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Suriyenin işgali 
karşısında Vişi 

ilk haberlere göre, Vişi
nin ak.ültimeli fiddetli ol
maktan ziyade paailti r; 
Darlanın Fran•u. milleti
nin temayülleri oe Ame
rikanın tehditlerini hiçe 
•ayarak lngiltereye karşı 
harbe kadar gitmekten 
çekindiği anlaıılıyor; fa
kat lngilizlerle Har Frarı
•ızlar iıgal ifini çabuk bi
tirmek mecburiyetinde
dirler. 
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Milli Şefin 
1 Seyaha leri 
Reisicümhur Ankara • 

cıvarın-

da bir tetkik yaptılar • • 
gezısı 

Ankara, 10 (ikdam mu
habirinden) - Reisicüm
hur lamel lnönü dün An
kara civarında bir tetkik 
gezisi yapm11lar, bu ara
da Polatlı ve Haymana 

ha:r.alarını şerellendirmiş

lerdir. lamel lnönü tet
kik gezilerinin nihaye
tinde Ankaraya avdet bu

yurmuşlardır. 

PARTi s miyenin işgalinden ziya
de, Mihver .lı:uvvetleri
nin oraya yerleşmelerini Sariyedelrl müttefik kuvvetler kumandanı General Wilsoııl ve Suriye haritası 

--------------------:- lngiliz ve Hür Fran- i • - • • • •• 

GRUPU TOPLANDI 
önlemek gayesini takip eden İngi
liz - hür Fransız hareketi devam ve 
inkişaf ediyor. Müttefik kuvvetler, 
her taraftan Suriye içerilerine nü
fuza çalışmaktadırlar. Suriye top
rakları Filistin, Şarkf tl'rdün, Irak 
arazisi tarafından çevrilmiş oldu
ğu için, cenuptan, doğudan, cenup 
ve şimal doğudan taarruza müsa
ittir. Denizde de İngilizler hakim 
olduklarına ve hava hô.kimiyeti de 
İngilizlerin elinde bulunduğuna 
göre, hür Fransızlarla İngilizler 
mühim motörlü ve zırhlı kuvvet
lerle hareket ettilderi takdirde, 
Suriye dahiline kolayca nüfuz e.ı ... 
bilirler. Bu arada, Mihver, belki, 
sadece hava kuvvetlerile bir ,.ır
clımda bulunur. 

Suriye bôdisesillde ea mfihlm 
noktalar şunlardır: 

1 - Suriyedeki Fraımz lm'n'et· 
!erinin mukavemeti; 

Z - Lübnan Ye Suriye halkmm 
tutacakları yol; 

3 - Vişi hü.lulınetinin takip ecle
eeği siyaset. 

Suriyedeki Fransız kuvvetlerinin 
büyük bir mukavemet goöstermiye
eekleri tahmin ediliyor; çünkü bu 
kuvvetlerdeki kumanda makam
larını işgal eden Fransırların ikiye 
ayrıldıkları, bir kısmının hür Fran
sa, diğer bir kısmının esir Fran
saya taraftar oldukları söyleniyor. 
Bu rivayetler ve bazı Fransız kuv
vetlerinin daha şimdiden hür Fran
sız kuvvetlerine iltimık ettikleri 
hakkındaki haberler doğru ise 
Fransız ordusunun büyük mukave
met göstermesi beklenemez. Muh
telif eeza ve anasın böyle bir tef
rika ile birbirinden aynlmış o
lan bir ordu, mağlUl>iyeti önceden 
kabul etmiş demektir; çünkü kale 
içinden fethedilmiştir. 

Lübnan ve Suriye halkının tuta
cakları yola gelince, İngiltere ile 
hür Fransa, daha hareket başlar
ken Lübnan ile Suriyenin istikla
lini ilan etmişler, senelerdenberi 
•·adini tutmıyan Fransanın yapma. 
clığını işin başında yapmışlardır. 

Ayni zamanda, İngiltere, bu iki 
memleket halkına birçok iktısadi 
menfaatler temin etmiştir. Lübnan 
ve Suriyenin bir senedenberi ablu
ka altında bulunduğu ve halkın 

büyük sıkıntılara ve mahrumiyet
lere maruz bulunduğu, iaşe buh
ranları geçirdiği düşünülürse, İngi
liz ve Fransız kuvvetlerinin Suri~ 
yede memnuniyetle karşılanacağı 

louvvetle tahmin olunabilir, Lüb
nandaki Fransa aşıkı hıristiyan

larla Suriyedeki Ermeniler muka
vemet gösterseler bile hunlardan 
yalnız ikincilerin silaha sarılmala
n muhtemeldir. Suriye nüfusunun 
büyük ekseriyeti, Fransız sömürge. 
cilerinin idaresinden asla memnun 
olmadıfını birçok defalar gösterdi
ii için, istiklal vit ve ilin ederek 
relen kuvvetleri, halk herhalde, 
iyi karşılıyacaktır. Esasen silabsız 
halkın, tayyare, tank, zırhlı otomo
bil gibi modern vasıtalara karşı 
mukavemeti pek kısa sürer. Bu iti
barla Suriyelilerle Lübnanlılar, bü
tün tahminler hilafına mukaveme
te kalkışsalar bile dayanamazlar. 

Vişi hükumetinin takip edeceği 
siyasete gelince, bunun, daha ziya
de pasif olacağı, şimdiye k~ ge
len haberlerden anlaşılıyor. Vişi
nin bugüne kadar kullandığı dil, 
Darlan'ın işi İngiltereye harp ila
lllna kadar götürmiye meyyal ol
madıiını gösteriyor. Eğer, Vişinin 

(DeYama t tlacll .. 7fHa) 

DARLAN 
nutuk söyledi 
Darlan Almanya ile 
işbirliği yapmanın 
lüzumunu tekrarladı 

Amiral Darlan 

Vichy 10 (A.A.) - Ofi: Başve -
kil muavini amiral Darlan, saat 
21 de radyo ile neşredilen bir nu -
tuk söylemiştir. 

Amiral Darlan bu nutkunda ez. 
cümle şunları söylemiştir: 

•Fransayı kurtarmak için haya
tını Fransaya vakfetm~ olan şefi
mize ne kadar minnettar olsak az.. 
dır. 

Fransa, henüz kurtanlmış değil. 
dir. Akim münakaşaların ve hü -
kumete karşı acı tenkitlerin zama
nı gelmemiştir. Bugün, disiplin 
ve birlik zamanıdır. 

Muvaffak olması için, Mareşal 
Peten hük\ımetine, cesaret azim 
ve sebat, nefis feragati ve milletin 
müzahereti lazımdır. Eğer millet 
bunu yapmak istemezse ölecektir. 
Fransız hükıimetinin üç vazifesi 

vardır: 

1 - Fransız milletinin bugünkü 
(Devanu 3 üncü ııayfada) 

SON DAKiKA 
•• 

Fransızlar 
mukavemete 
devam ediyor 

Zırhlı İngiliz kıtaları
nın harekatı hızlandı 

Vkhy, 10 (A.A.) - Ofi: 
9 Haziran öğleden sonra ve 10 Hazi

ran sabahı, Lübnan sahili ile Cebelidü. 
ti.iz arasında haı·ekett.e bulunan ve bi
risi zırhlı olmak üzere müteaddit fırka
dan mürekkep olan İngilız ve Dö Golle 
cü kuvvetler, BeyrÜt ve Şam istikame
tinde yeniden gayret sarfetrnişlerdir. 
Cebel.idüruz ile Hermon dağları arasın. 
da jımeytra ve Şeyh-Meşkin ileri Fran 
sız karakolları garnizonları, kendHcri
oe verilmiş olan tehiı etme vazifeleri~ 
·ıi yaptıktan ve düşmana ciddi zayiat 
verdirdiklen sonra geri çe.kilmişlerdir. 
Dtişman, bu sabah Saassa'nın cenubun
da Merjayun-Leja çöl m.ıntakasının 
garp lwdudu urnuml hattı üzerinde 
durdurulmu~lur. LUbnan'Jn cenubunda 
sahil mıntakasında, İngilizler, Fransu 
kıtalarının mukavemetini kırmağa te
şebbüs etmişlerse de rnuvafak olama
mışlardır. Hücumlar, harp gemilerinin 
top a~inin müzahareWe zırhlı unsur-

(Devaını üçüncü aayfada) 

Belediye resimleri 
ve tarif el eri 
yapılacak 

üzerinde 
zamlar 

Dün Ankaradan dönen vali 
mühim beyanatta bulundu 

Vali ve Belediye Reisi Lôtfi Kır
dar dün sabah Ankaradan \j(lhri -
mize dönmüştür. B. Lôtfi Kırdar 

Ankarada şehre ait muhtelif işler 
hakkında temaslarda bulunmuş • 
tur. Mumaileyh bir muharririmize 
şu izahatı vermiştir: 

•- Ankarada bilhassa asker ai
lelerine yardım ve imar planları 
işile meşgul oldum. Asker ailele • 
rine yardım için Dahiliye Vekille. 

Çörçilin 
beyanatı 

Avam kamarasında 
mı nakaşalar o 1 d u 

Çörçil bir çok su
allere cevap verdi 

Başvekil Çörçil 

Lo11dra, 10 (A.A.) - Bugün 
Avanı Kamarasında başlıyan 

miizakerelerden evvel bir mü· 
nakaşa olmuş ve Başvekil M"ıs
ter Çörçil ahval hakkında bir 
çok suallere cevap vermek 
mecburiyetinde kalmıştır. 
Başvekil bu münasebetle 

Suriye hakkında müzakerat
tan evvel bazı beyanatta bu
lunmayı kendisinin de arzn et
tiğini ve fakat beklediği lia
berlerin henüz vürut etme
miş bulunduğunu söylemiştir. 

(Devamı 3 üncü sayfada) 

ti tarafından hazırlanmakta olan 
kanun dolayısile mahalli vaziyet • 
lere göre belediyelerin kendi ih -
tiyaçlarını nazarı itibara alarak 
belediye resimleri ve tarifeler üze
rinde yapılacak zamların nisbet -
!erini tayin etmek hakkının Umu
mi Meclislere verilmesi hususun -
da bir teklif yapılmı•tır. Muhtelif 
belediyelerin vaziyetleri göz önün. 

(Devamı 3 üncü sayfada) 

Hitler sulhe 
taraftar değil 
Nevyork 10 (A.A.) - Amerika

nın Belçikadaki eski büyük elçisi 
Cudahy Amerikaya dönmii§tür. 
Cudahy Almanyayı ter}"tır eden 
evvel gazeteci sıfatile Hitler tara
fından kabul edilmiştir. Hitlerin 
kendisini gayri dostane bir vazi • 
yette kabul ettiğine işaret eden 
Cudahy ruyor ki: 

Bende hasıl olan intıbaa göre, 
Hitler Amerikalı olduğum için be • 
ni sevmemiştir. Almanlar ve Hit
ler Amerikanın yakında harbe gi
receğini zannediyorlar. 

Hitlerin Cudahy üzerinde bırak. 
tığı intıbaa nazaran Hitler sulh 
yapmak veya sulh müzakereleriııe 
girmek arzusunda değildir. 

ALMAN • FRANSIZ SULHU 
Nevyork 10 (A.A.) - Nevyork 

Tiınes gazetesinin İsviçre muha -
biri işgal altındaki Fransada bu -
lunan Alman makamlarının Vichy 
hükfunetine derhal sulh aktedil • 
mesi hususunda kat'i bir teklifte 
bulunduklarını yazmaktadır. 

Teklif edilen sulh muahedesine 
göre, yapılacak tavizler tayin ve ge 
ri kalan Fransız İmparatorluğunun 
bütünlüğü garanti edilecektir. Fran 

(Devamı 3 üncü sayfada) 

sız kuvvetleri Şam Maarıf V ekılımız dun 
kapllarına dayandı 

ta K;::~e,k!~a~~~~;~ı.;; t~~ri~ Or- bey a n a t ta bu 1 un d u 
Suriyede, muttefık kuvvetlerın 

girişi memnunıyet verici bir tarz-

da devam etmektedir. Umumi in- M"JJ"' M •• d f 
tıba kuvvetlerimizin muvasalatı 1 1 u a aa 
Araplar üzerinde iyı bir tesir yap

Vekilinin izahatı 
tığı merkczındedir. 

MÜTTEFİKLERİN İLERİ 
HAREKETİ 

Londra, 10 (AA.) - Reu ter a
jansının Sur'da imparatorluk kuv
vetleri yanındaki hususi muhabi
rinden: 

Sur'da Fransız kuvvdlerine men 
(Devamı 3 üncii sa~·fnda) 
---0---

ltalyanın harbe 
girişinin birin
ci yıldönümü 

Sinyor Mussolini 
Roma, 10 (AA.) - cStefani bil

diriyor>: 
Mussolini'nin bugün söylediği 

nutukta Türkiye hakkındaki fıkra
nın metni aynen şudur: 

cTürk.iyeye gelince, şimdiye ka

Ankara 10 (A.A) - C. H. P. 
Meclis Grupu bugün -10/6/9n 
Salı günü- saat 15 de Reis Vekili 
Trabzon Meb'usu Hasan Saka'nın 
Reisliğinde toplandı. 

Ruznamede Antalya Meb'usu 
Türkan Örs tarafından Milli Mü • 
damaa ve Maarif Vekilliklerine 
tevcih erulmiş müşterek bir sual 
takriri nıevcııt iru. 

Celse açılınca söz alarak kürsüye 
gelen takrir sahibi maksat ve mü
talealarını tafsilen izah etmiş ve 

onu müteakip Milli Müdafaa· ve 

ı Maarii Vekilleri de bu hus-.ısta la

zım gelen izahat ve beyanatta bu. 

mekteplere 

hAd• A .k 200, bin kişi yer-
Bu a ıse merı a· I t" "ld" k I . k b" d eş ırı ı, ra ın emrı 
ya arşı ır mey an Kahire 10 (A.A.) - Mısır başve
okuma telakki ediliyor kili dün İskenderiyeden Kahireye 

Vaşingt.on, ıo (AA.) - Bahriye 
Nezaretine gelen bir habere göre 
Robin Moor Amerikan vapuru Ce
nubi Atlantikte bir Alman denizal.-

tısı tarafından batırılmıştır. Bahri
ye Nezareti hadisenin resmen teyit 

(Devamı 3 üncü sayfada) 

dönmüş ve geçen Çarşamba gecesi 
Alınan hava akını esnasında 147 ve 
geçen Cumartesi yapılan akın es • 
nasında öa takriben 400 ki{;inin öl. 
düğünü bildirmiştir. 

