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1 
Ankara, 29 (TAN Muhabirin-ı Hazer kuvvetlerimiz icap etti-

Rooseyelf 'İn d~n) - Büyük M~let M~clis_i. bu- ği ,ııün istenilen şeyi yapmıya 
~un saat 14 te reıs vckıllerınden hazır bir haldedir. 

N tk Et f d Şemsettin Günaltayın reisliğinde Milli Müdafaa teşkilatımızın 
U U ra in a toplandı. Milli Müdafaa VekaJe- bu yoldaki hazırlıklarını görmek

ti bütçesini. 1941 yılı müvazenei le beraber şunları da ilave ede-

Amerika ne vakit harbe girebihr? 
Bu sualin cevabını ancak Ameri· 
lta verebilir. Fakat Amerikanın 
ha be gırmlye karar veraıgın n 
anlaŞ1lm1$ olması dahi bılfıil har
be gtrmesl kadar mühimdır. Çün
kü Amerikanın bu kararı harbin 
çok uzamruımı intaç edecektir. 
Hmi>ln uzaması he, Almanyanm 
mağlC'lp olmU1 demektir. 

um~miye kanunu layihasını ve vim ki, orduyu motörize kuvvet
varıdat kanunu layihasını müza- ler haline ~et!rmek icin motör 
kere.v~ a~en kabul e!ti·. .. fabrikaları tesis etmek, yüksek 
'Mılli•Mudafaa Vekaletı butçe- mühendis mektepleri kurmak la. 

sinin müzakeresi sırasında söz a- zımdır. 
l~n ~eneral İzzeti.n Çalışlar, Mil- Savanı sükrandır ki. Cümhuri
lı. Mudafaaya tl}ıs~. olunan fevka. vet dıevrinde 40 milyondan başlı. 
lade tah&'isat ve. '!'urk .ordusunu.n van Millt Müdafaa bütcesi bul{Ün 
moderı:ı .harp sılahlarıyle techız 80 milyona yükselmistir. Milli 
ve teshhı hususunda Milli Müda- Müdafaa Veklleti bu~ün de bu 
laa Vekaleti tarafından alınan hazırlıklan tamamen ikmal et
tedbirlerin mahi,tyeti hakkında miş ve f timadımıza liyik olan 

M. Zekeriya SERTEL be:vanatt~ b~lunarak ezcümle bir ordu hazırlamıştır." · 
şu~ları so~ledı: GeneNl bundan sonra, teferrü-

Mister Roosevelt'i~ . ~vvelki 
günkü nutku ~ı~_ıt har .: 

bini dahi unutturan gunun en rau 
hioı mevzularından biri olmu~tur. 

Çünkü harbin ~u.kad~eratı A· 
merikanın harbe gırıp gırmeme • 
sıne göre değişecektir. Roosevel • 
tin bu nutkundan ve nutkunu Miy 
lediği gün Amerika~a ?'ey~ala -
de milli tehlike halı,, nın ılan e
clilmesinden çıkan sarih mana, A
merikanın harbe girmiye karar 
verdiğidir. 

Mister Roosevelt, A1;ma~y~nın 
yapabileceği sulh .te~h~lerını de· 
tetkik ederek harbın ıçtınabı ka· 
bil olmıyan bir zaruret olduğuna 
kani bulunduğunu .i!ade etme~ -
tedir. Amerika Cumhur~eısınc 
göre, bugün Avrupaya hakıın bu~ 
lunan Almanya yann Akdenızı 
de eline geçirip, Ingiltereyi orta 
şarktan kovmıya. muvaffak .. o~~r
sa ortaya yeni bır sulh teküfi ıle 
çıkabilir. Fakat Al~~~y~nın şım· 
diye kadar takip ettıgı sıyas<.!t cır
tık en safdillerin bile aldanması
na imkin bırakmıyacak kadar sa
rihtir. Hitlerin dünya ha~imıy~- -
ti için çizdiği plan herkesın ınaıu
mudur. s~nelerdenberi adı?1 a -
dım bu pianı tahakkuk ettırmek 
için takip ettiği yol da meydan -
dadır. Her zaferden son_r~ Alman 
yanın yaptığı sulh tcklıfı! sade • 
ce yeni istilalara ve Y~~ı ~arp -
lcre zemin hazırlamak ıçıı:ıdır. Ak 
denize ve Avrupaya .hakım .. ol -
duktan sonra, Atlantık denızm<le 
serbest hareket imkanlarına ma • 
ı .k l k olan Almanyanın sulh 
ı o aca .. k .. 

teklülerine inanmak mum un 
değildir. d 

Alman radyo ve. ~~tbJatı a 
A 'k C" hurreısının ııuiku-mcn a um · d 
na ait mütalaalarında en z:y~ e 
bu nokta üzerinde durmak· 1 ~r. 
Alman radyolarına g?r~ il~ 
harbi açan Alman~a d~ıld~f.°flP~i 
Jerin bütün samimı sul te ı Al 
ret cevabiyle karşılanmıştır. • 

h sahasını 
manya mecburen arp . s. 
.genişletmiye sevkedilmiştı:. "1?.°1 
di de artık harbe devam içın mu· 
him sebepler kalma~ış~1:_· 
manyanın Amerikayı ıstıl 
ışebbüs etmesinden bahse 
cinnetten başka bir şey 

Fakat Mister Roose 

- Yenı ~rdu, he~n her h~- ata ait bazı esaslar üzerinde du
rek~te g~çebılecek hır teşekkul racağını ilave ederek şunları söy
halındedır. Uzun boylu seferber- ledi· 
lik halleri, hazırlanmalar. bugün- · 
kü dünya ahvali icinde ordular- "- Bu.ıün talim ve terbiye 
da görülmiyen hallerdendir. Yıl- maksadiyle silah altına alınmış o
dırım harplerine ve:va baskın tar- lan yedek subaylar, kendi asli 
zında başlıvacak olan muharebe. maaşlarını almaktad1rlar. Bunlar 
lere karşı derhal ve hemen hare- bir iki yıldan'beri bu hizmette 
kete ~çmek teşkilatı tamamiyle bulunuyorlar. İcap ederse birkac 
vaoılmıs bulunmaktadır. (Devamı: Sa. 5. Sil. ]} c- 111 ........... _ ........ "' 

ı Suriye'den 
~imanların 1 Kaçan Hür 
. ilerleyişi 1 Fransızlar 
Durduruldu j' 

AFRiKA CEPHESİ 

lngilizler, 

Afrikaya 

Şimali 

Mühim 

Kuvvetler Yığıyor 
Kahire, 29 (A. A.) - Sah ~

nü ö-'?Ieden sonra İnl!iliz kıtaları, 
Mısırda Alman ilerleyişine niha
yet verdirmişlerdir. Bu hat. SoL 
lumun takriben üç kilometre şar. 
kında bir noktadan başhvan ve 
cenuba doğru el1.i kilomıetre de
rinliJHnde cöle uzanan kararsız 
bir hattır. Salı akşamı ve Çar$8m
ba sabahı Almanlar daha ileri J?it
mive teşebbüs etmemislerdir. 
Öyle anlaşılıyor ki Almanlar i
leri hareketlerinde tekrar kazan
dıkları mevzileri tarsin etmekten 
baska bir şey yapmak fikrinde 
değillerdir. 

Halfaya geçidinde 
Kahire, 29 <A. A.) - Alman. 

!arın Mısır hududu üzerinde yap.. 
.~ı&ı yeni ilerleyişinin ikinci 2ünü, 

arp " ündeki vaziyette, Halfaya 
• n Almanlar tarafından is-

aşka kayda değer pek 
· vardır. Alman kuv

seriyeti halen ıeçi

vam1: Sa. 5, SiL 7) 

1 Kıtaları ile Beraber 
1 Filistin ve Şarki 

Erdüne Gidiyorlar 

Fransm Kumandanıı· 
1 . Değiıtirilcli 

.~nkara, 29 (Radyo Gazetesi)_: 
Hur Fransız kuvvetleri Suriyede 
harekete .reçmek üzere hazırlık 
yapmaktadır. 

Suriyede bulunan bir çok Fran. 
sız subaylan kıtalariyle beraber 
F_'ilistine ve şarki Erdüne 2eçmis. 
tır. 

. Bu kaçmalar cobldı~ı için Su. 
rıyedeki Fransız kuvvetleri ku
mandanı azledilmiş ve yerine Ma
reşal Petain'in itimadını haiz ve 
Mareşalin sahsi dostlanndan Ge
neral Verdiyak tayin edilmiştir. 
General tayyare ile Suriyeye .Jı?el
miştir. 

Londra, 29 (A. A.) - "Reuter" 
ajansının Suriye hududuna ıön. 
derdiği hususi muhabiri bildiri-
yor: 

<Devamı: SL s. su . .a) 

G i QiT 
~ Teyy•,.. ,,,,e7 -:1411ı 

GAYDO Ad. --Lıhnos /J. 

Suda limanı ile Jngilizler tarafından tahliye edilen Hnnynyı ve mücadelenin devam ettiği Kandiyeyi gösterir harita 

Girit Harbi Amerikada 

Almanlar 
Suda'yı da 
Ele Geçirdi 

fASKERi VAZIYET l 

G~-.t H b• J• Bitarafhk 
iri ar IDID Kanunu ilgo 

yeni Saf hası Edilmiyor 
Kuvvetlerinin 

ihraç 

ltalyan 

Adaya 

Edildiği Bildiriliyor 

Kandiye Etrafında 

Mücadele Şiddetli 

Suda Limanının Tahliyesi, Adaya Yeniden 
lngiliz Takviye Kıtaatı Gönderilmesini 

Hemen imkansız Bir Hale Koymuştur 
ASKERİ MÜTAHASSISIMIZ YAZIYOR 

Harbin bldayetindenberi ol
duğu gibi, bugün de Akde

nizde cereyan eden muharebe bir 
iliı muharebesi, ayni zamanda mü
nakale yollan muharebesidir. 

Girit muharebesi, bu iki ba
kımdan da fevkalade büyük bir 
ehemmiyeti haizdir. Çünkü Girit 
şarki Akdenizde en mühim üsler· 
den biridir. Bu üssü elinde bulun
duran devlet, Ege denizine hakim 
vaziyettedir. Ayni zamanda Girit 
Suriyeye ve orta şarka giden yo
lun üzerinde bulunur. Suriyeye 
hava yolu ile dahi gidebilmek i
çin Giridin elde bulunması la. 
zımdır. Girit ingDizlerin elinde 

bulunduğu müddetçe, Alman tay 
yareleri adalan dolqarak usun 
bir mesafe katetmiye, ve Kıbr11 
üzerinden uçmıya mecburdurlar. 
Bu itibarla Giritte cereyan etmek 
te olan kanlı muharebenin neti· 
cesi iki taraf için de büyük bir e· 
hemmiyeti haizdir. 

Giritteki muharebede Alman
lar tn~ilizlere nazaran bir çok a· 
vantajlara sahiptirler. Evvela a
danın üzerinde Almanlar hava 
hakimiyeti tesis etmişlerdir. Bu 
sayede adaya, büyük müşkülata 
uiramaksızın, ve mühim zayiat 

(Devam1: Sa. 4, Sü. 4 te) 

H_ood'dan 3 r;;;.;;~~ 
~ Bısm~~kta~ Müstakbel 

Giritteki yeni Zelandalı kttv\•et- 100 K 1c1 sa CJ 
)erin km;::::::, General ~- Tanzimi 
Kahire, 29 (A. A.) - İnı?iliz 

orta sark umumi kararjlahının 
tıebliği: Giritte. yeniden ağır su
rette takviye edilmiş olan Alman 
kuvvetlerinin yeni hücunrlan kar 
ŞlSlnda, kıtalarımız, Suda koyu
nun şarkındaki mevziler üzerine 
J{eri çekilmişlerdir. Pike bom
bardımanları yeniden, ,Jı?enis bir 
mikyasta devam etmiştir. Dün, 
Jı?ÖŞÜs ,Jı?öğüse yapılan çarpışma
larda. düşman ve kıtalarımız, her 
ikisi de ağır zayiata uğramıştır. 

Göğüs göğüse çarpışmalar 
Kahire, 29 (A. A.) - Giritte 

yaPllmakta olan çarpışmaların 
şiddeti, mütemadiyen değişen 
vaziyeti kolayca gostennek im. 
kıinını vermemektedir. Şiddetli 
.Jı?Ö~üs 2ö~üse çarpışmalar, hücum 
ve mukabil hücumlar olmuş ve 
bunlar neticesinde in2iliz kıtala
rı. sırf muhasımlarının kahir a
det faikiyeti karşısında 2eri atıl
mışlardır. Giride İnJliliz ktta ve 
malzeme takviyeleri Jlelmistir. 
Kandiye etrafında yeni çarpışma 
lar olmuştur. Resmo etrafında 
vaziyette değişiklik yoktur. İn
giliz kıtalarının son günlerde bir 
çok muharebelere sahne olmuş 
bulunan Hanyayı terketmiş bu
lundukları bittabi aşikardır. 

Alman resmi tebliği 
Berlin, 29 (A. A.) - "Resmi 

tebliğ": Girit adasında Alman dd 
avcılan muvaffakıyetle neticele. 
nen muharebelerden sonra ma_ğ
ltip düşmanı takip etmişlerdir. 
Bu kıtalar Armini koyuna var-

(Devamı: Sa. 5, Sii. 5) 

Ablokayı Yarmak 

lstiyen Bir Alman 

Şilebi Tutuldu 
Londra. 20 (A. A.) - Londrada 

zannedildiiine jlÖre Hood'dan val 
nız üç kisi kurtulabilmiştir. Bun
ların biri subay ikisi tayfadır. 

1.fuharebe kruvaözürü o kadar 
ani bir surette berhava olmuştur 
ki infilak anında derhal ölmemiş 
olanları kurtarmak kin hic bir ü. 
mit kalmamıştır. Hood'un normal 
mürettebatı 1341 kişi idi. 

Bismarck'tan 100 den fazla 
subay ve er kurtuldu 

Londra, 29 (A. A.) - Bis
marck'ın battığının ertesi JlÜnü, 
Alman zırhlısının batması ile ne. 
ticelenen harekata iştirak etmiş 
olan deniz kuvvetlerimizin bir 
kısmı. Alman tayyarelerinin a
~ır hücumlarına maruz kalmıştır. 
Bu hücumlar esnasında, Tribal 
sınıfından Mashona destroyerine 
isabetler vaki olmuştur. Mashona 
bilahare batmıştır. Bu dıestrove· 
rin mürettebatından bir subay ve 
45 er kayıptır. Kayıpların en ya
kın akrabası mümkün olduğu ka
dar süratle vaziyetten haberdar 
edilmiştir. 

Bismarck'ın mürettebatından 
vüzden fazla subay ve er kuvvet.. 
lerimiz tarafından toplanuuştır. 

Bunlar harp esiridir. 

(Devamı: Sa. 5, Sii. 7) 

Eden, "Devamla Bir 

i Hal Sureti ve Dahilil 
1 Sulh istiyoruz .. Diyor 

lngiiierc Hariciye Naun 
Eden 

Londrıı, 29 (A.A.) - Hariciye 
Nazırı Eden, bugun Londrada 
Mansion - Hause'da bir nutuk 
söylemiş ve ezcümle demi~tir ~i! 

"Nazizm kendisine karşı mıslı 
göri.ılmemiŞ kudret ve büyüklük 
te bir kin seli hazırlamaktadır ve 
baraj kınldığı zaman bu sel, Bit
leri ve avenesini, Quisling'leri 
ve daha birçok şeyleri süpürüp 
götüren hesap görme, geniş ve 
çok şiddetli olacaktır.,, 

(Devamı: SL 5, Sü. 6J 

Denizlerin Hürriyeti 

Bu Kanuna Rağmen 

Temin Edilecek 
Vaşington, 29 (A.A.) - "Reu

ter,, Roosevelt, bilhassa nutku • 
nun bazı noktalannı aydınlatmak 
için topladığı gazeteciler konf e • 
ransında, bitaraflık, kanununun 
ilgasını talebetmek niyetiDde ol
madığını ve bu kanunun &adılıni 
derpiş eylemediğini ·sarih suı·ct -
te tebarüz ettirmiştir. 

Roosevelt bundan başka, "hu
dutsuz fevkalade milli ahval,. 
vaziyetinin ilanını filli kılmak 
için halen emirnameler neşret • 
meyi derpiş eylemediğini de siJy
lemiştir. Roosevelt, bu gibi emır 
nameler çıkarmadan fevkalade 
ahval ilanının kendisine verdıgı 
salahiyetlere dayanarak hareket 
te bulunamıyacağını tasrih eyle -
miştir. 

Reis, gemi kafilelerini himaye 
meselesi ile alakadar nolrtai na
zarını bildirmemiş, fakat deıuz
lerin hürriyetinin bitaraflık kanu 
nu ile telif edilebilir bir tarzda 
muhafaza olunabileceği fikrınde 
olduğunu beyan etmiştir • 

Roosevelt, Amerikan gemileri 
harp mıntakası ilin olunan mın
takalarda ticaret yaparlarsa bu
nun bitaraflık kanununun bir ılı· 
lalini teşkil eyliyeceğini ve böy 
le bir tedbirin derpiş edilmediğı
ni de söylemiştir . 

Reis, harici siyaset hakkında 
sorulan müteaddit suallere ce • 
vap vermekten kaçınmış ve bun 
ların Hitlerin elde etmek arzu • 
sunda bulunduğu malıimatı teş· 
kil eylediğini kaydeylemiftj.r. 

(Devamı: Sa. 5, Sü. 5) 

lngiliz Ordusu 
Bağdada Hayli 

Yaklaştı 
Kahire, 29 (A.A.) - İnıilil 

hava kuvvetleri teblili. Irakt 
Falluja ile Bai{dat arasında yar 
yolda Hanmikta'nın İngilizler ta 
rafından zapledilmiş olduğunu 
bildirmektedir. 

Jf. 
Kahire. 29 (A. A.) .:._ •'Resmi 

teblı~ .. Irakta, Falluja'nın şar· 
kında bir çaıınsma neticesinde 
İngiliz kuvvetleri subay ve 92 
erbaş ve asker esir almışlardır 
Basrada vaziyet sakindir. Basra
dan başka bir İnl(iliz lcuvveti 
Fırat boyunca ilerlemektedir 
Bağdada doğru yüriiyÜş 
Kahire, 29 (A.A.) - lmpa 

ratorluk kıtalan, Irakta Fallu 
ia'dan şarka dolru ilerlemekt 
ve Baldada yaklaşmaktadır. İn· 
ıdliz bava kuvvetleri tebli~inın 
Falluja ile Ba~dat arasında kai 
Hanmukta'nın zaptını blldirmes 
İmparatorluk kıtalannın huku 
met merkezi istikametinde iler 
ledilderini ı?Östermekte8ir. 
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Amerıkada halen tam 120 miles -
e e hafif ve ngll' harp sfüıhı i

m 1 etmektedır. Snlahlyettar ma -
hafıldcn tcmın olunduğuna göre, 
Amcrıka, 1942 yılı içinde 25 şer, 
30 ar tonluk 10,000 tank yapabllc
cek mevkidedir. Dığer taraftan 
bırçok ycnl fabrikalar ln&a edil -
mckte ve bunlardan çoğu lnglltcrc 
he:: bma faaliyete hozırlanmnkta
<ill'. 

Amerika bugün, etrafı~ıı. ç~
viren iki büyiık denız ıcın 

rp donanması inşa halinde-
r. Bahriye nazırı M. Knox'a 
re, bu iş dört. beş seneden ev· 
l ikmal olunamaz. 
Fakat ,!leçen Eylulde, inşa ha· 

"l<le bulunnn ~milerin mikdan, 
0,000 tondu. Halbuki. kon,ııre 
r.ı.fından bahriyeye büyük kre
nin açılmasına karar vernme· 
nden sonra, bu yekun, 2,000,000 
na çıkarılmıştır. Şu anda. hah
\ e nezaretinin emrinde. 1 Mil· 
ır 492,542,612 dolarlık bir kre

mevcuttur. Buna rağmen, ne. 
ret, JZelecek yıllar için 4 milyar 
)}arlık f evkalfl.de bir kredi iste. 

idedir. 
Geçen harptenberi. çelik sana
. tam veriminin ancak yüzde 
; 50 sini ortaya koyacak şekil

çalışı yordu. Fakat bu~ün,' bu 
navide, üç buçuk milyon insan 
lıstınldığı kindir ki, ~eli~in is

h c.ıl kabıliyetinin yüzde 99 un
istif ade olunmaktadır. 

Bu itibarla, neşrolunan resmi 
atistiklere nazaran, Amerikado 
rde 80 milyon ton çelik istih

ı olunmaktadır. 
Halbuki, Almanya, senede an

.M ık 16, İngiltere ise, ancak 12 
rt; lvon ton ceUk istihsal edebil. 

ı( lttedlr. Kaldı ki. vesaitin nrt
B~ rıhp tekemmül ettlrllmeslndcn 

t .... ra, ıstihsal ~ittikçe çoğalmak· 
'ır. 

._ * * .... 
Acaba, Amerika, bugllne ka

dar İngllterC'ye ne kadar 
rdımda bulunabildi? 
Verilen resmt malumata .ı?öre, 
ı erika İngiltcreye, bu,:?üne ka· 
r, 50 destroyerden başka, on 
ne çok süratli sahil mi.idafaa 
misi RÖndermiştir ki. bunlar. 
H1assa tahtelbahirlere karsı fcv 

'ide mücssirdirler. 
Malumdur ki, bundan bir müd-

1 evveline kadar, Amerikava 
ı, iltereye ancak peşin para mu-
3" 'l)ilinde malzeme verebiliyordu. 

al kat "isticar kanunu" nun cı-
4 ırılması. bu prensibi hükümsüz 
f aktı. Simdi Amerika, ln~ilte

ve. bedeli harp sonunda öden. 
{'k üzere de malzeme ~önder
rktedir. Ve bu yeni usulün tat
kini mümkün kılan kanunun 
dik olunusundan sonra, Ame-

ka, İn_giltereye, 20 tane torpil 
sk misi ıtöndermiştir. 

Avni zamanda, biltiln Amerl· 
n tersaneleri, yaralanacak fn

aY liz _gemilerinin tamirine amade 
a ulundurulmaktadır. Nitekim, 

ana kadar. bir cok varalı İn
lız s:?emileri, Amerikan tersa
erınde tamir olunmuşlardır. 

e İn.lliltere. kendisine verilen 
mi.ıessir haktan, ~eniş mik'."lSS
müstefit olmaktadır. 
Hem unutulmasın ki, tamir o
mak üzere Amerikan tersane

rine ~önderilen yaralı İngiliz 
mileri yüksek iltimaslı hastalar 
Ji hic beklemeden tedavi gör

ay •ktedlrler. ÇUnkü Amerikan 
5 -4 sanelerinde, yaralı İngiliz ge-
nsı. 1<'rinin tamiri ameliyesi, bila 

6 •sna hC'r i e. hatta, Amerikan 
11 ıı:> ,gemilerinin inşaatına bile 
7 nddüm ettirilmektedir. 
ıf ·'Nevvork ticaret ,gazetesi" nin 

8 .. dı~l mevsuk mallımata s:?öre. 
anda. Amerikadn, İnJ?iltere he-bi, 5 

en llDa 00 nakliye ,gemisi inşa 

9 
nmaktadır. Bu ,gemilerin insn
h·in hazırlanan proJZtam. iki 
<>1 ktir. 
~u hesap~a. bir senede 250 ta
c;ı denize indirilmiş olacaktır. 

