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[ Almanyan1n tavzihi! 
---

Hiç bir vakit 
T Ürk arazisin. 

Çiftçi mallarını koruma 
kanunu meclise sevkedildi 
Kab~hatki~de?I Ka_n_u_n_u_n_h_ü_k_u_· m-le-ri 

den askeri tran· l : 
sit icrası ne is- ..;:;;__ 

Bugün mesele-:;;ri:ldJ 
etmektir. İngiliz milleti 
fÜphesiz maziye ait mes 
uliyet münakaşalarından 
ziyade içinde bulunduğu 
buhrandan çıharılmasını 
İstemektedir. Çörçil - Be
lisha münakafasının ha
riçte bırakacağı İntiba 
herhalde bu müzakerenin 
tam zamanında yapıldığı 
merkezinde olmıyacaktır. 

Vilayetlerde çiftçi mallarını 
koruma meclisleri kuruluyor 
Ankara, 12 (İkdam Muhab:ri.n - ı l ukumlerını yazıyoruz: 

den) - Adliye, Dahiliye, İktisat Kanun, önce çıf\çi malını tarıf 
'e Ziraat Encümt'nkrindcn seçı . 1 etmektedir. Bu tarife göre ç.ftçi 
len 5 er azadan mürekkep muvak-ı malı sayılanlar şunlardır: Köy ka. 
kat bir encümen riftçi mallarının . nununa göre, tesbıt edılen sınırlar 
korunması hakkındaki tetkiklerini 1 içindeki ekili, dikıli veya kendili • 
bitirerek liiyi - r ğinden yetişen 

- hanın son şek • Bekçi Ücretleri, bütün nebat ve 
Yazan: Prof. Şükrü Baban !ini umumi hey ağaçlarla nr -

Ö 
ngilterenin muvaffakı)etle ete sevkeyle • faili meçhul za - m::.n kanunu • 

1 d• ~ nun şümulü ha. tatbik ettiği parlamenter sis- mişt'r. Layiha - rar arı ve ıger 
ricinde .«alan 

temin son bir tezahürü şüp- nın bugün B. M. f 1 k 
hesiz dost memleketlerde biraz Meclisinde mü- m a S r a arı O• ağaçlıklar, na -

tenmiş ne de 
düşünülmüştür 
BERLIN DİYORKİ: 

Almanya, kararlar ittihaz 
ederken daima eski mütte
fiki olan Türkiye ile bir ih
tiliil zuhur ettirebilecek 
her hareketten çekinmek 
lüzumunu gözönünde tut-

muıtur. 

ANADOLU AJANSININ 
BEKLİN l\IUHABİRİNL"l 

MÜHL\1 TELGRAFI 

elem ve düşman ülkelerde se\'inçle zakeresi muh • ruma Sandıkları daslar veya Zi· ---·----------
1 raatte kullan' Berlin, 12 (A.A.) - Hususi muha 

karşı ana<aktır. t ld" G • 
eme ır. a - o·· de ye ceklerdir 1 h t . birimiz bildirivor: Giridin tahliyesile neticelenen ye dağınık bir an, ya u zıra. ' 

mücadeleler Arnnı Kamarasında halde bulunan - alle alakası o - Aşağıdaki telgraf metninin ay. 
k 1 k B k·1 G' ·ıt k"f' · k nen ke•,idesi hususunda bana sa • onuşu ur en aşve ı ırı e a ı araziye iras olunan zararların lan her nevı men ul mallar ve a -

"kt d t d t 1 1 k b lahiyet verilrnış· tir: mı ar a ayyare mey anı \'e ay- men'i ve teliıfisi için müeyyideler ğı , saman ı , an ar gibi doğrudan 
yare bulunamamasının sebeplerini koymaktır. doğruya çiftlik hizmetlerine mah• Ecnebi gazeteciler tarafından 
uzun uzadıya izah etmiştir. Bu ifa- LAYİHANIN ANA HATLARI sus gayri menkuller ile su arkları, Almanyamn Türkiye toprakların· 
deye göre Almanya merkezi vazi- set ve bentler, tarla ve bahçe yol. dan geçme müsaadesini talep etti. 
yetinden istifade ederek istediği Köylerimizin umumi_ yaşay~şl~. • !arı ve hendekleri bu kanuna göre ğine dair Berlinde ya)'llan şayia. 
hurp sahasına kolaylıkla tam bir rı bakımından fevkalade buyük j çiftçi malı sayılmaktadır. lar hakkında salahiyettar mahfü -
halde külliyetli tanare yetiştire-· ehemmiyeti olan bu layihanın ana (Devamı 4 üııcü sayfada) (Devamı 4 üncü sa~fada) 
bilir. Halbuki Büyük Britanya fa
raza Giride tuyyare göndermek 
için sandıklar içinde tayyare aksa· 
nıuıı bütün Afrikayı Ümitburnu 
yolile dolnştırarak !\[ısıra yetiştir

mek ve orada bu parçaları yeni
den kurarak adaya sevke~·lemek 

Musolininin nutku 
Berlinde nahoş 

bir tesir yaptı!. 
mc.:burıletindcdir. Bu ioc dddeıı • 
uzun ve güç bir iştir. Yunanıstan nel 

Mister Çörçilin ifadesine göre 

esasen İngiliz ordusu teçhizat ba- /faly ya ı"/hak 
kınımdan sulh senelcrindcnberi 1 a 
çok iyi lıazırlaıımış değildir. (1937) d ·ı k ne d· 
tarihinde yani muharebeden iki e l ece ,.;;, 
sene evvel ayni zat askeri istihza- h 
ratın yolunda olmadığını Avam ha g Q f Sa aSl 
Kamarasında haykırmış bulundu-
flınu hatırlatmış ve bu esnada bu- olacaktır 
günkü mağlubiyet ve hezimetlerin 
amilleri arasında eski Harbiye Na

zırı (Hore Belisha)nın bulunduğu- ltalyan askerleri 
nu da ilave eylemiştir. Böl•lccc har- __ ....:;_ ________ _ 
bin en hassas bir anında sabık ve F d •d 
tahik iki nazır arasında mes'uliyet ransa a Ol• uğu gi• 

• 

BUGÜNLERDE DÜŞMESİ BEKLENEN ŞAM'DAN 

EritredeAssablf su RIY E o E' 

işgal edildı 

iki ltalyan 
rali esir 

gene
oldu 

Kahire 12 (A.A.) - Ortaşark İn

giliz tebliği: Eritrede sahil mınta -

kasında, İngiliz deniz ve hava kuv. 
vetlerinin işhirliğile Hint kıt'aları 
ani bir ihraç hareketi yapmışlar 

ve Assab limanını zaptetmiş!er -

dir. Şimdiye kadar sayılan esirler 

arasında 50 bahriyeli, 87 tayyare -

ci, 39 Alınan bahryelis ve bir mik-ı 
tar da İtalyan askeri vardır. 

General Bardio ve Dıacentin.i ile 

bahriye yüzbaşısı Colla da elimiz. 
dedir, 

lngilizler 
Merceve 
Agun,u aldı 

Müttefiklerin 
Şam istikametin 
de ileri hareketi 
devam ediyor 

Bazı mıntakalarda 
V işi kuvvetlerinin 
mukavemeti arttı 

General Calroux 

Kahire, 12 (A.A.) - Burada zan
ll1!di!djğine göre müttefiklerin Şam 
istikametinde yaptıkları ileri hare-

1 keti devam etmektedir. Maamafih 
bakımındun açık bir celsede dün- bi, Almanların yerine 
ynııın gözü önünde münakaşa baş· 
Jamıştır. ikame ediliyor 

Bir İngiliz "bomb ardıman tayyaresi İskenderiyeden uçuşa hazırlanıyor 1 
bu ilerleyişte hiçbir istical göste
rilmemektedir. Çünkü burada mev. 
ıuu bahsolan şey muslihane bir 
hu!Cılden ibarettir. 

İngiliz Başvekili eski Harbiye 
Nazırına hücum ederek demiştir 
ki: 

Bertin, 12 (A.A.) - Bir hususi mu
habir bildiriyor: 

Mussolini'nin nutku, nahoı blr intiba 
hasıl etmiş olan Berlin bJtarat mahfil
lerwdc heyecanla te!sir olunmaktadır. 

Alman grızcteleri nutkun İtalyan - Al 
man tesanüdü ve Amerika ile münase
betler üzerinde ısrar eden çok kısa hü
lfı.salarını neşir ile iktifa eylenıektedir. 
Yunanistan h.1idiseleri hakkında Musso
lini'nin, itrılyan kayıplarını açık suret
te itiraf ettiği söylemekle iktifa olun
maktadır. 

(Devamı dördüncü sayfada) 

Amerika Hariciye 

SUIKASTMI? /R d "d INGILIZLER 
omanya a cı - .. . 

Yugoslavgada/di kontrol ted- Rodo_sa muthış 
b . ""h" t hır hava 
ır mu ımma birleri alınıyor h ·· 

depoau uçtu!.. ucumu yaptı 
M.ilrılh.te 

Yüzlerce sivil öldü 
ve yaralandı ı 
Belgrat, 12 (A.A.) - D.N.B. bil

diriyor: 

Hitler ile Antonesko 
arasında bir mülakat 

Hava meydanları 
tahrip edildi 

Kahire, 12 (A.A.) - İngiliz hava 
tebliği: 

MERCE VE AYUN DÜŞTÜ 
Londra, 12 (A.A.) - Teyit edil

diğine göre, ~mparatorluk ve İngi
liz kıt'aları Merce ve Ayun'u işgal 
etmişlerdir. 

Beyrut 12 (A.A.) ,- 12 Haziran
(Devamı dördüncü sayfada) 

İKİ GÖRÜNi)Ş 

Tulondaki 
Fransız filosu 

Şarki Ak denize 
hareket etti 

Nevyork, 12 (A.A.) - Reuter: 
Nevyork Tinıes gazetesinin Va

şington muhabirinin bildirdiğıne 
göre, Vaşingtondan gelen haberler, 
Toulon'da bulunan Fransız {ilrı~u 

cüzütamlarının Şarki Akdenize 
hareket etnıjş olduğu merkcıfo· 
dedir. 

---o---
Berfin Suriye , 
işine müdahale ' 
etmiyeceğini 
Vişiye bildirdi 
Yalnız, m Üt areke 
hükümler~nde bazı 

tadilat yapıl d 1 

Berlin, Vişinin 
harekatını sarih 
telakki etmiyor 
Biıl, 12 (A.A.) - Reutcr: 
Basler Nachrichtcn gazetcsınin 

Bcrlin muhabırinin bildirdiğine 
göre, Almanya Hariciye Nczaretın. 
de, Almanyanın, Suriye anla~maz
lığından, Fransaya ancak siyasi 
sempatisini vereceğini ve Fransa

nın yalnız hareket etmesi icap ey
liycceği beyan olunmuştur. Fran
sanın kendi müstemlekelerinin mü. 

dafaasını mümkün kılmak üzere 
mütareke şartları tadil edilmiştir. 
Fakat bu tadillerin mahiyeti bildi
rilmemektedir 

Gazette de Lausanne'ın Berlin 
muhabiri diyor ki: 

Alman Hariciye Nezareti, sırf 

(Devamı 4 üncü sa)'l•da) 

·Mister (Hore Belisha) bugünkü 
müıakerata çok mutedil ve iyi ma
lumata müstenit ve iyi düşünül
miiş bir nutukla iştirak etmiştir. 

Fakat az zaman ev ve! memleket 
dahilinde söylediği nutuk bundan 
çok farklıdır. Bu sebeple Mister 
Hore Belisha'nın Harbiye Nezare
tinden çekildiği vakit ordıımuzun 
vaziyetinin pek feci bir halde ol
duğunu ve bundan Harbiye Na
ıırlığında bulunduğu müddete ait 
Bhuak üzere kendisinin de mes'ul 
ı>lduğunu söylemek n1ecburiyetin· 
deyim.• 

Nazırı resmen 
Alman ordusunun topladığı harp 

ganaiminin konulmuş olduğu bir 
kampta vahim bir infilak olmuş
tur. Mühimmat Semendria şehri
nin Ortaçağdan kalma kalesinde 
bulunuyordu, Sivil halk arasında 
yüzlerce ölü ve yaralı vardır. Kaza. 
dan şehir urar görmüştür. Kale-

Köstenceye gire -
cek vapurlar aske
ri kdavuz alacaklar 

Dün v~ evvelki geceler, İngiliz 
hava kuvvetlerine mensup bom
bardıman tayyareleri, Rodos ada
sındaki düşman tayyare meydanla
rına muvaffakıyetle tetevvüç eden 
ağır hücumlar yapmıştır. Kalato
da büyük miktarda benzin yanmış
tır. Tayyarelerin yerde serili bu
lunduğu bir mahalde bir yangm 
ve infilaklar çıkaran bombalarla 
iki düşman tayyaresi yakılmış, bir 
miktar başka tayyare de tahrip e
dilmiş ve hasara uğratılmıştır. 

Benim hakkımı kim verecek? 
Bu itham üzerine eski Harbiye 

Nazırı Hore Belislıa ayağa kalka
rak derhal mukabele •imiştir: 

İngiliz kıt'aları Belçikadan çeki· 
lirken diinyanın en mükemmel teç. 
hizatını kaybetmiştir .• 

Böylece Mister Hore Belisha di
yor ki: 

•Harbiye Nazırı sıfatile orduya 
verıniye muvaffak olduğum en iyi 

(Devamı 4 üncü sayfada) 

bildiriyor: 

Rolin Moor va
purunu Alman 
denizaltısı 
batırmıştır 

(Yazısı • üncü sayfada) 

'
nın büyük bir kısmı hasara utr•· 
mamıştır. 

Alman askeri makamları, harp 
teşkilatlarının da yardımı ile he-
men genit bir kurtarma işine baı
lamışlardu. 

, ... ;;;iiiiiiiiiiil-;iiiiiiiiiiiii;;iiiiiiii;iii;;iiiiiiiöiiiii--iiiiôiiiiôiiiiiii;oiiiiiiiiiiii;iiioiôiii;iililioiiiiiiiiiiiiiiliililiiiiiii;;iiliiliiiiii_,., 

J Hazreti Muhammet 
· Ve İslam Ordularının Muharebeleri 

, ,,,, . . . ... • • 

zıv A ŞAKIRIN İKDAM iÇiN HAZIRLADIGI 
MÜHiM ESERiNİ BUGÜNDEN iTiBAREN iKiNCi 

ÜST AD 
BU 

SAYFAMIZDA TAKİP EDiNiZ - • 
General Antonesko 

YAZISI DÖRDÜNCÜ SAYFADA 

Almanya 
o---

Sovyethududun 
'da muazzam 
kuvvetler tahşit 
etmeğe başladı --------Bu hareketin bir 
blöf olması muhtemel 
.... _ .......... m• 

(Yazı ıncu ı:ay!ada) 

Yazan: Selami lz.:ut SEDES 

Bundan bir iki ay evvel mes
lekdaşlar hep bir ağızdan benim 
tek satır te'!if yazım olmadığın' 
ileri sürüp b•na hücuma başla
dılar; •Tan• da, •Akşanı. da, 
•Son Posta. da, •Son Telgraf• 
da ateş püskürdüler. O zaman 
ben on, on beş sene fasılasız 
•Her akşanı bir hikaye. yazmış 
olan ben, te'liflerimin nelerden 
ibaret olduğunu saymış ve Refik 
Halid dahil olmak üzere benim 
teliflerimi kimlerin adapte ettiği 
ni söylemiş: •Bana adaptasyon
cu diye hücum ederek Fransız 
müelliflerinin hakkını arıyorlar, 
iyi amma, benim hakkımı bana 
kim \'erecek?> diye sorınuştuın. 