Kral Faruk İskenderiyeden ge • 
len muhacirlere tevzi edilmek üze 

(Devanu 3 üncii sayfada) 

• • . -

dar bütün ·İngiliz davetlerini red- ki • ki" 
detmiştir. Reisicümhur İnönü, İn- Ekme erın şe 1 na uğramaz fikrindeyiz. Alaka

dar makamların bu teklifimiıı;i 
D.llZarı dikkate almasını temeıını giltereye herhangi bir suretle gü- Yazan: s.ltimi /:u.t SEDES 

venen bütün milletleri feci bir fıkı- ı-------------
betin beklemekte olduğunu gör-
müştür. 

•Fakat, bu frrsattan istifade ede
rek Reisicümhur İnönü'ye şunu 
söylemek isterim ki İtalya, Türki
yeye karşı 19'28 de başlanan ve bi
zim için daima baki olan anlayış 
ve işbirliği siyasetini takip e~ek 
azmindedir .• 

(Devamı 3 üncü sayfada) 

Bizde ekmeii ziyan eden Jo.. 
bntalarda yemek yiyebileıa 
sllmredir, ekmek de en çok lo
lı.uıtalarda ziyan olur, mÖf(eri 
kalkan sofrada bir yığuı iç ,.. 
kabuk parçaluı kalır. Pek çok 
evlerde da ekmek içleriaia art
tığı malftmdur. 

ederiz. 

* Yani çepıi ekmeklerin sıkı hir 
keetrole tibi tutulacaklarını o
kndıını da akbma pldi: Fırınc:ı
larla b&f8 pkıııak çok ııüç! .. 

1~1 a;,~"tt:4zı R:A r.?~cJlP.1A~: \a u .. v .. " ~· ~ l'C e • s A.:, L. T u ~ u L ) .. 

'ltI1.~1~:t~:M~h.i'fiiTul~~~J;f'~'fu. o~g~tlJ:ıp~n'· ~ülı:t;:~ ·"~.i~ijt 

Bu ziyankhlığın neden ileri 
geldiği incelenecek olursa, ıı... 
günkü yuvarlak şeklin ziyanda 
amil olduğn meydana çıkar. Bu
gün ekmekten azami tasarnıl 

yapmak mecbııriyetiudeyiz, bv
nun için ekmeklerin şekillerini 
değiştirip, baston franrafosı fcl<· 
!inde, ince ıwuı. ekmek çaknıla
maz mı? Bu tekliıı kemıesi ko
lay olacatı cibi, inu ve düzgiia 
kesilebilffeiiaı.de11. içleri ti& liya-

Sebepsiz bir ekmdl ouhraaı 
ihdas edilditi ııünlerde bu ~şle 
alikadar bir zatuı yanında :diııı. 
Tanınmış, manıf ve meşhur bir 
fınncımı.da konUJllyor, buhra
mn sebeplerini araştır!yMdu. 

Tanınmış, manıf, >neşhıır fırın

cı dört •ey iddiA etti, kot'tvrtle 
iddia etti ve bu dört ŞC>' incel• 
niru:e, dördünün de yalan olıl•
iu meydana çıkb. 

~ ''·•" .; • • •• " ·•" • • ·"··'•' _, •c O.·.• • ~-.,~~ ... -.... '~le;~·.· 

.,~ 

.. 

, ..... .,,, - . . .. ,~ ....... "~ ~,.,.~ ""'· 
70st~d~ Ziy;: Ş~kiri~~b~.i"'r'nühim tarihi cs_eri . Arap · aleminin heyecanlı. 
1 hadis~leri~i v.e islam ordularının yaptığı. muharebeleri anlatmaktadır 

T•ntDmlf, manıf, mefhur bir 
fınncı resmi bir konuımada dört 
,..ıan liiylene, •WI BeLectiyuia 
i>aşına ıelealer!., 

' 



SAYFA- Z 

evlevilik Nedir? / fDIS POLfriKAI 
Celaleddini Rumi Kimdir? 

Bir otobüs saf ası ! 
OLobüslerin tıkabasa dolması pel 

bir ., ey değil amma, şu insanın ayr 
ğına basanlar, burnunu diroekL 
yenler, şapkasını yassıltanlar, hat 
ta yarım tertip kucağına ilişen!t 

Yardım sevenler ce
miyeti şubeleri açıldı 

r ' Çay yerine ot · Asıl cephe 
Yazan : ZİYA. ŞAKiR 

-113 -
- Derviş Mehmet! .. Al şu para

yı .. BaLkpazarına kadar gıt. Ora

da, köşe başında bir tütüncü var
dır. Oradan bir paket tiıtiı.n al Gel. 

Derdi. 

--------------·---
Dünden itibaren 

cemiyete aza 
şehirde v~ kazalarda 
kaydine başlandı 

satıyor muş! 

Dün dükkanında ot 
dolu kutular bulu-

nan bir tacir 
yakalandı 

Yazan: Prof. Şükrü Baba.. 

(E5) ~ bü_yük harp, başladığı 
19) ilk gundenberi, fakat he-

le Fransa mağlup olarak 
aradan çıktıktan sonra açıkça ve 
çırıl çıplak bir İngiliz _ Alınan dü· 
ellosu mahiyetini aldı, Cermen ve 
Anglo-Sakson teknik, medeniyet ve 
dünyayı anlayiş tarzı birbirile çar• 
pışmıya başladı. 

İngiltere asularılanberi yaptığı 
Meseıa, İstanbul surları haricin

deki (Yenikapı dergfilıı)nda veri

len bu emre, o derviş itıraz ederek: 
- Dedem! .. Çok yorgunuz. Bu

radan, Balıkpazarına kadar gitmi
ye ne lüzum var ... Şuracıktaki tü

tüncüde de ayni tütün bulunur. 
Oradan, alıp geleyim. 

Diyemezdi... Bilakis müptedi 
derviş, derhal aşk ve şevk ile yerin.. 
den f ı rlıyal'ak; 

- Eyvallah ... 

Dedikten sonra, hemen zembili 
sırtına vurur .. yazın müthiş s.cak
larına, kı~ın dondurucu ooğukla
rına ve yahut yağmurlara ve ça
ınurlara rağmen, ıaaa, Balıkpaza, 
rına kadar gider. O tütüncüden tü
tün alıp getirir. Sipariş eden dede
ye verirdi. 

meydancı dede derhal (küstah) m olmasa! Dün, ikinci durak yeriı. 
höcresine gı.rer.. derviş hırkasın . den tam yükünü alınış olan bir otc 
onun sırtına verir. Höcre kapısının büse üçüncü duraktan da dört be 
önünde duran (paşmak) yani, pa- kı,şi tık:lınca bızim yeni ıskarpin 
buçlarını çevirirdi... Dervişlerin lerden birinin bombesı hapı yutt t. 
lıöcrede bulundukları zaman, kapı. Herüçioğtu sol iskarpinimin bur 
nın önünde çıkardıkları pabuçları, nuna kendi sağ ökçesi!e öyle bir 
uçlar höcre kapısına müteveccıh basmış ki, bizim kaskatı bombe iki 
olmak üzere yanyana koymaları kat oluverdı. İşın farkına varan 
adetti. işte meydancı dede, bu şe- hödük, hemen pardonu bastırdı 
kilde duran pabuçların vazıyetle- amma kaç para eder. Iş sade bu
rinı derhal tebdil ederek, topuklan ı nunla bıtseydi yine aldırmıyacak 
höcre kapısına, uçları da, harıce bu yazıyı yazrn:yacaktım . Fakat 
müteveccih olmak üzere çevirirdi. biraz scnra, asıl kendı burnuma 
Bunun miinas · inen bir dirsekle iskarpinin burnu-

-· i ş te, pab~çların dışarıya çev- nu unutuverdim ve şiddetli iki ak
rılmiştir. Arlık sen, bW'ada dura- sırmadan sonra bu ikincı hödük 
mazsın. Çı k, gıt. aleyhisselama: 

Demekti ... Buna dervişler arasın- - Kör müsün be adam? 
da (seyyah vermek) de derlerdi. Diyecek oldurrı, fakat o, daha a-

Bu suretle, pabuçları çevrilmiş 

olan derviş, artık bir dakika bile 
dergahta duramazdı. Derhal eşya
sını loplar.. sessizce kaybolarak 
(sırra kadem basar)dı. 

çıkgöz davranarak: 
- Kör olsam, gözlük takardım' 
Mübarek, yine nezaket gösterdi 

de senın gibi, demeyip yalnız göz
lük takardım sôzıle iktifa etti. 

Yardım Sevenler Cemiyeti dün ıdına ba§lanmıştır. Bakırköy, Ça -
Taksimdeki Merkez binasında bir talca, Yalova, Silivri kazalarında 
toplantı yapmıştır. ı cemiyetin şubeleri dünden itiba • 

Bu toplantıda yeni açılan kurs- ren faaltyete başlamıştrr. Eyüp 
!ara giden bayanların miktarı göz •kazası hastaneler mıntakası dışın
den geçrrilmiş ye bu kurslara ya. da olduğundan cemiyet tarafından 
zılmışken bazı sebepler dolayısile bir otobüs kiralanmış ve bu mm • 
gidemıyenlerin müşküllerı halla • !akadan kurslara iştirak edecek o
lunmuş, cıvar hastanelerdeki kurs lan bayanların Gureba hastanesi. 
!ara devamları temın edilmiştir. ne gidip gelmelerı teıı;ıın edilmiş 
D!ğer taraftan cemiyet makbuz. ve ayrıca iki hasta prevantoryoma 

!arını tab'ettırmış ve dünden iti ~ ücretle yatırılmış ve dört işsize ış 
haren cemiyete taahhütlü aza kay.· temın olunmuştur. 

--------.. -------~ 
Kadıköyde yapı· 

lacak istimlak 
Basma satışları 

çok arttı 

Fiyat Mürakabe Bürosu memur- muharebelerde nadiren kendisi 
!arı çay ihtik~rı yapan biri hak • filen iştirak eder. (Birinci Napol· 
kında ceza zabıtları tanzim ederek yon muharebeleriude olduğu gibi) 
mahkeme~ vermişlerdir. Asma _ birtakım kademe ve tertiplerle di· 
altında ticarethanesı bulunan Mi. ğer memleket ve milletleri miica
hal oğlu Yorgı Bahba çay kutuları deleye sevkederek- cihan ü:ı:rinde
çine ayı üzümü otu denilen bir ki hakimiyet ve nüfuzunu hem mu

nevi maddeyı doldW"arak çay diye hafaza ve hem de tevsi etmesini 
satışa çıkarmıştır. Yapıları ihbar maharetle idare eder, Avrııpaya 
üzerıne bu ticarethanede araştır _ karşı politikasında daima karada 
ma yapılilll§ ve çay kutularının ya en kuvvetli devletin hasmlle uzlaş
rısından ziyadesinin bu otla dolu mak, ona yardım etmek ve böylece 
olduğunu ve bır losmında da yüz- bir nüfuzun kıt'aya bakim olması
de ellı miktarında çay bulundu • na mani olmaktır. Bu suretle Na
ğurıu tesbıt etmışlerdn". polyon Bonapart'a karşt herkesle 
Diğer taraftan kuru kahveci Hü • ittifak etmişti. Üçüncü Napolyon 

seyin isminde bırı de dün adliyeye da Avr~pada hakim olmıya haşla
leslim edilmiştir. ymca Bısmarkı Fransaya karşı aç

Bu adam y üzde yüz nohudu kah ~;ğı ·mücadelede tasvip eylemiş ve 
(Dalıa \'ar) bir 

Florya • Çekmece yolu 

Dördüncü duraktan pek zorlukla 
içeriye atlıyan kereste yapılı bıri 
de yanımdaki zatla bana dönerek: 

- Biraz sıkışalım baylar! 
Dedikten sonra ıki kişilik yere 

kendini de stluştırmak istedı. Fa-

Vali imar projesini 
tasdik ettirdi 

Sümerbank yeni 
şube açacak ve dıye satmaktan suçludur. Uçüncü Napolyon'un hezimet ve 

Dergahın ve tarikatin disiplini, Vilayetımız Nafıa Mudürü Bed-
hiçbir sebep ve mazeretle ihlal e- Florya - Küçükçekmece arasın
dilemezdi. (Usul ve adab)ın bari- dakı yolun katranlı şose haline çev
cinde hareket etmek, (Mevlevilik)- rilmesi kararlaştırılmış ve faaliye
in seref ve haysiyetini rahnedar te . geçilmiştir. 
edecek gayriahlaki fiillerle üliet Maçka • Dolmababçe araıında 

kat, tam bu aralık biletçiriin: 
- Solda .. kamyon!.. 

Yaz münasebetile basma satış -
ri ve Nafıa Müşavırlerı dün Vali tarı arlmıştll'. Yerlı Mallar pazar
ve Belediye '.Reisi Lfitfi Kırdan zı. !arının mevcut satış servisleri ihti· 
yaret ederek Ankarada tasdik et _ yaca kafı gelmediğinden yalnız 

basma satışlarile meşgul olmak ü. 
tırdığı imar planları üzerınde gö. zere Sümerbank yeni b•r satış şu-

Pirinç 
fiatları 

ve arpa 
yükseldi 

esaretine seyirci kalmıştır. 1870 za
ferinden sonra Almanya kuvvetli 
bir vahdet halinde Avrupanın gö
beğinde yükselince Londra siyaseti 
derhal mağlup ve küçülmiiş Fran· 
sa tarafını illizam etti. Ve bu alaka 

eylemek, dilenmek, sarhoş olmak, §ose yapılacak yollar 
kendinden (kıdemli)lere itaatsiz-, Dolmabahçe • Maçka arasındaki 
likte bulunmak, - derecesine göre- Yorulmaz, Şair Nedim, Ihlamur ve 
cezaları istilzam ederdi. Ve bu ce- Buzhane caddelerinin şoseye çev
zalar, hiçbir müsamahaya meydan rilmesi kararlaştırılmıştır. 
verilmeden, derhal tatbik edilirdi. Bu işe 2Q bin lira sarfolunacak-

Suçlulara (küstah) denilirdi. Ve tır. Aynca Cihangir ve Türkgücü 
küstahlar, eğer (matbah canı) ise. caddeleri de şoseye tahvil oluna
(kazancı dede).. höcrenişin ise, caktır. 
(sertabbah) tarafından tecziye ve 

Demesi üzerine araba birdenbire 
sarsılınca bizim yeni kalıplanmış 
şapka da ramazan pidesine döndü. 
Çünkü aramıza sıkışmak ıstiyen a
dam, düşmemek ıçırı bütün kuv
vetile bizim şapkaya sarılmıştı. 

