile Beraber 

Şam Hava Churchlll'ln 
Ussü Tekrar İngilizlere 
Bombalandı Tavsiyesi 
lngilizler, Suriyede Bir 

· Çok Şehirlere 

Beyannameler Attı 
Kahire, 25 ( A.A. l - "Tebliğ,, 

Suriyede, İn,lliliz hava kuvvetle
rine mensup bomba tayyareleri 
Halep tayyare meydanında bulu
nan müteaddit Alman tayyare -
!erine hücum etmişlerdir. Bir 
düşman tayyaresi tahrip edilmiş, 
birçok tayvare de hasara uğra -
tılınıştır. Bir bomba, bir hanga
ra isabet etmiş ve infilaklar ol
muştur. 

(Devamı: Sa. 5, Sil 4) 

"Herhangi Bir istila 

Teşebbüsü Karşısında 

Sıkı Durunuz .. 
Londra. 25 (A.A.) - Başvekil 

Churchill. İnıtiliz halkına hitaben 
neşrettiği bir şahsi mesaiında. 
bir istila ihtimalinde bütün er
kek ve kadınlara vazifelerini bil
dirmiş ve hülasaten "sıkı duru
nuz, işlerinizle meşgul olunuz., 
demiştir. 

Başvekilin bu mesaiı. önümüz
deki hafta 14 milyondan fazla 
nüsha olarak halka dağıtılacak 

(Devamı: Sa. 5, Sü. 5) 

BerHne Göre 

Girit Adasının Garp 

Kısmı Şimdiden 

Almanlarm Elmdedir 
Giritte tekrar faaliyete gj!c;en Sunderland tipinde İngiliz uzun mesafe tayyarelerinden biri 

:;:~::e:ü~::~:i iven~ Bir 5 /(Ati;~tik-'f;' ~· Veygand 
Kahire 25 (~.A.> -: Ingil~z ler ittifakı 1 lcbirlinine 

hava kuvvetlen umumı kararga- İ Al F•ı :f "':I 
hı~~ri~~~~ğ\ngiliz hava kuvvet- Şayiaları 1 man 1 osu Mu··zah·ır 
lerine mensup tayyareler düş - 1 T k• Ed•ı• 
man mevzilerine ve tayyarel.!ri- a ıp 1 ıyor 
ne şiddetli hücumlarda bulun- Alman Propagandası 
muşlardır. 23/ 24 mayıs gecesi, 
ağır bombardıman tayyareleri Bloktan 
Maleme tayyare meydanına ta- Kuvvetli Bir 
arruz ederek büyük bir tayya-
reyi tahrip etmişler ve büyük Bahsediyor 
yangınlar çıkarmışlardır. 

Ayni tayyare meydanına eün
düzün yapılan bir hücum esna
sında bombardıman tayyar~le
rimiz en az bir düşman tayya
resini tahrip etmişler ve diğer 
müteaddit tayyareleri hasara uğ
ratmışlardır. 

Dün lngiliz av tayyareleri Ma
leme mıntakasına asker ~ıkar
makta olan asker nakliye tay
yarelerine hücum etmişlerdii'. 
Messerschmitt tayyareleriyle ce
reyan eden bir muharebe P.sna
sında bir tayyaremiz düşmü!ltiır. 

/ngiliz askeri heyeti 
reis~nirı sözleri 

Kahire 25 (A.A.) - Yuna11is
tandaki İngiliz askeri heyetinin 
reisi General Heyvood Girıtten 
avdetinde şu beyanatta bulun -
muştur: 

"Giridi tutabileceğimize kanı
im. Yunanistandan çekiliş ve 
Giritte cereyan eden muhaı&be
ler bir hareketin kısımlarını teş
kil etmektedir. Artık son sa!haya 
girdiğimizi, Almanların çık<ır .ı -
bildikleri kuvvetler için takviye 
kıtaatı almakta karşılaştıktan 
müşkülat ve muharebelerı~1 ma
hiyeti yüzünden Giridi tutabile
ceğimizi ümit ediyorum. Domin
yonlar ile Britanya kıtaatı ve 
bahriye silahendazları bu gibı gö
ğüs göğse muharebelerde iyı sa
vaşırlar.,, 

(Devamı: Sa. 5, Sii. 3) 

Londra 25 (A.A.) - Sunday 
Times'in diplomatik muharriri 
yazıyor: 

"Alman propagandası lngıliz 
ve Amerikan efkarı umumiyesinı 
yakında Almanya, Italyd, Fran
sa, Rusya ve Japonyadan mürek 
kep kuvvetli bir blokla karşı la
şacaklanna inandırmak istiyor. 
Oyle muazzam bir blok ki Birle
şik Amerika harbe girmekten s3-
kınmalıdır. 

Almanya ile Rusya arasında 
gU.ya müzakereler yapılmakta 
olduğu hakkındaki haberler müp 
hemdir. Ve birbirini nakzedecek 
mahiyettedir. Maamafih, gerek 
Londrada, gerek MoskovJda 
Eovyet mahfilleri bu müzakere
lere dair çıkarılan haberlerı tek
zip ediyorlarsa da muhakkıık o
lan bir şey varsa o da Alman
ların bu müzakerelerin ehemmi
yeti üzerinde ısrar etmeleridır. 

AMERiKAN 
HAZIRLIGI 

Tayyare imalatı Yüzde 

400 Arttı. 1625 

Fabrika Faaliyette 

Seriinin İddiası 

Son Bir Harpte 

Diğer lngiliz Zırhllst 

da Hasar Görmüş! 

Londra. 25 (A.A.) - İngiliz 
Amiralliğinin tebliği: 

Şimali Atlantikte dünkü mı•
harebeden sonra düşman kuv · 
vetleri, takip eden kuvvetleri -
mizden kurtulmıya çalışmışlar
dır. Akşam üzeri bahriye tayya
relerimiz tarafından yapılan ta
arruzda hic değilse bir torpil 
düsmana isabet etmistir. Düşma
nı harbi kabule mecbur etmeyi 
istihdaf eden harekat devam et
mektedir. 

Amerikadaki akWer 
Vasineton. 25 <A.A.) - Müs

takil Fransız aiansı bildiriyor: 
Hood'un zivaından hayret için
de kalan Birlesik Amerika. bu 
deniz muharebesi hakkında ve 
Bismark zırhlısının takibine dair 
c;abırsızlıkla yeni haberler bek -
leTT'lektedir. 

En modern Alman zırhlıları -
nın Amerika kıtasının ne kadar 
va kınlarında hareket .edebilecek
leri cihetini Amerik~lılar anla
mıva baslamıslardır. Vakıa he -
nüz bu bapta resmi hiçbir mü -

(Devamı: SL 5, SU. 6) 

Bütün 

Bu 
Fransızları da 

Siyasi Tasvibe 

Davet Ediyor 
Vichy 25 (A.A.) - "D. N. B . ., 

Dün Fas şehrine gelen Fransız 
Şimali Afrika fevkalade mümes
sili General Veygand, Fas Suita
niyle ve Fas paşasiyle uzun mü
lakatlarda bulunmuştur. 

General Veygand, Fransız ve 
Fas muteberanı önünde söyle 
diği bir nutukta, Mareşal Pe 
tain'in karar verdiği ifbirliğı 
siyasetinin esaslarını anlatmış ve 
Fransa ile lmparatorluğunt:n is
tikbalini düşünen bütün Fran
sızların bu işbirliği siyasetıni tas 
vip etmeleri lazım geldiğini kay
detmiştir. 

General Veygand ile General 
Nogues bu toplantıdan sonra 
yanında baş vezir Mevlayı Hasan 
olduğu halde Garbi Fas'ta teftış 
seyahati yapmakta olan Sultana 
Tafilalet'de de mülaki olmuşlar 
ve orada da sultanla bir mülakat 
daha yapmışlardır. 

Almanlar Şimali Fransaya 
göz dikmi§ler 

Londra, 25 (A.A.) - lngilte
redeki hür Fransız mümessilleri 
mütareke komisyonunda Fran
sız heyeti reisı bulunan General 
Doyen'in Harbiye Nazırı General 
Hutzinger'e'\ verdiği bir raporu 
neşretmişleröir. 

(Devanu:Sa.s,sn. 5l 

Surivenin vaziyeti ile T~rkiye 
de alakadardır. Çünkü Surıye v.e 
frakta Almanların yerle5mesı. 
Türkiyenin her tarafınd~n tama
men çevrilmesi demektır. Zaten 
Balkanlarda ve adalarda A~?1a? 
kuvvetlerinin bulunması, Tur~ı
yenin yarım ihatası demektır. 
Suriye ve !rakın da Alm~nl~r: t~
rafmdan iş~ali, ihata zıncırı~ın 
tama"?l~~asını.int~ç ede~ektır. 

Sunyenın vazıyetındekı bu ne
zakete binaen ortaya Fransanı~ 
Suriye üzerindeki haklarına aıt 
bir takım meseleler çıkmıstır: 

Milli Küme Maçları 
Vaşington, 25 (A. A.) - Birle

şilt Amerikanın milli müdafaa 
J,tayretleri hakkındaki resmi ista
tistikler şu rakamları vermekte
dir: 

1625 endüstri müessesi faali
yete getirilmiştir. 

Umran 
Yazan: Refik Halid 

Fransanın Surivede kalmıya hak
kı var mıdır? Fransa Alm~n~ann 
burada hava üslerinden ~~tıfa~~ 
etmelerine müsaade edehılır. mı.. 
İn~iltere veya Türkive .surıyeyı 
işıtal etmıeli midir? Vesaıre .. 

* * 
Fransanın Suriye ile olan mü-

nasebeti üç safhaya ayrıla-
bilir: b' d n 

Fransızlar, Cihan har ın_ e 
sonra 1920 de Milletler CemıY~
tinden Suriyeye m9:n~ater bır 
devlet olarak yerleşmıştır. O v~
kit in~iltere ile Fransa~ ha:" ı
çinde araplara vaadettıklerı A
rap birliği vaadini unutarak. araP 
memleketlerini aralarında tak
sim ettiler. Filistin ve İrakı ~n
ı;filtere aldı, Fransaya da Surıye 
verildi. Bu paylaşma büti.i.n a~ap... 
ları olduğu ı;fibi. Suriyelılerı de 
kızdırdı. Bu hoşnutsuzluk zama~ 
zaman isyanlar, kıyamlar .. um?mı 
5ı!revler halinde tecelli ettı. ~ıha
vet Fransa 1932 de bazı musaa
delerde bulunarak Suriveve kı~
mi bir istiklal verdi. Bir meclıs 
kuruldu ve bir reis secildi. Fakat 
bir sene sonra bu sahte istiklali 
de ldvederek Suriyede dikta. 
törlük ilan etti. 

(Devamı: Sa. 5, Si.i. 6) 

Galatasaray 3 

Fenerbahçe 4 -

Demirspor 

Gençlerbirliği 2 

Beşiktaş 5 - Altmordu 

Altay 5 - lstanbulspor 

2 
o 

• Dünkü Galatasaray • Demirs por ma~ından bir Körünüş (Tafs ilit dördüncü sayfamızdadır) 

' 

Bu m ü e s s e s e 1 e r i n 
işletilmesi ilci milyar 840 milyon 
dolara mal olmuştur. Hükumet 
15 milyar 200 milyon dolarlık si. 
parişler yapmıstır. Ordunun mev 
cudu 264.128 den 1.400.000 e ve 
bahriyenin mevcudu da 178.694 
den 242.000 e çıkarılmıştır. Tay
yare imalatı takriben yüzde 400 
artmıştır. Resmi makamlar şim
diki tayvare mevcudunu bildirmi 
vorlar. Fakat Nisan ayındaki ima
litın 1376 tayvare ve o zamanki 
mevcudun da 5200 tayyare oldu
~u bilinmektedir. 

Berlinin Tekzibi 
S.Rusya ile Türkiyeden 

Transit için Talepte 

Bulunulmımıı 1 
Berlin 25 (A.A.) - Alman Ha-ı 

riciye Nezaretinde, Almanyanın 
Türkiyenin ve Sovyetler Birli
ğinden bir transit talehinde bu
lunduğuna dair Corriere Della 
Sura'nın neşrettiği haberlerin ve 
Romadan gelen diğer haberlerin 1 
tamamiyle asılsız olduğu bildi
rilmektedir. 

U• • niversiteye yapılan mühim bir yardım münase1'etlyle 
emlak ve akar listesi sayılırken Meserret otelinin de Is. 

mi anıldığı sırada, elimde olmıyarak otuz yıl evvelki acı hatı
ralara dalıvermiştim; içime bir kasvet c;öküvermişti. Sonra da. 
o ıünlerin uzakta kaldığını ve tarihe gömüldüğünü düşitnerek 
ferahlamış, rahat bir nefes almıştım. "Niçin? Başından ne geç· 
mişti?" diye soracaksınız. Kısac .. -.ılatayım: Meşrutiyette iki 
taraflı, pek çetin, pek insafsız ve kanlı parti kavıalan memle
keti kasıp kavururken, o binanın altındaki kahve, burma bıyık· 
Iı, yanı silüılı, hain bakışlı komitacıların öbek öbek dizilip ha
sımlarını 1tözledikleri bir tarassut kulesi idi. Ne zaman bu ta. 
rafa yolum düşse, korkunç nazarlar karşısında ayaklanmın do. 
)aştığını duyar ve emsalini zihnimden ıeçirerek enseme doiru 
bir tabanca namlusunun uzatıldığı vehmiyle soğuk terler dö
kerdim. Bir kerecik olsun Meser ret kahvesi önünden huzur için
de geçmek bana müyesser olamamıştı. Bahusus, altında, imza 
yerine silah resmi çizilmiş kaba tehdit mektuplannın da ardı a
rası kesilmediği ateşli devirlerde! 

İşte, iki partinin de elbirliğiyle memleketi felakete stlrük· 
liyen kötü zihniyeti ve bunun acı hatıralariyledir ki gazeteler
deki bahis bana ürpermeler vermişti. Fakat, dün, hiç de farkın· 
da olmı:varak ayni binanın önünden rahat rahat yokuşa tırman
dıktan ;onra birdenbire aklıma geldi: Beni ve herhangi bir va. 
tandaşı korkuya düşüren gözler çoktan sönmüştür. Onun içindir 
ki otuz sene evvelki cehalet ve zorbalık yatağının şimdi bir fe. 
yiz ve irfan konağına yardım kaynağİ olmasına iki kere sevin-
dim. • •• 

Eminönil meydanının berbat vazıyetını bilmiyenle•, bu-
günkü medeni manzarasındaki ferahhit herhalde eskiler dere
cesinde anbyamazlar. Onun gibi, yakın l!'-azideki kasvetD, ber· 
bat devirlerde darlık, çile ve korku çekmış olanlann dahi zihni
yetimiz sahasında ba~nlan umranın kıymetini yenilerden cok 
daha özlü. derin bir samimiyetle ve şükranla takdir ettiklerine 
şüphe yoktur. 
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1 HARBE NASIL y AKLAŞIYOR ? Jı Saht~k6rh~. \ 

.. ı~;r~~····;~~~;·-·;;;···~·~~;··-······· -1 i Ölüme Sebep 

, .. U-Li.i..l-1-Ç-IN---8-un-un netıcesıraır kı, ı~;j9\Tetkık Edıhyor 
n ağustosundan, 1940 •lisanı 

na kadar, Amerikada bütün gay-ı 

' Olan Bir Doktor 
Mahkemede 

SARFEDI• LEN retler, sulhi.i temin yolunda har- Bir Fabrika 40 Bin 
candı. :F'akat Norveç, ve Danı -
marka hadiselerinden sonra, ya- Lı'ralık Verg'ı 

Mütehassıs Olmadığı 

GAYRETLER ni geçen nisanda kanaat tebel-
lür etmişti ki, yapılması lazım 
gelen şey, Almanyayı yenecek Kaçakçılığı yapmış 
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1939 ağustosundan 1940 ni
sanına kadar Amerikada bütün 
gayretler, sulhü temin yolun
da harcandı. Fakat Norveç ve 
Danimarka hadiselerinden ı;on
ra, yani geçen nisanda şu ka
naat tebellür etmişti: Yapıl -
ınası lazım Kelen şey Al -
ınanyayı yem~-cek olan silihla 
rı mümkün mertebe süratle 
hazırlamaktır. 

M üttehit Cümhuriyetler hali 
harptedir. Vakıa, ordu 

su, hiç bır cephede döğüşmüyor; 
f kat m&lzemeleri her cephede 
mevcuttur. Amerikanın, dünya 
vı ıkiye bölen barikatın hangi 

rafında mevki aldığı, hiç bir 
pheye mahal bırakmıyacak şe

ktlcle anlaşılmış bulunyor. 
Amerika tayyareciliğinin şefi 

General Arnold Londradadır. A
merıkanın hududu Manche deni
zındedir. Ve Britanyalı mııha
ı plerin yanıbaşında bulunan A-

erı kan teknisyenleri, R. 'A.. F. 
n bombardı.man tayyareleriyle 

Almanya üzerinde uçmaktadır. 
~arın, Amerikan kıtaları kav -

, ya katılacakktır. Yaralı lngiliz 
ırp gemılerınin Amerikan tez 

.ıhlarında tamir olunması, ve 
alzeme vedeklcri Amerikan 

lıarp gemil~rinin Kızıldenizde bu 
unması kabilinden hadiseler, bi

r harp alametidir. Bunun böy 
!f.' olduğunu Almanya da mi.id 
ıktir. Fakat kendisini, bu haki
ati görmemezlikten gelmiye 

mecbur buluyor. 
Halbuki, daha çok yakın gün 

1 rde, Amerikada, "ademi müda-
1 :.ıle,, den bahsolunuyordu. Da
},.ı dün: 

.. _ Ingiltereye her türlü yar
dıın, evet: Fakat yalnız muhare
be müstesna! ,. diyorlardı. 
Bugıin ise şöyle söylüyorlar: 
"- Icabedcrse harbe de gire· 

,. ğiz~,, 

Geçen 5 Teşrinisanide, maruf 
infiratçı Johnson: 

" - Amerikanın harbe girmesi 
g ıyri kabil tevakkidir!,, 

Dedi. 
lhtiyar lngiliz düşmanı Hear~t 

Lile, infiratçılıgın bozgunculuk 
ulduğunu saklamadı. 

Ve bu surcLledir ki, Amerika
da : 
"- Hiç bir şey söyleme:nek, 

hiç hır şey görmemek, ve niç bir 
' ·y duymamak., prensibi i.izı:ırmc 
n.uesscs bulunan sakat infiratçı
lık siyaseti ta kökünden yıkıldı. 

Harbin miısamahasu11 ve feca
yimi çok iyi kavramış bulunan 
Cumhur Reisi Roosevelt, taı·ihte 
daıma, bu harbin önüne geçmek 
icin her şeyi yapmış bir sima oia

- ıak kalacaktır. 

* * Bunu anlamak için, iki sene 
geriye bakalım: 14 nisan 

1939 da, Roosevelt, Hitlere bır 
L mesaj gönderiyor. Bu mesaj ce

\ apsız kalıyor. Çünkü Hitler va
zıyetini almıştır. Ve dünyaya: 

" - Ya harp, yahut da, Alman 
hakimiyetine tebeiyet!,, diyor. 

24 ağw;tosta, Roosevelt , Polon
yaya taıTuzunu hazırlamakla 
meşgul bulunan Hitlere, bir me-

~ )aj daha yolluyor. 
ak Ve onu mantıka davet ediyor. 
ya Tam altı ay, Roosevelt, bütün 
ri.i gayretlerini harcıyor. Polonya 

1arbiyle, bahar taarruzu arasm
tnı :laki altı ay zarfında, tükenmez 

:>Ir sabırla, anlaşma zemini arı • 
ha yor. Samimiyetle itiraf edelim 
sul <i, Amerikanın Hitler vasıtasiy-

5 P yaptığı bu teşebbüsler, Lond
me ·a, ve Pariste öfke uyandır -

namış degıldir. Çünkü Ingilteı·e, 
fır :>rtaya mütemadiyen ve sade 

nfınevi nüfuz ve iktidarını seven 
Roosevelt'i Almanyayı harpten 

51 :>aşka hiç bir şeyin durduramı-
yacağına inandırmak için her 

bı Jayreti göstermiştir. 
Amerikan efkarı u.mumiycsi, 

:>u kanaate ermekten uzaktı. O 
iuşünüyordu ki, Avrupa, kendi 

nı. 1atalarının kurbanıdır. Ve böy-
1 e düşündüğü için, Amerikanın 

na ncs'uliyetini ölçemiyor, Avrupa-
1ın mazeretini kavrayamıyor, Al

m manyanın dünyaya hakim olmak 
htirasını anlayamıyordu. 

Şüphe yok ki, Roosevelt o de
rece kör değildi. Fakat "Beyaz 
;aray" ın bütün kuvveti, 130 mil

n yon Amerikanı, onlara kendi gö
l ruşünü zorla telkin yoluna sap -
n '.Dadan idare etmesindedir. Roose 
n velt, elinde diktatöryali salahi-

) 

h 

~ etlerin mevcudiyetine rağmen 
Qoyle davranır. 

olan silahları miımkün mertebe 
süratle hazırlamaktan ibarettir. 

Nitekim parlamento tatilinden 
evvel, Roosevelt kongreden, bita
raflık kanununun münakaşa olun 
masını istemişti. Fakat bu ka
nunun münakaşası bir rey ek
seriyetle teşrinisani ayına talik 
olundu; Çünkü bu müzakereleri 
talik edenler de, bir çok Ameri
kalılar gibi, harbin uzaklığına b:ı.
nidiler. 

'feşrinisanide Roosevclt kong
rede: 
"- Bizim, diyordu, harbe girmi ve 

niyetimiz yok. Fa kat hareketlerimizle 
olduğu kadar düiiüncelerimizle de bi
tara( kalmamız mümkün değildir. Biz, 
yalanla h akikati tefrik etmesini bili
f' i z. Yalanın mütema dJyen tekrarl.ın
ması, onu asla bir hakikat haline so
kamaz!,, 

Bu beyanatından sonra yftni 
27 teşrinisanide, kongre, amlı«r
gonun kalkmasına karar verdi. 