250 ndedt bile .Atlantik bar
in, bu ekilde devam etmesi 
tiyle- Almanya tarafından tah 
olunabilecek nakliye $temilerL 

n •:ım iki mislidir. 

* * 
vve!ce de söylediğimiz gibi, 

,.. Amerika bu arada kendi ye
ionanmasını da inşa etmekte-
Fakat buna rağmen İngiltere_ 
mdiye kadar .gerek tahtelba
re karşı, gerek düşman nak
ı:ıem lerine karsı- çok müessir 

n hir C'n'k h İ<'Um botlnrı da 

sıonderilmıştir. Bu yirmışer met
re boyunda olan 32 şer tonluk 
gemilerden, hır aydn 50 tane 
yapılabilmektedir. Bunlarda, tor. 
piller, mitralyözler, ve tahtelba. 
hirlere karşı silahlar vardır. Bun 
ların süratlcri, torpil jZemilerin
den çok fazladır. Ve bugün A
merıkada bunlardan 200 tane 
mevcuttur. 

Milletler Cemiyeti tarafından 
neşrolunmuş bir istatisti~e göre. 
Amerikanın sanavldeki istihsal 
kabiliyeti, Avrupa kıtnsının is
tıhsal kabılivetinden yüzde 220 
nlsbetinde fazladır. 

Avrupa kıtasının sanayi istih
sali bakımından en kuvvetli mil
letleri. Almanya ve İngiltereydı. 
Fakat unutulmasın ki, devamlı 
ve şiddetli bombardımanlar, bu 
memleketlerin istihsal kabiliveti
ni. karşılıklı olarak azaltmıstır. 
Buna mukabil. Amerika bilakis. 
istihsal kudretini büsbütün art
hrmışhr. 

Top, tank, vesair malzeme bah
sine ırelince. şu anda Amerikada, 
tam 120 müessese, hafif ve ağır 
harp sll~hı imal etmektedir. Sa. 
lahi:vettar mahafilden temin olun 
du/!una göre, Amerika, 1942 yılı 
kinde 25 .şer , 30 nr tonluk 10 000 
tane tank yapabilecek mC'vkide
dir Amerikada avni müddet zar
fında yapılabilecek hafif tankla
rın mikdarı ise. hiç şüphe vok ki. 
bu yekl'ından çok kabarıktır. E
ğer. Almanvanın, Fransa harbi 
sıralarında. valnız 4000 tanka sa. 
hip bulundul!u nazarı itibara a
lınırsa, demokrasilerin kavuşa· 
cakları tefevvukun ne kndar ezi
ci olacai!ını kestirmek büsbütiin 
~rnlayla~r. 

* * 
Toplara, vesair malzemeye 

gelince, bunların imaline, 
ya1nız, şu anda gece J?i.ındüz, ça. 
lışan mevcut fabrikalar tahsis o
lunmuş değildir. Bu mnksat uğ
runa c;altşacak yeni fabrikalar da 
kurulmaktadır. Bunlardan bir 
kısmı ise, münhasıran İngiltere 
hesabına tesis olunmaktadır. 

Burada, mühim bir noktaya i
saret etmek isteriz. Amerikanın. 
su anda senede 80 milyon ton
dan fazla çelik istihsal ettif{ini 
söylemiştik. Buna nıulabfl, için~ 
Japonya da dahil olmak üzere. 
bütün mihver devletlerinin ve 
Almanvanın tahakkümü altına 
J?irmiş bulunan memleketlerin. 
is.ı:ıaı altında bulunan Fransanın 
celik istihsallerinin mecmuu. an
cak 40.160.000 tondur. 
Unutulmasın ki, Amerikanın 

istihsal kabiliyetini arttırmasına 
mukabil. Avrupada bombardıman 
ların tahribatı ve miistahsi1 sını
fına mensup mitvonlnrcn insanın 
silah altına ahnması yü7ünden 
istihsal ı:ıün Rectikce azalmakta
dır. 

Biitün bu rakamlar Amı>rika
r.m nası} hazır1andıP.ı hakkında 
bir fikir vermiye kafidir sanırız. 

\1U1'EFEltRll\: 

Haziranda Vergiler 

Müzakereler~ Dün 

Şehrimizde Başlandı 
Bir müddet evvel inkıta:ı uğ

rıyan Avrupa ile kara yoluyla 
münakalatın temini için murah
haslarımızın iştirakiyle Dimeto
kada yapılmakta olan müzake -
ı·elerc memleketimizde devam e
dilmektedir. Bu müzakerelere 
devlet demiryolları namına ışti
rfık etmiş olıın umum müdür 
muavini Fuat ve hareket daıresi 
reis muavini Rifat ve Avrupa 
hattının bu kısmiyle alflkrıdrır 
devletler demiryollarının yedi 
kişiden mürekkep murnhhmılorı 
elyevm §ehrimizde bulunmakta -
dır. 

Siı ilingrat ile Pitiyon istasyon 
ları arasındaki 33 kilomr.trelik 
hattın devlet demiryollan tara -
fından işletilmesi için milzak~re
lerc dün devlet limanları işlet -
me umum müdürlüğü binasında 
murahhaslara tahsis edilen sa -
!onlara başlanmıştır. Hattın bu 
kısmı evvelce Cemiyeti Akvam 
mürakabesinde Yunan demiryol
ları idaresi tarafından temin c -
dilmekteydi. 

Toplantıların üç glin süreceği 
ve bu müddet zarfında evvelce 
esasları kararlaştırılmış olan tek
nik işlerin intaç edileceği anlaşıl
maktadır. 
Diğer taraftan bu mıntakadaki 

köprülerin tamiratı da sürat -
le taznamlanacak, gerek müzake 
relcrTn neticelenmesi ve ~crckse 
tamiratın ikmalini müteakip Av
rupa ile münakale yeniden tees
süs edecektir. 

Harp vaziyeti dolayısiyle de -
nizyollariyle nakliyatın yapıla -
maması yüzünden kara yoluyla 
yapılacak ticari nakliyatın çok 
fazla olacağı anlaşılmaktadır. It
halat ve ihracat emtialarının mü 
him bir kısmı demiryollariyle 
temin edilecektir . 

Radyo Abone 

Ücretleri Ay 

Baıında Ödenecek 
1 

Radyo n'bonelerinin bir Haziran-
dan itibaren radyolarının kayıtlı 
bulunduğu posta şubelerine mü
racaat ederek ay sonuna kadar n
bonelerini yenilemeleri icap et
mektedir. Abonelerini yenilemi
yenler Temmuz avı içinle de abo. 
nelerini yenileyebileceklerdir. 
Ancak vakti f?C~irırtiş oldukları 
ic;in verecekleri taksitleri % 20 
fazlasiyle yani 10 lira verine 12 
lira olarak ödeyeceklerdir. 

Temmuz ayı içinde de taksitle
rini vermiyenler, mahkemeye ve. 
riJPreklerdir. 

Bir Hazirandan itibaren radyo
larını kullanmak istemiyen abo
neler bu ayın sonuna yani ynrın 
akşama kadar radyolarını Posta 
şubelerinde mühürleteccklerdir. 

Bergama kermesinde zeybek oynamyor 
İzmir, (Hususi) - Bergamada gin ve f!Üzel şekilde hazırlanan 

vali Fuat Toksalın bir nutku ile eğlenceler başlamıştır. Ber.ı:ıama 
BerS!ama Kermesi başlamıştır. köylerinden ,gelen kadınlarla er. 

Bayrama, İzmir ve Manisa v~- kekler milli rakıslar yapmışlar, 
tayetleriyle civar kazalardan bır cirit oynanmıştır, saha tamamiy
çok heyetler davet edilmiş, Ber: le dolmuştur. bu arada, Ber.ıwma 
~ama köylüleri de kısmen millı harabelerine ziyaretler yapılmış
kıyafetleriyle hazır bulunmuşlar tır. 

Pro~ram mucibince, Kınık ve 
dı~alinin nutkundan sonra prog- Korak yaylası eğlenceleri de var
ramın esasları dahilinde çok zen- dır. Kermes devam etmektedir. 

Haricten 75 
Ton Naftalin 

Getiriliyor 
ipekli ve Pamuklu Kumaşlar ic;in Şimdilik 

Edildi Yeni Kar Hadleri T esbit 
Bir Romanyalı tacir, Roman

yadan 10 ton naftalin ,getirmiş, 
fiyatları mürakabe bürosuna mü
racaatla 140 kuruştan naftalin 
satmayı teklif etmiştir. Fiyatları 
mürakabe komisyonu dünkü top
lantısında. Romanyalı tacirin bu 
teklifini kabul etmemiştir. Fi
yatları mürakabe biirosu, başka 
bir memleketten 75 ton naftalin 
ithalini temin etmiştir. Gelecek 
olan naftalinler 75 - 80 kuruşa 
satılacaktır. 

Yeni kar lıadleri 
Fiyatları mürakabe komis Qnu 

drtnkü toplantısında, yünlü. ijjek. 
1i ve pamuklu kumaşların pera
kende satışlarındaki kar hadleri
ni tesbit etmiştir. 

Standardizc edilen mallar icin 
kar haddi yüzde 15. fantazi ku
maşlar için yüzde 20, pamuklu 
ham mensucat icin vüzde 8, mer
serize olanlar yüzde 12, pamuk 
ipllei icin yüzde sekizdir. 

Komisyon hırdavat eşyası. fılfıt 
ve edevat için de kar haddi tayin 
etmistir. fnsaat malzemesinin kar 
haddi yüzde 25, sanayi iş1ernde 
kullanılan malzemenin knr haddi 
yüzde 20. el tıletlerinin kar had
di yüzde 50, makine ve motör Jli
bi vasıtaların kar hadni vüzdc> 
50. makine aksamının kar haddi 
ise yüzde 80 olarak tesbit edil
mistir. 

muştur. Şayet bu gibi maddeler 
üzerine ithalat artacak olursa, 
kar hadleri de o nisbettc azala
caktır. 

Pik Demiri 
İhracatımız 
Fazlalaşıyor 

Avrupadnn pik demirlerimize 
knrşı talepler artmaktndır. Bun: 
dan bir müddet evvel. ilk partı 
olarak Romanva ve Macaristana 
pik demiri verilmişti. Son zaman
larda Alınan ve Çek firmaları da 
pik demir istemektedirler. Dün 
Romanyaya 60 bin liralık pik de
mir sevkedilmiştir. 

Dün muhtelif memleketlere 
350 bin liralık ihracat olmuştur. 
Almanyaya deri, Romanyaya pik 
demirden başka zeytin. balık, 
Finlôndaya da 20 bin liralık halı 
gönderilmiştir. . 

Macaristana 1000 ba1va, İsvıc
reye 500 balya tiftik ihracına li
sans verilmiştir. Henüz bu mal. 
lnr ihraç edilmemiştir. 

Bu clhete dikkat etmiyenler 
yeni sene girdikten ve ücret Ü
zerlerine tahakkuk ettirildikten 
sonra abone bedelini ödemeye 
mecburdurlar. 

Fiyatları mürakabe komisvonu 
bu J?ibi mandeleri ithal etmek im 
kansızlıkl::ırı karşısında. ktır had
lerini viikc;Pk tııtmıva me<'btır ol. 

Yeni 

Beraber 

Zamlarla 

Ödenecek r ---
ırndı ~ayri safi üzerinden ver- m~:.mm 

Ankarnda bulunan tiftik ihra
catçılarından mürekkep bir .iirrup 
Ticaret ve Maliye Vekaletleriyle 
temaslar yapmaktadırlar. Tiftik 
tacirleri, tiftik ihracının serbes 
dövizle değil, mal mukabilinde 
yapılmasını istemektedirler. He
nüz bu hususta kat'i bir karar ve
rilmem istir. 

szi verenler, Haziran ayı icinde 
verecekleri ver~iyi yeni kanuna 
göre zamma tfıbi olarak ödeye
ceklerdir. Tahakkuk ettirilecek 
bu zam meskenlerde bina verszisL 
nin altıda biri ve iratlarda üçte 
biri nisbetinde olacaktır. 

Bir t tif a - Devlet Limanları 
işletme umum müdürlü~ü sabık 
umumi katibi Fahrettin Tik. son 
f!Ünlere kadar üzerinde bulunan 
idare bas tercümnnlıjtından da is
tifa etmiştir. 

"Ankara" Gitti - Atina büyük 
elçimiz Enis Akayı;?en ve sefaret 
erkanını memleketimize 2etlrmek 
üzere Ankara vapuru dün aksam 
saat 17 de Pireye hareket etmiş
tir. 

Anndoluya Sevkiynt - Kendi 
arzulariyle şehrimizi ve Trakya 
vilayetlerini terkederek Anado
luya gidenlerin sevkine dün de 
devam edilmiştir. Divarbakıra ,gi. 
deceklerin son kafil<'si dün hare. 
ket etmiştir. Dün Eskisehirden i
tibaren Kayseri, Sıvas . Erzincan, 
ve Erzurum aralarındaki istasyon 
lara sevk yapılmıştır, T.rakvadan 
yapılacak sevkiyat da dün başla
mıştır. 

Yeni Maliye Şubeleri - Av 
başından itibaren Erenköyü~dc 
ve Beylerbeyinde birer malıye 
tahakkuk şubesi ncılacaktır. Bu 
şubelerle o mıntakalardnki halkın 
işleri kolaylaşmış olacaktır. 

Sosyete ~ilep - Sosyete Şilep 
heyeti. yarın toplanarak bu şir
ketin feshine karar verecektir. Ev 
velce de yazdığımız gibi Sosy<'te 
Şilep vapurları, Denizyollarına 
A<wrn lnr.ı ktır 

Harp Karşı
sında Küçük 

Milletler 

Büyiik emperynlist devlet
lerin diinyayı taksim i

çin yaptıklan harplerde, l<ü • 
çilk milletler (sanayi itibariyle 
küçük) bu devletler hesabına 
kuvctlcrde müvazcne tesisi için 
kullanılan dirhemlerdir. Siyn~i 
bloklar, arada birer Etnt tam
pon vaziyetinde bırakılan bu 
devletleri kendi tarafına çe - .... --yazan: ....... . 
kerck miivazenetlc üsHiıılük S I 
ıeıııinine çn~ışırl.ar. ~iiçiik .<1~,·- ısabiha Sertel 
Jetler de cograf ı vazıyetlerı, ık- S 
tısadi miinasebetlc·ri, siyıtsi em- •• • • • • •• • • • ........ • • • •-

niyetleri. ~akın~ın~an hu gl'Up- di ve siyasi ı:ıddiyetlerin ne -
lardan bırıne ıltılıak ederler. . . 
Bloklardan birinin zaferiyle tıcesınde ~arp kararlaş~ığı :ıa
galip mağlubiyetiyle ele ınoh- man, taksım mevzuu mUst:ııı -
kum' olurJnr. Birinci cihan lekelerle, küçük milletlerdır. 
harbinin sonunda biiyiiycn Ro
manya, Yugoslavya, Yunanis
tan gibi. 

* * Fakat 'bu 'yn~i kazanç, top 
' j •• •• . rğ\ı}~iliarı~lc, huyum(~, 

küçiİ~ . tnilf.~\tJB,!fi l>tfUtisı scy < 
rinde hiçbir mana ifade ctmt'!7.. 
ister sulh zamanında olsun, is
ter harp zamnnında olsun, hu 
kiiçük devletler daima bu bil -
yük emperyalist grupların ik
tısaden mahkumu vaziyctincle· 
dirler. Biiyiik devletlerin sann
yiiyJc, tröstleriyle rekabet t.•dc
medikleri için, bu devletlerin 
tnm mfınasiyle miistnkil dev • 
Jetler olmalarına imkan yok -
tur. Bu bloklar arasında, iktısa-

* * 
1. kinci cihan harbinin arife

sinde, Hnbeşistnnın ltalya· 
ya, Çinin Jnpony~·a, ispanya
nın Italynya, Çekoslovakynnın 

Almanyaya tcrkedilnıcsi, in -
giliz muhafazakarlarının, rakip
lerine bu milletleri peşkeş ~e
kerek, tatmin edilmemiş Al -
mıın emperyalizmini doynr -
mak bu suretle ellerindeki 

, d' mevcudu kaybetmemek en ı -
şesinden ileri geldi. 1-,akat dün-
ya imparatorlul,'U kurmak nt -
yetiyle savaşa hazırlanan bir 
devletin karşısında bu feda -
karlıklar para etmedi, nihayet 
ikinci cihan harbi patladı. 

Harbin sonunda bu blok -
lardan hnngisi galip ı;e· 

lirse istiklallerinden mahrum 
' • 6 • edilecek olan yine sanayı ıh -

bari)·le ayni kuv\•ette olınıyan 
bu kiiçük milletlerdir. Naz.iz -
min zaferi karşısında ise, lıu 
milletlerin iktısadi \'C siyasi ha
kimiyetleri tamamiylc tasfiye 
edilecek, birer eyalet halinde 
Mctropolc'o ilave cdil~ceklı•r -
dir. Büyiik kapitalist ve erıı -
peryalist grupların miicadele 
seyrinde. öyle bir devreye gel
dik ki küciik milletlerin hnyat 
hakkı 'kal,;ıadı. Bu dcvletlc'rin 
sanayi itibariyle ilerleyip hun
larla boy ölçüşmesine de im -
kan yoktur. O halde, kiiçük 
milletler tekrar hir esaret dev
rine tek bir devletin boyun -
dur~ğu altına girmek devrine 
mi geldiler? Harbin bugiinkii 
seyrine, Avrupa kıtasmdaki 
milletlerin istila altında bulu • 
nuşlanna bakarak böyle bir 
hUkUm verilebilir. Fakat harp 
tarihi process'de bu büyük de\'• 
Jetler arasındaki zıddıyeti, huh
ranı hiçbir zaman halletıncıniş
tir. Harbin sonundn diinyanın 
alacağı şekil, ve kiiçiik millet
lerin mukaddcratiyle her:ıber 
biitün insanlığın mukaddt•rntı 
mevzuubahistir. Küçük millet
ler bu carpışmadnn sağlam o -
larnk n;sıl çıkabilirler? lfü:i a
lfıkadar eden en mühim dava 
budur. 

Binalarda Siper 
Ve Sığınak 
~ontrölü 

Vilayet Yakında 

Teftişlere Başlıy.or. 
Hava tehlikesine karşı bütün 

vatandaşların icap eden pasif ko
runma tedbirlerini almıya mec
bur oldukları dün Valinin beva
nntiyle b ir kere daha tevit edil
miş bulunmaktadır. Evlerinde 
s iper ve sığınak yapmıyanlar 50 
liraya kadar para ve 6 aya kadar 
hapis cezasına çarptırılacaktır. 

Siper kazmak ic;in yerleri ol
mıyanlara yer gösterilecC'k, si -
perlerin nasıl kazılacağı k endi -
lerine tarif edilecektir. 

Üç ve daha fazla katı ihtiva 
eden kiırgir ve beton apartman 
sahipleri içıtridcki bütün k iraci
lan istiap edecek ,genişlikte bir 
korunma odası yapmıya mecbur
durlar. 
Ahşap evlerde oturanlar evle

rinin bahçesinde veya civarda mü 
sait buldukları arsa veya bahçe
lerde birer siper kazmıya mec -
burdurlar. Evinin bahçesi olmı -
yan veya pek küçük olanlar ay
ni zamanda civarda da müsait 
bir yer bulamazlar ve bulduk -
ları yere siper kazmalarına mal 
sahipleri müsaade etmezse, mın
takanın pasif korunma amirine 
müracaat edeceklerdir. Mıntaka 
amiri onlara yer p,östermiye ve
ya mal sahibini boş arsasında si
per ka:zdırmıya icbar etmiye sa
lahiyettar olacaktır. 

siperler nasıl yapılacak 
Siperler ve sığınaklar bundan 

bir müddet evvel vilayet sefer
berlik müdürlüğü tarafından ta
bettirilip zabıta marifetiyle bü
tün evlere birer nüsha tevzi edi
len "pasif korunma esasları,, ad
lı broşürün son sayfasmdnki 
planlara göre yapılacaktır. 

Bu hususta fazla izahat almak 
istiyenler kazalardaki seferber -
lik memurlarına müracaat ede
bilirler. 

Alarm işareti verilir verilmez 
ahşap evlerde oturanlar mutlaka 
evi terkebnive mecburdurlar. 
Bu evlerde yaİnız bir yangın nö
betçisi bırakılacaktır. Diğerleri 
evvelce hazırlanan siperlere ko
şacaktır. Kfırgir evlerde ve ap_ar
tımanlarda oturanlar da korPn:
ma odalarına gireceklerdir. 

Tenbihata rağmen siper kaz -
mıyanlar hakkınd.a pasi~ k.?~n
ma nizartınamesinm cezaı hukum 
leri tatbik olunacaktır. 

"Pasif korunmanın esasları,, 
adlı broşürün 30 uncu sayfasın
da yazılı olan bu madde aynen 
şöyledir: , A 

"Pasif hava korunma teşkılu
tında kendisine verilen vazifeyi 
makul bir mazeret olmaksızın 
yapmıyanlar 15 günden 6 nya 
kadar hapisle cezalandırılacak -
lardır ... 

Kontrol başlıyor 

Siper ve sığınak kontrollerine 
birkaç ,güne kadar başlanacaktır. 
Bu kontrollerde yapılan siperle
rin matluba muvafık olup olma
dığı da sahiplerine bildirilecek 
ve sipererini ne şekilde yapm~
ları icap ettiği kendilerine tarıf 
edilecektir. 

Belediye Yeni 
Y il Faaliyetine 
Hazırlanıyor 

Belediye. yeni mali yılı bütçe
siyle yapılacak işlerin proje, ke
sifname ve şartnamelerini hazır
lamıya başlamıştır. Bu ~.az.~r~:~
lar 2 Haziran Pazartesi gunu o_g
leden sonradan itibaren daimi 
encümen tarafından tetkik edile
cektir. 

Yeni mali yıl bütçesinde yol
lar köprüler ve mecralar için 
600 bin, şehrin planları ve imarı 
için 36 bin, yeniden yapılacak 
helaların inşası ve mevcutlarının 
tamiri için 10 bin , istimliik bedel 
karşılığı için 200 bin, istimltık 
borçları için 50 bin lira ayrıl
mıştır. Belediye fen ve imar mü
dürlükleri bu işlerin yapılmasına 
başlanması için gereken .temaslar 
da bulunmaktadırlar. 

Sılılıat işleri bütçesi 
Belediye sıhhat işleri için 941 

mali yılı bütçesinde mütenevvi 
masraf olarak 25 bin 700 lira tah
sisat ayırmıştır. Bu sene sari has. 
talıklarla mücadele icin 15,550, 
dispanserler umumi masrafı için 
11 bin. muayene evleri ve umumi 
masrafları için bin, muayenei sıh
hiye komisyonu masrafı olarak 
300. sıhhi müeseseler ve şubelerin 
matbu evrak, kitap ve kırtasiye 
bedeli olarak 1500. cankurtaran 
merkezleri için bin, sıhhat 1$1erı 
müdürlüğü müteferrik muratla 
rı için 250, sivrisinek ve türle 
mücadelesi için mazot bedelı ola· 
rak bes bin lira ayrılmıştır. 

l' eni tamirler 
Besiktasta İhlnmura sıiden vo-

2 

"Gidiyorum ... 

