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Almanyanın Franaaya: 
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M Ü T TEF 1 K LE R !"-. 
---

Şamın bilkuvve 
i ş g al edildiğini 

bildiriyor 
-(>---

Vişi kuvvetlerinin mu
kavemeti müttefikle 
rin ileri harekatının 
sür'atini azalttı 

manya ile sulh y.apmak 
istiyor• bu başlıkları okuyunca, 
insan, evvelô, sulhe doğnı münfc· 
rit ve kısmi de olsa bir adını atıl- • • 4 •• Kudüs, 13 (A.A.) - Tass: 
mış olması karşısında, memnuniyet ,....... Associated Press'in Suriyedeki 
duyuyor. Fakat o başlıkların altın· A1ma.ıı • Sovyet munasamatına seoebiyet verebilecek olan Uk.ranyada bir şenlik gun" ü , İngiliz kıt'aları nezdinde bulunan 

m a n a I
• - _ m . a ıri.bil.diriyor: 

SAYI 685 - SENE 

O!KKAT TAKVİM 
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t;undcrilen 14 - Haziran - CIDlARTE 3 
"·rıık cerl Ruıni: 1357 - HAZİRA.'1 ı 1 
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Son Tclrraf Matbaasında Basılır.j Kuru,tur 

, .. 
~ ~,,, .. ... 
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SURİYE HARİTASI daki haberleri okuyunca, iş değişi· A ) ) 1 ı ulı b' 
yor. Çünkü bu Alman • Fransız y e F 
sulbü, İngiliz • Fransız harbini do- • · b •• •• k ı • • Şıddetlı bır topçu ve mitralyöz 
ğuracak mahiyettedir. Filvaki tatlı Sovyetler Birlig" i r ansız uyu e ç 1 s ı- ateşinden so~ta İngiliz kı.t'aları. Robin Moor'un 
•sulh. kelimesinin gölgesi altına Lubnanda Erıha nehrı vadısı yolu- ~ ·--- - --
sığınan bu haberlerde, Darlanın ka b • b • 1 • 1 h e . e e nu açan mevzi.lcri işgal etmişlerdir. b a t 1 r 1 1 m 8 S 1 

Müttefikler in 

kararı 
palı bir şekilde konuşarak •Şimdi· ır kırf.ek~· de a~.I? nın cenaze merası mı ~~~v~~~u:.!n~ngıg·ı~zçc~~tö~:,~ll~~~~ ı' 
den ve muhasamatın nihayetini et d - } 
beklemeden, hükfunetin vazifesi me 1 rın e egı d .. A k d 55 kilometre mesafede Şarki Surı-ı 
şerefli bir sulhün tesisine müsait T . .. . 00 0 ara a yap ld yeye gı<len kervan yo1u üzerince 
bir hava yaratacak tarzda hareket as a} On Sına g OT e l ı bulunan Haseç'i işgal etmişlerdir 
etmektir. Eğer böyle bir hava ya- • Bu kuvvetler, Halebe karşı taarru-
ratılmazsa, Fransa için felaketli. Sovyet ve A 1 m an za geçmiye hazırlanmaktadırlar. 
bir sulhten korkacağım .. dediğini k t 1 d t MÜ t eve f fanın d" h A Şam'dan resmen bildirildiğine 
görüyorsunuz. Darlan'ın yaratı!- 1 8 arının h U U CeSe ) USUSJ göre Kisve mıntakasındaki Fran· 

masını istediği, daha doğrusu ya- civarına getirilme- trenle bugu·· n ı·stanbula gelı"yor ~~a:r~~:rg:ıçt~:şa;:r~rHzler.e karşı 
ratmıya çalıştığı bu havanın Al· • • • k 
manyaya mutavaat ve yardım 0

01· Sinin sebebi b&Ş 8 Ankar 13 (AA Kahire, 13 (AA.) -Rcuter aı·an-
. . a,. · .) - Fransız Büyük kordiplomatik v.e Fransız kolonisi oto-

duğu açıktır. Hitler, kendi istekle- D.iosk.ova, 13 (A.A.) - Tass ajansı Elçısı M. Jules Hcnreyin cenaze mera- rnobil1erlc cenazey· tak. 1 ekte sının öğrendiğine göre müttefikler 
sim· b .. t ı ıp ey em Ş ' b k riui yapmadıkça ve Almanyaya bildiriyor: ı ugun saa 10,30 da yapılmıştır. idiler. am ı il uvvc işgal etmişler de~ 