Fakat Amerikadaki 48 devle
tin harple ili~iklikleri müsnvi d e
ğildi. Bunun içındir ki, Garbi A
merika, lakayttı. Merkezi Ame
rika, 1916 da olduğu 1939 da da 
ağır davranıyordu. Ve derhal ha
rekete geçen, sadece Şarki Ame
rikaydı. 

Roosevelt, 16 mayısta. Musso
liniye şahsi mesajını gönderdi. 
Çünkü bu sefer de., Italyayı harp 
harici bırakmak ümidine bel 
bağlamak istemişti. Amerika ay
ni zamanda, daha ileride, Ispan 
yol - Alman anlaşmasını da gev
şetmek emelindeydi. 

* * Fransa harbinin Almanya le-
hine bir istikamet all1ığı 

günlerde, Paul Reynaud, Amen
kadan imdat istedi. Fakat Fran
sa ogüne kadar, malzem0den 
mahrumiyetini , ve mföıcviyatıaın 
bozukluğunu gizliyen bir propa
ganda yapmak mecburiyetinde 
kalmıştı. Banun içindir ki, Ame
rika, bu imdat talebini, k endisi
ni bir an evvel harbe sokmak 
maksadıylc yapılmış bir hareic~t 
sandı. 

Ondan bir müddet sonra, ar
ka arkaya yıkılan mas um ülke
lerde cereyan eden feci hadise -
ler, Amerikaya hakikatin kor -
kunç çehresini daha vuzuhla 
gösterdi. O kadar ki, Hanri Stim 
son: 

-'- Harp Amerikaya geliyor!,, 
Dediği zaman, onu cinnetle itti
ham eden yalnız Charles Lind
berg olmuştu. Çünkü o, Alman
yanın hiç bir zaman, Amerika kı
tasına bir ihraç hareketi yapa -
mıyacağına kanidi. Fakat nihayet 
Almanya Atlantige de el attı. !:su
nun neticesi olarak, Ingiltere yı
kıldığı, ve Amerika tecrit edildi
ği takdirde, Almanya, kavuşaca
ğı sulhun kendısine kazandıraca
ğı imkanlardan bilistifade, At
lantiği bir Alman denizi haline 
sokacak bir donanma hazırl:.ıya
bilirdi. Bunun neticesinde de, 
günün birinde, Amerikaya da a
yak basabileceği muhakkaktı. A
merikanın bu hakikatleri kavra
yışından sonra, akla gelen sual 
şuydu: 

Acaba, Amerikan yardımı , Al
man propagandasının iddia etti
ği kadar gecikecek miydi? 
Ağustos ayında Ingiltereye ge

len yardım yekünu 314,000 ton
du. Bunlara 50 tane de des tro
yerin ilave olunduğunu unutma
mak lfizımdır. 

Amerika, ayni zamanda, te -
dafüi tedbirlerini almakta, ken
di müdafaa vesaitini takviye et
mektedir. Atlantik filos unun bü
yürütmesini, eski üslerin tak ı.:iye 
olunmasını, ve tersanelerde ye
niden 201 gemi inşasına başlan
masını bu cümleden olarak ha
tırlayabiliriz. 

Hitler, bu kuvvetin büsbütün 
bozduğu müvazeneyi, üçlü paktı 
imzalıyarak kendi lehine tamir 
etmek istedi. Vaşington ise bu 
harekete, tedafüi tedbirlerini 
arttırmakla cevap verdi : Kana
da ile, Avustralya ile teşriki me
saisini hızlandırdı, Meksikayla 
yakınlık tesis etti. Onu mütea
kip, Roosevelt'in intihabı yeniden 
kazanması, mihver için yeni bir 
hezimet teşkil ettl. Buna inan
mak için, o günlerde intişar e
den Berlin, Roma, ve Tokio ga
zetelerine göz gezdirmek bol bol 
kafidir. ,q 

* * 

Defterdarlığa yapılan bir ihba
ra göre, Boğaziçinde faaliyette 
bulunan büyük bir fabrika, ye -
kCınu 40 bin liraya baliğ olan mu 
amele vergisi kaçakçılığı yap
mıştır. Defterdarlık fabrik:ının 
bütün evrak ve defterlerini vıla
yete getirtmiş ve tetkikata baş
lamıştır. 

Iddiaya göre, fabrika sahibi 
her ay Defterdarlığa vermek 
mecburiyetinde olduğu kar ve 
satış miktarını eksik göstermiş ve 
bu suretle hazineyi 40 bin lira 
zarara sokmuştur. Bu işin tet
kikine memur edilen hesap mü
tahassısları geceli gündüzlü ça
lışmaktadırlar. Çünkü vergi ka
çakçılığı 939 senesinde yapılmış
tır. Tahakkuk müruru zamanı 3 
sene olduğundan bu ayın sonuna 
kadar tetkikat bitmezse verginin 
müruru zamana tabi tutulması 
lazım gelmektedir. 

BELEDiYEDE 

Bir Ayda 

Belediye 

Verilen 

Cezaları 
Son bir ay zarfında belediye 

tenbihatına aykırı hareket ettiği 
görülen 799 muhtelif esnaf, 598 
soför ve otobüs biletcisi hrı.kkın
da muhtelif belediye' snçların
dan dolayı ceza zaptı t.utulınuş
tur. 

Ayrıca yürüyen tramv:ıydan 
atlayan 398 kişiden birer lira 
peşin para cezası alınmış, muh
telif fırınlarda yapılan kontrol
lerde tartıları noksan görülen 
3110 kilo ekmek müsadere edil -
miştir. Bir ay içinde tahlil e
dilmek üzere nümuneleri alınan 
gıda maddelerinin adedi 1050 ye 
baliğ olmuştur. 

To'lkoparan Çukuru - Beledi 
ye Tozkoparanın biraz aşağısın
daki çukur mıntakayı topıa1da 
doldurmağa ve ağaçlandıl'ma~a 
karar vermiştir. Fakat çukuru 
doldurtmak için 40 bin metre 
mikaplık toprağa ihtiyaç htısıl ol
makta, bu toprağın nakli de yüz 
bin liraya ihtiyaç göstermekte -
dir. Belediye şimdilik çukur yeri 
doldurtmadan ağaçlandıl'ml!yı 
düşünmektedir. 

Ziraat Enstitüsü 
Talebesi Adanada 

Adana, (TAN) - Ankara yük
sek ziraat enstitüsü talebesin -
den mürekkep 17 kişilik Oir kafi
le başlarında muallim Cahit 
Oncü olduğu halde şehrimize 
gelmiştir. Enstitü talebesi Ada
na ve Tarsus köylerinde tetkik
ler yapacaklardır. 

r·•ıoı nıımıtl&iN ı nl'lllttll 
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!zmir (Hususi) - Kız :ıkşamsan'at okulu tarafından hazırla
nan sergi, merasimle açılmıştır.Sergide, şapka, çiçek, elbise, el 
ve ev işleri n~mına muhtelif veçok kıymetli eşya vardır. 8er
gi, çok beğenilmiştir. Resimdebu sergiden bir köşe görülmek
tedir. 

Sivas ve Kayser ide 
Dikiş Sergisi 

Enstitüleri Tarafmdan Açılan Sergiler 

Ziyaretçilerin Takdirini Kazandı 
Ankara 25 (A.A.) - Aldığımız 

haberler imtihanların sona er
mesi dolayisiyle diğer vilayet 
merkezlerinde olduğu gibi Kay-
seri ve Sıvas kız enstitüleı'inde 
ziyaretçilerin büyük bir takdir 
ve alaka ile tetkik etmiş olduk-
ları eserlerden mürekkep sergi
ler açıldığını bildirmektedir. 

Belgrat Sefirimiz 

lstanbula Geldi 
Belgrat sefirmiz Tevfik Kamil 

Koperler yanında Belgrat sefare
ti başkatibi Füruzan Selçuk, 
ikinci katip Şemsettin Mardin, 
üçüncü katip Mustafa Kayagil, 
ataşemiliter Binbaşı Karni Gılr
tan ve 20 kişiden mürekkep Türk 
kolonisi olduğu halde bir Sov
yet vapuriyle Varnadan şehri
mize gelmiştir. 

Belgrat elçimiz bugünlerde An 
karaya gidecektir. 

---o- --
Nafıa Vekili Ankaraya 

Gitti 
Tetkik maksadiyle bir müddet

tenberi şehrimizde bulunmakta 
olan Nafia Vekili General Ali 
Fuat Cebesoy dün akşamki tren
le Ankaraya dönmüştür. 

---o---
Medreseler Tamir Ediliyor 
Muhasebei hususiye tarafından 

bütün medreselerin tamirine? ka
rar verilmiştir. Uç ay ıçerisin
de tamir edilecek medreseler ha
yır müesseselerine tahsis edile
cektir. Bunlardan bir kısmı da 
çocuk kütüphanesi haline getiri
lecektir. 

Bundan başka Denizli Halke
vinin açtığı dikiş ve nakış kursu
nun yedinci devresinin sona er
miş bulunması dolayisiyle füıl-
kevi salonunda da bir kurstan 
kızlarımızın elde ettikleri bilgi 
ve görgülerin güzel birer nü -
munelerini toplıyan bir sergi a
çılmıştır. 

İzmirde Büyük 

Yol Faaliyeti 
Izmir, (TAN) - !zmirde bü

yük bir yol faaliyeti göze çarp -
maktadır. İzmir - Bergame şo
sesinin 18 ve 19 uncu kilometre
leri arasının esaslı surette tamiri 
mütealı,hide ihale edilmiştir. Iz
mir - Kemalpaşa - Turgutlu men 
fezlerinin tamirine de başlanmış 
tır. Inciraltı plajına turistik yo
lun katranlanrnasına yakında 
başlanacaktır. Balıkköpri.i - Bay
raklı turistik yolunu parke ola
rak inşa edecek müteahhit bu 
husustaki hazırlıklarına başla -
mıştır. 

Hava Kurumuna 
Teberrüler 

Türk hava kurumuna teberrü
ler devam etmektedir. Son bir 
hafta içinde Dilbcrzade kardeş
ler 5000 lira, Ali Aşkar ınah
dumları 2500 lira, Ebuvaf Ben
hayım 1800 lira, Mukavva ki.'ığıt 
limitet şirketi 1450 lira, Robert 
Bahar ve kardeşleri 1250 lira, 
S. V. Pardorokes 1000 lira, Agop 
Mikaelyan 1000 lira teberrüde 
bulunmuşlardır. 

Müddeiumumilik bir doktor 
hakkında ölüme sebebiyet mad
desinden tahkikat yapmakta -
dır. iddiaya göre, Kumkapıda 
oturan Takuhi adındaki bir ka
dın bundan bir kaç gün evvel 
~ancılanmış ve çocuk doğurma a
rn.imi göstermeğe başlamıstır. 
Bunun üzerine o civarda muaye
nehanesi bulunan Artin adında
ki doktor çağrılmış fakat kadın 
doktorun acemiliği yüzünden do
ğururken ölmüştür. 

Dün asliye sekizinci ceza mnh
kemesine verilen Artin, kendisi
nin viladiye mütahassısı olma -
dığını itiraf etmekle beraber se
nelerdenberi doğum işinde ça
lıştığını ve Takuhi için her tüı1lü 
fenni tedbirleri aldığını fakat ka
dının rahmindeki betaetin ölü -
ınüne sebep olduğunu ileri sür
müştür. 

Mahkeme şahitlerin celhi için 
başka bir güne talik olunmuştur. 

POLİSTE: 

Yaralanan 

Hastanede 

' 
Çocuk 

Öldü 
Beyoğlunda Bülbülderzsinde 

oturan sabıkalılardan Ibrahim 
tarafından evvelki gün bıçakla
nan o civarda fırıncı çır:ıklığı ya
pan 16 yaşında Mahir, kaldırıldı
ğı Beyoğlu hastahanesinde öl
müştür. 

Yangın - Tahtakalede Telefon 
sokağında helvacı Hüseyine ait 
yufka imalathanesinde yangın 
çıkmış, bina ile içindeki eşya 

kısmen yandıktan sonra itfaiye 
tarafından söndürülmüştur. A
teşin tezgahın altındaki man -
galdan sıçrıyan kıvılcımlardan 
çıktığı anlaşılmıştır. Tahkikata 
devam edilmektedir. 

Araba Kazası - Sürücıi Pe
riklinin idaresindeki yük araba
sı Cünıhuriyet caddesinden ge
çerken Elmadağında oturan Ha
sibe adındaki kadına çarparak 
vücudünün muhtelif yerlerinden 
yaralamıştır. Yaralı Beyoğlu has 
tahanesine kaldırılmış, PH'ikli 
yakalanmıştır. 

Suç Ustü Yakalandı - !smai1 
adında bir sabıkalı Sirkec1de o
turan Esterna adında bir kızın, i
çinde 25 kuruş bulunan cüzda
nını çalarken suç üstünde yaka
lanmıştır. 

Dün adliyeye verilen Isınnilin 
duruşması üçüncü sulh ~eza mah 
kemesinde yapılmış ve suçu sa
bit görüldüğünden 1 ay müd
detle hapse mahkum olmuş, der
hal tevkif olunmuştur. 

Denizde Çarpışma - Kaptan 
Alinin idaresindeki deniz mo
törü ile Şirketi Haytiyenin 56 
numaralı vapuru arasında Ga
lata köprüsü önünde bir çarpış
ma olmuştur. Motöri.in baş kıs
mı ehemmiyetli surette hasara 
uğramış, tahkikata başlanmıştır. 

1 

1 

1 

Mr. Hull .. iin i~eriye sürd.üğü D u·· nya 
prensıplerın esası lıbe· lVles'e

lesi Miitekabil 
Anlaşmalarla 
Halledilebilir 

dan ileriye sürli1dii. Bu sebeple 
Faşizm mahiyeti itibariyle yine 
sermayedarlık sistemine dayan
dığı için, bir taraftan sosyaliz
me ve Sovyet Rusyaya, diğer 
taraftan pazar düşmanlarına, 
demokrasilere karşı cephe aldı. 

Havzada Atatürk 

1 

1 
i 

ral iktisada dayanır. Bu siste
min esası, ticaret serbestisi, kar 
'-"e pazar iı:in istihsal, ham mad
de membalarının sanayi grup
ları ve devletleri arasında tak-
simi, dahildeki rekabete tröst. 
ler, hariçteki rekabete beynel
milel kartellerle karşı koymak 
için istihsali, ithrılıltı, ihracatı 
inhisar altına almak, rakip sa
nayi gruplarına giimriikler ve a· 
ğır tarifelerle duvarlar çekmek, 
mali sermayeyi i~letmek için, 

mi? 
2 

Günü 
Havza 25 (A.A.) - Atatürit'ün 

* * C ihan harbinin sonunda 

miistemle~eleri ve sanayiles- -..--Yazan••••••••• 
mekte gerı kalan milletleri nü- t • l 

• milli mücadele başlangıçlarında 
Havzaya gelişlerinin 25 inci yıl 
dönümü olan bugün Havza hal
kının coşkun tezahüratı ile kut
lanmıştır. Merasime atılan bir 
topla başlanmış müteakiben A
tatürk'ün resimleri belediyı!deki 
Atatürk odasına konulmuştur. 
Bunu istiklal marşı ve güni.in e
hemmiyet ve kıymetini tebarüz 
ettiren nutuklar, askeri mek
tepliler, gençlik teşekkülleri ya
ya ve atlı köylülerin geçit resmi 
takip etmiştir. 

milletler arasında müte· 
kabil anlaşmalar yaparak, dün
ya meselesini halletmek ıc;ın 
Milletler Cemiyeti kuruldu. 
Harbi kanun harici addeden 
Kellogg misakı imzalandı. Silah
ları tahdit için, terki teslihat 
konferansları toplandı. iktisadi 
müşkülleri hal için, iktisadi kon
feranslar aktedildi. Sulhü koru. 
mak için müşterek emniyet ve 
mütekabil yardım prensipleri i
leri sürüldü. Bütün bunlara rağ., 
men 1914 ten 1939 a kadar ge

fuz mıntakalarına ayırarak is- • S b•h S f 1 tismardır. t a 1 a er e 
~ .. . ......................... . 

başlamıştır. 

O n dokuzuncu asırda başlı
:yan bilhassa yirminci a

sırda son merhdesine varan bu 
iktisadi inki~nf, milletleri a~ır
lardanberi birbiriyle boğazlas
ınıya sevketmistir. On dokuzun. 
cu asırda nıitstemlekelerin çoğu
nu alan devletlerin yamnda, ik
tisadi n•RJd~ff~b kffl~}ğl i
dn11azıulara sahip olaımyan bir 
devletler manzumesi hasıl ol· 
muştur. Almanya, Japon:va bu 
taksimden az hak almıslardır. 
Bu müstemlekelerin taksimi i 
çin yapılan müteaddit harpler
den sonra, sanayi itiharh•le di
ğerlerine nisbetİe inkis~f ede-
miyen kiidik devletlerin :varım 
müstemleke halinde istismarı 

* * Birinci Cihan harbinin so· çen sulh devresinde irili ufaklı 
nunda Almanya mağhip tam 49 harp oldu. İktisadi mü· 

oldu. Elindeki müstemlekeleri cadele, kliringler, para buhran
alındı. Harikulade iktisadi i- ları, iktisadi buhranlarla en had 
lerlemesine rağmen, mannıla- devresine gelmek için yolunds 
tını sürecek pazarları, ham hiç bir .duvara rastgelmedi. Çün
madde membaları olmadan kü, dünya meselesini, mevcut 
yaşaması mümkün zannedildi. tezatlar içinde anlasmalarla ha' 
Kar ve pazar için istihsal yapan letmck mümkiin değildi. 
bir devletin, teknik itibariyle Binaenaleyh bugiin de half 
vardığı son tekfimül merhalesin. liberal dünyanın avdetini temir 
de bir harp halinde patlaması edecek şartlarla ve karşılıkla an· 
tabii idi. Almanyada Faşizm, laşmalar1a sulh akdetmenin ve· 
içinde bulunduğu sermayedarlık ya dünya meselelerini halletme· 
sisteminin geçirdiği buhrandan nin mümkün olduğunu sanmak 
kurtulmak ve yaklasmakta olan 914 ten sonraki tecriibelerder 
sosyalist ihtilalini önlemek kin, ve hadiselerden bihaber olmal 
:vine serma:vedar sınıfı tarafın- veya ders almamak demektir. r 

Oğleden sonra da Cümhuriyet 
meydanında muhit ve civarın 
şöhret kazanmış pehlivanlarının 
iştirakiyle müsabakalar yapıl -
mıştır. Gece halkevinde bir fe
ner alayı yapılacaktır. 

Teknik Okuluna Ait 
Tetkikler İlerledi 

Ankara, (TAN) - inşası mu
tasavver teknik okul ile yüksek 
teknik okuluna ait hazırlıklar 
hayli ilerlemiştir. lngiltereden 
getirilmiş olan profesör Miller, 
kurulacak olan bu mekteplerin 
ne şekilde ve hangi esaslar da
hilinde kurulacağı hakkında tet 
kikler yapmaktadır. 

O gündenberi, artık ortaya 
konulan sual, Amerikanın 

lngiltereye yardım edip etmiye • 
ceği değildir : Şimdi Amerikalı
laı-, sadece, yapmıya karar ver
miş ve azmetmiş bulundukları 
bu yardıma en iyi şekli nasıl ve- 1 
rebileceklerini düşünmektedirler. \.. ______ _,,,..., __ 

(Arkası 5 inci sayfada) ------------"-~~~~--~~-----·~~--~-------../ 
Binalara ait etütler bitmek ü

zeredir. Mektep Gazi enstitüsü 
civarında inşa edilecektir. 

imrall'ya 

Vapur Var! 
Yazan: Naci Sadullah 

-I-

Vaktiyle, tamamı pek az va
tandaşa nasip olan bir 

mazhariyetin hiç değilse bir kıs
mından istifade edebilmek, bugün 
her vatandaşın elindedir: 

Çünkü artık İmralı adasına 
haftada bir defa vapur uğruyor. 
"İmrah" ile cemiyet arasında bu 
uzaktan ve küçiik temasm temin 
olunduğu giindenberi, hepiniz, 
içinde bambaşka, bir hayat ku. 
rulmuş, yepyeni bir alem yara
tılmış olan o adacığı yakından 
göt·ebilirsiniz. 

Ben, bu adacığa uğnyan ilk 
yolcu vapuriy]e son ziyaretimi, 
bundan i.iç gün evvel yaptım. 0-
~aya giderken düşünüyordum ki, 
Imrah adasındaki hayatın kuru
luşundan evvel, bizim mahkum, 
mücrim, cürüm, ve ceza hakkın
daki te1akkilerimiz, diğer bazı 
sahalarda atılmış ileri adımlan -
mızdan geri kalmıştı. 

Geri kalnuştı, çiinkii biz, İm
rah adasını bugünkü haline sok
mak teşebbüsünde bulunmadan 
evvel, nıiicrinıin mesuliyetini 
daima irsiyet membaında aramış, 
mücrimi daima kendisinden inti
kam alınması farzoJan bir mahlftk 
saymış, ve hapishaneyi daima, 
demir parmaklıklanndan i~eri. 
ye, hayatın hiç bir nimetinin sız
maması Iazımge]en günahkarlar 
dünyası şeklinde görmüştilk. 

Bizce mücrim, işlediği suçun 
hütün mesuliyetini, yalnız ken
di sırtında taşıyan mahluk de
mekti. 

Bizce miicrim, içinde yaşadığı 
muhitin kurbanı, veya mazlll'u 
değil, lekesi ve belki de mikro· 
buydu. 

Bizce mücrim, ıslah edilmesi, 
ve cemiyete yeniden kazandırıl· 
ması mümkün olmıyan bir acaip 
mahli\ktu. 

Fakat biz böyle düşünürken, 
bu sahadaki telakkilerimizle ta· 
ban tabana zıt kanaatler besli· 
yenler de diyorlardı ki: 
"- Mücrimi, cemiyet yetisti

rir. Çünkü cemiyet, isyankar bir 
insana, bir cinayet işlemenin muh 
taç olduğu mikyasta öfke verebi. 
lecek tezatlarla doludur. 