Bana hücum etmekten zevk 
duyan muhterem meslekdaşla· 
rını benint bu sua1inıi ce,·apsız 

bıraktılar. Jlcııdei' adapte edilen 
yazıJar ğr.tsiz -.ı'- '.:-r olduğu 
;çin o z~n b,.. d,- ombılJeyi 

L 

fazla kurcalamadım. Fakat bu-
gün en sarih brr hakkımın g••· 
pedildiğini görü~·or ve bana hli
cum eden meslekdaşiardan - sa 
mimiyetlerini olsun isbat ehne
lerine \"esile teşkil edeceğinden -
hakkımı müdafaa etmelerini is-
tiyorum. 

1936 senesinde neşrettiğim ·Ti. 
yatro konuşmaları• eserimde ti
yatronun ba~langıcının mc'hazi .. 
ni gizlenıediğinı bir tezi nal-le
derek Toteın toplulukları oldu
ğunu ~ö~lenıiş: •İlk insanlar to

temlui ile kendile;·i arasında lıir 
i tirak ve a~ni~et gördiiJ.,·r, to· 
teınleri hangi ha~·\.anl\a , ~endi· 
lerini de o lıii) vnn ıulde:tlilcr, o 
ha' vanın kılı~ına girdilrr .. ller 
~ rrdc tiyatro l.il.\ 1~ ba~ladı ... Si i
lerin nıuharrenı iı' ini de, n1t·~·a
leler~ yalın kılıçLrı , bP<ksi « 

(Devamı dördiineü >avlada 

.ternıektedir 

. 
ı 



SAYFA-• 

VE--

İSLAM ORDULARININ MUHAREBELERİ 

( Yazan: Z i YA ŞAK i R _) 

Muharebe ve Müslümanlık 

Dünkü Akşam gazetesinin, :ıyr. 
sayfada karş.lıklı yazan ıki fıkr 
muharririnden biri eski İstanbul 
m;ıhsus mahalli seslerin lticran;n 
ağlıyor, biri de yine bizim esk 
yazlık hasırların hasretile inliyoı 

(P.esiılü Eknm) FJ:endimizin ha- lıkt.a bir itikat ardır. Bu itıkada du. İstanbulun eski mahalli seslt 
}'atını uzun ıııadıya tetkik ederek nazaan Cenab. Hak, putperest rini canıi gönulclen özliyen Va-Ne 
kıymettar bir eser vücude getirmiş (Ken'anlılar) ı. putperest oldukları Y'.'11112 yazısının b': yerı:ıde ufa· 
olan m~ Fram:.z u!ema:smıWı için. (Beni İsrail)e tedip ettirnıiş- bır falso yaparak şoyle diyordu: 
(Geofroy Sent ffiler), lıiiyült bir tir. Hatta, (Yahuda)nın bu emrini -: Gaymaaaalı! 
1arr.imiyetle der li: infaz etmek ve bütün putperest Dıye bağırıp camları z~~ırdafa. 

[Lehinde ve akyhinde lıırçok duşmanlan ifna eylemek vazifesini rak satılan dondurma, b~z=. don· 
- ı " l · • · - bü- deruhte eden (Y •• p __ ,_ ) durmamızdır ve ba.ka turlu satı 

sıız er soy enen uşa eyg.o.uwoor , lanı fr . bilm · dir 1 
yük bir dikkatle teü.ik dtim. Bi- bu harpler esnasında, (güneş) ile İ • enguı. em nesı · 
ın1 ettiğim hayrelr, giıtliynuedim.. (ay)ı yerlerinde durdurmak sure- s~bulda.aah' 
Bilha•sa. (Hazr.,ti Muhamm~>d)in tile, bir de mucize göstenni:ı1ir. -: ay":'a · 
m !.telif idare şub.,lerindeli yük- [Mademki hıristiyanlar bu itika- Dıye bagırıp camları_ zangırda· 
-~'- d·'-'-ı kar ısında ,.., .... - d besliy 1 ş h lele ,,.,, h _ tarak, dondurma sat ldıgını da yen -" """" • ....,....,..... ı or ar. u a , ,~.u am 1 • • • 1· t b 1 h' b' t 
Ha retler içinde kaldım. med)in de ayni suretle hareket et-1 ışıtıyo~z. s an u un ıç ır ara 

[İ _,._ d·nırun· · b. · • imalı: · ld - kah 1 tın ı·d·. 1 fında böyle dondurma satılmazcl 
""'"ıı an o şe- mış o ugunu u e e ı ır er. • • Öy 

refinı ihraz eden (Muhamıned)in Yoksa; (Muhammed) in z:amanın-ı ve ha_ıa da saırttıl1m_az. bl~tüyarkada 
bü', k ~ahsiyetini tetkik eden mü- daki putperestliğin, (Musa)n:n za- na .sıgınb 1~· g kagınıntrafutaki~ u' 

· ı . h . vetile agırara ve e cam-
verrır eı. er şeyden eTvel .onun manınd.a imha olunan putperest- . 
siya i d üncelerine dikkatle nü- likten daha fazla (Allahın mak- !arı za,ngırdatara~. 
fuz etme ı_ rıe C'idıdi. ne metin ve bülü) olduğunu iddia etmek gibi -. Gaym;aaah. . 
ne sabırlı bır yürüvüş ile gayesine bir tenakusa clii"t'rler. d ı:'ye s~tı :; şey ıse ı:nd~m~ 
viı.>ıl olurken, ne emsalsiz. bi.r- azim r (Mulıammed}in harplere giriş- egı ·.[0~et~r ve 

0ln a ~~-n .. 
ve ebat ile rıe biiyük miişkiılleri tiği muhakkaktır. Fakat onun Be!ogd u ı~e v\!a ~ ; ıvr, 
)'enmiş olduğunu - samimi bir doğ- harpleri, Musan1n harpleri gibi ~ogutsı::n~ ~a ~sın: s~ ış s1nı: 
rul~k ,.e bitaraflıkla. kabul eyle- (imha harpleri) değildi. (Muham- ."~ d ~ u c e e ıse ıvrı 