Ameri kada 
vahim hadise
lere başlangıç 
telakki ediliyor 

Bu hadisenin derhal, 
Amerikan - Alman 

yardın1 etmedikçe, Dar1nn'a neden İngiJiz Büyük Elçjs.i. Cripps'in Lon- Müte\'affanın tabutu merasimden biraz Fransız Büyük Elçisoin tabutu HarL mektir. Kan dökülmesine m<lni ol-
•etefli sulh şartlan ihsan etsin? raya muvasaliıtından evvel olduğu gibi önce önde bir süvari ve bir polis mü!· ciye Vekaletine getirildiği esnada başta mak için müzakereler cereyan et- harbine müncer ola-
' muvasalatını müteakib de İngiliz gaze- rezesi olduğu halde bir cenaze araba- BQyük Millet Meclisi Reisi Abdülhalik kted· B d 

son 
·----

Nihai zafere te
min edilinceye 
kadar harbe 
devamedilece k 
Londradaki toplantı
da Müttefik devletler 
müıiıessilleri birer 

nutuk söyle<li Diğer taraftan Almanyanın Fran tecilerile diğer ecnebi gazeteler Alman sile Hariciye Vekaletine getirilınistir. Renda, Başvekil Doktor Refik Saydam me . ır._ .. u. a.müttefikler_in şeh. I cağı düşünülmüyor .. 
saya teklif ettiği şartlar, işin ma- ya ile SoYyetler Birliği arasında yakın- Bu geliş esnasında mtitevalienm reli- ve Hariciye Vekili Şükrü Saraçoğlu ol- re gırmesım gecıktırmektedır. 

hi:;~~:::::~-:.·~::e:ine :~~~~~!~;:~iE,.!:::'. Mu i'!Yialar ~ile Frail~z Buyül< Eıcw~. but.a> (D"'"'"
1 3 

ünr.ü .a,iadn) Kahlıtve~~~~.~~k Fakat vaziyeti gergin Mihver yıkılmadıkca 
::~·k;~:~1~!sı!at:!:~a~;~ğ:~ zi:e-m~~n~a;·0~~~~~d~ir!!~~:! Borisin kardeşi Çörçil yeni bir leefird'ıgv•ı muhakkak s U Ih yapılmıyaca·k 

b"tü J"ğü garanti edilecek- tqlepler ılerı surmuş ve iki memleket ·s} k İn g iJ iz t o r p j J Y • 
n.un u n u . • arasında daha geniş yeni bir anlaşma ov a ya nutuk .. ı d" tır. Fransa, donanmasını ve silahlı akdi için Almanya ile Sovyetler Birliği SOY e 1 Vaşington 13 (A.A.) - Hariciye Londra 13 (A.A.) - Röyter: Res 
kuvvetlerini İngiltereyi Suriyeden arasında müzakereler cereyan etmekle Kralı oluyo.r tayyareleri müsteşan Welles gazeteciler kon.. men hildirildiğine göre, s~ir.t Ja -
çıkarmak için kullanmayı kabul .bulunmuştur. . ... "Hitler nereye feransında ağır bir eda ne demiş. mes sarayında dün bir toplantı :;a· 
edecektir. Bu maksatla Fransadan 2,. - Sovye\ler. Bırlıgı bu talepleri Al m an 1 ar l n tir ki: 'llmı5tır. Bu tonlantıya, in~ıltere 