Çünkü cemiyet, nanıuskilr ya. 
şamakta en azimkar davranan 
kimseleri bile, cüriim işlemiyc 
sevkedebilecek bir çok tahrikkar 
şeraitle doludur. 

Ve bunun içindir ki, hapisha. 
neleri iyi birer mektep haline so· 
karak, fena bir mektep olan ce· 
miyetin kusurlarına kurban giden 
mücrimleri hayata kazandırmak 
mümkündür.,, 

Ben, İmralı adası yolunda bun
ları düşiinürken kendi kendime: 

"- Acaba, diyordum, hangi ta
raf haklıdır? Ve acaba, o adade 
yaşıyan insanların, birer, ikiscr, 
hatta üçer insan kanı içerek sar. 
hoş olmuş yüreklerini, sefkatle 
ayıltmıya imkan var mıdır? Ve a
caba cani hakikaten, muhtelif 
tahriklerle :voldan çıkarılmış bir 
masum mudur?'' 

İnırah adasınırı değerli ve ~~ne 
miidiirü Esat Adil Miistecahoğ. 
lu'nun .miisaadesi sa.vesinde arp 
larma karıstığım mahkumlar ba 
na isbat ettiler ki, haklarında l'tı 
genis hiisnü nivet beslivenlcr 
"erden göğe kadar haklıdı~lar. 

Bu kanaati isbata '"arıvan mii 
sahedeleri. yarınki y~zım~ mevzu 
edinmek üzere diyeceğim ki. cC· 
miyetin, isledi~i sa~,sız hatalar· 
dan hiç değ-ilse kiir.üciik bir kıs 
mını tamir edebilmesi ancak. fm. 
ralı adasının, bila istisna bUtiiıı 
ceza evleri tarafından niimunc 
edinilmesiyle miitnkiindiir! 

Münakalat Vekili 
Antakya da 

Antakya 25 (A.A.) - Dün !s
kenderuna gelmiş olan Münaka
lat Vekili Cevdet Kerim Jnce
dayı, geceyi orada geçirmiş 
ve bugün şehrimize gelmiştir 
Vek~l şcr~fine . Defne'de bir öğ
le zıyafetı verilmiştir. 

Anta1yada Faydalı Bir 
Konferans 

Antalya 25 (A.A.) - Dün şeh
rimize gelen Ankara siyasal bil
giler okulu doçenti Fethi Çe
likbaş Halkevi salonunda kala
balık bir dinleyici kütlesi huzu
runda harp iktisadı ve m emle
ketimizde tatbiki mevzulu bir 
konferans Yermiş ve alaka ile din 
lenmiştir. 
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TAN A 6 O N E B E D E L 1 

Türkiye Ecnebi f Türkiye 

'\ 
Ecnebi 1 

A.drea deCllftlr· 1400 Kr. 1 aene 2800 Kr. 400 Kr. 8 Ay 800 Kr 
"1ek C25) Kr, 750 • 6 Ay 1500 • 150 . 1 Ay 800 - J 

llunyanın 
Siyasi 
t. anzarası 

l - Son gelen haberlerden İngi
lizlerin K andiya ve Rcsmeye ha
kim oldukları, Almanların ise Ma
leml hava meydıınında tutunduk
ları, takviye kuvvetleri nldıkları 
ve en mühim hnrekfıtın bu bölge
de cereyan ettigi nnlaşılmaktndrr. 
2 - Alman filosunun Groenlanda 
civarına ne maksatla gittiği henüz 
anla~ıJmnmıştrr. Almanların, Gro
enland'ı istihdaf eden bir hareke
te tcsebbüs ctmıs olmaları da 
mümkündür. 

Girit Muharebesi : 

G irit vuiyeti henüz rnüp -
hemiyetini muhnfaza et

mektedir. 
Son haberlerden, İnı:dlizlerin 

Kandiya ,.e Resmo'ya hakim ol
dukları, Almanların ise JUalenıi 
hava meydanında tutundukları, 
takvive kuvvetleri aldıldara ve 
«'n mÜhim harekatın hu hölg-e
de cereyan ettiği anla~ılınakta
dır. 

Giritte Almnn Jıava kuvvetle. 
rinin hakim bir rol ovnamala -
nnın baslıch sebebi. İngilizlerin 
bu adada, Maltada ve Kıbrısta 
olduğu gibi, birc;ok )·eraltı h~
,.a meydanları yap~ıya vakıt 
bulamadıkları icin Jngiliz avcı 
tavvarelerinin Alman avcı. hom 
ba~rdıman ve naklh•e tayyarefo. 
rine karsı miicssir hir s11r1-Ue 
harekete geçememiş olmaları 
kevfiyetidir. 

Buna mukabil, harbin hasın
danheri dPniz kuvvetlerini hii • 
,·iik hir itina ,.e ('Ok tasanufht 
bir surette kullanan İn1?ili71e -
rin Almanların Giridc hakim 
ol~alarına mani olmak icin, do
nanmaln,.ını tehlikeli vazivctle. 
re soktukları Jrciriilmcktedir. 

İne:iliz mahafili, Giridin nıu· 
Jrnr1derntlnın donanmanın ana
}.:1,.cekle"İne bai!lı hulunduii:n, 
Girit harbinin anahtarının do -
n:mmanın elinde olchıi!u \'e d,,. 
ıuınma ihrac har"krtinP m~ni 
"lm11kta dcıvnm cttii!i talcılirde, 
r.;,.jtfin istiliıdan k1nfulacağı 
kan":ıtini beslemektedirler. 

Alman resmi makamlarının 
Girit harbi hakkında tcbli;:;. ne'\· 
retmemrlerine raf:-men. iki giin 
cwvel Alınnn ı:ı:a7.cteleri ilk say
falarına Giridin biivük haritn -
s•llı koyarak hiiyiik pnnto ~~e 
"İnı:rili~ donanmasının kara ı:rıın 
)eri .• ibaresini yazmıslar "': 2~ • 
23 Mayısta iic; giin icinde in!!~ • 
]izlerin 8 kruvazör. 7 muhrıp 
ve diier hirlcnc kiiciik lun·p ;;c· 
:misi kaybettiklerini bildirmış -
le.rdir. 

fngilizler ise, z:n·iat ''erdik
lerini itiraf etmekle beraber, 
kal'lpları hakkında he!'iiz ~ir 
resmi tebliğ neSTetmemışlerdır. 

Alman kaynakları tarafınctım 
'"h 1· verilen rakamlar ('Ok mu a .il • 

iah addedilmekle ~e~aber. I_n· 
giliz zayiatının muhım oldugu 
tahmin dilmekf,.dir. 

Son günlerde. Girit h~rhi!1i • 
İngilizlerin lehine ol:ırak ınkı • 
şaf ettiren diğer hır unsurun 
:müdahale ettiğini göriiyorıız. 
Bu, uzun mesafeli yeni tip İn· 
giliz acı ,.e bombardın1a? ta~
''areleridir. Bu iavvarelerın. Gı-
• -=- - -

ritteıı takriben 700 kilometre 
mesafede bulunan Kıbrıstan, 
yahut 800 kilometre uzakta o -
lan İskendcriyedcn gelmeleri 
icap eder. Halbuki Alman avcı 
bombardıman ve nakliye tay
~·areleri Giride iki ii~ yiiz kilo
metre uzaklardan gelmektedir. 

Girit adasının Alman kuv -
,·etleri tarafından kati işgali. 
İngilizlerin Şarki Akdenizdeki 
hakimiyetlerini sarsabilecek ma 
hiyettedir. Bu denizde çok mer
kezi hir \'azivette bulunan Gi -
rit adası, Almanların Mısıra 
kar~ı yaptıkları ve yapacaklaı·ı 
ha,·a taarruzlarını tahdit eden 
bir me\•kie maliktir. Bu ;ıda Al
manların eline gectikten sonra. 
Kıhrısı, Jlayfan ve Siin~)'sİ da
ha kolaylıkla ve daha -~icssir 
hir surette bombalıvabilel'Ck • 
]erdir. Mısırın miidafaao;ında ve 
İskenderiye irf Filistin arasında 
seyriisefer eden nakli~·e ~enıi -
~erinin hima)·esinde vazife alan 
lngiliz hıtrp gemilerini dddi bir 
surette taciz edehileceklerdir. 

İngilizlerin, !~ıbrıs adasının 
miidafaası idn de, ciddi ~ay -
retler sarfettikleri hissedili\'or. 
Şiiphesiz. uzun zaınandanheri 
('Ok r.sash hir surette tnlıkiın r· 
dilmis olması lazım gelen Kıh· 
rıs adasının Alınanlar tnra(ın -
dan isgali, Giridinkinden cok 
daha ziictür. Ve İnJ?ili7.ler Kıh
rısa hakim oldukları mitddctt·e. ı 
Filistin ve Mısır ciddi tehlike· 
]ere maruz kalmn'a('ak, Alman
ların Suriye~·e cleniz yolu ile 
asker \"e hnrn Jeynzımı ~öndl"r
m,.Jeri - kara sul11rındnn isti
fade etmedikçe - mümkiin ol
rnıvacaktır. 

Son Deniz Harbi : 

G roenlanda acıklarında, a· 
ralarında Bisnıark zırh· 

lısı da bulunan Alman deniz 
kuvvetleriyle İngiliz fi1osu ara
sında cereyan eden deniz har· 
binde, Visamiral banağını tası
;\'an ve dünyanın en hiiviik 7.lrh
Jısı olan II~od'un haf,m.ası, İıı~i
liz donanması i~in şiiphesiz bii
yiik bir kavı1ltır. 

Fakat as~I -mesele, İngiliz do· 
nanmasına nazaran çok zayıf 
'·aziyette bulunan Alman do -
nanınasının, Norvedn şimalin· 
den takriben 1700 kilometre u
zakta bulunan Groenlaoda;va, 
biiyiik tehlikeleri göze alarak, 
ne maksatla gittiğini anlamak· 
tır. 

l\lümldindiir ki, Bismark gibi 
heniiz bilinmh·en modern si -
)ahlarla miicehhez olduihı tah • 
min ~dilnn kuvn•Hi bir ha1'p 
J?Pmisinin dahil olrf ıtğ'u Alman 
filosu, sadeee İngiliz filosunu 
J?afil avlı)·arak ona zaviat ver
dirmek maksadiyle hareket et· 
mis bulunsun. 

Yine mümkiindiir ki hu. Gro. 
cnlandanın isı?alini ic;tihdaf e
den bir hareketin başlangıcı ol
sun. 

Kanada - Groenlanda • İslan
da - İngiltere yolu, Amerikan 
harp malzemesinin İngiltcre;ve 
daha büyük bir emni~·et içinde 
gelmesini miimkiin kılnn ve 
gitik<;e daha fazla kullanılan 
eok hayati hir ~·oldur. Bombar
dıman ve bilhassa kısiı mesafdi 
a\·cı tayyareleri, hu yolu takip 
ederek, kendi vasıtalarivle, bir. 
kac merhalede ,.c zn,·iat ver -
meksizin İngiltereye ·gelmekte . 
dirler. 

Grnenlanda, Amerikayı ita 
''akından a13kadar ctmrktedir. 
İlatırlardadır ki, hi,. mihldet ev 
\•el Mister Roose,•elt. Groen • 
landanın bazı kısımlarınoo Al· 

(Arkası 5 inei sayfada) 

l!•l3ttb!illfiiiM 
RÜMATiZMALI PÜRPÜRA ... 
İnsanın hir gün başı ağrıma· 

ya başlar: bütün ,·ücudiinde k~
rıklık, iştahsızlık, midesinden .~ır 
sıkıntı duyar. Ateşi de biraz yuk· 
selir ... 

Mide, vur abalıya gibi, her ~y
de kabahatli sayıldığından, mıde 
bozulmus da ondan bu haller gel
mi , derler... Fakat bu mide bo · 
zuklufrumın arkasından bazıla· 
rında iki iiç giin sonra bacaklarda 
hilhassa oynak yerlerinin yakın· 
larında benek benek lekeler poy
da olur. Bazılarınd:.ı bu lekeler 
gövde üzerinde de g:"iriiniir. ~a
kat yüzde olması, pek, pek nadır-
dir. 

Lekelerle bcrn!ıer oynak yerle· 
rinde ağrılar meydana ç~k~~· En 
ziyade dizde ve ayak bılegınde, 
ağrılar bir oynak yerinden başka 
yerine geçer, fakat oynak yer· 
leri şişer. 

Bir taraftan da mide bozuklu
lu şiddetlenir: Kay, karı~ a!rıl~
rı. karın sişer yahut .nksme- kh
~üliir. 1shal, çok defa kanlı ... 

Diş etlerinin siştiği, burundan 
lrnn geldiği de olur. 

Bu hastalık, insanı o kadar ra· 
hatsız etmekle beraber tehlikeli 
bir şey değildir. Kendi haline bı
rakılsa hile, bir kaç hafta sonra 
geçer. Fakat ~ene gelir ,.e böyle
ce uzun miiddet aylarea. yı11arca 
sürer. Her defa gidip tekrar gel· 
mesi ardından on bes J?İin kadar 
<trahk .rer alır ... Bu hali de has· 
talı~ın mikroplu olmadığım gös· 
terir. 

Hastalık sonunda kendi kendi
ııe ge~erse de, karın ağrılarının 
şiddeti insanın hatırına türlii 
türlii başka hastalıklar getirir. 
acaba apandisit mi. nmelivat mt 
1nzım olacak? İshal kanlı olunca. 
ıtuha, dizanteri hastalığı mı, f n. 
san oynak :verlerinin ağnlarını u. 
nutur da kötii kötii şeyler diişii. 
nür ... 

Hekiminiz uzaktaysa. o gelin
<'eye kadar, vatakta yatmak, süt 
,.e bol hol limonata içmek yeti
şir .. 

TAN 3 

Millet Meclisi Yeni Bütçeyi Tetkike Başlıyor. 194 1 Bütçesi Hangi Şartlar İçinde 
Hazırlanmıştır? Hususiyetleri Nelerdir? Aşağıdaki Makalede Bunun İzalunı Bulacaksınız. DH!ti@! o o o 

1941 Bütçemizin 
Vecize ve HülCisa 

Dünyanın en hiiyük impara· 
torluğunu kuran Cengiz 

Han, Buhara önüne geldiği zaman 
şehirde mevcut olan yirmi bini 
mütecaviz müsellah kuv\•ctler 
ansızın Cengiz askerinin iistiinr 
cu11anmak için geceleyin şehirde!' 
çıkarlar; l\fogollar bunun farkı· 
na ''arınca birdenbire bu kuvve 
tin etrafını sararlar ve müthi hi 
mukatele olur. Buharahlardaı 
pek az adam şehre a\'det edebiliı 

Karakteri Nedir? 
Bugün Türkiye Büyük Mil-

let Meclisi 1941 mali yı
lı .bütçesini tetkike başlıyor. Ye
m yıl için hükumetin hazır
ladığı bütçe ikinci harp yılının 
şart.ları içinde meydana çıkan 
vazıyetlere göre ayarlanmış 
hesaplara istinat etmektedir. 
Bu bakımdan yeni bütçenin ka· 
rakterleri şöyle hülasa edilebi
lir: 

1 - Türkiye harp haricinde 
olmakla beraber harp kapıla
rı önünde cereyan eden bir 
memlekettir. Bu memlekf'tta 
milli müdafaa ihtiyaçları bil· 
tün faaliyetlerden üstün bir hü
viyet kazanmıştır. 

II - Türkiye harbi birinci 
planda bir hadise telakki etmek
le beraber inşa faaliyetini his
solunur derecede durdurmuş 
değildir. Cümhuriyet Türkiye
sinin değişmiyen vasfı sağlam 
bir inşa ve imar politikasına 
dayanmaktır. Bunun içindir ki 
en müşkül şartlar içinde dahi 
Cümhuriyet Türkiyesi inşa ve 
imar faaliyetini durdurmamış
tır. 

III - Harp o şekilde inkişaf
lar kaydetmiştir ki harici tica
ret münasebetleri mahdut sa
halara inhisar etmiş, dünya iie 
olan ticaret muvasalası gitgıdc 
azalmıştır. Bunu tabii neticesi, 
varidatın azalması şeklinde ta
rif edilebilir. Gümrüklerimiz 
geçen seneye nazaran daha az 
faaldir. Avrupa büyük bir is
tilaya uğramıştır. Avrnpanın 
uğradığı bu istila onun diğer 
memleketlerle olan normal tı
caret münasebetlerini ihlal et
tiği gibi harbin şartları. harp 
mıntakası ile harp harici ara
sındaki muvasalayı bile kes
miştir. Avrupa haricindeki ti
cari münasebetler ise AkdeııJz
de, Atlantikte cereyan edcın 
muharebeler dolayisiyle ayni 
surette kesilmiş bulunmaktadır. 

'Münasebet tesisine imkıl.n 
bulduğumuz memleketler jse an 
cak harp içinde dünyaya inti
bak zaruretini hissettikleri için 
ticari münasebetlerini uncak 
harp esasına göre tanzim et
mek arzusunu duymaktadırlar. 
Hülasa dünya piyasalrı bugün 
sulh menfaatlerine göre clegil, 

Fedakar Nöbetçi 

Karanlık ve sessiz bir gece
de gece nöbetçisi Scott 

arkadaşı Kay ile birlikte ken
di mmtakasınm dar sokakların
da aşağı yukarı dolaşıyordu. 

:················································: 
ı Yazan : Sadri ERTEM ı 

Bu bl .. ıvük ''Melhame" .; l\Iir· yapmak zarureti vardır. Çünkü "' o7 • 

Türkiye Cümhuriyeti gibi ku- hond si1yle tasvir ediyor: 
rulmakta olan bir memleketin ''Ertesi giinü Buharalıl11t şeh 
bütçesi için asgari beş yiız mil- rin knlclerinden kıtal meydanın: 
yon lira lazımdır. Halbuki biz baktıkları zaman mukatele mey 
305,235,000 liralık bir bütçe ya danının verinde kıpkırm1zı bi 
pabiliyoruz. Bütçemiz kıt ka- "kan göJii•• gördüler; şehrin kapı· 
naat bir hesaba dayanmaktadır. farını açtılar. 

: .................................................. : 
harp ihtimallerine ve zaruretle
rine göre kendilerini muhafaza 
gayretindedirler. Bu hal Tiirk 
piyaı;asında da tesirini göster
mekte, Türk iktisadi hayatı ü
zerinde müessir bulunma~ta -
dır. 

* * 
i şaret ettiğimiz vaziyet karşısın 

da bulunan Türkiyenin 1941 
mali yılı adi bütçesi 305 mil
yon 235,000 Türk lirasıdır. Bu 
bütçe geçen seneki bütçeye na
zaran 36, 754,000 lira fazladır. 
Bu miktarın kapanması için ye
niden bazı vergilere zam ya
pılacak ve bir kısmı da geçen 
sene ve bu sene yapılan hesap
lara göre halkın ödeme kabili
yetinde hasıl olan üstünlük ile 
mümkün olacaktır. 

Yaşadığımız sene fevkalade
liklerin her zamandan ziy->dP 
hüküm sürdüğü anlara tesadüf 
etmektedir. Fevkalade vazıy.~tle 
rin sadece, aleHidc bütçe ile 
karşılanmasına imkan yoktur. 
Binaenaleyh Cümhuriyet Tür
kiyesinin bilhassa milli müdafaa 
davasını birinci pıtına alan f ev
kalade bir bütçe ile l\foclisc 
gelmesi tabiidir. Bunun için de 
hükumetin asgari 85 milyon 
liralık fevkalade tahsisat is 
temesi tabii görülebilir. Fev
kalade bütçe, milli müdafaa 
merkezisiklet olmak üzere ınem 
leketin imar ve in~a fa::ıli
yetini de - ki bunlar da mılli 
müdafaanın birer parçasıdır -
kavramak üzere geçen seneki 
bütçeye nazaran daha müsbet 
esaslara göre tanzim edilmiştir. 

Adi bütçenin ihtiva ettiği zam 
lar ise maarif, nafia, ziraat, 
sıhhat işleri, maden arama ve 
Ereğli kömürleri tesisatı için ko 
nulan rakamlardan mürekkep -
tir. 

Fevkalade bütçeyi karŞilaınak 
ve yarınki adi bütçe üzerınde 
müessir olmak, yani mümkıin
se iktisadi faaliyeti daha verim
li bir hale koymak için yaşaclığı
mız harp halinin mali ve iktisa-

di bünyesi.ne uygun bir harp fi
nansmanı vücude getirmek za
rureti vardır. 

1941 yılının adi ve fevkalt\de 
bütçelerinin karşılıkları müm -
kün olduğu kadar bu esasa gö 
re tanzim edilmeğe çalışılmış
tır. 

Tahsil kabiliyetini arttırmak, is- Ettikleri mukavemetten dolay 
tihlaki mümkün olduğu kadar ahaliden eli silah tutanlar kfür 
azaltmak, istihsali çoğaltmak tan geçirildi ve şehir bir kaç ye 
memleketin tabii ve insiyaki rinden tuhısturuldu. Yangındaı 
hareketleridir. biiyiik cami ile tuğla ile ,·apılmı• 

Yeni yıl bütçesi bu şartlar i- hir kac binadan başka tek ev kur 
çinde doğmuştur. tulmadı. 