iKDAM 

Et narhı indirildi 
--------·--------

Karaman 55, dağlıç ve kıvır
cık 60, kuzu 65 e satılacak-

~~~-~~~~111-----·---

Hallc tipi ayakkabı fiatlanna yüzde 15 
zam yapılması düşünülüyor 

Fiyat Mürakahe Komisyonu dün Mıntaka Ticaret Müdürlüğünde 
toplanarak et narhını yeniden tesbit etmiştir. Birçok hayvan mın -
takaların dan fazla miktarda gelişa t olduğundan fiyatların ~ kuruş 
indirilmesi muvafık görülmüştür. Yeni narha göre karaman 55, dağ
lıç ve kıvrrcık 60 kuruşa satılacaktır. Kuzu etine de azami satış fi. 
yatı teshil edilmiş ve 65 kuruştan satılması kararlaştırılmıştır. 
Diğer taraftan Komisyon dün halk tipi ı:yakkabı meselesi üzerin.. 

tle de meşgul olmuştur. Ayakkabı !ara eskiden 660 kuruş fiyat tesbi· 
edilmişti. Halbuki bilahare malzeme pahalılaşmış olduğundan fiyat· 
!ara yüzde 15 miktarında zam yapılması icap etmiştir. Komisyon 
bu hususta önümüzdeki toplantısında karar verecektir. 

-----------------
Belediye vergi
J erinin tahsil i 
Hangi aylarda yapıla

cağı tesbit edildi 

Ortaokul mu
allim 1 eri ••• 
Birer sicil cüzdanı 

alacaklar 
ıneiıdir.) med)iıı en mühim ve en takdire )OgurStiil~'. . _ d ka ak 

F lhakika {Hazreti Muhammed), şayan hedefi, Arabistanda yaşıyan - ıvn yogur u, ym y<>- Belediye Reisliği dün şubelere Lise ve orta okul öğretmenlerine 
yam z dol'dırğu mahiti ve içinde fakat birbirine şiddetle muhalif 0 _ ğuryt!h d gönderdiği bir emirle her belediye de ilk okul öğretmenleri gibi birer 
y adığ1 devrin cehalet ve :mime- lan kabi1"1eri birleştirmek,• bım- a ;ı ~:b b" kka koyun vergi ve resminin bu mali yıl için sicil cüzdanı verilmesi kararla~tı -
tini değil. bütün be.,.<;eriyetm ıztı- !ardan mürekkep bir devlet teşkil _,-:: kaırmı k~ ır 0 

• d~ t:k ~y:arda tahsil olunacağını J rılmıştır. Yal?.ız eskiden cüzdan 
rab•nt pek .mükemmel anlamıştır. etmek.. onlara, her şeyin yaratı<:tsı suFtüil" Ydin:'a · t 

1 
Do d bıldirrnıştır. Bına ve buhran ver • almış olan oğre;menler bundan 

o 1 bir . CDa1ı an ye sa ı ır. n urrnaya gisi Temmuz, Eylıil, İkinciteşrin, müstesnadır. Cüzdan alacak öğret-
• ya nız (din) kurmtL~ olmak a var) !in d -· 1~ · 

1 
k 

içi; değil, biıtün beşeriyeti ınad<li --- ge ce o a şoy r: 
1 

fkincikfınun o ma üzere 4 taksit· menler şimdiye kadar cüzdan al • 
ve :rıınevi sefaletten kurtarmak Çivi _ihtikin - ".işneli var, kaymaaaaklım. te, arırzi vergısi Ağustos, Teşrini - mamış olanlarla yeniden muallim. 
için çalışn:ıışt-r. Çünkü. 0 (Allah)ı Sultanharnamında MlSırçarşısı Bu ışlerde. gerçekten pek usta evvelde, yol vergisi Haziran ve Teş liğe girmiş olanlardır. 
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Doğumlular 

İtfaiye kurslanna 
iştirakleri mecburi 

1310 - 1311 tevellütlülerin 
kazalarda açılacak olan itfaiye 
kurslarına mecburi olarak i:;ti. 
rakleri kararlaştırılmıştır. 

Bunlar ayın 16 net gunune 
kadar mensup oldukları kaza 
_.faiye amirliklerine müraca • 
at edeceklerdir. Kurslar 21 Ha
ziranda açılacaktır. 

Zeytinyağları 
sabun yapılarak 
i h r a ç edilecek 

Böylece fıçı ve bido
na ihtiyaç kalmıyacak 

Ticaret Vekaleti ihracatımızı a
lakadar eden mühim bir mevıu 
etrafınd~ tetkiklerde bulunmakta -
dır. Harpten evvel mernrekctimize 
mühim miktarda döviz temin eden 
.zeytin yağlarımızın ihracatında fı. 
çı ve bidonsuzluk yüzünden güç • 
lük çekilmektedir. 

Vekalet bu vaziyetin önüne geç
mek için yağlarımı:ıı sabun halin
de ihraç etmeğe karar vermiştir. 

I FİKİRLER f 
\ ' 
Harbin yeni in-
kişaf sahaları 
.... azan: Hamid Nuri lrmalı 

Aralarındaki menfaat ihtilaf • 
!arını bir araya gelerek uz • 

iaşma ile halledebilecek iki adam 
veya karşılıklı fazla şahıslar, çar • 
pıştıktan sonra gördükleri zarar • 
!arı hatırlatanların mantıki sfr le • 
rini, muhak:emelerizü makul bu • 
!urlar ve: 

- cNe !<apalım? İş inada dayan· 
dı, başka çare kalmamı;;tı• derler. 

İngiltere ile Almanya ve İtalya 
arasındaki harbin devamını bu mi
sale göre tetkik edebiliriz. Yana • 
cak, yakılacak şehirlerin, batacak, 

batırılacak ticaret ve harp sefine. 

!erinin, ölecek, öldüree<>1< insanla

rın, sarfolunan milyarlarca para • 

nın, sefalet, iztırap, mahru!TI:yet, 
felaket görecek milletlenn a ıla. 

rına bil:nediğimiz yenileri~ •n na. 
ve olunduğuııu müşahede edece • 
ğiz. 

yalnız kendi dınin n (Mabud)u ola- arkasında, çiçek pazarında çivi ti- olan rahmetli Ahmet Rasım zerr~ rinievvelde, tanzifat, tenvirat Ha. 
rıik değil, (ilemin Rabbi) olarak careti yapan Yogye çivi satışla- kadar: ~t kırmaz, fa~ verınezdL ziran, Teşrinievvelde, kara nakil 
tanmış.. ve (Rabbil- alemin)in rında ihtikar yaptığından adliyeye Şımdıkiler, nedense yo~tla do":- vasıtaları resmi Haziran, Eylıil, 

D .. nk .. ·ı. Sabun fiyatları Avrupada mü. 
u U ı"fr~catımız 1 him miktarda yükselmiştir. R:ı iti 

Taarruz ve müdafaa harplerınin 
tekrarlanacağı yen! sahalar nere
leri olacak? Kat'i tarzda tesbit e • 
debileceğimiz yerler Akdeniz, Af. 
rika, Yakınşark, Allantik denizi • 

di.r. Hinci Olı:yanusu, Çin denizi, 
Pasifik Okyanusu dahi Birleşik 

Amerika ile lilen birleşecek İngil· 
tere ve Japonya arasında başlıya. 

cak bir harbe mücadele sahncsı o. 
lacak mı? Hadiselerden başka kım 
se bu ciheti kestiremez. İngiltere 

adalarına paraşütlü, paraşi.ıtsüz as 
keri cüzütamlar sevkıle kara mü· 
cadelesi başlıyacak mı? Buna veri
lecek cevap dahi evvelkinin ay • 
nıdır. 

eı..;5• f tile b · • ._ n· ,...., · verilmi0 'ir durmayı, balıkla tahın pekmezı, Kanunuevvel, Mart aylarında, de. 
r ı sı a ııyu .. ve """ vazı- ~ · l 1 .. 

<--·n b 1 1 v b n·b il Dün başlanan duruşması sonım- hıyarla sakız kabağını, hasır a kilı- niz nakil vasıtalan resmi Tenırouz, 
ll.!::tı c as amış ır. e u ı ar e . . .. 
de, k"ndinden evvel gelı:rriş olan ~ Yogye mahkeme kararile tev- mı bırbmne karıştmyorlar. İkincik:inunda, sandallara ait re -
peyg•mberlerin yapm3 ktan • aciz kıf olunmuştur. • O•man Cemal KAYGILI sim Ağustosta tahsil olunacaktır. 
kald kları büyük bir inkıUp yap- Bu tak~it aylarında şubelere mü 
mı•t.r. racaat ederek muntazaman borç -

Alma_nyaya muhım mıkt~da yu barla yapılacak ihracat memleke. 
mu;ta ~racatına devam edilmek. te mühim mikyasta faydalar temin 
tedır. Du~ ye.nıden Almanya hesa- ı edebilecektir. Sabun imalatı için 
bına 20 bın liralık yumurta satıl - lüzumlu maddelerden memleket 
mıştır. Diğer taraftan muhtelif dahilinde mühim miktarda stok 
memleketlere de 273,000 liralık ih- mevcuttur. 
raca\ yapılmıştır. • • • 

o hiçlıir aklıselimin red VI!' cer- L AHKEMELERDE ve p o L 1 s T E 1 ları!ıı verrniyenler hakkında tab • 
h<"Cl miycceği derecrde m kul ve j _ J sili emval kanununun haciz bük • 

mantıki bir (din)in naşiri olmuş- --------------------------~- mü tatbik olunacaktır. 

Sebz:e ihracatı baıladı 
Bu sene memleketimizden ilk o. 

!arak yaş sebze ihracatına dün baş 
lanrnış:ır. Yaş sebze satış ve tarım tur. İçtimai, ahHki, idari, siyasi ve Poııs· ı·n go··zu""ne 

bilhas•a askeri olan bu dinin me-

tin temelleri üuı-ine d"• hiçbir b" d 55 
kuvvetin sarsamıyacağı derecede ır a am 

yumruk atan 
yatacak 

.. 
gun 

Üsküdar meydanı kooperatifleri Romanyaya 2,790 
liralık enginar, patlıcan ve doma. 

asfaltlanıyor tes göndermiştir. Satış gayet iyi -sal5bet!i bir h -kWnet lcınırıuştur. 
O, diğer 1ıirta.kım din naşirleri 

grbi, ancaı.: ahmak1an a1dala:n ha· Muhakemeden sonra hemen tevkif edilen 
Üsküdar meydanının asfalt Ql.a.. ., fiyatlarla yapılmıştır. Sebze ihra - . 

rak döşenmesine dünden itibaren catına devam edilecektir. 
başlanılmıştır. Üsküdar rıhtımı • Çorapcılar toplandı 

ı;it propagandalarla hallı kendine H JO l" d 
taraftar etmiye zerre kadar tenez- asan ıra a para cezası verecek nı:" da yeni bir şekilde y~pı~ası Şehrimizdeki çorap fabrikatör -

ıF mavnalarla taşlar getirilm!J • leri dün Sanayi Birliğinde bir top. 
zül göstermemiş;. tla • vazifesini Evvelki gün, Çarşıkapıda, pa-
üa ederken evvela yü!rsek mantığı J zar yerinde Ebruhinin sayacı dük
ıle cehaleti yenmiye teşebbLis et- lı:arunın önünde duran Hüseyine 
miş, ve ancak mukavemet karşı·! ait vişne küfesi yanına gelen Ha
sında kılıca müracaat mecburiye- san kendisin" yanm kilo vişne 
tini hisseylemiştir. ı tartmış ve bir müşteriye bir kilo 

muavini Ziya Yazgan suçlular hak_ 
kında mü1aleasını söyliyerek ez
cümle di!miştir ki; 

tır. Jantı yaparak hariçten iplik ithali 
Surlann tarihi kıymetleri için teşebbüslerde bulunmağa ka. 

Baz: Avrupa muharrirleri,. isli- verdiği bir sırada Ebruhinin: 
ınıyetın ancak (kılıç kuvvetı) ile ı _ Dur ne oluyor, demesi üzeri
inti ar etmiş ?lduğu:ıu ~ddia. ~- ne, hiddetlenmiş ve bu sırada işe 
ler. Bu da. dogru degıldır. Nıtekırn müdahale eden polis memuru Hak
bu yanlış fikri, yine Avrupanm ha- kıya da küfür ederek sol gözünün 
El insaflı \•e bita..-af iimnleri red altına bir yumruk vurmuştur. 
ve ~rhetm4Ier .. islamiy..tin, kılıç 
kuvvetinden ziyade akıl "" mantık 
ile h~reket ettiğini ileri siirmüş
lerd ·r 

Yusuf Ziya Öniş ile, Tahir Kev
kep ve N eş'et Kas>mgilin sahte
karltk ve vazifeyi suiistimal suçla

rından dolayı mahlo'.lmiyet talebine 
ve İsmail İsa ile Sadun Galip hak
larındaki temyiz taleplerine dt 
~tirak ederek mezkUr Denizbank 
meclisi idare azalarından bulunaı 
Cemal Şahingiray, Sedat ve Ziya
nın beraetlerine .karar verilmesinı 
isterim. 

Bu mütaleadan sonra Yusuf Zi· 

ya Öniı müddeiumuminin mütalea-

tetkik olunuyor 

Surların tarihi kıymetlerinin 
tesbit olunması için Belediyede Mü 
zeler, Müdürlüğü mimarları ve di. 
ğer alakadarlardan mürekkep bir 
komisyon teşkil olunmuştur. Ko • 
misyon bunlardan tarihi kıymeti 
haiz olanları ve kapılarını tamir 
ettirecektir. 

P8§abahçe ve Kandillide 

istimlaklere baflandı 

M,,.hur İngiliz ilim ve müdek
kik ri::ıdeıı (Jon de Vrynort) der 
ki; 

[Müslümanlığın kıhçla intişar 
ettiği iddiasıncn biT dereceye !ta
dar doğru ol - 11 tan..derek, 
(pulpet"est)lrrden hır miktarının 
(Allalıın bırli.ği) ni tanınıamak uğ

Cürmü meşhut olarak mahke
meye verilen Hasanın dün yapJan 
duruşması sonunda Hasarun suçu 
sabit görüldüğüncren ~ gün hapse 
ve 311 lira ağır para cezasına çarp
tmlmıştır. 

, sına itirruı etmiş ve kendisinin iddia 
Suçlu muhakemeden sorıra tev- edildiği gibi hiçbir rapora istina1 

Kandilli ve Paşabahçe vapur is
keleleri meydanlarının açılması i -
çin belediyec~ istimlak faaliyetine 
geçilmiştir. Paşabahçede ilk olarak 
6 bina ve dükkan yıkılacaktır. 

kif olunmuştur. 

Saty~ davası son 
safhada 

runda can verdiklerini kabul ~ Uzun mıiddettenberi devam et
fün... Fak t bmıa ttvaben derfz t mekte olan meşhın Sa tiye davası
iti; (Allah) tarafından emrnl.unan na dün de Birinci Ağırcezada de
bir şey, hiçbir zarnan (zwüm) te- vam edilmiştir. 
Jakki edileftlft. itelrim, hrrisüyaı>- Dünkü celsede miiddeiuınuıni 

JUiiellili: İRFAN DOOAN 

Edebi lloman: 5? 

Çok derin ve sonsuz aşk.un sizin ! sonra ~a?kahalarla, sa.a:lerce, gün 
taraf ı<.zdan ayaklar :Wıııa alındı. {!erce gulun olmaz mı?. Evet Ferit, 
ğı giaı·frnberı ben mütemadiyen sizi çılgın gibi sevıyordum. Zaten 
du~ündüm. Acaba bunda sız mi bu sebepledir ki ölmeğe karar ver. 

etmeden binayı satın almadığını 

alış muamelesini Neş'et Kasımg 
lin raporunu meclisi idareye bil 
dirdikten ve karar aldıktan sonr: 
yaptıklarını söylemiştir. 

Mubak"me suçluların müdafaa 
!arını hazırlamaları için 3 Tcmmc 
perşembe günü saat I4 de tali: 
edilmiştir. 

Birlikler umumi katipliği 

İstanbul Birlikler umumi katip. 
i.~ine kıymetli iktisatçılarımızdan 
fahmut Pekin tayin edilmiştir. 

'lirliklerin eski umumi katibi Sa. 
h Banguoğlu yalnız Takas Limi
"d Şirketi Müdürlüğünü üa ede • 

->lktir. 

darbe beni aylarca hasta ve peri- benim için hiç bir gaye mevcut ol
pn yaptı. Bunlar yetmiyormuş mıyacak, yalnız ömrümün geri ka
gibi bir de ailem tarafından en a • lan kısmını mü.evekkilane bir şe. 
ğır sözlere maruz kalıyordum. Dü.. kilde geçirecektim. 

şünün Ferit, seven bir kimseye İlk zamanlar bu arzumu tatbik 
haksız yere söylenen bir sürü söz- edebiliyordum. Fakat aradan üç 
!er onu r..asıl bir hale sokar ve ne ay kadar bir zaman geçtikten son.. 
kadar ~dbin yapar değil mi?. ra işler tamamile değişti. Ailem, bu 

Ben her şeye tahammül edece - hal;n böyle devam edemiyeceğini, 
ğimi kendi kendime vfıdetmişkeıı, . buna bir son vermekliğimi söy lü
en son bir hadise karşısında aciz yordu. Onların fikrini anlamamış 
bir vaziyette kaldım ve hayatıma gibi görünerek bir an için mese -
son vermek işine kadar teşebbüs leyi gene kapatabildim. Fakat bir 
ettırn. ay evvel artık beni irademle ha • 

Bu sözleri başkası işitse belki Halbuki, intihar ne kadar fena reket etmekten uzaklaştırdılar ,.e 

hak ı id niz yoksa ben mi~. Bunun dim. 
cevabını azırfadığını ha.de söy -
lem:) uı um. Onu siz takdrr edin 

de hayret eder değil mi?. Sevmek ve düşüncesiz bir iştir değil mi Fe.. k ndi pençeleri altında hayat şart 
ve sevdiği için de intihar etmek.. rit?. Onu ancak aciz kimselere at. !arımı tanzim etmeğe 6aşladılar. 
fakat siz bunu böyle düşüruneyin.. federler. Ben bunu esasen kabul Beni evlendirmek için kat'i karar. 
çünkü ben sizi sevdi~ için inti • ediyorum ve her şeyde aciz kaldı- lar•nı vermişlerdi. 

daha iyi. .. 

Fer.t, sevgi öyle anla'ılmaz bir 
ma a\ i ouvgu ırruş kı, ben maal. 
ese ::ıdan b:r zerre bıle kaybet -

me n .. 
nuna 

, n ister istemez te .c. 
har etmıyorum, daha zıyade'.. aıle- ! ğımı anladığım içindir ki bu kara- Sakın fena bir düşünceye kapı
mın yaşamak hakkıma tecavuz et. rı tamamile vermiş bulunuyorum. lıp ta bu şahsın asteğmen Suat 0 • 

meleri yüzünden hayatıma sen ve. Şimdi bunun sebebini anlatayım: lacağını zannetmeyiniz. Çünkü ben 
riyorum. Beyoğlu had 'sesi ile her şey bit. böyle bir kimse ne tanıdım ve ne 

Sizin tarafınızdan reddedildikten tikten sonra evime kapanmış ve de tanımak istedim. Siz isterseniz 
kaderin bu insafsız ve haksız pen. buna da inanmayın, yalnız beni 
Ç<>sinin verdiğı tesirle münzevi bir biraz daha dinleyin .. 
hayata dalmJ§lun. Artık dünyada Evlenınekli.R;im icin teklif edi. 

rar vermiş}erdir. Çorapçılar zey -
tinyağı ihracı ile ltalyadan iplik 
ithalinin mümkün olduğunu Ve -
kalete bildirmişler ve müsaade is. 
temişlerdir. 

Mevlevi müzesi kuruluyor 
Tarihi türbe ve tekkelerin tamir 

olunmaları için her kazada bun • 
ların tesbiline geçilmiştir. 
Diğer taraftan Galatadaki eski 

mevlevi dergahının bir cMevlevi 
Müzesi• haline konulması hakkın
daki kararın tatbikatı için faali -
yete geçilmiştir. 

Çöpler 6 ay daah denize 
dökülecek 

Belediye Reisliği şehir çöpleri • 
nin den.ize dökülmesi işini dalıa 6 
ay müddetle I:ıir müteahhide ver. 
meyi kararlaştırmıştır. 1942 yılın
dan itibaren bu iş çöplerin fırın -
larda yakılması suretile halloluna. 
caktır. O vakte kadar 9 çöp fırını 
yapılacaktır. Cöplerin 6 aylık de. 
niııe dökülmeleri işi 5000 liraya bir 
müteahhide ihale olunacaktır. 

len bu adam hakkında uzun bir 
izahat veremiyeceğim Ferit.. çün. 
kü onu ancak bir defa gördüm ve 
pek kısa bir şekılde iki üç şey ko
nuştum. Merak etmeyin, bu konuş
ma ve görüşme Beyoğlu caddesin. 
de değil, kendi evimde oldu. Arn -
ma bunu söylemeğe n lüzum var 
değil mi? .. Ben nasıl olsa adi ve 
utanmaz bir kızım. İkisile evimde 
konuşursam, bir çoğile de sokakto 
buluşur gönül eğlendirebilirim. 

Şimdilik maksat, bana talip olan 
erkekten bahsetmek .. işte onu söy
liyeyim. 

40 yaşında kadar tahmin ettiği · 
bir bankacı .. vazüesi İstanbuld. 

değil taşrada .. İstanbula izinli gel 
diği bir sırada babamla görüşmüş. 
ler, bir aralık laf evlenme faslın~ 
girmiş ve adam gıyabi olarak bi"' 

izdivaç teklif etmiş .. ba adam hak
kında sana bu kadar :Zahat kati.. 
hakikatte beni bedbin yapan şu 
vak'ayı sayfalarla yazsam anlata-
mam. 

(Daha var) 

ilkokullardan terki tahsil 

edenler 

İlk okul talebelerinden herhan-
gi bir sebeple terki tahsil edenlere 
sonradan müracaatları halinde tas 
dikname değil bir vesika verilme
si alô.kadarlara. tebliğ olunmuştur. 

Ortaokullarda fizik ve kimya 

laboratuvarları 

Yeni taarruz ve müdafaa harp • 
!erinin siklet merkezini, Akdeni<.in 
teşkil ettiği görübyor. Girit eda • 
sının zaptından sonra yakınla,an 

lskenderiye, Süveyş kanalı, Hayia 
üslerine, müstahkem mevkileı .. ne, 
kısmen de şehırlerine gönd-crilen 
Almanya ve İtalya bombardıman, 
yangın tayyareleri vazüelerini vn. 
pıyorlar. Malladaki ta, yare üsieri 
mütevali tarzda bombardımanlar. 
la tahrip olunan, Cebelüttank rrüs 

Geçen yıl açılan bazı orta okul. tahkem mevkiinde kuvve• i tnn a 
!arın ihtiyacı karşılayacak mahi • re üssü bulunmıyan İngilteren n, 
yette fizik ve kimya lô.boratuvar- •mukabelede üstünliıt:l<"re ma •.. ol 