Ne diyelim, bu hallerin dansı 
okuyucularımın başına! 

Osman Cemal KAYGILI 

tedip edilirlerdi ı ,.-----------------------"' 
_ilk ceza, (tekdir) idi. Ve ceza L MAHKEMELERDE ve POLiSTE 1 

bırınci defasında, kazancı veya ser-
tabbah dedeler tarafından gizlice _J 
tatbik edilirdi ... Şayet küstah, bun. F t•ht k k .. ld •• 
dan müteessir olmıyarak kabahat a l e, açan arısını o uren 
tekerrür ederse, o zaman küstah, F } h k • b ı d 
umum müvacehesinde (şeyh) tara- azı ın mu a emesıne aş an 1 
tından alenen tekdir edilerek so-
nunda; - -

[Küstahlıklar af!oia] Katilin avukatı suçlunun müşahede altına 
Diye, bir gülbank çekilirdi. alınmasını istedi. Fakat mahkeme reddetti 
Büyük olan ·küstahlıklarda (ha-

pis) cezası vardı. Ve küstahlar, Cumartesi günü Fatihle kansı hafületme sebepleri bulunduğun -
(9 saat) ten başlıyarak (9 günden Mükerremi kasap bıçağile vurarak 1 dan bunların da nazarı itıbara alın 
36 güne kadar) matbahı şerifin öldüren Fazılın muhakemesıne dün masını istemiştir. 
(kazanlık) odasında hapsolunur- cürmüme'}hud kanwıurıa göre ikin Muhakeme suçlu avukatının mü 
lardı. ci ağırcezada başlanmıştır. dafaasını hazırlaması içın 19 Hazi-
Ağır cezaları istilzam eden küs- Mahkemeye 29 şahid getirilerek ran Perşembe günü saat 14 de hı • 

tahLk vak'alarında, aşçı dede, se- dinlenildi ve katil Fazılın vekili rakılmıştır. 

mazenbaşı, türbedar, neyzen ve müvekkilinin •sairi filmenam• has Küçük bir çocuk kardeıini 
kudümzen dedele. (şeyh) in buzu- talığına müptela olduğunu ileri tabanca ile vurdu 
tunda toplanarak bir bey'et teşkil sürerek müşahede altına alınma -
ederler .. yapılan küstahlığı ince- sıru talep etti. 
den inceye tetkik ve tahlil ederek Mahkeme avukatın bu talebini 
ona göre karar ve büküm verir- nazarı dikkate alarak katil Fazılı 
!erdi. adliye doktoruna muayene ettir -

Hapis cezasına mahkfı.ın olan roiş ve adliye doktoru Enver Ka • 
derviş, sigara içemezdi. Kuru ek- rarı suçlunun ceıai ehliyetini azaL 
mek ve sudan başka da kendisine tacak herhangı brr hastalığı bu -
hiçbır yıyecek ve içecek verilmez- lunmadığını bildrrmiştir. 
di. Rapor üzerine suçlu vekili bu ra 
Cezaların arasında, dayak da porun ancak bır mütehassıs tara -

vardı. Kazanc.ı dedeler, ekseriya fından verilmesi lfu:ım geldiğini 
küstahların cezalarını derhal vere- ileri sürmüşse de mahkeme bu ta.. 
rek kabahat sahiplerim tokatlar- lehi reddetmiştir. 
lar, bazan da şurasına burasına bir. Bundan sonra müddeiumumi 
kaç değnek vururlardı.. muavini mütaleasında suçlunun 

En büyük ceza (dergahtan tar- karısını öldürdüğü gerek kendi ge 
<ledilmek)ti. Bu ağır cezayı, (mey- rekse şahitlerin ifadelerile sabit 
dancı crede) tatbik ederdi ... Yuka- bulunduğundan kendısınin 449 un 
rıda arzettiğimiz hey'et taraf_ından ı eu maddeye te?an cezalandırıl. 
bu cc•zaya hü:kum v""ilir verilmez, masını, ancak badısede tahrik ve 

Eyüp civarında hır köyde oturan 
Mehmedin bir yaşında.Ki oğlu İs
mail evvelki gün evde otururken 
kardeşi dokuz yaşındaki Ömer ta
banca ile oynamıya başlamıştır. Bu 
esnada patlıyan tabancadan çıkan 
kurşun .küçük· çocuğun karnına 
girmiş ve arkasından çıkmıştır. Ço. 
cuk aldığı yaradan dolayı derhal 
ölmüştür. 

Cesedi muayene eden Adliye 
doktcnı Enver Karan defnine nıh· 
sat vermiştir. 

Bir yalancı tahit tevkif edildi 

Dün ikincı ağırcezada bakılmak. 
la olan bi.r mesken masuniyethıi 
ihlfil davası esnasında eski ifade -
sine aykırı şahadette bulunan Rı
za isminde bırısi yalan yere şaha. 
detten tevkif edilmiştir. 

rüşmüşlerdir. besı açmağa karar vermiştir. Di -
Bu meyanda Kadıköy iskelesi ğer taraftan Sümerbankın esnafa 

ile Altıya! ağzı arasındakı saha - sattığı malların perakende satış • 
nın istımlak edilıp açılması hak • !arını kontrol etmek ıçın Mliraka
londaki proıe de tasdık olunmu§- be Mürosu Sümerbanktan satış fi
tur. Derhal faalıyete başlanacak • yatları istemiştir. Piyasa bu liste. 
trr. !ere göre kontrol edilecektir 

' 
ihtikar vakaları azalıyor 
Şehrımızdeki ihtıkar vak'aları 

son zamanlarda gitlıkçe azalmağa 
başlamıştır. Evvelce fazla kazanç 
temin etmek maksadile mal topla
mış olan bazı kimseler stkı kon • 
troller netıcesinde bu malları sa • 
tamayınca Fiyat Mürakabe Ko -
mısyonuna müracaat ederek yeni
den satış fiyatı istemeğe baş!~ 
!ardır. Komısyona vakı olan bu 
gibi müTacaatlar artmaktadır_ 

Nişadır ve kalay geldi 

Tuna tarikile şehrimize 5 ton ru. 
şadır, ve bir miktar da külçe ha -
!inde kalay gelmiştir. Mürakabe 
teşkilatı bu mallara azami satış fi
yatı tesbıt edildikten sonra satışa 
erzedecektir. 

Marmara limanlarına modern 
iskeleler 

Münakalfı.t Vekaletı tekmil Mar 
mara lımanlarına birer yeni vapur 
lskelesı ınşasıriı · kararlaştırmıştrr. 
Bu suretle vapurların iskelelere 
daha kolaylıkla yanaşmaları temin 
edilmiş olacaktır. İlk olarak Gem. 
liğe modern bir iskele yapılacak • 
trr. 

Zeytin yağı fiyatları yükseldi 
Son defa olarak konulan bazı 

muvakkat vergiler yüzünden zey
tinyağı fiyatlarında yüzde 10 mik· 
tarında bir artış olmuştur. 2 asitli 
zeytinyağların fiyatı 81 kuruşa ka
dar yükselmiştir. 

Temizlik ameleıine yazlık 
elbise 

Temizlik am.elelerine yeni yazlık 
elbiseler tevzi olunması kararlaş
tırilarak 1360 elbise yaptırılmasına 
geçilmiştir. Bunlar peyderpey tev
zi olwımaktadır. 

Romanyaya üstüpü ihracatı 
Romanya ile yapılan btr anlaş -

maya göre bu memlekete son bir 
ay zarfında 700 ton stıipü ihraç e
dilmiştır. Haber aldığımıza göre 
bu miktar 1000 tona kadar çıkarı. 
lacaktır. 

Pamuk mübayaasına başlandı 
Evvelce hükumet tarafından be

yanname ile tesbıt edilen pamuk -
ların mübayaasına Zıraat Bankası 
tarafından baş:lanrnışttr. Banka 
yalnız şehrimızderı şimdiye kadar 
preseli 300 balya pamuk mübayaa 
etmıştır. Bunların lredelleri Veka. 
!et tarafından tesbıt edilen fiyat -
lar dahilınde tesviye edilmekte -
dir. 

Altın fiyatları yükseldi 
Altın fıyatları birkaç gündenberi 

sür'atle yükselıniye başlamıştır. 

Dün bir altın 27 lıra 55 kuruşa ka
dar muamele görmüştür. 

Yeni ekmek nümuneleri 
Yenı tip ekmek için dün tekmil 

fırınlardan nümuneler alınmıştır. 
Ankaradan dönen Vali ve Belediye 
Reisi Lfıtfi Kırdar da bu nümune
leri tetkik etmiştir. Ankaraya da 
bir nümune gönderilmiştir. Fırın
lardaki eski unlar dün tamamen 
bitmiştir. 

Bir çöpçü beygirinin çiftelerile 
ağır yaralandı 

Saınatyada otW"an çöpçü Ali Da
yı dün çöp arabasile yolda gider
ken, beygir birdenbire ürkmüş vı:: 
çifte atmıya başlamıştır. Beygiri 
yakalamıya çalışan Ali Dayı bir
denbire atın çiftelerine maruz kal
mış ve ağır surette yaralanmıştır 

Yaralı Beyoğlu Belediye hasta 
nesine kaldırılarak tedaviye balj 
lanmıştır. 

Bir miktar arpa ihra· 
cına lisans verilecek 

Hükumetin müstesna bir satış 
olmak üzere bir mıktar arpa ihra
catı için lisans vereceği haber alın
mıştır. Aı-pa fiyatları bir miktar 
yükselmiştir. Diğer taraftan pirinç 
fiyatlarında da sür'atli hır yüksel. 
me başlamıştır. Diyarbakır ve aya, 
rı malların kilosu 35 kuruştan 43 
kuruşa kadar yükselmiştir. 

Buna sebep bazı ınıntakalarda 

ekmek az olduğu hakkındaki ha
berler ve spekül3törlerin de mühim 
miktarda mal toplamaları olduğu 

söylenmekteir. Alakaarlar buna 
marii olacak bazı tedbirler almıya 
başlamışlardır. 

Askerlik işleri 

Üniversiteden mezun 
olanlar çağırılıyor 

Üsküdar As. Şubesinden: 
Bu yıl Tıp Fakültesı, Veteriner 

FakülteSt, Eczacı, Diş tabibı okul
lan ile Ünıversıte Fen F'akültesı 
kimya şubesinden mezun olanların 
941 Temmuzunun ilk yarısından 
Ağuswsun birincı gününe kadar 
son yoklamaları yapılacağından 

şubede kayıtlı olup da bu yıl me
zun olanların mezuniyet vesikala
rile birlikte nüfus cüzdanları ve fo
toğraflarile şubeye gelmeleri, taş
rada bulunanların bulundukları 

mahallin askerlik şubelerine mü
racaat eylemeleri ve bu müddet 
içinde yoklamalarını yaptırmıyan
lar bakaya sayılacağı. 

* 
332 ila 312 dahil bütün sakatlar yeni-

nın hangi kısma ait olduğnuun tesliitine 
' lizum hasıl olmuştur. Bütün sakatların 

~!>O'l'U ile Nüfus onrn1anıan Ue ve ikişer 
det fotoğrafları ile he.-ı ııubeye mil· 

. · ocatları. (9010) 

-·· .. ---------:----~-----. iyileşınişiın. Artık hemşireler konuşmaklığı - nim de başıma geliyor. Dünyada bir tek annesi varmış .. 

SUN6ULERt 
_PARLADI. 

-- - -
l\föellili: İRFAN DO(;.AN 

Bunu söyledikleri zaman sevi~ ma manı olmuyorlar. Halta ara sı. Genç bir kız var. Zannedersem bir sene evveline kadar·da çok sev 
dim ve kendilerıne teşekkür ettim. ra hiç lüzumu olmadığı halde keıı- henüz mektepten mezun olalı iki diği bir nişanlıya malikmiş. Tam 
Yalonda tekrar alayımın yanına dilen odama gelerek bana şundan sene olmuş. Genç olduğu kadar da evlenecekleri bir sırada nişanlısı 

gitmek ve onlarla eskı ~rımıze bundan bahsedıyorlar. Canım pek güzel, gösterişli.. fakat neye yarar olan erkek başka birisile evlenerek 
dönmek benım için daha iyi ola - sıkıldığı için onları neş'e ile dinli. ki daima kederli bir yüz arzedi • kendisinı terketmiş .. bu acı vak'a. 

1 
cak. Fakat bu düşünüşüm uzun sür 

1 

yorum. yor. Hatta bunu kendisıne kapalı dan sonra da annesini alarak ta İs-

Ed _ • medı. İkı aylık bir tebdilihavaya Bunların içerisinde esmer bir bir şekilde sorduguın- zaman iyice tanbuldan buralara kadar arzusu 
ebı Roman. 50 J iht' b d t" .. im' _ .. . . . ıyacım varmış.. u a, ~a .. urree~ • hemşireyı hepsinden çok seviyo - burnunu astı ve yanrmdan uzak - uzere ge ış .. 