B
ugün bütün memlekette * * Cengiz, Buharada taş üstiind<' 

* 
harp finansmanı ~u ddrt taş bırakmadıktan sonra kalan. 

esasa dayanmaktadır: Önümüzdeki yılın hangi larr huzuruna çağırttı ve a keri· 
I - Vergi; II - Emisyon; şartlar içinde inkişaflar nin karsı!>ında söylediği nutukta 

III - Istikraz; IV - Masrafları ~aydf1~e~i~i kbil~.iyo~uz: ~a. - u sözleri de Ha\'e etti: 
kısmak; ve tahsil kabiliyetini at a ev ~rını ~~ ~. ~Y. e~~mı~~n - Ruharahların ıriinahları pek 
arttırmak; istihlaki azaltmak. penceresınd~ wrdug~r.1uz ·~cıun ı' biiyiik olmalı ki. allah benim gi. 

ya yangını ıçın. ~ ~ı } mu a- bi bir hel:iyı onlann iizerine mu· 
Cümhuriyet hükumeti vergi faa davasını bırıncı plana alan sallat ti"' 

esasını adi bütçeye yapılan bir bütçe ile senelik hesabını a- Buh~r~~ın uğradığı felaket ii· 
zamlara karşılık olarak itabul çıyoruz. ze · h' d k k Horasana 
etmişt•r B ·ı h t u 't d ı· k' d"" b' . rıne S(' ır en açara ı . u vergı er aya ı mı e ~ ım ı unyayı ır 4'ığınan hir adama sornrnslar: 
pahalılaştırmıyacak, vatandaşın hara~. halıne. koyan harp, bu _Hakikaten CenJtizin Buhara. 
kabiliyetini körleştirmiyecek ve s~!1e ıçınde nihayet bulsun. Ve da yaptıi!ı tahrihat anlatıldığı ka· 
rimli masraflar üzerinden alına dunya sulhe kavuşsun, bu olma- dar· ··tı. .d. ? 

caktır. Mesela ispirtolu içkiler dığı takdirde kimsenin topra - mu ııs mı ır · 
ve tütünden alınacak vergiler ğında gözü olmıyan, kendini Buharalı: 
gibi... milli misak hudutları içinde in- - Fazla tafsilat ,•ermiye dilim 

Türkiye Cümhuriycti emis- kişafa mazhar eden Tijrkiyemiz nrmıyor! Demi . Size ancak bir 
yona geçmiye asla taraftal' de- bir sulh adası halinde yeni yıl- kaç kelime ile anlatayım: Geldi· 
ğildir. Esasen piyasaya bol pa- ları idrak etsin! ler, yıktılar, yaktılar, öldürdiiler, 
ra çıkaran devletler enflasyonla- ( götürdüfer!" 
rın tesirinden .kendilerini kur- ı Silifkede Bir Cinayet * * 
taramazlar. Bılhassa harp za-
manında vukua gelen enflas - Silifke (TAN) - Yeniki.iyden 
yon bütün cemiyet nizamını teh Muhsinin metresi Şerife, Dur
Iikeye sokacak derecede mü - hasan isminde bir adamla evlen
hım inkişaflar yapabilir. mek üzere Muhsinden ayrılmış-

Buna mukabil hükumet az tır. Şerife, müstakbel kocası ile 
vadeli istikrazları tecrübe e
decektir. Tasarruf bonoları l, 3, nikah muamelesini yaptırmak ü-
6 ay vadeli olacak ve bunlara zere kaza merkezine giderken 
banka faizinden yüzde yarım Muhsinin arkadaşı Ali baba yol
fazla faiz verilecektir. Banka larına çıkmış ve Durhasanı öldür-
mcvduatı karşılık olmak üzere müştür. · 
çıkarılacak mevduat bonoları da Vaka derhal ağır ceza mahke
bir nevi istikraz mahiyetini ar- mesine intikal etmiş ve suçlu 18 
zetmektedir. Diğer taraftan I
ı·ak ve Iran hatlarının inşası için sene ağır hapse mahkum olmuş-
istikraz yapılacaktır. tur. 

Hazine bonoları da iş hacmi
ne nazaran ancak bir istiknız 
senedi vazüesi görmektedir. 

Bütçede masraflar üzerinde 
azami bir takayyüt gösteril -
mcktedir. Bütün bu takayyi.it
lere rağmen bütçemize zam 

Kayseride Tek Tip Ekmek 
Kayseri 25 (A.A.) - Dünden 

itibaren burada tek tip ekmek 
vezni 950 grama indirilmiş ve 
fiyatı da bir kuruş azaltılmıştır. 

leşmektedir. Kendisine bir ma· 
dalya verilmiştir. 

* * 
Charles Boyer' den 

Cüınhurreisi Roosevelt'e 

Buharayı, Cengizin oğlu Oktay 
ilan yeniden imar etmi~tir. 

Cengiz evlatlarının içinde akil 
bir hiikiiındar olan Oktay, ilmin 
muhibbi olduğu için bin deve~·e 
~ iiklettiği kitaplarını bütün se
ferlerde beraberinde tasırmıs. 
Bunun mahzuru göriildfiğii için 
kitaplannı muhafaza eden alim· 
lere bin deve yiikiinii azaltmak 
iizere kitaplarını hiilasa etmeleri. 
ni emretmi ... Memurlar ~abş. 
mı lar, bin deve yiikünii yüz de. 
,.e yiikiine indirmişler ... Bir miid
<let sonra yiiz deve em~·~. elli de 
ona indirilmiş. Oktav bnnu da 
cok görerek tekrar hiilasa edilme 
o;İni emretmiş. 

Kitaplar bir de,·e yükiine ka· 
dar inmiş. Bir giin hunun da hii· 
l:isasını irade edince kitap me· 
muru: 

- ilan Hazretleri! Demiş. Ben 
daha iyisini ~·aptım. Kitaplarını
zı öyle hiilasa ettim ki, nihayet 
hepsinden dfüt söz çıkardım! 1\lü
o;aadc ederseniz okuyayım: 

Birinci söz hiikümdarlara, ikin. 
cisi tebaaya. iiçünciisii aileye, dör 
diincii ii sıhhate aittir. 

Yine Londranın sisli J(ecelerin- Yazan• 
den biriydi. Böyle havalarda • Bir kaç gündür Vichy hükfı· 

metinin aldığı vaziyet bii 
tün dünya efkarı umumiyesini 
alakadar etmektedir. 

Hiikiimdar adil olmalı. tebaa i
taat etmeli. aile birbirini sevme
li, sıhhatini korumak i~in acık
mavınca yememeli. 

düşmanın hücum edeceği pek ü. 
mit edilmezdi ama -kimbilir- bu 
düşünceyle Scott arkadaşına: 

- Kay, sen şimdi evine git. 
Ne olur ne olmaz. Maksat be
nimle ahbaplık etmek ise bunu 
vazifem bittikten sonra yaparız, 
diyordu. 

·scott'un vazi{!!si diğer yüzler
ce binlerce nöbetçi arkadaşı gibi 
Londra sokaklarında dolaşmak 
ve bir hücum anında halkın em
niyetini temin etmek. her şeyin 
nizam dahilinde olmasına neza
ret etmekti. 
. Scott sözünü henüz bitirmiş

ti ki, düşmekte olan bir bom
banın gürültüsünü duydular. 
Scott derhal Kay'ı yere yuvar
ladı ve kendisi onun üzerine 
Y<lttı. Bir saniye sonra 100 met. 
re kadar uzaklarında bir bomba
nın patladığını duydular. 

Henüz soluklarını alıyorlar
dı ki ikinci bir bomba bulunduk. 
ları yerin 15 metre ilersindeki 
evlerin üzerine düştü. 

Bir müddet daha bu vaziyet
te beklediler. Tehlikenin gecti
ğine kani olduktan sonra yerle
rinden kalktılar, Üzerlerini silk
tiler. Hasara u,ğrıyan evlerin bir 
ikisinde ışıklar yanıyordu. Scott 
derhal buraya llitti. Kazazede
lere kendilerine yardım ,Sletire
cej!ini vaadettikten sonra yan. 
makta olan lambalarını söndür. 
dü ve bu ışıkları bir daha yak
mamalarını ihtar ederek dışarı
va cıktı. 

Arkadası Kay'a: 

- Ben, dedi, buradan :varım 
kilometre kadar uzakta olan p0-
lis telefonuna kadar llidip vaka
yı haber vermiye mecburum.Ku 
zum sen siperde bekle. Ben he
pinize imdat getireceğim. Yok 
itiraz etme ... Zira bu benim va
zifemdir. 

Yolda Scott Jt{ttikce kuvveti-

Jngiliz dahili muhafaza 

nin kesildiğini hissediyordu. 
Yerde yattıkları sırada yaralan
mış olduğunu ancak o zaman 
farketmiye başladı. 

Bütiin gayretine ral!men j?İt. 
tikçe kuvvetten düsüyordu. Ar
tık daha öteye gidemiyeceğine 
kanaat getirince, bu tenha mın
tadaka ilk önüne cıkan evin ka
pısını caldı. Burası posta müvez
zii Edwin'in eviydi. 

Scott kendisine kapıyı acan 
Edwin'in ayakları altına perisan 
bir halde serildi. Gene müvezzi 
ona vardım etmek üzere yanına 
vere. eğildi. Fakat Scott'un ilk 
sözü: 

- Beni bırak .. Ben nöbetci
Scott'um. Yaramın ehemmiyeti 
yok. Fakat Londranın sayfiye-

kıtalannın hazırlıkları 

liklerinden Blubery'ye isabet 
vaki oldu. Telefon telleri de 
koptu. Merkeze haber vermek 
lazım. Ben daha öteye _gidemi
yorum. Bu haberi sen götürebi-
lir misin? '>h 

Edwlti, d~1'ctıhüi§W-Jetine at
lay\p bu'naberi ~b°'türtMmf."Fa~· 
kat Scott'u böyle yarah bırak
mak istemiyordu. Lakin nöbet
çinin ısrarı üzerine kalktı git
ti. Bir saat sonra icap eden yar
dım ile birlikte dönmüş ve bü
tün Blubery kazazedelerinin im
dadına yetişmişlerdi. 

Scott'u ise yerde sapsan bul
dular. Çok kan kavbetmişti. Bu 
fedakar ve vazifef'.,as adamı 
derhal hastahaneye kaldırdılar. 
Simdj orada ıcünden güne iyi-

Darlan ile Almanya arasında. 
ki konuşmaların Vichy ile Al· 
manya anlaşmasının bir cok Hiir 
Fransızların yüreklerini en in· 
ce verinden sızlattığına şüphf' 
yoktur. 

Nitekim bir çokları bu tees
sürlerini De Gaulle Fransasına 
iltihakla acığa vurmaktadırlar 
Vichy'nin bu hareketine en şid
detli aksülamel gösteren devlet
lerden biri de Müttehit Ameri
ka olmuştur. 

Reisicümhur Roosevelt bu 
münasebetle yaptığı bir beya
natta Vichy hükumetini acıktan 
acı.iia ikaz etmiş ve bu arada bir 
çok Fransızların hislerine dP 
tercüman olmustur. 

Bu vakanın ertesi günü Roo-
5\'!velt, ı?elen yüzlerle. binlerle> 
mektup ve telgraf arasında bil· 
hassa bir tanesi gayet entere 
sandır. Amerikada bulunan ved 
Fransız tarafından imzalanmı" 
olan bu teleraf su meeldedir: 
"Sayın Ciimhurreisi, 
Bizim aylardanheri söylemek 

İçin kıvrandığımız sözleri hu 
kadar vazih bir surette aı:ıi'ta 
'\"Urmamzdan dolayı sizi tebrik 
ederiz. Bizim hislerimize o ka
dar iyi tercüman oldunuz ki... 
Hürmetler .. ,, 

Bu telgrafın altında rasgeli
nen yedi imzanın dördü beynel
milel şahsiyetlere aittir. Size bu 
imzaları tel~rafın altındaki sı
rayla tekrar ediyorum: 

Jacques Maritlan (muharrir ı 
Charles Boyer (Sinema artis · 

ti), 
Rahip Ducatiilon, 
Robet St. Jean (Fransanın A· 

merika istihbarat bürosu sabık 
şefi) 

Oktav sormus: 

- Bunu da hülasa edebilir mi
sin? 

Memur: 

- Evet, demis, Adalet, itaat 
muhabbet. afiyet ... 

Biitiin hiikumet hikmeti, bu 
dört kelimeden ibarettir! 

Tarihçi 

Adanada l\faarif ve 
Ziraat İşleri 

Adana, (TAN) - Yanında Ma 
arif müdürü de olduğu haldı 
bir mliddettenberi Adana köy 
]erinde mektep ve ziraat vazı 
yetlerını ve köy odalarını telkıJ 
etmekte olan vali Faik Ustw 
buraya dondü. 
Oğrendiğime göre, Madamr 

Çınarlı köy odalarında tadil;'\ 
yapılmı~tır. incirlide uç sınıflı b 
yük bir mektep ınşa edilm<•kte 
dir. Yenı mektep bu ders yıl 
na kadar bıtirilmiş olacaktır. 

Vahnin müşahedelerine gör 
köy eğitmenleri memnuniyet ve 
rici bir şekilde çalışmaktadır. 

Adana köylerinde mahsul v:: 
zıyeti de köylünün yüzünü giı. 
dürecek vaziyettedir. 

Uşakta Yeni Biı 
Kooperatif Kuruldu 

Uşak 25 (A.A.) - Uzun zama 
danberi faaliyette bulunm::ıkt 
olan dokumacılar bırliği dü 
yaptığı fevkalade bir toplant 
dan sonradan arttırılmak i.ızeı 
10.000 lira sermayeli doJrnm..ıc 
lar kooperatüi teşkiline kara 
vermişler ve bu sermayeyi dcı 
hal yatırmışlardır. 
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ye çekilmiye mecbur etti. Kont Gras 
m (de Grasse) büyük donanmasma 
istinat ederek Vaşington Roşambo 

(Rochambaud) nun emri altında dört 
bini Fransız olmak ü1ere 11000 kişi ile 
sürat1e Hudson'un Çizebik (Cheso -
peake) koyuna indi. Klintona bir 
baskın yaph ve York tavında Klin -
tonun karşısma 16.000 asker dizdi. 
19 İlkteşrinde, İngiliz ordusu teslim 
nJdu 
/ngiliz kayıpları: 

TAN 

Milli K.üme Maçları 
26 • 5 - 1941 

BUGUNh.U 
7.30 Program 
7.33 Müzik (Pl.) 
7.45 Haberler 
8.00 Müzik (Pl.) 
8,30 Evin saati 

* 

Pi{( ıt~ıtAM 
19.00 Mehmedin 

saati 
19.15 Milzlk (PLl 
19.30 Haberler 
19.45 Cazbant 
20.15 Radyo ga-

( Amerikalılar Derhal Fransız ve 
lspanyollarla ittifak Etmişlerdi 

Kr•m. İnı?ifüler .Tf'orji'vi ı;ıav'l-ıetti
ler, İneili7. kuvvetlf"rl işgal ı>ttiklı>ri 
noktaları terketmeden ve Antil ada
larına C'ı-kilmeden evl'f•l daha üç "e
rıe mııi{avemt"t e 1ti. fn~ili7ler Antll-
1erde F~an<17.fara k:ır~ı biiyiik bir dı>
rıi7. :ı::ıfPri ka7ancirlar. Ru uı fer Bii
viik Br•tanvava ıM'lv:mın bu ıtaro 

varım kiirrsinrle hllla muhafaza ettiği 

lıaldmiveti verdi. 

G. Saray D. Sporu, F. Bahçe 
G. Birliğini Yendiler 12.30 Saat ayarı 

12,33 Şarkılar 
12.45 Haberler 
13.00 Müzik (Pl.) ... 

Milli Küme maçlarına dün Fe- ... Milli Küme Puvan Cetveli~~-!!!-~!!!!!!!~~!;; 1s.oo saat ayarı 
nerbahçe stad.vomunda beş bin ·~~!iiii~~~~ JI 18,03 Fasıl 
kadar tahmin edilen bir seyirci Maç G. B. M. A. Y. P. 18,30 Ziraat tak-
kalabalığ:ı önünde ve güzel bir Takım 

13 11 2 
37 14 37 1 vimi 

havada devam edilmistir. Beşiktaş 
11 8 2 1 28 

14 29 18.40 Şarkılar 

zetesi 
20.45 Haftanın 

türkilsü 
21.00 Memlekeı 

postası 

21.10 Saz 
21.25 Hoşbeş 
21 45 Orkestra 
22°30 Haberler 
22:45 Caz (Pl.) Gayet ;iiddctll bir muharebeden 

sonı a zaferin kımdc Jı:aldığı bcllı ol
marlı. 

Amerikalılar dfismanı tardetmlşler 
f kat kend'leri de çeknmek mecburi
yet nde kalmışlardı; Şuyler (Şt>huy

ler) Rendkt Arnold'un kum,ndasında 
yeni kuvvetler gönderdi; Arnold, Ber
goyıı'ırı mağlCıp olduğunu ve Sen Le
jc'ye kar~ı b(iyfik bir çevirme hare
ketine gırişildı~i havadisini yaydı. 
Sen I"eje, pan ğc tutulan darmadn~ı
nık kuvvetlerle çekilmiye başladı. 

:Rurgoyu'nin Kanada ile rabıtası ke-
s silmek tehlikesine uğradı; \'azlyeti 
f ancak Hudsım'a çıkacak fnıdliz tak

viye kuvvetleri kurtarabilirdi. Fakat, 
, Va.şlnıı:ton Hıa 'ı o kadar hrrpaladı ki, 

l!av'm imdat göndermesine mAni ol
du. Bununla beraber Hav, 25 Eylülde 

J. FiHldelfiY?da bir "asi merke1i., zap
tetti vekuvvetlerlni Germentlvna yer

( leştirdi. Vaşington 4 İlkteşrf nde ııa
b hleyin giin doğarken bu kuvvetle
re hücum etti. 

Matilübiyete dön.en zafer 

Maksadı bunlım, Şuykie (Schuyl
kıll) çayına sürmek ve orada mah -
vetmekti. Bu cüretli tasavvur mu
vaftak olmak fü:ere iken, bir Ameri
ka taburu sisten aldanarak diğer bir 
Amerika taburuna ateş etti, bir pa
n t!e sebep oldu, Bu yüzden zafer 
mağllıbiyete döndü. Artık Bergoyue 
ı~tenilen imdat gönderilebill.-11. Fa -

I kat zamanı geçmi~ti. İngiliz Geonerall 
17 İlkteşrinde Saratoga da teslim ol
mıya mecbur kaldı. 

Bu teslim olmanm neticeleri pek 
::ıiiyük oldu. Hudson seferinin mu -
• rn tfa k ıyetsi z liğl t ngilizleri n p lAnla rı
nı tıımamiyle altiist etti. İngiliz su -
:>ayları Tori (Tory) grupu arkadaş
arlyle Filadel!iyada neşeli bir kış 
ı:eçlrirken, Vaşington ordusunun da
ıınık elemanları Valley Borj (Vall~y 

P'orge) da btiyük sıkmhlcır içinde l
:liler. Fakat tekmil tecrübelerini A
nerlkalrlarm hizmetine arzeden bir 
Alman subayının: Baron fon Stöyben 
(Yon Steuben) in idaresinde talim 
ile terbiye ile me~l oluyorlardı. 

Lord Nors (North) Amerikalılara is
tikllilden başka her şeyin verilme -
ınde rsrar ediyordu. Lord Çatan 

(Chatan) hlikümetin başına getiril -
mek üzere iken ansızın ölUverdi. Baş
ka hiçbir İngiliz Büyük Brltnnya ile 
Amerika kolonileri ara~mda birliği 

iade ctmiye muktedir de~ildl; belki 
51meseydi o da mu\'a!fak olamıya -
::akh. 

Lord Nors Oforls) ıı:ulh müzakere
si için Amerikayıı boşuboşuna komi
serler gönderdi. Çok geç kalmıştı, 

Bir seneden fazla bir zamandanberi 
Benjamen Franklcn, Vereay sarayın
da bir ittifak elde etmiye çalışıyor -
du ve muahede henüz imzalanmamış
tı (6 Şubat 1778). Fransa, Birlesik 
Devletlerin istiklalini tanıyor, Ame
rikalılar, İngiltere istiklallerini tanı
madıkça hiçbir sulh şartını kabul et
memeyi taahhüt ediyorlardı, Akit ta
raflar, birbirleriyle anlaşmadıkça ne 
mütareke, ne de muııalaha yııpacak

ardı. On altıncr Lui'nin hükCımeti 

•Asilerin,, imdadına bir donanma gön 
formişti. Cibraltoru geri almak isti
yen İspıınya ile, İngilizlerin, ticaret 
ve koloni kudretini mahvetmek ar
zusunu besliyen Holandanın, sahneye 
girmesiyle, Amerika ihtilfıli dörtıii 

bir ittifak halini aldı. İngiltere, bir 
kere daha karşısında - bir asırda 
dördiıncil defa olarak - ve Ameri
ka kıtasmda, 1763 de Amerikadan 
ııttıgı Fransayı buldu. Demek ki, Giy
yom d'Oranj'm tahta çıktığındanberi. 
dlinya ticaret ve kolonlsinde tef~vvuk 
kln iki memleket ara~mda gfri5ilen 
biiyük dfiello 1763 muahedesiyle blt
rnr.mt~ti. Bu dilello Napolyonn kndar 
stlrecek ve Vaterlo'da neticelenecek
tir. 

Fransızlarla ittifak: 

Fran<1n ittlfııkmın neticeleri k~n -
dini derhııl hissl't.tirmişti. 1778 ilk -
baharrnd:ı Hav geri almdı, yerine Söt 

Henri Kilinton (Slr Henry Clinton) 
~onderlldl. Fransı7. fllo~unun yaklaş
b~ını öi!renince, Klinton FlllırlPHiva
yı boşalttı. Nevyorka cekildl. Vaşing
ton, şimrli dahn iyi talim görmiiş as
keriyle Niyu Cersey'den onu takip 
etti ve Mı:ınmaus (l\lonmouth) da Y~
t ti ve hiirum emrini verdi. Fakat 
e ·rken mübadPle ile kurtarılnn ve 
tPkr:ır kumanda bııRına getirilen ve 
en nazik bir zamanda rezi!Ane ricat 
eden Cali Li (Charles Lee) nln it-a
ııcti Vaşinııtonun pl~nmı berbat etti. 
Bir harp divanına verilf'n LI; evvela 
kumandanlıktan azledildi; sonra da 
orıiud:m kovuldu. 