!arı olmadığından bu gibi vkuliar- duğu söylenemez. Yıne İngil er· -
da modern birer fizik ve kimya nin Akdenizdeki d~r.anmasının du 
liıboratuvarı yapılması kararlaş • rum itibarile zor vaziyeti de inkar 
tırılmıştır. Bunların inşaat plôn • olunamaz. 
ları ve k~ifn~leri hazırlanıl -
maktadır. 

Çocuk balıçelerile talebe 

kamplarının açılmalan 

ıecikecek 

Evvelce 9 Haziranda a~1lması 

kararlaştınl:m çocuk bahçelerile 
ayın 23 ünde açılacak talebe kamp 
!arının hazırlıklan ikmal edilme -
diğinden bah~-eler ayın 23 ünde, 
kamplar da 30 unda açılacaktır. Bu 
ralarda vazife görecek öğretmen -
!erin kadroları tasdik edilmiştir. 

Elindeki bıçağa kurban ıitti 

Gala.ada Necatibey caddesinde 
351 numaralı Muradın kahvesin
de geceleri yatıp kalkan, Cezmi oğ
lu İbrahim Zühtü, dün kahven.in 
üstündeki odasında elirideki bıçak
la dı:>Iaş;rken birdenbire ayağı san. 
dalyeye takılmıştır. Zühtü bu çarp
ma neticesinde elindeki bıçakla 
yere yuvarlanmış v" bıçak karnı· 
na batmıştır. 

Zühtü yaralı olarak kaldırıldığı 
Beyoğlu hastanesinde ölmüştür. 
Sokakta bir çocuk bulundu 
Dün Erninönünde, Şirvanizadede 

sokak ortasında üç aylık bir çocuk 
bulunmuştur. Çocuğun kime a•t 
olduğu aranmış ise de bulunama
mış ve Fatma adı konularak kreşe 
gönderilmiştir. 

Basın Birliği 
Azalarına 

Tiirl< Baslll BA'Hil btanııaı 1tlıı*
·ı Relsli,tinden: 

~ fıntaka kongresinin 13 Haziran 1941 
•1 rna günü (bugün) saat 14 te Eminö-

halk.eVt salonunda toplanacağını, he
l.J ve muamele, bütçe, dilekler encü· 
enlerinin raporlarını müzakere ile 
-e beeyti, haysiyet divanı azasiy1rı 
ıml kongre- murahbaslan ve yedek 

ini seçe-ceğini sayın arkadaslarımıL 
tırlatu-, hazır buluıımalannı rica e 

deris. 

• •• 
Herhangi bir düşünce ile Yakın 

Asyaya geçi!·n Çanakkale ve Ka. 
radeniz Boğazlarını aşarak Anado
ludan Suriye, Filistin, Arabistan, 
Süveyş kanalı, Mısır, sonra da l • 
rak toprakları yolile H'.ndistana 
geçmek gibi hatalı ve çok tehlike. 
li bir planın Mihver devletl-cri er. 
kanınca düşünüldüğünü, tatbikine 
başlanacağını iddia edemeyiz. Çüıı 
kü Akdenizıfo bir kısım üslerini 
kaybetmesine, bir kısmının da kıs
men tahrip olunmasına, bazısının 
da işe yaramaı. hale getirilmes'ne 
rağmen, İngiltere donanması üs -
tün ve hiıkim vaziyetini muhafaza 
eylemektedir. Bu bü~ük ve kuv • 
vetli engel izale edilemedikçe. Tür 
kiyen.in toprak bütünlüğünü, is • 
tildôlini müdafaa gayesile tecavü· 
ze mukavemetteki kuvvet, ehem • 
miyet te hiç l>ir suretle, ehemmi • 
yetsizleştirilemiyeceğine göre, Mih 
ver devletleri erkiınıharbiyeleri • 
nin. Anadoludaki sayısız tabii ve 
sun'i istihkam silsilelerini, muka • 
vemet merke.:lerini aşarak yayıl • 
mak gibi sakat, tehlikeli askeri 
maçera planını tatbiki be•taraf, 
tetkikine bile iltifatta bulunrnıya. 
caklarını söyliyeb!liriz. 

Mihver devleUerine Akdenizde 
kat'i hakimiyet teminini istihdaf 

edecek harekat planlarının yeni, 
yeni tatbikat safhalarını gön'ce • 
ğimizi esas sayarak, yine bu deni
zin Yakın Asyanın veya Anado • 
!unun karalarını, limanlannı is • 
tihdaf etmiyecek diğer sahillerin • 
den, karalanndan. yakın taarruz 
hareketlerinde Afrikanın, Mısırın, 
Süveyş kanalının, Arabistan ıle 
Filistin, Suriye. Irakın İngilt•re 
hakimiyetinden Mihver devle• ·ri 
idaresine geçirilmesine çalışılaca • 
-nı •öylemekte yanılmıyacağımı

zı kaydederiz. Bunun neticeşi na • 
• 1 olacak• Şımdi bu ciheti k m 
kestirebilir?. 

Hamit Nuri IRMAK 
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Stimson mühim 
bir nutuk verdi 

"Mihverin despot usul· 
lerinin hükmünde ya
şamak imkanı yoktur,, 

Vaşington, 12 (A.A.) - Amerika 
Birleşik Devletleri Harbiye Nazm 
Stimson, Westpoint askeri akade
misi talebisne hitaben söy !ediği bir 
nutukta ezcümle demiş_tir ki: 

Nazil erle bir anlaşmıya varılma.. 
sını düşünenler, bu mesele üzerin
de derin surette imali fikir etme
miş olanlardır. Mihver liderlerinin 
despot usullerinin hükmü ahında 
bulunan bir dünyada bizim mem
leketimizin emniyette yaşaması 

imkanı yoktur. Dünya bugün iki 
cepheye ayrılmıştır ve bu iki cep
he arasında bahis mevzuu olan 
mesele, bir anlaşma veya teskin 
mevzuu teşkil edemez. İnsaniyet, 
haks:zlıkla, şerle ve zulümle daiml 
mahiyette bir anlaşmıya varamaz. 

D o m i nyon 
Başvekilleri 
konfe r a n sı 

1 İngiliz d e vlet 
Nazırının nutku 

---.c----
H ava h Ü c u m 1 atının Suriyede İngiliz ve hür Fransız 
artmasını beklemeliyiz kıt'alarınm hareketleri devam et-

Çörçil bunun müşkül mektedir. ingiltereden gelen ha-

l d 
w •• l .. hazır lığı tamdır herler, Suriyede hiçbir cephede 

o u g unu soy uyor mücadelenin şiddetli olmadığını 

Lo 12 D 
Londra, 12 (A.A.) - Lord Bea- bildirmektedir. Bunun başlıca s~ 

ndra, (A.A.) - ün Avam v r B k d" Lo dl K ın ·e roo • un r ar amaras - bebi İngı'lız· ve hur.. Fransızları Su
Kamarasında sorulan bir suale ce- da Devlet Nazırı sıfatile söylediği 
Vap veren Başvekil Ço .. rçil b~ riyeyi mümkün oldug·u kadar kan 

• şu ~ ilk nutkunda ezcümle demiştir ki: 

Normal neticesi Beşiktaş lehine 
olan bu maç için iyi bir 

hakem intihabı lüzumludur 
yanatta bulunmuştur: •Hava bombardımanı hücumları- dökmeden ve Vişi hükılmeti ile 

Londrada bir İmparatorluk kon- run artmasını beklemeliyiz. Fakat muharebeye girişmeksizin almak Milli küıne şampiyonluğu üze _ ki kusuru bu takımda bir sistem 
feransının toplanmasından ve Do- fazlalaştırılmış ve çok daha iyi bir i~temeleridir. Vazİ iyete bakılacak rine müessir olabilecek en mühim mevcut olmamasıdır. Halbuki her 
minyonlar Başvekillerinin bir içti- . k 1 .. d f · 0 ursa Vişinin de ngilizlerle harp- ı d türlu" vesaı·te malik bulunan bu vazıyete so u muş mu a aa sıs- maç ar an birisi de bu Pazar Be • 
ma;nın yapılmasından çok mem- tcmlerı' ile l:ıu hu"cumları karşıla- ten çekindiği anlaşılmaktadır. "1amdar klübümüzün oyun tarzın • 

1 ğ İn il. ı .. v· · Alm şiktaş ile Fener takımları arasında 
nun o aca un. Fakat. bu hususta mıya hazırız.. d g ız ere gore, ışı anya- daki isabetsizlik; ortadan kaldırı • 
güçlükler vardır. Bu nazırların an korkmaktadır. Çünkü son ;ın- Kadıköy stadında yapılacaktır. 
hepsinin ayni zamanda Londraya Lord Beaver Brook hava hücum- !aşmada Vişi hükfuneti Almanya- Şimdiye kadar yaptığı oyunla - amıyacak bir mahzur değildir. Hü 
gelmelerini temin etmek ko.Jay de- !arını müteakip sivil halkın ihti- ya Fransız İmparatorluğunun si- rın çoğunda güzel çalışmasının . 'a hazırlıklı ve mükemmel bir 

g.ı.ldı'r. yaçlarının karşılanması hakıkında !ahla mu"dafaasını va"detmiştır· . Al- Fenerbahç-e Beşiktaşı bütün tah • 
d 

hakkile, bazılarında da kuvvetli · ı · · .. d" • l 
Eg"er Domı'nyonlar Başvekillerı-· Lord .Astor'un .teki_ ifi.ne e cevap man noktai nazarına göre İngiliz- mın ere ragmen yuru ugü yo dan 

d t k 
Şllnsile hiç yenilmeden bugu" nü bu · b·ı· y t k' b b'l. . vermış ve emış ır ı· !er S · t bb ..... 1 t .. evıre ı ır. e er ı unu yapa ı 

nın bu yaz ve yahut bu sonbaharda . .. · . . urıye eşe usu 1 e ecavuze lan Beşiktaşlıların; kendilerine na- k ı · d 
Londraya gelmeleri temin oluna-• cİst.ıhs~l hava h~cu~arının sıvil g~çmiş bulunuyor. Binaenaleyh zaran zayıf olan Fenerbahçe kar. me azım ır. 
bilirse bu meseleler o zaman mü-\ halk uzerıne yaptıgı tesırlerden çok/ Vışi bu tecavüze karşı derhal hare- şısında alacakları netice cidden G. Saray - İstanbulspor oyunu 
zaker~ edilebilecektir. Fakat bu daha ehemmiyetlidir. İstihsal, her kete geçmeli ve Fransız İmpara- merakla beklenmektedir.. için de fazla bir şey söylemek lü-
meseleler şimdi bahis mevzuu edil- türlü şeraitte ve mümkün ~fan en torluğunun müdafaası için İngil- zumsuzdur .. Normal şartlar içinde 

' b · d t ı d Her bakımdan mükemmel bir ta lb 

Al d d 
miye değmez. · üyiık nisbette evam e rı:e ı ır.•. tere ile muharebeye girişmelidir. k b t k 'Jtih k d u maçın G. Saray tarafından ka-

manya a ans 1 Lord Beaver Brook, nıhayet sı- Yine İngiltereden gelen haberlere ımı ve u a ıma ı a ın a u • zanılması muhakkaktır. Ancak 
w k ld ld ill k 1 . ah ıı· hal . mumi ahengi bozmıyacak kadar yasagı a ırı 1 v erin ve as er erın m a ~ - göre, Almanya bunu temin için hazırlıklı ihtiyatları bulunan İs _ hasmı kat'iyen ufak görme-

Berlin, 
12 

(A.A.) _-Bir hususi Küçük haberler kın evlerin~e iskWı :nı:sele~ınden Fransa ile yaptığı mütareke şartla- tanbul şampiyonunun hatları üze- mek ve oyunda baştan sona kadar 
de bahsetmış ve demıştır kı: rını Vişi lehinde deg"iştirmiye bile t k' ı· h k t t k l" d muhabir bildiriyor: rinde durarak mütalea yürütmek em ın ı are e e me azım ır. 

Dansetmek yasağının kaldırılma- •Askerlerin •her dakika başlıya.. razı olmuştur. Bunun içindir ki Vi- lüzumsuzdur .. Yalnız daima dama Son olarak da şunu söylemek !a-
sından sonra harekatı harbiye hak- • Roma: - Macar Harbiye Nazırı bilecek. istilaya karşı müdafaa iş- şi hükfuneti, Suriyede şiddetli mu- laşı gibi değişen ve acayip şekiller zımdır ki eğer; bilhassa şampiyon. 
kında umumi bir tebliğ neşredil- ~:;:r~u ~::, fı;;'ı~?cı~~~:.!e~! !eri ile meşgul oldukları sırada as- harebe ve müdafaalara dair ha- alan Fenerbahçe on biri üzerinde luk üzerinde müessir olan büyük 

· f al fh ih kerlerin iskanı, sivillerin iskanına berler vermekte ve keıfdisinin mü- · · ~· d.. · h mesı, a sa anın n ayete er- ıniştir. biraz durmak bugünkü tahmin ya. maç ıçın zaıa uşmıyen ve sa a 
diği ve halen bir vakfe geçirilmek- • Bükreş: _ Romanya ile Almanya takdim edilecektir.• dafaa taahhüdütıü temamen yerine zımız için kafi gelecektir.. kenarında ona buna edebiyat der-
te olduğu intıbaını teyit etmekte- arasında yeni bir mukavele imzalan- getirmekte olduğu intıbaını ver- Sarı • Lacivert takım acaba ni • si vermeğe kalkmıyan bir hakem 

d . M fih, b h 1 mıştır. Bu mukavele mucibince Ai'Tlan f • ıt de kadınla mek istemektedir ır. aama ' unun asmı a • yadan Romanyaya 
400 

milyon Ley kıy- ngt ere ra ' · çin böyle şekilden şekle girer?. El· bulabilirsek bütün efkarı umumi • 
datmıya matuf bir hareket olması metinde şimendifer malzemesi ve oto- verilen y~ni haklar Diğer taraftan Suriyeye karsı de bilhassa Kadri gibi enfes ve a. yeyi tatmin etmiş oluruz. Bunun 
da muhtemeldir. mobil getirilecektir. başlanan harekata tekaddüm eder ·ar mühacimler varken bilfarz aksi aldanmaktan başka bir şey 

-----0-----o- • Bükreş: (Stefanl) _ General An- Londra, 12 (A.A.) - Kadınlar günlerde İngilizlerıtarafından Su ıiçin mütekait Ali Rıza santrfor değildir. 
Amerikanın fngilte. tonesco Mason teşklatına mensup olan- erkeklerin yeni bir kalesini daha riyede Alman askerler; bulunduğı· ıynar?. Bu suallere cevap vermek 

!arın listelerinin neşrine müsa•:ie etmiş zaptetmişlerdir. hakkında verilen haberler teeyyüt ·çin Fener idarecilerinin arasına 
reye yardımı ve Masonlui< aleyhinde daimi bir sergi etmemiştir. Anlaşılan İngilizler Vi-

Farok Ere.. 

7.30 Program, ve memleket saat a• 
:ran. 7 .33 Müzik: Hafi! program. 7 .45 

l Ajans haberleri. 8.00 Müzik: Bando 
pllildım. 8.30 Evin saati. 

1 

12.30 Program, ve memleket saat a· 
yarı. 12.~3 Müzik: Kısa fasıl programı 
12.45 Ajans ahberleri. 13.00 Müzik: 
.Kanşık program. 13.15 Müzik: Kısa fa· 
sılın devamı. 13.30 Müzik: Karış!k: proa 
ramın devamı. 

18.00 Pro&ram ve memleket saat aA 
yan, 18.03 Müzik: Fasıl sazı. 18.30 Zi· 
raat takvimi. 18.40 Müzik: Radyo Svinı 
orkestrası. 19.00 KonUŞm.ıı: 19.lS Müzik: 
Mandolin kuarterl. 19.30 Memleket saat 
ayarı, ve Ajans haberleri 19.45 Müzik: 
,Klasik program. 20.15 Radyo gazetesi 
20.45 Müzik: Solo şarkılar. ıı.oo Ko
nUŞına: Memleet postasL 21.10 TemsU 
22.00 Müzik: Rady'o salon orkeslı'asl. 
22.30 Memleket saat 8"art. Ajaruı ha
berlerL 22.45 Müzik: Radyo salon orke& 
trasırun devamı. 23.15 Müzik: Cazband 

Şeref'in öliimünün ıeki;ı:inci 
yıldönümü 

Beşlkla.ıı ~IA Kliibil ~kaıılı· 
fmdaa: 

Klübümüzün asll ve fedekir Jııldiml 
merbıum Şererin ölümünün sekizinci 
yldönmü münasebetiyle 14/aHziran/941 
Cumartesi günü saat 15 de Şeref slad· 
yomu karşısında Yabyaefendi me2.Rrlı .. 
ğuıdalti ınakberesi ziyaret edileceğin. 

den Azamızın ve merhumu sevenlerin 
teşrifleri rica. olunur. 

----<ı---

Yeni Nefrlyat 
TİCARET MEKTUPLARI 

Tahsin A. Gökşingöl tarafından ha
zırlanan bu eser. ticaret ve san'atie uğ .. 
raşan herkese en lüzu.m.lu bir kitaptır. 
Mündericatı: 

Sirkülerle • Hizmet teklifleri - Tüc
carlar arasında münasebet tesislert: 
Kredi mektuplan - Borsaya mütedair 
emirnameler - Komisyonculara ve.rileıı 
nulıteli! mektuplar • Çekler ve paliçe.. 

ler - Kambıyo muameleleri - Konsin:
yasyonlar - Nakliye işleri _ Si&ortalll 
ve avaryalar - Umuml muameleler. 

t 
tesisine karar vermış· tir. Hariciye Nazırı Eden Avam Ka- 'rnrışmak ve bu klübün girdi çık -

Londra, 12 (A.A.) - ngiltereye b · ·ı Alm d k ' "k • Madrid: (Stefani) _Hariciye Na- marasında ' eyanatta bulunarak şı ı e anya arasın a i umum• t;sına va ıf olmak lazımdır. Buna 
harp malzemesi irsalatı meselelerL · k" · eli l ı .. b t' d k ı · k" J zırı, Italyan, Alınan, Portekiz, ingmz hü umetın p omat ık ve konso- munase e ın manzarasın an uş- · a ım an o madığı için takımın 
le meşgul olmak üzere Ruzveltin şuı setirıeriyle, Papanın vekilini ve losluk işlerinde meclise bazı ısla· kulanarak - bu harekete girişmi~ göze görünen başlıca kusurları ü • 
İngilterede bulunan hususi mfunes- Türkiye Maslahatgüzarını kabul etmiı. hat teklif etmiye karar verdiğini bulunmaktadır. zerinde durup geçelim. 

( scl;::M;N:sı1 öıdürüldü? ı 
"'"-----------Ya:ı:an:M. Sami Karayel J sili Harriman, Amerika Birleşik tir · ı * 

l 
• L•ondra·. _ r· ngmz bombar•·-an ve en yüksek mevkilerin kadınlar Fenerbahçenin yegane istinadı 

Dev etleri tarafından Orta Şarka ~ 
gönderilen Amerikan teçhizatının t.ayyareleri Fransada Saint Nazaire dok da dahil olmak üzere her İngilize olan haf kısmı da artık bozulmuş- Görülüyor ki, Midhat paşa taraf-
vüsulü ış· !erile alakadar kısa bir '·-rını ve Norveçte Mandel ve Stavan- açık bulundurulacağını bildirmiş- • Cripps Londrada •ur. Merkez muavin beklere yar . tarları padişahı ve, Mahmut Ne. 

ger tayare meydanlarını bombalamış- t• dım etmek ·· d · · kal 
ziyaret için Orta Şarka hareket et- !ardır. Torpil tayyareleri, Norveç açık. ır. L d 12 (AA) t uzere aıma gerı - elim paşa taraftarlarını millet na -

ı 
on ra, · · - ngiltere- makta, bu yüzden cenah haflar da d d'" .. k · · lind 

miştir. Harriman'a, İngilterede va- ıarında 2.000 tonluk bir iaşe gemisine Japon ya ile Sov• nin Moskova Büyük Elçisi Sir Staf- zarın a uşurme ıçın e en ge-
•ifesinde kendisine yardım eden ısabetler kaydetmışlerdır. istenilen randımanı verememek • leni yapmış bulunuyordu. • d ford Cripps'in Londraya geldiğini t d' H lb k' h" h 
General Royce ile Albay Green • Londra: - Londrada toplanan Po- yet}er arasın a e ır. a U ı ucum attını yü - Hel-e, Mahmut Nedim paşanın 
refakat etmektedir. lonya kabines~ mlistakllel Polonyada ' bu.. akşam Hariciye Nezareti bil- rütmek için daha serbest oynamak varidat fazlası göstermesi, hali if· 

Sovyet hu
.'ku" mefı·nı·o bütün vatandaşlara milliyet, ırk ve din Moskova, 12 (A.A.) - Stefani dirmiştir. ve taarruz kabiliyetini arltırmak lasta bulunan devlet hazinesi için 

farkt gözetmeksizin müsavi haklar ve- ajansından: H t ı d ld .. .. C · l" d B · ı· rile.:eğlne dair Başvekil General Sikors a ır ar a o ugıı uzere rıpps azım ır. u vazıyet ayıkile tatbik apaçık bir yalandı. 
Tahran elçiliği ki'nin beyanatı tasvibetmiştir. Tass ajansının bildirdiğine göre Hariciye Nazırı Eden tarafından edilebilirse karşı tarafın hücum ka Devlet ve millet hesabına alınan 

Moskova, 12 (AA.) _ Sovyet • Bertin: - Harp filosu kumandanı bu sene 17 Şubat tarihinden beri, Londraya davet edilmişti. Büyük biliyeti yüzde elli kırılır .. sonra istikrazın komisyon hakkının sa • 
hüki'ımeti, Berlin Büyük Elçiliği Amiral Lütjens'in Bisınark zırhlısında Harici Ticaret Komiseri Mikoyan Elçi birkaç gün sonra Moskovaya forvetin merkezinde mutlaka zeka raya tevdii de ayrıca teemmüle şa-
eski müşaviri Sınirnov'u Tahran 6lmesi üzerine Bahriye Genelkurmayı ile Moskovadaki Japon Büyük. El- dönecektir. ile oynıyan bir oyuncuya ihtiyaç yandır. 

Reısi Amiral Schniving harp filosu ku- ç·si Matekava aras~nda bir ticaret d B 
Büyük Elçiliğine tayin etmiştir. mandanlığına tayin edilmiştir. (A.A.) ı:ıukavelesi ve karşıhhlı tediye ve Romanya kralı elçimi- var ır. u oyuncunun geriden ala Hoş, garp usulüne göre herhan
!!!!"!!!!!!!!!!!!!!"!'!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!'!!!!!l!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!'!!!!!!'~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!I ca!(ı paslarla iç ve açıkları munta. gi bir devlet adamı bir istikraz 