.. . . .. .. kat ıyen red ett1ğı ıçın Almanya Sov- 1;'> 

musadere edilmış olan butün harp retler hududunda, bu memlekete teca- A l m an k ı {' a ı a r J giderse g •• t s •• n .Pernambouc'daki Birleşik A - dominvonlar, fündistan ve bütün 
·malzemesi ve bilhassa av tayyare- vüz maksadile kıtaat taiı,şidine başla- S f d bı"r zırhlısını merika Devleti konsolosluğundan .müttefikler ayni zamandı da Hür 
!eri ve toplar icabında, Fransaya ıruştır. O ya an ayrılıyor k" d gelen ilk ;raporda Robin. Moor va- Fransız hareket mümessilleri iş • 
iade olunacaktır.> 3 - Sovyetler Birliği de genis mik- R ta ıp e eceg" J0 z purunun reddedilmez bir tarzda Al tirak etmi•lerdir. 

yasta ahzırlıkl•r yaparak Almanyaya oma 13 (A.A.) - Resmi bir t "ll d"l " ' Eğer, bir Ameri'kan gazetesinin harp .için bu memleketin hududun- membadan haber verildiğine göre orpı e 1 er man denizaltısı tarafından batın].. tnııiltere, •imali Irlanda, Kana • 
İsviçre muhabirinden aldığı bu ha- da asker tahşidine başlamış bulunmak. Bulgar kralı Boris Venedik sara • Avrupada d mış olduğu bildirilmektedir. ~ •. Avustral·-- Yeni Zelanda, Ce. 
her doğru ise, Alınan _ Fransız tadır. ymda Mussolini ile görüşmüştür. Loncira, t3 (A.A.) - İn&iliz ha· __ mey 8• Welles mez.kfu vapurdan kurta- nubi Afrika, Belçika, Yunanıstan, 

İn Bu şayiaların manasızlığı pek bariz va Ne-.~bı tebliği: , t" .
1 

h tılan 11 kişinin ifadesine istina - Lüksemburg, Holanda, Norvcc,, Po 

na muallaktır. Darlan tuttuğu yola makamları, geniı bir ölçüde yapılmış KRAL OLUYOR sahil mualıla.za leşkiliitıııa men~ . • ı den :apo:Un bir hülasas~m. yapmış lon,,.a, Yugosla"!a. ve muvakkat 
sulbü Fransız - giliz harbi şarh- olmakla beraber Moskovanın mes'ul BORİSİN KARDEŞİ Dün ,., .. yansından a. e'Vftl 1 na ge iri en ara l 
bakılırsa, şerefli sulh dediği şeyi bulunan bu rivayetıer;n devam etmekte sup Blenlıe.lın tipindoki bir tayya- 1be1 e r İ n y 8 k 1nd ve sozlenne devam etmi§tır: Çekoslovakya hukumetleri ve Hür 
elde etmek için, her şerefsizliği olduğunu gözönüne alarak Tass alan- Bern, 13 (AA.)- - •Gazet dö remi• Norveı>in eenııb sahilleri j _ B •Devamı 3 ilııcil sayfad•) (Devamı 3 üncü sayfada) 

a ak Cı'bı'll'yet ve tıynette bı'r sını bu şayiaların SOvyetler Birliği ile Zürih. ı.n BorJı'n muhabı'rm· e go"re Oflıkı .. ~~ k-lt U"'UŞU yaptın 1 "ınt"ıkamını alacagw iZ 
yap c 1 • Almanyaya düşman olan harbin daha • . ' ' ~ -~ -• ' •· l 
edam gibi götüniiyor. Bu politika, ziyde genişleme•inde mcn!aattar bulu- ıyı haber alan Berlin mahfillerin- esnada bir düşman cep zırlıJısınuı 1 
F h kik t n. b' lh . t de ısrarla söylenildigı"'ne •"o"-, Bul rel<JJ<atinde müteaddit torplto h B ransaya a , a en şere , ır su vetıer tar•tından t>ecer;ksız er- b .. muıınıı1er1 oıdutu .. hı.ıe seyreı- Mi ve r r itan ya 