üzerine Amerika kuvvetleri filoy•ı 

dayıınafı:ık Niyu Porta (Neuport) 
dönd(ilt>r, fı:ıkat zıı)1tedemediler. 1779 
yazmda Vaşinl'!ton Stov~ Poirıt (Sto
\'el! Piinte) istihkamlarını aldı. Cesur 
bir gemici Pôl Conı: (Paul Jones) de
ni1de yararlrklar gö teriyor, Amt>rl -
lı:a !li!Ahlarmın i.iniinfi arttırıyordu. 

Tilccar gt>milerini, fnırillz limanların
da yakıyor. Förs of Forda (Firth of 
Ford) giriyor, Edlnburgu (Edinbur;ı) 

tehdit ediyordu. Nihayet, tarihin en 
siddetli deniz muharebelerinden biri 
olan Filambaro hurnu :ırıklıırmdaki 
muh~rcbede iki İngiliz harp gemisini 
esir etti. 

Dört sene cidal: 

Berımvu'un tesliminden ııonra cidal 
tam dilrt c:ene siirerek yeni bir sar
haya .ıdrdi. Kav«a şimalden ccınuba 

"eçti ve le; harbi manzarasını aldı. 

Vavi,,Jen ve Torller (Whi(ıı - Torie.~) 

birbirlerlvle şiddetli ve insaf517: bir 
oartizanlık harbi yııptılar. İngilizler 

mııhtellf dev1t>tlerl birer birer ayır -
mak hıtiyorJ;ırdı. Viri1ni:vi ve cenubi 
K11rolinl aldılar. 17110 kı"t bütün mu
hasamııt de\orince en kıır:ınlık bir saf
ha nlriu. Kon(!re, ne helka ver2i ko
yabiliyor, ne de devletlerden kati 
oara alabiliyordu. 
Fran~adan ve Rolandadı:ın bazı i~

tikrazlar yapıldı ise dl'; yine konırre 
1<allıt mıra crkarmak mec-buriyetinde 
l{a)dı; bu paranın inip cıkmaı::r, Jş)Pr

'fe derin karrsıklrklııra ı::Pheo oldu: 
bunun z;ırarı, biitiin ff'nahklarm hep
•;ndl'n dııh:ı coktıı Rir kilP bul!dav;ı 
vüz elli dolar. ııdi bir elbiseye iki 
hin rlnlıır verilivordu. Runun lizerine 
"'ıat, Jdlltrt v:mı alm111 oldu. KU'ıt nıı
ı-a vP.rine koyun, sah~n. rom tPctti~i. 

iomuz pastırması. hiiliıs::ı bufabilrl;iii 
"'ıer ı::eyi almavı tercih Pdivordu. A~-
1<-erlere, ;ıylıklıırmı vermek, onları 

'?ivrHrml"k, beslMnP.1<, cı-nhıın.-lP.rinl 

ı,.nıırlk etml"k imkanr yoktu_ Zaman 
rtlrlu ki. harbe rl~·ıım Prlehilmek, an
,.ıık. maliveci Robert Morris'in, fev -
lfal~rle mahareti savPı::inde kabil ola
bildi: fnıtillzlere teslim etmt>k icin 
Va~inr.tond;ın We~ pouit büyük k~l"'
~inin kumandıınlıi!mı iı::tiyen Bendikt 
.t.rnild'tın ihıın.-fi tam 1amanmda mi!V 
rtana çrldı. (Eytcıl 1780). Birkac sıiin 

sonra 7 İlkteşrinde, Amerikalıların 

cenupt.ı bir stalibiveti, diler yı-nl bir 
takım muvaffakryetlere yol açtı. Ce -
nupta bir ordu teskll olundu ve ma
harl"tle Vaşinırtonla boy ölcüşecek 

kadar kuvvetli bir kumıındımm, Na
tael <irin'in (N11thoel GrE'E'n) emrinı

verilrli; kumandana, yüksPk ve kıy -
'1'1Ctli ile Viriinyalı da yardım ediyor
du: DanyPl Morgun (Dnniel Morı?ı>n) 
h::ı~kumandanm uzak akrabasından, 
\-'ilyam Vaşinırton, SPsesvon harblnde. 
cenup kuvvetlerine kumanda edecek 
olan konfederelerin meşhur Genf'rali 
Robert Edwıırd Li'nin babıı~ı Renri 
U (Henry Lce ::::: L!ght - Horre Har
ry). 

17 İkincikanun 1781 de l\Torstıın, fn
eiliz Generali Tııreleton'u Kavfens 
(Cav."Pens) de ma~lup etti ve şahE's .. r 
bir ttlbiye ile gayet hafif zayiatla 
kendine faik kuv\•etleri hemen ta -
mamiyle mahva muvnffıık oldu. Grin 
Korvalis'i (Corn Wnllis) Simalt Ka
rolin içinrle takip etti, Gilford (15 
Mart) muharebesinden sonra Virjini-

Bu ım:ıda Amerikalı hunut a<.fam -
ları, niifuzlarmı .ırnrba dnPru ııeni~

lı>tmf'k ve Alleırehi<'in i\hiir tarafm
ıia İnı?ili1 otnr'tesini ıievirmek ve bu 
~ıırrtle Am,..rikA iskan !<ı:ıhasmı bu 
-laı'larlıı Atl;ıntik arasıncfııki dar şe
ridi s1kıstrrmıık istiven 1763 tebliı?a

tımı karsı kovm<ık icin, harp h.,lind!"n 
·ctifıııil' ettilt>r. Me•hıır a\•rı Danivel 
q(ın (Danlel Roon' Kentıı~hv isk§ -
"lma basl:ımr~tr: Cevms Robetsin de 
r Jame~ Robı>rtson). Tcnnr<:si (Ten
rıı>~~ee) ye ırirmi~i. Bu çift ilerleme, 
v@rli kabi!t"ler birçok. mil~ııdemPl"r 

varımıırlan mümldin olıımıımıc:tr. 1778 
de Detroit'de (Detroit) İn«iliz kııv
vı>tlerine kumanda eden A !bay Rıı
milton (H;ımilfon) hududa k:ırın miiq 
t ... ,.Pk bir hücumrla bulunmak üzere, 
bütün yerli kabileleri ayaklandırmı

va kRlkıstı. Oırc Rocers Klak (Geor
a~ Roı:rers Clark) adında ı;ıenç bjr 
ViriinyAlr bu projevi hahE'r alınca. 

harbi diişman ara7isıne nakletm~k is
ff'di. ce~urane Cllc'ltığıı kadar !evka
lflde ivi idare edilen İllinuva irlerin
-ie yantıtı iki muharebede ( 1778 -
79) Hıımiltonu yendi ve Veu~e'u de 
e!'İr etti. Alle!1l'Jeiw'dr.n Ml~i!'ipi'VE" 

!{adar Ohio şimalindeki bütün bir 
havaliyi fethe muvaffak oldu. York
town ve Saratoga zaferlerini ikmal 
eden bu galibiyetlerin ve bu sefer
lerin, ehE'mmiyeti ilzerinde durmak 
rıızhdır. Yalı boyu, kolonlarının is -
tlklAllerini ilAn ve müd:ıfaa ettikleri 
bir sırada garp haval!~inln fethi, sulh 
miizakereleri egnasmda yeni Cumhu
riyete, ı;ıarp hududu ic;in Allenghi ye
rine Misisipi'yi; şimal hududu içinde, 
Ohio yerine Ilüyük Gölleri istemesi
ne yardım etti. 

ittifaktan doğan müşküller: 

Amerikanın, Fransa ve tspanva ile 
lttifakınclan doıl:an müşküller yüzün
den bu sulh müzakereleri pek kolay 
değildi. Şartları konuşmak ü1ere üç 
Amerika murahhıısı tayin edildi: 

Cey (Jaj) Franklen ve Con Adam. 
Fransa - Amerika ittifakı Atlantik 
~ahillerinde maksadına \'armıştT: On 
ile; koloni anavatarıla olan cldalden 
ı?alip çıkmışlardır. Fakat İspanya ile 
Frans:ınm tıısavvurları tıımamiyle 

qu:ya dUşmii~tü. Büyiik Britnnyanm 
deniz kuvveti tahrip edilmemişti: Bri
tanva İmparatorluğu parcalanmamış

tr. Di~er taraftan Birle~ik Devletler 
Verjinin (Vergems) teklif etti.iti hu
dudu kabul etmiyorlardı. Bo teklir. 
~arptaki zaferlerden Amerikayı mah
rum ediyor ve Miı::isipl'yi bir hpan
vol nehri yapıyordu. Nasıl oluyordu 
da Amerikalılar bu teklifi, galip bir 
müttefik hesabma mııifü'lp bir düş
mana yapılafi bir teklifi reddediyor
lardı. 

Amerika murahhaslan, kongrenin 
kendilerine Fransa hükOmetinin rı -
zasmrve yardımını daima elde etmi
ve çalışmaaları hakkındaki tenbihle
rine rağmen, Cey'in (Jaj) tavsiyesi ü
zerine doJrudan doğruya İnıtiltere ile 
müzakereye giriştiler ve onunla ayrı 
bir sulh yaptılar. Bu suretle Atlan -
ti!Cten, Mlsur!ye kadar kıtanm fast -
lasız hAkimiyetini elde ettiler. 

(Arkasi var) 

İlk maçı Galatasaray ile Demir- l J Fenerbahçe 
11 7 2 

2 28 15 27 
spor yapmış ve İstanbul takımı Galatasaray 29 25 

ık k h tst Spor 13 5 2 6 28 
üstün bir o.vun C arara ra at- 1 A .. Ordu 13 5 2 6 25 35 2LI5 1 

ça galip ~etmiştir. 15 4 2 9 23 32 25 
İkinci mac Fenerbahce ile D. Spor 

13 5 1 8 
21 24 24 

Genclerbirliği arasındaydı. Altay 
15 

3 ı ıı 19 29 22 1 
Evvelkine nisbeten hareketli Gençlerbirliği 

16 
17 

H b' 9 3 2 4 12 geçen bu oyun gol adedinin de nr ıye 
9 4 5 

14 25 __ 13 1 
daha çok olmasiyle daha zcwkli Maske~rıor 
ve heyecanlı olmustur. 
G. Saray 3 - D. Spor 1 
Samih Duransoyun idAresinde 

takımlar şu kadrolarla dizilmiş
lerdir. 

Galatasaray: Osman, Faruk, 
Adnan, Musa, Enver, Salim, Mus
tafa, Bülent, Turhan, Eşfak, Meh
met Ali. 

Demirspor: Ahdiilkadir. Sinan. 
Ahmet. Naci, Fahri. İbrahim, 
Rifat. Zeynel, İskender, Semih, 
Murat. 

hk dakikalarda birbirlerini de
nedikten sonra iki takımda da 
birinci sayıyı yapmak icin bariz 
bir ~avret ııörülmektevdi. Gala
tasarav dakikalar ~ectikce haki
miveti kurdu ve rakip kaleve 
müdafileri ile birlikte yüklendi. 
Runun semeresi 17 inci dakikada 
Esfaktan ı;(elen pasla demarkc ka
lan Mehmet ·Alinin cektiği sı
kı bir sa_ğ sütle göriildü ve Ga
latasaray galip vaziyete geçti. 

Bundan sonra Demirspol' sey
rı>k akın1ar yapmakla beraber 
Galatasarav bask"ısından kurtu-
1Amad1. Fakat San - Kırmızı1ı
lar rakip kale önünde fazla pasla
sarak elde ettikleri imkanfardan 
istifade edemediler. Bu arada Es
fağ'ın kacırdı,ğı bir cok fırsattan 
baska Mehmet Alinin de sahsi bir 
ga;retle Demirspor kalesine da
larak cektiği sütü kaleci karşıla_ 
dı. Topu yakalıyan sağ açık bir 
netice alamadı. Biraz sonra İs
tanbul takımı devreyi 1-0 lehine 
bitirdi. 

İkinci devrenin büyük bir krs
mında Galatasaray hakimiyetini 
devam ettirmiştir. Bundan sonra 
Esfak beşin·ci dadikada ikinci f?O
lü atmış, takımın ~ayet iyi anla
sarak Demirspor kalesi önlerine 
kendi muhacimlerinin ayağına ka 
dar getirdiği toplar akla gelmez 
şekillerde kaçmış ve Sarı - Kır
mızılılar oyunun bitmesine dört 
dakika kalıncaya kadar 2.0 galip 

mistir. Evvelkine nisbeten daha 
seri ve daha güzel cereyan eden 
bu oyunda her iki taraf da baştan 
nihayete kadar _gol peşinde bütün 
gayretlerini sarfetmi~lerdir. 

Fenerbahçe takımının bidayet
te hakimiyeti tesis eder bir hal 
almasına ~ağmen oyunun ilk go. 
lünü dokuzuncu dakikada Ciha
dın tereddüdünden istifade eden 
Gençlerbirliği sağ içi yapmış ve 
diğer hatlara nisbeten forvetleri 
yavaş oynadı~ı cihetle Fenerlile
ri bir endişe almıştır. Fakat ara
dan bir dakika geçer ,ı;?eçmez Na
ci kornerden gelen topu kafa ile 
Genç lerbirL!ğ:i kalesine sd .arak 
beraberliği temin etmiştir. Bunu 
Ali Rizanm 12 inci dakikada ge
riden gelen uzun bir pasa yetiş
mek için yaptığı eşape ile topu 
yakalıyarak ikinci defa Geı:ıçier
birliği kalesine sokması takıp et
miştir. Gençlerbirliği bu ~ol.e ~c 
mukabele etmek için Fenerı hır 
hayli sıkıştırmış ve 22 inci d~k~~ 
katla frikikten beraberlik golunu 

bir müddet hakim oynamıştır. 
ic oyuncularının gayretiyle 

tekrar idareyi alan Fenerbahçe 
oyunun son dakikalarında tam 
bir tazyik tesis etmistir. Bu arada 
39 uncu dakikada Niyazinin fal
solu bir sütü Fenere dördüncü 
golü de kazandırmıstır. Bundan 
sonra başka sayı yapılmamış ve 
Fenerbahçe 4-2 galip gelmistir. 

Füruznn TEKİL 

İzmirdeki Maçlar 

İzmir 25 (TAN) - Milli Küme 
maçlarına burada . bugün de de
vam edilmistir. Ilk karşılaşma 
İstanbulsporla Altay arasında ya
pılmıştır. Altaylılar çok düz~ün 
bir oyundan sonra İstanbulsporu 
5-0 venmişlerdir. 

i:k'inci müsabaka Beşiktaşla Al
tınordu arasında olmustur. Bu 
müsabakayı da Besiktaşlılar ha
kim bir oyunla 5-3 kazanmışlar
dır. 

l\ıf araton l{oşusu 
çıkarmıştır. Bundan sonra biraz Bursa, 25 (TAN) - Türkiyı 
daha tehlikeli olan Genc:;lerbirli- maraton birinciliği burada 13 at 
ği oyunun idaresini yavaş yavaş letin iştirakiyle Bursa ile Mudan . 
Fenere kaptırmıs ve İstanbul ta- va yolu üzerinde 42195 metrel1K 

kım1 39 uncu dakikada bir penal- bir mesafe dahilinde yapılmıst r. 
tı kazanmasına rağmen Kilelik Müsabakada sekiz atlet mu: ıY
Fikretin topu dısarıya atması ile yen zamanda yarışı bitirmiş er, 
galip vaziyete girememiştir. Sevki yarışı terketmiş ve diğer 

Beraberlikle bit@n birinci dev- dört atlet koşuyu bitirmişlerdir. 
reden sonra her iki taraf da hü- Neticeler şunlardır: 
tün enerii1erini sarfederek ovna- Birinci Ali (İstanbul) 2.58,42 
mışlardır. İlk anlarda tam müsa- saat; ikinci Mustafa (Ankara) 
vat hüküm sürerken, Ali Riza 12 3.03,16.6 saat; üçüncü Konstan
inci dakikada Fenerin ücüncü ~~~ tin (İstanbul) 3.22,12 saat; dör
lünu demarke kalarak çektıgı düncü Orhan (İstanbul), Beşinci 
şütle çıkarmıştır. Mehmet (Elazığ), altıncı İbrahim 

Bundan sonra beraberliği tc. (Kayseri), yedinci Hakkı (İstan
min gayesiyle Gençlerbirliğ:i ovu- bul), sekizinci Hü,seyin (Eskişe
na daha büyük bir hız vermiş ve 

1 
hir). 

* İngiliz Radyosunun Yeni 
Türkçe Neşriyatı 

Londra 25 (A.A.) - IngHiz rac 
yosu 26 mayıs pazartesi günün • 
den itibaren Türkiye saatiylE 
1~.30 dan 13,45 c kııdar 19 metre 
üzerinde bir dördünci.i Türkçe 
haber bülteni neşretmeğe başlı· 
yacaktır. 

Büyük Bir Kayıp 
MÜHENDiS ve MÜTEAHHiT 
ATA KAYADELEN 

Hakkın rahmetine kavuşmuştur. 
i\forhum, Türk şimendiferciliğlnln ilk 
kurucularından olup, Hicaz ve Sam
sun - Sıvas deıniryolları lnşaat mü
dürlüklerinde bulunmuş ve CUmhu -
riyet Hükümetinin demlryolu siyase
tinde en verimli ve kuvvetli bir uzuv 
olarak pek değerli ve mühim hizmet
lerde bulunmuştur. Gaybubeti ebedi
yesi cidden büyük bir ziyadır. 

Bugün saat dörtte Taksimde Uğur
lu Palastaki ikametgahmdan kaldırı
larak Tcşvlklye camllnde namazı kı
lındıktan sonra Zinclrlikuyudaki asrJ 
me7.arlıkta ebedi istirahatgfthma tevdi 
edilecek olan merhuma Cenabıhaktan 
mağfiret ve ICederli ailesi erkanına 
sabır ve metanet dileriz. 

VEFAT 
Sabık Trabzon valisi Hilmi 

Uluc'un kerimesi, teğmen Sala -
hattin Gürek'in refikası, İpekiş 
Umum Müdiirü Rüştü ile Esat 
ve Suadin hemşireleri, Belediye 
Reis Muavini Lutfi Aksoy'un 
dayı zadesi Semiha vefat etmiş
tir. Cenazesi bugün Feneryolun
da istasyon karşısındaki köskle
rinden kaldırılacak, Osmanağa 
camiinde namazı kılındıktan son 
ra KaracaahmE>tteki ebedi med
f Pııine tPw'li f'dilecPktir. 

BEŞiKTAŞ GÜREL SfN!MASI 

26 Mayrı Pazartesi Aktımı 

FiLM REJiSÖRÜ VEDAT ÜRFI 

(KAN .. ,) piyesinin baş rofOnde 

Temsile Darülbedayi Opereti ve Hall 
Tiyatrosu i,ştirak edecektir, 

~~!iT:.tten daha ileriye gideme-~ BiR HAKiKAT ! Sayın Müşterilerimizin Nazarı Dikkatine "'mi\ 
İş bununla da kalmamıs -ue 

Demirsoor sağ acığı sürdüğü to
pu Galatasaray kalesine hava1E' 
etmiş, Osman da dışarıya çıktrı 
cıkmıvacağı hakkında bir tered- 1 
düt gösterdiği için, top golpostun 
köşesine vurup kaleye girmistir. , 

Son bir kac dakika zarfında 
Demirspor da beraberliği temin ! 
etmek ümidiyle belirmekte iken 
Esfak takımı.nın ücüncü golünü 
çıkarmış ve Galatasary oyunu 1 
3-1 kazanmtstır. 1 

Pırlantalı ve elmaslı saat demek, bir kellme ile S 1 N G E R S A A T 1 demektir, ÇDnklh 
Pırlantalı ve elmaslı saatlerin butün hakiki evsafı meşhuru alem olan S 1 N G E R saailerinde top

lanmıştır. Bunun ıçln: Saat alacağınız zaman. tereddütsüz 8 1 N G E R saati almalısınız ve saatin ilze
rindeki S 1 N G E R markasına, müessesemizin adresine dikkat etmeniz l~zımdır. 

Modayı takip eden her asrı kadın icin kıymetli taslarlyle ve netts işlemesiyle hakikaten nazan dik
kati celbeden böyle bir harikulade s 1 N G E R saatine sahip olmak Adeta bir saadettir, Hakemin idaresi kusursuz keç- i 

;~şt;~çe :ı . G. Birliği 2 SINGER SAATi Hoşa Gidecek En 
Makbul ve En Güzel HEDiYELiKTiR 

No 82 • A 200 Elmas ve 11 pırlantalı 500 Lira EMSALLERi GiBi 1!5 SENE GARANTiLiDiR. 
Fenerbahçe stadında yapılan i- Dikkat: Singer saatleri İstanbulda yalnız Emi~önü merkezindeki mağazamıZda satılır. istanbulda ~bemlz 

kinci maçı da birincinin hakemi 1' - yoktur. Adres; SİNGER SAAT Mağazalım. İstanbul Eminönü. No. 8 •••••••~ 
olan Samih Duransoy idare et-

- Bonjur, dedi ve odadan çıktı. 
Sofada, Madam Bradley'in kapısını vurarak: 
- Madam Bradley, Madam Bradley! diye .ees-

Yazan: Vü:ld Baum Çeviren: Ha • Ça No. 31 
Her şeyden. Başka çare yok. 

Bahçede "sabah kuşu,, şen ve alaycı sesiyle, 
şakıyordu. 

lendi. Lutfen memurin servisine bugün gelemi
yeceğimi söyler misiniz? 

Madam Bradley merakla: 
- Neniz var? Hasta mısınız? dedi. 
- Bilmiyorum ... biraz ateşim var da ... belki de 

bir grip falan başlangıcı ... 
- Olabilir. Ben de kendimi pek iyi hissetmi

yorum. Fakat merak etmeyin ... Zaten üç gün izi
ne hakkınız var. 

Nina: 
- Evet. dedi ve tekrar odasına döndü. 
Mutbahta Skimpi'nin mektebe gitmeden evvel 

kahvaltı hazırladığı işitiliyordu. 
Nina odaya girdiği vakit, Erile soyunmuş, du

şun altında ayakta duruyordu. Bir iskemle çeke
rek beklemeğe başladı. 