Bunun neden böyle olacagını du ı rıle bunu farkedernemıştım. Bu nın benı. oldukça zayıf ~uşurmesı lrum. zaten hastalığım esnasında !aştı. Herhalde 0 benim bu hareke- Esmer hemşire mazisini bu şe -
fiinürlren, aklıma hemen başımda- zannım ol.dukça hakikate yakın sebebıle ırnış .. bunu hıç _ıstem_edı • bana h<>- 0 bakmıs.. 1 fe t· z 1 kilde anlattığı zaman gayriihtiyari 

li k be k Çünk traft _. h ld ·t· d €<! B k timi bir taşlon ığıma at t ı. ava .. .. . . _ man 
ki sargılar ge ·yor. Deme n en rı ıyor. u o gece e an ge- gım a e ı ıraz e em ım. ır aç B 1 d 1. lı l<ız .. benı'm her •eyden hı'ssemı· guldum. Sebebını sordugu za 

·ı·h ı · .. · .. h , t· ıhh' · oş zaman arın a yanıma ge ıp , 
büyük tesiri başımdan yaralan. len sı a sleskebrı uzerme .. ~~r - gu~ sonrEa eky e ı s dıyeye ·gıeı.rek. uzun uzun anlatıyor. BW"aya ilk almış bir adam olduğumu bilmiş J da, gelişi güzel bir misal göste_re -

ki l F k t b suz ve taş ı ı.r vere vurumuş .. cegım. sas arar ora a verı ce . . . k 1 · k dı Halbuk:ı b 
ma a a mışım. a a unu!l za • .. B b" 1 ld g- d k. İ t' ki d kto t bdT geldiğim günkü vaziyetımın ~eca- olsaydı tabii böyle yapmazdı. re mese eyı apa m. u 
manını hır türlü batırlayamıyo - ttouml. un~rıl oly e . o ..... eukuunvvu,etloe hs ıyorfukrm_ L~ •ot rumunfikego"rıu.'.-, atıni hareketlerle c~nlandırrnağa Esmer hemŞire ise böyle değil. gülüşüm başka bir sebep dolayısi. 

r arın sez erı e, ıvn. n- ava ı ı u.ey e çe muva ı lrn t 
rum. . . . . dirdim. Çünkü onlar da l:ıasımın 1 mesin ve ben buradan doğruca a. çalışıyor. Çok buhranlı saatler ge- Daima gülen bir yüze ve ruhu ok. e 0 uş u. 

Yalnız, bunun bır mern:ı t~ırı- sert bir şeye çarpmas:le fena h'alde !ayıma gideyim. çirmişim, günlerce sayıklam1'ım.. $JVan hareketlere malik. Bu sebep Demek ki·hayatta birbirlerine 
l!e olmayıp brr çarpma netıcesınde , d 1 d - . .. 1.. 1 * 'sabet ki mazime ait bir şey söyle. ie'dir kı onunla çabucak dost olu - benzjyen insanlar pek çokmuş. 

_ b .. d kt 1 d .. _ ze e en ıgını soy uyor ar. k d' . bö' 1 o.Jugunu ugun o or ar an og • * Artık yürüyebiliyorum. Bir bu- memişim. Hep saçma şeyler ko - verdik. ben yalnız en ımı Y e zannedi-
rendim. Bu sebeple şuna hükme - Bugün her iki yaram için bir çuk aydanberı hareketsız kalan nuşmuşum. Geçen gün biraz hayatından hah yordum. Halbuki esmer hemşire 
diyorum: konsültasyon yapıldı. Doktorların ayaklarım adeta uyuşmuş. Ameli. Bu esmer hemşire ayni zaman • setıı de hayret ettim. Bu kadar a. de aynen_ benim mazimi ya~amış. 

Kalçamdan yaralandığım zaman yüzlerinın gülmesinden neticeyi yatlar koğuşunun korıdorunda iki da çok nes'eli bır kız. Her an için cıklı bir mazıye sahıp olan bir kı- Bu genç kıza çok acıdım doğru. 
. . tahammülsiiz bir acı tesirile sen - anladım. Sonra da ayrıca kendile • defa dolaşmakla takatim kesildi. tebessüm eden bir yüzü var. Tam zın bu derece neş'eL olması gari • su .. henüz hayatının baharını ya _ 
-~~~~ .... -· ......... ü--oor-·e..-~ııu"s.ı:ııw"!i!ıt;~;·m!!!..~Oi,!..v~.aki!g!'tJ.ırciinnııe~sorliQI]d~u[m~.,__~~~--~~~-lF!'.::ak~a!t:_,!;b~e~n~b~u~n~a~d~a:_:al~dırm~~a~d~ırn~~v~e~m~e~s~le~e~i~n~in~e~r~b=a~b~ı.~.l!Lç~ün~·~k~u~ .. 2.~bllö~y~le~;b~im~e~g~i~tt~ig.~De~m~e:k~k~i:~o~n~u~n~d~a~~y~a~l~-, · • · '- ·-- '-X-nJerinde somurtkan nız yüzü gülüyor, fakat kalbi kan şıyor. 23 yaşında kadar bir şey 

· • .hı r · ltendısıne sordum: · 

nihayet (samimi itilaf) denilen İn
giliz ve Fransız işbirliğine kadar 
vardı ki 1914 Büyük Harbinin pat
lamasında hu uzlaşmanın ve bunu 
tevsik eden İngiliz Kralı müteveffa 
Yedinci Edvard ile Fransız Harici
ye N azm Delkamse'nin gayretle
rinin mühim bir hissesi olduğu bir 
bedabettir. Ayrıca İngiltere Manş 
sahillerini hiçbir zaman ne Alınan .. 
ya ve ne de Fransa gibi kuvvetlen
mesi muhtemel bir devlete brrak· 
mak isten1iverek oralarda Dolanda, 
Belçika gibi ufak hükumetlerin te
essüsünü şiddetle müdafaa etmiş· 
tir ki böylece Büyük Britanyaya 
doğrudan doğruya taarruz imk3nı 
selbedilmiş bulunmaktadrr. 

1914 - 1918 harbi müttefiklerin 
zaferi ve Almaııyan;n izrniblalile 
hit~nı bulnnc:ı ılsıM sulh knnfPron .. 
sında, Dörtler n1eclisinde Loyd 
Corc Almanya ya mülayim ve Fran
saya muhasım bir hareket hattı 
ittihılz etmiye başladı. Britanya 
İmparatorluğu eski siyaset düstn
runa aynen ve tamamen devam t
diyor demekti. Klemansu gibi Fran 
sız ricali asabiyet içinde kalıyor
lar, hele Mareşal Foş, Versay mua• 
hedesinin hazırlanan askeri ahka
mından dolayı hiç mes'uliyet kabul 
etmiyeceğini tekrarlamakta ısrar 
ediyordu. Fakat o zamanki Anıeri· 
ka Cümburreisi Vilson da tamami• 
le Loyd Corc'un kucağına diismüş 
olduğundan Fransanın feryadına 

rağmen daha ziyade bir İngiliz su!. 
hü olan Versay akdolundu ve Al
manyanın visi mjkyasta tamam]J1.',. 
masnn bırakıldı. Harp sonrası la· 
ribi Büyük Britailyanın Almnnya
ya yaptığı yardımlarla doludur. Ta
mirat bedelinden vazgoeçilmesi, Sar 
havzasının tahliyesi, Ren'in sol sa• 
bilinin Fransız işgalinden tahliyesi 
hep bu politikanın adım adım inki
şaflarıdır. 

Düne kadar Büyiik Britanyamn 
müdafaası Avrupadaki en kuvvetli 
devletin karşısına ittifak kombine
zonlarile çıkmak ve l\1anş sahille
rini küçük devlet ve milletlere tev
di ederek onlan bir ilk müdafaa 
hatu veya karakol gibi kullanmak. 
Nitekim 1914 harbinde Almanlann 
mühim kuvvetleri Belçika ve 
Fransa muharebelerinde eridiği 
i~in Manş sahiline yanaşmak kae'l 
olamamıştı. Ayrıca kiiçiik millet
ı~rin hakkı ayaklar altına alındtğı 
vaveylası da dfüıya~-ı ayaklandır
mıya kili gelmi~ti. Bir halde ki Al
manya asıl hasmı saydığt Büvclc 
Britanyaya ulaşmadan volda bir 
c;;;Orü düşman]arla çarpı,mak 7,oru7?.

da kalmıştı. Bu harpte vazi.-et avni 
mahiyeti muhafaza etmedi. ı:; -içi
kanın İngiliz müdafaasında bih-ük 
rol oynamaması ve İn~iliz _ Fran
<ız ittifakına temayül etmemesi, 

ransa ve Holandanın seri hezi
metleri Almanları Maıı.• snhi1'11c 
<?ctirdi \'e İngiliz - Alman hakiki 
c'iiellosu besladı. Arada ufak nil
letler ve Fransa gibi h•iller koi:n•· 
m1'tt. Balkanlarda çıkan bazı ·5· 
niler de son ayfarda bertaraf edil
mi~ oldu~ndan mi.isaraa biitiin 
i.iryanltğile Cermen - Anglo Sakc;on 
boğuşması h•lini aldL Fa~at İn~il
terenin en büyük menfaati :ni; a• 



• 
Fransanını 
Ankara büyük 
elçisi öldü 

----o---

Amerikada 
grevle müca
dele başladı 

r- euGiJtJ -"l Darlan nutuk Suriyede son MussolirUnin 
nutku j 9 . .c1iı.. ES i 1 söyledi vaziyet 

1 •ı• h k ~ VA Zl YE T-J (B ;; t ... a ı l mcı sayfadaJ (Baş tarafı 1 iuci sayfada) Ro~~~11~
8~~)inci ~:::::::) 

Dgl iZ a Va UV• y· · ı· 'J vaziyetini it·ileştirmek. ı:.up kürük müfrezeler pazar akşa- M li · ı· lŞl ngı tereye k _c;. J :ı • usso_ . nı, talyanın harbe giri 

1 ar~ı 2 - Bir mağlUbun yapabileceği mı Avustralya kıt'aları tarafındaı nın bırınci yıld.önümü münaseb 
vet eri Bingaziyi han .. t: gırmıyecek nisbette sulhu ha-zırlamak. ı2 saat müddetle hırpalandıktan tile meclisin aktettiği feV<kala 

b b 1 d 
İngılizler Suriyede karşılaştık- 3 - Yeni Avrupada Fransanın .)l)nra teslim olmuşlardır. Frans.z toplantıda, İtalyanın askeri ha 

l\)ffi a a } ları mukavemetın dağmıK olctuJu- istıkbalıni hazırlamak. .-mvvetleri Cezayırli, Faslı, Tunus- katını hülasa eden ve harici siy 
nu bıldın'-·orlar !<'ak t v · . b Şunu hatırlamanız iyi olur ki, hı, Lubnanlı ve Fransızlardan mü- setini izah eyliyen uzun bır' nut 

• J • a ı~ı u n1u- . t . , lh _ .
1 

. .. 

Jul es Hanry Kan- I ~avemetm şiddetli olduğunu, fakat mu are.:e su . ~egı dır. Mutareke r •kkepti. Fransız kuvvetleri Boi söylemiştil.". 
ngilizler on dört Inailiz ve hur Fr .. t . Almanı a ve bızım taraflarımızdan j(;bel köyünde Avustralvalı ileri Mussolini,· nutlruna !::0··yle baş 

ı ' 
b ansıııarm u::. un) . . . J ~ 

---o---
" North American 

gren o muş.. . h . kuvvetlede yür .. d .. kl . h b imzalanmış hır vesi.ta olduğundan nıüfrezelerle muharebeden imtina mıştır: 
A . ı· t tayyare ım a ettı u u erını a er v b t · · ı t k . . 

Ankara 10 (A.A.) _ Fransanın V la lOil ,, ayy are vermektedir. Vişinin, İngiliz kuv- l eger un~ aaı .. e me ıstıyo~sak! etmişlerdir. Diğer yegane mukave- Arkadaşlar, bugün büyük ve 
Ankara büyük elçisi Jules Henry Kahire 10 (A.A.) - Ortaşark in vetleriıün Suriyede şiddetli muka- Almanya ıle muzakere etmemız la met eseri olarak.gösterdiltleri şe) nutulmaz bir gündür. Bugün, har 
bugün saat 14/43 de Nümune has.. fabrikası ordu tara.. giliz hava teblig-i: vemctle karşıl;ı~t kl . h kk d zımdır. Tepneem köyünde bir yolu tahrip girdig-imizdenberi bir sene olm 

~ ı aıı a .n a ş· d"d h t .h k 
tanesinde vefat e+--• .. tir. f d • 1 d·ıd• Ağır İngiliz bombardıman tay- mütemadiyen t · t · ım 1 en ve mu asema ın nı a. etme olmuştur. Bu da kafileyi an- tur. Harbi.rı bu ilk 12 ayının bu··t· .... ~ ın an ışga e 1 ı emına vermesı, ı· . b kl d h .. k. t• k 

Jules Henry, Cumartesi günü yareleri Bingaziye ve derneye sü. İtalyan radyolarını · ı·ı 'ye ını e eme en, u pume ın va. ca az bir zaman için durdurmuş- germüserdini yeniden bahıs" me n neşrıya ı e "f . fl" b" lh'" t . . t 
birdenbire hastalanarak Nümune rekli akınlar yapmışlardır. Bu hü. aliikadar görüleb·11· ı·tal · d- zı esı, şere ı ır su un esısllli! ur. zuu etmek belkı" lüzumsuzdur. F 

ı r. yan ra .. . b" h t k d B ah"l 
has anesine kaldırılmış ve orada cumları müteakip Derne ile Gaza- yoları müternadiye s · , d v·- musaıt ır ava yara aca tarz a u s ı mıntakasında ileri yü- kat sizlere, ckıg-rudan dogr· uya, ş R uzvel t bir n urı:; e e ı h ke kt" F... •. 1 b" .. .. k d 
doktorlar tarafından bir ko:r.sül - lada yerde daaınık bir halde bu - · şinin emrindeki Fr k tle- are t etme· ır. er boy e ır ruyuş ara ::ı.n pazar sabahı erken battanberi Arnavutluk cephesin 

o 1 ansız uvve h 1 . . f ı· l t B Iı 
tasyon yapılmıştır. Neti.('.?de has - • tt• lunan tayyarelere karşı mitralyöz rinin İngiliz ve hür Fransızlı;ıra hiç av~ y~ratı mazsa, Fransa ;çın e a a;. amış ır. aş ca taarruz şimal- ve Afrika cephesinde vukua g 
talığın kangren olmuş ve deliıımiş mesa J neşre } a' şi açılmış ve Martuba'da bulu. /mukavemet etmediğini söylemek- ketlı ~ır sulhtan ~~r~a.cagım. . de Tarijiha Ltil.tametinde yapıl- miş olan harp safahatını bildirm 
apandisit olduğu anlaşılmış ve ken ----0--- nan nakliye otomobilleri kampına tedir. ı:-eı:ı Avr~.P~, ~a~ısının, medenı- mıştır. Saat 6 da başlamış ve Sur is1ıerim. 
disine o akşam bir ameliyat '-·apı. i ı· t f • .... da taarruz edilmiştir Tayyare j «İşte işbirl·w. k · t a·v• · yetının ve kulturunun Avrupa man 1630 da i:,gal edilmiştir. Takviye Reddedilmez mahiyetteki vesik 