' temin ederse, Fransız tarihi, onu tip edilmiş bir ııropaganda teıkil etil- gar Kralı Borisin kardeşi Prens . _ ı~ . il k melde olduğunu görmüş ve key- d "} b ••ı •• 
affedecektir amma, bu yolun o şe- ğini beyana salilb.iyettar kılmagı u- Sır ya ında Slovakya Kralı ilan fiyetı Jllercline bildirmiştır, Mu- a ası C oy O ÇUŞ• 
refli sulh bedefine varacağı çok •umlu telilkk; etmişlerdir. edilecektir. halaza t.eşkôlôtı tarafından sa.v:ış 
şiiphelidi,r. Çiinkü Darlan, bu ha- (Devamı 3 üncü sayfada) Gazetenin Sofyadan ö~rendiğine ıa,,.yre!eri r<>rurerilmlş ve sabo.- meden nihai zafe• 
bere göre, bala bir emperyalist si- göre, salahiyettar Bulgar mehafili bın ilk sa&tıerinde Eg-ersund açık- re varamıyacak 

' yaset takip etmekte ve halin Fran- Ruhr'da sanayı" 'U habe•i ne teyit ne de tekzip et. lannda Beaufort tipinde bir la>'-

! Fr 
. mektedirler. yare la.rafından :ı.tılan torpil cep 

sız o mıyan, ansayı sevmıyen, zırhlısına. isabei etmiştir. Ztrbh-· 
istiklal istiyen Suriyeyi elde tut- •• ı • Berlin 13 (AA.) - Deutsche 
mak için, yeni bir harbi göze al- m U e S S e S e er ı Allgemeine Zeitung gazetesi Bul
dırmaktadır. Dünkü müttefiki ve h • d" l d • garistandan ayrılmakta olan Al • 
yarınki baHiskiin olacak olan lngil- ta r ı p e ) ) man kıt'alarının Sof yadan hareke-
tereyc karşı, Fransayı, Sttriyede ti hakkında uzun tafsilat vermek. 

dan. kesif b!·r beyaz duman yi:ikseJ
miş ve diğer tayyaJ'elcrin hücu
mwı neti.Ceteri.ni saral1atle gör
....,.;n., mini olmuştur. Bu sahalı 

(Devamı iiçüncü sayfada) 

harbcttirmek, bu memleketi bir Mayıs ayı ı·çı"nde İn· tedir. 
Mihver hareketine basamak yap- -

f BASIN Bl~LiGI KONGRESi t nıak için olacaktır. Acaba, Alman- gilterede ölenler çok 
ya. harbi kazanırsa, Fransayı Su
rivode bırakacak mıdır? Bıraksa Londra 13 (A.A.) - İngiliz bom
dahi, ona mukabil, acaba Fransa· ba tayyareleri Rlıhr'da bir çok en· 
dan nolcr alacaktır? Muhakkak o- düstrl müesseselerini tahrip et • 
lan sudur ki, bu harıı, Mihverin mişlerdir. 
zaferile netic~lendiği takdirde, Hit- Diğer hava kuvvetleri Brest ve 
lor. l!'eçen sene söylediğini yapmak Anvers doklarile Rotterdam civa
iizere Almanyayı 1000 sene müd- rında hedeflere taarruz yapmışlar
detle Avrupanın ve belki de dün- dır. 

Düıı Bum Bir1iıi:i lt~• ele l111Iımıınlarılaıı bir crup 

yanın hakimi haline sokmak için, Ruhr i.:~rine yapılan İngiliz ta
her türlü tedbiri alacaktır. Bu ara- arruzunun şimdiye kadar Alınan. 
da, Fransa da, tabi bir devlet ha- yada bu mıntakaya karşı yapılm~ 
linc girecektir; Fransanın hakiki olan taarruzların en şiddetlisi ol - , 
menfaati ve hakiki şerefli sulbü, duğu haber alınmıştır. Bu taarruz 
asla. bir Alman sulbünde rnünde- çok l:>üyük bir bombardıman teşek
miç değildir; onun için, Darlan'ın ii lü tarafında11 icra edilmiştir, 
Mihverin zaferine yardım edecek Endüslri hedeflerin' büyük mik • 
bir yol tutması, Fransaya karşı bir tarda bombalar atılmıştır. Pek çok , 
ihanettir. Fakat, nihayet, biitiin büyük y;mgınlar çıkarılmıştır. 
hunları düsünmek Fransız milleti- Londra 13 (A.A.) - Mayısta Bü. 
ne aittir. ·Miskin bir mutavaatla yük Britanya üzexine yapılan ha - Basın Birliği lstanbul Mmtakası ı okunmuştur. Hesap ve bütçe encü· 
Darlan 'ın siyasetini tasvip edip et. va akınlarında ölenlerin sayısı Ni- Kongresi dün öğleden sonra s&at menleri raporları üzerinde bazı 
memek 0 milletin bileceği bir iştir. sana nisbctle 2000 kadar azdır. Fa- 14 de Eminönü Halkevinde toplan- ı' münakaşalar olmuş ve idare hey-