Çocuklarımı 

Yapayım? .. 

Fakat 

Y azall: Naci Sadullah 

"- Gidiyorum... Fakat c 
cuklarıını ne ;} a1> 

yını?,, diyor. 
Gözlerimin önünde, 'erdigi u 

zun izahatı bu sualle son ercl 
ren vatıuıdaş, silfilı başına ~aga 
nlmıs bir askerdir. Gözlerimi 
şerefli bir istiklfıl kavgasında ~ e 
nlmıya koşmanın temiz guJ'm , 
var .. Fakat, sorduğu sualin cevaı 
sız kalması, tertemiz gururumu 
parlaklığına, hayati bir endi~cniı 
gölgesini katıyor: Karısı iilcli mı 
bir ay olmuş. Çocuklarını ema 
net edebileceği hiç kimsesi yok 
muş. Belediyeye başvurmuş. Ço 
cuk Esirgeme !{urumuna yolla 
mışlar. Çocuk Esirgeme Kurumu 
na bıışvurmuş. DnriilacczCl'C yol 
lamışlıır. Darlilucezeyc ba:.:vur • 
muş, vHiiyete yollaınışlnr. Vila 
yete başvurmus, tekrar beledi~ t 
ye yollıınıışlar. Kendisine rasla • 
dığıın zaman, belediyeye ikinc ı 
gelişiydi. Ve başvurduğu mües -
seselerde miisbet bir netice ala • 
mamanın arttırdığı bir ümitsiz • 
liklc soruyordu: 

''-Gidiyorum, fakat çocukla· 
rımı ne yapayım?,, 
Doğmdan doğruya muhatap 

kalmadığım bu suale verilen son 
cevabın ne olduğ1rnu bilmiyorum. 
Fakat biliyorwn ki, bugtinkq 
şartlar içinde, bizden ayni sua11 
soracak olan başka vatandaşlar~ 
müsbet bir yol göstermekte zor .. 
luk çekmiyecek vaziyette değiliz. 
Halbuki, cephede vatanın istik
lalini korumıya koşan vatnpd~ 
ların samimi ve derin şeVkini, 
en kiiçük endişelerden hile ko .. 
ruınaya mecburuz. Bu m~bnri .. 
yet bize, yann karşımıza dikiliP:ı 
'boyunlannı bükerek! 

"- Gidiyorum, fakat ~cuk "' 
lanını ne yapayım?" 

Sualini soracak başka vatan • 
daşlar çıkabilecef,~i de dilş{in " 
mek, ve onlara verilebilecek en 
müsbet cevabı hazırlamak müke] 
lefi~etini tahmil eder. Ba mü .. 
kelleliyeü, vicdanlarmııu müs .. 
tcrih kılabilecek bir mükemmeli.. 
yette başarabilmemizde, ancak, 
icap eden tedbirleri şimdiden al· 
mamızla mümkündür. 

Cepheye giden vatandaşlnrm 
bize emanet bırakacakları yetim
lere, emin, temiz, rahat, SJCak biı 
yuva, ve müşfik bir kucak hazır. 
laınak, cadde düzeltmiye, mey
dan açmıya, veya antika bina te. 
mizlemiye takaddüm ettirilmesi 
farz olan bir vazifedir. Biz, zaru· 
retleri idrak edebilir, ve normal 
şeraite kavuşacağımız eline ka • 
dar, kanserli kaldınmlarda giil~ 
giilc yürüyebilir, daraeck meydan 
lann, veya ihmale uğramış kıy· 
metli eserlerin acıklı, kas\•etli 
manzarası karşısında azap duy
mamanın tesellisini bulabiliriz. 

Çünkü; hudut yolunu tutan 
herhangi bir vatandaşın: 
"- Gidiyorum, fakat çocuk • 

lanmı ne yapayım?,, şeklindeki 
haklı ve mfısum sualini cevapsız 
bırakmaktan duyacağımız derin 
azap, bozuk bir knldınm çii:rne -
menin nasınmıza vereceği basit 
acı ile kabili mükayese değildir. 
Bunun içindir ki, belediyed<>ıı 
beklediğimiz, nnsınınızdnn evvel 
vicdanımızı korumasıdır. 

Galatasaraylıların Pilav 
Günü 

Her sene oldu~u gibi, bu senr 
de Galatasaraylıların Pilav Güm 
önümüzdeki bir Haziran Pazar 
günü mektep binasında mutat şe 
kilde tesit edilecektir. 

Bergamada Cinayet 
İzmir (Hususi) - Bergamade 

18 yasında çoban Osman Durma1 
Yahya Pelit isminde 12 yaşınd. 
bir ÇOCU~U öldürmüştür. 

Üniversite Heyeti 
Ankara, 29 (TAN) - ltnivcr 

site Rektörii Cemil B ilselin riv~ 
setinde on kişiden miirekkep he 
vet bugün Ankarava ,gelmi tir 
Heyet yarın Diyarbakıra hareke• I 
ı>decektir. 

lun bozuk olan dört yüz metre 
sinin şose olarak inşası kararla• 
tırılmıştır. Bu suretle Beşiktn 
parke yolu ile Ihlamur asfaltı bir 
leşmi(; olacaktır. Fen işleri mü 
dürlüğü Ortaköy mezarlığı yolu 
nu da makadam şose olarak yap 
cak, ve Ortaköy deresi üzerincl 
ayn bir köprü insa edecektir. A 
nadoluhisarındaki Göksu deresin 
deki köprü de venidcın vamlncak 
tır. Dolmnbahce ile T<'c;kısla ar 
sındaki ve Gazhanenin arkac;ın 
dan ~çen yolun demir tc>ltPrl< k 
U nakil vasıtnbrına tı:ıh c;i C'dil. 
meı<: üzere tamirine b a<;h n, cak· 
tır 

,_ 
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Llunyanın 

Siyasi 
Manzarası 

l - Mister Roosevelt, son nut -
kunda cfktırı umumiyeyi kolla
mak, muhaliflere İngiltereye yar
drm prensiplerı aleyhinde kulla
nacakları bir silah ve Almanyaya 
sarih bir harp vesilesi vermemek 
için azami ihtiyatla davrandığı 
hissedilmektedir. 
2 - Amerika siyası mahafili, Ro
tst'!!velt'm nutkunda Pasifik mese -
lesinden bahsetmemiş olmasını çok 
manalı bulmakta ve bir değişikli
ğin tasavur edilebileceğini ihsas 

etmektedirler. 

Manalı Nokta: 

Amerika siyasi ınalıafili, 
.:~ister Roosevcltin nut

kunda .,asifik meselesinden bah 
setınemiş olmasıni çok manalı 
bulmakta ve bir değişiklik ta • 
san·ur edebileceğini ihsas et . 
mcl!ledirler. 

Esasen Japonyanın da son, ay 
zarfında kendinden bahsettir -
memesi şayanı dikkat görülmek 
tcydi. 

Bu \'aziyetten. yakında uzak 
şarkta bir Amerika • Japon an· 
}aşması doğacağı neticesini çıkar 
mak belki Amerika hesabma pek 
fazla nikbinlik olur. 

Japon Hnl"biye Nazırının Ge
neraJlcrlc yaptığı toplantrda, Ja 
ponya.mn vah1m bir vaziyei.le 
karşılaşmak mecburiyetinde ol • 
duğu hakkında yaptığı beyanat, 
bu nikbinliği takviye edecek ma 
hiyette görülmemektedir. 

Mister Roosevelt'in nutkun
da ısrarla üzerinde durduğu 
nokta, Atlantik harbi olmuştur. 

A "k d Mister Roosevelt'e göre, esas 
merı a a: harp cephesi Atlantiktir. İngil-

-8ir demokrasinin kafi dere- terenin ve Amerikanın ve bütün 
cedc hazırhklı olmadığı dünyanın mukadderatı bu har· 

halde harbe girdiği vaki ise de! bin neticesine göre taayyün ede
cfkan umumi;\·cnin ınuvafakatı cektir. Almanya, İngiltereyi ka. 
olmaksızın harbe girdiği pek na· fi derecede zayıflatmadan ada;\'I 
dirdir. istilaya te~ebbüs edemiyeccktir. 

Amerikayı teşkil eden 48 dev• Bütün. mesele, İngiltereyi iaşe 
le-tin hepsi harpten ayni derece· ve harp maddeleri bakımların
de ınfüecssir olmamışlardır. dan beslemekte devam etmektir. 
Garp devletlerinin gözleri Pa· Hadiseler, Mister Rooseveıtiin 
sifiğe çevrilmistir. l\lerkez dev • bu noktai nazarını teyit etmek
letleri 1916 dn"' olduğu gibi çok tedir. 
gec harekete gelmişlerdir. An • Almanya, İngiltere üzerinde 
cak şark de,•letleri dah~ çab~1k hava hakimiyetini -Amerikan 
hassasiyetlerini göstcrmışlcnlir. yardımından dolayı. tesis ede-

l\listcr Roosevclt ''e mesai ar· meıniştir. Almanya kendine çok 
kadaslan, bilhassa harbiye, hah- pahalıya mal olan ve İngiliz ma· 
riyc ;,e Hariciye Nazırları, teh- neviyatını sarsamıyan kesif ha. 
likenin biiytidiiğüne ve Amcri • va hiicumlarından vaz t!ecmic:
kaya yaklaştığına, Amerikanın tir. Gece boınhardnnanları da 
müstakbel emni;yetini mHdafaa İngiliz ham ıniidafaasını zayıf
için fedakarlıklar~ katlanı~~~ • latmamıştır. 
tan çekinmemek lazım geldıgıne 1 ~ t 
cfkfın mnuıniye~·i ikna i~in hir Almanyanın kfü evı mahiye . 
cok nutuklar söylemişler ve be- teki gece l>0ınbardımanlariyle 
~·anat yapmışlardu". Mhtcr takip ettiği gaye, İngilterenin 
Knox "o kadar uzağa gittik ki, iktisadi kudretini zayıflatmak· 
daha uzağa gitmiyc mecburuz,, tır. Bilhassa son iki ay zarfında 
sözlerini söylemekten çekinme • ha\·a taarruzları, Amcrikadan 
miştir. harp ve iaşe maddeleri getiren 

Mister Roosevelt son nutkun- gemilerin geldikleri limanlara 
da da, cfkfırı umuıniycyi kolla _ tenih edilmekte ve liman tesi· 
mak., muhaliflere lngiltcreye satmı ve dokları tahrip etmek 
yardım prensibi ale;\hindc ye suretiyle hu gemilerin hamule
kullanncakları bir silah ve Al • sini boşaltmalarını gü<:leştirnıe· 
manyaya sarih bir harp vesilesi ye calısılmaktadır. 
vennemek için a'l.ami ihtiyatlı i\lulıakkaktır ki. eğer Alman. 
davrandığı hissedilmektedir. ya, İngilterenin miinakale hatla. 

Mister RoosC\ clt ihtiyati 0 ka rını müessir bir surette kesmiye 
Ye binnetice İngiltereyi aç ve dar ileri g(itiirınfüıtiir ki, nntku-

mın baı.ı noktalarım aydınlat • ıniihiınmatsız bırakınıya muvaf • 
ınak için topladığı gazeteciler fak olursa, İngiltere ergeç tes
konf Cl'ansmda; bitaraflık kanu • lim olacaktır. 
nıınun ilgasını veya tadilini dü- ' Fakat Amerika yardımı buna 

·ı mani olmaktadır. şiinınediğini, Amerika geım eri-
nin harı> sahası ilan olunan. mın İngilterenin. nakl;~·e gemileri 
takalarda ticaret yapmalarının zayiatı hakkında .sarih aıaliuna
bitaraflık kanununa muhalif ol- tıı~ıız yoktur. İngilizlerin ,·erdi
duğu için nıii.saade etıniyec~gini ği rakamlar kiiciik, Almanların
sarih bir surette ifade etm!:ıtir. ki ise miihalrığalı gfüiinnıekte
Kafilderin himayesi meselesine dir. Bununla herabcr hu zavia. 
biç temas etmemi~tir. tın. İngiliz ve Amerika hiikft· 

Amerika gazeteleri bu nutku metlerini cndisc,·e diisiirecek 
Amerikanın harbe doğnı attığı kadar bii:viik olduğu muhakkak· 
yeni bir adım olarak tcf-sir et - tır. 
~ekte ve icraatın pek yaknıda İngiltere kendi ku\'vet ve im. 
sözleri takip cdc<:cğini yazmak • kanlariyle hu zayiatr tahdit e
taclırlar. decek "e knyholan gemiler ka· 

Mister Roosevelt kadar ihti - dar :reni gemi insa edecek \razi
yatlı davranan Alma.1:1 re~n~~ ma· yeHc değildir. Binaenaleyh A
hafili, garp yarım kuresının Al· mcrikanın :vardnnına muhtaçtır. 
man tehdidi altında bulundu~"lı Hiilfüm, AınP.rika İne:ilteı·eve 
hakkındaki sözlerin esassız ve hunu temin ettiği takdirde İn. 
ıniınasız olduğu kanaatini izhar P-iltere istila edilemivecektir, 
ederek çok miihim buldukları Atlantik harbi ka7.ırnılacaktır 
bu nutuk karşısında resmen va- ve Almanya mağlüp olacaktır. 
ziyet alnıaktan imtina etmc.:kte • /Jl. ANTEN 
dirl;;er:;.c-=-:=====--=========:-=:::=---==:-

İ{•l3~ıGliiilll 
~Ne Vakit Çoğahrlar? 

kürecikleriıı sayısı artar, fakai 
yalnız kan gelen yerde ... Bu sefer 
beyaz kürecikler vücndiin her ta· 
rafından koşup gelerek, orada 
kı:ının pıhtılanması i<:in zaten ~en 
disinde bulunan hassaya bıraz 
daha ilfı\'C ederler ... 

Knımızdaki beyaz küreciklerin 
sayısını arttıran haller. onları a
zaltan hallerden daha <:oktur. 

Sıcak ~·emek yedikten sonra bi
le beyaz kiireciklerin çoğaldığını 
b:ı yazıların m~ ~i~niinde söyle
ıni:stim. Onun gıbı msan adalele
riJ İe biraz zorlu bir iş göri.ince. 
soğuk su dökiiniince beyaz kiire
cikler çoğalırlar. Fakat bu sefer 
coğnlmak. viicudiin Jıer tarafında 
değil, ynlnız cildin altındadı!. 
Demek olu:ror ki. gercekten .. bır 

~ 1 d · . de be"az kure. cogu ma an zı) a • ·' 
cikleıin ,·iicudii soğı-/ia karşı, y~r 

··d~ aa etmek ı
gunluğ'a karşı mu • 
çin hir toplanmasıdır. k .. 

. I'kt J o'L·az ure· Bır de get>e ı c .,, ~ 1 'kl . l 'L•)'ıı· ~ roaa ır. cı erın sayıc:ı ıa,, ... .., " '"' 
Bunu da tuhiı hl'I ursunuz. Anne• 
nin k:ını iki c'ln besliyecek ve J;. 
mın terkihindc!.l beyaz küre~ · · 
ler iki viicudiin postacıhğını, Jan · 
darmalığını ve müdafaasını ya· 

pacnk.. k k 
İnsanın bir tarafı kcc;ilcrc a.n 

akınca. '.\ ahut lıic kesilmeden hır 
· · bcv·ıı tarnftan kan gelince J ıııe • • 

Beya7. kiireciklerin sayısını art. 
tıran mikroplu hastalıklar ela pek 
coktur. En zb adc zatiirree has· 
talığı, beyaz kiirecikleri altı bin 
den yiiz elli bine kadar bile <:ıka
rır ... İnsanın bir tarafında cera. 
lınt toplanmca, bevaz kiirecikler 
çoğ:dır ... Difteri 'vılancık mik
roplu riimatizm~ ı;ııla rı h~p art
tı:·u-Inr. Fakat mikroplu hastalık 
agır olursa o vakit aksine be-
yaz kiirecikler a.zahr. ' 

Viicudümi.ize gelen -mikroplar
dan başka- davetsiz nıisafrrler de 
beyaz kürecikleri çoğaltırlar- me-
sela solucanlar... ' 
Bunların hepsi gecici sebepler. 

Bir de, beyaz kHreciklerin devam 
h su rette nrtması vardır. O za· 
man pek zivndc can sıkacak bir 
hastalık ol ur, 

T A N ===================================:=:~~====== 
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Amerikan Donanmasında 
Yeni Harp Gemileri 

H arbin gittikçe yayıldığı bu 
sıralarda denizlerin ve do 

nanmaların ehemmiyeti gittikce 
artm.~~adır. Bu arada dünyan;n 
en buyuk donanmalarından biri 
de müttehit Amerika Devleti -
nin elindedir. 

Siyasi vaziyetin bilhassa ka
rıştığı. ve gün geçtikçe göz lN·in 
Amer:kaya döndüğü bugünlerde 
Amerıkan donanmasına !::Öyle 
bir göz atmak faydalı olur.~ 

Amerikan donanmasının bu • 
güne kadar en mühim rolü A -
merikan sahillerini ve garp he· 
misferini beklemekti. Fakat In· 
giliz donanmasının üzerine dü -
ş~n vazüeler arttıkça mücatlde
sınde onunla elbirliği yapmıya 
söz veren Amerikanın da donan
masının ehemmiyeti artmakta • 
dır. 

Geçen senedenberi Müttehit 
Amerika Devleti bahriyesi ü~ fi. 
lo hazırlamıya ve her birini hu
susi bir filo kumandanınıa em
rine vermiye başlamıştır. Bu üç 
filo, Pasifik, Atlantik ve Asya 
filolan olacaktır. 

Bu üç filonun en mühimmi 
Pasifik filosudur ve onun ku -
mandanı olan Rear Admiral 
Husband E. Kimmel ayni za -
manda bütün Amerikan donan
masının da kumandanıdır. Atlan 
tik filosunun kumandanı Rear 
Admiral Ernest J. King ve As
ya filosunun kumandanı da 
Admiral Thomas C. Harttır. Bu 
üç kumandan da bu vazifelerine 
1şubat1941 de başlamışlardır. 

20 temmuz, 1940 tarihinde 
Atlantik ve Pasifik filolarının 
yapılmasına karar verilince Re
isicümh ur Roosevelt derhal 
dört milyon dolarlık donanma 
tahsisat layihasını imzalamıştır. 

* * 
O tarihte Amerikan donan

masının mevcu du şu va
ziyette idi: 

Zırhlı 
Tayare gem isi 
K ruvazör 
Muhrip 
Denizaltı gemisi 

inşa inşa 
edilmiş ediliyor 
1940 19t 0 

15 10 
6 5 

37 21 
237 60 
102 40 

Mecmu 397 136 
İnşa ediliyor sütununda gös

terilen rakamlardan maada o ta
rihten sonra daha birçok gemi
ler ısmarlanmıştır. Son yapı -
lan hesaplara göre 1947 ı::ene -
Pasifik filoları Atlantik ve 
Passifik filoları şu cüzütumları 
ihtiva edecektir. 

Zırhlı 
Tayyare gemisi 
Kı·uvazör 
Muhrip 
Denizaltı gemisi 

Adedi 

35 
20 
88 

378 
180 

Mecmu 701 , 
Şimdi biraz da mevcut gemi

lere göz atalım: 
Bir kere mevcut tam 15 tane 

zırhlı vardır. Fakat hepsi de 20 
seneden fazla kullanılmıştır. ve 
Amerikan telakkisine göre eski 
gemilerdir. Bunların en büyük-

''Bismarck,, ın izini bulan 

Pilot Anlatıyor 

Bir haftadanbcri büyi.ik bir 
deniz harbinin devam et. 

tiğini hemıen hepimiz biliyoruz. 
Bu çarpısmalar esnasında evve
la Almanlar İnp;ilizlerin en bü
yük gemileri olan "Hood" zırhlı
sını batırdılar. İngilizler buna 
cevap vermekte gecikmediler. 
İki gün sonra Almanların en 
yeni ve en muazzam gemileri o
lan "Bismarck" ı batırdılar. 

Bismarck, kendisi Hood zırh
lısını batırmıştı ve bunu müte
akip te onu harıl harıl arıyan 
düşman filolarından kaçmakta, 
saklanmakta idi. Ucsuz bucaksız 
denizlerde gizlenen bu Alman 
harp gemisini bulmak bir İn
Jıiliz tayyarecisine nasip olmuş
tur. İşte macerasını kendi ağ. 
zından dinliyoruz: 

"Sabah saat 3 buçukta bir A
merikan mamulatı "Catalina" 
deniz tayyaresi ile üssümüzden 
havalandık. Bizim h arek etimiz
den yarım saat sonra ortalığı 
hafif bir sis tabakası kaplamıva 
başladı ve bu sisin kesafeti git
tikce arttı, uzağımızı ,güçlük ile 
.ı;rörebiliyord uk. 

Amerikan donanmasına mensup gemilc·rden l>irkaçı 

!eri 1915 te denize indirilen ve O iarihtenberi bu üç geıni de 
33,400 tonluk olan "Mexico" ve denize indirilmiş ve vazifeye 
"Idaho" dur. Ikinci olarLık ba!jlamıştır. Bu gemilerd~n 
33,000 tonluk "Missisippi" ge - "\Vest Virginia", "Maryland" ve 
lir. Uçüncülük 33, 100 tonluk o- "Colorado" da 16 şarlık, "Ar -
lan "Pansylvania", "ArizorıJ.", kansas" müstesna olmak üzPre 
"Tenessee", "California", "l\Ia- diğerlerinin hepsinde 14 erlik 
ryland'', 'West Virginia'', "Co - toplar vardır. 
larado", "Texas", "Nevyork", * * 
"Nevada", ve "Oklahama'' ge- M üttehit Amerika Devle -
milerindedir. Bunların en kü - tinin 18 tane ağır se -
çükleri 1912 senesinde indirilen kizlik topları havı 9000 - 10.000 
26.000 tonluk Arkansas'tır. tonluk kruvazörü vardır. Pen -

Harp çıktığı zaman üç tane cecola tipinde, 2, Northhamplon 
35,000 tonluk zırhlı in~a edil - tipinde 6, Portland 2, Minnıea -
mekte idı'. "North Cnrolina", polis 7. ve bir de Wichita vnr
Washington", "South Dekota". dır. Son bahsettiğimiz gemi 939 

senesinde suya indirilmiştir. Son 
ra 17 tane hafif kruvazör vardır. 
·Bunların 7 tanesi Brooklyn 

sınıfından, 10 u Omaha tipinde
dir. 10,000 tonluk olan ve ge -
çenlerde denize indirilen ST. 
Louis ve Helena da altı~arlık 
toplarla mücehhezdir. 