~~~ASKER) VAZİYET ' 1---------------~~~~~.....ı 
SURİYEDE HAREKATI N İNKİŞAFI 

VE iNGİLİZ DONANMASI S uriyedeki harekata dair rafından bombardıman edilmiş, 
gelen haberler azdır. Vi. ye-rde bazı tayyareler ha.sara 

şi tebliği cenuptan ile-rleyen uğratılmıştır. İngiliz tayyare • 
mü~tefik kuvvetlerin Şamııı 25 !eri hava harekatı esnasında 
kilometre cenubunda, Şamın Fransız tayyarelerine de tesa • 
kapısı denilebilecek bir mevki· düf etmişler ve vukubulan çar. 
de püskürtüldüğünü bildirmek· pışmada bunların bazılarını dü 
tedir. Şama 20 ki!ometreye ka.. şürmüşlerdir. 
dar yakla~tıkları luı.lde henüz, Beyrut evvelki gece lngi!iz 
şehre girdiklerine dair bir ha • tayyareleri ta.rafından diJrt de-
ber gelmediğine göre müttefik fa şiddetle bombardıman edil • 
kuvvet!eTle Vi.şi kuvvetleri ara.- miştir. Beyruttaki dafi bıı+ar • 
sında bu mıntakada çetin çar • yaları beş saat mütemadiyen 
pışmala1' vukııbulduğtına lıii.k • faaliyette bulunmuştur. DiğeT 
metmek icap ediyor. taraf'an Alman ta.yyarelerl de 

Sahil yolunu takiben ilerle • evvelki gece Filistinde Hayfa 
yen kuvvetlerin Beyrutun 8() ve Telarine'i bombanlıman et· 
kilometre cenubtına kada1' gel· mişlerdir. 
d.kleri bildiriliyor. Burada ha· ı ngilizlerin Şarki A kdeniz 
rekatın daha pğ'ı.,. inkişafı tabi. filosu şimdi Suriye salıille-
idir. Çünkü bu yotun sağ ta.rafı rindedi1'. Donanma cenuptan 
sarp dağlar ve tepelerle silsile. sahil yo!ile Suriyeye ilerleyen 
li, sol tarafı da denizdir. Böyle müttefik kuvvetlere yardımda 
bir vazi11etin taamız eden ta • bulunmaktadır. Donanmadan 
raf için büyük güçlükleT doğu· sahildeki Sur kasabasına asker 
racağı tabiidir. Fakat müttefik çıkarılmış ve Vişi kuvvetlerinin 
kuı•1•etl-. denize hakim olduk • cenahları topa tutulmuştur. Ve-
lon için bu güçlükleri kısmen rilen bir habeTe göre, Suriye 
yenrnektedirler. önlerine birkaç Fransız harp ge 

Irak.tan hareket eden mütte • misi gelmişse de İngiliz gemi • 
fk kuvvetlerin nerede bulun • !erile harbe tutuşmadan §imale 
d klarırıa dair yeni bir haber doğru çekilmiştir. 
nel menıistir. Fakat bu kuvvet • fi ·p~ ı ı · l . . ngı ~ ayyare erı evve ki 
Zerin ;;ııünde mukavemet eden g~ce işgal altındaki Fransa 
mühim k,;ı,vetler bulunmadı • ve Almanya üzerinde faaliyette 
!imdan harckıltırı siir'atle inki • bulunmuşlardı?'. Bu meyanda 
ı.:uf etmiş olması çok muhte • Rur ve Kale ve diğer bazı Al -
me1dir. man sanayi şehirleri bombar -
~ D işinin d.e bildirdiğin". gö- dıman edilmiştiT. Bu taarruzun 
W re müttefikler harekat ya şiddetıi olduğunu Alman teb • 

pan kuvvetleri geriden m~e • liği de teyit etmekte ve bom _ 
madiyen takviye eımektedıı·ler. bardımanın sanayi ve demiryo-
Or•a,ark lngiliz hava kuvvetle.. lu tesisatında mühim zararlar 
ri de S1<riyede kara kuvvetleri- vukııa getirdiğini kaydeyle -
le i<birliği yapmaktadır. Halep mektedir. 
me danı tıı9ili.ı taJ1ylll'Cleri ta-

mal mübadelesi anlaşması akdi hak zİ yemeğe davet elti zam bir sürüşle daima ileriye at · yapmağa muvaffak olursa onun 
kında yapılan müzakereler, müte- rı;ası hasım müdafaasını mütemadi yüzdelik bir komisyon alması usul 
kabil müsaadekarlıklarla mes'ut Bükreş, 12 (A.A.) - Türkiye b.ır tazyı.k altında bırakır ki bu da J dendir. Eğer, dedet ve millet ban-
bir cereyan takip etmiş vevıı Ha- Büyük Elçisi, refikasilc beraber dsıstemb:atı~ tbırk?Jyedunun esasların • kası varsa şüphesiz istikrazlar bu 
ziran tarihinde bu mukaveleler pa- dün Kral tarafından öğle yemeğine an ırını eş ı er. b k t .1 1 • d 

f dil 
. t' davet edilmiştir. F b h t k b t an a vası ası e yapı acagın an 

ra e e mış ır. ener a çe a ımının en aş a- komisyonun bu, bankaya ait ol • 

~!!;~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~=:;;~~-!!: .. :·~· ~-;-....,~::~~==~~~~~~~~~=~~~~~ ması da usuldendir. ...... ..,,,,,,..,,,,,..,,,,,..,_,,,,,,,,.., 
- Fakat aktrisi öldürdüğü · \ ne makalelerinde mutedil bir li. Anlaşılan, Mahmut Nedim paşa-

Büyük Zabıta Romanı: 43 1 san kullanmak ferasetini göste. nın muvaffak olduğu istikrazdan muhakkaktır. 

Doktor artık hiç bir şeye hay. 
ret etmiyen adamlara mahsus 
bir tavırla omuzlarını silkti: 

- Sefaletten sefalete düşerek 
demin bahsettiğiniz iri yarı a • 
dam gibi şüpheli insanlarla ah -
bap .olmuştur. O hale düşen bir 
adamın cinayet işlemesi güç bir 
şey değildir. Uğradığı darbe her 
halde orıu sarsmıştır. Dimağı pek 
m untazam işlemese ger ek ... 

Genç kız: - Doktor , on u kur. 
tarınız, diye yalvardı. 

Laumier'nin akibeti. ona bağ· 
lıdır ... 

- Eli mden ne gelirse yapa • 
cağun .. . 

Gaibin ayağa kalkmı~tı Endi. 
şe veren heyecanı şimdi zail ol
muştu. Şimdi laalettayin bir dok 
tordan başka bir şey değildi. A· 
ğır göz kapaklarının altında göz. 
!eri ateş saçmasa dikkati celbet. 
miyecekti. Gazetecileri mermer 
peronun önüne kadar teşyi elti. 
Tan yeri ağarıyordu. Serin bir 
Rüzgar yü,lerini oksadı. Jani • 
ne avrılmadan evvel; 

- Onu' kurtarınız! 
Diye bir kere daha yalvardt. 

Doktor dedi ki: 
_ Bana deli diyorlar. Fakat 

deliliğim bazan faydalı oluyor. 
Evvelce Langlande'i kurtarmış
tım. Şimdi kedi gözlü adamı ~ur 

lışa • 1 
tarmağa ça cagım. 

İNHİDAM 

cBüyük gazete• nin kedi göz. 
lü adamın Janine ve Loiseau ta. 
rafından takibi ve Langlande'in 
mac~ası hakkında verdiği taf • 
silat büyüle bir alaka uı•anclırdı. 
Gaı:eteciler doktor Galbin'in kli· 

rememişti. Bu itibarla şimdi ken kendisine verilen komisyonu al • 
• 

K E D 1 , dine taraftar bulamıyordu. Şim- ma) ıp doğrudan doğruya saraya r- •• .·.ı 1 di genç kızın bü•ün ümidi dok - takdim eltiği anlaşılıyor. 

l G O Z L ~ 1 

tor Galbin'de idi. Sabahın daha Fakat, bu, yüz bin lira meselesi 
ilk saatlerinde ona telefon etti. halk beyninde dehşetli dedikodu-
Fakat aldığı cevap şu oldu: yu mucip olmuştu. 

