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Orta Şark mey. ı·~ ~. 
dan muharebesj 
nin yeni safhası 

Hür Fran.ularla lngiliz
lerin Sariye ye girmeleri!" 
Orta Şark meydan mulıa
rebe•İnİn yeni bir •al lıası 
bQ§lam1flır, Bu muharebe 
l•kenderun körlezinden 
l•kenderiyeye ıve l•ken
deriyeden Cebelüttİ:ırık'a 
kadar genİfliyebilir. 

' Ankara, 8 Haziran j 
fL...J1 ili' Frans12 kuvvetleri, 
lr1J İngiliz İınparatorlnk kuv 

GÜN LOK 

vetlerinin müzaheretile 
pazar sabahı, Suriye topraklarına 
girdiler. Böylece .ırilnlerdenberi 
dünya efkarı umumiyesiui işgal .,: 
den Suriye meselesill.İıl halline 
doğru ilk adım atılmış oldu. Oku
yucularımız hatırlarlar ki Suriye
Din tarafımızdan işgali fikri ortaya 
atıldığı zaman, biz bu sütunda, me
selenin en iyi hal çaresi, Suriye
nin hiir Fransız kuvvetleri tarahn
dan işgali olduğu mütaleasmda bu
lunmuştuk. Böylece Vişi Fransası
nm, İngiltere aleyhine, Mihver cep. 
hesine iltihalumn bir dereceye ka
dar önlenmiş olacağını düşünmüş
tük. O vakittenberi, Darlan maske. 
7İ yii:ıünden atmış ve kızıl bir İn· 
giliz düşn:ıanı olarak ortaya atıl
mış olduğundan Suriyeyi, Filistin. 
den hareket eden hm Fransızlara 
işgal ettirmenin Vişiyi Berlin ve 
Koma ile tam bir şekilde işbirliği 
7apmaktan menedeceğini kestir
mek, artık mümkün değildir. 

lllısırdaki hflr Fnnsııı lnrvvetleriııe men.sup askerler 

General dö Gol 

KatruyuSuriye 
mümessilliğine 
tayin etti. 

Hür Fransızlann şefi 
Suriye ve Lübnanı 
itaate davet ediyor 

Fakat, Vişi Fraıısası İngiltere a
leyhinde ha.rhe girmek için bu ha
reketi bahane ıtnnn eue Uunı, J.11.=. 

giltere böyle yapmak mecburiye· 
tinde idi. Çünkü artık Darlan, Su· 
riye tayyare üslerinden Mihveri 
istifade ettirmek suretile yalnız 
sözle değil, filen de İngiltere aley· 
hinde mücadeleye iştirak etmiş bu. 
!onuyor; İngiltereniu gösterdiği f · 

tereddüt ve teahhurdan Mihver is· t 
tifade ediyor, Suriyede hergün bi· 1 
raz daha kuvvetleaiyordu. 

V avelin mesajı 

Almanya 
Yakında 
Manş Üze
rinde kat'i 
neticeli hir. 
m ulıarehe 
verecekmiş 
y un nrauchitseh 
Fransa ve Manşta 
teftişler yaptı 
Berlln, 9 (A.A.) - Bör husuol 
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~ .. :~: " SURIYEDI! I 
~'!~~·. , son vaziyet f nhisarlar Vekili Dü 
~~. 1 ı lngilizler Ankaraya Avdet Et 

mitralyh ba§lllda 

ALMANLAR 

Suriye hadise
lerine seyirci 
kalacaklar 

Türkiyenin vaziyeti 
hakkında sorulan bir 
sual cevabsız kaldı 

Romanın vaziyeti 

4 k O 1 da n · Raif K~~adenizin mühim b;yana 
i 1er1 i yor ~K _;:=_ ~--k:=::==~=~~;;;J 

i ___.,__ • u_çu rakı şişeleri kaldırllmıyor 
l Sur Der' a Mer· ışçıye bedava yemek verilecek.- açı 

. ' ' 

1 

ta kalan 39 memur maaşlarını alaca 
•1 • • d t j d Bir ha!tadanberi şehrimizde tet-
j Cııyun a a Jn 1 kiklerde b~lunan. Gümrük ve İnhi

sarlar Vekıli Raıf Karadeniz, dün 
akşam Ankaraya dönmüştür. 

' Cebef•ı O.. d Vekil, dün de İnhisarlar Umum Uruz Q Müdürlüğünde muhtelif işler üze-

, 4000 F rinde meşgul olmuş, Umum Mü-r a n s 1 z dürden ve sair alakadarlardan iza
hat almıştır. 

'' askeri müttefik- VEKİLİN BEYANATI 

1 • 1 h Raif Karadeniz, bir muharriri-
'lf8 1 ti a k etti mizin muhtelif suallerine cevaben 

şu beyanatta bulunmuştur: 

Hür Fransızlar 140 !NHis~xiLATı 
A 1 m a n p a r a ş ü t- - inhisarıarın yeni teşkilat ka-

çüsün ü esir et t "ı n~~u neyi temin etmiştir ve tat
. hikıne başlanmış mıdır? 

M
- - .-----.--- . •-Teşkilat kanunu, İnhisarlar 
uttefıkler denızden- idaresi faaliyetini tamamen esaslı 

de taarruza başladılar ~e ~ukuki çerçeve içine almıştır. 
'1 anım, sadece kadroları değil 

Londra 9 (A.A.) - Hür Fransız 
kuvvıetleri.le lmparat-Orluk kuv • 
vetlerinin Heri harekatı başlıca 
dört yol üzerinden yapılmaktadır. 

1 - Beyrut istikametinden. 
2-Şaın • 
3 - Amman'dan Suriyeye giden 

yolu takip ederek. 

idare organlarının ve şubelerinin' 
t?şra 1'.'şkilatındaki memuriyetle.'. 
rın vazıfe ve salahiyetlerini de 
göstermektedir. 

Bu kanun ile halledilen belli
başlı işlerden birisi idare memur
larının şimdiye kadar ne olduğu 
anlaşılamıyan haklarının tesbit .,_ 
dilmiş olmasıdır. 

Bu hUSllstaki esaslara güre inhi· 

İnhisarlar Vekili 
B. Raif Karadem 

hadaki haltları tecavüz etrniyen 
onlarla muadil sayılabilecek hakl 
ra sahip olmaktadrrlar. 

Kanunun tatbikine başladık. B 
nun yapılmasını emreylediği n 
zamname layihalarını hazırlıyoruı 
Diğer taraftan kadroyu da tatlı 