J e:ga ın a s• atı . ıgı yapma ıs e ıgınız . . . . 1 l kt d t . b 
}arak tedavisine fennin bütün va. -S 11 me~·danlarına aO-ır hasarlar vapıl. Fransızlar bu . tt d" 1 d zumesındc kendısıne ışgal hakkım er gc me e evam e mış ve u ların neşrinden sonra hiç ikim 

J b J 1 vazı) e e ır er.. e- d " ~ . k ' k F tak d . t il 1 sıtalarile çalışılmış ise de kendisi· Los Anı;-eles, ıo (A.A.) - Nort.lı A- mı~tır. Gazalada 6 düzman tayya- mek istemektedir. Almanlar ise Su- ver ıgı ~ev_ ıe onmuş ransasız mm ·a a vazıyet amam e e e a- şüphe etmiyor ki İtalya ile Yun 
ni kurtarmak kabil olamamıştır. ::'nC:1!~ !~!~!~:ı t~~~~~~b:ı::' resı yakılmış, Dernede 8 tayyare riye meselesine müdahale etmek yaşarru)'acaktır. lınmıştır. Buraya kadar zayiatımız nistan ara:ıında bir hesaplasmı 

Jul es Henry, buraya Fransız miı bah saat 6,30 da açılmıştır. Bazı işçı- ~amamile tahrip edilmiştir. Diğer istmcmekte ve bunu tamrunen bir fevkalade hafiftir. varmak icap ediyordu. 1940 Av 
tarekesinden sonra gelmiş ve çok ler çalı'imağa başla.m.ı.şLır. Bnııuııla. be bir çok düşman tayyareleri de cid- İngiliz - Fransız meselesi addev- Bir Arnerikan vapuru ŞAM'A 25 KM. KALDI tosundanberi, Yunanistanın bir 
müşkül şerait içinde vazifesini ifa ı·aber grevcilerin elebaşıları fa.brikanuı di_ sur~tte . h~~ara uğratılı'!lıştı.-. lemektedirler. Evvela Almany. (hu:;ı tarafı ı inci sa) tada) Kahire, 10 (A.A.) - Reut.cr: taraflık muhafaza etmecliğ"nin b ·· 
etmekle beraber kendisini herkese etrafına ııöbetçilcr dikerek çal~a Bıngazıde ınfılakler olmuş ve yan- belki bir müdahaleyi çıkar bir i". edilmesine intizaren, ticaret vapur- Askeı i mahfillere göre, Ingiliz hanlarını elde etmiş bulun uy 
Se\·dı"rere.k umumı" bı'r teveccu'"h ka- gelenlere mini olm.ağa. ç.allfflD:lktadır. ·ıer' unsrrlar Ş , "5 kı"l t e d T . . "d . t h Fa.br~a.um ileri gelen nıemurlanııd.a.ıı ~ınlar çıkarılmıştır. Dernede bir. görmüyor. Esasen Almanya başa- !arının tclsizlcrı vasıtasile alınan ) 1 

1 ı, ama ... -0me r um. eşrınısanı e, vazıy e a 
ian'1lışt1r. Vefatı, bütün Ankara biri kapıla.rd:ı kavgalar oTduğnuu söy- ok tam isabetler neticesinde yük.. ramıyacağı bir işe müdahaleden telgraf rnctnını ne~retmekten ımti- mesufcde bulunmaktad.r. laştı. Bızzat Yugoslavya da iki y·· 
mahfillerind-e çok derin bir tees • tcmiş ve daha sıkı bir polis himayes:Ue ek infilak bombaları tahribot yap daima çekinmiştir. İkinci sebep AL ı' na eylemektedir. . * lü bir hattı hareket muhafaza 
sürle karşılanmıştır. Bu münase _ luzum olduğwıu ilıı.ve eLmlştir. Fa.bri m:ş ve büyük yangınlar cıkmıştır. manyanın Suriye hadiselerinin in-ı Vaşington, ıo (A.A.) -:- •Robin Kahire 10 (A.A.) - Rö.rter: Su. liyordu. Yunan ve Yugoslav va 
bet!e Anadolu ajansı ma~emli zev· I:::~:: !::1~~·9~;:~1r1;a:e~1~d=~:~ I~i ta~!arcmi_z ~imdiye kadar üs- kişafını görmek istemesi olabilir. Moor:. vapurun~n Amerıkaya. se- riye sahil yolu üzerindeki tahriba. yeti, korkunç sürprızkri berta 
cesı madam J ules Henry ye en de ı teş'kil:ihna mensup 225 memur hlma'.\ e lerın-e donmemıştır. İngilizler Suriye meselesini sür'at- yahat ederken b r ~ima~ dcnızal- tın teşkil -ettiği ekgeller şimdi kc.l- etmek için derhal bir hal sureti 
rin w hürmetkar taziyelerini sun. tedbirleri ahru.<ı bulwıuyordu. Ayrı~ le tasfiyeye muv ff k 1 rlarsa tısı tarafından torpıllenrrış olması, dırılmıştır. Ve İngiliz kuvvetleq - raptolunmasını icap ettiren 
mayı bir vazife tel~kki eder. 3 askeri tayyare de ra.1.ırikan111 üzerin- Petenİn Frankoya Almanya !':Onuna ~ad:r b~:u bir Amerika bahriyesin.~ mens~p b~r nin ileri hareketi devam etmekte. mahi)et arzeyliyordu. 

--o---_ de uçmakta idi. Faıbrliaııın başlıca ali.ı İngiliz _ Fransız ı"htı" la'fı şeklinde z~tın_ beyan.atına gore .• vahım _bı_r dr. Bu suretle, 15 Teşrinievvelde 
Ç .. .1. b t kapısından i.k:lslndckavga.la;r olmu~ ve • h-d t kil t kt d B h-d nl]n1ıoıeıtıdwr. zısutıJ.T u-eıe"' t . .ı<>~ harebe meydanları · m· k OfÇI 1n eyana 1 bu methallerin birinde 25 diğcrind~ ise meSaJI mütaleaya devam edebilir. Fakat a ıse eş eme. e ır . . u a ı- - a ., na ın ı\ ar 

60 k . 1 ı ....... f d ı · ı· p ı· b" •- ı·ngili·z •·e hu""r Franı.;ızlar Surı"ycde se, b_un_ d_an evvel bır Amerıka harp Kahire, 10 (A.A.) - Reuter: verildi. Kıt'alarım z mevsimin 
(Baş tarafı 1 inci sayfada) ' ış ev"' e ı mi'Ş tr. o ıs ır o ... - v· h 10 (AA ) D N B İ . • 

Bu sözleri müteakıp müzakerelere mobili devirıneğ-e ça.hşan bir grupu da.- ıc Y · · - · · : yı müşkül vaziyete düserlerse Alman- gemısmın de karışmış olduğu ye Gayriresmt olarak öğrenildığine ğır gı.içlüklerile karşılaşacaklar 
ıaınele partısindcn Lec Smith'in bcya- i:tl.aralk tardetnıişlir. Fa.briJı.a.ya. anca.k malCımat alan rnahfiUerden. öğre. yanın müdahalesi k~vvetle muhte. bir Alman denizalt·sının belki de göre Fransız kıt'alar. müttefik or- Araya, kışın girmesi iki fayda i 
'nalile b~lanmıştır. Sınitlı demiştır ki: bh" kaç amele ı-ircbiJmlştir. nildiğine göre Pazar 11ünü Ispan- meldir. batmış olmasile neticelenen hadi- dular tarafına. geçmiştir. Lübnanlı de "ediyordu: Gemi h1fıleler"n 

Giridın tahliyesi dil,ımana Ege de- Grevci ııöoo~iloedııi c.(1ğıt.m.'lk için yaya hareket eden Kardinal Ger _ Vişı· Sur·y h k~t d d 
1 

seye inzimam etmektedir. Binaen- kıt'alar da yerlerine dönmüşlerdir. seyrini kolaylaştıran ve emniyeti 
ni?.inde ve Çanakkaleye karşı fevlrn- göz Ya.'13.I"hcı bombalar kullamlnuştır. 1 e are a ın an O ayı 1 h b""t"' b 1 hi a tl DÜRZİLER MEMNUN artt ran uzun geceler ve ısıtma 
iade büyük b r hareket serbestisi ver- NôlJctçi ı:nıpları d:ılılnıa.k mecburiye- lier general Frankoya mareşal Pe. , İngılterey. ·e bir protesto nıotası ver- _a ey u .un ~11 ar va m ş r ar ~i dıe -•· ihd t ı rdır Kudüs, 10 (A.A.) - Suritre hu- karşı tahaffiız. Eg~er sefere ilkbah 
mıştır. E!karı umwniyc mc-sclfı neden ~ ıı k....unıı;lar fakat bilahare yuıe kOf' t · h • b" · ··t·· · t" F k t y· · · ı· ·ıt as e mı~ e · J 

d tes · ffn•· 1 1 d enın ususı ır m-esaJını go ur - mış ır. 'a a ı~ının ngı ereye B t d · t• k" dudundan rrelen haberlere ga··re bidayetinden sonra baslamış o Giritteki tayyare meydanlarının bü- oıı ·_,sıııe muva. ........ o m~ a.ı· ır. l\Ia. j u za em.,, ır ı· 'b 

mektedl. r. ka_rşı s.~.riye dı;;;ında harekete geç- 1 • ". • • •• • "d"k yultil.lınerni.ş ve tahkin edılmemiş ol- ma.fih polis de .ibr kordon tesisine mu- ,. . - :s b 1 d Dürzüler, müttefik km·vetlerini en ı ı , Arnavutluk sahillcrin"n 
\•arr k 1 ı k . . f b m_ ıvecegı anlaşılmıştır. Bu "azı·v.et r N_ ~rma_ l ır tıc.aret ) o u. u. ze_ rın e h dugunu ve muttefı.kler.in orada bu- a · o muş ve ça ışma ıçm a. r.i.ka.- J • J k- b Am k t hararetli bir tarzda karşılamakta- akiki felaketinden kendimizi k 

lundukları yedi ay zarfında neden ye- fa ginnck isteyen işçıler bu kordonda.o • ıse Almanları memnun etmemış- a~ı ar ır_ erı . an gemısınııı or- dırlar. Mi.ıttefiklerin davasına ta- taı-arrıazdık. 
ni tayynre meydanları yapılmamış ol- geçmişlerdir. lskenderiyeye akın tir denebilir. Çünkü Almanlar Su- pıllenmesı Anw~·ıkaya mevdan ~- raftar olanlar arasında Sultan Elat- Roma genelkurmayları ve bi 
duğunu sormaktadır. Halbuki 20 bin Ba.bsi ı-eçen yüksek memur daha riye taarruzu üzerine Visi Fransa- kumaktır. Şımdıye kadar bu gemı-
Giritliye s:lah tevzi edilse idi, bunla- soııra yaptıi;ı bt::ra.ııa.Lta. va:ıi31el.in çok (Ba~ tarafı 1 inci sayfada) sının İngiltereve harp ilan etme- den 11 kişi kurtarılmıştır. raş da bulunmaktadır. Sultan Elat- benim taraflarımızdan tasvip 
rın düşman hücumuna karşı mükem- gergin olduğunu ı.oylenı.iştir. Fa.brikaY& J raş Fransızlara karşı yapılan 1926 len plan, mukni ve mantıki i 
melen mukavemet edeceklerinde :iUP- vaziyet edilmesi ha.lı.kuıdak.i emir Roo- re Kahire istasyonuna mühim mik sini bekliyorlardı. Şüphe yok ki Vi- ı isvanı bastırıldıktan sonra Amma- Şarkta, Julia fırkas nın Yanva 
he yoktu.. sevclt'in mesa.1 odasından telefonla ve. tarda yiyecek gönderilmesini cm- şinin bu kararında Amerika mü- Son aakika l o; iltica etmişti kasında Meçovo geçidine vara 

Gırıtte başımıza gelenin Büyük Bri- r~tir. Bu em.lr Beya.z Sa.ra.ydJı.ıı. fa.b- retmiştir. Kral ailesine mensup essir olmuştur. Çünkü her şeye · · · · · ı · d f 
tanya adalarına karşı yapılacak her- 1 rik:ınm bulunduğu malıaldeki kıiala.rJ,JJ • (Bnş tnrnfı 1 "nri sa' fada) BIR AMERIKAN GAZETESININ mesı ve garote, norma pıya e 
hangi bir taarruzun tekerrür etmesine kumandanı yarbay Earıışhav·a. !>itdiril- di ~er azı:ıdan bir çoğu da ayni su- rağmen Amerikanın Fransa üze- MÜT ALEASI kalarının Kalamas'ı e-eçerek 

retle hareket eylemiştir. rindeki nüfuzu ve Fransız - Ameri- l~r. tarafındıın yapı1ı_nıştır. Li~~ne neh-
imkan yoktur. miştar. , • v .. .. r.nın nıensııbında şımal sahılıııc çık- Nevyork, 10 (A.A.) - Cleveland Yanyayı düşürerek Narda isti 