1 - ADAM 1 - Doktor çalışıyor .. . Kendisi. Mahmut Nedim paşanın, vüke • 
ni rahalsız edemeyiz! la meclisi huzurunda vaki istinta-

Türkçesi M. Feridun 

niğine koştular. Fak.at doktor bu 
a lil.kaya kapısını açmamakla mıı 
kabele ett i. 
Müddeiumumiliğe gelince bu 

makam hadise ile başka bir tarz. 
da alakadar oldu. Otomobilini 
gece yarısı Parisin içinde delice. 
slne sürdüğü için Janiııe evvela 
bir para cezasına mahkum oldu. 
GeP- kız Langlande'in aktrisin 
katlinde methaldar olduğunu i • 
!eri sürmek istediği zaman ev • 
velce Paller'e verilmiş olan ce • 
vap ile karşılaştı. 

- Azminizi ve inadınızı tak. 
dir etmemek kabil değil, diyor· 
!ardı. Fakat şimdiye kadar Lau· 
mier lehlnde bir tek yeni delil 
gösteremediniz. Kedi gözlü ada. 
mın yataklık etmiş olması müm. 
kün hatta muhtemeldir. Fakat 
bu cihet mahkumun masum ol -
duğunu isbat etmez. Matmazel, 
dikkatinizi şu noktaya celbede • 
riz ki ifşaatınız neticesinde tah.. 
kikata başladık. Bir netice ala • 
cak olursak herkesten evvel sizi 
haberdar ederiz. 

Genç kız ister istemez bu söz· 
!erin önünd~ eğilmcğe mecbur 
oldu. Gazetenin müdürü Paller 
ona evvelç-e de söylemişti: J ani· 

Haber alabilmek için akşama kında iradei seniyeyi ifşa etmeyip 
kadar beklemek mecburiyetinde bütün mes'uliyeti üzerine alması 
kaldı. Maalesef bu haber funit paşanın, Sultan Aziz nezdinde bir 
verici değildi. Yaralı kendine kat daha emniyetini arttırmağa 
gelmişti. Ona kurtulmu;, nazari. vesile olmuştu. 
le bakılabilirdi. Doktora göre bu Midhat paşanın sadareti ancak 
artık bir tedavi ve zaman mesıı- iki buçuk ay kadar devam etmiştir. 
lesi idi. Fakat hasta her şeyi u • Bu esnada Bağdat, Vidin demir • 
nutmu~a benziyordu. Şuuru öl • 

yolları, Hicaz telgraf hattı gibi 
müş gibi idi. 

Janin-e ertesi gün kliniğe git . ~!~~~~~ :f::;::~af:ış~;. hemen 
ti. Yolda giderken kendi ken • 
dine: Mısır Hidivi İsmail paşanın Av-

rupadan istikraz akdetmeğe sala • 
hiyeti mahdut idi. 

- Cesaret, cesaret! diye tek -
rar ediyordu. Adam iyi olacak, 
itiraf edecek ve Laumier kur : 
tulacak! 

Doktor onu soğuk bir tarzda 
karşıladı: 

- Ölçüsüz ümitlere kap.lına • 
yınız! 

İhtarında bulundu. Genç kız 
sesinde bir endişe ile sordu: 

- İyileşiyor mu? 
- İyileşiyor. Hatta ben onu 

kurtulmuş addediyorum. İh tillit 
vukuuna da ihtimal vermiyo • 
rum. Bununla beraber dün kork 
tuğum şey oldu! 

- Hafızası yerine gelmiyor 
mu? 

J anine bu suali . endi:jeli bir 
sesle sormuştu. Doktor nefi ma. 
kamında başını sallamakla ikti. 
fa etti. Giınç kız: 

(Daha vıır) 

Fakat. Mısır Hidivi padişahtan 

mezuniyet talep etmişti. Mezuni • 

yet talebi Mahmut Nedim paşanın 
sadareti zamanında idi. 

Mahmut Noedim paşa, iktidar 
mevkiinden çekilmesi üzerine Hi
divin bu tal!!bi geri kalmıştı. Mid
hat paşa, bu mezuniyetin bais ola. 
cağı zararları gördüğü, hatta Mısı. 
rın elden gitmesin-e birinci sebep 
olacağını bildiği cihetle padişahın 

müsaadesine ve Hidivin istikraz 
mezuniyeti talebine karşı koydu. 

Fakat, Midhat paşanın karşı koy 

ması kafi gelmedi. Çünkü, Sultan 
Aziz, ceva hı vermişti: 

- Bir kere söz veri.lınif;tir. Geri 
dönülemez ... 

Bu sebeple bir ıii'receye kadar 
padişah idare&ıli y~.~ -ı~etirınek 

'>mbar~ 

ve Hidivi Mısıra mezuniyet mana. 
sına olmıyarak ilerde buna yakın 
bir vadi bildirmek üzere bir fer • 
man yazıldL 

Bu, ferman bir oyuncak idi. HL. 
divi Mısırı, Midhat paşa atlatıyor. 
du. Bittabi Hidiv, bu fermanı ka • 
bul etmedi. 

Hidiv, padişaha meseleyi bildir· 
di. Babıaliden şikayet ediyor, pa. 
dişahtan medet umuyordu. 

Bunun üzerine Sultan Aziz, Ba. 
bıaliyi nazarı dikkate almadan re'
sen Hidivi Mısıra mezuniyeti havi 
bir ferman yollııdL 

Bu, acayip bir hareket idi. H-ey
eti vükela başta Midhat paşa oldu. 
ğu halde Hidivi Mısıra istikraz ak· 
ti mezuniyeti vermemek kararın
da iken padişah, vükela hey'etini 
ve, sadrazamı tanımıyarak Hidive 
re'sen bir ferman göndererek ona 
mezuniyet vcriyord'-1. 

Vak'anüv s Liıtfi tarihi diyor ki: 
•Ferman Vısıra varır varmaz sı

cağı, sıcağına yüzde on üç faiz 
ve bir buçuk komisyon ile bir mil. 
yon lira istikraz olunuvermiş.> 

Sultan Aziz, Midhat paşanın mu 
halif politikası üzerinde duruyor. 
du. Birçok dedikoduların ve. hatta 
hoşnutsuzlukların önüne geçmek 
ve zaman kazanmak için bile, bile 
Mahmut Nedim paşayı iktidar 
mevkiinden uzaklaştırmış. yine 
bile bile Midhat paşayı iktidar 
mevkiine getirmişti. 

Sultan Aziz, Midhat paşanın tut
tuğu siyaset yoluna vakıftı. 

Midhat paşa, Namık Kemalleri, 
Şinasileri, Ziya paşaları ele alarak 

J ön Türklerin lideri makamında 

hareket ediyordu. 
Midhat paşanın gayesi, meşru • 

tiyeti idareyi tesis idi. Bu, fikrin 
muvaffakiyetle tetevvüç etmesi i· 
çin Sultan Azizin devrilmesi ıa • 
zımdır. VükeHi. hey'etinin kararını 
tanımıyan ve, saray! hümayundan 
re'sen fermanlar gönderen bir pa. 
dişah ile Osmanlı İmparatorluğu • 
nun idare edilemiyeceğine kani i· 

di. 
Midhat paşa, bu seferki sadare. 

ti zamanında Sultan Azizin yola 
gelmiyeceğini binaenaleyh padişa 

hın hal'i ile yeni gelecek padisah. 

la teşriki mesai ederek Osmanlıla· 

ra meşrutiyeti idare ihsan edilme

sini tahtı karara almıştı. 
Midhat paşa, avenesi vasıtasile 

veliaht şehzade Muratla, gizli mü. 
nasebata girmi~ti. Mur&t efendi 
sarhoş, zemperest bir adamdı. Tıp

kı Abdü!mecide benziyordu. 
(Den.mı ..... ı 

• 
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SURİYEDE 
(Ba§ taraf.ı 1 inci H)'fatlaJ 

da alınan haberlere göre keşü müf 
rezelerimiz Kisva mıntakasında 
taarruzi keşif faaliyetinde bulun • 
muşlardır. 

Mcrce ve Ayum ve Cebelidürüz 
mıntakalarında iş'ara değer birşey 
olmamıştır. 
Düşman, donanmasının şiddetli 

yardımına rağmen ilerlemeğc mu. 
vaffak olamamıştır. 

FRANSIZ HARBİYE NEZARE
TİNİN TEBLU'.a 

Vichy, 12 (A.A.) - Fransa Har
biye Nezareti Suriyedeki askeri 
vaziyet hakkında dün aşağıdaki 
tebliği ne~rctmiştir: 

10 Hazıran öğleden sonra ve 1l 
Haziran sabahı İngilizler mevzile
rini takv:ye etmişler ve yeni kuı: .. 
vetler kullanarak Lüban'ın cenu
bunda Fransız mevzilerine karşı ta
arruzlarda bulunmuşlardır. Avus
ttaiyalı kıt'aları, Fransız mukave • 
met merkezlerini ateşe tutan lbir 
İngiliz hava filosunun yardımı sa
yesinde sahil boyunca Litani neh
rinin şimalinde ilerlemiye muvaf
fak olnmşlardır. Fransız kıt'aları 
vahim zayiata 'rağmen kendisine n
detçc üstün düşmana karşı şid
detli bir mukavemet göstermekte
dir. 

FRANSIZLARIN MUKABİL 
TAARRUZU 

Hermon dağlarile Cebeli Düruz 
arasında Fransız kıt'aları hava kuv
vetlerinin ynrdımile müteaddit 
taarruzlar yapmışlar ve Şam'a doğ
ru ilerlemiye çalışan düşmanı Kis
va'nın cenubuna atmışlardır. Bu
rada muharebe salı günü de devam 
etmiştir. Fransız kıt'aları, düşman 

piyadesinin tankların müzaheretile 
yaptığı şiddetli taarruzlarda çetin 
bir mukavemet göstermişlerdir. -

8 ve 9 Haziranda 9 İngiliz tayya
resi düşürülmüştür. 10 ve 11 Hazi
randa tahrip edilen İngiliz tayyare
lerinin adedi henüz tesbit edilme
miştir. 

ÜÇÜNCÜ CEPHEDE VAZİYET 
Vichy, 12 (A.A.) Ofi ajansı bil-

Alman yanın 
tavzihi 
(Baş tarafı 1 ind sayfada) 

!erle yapılan konuşmalar şu suret· 
le hülasa edilebilir: 

Almanya hiç bir vakit Türk ara. 
zisinden askeri mahiyette transit. 
!er icrasını ne istemiş ne de dü · 
şünmüştür. Böyle bir ihtimal bir 
hayal mahsulünden başka bir şey 
değildir. Irak ve Suriye vakayii 
Almanya devletine isnat olunan 
plfinların hakikate tevafuk etme -
diğini ve Almanya devletinin hiç 
bir suretle Türkiyenin emniyetini 
tehdit etmeğc veya Türkiyeye ka:r 
şı, Türk hukumetinin arzusuna, 

Türk milletinin şeref veya menfa
atine muhalif talepler sPrdetmeği 
düşünmediğini isbat etmiştir. Al _ 
manyaya isnat olunan Jransit pro
jeleri ecnebi gazetecilerin tertip 
leri ve Türkiye ile Almanya ara .. 

sındaki münasebatı ihlaI etmek is .. 
teyen ecnebi manevralarıdır. Ay 
ni zamanda bu tertibatla Almanya
da bir aksülamel husule getirere'I(_ 

müstakbel hareketler hakkında 
Alman askeri planlarının anlaşıl . 
ması gayesi de takip olunmuştur 

Almanya, Türkiyeye karşı, her. 
hangi bitaraf devlete karşı besle· 
diğinden çok kuvvetli ve hususi 
bir sempati beslemektedir. Alman· 
ya siyasi ve askeri vaziyetleri in .. 
kişaf ettirecek surette kararlar 
ittihaz ederken daima eski mütte .. 
fikler olan, Türkiye ile bir ihtilaf 
zühur ettirebilecek her hareketten 
çekinmek lüzumunu <la göz önün
de tutmuştur. Zaten hakiki vazi -
yeti anlamak için biraz vüzuh ve 

aklıselim ile tetkik etmek kifayet 
eder: Eğer Almnnya bitaraf mem. 
leketlerin öte tarafına asker nak .. 
letmek isterse elinde bu husus için 
Ege adalarılc Girit vardır ki mü
kemmel ve kafi bir yol hizmetini 

görebilir. Ciridin zaptı, kıtaatın 

\'e ordu ievazımının kara yollarına 
müracaat edilmeden nakli imka -
nını tamamile isbat etmiştir. Bu .. 
günkü harbi bilenler için ise, Tür 
kiye yoliarınm ve şarki Anadolu _ 

daki tek hatlı demiryolunun asri 

Romanyada cid. 
di kontrol 

Münib 12 (A.A.) - Hitler bugün 
saat 11 de partinin merkezinde ge
neral Antoneskoyu kabul etmiştir. 
Bu mülakatta hariciye nazırı Von 
ribbentrop da hazır bulunmuştur. 
Hitler mülakattan sonra Antones.. 
koyu öğle yemeğine alıkoymuş • 
tur. Romanya devlet reisi gene
ral Antonesko yemeği müteakip 
Bükreşe dönmek üzere tayyare ile 
Münih'tcn hareket etmiştir. 

Münib, 12 (AA.) - Aşağıdaki 
tebliğ neşrolunmuştur: 

Dün saat 18 de, Alman Hariciye 
Nazırı Von Ribbentrop RÖmanyn 
Devlet Reisi General Antonesko'yu 
kabul etmiş ve uzun ve samimi bir 
mülakatta bulunmuştur. 

ROMANYADA CİDDI 
TEDBİRLER ALINDI 

Bükreş, 12 (A.A.) - Başvekalet
ten tebliğ olunduğunn göre, bütün 
memlekette ciddi kontrol tedbirle
ri alınacaktır. Bütün yolcular hü
viyetlerini ve askeri vaziyetlerini 
isbat edecek vesikaları Üzerlerinde 
taşımıya davet olunmuşlardır. 

Esasen trenlerin seyrüseferi bir 
kcıç gündenbcri çok tahdit edilmiş 
bulunmaktadır. 

KÖSTENCE LİMANI HAKKINDA 
YENİ BİR KARAR 

Bükreş, 12 (A.A.) - Stefani a
jansından: 

Romanya Bahriye Nezareti Kös
tence limanına girecek gemiler 
hakkında yeni tedbirler almıştır. 
Bu limana girecek olan bütün ge
miler Tw:la burnunun şark ve ce
nubu şa:rkisinde dört buçuk mil 
uzakta askeri bir klavuz beklemiye 
mecbur olacaklardır. Bundan işa
retlere müteallik neşredilen malu
mat lağvedilmiştir. 

iki lngiJiz harp 
gemisi batlı 

Londra, 12 (A.A.) - Amirallik 
dairesinin tebliği: 

Berlin Suriye 
işine müdahale 

etmiyecek 

Almanya 
Soyyet hududunda 
muazzam tahşidat 

yapıyor (Baş tarafı 1 inci sayfada) 
Frans12ları alakadar eden Suriye 
anlaşmazlığında Almanyanın yal-· Londra 12 (A.A.) - Alman ha • 
nız m~ahit olduğu noktai nazarı- berlerden anlaşıldığına göre Sov -
nı muhafaza etmektedir. Fakat yet hudutlarında muazzam Alman 
Berlin, Vichy'nin siyasi aksülamel- kuvvetleri tahşit edilmektedir. Bu 
!erinden gayrimemnundur. Bu ak- haberlerin alınması ingiltcrcnin 
sülfımeller, ılüzumu kadar enerjik Moskovadaki büyük elçisi Sir Staf
ve sarih. telakki edilmemektedir. ford Cripps'in Londraya rnuvasa -

Neuer Zürcher Zeitung gazete- latı habcrile ayni zamana tesadüf 
sinin Vichy muhabirine göre, Ami- etmiş olması bugünkü Londra ga
ral Darlan'ın nutku ve gayrimeşgul zetelerinin nazarı dikkatini cclbct
mıntaka gazeteleri Suriye hadisele- mektedir. Temin edildiğine göre 
ri hakkında umumi •bir yeise tercü- Sovyet hudutları boyunca tahşit 
man ıolmaktadır. edilen Alman kuvvetleri hakika -

Vit:~ıy hükumeti, çok müşkül bir ten muazzam kuvvetlerdir. 
iki yol ağzında bulunmaktadır: Times gazetesinin diplomatik 
Eğer İngiltereye ve de Gaulle'cü- muharriri, Berlınden de Sovyetler 
.tere karşı muhasamat açarsa Fran- Birliğine karşı bir taarruz yapıla. 
sayı umumi harbe sürüklemek teh- cağını anlatan bazı haberler veril-
likesi vardır. diğinden bahsetmektedir. 