ettik. Açıkta kalan otuz dokuz m 
4 - Irak'dan Fırat nehri vadisile 

ıneı-5ahrı yolunu ııuap--euı ... ,.,,"' • 
dir. İkinci bir kol memleket dah.i • 
!inden Şama doğru giden yol üze
rinden yüıümektedir. Bu iki kuv· 
vet, mahalli kuvvetlerin aksüla • 
mellerini dikkatli bir surette tet • 
kik ederek yavaş yavaş Herlemek-

~~~~~~~~~~~~~'--~~ 

(D~vamı 4 üncü sayfada) 

Irak İtalya ile 
• A •• 

sıyası munase-
betlerini kesti 

AMERIKADA 

Grev yapan 
bir tag yare 
f ahrikası 

Ruzveltin emrile, 
ordu tarafından 
işgal edilecek 

B. M. M e c 1 is i 

Türk. Alma 
anlaşmasın 
tasdik ett 
iskan kanununu 
39 uncu mad des 

tadil edildi 

Almanyanın Suriye meselesinde 
tuttuğu yol, Balkanlardakinin ayni 
idi. Almaaya, İngiltere, Balkanlara 
gelmedikçe ben de Balkanlara gel
mem diye diye hazırlıklarım ikmal 
etmiş ve nihayet iyice kııvvetlen
lli.kten sonra, Bulgaristandan geçe. 
rek Yugoslavya ve Yunanistam 
çiğnemiş, Mataban burnuna kadar 
inmişti. Bir müddettenberi Suri
yede ayni şeyi yapmıya hazırlanı· 
yordu. Suriyeye gelmiyecekmiş gi. 
bi görünerek orada Darlan'ın yar
dımile zemini hazırlıyordu; günün 
birinde hava yolile oraya inecek· 
ti ve Suriyeyi Giritten daha kolay 
işgal edecekti. Hazırlık devresin· 
de de, Suriyeye bir İngiliz taarru
zu vaki olursa Fransaıun kendini 
müdafaa için pek haklı olarak sila
ha sarılacağını bir umacı gibi teh
dit makamında kullanıyordu. 

ş ... kl A!kdeniode ve Ş31'k,ta yen; 
ıı;,. hareket JıazJrlandığını göste
ren arih işaretlere ve Alman 
eflri.rı umum.lyes~ill Orl<> Şa<i< 
mıntabsm.ın kaı'i Jı3l'eki.t DUJl

ta.kası olduimıa ltaıti bulıınması· 
na. raimen. ıu cihet lebarüz el· 
lirilmelidlr lıi Alman askeri ri
calinin beyarudı, daima, yU..Z 
garp eephesbdn lı.at'i olduğunu 

söy1eııilştm Mll>'-1 Von Brau., 

Ohic.ıclı'ln Fransa'da ve ll.,fa.nş ci· 
vaJ'Ulda ..,yahatl, lnymelll bir 
..,..,tfir. Girid umumi provasm
da.n sonra. Alnwı zimamdarları, 
;vUın bir tarihte, bt'i mulıar-e
beJ'I MJuııı iizerinde vereeeltle.-dir. 

General Vavel 1 

1 
Berlin, 9 (A.A.) - Yarı resınl bir , • 

kaynaktan bildiriliyor_:. R aşıt Alı Iraklıları 
Bugün Alınan Harıcıye Nezaretinde • d b" 

lbeyan olunduğuna göre, Alırınnya Ya- ISyana davet e en lf 

Nevyork, 9 (A.A.) - Ireisicüm· 
hor Ruzvelt orduya, grevin devam 
etmekte olduğu •N orthamerican 
Aviation. tayyare fabrikasına el 
koymak emrini vermiştir. 

Ankara, 9 (İkdam) - B. M. M 
lisi bugün toplanarak Almanya 
ihra çedilecek Türk mallarına 
kabil klering hesaplarındaki 

man matlubatında yapılacak de 
şiklik ile Türkiye • Almanya a 
sındaki ticari mukabelelere mü 
dair hususi anlaşmıya dair teati 
lunan notalarla Türkiye • İta! 
ticaret ve seyrüsefain muahed 
nin müddetinin uzatılmasına d 
notanın ve yine Türkiye • Rom 

Balkanlarda işin sonu ne olaca· 
tını İngiltere pek iyi biliyordu 
amma, Almanlar Romanyaya gel-
4iği ve İtalyanlar Yunanistana ta
ıırruz ettiği zaman, hatta bu hadi· 
oeleri takip eden kış aylan içinde, 
Alman • İtalyan kuvvetlerine karşı 
koyabilecek kara ve hava kuvvet
lerini temin ve tedarik edememişti. 
Elde bu kuvvetler olsaydı, hiç şüp-

General Dö Gel 

Kahire, 9 (A.A.) - Hür Fransanın 
Şetı General Pe Gaulle Suriye 
orduııun.a hitaben aşağıdaki beyanna· 
meyi neşretmiştir: 

Suriye ve Lübnandaki Fransız Subay 
Erbaş, asker, bahriyeli ve tayyarecileri 

Fransarun kurtanlması için muhare
beye tekrar baslamağa karar verdim. 
Geneıal Catru'yu mümessil ve Suriye 
ve Lübnandakl. Fransız kuvvetlerinin 

(Devamı 4 uncü sayfada) 

~--

lskenderige 

boşaltılıyor 

Bir günde kırk bin 
kişi şehirden ayrıldı 

SURİYEDEKİ 
MUHAREBE 
VE TÜRKİYE 
lngiliz matbuatı 

"Kuvvetli müttefiki
miz Türkiye ile Irak 
arasındaki geçit 

kapandı,, diyor 

hesiz ilk Alınan neferi Bükreşe J M B k•1• b 
gelin~e ve İtalya, Yunanistana ül- ısır •Ve ı 1 e· 

Londra, 9 (A.A.) - Daily Mail 
gazetesi hür Fransızlarla İngilizler 
tarafından Suriyede 'başlanan ha
rekatın ehemmiyetini şu suretle 
tebarüz ettirmektedi<': 

Suriyenin müttefikler tarafından 
işgali Türkiyenin cenahlarını n>U· 
hafaza altına alacak ve Türkiyenin 
Almanlara karşı a&ker geçmesine 

timatom verince, o da, Balkanlara 
ayak basardı. 

İngiltere, Suriyede de, Balkan· 
]arda yaptığı gibi pasif kalamazdı; 
çünkü Giridi almış ve daha evvel 
Suriye hava meydanlarına . inerek 
lraka yardmı etmiş olan Alman· 
larm, hiç vakit kaybetmeden, Su
riyeye de gelecekleri meydanda 
idi. SUJ'iye, Orta Şarktaki esas İn-

(Devamı 4 üncü sayfada) 

yanatta bulundu 
Kahire 9 (A.A.) - İskenderiye müsaade etmel111!1k ve hava üslerin

sakin bir gece geçirm~tir. Bununla den istifa~lerine meydan bırak· 
beraber siviUerin tahliyesi devam mama:k hu1111Slarında gösterdiği 
ediyor. Bir Arap gazetesi, Pazar ı mukavemet1 bir ket daha kuvvet.
günü şekıri teı·kedenlerin ınikta • k!ndirecektir. 
rııu 40 bin kişi olarak tahnlln ecü. News Chroııicle gaz~, tunu 
yor. Diin bir çok husuoi •e :aıecca- yazmaktadır: 

(Baş tarafı 1 inci sayfada) (Devamı 4 üncit sayfada), 

kın Şarktaki asker! bii<iis~leci b;;yük b • 
bir aliika ile takip emtekte, lngi!iz kuv. eyanname neşrettı 
ve.ileri tarafından Surıyeye karşı giri
şilen hareketin bıakik1 siyasi sebebi ise 
daha büyük bir alaka ile kaydolunmak
tadır. 

(Devamı 4 iiııcti sayfada) 

Bağdat 9 (A.A.} - Irak hüku • 
meti, 1talya ile diplomatik müna • 
sebetlerini katetmiştir. İtalyanlar, 
24 saatte memleketi terkedecek -
!erdir. 
RAŞİT ALİNİN BEYANNAMESİ 

Şam 9 (A.A.) - (D. N. B:) Sabık 

Bu fabrikaya el koymak emrinin 
verildiği Vaşingtonda Reisicümhu. 
run katibi Early tarafından bildi· 
rilmiştir. 

İlk defa olarakdır ki hükumet 
:bir grev hadisesinde barıştırmak 
usulüne müracaat etmeksizin böyle 
kat'i bir tedbir almaktadır. (Devamı 4 üncü sayfada) 

v işi hükumeti 

T ulondoki filoya 
ha re kete hazır
lanmasını emretti 

Irak başvekili Raşit Ali, Irak hal • .. ..... _..,.._..,..,..,..,..,..,..,.,,,..,.......,..., • ......,.,..,.... ;......,..,..,.,,.....,...,.....,........,. _ _........,_...-.., 

Fran;~ f~giltereye 
b i r nota verdi 

Nevyork 9 (A.A.) - (Röyter:) 
Nev - york Times gazetesi, Berne
den istihbar ediyor: 
Fransız filosunun Toulon'daki 

(DevalDl dördfuı.cü sayfada) 

kına hitaben neşrettiği bir beyan • 
namede, İngiltere hizmetinde bu
lunan bir kaç kişinin hiyaneti ile 
Irakı terketmek mecburiyetinde 
kald1ğını ve Bağdat emniyet komi
tesi denen komitenin bu şehri hiç 
bir mukavemet göstermeden İn:gi. 
lizlerin eline teslim etİniş olduğu. 
nu bildirmiştir. 
Raşit Ali, halkı, İngilt-ereye kar· 

şı mücadeleye devama davet et • 
mekte ve memleketin milli ist-ek • 
!erinin yakında tahakkuk edeceği. 
ni temin eylemektedir. 

Basın Birliği Kongresi Toplandı 

Bakımsızlıktan .• 
Yazan: Selami luct SEDES 

' . 
I' 

istanbulda eski devirlerden 
lıalma bina bulunmamasını ah· 
şaha hamledcriz, eski konakların 
çoğu ahşap olduğunda• ~ıkılıp 
gitmiştir deriz ve bugün bir ta
şını bile yerine koymaya veya 
yerinden oynatmıya imkan bu· 
Junmıyao tarihl kargir eserlerin 
harabeleri karşısında susup du· 
nruz. 

Bizde binaların harap olması· 
nın sebebi harabini• tllbii sebe
bidir: B~kımsızlıktır; bugün 
kurtarmıya, testore ebniye ça
lıştığımız birÇ-Ok tarilıl eserleri· 
miz nasıl bakımsızlıktan harap 
olduysa, İmparatorluktan kalma 
mwızzaın ve muhteşem kagirl<>r 
de bakıınsızlıld~n harap olmuş· 
tur. 

TtiWc BCISl1I BWUği. ~ Mwıtakası koflgresi di<n ıaıııe 14 de top.1 
~ & ~ ta;~.~ srzytam~. ılfl,sjıqılr ı.ı&JlllP'i s 1 

Bir binayı yapmak, ~·aparkew 
,...1nız yapını paraıırnı ıiiişüamelı 
kilfi değildir, binanın yapıldık· 
tan sOllra lıakmı perasını da ge· 
ae almak prttır. Ne yazık ki, 
lııiaM eflı.' eaheri yalnız ya-

pılmış, bakmak mevzuu ba 
!unca, yerlerin süpürülmesi 
le ihmal edilmiştir; binalar 
zın çoğunu toz, toprak ve ör" 
cekler kemirmiştir. 

Dün Basın Birliği konh 
münasebetile Emiııönii Halk 
nin ye•i yapılan binasına g 
ğim zaman, binalarımızı to 
toprağın kemirdiğine inan 
O güzelim • üslfıpsuz fakat 
niş, çok paraya malolınuş, 
ve buııun için • güzelim bina 
toprak içinde, merolivenler 
memiş, her tahtayn pnrnıağ\ 
la imzanızı atabilirsiniz .. to 
alınmamış, bazı yerlere eski 
)arı yırtık yol halıları seri 
lıasılınca toz kalkıyor, bir 
nın öniine papvrayı andıı 
paspas aerilmi~ ve hele park 
• ranım parkeler, bir ker 
sun cili,lanıp lıarlatılmaı· m. 

Biliyorwm, sebebini sor 
•Ne yapulııa. lou J.oca binay 
an tcınizle(ccek teşkili\( için 
çemizde para yok> diyecek! 

Hakları••· Fakat binala 
hep im hak yüzünden ~ökü 
miştir. 



·:'AYFA-2 

~.~--==---------------~ 
edir? 

Ce file dini Rumi Kimdir? 
Yazan : ZIYA ŞAKIR 

-112 -

Yine hayyam ve 
tasavvuf! 

Ulunay, benim yazım üttrinc 
tekrar Ömer Hayyamm koyu ta
savvufçuluğundan bahsediyor ve 
tam biçimine getirerek bizim eski 

Herhangi şekilde olursa olsun, let ve meskeneti tavsiye etmemiş .. bostan ve bahçıvan hikayesini an
(afyon}, (esrar) ve saire gibi ke- (dervişlık)in tabü icabı olan <:ev~~ latıyor. Şimdi bostanı, bahçıvanı 

d. zu kanaat ve ihtirastan tecerrud) u bir tarafa bırakalım da gelelim 
yif maddeleri de istimal cdilm_ez ı. , 

1 d telkin etmekle beraber, insanlığın Hayyamın tas.avvufçuluğuna: Bu gibi umumi sohbet yer erın :• 
Şeref, gurur ve haysiyetini muha- Ben Hayyamın tasavvufçudan daima şiirden, edebiyattan, musı- , 

kiden tasavvuftan, tarikatin fel- faza eylemek için çalışmayı, bir ziyade maddeci olduğuna dair or-
sefele,rindcn, gelmiş ve geçmiş o- karü kisp ile meşgul olmayı da taya, bal gibi dört örnek k<>Ydu 
lan (Mevlevi azizleri)nin me~~- tavsiye eylemiştir... Bu itibarla ğum halde, Ulunay Hayyamın 
lerinden bahsetmekle iktifa edılır- Mevlevilerin mühim bir kısmı, ku- maddeciden ziyade tasavvufçu ol
di. Geç vakitlere kadar devam e- yumculuk, bezzazlık, attarlık, ki- duğuna dair ancak bir örnek gös-
den bu tatlı tatlı roüsahabetten ğıtçılık, hattatlık, musiki alatı ya- teriyor. 
sonra, ayini ceme, büsbütün hitam p!cılı~~ ~bi ti:aret ~e san'at işle- . Hayyam, birçıok manzumesinin 
verilirdi. rıne suluk etmışlerdır. arasında birkaç tane de böyle şey-

l~DAlll 

Basın Birliği Istanbul 1 

kongresi dün yapıldı 
Kanunun azaya verdiği haklardan hemen 

hiç birinin temin edilmemiş olması 
üzerinde haklı tenkitlerde bulunuldu 

Me,•levilcrin Hususiyetleri Mevlevi tarikine salik olanların ler karalamış olabilir. Fakat yazı-~ 

t en büyük hususiyetleri, sükfınet ve 1 larının yüzde doksan yedi buçu· j 
Altı buçuk asırlık Osmanlı m- ik' 1 d.. d zarafetti... Süklınet, tar· ın esas ğunda hep hayat:n, unyanın m& -

paratorluğunun, Türk milletini, umdelerinden olan (teslimiyet ve di keyif ve zevklerinden, -hem de 
medeniyet sahasında kafi derecede itaat) ten doguyordu. Zarafet ise, en açık bir dille dem vur.an bu ad~
tera~~i ve t:c~?d~de_ se~ke<lem~- (ilim ve kemfıl)den neş'et ediyor· mm böyle tektük sözlerıle tam ~~ 
mesının en buyuk amıllerındcn bı· d t fculug-una hükmedilebılır 

ik ) :ınl u. asavvu 
ri de; (tar at cercy arına revaç .. ed .1 1 ·? Bugün Hayyamı çok okuyan, 

~------"' 
Hasta bakıcı 
kursları dün 
sabah açıldı 
Kurslar 45 gün 
devam edecek 
Yardım Sevenler Cemiyeti 

tarafından tertip olunan gö -
nüllü hastabakıcılar kurslan 
dün sabah saat 8 de şehrimi • 
zin tekmil beledi~ hastane -
lerinde açılmıştır. 

Kurslar 45 gün devam ede.. 
cek ve bilahare imtihan ya -
pılarak şahadetnameler veri • 
lecektir. Bu ilk parti kurslara 
180 kız ve kadın ıştirak etmek 
tedir. Uzak semtlerde oturan 
bayanların sabahleyin erken. 
den kurslara iştirak edebil -
meleri için saat 7 de otobüs -
ler temin olunacaktır. 

DIS POLİTİKA 
Teşebbüs 

Yazan: Prof. Şükrü Babua 
~ u harbin başlangıcından
~ beri ilk harı:ket ve te-

şebbüs hemen daima AI. 
manya tarafından geldi. Lehistan
da böyle olduğu gibi Norveç bücu· 
mu da gdya bir İngiliz taarruzuna 
tekaddüm için yapıldı. Felemenk. 
Belçika ve Fransaya saldırışlar da 
hep Alman kumandanlığının arzu 
ettiği en müsait zamanda yapıldı. 
Romanya ve Balkan istilaları da 
takriben Berlinin işiı'ıe geldiği va· 
kit yapıldı. Filhakika Balkan saha
sında İngiliz kuvvetleri Almanla· 
rın Yunanistana tecavüzlerinden 
hayli zaman evvel Seliniğe ihraç 
edilmişlerdi. Fakat bu da yaklaşan 
kasırgaya karşı bir müdafaa ted· 
biri sayılabilir. 

Dünkü haberler Londra, Kahire, 
· Visi hep İngiliz kuvvetlerinin ~an· 
' , k )arma bir miktar da Dö Gol as er 

vermesi olmuştu. Bu itibarla O~- (1001) gun ~eva~ b' end (çı e) 1 m~ even ondan çok zevk alan İn-
manlı ülkesinin en hücra köşelerı- esnas~da,_ (mup~~di) tl ır k e;vışe ı ~~liz~er h'ele Amerikalılar, acaba 
ne kadar sokulmuş olan (tarikat· tahmıl edılen ızme er, 0 :.yca 1 

:. ifeden olarak mı ta-
ilik), esas vaz'ındaki büyük ve 1 tahammül edilir şeylerden degıldı. onu mutesa~ _ 

Basın Birliği İstanbul mmtakasmı n dünkü kongresinde riyaset divanı 
ve izahat veren mmtaka reisi Hakkı Tarık Us 

Diğer _taraftan Yardım Se • 
venler Cemiyeti İdare Hey • 
eti dün akşam saat 17 de top. 
lanarak ikinci partide açıla • 
cak kurslar hakkında gör~ • 

ıılarak Suriye hududunu a~tıkları 
nı bildirmektedirler. Bu sureti 
İngilizler teşebbüsü ellerine al011ş 
lar ve Almanlardan evvel davran 
mış1ardır. Almanya Norveçe ask 
çıkardığı zaman kendisi hareket 
geçmezse İngiliz askerinin dona 
nıa ile sevkedilnıek üzere bulu 

ç "h" ksatl ka•,.,...ederek, \Lüzumundan fazla yordukları 1 ruyor ve sevıyorlar, yoksa tam ha mu ım ma arı , . .., . . .. d- d yaşamasını 
tekkeler ve dergahlar adeta birer (can)m hesabına, kalblerınde hır yat, dunya ve unya a A 
seyyiat ve meskenet k~ynağı halini eza hissederlerdi. Fakat o (can)ın !bilen bir fiLozof olar~k ~ı? ~e-
bulm tu pişmesi.. hayatın her türlü hadi-! rika~a azası tam yedı mıl~on~ u-

uş · t tl .. - .. · lan bir Hayyamistler cemıyetı var-Cümhuriyet Hükiimetinin yap ı.. satına metane e gogus germesı.. • 

g- 1 ı'nkılaplar arasında larikatlerin nefsinin çirkin gururlarını kırarak mış ki, bunlar Hayyama_ adeta tak-
' h · d · ki, keyif ve zev ilgası hiç şüphesiz ki en faydalı (kamil bir insan) mertebesine er- pat ve epsı e ıç . . . . 

bir h~mle oldu. Vakit vakit hüku- mesi.. ve nihayet irade kuvvetini ehli kimselermiş ve ıçkı ıçm~en
metin bünyesini sarsan siyasi ce- arttırmak maksadile (sabır ve ta- leri de aralarına almazlarmış. ~ 
reyanlardan, ahlaki laübaliliklere hammül)le alışması için de bazan lar, yılda bir de:a Hayyamın o
kadnr birçıok maşeri fenalıklar da, insafsıcz emirler de verirlerdi. Me- ğum günün~e ~!le vur pat.lasın, 
bu suretle hitam buldu. çal oynasın cumb~şler yaparlarmış 

. k sela, herhangi ağır bir hizmetten k" adeta yer verınden oynarmış .. 
Biz yazılar mızla, artık tarıhe a- gelmiş olan yorgun bir (müptedi)- ı • A 'k . eşhur muha:r-

rışmış olan tarikat1crden (Mevle- h_atlta. dmcrıJ·acrıoıbn ~is isimli mu-
• 'ki) · • k'l ve bün ye, (dede)lerden biri derhal şöyle rır erın en a 

vı tarı nın umumı şe ı . - 1 . . d söyle bir sözü vaTmış: 
• .. ın· de ·1rni bir tetkikte bu- bir emir verebilirdi. 1arrırın e :;: 

yesı uzer , ' .. ·· ~ d ) 
lunduö-umuz için şu son bahsimize (Daha ·nr) • (De\•am.ı 4 uncu saJ ıs ı 

o -· de bu noktadan devam edecegız .. 
ve bu tarikin husu.c;iyetleri hakkın- r::;::;::;;;;::::-------------------~ 
da da öğrenebildiklenmizi ortaya I M AH KE ELER DE ve p O L I S T E 1 
koyduktan sonra, artık mevzuumu- .,J 
za hitam vereceğiz. l.1..--------------------~---~:---

Muhtelif münasebetlerle arzet- B• d k başında 
miştik ki; (Mevlevi tari~~)nin. ~- )f a am fa ı masası 