~l~ı tane olan tayyare gemi -
lerının hepsi son senelerde inşa 
olunmuştur. Bunlardan "Ran
ger" 1934 te "Enterprise" ve 
"Yorktown" 1938 te 33 000 1on-
l k "L. ' u exıngton" ve "Saratoga" 
1927 de ye 14,700 tonluk Wasp 
1~38 de ımal edil,!Jıişlerdir. Son 
gunlerde denize indirilen 20,000 
tonluk Hopnet ile Amerik.:ın tay 
yare gemilerinin sayısı 7 ye çık
mıştır. Hornetin tipinde diner 
bir gemi inşa edilmektedir. 

0 

Amı:rikanm 160 destrovcri 
vardır, bunlardan elli tanesi hu 
harp içinde Ingiltereye verıl -
miştir. Geçen beş sene içirıde 70 
kadar modern destroyer yapıl
mıştır. 

Amerikan donanmasının deni
zaltı mevcudu yüzü geçmez . .Fa
kat denizaltılara karşı 280 kü -
çük ve seri hücumbotu mevcut
tur. 

Amerikan donanmasının en 
büyük hususiyeti deniz tayya -
relerinin çokluğundadır. Bu ba
kımdan Amerikan donanması 
dünyanın en zengin tayy?.reyc 
sahip donanmasıdır. :Miktarı 

3000 taneden fazladır. 
1941 senesi için Amerikan do

nanmasına bütçhde ayrılan tah -
sisat 3 milyar dolardır. 

,--•-w•www ' 
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İhracat Yollarımız • ithalat ve Bir Haftallk 

Piyasaya Naftalin 

ihracat 

Vaziyetlmiz 

H aftalardanberi ihracat mad 
delerimiz, ekseriyetle Tu

na yolundan merkezi Avl'U}>aya 
sevkedilmektedir. Bu yol vaı;ı • 
tasiy le birinci derecede alıcı o -
lan memleketler Romanya, Al -
manya, ikinci derecede kalan 
memleketler de Çckya, Macaris
tandır. Acaba, bu memleketlerle 
ticaretimizi ne dereceye kadar 
arttırabiliriz? B~ı kimseler Tu -
na boyundan milyonlarca ithı.ılat 
yapmak kabil olduğuna kanidir
ler. Acaba, normal zamanltn·cta 
olduğu gibi bu yol üzerınd.<?n, 
Almanyadan istediğimiz kadar 
mal alabilir miyiz? Bu mesele 
üzerinde kısaca tavakkuf etrniye 
lüzum görüyoruz. Almanya, ve 
Almanya nüfuzuna tabi nıcm~e
ketler, harp ekonomisinin biıt.iın 

• Geliyor 
mobil. her nevi demir eşya, ele -ı on milyon liralık daha tütiin a
mir ma_Izemcyi geniş ölçüde harp lacaklardır. Anlaşılıyor ki, Al -
eden hır memleketten beklemek manlar, orta Avrupanın hii~tin 
doğru değildir. Hatta bu ıne>mle- ihtiyacını temin edeceklerdir. 
ketler memleketimizden pik de - Halbuki normal zamanlarda nrta 
mir satın almaktadırlar. Bugiiıı - Avrupada muhtelif tütün rejile -
kü şartlar altında da, Almanya, ri vardı ki, bunların her biri Tür 
Tuna boyunda ve Tunadaki mev- kiye piyasasından mal almakıay
cut vasıtaların imkanları dahi - dı, şimdi tütün ticareti "alnız 
linde, ancak beş, on milyi>!l li- Alman tröstlerinin elinde "top -
ralık bir mübadele yapabilir. Ni- lanmış oluyor. 
tekim, şimdiye kadar Almanyay Pamuk ihracatı Romanynya in 
la küçük partiler ve mahdut r.11ik hisar etmektedir. Zaman zaman 
tarlara istinaden ticari mübade- Romanyayla yapılan ticaret an
leler olmaktadır. Bunun haricin - !aşmalarında, pamuk, tiftik, mu 
de Almanyanın Türkiyeyle geniş kabilinde petrol ve benzin alın -
ölçüde mübadeleler yapacağına maktadır. Son yapılan anla~ma -
inanmak doğru değildir. Piyasa - da da bu mübadele temin edil
da bu çeşit çıkan şayialara inan - miştir. 
mamak lazımdır. Kuru meyvalarımızdan fındık 

+ ..._ en ziyade lsviçreden talep edil -
şartlarına bağlı oldukl<'lrı için pek İhracat : 
tabii olarak her malı vermezler. 

mektedir. Alakadar tacir1erın 
öğrendiğine göre, Isviçre, fın -
dık ticaretinde, transit rolü ny -
namaktadır. Isviçreye giden fın 
dıkların bir kısqıı da Frans.ıya 

Meselfi: Analin boyalarının km - H afta içindeki ihracat, tii -
deki maddeler patlayıcı madcle - tün, pamuk, kuru 1My -

lerde kullanılmaktadır. Gece ve valara inhisar etmekteydi, hL.n
gündüz mütemadiyen, şehirlerin Jardan tütün en zivade Alma•1 -
üzerine b~mbalar yağdı~ı bir sı- yaya sevkcdilmi~tii·. Yalnız )'V -
rada . analın boyasındakı mad - velki gün Almanyaya gönde ilen 
delerm patlayıcı ma~?eI:r~e ~ul ı tütünün kıymeti 20 ı bi~ lirityd_ı. 
l~nılması da pek tabıı gorulcbı - Geçen haftada da yazdıgımız gı
lır, bundan başka kamyon, oto - bi, Almanlar mcmleketimızdC'n 

Yazan: 

Hareketimizden beri hic dur
madan uçuyorduk. Saat sabahın 
tam dakikası ile 10.45 şiydi. Sim 
di sis dağılmış fakat gayet kuv. 
vetli bir rüzgar esiyordu. Bir
denbire .e:özüm bizden 300 kilo
metre kadar uzakta bir noktaya 
ilisti. Açık denizlerde böyle nok. 
talara pek sık ras.e:elinmezdi. 
Derhal o tarafa döndük. Biraz 
daha yaklaşınca bunun bir harp 
gemisi olduğuna şüphemiz k-.ıl. 
mamıştı. Gayet yüksekten ü
zerine geldik. 

Geminin hüviyetini anlamıya 
çalışıyorduk. Fakat buna ihtiyaç 
kalmadı. Zira dürbünümüzle ge 
minin sandallarının birinin üze
rinde " B ismarck" ismini okudu
ğumuz ,gibi, onlar da bu ameliye 
esnasında oldukça aşai?ıva inmiş 
bulunan bize ateş 5çm1ya baş
lamışlardı. 

Derhal bir bulutun içine dal-

dık. Vaiyet nazikti. Bulutun i· 
cinden çıkıp da onların ateşine 
bir ikinci defa yakalanmadan 
evvel "Bismarck" ın mevkiini 
bildirmek lazımdı. Belki sonra 
buna çok geç kalmış olurduk. 

Ben mümkün oldu,ğu kadar 
uzun müddet bulutun içinde kal 
mak için makineyi manevra et
tirirken arkadaşım da telsizle 
şu üşareti veriybrd.H. 

. '~l0t ~llP4aA.Wl~f}J,W, ~f aiJf5i... 
Bıs.tnareRouiundu .. ".ru ve arz 
daireleri.. ila .. ,, 

Arkadaşım işini henüz bitir
mişti ki, bultttun içinden çıkı. 
verdik. Bu husustaki bütün me
haretimi kullanmıştım. Fakat 
artık başka yapacak b ir şey kal
mamıştı. Simdi gemiden, üzeri· 
mize bütün toplariyle ateş edi
yorlardı. Bir yandan makinenin 
.ı:riirültüsü, bir yandan topların 
uğultusu .. Vaziyet tahammülsüz 

scvkedilmektedir. · 

İthalat: 

Haftanın en mühim mcvznu 
ithalat meselesidir. Han -

gi malı hangi memleketten getır -

bir hale gelmişti. 
Tayyareye alt tarafından mü

teaddit isabetler vaki olmuştu. 
Artık harp sahasından son sii
ratle uzaklaı:;maktan b:ışka ca
re yoktu. Topların ateş sah.ısın. 
dan çıkar çıkmaz. arkadasım 
tayyarenin alt kısmındaki de. 
liklerle meşgul olmıya başladı. 

Bu esnada ufukta diker bir 
tayvare belirdi. Az sonra vanı
rnıza gelen bu hava kuşu diğer 
bir Catalina idi. Bizim Amirallik 
dairesine verdi~imiz telsizi yol
da kendi telsiz1eri vasıtasiv1e 
tesadüfen almışlar ve derhal im. 
dadımıza koşmuşlardı. 

Yolda gelirken, bu tarafa doğ
ru gelen bir İngiliz filosuna ras
ladıklarınr, avni hab€ri onlara 
da verdikleri~i, bu filonun da 
vaka mahallinden uzak olmadı
ğını bildiriyordu. Artık fore ka. 
pana düşmüştü. Gelen büyük 
filo az sonra onun hakkından ııe
lirdi. Bizim için yapılaca~ biran 
evvel üssümüze dönmek ve ma
kinenin arızalarını tamir etmek
ti. 

Ka raya indi,l?imizin üzerinden 
bir kaç saat geçmişti k~ Bis
marck'ın batırıldı.at haberini 
memnuniyetle aid:k.,, 

&-~-·ztıô!M~ 
iiE. ~ 
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Türkler ve ilim 

Timurun tonınu Ulug b 
babası Şahruh'un hayatın 

uzun müddet Maveraünnehir 
Tiirkistanda hiikümdarlık etm 
tir. Bahasının vefatından son 
saltanatı tevariis için dahili lıa 
lere mecbur olmuştur. Bu mey 
da oğlu Mirza Abdüllatif is~ 
ve Ulug heyi ına~lUp ederek 
diirmiiştiir. 
Ulug bey akil, ve son dereec 
me hürmetkar bir hi.ikümdarm 
Scmerkande zamanının en bü' 
alimlerini, he~·etşinaslarını top 
mış ''C orada kendi nanunn fe 
kiyata ait lavhalar yapdmıst 
Ulug l>e,Ye, alimlere muhab 
telkin eden babası Şahruh 
mustur. 

Ma,·craiinnelıir ,.e Tiirkist 
da hiikiimdarhk ettiği sırada 
tanmmıs miiderrislerinden b 
~lurat Jliida,·endigar zamanın 
Bursa kazasına tayin edilen k. 
i\lahımıdun oğlu ~lusa pnşad 
"Kadı zade rumi'' namiyle anıl 
hu zat hiil ük Türk riyaziyat 
larmdandır. Bizzat Ulug bey k 
disindcn riyazi~·at tahsil etmiş 

Scmerlmntte "!\lcdTc.,,ei mur 
baa" nanıi) le yaptırılan ün ive 
tenin her bir kö~esi bir ilme t 
sis edilerek hir ç~k nıiidcrris 
\ayin edilmisti. 
Kadı zade Rumi kiirsüyc ('.J 

ğı zaman, bu nıiiderrisleden 
çoğu dersinde bulunur ,.e ilm 
den istifnde eılerlermis. Ulug 
bir giin bu mtiderrislerden bi 
ni nzletmis. Bunu haber olan 
dı zade vaz'ıfcsini terkederek e 
ne çekilm;ş, Hükiimdar. Jıocar 
hasta old,ığunu zan ile iyndct· 
~itmiş, fakat sıhhatinin ycriı 
olduğunu göriince sormuş: 

- Hocam. 'ben sizi hasta ol 
ğuııu7 icin ~erse de\'am ctmi~ 
ı>unu.l zannettim. 

- Hayır. Haındolsun sıhhat 
~·e rindedir. 

- O halde derse neden 
miyorsunuz? 

- Bazı hii,riik adamlar b, 
azleclilehilccek bir mansıbı 
bul etmemeyi tavsiye ctınişlc 
Ren de miiderrislii!i azlediln 
bir meslek sanmıstım. Halbl 
siz bir müderrisi azlettiniz. 
'de bu mesleğin dahi az.il ka 
eder olduğunu anla~ men ayni 
ziyetc dfümemck için kendiliği 
den çckil~im. 

Ulug he~-, derhal azlettiği ı 
11crrise kürsiisüııii iade etmi , 
ancnk miidcrris azletmemfye 
nıin etmek suretiyle Kadı za 
nin istifasını ~eri aldırabilnı 
tir. 

Ulug hc,yin Scmerkantte .r 
tırdığı rasathane yapılmı.ra h 
landığı zaman ilk müdiirii Gı 
settin Ccmşit idi. onun vefat 
clnn sonra l\:adı zade fa:ı, in e 
mis, Inkat rasathane ancak 
Kuscu zamanında iknrnl edil 
tir. TARİH 

meli? Biıtun ithalat tacirlçr.ı 
duşüncesi budur. Tüccar, A 
rıka vq Asya memleketlerın 
mal getirmek içın, harıtaı ın 
zerine egileı·ek, :>'eni yollar aı 
mıya çalışıyor. Son bulunan 
!ardan bıri de- Benderşapw· } 
d~r. Bcnderşapur, Basra korf 
zınde, Iranın en mühim bir li 
nıdır, Harpten evvel, Amerik 
dan bu liman ayda dort v cı 
işlemektc_y di, harpten soru:a ~ 
ferler azalmıstır. 

Bcnderşap~ra çıkarılacak 
Iran demıryollarından istifade 
derek, arada kamyonlara aıtta 
ma edilerek Erzuruma ı..a 
nakledıJecek, oradan da Hayd 
paşaya sevketmek kabil 'llaca 
tır. Bu yol üzerinde, ne ka 
günde bir m::ı.l, buraya kadar 
lebılir? Hiçbır tacir, bir tecrü 
Y~ girişmiye taraftar dcgıl 
Bır ba~kasının 'tecrübe yı:ıf)ma. 
arzu etmektedır. 

* * NaftaJin 
-,«-
1 thalat eşyasından bahsede 

ken, ev kadınlarını nl~kad 
eden !Jir mevzua geçmeyi c.1:1 
faydalı buluyoruz. Mevsiın itıl: 
riyle, evlerde kışlık elbiseler 
kısJık esya kaldırılır, yerlerine y 
lık e.şya çıkarılır. kııılık eşya c 
laplrıra, ve torbalara konı:rk 
bol bol da naftaline ihtıyaç Vl 

dır. Son gunlerdc naftalinin ar 
~~sınclaki sebep budur. Pek 1 
b!.ı ~la:.~k bir mala fazla ihtiv 
goruldugu zaman fiyatı artar v 

l~alılaşır, bu ezeli bir kaid~d 
Eczanelerde, Mısır çarşısında 
y_ahut bu mahiyetteki satış ye; 
rınde pahalı naftalin alanlar 
hut bulamıyı:ınlar da olabillr' 1 
~at bu malııı yakında bolln~uc 
gını _haber vermek suretiyle~ 1 
çok .ı.nsanların memnun olacagıı 
kanıız. 

Fiy~tları mürakabe komisyc 
nu! bır n_ıemleketten 75 ton n· 
talın getırmeyi temin etm:~1 
Bu mal yakında şehrimize g 
cek 70-80 kuru~tan perakt>nct"'~ 
larak satılacaktır . 

..-ı.~· HÜSEYİN AVN 
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hancı memleketlerden gelen CS}'tı ü
zerine bir •tarife kabul ettırdi. Bu 
suretle, halk vergi verdiginl hisset -
meden biıyük paralar tahsil olunabi
lirdi. Bunun iı;in de, h,ükOJnetin mas 
raflarını ve bütün borı;ların faizleri
ni kapayacak mutedil bır tarıfe k[ı -

fıydi. Diğer taraftan HamUton bu 
tarifenin varidat temin ettiği kadar 
milli sanayii teşvike de yarıyacağını 
ileri sürllyordu, bu sanaylln hızmı n
laca~ını tahmin ediyordu. Yalnız pat
ronlar değil, gündelikler artacağı ci
hetle amele dahi sanayi filemfnl 
- himaye sistemine dnyanmrş ve va
ridat membalarını bu sistemd()n bek
liyen - kuvvetli bir hOkıi'llet kurul
masında, alAkııdar edilme inin ne ka
dar mühim olabıleceğinl anlamı tı 
Bu sistem, bugün dahi Amerlkad~ 
Cumhuriyetçi partinin muvaffnkı -
yet ve zafer Amillerinden biridir 
Cenup, tarifenin bu himayec.-1 clhe ~ 
tini reddediyordu. Çünkü ithalfıt re
simlerin) kabil olduğu kadar aşağı 
seviyede kalmasını istiyordu; Kon -
grcnln kendllerlnden varidat iste -
l"{lekten başka bir saH'ıhlyeU olduğunu 
kabul etmiyordu. 

Askeri Vaziyet Roosevelt'in Nutku \ SPOR 

AMERİKAI 
(Bnş tnrafı l incıde) 

\•ermeksizin, nakliye tayyareleri 
\'e pliinörlerlc miitemadiyen as
ker nakline mu\'affnk olmu tar
dır. Bu i.şte Almanların 1200 nak. 
liye tayyaresi kullandığı nnlaşıl
mıştır. • 

Etrafntda Bu Haftaki 
(Bas tarafı 1 incide) 

kundan bahseden Amerikan rnat
buatı artık Amerikanın harbe 
gırmek için en son adımı attığın
da, ve Roosevclt'in beyanntını 
bir harp ilanı surC'tinde teltıkki 
etmekte ittifak ediyorlar. 

* * 

Futbol Maçları 
Milli Kümenin en hevecanlı 

maçlarından ikisi Pazar .ı?Ünü Se
ref stadında yapılacoktır. Tur
nuvanın ilk maçlarını yapmış o
lan ezeli rakip Galatasaray ile 
Fenerb::ıhce, Beşiktaş ile de İstan. 
bulspor bir kere daha karşı karşı
ya ~elecektir. 

BUCf U ' KV 
7 ,30 Program 
7 ,33 Müzik (Pl.) 
7,45 Haberler 
8.00 Muzik (Pl.) 
8.30 Evin saati 

.... 
12,30 Saat ayan 
12.33 Fnsıl 

12,45 Haberler 

Pl~OGHAM 

18.30 Zlraa tak
vlrnl 

18.40 KlAsik mO· 
zik 

19,00 İktısat 
19.15 Milz.lk 
19.30 Haberler 
19.45 Muzlk 

_Yurdun Mali Vaziyetini Tanzim 

Diğer 1arartnn Giridin şima
lin.de iiç dört gün de\·am eilcn 
deniz harbinden sonra İngiltere
nin Akdeniz filosunun havli za
rar gördüğii ve bu yiizden İnı,riliz
lerin burada deniz üstünliiğiinii 
de muhnfaza edemedikleri görii. 
liiyor. Filvaki İngilizler üç giin 
evvel adaya bir vnpurla '.\'ardım
cı km·vet getirmi le:rse de diinden 
itibaren adanın yerrnnc lim:ını 
olan Suda limanını da tahliye et. 
mislerdir. in~iliz askeri miitehns
sıslarını.n fikrine göre bundan 
sonra artık Giride yeni kuv,•et 
göndermek mümkiin olmıyacnk-
tır. 

Filhakika bugün artık Ame -
rika mihver devletlerine 

karşı harp halinde sayılnbilir. 
Amerika Jngiltcreye donanma

sından 60 destroyer verm~tir. 
Ayrıca denizaltılara karşı en mü
essir silfıh olan bir miktor s:ıhil 
muhafaza gemisi vermiştir. Şım
di de gemi kafilelerine hücumda 
bi.ıyük hizmetleri görünen seri 
motörbotlar vermektedir. Am~ri
ka Bahriye Nezareti tnrsaneleri
ni lngiliz donanmasından iıasnra 
uğrıyanların tamiri için Ingilte -
renin emrine tahsis et~iştir. Bir 
taraftan İngiltere hesabına 500 
nakliye gemisi inşasına başlamış
tır. 

İlk karşılaşmada Besiktaş 1s
tanbu lsporla berabere kalmıs. Fe. 
nerbahce de Galatasaravı 1-0 mai? 
lüp etmışti. Bu haftaki maçlar 
bu karsllasmaların rövans'ı o1aca
~ı J?ıbi takımların formlarında ha. 
sıl olan de,ğişikliği de gösterecek
tir. 

20.15 Radyo ga
zetesi 
Muzik 
Memleket 

13.00 Milzik (Pl.) 2o.45 
21.00 

13,15 Fasıl 

13,30 Müı.i.k (Pl.) 
postası 

21.10 Tc."11511 İşi En Başta Geliyordu 
* 

22 00 Orkestra 
2;!.30 Haberler 
22.45 Orkestra 
23,15 Caz (Pl.) 

·ada katlı mlar yapmalarma rağmen 
iti ·elı olmaktan çıkmı,ılardı. 

ff alkm meşgalesi: 

Halkm f!;tg 11 b:ıs,tti. Çoğu -"rı 

lO ı - çlf•çi idi, Gcmlcılık, balıkçılık 
" muh m sanatlardrndı. Henuz fab

" kncılığın izi bile yoktu. Fnkııt, yalı 
boyu sehirlerde ticaret nisbeten ve 
~ıdukı;a ileride ldl. Az seyahat olu
ıt yor hattfl po ta bile muntazam de
' 'dl. Yollar çok az ve çok iptidai 
di ve kaim m~in perdelerle örtulü 
~ >"t atlı ynysız ve ağır posta araba-

rmm ne çok ç:ıbuk ne de çok ra
ııt g tmc ıne mOsait değildi. Çaylar
i \•e derelerde köprü yoktu, kayıkla 

- Iırdi. Gidip gelme o kadar nadir 
d ki. bir çok seneler kongrenin top
ndığı Filtıdelfiya ehemmiyetinde 
ir şehirde bile sokaklardıı bir ya

ıan<'ınm görillmesl merak uyandırrr-
:iı. Virjinyalı zengin fidancıların bir 
l;:aç çocuğu müstesna Atlanilği geç
'T'lş bir Amerikalı hemşerilerl arasın
!!a parmakla gösterilirdi. 