Bcrlin, 12 (A.A.) - Yarı resmi '.Muharrir diyor ki: 
bir kaynaktan bildiriliyor: Tahşidat yapıldığının gizli tu -

Amiral Darlan, kat'iyen herhan- tulmaması ve Hitlerin daha ziyade 
gi bir duygunun değil, fakat tabii yabancı addedilmesi lazım gelen 
şartların Fransayı galip Almnnya bazı kimselere bu sene içind'C Sov
ile ~refli bir sulh akdetmiye mü- yetlcr Birliğine karşı bfr hücum 
sait bir anlaşma yapmıya mecbur hazırladı~ı hakkında yaptığı bt? -
ettiğini ehemmiyetle kaydetmiştir. ranat, Almanların böyle bir pro· 

İşte Amiral Darlan'ın dün ak- jeniç muvaffak olacağına tam bir 
şamki hitabesi bugün Alman Ha- itimat beslediklerini veya bu i§in 
riciye Nezaretinde bu suretle te- ihtimamla hazırlanmış bir blö1 ol-
barüz ettirilmiştir. duğunu göstermektedir. 

Alman Hariciye Nezaretinde şu Bu hususta uç Jhtimnl ileri sünllc-
cihet de kaydedilmiştir ki, Amiral bilir: 
Darlan, Fransamn hnttı hareketi, ı ı - Hltlcr büyuk r:rclularını bır ta
vazcreçm"iycceği Avrupa milletleri rnfn y-erleşUrnıck mecburiyetindedir. 
· b ·0 r .)I.; de uvgun ld ... b Şarki nvrupaııın genııı O\i alan Alınnn 
ış ır ın•~e. J 

0 ugunu . ~- ıumrnlerinin ycrlq,mesıne çok musait-
yan etmıştır. Bu bakımdan Amıral tır. Çunkü buradan $0\yetlcı· Bırlığın n 
Darlan'm nutku Fransız milletine harekcUc iNrezarct • ltuıd::ı buluııduru 
bu hakikatleri gözönünde tutması lncal!ı ı; bı İngıltcrcnın ıstilfırının da 
için bir müracaati suretinde teliıkki b~ka ibır z~mana t, lık .edıldığini znn-
olunmaktadır. nettirc?i~.ir. Bu suretle ln~ıltcre ı ... til~-

. . . • . leşcblıusumın yapılmıyacagından cmın 
Nıhayet Berlın sıyası mahfılle- olarak adadakı kuvvetkrdcn bir kısmı .. 

rinin mütaleasına göre Amiral Dar- nı dığcr cephelere gönderebilir. Al
lan'ın nutku sulh aktedildiği za- manya ise icabı halinde şarktaki kuv· 
man Almanyanın Fransayı artık \•etlerini sür'atle garba nakledebllır. 
müzmin bir düşman olarak telakki 2 - Hıtler mülhış harp makinesini 

t · · · ·k· l k t ·· Sovyetler Bırllgine karşı kuraaı·k Mos-
e mcme~ı ıçı~ ı 1 mem .e ~ r:'una- <ovayı korkutmak ve ::,·alnız kuv~ctle· 
sebetlerınde ıcap l'dcn musmt ha- rini göstererek miihiın tii\'iza elde e-t 
vanın yaratılmas! Jnyretlerini gös- nıcği diişünmüş olabilir. 
termektedir. 3 - Almanlann l'krnnya buğdayla· 

diriyor: 1 bir orduyu nakil hususunda lazım 
Bazı hab:rıer h.~liı!.ın.~ ol~r~k ~~- gelen muauam ihtiyaçlara ne de

cak 10 Hazıran gunudur kı Ingılız recede az tekabül edebileceği de 
ve Fransız kuvvetleri Suriye ile bir sır değildir. 

----O- _ . rına ve Kafkas petrollerine göz koyduk 

A 
• k H • lan malum olduğundan hnkiknten Hitm e rl a arı- ler Sovyetler BLrliğinl i~tıl:'ıy:ı l<'şcbbÜs 

edebilir. 

Amirallik dairesi konseyi, Ter
ror ve Lady Bird harp gemilerinin, 
Libya sahilleri açıklarında yapılan 
harekat esnasında dü§man tara
fından batırılmış olduğunu tees
sürle bildirir. Telef olanların aile
leri keyfiyetten derhal haberdar 
edilmişlerdir. ciye Nazırı 
Çiftçi mallarJnJ Vaşington 12 (A.A.) - fürleşik 

Üçün: ü.den ikinci ı, yani Sovyetlcr 
Birliğini korkutornk bazı taviz:ıt elde 
etmek ihtimali şu anda en çok akla ya_ Irak ar~ında .çöl hududunda tema- Balkan, Irak ve Suriye hadisele

~ g~lmışlerdir. Temas ~ hudut ri tamamile isbat etmiştir ki Al • 
uzerınde Abukemal mevkıınde vu- manya Türkiyenin emniyetine hiç 
kubulmuştur. 1 bir vakit taarruz etmek emelini 

kın olanıdır. 

Devletler hariciye nezareti, Ame - Hitlcr'in maksadı hemen hemen her 

koruma kanunu 1 rikan ba_ndıralı Robin Moor vapu- 1.amonkinin aynıdır. 
HAREKATA İNG1Ltz DONA!~- beslememiştir. Almanyanın Tür - . runun şupheyc mahal kalmıyacak İstediğini, ahrpsiz yalnız tehdıt ile 

(Baş tarafı 1 ınci sa}'fc1da) bir surette bir Alman denizaltısı elde etmek. Fakat hazırlıklnrın geniş-MAS! DA İŞTİR.'\K EDİYOR kiyeye karşı olan siyasetinin esası 
hiç bir türlü ihtilafa meydan ver
memektedir. Bundan 18 ay evvel 
anlaşmamazlıklara sebebiyet ve-

Bu kanunda yazılı işlerden köy- tarafından batırılmış oldug .. unu bu- liğ• karşısında Hitler'ın mlihlm t~vizat 
Düşman gitgide daha kuvvetli 

vasıtalar kullanmaktadır. Bilhassa 
donnnmasının ağ.r topları Lübnan 
sahilinden Sur ve Sayda'daki Fran
sız mevzilerini dövmektedir. Bu a
ğır bombardımana rağmen Fransız 

kıt'aları Litani nehri hakkında bü
tün taarruzları tardetmişler ve 
mevzilerini muhafaza eylemişler

dir. 

Nihayet Havran yaylasında, Her
mon dağlarile Cebeli Düruz arasın-

da İngiliz ilerleyişi dün Fransız 
kıt'aları tarafından durdurulmuş, 
ve bazı noktalarda mukabil taar-

ruzlar da yapılmıştır. Fransız kıt'a
larının malzeme \'e sayıca üstün 
düşmana karşı gayretlerinde piya
de ve topçu kuvvetleri yollar üze
rinde İngiliz kıt'alarını bombalıyan 
ve mitralyöz ateşine tutan hava 
kuvvetlerinden çok büyük yar
lımlar görmektedir. 

FRANSIZLAR BİR NOTA 
DAHA VERDİ 

I...ondra, 12 (A.A.) - Madritten 
gelen fakat İngiliz resmi mahfillc
rince teyit edilmlyen bir hal;ıer. 

:Madrittcki Fransız Büyük Elçisi
nin İngiliz Büyük Elçisin~ Suriye
ye nüfuz hakkında ikinci bir pro
testo nı>tası tevdi etmiş olduğunu 
bildirmektedir. 

HÜR FRANSIZLARA İLTİHAK 
EDENLEil ARTTI 

Kahire, 12 (A.A.) - Reuter: 
.Suriyedeki Fransız subay ve er

lerinden birçıoğu cHür Fransa.ya 
iltihak etmektedir. Burada söylen

ciiğine göre, General Dentz emri 
alt.ndaki kıt'aların Vichy hüku
metine sadakatini temih etmek 

moksadile subay ve erbaşların ay
lıklarını İngiliz ordusundaki sevi
yeyi bulacak derecede arttırmıştıı. 
r'akat rüşvet mahiyetindeki bu ha· 
reket ekseriyetle, arzu edilenin 
aksi bir netice verme'ktedir. 

Vichy, 12 (A.A.) - Ofi ajansının 
bildirdiğine göre, İngiliz hava kuv
vetleri dün öğleden sonra müte
addit defalar Beyrut'u brunbardı
man etmişlerdir. Fransız hava dafi 
\opları faaliyete geçmi~tir. 

l l ıh · ı· l ·stye<.'C{:ine hilkmetmek l[ızımdır. 
lere ait o an arı tıyar mec ıs eri, gün bildirmiştir. 
diğer sahalardaki işleri de koruma 1 --o.--

ren Türk siyasetinin bugün Tür -
kiyeyi ihtilaftan uzak tutmağa ma
tuf olduğunu görmek ise Bcrlin i
çin kafi bir itminan eseri olarak 
telakki edilmektedir. 

mcclisleri yapacaktır. Bunları da 
1 G .. .. t k. ti . Kabahat kı· mde7 

kontrol icin her kaza veya vilayet un un en 1 e rı • 
merkezinde bir mürakabe hey'eti (Baş tarafı 1 inci ~ayfada) (Bal tur:• 1 inci $ayfada) 
teşkil edilecektir. · f l k ı b' ·1 MECLİSLERİN V AZİFELERI gıi tesi i e mii emnıe ır tenısı . 

dir. demiştim . 
Koruma ve ihtiyar meclislerinin 

Musolininin n tk çiftçi maııarını koruma bakımmu U dan vazife ve salahiyetleri şunlar-
(Baş tarafı l mci sayfadu) dır: Bekçilerin vazife göreceği mın 

Hiç bir gazete, Mussolini'nln nutkun- takalan ayırmak, adetlerini ve ça
fa, Yunanistanın askeri !şgnll ve hayat l lışma müddet ve şartlarını tayin 
sahası hnkkındnkı parça ile İtalyanın etmek ,bunlara para ve mal c-larak 
hatttı h:ırlcl yardım ol~dan Yunaniı;-ı verilecek aylık veya yıllığı tesbit 
.:ını Nisan~a matematik surette mağ- t ek bekçilerin vazifelerini İ"'-"İ 
eylememlştır. e rn • J 

J(ıp edeceği hakkındaki fıkraları ıktibas ifa edebilmeleri için lüzumlu ted • 
.Mussolini'nln hayat sahası hakkın- birleri almak .. 

daki cum1esinin ma11:1sı ile alakadar Diğer taraftan 50 liraya kadar 
sarih bir sual sorulmuştur. Bize şu el- olan 'zarar ve ziyan işlerine bak
het anlatılmıştır ki askeri işgalin siyasi mak ve bir çerçeve dahilinde in
teşkllatlandırma ile ve hııynt .sahası ile z.ıbat cezalar vermek. 
ihç bir nlfıkası yoktur ve bahıs mevzuu İ ı İ · 
olan kcy!iyet, halli genel kurmaylara BEKÇ LER VE VAZ FELER~ ı 
ait dahilt askeri bir meseledlr. İtalyan Çütçi mal1arını korumak ve çıft-1 
askerleri ancak Alnıı!n askerlerinin ye_ çi mallarına zarar iras edildiği hal
rinl almaktadır. Selflnik'in işgali teyid Lcrde kanunun verdiği salahiyete 
t..>dılrnemektcdir. Hayat sahasına gelince istinaden vine kanunda gösterilen 
!dussolini herhalde Yunımlstan'ın artık muamelel~re tevessül etmek ... 
Ingiliz sahasına dahıl bulunmadığını ve ı B k .1 . b k d l 
şimdiden İtalyan mcnfoatıeri mıntako- e çı erın u anun a yazı ı va-
sm~ girtniş olduğunu söylemek istemiş- ıifelerden gnyri i lcrde çalıştml
tir. Akdcnizde bulunan Yunaııistan, maları veya kısa bir zaman için de 
il:ıly:ınm ckonomık ve ı;iyasi ı·ehberli- olsa kendi mmtakaları haricine . ' ğıru kabul etmclictır. Çünkü ltalyanm gönderilmeleri vasak edilmiştir. 
Akdenizdc ftıik bır vnziyete hakkı ~u- Bunlar ancak· umum f'mniyet ve 
!unmaktnchr. H.ıyat sahası telfıkkiı.-1, • • b _.... ız 1 
Yunanistanın hilkümran bir devlet kal- asayışın ve su a!>Aınl, ze c e 'VC 

mıyacar:ı mfınasına gelemez. ilhak ise yangın gibi umumi afetlerin zaruri 
mevzuu bnhls bıle değildir. kıld ğı fevknlfıde hallcrd~, bağlı 

Yunan gnzetecilerlle yaptığımız ko· bulundukları en büyük mülkiye a
n:ısmaların d~ !.<!yit ettiği intıbaımıza mirinin izniyle vazife sahaları dı
göre, ye~ı ''.azıyet guçlilkler ~of,rurmak- şında çalı~abileccklerdir. Ayrıca 

tadır. Çunku Yunanistan teslım o1duğu bir de korucu tutamıyan köylerde 
zaman, mukadderatının yalnız Alman- • . • k · 
vaya bağlı olacağını s!ınmış \'e başka korucunun vazıfesını de bu be çı-
bir devlete değil ,fakat Almanya ile ler göreceklerdir. 
ışblrliğine hazır bulunmustur. Mezruatın arasında başıboş yaka. 