Erik banyodan çıkınca Nina'ya: 
- "Merkez,, e geç kalmadın mı? diye sordu. 
Üzerinden iri su damlaları akıyordu. 
- Bugün gitmiyorum!. 
Erik ona, acele, endişeli ve tereddüt dolu bir 

göz attı. sonra yatağına girerek yorganı '---~~jlj 
çekti. Soğuktan titriY.or gibiydi. Nin,!. t~ 
ğın verdiği bir hareketle yorganını diızefüı: 

- Bu saate kadar nerede kaldın? 
- Bilmiyor musun. Nina? 
- Evet biliyorum. 
Ağır kurşun gibi bir sükut oldu. 
Nihayet Erik: 
- Haydi, gel! Cilve yapma! diye Ninanin elini 

bir sürpriz yapmak istedim: Lilian'ın resmıni ya
pıyorum, müsabaka için. 

- Hangi müsabaka? . . ... 
- Bilmiyor musun? Yaz modellerı afışı ıçın. 
Nina Erik'in buna dair bir şey söylediğini ha

yal meyal hatırlıyordu. 
Erik karısının buz gibi ellerini uğuşturarak: 
- Birinciliği kazanıp ... sana bin dolar getire-

bilsem ... hoş olmaz mı? 
Nina gülümsemeğe çalıştı, elinden gelmedi: 
- Eh, sonra? 
- Ne yapayım, elimde değil Nina ... Lilian beni 

çılgına döndürüyor. O, tehlikeli bir şeytan. Fa
kat ... bazan ... benim de buna ihtiyacım var ... he
yecan ... bu insanın zihnini açıyor... Çünkü ben ... 
ress~T· Nina... Her nekadar ihtiyar Sprag'ın 

... itrinci isem de ... 
- Artık beni sevmiyorsun ... 
- Seviyorum, Lille Spurv, seviyorum. 
- Ama Lilian'ı daha çok. 
- O başka, sen başka. 

entcs oluyor, Nina. Artık hıç bır işe yaramıyaca
ğımı sanıyordum ... Ben vitrinci olarak doğmamı
şım. Onunla her akşam atelyede buluşmağa söz
leştik ... ve böylece .. nihayet ... anlıyor musun? 

- Hayır, anlamıyorum. . 
- Tabii ona tutulmamayı çok isterdim. Fakat. 

gene de oldu. Ama, geçecek tabii... . 
Nina sesine hakim olabilmek için biraz bekledı: 
- Ya biz ne olacağız? 
- Biz mi? Bilmem... Sen biliyor musun:' 
- Sen başkasını sevdikçe ... seninle kalmam, 

imkilnsız tabii! 
Erik birden bire yatağında doğruldu: 
- Ciddi konuşmuyorsun her halde? 
- Ne yaparsın? Sen olduğun gibisin, ben de 

öyle. Seninle kalmam imkansız. . 
- Nina! Yapma öyle! Henüz evlenelı beş haf

ta oldu! ... 
Daha kötü bir şey söy1iyemezdi: daha beş haf

tadır evli olmak ve şimdiden gönlünü pazara çı
karmak Nina göz yaşlarının caşkun bir dalga ha
linde yükseldiğini hissetti: 

Nina kapıda mırıldanır gibi: 
1 - Eğer söz verebilsen .. Lilian'dan vaz geçebi
leceğine... dedi. 

Erik başını çevirmi~i. Düşünüyor gibiydi. Du
vara doğru: 

- Lilian'dan mı vaz geçmek? Ben mi? Yarab
bi! Vaz geçmiyecek asıl odur! O tuttuğunu sıkı 
tutar!.. 

Bir sopa alıp Nina'nın başına vursaydı, ayni 
şeydi! 

- O halde her şey bitti! 
Erik omuzlarmı silkti. 
Ve Nina odadan çıktı. 
O ayni vaziyette kaldı. Ne kadar bedbaht oldu

ğunu Nina görmesin diye yüzü gene duvara dö
nüktü. 

"Sabah kusu,, susmuştu! Sofada gürültülü ayak 
sesleri duyuldu. İhtiyar Filip sokak kapliUldan 
çıkıyordu. 

İşte her şey böyle bitmişti! .• 
Erik boş odada: . 
- Kal, gitme! Yanımda kal, Spurv, Lille Spu

rv ... diye mırıldanıyordu. 
Fakat ses veren olmadı; karısı bodrumda diz 

çökmüş, valizlerini hazırlıyordu ... 

KISil\ıf: XIV 

Fransız filosu geldiği vakit Vaşing
ton, Nevyorku alabileceğini ummuş

tu: f kat. gemilerden birkaçı çok su 
cckiy rdu, seddi geçemediler. Bunun 

yakaladı. 

İşte en fenası da buydu ya ... O hiç yalan söy
lemiyor ve hiç bir mazeret göstermiyordu. Nina 
aradaki gerginliği hafifletecek, gevşetecek bir 
hareket bekliyordu, fakat bu olmadı. 

- Artık bitti... dedi ve kapıya doğru yürüdü. 
Erik yüzünü duvara dönmüştü: Nina artık yal 

nız sırtını görebiliyordu. Saat sekizdi, "Merk:2z,,e 
gitme saati... 

Nina Thorp'un e' ınde halılarla clö-::cli bir hole 
girdi. Elinde, birı büyük, biri küçu.k ikı valız ta
şıyordu. Sanki onu, bu eve kuvvetli bir fırtına 
atmış gibiyfü. Bunun. buraya şerefli bir giriş ol
duğunu iddia etmek yanlış olurdu. 

Nina onu, geri itmedi; eli cansız gibiydi. 
- Cilve yapmıyorum. 
- Hemen söylemem lazımdı, Nina. Fakat sana 

Erik: 
- Eğer resmini yapmağa başlamasaydım. hiç 

bir şey olmazdı ... diye ilave etti. Fakat tablo da 
Nina: 
- Her şeyden vaz geçmeliyim, diye düşündü. {Arkası var) 
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1 Ne Hikmdtir Bilinmez! 
: .... ·-·•••••Christian Gellert'den - Çe\'iren: Ha - Ça ---··· 

aeşcri,,...•li felAketten fclf\kete şü-
ruklircn tehlike ve kötülilkle

th hesabrnı kim tutoblllr? Bizim ktıd 
retimiz, ancak onların sebeplerini d

raştırmak suretiyle, onlon mümkün 
r- crtebe za• arsız kılmıya ynrıyabilir! 
Kocasının göz bebeği, genç ve gü -

lel Sulpicl-., bir gün bir ahbabını zi
)'< rete gitmişti. Evindn çıkarken. 

kıınca bir gül kadar teriltazeyken, e
\c döndblill zamanı artık yaprakları
nın dokül•neğe başladığı hissini veri
Yordu Kapıdan girer girmez, kendini 
Y tağrna dar altı Acaba ne olmuştu" 
Ne 1 vardı? Ani bir kalp krizi mi der 
·rıiı! Göğc;ü, bağrı çöztildü, kemerleri 

P.evşetildl: simdi tnm üç çift el, onun
la mecıguldil. 
Zavallı genç kocası, ne yapacnğmı 

~a•ırmıstı Gözleri boşanmağo gebe, 
kara bulutlarla kaplıydı: Böyle ciddi 
bir işte, üzülmemek kimin elinden ge 
lebılirdi? Evleneli bir sene, olmuş, ol
mamıştı; karısından kurtulmayı iste
lnC'sl için henüz fazla erkendi!! 

Derhal bir hekim ça:aıldı. Genç 
doktor Aesculap!us iki dirhem, bir çe 
kirdek an.ı endam eyledi ve daha kn
llıdan girer girmez, gilzel Sulplcia'nm 
devası, avucunun lçindeymls gibi, dlm 
dik bir eda ile, hıısta yatnğmın baş ~
cuna kuruldu Nabzını yokladı, hasta
lığm ne olab!İeceğini dilsQndil. bu hu
susta karakaplı kltnplarm neler yaz
dığını hatırlamağa ç:ıhştı, fakat "yiğit
li~ halel getirmemek için,. hemen ka 
lem, k;ğıt istedi, ve bir şeyler karala
?nağn koyuldu. Ecahzaneye bir hiz
?netçi koşturulduğu sırada, kocası, he
Yccan içinde vaziyeti sordu. 

Doktor gülümsedi: 
- Vaziyet mi? ilahi; bunu nnlatma

ğa ne hacet!? Genç zevcelerln bu hal
lerine sadece sevinlllr? 

Hakikaten genç zevcenin bu hali, 
genç zevci çok sc\'indirmlştl. H astalık, bütün gece devam etti. 

Hast:ı ilaçlarını muntazaman 
hıttuğu halde, hlobir teslrl olınam~
tı 

. Başka bir doktor' çatırıldı: Ha gay
l'et !Şimdi hiç olmazsa hastalığın ha
kiki sebebi nnlaşılocaktı! Yeni dokto
run hiç şilphesl yoktu: Sulplcia çiçek 
Çıkarıyordu, Eh, d!in anne olaca~;r, 
bugün de çiçek çıkarzyordu! Tallın 
f!arip bir cilvesi! .•. 

Diliniz kunısun doktorlar! Madem
'ltı bilmiyorsunuz, b::ırl. sesizini kesin! 
~onuşmayın bari! Birinizden biri mu
hakkak ki yanılıyor iste! 

Bir hastalık ne kadar ağır olursa 
t:ılsun, hiçbir uıman, cahil bir dokto
un tedavisi kadar tehlikeli olamaz. 

abır sabınn sonu selAmettir. Belki 
bugün İyileslrt 
İyi kalpli koca, baş ucundan aynl

l'ııadı, yarım saat içinde, belki 100 de
fa, daha fyi olup olmadığmı eordu, 

- Aziz dostum! Bari sen de sus bi
l'az! Bunu sormak neye yarar? Düşün 
bir kere, bu onu daha fazla yormaz 
trıı. diye!~ 

Kesik kesik, gQçlilkle konuşabiliyor 
du. Sancısmm. dakikadan dakikaya 
daha da fazlala§tığını, sesinde oku
trııık kabndi. 

Süveyş Kanah 
MıntGkasına 

Hava Hücumu 

Hasar ve Zayiat Yok! 
Kahire, 25 (A.A.) - Mısır Da

hiliye Nezaretinin tebliği: 23/24 
Mayıs gecesi yapılan bir hava 
hücumu esnasında Süveyş kanalı 
ınıntakası üzerine birkaç bomba 
atılmıştır. Hasar ve zayiat yok· 
tur. 

ltalyan tebliği 
Roma 25 (A. A.) - "Resmi 

tebliğ., Simali Afrikada bildiril
ıniye değer bir şey olmamışt.ır. 

Şarki Afrikada Galla ve Sıda
ıno mıntakasında cereyan eden 
muharebeler esnasında düşman 
kuvvetleri püskürtülmüştür. 
/Düşman zayiat vermiştir. 
Doın~hidi Amhara'da Albay 

Maraventano'nun emrinde bulu
nan münferit kalmış bir kol şid
detli ve uzun bir mukavemetten 
ve yiyecek ve mühimmatı t~m~
rniyle bittikten sonra şereflı bır 
surette teslim olmıya mecbur 
kalmıştır. 

Bir denizaltımız ceman 21.000 
tonilatoluk üc ticaret vapuru ba
tırmıştır. Bunlardan biri. bir p:t 
rol j?emisidir. Ayni denizaltı bı!" 
kruvazör olması muhtemel bulu
nan bir düsman harp gemisini 
torpillemiştir. 

Norveçtc Nazi Muhahz 
l\'Iiifrezesi Kuruldu 

Londra. 25 (A.A.) - Norv~ç 
aiansı bildiriyor: Himmkr bı~ 
Norveç nazi muhafız müfrezesı 
teskiline matuf olan esas ~aye
~ini başardıktan sonra All't!an
~·aya dönmüştür. 
Sabık Noı-vec mahCillcri. Him

!crin Oslo'ya bir kaç ay içi~
de ikinci defa olarnk yaptıgı 
bu ziyarette Almanyanın Quins
Ung'in Norveçlileri yola getirmek 

Zavallı kadın! Ölüm yakın gözuku
yordu! Fnkat, hiç olnıazsn, bu feci n
znp dinecekti! 

Cus! Dinle! Knpı vuruluyor! Acaba 
.a kim? Doktor olacak. Yok, ha

vırl Gelen terzi idi. Elbi
(' getiriyordu. Tam da 
>unun sırası idi ya! 

Sulplcia buyilk bir 
mukşülfıtla: 

- Kefenimi mi getirdiler!? ... Diye 
sordu. Heyhat, tabutumda işte onun 
kadar solgun gözükeceğim. Ah. ne gü
zel elbise! Bir slir, bir rüya! Allah ö
mür verseydi, fstc tam böyle bir el
bise yaptırırdım: tıpkı onun gibi ... Ay
ni kumaştan. Tertl onu bana göre, 
nasıl biçeceğini bilirdi. Zaten bir ah
babrma da o yapmıs .. Geçen gün git
tiğim vakit, onu giymişti. Ah, hayat 
ne kadar kısa. Her şey bos! ..• 

Cesaret Sulpicia! Ümidin krrılma
sml Çıkmzyan canda ümit vardır! 

Derler. 
Terzi odadan çıkınca, kocası da onu 

takip etti; dısarıda, gizlice bir şeyler 
konuştular. Terzi yemin etti, anUar 
içti; verdiği sözü tutmağa gidiyol'du. 
Aksama doğru \{eri döndü, ve hemen, 
geldiği için kendisine uzun teşekkür
ler yağdıran/Sulpicla'nın yanına ko~-
tu. 

Bilin bakalrm ne getirmişti? 

p aketi çözdu. Aman allahıml genç 
zevce az kalsın heyecanından, 

vaktinden evvel tıkanıvererektl! Böy
le de şııka olur muydu yal? O, gü
zeldi, hoştu, amma, burada ili! ney
di? Genç zevce herhalde onu pruva 
etmeyi denlyemezdi ya! •• 

Kocası: 

- Ruhum! Dedi. İyileşip, bu elbi
seyi sırtında görebilmek için, nem var 
nem yoksa fedaya hazırım! 

Gözleri boşanmağa gebe, :Kara bulut 
!arla örtülOydU. 

Genç zevce: 
- Ah, hayatım! Öyle halsiz. öyle 

harabnn ki! Dedi. Kendimde, sana 
hayır!,, diyecek kndar bile, kuvvet 
bulamıyorum! .• Amma, ne olursa ol
sun, bu ölüm döşeğimden kalkıp, giyi 
neceğim. Tek senin gönlOn hos olsun, 
diye! Tek, onun bana ne kadar yarns
tığını ölmeden göresin diye! 

Paravan kuruldu! Ve zavallı kadın, 
sanki biltun bir sene yntakta knlmı:s 
kadar zayif ve mecalsiz. "ÖUim döşe
ğinden ayağa kalktı!,, Elbiseyi giyin
dikten sonra, genis bir koltu!la yas
landı, kahve içti; yüzü gülUyordu. Eh, 
hele şükür, biraz sonra da tıastalıktnn 
eser kalmamıştı! 

Hiçbir doktorun, teshhı bile edeme
diği böyle korkunç bir hastalığı, işte 
nihayet bir terzi iyi etmişti. 

Ne hikmettir bilinmez! .... 

Bütçe Müzakeresine 

Bugün Başlanıyor 
Ankara. 25 (TAN Muhabirin

den) - Büyük Millet Meclisi 
1941 mali yılı bütçe miizakeresi
ne yarın (bugün), öğleden sonra 
başlzyacaktır. Bu münasebetle 
Maliye Vekili Fuat Ağralı bir se
nelik mali vaziyet hakkında iza
hat verecek ve geçen sene oldu
_ğu gibi bu sene de hükumet ta
rafından yapılması teklif olunan 
vergilerin esbabı mucibesini an
latacaktır. Bundan sonra her ve
kaletin bütçesi ayrı ayrı müza
kere olunacak ve bütÇ€ler üzerin
de hatipler beyanatta bulunacak
lardır. 

Bütçe müzakeresinin dört bes 
gün içinde sona ereceği tahmin 
olunmaktadır. -O·----
Şili Nazi Partisi Şefi Akıl 

Hastanesine Konuldu 
Santiago, 25 (A. A.) - Şili da

hilive nazırı tarafından cumartesi 
gü~ü neşredilen bir emirnaJile i. 
le $ili Nazi partisi lideri Gon
zales Von Marses, bir akıl has
tahanesine yatırılmıştır. Sili Na
zi teşkilatının bütün azalan 20 
yaşından ufaktır. Ve bunların da
yaktan insan öldürmiye kadar 
bütün suçları işliyorlar. Bazı ma
llımata nazaran Von Marses. bir 
timarhanede doğmuştur ve bir 
delinin oğludur. 

Romanyada Gıda 
Maddelerine El Konuyor 
Bükreş, 25 (A. A.) - Resmi 

~azetede intisar eden bir karar
name mucibince ahali ve mües
seseler elindeki buğday, cavdar 
ve yulaf unlarına el konacaktır. 

gayretinde akim kalmaların -
dan mütevellit memnuniyetsiz
liğini hisset113ektcdir. 

Nazi makinesinin mutat bütün 
tethiş makinesi şimdi Norveçe 
sokulmuş görünmektedir 

Girit'e Çok Şiddetli Şam Hava Üssü 

Hücumlar Tekrar Bombalandı 
<Baş tarafı l incide} (Baş tarafı 1 incide) 

Londra 25 (A.A.) - Girit mu- fnııiliz hava kuvvetlerine men 
harebesi devam etmektedir. Al- sup tayyareler Kermet Ali'deki 
manların, tutunmağa muvaffak asi mevzilerini bombardıman e
olduklurı mevzileri takviye ıçin dcrek yollara ve siperlere tam 
~.evmidane gayretler sarfettik le- isabetler kaydetmişl~rdir. Asile
ı~ anlaşılıyor. Almanlar usulle- rin motörlü nakliye kolları Hab
rı.nc sadı~ kalar?.~. f~da edılcn baniye mıntakasındaki yollarda 
bınlerce ınsanın olu!Il~ne _bak - hücuma uğramıştır. 
mıyarak kuvvctlennı hucuma Düşman tayyareleri dün Hnb
kaldırmakt~dır~ar. 30 gemilık 1 baniyedeki tayyare meydanını iki 
~~man kafılesıne karşı yapılan defa mitralyöz ateşine tutmuş -
hucum .. esnasında . Alma~ların lardır. Yapılan hasar ehemmi -
4000 kışı kadar zayıat verdikleri vctsi7:dir. 
tah~i!l,.edilmektedir. · Şam üssii bo;::~ :zlandı 
Gınt ın akıbeti donanmanın ya- . 

pabileceklerine bağlıdır. Müte _ Ne~ork. 25 <A.A.~ '"7' .Uı:'~~cd 
hassısların fikri de budur. P_:ess e B_e:yı-uttan bıl~ırıldıt1ıne 

Daily Herald gazetesinin de- gore, f n,gılız tayyarelerı 22 M.1 -
niz muhabiri diyor ki: vısta Sam hav.a meydanını bom-

"Girit muharebesinin anahtarı bardıman etmışlerdır. . 
şimdilik adada değil, adayı çevi- . Irak ~ava. ~uvvctlerı Habbs
ren sularındadır. Donanma düş- nıyedekı İngılız ha.va mevdanını 
man tarafından ihraç yapılması- ~on:ı~ardıman etm.ış ve Bnsradn 
na mani olmıya devam edebilirse Tn~ılız ~opcekerl~rıne taarr~z e.~
Almanların adayı işgal için yap- mıslerd~r. Assoc!ated ~res~ e g~
tıkları bu ilk tes bb"' .. k re, Kahıre aSkerı mahfıllen İngı. 

'lie usun a a - 1• k d ı - F 1 · 'd mete uğrad ğ n ·· r ebT · .ız uman an ıgının a uıa an 
ı ı ı soy ıy ı ırız.,, Iraka do,ğru makineli müfreze -

Kütle halinde bombardıman ler sevketmiş olduğunu zannet-
Kahire 25 (A.A.) _ Alman mekt,.rlirier. 

tayyareleri cumartesi günü saat Beyannameler atıldı .. 
14 ten 18 e kadar kütle halinde Hayfa, 25 (A. A.) - 1nJ?ılız 
ve fasılasız olarak Hanya, Retimo tayyareleri Suriye üzerinde n -
ve Kandiyayı bombardıman et- carak bütün namuslu Fransızla
mişlerdir. Buraların imhası Rot- rı Hür Fransız davasına iltihaka 
terdam'daki vüs'atte olmuştur. davet eden beyannameler atmış-

Yunan Kralı Kahire'de lardır. Bevannameler. Hür Fran-

K h. 25 (A A ) R sız kuvvetlerine iltihak etmek ii-
a ıre . . - esmen F·1· t" h d d Al 

b"Id' ··ıd·~· .. y 17,, 1 7.ere ı ıs ın u u unu ,geçen -
ı ıı ı ıgıne gore, un an .a...ı.·a ı b c 11 t' · · t ak 

hük. • ti k • h ke.t . av o e nın ımzasını asım -ve ume , as erı are u ı ış- t d 
~al etm~~ek için Mısır'a gelmek a ır. Irak resmi tebliği 
uzere Gırıt'ten ayrılmışlardır. 

Berline göre Adanın garp 
kısmı Almanların elinde 
Berlin 25 (A.A.) - Resmi teb 

liğ: Hususi bir tebliğle bildi
rildiği üzere paraşütçüler ve tay
yare ile indirilen kıtalar Girit 
adasında 20 mayıs sabahının ilk 
saatlerindenberi Ingiliz ordu -
sunun bir kısmiyle harbediyor
lar. Hava yoliyle cüretli bir 
hücumda bulunan bu kuvvetler 
avcı, tahrip, savaş ve pike tay
yarelerinin müzaheretiyle tabi
ye bakımından ehemmiyeti haiz 
olan adanın mühim noktaları
nı zaptetmişlerdir. Orduya men
sup teşekküllerle takviye edil -
miş bulunan Alman kıtaları ka
rada hücuma geçmişlerdir. Ada
nın garp kısmı şimdiden sağ
lam bir surette kıtalarımız tara -
fından tutulmaktadır. Paraşüt .. 
çüler ve tayyarelerle nakledi -
len kıtaların orduya mensup te
şekküllerle işbirliği temin edil
miş olarak usulü dairesinde ha
rekata. devam edilmektedir. 