sası, (ilim ve ıidab)a mustenıt~. 1__ h• 1 • • 1 lz.1 ,l 
(Sultanülülcma)nın oğlu; (Mevla· l(;-IVln ·p~n~v1n1 n'lr~ ~ ... 
ta~Aı-lilrri'ıflliri'tarikte (ta.hsii v~ uôğsunden ve karnından ağır yaralı saim 
terbiye) her şeyden fa:lla gözetil- Cerrahpaşa hastahanesine kaldırıldı 
miş; bu sayede de, tarikatin salik-
leri arasında, çe>k kıymettar şahsi- Evvelki gece Silivrikapıda, Bey-
yetler yetişmişti. çayırı sokağında 24 numarada o -

Tii.rk musikisinin terakki ve tea- turan Şaban oğlu Ali, ayni evde 
lisine hizmet etmiş olan zevattan1 oturan kayınbiraderi Saimle rakı 
pek hulasa olarak bahsettik. Bun· içerken kavgaya tutuşmuşlar ve 
lara, (Mevlevi şüara ve üdebası)- Ali bıçağını çekerek Saimi göğ • 
nı ilave edeceğiz. Vakıa bu zevatın sünden ve karnından ağır surette 
çoğu, eserlerini Fars lisanile yaza· yaralamıştır. Hadiseye alacak me. 
rak Tfrrk edebiyatına büyük bir 1 selesi sebep olmuştur. 
hizmette bulunmamışlar ise de, yL 
ne az çok faydalı olmuşlar .. bilhas
sa tasavvuf ve felsefenin tekemmü. 
lüne yardım eden kıymetli eser
ler ortaya koymuşlardır. 

Mevleviler arasında muktedir 
ressamlar da yetişmiştir.Bunlardan 
bici, (Hazreti Mevlana)nın bir res
mini yaptığı gibi, bir diğen de, İ:.
tanbulun kiliselerinden birinde bu
lunan (Hazreti i:sa)nın meşhur bir 
tasvirini kopya ederek Konyaya 
nakley !emiştir. 

Ayni zamanda Mevlevilerden bir 
hayli kıymettar tabipler yetiştiği 
de muhakkaktır, Fakat bunların 
isimlerile hangi devirlerde yaşa
dıklarına dair malumat toplanama. 
m1ş ve kaydolunamamıştır. 

Muhakkak olan bir şey varsa 
1'evlcvilik, - diğer bazı tari.katler 
gibi • ı::aliklerine hiçbir zaman ata-

Yaralı Cerrahpaşa hastanesine 
kaldırılmış, suçlu yakalanmıştır. 

Karısını bıçakla öldüren 
Fazılın muhakemesine bugün 

batlanacak 
Cumartesi günü, Fatihte, Aşık -

paşa caddesinde karısı Mükerı"e • 
mi kasap bıçağı ile öldüren Fazıl 

Engin dün adliyeye teslim edil -
miştir. 

Son tahkikat esnasında, bundan 
on gün ki.dar evvel Mükerremin 
Tabirle beraber kaçtıkları, ve o 
gün Tahirin Mükerremi kardeşi 

Rızaya götürdüğü ve ertesi güni.i 
Fatihte Sinanağada 23 numaralı 
evi tuttukları ve ev sahibine Kırk 
larelinden geldiklerini söyledikle • 
ri anlaşılmıştır. 

Müddeiumumilik iddianamesin • 
de Fazılın suçunun Türk ceza ka
n ununun 449 uncu maddesine uy. 
duğunu ve suçda hafifletme se • 
hepleri de bulunduğunu bildirmiş
tir. 

Muhakemenin bugün cürmümeş 
hut kanununa göre ikinci ağtrceza 
da görülmesi muhtemeldir. 

Sarhoılukla camları kıran 
Dimitri hastanede öldü 

Şişlide, Bilgiç sokağında oturan 
Paskal oğlu Dimitri evvelki gece 
sarhoş olarak evine gelmiştir. Di. 
mitri uyumuş fakat gece yarısı dı. 
şarı çıkmak için kalkmıştır. Henüz 
sarhoşluğunu muhafaza ettiğinden 
camekan üzerine düşmüş ve ·da -
marlan kesilmiştir. Beyoğlu hasta 
nesine kal<iırılan Dimitri dün sa -
baha karşı ölmüştür. 

Adliye doktoru Enver Karan ce. 
sedin defnine -ruhsat V'el'miştir. 

Bir bakkal tevkif edildi 
Kaşar peyniri ihtikarı sucilc 

dün asliye ikinci ceza mahkeme • 
,ine verilen bakkal Şuayip tevkif 
edilmiştir. Mevkufen muhakenıe 

edilecektir. 

Türk Basın Birliği İstanbul Mm l temin eden kartların bir an ~vvel 
takası kongresi dün öğleden sonra tevzii vesaire gibi esaslı_ netıc~ler 
saat 14 de toplanmıştır. alınmasına çalışmaları ıstenmış -

müştür. 

, duğunu ~esile olarak ileri sürmü 
tü. Birkaç gündür İngiliz matb 
atı ve devlet adamları Suriye ta 

Mıntaka Reisi Hakkı Tarık Us, tir. . .. 

Yeni tip· arpalı 
ekmekler 

kısa bir hitabe ile kongreyi açmış, Bundan sonra bir h:sap, _bır ~ut 
müteakiben kongı·e reisi, reis ve- çe ve bir dilekler .~ncuı:ıem scçıl -
kili ve katiplerin açık reyle inti - miştir. Hesap cncu~enı mıntaka .. -
habı yapılmıştır. Kongre riyasetL nın he.~apla~ını tetkık edece~, but 
ne Necmettin Sadık, ikinci reisliğe çe encumenı mınt1lkanın ye~ı sene 
Bürhan Felek ve katipliklere de bütçesini hazırlıyacaktır. Dılekler 
Reşat Feyzi ve Suat Derviş seçil - encümeni ise kon~ede kon_uşula -

yare meydanlarından Alınanlar 
istifade etmekte olduklarını, Ira 
yardımcı kuvvetlerin Suriycd 
geçtiğini ve nihayet birçok meşh 
Alman seyyahının Halep, Şam 
Rayak. gibi yerlere sızmakta d 

fazla vam ettiğini tekrarlıyordu. Bunu Bazı yerlerde 
esmer veya beyaz · l d' rak bir karara baglanması ıstene -

mış er ır. • . . . . t b"t 
Bundan sonra idare heyeti ra • cek aza dıleklerını tetkık ve es 1 Evvelki sabahtan itibaren muh-

poru okunmuş ve bu rapor üzerin- edecektir. Bu dilekler Ankarada · telif semtlerde imaline başlanılan 
de müzakerelere geçilmiştir. Bu a. ki umumi kongreye. bildirilc~ek ve l yeni tip ekmek dün şehrimizin he 
rada, Basın Birl:ği kanunu muci • lstanbuldan gönderılecek mume~ : men tekmil fırınlarında çıkarıl -
bince Umumi Merkez Hey'eti ta • siller tarafından bunların tem~n~ mıştır. Yalnız eski tip unlardan 
rafından tanzim ve neşri icap eden istenecektir. Encümenlerin işler:nı mevcutlan olan bazı fırıncılar bu 
nizamnamelerin bu kadar zaman görerek raporlarını hazırlamaları unlar; bitirmek üzere dün eski çe
geçtiği halde hala çıkarılmamış ve için Cu~a gün~. sa~t _14. de top~a • şiHerden de çıkarmışlardır. 
dolayısile kanunun azaya verd:ği mlmak uzere dunku ıçtımaa nıha. Belediye Reisliği muhteilf kaza. 
hak ve menfaatlerin temin edilme- yet verilmiştir. }ardaki tekmil fırınlardan ekmek 
miş olması üzerinde tenkitler. ya - Türk Basın Birliği lstanbuı Mın· nümuneleri almıştır. Bunların ba. 
pılmıştır. İstanbul Mıntaka idare taka Reisliğinden: zıları fazia esme:r vey~ beyaz gö • 
Hev'etinin de bu nizamnamelerin rüldüğünden sebeplerı araştırıl -
-~·-~~ u~~ CH Ut:L:amae Kan cıe • ma gumı ::>d'Clt'"'O.i." .füuimüzdeki Cu. 
recede teşebbüs ve takiplerde bu • caktır. Arkadaşlarımızın hazır bu. -ı}ıgei•1araftan Başvekfiletin teb 
lunmadığı ileri sürülmüş ve nizam lunarak mütalealarmdan fayda. liğinde de neşr-edildiği veçhile bu 
nameler çıkmamış ve dolayısile a- landırmalannı rica ederiz. yeni tip ekmek de muvakkattir. 
zaya kanunun verdiği haklardan r 2 - Dilekler encümeni Perşem. Yeni mahsul buğdaylar alınınca 
hem:n hiç ~iri t?min edilmemiş 1 be günü saat 11 de Haber gazetesi ekmeklerde buğday nisbeti yeni • 
olduguna gore bır kongre topla • idare evinde toplanacak ve topla • deıı çoğaltılacaktır. 
manın dahi lüzumsuz bi: zahmet nan teklifleri orada tetkik edecek. 
telakki edilmek icap edeceği söy - tir, 1 
lenmiştir!. Bu defa Umumi Mer • Kongrede konuşularak bir kara - . 
kez kongresine gönderilecek arka- ra bağlanması istenen teklifleri 
daşların Ankarada toplanacak varsa arkadaşlarımız gerek kongre 
kongreden tatlı sohbetlerden iba • gerek mmtaka reisliği vasıtasile 
ret bir netice değil, gazetecilerin yazabilirler ve gerek doğrudan doğ 
nakil vasıtalarında ücretsiz seya - ruya toplantı yerinde komisyon 
hatleri, Birlik mensuplarına bunu reisliğine bizzat veya yazı ile bil • 
ve buna benzer hak ve menfaatleri dircbilirler. 

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

Naftalini olanlar1Hayat pahalılığı 
---o--

Bu akşama kadar be- Çöpçülere zam yapıl
yanname verecekler ması tetkik olunuyor 
Fiyat Mürakabe Komisyonu dün Belediye Reisliği şehrimizin yaz 

Meyva islc\.h istasyonu ve 
fidanlık teais edilecek . 

Ziraat Müdürlüğü meyva tslah 
istasyonlarının tevsii için yeni bir 
pltın hazırlamıştır. Bu maksatla 
9000 lira ayrılmıştır. Diğer taraf • 
tan Büyükdere meyva ve ağaç fi -
danlığının da tevsii için bir proje 
hazırlanmaktadır. Buradan halka 
daha fazla miktarda ve ucuz fidan 
tevzi olunacaktır. 

Valinin bugün dönmesi 
bekleniyor 

Ankarada bulunmakta olan Va. 
li ve Belediye Reisi Lfıtfi Kırdarın 
bugün şehrimize dönmesi beklen -
mektedir. 

Maarif Müdürü Ankaraya 
çağırıldı 

la bir hareketin hazırlanma 
olduğu şüphesizdi. Büyük Brit 
ya bu defa gafil avlanarak vukı 
tın cereyanına sürüklenmeden 
akıntıyı kendi idare etmek istem 
tir. Suriye rahatça ve ınalfun us 
lerle Almanların eline geçerse 
sır ve Irak için sağlam bir hare 
üssü hasma terketlilmiş olurdu. 
teşebbüs ile böyle bir ihtim:al 
lenmiştir. Fakat bu hare~etın . 
takım tesirleri de olacagı bed 
dir. 
Vişih ükUıneti Mareşal Peten 

zile yolladığı bir mesajda Su 
• ·• •-- -u.-•--t~ln.131 3Ufi 

kadar müdafaa etmelerini bil 
m.iştir ve Mareşal eski milttefi 
karşı ilk silahı kendisinin pa 
mamış olmasile iftih~ ve m·· 
bat eylemektedir. Böylece g 
yıl Almanya ile mütarekeyi i 
ederken verdiği şeref sözünde 
mu~ olduğunu hatırlatmak i 
mektetlir. 

İngiliz kıtaatmın bu havaliye 
lişi yeni birtakım ihtilatların 
davaların çıkmasına sebep ola 
Visi hükumeti, mailim olduğa 
bile, son zamanlarda bilh 
(Hitler - Darlan) mülakatı 
sonra Almanya ile işbirliğine 
la kuvvet vermiye temayül 
Hatta Suriyeyi işgale İngili 
teşvik ve tahrik e-den amil d 
yeni politika istikcmeti oldu. 
vazivette Suriye silahla müd 
edilmekte oldoğur.a göre filen 
neral Denb: ile İngiltere aras 
harp hali var demektir. Bu G 
ral Vişi bükfunetine bağlıdır 
merkezden aldığı emirlere uy 
olarak hareket etmektedir. Bir 

öğlecfen sonra Mıntaka Ticaret mvesiminde daha iyi temizlenebil. 
~ Iüdürlüğünde toplanarak nafta • mesi için çöpçülerin mesai saatle • 
l'n mevcudu ve satışları etrafında rinde değişiklikler yapmıştır: 
görüşmel~rde bulunmuştur. Cere. İşe sabahları 1 saat erken başla-
an eden müzakereler neticesinde nacaktır. Diğer taraftan bugünkü 

1. d ftali b l ların me • , hayat pahalılığı karşısında çöpçü • e ın e na n u unan v 1 . 1 - 1 v 

erın ay ıgı az o dugundan rağbet 
·utlarını bugün akşama kadar Mın edilmemektedir. Buna karşı ücret. 
aka Ticaret Müdürlüğüne bildir- l 1erin arttırılması imkanlan da tet-

Şehrimiz Maarif Müdürü Tevfik de ki General Vilson ile G 
Kut Vekalet tarafından vaki davet Dentz aı:asındaki müsaraa Lo 
üzerine dün akşam Ankaraya ha - ile Vişl arasında silahlı bir 
ceket etmiştir, Maarif Müdürü An manzarası almaktadır. Acaba 
karada bulunduğu müddetçe vili. müsademeler ve muharebeler 
yetimize ait bazı maarif işleri üze- konmaksızın ve resmi miit 
rinde Vekaetle temas edecektir. sekilleri iktisap etmeksizin d 

s • 
meleri kararlaştırılmıştır. kik olunmaktadır. Maarifte bir tayin edecek ve harp adı venlmeden 

Şehrimiz Maarif Müdürlüğü ilk harebe mi olacaktır? Çünkü 
benzer durumlar, daha uza 

cak böyle dÜşündüm. aller sordum. Pek kısa cevaplar ı sonra, kafamdaki sargıların bazı • tedrisat müfettişlerinden Süley - gitmeksizin binat İngiltere 
Şimdi, resmi tekrar çantaya so. verdi. Her şey sona ermiş .. alayım !arından kurtuldum. Şimdi etrafı • ~ ~~~ -~hmet Aca_r~:Arifiye. köy ens- Fransa arasında cereyan etti. 

kuyorum ve hatıralarımı crelik ki. yakında eski yerine hareket ede - mı daha iyi görüyorum. Çünkü iki . tıtusu grup şeflıgıne tayın olun - raza Merselkebirle Fransız 

Müellüi: İRFAN DOOA..~ 
Edebi Rom.an: 49 

Başucumdaki tabelayı alarak bir lar da delinmiş .. 
§eyler yazdı. Sonra, beni fazla ko • ı Birdenbire elime Bcridin resmi 
nuşturmamak için çıkıp gitti. - düştü. Onu, ıslanmasın diye çan • 

Biraz sonra içeri giren hemşire. tama sokmuştum. Fena hır şey yap 
ye rica ettim, bir kaç gazete ve mamışım amma, ne fayda ki o meç 
eşyalarımdan bazılarını getirme - hul mermi, beni kalçamdan yara
sini söyledim. Bin ısrarla kabul lamadan evvel, Beridin de kalbini 
etti. delmiş .. Bu tuhaf tesadüf, hiç is -

Can sıkın'ısını gidermek için temediğim halde, beni bir an içi,n 
ç<uı.amı açtım ve içerisinden bi:' • maziye süı ül ... ledi. E;;er aldatılma.. 
kaç kağıt cıkararak bir şeyler yaz. mış olsaydım bundan biı çok ma
mak isctdim. 
Nazarı dıkkatimi bir şey celbet

ti. Harita ç,antam delinmişti. He • 
men o geceyi hatırladım. Beni kal. 

nalar çıkaracaktım. 
Elbette ki benim yaralanmam, 

seven bir nişanlıyı kalbinden vur. 
mak demekti. Halbuki, hakikatte 

aralıyan mermi, ilk ön- seven ve sevilen kimse olmadığı 

ğıtlar üzerine yazmağa başlıyo - cekmiş .. iyileştiğim, alaya bildiril. gözüm de açıkta .. bu işler çok uza- muştur. nanmasma ateş edildi; bir 
rum. rniş, çok sevinmişler.. mıyacakrruş amma, zatürree olu _ Ortaokul kadroları batırıldı, İskenderiyedeki Fr 

Doktor sözlerinde haklı çıktı. Bir i Anneme bir mektup yazmak is. şum bir an için her şeyi sekteye Şehrimiz orta okul müessesele • donanması teslim olnn)'a m 
parça düşünceye daldığım halde, tedim, fakat sonradan caydım. U - uğratmış.. rinin yeni yıl kadroları için şiın • oldu; daha sonralan Dakar'da 
takat~ ıyice kcs~di ve biraz ev • zun uzadıya ızaha: .~rmek ic~p Doktorlar çok mukavemetli bir diden hazırlıklara başlanmıştır. Bu Francın: • İngiliz kuvvetleri ar 
vel agrı duymadıgım başım t:n~ edecek. Halbuki şımdılik buna ta- vücude malik olduğumu söylüyor. yıl orta o!<ul talebe mih.'iarının ge- da müsademeler oldu. En yakı 
halde sızlamağa başladı. Kalemımı katim yetmiyecek. Ayni zamanda l lar. Hakikaten öyle fak t b ı çen yıllara nazaran artmış oldug~u tarihte de Fransız sahil bat 
k .. · b ak t k .. a un ar 

omut uzerıne ır ıp e rar ya • kadıncağızı meraka düşürmek iste ıh' 1 d d h .. 'di Ç göz önünde tutulacaktır. Jarı İngı1iz torpidolarına ateş t ~ d . ıç o masay ı a a ıyı ı . ok sev . 1 agıma uzan ım. mıyorwn. d·~· b .. 1 .. y.. 1 b"t" h k~ ___ () Fransız tayyareleri Ingiliz üs . _ ıgım o ugum e u un are at 
- Nasılsınız asteğmen?.. Bır aralık yatagımdan kalkma • müddetince başbaşa kalmak be _ Arkadaıını öldür.en Hüsam.et- Cebelüttarık'ı ve saireyi bo 
- Teşekkür ederim doktor .. da.. ğa teşebbüs ettim. Muvaffak ola. tin 12 aeneye mahkum oldu tadı. Bütün bu fili hıueketle 

nim için en büyük bir zevk ola - • t 
ha çok kalacak mıyım burada?. madım. Kalçamda müthiş bir ağrı Balatta köfteci Rifatın dükka ~ knki bir harp ilan•nı mtı:ç ~ 

caktı. Hele son verilen vazifede l 
başladı. Hem öyle zannediyorum nında bundan bir müddet evvel Bu Suriye çarpışması da böy - Onu size sormalı.. sağlam a • 

damların hastanede i§i ne .. iyi ol • 
duğunuz gün kapı dışarı .. 

Gülümsedim .. çok tatlı dilli bir 
adam. Vizite zamanı geldi mi ade
ta sevinıyorum. 

Bugün, basımdaki sargılar çıka. 
rılacakınış. Fakat tamamen değil. 
Buna da memnunum. Çünkü sol 
gözümü örten gazlı bezlerden kur. 

hiç bir iş göremeden kendimi kay- k • y '· ki zatürrcenin verdiği dermansız- Ahmetle Hüsamettin kavga etmiş. akış mı takip edece fü. oıı.sa 
bedişim, içimde bil) ük bir acı teş. ı ki b 1 

lık da beni ayakta tutamıyacak. ler, Hüsamettin Ahmedi bıçakla hlikı'.'ımeti artık hu rn 8 0 

Çarnaçar tekrar yatağıma uzan • kil edecek. O gece ne oldu, takım öldürmüştü. da filivata geçerek İngiltere ,il 
dım. ne şekilde hareket etti, alay komu. Dün ikinci ağırcezada Hüsamet- nasebetini kesecek diyemeyiz. 

tanının emri icra edilebildi mi?. h .. '- t m" Öğle zamanı iki üç kişilik bir tinin muhakemesi bitm~ştir. Malı. ltü zaten u munaseua 
hemşire kafilesi ile iki doktor oda. Hiç bir ş:_y bilmiyorum. Yalnı~~ keme Hüsamettinin suçunu sabit dir ve ne Vişi'dc, ne Lon~rad 
ma grdiler. Herhal<le ameliyatha. ~ra:_an<hg~n ve bu hastanede go gördü11tlnd-en suçluyu 18 sene hap. giliz ve Frans1z. sei~rlen v 
neye götürülecektim. Nitekim öy- zumu açtıgımı hatırlıyorum. Hal- se rn:ıhkCım. etmiş ise de suçta Ah-ı Fakat harp halıne gırccek 
le oldu. Bin müşkülatla hasta ara- buki aldığım yara beni kendimden ı' medin tahriki bulunduğu sabit ol- Y~n~ ~«"ydn olan Fran.-m d 

· sıirebildi e ecck kadar takatsiz yapamazdı. duw dan IIüsamettinin cezası U n Vışı'yı bu kaypa~ ~thta 
-- !l ~-ft, .. .O• 