Boııtondan Nivyorka gitmek için 
bir haftn lazımdı. Bu bugUn rahat 
•::ıhııt dört beş saatte yapılan bir yol
- luktur. Memleketin muhtelif kısım
hın birbirlerini pek ı:ı:ı ve pek fen3 
•anıyorlar; birbirleri hakkında mana
sız vehimleri vardı. Devletler arasın-
1a tesanüt hissi yok gibiydi, ve bir
le<mıiş olduklan hakkındaki şuurla
rı pek zpyıfh. Doğrusunu söylemek 
IAz.ım g.Plirse, :Memleketin yasayış 

tanı da 10 uncu asrrdakine nlsbet
le. ilk koloni günlerinden pek az fark
lı ld.1. HenQz bQyük şehir yoktu. En 
milhlmml olan Filddel!lyanın 1790 :la 
42 bın nüfusu vardı. Bundan sonra 32 
bin nüfusu ne Nlvyork, 18 bin nü
furu ne Boston ve 13 bin nUfusu ile 
de Balllmor geliyordu. Bunlar da htı
lil köy manzarasmı kaybetmemişlerdi: 
Mese1ıl Bostonc;la ne kaldırım ve ne 
de kenarlı yaya kaldırnnı vardı. Ekse
ri evler tuğladan yapılmış, önlerinde 
b'raz çiçek bahçcleTI veya çalılıklı 

çaytrbn vardı. 
Ev eSYası, tabak ve g{lm{lş takım

J ·ı, bilhassa İnglltereden getlrtllir
d •. Dedham'da bazı güzel ev eşya.sı 

da yapılırdı. Bakır sacayaklnr üzeri
ne kocaman kütükler atılmış büyük 
ocaklarla ısmılırdı. Ekseriya bir kö
şede kocaman bir çalar sant bulunur, 
duvarlara resimler asılırdı. Amerikalı 
pek az mtiellıf vardL Evlerdeki kO
ti.ıphanelerde yalnız. bazı lillr, tarih 
ve din kitaptan bulunurdu. Bu ev
lerde yaşıynn insanlar İngilizler gibi 
iırtnirlerdl. İçtima! hayattan yemek 
ve çay ziyafetleri vermek ve kiliseye 
E:ttmekten i b 'il r e t t 1 • Pek 
az müzı'1t vardı. En büyük şehirlerde 
balolar olurdu. Şiddetll blr muhale
fete rağmen tiyatrolar teessüs emlye 

~ başlamıştı. BG onda aktörler tiyatro
ya "AhlAkl hlktıyelerln,, adını ve -
rerek kanun hükmünden kaçmmak 
1 tl'm~ler. fakat hile muvaffak olma
dı 1742.. İlkktınunda bir akşam, Şe
ridanm (Sheridaaj "Rezalet mekte -
bl., admdakl masum bir eseri oynn -
nırken, ikinci perdenin sonunda, bü
un tiyatro trupunu tevki! tehdidi ile 
'vunu durdurdu 
r\oloni mim~riBi: 

Kırlarda güzel ve büyük evler var
!ı. Buntann birçoklan bAla durur. 
9unlar elmdl yine modıı olan ve çok 
~klıt edılen koloni mlmnrisi Upinde 
idi. Bu evler temel ve bodrum kati 
tArgır, ilst katl:ın gayet sağlam ağaı;
tan yapılırdı. İçerlerl ince tahta oy
malarla süslenirdi; şehirdeki en zen 
g n evler kadar güzel eşyalı ldll~. 
Evın ortasında hem ocak, hem fmn 

1 
tugladan kocaman bir baca yükselır
d : Yatak odalarından başka ndıJir 
\"e lleler, bilyUk günlerde acılan salon 
,nevinden (Rast Roon) bir oda vardı. 
Parlatılmış güzel şamdanlar, aile re

su 
1 
ımleri, t'n sevilen blrkaı; kitap ora-

~ a konulurdu. Fakat evin en hoş 
_teri; as'<ılı sacayaklı kocaman ocıı,ğı, 
ta..:anınd:ı asılı tutam tutam soğan ~e
r ba ka ot demetleri b.r kenarında 
•k anılan faaliyett' geçen, hi.>reke ve 
(I rığı lçınde tunçtan kap ve tabak
l'lrı ı>ırıı pırıl pırıldiyan kö e dolabi, 
r' nde ocaktan sıcnk sıc ık kotarı
i P o uma ına vakıt kalmadan göz

m er, akıtmalar ve mısır knçamak-
1 n Yenılcn davC'tkiir sofrasiyle evin 
ır Ulb ı di. ö •le yemekleri orada ye
n rdı: Patates ve pekslmeUe, domuz 
et tuzlaması, ökuzl eti, balık. BugUn 
f> kadar bol olan sebzelerinden o :ıa
Jl'anın çiftçisi P<'k azını bilirdi. Buz 
~ klanmasmı da bilmezdi. Buz gibi 
c u ular, tazl' t:ıze derin kuyular
d n çekıllrdl. Tereyağlıırı kovalarla 
kuyuı ra sarkıtılır ve yemek zama

(John Fiske) gore, U.kbalin ilk gün
lerinde hayat şartları böyledir. 

Hillfısaı gerek kendi çiftliklerine 
yerleşen çiftı;ıler, gerek liehtr aris -
tokrnslsinc şamil olan mı.le\ azı bir 
r~fah. Bunlnrm aahliık ve fidetlcrl 
sade; tahsil ve terbiyeleri ince idi. 

Bu halkm kendilerini .mesut, ahval 
ve şeraitle hemııhenk görmeleri iı;in 
ne l~zmıdı? Yeni toprakları acmak 
nüfuslaştınnak, mahsulü, ticareti art
tırmak emniyetli ve yeknesak bir 
paraya sahip olmak iktisadi ihtiyaç
lar bu yönden' tazyik ediyordu, yeni 
hü'rumetin ilk gayretleri de bu yön
de olmuş'..ur. 
11 ükiimeti be ·liyen işler: 

2 - Hükumetin başlangıçları. Re
isi ve birlikte calışmalarmı elde et
tiği seçgln Is arkndıışlnrmr, muazzam 
bir iş bekliyordu. Torna Ce!ersln 
(Thomas Je!fcrson) devlet ktltibi ha
riciye naz.rrı) oldu. Mllll idarenin 
filli idaresi ona alttı; Aleksandr Ha
milton haz.ine ktıtlbl (Mabeyin nazı
rı) oldu, nhval dolnyısiylo ibu pek 
mühim bir mesullyet mnkamı idi. 

Filhakika, kongreye verilmiş işler
den yurdun mal! vaziyetinin tanzi -
minden daha miıstacell yoktu. Birin
ci mesele Birliğin itibarını temin et
mek, ikinci me'5cle de hükOmetin pt3S 
rafiarmı karşılamaktı. BuJlnrm her 
ikisi de mali idi. 

Birinci noktada Hamnton dikkate 
değer bir faaliyet ve maharet göster
di; bllAhare Danlyel Vebster (Webs
ter) onun için şöyle yazar: "Milleiln, 
varidat kayalarma vurdu, orııdnn bol 
bir kaynak fışkırdı; eliyle milli iti -
bar cenaze~lne dokundu, onu dirilt
ti . ., Birkşlk devletlerin borcu elli 
dört milyon dolardı; bunun 12 mil -
yonu Fransaya ve Holandaya, kalanı 
dahili borçtu; borçlan birleştirerek 

konsolide etU. 
Azgın bir muhalefete rağmen, tah

viller, istikraza ilk yayılanlarm elin
de olmadrğı h3lde, odahlU botenn bo
nolardan yazılı kıymetiyle ödedi. Böy 
le bir tedbiri hükOmet hem kendisin
de bir salAhlyet g~rdüi'!ünden, hem 
de devlet kıymetleri üzerinde kesif 
bir spekültısyonu kolaylastrrdığmdan 

dolayı. slddeW muhalefete uğrryor -
du. Tahviltıt kıymetlerinin artmasm
dan şUphesiz lmUyazlr menfaatler is
tifade etmiş olacaklardı. Hazine kA
tlbl (Nazırı) bu tesviyede daha lleri 
gitti, devletlerin hususi borçlarmı 

Federal birliğin üzerine almasını ka
bul etti 

Bu son tedbir Birliği kuvvetlen -
dirmek lstiyenlerin ustaca bir darbe
leriydi. Simdi artık milli hükumetin 
mesul olduğu milll bir borç vardı: 

Milli hUkümctl.n, günlük masranan
na muktezi membalar dışında, milli 
bir lrad!i sahip olması lbımdı. Ha
milton, gayet ı;ok bir maharet ve si
yası biiyük bir kiyıısetle bu iradı, 
vasıtalı verızilerde orndı. ' 

Çok gec;,meden hadise, mükellefe 
hlssettirilmlyecek bir tahsil usulü a
ramakla ne kadar akıllılık ettiğini 

lsbat etti. Bu hareket hattından bir 
defa aynbcak oldu, tam bir muvaf
fakıyetsizliğe uğradı. Az kalsm neti
celer vahim olacaktı: Viskiye kilçük 
bir vergi koymuştu. Alghefm fnbik
eilerl, bu vergiyi vermediler; Reis 
Vaşington 15000 kl~ilik bir kuvvet 
çağırdı, asfler milnakas:ı cdllmlyece
ğinf anladılar. Askere iş düşmedi. o 
sırada asıl müşkılldt yerlilerden geli
yordu. Bu da Kolay ve rahat bir is 
değildi. Garp hududu Vabııs (Wa : 
bask) civarlarından geçiyordu. Yer
liler 1790 ve 1701 de kazandıkları iki 
mOhlm :r.aferle bu havallde, beyaz 
kolonların lskftn edilmemesini mua
hede ile temine kal kıstılar" 

Varidat masrafı 

karşılamıyordu: 

Fakat, 1794 de ~yle kat! ve tam 
bir hezimete uğradılar ki, bllAkls ken 

Buna mukabil Almanlar miite
madi:ven ve her gün nakliye tnv
yarclerh•le :\'eni ku\'vetler indir
mekte, denizden de küçiik balılc
cı kayıklariyle malzeme naklf't
mektedirler. Binaenalevh\ A1man 
kuvvetlerinin mi1temadh~n aı-t
masına mukabil nl!iliz kuv\'etle
ri azalmakta \'C miidafnada l"iiç
liik c;ekmektedir. Nitekim Han
vnda bir hafta tutunan ve Almcıu
laı-a mühim zayiat ''erdiren İn
giliz kuvı.·etleri ricntc başlamış
lardır. 

Almanların ayn( zamanda Kan
diynyı da aldıkları haber veril. 
mcktedir. 
Sa~dan ve soldan sı'lnstırıla!j 

inl!ilİZ ve Yunan kuv\'ctleri ar
kndım malzeme, erzak ''C '.\'ardım 
rr kuvvet ı?elmcsini beklemek ii
nıidini rte knvhcderek son miida
fııı:ı vnzifnlı>rlni yaımıaldadırlar. 

Bu l!İifisJe Girit Jı,.,..'hi11in rlnl1ıı 

"'P"rt sürmiyeceği tal}min edile-
hilir. 

~ 

'Mısıra Yapılan Taarnız: 

dilerfni daha garba atan bir muahe- Balkan harbi esnasında Al. 
deyi kabule mecbur oldular. Hamil- manlnr İngilizlerin harp 
ton'un, netice itibariyle mesut mesa- sahasına Mısırdan yeni kuvvet1er 
isine ve maH polJtlkasının muvafla- nakletmelcrinc mani olmak için 
kryetine rağmen, varidat hilkQmetin Binı?azidcn taarruza geçmişler ve 
gittikçe artan masrafiarmı ve borç- Trnhlus hucluduna kadar J?Clmiş
Iarr karşılaınıya yetişmiyordu. lcrdi. Şimdi de Girit cephesine 

Amerikan donanması Uzak 
Şarkta Ingiliz donanmasının va -
zifesini görmekte, Ingiltereye A
merikan malzemesi taşıyan va -
purlara da refakat etmektedir. 

Bütün Amerikan sermaye ve 
sanayii İngiltere için sc>fcrbcr bir 
halde çalışmaktadır. Ingilteri•ye 
topunu, tankını, tayyaresini, hat
ta gıdasını veren Amerikadır. 

Hatta Amerikan diplomasisi 
her tarafta Ingiltere ile beraber 
çalışmakta değil midir? 

Bu yardımı Almanya bir harp 
sebebi telakki etmiyorsa, sadece 
Amerikaya karşı muhiısım.bir va
ziyet almak istememesinden baş
ka suretle tefsir mümkün değil
dir. Çünkü bu şartlar içindi" A
merikanın ne hukukan, ne de fii
len harp halinde olmadığı iddıa 
edilemez. 

Yalnız Amerikanın bütün ağır· 
hğı ile kendisıni harp terazisine 
koyabilmesi için hazırlıklarını ta
mamlamasına ihtiyaç vardır. A -
merika Ingilterenin yaptığı ha -
taya düşmemiye ça1ışmnktadır. 
Ingiltere bu harbe hazırlığını ta
mnmlamıya vakit bulmadan gir
miştir. Şimdiye kadar daima t<'
dafiii vaziyette kalışının , teşebbus 
kudretini elinde bulundurmuma
sının ve bu derece ıstırap ç<>k -
mesinin en büyük sebebi budur. 

Bu misal gözönünde iken Ame-

KAYIP - Pazar askerlik şu
besinden almış olduğum asker 
tezkeremi kaybettim. Yenisini a
lııcağımöan hükmü yoktur. Rize 
viliıvctiııin Pazar Jrn:ıı:a<;ınıfan VL 
cciiilya . köyiinden ~felek oğul
larından Yusuf o~lu Halit 31 fi. 

KAYIP - Mesudiye askerlik 
şubesinden almıs olduğum asker 
tezkPremi kavbettim. Yenisini 
alacaeımdan hükmü yoktur. Or. 
rlu \•iliıveti l\lesurlh·e kazac;mın 
Kale kiiviinden Kr;raıriiz oihıl1n · 
rınrfan l\fuc;t<ıfo oi?lu Ahmet 316. 

rikanın da hazırlığını tamamla -
madan harbe girmesi affedilMez 
bir hata olabilir. Onun için Ame
rika tedricen ve adım adım har
be doğru yürümekte, ve hazırlı
ğı arttıkça sesi daha kuvvetle 
yiıkselmektedir. 

Amerika ne vakit harbe gire -
bilir? 

18.00 Program 
18.03 Fasıl 

VEFAT 
Bayan Fanya Ginsburgun zev

ci, Bayan Dina Ginsburgun pe
deri ve Marküs, Nikolay, Sala· 
mon ve Boris Ginsburgun bira· 
deri 
HLONİA GİNSBURG 

vefat etmiştir . 
Cenaze merasimi bugün 30 m:ı

yıs 941 saat 14 te Yilkse!::kaldı -
rım Aşkenazit Sinagogunda ic -
ra olunacaktır. 

Açık 

Cenaze levazımatı 
l\IOSKOVIÇ 

Teşekkür 
Edirnekapı haricinde Bayram 

paşaya ı?iden yol bakımsızlıktan 
öteden beri geçilemiyecek bir hal
deydi. Bu yüzden o civ? halkı 
cok müşkülfıt çekiyor ve zarnı 
ı?Örüvordu. Bu ciheti takdir eden 
Fatih belediye dairesi temizlik 
isleri müdürünün faaliyeti ve 
heyeti fennivesinin büyük yardı. 
mı sayesinde bu yol ihtiyacımızı 
tPmin edecek bir hale gelmiştir 
Bu iste alaka ve semeresi J?örü. 
!enlere alenen tesekkür ederiz. 

Bnvrnmnnsa Orta sokağı 11-12 
No. da Bahçıvan Andon. 1 

• ' 

N 1 KAH 

Bu sualin cevabını ancak Ame
rika verebilir. Fakat Amı.:?rikanın 
harbe girmiye karar verdiğinin 
anlaşılmış olması dahi, bilfiil hı:ır 
be girmesi kadar mühimdir. Çün
kü Amerikanın bu kararı harbın 
çok uzamasını intaç edecektir. 
Harbin uzaması ise Almanyanın 
mağlup olması demektir. Çünkü 
Hitlcr bu sene harbi bitirme!;: ka 
rarındadır. Almanya büyük bir 
iktısadi sıkıntı içindedir. Harbin 
uzaması bu sıkıntıyı arttıracak 
ve Almanyayı günden güne :ı.a-
yıflatacaktır. Emekli binbaşı Merhum Ziyı 

lşte Amerikanın sulhe, demok- Gökalan kızı Bayan Nimet Gö
rasilere, Ingiliz İmparatorluğuna• knlan ile Asteğmen Rifat o/!lu A 
en büyük ) 'lrdımı bu harhi u - Rifat Özsuner'in nikahlan Car
zatmak kud 1ct ve kabiliy-:!tinue- c;ambn ı?ünü icra edilmiştir. Me-
dir. sut olsunlar. 

Bir buhran olmadıkça, bu da htc yardımcı ku\'\'et giinrlf'rınelcrine 
he3apta olmrynn bir membatn yardı- mani olmak iizere Sollum'un ce
mı ile olmustur: Bitaraflık tlcareU nnlmndan iic koldan tnarn~!l ((('ç. 
Bu, dışarda geçen hAdlsclcrln bir ne- tikleri ırörüliiyor. Alman kuv. 
ticeslydl. · , ·etleri Mısır topraklarında yinni 
Fransız flıtnı111 1789 da patladı. 1792 kilometre kadar İl"eri ı:irmic;lcr- lstanbul ru··nel İ tnnbul asliye dördiincft tica· 

de Cilm:buriyct l!An edildi, ?fogiltere dir. İngiliz km vetleri imdilik i- Elektrik, Tramvcı. y ve ret mahkemei~den: Luis Buch-
fle Fransa arasmdakf harp de, 1793 lerliyen Alman kuvvetlerinj hır- wald vekilleri Jak Mizrahi ve 
iptidasında başladı. Fransadaki kar- palanmkla meşguldürler. İleri hn- işletmeleri Umum Müdürlüg-ünden : Jak Mitrani tarafından Samsan 
gaşalık anarşiye kadar varmıştı. İn- reketi heniiz durdurulmamıstır. Mikiçinskv aleyhine açılan 1000 
glltere Avnıpada kanunun ve inti- Maamafih hunun ciddi bir tanr- Muhammen bedeli 180 lira tutan tramvaylarda bulunmuş muhtelif serbest İn~iliz lirasının veya tu-
zamın desteği gibi görünüyor ve Ha- ruz olması ihtimali azdır. Takip cins cşyanm 17/ 6/ 1141 salı günü saat 10 dan itibaren usulü dairesmde a- tnrı olan sekiz bin Türk lirası ve 
mlltoncuların muhalefeti de İngiIWe- edilen gaye daha ziyade İngiliz- leni arttımıa ile satılacağı llfın olun ur. lSOO serbest doların veva tutan 
re idi. Ca!fersoncular ise Fransız lh- leri Giride \'e hattfı Suriye \•e İ- Satış mahalli Galata Tuncl arlcasında Hayman hanıdır. (4168) olan üç bin altı yüz Türk lirası 
tlUilcilerlne karşı teveccüh besliyor- raka ~·eni kuvvetler göndermek. nın ma faiz ve masarifi muhake-
lardı, Fransanın beklediği yardunı ten menetmektir. İkinci hedef de Toprak Mahsulleri Ofisi lstanbul me ve ücreti vekfıletin tahsili ta-
Amerikanm yapıp ,Yapmıyacağı me _ zaten Girit ac;ıklarrnda 7.ayıfla- lebinden ibaret olan davanın mu 
selesi bahis mevzuu olduğu vakit, A- yan İngiliz donanmasının geri ka- Şu~es·ınden·. hnkemesinde: 
merika birll~ı'nde lkJ partinin müca- lan cüzülerini Afrika sahillerin- D . l .1 ~ 6 Evvelce kendisıne yapı an ı u.· 
delesi daha ziyade cfddetlendı.' deı;ı ayırmamaktır. K A k M h d ~ı 1 nen teblı'nata rax.-en mahkeme 

v ı ·ı· ı lk 1 d ld l 1 Ayvansaray, Hasköy, asrmpaşa, ya apı, um ane e6 rmen e- ,., ,;w 
Gayet ihtiyatlı davranmakta Ame- ngı ız er, Ba an ar n n 1 { n· rinde istihsal edılmekte olan kaim ve ince k~pekler istenildiği miktar- t!ÜnÜ hazır bulunm1van müddei-

rlkanm çok hakkı vardı. Avnıpadan Ti dersten. sonra,•l\Jısırdaki kuv- da sat•~a arzedilmektedir. Taliplerin liman hanındaki şubemize müracaat- l h S son Miki,..insky'ye nı 
vctlerini dal'htn1ıya pek miitcnın- ... a ey am " . ,., -ve bilhassa, tarihine başlangıcında ve h' ları. (4125) k 20 ·· "'dd tle · '-'İl "'öru'"nmu·· .... orlar. nı'lnAkı"s "fı- ıı••••m••••••••••••••••••••••• vap arnrının gun mu e ı-blr millet olarak meydana gelmesine .ı .. .ı .u 1

' .. .. l A t bl · w • h k • karışmış olan fiç devletten müstakil sır:ı mütemadiyen yeni kuv,·et. ~ ' anen e ıgıne ve mu a emenın 
olarak, mukadderatmı ayine mecbur Jer tnhşit ediyorlar. Bir taraftan 1 ş A R K s ı• NEMA s 1 N DA 1de23.6.941saat14 e talikine ka-

da Girittcn sonrn lıiicuma uğrı- rar verilmiş olduğundan muav-
pek ı;abuk anlasılmrştı. İspanya yer- ,.. ö- nı t h . ctt"kl" . K b sa yen olan nünde mahkemeye gel-
lilerle entrikalar çeviriyor ve mem- .ıacahı a mm 1 .. rı 1 rı ' ı Büyük muvaffakıyetle göstcrılmckte olan bilyük ve güzel Yıldız ı "' yeni km'"\'etler sc\'kediy.orlar. mediği ve 'bir vekil göndermedi· 
nun olmryan Amerikalılarla komplo- w takd' d b d h k Yalnız Girit harhi Almanlnra Z A R A H L E A N O E R 1 "ın gi ır e e-ıva ın a mu a eme-
lnr yapıyordu. Gayri memnunlar ı;ok d l ~ t bl' r. k 

İ hem insanca. hem de vnkitrr. rok • ve evam o unacagı e ı~ ma a-
tu. ht!Uil, yukarıda gördük; milletin "' ' · l · ·1a Ahali, alclltldk mnıı hOkt'lmete ve pahalıya mal olmustur. On1ar bu- :Muhteşem tenısili, Mevsimin en güzel filmi mma kaım 0 mak üzere 

1 
an o-

lltifakiyle yapılmamıştı, İngiltere par- 1 hususiyle vergı"ye karşı u-rkel·tı· yeni rnsını bir iki <>'{inde işgal edcbı"lc- • • • unur. 

Vergiye kar§ı ürkeklik: 

rejimin millet sırtındaki ağ~l:kları, ~::sn~~:;ta~u~~rfa;~ri~:~Y%~~; ~~~= ccklerini san~ıış1ardır. Halbuki K R A L 1 Ç E N 1 N K A L B 1 --------------
kolaylıkla knbul etmiyebilirdl - Ni- hedesinden sonra öyle fena mua _ harp uzadıkça uzamış, ''e Alman- ı KAYIP - İstanbul seyrüsefer 
tekim biraz. sonra bu da olmuştur -

1 1 
lrırın Akdeniz plfınmı geciktir-

1 I MARIE STUARTJ idaresinden aldıbım 176 numara-
me etere maruz. ka mıslardı ki, mem- ı '"' Binaenaleyh - saz temsili - hisso- leketi terketmlslerdl. miştir. İngilizlerin de istediği Al- 1ı bisiklet plakasını kavbettim. 

lunmryacak bir vergi bulmak lAzım manlan yer yer hırpalayarnk Şaheserini görmek için 3 gününüz kaldı. ,,il Hükmü kalmamıştır. Romilo! 

g_e_H_y_or_d_u_._H_au_ne_k_A_t_lb_I_<_N_a_z_ır_ı>_Y_a_-_________ < __ A_r_k_a_s_i_,_·a_r_> __ ~r_a ___ ,_·a_l_d_t_k_a~_"_h_e_tt_i_rn_ı_c_k_t_ir_.~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~..,~~~~~~~~~~~-~~ı ~ç~ı~n=gır~o~~~~~u:·------------
Thorp içini çekti, ona acıyordu, ama böyle bir 

aşk macerası da, yalnız acımakla bitmezdi ya!? 
Kapıdn durdu; tereddüt içindeydi: 

Mavi, sırma kemerli gece elbisesini giyindi, ve 
Thorp onu kibar bir bara götürdü: Müzik, dans, 
şampanya, hıncahın. bir salon, ses ve esans tufa
nı. Bar, lüks bir vapur salonu tarzında döşenmiş
ti. Bu müşteriler üzerinde, muhteşem, ş~irane bir 
tesir bırakıyor, ve onları bol bol para harcamıya 
zorluyordu. Garsonlar, durmadan gidip geliyor -
lardı, hepsi Fransız bahriyC'lisi kıyafetinde :;tiyin
mişler, berelerinde büyük ponponlar vardı. Bu -
nµn onları, az çok rahatsız ettiği besbelliydi. 