Alman hava kuvvetleri, Girit 
muharebelerine müdahale et -
mek ve Alman muvafiakıyetine 
mfini olmak üzere Ingiliz filosu 
tarafından yapılan ieşebbüsle -
rin önüne geçerek Ingiliz harp 
gemilerini Giridin şimalinueki 
deniz kısmından tardetmişler
dir. Hava kuvvetlerimiz ayni za· 
manda bir çok harp gemilerini 
batırmış ve hasara uğratmış ve 
bütün hareki . mıntakasında hava 
üstünlüğünü kazanmıştır. 

Alman kuvvetleriyle sıkı bir iş 
birliği yapan Italyan deniz ve 
hava kuvvetleri 20 mayıstanberi 
Girit muharebesine iştirak et
mişler ve şimdiye kadar kazanı
lan muvaffakıyetlerde mühim 
bir hisse almışlardır. 

Paraşütçü takviye kuvvetleri 
yeniden paraşütle atlamışlar ve 
avcı tayyare teşekküllerimizin 
himayesi altında adada karaya 
inmişlerdir. 
Savaş tayyarelerimiz düşman 

bataryalarını ve mitralyöz yuva
larını, barakaları, kampları ve 
kıtaat tahşidatını muvaffakıyet 
le bombardıman etmişler ve mü
teaddit Ingiliz tayyare dafi ba
tarya mevziini ve telsiz tesisatı
nı, yerde bulunan iki tayyareyi 
tahrip etmişler ve Girit'in cenu
bunda 1000 tonilatoluk bir düş
man ticaret vapurunu batırmış
lardır. 

ltalyaıı tebliğine göre 
Roma 25 (A.A.) - Resmi teb

liğ: Deniz ve hava kuvvetleri -
miz 19/20 mayıstanberi Girit a
dasının işgali için şarki Akdeniz
de Alman kuvvetleri ile işbirliği 
yapmışlardır. 

Merkezi Akdenizde hücumbot 
larımız vapur kafilelerimizden 
birine hücum etmcğe teşebbüs e
den bir düşman denizaltısına mu 
kabil hücum yapmışlar ve düş
man denizaltısını batınnışlar -
dır. 

Şarki Akdenizde yapılan ha
rekat esnasında bir torpido muh 
ribi ile bir torpido kaybettik. Mü 
rettebat hemen tamamiyle kur -
tarılmıştır. 

Beyrut, 25 (A.A.) - 27 numaralı 
lrıık teblii!i: 

Garp cephesinde: Kıtalarımız Şerl
e'dan gelen motörlü düşman kıtaları
na tesadüf ederek taarruz eylemiş

lerdir. Anudane bir muhıır<'beden son 
ra düşman cekfimlye mecbur edilmiş 
ve müteaddit yaralı ne hasarn uğrıımı~ 
:ırabaları muh:ırebe sahasında bırak

mıştır. Krtalarımız kııçmakta olan 
dilı:mam takip etmektf:'dir . 

Cenup cephesinde: Kıtalnrımız Bas 
ra mmtakasında hareketlerine devam 
etml5lerdir. 

Jrak tayyareleri Habbaniye mey -
danında uçarak yerde bulunan Glia
dlatör tipinde beş İngiliz tayyaresini 
mltralyöze tutmuşlar ve ateşe ver
ml.şlcrdir. Hava dafi bataryal:ırrmız 
asker nakline mahsus dört dilşman 
tayyaresini hasara uğratmışlardır 

Düşman mevilleri üzerinde birçok 
keşif uçusları yaptık. 

İngiliz tayyareleri Bddnt ve dlf:er 
arazi üzerinde uçmuşlıırdır. 

Çölde vaziyet değişmemiştir. 
Irak Maliye ue Münakalat 

Nazırları 
Londra, 25 (A.A.) - Reutcr 

aiansının öğrendiğine ,göre, Raşit 
:Alinin, Maliye Nazırı Naci Sü -
veydi guya resmi işler için İra
na giderken ailesini de beraber 
ı:ıötürmüstür. Yine Rasit Alinin 
Münakalat ve Nafia Nazırı da 
ailesiyle birlikte İrana Jitelmiştir. 

Bütün Fırınlar 

Teftiş Edildi 
Sehrimizdeki bütün fırınlar 

evvelki gündenberi 950 gram-
lık ekmek çıkarmıya ve beherini 
12 kuruş 10 paraya satmıya bas
lamışlardır. Belediye zabıtası me
murları ile belediye iktisat mü
dürlüğü kontrolÖrleri fırınları 
teftiş ederek ekmekleri tartmış
lar, çeşninin bozulup bozulmadı
ğını incelemişlerdir. Bu konrol
ler neticesinde bazı fırınların ha
mur ekmek çıkardığı, bazılarının 
da beş gram kadar noksan ekmek 
imal ettikleri görülmüştür. Bu
nun, yeni vaziyete fırınların he. 
nüz intibak edemediklerinden ile
ri Peldi,ği anlaşılmıştır. 
Hamurkarların yeni tartı üze

rinden ekmek kesmiye alışacak
ları muhakkak olduğundan, bu 
akşamdan itibaren çıkacı:ılt <'k
meklerde beş ,gramlık noksanlık 
dahi cezayı müstelzim olacktır 

Diğer taraftan belediye iktisat 
işleri müdürlüğü francala sarfi
vatını tahdide karar vermistir. 
Hastahanelerin ihtiyacı olan fran 
cala mikdarı belediye tarafından 
tesbit edilmiş ve ofire bildirilmiş
tir. Ofis de bu ihtiyaca göre un 
tevzi edecektir. Francala imalinin 
tahdidi üzerine şehrimizde mev
cut 8 francala fırınından dördü 
francala imal edecek, dördü de 
ı:>kmek cıkaracaktır. 
Cıkarılan francalaların onda se

kizi hastahanelere verilecek. mü 
tebkisini fırınlar, francala yemek 
mecburiyetinde olanlara satabile 
l"Pk]Prdİr. 

dan mitralyöz ateşine tutulmak
tadır. 

Churchill'in 

lngilizlere 

Tavsiyesi 
(Baş tarafı 1 incide) 

bir tavsiyeler beyannamesinin 
mukaddemesini teşkil etmekte -
dir. 

Başvekli, bu mesajında ezcüm
le şöyle demektedir: 
"Eğer istila vukun ,gelirse. 

memleketin en büyük kısmı bun 
dan müteessir olmıyacak, hatta 
sahill~rimizin büyük bir kısmı 
çok şıddetli mukabil hücum1ar 
yapılacaktır. 

Fakat düşmanın ihraca teşeb
büs edeceği yerde çok şiddetli 
çarpışmalar olacak, bilahare di.iş 
manın ayak basabileceği yerlere 
çok şidetli mukabil hücumlıır ya
pılacaktır. 

Bu mıntakalara İngiliz bom -
bardıman tayyareleri çok ağır 
hücumlarda bulunacaklarından 
vazifedar işçiler hariç olmak ü
zere, buralarda ne kadar az si -
vil ve ~ayri muharip bu1unursa 
o kadar iyi olacaktır. 

Bu sebeole ei!'er resmi makam 
lar size ikametgahınızı terket-
mevi tavsiye ederse, vazifeniz 
başka bir mahale gitmektir. 
Talimat verilmezse vazifeniz bu
lunduğunuz yerde kalmaktır. 

Demek ki, hepiniz için emir 
ve vazife şu olacaktır: Sıkı du -
runuz. 

Memleket dahiline paraşütçü -
ler veya hava yoliyle kıtalar in
mesi takdirinde bilhassa halk, 
yolları tıkamamalıdır. Anavatan 
muhafızları kuvvetli seyyar kol
ların müzaheretiyle derhal müs
tevlilerle temasa geçecektir. Bu 
müstevli kıtaların sürntle izale 
edileceğinden şüphe yoktur. 

Mem1eketin çarpışmalar vu -
kua gelmiyen ve yakınında top, 
tüfek sesi işitilmiyen diğer ak
samında herkes hattı hareketini 
su ikinci emir ve vazifeye tevfik 
edecektir: Işinizle meşgul olu -
nuz.11 

Churchill'in mesajı şu cümle -
lerle nihavet bulmaktadır: 

"Müste\'.linin tamamiylJ.e yok 
edilmesi ve en son neferine ka
dar öldürülmesine ve esir edil
mesine kadar ,geçecek miiddet 
zarfında çalışmıya ve vakit kay
hı>tmPmiye azmE>diniz.,, 
Nakliye gemilerine lıiirum 

Londra, 25 (A. A.) - "Tebliğ": 
Cumartesi günü, bombardıman 
teşkilatına mensup tayyareleri
miz Holanda sahi11eri açıklarında 
düşman ticaret ı:temilerine karsı 
giindüz taarruzlarına devam et
mişlerdir. Takriben 2.500 tonila. 
toluk bir gemi ateşe verilmiştir. 
Tayyarelerimiz uzaklaşırken bu 
C?emi yana yatmış bulunuvordu. 
Yine 2.500 tonilatoluk diğer bir 
gC'minin de battığı zannolunmak
tadır. Başka ı:temiler bombalnn
mış ve mitralyöz ateşine tutul
muştur. 

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

G. Veygand iş 

Birliğine Müzahir 
(Baş tarafı ı incide) 

General Doyen'e göre, Alınan 
propagandası, Alman efkarı u -
mumiyesini Seine, Loire ve 
Rhone nehirleri havzasma ve 
Bretagne ve Auvergne dağlık 
mıntakalarına inhisar edecek bir 
Fransa talep etmeğe hazırla
maktadır. Böyle bir Fransanın 
tabii şimal hudutları Escant ve 
Mcusc nehirleriyle tahdit edilmiş 
bulunacaktır. 

General Doyen raporunda Ge
neral Huntziger'e şöyle demekte
dir: 
"Şimdi Fransada Fransız işçile 

rinin nasıl seferber edildiğini 
ve binlerce Fransızın Almanya
ya nasıl sevkedildiğini siz de gör
seydiniz hatırınıza gelecek sual 
şu olacaktı: 

Alman hükumeti ahalimizi, 
sistematik bir tarzda naklederek 
Alsas - Loren'de yaptığı gibi top
raklarımızı mı istismar etmek is
tiyor,, 

General Huntziger'in karşısın
da siikutu ihtiyar ettiği bu l'a
por ifşa edildikten sonra Alman
yanın Lille, Arras, Reims, Nan
cy, Epiııal ve Besançon da dahil 
olmak üzere en zengin Fransız 
vilayetlerine göz diktiği ve bura 
halkını davar gibi sürm~ğe veya 
esir gibi satmağa hazır olduğu 
neticesine varılmaktadır. 

~-----------~, TAN Gazetesi 

~ 
Başlık maktu olarc · "5' 
ı inci sayfa santimi 500 /ngiliz uzun mesafe 

tayyareleri faaliyette 
Kahire, 25 (A.A.) - Ingiliz 

avcı tayyareleri Girit üzerindeki 
harekata yeniden iştirake başla
mıştır. Alman Junkers - 52 as
ker nakliye tayyareleri, Ingiliz 
uzun mesafe tayyareleri tarafın -

Gayrı resmi intiba, vaziyetin 
iyileşmiş olduğu merkezindedir. 
Çünkü Almanlar şimdiye kadar 
Maleme'de ancak takviye kıtala- 2 ,, 
rının gelmesi sayesinde kalabil- ı 

,, ,, 300 

mişlerdir. Diğer taraftan Kan- 1 ,, " n 100 
diyc'nin ve Resmo'nun yenıdcn 5 16 
zaptı, müttefik kıtaları Mal<>mc- " " " 
ye karşı harekat için serbest hı-1 ilan sayfasında ,. 50 

rakacaktır ·----------.. • 

Suriyenin Vaziyeti 

Meselesi 
(Baş tarafı 1 incide) 

Bu ricat Suriyede isyanı 
bastıracağına arttırdı ve 1936 ya 
kadar Suriye ile Fransa arasın
daki kavga durmadan devam et
ti. Nihayet 936 da Fransada ik
tidar rnevkiine Blum hükumeti 
geldikten sonra Suriye tarihinin 
üçüncü safhası başladı. Fransa 
Suriye ile, İngiltere ile İrak ara
sındaki ittüaka benzer, bir ittı
fak akdetti. Bu suretle Suriye 
az çok bir istiklale kavuşmuş ol
du. Fakat 1939 da Daladier hü
kumeti bu ittifakı tasdik etmedi 
ve Fransa ile Suriye münasebeti 
ondan sonra tekrar Fransız dik
tatörlüğü esası üzerine devı:ım 
e~~i. v~ harp müddetince buraya 
gon~e~ıle~ kuvvetlerle Suriye as
kerı hır ıdare altına girmiş ol
du. 

F:ansa mağllıp olduğu zaman 
Surıyedeki vaziyeti bu idi. Fakat 
bir müddet evvel Fransa Millet
ler cemiyetinden çekildiğini bil
dirdi. Milletler cemiyeti namı
na mandater bulunduğu Suriye
dcki vaziyeti de hukuken müna
kaşa edilir bir şekil aldı. Asil or
tadan kalkınca vekilin de veka
leti hükümsüz kalmak lnzım ,gel. 
diği iddia edildi. Fakat Fransa 
Suriyeyi askeri bir komiserle i
darede devam etti. 

* * Almanlar Suriyede hava üs-
.lerini işgal edip de. harbin 

bu sahaya da sirayet etmesi ihtL 
malleri çoğalınca bazı Türk mu
harrirleri, Almanlar tarafında i
hata ,edilmek tehlikesini bertaraf 
etmek için, Türkiyenin Suriyeyi 
derhal işgal etmesini, işgalden 
sonra da Suriyenin istiklalini ilan 
ederek bu memleketle bir ittifak 
akdetmesini teklif ettiler. Bu tek
lif Türkiyenin harbe girmesini is. 
temek demekti. Halbuki Türkiye
nin siyaseti harpten uzak kalmak. 
hic bir memleketin topraklarına 
el uzatmamaktır. Bu itibarla bu 
teklüi yapan muharrir, Türkiye
nin harici siyasetine uygun oL 
mıyan bir fikir ileri sürmüş olu
yordu. 
Diğer bazı muharrirler Suriye

nin istiklal ilan etmesi lüzumunu 
ileri sürdüler. Harbin Türk hu
dutlarına sirayetine mani olacağı 
mülahazasiyle yapılan bu tekli
fin de bugünkü harp şartlan için
de tatbik kabiliyeti olup olmadığı 
münakaşa mevzuu olabilir. Suri
yenin istikliiline kavuşmasını 
Türkiye kadar memnuniyetle 
karşılayacak bir devlet olamaz. 
Fakat, değil yalnız Türkiyenin. 
İngiltere, Fransa ve Almanyanın 
da muvafakat etmesi şarttır. Bu
ı!Ün İngiltere böyle bir istiklale 
razr olsa bile Fransa ve Alman
vanın buna razı olacakları şüphe. 
lidir. 

Şurası muhakkaktır ki Suriye 
artık ecnebi tahakkümünden bık
mıştır. Suriye hem İngilterenin 
hem mihverin, hem de Vichy'nin 
vasal bir devleti olmaktan çıkmak 
arzusundadır. Fakat görünüşe na. 
zaran bu istiklaline ancak harp
ten sonra kavuşabilecekse kavu
şacaktır. 

A tlantik'te 
(Baş tarafı 1 incide) 

talaa yürütülmüyorsa da, gaze
teler, Bismarck'ın üssünden kırk 
saatlik mesafede ve kuvvetli İn
giliz donanmasının ortasında çok 
tehlikeli bir alan yapmakta ol -
duj!unu ehemmiyetle kaydedi -
yorlar. 

N evyork Times'in Vaşington 
m11hahiri divor ki: 

lngiliz deniz hakimiyetine in-
dirilen darbenin ağırlıl'!ı, Hood
un batmasının yalnız İngiliz Bü
vük Elçili~inde de/!il, Amerika 
Bahriye Nezaretinde de kati bir 
c:üküt ile karşılanmış olmasiyle 
izah edilebilir. 

Gemi kafilesi sistemine mua
rız olanların bu hadiseden kuv -
vet bularak, Alman filosunun 
bu son muharebede de sabit ol~ 
duğu iizerc, Atlantikte serbestçe 
dolaştığını ve kafile sisteminin 
Alrruınya ile Amerika arasında 
muhakkak bir harp çıkaraca~ını 
ileri c:iirmeleri ıııııhtemeklir. . 

Alman tebliğine göre 
Berlin, 25 (A.A.) - "Resmi 

tebliğ,, Filo kumandanı Amiral 
Lütjens'in kumandası altında 
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Dünyanın Siyasi 

Manzarasl 
(Başı 3 üncfüle) 

manlann bulunması ihtimnlin. 
den bahsetmiş ve Amerika hü. 
ki'ımeti, Amerikanın emniyet 
ile sıkı altıkası bulunan Gro. 
cnlandayı Jtnrp miiddetince as 
keri işgali altına almıya karaı 
vermi ti. Fakat o zamondanher 
Anıcriknnın bu kararını tatbiı. 
için hnrekete geçtiği haklondr 
bir emare göriilmemiştir. An· 
cak, bu deniz harbinden sonr~ 
gelen haberler, o zanıand!lnhcr 
Amerika donanmasının lngili: 
donanmaSl ile birlikte bn ha\'a· 
lide devriye gezdikleri bildiril 
mektedir. 

Almanların, burada da tşeb · 
büsü ele alarak, Groenlandayı 
işgal etmek istemeleri mt}hte · 
meldir. Bu mevkiin işgali Ingil. 
tere için, adanın müdafaası ha· 
kımından, Giridin işgalinden 
daha hüyiik bir tehlike teşkil 
edecektir 

Fakat 'ıgiltereyi ''C Ameri · 
kayı, emn )•etleri bakımından 
müşkrekcn ve çok yakından a 
lfıkadar eden Grocnlandanın is 
tilası, nıantıkan miimkün gö 
riinnıemcktcdir. 

Almanların, Norveç sahille 
rine Groenlandadan daha yakıı 
olan islandayı işgale teşcbbii 
etmeleri ihtimali de akla gele 
bilir. Harbin başındanbcri in 
gilizlerin Almanlardan evvc 
davranarak teşebhiisü elleri!' 
aldıkları yegane harp snhası Is 
landadır. Norveç sahillcrindeı 
takriben 1200 kilontetre uz:aktıı 
Ok~·anusun ortasında bulun3' 
''e İngilizler tarafından esasl 
bir surette tahkim edildiği talı 
min edilen bu adanın i:ıgali d 
mantıkan mümkün görülme 
mektcdir. 

Groenlanda ~ivarında büyül 
bir deniz harbinin cere~-nn etti 
ği bir sırada, Mister ChurchiJl 
in, inıriliz adasının istilası ihti 
maline karşı halkı ikaza ve mn 
ayyen surette harekete davet c 
den beyannamesi ve Dubliı 
Parlamentosunun acele ic;tima 
davet edilmesi hadisesi, askcı 
harekatın sıklet merkezini Şi 
mali Afrika ve Balkanlar tes~ 
ettiği zamnndanberi balıfs me' 
zuu olmıvnn bu istilnmn tekrıı 
ortaya çıkması, ·yakında bu hö 
gede de miihim hfıdiselerln '"l 
kua geleceğini zannrlttirmekh 
dir. 

1Jl. ANTEN. 

Amerika Harbe 

Nasıl Yaklaşıyor? 

(Baş tarafı Z ncide) 

Onlara göre, istihsali tanzim et( 
mek ve artırmak bir zaruret hai 
!indedir. Teşriki mesainin sactt 
iktisadi değil, ayni zamanda sıı 
yasi olması lazımdır .. Ve Hanı 
Hopkins'in, kolonel Donovan'ı( 
Wandell Willkie'nin, J. Harrv 
man'ın ve General Arnold'un V84 
zif eleri bu gayelere hizmet e~ 
mektir. 

Artık Amerikanların gözünd 
Amerikalılara düşen vazife~ 
korkunç derecede büyültmek i: 
tiyen Alman propagandasının bü 
tim gayretleri boşa gitmiştir. 

Şimdi, Groenland hadisesi, Kı 
zıldenizin Amerikan vapurları 
na açılması, Birleşik Devletlet 
ateş mıntakasına yaklaştırmak 
tadır. 

Bu yazımızın başında, "Ame 
rika harp içindedir!,, Demiştik 
Fakat bu, ilan edilmeden yapı 
lan harplerin ilk nümunesi de 
ğildir. Bugün artık, harbin, si 
lindır şapkalı bir sefirin pasa 
portlarını istemesiyle nan olun 
duğu devirlerde değiliz. ~ v~ )Jt 
hakikati müdrik bulundugu ıçın· 
dir ki, Almanya, Anglo - Sakso~ 
dünyasını temsil eden 650 mil· 
yon insanla hali harpte bulun • 
duğunu çok iyi biliyor. 