~~~~~~~~~~~~S:::-AYFA ~ 

r='" 18~ G ~ S y 'ı/ lr-G-:-0--:(J~. _N_M_E_S_E_L_E_L_E.::::R=I ::::J / -
blH AMERiKAN / M e n z i es ~; n ı A N KARADA K 1 ~ ~ v AZİ y ET 'i 27 yıl evvelki Umumi Harbın se- u m u m ,: 1 ~ ~-~ m_~ı~~~, 
DEST R OY E R l .• Jı • FRANSIZ ELÇİ S 1 lqgiltere Suriye işin. bebi, iktısadi ve içtimaı ... siyasi ni- 1 _ 1' ~ ~~ 

. mu im nutku .. 1. zam.n muhafazasıle mudafaasuu Dert dirılem• 
G r o en 1 an d da hır suratle tasfiye etmek/ temin eyle.mekti. YekCınu 8 milyon v . t . bürosu 

----<>-- " Mühim bir ameliyat mecb . . d d" .tahı::ıın eclilen insanlar bunun için az 1 ye 1 n Yardım Sevenler c-i;.eti Ala. 
Alman denizaltısına Orta Şarka yapı- · d" hh" . urıyetın e ır 01muş1er, miktarları tahmini olarak b tı.uada olduğu cibi §dırimizde d• 

hücum etti geçır.ı, sı ı vazı- Vi§ihükılmet'. . . tesbitolunan yaralılardan başka fanÇOSU birdert~eın.e.ı.ür·~~hıraca.k-
lan insan Ve mal- Ye t 1 t eh 1 i k e ) i birliği netice:.; =~:~;eıl~a~ ~~katl~ar bu yüzden kalmışlardı. mış. Fena bır fikir değil de:rnsu; 

Nevyork, 9 (A.A.) - Nevyork, Ank 9 (AA yare meydan1 yı an fazla zamandanberi mil- artık işsizlere ve dertlileq iş çıkD 
Herald Tribune gazetesinin bildir- zeme S e V k İ y 8t1 yük Eı~::ı Jule~Henry) 'yFr~~a Bü- rine vermesi t:.e"::n!1igilianların ~~ liketler~ içtimai huzu_rlarına, siyasi,! "':azan: Hamid Nuri lrm•lr demektir •• 
eliğine göre, bir Amerikan destro- • • b t . .. . . e unıune Fransız ku . .n z ve ur tısadı emnıyetlerıne 5rız olan Naaemolla: 
yeri Groenland sahillerine yakın n 1 Ç 1 n 8Z81d1 ? as anesınde muhım bır ameliyat -. vvetıerının harekete birtakım musibetler mezkU h'd' İtalyada esaslarda yekdığerine _ fstanbnlda b,..· d-... d.'-l-e 
b yapılml§tır Büyük EJ · · ıhhl geçmelerıne karar 'Jeli .. anı r a ,. be · ~ • nı ~~ 

ir yerde batan bir İngiliz· vapuru- "V J D . . : . . . çının s ılın k .. .. ven. gı a- selerin korkunç neticelerinden do- nzıyen, mütekabil müzaheretler- bürosu lazımdı.. dedi ve ilave etti: 
nun mürettebatını kurtarmış ve bir a Ve Ve iJ'in plan- vazıyetı cıddıyetını muhafaza et- j ş a tadır. Çünku İngiltere 1940 layı yenilememişti. Bu kaziyeleri le tatbik olunan iktısadi, ticari sis- _ Marko paşanın yokluğu hele 
Alman denizaltısına denizaltı bom. ları tetkik edilmederı mek.l~- ~ı_:a~ b~ saLili müşahede! Temmuz~da. Fransanın mütareke 1939 harlıi için de kaydeylemek' temler rcydana getirildi. İthalAt bugünlerde adamakıllı his!edili. 
balarile hücum etmiştir. edıldıgı ogrenilmıştir. yapması uzerıne neşrettiği bir be- imkanlarına malik bulunmaktayız ve ihrdcatın genjşletilmesile bir- yordu .• fakat merak ettiğim bir 

re d de d İ J e m ez,, , yanna_mede Suriy .. e d .. uşman tarafın- Muharip büyük devletlerden hır hkte tam. mana•ile devlet kontra- k 

uikastmi 
~T k T K dan bır ha k t ı -b Do ta var. Dert dinleme bürosun-
nıevyor aymıs raJ / re e ussu olarak kulla- tara! diyor ki Hitlerizmi yen· ni- une ta ı hale getirildiği görüldü. 

Melbourne, 9 (A.A.) _ Avustral- J nılmadıkça t t" k .h . . 1 • • 1 B 1 J da çalışmak felaketine uğrıyanla· 
ya Başvekili Menzics radyoda bı orju takdir ediyor t d lm d .sa u .oyu ı l~l nıye- zamı ezinciye, imha edinciye kadar u usu aponyaca dahi geçen yıl- rın derdini kim dinliyeeel<?~ 

N 1 ın e 0 a ıgını bildırmıştı. Fakat harbe devam edece-iz Ge e U- clanberı devlet kararıle, huktimet 
nutuk söyliyerek demiştir ki: T e~york, 9 (A.A.) - Nevyorkl Almanların Surıyeden istifade hak- 1 mumi Harpte dahi gAJ. ç nk . ve meclislerın emirlerile tatbik 0 _ • 

Macaristan mühimmat 
depolarında m Ü l hiş 

bir infilak oldu 

•İngilterenin istilasından ç0 ;, G aymıs, gaze.tesi Yunan l_(ralı kı almaları .ve tayyare meydanları- tahakkiımıinü mahvedi,:~~ ~sade:: 'u~uyor. Mezkür devletlerin çeşitli Ka•ap ve celepler 
korkulduğu için Orta Şarkta insan ~~!'.;.u takdır ve tazımle yadet- na ye.ı:leşmıye başlamaları karş:- çarpış lacağı beyan ölunn?ustu Ö murakabe tMkilatları, simdiki ta- iıi büyüttü 
ca ve malzemeee yap.lan sevkiya· mey ır.K .. • . sında lngılterenin lakayt kalması, hür taraf ise, yeni nizanıı 'kur.un birle ofüleri bilgilerine ve ikticlar- Evvelki gece Alı' Knsap adında 
tın azaldığı hakkındaki sefil ı'ddı·a- unan ral ve hukumftt Al ı 1 · 

• • 1• sonu- man arın Suriyeye tamamile cıva İngiltere t h kk.. ·· .. . arına gore seçı'l ·n ha' iki manasi- b" d k 
!arı reddetmenizi istiyorum. na kadar mılletl b. liJct k 1 1 . . . ' a a umunu ) ere . . . . . ır a am ayın biraderinin har-

e;,, 1 rd K 1 e .. ': e a mış- yer eşmelerını, Filistin ve Erdüı:- serinciye kadar silahı elden bırak- ı,..' lerır>ı bılen noutefıassıs eleman- 'aklarını dcşnık.. Son günlerde 

Y
" 1 çen sene Fransanın sukutun- y:g·:· ralıtn vde hdukume.tın bomba le Süveyşin tehdit altına girmesini! mıvacağını tekrarlıyor. lan vas ta ile, Avrupanın her tara- kasap ve celeplerin deştikleri b.:r-uz erce l•nsan o"'ldu" dan evvel de Almanlar Fransızla- uru a n a ramatık kaçışla- · t d . F''h Ad lf . ' daki Türkh·e v So . .,ti B. • 

k rı tarı'he korku bı'lmı· k ın aç e ecektı. İşte İngiltere bo··)•ln u rer o Hıtler, Amerikalı .. • ' e ') ". er II- sak, bogazladıkları gırtlaklar epey 
rın u!ağına ayni yalanı fısıldamış. yen usursuz b. • gazetec· be t d A °'""le na olarak kaçuk ve bü • ld N 

Bale, 9 (A.A.) - Budapeşteden tardı. !ster ılerliyeliın, ister gerili- bir milletin kahramanlık destan• lI zaruret karşıs;ndadır ki Suri- ' ıve yana ın a, vrupa ve yük mıll ti . ' . - ~oga ı. anemolla: 
Basler Nachrichten gazetesine bil-· yelim, bütün İmparatorluk tek bir olarak geçeeektir. Kral ve nazırla; yenin işgaline karar vermiştir. Fa- ~r~. ~ark. iktısadi sahalarının Y~- rini t&tbi~a e;:1ıy!:ık!~~:ı:~t u~lle- - C~Ie~lerle kasaplar arasında 
diriliyor: adam gibi mücadele etmektedir. teslim olmamışlar, milletlerinir kat bu hareketin hedefi Suriyeyi ~-n { ışletılmesı esasla~ından.'. nı- Şarkta Japonya dahi Man a;~i Ç~k nıe~lcki ~ır y~rış başladı galiba? .. 

Tuna üzerindeki Smederovıo kai Dili ve Vavel gibi adamların plan- çk:ışantuluşuhnu .. ~J.~ekt1Jiyereilkt·hmkenfa1da askeedri .b
1 
ir işgal altuıa almak değil, att':J'::;;!";.: ~:~~s~~~~ı;~zl~s~~~na ile ~iyam, H.indiçini g;bi ~ah~la_r~ de~ ı;i s::~e:::ı!e~":a:ıtpti:kesme 

!esindeki mühimmat depolarında lan, binlerce kilometre uzakta bu- Awrı ere ı a ey e- neşr ı en beyann 1 d 23 'l d aynı usullerı tatbıkle me g ld 
1 mişlerdir. . . .•. . ame er e de bil- . mı.yar an çoğunun bulunduğu . . . .ş u ur./ yarışını keçi, koyun \'e sıg r iize-

vukubulan ve kalenın' tamamen unan siyasiler tarafından uzun dırıldı"' veçh ı B ı k Am Felemenk Hındistan le mu k /""==-......,,====~..--==== ,,. ı e, Almanları Suriye.. ır eşı erikan'n endişelerini 1 . . . • 1 za ere-ı rinde tatbik etseler daha h·i ol•-
yıkılmasına sebep olduğu bildirilen boylu tetkik edilmeksizin ihmal ve T•eşebbu••S den çıkarmaktır. İngiltere ve Ge- hafifletmek maksadile, eşya müba- erın. ıhtılaflar·~ esaslarını bu ci- cak!.. . .. 
büyük bir infilakta yüzlercesi ölü reddedilemez. Çörçilin bana son 1•, neral Dö Gol bıınu mu"te kı S . delesi, kleringden bB§ka harpten hetler teşkıl ecliyor. l\L K. 
olmak üzere pek çok zayiat var- ~ünlerde temin ettiğine göre gerek a p urı- so ki t· tt 1. ı ks kı (Baş tarah 2 nci sayfada) yelilere istiklal veril • . . • nra . ıcare e a tına da mevki. 
dır. Geçen cuma günü vukubulan B§e, gere e taat takviyesi itiba- mektedirler. ecegını vadet- ehemmıyet, yer verileeeg"ini anlat-
b.u infi.lak civarda bulunan bir şeb- rı~~ Orta Şarka .yapılan sevkiyat mıya teşvik edeceklerdir. Fransız- • . mıştır. Kocası askere giden kadınlar rın de üçte ikisini tahrip etmiştir. mun~asıran .naklıyat meselesi do- lar İngilizlerle çarpışmakta olduk- Hadıse Vişide çok şiddetli bir ak-
İnfilakın sebebi henüz bildirilme- Jayısile tahclit edilmiştiı;. !arına ve Almanlar da ayni kuv- sülameJ. uyandırmamış gı'bı' aiiru"n-

. t' B d vctlerle muharebe halinde bulun- .,-
mış ır. un an sonra Menzies zafere an- d k mektedır. Vişi, Irak hareka'tı esna-

cak kara ve hava kuvvetlerinin u !arına nazaran müşterek bir d 

ü çük haberler 

* Londra, (Amirallik dairesinin 
tebliği) - Bismark'ın tahribi ile 
netıcelenen harekat esnasında, 6 
Haziranda tahribi bildirilen üç iaşe 
vap~r.undan ve bir silahlı balıkçı 
gemısınden başka, iki düşman iaşe 
vapuru daha yakalanmış ve batırıl
mıştır. 