Bundan sonra söz alan eski Harbiye İlk mü:ttezeyi takviye için iki piya.- Kahirede el konulan mekteplere kan an anevı dostlugu çok koklu mağa muvaffak olan cüzitnmlar, mu- O lain Dealer gazetesi yazıyor: metine i!,erliyebilmesi ile bir k 
Nazırı Mister Hore Belisha, hükümeti 00 kıtası da.ha gönde.rUm~t.it". Bunla.r takriben 200.000 kişi yerleştiril • ve ~u~vetlidir. Böylece _Yişi. hüku- kabil hücuma marı.ız bırakılı:nışla~dır. Eğer Fransızlar Frans zlara karşı kaç manevrası yapılacaktı. M r 
l5zımgelen tedbirleri müessir bir su- "0 kamyo .. ~ bndır" ilmış· ola-•· labr"·a.- mı'ştır· . t ka n ak Amerıka ıle Al Fransız hava kuvveilerı mudafaa h 1 

v -- ..... - me ı ·;ı za m - ı. . . .. . . . ' arbedhorlarsa bunun mes'ulü yo u ise, Kalı baki istikametin 
t"ette ittihaz etmemiş olmakla iUı.am ya. -ı-:.ıerdlı-; cem·an 3000 kı~ilik bir" l ı ışbırliğ vapmak ıçı ka"ıplara bak J 

t · i . y lıla h b · • ......_. ..., m an'-· a arasınrl:l bir mücade e mev- 1 e 1
" n " - - h r Vi hv'd" Egwe gu" un·· hareket ederek dü:şmanı orada e mış ır. unan rın ar c gırşi biz- a.slteri kuvvet g~ngıalel'ini takmış ve J ~dan çalışırıakladır. Dün gündüz, Su.. mun ası an c • ır. r n -

lere Suda limanından ve Girit tayyııre m.UraJyözlerle muceJıhez bir halde faıb- Hitlerin beyanatı zuu olmuş ve Vişi İngiltereye harp ı-iyenin cenup mıntakasmda düşman birinde hür Fransa olacaksa bu,/ harebeye mecbur eyliyerek ve 
meydanlarından istifade imkanlanru ri'kayı muhalaza a.ıtma. almıştır. Grev- ilan etmediğine gö_re mücadeleyi m_e_vzilerin_ .i b_ombardıman etmiş ve İn-ı münhasıran müttefik kuvvetlerin taksas hattının muazzam müdaf 
vermiştir. Fakat Girit, Almanların elin- ciJerin n"""'e'-U- ~, : ...... .....ıa-r d~.x..•--- (Ba t L. 1 in . d Am 'k k ı<>tır denebı"lı"r li d •~ l k l l ) '"' ~ ~·· ıuu ....... "'r' .... .....,.. ş r._rfin cı sayfa a) erı a azanın..,. • gı z _enız cuzt...,m .arına _ar_şı yapı an sav. esinde vukubulacaktır. Vichy- arını parça ı.vacaktı. 
de, bu kuvvetlere karşı ciddi bir teh- h "~~ıam"•lardır. Fakat bunla.rda.n bir' k-t fi k tl t Ak ı 
dittir. demiş ve devam etm~tir: muk";;.emcl etmek •~fediFi İ"f!ı bır' sun·· _• sa donanmasını ve silahlı kuvvet. --o---k h~rte· 3 

Da •. mtuva ataıye e .1şdı_r",._,,~:_:- nin tehevvürü Berlinin bir ma'ke- Julia fırkasının Pindus dağl 
.. 1 H . ta "" ... ,. . Fı"lov'un ut u mış ır. or avcı yyaresı UŞww.u.ıUŞ • t 1 . d ·1 1 . . f k 'ı· ~iz kadar ~aza urrıcane aveı y- r;ü darıbesile ya.ra.la.na.raık ~eye terini Ingiltereyi Suriyeden çıkar- D tı.ir. sıdir. . . . ~?e erın en ı er e)·ışı ev a 

yarelerirn.izin orada bulunması dü.şma- 1r .. 1d..ınlnuştır. k · · k llanm VIŞI TEKZIP EDİYOR guç olmuştur. Yağmurlar ve 
nın Yunanistan i.ızerindeki tahakkümü- ~ ma ıçın u ayı kabul eyliye- Sofya, 10 (A.A.) - Bulgar BaşvekL 
nü kırmağa. pekala kMi gelebilirdi Kara RooscvelıUin verdiği emirde taıbrika- cektir. li Filov yeni bir. vapu::ın ~~nıete gir- Hırvat Hariciye Vichy 10 (A.A.) - D. N. B: Vic- murlarla atıl bir vaziyete gelen 
ve deniz kumandanlarımız Girid'te la- {lın ~.er ta.rafndan . lş.gal~e ancak mesi münasebetıle soyledıgı nutukta N l .., hy'nin askeri mahfillerinde bugün lia fırkasına, Konica üzerine g 
zım gelen bütün salahiyetleri haiz idiy- ~nsusı idare al~da. mılh m~dafaa. ih- Bu m.aks_atla, Fra:ı~~dan müsa • Bulgaristana tam bir~i~ tahakkuk azı r ıgı beyan edildiğine göre İngiliz pro • çekilmek emrini vermiştir. 
seler kendi hareketlerine mühim suret- tAya.çlanru ta.tm.bı edeoflk bir şekilde dere ed.ilmış olan butun harp maL ettirmek imkannı v:rdı~ler~-~n dtmol~- Zağrep, 10 (AA.) - (D.N.B.): pagandasının verdiği haberler hila Julia'nın geri çekilmesile, Y 

"Y h t il ~~wı _ ... ilmişti . k d" he·abına A Hrvat Devlet reısi Pave ç Hırva ıı fına olaı·ak Suri'-·ede ve Lu"·bnan • nanlılar:n mu abil taarruz are te yardım edecek ve ko1ft~1aştıracak su işliyebileoc. ği.ııe_ ka.naaı_ t ha.5>-ıl _olııuca. ııı. zemesı· ve bı"l1'1assa av tayyarelerı· yı Mihver devletlenne eşe ur e ış, ı · 11 t H k h 
rette hazırlıklar yapmamış olmalan ka- aye ver e...,.,... tasrlli .,.. r. 1 ve to ları ı· b . Bulgarıstanın en ı " vrupa- . . J 

bili af değildir. Sevkillceyş bakımından Harbiye Nazın Sti:msoo'a ameJ-e ça.- P ca ında Fransaya ıade nın tensikine hadim olacağını söylem~ riciye Nazırlığına Doktor Lorkovlç'i daki Fransız müdafaa hattı tehli - ti baslamış ve Yunanlılar. Teşri 

ise dil!~manın ne sül"atile ne menabi se- lıştırmak ve 'kunıp.:ı.nyaya tazminM ver- •o!lu!n!!a!c!a!k!!t!ır!.~!!!~!!!!!!!!!!!!!!!tir!!. !!~!!!!~!!!!~~!!~~!!!!~r.ı!y!in~e~tm!!iş~t!ir~. !'!~~!!!!!!!!~!! ketle değildir Ye bütün taarruzlara sanide Göriceye .ve Kanunuevv 
viyeslle başbaşa yürüyemiyoruz. Bunu mek için saJihiyri vPrilm'şür. ; mukavemet etmiştir. de Ergiriye varm·şlardır. 
iti.raf etmeli7iz. RUZVELTİN BEYANATI r---- l . ld l lm Bundan baska, Surivede Fransız Yunan teşebbüs devresinin, 

Bundan sonra Liberal paı-tislııin söz- Anasının kollarında uyu·uan Ga bın yı ınm a vuru uş • K · • Vaşincton, 10 (A..A.\ - Nort .Ame!i- J muharipleri arasında bir cok firar. suranın ve iarısta nın Paradi 
cüsü Percy Harris Girid'in çok ciddt bir can Avia.tion •~·--~ ...... a& fo .. "at"e fab- genç bir Şampanzeyi göstere - Büyük Zabıta Romanı: 41 gibi sıçradı: k el l\tr l h tt d h t 
muvaftakiyetsizlik ..ayılamıyacağını rikasnın a.ske;~~ _,.~gllne ait rek: _Başkaları değil, yalnız oon.. ların olduğu ve bir çok askerlerin ye a ar c ıa 1 

a ı· enen a 
söylemiştir. ' • y l b k f t ı'ngilizler tarafına geçtiği hakkın. zaptı ile nihayetlenmiş telakki 

emriıı imUıı>ını müteaıkip Roo.9Cveıt bir _ Görüy<ır musunuz? dedi. K E D J diye bağırdı. a nız en eş e -
MuhafazakAr mebuslardan Lord V.in- be.yaaat neşreimiştb': l l l ·· u·w· daki haberler de dogwru değildir. nabilir. 

terton demiştir ki: Başına müthiş bir tokmak ye • ,-- tiğiJn kü tür er e guze ıgı ya • 
Hükumet İmparatorluğun menbaları Bu beyaııaita eccümle şöyle denli- mi.ş olan şu köpeğe bakınız ... Şu •• •• ratmanın ilmine değil san'atine FRANSIZLARIN MÜTTEFİK • 

hakkında kil.fi derecede müdebbirane mdttedir: kediye. şu farelere bakınız ... Bü ~ O Z L U de v&.kıfım. LERE İLTİHAKI 
hareket etmemiştir. Bugünkü harp İn- d'aıbrltanm tıek.ru açılm36Ulı temine tün bu hayvanlar hassalarının İki gazet-eci manidar bir tarz- Kudüs 10 {A.A.) - Mühim mik-

'ltere ta.rafınd alnız Am ile ka.ra.r vemılş bulunuyorum. Fabrikanın A M b l H"" F gı an Y ~ anın d h ı r--•· •- · 1 ıa~akal birindell. mahrum kalmış- AD da birbirlerine bakt1lar. Bu ba.. tarda Fransız su ay arı ur ran-
hayıOOh muavenetile yapılmamaktadır. er a ......,ıyeıe ~eçmesi lazımdır. Iıw t 1 k 1. tl · 
İngiltere İmparatorluğu dünyanın dört miimeest.lleırt De yapılan bir anlaşma lardı. Bir gün tabiatın bir cilve- kış doktorun gözünden kaçma • sız ve impara or u -"'uvve erme 

Belediye 
resimleri 

te birine müsavi ve beş yüz milyon maclbbıce ta.vasııtu •iriiıpnelttl devam sile veya meş'um bir tesadüf e.. dı. Bıyık altından gülerek de • iltihak etmişler, diğer bircokları (Baş tarafı 1 lll<'İ sayfa:! 
nüfuslu mua.u.am bir ülkedir. elımlyerelt bil' hal oarest bulmak için seri olarak hatları hiç bir veç • T ürkçesİ M. Feridun di ki: da dövüşmekten vazgeçmişlerdir. de tutularak yapılacak etüdle 
Başvekil Çörçil nutuklar bittikten ııon- mıibakereleır oercyaıı fM.iii sırada faa- hı"le ır.,.larını hatırlatmıyan hı· • _ Yaralıvı gördünüz? .•. Bu a- Bir sözcünün ifsa ettiQ-ine göre hazırlanan kanun projesi irin ! 
ra ayağa kalkmış ve ezcümle demiştir liye&tni tatil ~tmiştir. Bu va~yet Birlıe- ..,,, J • p - ·· ·· - led ·1 · h 
ki: ştık Dev1etlıerhı müıbla.a81na. ciddi su- rer tı.cube haline gelmişlerdi... dam benim eserimdir~... azar günu og en sonra 1 erı a. dalı olacağı mal\ımdur. Bug·· 

Müzakeremizin ne eeklinden, ne muh l'dte sanr ftl'IDiıt balnmnıdı:t.dır. Fakat doktor bahsettiği meş • - Geliniz! • Janine: reketi 60 kilometre deriliğini bul. usul ve şartlara nazaran ınükci! 
teviyatından, ne de tenkiı!lerinden kim B~le ve onlunan ~- um tesadüfleri hazırladığını söy- od _ Mavi gözlüklü adam mı? muştur. Dağınık mukavemet mer- lerle yardım eyliyecekl-er arası 
6ellin şi.kA7et ed~eceğinl. zannedi- nı &ifa.tile faıbrikaııuı ~r işo başla- •. 1 . 1• Dedi, onlan asına götürdü kezlerine tesadüf edilmektedir. İn- hasıl olan adet farklarını her b 

masana karar verdim.» lemedi. Yalnız şu soz erı i ave ve hikayesine orada devam etti: di k lreledı 
etti: ye e · giliz zayiatı .çok azdır. diyenin Umumi Meclisleri vas ~rum. 

o • o 

~ ......... --~:t ASl<ERi VAZİYET 
' SURIYEDE 1NGILİZ TA YY ARELERININ 

KARA KUVETLERILE SIK_I IŞBIRLIG.t 

S u.riyede lngiliz ve Hür 
Fransız kıt' alan. ileri ha • 

reketlerine dEMıam etmketedir • 
ler. i'ilistin ve Erdii.n'den hare• 
ket eden kuwetlerin 60 ki.la • 
metre kadar ile-rl edikleri bil • 
dirilmektedir. Gerek Vi.şi, ge -
rek ingiliz kaynaklarında~ ge • 
len haberler, İngiliz ve Hii.r 
Frarısız kıt'alarınm mukaveme. 

te maruz ka1dt1darmı bildir • 
mektedir. Ancak lngilizlere gö· 
re bu mukavemet çok dağınık • 
tır. Vişiye gÖTe ise mukavemet 
şıddeılidir. Falcat ingiliz ve 
Hiir Fransızlar iistü.n k~vvet • 
lcrle hücum etmektedirler 

İngiliz tayyarelerinin kara 
kıt'alarile sıkı bir işbirliği yap. 

nı ilerleyen Avusturalya kıt'a. 
Zannın sol yanını korumakta ol
duk1arı bildirilmektedir. 
Şimali Afrikadan bir kısım 

Fransız av tayyarelerinin ha • 
valanarak Suriyeye geldikLeri 
söylenilmektedir. Ma.amafih Su 
f'iyede evvelce bulunan Fransız 
av tayyarelerinin adedi. pek 
mahduttu11 

İngiliz bahriye nezareti Gi _ 
rit harekatı esnasında. yarala • 
nan bir tayyare dafi kruvazö • 
ri1e iki muhribin daha batmış 
olduğunu haber vermektedir. 
Bu haberin geç verilmesi sebe
bi malUm değilse de galip ihti
male göre yaralanan bu gemi • 
terin yavtı§ yavay iskenderiye 
iissiine getirilm.esine çal~lmış 

----~-----~~~·~-~--~~~~~.&.-.~ .....a... h;iiUim nn.n~e 

- Bunları bu hale ben getir - - Bahsettiğim gece bana bu - Evet. Geçirdiği ameliyat FRANSIZ TEBLİl:t sile mahalli imkan ve vaziye' l 
sefil adamı getirdikleri zaman t• · d ·· 1 · b"raz za f B 10 (AA) F elim. Hususi bir teknikle aşılar ne ıcesın e goz erı 1 yı - eyrut, · · - ransız ıor- göre telafi edilmesi etüdün esa 

topladım' bır. heykeltraş gibi et. bil:' insan üzerinde yap~bağa ce. ladı. Şimdi ışığın tesirini azalt- dusu başkumandanlığının tebliği: rını teşkil etmektedir. İstan 
Saret edemedigvim tecru erni O· k · · ·· l""k k 11--- k ....... d ·· h k•tın b · 

li . f k t ma ıçın ı:roz u u ı..cuuua m......... Gün üzun are a arız vas- Belediyesi bu husustaki etüd" 
leri yonttum. Ben de yım, a a na tatbik etmegw e karar verdim. ı · · 
eskı. zamanların hDykeltraşları buriyetindedir. fını kara ve hava faaliyet erının bugün (dün) An karaya gönd 