Thorp halinden memnun görünüyordu. Yeme
ğini ısmarladıktan sonra': 

Yazan : Vicki Baum 

diyerek kadehini kaldırdı. 
Nina mağazanın alışılmış diliyle mukabele etti: 
- Ne dersiniz? ... 

- Eh, nasıl, küçük burası? diye sırıttı. 
Burada da, evdeki gibi, masalarda yemek ıçın Nina'nın snrhoşluğu arttıkça - bu hayatınm ilk 

liizım olandan fazla çatal bıçak vardı, fakat Nina ifratı, ilk sui istiınaliydi - ayni nisbete rl .nle~iyor 
buna artık yavaş yavaş alışmağa başlamıştı. Ye- adeta çatacak yer arıyordu. HC'r zamanki o tatlı 
meğe oturmadan evvel bir ara bara uğramış1ar o yumuşak Nina, varlığının hakiki maddesini, özü-
ve biraz içmişlerdi; Nin.a neşe içinde ve büyük bir nü açığa vuruyordu. 
kolaylıkla konuşuyordu. Kendisinden beklenPn Bu kibar barın, bu "iki dirhem bir çekirdek,, 
havaya, bir an evvel uyabilmek için, ilk iki kok- kibar bay ve bayanlarını ileri uzanmış parmağiyle 
tcyli, ilaç gibi bir yudumda bitirdi. Yemekte çok birer bırcr işaret ederek: 
cigara içmişti: - Bunları göriiyor musun ,dedi. Ha? Onları 

- Dansetmiyecek miyiz, Mösyö Thorp .. Ynni.. sen bana sor! Hepsi birer domuzdur, domuz! 
Stev .. demek istiyorum. O - ho - hov! .. Onların ne mal olduklarını biz bili 

Müzik, onda bir türlü izah edemediği gatip bfr riz! ~a - ha! .Ne fiyakalar satarlar, hafiften mnn 
heyecan uyandırmıştı. Fakat, "Pist"te'becwili~ gı'flı:µ"ı VAf dıye .. 
birkaç adım attıktan sonra sakinleştt: Etrafına bakındı, fransız bahriyelileri kıyrı!etin 

_ Oturup seyretsek, daha iyi galiba... deki garsona alaylı bir kahkaha salıverdı, sonra 
Thorp, serinletici birkaç içki daha ısmarladı. gözleri 'fhorp'a takıldı: 

Kendisi konyak, Nina şampanya içiyordu. Thorp: - Biliyor musun, sen de onlar gibisin benim 

Çeviren: Ha • Ça No. 35 

- Beni bir gün azıcık olsun sevemez misin? 
Nina, uzak, meçhul bir alemden dönmüş gibiy

di: Düpedüz: 

- Hayır. Yani.. böylesi değil .•. diye hıçkırdı. 
Thorp daha fazla beklemeden odasının yolunu 

tuttu. Saat sabahın ikisiydi. Yanı başında bir bar
yip Nına'yı ar~baya doğr~ sur~kıeaı. :;ıofôr Toni dak viski, kucağında köpekler, ocağın yanına bü· 
ona,. erkekçe hır ~nlayış ıfadesıylc baktı ve oto - ziildü, çünkü adamcağız birden bire ·it~ümeğe b:ıı 
mobıl hareket ettı. Iamıştı! ..• 

Nina otomobilde de hala bildiğini okuyor, ısrar 
la, matla onu hırpalamakta devam ediyordu. Tho
rp'la senli benli olmamasına rağmen, ona okadnr 
tatsız, o kadar ağır şeyler söylüyordu ki, avukat 
Lüsi'den ayrıldı ayrılalı, böylesini ne görmüş. ne 
de duymuştu. Ona, parası, göbeği, kelliği ve yaşı 
i_çin, fırsat budur diyip durmadan sataşıyordu. 
Oyle bir an geldi ki, artık Thorp kendisini tama
miyle bedbaht hissetmeğe başlamıştı. Fakat tam 
inip te Nina'yı Vayt Playnz'e yalnız göndermeği 
tasarladığı bir sırada, genç kadın birden bire hıç
kırarak kolunu onun omuzuna attı. Thorp onu tes 
kin için her zaman Maks'la Morits'e yaptığı gibi 
onun omuz başını okşadı ve boş sessiz caddeler 
boyunca, parktan şimal mahallesine doğru yol al 
dı1ar. 

KISIM:: xv 
Bir kaç haftadır Lilian, hep nyni rüyayi görü

yordu. Bir trene yetişmek istiyor, bir türlü koşa
mıyordu. Kan ter içinde, nefes nefese, istasyon 
da kalıyor ve her zaman trenin uzaklaşıp kaybc 
luşunu görüyordu ... 

Sonrn, tünelitıkine benzer, fak at daha büyük 
daha geniş ve rüyalarda olduğu gibi, çarpık, yamr 
yumru bir merdivenden iniyor, aşağı, daha aşağ 
iniyordu. O inmek istemiyor, fakat orada, önün 
de, aşağıya, daha aşağıya do.hn, daha aşağıya, ka 
ranlık boşluğa doğru uzanan merdivenleri göre 
bilsin diye, birisi durmadan kibrit çakıyor ve o bo 
yuna iniyor, iniyordu ... Ve indikçe de o rehine 
kadının kapısındaki çanı, durmadan dinlcnmec!eı 
çın çın çın kulaklarında çınlıyordu. 

ı da ser n serın oradan çıkanlrr ve 

- ~ampanya neşe verir, ısıtır ... diye boyuna minnacık Stev'im. Sen de beni satın alobilecc~ini 
ısmarlıyor, Nina da sanki şampanya betbahtlığı- umuyorsun ... tıngırın var diye!.. Ha?!.. Doğrusu
na karşı iyi bir ilaçmış gibi itirazsız bir itaat için- nu söylesene .. Öyle umuyorsun ... "çek,, lerinlc, 
de, boyuna içiyordu. Yanakları, onlan örten ince ha?!. Sen de .. sen de küçük bir domuzsun, Stev .. 
pudra tabakası altında. pembeleşmişti. Gözleri ya Ha? Şişmnn, yağlı, pembe, minnacık bir domuz .. 

Sarhoşlukla Nina, ümitsizlik içindeydi ve hPr 
şeye razıydı. Fakat, aksilik bu ya işte bu akşnm 
da Stev istemiyordu. Onu, böyle kirli ve iğrenç 
bir şekilde ele geçirmek hoşuna gitmiyordu. 

Lilian, anasındnn, babasından ayrılmiş, şeh'riı 
garbinde 44 üncü sokakta bir apartımana yerleş 
mişti. Salon daima cigara dumanı içindeydi, vı 
kanapede her zaman Bill'in arkadaşlanndan bir 
bulunurdu. 1 

izr: 
.av 

rd. 
Koylu çi!tçner tavnn arası saman
. \e ambar bir katlı daha mutevazı 
1 dl' oturuyorlardı. 
O d \ rın kl · ik tarihçisi Con Fiske 

vaş yavaş donuklaşmağa başlıyordu. Tepende dört tel kılınla!. .. 
Thorp: Thorp ne yapacağını şaşırmıstı. Içkisini ı;abuk 
- Harikuladesin, Nina!.. Tapılmağa layıksın' .. çabuk bitirdi ve iş rezalete binmeden, hesabı tide 

Nina'yı yukarıya, yatağına götürdü. O, tren sa
atini bekliyen yolcuların tevekküliyle hemen ya
tağına uzandı. Göz yaşları hala yanaklarında par 
lıyordu. (Arkasi var) 
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Kaçan Türk Suriye'den 

Hür Fransızlar 

Amerikada 
(Baş tarafı ı incide) 

Roosevelt, Amerikan karakol sis 

Milli Şefin Tebrik Hood'dan 3 
Telgrafları • 

ısma an 

r U§UD 
(Baş tnrnfı 1 incide) 

sene dnha ayni v::ızifeyi görmiye 
Ol vam edcceklerdır. Bu suretle 
orduda nvni rutbede, fakat muh· 
telıf mıkdarda mnaş alan subay
lar bulunm ıttalır. Mesela ba1.ı 
ı tı,, t A ~gmenler bır Yarbay 
m ı almaktadırlar. Bu dogru 
bir şey de Idır. Bu hususta bir 
k nun proi-.si h::ızırlnn~rak ?u 
vkırılıgın onime ,gccılmesm! 

teklü edıvorum. 
Dığer taraftan vazifelerini bı

nkarak ordudn çalışım vatand~ş. 
lunn YC'rine başknları tayin edıl
mck uretıvle dah::ı fazla para 
sa• kd lmiş oluyor. 

Muhterem Mılli Müdafna Ve
kilimizin bu mesele i.ızerinde ne 
duşi.ındtigi.ınti ogrcnmek istiyerek 
sözlerime nihayet verivoru!11:•· 

JJ!illi ıllüdafaa l'ekılı 
ldfrsii.de 

Bundan sonra kürsüye ı?elen 
Mılli Mudafaa Vekili Saffet Arı
kan sorulan sualler hakkında be
yc1natta bulunnrak dedı ki: 

"-Ordudan henüz avrılmış o
lan arkadaşımız General İzzettin 
Çalışlar'ın yüksC'k alakasına te. 
sekkür ederim. Milli Müdafaa ~e. 
kiıleti bütçesinin 80 milvon .~ır: 
olduğundnn bahsettilc_:. B~ ~utc 
her memlekette oldugu gıbı ah
valin icap ettirdiği şartlara uvgun 
olarak bizde de seksen mil:von de
~il. bundan da fazla ayrılmış bu-
lunmaktadır. • _ 

1940 Bütçesinde Millı Mudafaa 
ihtiyaçlarından ayrılmış olan pa
ra geçen sene tamamen ait olduk
ları yerlere sarf edilmis bulun-
maktadır. . k~ 1 Ordu teşkilfıtımız, ~ ttn ann 
azamisini elde etmek uzer~ th~ 
zırlanmakta ve alın~. ~e?.ı e -
birlerle bu teşkilat yurutulmek-
tedir. Bunun teferrüatı hakkı.~?.a 
sayın Generalin sual sormıv~c .
lanru ümit ederim. Faka~ .dıyebı-
1. . k' bu hazırlıklar sızın arzu 
ınm ı, ·ı· d d" 
ettiğiniz esaslar dahı ın ? ır. 

Memlekette motör fabrikası. ku 
rulması için yapılan temennıye, 
biz de iştirak ediyoruz. J e _ ahva
lin icap ettirdijti ~er turlu ted
birleri almakta katıyyen geri kal-

mıvoruz:.,. ed k 
Vekil, bundan sonra v e su-

bayların maasatmn işaret ederek: 
''Elimizde bulunan kanun ta

lim için sillıh altın~ alın~ vatan
daşlara asil memunye~te;ın~e al
dıkları maaşı vermeyı amrr bu
J unmaktadır. Bunun haricinde 
hareket etmemize de imkan yok-

tu~ iş oldu~nuz fevkalade 

t hs~1 tamamen yerine sarfe-
a ısa d ·b. kere da 
dece,ğimizi bura an ır. . -
ha tekrar ederek söz.lerıme niha.. 
yet veriyorum ... 
Kahraman Türk Ord11suna 

Belam ue muhabbet 

ğıın (GQmüşhanc), Nafi Knnsu (Gi
re un), F. Sılay (Konya), İ. Sabun
cu (Giresun), H. Reşit Tangut {Ma
rn:,:), Sırrı Day {Trab:ı:on). 

Bunu müteakip, Milli Mudafaa 
Vekili tekrar ki.ırsi.ıye ı?elcrek: 

"Cümhuriyet ordusu hakkında 
göstermiş oldu,f!unuz bu alakav::ı 
bilhassa teşekkür ederım. Cüm
huriyet ordusu, emirlerinizi aldı
{!ı z::ıman aynen yerme getirmi
ve hazırdır. Bunu buradan bir de
fa daha söyliyerek teyit etmek is_ 
terim ... dedi. 

Bundan sonrn Milli Müdafan 
Vekaleti kara. hava ve deniz büt
çelerine nit maddeler okunarak 
avnen kabul olundu 

Vergi kanurı Ui11ihalan 
Fçvknlfıde nhval dolnyısiyle bazı 

vergi ve resimlere zam yapılmasına 
dair kanun layihasının müstacelen 
müzakeresi hususunda Maliye Vekili 
Fuat Ağı-alı tarnfmdan yapılan teklif 
kabul olundu. Bu müna~ebetle söz a
lan Abdürrahmon Naci Dcmıra\ bü
tün memleket fertlerinin bu vergile
ri de büyük bir feranatle karşılıya

caklarmı kaydettikten sonra hayvan
lar vergisine gC'çtl. Nafia Encüme -
ninde vergi lllylhalannm mü:ı:akere

si sırasında hnyvnnlar vergisine ya
pılan zaml:ırm fa:ı:la oldu~ınun görü
şüldüğünü söyledi ve bu uımlarm 
b::ışkıı yerlere ynpılrnasmı teklif ede
rek dedi ki: 

"İçki, insanların dilşmanıdır. Bu 
!Ayihnda içkilere yapılnn zam çok az
dır. İçki bir keyif işi olduğuna göre, 
parası olan Jçcr, olnuyan içme?- Bira, 
şarap, rakı ve lOks içki ol:ın şampan
ya ve viski.ye ynpılan zamlann faz.
lıılaştınlması muvafık olur.,, 

HüsnO Kitapçı, Bfltçe Encümeni 
maıbnta muharriri stfatlyle Abdür -
rahman Naci'ye cevaplar verdi. Ver
gi kanununun bily{lk bir eksM"iyeti 
nlfıkadnr etmesi baktmındnn bu şc -
kilde hareket edildiğini, bunların za
raretten ileri geldleinl bernn ederek, 
memleket mOdnfansınm icabatmdnn 
olduğunu. kaydetti ve: 

'"MOskClrat tiyaUarm:ı ne kadar 
zam yaparsak yapalım, mevcut ihti
yaçlan ka~nk imkAnsızdır. Ya -
pılan zamlar nz defildir. Çok da de
!tfldir, yerindedir. Diğer taraftan bun
ların birer in'trtsar ~arldntı olduğunu 
llllbtmıyalıırY,; l\a vergiler üzerine JQ
zumundnn tazın zam yapmakla hem 
halkı lçld içmekten kurtarmak hem 
de fazla varidat temin etmek gibi fi
kirler yanlıştır. Yapılan bu zamlar 
cHlşftnillerek knrnrlnştırılarnk yapıl -
m'lfbr. 

Sonra biraya :fnzla ~ tarhet -
mekle vatanda:ıları bu içkiyi içme -
mlye teşvik etm!J oluyoruz. Bu tak
dirde vatanda:ılar bira yerine rnkJ 
tcm!Ye başlar ki, btmun nettceıd de 
arzu edilen blr şey değildir. Binaen
aleyh bu kısımlar hnlk ve devlet 
menfaati ayni s<>kDde dilştlnQlerek 

ynınlmı:şhr ·" 
Hagoon vergisine yapıla-

cak zam/,ar meBeksi 
Milli Müd~faa V.ekilinin bu Bundan sonra maddelerin mnzaıte-

b .. ynnatını takıben n_yase~ m~ ~~ af b tç ı muna resine geçildi. Bu sırnda tekrar söz 
mı milli müd aa u es . •v• : alan A:bdilrrnhrnRn Naci Demir:ı,., fi-

l iki takrir verıldıgını ı> 
sebetiy c v d ki takrirler kiTlerlnde ısrar ederek koyun ve kıl 
bildirdi ve nşagı a geclYe tarholunan 60 lruruşun 50 ku-

okundu ~ REİSJJl'iE ruşa indirilmesini istcdl. 
yt)KSEJ{ Tü" k BOtçe Enc0men1 Rels1 İsmet Ek.:?r 

"Tiirk istiklalini ve •. r va -
, hafnzn ve mudafaası cevap vererek inhlııar maddelerinin, 
lam!'11"d "'c~~mhuriyet ordumuzun lçttmat kıymetler göronOnde tutul -
cmrm c u t' -e kudret masına rnğmen bir varidat membaı -etane uıe .. 
azamet ve ,.. . ki e Büy{ik Mil. olduRwnu dü~nmek lAzım gcldlğtoi 
, e kuvvetine Tür ~ t · 'ti _ s6yJf.-""· 

1
. . . cınnı)'C ve ı ma •.ru ~ 

lct Mcc ısının uhabbetinin "Abdürrahman Naetnln teklifini 
rl selôın ve m 
ının ve . de kendilerine an 

hu vesile ı.'c . , teklif ederiz.,, 
vc ibliiğ' edılmesını Samsun 

D yari>alor .AIDiral Fahri 
GL K~~ Engin 
Sevüktekin 

Y:()KSEK REiSLİ~~ 
f b .. tçcsının ka-"Milli ıniida aa u .. _ t 

kalbul etmek, yani içkilere daha fvJa 
zam suretiyle varidatı artbrnuyn ça
lşnak, asıl varidat kaynııkianndan 

biri olan inhisar varld:ıtmı azaltmak: 
demektir Masraf bntçcsi kabul olun
muştur. Ya bu vergi %8mlarmı bu şe
kflde kabul eder, bütçE'YI' bağlandı -
nr, W'Y8 açık olarak bütçeyi kapatı
rız. .. dedi L 1 edı'ldim sn anda: Butund al • 

"''" "' " ısetle o u rihi b:ıştnn başa hamıı Fikret Atlı hayvan vergilerine ya-
olan.. • . .11• yurdu kur- pılan zamların fal.la olduğunu, köy-

1\filli tstiklalı, mı 1 h h ıo.nnn bu kadar ağır yüke tahammm 
korumak mevzuu a 

tnrınnk ve • "kini savnşımızdn edeıniycceğini beyan etti. Ve bu meın 
solunca, son ı<;tt h'"tiın a- lekette köy!Uye diğer sınıf halktan 

'b' d"" yanın u ' oldui:tU gı ı un~ k bile hiç- daha çok mükellefiyet tahmil edll -
1,cşlcri hasına yaırar ;n 0 'ate - diğini söyledi. 
bir del~ etten yılma an, ve dün- Kahraman Arif, BOtçe Encümeni-
• ı:... ldınnasını 

şın ba6 • ın~ sn ndığı düşman- nin, içkflere fazla zrun ynpılmama-
vanın venılınez 53 smm varidatının mühim bir Y<'kôn tut 
· • · • b'len larını ~·enmcsını 1 :·et devle- tuğundan ileri geldiği yolundaki mü-

c .. hurıy 
Bu suretle, um . 'n sarsıl • talAasma Jtlra:z etti. Ayni &eyin hay-

tinin yüksek biiny~ınıhc.r tiirlü vanlar için de bahis :ınevzuu olaca-
mnz temeli olan.. e rniili ğını i!cıde ile: 
tecaviiz ihtiın~l.in;.1~::!\e milli "- Bl:z hayvan vergisinin tama -
istikliilin, miJlı ın a her zam:ın· men ortadan kalkacağını beklerken, 
vatanın miidafaasınn ona bir de zam ;yapmak köylüyü da-

• h hulunan.. k tn ik tm k d dan zıvade azır iik k vıısfı ile, ha ço zy e e emek olur. Biz 
Bu derin '\'e Y ~f r.n büyiik büyüklerimizden bu verginin tııma -

engin bni!rı~d.an çılb~:de sarsıl_ men ortadan kalkacağını mUte:ıddit 
Tiirk milletının ka ~ .. lii siyasi defalar işitmiştik. Fakat bugün bu -
maz bir gü\•cn:. h~r dur el silrlil- nun tamamen aksi oluyor. Diyorlar 
miilflhnzal~rn~ ustun e~e minnet ki: "fednkfırhk ll\zun.,. Evet runma, 
mcz, kuds1 hır ~~tgı Ciimhuriyet fedaktırlığm da bir haddi vardır.,. 
:yeri nlmıc; olnn yıgıB .... k Millet Hüsnü Kitapçı. Kahrrunan Arifin 
~rdusuna Türkiye uy~gılannın Deri sürdüğü fikirleri kaydederek, iç-
1\f eelisinin sonsuz sa) mı arz k:I fiyatlarına yapılan :zaınmm daha 
bir kere dnhn sunulmas ·çok fazlalaştırılmnsmın muhakkak 
\'C teklif c~ )eriz.,. r Zihni Ülgen surette devlet varida~ını tenkis ede-

M F (EIL'ızı ) • D · ruh) Ham- ceğini, hayvan vergılerlne yapılan 
(Bolu) .• AU Rıza Esen ~~ ~ydemlr zamma gelince, bu v~lnln daha çak 
di Yalman (Ordu),. k (Bursa), hayvancılıkla meşgul olan tüccar küt
~m), 'Or. S dı Konu) ş Erdo- leyi nlii.kadar ettiğini ve binaenaleyh 

Ali Et.el (İstanbul , · 
ŞukrU 

e 
fakir köylQy{l o kadar mutazarrır et
mlyeceğinl beyan etti. 

Bütçe Encümeni Reisi İsmet Eker, 
bu :zamların uzun bir mesai mahsulü 
olduğunu, meselenin kbylüyu batır -
mak veya çıkarmak meselesi olma
dığını, dogrudnn do ruya blr mem
leket meselesiyle a•. k dar oldukla
rını ilfl\ c etti. 

inhisar ve Rl aliye 
Veklllerinin izahatı 

Gümrük ve İnhh:ırlar Vekili Raif 
Karadeniz, müskirata yapılan znm 
ne kadar olursa olsun, kaldıracağı 
yolundaki mütaliiaların yanlış oldu -
ğunu, içkılerin çok fazla pahalı ol
masının birçok içtimai hataları do -
ğuracağmı, o zaman kaçak içki imal 
edip satanların ortnya çıkacnğıru, 
bazı fakir kimselerin sadece ispirto 
içmlye başlıyacağını izah etti, Bir ara 
tenzilıit yapılması dol:ıyıslyle bira 1-
mal'ı tmm 2,5 milyon tondnn 8,5 mil
yon tona çıktığını, rakı sarfiyntınm 

ise bu mün:ıscbctle bir mQddet tc -
vakkuftnn sonra şimdi t~me yüz 
tuttuğunu anlattı. 