* Atina, (Stefani) - Yunan me.. 
murları. yeni birtnt..t- •-..Jl..~-'-
alm:ilardır. Bu tedbirler mucibince 
elbise, ayakkabı, yiyeeek maddeler 
ve ekmek için vesika usulü tatbik 
olunacaktır. 

* Budapeşte, (Stefani) - Baş

ki düşman karşısınd b 1 1 sın a Alınan tayyarelerın· ın· Surı·-m~ ne bakımından üstünlüğü te- a u unuyor ar 
:0ın edildiği zaman ulaşılacağına demektir ve askeri birlik yapmak- yeden geçtiklerini kabul ecliyorsa 
ışaret etmiş ve sözlerine şöyle de- ta bahis mevzuu olabilir ve Suri- da bunlarm döndüklerini ve halen 
vam etınU;tir: ye muhafaza ve müdafaası işile sakat birkaç tayyareden başka tay. 

Se başlıyacak bir vahdet daha geniş 
mere vermiyell fakat bu"yu"k yare kalmadıg"ını bildır· mekte ve b sahalara şamil olabilir. Fransanın 

ir cesaretle yapılan son harekat kendisini kurtaracak kadar değil- Suriyenin Irak harekatınd,a Raşid 
~asında alınan dersler gösterdi se de İtalyan ve Alman kuv\•etleri. Aliye tren dolusu harp malzemeoi 
kı Orta Şarkta makine bakımından 
Alın ne inzimam ve iltihak ettiği tak- vercliği hakkındaki İ il' id 

anlar müttefiklerden daha bu"_ ng ız · diası-dinle rol oynıyabilecek bir donan- na c 
yük bir sür'atle hareket edebı'l~ek evap vermemektedir. Yalnız ........ ması mevcuttur. Bu cil2iitamlar da v· · 
~arzda teçhiz edilmişlerdir. Enerji Akdenizde veya Atlantlkte müca- ı.~ı, Fransız İmparatorluğunun 
ile mevcut nakil vasıtalarından a- deleye iştirak ederse muharebenin mudafaa edileceğini bildirmekte ve 
zami dereeede istifade ederek sür- bu çetin safhasında hayli müz'iç bu husus.taki beyannamesinde ge-
at.le bu bölgeye gönderebilecemmiz b' h 1 'hd ed b'I' "'"" "~ -v-'- ~~"d • •• .. 
h .,. ır a ı as _e_ .!_ır. nıner1Ka111n 1r ~.Pır tı:nnı~ ... arı ... " ~ .. ı..; .... ____ - Bu beyannamede: ·İlk kan bizim 
meyız. m~vafakati iıe: bu ihtimallerden tarafımızdan akıtılmaıruştır. denil-

Giritte alınan başlıca derse göre ürkıniyerek filiyata geçmiş ve ilk mektedir. Bu cümledeki •ilk kan• 
tayyare meydanlarının müdafaası darbeyi indirmiş, Irakta olduğu tabiri kan akmasının teakup ve 
dafi bataryalarile değil, avcı tayya- gibi, Suriyede de bir sürpriz yap-
relerile mümkündür. mıştır. Suriye nihayet Fransız :.di edeceğini de ifade etmek-

vekil Bardoı;sy, İtalyaya yapmış ol- linin nezdine götürülmüştür, 
duğu resmi ziyaretten Budapesteye 
avdet etmiştir. * Sofya, (D.N.B.) - İyi bir kay. 

ınandası altında bir memlekettir. 
Doğrudan doğruya Fransız toprağı 
değildir. Fransanın fı1en ve huku
kan harbe girmesi mücadelenin ge
nişlemiye olan istidadını takviye 
eder. Fakat Amerika için de dansa 
dahil olmak bir vecibe olur. 

Mihver devletlerinin ise bu de
fa biraz gafil avlandıkları gazete
lerinin lisanından anlB§ılır gibidir. 
Maamafih Suriye hadiselerini ço'c 
büyük bir dikkat ve a!iika ile takip 
ettikleri şüphesizdir. İngilizler ve 
hür Fransızlar Suriye harekatını 
kısa bir zamanda tasfiye ve ikmal 
edemezlerse vaziyetin karışacağı 
tahmin edilebilir. 

naktan öğrenildiğine göre, Bulgar * Madrit, (Reuter) - Lalinea- meb'usan meelisinin bu ay sonun
dan gelen haberlere göre, üç mo- da fevkalade bir toplantı yapması 
törlü bir deniz tayyaresi, içinde iki muhtemeldir, 
Fransız generali ve bır Fransız * Bükreş, (Rador) - Pilöestl 
teğmeni olduğu halde, cunıartesı civarında Albesti'de bir sür'at ka
sabahı, Akdeniz cihetinden CeOO. tarı bir yolcu katan ile çarpışınış
llı ttarık'a gelmiştir. Deniz tayya- ıtır. 10 ölü 30 yaralı vardır. 
resindeki üç ki§i, derhal umumi va- ' (A.A.) 

s 

~~~ ASl<E~j VAZİYET 
SURİYE HARE.KA TiNiN 

iLK İNKİŞAFLARI 

1 ngiliz ve HüT FTansı:z kuv. 
vetlerin.iı. Suriyeye kar§' 

b"flıultk!ım ileri ha:rel<A!t m.u/ı.. 
telif istiknmet!erden inkişaf et. 
mekted<r. 

Filistin ı>e Şarki Erdünden i.. 
len lwıreket dürt koldan yapıı • 
maktadır. Bunlann ikisi Şi1714-
li Filistinder< vukubulımuştur. 
Bu dö1't koldan biri Ha:yftmUI 
şimaıinden sahil -yolunu takip 
ederek Beyrut istikametine i • 
ler!emektedir. Bu kuvvetler hu. 
duttım takriben 25 lcılometre 

~eride ve salıi!de bulunan Sv 
kasabasım işgal etmişlerdir. 

Lübnanm merkezi olan Bey7'1t. 
ta 70 ki~ mesafede bu • 
lunmaktadırlat'. ikinci kol Fi • 
listinin şimalinden Zahle isti • 
kametinde ilerlemektedir. Bu 
kol 1\1 erciiyun mevkiini işgal 
etmiştir. Şarkı Erdünden hare. 
ket eden üçüncü kol şimali Er. 
dünden geçerek Der'a kasaba • 
ıını almı§, ve Der'adan 10 lci • 
!ometre mesafedeki Şam üzeri. 
ne demiryolunu takiben il"t!e • 
mRkte®r. Der'a bir d.emiryolu 
iltisak noktası olduğundan e • 
hemmiyetli bir mevkidir. Bun. 
lara müva.."i diğer bir kol hu • 
duttan 40 kilometre mesafede 
bıılunan Süveydiye'nin cenu -
buna varmıştır. Burada yerli 
kıt'a!arla muharebeye tııı.tuş -
muştur. Süveydiye'nin bugüa 
d~si çok muhtemeldir. 

lngiliz ve Hür Froıısız kıt'a • 
lcın har~te ba§~ 

itibaren 36 saatte oosati 25..JO 
kilometTelik bir giTİ§ temm et
mişlerdir. Gerçi bu ilk hamle • 
de büyük bir it.ıci§q göstermif 
sayıla.mazsa da müteakip ham.. 
lelerin daha sür'atli bir inkişaf 
göstermesi bekienei>ilir. Çün • 
kü ötedenberi lu=rla'"""§ olan 
müstahkem mevkiler ~çildik • 
ten som-a - bir kısmı geçilmiş • 
tir- hafflcdt.n sür' r.tl.trıeceği 
tabitdi1'. 

Iraktan d4 Suriyeye motöri • 
:ze i ngiliz kuvvetleri harekete 
geçmiştir. Bunların nereye var. 
dıklan hakkında henüz haber 
alınamaml§sa da bu mıntakada 
Fransı.zlann yerli halktan teş • 
kil edilm4 çetelerde71. başka 
kuvvetleri olmaıdığ"ııı gÖ1'e hu
duttan 100 · kilometre mesafede 
M cyadin civaTma eelm.iş oima
lan çok muhtemeldir. Şimali ı. 
raktan diğer bir kol da Türki • 
ye - Sı.riye ve Irak hudutlannın 
birleştiği nolctadaıı. harekete 
geçmift:ôr. Bu *>lun Nuseybinin 
hemen karşısındaki Kamışlıyı 
işgal ettiğ'i habeTleri vardır. Bu 
kol Ha.sipçe istikametinde ileri 
harekete devam etmektedir. 
Kaınıslı'ııın işgali teeyyüt edef'. 
se Frtrnsızlann Irıık ile demir -
ycMtıı trlib<ıtı kesilmiş olmakta.
dır. S ıriyedeki Fransız lcuvvet_ 
!eri 40 bi-ıt k<adar tahmin edil • 
mektedir. Btı.nun üçte ikiBl 
müstemleke askeridir. lngili.z 
tayyareleri. ka>-a harek~ mü 
:ı:ıı.heFet e'mektedir, 

Bütün bu Suriye boğuşmalr.~ının 
hududumuzda cereyan ettiğini bir 
dakika ne ihmal edebilir ve ne de 
unutabiliriz. 

liii•eırin Şükrü BABAN 

- Fakat doktor, dedi, bütün 
mesainiz bu sözlerinizle bir tezat 
teşkil ecliyor ... 

- Sözümü kesmeyiniz kızım ... 
Siz ne söylediğinizi bilmiyorsu
nuz ... Yalnız şu kadarını biliniz 
ki birçok tesadüfler bir araya 
gelmeseydi o gece yaralıyı teda
vi etmezdim. Hastabakıcıyı yol
lıyarak yaralıyı kabul etmeme
sini, icap ederse bir hastaneye 
kadar nakledilmesine yardım et
mesini tembih ettim. Tekrar iş
lerime daldığım bir sırada hasta
bakıcı avdet ederek yaralıyı ka· 
pıma kadar getirmiş olan kadı
nın ortadan kaybolduğunu sık; la 
sıkıla bana anlattı. Ne kadar hid· 
detlendiğimi tahmin edersiniz. 
Maalesef kaderin karşısında eğil
mekten başka yapılacak bir şey 
yoktu. Muavinimi yaralının ya
nına yolladım ve her §E!Yi hazır· 
!attım. Adamın yüzü delik deşik 
olmuştu. Bir arbede esnasında 
lbu hale geldiğini sonradan öğ
rendim. Ciğerinde bir kurşun 
bulunduğunu şimdi hatırlıyo
rum. Adamı masanın üstüne ya
tırmışlardı. Bu hadise şimdi göz.. 
lerllıtln önünde tamamile canla
nıyor. 

Beni ihtiyar bir meçzup zan
nediyorsanız aldanıyorsunuz kı. 
zım ... Hayatta hiç sabit bir file.. 
rin, başkalarının şimdiye kadar 

yaptıklarından daha büyük, da -
ha güzel bir işi başarmak arzu
sunu" kurbanı olmadınız mı? ... 
O gece ben en yüksek noktaya 
vardığımı zannecliyorum. P~av. 
ra haline gelmiş b'r adam ta • 
savvur ediİıız ... Etleri ve kemik
leri ezilerek birbirine karısmış 
korkunç bir yüz ... Bu zavallının 
lıenden besaı;1 soracak ııe ailesi 

• 
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ne dostu vardı. Tesadüf onu ka· 
pımın önüne btrakmıştı. Bu ruh. 
suz et yığınından istediğim gibi 
istifade etmek hakkına malik • 
tim. Bu fırsatı ben aylardanberi. 
bekliyordum. 
J anine ile Louseau ses çıkarma· 
dan doktoru bir nevi korku ile 
dinliyorlardı. Yoksa Galbin hak· 
kında söylenenler doğru mu idi? 
Yaralı adamı ona tevdi etmekle 
acaba hata mı etmişlerdi? 
Gıcırdayan bir tahtayı andı • 

ran nahoş gülüşü ile Galbin de. 
vam etti: 

- Beni deli zannecliyorsunuz, 
fakat göreceksiniz ... Hatta gör -
dünüz bile ... Benim insan ~ıları 
nazariyesini ortaya atanlardan 
biri olduğumu şüphesiz duy -
rnuşsunuzdur? ... En mühim tez. 
!erimden biri işitmE', görme ve 
koklama ha saları hakkındadır. 
Bu sahada büyük muvaffak.iyet. 
ler elde ettim ... 
Eğı1miş, alçak sesle konuşu • 

yordu: 
- Birçok tecrübeler yaptım ... 

Harikulade neticeler elde ettim. .. 
Benimle gelir misiniz? 

Sukutu hayale uğrayan ve a
limin sözlerinin ne dereceye ka. 

Almanyada ilerliyen sanayiin. 
çıo.sitli fabrikalarda hazırlanan mü
tenevvi mamulatın kafi miktarda 
satış ve istihlak pazarlarile, lüzum. 
lu olan iptidai maddeler yine kafi 
miktarda mevcut bulunmuyordu. 

İngiltere müstemleeklerinde, Do
minyonlarında, Fransan:nki ile be
raber iptidai madde pazarları, sa
tış sahaları Almanya ve İtalyadan 
başka cliğer büyük, küçük bazı mil
letlere adeta kapatılmışt;. Bu halin 
devamı, dünyanın iktısadi, içtimai 
siyasi nizamı, emniyeti itibarile 
hatalı bir hareketti. Almanya •iya_ 
set, iktısat, tiracet erkfuıı, iptidai 
maddelerle istihlilk pazarlarının is-

~ylfY~ef<' bi üza'K'i!r\ı-ttll"'J llpı.ait..ruı· 
da ısrar yerine, silahla maksatla
rını tahakkuk ettirmek yollarını 
tuttular. Bilhassa 1933 yılından 
1939 senesine kadar münhasıran 

silahlanınıya, harbe yarıyan iptidai 
maddeler temini ile ithaline, stok
lar yapmıya ehemmiyet verdiler. 
Halkın tasarruf eylediği milyonlar
ca altın, döviz, esham, tahvilat Na
zi hükıimeti erkanınca silahlanmak 
sanayiinin iptidai ve mamul mad
delerine yatırıldı. Bu vaziyet şüp
he edilemez ki, Alınan ve İtalyan 
halk;nı fakirleştirdi. Etraflarında

ki küçük milletleri de ayni dertle
re musap etti. 

Filhakika Almanyada, sonra da 

~~~~~~-... ı~~~--~~-

Y ardım sevenler cemiyeti bfr dert 
dinleme bürosu açıyor 

Yardım Sevenler Cemiyeti, An
karada olduğu gibi şehrimizde de 
bir cdert dinleme bürosu. tesis et 
meyi kararlaş.ırmıştır. Büro erke. 
ği askere giden kadınlara ış bula.. 

•ak, fakir, ihtiyar, kimsesiz bayan 
!arın mii~külleri, dertlen ve işleri 
ile uğraşıp takip ve intaç etmek Ü· 

zere haftanın muayyen günlerinde 
kendilerini dinliyecektir. 

-~~~~~~-.. ~~~~--~~-
Son yağmurlar çok faydalı ı Sığırların derileri bile satın 

oldu alındı 
Anadolunun muhtelif yerlerine 

yağan yağmurların çok faydalı ol. 
duğu mahsul mıntakalarından ge. 
len haberlerden öğrenilmiştir. Yağ 
murların geç kaldığı hakkında çı
larda gayet iyidır. 