" Metodumu birkaç kere tatbik b d v ı lması · k ı Genç kız: sarih ir tarz a agır aşmış 0 . miştir. Yapılacak zamlar rne 
benim yanımda pek acız a ır... · Aro r 'd I 

etmek istemiştım. e ıyat u. _Beni ko::kutuyor, diye mı • teşkil eder. Yalnız Merciun. a ~- nında vesaiti nakliye, elektrik, 
H~;f::ı~;i·n ortasında durmuş sulümü birkaç hastanenin baş- rıldandı. Yara izlerile parça par. gilizler topçunun müzaheretile bır va gazi, telefon, tanzifat. lubi 
muzafferane bir eda ile kudur - doktoruna anlattım. Fakat ha • ça olan yüzü, küçülen gözleri... taarruz yapmışlardır. Bu taarruz resmi, hafta tatili resmi, kontu 

na ı·stedig~im müsaadeyi ver - tardedı"lmış· tir ·· dd ı · 1 · ·b· ··1·· d H n1ar Bı"lhassa go"'zleri... · muştail ma 'Cer resım erme muş gı ı gu uyar u. ayva rnediler. Doktor taslaklarının b ' b nda d .. man 
da Ona bakıyordu. Janine kor • l" · kr ed" h" Lü nanın cenu u uş ''bir miktar zam yap1lacaktır.• 

ccaniyane bir _cür'et> diye tavsif Bu kc ımeyı te ar ıyor, ıs- açıklarda harekatta bulunan harp 
karak sordu: settigvini söylemeere cesaret eıı~e- · ku tı· ·· ah t" ettikleri metodumu o gece tat • gemilerinın vve ı muz ere me merikada İngiliz ve Fransızlar için 

- Bu aşıları nereden aldınız? bik ettim ve muvaffak oldum. miyordu. Galbin ona sabit bir rağmen ilerliyememiştir. yulan senıpati bu teşebbüs dolay 
- Söyledim ya, başka hayvan- İtiraf edeyim ki bu kolay bir iş nazarla bakıyordu. Çirkin yü - Cenupta, keşif kollarımız bilhas- azalmış bulunmamaktadır. 

lardan ... Ha, ne düşündüğünüzü olmadı. Korkunç bir pelte hali- zünde gözleri garip bir ateşle sa taarruz hareketlerinde bulun- İLERİ HAREKETİ 
tahmin ediyorum ... Tabii bazı d.. k k parlıyordu. Genç kızdan sonra muşlardır. DEVAM EDİYOR 

ne gelen bir vücu u esme , 
hayvanların nefret uyandırmı • biçmek ve dikmek lazım geldi. tekrar etti: Cebeli Dürüz'de kaydedilecek bir Kahire, 10 (A.A.) _ KahireyP- g 

yan bil:' manzara arzedebilme • Zavallı adam! başka bir dokto _ _Gözleri •. ,' Kedi gibi parla. şey yoktur. . .. l haberlC'.rc göre, I?giliz, hur .~ransız, 
leri için diğer bazı hayvanların d . 1 . Hava kuvvetlerimız duşman kıt-. •·ustraly:ılı Ye HındlI motorlu kı 

· d run eline düsse idi yaşar mıy ı? yan gbz erı. · · · ed u · h k t.l · canını yakmak rnecburiyetın e ~ alan tecemmülerini bombardıman şimali Surıy e erı are e erınC' 
kaldım. Bundan ne çıkar? ... Mak Burasını bilmiyorum. Fakat kat- Janine öldürülmesine ramak vam etmektedirler. Bu kıtaların 

• iye~le biliyorum ki Hindistan.. kalan gecevi dehşetle hatırladı. etmişlerdir. tani ırmağını geçmiş olma! rı 
sat tecrübenin muvaffak olm.a - h k · f J • Rayak ve Cüdmür tayyare mey- mcmnı.mi ... ·et verici bir hareket g b" 

f. -t.. . t· . daki paryalar gibi er ·esın ne - A-ı· d edi d ., 
sıdır. Bu keş ın ~ıemmıyc mı ım evaın yor u: danları düşman tarafından netice- lflkki edılmektedir. Ccbelidüruz'un 

· ? v rctini uvandıran yüzile yaşama. takdir et mı yor musunuz.... e~ " _Bu adam nik\alop'tur ... Ya- siz bombardıman edilmiştir. z3Jı topraklarından geçilerek yup 

1 · d g-a tahammül ecfemezdi. D r' ·ı · h ek t" ~- nmnunıvet receği netice er bütün di.mya a k ni karanlıkta ışıktan daha iyi gö. Londra, 10 (A.A.) - Times Başına- e a ı crı ar e ı "" m~ kt d: 
hav ret uyandıracaktır! Loiseau müdahale etme is - kalesinde diyor ki: rici bir tarzda inldtş af eıtlT'hC' eı,:ıı.g· 

• rür ..• Ben ona kedi gözlü adam tl · · Alı ı ların muh eme er .... ı Gazetecılere nahoş bir nazarla tedi: İngiliz ve Rilr Fransız kuvve erınm 1 an . 
_ Halbuki böyle şeyleri bq. i.smin.i. ve.rmi§tim. suriyedeki hareketleri Anıerikada ha- hareketleri hakkında hıc bır e 