Maliye Vekili Fuat Ağralı, bu mn
naknşalnr üzerine 17.nhat vermek lü
zumunu hissettiğini ifade ederek bu 
l:i.yihanm heyeti umumJycsl etrafın
da kısn bir beyanatta bulundu ve 
dedi ki: 

"Bu 7.arnl:ır yerindedir, azdır, di
yen yok. Biz de bu zamlnrm faz.la 
olduğunu takdir ediyoruz. Fakat, i
çinde bulunduğumuz :fevk,.şllldc vazi
vet dolayısl.yle mükellef buna müte
hammil midir, değil midir? Bunu dü
şünmek tıı:zımchr. Birçok uzun tct -
ldkler yaptık. Aldığımız neticeye na
zaran bu znrnlnnn bilhassa kllylllyü 
fal.la tazyik etmiyeceğin1 dUşOnerek 

~yihayı yliksek huzurunuza sevket
tik.,. 

Fuat Ağralı, hayvanl::ır vergisinin 
birkaç sen<' içinde geçlrdtğ1 tahnv -
vüllcri rakamlarla iuıh etU. İlive o
larak: 

"Koyun ve keçiden 10 ku~ tenzil 
etmekle 1 milyon 800 bln liTtı kadnr 
bir ten:zflAt yapmak l~zım gelir ki, 
takdir yük.sek heyetindir .. dedi. 

Maliye Vekilinin izahatından sonra 
Abdürrahmtın Naci Demirağ, ve İz
zet Arukan tnrafmdan vcrnen tnkrtr 
okundu, reddedildi. Ve 15 dakika 
celseye nihayet vcrlkll, 

Cclsc tekrar açdmca, ?ergi kamın 
~yfhalarmm maddelcrlnc geçildl, IA
yihanm milz.akcresl tamamlanırken 

kürsüye gelen Bütçe Encümeni maz
batn muhnrrfri HOımO Kitapçı, mQ -
dafaa pullan hazırlanmcıya kadar 
posta milraselAtmda harç pullarmm 
kullanılmasını temin maksadiyle lll
yfhaya muvnkkcıt blr madde llftvesi
nı teklif etti. Bu tckltf kabul edOdL 

Bundan sonra varidat bOtçesi ve 
muva:zencl umumiye kanun lftyaha
larmın maddeleri ol..-unarak ııynerı ka
bul olundu. 

Başvekilin beyanatı 
Bunu milteakip söz nlan Başvekil 

doktor Refik Saydam. şu beyanatta 
bulundu: 

"Arkadaşla'". 
Türkiye Cumhuriyetinin bü -

yük mazhariyetin<len biri de dün 
yanın bugünkü vaziyeti içerisin
de Meclisin burada toplanıp va
tanı mahfuz ve kendisi sakin 
bir halde bu senenin bütçesi~ 
rey vermesi ve onu selametle 
tatbik için hükumetine direktif 
vermesidir. (Alkışlar). 

Arkadaşlar, 
Bütçeyi tetkik buyurduğunuz 

esnada sayın arkndaşlann der -
meyan buyurdukları mütalaalar 
ve tenkitler hükıimetirniz için 
çok kıymetlidir ve kendisine yol 
gösterecek mahiyettedir. Vekil 
arkadaşlarım burada ellerinden 
geldiği kadar, çalıştıklarını, bil
diklerini size arzettiler. L'lltfen 
kabul buyurdunuz ve bütçeyi 
tasdik buyurdunuz. Temennimiz 
şudur ki: eline memleketin ida
re vazifesini tevdi ettiğiniz hü -
kumet inşaallah bu sene zarfın
da da bütçeyi iyi tntbik eder ve 
iyi neticelerle huzurunuza gelir. 
(İnşallah sesleri) Hepinize teşek
kür ederim. (Şiddetli alkışlar). 

Millet Meclisi, yarm 14 de topla -
n:ıcak ve millbnk bQtçelcrln müzake
resine devam edecektir. 

(Baş tnrafı 1 incide) teminin genişletilrnooinin halen lu A k 29 (A A ) Arj 
zumlu oldugu fikrinde bulunup n ara, · · - an -

"Suriye hududunda sükı1n en- bulunmadığını bildirmekten im- tinın 25 Mayıs milli bayramı mu 
ri olmakla beraber İngiliz devri- tina eylemiş ve bunun askeri m::ı nnscbetiyle Reisicümhur İsm~t 
veleri burada .mti~evakkız bulu- hiyette bir mevzu teşkil ettıgıni lnönü ve Arjantin Reisicumhu
nuyorlar. Surıyeyı terkeden son söylemiştir. ru Robcrto M. Ortız arasında 

100 Kişi ... ag 
(Bac; tarafı 1 incide) 

Bir kruvll2Ör battı 
İnıülizler?~n biri bana, Fr~nsızla- Roosevelt, Amerika Birleşik tebrik ve teşekkür telgrafları Londra, 29 (A. A.) - Pn•ia 
rın kendısı hakkında nazık d_av- Devletleri hükumetinin Japon _ teati olunmuştur. muavin kruvazôrüntin Alınan tay 
randıklarını, fakat Bı.:yruttakı..f-1 yaya petrol ihracatının tahdidini Ankara, 29 (A.A.) - 25 Ma- varelerinın yaptıgı bir hücum ne_ 
talyanlarrn son ~manl~rd~ kus- derpiş edip etmcdıği hakkındaki yısa müsadif Şarki Erdün'i.ın ticesınd battıgı bıldirilm ktedir. 
tah oldukla.nnı soyl~mıstır. Ev. suale, halen böyle bir niy~tı ol- milli bayramı münasebetiyle R - Patia batmadan evvel bı.ı. tayya
vclce evlerınden nadır olarak çı- madıgı cevabını verrnıştir. ısicümhur İsmet İnönü Emir Ah- relerden b ri ı du ur u ur. 
kan m~him İtalvnn bangl'rleri ve> Bazı suallere doğrudan doğru- dullaha tebriklerini telı?r<ıfla bıl- Almmı tebliğine göre 
dii(er Italyanlar sirı;di mi.ıhim yn cevap vermekten kuçınmıs o- dirmiş ve Emir de bılmukab 1 Berlın 29 A. A.) - Alman or-
caddelerde dol şıy, "'""· Bevrut- lan Roosevelt Hitlerm bilmek is t:şekkürlerini telgrafla arzetmiş-1 dulan b~ kum ndanlıgının teblı-
t~. Aln;a!1 _gör~iyor.. dn Halep tedigı şeylerden bir tanesıni filo tır. /h: Alman krmazörlerinin okva-
bol_gesının ve bılhassa h::ıva mC'V- karakol gcmilerinın tıcarevi hi - A y R N nu lardakı harekatı e nasında duş 
~anının VAI~an~ann nüfu~u nltm- maye içın yeni tedbirler ittihaz U P A N 1 man 52 bin ton hacminde _gemi 
aa old~_gu bıldırilıne~tedır. eylemek emrini alıp almadıkları kaybetmistır. Bu mıkdardan 41 
Harıcen me~leketın her tara- teşkil ettiğini, Hitleri alakadar Müstakbel Tanzimi bin tonılatosu şimdiye kade.r bir 

fı.nda h.~r~ey suku!l ve huzur i- eden diğer meselenin de Ingilte- çok vapur batırmış olan bir harp 
çınde j!orulmektedır. Bununla be. renın ne kadar tonilatosu kaldı- <Baş tnrafı ı incide) gemı i t r fındnn tahr p cdilmi 
raber ticari işler felce uaramış- ğını bilmek olduğunu söylemiş - Eden, Amerika Birlc~ik Devlet tir. !\frzktlr h rp _gemi i bu su. 
tır, mühim yiyecek maddeleri ka- tir. lerinden şöyle bahsetmiştir: r tıe c<>mnn 100 bin tonluk gemi 
fi değildir. JVllkie nutku tasvip ediyor "Roosevelt, dünyadaki hur mil tahrip etmiş bulunm ktadır. 

Girit Harbi 
(Baş tarafı 1 incide) 

mış!ar ve epeyce esir almışlardır. 
Düşman, şimdiye kadar deniz üs.. 
sü olarak ku11andıgı Suda kavun
dan tamamiyle tardedilmiştir. 

Muharebe ve stuka tayyarcle
rinden mürekkep kuvvetli teşek
küller Girilin şimal sahilindeki 
Ingiliz mevzilerine müessir hü -
cumlar yapmışlar ve ada sulann
da bir şilep ile bir karakol gemi· 
sini batırmışlardır. Tayyare dnfi 
bataryaları 2 İn.J?iliz tayyaresi dil
şürmüşlerdir. 

İtalyan kıtalan Giride çıkmış· 
lardır. 

30 bin asker oetfrümiı} 
Kahire, 29 (A. A.) - Yan res

mi mahfillerde, Giride hava yolu 
ile nakledilen Alman kıtalarının 
mikdan 30 bin olarak trıhmin e
dilmektedir. Fakat şu cihet kav
~folunmalıdır ki. bugünkü sera
ıtte mikdnr hakkında do,ğru bir 
fikir elde etmek fevkalade J?üc
tür. Deniz yolu ile hemen hemen 
hiç asker çıkanlınnmıştır. 

Askeri mahfillerde, vaziyet, 
cok vuzuhsuz olarak tavsif edil
mektedir. 

ltrdyan resmı tebliği 
Roma, 29 (A. A.) - "Resmi 

tebliğ": Kıtaatımız, Alman kıta
atı ile mesai birliğinde bulunınnk 
üzere dün Giritte karaya çıkarıl
mıştır. Bombardıman ve torpil 
tayyare1eı inden müteşekkil hava 
filolarımız, Şarki Akıdenizde mü
teaddit defalar düşmanın deniz 
teşekküllerine hücum etmişler_ 
dir. Tayyarelerimizin torpilleri 
üç İnı?iliz kruvazonıne isabet et
miştir. Diğer bir kruvazöre de 
bombalar isabet etmiştir. 

York Kruvazörü battı 
Londra, 29 (A. A.) - Amiral

lı1c dairesinden tebliğ edilmiştir: 
Bir müddet evvel hasara uğrıya
rıık Suda körfezinde tamir edil
mekte olan Britanyanın 8250 ton 
luk York kruvazörü o zamandan 
beri müteaddit defalar bombardı
man edilmiştir ve tamamen knY
bedilmiş addedilmelidir. Genüde 
yalnız 2 kişi ölmüş, 5 kişi ya.. 
ralanmıştır. 

ParD§ütrüJ,er hakkında 
Berlinin mııkabelesi 

Berlin, 29 (A. A.) - Askeri 
mahfillerde, İn.J?ilizlerin Alman 
paraşütçülerine harp kanunlarına 
muhalif harekette bulunmuş ol
duldan bildirilmektedir. Esir alı 
nan paraşütçüler, knnnlarma 
bomba bağlanmak suretiyle öldü 
rülmüştür. Bu sebeple, mukabele 
bilmisile geçilecek ve her Alınan 
için 10 !ngiliz esiri kurşuna dizi
lecektir. 

Fransız Fasının 

Bir Kısmı ltalyaya 
Terkediliyormuş! 

Londra, 29 (A.A.) - Dnfly Te
legraphe J?azetesinin Fastnki mu
habiri yazıyor: 

"Fransa ile İspanya arasında 
Fransız Fasının büyük bir kıs
mının İspnnyollara terki hakkın. 
da müzakereler cereyan etmek
tedir. 

l~tlerc yol göstermiş ve büyiik Bismarck saffı h rp J!emisi 24 
Nevyork, 29 (A.A.) - Roose- hır devlet adamına yaraşır imnn Mavıs akşamı beş İn 1 z tavva

velt'in nutkunu mcvzuubahscdcn lı bir hareket yapmıstır. Roosc.>- re i dü .. rmu '\C 26-27 Mayıs ge
Wilkie demiştir ki: velt'in nutkunun esasını, lıur uul cesi kendis"ne hucum eden dtiş-

"Reisicümhurun büyük mesn- Jetlen·n mını· mevcudıyetlerı'nı·n d b' · · b man muhrıplerın en ınnı a-jı bütün dünyayı mütehassis et - en nihayet denı"zlenn· serbe-ıı·s 1·..,e b" d d 
1 ~ '• tırmış dıver ırın e e vanı:ın çı-miştir. Amerikanın hülya nrmı bağlı bulunduğu beyanatı t" kil karnu tır. 

hakikate inkılap ettirmek için ye etmistir. Bu. ayni kuvvetlC' Bri _ 
g:ıne çare olan memleketi tek bir tanya imparatorluğu için de doğ 
gayret, tek bir ::ızim içinde lıir- rudur. Roosevelt'in bu nutku 
!eştirmek salahiyetini alınış lıulu- dünya tarihinde bir merhale teŞ 
nuyor .,, kil eden bir hadisedir ve reis, söz 
''Hülerizmin ölüm ilamı,, leri ile, dünyanın en kudretli mil 
Vaşington, 29 (A.A.) - Mi.i - !etinin kat'i azmine tercüman ol 

messiller meclisi azasından ve A- muştur. 
yandan bazı kimseler Reis Roo- Suriye ve Irak vaziyeti 
sevelt'in nutku hnkkında müta- Eden, Irak hakkında demiştir 
lfı.alnrını kısaca beyan etmişler - ki: 
dir. Cümhuriyetçilerden Lam - "Kral naibinin birkaç gün ev -
bersoo şöyle demiştir: vel Iraka avdetindenberi, sayıl -

11--
Londra, 29 (A.A.) - Amiral

lik dairesi, bir Ingiliz harp gemi
sinin 3290 ton hacminde ve Lech 
adındaki Alman kargosunu ya -
kalamıs olduğunu bildinnektedır. 
Lech, cenubi Amerika limnnları
nın birinden ayrılmış olup işgal 
altındaki Fransn limanlarından 
bırınc gitmekte idi. 

Afrika Cephesi 
"Devl<>t Reisimiz, Hitlerizmin maz derecede sadakat mes:ıjlan 

ölüm ilamını imzalamış bulunu - almış ve bütün memleketin muza (Bac; tar-..n 1 incide) 
yor . ., heretini elde etmiştir. Ra it A- din tepesindedir ve yalnız pek 

Yine Cümburiyetçilerden Cur- linin birçok taraftarlan şimdi fi- az mikdan _geçitten çıkmışhr. Al
tiss şu mütalaada bulunmuştur: rar eylemiştir. !rakı, pek yakın _ mnnlar geçidin şarkında hiç bit 

"Nutuk Amerikalı baba ve ana- da diktatöründen ve taraftarların şayanı kayıt ilerleyiş yapmamış. 
hır .iç~ cesaret verici mahiyette dan b..ırtaracağımızı ümit etmek- lardır. Hnva kuvvetleri, simd 
değılclir.,, teyim. !rnkm istiklfiline karşı hiç bunlara müzaheret etmektediı; 

Demokratlardan Pepper şu be bir fena niyetimiz yoktur.,, fakat tayyareler, bundan üç hafta 
ya~atta bulun~tur: v Eden, Suriyenin istiklfıl emel _ evvC'lki ilerleyistekinden daha aı 

.. 'R~sevel.t ~terenin m~g - lerine karşı Jngilterenin duydu _ mikdardadır. Harekat, 10 kilo
luJ?. e_dılmcsın .. e musaade e. tm_ıye- guv büyük sempntiyı" bir kere da- metre kadar bir cephe üzerinde 

- diktatö ı çık b ı tek~if edilmis bulunmaktadır. cegını r ere a ır ısan ha teyit etmiş ve demiştir ki: ltl ühim takviye kıtaatı 
la anlntmıştır." "Birçok Arap mütefekkirleri 

. Cümhuri!etçil~en ~ şu fi Arap milletleri için, şimdiki-od~ gönderildi 
kirde oldu~u soylemıştır: daha yüksek derecede bir vah - Canberra, 29 (A. A.) = ~ 
"Nu~uk mudahal_e t~aftar~ - det arzu ediyorlar. Bu mütefekkir tral:va başvekili Menzie! Avrupa 

na vcnlcn kıymetli bır hedıye - ler, bu birliği vücude getinniye ve orta şarlta yaptı~ seyahatten 
dir.., gayret ederken lngiliz müzahcrc döndükten soma şimall Afrika:va 

CümhurfyıetcDerden Nye de tini ümit eylemcktedirlcr. Dost- reı -a..deril 
şöyle demiştir: Janmızdan gelecek böyle bir lıi - çok mühim tavya er ;,:;uı.ı -

"Roosevelt, Birleşik devletle - tap, ...-... psız kalmamalıdır miş oldui!umı ve Libya muhare-
rin ,__filel · · -..,,.... .,, besinin neticesini tam blı' tthnat-~a en şımdiden himaye A .:~ 'kbal" nnd 
ettirdiğini söylemiştir.,, vrupamn usı.l ı la bekledi~i ve bu sene smı a 

Amerikan gazetelerinde Eden, Avrupanın istikbalin - imparatorlu~un daha kuv9et1i o-
Vaşington, 29 (A.A.) _ Roose- den ve.manevi ve ma~di yenid••n laeağın1 ve Atlantik muhaı'ebesi.. 

velt'in nutkunun Amerikada do- t?.nzim~~en bahsetmiş ve şuulan ni kazanmak üzere bulunactUıını 
v d v d . h b- _ soylemıstır: söylemiştir. 
gur ugu erın eyccan utun ''H' k" eski d- ...._ Jngı~=- tebli;:ı 

e l k t tb t d akis} ıç ımse, unyanm ~ Lı.u< Y"' 
m m e e ma ua ın a er şevv·· ·· d"' k 'yetfnd 1-
tevlit etmektedir. P. M. ga?.etesi dug~rı:uned_ 0 !_1-Ille ~·dir es olh Kahire. 29 (A.A.) - Mfıcsnü 
ilk sayfasında şunları yazıyor: u~ uşunnıem 1 • u tc'bli;:t., Libyada, Tobnıl:h, Z1 I 

''Bizırn" çıkard v ti avdet eclmce, harp zamanının ına 28 Mayıs .,ecesi, kıtalarımız, 
ıgımız ne ce, li tesvi tl . d ... ,.. 

harpte bulunduğumuzdan ibaret ye ~e erın e gevşew"lle- mcvzı1erlni dırha zfyade iyil'eS • 
tir ler yapacagız ve bu gevşetmeler, tirmek için küçük bir ileri hare-

.,, enternasyonal ticaretin mümkün keti yapmışlar ve kendileri hiç· 
Berlinde teftdrler en geniş temeller üzerinde yrni bir knyıp kavdetmedcn düsmana 

Bcrlin, 29 (A.A.) - Yan res- den doğması imkanını verecektir. kayıplar verdirmişlerdir. ~.m 
mi bir kaynaktan bildiriliyor: Esaslı bariz vasfı eşya ve hizmet mıntnkasında, keşü kolhmmız. 

Rooseveltin nutku hakkında, ler mübadelesi olncak.,, Enternas Halfaya civarındaki mevzilerden 
dün akşam Berlinin siyasi malı- yonal mübadeleler sisteminin ::n hiçbir yeni ileri hareketinde bu
fillerindc şu miitalaada bulunu - kişafını görmek ümidindeyiz. lunmıyn teşebbüs etmemi$ olan 
luyordu; Bu nutkun da şümulü Kartanlacak memleketler ve düşmanı ş16detli surette hırpa
Roosevelt'in harpten önce ve belki diğerleri de, bidayette, bu larmya devam etmi$lerdtr. 
harp esnasında söylediği diğer memleketlerin intikal devresbıi H~a bizim kıta'tan,. 
nutukların aynıdır. Ve yeni hiç - geçirmelerini mümkün kılmak i- mızın ve vatan'perver kLWvetle-
bir delili ihtiva. etmemektedir. çin, kaynaklann müşterek bir rinin harekatı, bütün mıntaka

Roosevelt'in garp yarı küresi- vaziyete konmasına ihtiyaçlan o- Jard.a şayanı memnuniJet bir 
nin tehlike nltmda bulunduğu id- lacaktır · tarzda devam etmektedir. 
diasına dinleyicilerini daha ziya- ~al emniyet, harpten 80n _ 
de iknaa teşebbüs etmesi manalı ra dahili ve harici siyasetimim 
görülüyor. ilk hedefini teşkil etmelidir. 

Garp yaı:ı kikeshıtn Mma:rıya Mütarekeden sonraki devrede 
Amen'Ka Ordusunda 

lS,000 Kip1ik yüzünden maruz bulunduğu teh- ôütiin Avrupada. kıtlığın, para 
likelere mütedair Roosevelt'in kargeşalıklarının ve el em~ 
söz tufanına gelince: Berlin bun- piyasalarda ve fiyatlarda geniş ~umune 
lann esassız ve yersiz sözler olda tnhavvüllerin önüne geçmek iç.in, 
ğu mütaıaasındad.ır. Rcisiciirnhu diğerleriyle birlikte çalışmak ar
nın sarih olmıyan üade tarzına zusundayız. Almanya, kendi rolü 
binaen, Alman Hariciye Nezare- nü oynamalıdır, fakat Ahnanya _ 
ti bu kadar müphem bir ifade kar nm şimdiye kadar Avrupanm tn
şısında resmen vaziyet almaktan nıınış bulunduğu efendilerin en 
imtina edecektir. fenası olduğunu hiçbir zaman u

Bir Fll'lla 

Kllfi derecede bilinen Alman nutmamalıyız. Siyasi ve nskeri 
noktai naz::ırına gelince, !!itlerin sulh şartlanmız, Almanyanın fe 
ve büyük amiral Raeder'in be - na hareketlerinin tekerrlirüne 
yanatıan hatırlatılmaktadır. mlni olmayı istihdaf edecektir. 

Alman Hariciye Nezareti Ro- Sonun ne zaman geleceğini kim
oseveWin nutkunu fevkalade ma- se tahmin edemez. Fakat hemen 
hiyette telakki etmemektedir. hemen ikazsız olarak birdenbire 

Nevy-Ork, 29 (A. A~ =...,ev
yoı::k Hexald Tribune" J?a?.etesi:nin 
yazdığına göre Amerikan ordu
suna mensup 15 bin kişilik bir 
fırkanın manevralara iştirak et
mek üzere yakında Porto - Rico
ya ı?Öndcrileceği resmen bildiril
miştir. Bu fırka, teçhizatı bakı
mından ordunun en mükeınınel 
bir cüzütamım teşkil etmektedir. 

İspanyollar 1912 tarihli İspan-
Muğlada Zelzele yo1 - Fransız muahedesini dai _ 

ma teessüfle karşılamışlardır. Bu 
muahede ile İspan::vollar istedik
leri mıntakadan çok daha az ı?e
;ıiş bir mıntaka alm~lnrdır. İki 
tarafın prensip itibnriyle bir an
laşmaya var"<hklan zannedilmek 

Japonya Vahim 
Bir Vaziyetle 

~lmak, Alınan makanizmru:."'ı gi 
bı sert makanizmanın mahiveti 
iktizasındandır. ~ 
Avrupanın yeniden tanzimin -

den bahsedilirken, buradaki hal 
suretJnin başka yerlerde, meselfı 
uzak şarktaki inkişaflar üzerin -
de tesir icra edeceği ve bu inld
şaflardan müteessir olacağı key -
fiyeti unutulmamalıdır .• , 

Mezkıir Razeteye ı?Öre böyle bir 
nümunc fırkasının Birleşik Dev
let müdaf aasınm son derece tak
vıve edilmiş bulundu~ btr mın
takaya gönderilmesi manidnrdır. 

Ayni J?nzete Trinidad adası i
le İnı?ilİZ Guyan'ıntn Porto-Rico
va ni:;beten yakın olduituııu da 
kaydt>hnektedir. 