Almanyaya Tiftik ıatıldı 
Almanyaya dün 75,00Q liralık in 

ce kepek gönderilmiştir. Bedeli 
malla ödeneeek olan bu malların 
sevkiyatına birkaç güne kadar baıı 
anı ]araktır. Bundan baska yine Al 

manyaya 70 bin liralık tiftik ihra
catı için bir anlaşmaya varılmış ve 
tiftik.yapağı birliği bu satışı aza • 
tarı arasında taksim ederek tesli
matın taahhüt edilen tarihe kadar 
tamamlanmasını b;Jclirmiştir. 

Haber aldığımıza göre mezbahada 
kalın sığır derileri üzerinde de mü 
him satışlar yapılmıştır, Bazı ta • 
cirler bir ay sonra kesilecek olan 
'ıttaıye-m-eıdetibn:.'ıi .ı,;ı.... __ ""'"' _ 

bitti 
Fatihteki itfaiye mektebinde im 

tihanlar ikmal olunmuştur. Bu yıl

ki imtihanlara 42 kişi istir ak et • 

miştir. Bunlardan 40 ı muvaffak 

olmuş'.ur. Muvaffak olanların dip· 
!omaları merasimle kendilerine, 

Vali ve Belecliye Reisi Doktor Lüt 

fi Kırdaı: tarafından tevzi oluna • 
caktır. 

r s~i;::rA~i~nN~s.ı öıdürüldü? J 
"-------------Yazan:M. Sami Karayel-

dar doğru olduğunu kestiremi • 
yen Janine merakla sordu: 

- Rica ederim devam ecliniz ... 
Sonra ne oldu? 

ıSultan Aziz, ortada dönen dedikodularttan 
korktu Rusyaya satılmış meselt:si onu ürküttü 

- Biraz sabrediniz... Evvela 
anlamanız lazım ... 

Doktor ayağa ltalkmıştı. Elle • 
rile hareketler yaparak peşinde 
gazeteciler olduğu halde sükut 
içinde uyuyan kliniğin içinde 
yürüyordu. Koridorla!'dan geç -
tiler, birçok merclivenlerden inip 
çıktılar. Dışarıdan bir pavyon • 
dan ibaret zannedilen klinik ha. 
kikatte derinliğine uzanan bü -
yük bir bina idi, Galbin bir ka-

pıyı itti. Üstü camlı geniş bir ye • 
re gircliler. Buranrn ılık bir ha.. 
vası vardı. Etraf kafeslerle dolu 
idi. Burada canlı hayvanlar üze
rinde t~rih yapanların işkence 
ettikleri zavallı mahlukların bi
rer nümunesini görmek müm • 
kündü. Kafeslerin içinde köpek.. 
!er, kedıler, fareler, güvercin -
!er, tavşanlar, Hint d-Omuzları, 

maymunlar, birkaç koyun ve bir 
keçi vardı. 

Gaibin elini dudaklarına gö -
türerek mırıldandı: 

- Bu aramızda bir sır olarak 
kalsın. Kimse bilmiyor. Komşu. 
!arın teşebbüsü üzerine bütün 
hayvanlarımı elımden almışlar • 
dı. Fakat ben yavaş yavaı; giz • 
lice laboratuvarım1 yeniden teş· 
kile muvaffak oldum. 

Gaibin kafesler!n arasından 
yürüyordu. Uyandırdığı hay • 
van'ar kafeslerin demirlerine 
gelip sürtünüyorlardı. Hayvan -
lara işkence eden bu ilim adamı 
ani.ıra kendjni sevdirmeğe mu -
va!fak olmuş ve en garibi, an • 
!aşılan onları da sevmeğe baş -
lamıştı. (Daha var) 

Halk arasında şöyle bir dediko -
du da vardı: 

- Mahmut Nedim paşa, memle
keti Rusyaya sattı. 

Bu, dedikoduyu daha ziyade İn. 
gilizler çıkarmış bulunuyordu. 
Maksatları Mahmut Nedim paşayı 
düşürmek devleti Rus sefiri İgna
tief'in pençesinden kurtarıp ken • 
di avuçları içine almaktı. 

İngilizler, müthiş bir mücadele 
kapısı açmışlardı. Midhat paşayı 
tutuyorlardı. Midhat paşa, İngiliz 
localarına mensup bir masondu. 
Ayni zamanda İngiliz hül<ümetinin 
tamamile bir hendesi icli. 

Esasen Midhat paşanın kendi 
hatıratı ve, oğlunun babası hak -
kında yazdıkları okunursa görü • 
ür ki, paşa daima İngilizlerden 
hayır görmüştür. Menkiıbiyetleri 
·,amanında İngiliz lordlarına varın 
caya kadar kendısine çekler gönde 
rilmiştir. 

Hatta, Bağdattan Sivasa sürü • 
!en ve, Sivasa gitmeyip Edirneye 
tayin olunan Midhat pa"'1nın bu, 
harekatına İngiliz politikasının 
müessir olduğu B§ikardtr. 

İngiltere, Rus taraftan olan Mah 
mut Nedim pıryayı sadaretten dü
şürmek ıçin halk beyninde: 

- Nedim pıl§a ve padişah mille. 
ti Rusyaya sattılar .. 

Dive :oropagandaya vesile teşkil 
edecek amilleri meydana getir -
mekte güçlük çekmemışti. Bir yan 
dan da Midhat paşanın mevkie gel 
mesi için saray nezdinde ve, sai
rede ince bir politika takıp ediyor
du. 

Midhat paşa, medreııelerde, ve 

bazı münevver mehaiılde kendıne 
büyücek taraftarlar kazanmıştı. 

Sultan Aziz, ortada dönen dedı. 
kodulardan korktu. Hele, Rusya • 
ya satılmış meselesi onu ürküt, ü. 

Çünkü, ahali Rusyaya ezeıi \'e 

ebedi bir düşmanlık besliyordu. 
Bu, diışmanlık tarih! idi. Binaen • 
aleyh, Sultan Aziz, böyle bir de -
dikodunun tevlit edeeeği mehaziri 
kavramıştı. Netice kendi taç ve 
tahtına kadar dayanırdı. 

Sultan Aziz, badıreden kurtul • 
mak ve, İngilizleri memnun et~ 
mek, halkı teskin kılmak için der. 
hal ve, istemıyerek Mahmut e -
dlın paşayı azletti. Yerine Edirne. 
de vali olan Midhat paşayı yine 
istemiyerek sadaret mevki.ine ge -
tirdi. 

Sultan Aziz, bu hareketi ile İn. 
gilizleri tatmin ve halkı teskb 
ettim zannetti. 
Bakınız vak'anüvis Lutfi, tari -

hinde ne diyor: 
cTebeddülü sadaret d.mil \'e ha. 

riçte memnuniyet ve hüsnü kabu
lü mucip oldu. Üç gün zarhııda 
buna dair Babıaliye vürut eden 
telgrafnamelerin adedi iki bini te. 
cavüz etti.> 

Vak'anüvis Lutfinin lıu ka~·dı 
şiıvanı tetkiktir. Demek dahi de 
oldukça mühım bır cerevan h• u
lc getirilmişti. İngilizler lyı bır zoe. 
min hazırlamışlardı. Halkı ga 'a
na getirecek ,·asıtalara ve fikir re 
sahip olmak fırsat ve kuvvetıni 
bulmuşlardı. 

Mahmut Nedbı p~•a dıi"ııekle 
Rus politikası da ber., ber dfümüş. 
tü, (Dalla var) 



l.~SA~YF~A~~4===============::::::, :::·~·:;;;;:;~.======;:;;;;;;::~=-::::::;~:::,:--~~::=;;~:-;:~-=~=-ıiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii._ .. -. ______ ~--.r-~ 
Vişi hükumeti B. M. Meclisi Suriyede son ln~sarlar Vekili Orta Şark mey:ll o. Demir Yollan ıslatma u. M. ilanları 

(Baı tarah 
1 iııei aayfııcla) ya aras~~;! ::;ifıofu::'! ~~~- vaziyet dun Ankara ya dan muharebesı il 

cüzütamlarından bazılarına !rendi. bat 1941 tarihli ıwtaların tasdikle- O-. tarafı ı iı&d M,W.) d t t • • -• safh 
!erine tebligat vukuunda hareket rine ait kanun layihaların)Jl ikinci 1ıe ve kan dökınElcten mümkün ol· av e e tı nın yenı ası 
etmek için hazırlanmak emri veril. müzakerelerini yapmış ve tasvip duğu kadar çeldmnektedir, C1'lıt ta:raıfı ı iaei MJ'fada) (8-t wafı 1 inei .. yfada) 

Muhammen bedellerile ıaructa.. ve va&fla.rı aşağıda )'Selli iki grup mai
me her gPup a:1n apı üıale edilmek ii:ııere (20/6/9>1-l) Cuma günü hizala-o 

rmda yazılı saaUarda ~" Gar bİJ>aiı daııiliBdeki lloınisyon ~ 
flndan açık eksiltme usulile satın almaoaıı:tu-. miştir. eylemiştir. sım DER'A ve MERJİİYUM lunan bi'r madde hiiJanüne göre güiz mevzilerinden Balkaıılar gibi 

Londra 9 (A.A.) - Röyter bildi. Meclisin bugünkü toplantısında ALINDI açıkta .kaldıkları müddetçe maaş- denizle aynlmış değildi.; Alınanlar, 
riyor; ikinci müzakeresini yaparak kabul SalA1ıiyettar membalardan !iğ • !arını tam alacaklar ve dereceleri- bir defa Suriyeye yerJeViler mi, 

Bu işe girmek istiyenlerin !>er ıırubwı )ıizasında yazılı muvokkat temina1 
'le kaııunun tayin ettiği vesaikle bi<likle eksilt.me günü •aatiıle kadar koIIls
fODB müracaatları lılzıındır. Madritteki İngiliz büyük elçi•i· eylediği kanunlar arasında İskiır ne uygun bır' -emurı·yet açılınca Kıbrıs olan• bir armut ..:ı.• iu-er, 

d t 39 d,,.. · · re.nildiğine göre, Suriyede hare - ~ .. - .. - u~ 
ne Vichy hüküıneti tarafın an ev Kanununun unzu ırna =sının katta bu1unan müttefik kuvvetler, C> memuriyete yeniden tayin oluna_ .Filistin, Irak, MJSır, ııayet yakından 
vi ettirilen notanın mahiyeti hak- tadili h•akkmdaki kanun layihası da caklardır. tehdit edilirdi. 

h kt ·d· Suriye - Şarki Erdün arasındaki kında Londrada memnuniyet iz ar bulunma a ı ı. KU··çÜK RAKI şi'<:!mn ·""'1. İngı"ltore daha ..;,,.dtden Orta 
"- t 1 k" •• hududun hemen ötesin<:H! kam Der ....,..,~. ..-olunmaktadır. Londrada şu eme Ka.bul o unan is an ... yihasına KALDIBILMIYOR <:a.trta ve Şaıti Akdenizde g~ten 

h h · ı til ra'ya, Şamın 60 kilometre kadar .......-- - .. 
'kaydediliyor ki, bu nota er angı göre borç anma sure · e göç - _ Kü~ük rakı Ş;""Jerinın' '-'"'·.,ve ...;.,.alden ihata edjt...<- ......ıvet-.1. t -'- il il k ol cenubu şarkisinde Merjiiyum'a ve = -.- ............ .-- ... ..,. •-,, bir şekilde muhasemat ı anını a- meu..,re ver en ve ver ece an rılacag·ı haberi dogru· mudur? tedir; Mihverin garphı Sollum'dan 

-••- · '-• 'd' 'kt d k ali Sur'a girmişlerdir. 
zammun etmemek!"""'· ıs .... nı a ı mı arın a i m ar pa- MÜTTEFİKLERİN SURİYEDE •- Bir gazete, verdiği havadis- başlayıp tinıalde Girittea ve Yu· 

Bu ile ail ı;artııameler k01Ftlsyoıo.ıla:n parasız olarak dağıtılmaktadır. 
.. l - l adet 3 fazlı cereyan için 20 ueyglr kuvvetinde aııoıaso voltluk e
ri< nıotörii muhenmen bedeli (580) lira muwıl<kat teminatı (43) Ura (501, 
~ ohıp açık eksiltmesi saat (10.,45) onu kırk be~te yapılacaktır. 

2 - 2 adel 3 fazlı cereyan için mulı.tcli:! takatte 380/220 voltluk elektrl!r 
nıotörü muhammen bedeli (3150) lira ıııuvakl<at teminatı (238) lira (25) ku-
l"lli olup açık eksiltmesi ıaat (11) on "irde yapılacaktır. (429i) 

DAGARCIK 
(Baş tarafı 2 nci sayfada) 

•Hayyam Amerikaya geldiklen 

rasız verilecektir. İLERLİYEN KUVVETİ te bundan sonra rakıların bir litre- nanistandan g~erek şimali flll'idde 

20 BİN KİŞİ tik şişeler içinde satılacağına işaret ta Radosa lı:adar usanan çemberini inhisarlar Umum Müdürlüğünden 
Amerikan radyolarının Viclıy • etti. Böyle bir şey yoktur. şarka doğru uzatmasına seyirci Jca. l •••••••••••••••••••••ıiıı••••-Almanlar 

sonra Amerikalılar Allalu unuttu- (Bet iılrafı 1 ind .. ,t.ada) 
den alarak neşrettikleri haberlere RAKININ ALKOL DERECESİ lamazdı ve onun için, Suriyeyi Muhamınen B. %7,5 t.....ınatı J:ksiltme 
göre Suriyede ilerleyen Fransız • DÜŞÜRÜLM'ÜYOR l\fibverden evvel davranarak işgal Cinsi Mıktan Lira Kr. Lira K>-. ı;eldi saati 
İngiliz kıt'aları 20 bın' ki« kadar- - Rakının alkol derecesi d~ü- etmek mecburiyetinde idi, Buna ------------------------·---

-... rülecek mi? tefeblııiis etmediği yahut teşebbüs Hurdavat ıe-
Suriyede Alınan kıtaları bulunmam.ııı 

lar.> ve bulunmamaktadır ve bu il! münha-
Eğer Hayyamda tasaVVld koku· oran İDgillere ile Fransayı alakadar em bulsalardı, hiç yedi milyon Ame- der. 

Vichy'den alman Aaberlere nazuan 
rikalı, boyuna, böyle vur patlasın, Fransaıuıı aldığı va~iyet şudur: Fra.n6a 

dır. «- Böyle bir tecrübe yaptı.!<, edip de muvaffak olamadığı tak- =~ele- ~ °1;"" 
4000 FRANSIZ M'ÜTTEFİKLERE iyi netice vermedi. Binaenaleyh dirde, İngilterenin Orta Şarktaki 

492 50 
673 52 
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çal oynasınlı cem ayinleri ile onun ingilterenin caru7ane bir taarruzmıa 
ruhunu şadetmiye kalkarlar mıy- uğramıştır. Ve ahval ve şeraitin mü&a
d ? Anım U ade ettiği nisbette ve her nerede taar-
ı. a lunay diyecek ki şi:m- nıza uğrarsa kendisini müdafaa eyle-

di, beliti Amerikalılar da Osman ·k tedir. 