b •or .. kıln-etini bulmağa ça· JDalıa var) raretli bir surette aJkJi.).anmakta. ve A- 7oktu.r. 
~~~~~~~~~~~~___;~~~~~~~~:::::...:.:.:-...:..::.=-~~~-



İstanbul 

EllmlO<dekl ofoku" tlllıenm• IMi
mollnl gözilnünff ıut.,.•k •• 
geç katmış ot-mamek ıçin bGyük 
tedaklrlıklar pahaetn• g.ttrt· 
meQe muwaff•k olduOumuz 
111941 Siper" eerıet, ehtzeterı.. 
mizden geç kahnadan bir tane 
elmaOa bu gtınden acele edlnız. 
Radyo amat5rleri nezdlnd• 
bOyük bir muvaffakiyet k•zanan 
1941 modelle,.lmlz netrlyah ah,, 
aealR tabiiliOi ve zerefetler• 
noktaaından birff ••heser 
oldukları gıbl fennin an aon te· 
rakkilerinl de cami bulunmak· 
tadır ki P H 1 L 1 P S radyo 
fabrikaları bu ehizaterl aiza 
tokdim etmekle mOltehlrdlr 

Defterdarlığından: Suriyenin işgali ~;5t:i~:n~n~~~~1.~ J .Asıl c .. e .. phe 
karşısında Vişi (~aş tarafı 2 nci sayfada) Muhammen 

Ankara, 10 (İkdam Muhab:ıriıı • I delcyı dagıtmak, çurutmek ve uzat- Dosya No. Nev'i bedeli Teminatı 

(BaG tarab 1 inci sayfada) den) _ Çiftçi mallarını koruma l ~ak tadır .. Fransa ka;vıb'.~a muka-I 55100/3506 Kumkapı Muhsinehatun Jllöh. Telli odaları So. 
politikasında birdenbire değişik- kanununu tetkike memur muhte _ bıl Amerika tekrar Jngılız yardı E: 13 MU. Y: 1/2 No. lı evin 1/2 hisse'i. 
lik ve sürpriz olmazsa, bu pasif ha- b't' . . ınına koşmıya çalışmaktadır. Ba' 1%2)12497 Taht.okalede Rüstempaşa Mah. &!kapanı hanı-
reketin iki büyük sebebi olduğunu lit encümen mesaisini 1 ırınıştır. kan hareketleri ve Yakın Şarklı nın en wt kabnda 46 No. lı Oda. 
kabul etmek doğru olur. Tanzim edilen layiha meclis ruz. Mısırda, Afrlltada şurada ve bur• F.3/125 Galatada Sultanbcyazıt mab. Kafese! so. H sayılı 

1 - Fransız milleti de, Suriye- narnesine alınmıştır. Encümen da yeni yeni cepheler açılması Loı. 144 arşın arsa. 
deki ordu gibi :w...e a·-'-·ştır ve mezkur kanunun köylerde tatbik dra kabinesinin yüksek menfaati< 1/2554 Eminönünde Rüstempasa Mah. Taşçılar So. E: 

~3 F=u 281 Y: 89 No. lı DükkAnın 20/240 hissesi. 
halkın büyük ekseriyeti Darlan'ın edilmesini muvafık görmüş, diğer rine pek uygun olur. Bir İngil: 
Almanlarla tam işbirliği yaparak taraftan şehir ve kasabalarda tat. Başvekilinin, Norveç istilası zama 
bıgiltereye karşı harbe girişmesine bikine lüzum olmadığını beyan , nında dediği gibi, canavan ininde· 

1/1376 

aleyhtardır. Milletin bu kuvvetli etmiştir. Layihanın derpiş ettiği çıkarmak ve şuraya buraya koştu 77/8182 
temayülü, Darlan'm cesaretiııi kır- iş ve hizmetlerden köylere taalluk rarak yormak ve ondan sonra niha 
maktadır. edenlerin köy ihtiyar meclisleri ta- darbeyi rahatça vurmak en muva- 521511222 

E;yüpde Kızılmescit Mah. Kızılmescit caddesin· 
de E: 66 Y. 20(82 numarataj) sayılı arsanın 2/ 
24 hissesi. 1 
Eminönü Rüst.empaşa mah. Balkapan banda 28 
numaralı kargir oda. 
Yedikule Muhsinehatun Yeni İmrahor İlyashey 
Mah. Bucakhağı so. E. 4 Y: 10 sayılı 1298 M2 
arsa. 

1960 147 

450 33,75 

?50 56,2~ 

233,34 19,20 

9,75 00,75 

270 20,25 

1800 135 

V
.z. -kAme:::.~,__80şid'?" dgünltli etakrd~ rafından ifası muvafık görüJ.ıııüş _ fık bir yoldur. Balkan harbi, Girit 
ışıye arşı .....,;• e tür' ıı;· gali ve Mısır seferi Almanlarır 

bihkir tavır, Fransız devlet adam- ' · böyle bir yola teveccüh ettiklerin' 
1/73§3 Kumkapı :Esir Kemal (Saraç İsak) mah. Tiyat

ro So. E: 16 Y: 56 sayılı evin 6/8 hıssesi. 
Hasköyde Kiremitci Ahmctçelebi Mah. Kömürcü 

1687,50 127 

Iannı endi§eye düşürmüştür. Fil- Askere gidenlerin meznıab gösteriyordu. Fakat dün, Suriye 65100/3718 
vaki, eğer Amerika, Darlan'a, fazla hareketleri münasebetile, Bcrlin 
ileri gittiği takdirde, Amerikanın Dahiliye Vekaletince alakadar- asıl cephenin Büyük Britanya ada- 73/8942 
F1'ansa aleyhinde harbe gireceğini lara gönderilen bir emirle askere !arı olduğunu tekrarlamıştır. İngi
söylediyse, bu tehdit yalnız Vişide giden vatandaşlann tarla ve bah- liz Devlet Nazırı Lord Riverbuk 55·1001658 

değil; Berlin ve Roma üzerinde de 1 d da ı·stila' teşebbüsünün pek yakın • 1 kt• çe erin eki rnezruatın kOilllşular 5l112/3 
tesirini göstermı o sa gere ır. olduğunu tekrarlamıştır. iki tara-
Fransız milletinin, Almanyayı tarafından kaldırılması bildirilmiş. 
memnun etmek için hem İngilte- tir. fın bu rivayetlerinde bir hakikat 
reyi, hem de Amerikayı gücendire- kokusu varsa dolambaçlı yollardan 52301/503 
cek bir politikaya maruz olduğunda Yüksekkaldınm basamakları gitmeksizin iki muhasım birbirinin 
şüphe yoktur. Bunu takdir eden boğazına sarılacak demektir. Böyle 

313458 

Mareşal Peten ile General Wey· granit olacak bir istila hareketi bütün askeri mü- 1/6970 
gand'ın da, Darlan ve taraftarları- Yüksekkaldınm basamaklarının tehassısların rivayetlerine göre çok 
nm politikasını tasvip etmedik[&- ön kısımlarının granite tahvil o- müşkül görlinür, batta Girit pro- 55100/900 
rini tahmin etmek yanlış olmaz. ' lurunası kararlaştırılmıştır. vasma rağmen ... Maamafih müca-

Bulha, bugüne kadar gelen ha- Böylece caddeden bakıldığı va- deleyi infisah ettirmemenin Alman 51332/185 
berlerin yarattığı havaya göre, Su- kit uzun bir kısım zarif bir man- bakımından en iyi çaresi bu ham-
riyede General Dentz, elinden gel- zara arzedecektir. lenin yapılması olduğu da açıktır. 

. E: 12 Y: 8 No. 1ı evin 1/4 hissesi. 
Taksim Eminönü mahallesinin Elmadağı soka
ğnda E: 46 Y: 66 sayılı 89 .M2 arsa. 
Galatada Yenicami mah. eski Balıkpazan Yeni
kardeşim so. Es. 40 Y: 40 No. lı odalı dükkAn. 
M.dvlevihanekap;ı KorW<: Mahmut Malı. Mevle
vihane caddesmde E: ve Y: 160 No. 1ı 117,72 
M.2. arsa. • 
Beyazıt Mah. Çadırcılar caddesinde E: 90 Y: 
92 No. 1ı odalı dükkAnın 1/3 hissesi. 
Galata Kılınçali mah. Medrese So. E: 8 Y: 12 
No. lı dükkanın 1/2 hJssesi. 
Haraçcı K.aramehmet Malı. Cibali Odun İske
lesi So. 2 No. lı evin 36/216 hissesi. 
Kadıköy Osmanağa mah. Ulusuluk So. 17 Mü: 
11951 M2 arsa. 
Şeyi>. Mehmetgerlilni Mah. Reşadiye caddesinde 
eski Istanbul GUmrükleri BaşmUdürlüğü binası 
merdiven altdndaki şerbetçilik yerinin (Senelik 
jcan). 

225 16,90 

3000 225 

1350 102 

235 17,65 

150 11,25 

450 33,75 

135 10,15 

597,55 44,80 

270 20,25 

diği kadar mukavemete çalışacak, Mazi ve tarihte hiç misli görülme-
fa1ıat Vişi bükfuneti, Suriyeye kar- miş hailevi bir çarpışmanın çok 

• 1n 'l l ZAYİ - Fati!ı. Yabancı Askerlilı: ııı.ı yapılan hareketı, gı tere a ey- uzak olmad.ılı bissolunuyor, eiıcr 

Yukarıda yazılı gayrimenkuller 19/6/941 per:ıembe günü saat 14,30 da 
MUJt EmlAk müdürlüğünde toplanacak olan komisyonda ayrı nyn ve açık art
tu ile aa.Uıacak.t.ı.r. Faı.l.a izahat icinM.illl Eml8k müdürlütü 4t üncü kalf'-

:ı şubeslnden aldığım Asker\ terhis vesi.-
binde harbe girişmek için bir vesile ı'ki taraf da muhtelif saiklerle bir 

kamı gaip ettim. Yenisini çıkartaca{:ım. 
ve bahane addetmiyecektir. şa•ırtma ameliyesi ve propagandası 

el dan esk:isWn bükümü yoktur. , Snriye meselesinin bir an evv 
İn Anııldrll 321 doiumlu yapmıyorlarsa ... 

halli için, gilizlerle hür Fransız- uu" ••yin Şükrü BABAN 
lann çok seri ve kat'i hareket et· M•lımeC. ot. Müslim ~ -

meleri ve işi sürüncemede bırakıp 
Almanlann yardınuna koşmaları
na meydan vermemeleri şarttır. 
Suriyenin işgali uzarsa, belki Vi
tinin cesareti artacağı gibi, Mihver 
de yardıma kalkışabilir. Suriyenin 
bütün şark tarafları çöl ve düzlük 
olduğuna göre, Jraktan ve Şarki 
Ürdünden yapılacak hareketler 
sür'atle inkişaf edebilir. General 
Wavell, Snriyedeki Fransızlara hi
tap eden beyannamesinde söyledi
ti kadar kuvvetli ise ve kuvvetli 
davranırsa bu mühim ve püriizlü 
mesele çabnkça İngiltere lehinde 
halledilebilir. Abidin DA VER 

Sahihi: E. t Z Z E T, Netrlyat 
Direı.tllrü: Cevd.et Karabilcin 
Baııldıfı yer: •Son Telpaf• 

Matbum 

' 

PARA 

Deniz Gedikli Erbaş Okulu 
Direktörlüğünden: 

ı _ Bu sene okulumuzun yalnız birinci sınıfına talebe alınacaktır. İstek 
lilerin aşağıda yazılı evraklarla müracaaUan. 

A - Nil!us cüzdanı ve tasdikli bir sureti .tashih edihni.$ nüfus cüzdanı 
kabul olunmaz>. 

B - İlk mektep şahadetnamesi. cüzerinden bir sene geçmemiş bulunmak> 
C - Kendisinin ve ailesinin h.üsnühAl eshabından bulunduğunu ıösterir 

polisten musaddak hüsnüMl ilmuhaberl. 
D - Üzerinden bir sene geçmemlt çiçek a~ı kAğıdı. 
E - Birinci sınıf ;çin l/Eyl61/941 de 12 yaşını bitirınia ve 16 ,.aşını 

bitirmemiş bulunmak. 
F - 5 adet vesikalık fotoğraf. 
2 - Ka,.ıUara l/Haziran/941 günft başlanacak ve 10/ Ağuslos/941 günti 

nihayet bulacaktır. . . . 
3 _ Kayıtlar İstanbul Deniz Komutanlığında ve Mersinde denız gedıklı 

ttbaş orta okulu müdürlüğünde yapılacağından .isteklilerin bu iki mahalden 
her hangi birine müracaaUan. 

4 Müsabaka imtihanları Türkçe, Matamatik, «Tarih, coğrafya, yurt bil
liai> derslerinden 

15/Aiusfos/941 CUma ııünil IUt 1 da :rapılacaktır. (2947 • 4183) 

. 
iMRüiNi si.ıu ıs sAHKAs ıHoA 
IKAAMIVEl.İ HE.SAP AÇA,_ 

T. iŞ BANKASI 1 -_ 
Küçük tasarruf 11 ı lıtaııbuJ Komutanlıiı Sabnalma Komisyon 'u İlanları 1 

hesapları Beberine 15 kurua :tl1at tahmin edilen 3000 adet muhtelif eski teneke 
1941 ikramiye planı 28/Haziran/941 gün saat ıı de açılı: arttırma ile satılacaktır. Tenekeler her 

giln anbarda görillebilir. Muhammen bedeli 450 lira olup ille t.ım!natı 33 lira 
KEŞİDELER : 4 ~bat, 2 11la7ıs, 75 kuruştur. Almak isleyenlerin mezkük gün ve saatte Fındıklıda satınalma-

1 ~st.os, 3 İkinc!l<!ırin ya ıelmelA!ri. ( ~04) 
tarihlerinde yapılır. 

1941 İkramiyeleri 

1 adet 2000 Liralık 
3 " 1000 "' 
2 .. 756 " 
' " 500 " 
8 " 250 " 

35 .. 100 " 
IO " GO H 

300 • 20 

= 2ooo~Llra 
= 3000- ,, 
= 1500- " = 2000.- " 
= 2000.- .. 
= 3500- " 
= 4000- " 
- •ooo.- • 

* Aşağıda yazılı ,.em maddeleri hizalarında ,.azılı saatlerde ekııiıtmeleri ya
pılmak üzere 12/6/941 günü pazrlıklar satın alınacaktır. Şartııamelerl her gün 
komisonda görülebilir. İsteklilerin belli gün ve saatlerde teklif edecekleri ti
;raUara gÖ!le yüzde on beş tem.inaUarile Fındıklıda satın.alma komisyonuna 
ıeimeleri. (4503) 
Cinsi M~~n 

Kuru ot 

" • 
c 
c 

Ton 
25 
25 
~ 

Pazarlılt saati 

Saat 
10 
10 
ıı 

Dakika 
30 
45 

mlııe m!lracaat. (4230) 

,, , 
TURl< TICA~~T gANUASI A.~ 
UUPONLU VAD~Lf M~VDUAT 

PARAM 1 BURADA i.(LE 

•• 

~ 

BiR ÇOK GENÇ KIZLAR 
VE GENÇ KADINLAR 
Cençlôklerine mağı'u.r olarak güzelliklerinin '-madlsinl 
mümkün kılacak olan yüz tuvaletine bigane kalmışlar
dır. Kadınlal"(\ ıl dikkat edilmesi pek mühim olan nokta: 
Cildin incelik ve taravetini ebediyen muhafazadır. 

Seneler, binbir vazife içinde çalışan 'O'e yorulan genç ka 
dınların bifunan düşmanıdırlar Bedeni ve dimaği yorgun 
lukların neticesi guddeler elAstikiyeünj kaybederler ve 
cildde (leke) diye tavsif edilen avariıi (rüzg~r vegilne
fin de tesirile) husule getirirler. İşte bu gibi halatta 
ve bu gibi avarize karşı KREM PERTEV, terkibinin 
kuvvet ve kudreti sayesinde cildi besler ve barabiden 
kurtarır. 

l'ib blnleroe kadının tecrübe et&lkl ve sevd9deriııe lavsfır<tlea b&ll 
ka.Jmadıtı KREM PERTEV ile güade ,..apılacak 3 - 5 daklkalık bir ma
saJm ne &ihi harikalar yaı;a.ttıtını pek kısa bir zamanda siz de mvter!f 
olacaJ<olmız. JCllEM PERTEV'ln yar m uırlık be:yne!mllel töhr<>tı ....ı.mı 
d•iildlr· ODdaıı lslifMle edlniL 

TÜRKiYE CUMHURiYETi 

ZiRAA T BANKASI 
Kurul~ tarihi: 1888. - Sermayesi: 100,000,000 Türk. lirası. 

Şube ve ajans adedi: 265 
Zirai ve ticari her nevi banka muameleleri 

Para biriktirenlere 28,800 lira ikramiye veriyor. 

- Ziraat Bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesap. 
larında en az 50 lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek 

kur'a ile aşağıdaki plfır:a göre ikramiye dağıtılacaktır. 

4 A. 1,000 liralık <l,000 L 11100 Adet 50 liralık 5,000 L 
4 • 500 • 2,ftOO • 
' • 250 • 1,000 • 120 • 40 • 4,800 • 

40 • 100 • 4,090 • 160 • 20 • 3,200 • 

DİKKAT: Hesaplarındaki paralar bir sene içinde 50 lira. 
dan aşağı düşmiyenlere ikramiye çıktığı takdirde % 20 fazla. 
8ile verilecektir. · 

Kur'alar ıenede 4 defa 
Eyini ve 11 Birincikanun 

11 mart, llHaziran 11 
tarihlerinde çekilecektir. 

o. Demir Yolları işletme u. M. ilanları 1 
Muhammen bedeli (200.000) iki yüz hin lira olan 1000 ton Rezidil yağı 

27/6/1941 Cuma günü saat 15 de kapalı zar.! usulü ile Ankarada İdare bina
sında satın alınacaktır. 

:Bu işe girmek isteyenlerin (l1250j on bir bin iki yuz elli liralık muvak
kat teminat ile kanunun tayin ettiği vesikalar ve teklifJerini aynı gün saat 
14 de kadar Komisyon Reisliğine vermeleri l§zımdrr. 

Şartnameler (200) bı'Uşa Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde satılmak-
tadır. (4465) 

SATIŞ İLANI 
lstanbul Dördüncü İcra Memurluğundan : 

Musa Kazım v'e Ali K&.nuran Lacatından Vakıf Paralar İdare
iinden 20726 ikraz numarasile borç alınan paraya mukabil birinci de
recede ipotek gösterilnıiş olup borcun ödenmemesinden dolayı satıl
masına karar verilen ve tamamına ehlivukuf tarafından (3864) lira 
kıymet takdir edilmiş olan Şehzadebaşı'nda Emin Nurettin mahalle 
ve sokağında eski 2, 3, 3 mükerrer 3 mükerrer yeni 2, 4, 6, 9, 11, 13, 15 
numaralı bir tarafı İsmail menzili, bir tarafı Ahmet menzili, bir tarı.fı 

. Fevzi menzili, bir tarafı tarik, bir tarafı Halit konağı, bir tarafı Şeh
zade camii duvarı, arkası su kemeri ve tariltiiirn ile mahdut. 

Kayden durumuna cari nısıf masura halk.alı mailezizini havi 
bahçe ve ahırı müşteınil konak arsası, ve ehlivukuf raporuna göre 
Şehzadebaşı polis karakolu karşısındaki Burmalımescit sokağından 
gidilen (1288) metre murabbaı miktarında içi toprak dolu arsanın 
tamamı açık arttırmıya korıınuştur. 

1 - İşbu gayrimenkulün arttırma şartnamesi Hl/6/1941 tarihin
den itibaren 941/219 No. ile İsi. Dördüncü İcra dairesinin muayyen nu. 
marasında herkesin görebilmesi için açıktır. İlılnda yazılı olanlardan 
fazla malı'.ımat almak istiyenler, işbu şartnameye ve 941/219 dosya 
numarasile ınemuriyetimize müracaat etmelidir. 

2 - Arttırmaya iştirak için yukarıda yazılı kıymetin yüzde 71> u 
nisbetinde pey akçesi veya milli bir bankanın teminat mektubu tevdi 
edilecektir. (Madde 124) 

3 - İpotek sahibi alacaklılar la diğer alakadarların ve irtifak 
hak)<ı sahiplerinin gayrimenkul üzerindeki haklarını, hususile faia 
ve masrafa dair olan iddialarını işbu ilan tarihinden itibaren on beı 
gün içinde evrakı ınüsbitelerile birlikte mernuriyetimize bildirmeleri 
icap eder. Aksi halde hakları tapu sicili ile sabit olmad>k.ça satış be
delinin paylaşmasından hariç kalırlar. 

4 - Gösterilen günde arttırın ıya iştirak edenler arttırma şartna.. 
mesini okumuş ve lüzumlu malı'.ımatı alnıış ve bunları tamamen ka• 
bul etmiş ad ve itibar olunurlar. 

5 - Gayrimenkul 1/7/1941 tarihinde salı günii saat 14 den 16 ya 
kadar İst. Dördüncü İcra memurluğunda üç defa bağırıldıktan soo.
ra en çok attırana ihale edilir. Ancak arttırma bedeli muhammen 
kıymetin yüzde 75 ini bulmaz veya satış istiyenin alacağına rüchant 
olan diğer alacaklılar bulunup da bedel bunların bu gayrimenkul ile 
temin edilmiş alacaklarının rnecınuundan fazlaya çıkmazsa en çok 
arttıranın taahhüdü baki olmak üzere arttırma 10 gün dada temdit 
edilerek 11/7/1941 tarihinde cuma günü saat 14 den 16 ya kadar İst. 
Dördüncü İcra memurluğu odasında, arttırma bedeli satış istiyenin 
alacağına rüçhanı olan diğer alacalUıların bu gayrimenkul ile temin 
edilrniş alacakları rnecmuundan fazlaya çıkmak şartile, en çok arttı· 
rana ihale edilir. Böyle bir bedel elde edilmezse ihale yapılmaz. Ve 
satış talebi düşer. 

il - Gayrimenkul kendisine ihale olunan kimse derhal veya veri
len mühlet içinde parayı vermezse ihale kararı fesholunarak k··ndi
sinden evvel en yüksek teklilte bulunan kimse arzetıniş olduğu be
delle alnuya razı olursa ona, razı olnıaz veya bulunmazsa he :nen 
7 gün müddetle arttıınaya çıkarılıp en 90k arttırana ihale edilir. İki 
ihale arasındaki fark ve geçen günler için yüzde 5 den hesap ol<1na
cak faiz ve diğer zararlar aynca hükme hacet kalmaksızın me nu· 
riyetimizce alıcıdan tahsil olunur. (Madde 133) 

7 - Alıcı arttırma bedeli haricinde olarak yalnız tapu feraj! 
harcını, yirmi senelik va~f taviz bedelini ve ihale karar pullarını 
vermiye ınel:burdur. 

Müterakim vergiler, tenvirat ve tanzifat ve dellaliye resminden 
mütevellit belediye rüsumu ve müterakim vakıf icaresi alıcıya ai\ 
olmayıp arttırma bedelinden tenzil olunur. 

İşbu gayrimenkul yukarıda gösterilen tarihte İst. Dördüncü icra 
ırnemurluğu -Odasında işbu ilan ve gösterilen arttırma fllrtnaınesl 
dairesinde satılacMı il3rı olıınur. (4481} 