Devam Ediyor, 
Bazı Evler Y ıkddı 
Muğla, 29 (A.A.) - 27 mayıs tedir. Bu anlaşma mucibince ts

ö~leden 28 . may~ ö~leye kadar panyanın Dued Sebu ırmnğın:ı 
dort defa şıddetlı hır. yer snrsın- kadar uzanan bütün araziyi aln
t1?,ı ~lmuştur. Merke~ın .nttçao~.a cakı bildiriliyor. Fransızlar 
k_?yunde, zelzele netıcesınde bu- Lyautey ile Fas sehrini muhafa
tun evler otw;ılamıyncak dere - za edeceklerdir. Yalnız İspanvol
cede hasara ugramıştır. .. lann Fas şehrini de istemeleri 

S?n 24 saat zarfında da uç de- ve Fransızların bu şehri terket -
fa şıdde_:u zelzele ?.~u~_tuı"· Mu~ mek arzusunda olınamalan müş· 
laya ~aglı Bayır koyunun ~vl.erı, külatı mucip olmustur.,, 
gecekı yer sarsıntısında kamılen Daily Tele~nph J,?az0tesinin 
yıkılmıştır. muhabiri Faslılarla Fas istiklali 

Gerek ·~uğlada .. gerek Muğla - taraftarl~nnın Fnstaki İspanvol 
y~ bağlı t:.ırçok koyde halk evle- bölgesinin j?C'nic;lemC'sini iyi kar
rınde oturmamaktadır. sılamakta oldukları fi.k.r.indcdir. 

Karşılaşacakmış 
Tokyo, 29 (A. A.) - Harbiye 

na.zm General Togo, dün Gen~
rallerle yp:ptı~ ını.r ltaıillıı:rtıdd 
J nponyanın vahim bir vaziyetle 
karşılaşmak mecburiyetinde oldu.. 
ğunu söylemiş ve emekli 25 l{e
neralden bu vahim vaziyette ken
disiyle sıkı işbirliıti yapmalannı 
istemiştir. General Togo, mütea
kiben Avrupa ve Cin vaziyeti 
hakkında izahat vermiştir. 

Tokyo, 29 (A. A.) - "Stefa
ni": Başvekılin resmi ikametı?ii
hinda bu sabah nazırların ve aS
keri erkanın huzuru ile bütün 
hükı'.imet müşavirleri bi.r konfc-

Eden s6zlerini şöyle bitirmiş -
tir: 

"Yegane tiedeflerlmizi, heye~i 
Umumiycsi ile kıtada devamlı hır 
hal sureti ve dahili sulh teşkil ey 
lemektedir. 

rans akdetmişlerdir. Roosevelt'in 
nutkundan sonra siyasi vaziyetin 
aldı~ı sekil müzakere edilmiştir. 
Pek az bir müddet sonra hüku
met .erkanı ile ordu ve donanma 
mümessilleri bir konfcraıu akdet 
pıişlerdir. 

13 bin tayyare icln 
tahsi-sat 

Vaşinı?ton, 29 (A. A.) - Mcbu. 
san meclisi maliye tali komitesi. 
ordu için 13.000 tayyarenin teda. 
riki masrafı olnrak RoosC'velt'in 
istedi~i iki milvar 790 milvon do. 
!arlık t::ıhsisatı kabul etmi tir 

Bulgar Kralı Seyahatte 
Sofya, 29 (A. A.) -<tStef nı"· 

Kral Boris, beraberinde m ivet·~ 
d~n bir kaç kişi olduiru halde bu
gun babasının isim Jtiin-n' hu u
s~ su.rette tesit etmek üzC're cne
hı bır memlrkete l!itrnistır 
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BU AKŞAM 
_______ ,, 
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f ırçalamahsınız 

Çünkü: 

T epebaşı BELEDiYE Bahçesi 
BUYUK BiR GALA iLE AÇILIYOR 

SAFiYE Ve 20 Kiıililc 

Saz Heyeti 

HAVA Y ADALARINDA BiR GECE 
30 Kitilik Büyük Revü 

ALAFRANGA KISMINDA: 

RADYO CAZ ORKESTRASI 

1 

Bır defa fırçalanmakta ...._'1111111 __ 

dııler temı:r.lenmif olm:ız. , 
Ajız guddelerının ve da-

ZENGiN VARYETE PROGRAMI Telefon: 42690 

hili uzuvların mutemadı -
yen alman ecnebi mad -
deler· mikroplar, yeml'lt, 
içkı, sigara vesaire dışle -
re, dlı etlerıne blnbir m\5; 
rop aıılar, Arızalar husaTe 
getirir. Bunlar birike birı-
ke nihayet dışlerde çilrıl-

me, etlerde iltihaplar baş-
lar. Artık felAketi önle -
mek ve durdurmak li
zıındır. 

Vaktinde ihtiyata elden bırakmıyarak 

cltlerlnlzi sabah, öğle ve akıam 
her yemekten sonra 

S A N 1 N 
DIŞ MACUNILE FIRÇALA YINIZ. 

K J1ya Nafıa Müdürlüğünden : 
~ - Ankara :70lunun te bir dahili O + 808 den 1 + 887 inci 

keJifname bedeli 33379 lira 43 kuruı olup bundan 15000 li-
Upalı zarf usulQ ile 25 &ün müddetle eksiltmeye konulmustur. 

il için muvakkat teminat 1125 liradır. 
tılamme 18/1/IHl Pazartesi l(lnü saat 15 de Hilk6met konaJın

..... tJdl Hatla Komisyonunda yapılacaktır. 
4 - Bu ite alt keeifnanıe, f&rlname ve sair evrak her l(1n Nafia Mü

firJQande tıDrillebWr. 
ı - Talipler teklif evralı:lan mennmda lnpatm fenni cihetlerini de

nllte .,,...il- dair bir mühendis veya bir fen memurunun taahhüt
...,, ..... bulundureeaktır. 

1 - Taliplerin kayıtlı bulwıduklan Ticaret Oduı vesikası ve ılmdi
Je kadar )'aPllUI olduklan illeri ve bun1ann bedellerini •öeterlr vesika
larb'Je birlikte ihale -6nilnden en az Qç ıün evvel müracaatla alacaklan 
ebli7et veUkanm 2490 sa)'llı kanunun tarif eWli fe)dlcle hazırlqacaklan 
teklif mektuplan lçine koymalan llmndD'. 

7 - ı.tekllıer bu ,eldlde hazırbyacaklan zarflanm ihale S(lnü olan 
18/8 IH1 tarihinde saat 14 de kadar Nafia Koml8:70nuna makbuz muka
bili vermeleri vqa vaktinde posta ile ı&ıdermeleri. 

* * Konya Vilayet Daimi 
Encümeninden: 

ı - Xcıınn - Ankara :70lunun ,. hlr dabJll O + 108 dan 1 + 88T inci 
bmuna al ketifname bedeli 13379 lira f3 kUl"Uf olup bundan 18379 lira 
a lturutluk il kapalı zarf uaulil Be ve 25 l1ln müddetle ekliltmeJe ko-
11*1Ultuı'· 

ı - Bu il 1cln muvakkat teminat 1379 liradır. 
3 - Ekılltme 18/8/Ml Pazartesi .nn,o saat 15 de Viltyet Daimi En

...._,~ )'apdacaktır. 

4 - Bu ite alt bflln1me, prtaame vesalr evrak her l1ln Nafia Mil
lllrlQbde poleblllr. 

S - Tallp1er telı:llf evrak1an meyanmda ın,..tm fenni cihetlerini de
ndde 971edJline dair bir mObeodil veya fen memurunun taahhütnameai
al bahmdaracaktar. 

1 - Taliplerin kQ'lth balunduluıklan Ticaret Odalı vesikan ve tlm
CU,. bdar 7&pmll olchıktan i1Jeri ve bunlann bedellerinl ıöaterir veal
blub-Je birlikte ihale S(lnOnden en az ilç ıün evvel Villyet makamına 
ldneaatla alacaldan ebli7et veslkum.ı 2490 saydı kanunun tarif ettltl 
lllrilde bam'~ teklif mektuı>J,an içine koymalan lAznndD'. 

7 - htekliJer bu tekUde hazlrladıklan zarflannı ihale IÜDÜ olan 
ll/9/Ml taribtnıle saat 1 de kadar KoD)'a VilA7eti Daimi Encüme
U. mMbaa anakabiltpde ftrmeJeri ve)'a vaktinde posta ile ıöndermeleri. 

Devlet •nizyolları lıletme 
idaresi llinları 

KlprB • llaydarpap • Kadıköy Hattı Tarifesi 
DM-Jet I>emll'10llan ldareslnln po9ta ve banlly6 katarlan tarife

llılııle 7Çtıl1 taclilAta mtıtenuıran Köprü - Haydarpap - Kadıköy 
.,._. tarifea de 1 Huiran Ml tarihinden itibaren deliıtlrilecektir. 
Ttnt. tarif• Jakelelere uılnuı ve cep tarifeleri de ..,_lerimizde satııa 
Clbnlmıttır. ( 4114) . ... 

ı - idare Dıtf7acs için cem'an Dl kalem muhtelif cins ecza ve 
tıbbi7e açlk •kalltme ııureü:vle satın almacaktır. 

1 - lluhamJMD bedeli (4850.-) lira olup muvakkat teminat •.-> liradır. 
1 - Eksiltme 11 Haziran 1M1 Cartamba lilnü idare Merkezinde 
~ Alım Satan Komisyonunda saat 15 de yapılacaktır. 

t - ~amesi komla:vonda ~rüleblllr. 
1 - htekJUmia :vudı IÜD ve saatte Komllyona mOracaatlan. 

COCUGUNUZA YERECEGINIZ 
EN GUZEL HEDİYE 

Cocul< Ansiklopedisi 
Her Çocuk babası, ~ğuna kıymetli bir hediye vermek ister. Fakat bu hediyeyi 

seçmekte güçlük ~ker. Biz, sizi bu müşkülden kurtanyoruz ve çocuğunuza bir 
Çocuk Ansiklopedisi hediye etmenizi tavsiye ediyoruz: 

Çüntil: 

Çocuk Ansiklopedisi • Çünkd: Çocuk Amiklopedisi 
çoculUD mektepte bütün dünya çocukla-
mektep dıpnda, batti nna yılbap ve bay· 
mektepten sonra muh· ram hediyesi olarak 
taç oUutu en kıy· en çok verilen eserdir. 
metli eserdir. 

Her hediye kınhp kay
bolabWr. veyahut u. 
nutulabillr. Fakat Ço
cuk Ansiklopedisi, ço-
cujUn hayatı üzerinde 
tesir yapacak ve bü.. 
tün hayatınca iz bD'L 
kacak bir eserdir. • 

Çünk(l: Çocuk A;u!klopedisi 
çocujUnuza faydalı ve 
bilgili bir arkac:laf va
zifesini görür.Ona bot 

saatlerinde hocalık vt 
arkadqlık eder. 

.. 1 , A N N es i ... i ~..:· c__ı t 1 :: ",,.. i ... -
Çotd Anaiklopedlal iki 

ciltlil'. M iilcellllMl ,.ıdldc 
tecUI Milmlf olanılı Ud cil
di Wnlen (1) lbwlır. lslanbui 

Adres: lstanbulcla TAN Matbaası 
Talebe w muallimlere 

tenzuatlı (6) Uraua wrlUr. 

T. I§ Bankası 
ICifülı Toıarruf 

He•pları 1941 

iKRAMiYE PLANI 
Keeideler 4 Sallat, 2 lla71S. 1 Atas
tos, s tıdnciteeria tariblerincle ,.._ 
pıhr. 

1941 ikramiyeleri 
1 adet 2000 UnJ• =2000.-Lln 
1 • 1000 • =3000- • 
a • 750 • c::ısoo- • 
4 • 500 • c::ZOOO- • 
• • 250 • s:ZOOO. • 

S5 • 100 • c::S500- • 
IO • 50 • s:4000- • 

soo - 20 =8000- -

Dr. İHSAN SAMİ ~ 
GONOKOK AŞISI 

Belaotuklulu ve lhtilltlanna 
karıı pek tesirli ve taze aıadır. 
Dlvanyolu 8u1tanmahmut tUr· 

b .. I No. 111 

iMarn11iıiülis~ıA111lls llDA 
··--~--·-4-~t. ...... ~ ...--.A,. .... 

Zonguldak icra Memurluğundan: 
Zonculdak hazinesine birinci derecede ipotekli ve tamamına 2150 

lira kıymet takdir olunan Zonguldatın Terakki mahallesinde Adliye 
caddealnde klin 2 dilkkAn, müfrez 2 oda, bir heli ve bir kuz.ine (lzeri 
beton müfrez barakalar bir taralı taı merdivenli 701, bir tarafı Ananye 
otlu kunduracı Andondan metnlk milnhedlm hane anası olup halen ar
zuhalcl İbrahim ebni7es1, bir tarafı demlr:70lu ve bir tarafı keza 701 ile 
çevrili •ayrl menkul açık arttırmaya konulmuştur. 

Arttrma peşindir. İıtlrak edecek.:nflıterilerin kıJ'meU muhammlnenin 
1' 7,5 niabetinde pey akçesi veya mlW bir bankanın teminat mektubunu 
ıetinneleri lAzmıdD'. Müterakim verp tamKat, tenvirat ve vakıf borç
lan alıcı;ya aittir. 

Arttırma prtnameal 24,4.941 perşembe S(lnünden itibaren herkese 
açıktır. 31.5,IHl tarihine müaadif c:umarteai saat 10 - 12 clJJlrede icra 
edilecektir. 

(4060) , .... _____ . 
~------------------ 1 KAYIP - Jtınalıadada Ult51) 

Birinci arttırmada gayri menkul muhammen kJ;11Detlnin "' 75 ni 
buldutu takdirde ilıtünde bırakdacaktır. Aka! takdirde .on arttıranm ta
ahbüdü baki kalmak üzere arttırma on bet ,ıın daha temdit edilerek 
17.8.941 Salı l(lnüne rutlıyan saat 10 - 12 yine dairede )'apdacak ildn
ci arttırma neticesinde ~ 75 fi bulmadıtı aurette 2280 numaralı kanun 
ahklmuım tatbik edileceif ve 2004 numaralı icra ve l.flb kanununun 
128 mcı maddesine tevfikan hakları tapu sicilleriyle sabit olmıyan ipo
tekli alacakldarla diler alacakldarla veya irtifak hak sahiplerinin bu 
haklarını ve hı.uıusi,yle faiz ve masarlfe dair olan iddialarım illm tari
hinden itibaren 15 IÜD içinde evrakı müablteleriyle b'irllkte dairemize 
bildirmeleri llzımdır. Aksi takdirde baklan tapu alciJlinde belli olmıyan
lar sat11 bedelinden hariç kalırlar. Delllliye ve belediye rüsumu abı:ıya 
aittir. İlk pey ipotek tutan olan 1248 lira 83 kuruıtan fazla sürülmesi 
ll.zımdD'. Fazla malumat almak ı.tiyenlerin dairemizin IHl/120 aayıb 
doeyuma müracaaUarı llln olunur. (3804) 

inhisarlar Umum Müdürlüğü i:ônları 

1 - idaremizin lhtt:vacmda kullanılmakta olup hariçten ~lbi iktiza 
"'-- lll kalemde ve tahmini (3,174.819) lira lı:ıymel.te muhtetrr malze
IDilda Jl9Z&l'lık 70hı ile müba)'a&lı mukarrer ve son aktedllen huauat 
t.a. wma mQatenit ticaret anıa1ma11 mucibince Almaıı7adan da te-
11iıııtkl mQmkOn bulunmakadD' • 

2 - Bu malzemenin müfredat listeliyle prtnameleri Xabatqtald 
levua ve mübQaaı tubeaindeki alım konıilyonunda her IÜD ölleden 
IODra lkQleblllr, 

1 - TaUplarln -X. 7 5 teminatlarl7')e birlikte bu bUIUltaki tekllfie
llbl • llÇ 21 8 MI sQD'1De kadar mealalr komiqona teYdi etmeleri lil-
-. llAD olunur. ( 4052} 

numaralı .andalım parçalanmıs 
ve 1tlAkuı 1ayi olmu.ıur. Kınalı 
Ada Akasya caddesi No. t u iz. 
.et Pırnal 

KAYIP - Kaaımpa$8 bahriye 
kumandanlı~ aldıtım askeri 
terhia tezkeremi kaybettim. Ye-

iktisat Vekaleti Maa•n 
Müclürlüğinclen~ 

Umum 

Manfu vilAyetlnfn demirci lı:aza11na ballı Sara7Cık köy(lnde klln 
kapl1Ca1Un iflet1bnea1 imU,.uı icra Velı:1lleri Hey'etinin 14 Tepiniaan.l 
1MO tarih ve 2/14812 numaralı karariyle ve 80 :vıl mOddetle kapl1ea 11-
letmeleri kollekU1 ılrketl ubdeelne ihale kdmnuft,ır. ('1'5) 

nisini alacalımdan eskisinin bük· ----------------------
mü kalmamqtır. ı.tnltal Balık· 
puan Lllleci soblı No. lZ $mklr 
oilu Ali Beil. 31' doiumla. 

30. 5 - 1941 

HASAN ÇtL LOSYONU 

Çil, e~enllk, sivilce, yat, kir ve lekeleri kat'iyen izale eder. Geceleri 
yatarken bir pamuğu bu losyonla mlatarak yuzünUzü ve kirli mahal
ıe;ı !!ılinlz. Çehrenizdeki boya, ruj, kir, ter ve her türlü toz ve sl7ah
lıklarla çirkinlikleri ve yanıkları izale eder. Cılt üzerindeki tenettüs 
noksanlarını açar ve bu ıayede çehre l(lzelı91ır ve ıeffafıyet ve Wa
fet keabeder. 

HASAN ÇİL LOSYONU fennin ve teklmülün bir barikasıdD'. Bil
tün kadmlarm hayat arkadaşı olablllr. Traıtan sonra erkekler için pek 
ince bir zevk teşkil eder. Şişesi 50, dört misli 100 kuruştur. Huan 
deposu ve şubeleriyle rtriyat(ılar ve eczanelerde arayınız. 

Birçok Genç Kızlaı 
Ve Genç Kadınlaı 

Gençliklerine maJrur olarak S(lzelliklerinin ternadlslnl 
mümkün kılacak olan ytlı tuvaletine bigine kalmışlardır. 
Kadınlarca dikkat edilmesi pek milhım olan nokta: Cil
din incelik ve taravetini ebediyen muhafazadır. 
Seneler, binbir vazife içinde ça111an ve yorulan genç ka
dmlann bilman düıımanıdırlar. Bede~ ve dlınall :vor
gunluklarm neticesi guddeler, ellstikiyetini kaybederler 
ve ciltte (Leke) diye tavsif edilen avarızı (Rüzglr ve 
S(lneşin de tesiriyle) husule getirirler. iııte bu gibi halltta 
ve bu gibi avarıza karıı Krem Pertev; terkibinin kuvvet 
ve kudreti sayesinde cildi besler ve harablden kurtarır. 

I VUz binlerce kadının tecrübe ettlill ve aevdlklerlne tavalyeden Mıll 
kalmadıilı KREM PIRTIV ile gUnde yapılacak 1 - 5 dakikalık bir 
maujln ne gibi harikalar yaratbilını pek kıU bir umanda * de 
muterlf olacakaınız. KREM PERTEV'ln yarım a•rhk beynehnllel 

'8hi'etl ••lam detlldlr. 011 an latlfatle ediniz, 

Sümer Bank Sellüloz Sanayii 
Müessesesi Müdürlüğünden :. 

Elektrik Ustabaşıhp 
Türk olmak ve askerlikle allkası bulunmamalc, her ne9f ~11:: " 

yüksek tevettür teslaatmdan anlamak, firket ve fabrikalarda ugarl 8 
sene çaJısm11 olmak. Azami ücret HO llradD'. Verilecek mikdar, ı.nıtte 
fabrikada :yapılacak imtihandan .onra takdir edilir. 

Sanat mektebinden mezun olanlar tercih edilir. 
15,8.IHl tarihinden sonraki müracaatlar kabul edilmiyecektlr, 

ELEKTRiK UITALIGI: 

Türk olma, halen ukerlikle allkası bulunmamak, alçak ve Jlbelc 
tevettür teeı.amda çalıpn11 olmak, verilecek azami ücret 350 kurut ,..V• 

miyedlr. hrnttte fabrikada yapılacak lmUhanda gösterecetl ehliyete &6re 
ücret verilir. 

Sanat mektebinden mezun olanlar tercih edilir • 
15.8.941 tarihinden sonraki müracaatlar kabul edllmfyecektiT. (4113) 

-------· Zonguldak'ta 
Ereğli Kömürleri lılefmeıl 

Umum Müdürlüjünden: 

SADEYAGI ALINACAKTIR. 

' 
İKi Tabldotlarımız ihtiyacı için 180.000 kilo erimlı sade yatı mOba
yaa olunacakm. Şartname Ankarada Etibank Umum MüdürlQl(lnde, 
lstanbulda Etibank BürolUDda ve Zonguldak'ta İşletme Umum Mü
dürlülUnde görülebilir. Tekliflerin 18 Haziran UMl tarihine kadar 
Zoquldak İfletme Umumu Müduürlillüne veril.ınif olması llzımdlr, 

Oe··;ie~ Oemiryo11arı ve Limanları işletme idaresi ılanları 
Trakya hatıl ile Mudanyn - Bursa ve Samsun - Sahil hatlarmdan 

ıayri bütün şebekede 1 Haziran 1941 tarlhinden itibaren yeni tarifele
rin tatbikine baılanacatı, bu tarifelere •öre yolcu münasebetlerim ve 
yolcu trenlerinin hareket zamanlarmı gösterir cetvelleı'!n iıtasYonlann 
bekleme aalonlanna asılmış ve küçük cep tarifelerlnın liselerde satıııta 
çıkardm11 bulunduju sayın halka ilAn olunur. (4109) ,,. ,,. 

Muhammen bedeli (22841) yirmi iki bin sekiz ,OZ kırk bir lira olan 
(25) kalem muhtelif lokomotif ve adi ateş tullaları (1.7.IHl çarpmba) 
.ona saat (15) te kapalı zarf usulü ile Ankarada İdare binasında aatm 
alınacaktır. 

Bu ite ıfrmek istiyenlerln (1713,08) Bin yedi yüz on Uç Ura leldz 
kurut) liralık muvakkat teminat ile kanunun ta:vin ettıtt veıikalan ve 
tekliflerini aJ'ni gün saat (H) de kadar Komls:70n Relsllline vermeleri 
llzımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme Dalresinnen, ~ 
papda TerıellUm ve Sevk Şeflilinden dalıtılacaktır. (191'1) 

~ ~a~~~ pa~a~g~ ~ı~o~ R ~ 
lh1n Tashihi 

Gazetemiz!n 2t M&7ll MI tarihli n1lıııbamda tnttpr eden ttıldldar 
C. MilddeiumwnWlinln ceza evi mevkuf ve mahk6mlarınm I0,000 kilo 
tahmin edilen ekmek ihtiyacı ilbında muvakkat teminat miktan 8808 
lira il kuruı olarak yuılacatı 7de 880 lira 82 bucuk kw'ul olarak n..
redild.ltl t6rQlma,tQr. Taabih cııluııur, 