Cemal gibi Hayyamı yanlış anla- Be>lin'ın siyasi mahfilleri JU milta
mı§lardır. Evet, octada ıbu işi yan- \eadadır ki, SürİJ'"7• karşı yapılan bu 

taarruz bizzat İngi!terenin tarihinde bile 
lış anlıyan bir taraf var amma, o emsali görülmeyen yeni bir İngiliz hi-
yanlış anlıyan taraf hangisi aca- yanetidir. 
ha? Bizim Nedimi ve Nedimin en Alınan mütard<e koınis7onunun Suri.. 
ten ve şuh yzılarını bile tasavvuf- yeye kal'Jl ,.apı1an la.arruz üzerine ha-

"ıl olan. vaziyeU.e meşgul olup olma.
lan sayan illunay için, galiba ha- dığı oualiııi Alınan Hariciye Nezareti 
Tatta ne varsa hepsi tasavvuf, heP- cevapsız bıra.Jr.mışlır. Keze Türkiyenin 
ai senbol, hepsi remzden iıbaret ga- vaziyetine dair sorulan sual de cevap-
liba! Meee!A: şız kalmıştır. 

ALM.ANYA SEYİRCİ KALACAK: 
cİç bade, güzel sev, var ise aklü Faris 9 (A.A.) - Alman radyosu, 

şuurun!> Suriye meselesi hakkında demiııtir ki: 
Sözünü görünce bunda da tasav- Sabık müttelilı: arawıda bizi doğru -

vnf mu arıyacağız? dan doğruya alllltadar ebnlyen antaıı
ınazlığa pasif seyirci olarak bakmakta -

ınunay yazısında şair Halit Fah- yız. 

AMERixALILAR iıNGİLİZLERİ 
RAKLI BULUYOR 

ri ile romancı ve avukat Esat Mah
mut Karakurdun da vaktile Fuzu
li'ye maddeci ve zev~çi dediklerinj, 
hattiı buna dair yazılar yazmış ol~ ondra, 9 (A.A.J - Vll§igtondan gelen 
d ki .. ı·· O ı dan b lıaberler, Suriye Mdiseleri karşısında 

u annı soy uyor. n ar ana ki Amerikan aksillllmelinin. lehte ve 
ne sanki? müsait bir aksül&mel olduğunu bildir-

Her kedi kendi kuyruğundan çe. ın<1kt.edir. 
iki1ir Vaşington hük1l.met mahfillerll>deki 

· C kanaat, İngiliz k.ıtalannın Suriyeye gi-
Oaman emal KAYGILI <işlerinin, şahsi müdafaa sebebleri do

layisyle taıpamiyle haklı olduğu mer
k02indedir. 

General Dö Gol 

tt..TİHAK ETI1 ;>rtık böyle bir şeyle meşgul ol- esas mevzii sağ cenalıı.ııdan ve ya· 
Nvywk 9 (A . .A.) - Nevyork Ti- mıyacağız. kından sanlmıya başlıyacalatır ki 

mes gaze1esinin Derneden aldığı PA.ŞABAHÇE FABRİKASI tehlike meydandadır. 
bir telgrafa göre m<>dern teçhizath - Paşabahçe fabrikasındaki tet İngiltereuin Suriyeyi laür Fraıı-
4000 Fransız Suriyede Cebelidüru kilderinizin neticesi? ııızlara işgal ettirmesi, sevkulceyşi 
mıntakasında İngilnlere iltihak •- Paşabahçede yeni bir fabrika bir emniyet tedbiridir. BWlu yap-
etti. yaptırdığımızı biliyorsunuz. Bir • nnya teşebbüs etmesi, Orta Şarka 
140 ALMAN PARAŞÜTÇÜSÜ kaç senedir devam eden inşaat ik- kifi. kuvvetler topladığım da gös-

ESİR EDİLDİ mal edildi. Güzel bir fabrika oldu. terir. Şimdi asıl mühim mesele, 
Kahire 9 (A.A.) - Hür Fransız Buglinlerde cihazlarımızı bu yeni bu hHeketin Mihver ve bilhassa 

şark radyosu, Suriyedeki harekat fabrikaya nakletmekle meşgulüz. Vişi tarafından Dasıl bir aksüla
esnasında, aralarında ·bir albay ol. ŞARAP KANUNU NE SAFHADA melle karşılanacağı hususudur. An· 
mak üzere 140 Alman paraşütçüsü- - Şarap kanunu ne oldu? kıwada bu satırlar yazıldığı zaman, 
nün esir edildiğini bildirmekte • •-Bu layiha, Büyük Millet Mec bu hususta henüz malfunat mevcut 
dir. Bu radyonun ilaveten bildir - tisinin bazı encümenlerinde müza. değildi. 
eliğine göre, mahalli halk, şimdiye kere! edildikten sonra bütçe encü- İngilizler Suriyeyi işgale çalışır· 
kadar .işgal edilen Suriye ınıntaka menine geldi. Bu encümende mü. keıı ~ihverin de oraya ~ava ku~
la nrıda müttefiklere hararetli bir zakeresi bittikten sonra son olarak vetlerıle yarılım etmesı beklewr. 
hüsnükabul göstermekte ve bu Giimrük ve İnhmarlar encümenin- Fakat, Vişi ne yapauk? Bu hare
mıntakalardaki Fransız kıt'aları ' de de tetkik ve Meclisin hey'eti keti bahane edip İngiltere ile her 
İngilizlerin ve Hür FransızlarU: unıumiyesine arzedilecektir. tarafta harbe karar verecek mi? 
yanında çarpışmaya hazır ,bir va • Layiha, sadece şaraptan bahset. ~nue, Cezair ve. Fas limanlarını 
ziyette ıntizaın dahilinde geri çe- miyor. Halen mer'i bulunan alkol Mıbver kuvvetlerıne açacak mı? 
kilmektedir. ve alkollü içkiler kanunu yerine Yoksa, pas~f bir vaziyet mi _alacak? 

Suriyenin müttefik kuvvetler ta kaiın olacak ve o kanunu ortadan Bu snallerm cevabını belkı de, bu 
rafından işgal edilmiş olan kısım- kaldıracaktır. yazıyı okurken ajansl~~an v~ rad
larındaki Fransız memurları, müt İNHİSAR İŞÇİLERİNE BEDAVA yolardaa daha evvel. ~grenmı~ bu· 
tefiklerle işbirliği yapmaktadırlar. YEMEK lunacaksıııız. Onun ıçın tahmınler 

- İnhisar fabrikalarında calışan yürütmeyi lüzu:sısuz buluyoruz. 
FRANSIZ TEBLİGİ Orta Şark meydan muharebcsi-

işçilere bedava yemek verileceği 
Beyrut 9 (A.A.) - Fransız or -

dusu Başkumandanlığının tebliği: 

söyleniyor, doğru mu.dur? nin yeni bir safhası başlamıştır. Bu 

vazımı 

ı - Mevcut müb'edat listeleri mu ci.bince ,.ukarıda milr.tarlan ,.azılı mal. 
teme açık eksiltme usulile satın alma caktır. 

2 - Mubammen bedelleri muvakloat teminatları elılııiltme saatleri hizala~ 
Jıannda yazılıdır. 

3 - Eksiltme 16/6/941 ~ günü ;yukarda ;pazılı saatlerde Ka~ 
ta levazım ve mübayaat ıubesindeki • lım koınis7ommda ,.apılacaktır. 

t - Liste sözü geçen BUbeden parasız alınabilir. 
6-İsteklllerin eksiltem için tayin olunan gün ve &aatlerde %7,5 güvenme ıı. 

:ralarile bll"lilrte mezkür komisyona mil raceatıarı. ( il96) 

Topkapı Maltepesindeki 
Komisyonundan 

Satınalma 

l - Elliaer bin liralık 9 parti ve 'Otu.ar bin liralık 3 parti ayaklıın 81-
jır veya cibeti askeriyenin göslereceğl yerde tesis edaec<>k basit sahra 
tııezbalıasmda teslim prtile ve pazarlık ı.. .,.., ayn a7rı olmak üzere Sığır eli a
lınacaktır. 

2 - Bunlardan birkaç partiye ve ya hepsine birden teminatlarım ,..m. 
,r.arak t.aıip ÇJ.kabilil'. 

3 - İhalelerine 16/6/941 çaırınıba günü saat 11 de Topkapı Mallepesin• 
deki Askeri Satınalına komisyonunda başlanacaktır. Evsaf w :ıartnamelerJ 
her gün mezk:Ur komisyonda görülebilir. 

4 - Muvakkat teminat her 50 bin bin liralık parti için 8750 lira 30 bin 
liralıklar için 2250 liradır. 

5 - İsteklilerin mele günü ayaktan ve sabra mezbahasında teslim şartla
rının her birine ayn ayn .fi.atlar teklif edecekler ve uygun görüleni ihale edi-
lecektir. ( 4423) 

lstanbul Defterdarhğından: 
Balmumcuda muhabere alayı anbarmda mevcut 54 kalem köhne malzeme 

ve eı;ya; 16/6/941 Pazartesi günü saat 15 de Milli EmUk Müdürlüğünde mü• 
teşekk;] komisyonda açık arttırma ile satılacaktır. Muhammen bedel (139) 

lira 31 kuruş, teminatı 11 liradır. Fazla izahat için Milli EmlAk Dördüncü ~ 
JeııUne müracaat. (4208) 

İTALYANIN VAZİYETİ Düşman karadan ve denizden ta 

(B"f wa& ı iııci sayfada) Roma, 9 (A.A.) _ D.N.B: arruzuna devam etmektedir. Düş • 
Salıihlyettar Roma mahfillerinde bil- man her tarafta önlenmiş ve bazı 

•-Doğrudur .. İnhisarlar Umum muharebe İskenderun körfezinden 
müdürlüıJünün fabrikası, i§leme İskenderiyeye, İskenderiyeden Ce-

belüttarık'a kadar uzanabilir. . , 
yerleri gibi iş yerlerinde toplu ola- Abidin DA VER latanbul Komutanlıiı Satınalma Komiayon 'u 
rak çalıştırdığı işçilere çalıştıkları 

ll&nları \ 
başkumandanı tayin ettim. Onun emlr
•-ı..-.. ı.>W~CQCl.Z. 

Kahire, 9 (A.A.) - General Catru 
Suriye ve Lübnanda bulunan Fransız 
Su_bay ve erhaşlarına hitaben bir me
NJ newredereıt Vichy'nin emrine itaat 
e(memelerin; ve Sııriyeye giren Hür 
Fransız lruvveUerinin yolunu kesme

diril..Q!A'lı\ıı...ıı5rs,.~vıl'rr ;"ıiİliya/Jj;lif 1 ruzılna u'ğı-aniişiır. Dört İngiliz 
muhafaza etmektedır. Italyarun resmi tayyaresi düşüriilınü t" T 

• --•·-w~u\...,.l .l\lU UUt;!s"'t: - .r..e:ı..uuu:ıJ:• 

muza eklenen bir madde ile Büyük J.:>1'. L ı 'tı:>Dnİ'.a'D 
Beher kilosuna 7 kuruı; tiyat tahmin edile:a 30 ton taze kabak 17 /6/941 

m\ı>'i,""ot ıı ~i!lill!. Ahiltme ile ihale edilece)!tir. MuJıamro•n ı...ı..ı; 2100 
•• •• .. ... ~. "" • .ı. • • ~rT.>ı-nr-.r uu-JCUruşttır. ŞB.rtnamesı her gUn komisyonda 

gorülebilir. lsteklilerı.n belli gün ve saalte Fuıdıklıc!a ı;atınaJına ko · 
noktaı nazarnn g·· s · d . Ş ur. ayya 

. a_ . ore urıye eki Fran- relerimizdeı;ı ilciSi dönmemi ı· 
sız kıta.lan, Jngiliz kıtala.n.nın istilası- ,-, ' . . ş ır. 
o.ı geri püskürtmelidirler. Sur un şımalınde, destroyerleri-

---o- mizden ikisi tarafından yapılan 

Milet Meclisinden mezuniyet al
dık. Şimdi bu tertibat ile m'e§gu. 
lüz. 

(Devamı 4 iindi sayfada) 
ni tren tahrik edilmiştir. Bugün 
tahliye işi daha muntazam bir şe
kilde yapılmağa başlanmış bulun
maktadır. Hükfunet, halkı iç vila
yetlere veyahut Kahireye gitmeğe 
teşvik etmektedir. Fakir halkın 
meccanen seyahati temin olunmak 
'taıdr. 

gelmeleri. (4228) mıs,yoııunıı 

. .. * 
meleri:ni talep etmiştir. 

Mübadil bonoları parlak bir hareket neticesinde ili 
İngiliz harp gemisi ağır hasara uğ. 
ratılmıştır. 

Bu yemek ~~raları işçilerin 
ücretinden kesilecek mi? 

General diyor ki: 
. Hür Fransz kuvvetleri size karşı de

lil Almanlara karşı harp ediyorlar ve 
sizinle dövüşmek için gebniyorlar. Hür 
Fransız kuvveUeri düşmanla dövüşmek 
ve şerefsiz bir anlaşma ile Sur~ede 
Almanlara v-crilen yerleri tekrar almak 

Ankara, 9 (İkdam) - Mubadil 
Türklere verilen tasfiye vesikası 
bonolarının veraset vergilerinin 
sureti tahakkuku hakkında Vil~
yetlere bir tamim gönderildi. 

----o.--
v alinin tem asları tein geliyorlar, 

Şeflermize kaqı giriştiğiniz teaıı
hütlerden hepnizi ibra ediyorum. Ta.
rafınızdan mukavemet gösterilmesinj 
menediyor ve silfilı ve techizatmızla 
lıakikl muharebe meydanındaki yerle~ 
nnız de hazır olmanızı em.rediyorwn. 
Beni talıip ediniz. 

General Catru Suriye ve LübnandaJı:i 
Fransızlara hitaben de bir mesaj neş
rederek şöyJ,, demiştir: 

Hür Fransız kuvvetleri düşmanı kov
mak ve Vichy hükümet.iııin hicaW.vet 
~i~iyeti:ni tem.izlemek icin Suriye 
ve Lubnana giriyorlar. Biz zaferin mev 
cm olduğu taraftayız, İngiltere ve A
merika bizimle beraberdir. 

GENERAL VAVEL'l,, BEYANATI 
Ka.ıııre, ' (A.A.J _ ona ~ 

incwz kuvvethriıııla llaft<ınnaııdaııı 
~ Sir Arcbltıal.ı v .. vell ılWı al<

- S~edftrl ""- "'*erlerine hi. 
faben Bf'jı:i:r&J ffJ' "M'Jfl -.ıret
mifUr; 

~' !"--- 8*erletl, diinkü 
•-..-~ Ah Jır>s- :r---- -41! ut:ad.aflan, ., - -.- -er 

Ankara, 9 (İkdam) - İstanbul 
Valisi Münakale! Dahiliye Vekil. 
!erini ziyaret ederek Vilayet işleri 
hakkında görü•tü. 

Giritte batan İngiliz 
gemileri 

Londra, 9 (A.A.) - Amirallik 
dairesi, Giritteki rie'at harekatı eS
nasında tayyare daii kruvazörü 
Calcutta ile Hereward ve İmperial 
destroyerlerinin de batmış olduk
larını bildirmektedir. 

--~~--

Vilayet Nüfua Müdürü vefat 
e t ti 

Uzun zamandanberi vilayetimi -
zin nüfus müdürlüğünü ifa etmek. 
te olan Faik evvelki gün anjin do 
puatrin hastalığından vefat elmiş· 
t. .. ır. 

İNGİLlZLER İLERLIYOR 

•- İşçHerimize ücretlerini tam 
verece/tiz ve verecifimiz yemek 
mukabilinde kendilerinden hiç bir 
v istemeyeceğiz. 