Biz Amerika hesabına so~ 
sözü, 

1

Hcarst 'e bırakıyoı·uz. O, 

"- Biz, diyor, harpteyiz. V 4 
içine girmiş bulunduğumuz b11 
harpten çıkmamızın tek yolu, O· 

nu kazanmaktan ibarettir!,, 

bulunan bir Alınan filosu, Izlan- lik muharririnin bildirdiğıııe gö. 
d~ açıklarında ağır Ingiliz de- re bir kaç haftadanben Atlanı 
nız kuvvetlerine rastlamıştır. tik muharebesine iştirak etme~ 
Şiddetli, fakat kısa bir muhare- üzere yeni kuvvetler ve di[;cı 
be esnasında "Bismark,, zırhlısı refakat gemilerinden mürekke! 
Ingiliz saff ıharp kruvazörü Hood deniz takviye kuvvetleri hizme· 
u batınnıştır. Bu zırhlı Ingiliz do te birmiş bulunmaktadır. Sahil 
nanmasının en büyük saffıharp ge muhafızlar teşkilatının da emrin1 
misidir. En son Ingiliz mode - yeni tayyareler verilmiştir. De 
linde ve "King George,, tipinde nizaltılara karşı hücumlar şid 
diğer bir saffıharp gemisi 1e ha~ detlendirilmiştir. Bu de:ıiz ca 
sara uğratılmış ve muharebeyı navarlan gittikçe sahilden, At 
terketmeğe n:ıecbur kah~ı~tır.. lantiğin ortalanna doğru sürul 

Alman denız kuv':'.etlerı zayla-. müşlerdir. Anlaşıldığına görcı 
ta. uğraı:nadan harekata devam et geçen hafta düşman demz altıla· 
mışlerdır. • rı garpte o kadar ileri bır yerıı 
- Atlantıkte kontrol kadar gitmişlerdir ki Am0rikaıı 

Londra 25 (A.A.) - "Daily devriyelerinin gezdiği mıntaka. 
Tclegraph,, gazetesinin denizci - ya girmişlerdir. 
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giinde Z defa ••• 

D1$1erlnlzln sarı kirini giderme)<' için her sabah ... ·ve 
di,ıerlnlzln çUrUmeslne mani olmık ıçln de her ıkşam 
lırçılıyını~. Bu fırçalamal8r, itiraz kabul etmez 2 IÜ· 

rumlu ameliyedir. Aynı zamanda bUtun dünyada hının· 
mıt en mükemmel Cıns dı~ macunu olan O EN TOL ·u 
ınutıaka kull.ıınınız. 

Den tol 

ASKERLİK 

ŞUBEYE 

İŞLERi 

DAVET 

ÇOCUGUNUZA VERECEGiNiZ 
EN GÜZEL HEDİYE 

ÇocukAnSiklopedisi 
Her Çocuk babası, çocuğuna kıymetli bir hediye vermek ister. Fakat bu hedi~·eyı 

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

Çünkü: Çocuk Ansiklopcdıııı .A 
çocuğun mektepte 
mektep dıjında, hatta 
mektepten sonra muh· 
taç oUuğu en kıy
metli eserdir. 

Çünkü: ÇocUK Ansiklor.ıcıdısı 
bütün dünya çocukla· 
rına yılbaşı ve bay· 
ram hediyesı o la r ak 
en çok verilen eserdir. 

Çünk ü: Her hedıye kırılıp kay
bolabilit veyahut u. 
nutulabilir. Fakat Ço
cuk Ansiklopedısi, ço-

1 ~ünkü: Çocuk A.1siklopedisi 
çocuğunuza faydalı ve 
bilgili bir arkadaş va
zifesini görür.Ona tx>ş 

cuğun hayatı üzerinde 
tesir yapacak ve bü. 
tün hayatınca iz bırıı. 
kacak bir eserdir. 

J[·~~N.: .. Neş~iyat E-vi 
. . ~~,,. . .... . l t ~ .. b ·ı . ~ 

·i · -.-- .,.. " · . s a n u · · 

saatlerinde hocalık vt 
arkadaşlık eder 

Çocuk Ansiklopedisi iki 
cilttir. Mükemmel şekilde 
teclit edilmiş olarak iki cil
di birden (7) liradır. 

26 • 5 - 1941 
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~OLANTSE BANK -ÜNi N " 
ISTANBUL ŞUBESi 

GALATA: KARAKÖY PALAS 

~JANSl : MEVDANCIK. ALALEMCI HAN .... 
BÜTÜN BANKA MUAMELELERi 

KASA ICARI 

MERKEZi ı KURASAC 

.$U9ELEAI ı AMST ERDAM • ROTTERDAM - BUEN OS AIRES 

CARACAS.· MARACAI BO - HAIF A - WILLEMSTAD - O RANJESTAD 

AIO DE JANEIRO • SANT OS • SAO PAUl.Q 

l 

Konya Nafıa Müdürlüğünden : 
l - Konya - Ankara yolunun :ıehlr dnhill O + 608 den l + 887 inci 

kısmına alt keşlfname' bedeli 33379 lira 43 kuruş olup bundan 15000 li
ralık hı kapalı zarf usulü ile 25 gün müddetle eksiltmeye konulmU1tur. 

2 - Bu iş için muv\kkat temınat l 125 liradır. 
3 - Eksiltme 16/6/941 Pazartesi gilnü saııt 15 de Hükumet konağın

dn müteşekkil Nafia Komisyonunda yapılacaktır. 
4 - Bu işe ait ke~!fname, şartmıme ve sair evrak her gün Nafia MU

dürlüğünde görülebılir . 
5 - Talipler teklif evrakları meyanında inşaatın fenni cihetlerini de

ruhte eylediğine dair bir mühendis veya bir fen memurunun taahhut
nıımesini bulunduracaktır. ÜakUdır Aıkerllk Şubeıl Baııkınlı • 

örndan: l - Üsküdar askerlik şube
sine kayıtlı bulunan emekli ve yedek 
subay ve askeri memurların 941 yılı 

yoklamalc"lrma 2/6/04 ı günil başlana
cak 20/6/941 gününde hitam bula
cakbr. 

17 - Yoklama mOddeti zarfında 

şube mıntaknsında bulunmıyacak o
lanlar bulundukları yerden göndere
cekleri taahhfitlil mektunlarda şube
deki kayıtlı bulunduğu defter sıra nu
maraları sicil ve kayıt numaralrırını 

ve sarih adreslerini ve kilnyelerini, 1 
smıfmı göstermek şnrtlyle acık ola -
rak yaı.ıp göndermlye mecburdurlar. 

6 - Taliplerin kayıtlı bulunduklırr Ticaret Odası vesikası ve ılmdl
ye kadar yapmış oldukları isleri ve bunlaa n bedellerini gösterir vesika
lariyle blrllkte ihale gününden en az üç giln evvel milracaaUa alacakları 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ . ehliyet v~ikasmı 2490 saydı kanunun Wrll ettiği şekilde hazırlcyacak~n 
tekliC mektupları ic;ine koymaları lazımdır. 

TAN Matbaası 
Talebe ve muallimlere 

tenzllatlı (6) lira11a verllir. Adres: lst anbulda 

2 - 2/6/941 tarihinden 5/6/9H 
~kşamma kadar emekli ve yedek pi
yade sınıfına menstıp büyük ve küçü!t 
rütbelerdeki subaylar, 

3 - 6/6/941 günü süvari &lllıfına 

mensup subaylar, 
4 - 7/6/941 günü lstfhk~m. mu

habere ve demiryolu smı!.ına mensup 
subaylar, 

5 - 8/6/041 günil nakliye smrfma 
mensup subaylar, 

6 - 10/6/941 günil veteriner sını
fına mensup subaylar, 

7 - 11, 12/6/941 günleri levazım 
sınıfına mensup subaylar, 

8 - 13/6/941 gUnü tablb, diş ta
bibi, eczacı ve kimyager sınıflarına 

mensup subaylar, 

9 - 14/6/941 günü jandarma sı -
nıfma mensup ıubaylar, 

10 - 16/11/941 ı:ıünü deniz sını!.ı

na mensup subaylar, 
11 - 17/6/941 ı::ünü harita sınıfı

na mensup subaylar, 
12 - 18/6/941 gUnü sanayi sınıfı

na mensup subaylar, 

13 - 19, 20/6/941 gUnleri topçu sı
nıfına mensup subaylnrla askeri adil 
hfıklm, hesap memurlnrı, muamele 
memurları ve esnatatı askeriye sı -
nıflarma mensup olanlar, 

14 - Yoklamaya gelen her emekli 
subay ve memurun yoklamaya gelir
ken nüfus hQviyet cüzdanı ile askerl 
hizmet vesikaları ve şube yedek su
bay defterindeki kayıtlarında fotog -
rafı bulunmıyanların bir kıta vesika 
fotografiyle gelmeleri Hiı.ımdır. 

18 - Her ne sebe~le olursa ol~un, 1 

yoklamaya tahsis edilmiş olan müd
det zarfında şubl!ye müracaat ederek ı 
yoklamalarını yaptırmamış olan ye- 1 
dek subay ve memurlar hakkmd:ı 1 
1076 sayılı kanunun onuncu maddesi' 
ahk~mına tevfikan <'lli lira para ce
zasına tfıbi tutulacaklardır. 

* 
1 

Beyoölu Yabancı Aıkerllk $ubnln· 1 
den: Beyoflu ve Beşiktaş kazaları 

mıntakasmda bulunan ve şubede ka
yıtlı olan ve olmıyan tekmil yabancı 
sakatların sakatları incelenmek ve 
kayıtları yapılmak üzere nüfus cilz -
danlaı:ı VC! ellerindeki rapor ve vcsi
kalariyle 27 /5/941 günil şubeye mil
racaaUarı ilan olunur. 

* 
,Sarıyer Aıkerllk Şubesinden: Şu -

bernize mensup dosya \•eya kayıt nu
maralı bilumum yedek subay ve as
kert memurların senelik yoklamaları 
2 Hazlran 941 Pazartesi ~ünii başlı

yacak, 20 Haz.iran 941 Cuma gilnü 
biterektir. 

Yoklamalar Cumartesi ve Pazar 
günleri harlç olmıık üzere her giln 
devnm edecektir. Yoklamaya gelecek 
zevatm doğum kıiğıtları, askerllk ve
ya ihtisas vesikaları beraber bulun
durulacaktır. Yoklamnlar şahsan ve
ya taahhütlü mektupla yaptırılacak

tır. Hasta bulunduı:tunu raporla bil -
dirmek maksada uygun değildir. 

~«PARA 
\ HAY..A.T 'YARIŞINIS 

' ' r T. İş Bankası" 
Kü~ülc Tasarruf 1 

Hesapları 1941 

iKRAMiYE PLANI 
Keşldclcr 4 Şubat, 2 Mayıs, 1 Attıs
tos. 3 İkincitcşrin tarihlerinde ya
pılır. 

1941 ikramiyeleri 
l adet 2000 Liralık =2000.-Llra 
s • 1000 " =3000.- .. 
2 • 750 ,. c 1500.- ,. 
4 ,. 500 ,. c2000.- ,. 
8 .. 250 .. =2000. 

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

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

Kocaeli 

İDARrnNisnııtis · aANK'As ıNoA 
iKRAMiVEL.f. ,t:tES~ ~ÇAR 

. . ""' 
inşaat ilanı 

P. T. T. Müdürlüğünden : 
ı - İ:anıttc paıcır yerinde yapılacak otomatik tdcCon binası 24/fı/ 

941 tarihinden itibaren on beş gün müddetle açık eksiltmeye konulmuş
tur. 

2 - Ke:ıif bedeli (9966) lira (46) kuruştur. 
3 - Bu ise ait evrak: Projeler, keşif hillasa cetveli, ölçü defteri, fi

yat bordrosu, husust ve fenni şartname, Nafia Vekllletlnin genel şart
namesi, eksiltme şartnamesi ve mun:nvcle projesinden ibaret olup taHp
lcr tatil günleri hariç her gün Koc:ıell P .. T. T. Müdürıyetine müracaat 
edebilirler. 

4 - İhale 9/6/041 tarihine milsadlf pazartesi gilnü saat 14 de Ko
caeli P. T. T. Müdüriyetinde yapılacııktır. 

5 - İsteklilerin (747) lira (48) kuruş muvakkat teminat akçesini 
P. T, T. Müdüriyet veznesine yatırdıklarına dair makbuz veya şayanı 
kabul banka mektubu ile !haleden en az beş giln evvel ve bu gibi inşa
ata ait taahhUUerini Ha ettiklerine dair Kocaeli Valiliğine müracaatla 

15 - Yoklamaya gelen her yedek 
subay ve memurun yoklamaya gelir
ken niıfus hüviyet cüzdanı ile askeri 
terhis vesikaları ve şubedeki kaydın
da bulunmıyanlar da ayrıca bir kıta 
vesika totograflarmı ıeUrmiye mec
burdurlar. 

Vazife dolayıslyle hariçte bulunan- ~ .. alacakları ehliyet ve Ticaret Odası vesikalarını 2490 No lu kanunun 
ltr Doktor ' tarifatı üzere haz.ırhyarak eksiltme komisyonuna müraca~tları ilan olu-

cakları musaddrık memuriyet veya 1 P R UT _n_u_r_·---------------------------
lar da, bulundukları yerlerden alıı- ı Ç · l I 
ikamet vesikalarını, vesair meslek ve- Cildiye ve Zühreviye mUtehas-

16 - Tablb, diş tabibi ve eczacı, 
kimyager sınıflarına mensup subay
ların yoklamaya gelirken nüfus hü
viyet dlzdanlariyle birlikte, emekli 
ise askeri hizmet vesikaları ve ye
dek ise askert terhis vesikaları ve 

ya ihtisas vesika suretlcıini taahhüt- ı sısı Beyoğlu Yerli Mallar Pa
lü mektuplarına ekliyeceklerdir. 1 zarı knr~ısında Posta sokağı kö-

şesinde Meymenet apnrtımanı 
Yaş haddine uğramış subayların ' T 1 . 43353 

dahi doğum k~ğıtlarına bu keyfiyeti e · 
işaret ettirmek üzere şubeye gelecek- 1 ~ 

terdir. Doktor Hafız Cemal 
ayrıca diplomaları ve ihtisası olanlar Bu mwıyyen zaman zarfında yok -
ise aynca Ihtisas vesikalarını birlikte lamasını yaptırmıyanlar hakkında 
getirmlye mecburdurlar. kanunJ hfikQmler tatbik edilecektir. 

Türk Hava Kurumu lstanbul 

Ş. Başkanbğından : 
ı. - Yalnız kllğrdı idaremizden verilmek üzere nilmunc ve şartname

sine göre imal ettirilecek iki mllyo:l fitre zarfı açık eksıltmeye konul
muştur, 

2 - Muhammen bedeli 2500, muvakkat teıninntı 187,5 Jlradır. 
3 - Ekslltme 30 Mayıs 941 Cuma günO saat 15 de Türk Hava Ku

rumu İstanbul şubesinde müteşekkil komisyonJıuzurunds yapılacaktır. 
4 - Nilmunesi gösterilir ve şartnamesi parasız verilir. 
5 - isteklilerin kanunun tarif ettiği vesika ve teminaUariyle birlikte 

belli gün ve saatte İstanbul şubesine mUracaatları. (3927) 

Yıllık kirası ilk Temi. 

370,00 

Tahmin Bed, 

27,75 Kerestecilerde klıin merkez halinde 1 numaralı 
yazıhanenin kiraya verılmesi. 

576,00 43,20 Arnııvutköyünde Lutfiye sokağında 45 numnrataj 
ve 22 kapı numaralı evin satısı. 

1400,00 105,00 Aksarayda Mimar Kemaleddin mahallesinin Me-
s1hpaşa sokağmda 26 ıncı adada 141 metre mu
rabbı sahalı arsanın satısı. 

Yıllık kira ve tahmin bedelleriyle ilk teminat miktarları yukarıda yo
ulı işler ayrı ayrı açık arttırmaya Konulmuştur. Şartnameleri Zabıt ve 
MuamelAt MildürlUğil kaleminde görülebilir. İhale 3/6/941 Salı günU sa
at 14 de Daimi Encümende yapılaı:aıtlır. Taliplerin ilk teminat makbuz 
• eyn mcktuplıırcyle ihale gunü muayyen saatte Daıınl EncUınendc bulun-
maları (3854) 

Dahiliye Mütehass1S1 
Pazardan ha ka he r S!'iin ııaat 
12 - 6 ) ~·n kıulnr foııf :tnhul 

Dİ\'nn\'o ln No. 104. 

RENKd 
f"' 

f p"' 

T.-,1· 22:l!H! 

KLİSE~mi~r:Dii 

'..-~.-... 

Yüksek lktısat ve Ticaret 

Müdürlüğünden : Mektebi 
Bu yıl ikinci ve tlçUncU smıfa geçen talebelerimizden on beş kişinin 

Sumerbank hesabına bursiye olmaları için 2 Haziran 1941 pazartesi gü
nü saat 14 de bir müsabaka imtihanı yapılacaktır. İzahat almak ve mü
sabakaya gırmek lstiyen talebelerimizin pazartesi ve perşembe günleri 
mektepteki "lş Bürosu,, na müracaatları. (4043) 

Devlet Qemiryolları ve Limanları işletme idaresi ılanları 
Muhammen bedelı (22841) yırmı ıki bın sekız yuz kırk oır lira mon 

(25) kalem muhtelü lokomoUt ve adt ateş tuğlaları (9.7.941 çarşamba) 
günü saat ( 15) te kapalı zarf usulü ile Ankarada İdare binasında satın 
alınacaktır. 

Bu işe girmek istiycnlerin (1713,08) Bin yedi yüz on üç lira sekiz 
kuruş) liralık muvakkat teminat ile kanunun tayin ettiği vesikaları ve 
tekllflcrlni ayni giln saat (14) de kadar Komisyon Reisliğine vermeleri 
liı.zımdır, 

Şartnameler parnsıı. olarak Ankorada Malzeme Dairesinnen, Haydar-
paşada Tesellüm ve Sevk Şcniğinden dağıtılacaktır. (3937) 

• • 
Muhammen bedeli (3348) lira olan 21 adet muhtelif takatta elektrik 

motôrü (29.5.1941 Perşembe gUnU saat (14) On dörtte Haydarpaşada Gar 
binası dahilindeki komisyon tarafından pazarlık usullyle satın almacaktır. 

Bu işe girmek tstlyenlerin (502)llra (20) kuruşluk kati teminat ve 
kanunun tayin ettiği vesnikle birlikte pazarlık günU saatine kadar komis
yona müracaatları Uızımdır. 

Bu i§C nit şartnameler komisyondan parasız olarak dağıtılmaktadır. 
(4006) 

Yeni Mü~teri Bulmak Sanatı 
Dr. Gasson diyor kt: 

"Her tacir bu kitapta gösterdiğim usulleri tatbik 
etmek suretiyle bir iki sene gibi kısa bir zaman için· 

~ de müşterilerinin adedini bir misli arttırabilir. Ben bu 
~ kitabımda size bu sanatı öğretiyorum.,, • 

f Fiatı 50 Kuruş ~ 

7 - İstekliler bu sekilde hnzırlıyacakları zarfiarmı ıhale gtlnU olan 
16/6/941 tarihinde saat 14 de kadar Nafia Komisyonuna makbuz muka
bili vermeleri veya vaktinde posta ile göndermeleri. 

.. "" 
VilCiyet Daimi Encümeninden : 

1 - Konya - Ankara yolunun şehir dahili O + 106 dan 1 + 887 inci 
kısmma ai keşiCname bedeli 33379 ltto6 43 kuruş olup bundan 18379 lira 
43 kurusluk is kapalı zarf usulu He ve 25 gun muddctlc eksiltrne)'e ko
nulmuştur. 

2 - Bu iş için muvakkat teminat 1379 liradır. 
3 - Ek5iltme 16/6/941 Pazartesi gUnü saat 15 de Villı.yet Daimi En

cümeninde yapılacaktır. 
4 - Bu işe ait keşifname, şartname vesalr evral< her gün Nafia MU

dürlüğünde görülebilir. 
5 - Talipler tekli[ evrakları ın!"yanında inşaatın fenni cihetlerini de

ruhte eylediğine dair bir mühendis veya fen memurunun tanhhiltnaınesi
ni bulunduracaktır. 

6 - Taliplerin kayıtlı bulundukuklnrı Ticaret Odası vesikası ve şim
diye kadar yapmış oldukları işleri ve bunların bedellerini gösterir vesi
kalariyle birlikte ihale gUnunden en az üç gün evvel Villlyet makamına 
müracaaUa alacakları ehliyet vesikasını 2490 sayılı kanunun tarif etUgi 
şekilde hazırlıyacakları teklif mektupları içine koymaları lazımdır . 

7 - İsteklıler bu şekilde hazırladıkları zarflarını ihale gilnQ olan 
16/6/941 tarihinde saat 14 de kadar Konya Vilayeti Daimt Encume
nine makbuz mukabilinde vermeleri veya vaktinde posta Ue göndermeleri. , Zonguldak'ta -----" Ereğli Kömürleri l§fefmesi 

Umum Müdürlüğünden : 

SADEYAGI ALINACAKTIR. 
İşçi Tabldotlnrımız ihtiyacı için 180,000 kilo erimiş sade yağı muba
yaa olunacaktır. Şartname Anknrada Etibank Umum MUdLirlUğilnde, 
İstanbulda Etibank Bürosunda ve Zonguldak'ta İşletme Umum Mu
dilrlUğünde gönilebilir. Tekliflerin 111 Haziran 1941 tarihine kadar 
Zonguldak İşletme Umumu MUduürlüğilne verilmiş olması lAzımdır. 

TÜRKiYE CUMHURiYETi 
ZİRAAT BANKASI 

Kur'1luş Tarihi : 1888 
Sermayesi: 100,000, 000 Türk Lirası 

Şube ve Ajans adedi : 265 
Zilai ve ticari her nevi banka muameleler1 

PGra Biriktirenlere 28,800 Lira 

iKRAMiYE VERiYOR 
Ziraat Barıkaaında 1<umbarı lı ve lhb8r91Z taearruf heaapla rı nda en a:ı 60 
ılrı• bulunanlar• senede 4 defa çekllecek kur'a ile aıaOıdakl pllna QÖ• 

r• ikramiye daOıtılacal<tır • • 
4 Adet ı .ooo Liralık 4.ooo Lfr~ 
4 .. 500 • 2.00" .. 
4 ,. 250 • 1.000 ,. 

40 • 100 • 4.000 • 
ıoo ,. so • 5.ooo • 
120 • 40 • 4.800 • 
160 ,. 20 • 3.200 • 

o ı K KAT: Besaplarmdakl paralar bir sene içinde 50 liradan aşağı dOşmt
yenlere ikramiye çıktığı takdirde % 20 tazlasiyle verilecektir. Kur'alar 
senede 4 defa, 11 EylOl. 11 BlrinclkAnun, 11 Mart ve 11 llazlrar 

tarihlerinde cekllecektir 