Mesele, bu suretle çok aktüel bir mn- lanıp 15 gün i~;inde sahibi çıkmıyan 
hiyet almıştır ve bitaraf mahfillerde ha'-'Vanlar meclisler tarafından sa-

ld ğ - b b"T' Akde J s~ı 1 ı~a gor:. unun u un · tılacak, parası da koı·urna sanclığına 
nızde akıslerı gorüleccktlr. · t l ~ 1.t B d kt k" 

Ruhr'a hücum 
ya ırı acii.l\. ır. u san ı a ı para-
lardan bekçilerin ücreti, faili meç
hul zararlar ve diğer masraflar 

Londra, 12 (A.A.) - Dün gece ödenecektir. 
Ruhr üzerine İngiliz tayyareleri Kanuna muhalif hareket c:denle. 
tarafından yapılan şiddetli taarruz- rin çarpılacaklnrı şiddetli müeyyi
da başlıca hgdefi Duisburg ve deler de kanunda sayılmakta ve 
Desseldorf teşkil etmiştir. Büyük J çiftçilerimizin malları kanunun 
yangın1 ,r çıkmış ve endüstri tesi- kuvvetli himaye ve muhafazası al-
... ,\1 • niş 1i: Qrlar yapılmıştır. tına alınmaktadır. 

l 

Dün elime muhterem arkada
şım Sadri Ertemin •Propagan
da• adlı kitabı geçti. Karıştırır
ken son tarafındaki tiyatro bah
si gözüme ilişti. Dmdum, oku
dum ve okurken sayın meslek
daşımın isim 7.ikretmeden ben
den bazı parçalar naklettiğini 
hayretle gördüm. Sadri Ertem 
diyoı- ki: •Totematik cemiyetler
de hala totemin hayatını hayat
larına örnek edinenler toteme 
benzemek için totemin bütün 
hayatını bir sahne üzerinde tan
zir ederler, kahramanların, yarı 
itihlann, ilahların hatıraları da 
böylece sahne üzerinde tekrar
lanır. Diyonizüs ayinleri ile mu
harrem ayinleri telkini din 
hesabına yapılmış birer sahne
den başka bir şey değildir.• 

Yirmi senedenberi mesaimin 
dörtte üçünü tiyatroya bağlamış 
olan naçiz bir mulıarririm. Muh
terem arkndaşım Sadri Ertemin 
•Tİ3-'atro konuşmaları• eserim. 
den çırpı~tırdığı şn birkar satırı 
ben 1936 dn tiyatro tarihimize 
hediye edebilmek için boyumca 
kitap okudum ,·e bu kitaplnrın 
parasını da evimden eş~·a sata
rak ödedim. Muharrem ayinleri
nin temsil olduğuna varabilmek 
için yüzlerce cilt iistünde yirmi 
sene zihin 3' ordum. Maddi ve 
manevi ft-dakarlıklarla, mukabi
linde hiçlıir şer beklemeden sırf 
tiyatromuza bir hizmetim do
kunsun di~·e telhis ederek orta~·a 
ko~·duğuın bir tez mevzuumun 
daha sağlığımda adım zikrcdil
nıi~·erek benimsendiğini görıni
~·e hen nasıl tahammill .. derim?. 
Ve bana adaptasyoncıı diye ~·a1-
nıı hiicum edenler ıne'haz zikre. 
dilmeden yapılan tez adaptasyo
nuna nasıl susarlar? .. 
M~lekda larımdan tekrar so-

ruyorum: 
verecek? 

Benim hakkımı kim 

siJah ve te~hizat bir ric'at esna~ın
da düşmana terkedilmi~tir. Bina
enaleyh halen b·i silahlı değihek 
mes'ulü ben değilim•. 

Bu cevap üzerine Mister Çör~il 
ifadesini bir dereceye kadar tadil 
ederek sözüne şöyle de\'am etmiş· 
tir: 

·Bütün hatayı Horc Belisha'ya 
yüklemek niyetinde değilim. Fa
kat bu meselede kendisinin de bü-
yük ınes'uliyeti \'ardır \'e hu 'tarz· 
da Jakırdı söylediği , ·akit kendi 
sini bu hususta tenkit yilrütmiyc 
haklı olanlar arasında s~nunculn· 
rın sonuncusu olduğunu batırlnt

mak isterim.• 
Bu sözler Avam Kamarasının 

bazı azası tarafından burada böyle 
konusulmamalıdır ciimlelerile in-• -
kıt:ıa uğramıştır. 

Sabık ,.e Jahik iki mes'ul devlet 
adamı arasında böyle bir kabahat 
pa~·laşmak münakaşası hiç de iç 
çekici bir nıanzara değildir. İngil
tere geçen 1914 - 18 lınrbinde de 
biiyiik muvaffakıyetsiı:liklere uğ
radı. Faı-aza Çanakkale seferi hüs
ran ,.e ric'atlc rıiha~·et bu)du. O 
-zaman da A\·am Knmarasında mii
naka~alnr oldu; fakat do~ruc?nn 
doğruya şahısların m<'s'uli~·eti üu
riııdc pek konuşulmadı. O 1nınan 
Bahriye Nezareti sandalyesini bu
günkü Başvekil işgal ediyordu. 
"'ilen iş başındaki hükumet :ıdam
ları baz.an pasif bir bilançoyu da 
müdafaa etmek zorunda olabilirler. 
Harp içinde iken milletlerin ara
dıkları mnğlübi ·etlerin mes'ulle
rini bulmak. kabahati hakiki sahi
bine vermek değil. zaferi kazan
nrnktır. Ancak galebe her tiirlü 
kusurları affettirir. Politikada an-
rak netice iizerine hiikfün \'erilir: 
yoksa esbap ve illetkr iizeriııe de
ğil. 

1914. 18 muharebesinde ::\1are al 
fre bu neşriyat h:ıkkında miita
leası ne olduğu !ıOrulduğu \'akit ~ıı 
Jofr rnalüm ol<luğİı \'Cçhilc 
(:\lame) meydan nıuhnrebcsiııi ka-

Deniz GedikJi Erbaş Okulu 
Direktörlüğünden: 

. 1 - Bu sene okulumuzun yaln1%. birinci sınıfına t~lebe alınacaktır. istek 
lilerin a~ğıda yazılı evraklarla mUracaatlan. 

A - Nüfus cüzdanı ve tasdikli bir sureti ctashih edilmiş nü!us cuzdaıu 
kabul olunmaz>. 

B - İlk mektep phadetnamesi. <Uzerinden bir sene geçmemiş bulunmak> 
C - Kendisinin ve ailesinin hUsnilMl eshabından bulunduğunu gösıerir 

polisten musaddak hüsnühal ilmuhaberi. 
D - Üzerınden bir sene geçmemiş çiçek aşı kağıdı. 
E - Birinci smıl için J/};yl{ıl/941 de 12 yaşını bitirmiş ve 16 y;ışlllJ 

bitirmemiş bulunmak. 
F - 5 adet vesikalık fotoğraf. 
2 - Kayıtlara 1/Haziran/1>41 rünü başlanacak ve 10/Ağustos/941 gQnQ 

nihayet bulacaktır. 
3 - Kayıtlar İstanbul Deniz Komutanlığında ve Mersinde deniz gcdfkll 

ırbaş orta okulu mfıdürlUğünde yapılacağından isteklilerin bu iki mnh:ılden 
her hangi birine mürocaaUnrı. 

4 - Müsabaka imtıhanları Türkçe, Matamatik, cTarib, coğrafya, yurt bil~ 
glsb derslerinden 

15/Ağustos/941 Cuma günü saat 9 da yapılacaktır. (2947 - 4183) 

Deniz Lcvaum Satınalma Komisyonu ilanları 

Marmara Ouü Bahri JC. Sa tınalma Komisyonundan: 
• 

. 1 ~ Keşif bedeli 14344 lira 05 kuruştan ibaret olup gösterilccelıı: 
bır rnah.ılde yaptınlacak olan inşaatın kapalı zarf usulile eksıltmcsi 24/lia• 
ziran/941 salı gi.ımi saat 15 de L~mltte tersane kapısındoki komibyon binasın
da yapılocaktır. 

2 - Bu i~c ait resım, fenni ve idari şartname ile projeler her gün komıs. 
yanda gönllcbillr. 

3 - Eksıltmeye iştırfık edecek isteklilerin bu gibi işleri yaptıklarına dair 
Nafıa Müdurluklerindcn \'C Tic:ıret Odnlarından alacakları - eksiltmeden üç 
'gun cvelki tarihli - ehliyet vesikalarını ve mahalli emniyet müdürlüklcrimlen 
çıkartacakları hüsnühal varnkalannı ve 1075 l!ra 80 kuruştan ibaret ilk temi
nathırile birlikte tanzım edecekleri tekli! mektuplarını ibclli gün ve saatten 

tam bir saat evvelıne kadar komisyon başkanlığına vermeleri. (4405) 

* 1 - Tahmın edilen bedeh (12.855) lira (20) kurus olan 2000 metre talebe 
elb~elık şayak kumaşının 17/Hııılrnn/941 salı gunü saat 14 de pazarlıkla ek
siltmesi ynpılacaktır. 

2 - İ Ik teminatı (964) lira (14) kuruş oİup ş::ırtnamcsi her gün parosa 
olarak komisyondan :ılınabılır. 

3 - T:ılipleriıı 2490 bayılı kanunun istediği vesaik ve ikınci mnddc.-de ya· 
zıh miktar!lakı tcminot m:ıkbuz vey:ı bonkn mektubu ile birl,ktc belli gQn 
ve rnatte Jstnnbuldakı komısyondn hazır bulunmaları. ( 4467) 

o. Demir Yolları isletme U. 
Muhommcn bt'df'~crıle mıktar ve \asıflan aşağıda yaz.ılı iki grup mal:re

rne her grup ayn ayrı ihale edilmek :izere (20/6/941) Cuma günil hizala-
rında yaz.ılı saatlarda H:ıyclarpaşada Gar binası dahılindekı komisyon tara
fınr\ın atık eksiltme usulıle satın alınacaktır. 
• Bu işe girmek istıyenlcrin her gru ':ıun hizasında yazılı muvnkkat teminat 

\"c kanunun tayin ettiği v<.-salkle birlikte eksiltme gilnil saatıne kııd:ır komia
\'Ona muracaatları lazımdır. 

Du i•e ait şnrinamelcr komisyon elan parasız olıırıık dnğıtılmaktııdır. 
1 - 1 adet 3 fazlı cereyan için 20 bcygir kuvvetinde 220/380 voltluk elek 

rik motörü muhemmcn l1fdeli (580) lira muvakkat teminatı (43) lira (50) 
kuruş olup açık ekslltmcsj snat (10,45) onu kırk beşte yapılacaktır. 

2 - 2 adet 3 fazlı cereyan için muhtelif takatte 380/220 \•oltluk elektrik. 
moti.irü muhamn.en bedeli (3150) lira rnııv:ıkknt teminatı (236) lira (25) ku-
ruş olup açık eksili-nesi sant (11) on '-irde yapılarakt.ır. (4295) 

latanbul Komutanlıiı Satınalma Komisyon 'u l!anları 1 
Zahire taı;ımak üzere 700 - 750 tonluk bir şilep bir sene müddetle pnznr

lıkln kiralanacaktır. Pazarlığı 14 Haziran 941 günü saat 10 da Fındıklıda sa
tmolma komisyonunda yapılacııktır. Beher ton için aylık kira ücreti olarak 
137 kuruş tahmin olunmuştur. isteklilerin belli giln vP. saatte Fındıklıda aa-
tınalma komisyonuna gelmclcrı. ( 4543) 

* btanbul mınt:ıknsı dnlıilınde 4000 liralık nakliynt açık eksiltme ile 28/6 • 
941 günü sa::t ıı cle ihnlc edilecektir. İhale ton kilometre hesablle ve a~ır ve 
havaleli yükler ayrı olrııak u<.'zer y:ıpıla caktır. Ağır yüklerin beher ton k.iomet
rcsine 28 ve havaleli yUklerin be<:hr ton kilometresine de 38 kuruş fiy:ıt tah.· 

min edilmiştir. İlk teminatı 300 liradır. Şartnamesi her iş günü komisyond:ı 
görulebılir. isteklılcrin belli gUn ve saatte Fındıklıda Satın:ılma k:omisyo· 
nuna gelmeleri. ( 4541) 

Aikcri Fabrikalar Satınalma Komisyonu ilanları \ l-------------------
Zeytinburnu Silah Tamirathanesi Müdürlüğünden: 

Optik m:ılzeme t.ımlr::ıtında mütc hassis yet~tirilmek \"e bilfıhare de ayrıl 
iş üzerinde c;al•stınlm3k üzere U.ç sanatkar i:içi aranmoktadır. Yapılacall 
imtıhıın neticesinde rnuvafüık olanlar bCçileccktlr. Arı.u edenlerin Zcvtinbur-
nu ı;il~h tamirathanesirıc miıracaai.ları. (4545) 

T. H. K. İstanbul Şubesi Başkanlığından 
ı - Evvelce eksiltmesi ildn edil mi~ olaıı iki milyon füre zarfının şekli 

değistirilıniş ve yeni nüınune münnka saya esas tutulmuştur. 
2 - Muhammen bC'del 2500 nıuvak kat teminat 187 buçuk liradır. Eksilt

me 19/Haziran/941 per~cınbe günü saat on beşte Cağaloğlunda şube binasında 
müt~ekkıl komisyon huzurunda yapılacaktır. 

3 - istC!klilerin yeni nümune ve snrtnameyi görmek üzere her gün mil
nakasaya girmek için de kanunun tarif ettiği vesika ve teminatlarile birlikte 
münakasa günu ~ubeye müracaat etmeleri. (45G4) 

İSTA..~BUL BOBSASI 12/6/941 :-İATI 
1 Sterlin 5.2025 

100 Dolar 129.095 
100 İsviı;re !re. 30.- 29.90 
100 Peçcta 12.845 
100 Yen 30.915 
100 İsviçre kronu ::o.525 

ESHA..\l ve TAHVİLAT 
İkramiyeli %5 1938 19.15 
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ı:anarak Alman ordularını durdu.r- { v~rdır. O da. M~r?~'dc or~u ınaf
muş , .e dört yıl sonra galebenın lup olup Parıs ıstılaya uı;ı-asaydı 
temin edilmesi imkanını hazırla- mcs'uliin kim olacağıydı.> 
mışlı. Fransıı.lar tam zafer neş'esi Böylece mağlubiyet n1c~'uliyed 
ile mestoldukları bir sırada birta- kendisine ait bulunacağını ı-:öyle
kım askeri muharrirler l\tarnc ga- mekle galebe şerefinin kime alt 
lehe ve mu\•aHakıyetini ihtiyar olacağını da gayet nezih bir §• 

Mareşale vermek istemi:yerek hu kilde ifade etmiş hııhııınıaktmhr. 
muka,·emette ba~ka isimlerin bmil Bugiin mesele :;r.al"cri dele t'hnek:
oltluk1arını ileri siirmiyc ba~lamı~- tir. İngiliz milleti ~iiphcsiz mnziye 
t ardı. Esasen memlekete bu l,ii~ iik ait mes'uliyet miin:ıkn~nlnrmdan 
hizmetine rağmen haşkumnndan-: ıiyade içinlİ<• huluııduğu hulır:ın· 
tık tan uzaklaştırılmı~ lmlnnm:ısına 1 dan çıkarılm.asııu istcmcht~clir. 
kiillilcn muğber olan ihtiyar Jo· ! Çörçil - Brfül~:ı ~ıiinak:ışnsının ha
giizcl cevabı ,·ermiştir: ricfe bıra1':-ıcngı ıntılı:ı hcrhahlc bu 

.. )Jarne zaferinin bana ait oluı> mii7aker<.'niıı tmn zamaıııncla ~·cpıl. 
olmadığını bilmiyorum. Fnkat mu·\ dıi:ı ıncrke2inde ol•myncak!ır. 
hakkak olnrak bildiğim bir nokta Hüseyin Şükrü BABAN 