Vichy, 9 (AA.) - Iraktan gelen 
İngiliz kıt'aları nın Fırat vadisi üze
rinden Suriyede ilerlemekte olduk.
ları bildiriliyor. 

İNGİLİZLER DENİZDEN 
İHRAÇ YAPMJŞ 

Vichy, 9 (A.A) - Ofi F):ansız 
ajansının verdiği bir habere göre 
lngiliz lıarp gemileri dün sabah 
Beyrut'un cenubunda Lübnan sa
hillerinde bir noktaya seri ateşli 
tüfeklerle mücehhez müfrezeler 
çıkarmışlardır. İhraç hareketin; ya
pan İngiliz kuvvetleri bir zırhlı, 
iki kruvazör ve beş torpido muh
ribinden mürekkeptir. 
İhraç edilen kuvvetlerin hemen 

esir alındığını söyliyen Ofi ajansı 
Suriyedeki askeri vaziyet hakkında 
diyor ki: 

-

Suriyedeki 
muharebe 
(Baş ta~afı 1 inci sayfadaı 

Bi7.iın kuvvetli müttefikimiz 
Tüt"kiye ile Filistin hududu ara
sında tehlikeli bir geçit vardı ki, 
o da Suriye idi. Eğer Kıbrıs AJ. 
manların eline geçse idi oradan ge
lecek Alınan ve İtalyan harp leva
zımının Beyruta çıkarılması bir 
saat meselesi idi. Bu suretle şarka 
doğru ilerlemiye başlıyacak olan 
düşman kuvvetlerine kaqı ise Irak 
ve İran petrolleri müdafaasız ıbir 
halde kalacaklardı. Meydana gele
cek tehlikeler Filistin'l, .Mısır'ı ve 
Basra körfezini ayni derecede ala
kadar edecekti. Bu harekat bu teh
likelerin önüne geçmiştir. 

Mism MATBUATINA GöRE 
Kahire, 9 (A.A.) - Suriye ha

diseler; ılıakkında El Abram gaze
tesi şunları yazmaktadır; 

Hava akınlarının ~ddetine rağ • 
men ahali sükCıneti muhafaza et • 
miştir. Tahlisive i•leri devam et. 
mekte ve umumi servisler normal 
olarak işlemektedir. 
İskenderiye faciasından bahse • 

den Mısır BaşvekiH demiştir ki; 
•Biz müslüman bir memleketiz. 

Onun için Allaha güvenerek fela
kete göğüs germeliyu. Sihhiye ve 
nafia nazırları ikinci şiddetli hava 
akınından sonra yar<iım işlerini 
tanzim etmek üzere İskenderiyeye 
hareket etmişlerdir. 

Mekteplerden bir kısmı hastane 
haline konulmuş bir kısmı da ev. 
siz kalanlara tahsis edilmiştir.> 

Mısır Başvekill de dün tayyare 
ile İskenderiyeye hareket etmiş -
tir. 

. ZAYİ - otuz beş Otuz altı senesi 
Istik!AI Lisesi onuncu sını:ftan almıı; 
olduğum tasdilaıamemi zayi ettiğimdan 
ve yenisini cıkaracağımdan eskisinin 
hükmü yoktur. 

No: 25 ._ Maearlıoilu 

IstanbuJ ve usküdar cihetıerinde obnak üzere 2500 liralık muhtelif cıns 
iaşe maddesi ve yem il~ eı;ya taşittirılması işi 11/ 6/90 günü saat il de pa• 
~rhkla ihale edilecektir. Şartnamesi her g(in komisyonda görülebilir. İstek• 
lilerm 375 lira kat'i teminatları ile birlikte Fındıklıda satınalına komisyonuna 
gelmeleri. ( 4408) 

* Verilen fiyatı pahalı görülen 11000 tavuk 14/6/90 günü saat 11 de pazar-
~a satın alına~tır. ~~en bedeli 8250 lira olup kat'i teminatı 1237 
liradır. Şartnamesı her gun komısyonda görülebilir. İsteklilerin belli gün ve 
.. atte Fındıklıda satınalına komisyonuna gelıneleri. ( 4462) 

- * ~gıda tarih, numara ve ihtivn ettikleri mebalığı havi ıs adet eyniya.1 
tesellum makbuzu zayi olmuştur. İbrazında hükmü yoktUI'. Bulunursa i.taı:ı.. 
bul Komutanlığı Levazımına teı;limi rica ve il.an olunur. 

25/9/940 '11ıırilı ve 2/43 
28/8/940 Tarih ve 2/42 
21/8/940 Tarih ve 2/41 
22/10/ 940 Tarih ve 3/2 
31/8/940 • • 3/3 
25/8/940 • • 3/4 

24/9/ 940 
26/ 8/940 
20/9/940 
9/10/ 940 
9/10/940 
9/10/940 
9/10/940 
9/10/940 
9/10/940 
9/10/940 
9/10/ 940 
16/10/ 940 

23/9/940 
13/10/940 
E6/9/940 
26/9/940 

6/9/940 

• 
• • 
• 
c 

• 
c 

• 
• 
« 
• 
• 
• • 
• 
• 
• 

• 58405 
« 2/6 
• 2/46 
• 1/38 
• 1/39 
• 1/40 
• 1/42 
c 1/43 
• 1/44 

c 1/45 
• 1/46 
• 2/49 

• 2/47 
• 3/50 
• 2/47 
• 2/45 
• 2/44 

numarah 19 lira 80 kuruşluk soğan 
c 14 lira 97 kuruşluk dört kalem sebze 
c 11 lira 10 c c c c 
• 119lira59 c 5 c. 
« 351 lira 17 c Sığıreti 
c 24tl lira 38 < Peynir, tuz, sabun, 

c il lira 25 
c 178 lira 32 

• 12 lira 98 

• 92 lira 98 
c 112 lira 27 
c 124 lira 25 

• 149 lira 
c 124 lira 25 

• 124 lira 25 

• 99 lira 50 
c 74 lira 50 
c 58 lira 80 
c 32 lira 
c 11 liı:a 92 

• 137 lira 6 
« 28 lira 69 
c 21 lira 43 

zeytin tanesi, 
c Taze üzüm, 
c Odun. 
« 4kalem sebze 
« Ot saman. 

• Ot saman 
c « « 

• 
c 
c 

• 

c 
c 

• 
c 

« 
• 
• 
• 

c c c 
Gazyağı 

• c 
c Patates 
c 6 kalem sebze 
c 6 kalem sebM 
c 4 kalem şebze 

Alman c'-1 "'- iiote ikiom· 
vaı elmelde, miilolıaklalnı ... hiilun~ 
~ıda 'hrCl:nakbcb.r. Almanlar tfmrit de 
müst.e.mlekelerinizin za.pt&na 1tapa.,...._ 

Çe>k değerli ve çalışkan bir idare 
adamı olan Faiğin ölümü derin bir 
teessür uyandırmıştır. Cenazesi 
dün Fatihte Kızta~ındaki evinden 
!<aldırılmıştır. Cenaze merasimin • 
de Vali muavinleri, vilayetteki 
arkadaşları ve dostları bulunmuş 
Ye namazı kılındıktan sonra Edir. 
nekapı Şehitliğiııe defnolllllDIUf • 
tur. 

İngiliz ve Dö Gol taraftarı ·kuv
vetli mülrezeler topçunun yardı
mile Suriye hududundan Şam'a 
giden yoldan iJerlemiye gayret e
diyorlar. Misli görül.memiş bu hü· 
cum karşısında gafil avlanmıyan 
kıt'alarımız cesaretle vazifelerini 
yapmaktadırlar. 

VİŞİNİH VERDİGİ TAFSİLAT 

Vicby, 9 (A.A.) - Ha911S _ 01I ajansı 
büdiriyor: 

Bu yeni muharebe, Orta Şark 
harbinde çok büyük bir ehemmiyel 
arzeden yeni bir safhadır. Çünkü 
birçok ihtilatlar doğurabilecek ırna
hiyettedir. Mısır'a ve Mısır'ın mü
dafaasına gelince: Müttefiklerin 
Suriyeye gelmeleri Mısır'ın şark 
hududundaki tehlilreyi izale etmek. 
tedir. 

~ t üırı.cö İera. -.urı1uıun.ıa..: 
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-dır, SmV• ...., l.iM-111 Wea sa.le. 

rinizin önünde yapılıııa.kta. olan '• ha.
rcl<ethı ilk ~ Cleşitil •lın.okte
ıUr. sm. 4~ ~ seı..ty..,.., oı . 
lal<is müşterek düşmarumıza UrfJ size 
ranlmı loin ....... onu. H'*- et
meylnı.ı, lWllelbôdn laııma ..-ış 
elan~ ............. ,,_ eıılbıla. 
Al- .................. ~- tua-

fJBDdoa - tiirtii - .... - berlıı•- ı r..,~-~ .... ---·-----
:,.:-;::~:._~ı;;:.-ı.:':.:VÜ· ı B O R SA f 
lm8- olacıı1<1ır. ~aua ya......,. • 

-- elı eılerde ıperel kfıl'n t tn Fraa-
- - iııln ne llade eltlllıııl .,.._. S. BORSASININ 9/6/!Ml FİYATI 
mit hl--. Bana leke!- ak· 
•:· ' • l'evr te' • ""· 

Ge-..i v ....... ;y;,,.. - - Al
-..Ia.ra kartı elde edile,. miilOolil< sa
ferinJ baiUia&ıtatan som-a. ber=mm· .. 
oilıJ .. -...ue billl-: 

1 · Sterlin 5.20.215 5.24 
100 Dolar 130. 130.-
100 İsviçre fH. 20.985 30.2~ 
100 Peçeta 12.M5 12.9375 
l-00 Yen 30.915 31.1375 
100 İswç lu'oıw 30.525 30. 740 
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t!eiB. n. ... - Aılı deill .ı.we -
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İS. DOK ve ANTROPO T.AHVtL 

12.BO 12..at 

Dün Suriye hududunu geçen İngiliz
ler ve De Gaulle'cü kıtalar bu gün g 
Haziran öğleden sonra taarruzlarını 
şiddetlendl<ınişlerdir. 

Cebelirürüz ile Haoran dallan ara
sındaki mıntakada bu tarruzıar bil)oilk 
nisbette tanklıu Jlıüva eden mühim 
kuvvetlerle yapılmıştu. Setr cüzitam
Ianmıı topçu ve hava kuvvetlerim.itin 
müzaharetile toprağı karış karış müda.. 
!aa etmlfler 'le düşmana ciddi zay;aı 
verd:irınişlerdir. Oldukça zırhlı araba 
da tab.rip edilmlııtir. 

Lülıınon'ın samı """~ düe
manm suvati ve z.uhlı cü.z.itamlan Li
'tani nehrinin cenı.ıbnua atılnuşiır. lfu
f\arebe umumı Litani Merciun-Kuneitra 
Şeyhmeslrin battı üzerinde oetin bir 
tarzda devam etmektedir. · 

HA VA FAALİYE!'İ 

M~ uçan İnaiJ.iı< ta:n-ueleri, 
ffillep Royak ve Şam tayyare meydan
larile Merciun mevkillı:i bomiiıardımana 
devam ekrıii1erdiı' e 

Suriyeye girmekle Türkiye ve 
Irakla olan münasebet kolaylaşmış 
olacaktır. 

paraya ,;evrilmesine karaı· verilen 
Tarpahın marı.a bir adet kapalı bi:nelt 
>tomobilinin 1 .inci açık arttırması 12/6/ 
lil tarihine tesadüf eden Per~embe 
~ü saat 10 da İstanbulda Gazhc;::eşme
de Kireçli sokağında 19-23 No: lu :lab
rikada yapılacak ve kıymetinin %75 
ni buknadıtı surette ikinci açık arttır
ınaamm 17/6//941tarihine1esadüf eden 
Salı ıüatı ayni malıal ve saatte yapı-
..acağı lltn ol:unur. (H78) 

Askeri Fabrikalar Satınalma Komiayonu lli11lan 1 
--~~~~~...,;_~--

. T~ı:min ~dilen bedeli 40 lira olan Zeytinburnu silah. tamirhanesi arau .. 
s:1 da~ılındekı otlar bir sene Jnüddetle açık arttırma · ile ihale edilecek.tir. Ta .. 
1ıplerın. ~.uv.~~at t.ernlna.tı olan yüzde 7,5 nisbetinde~i 3 lirayı her hangi hir 
Mal M~durluğüne yatırarak: alacaktan makbuzla birlikte Salıpazarında Aske.ıı 
rl Fab<'ıkalar yollamasındaki Salınalına komisyanıaıa 17 /6/941 salı gün!! .-ıal 
H de müracaatları. (4315) ' 

* 2,.5 &ıoa W'I _. m'w kiele !..S fon W'J ftRta •nwe"k 

Tahmin edilen bedeli (18600) lira olan :yukarda yazılı !ı:öeele ve vaketa• 
Antalya Orm Ç • M ••d" ) •• v .. d lar Askerl Fabrikalar umum müdürlüıW.n ıtne'rkez satınalma komiis,-onu.nca an evırge u tir ugun en 26/6/1141 perşembe gün.Ü saat 14,30 da pazarlıkla ihale edilecektir .. 

1 - Antalya virnyetiııin Korkuteli kazası dahlli.1ıde hudutla• şarfamnede Sartname;ı paxasızdır. Muvakkat teminat (1387) lira (50) laıruştur. Bu 
razıll (Hacıbekir-sama.) devlet onnanındıuı tahminen (2324) met ekü di- vake_ta ... köseleleria ™>y'eti uınumiye.ıoı birdRa venrıek mümkün o! ınadıjı 
kili ~ _ağ".cı bir sen içerisiııde çıkarılmak üzere 31/0/9U tarilı.in~en fıiba- takdirde llJ'J'1 a,yn da ilıale edilebilir. (4425) 
ren yırmı gun müddetle kaJl<llı zart usulile arttırmaya konulmllllur. * 

2 - Arttınna 20/8/941 tarihine müsadif cuma günü saat Oll beşte An- Ahı ...... '* tamirtıane ve miifle Pittmm .lap. teaist 
talT<I Orman mlidürlüğ binasında yapılacalthr. Keşif .. bedeH (21.500) lira olan yukarıda yazılı inşaat Aokeri Palll'ikalru 

3 - Bel>er gayrı mamul metreküpiln mulıammeo bedMi (ffü.) lısuroftıır umum müdurlüğü merkez satınalma komisy<munca 26/6/9•1 pel'lembct günü 
4 - Muvakkat teminat (854) lira (07) kurU§t.ı.. · oaat 15 le ~apalı ZOr:lla ihaloı odilecektir. Şa'14name (l) liM (8) ~. Ml>· 
5 - Şartname voe mukavelename projeier; Anka.a Onnaa umum müdür- ıı-t .Mmiaat (1812) lira (50) kuruıkur. 

lüğü ve Antalya Orman ç.,virııe müdvlüiün<JQ·görW>ilir. ı Tali~ıe. ... t.eklif me!oluplarını me2kı'.>r &ünde oaai 14 de kadar lcomi2yonı 
. . 8 - Teklif mektuplarının 20/6/941 PU>ü saat 14 de kadar komisyon :reiıı· v.....,leri. ( 4424) 

lijine ver:ılıru>si IAzımdır. ----------------------------
7 :-- İste~rin Ticaret odası vesikasi.le INrl.i.kte 'belli emıen gtın ve Salo.il>i: E. İ Z Z E T, Neşrjyat Direktörü: Cevdet Karawı.ı. 

- iloale ~ ıaüraeaatıarı. (.-?) B ıWıCı yer: •S- Telpaf. Matlıauı 
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