Alrnan . Fransız sulhünün Fran· kat yekun d'.~"r lıir yckün hariç tısma devam etmiştir. Celsenin a- eti namına verilen izahatı mütea-
5ız - İngiliz harbine müncer olnıaS> J tutulursa geçen ~enenin Tcşrinisa.. . çı_lmasını m~.teakip ~e~ap, bütçe ve J kip idare bey'eti raporu kabul ve 

(Devamı 4 üncü sayfadal nisindenberı en yüksek olanıdır. dılekler encumenlerının raporları (Devamı 4 üncü sa7fada) 
1 

Londra, 13 (A.A.) - Başvekil 
Çörçil, dün Saint - James sarayın
daki müttefikler konferansını, aşa
ğıdaki nutukla açmıştır: 

•Nazilere karşı yapılan harbin 
22 nci ayında, d~man ateşinin te
sirinden masun kalmam~ bulunan 
bu eski Saint • James sarayında, 
arazileri istila edilen A vrupanın 
meşru ve meşruti hükumetlerinitı 
yüksek hedeflerini ve azimlerini 
ilfuı için toplanıyww:. Burada de
nizaşırı Britanya Dominyonlarının, 
Kanadanın, Avustralyanın, Yem 1 

Zelandanın, Cenubi Af:rikarun, Hın 
distan İmparatorluğunun, Birman
yanın ve dünya küresinin bütün 
aksamındaki müsteml~kelerimizin 
saliıhi~ttar mümessilleri de bulun 
maktadır. Bunlar, bu dava için kı
lıç çekmişlerdir. 

Biz burada toplanırken, Atlantik 
ötesinde Amerika Birleşik Devlet
lerinin çekiçleri ve yüksek fırınları 
gittikçe fazla1aşan gürültülerle, 
teşçi mesajlarını ve gittikçe faşla· 
laşan seri yardım vatlerlni gönder. 
mektedir. 
Yakında bütün Avrupada mey

dana gelen harabelerin intikamı 
fazlasile almacaktır .• 

Dedikten sonra Çörçil, bütün Av
rupa milletlerinin nasıl bir şiddet 
ve esaret altında yaşadığını teba

(Devamı 3 iiılcü sa)'fa41aı) . 

B-simlerimiz hareket esnaııında bir Jngiliz motosiklet .kolunu n 
ılüiür!Uen bir Almıuı afır bombardıman tayyaresinin 

feci Tui.Yetlııi ıı;östermekteclir 



~AYFA-Z 

- BÜYÜK TARiHi TEFRIKA:2 

azreti Muhammet 
---VE---

iSLAM ORDULARININ MUHAREBELERi 

Bütün esprilcrcıen 
illallah ı 

Muharririn biri, yahut bir mu-

( 
• · j .)~ harrır evvelki gün: 

yazan : z 1 y A ş . A K R . Zina esprilerinden illallah! 

ol · · • bir tek (Allah)a ibadeti öğ- kıpk : zıl kana boyayanlar, (hıri:.r Diye bir yazı yazm.ştı. Yalnız 
r ctrr.ckti.] tiyanlık) kelimesini korkunç bi ı zina, yahut bina esprilerinden mı 

Bu ağır başlı İngiliz muharriri, din siliihı şek!ine kalbedenlerdi ı bütün esprilerden pek gına getir
bıt•rafane mütaleasına devam ede- ki, bunlar tarihin her devrinde w d i.~ irn iz için bunların hepsine artık 
rek : batta medeniyet devrinin bütüı: illallah! Yerine göre, bazan nükte, 

[(Muhammet); müslümanlığı ka mamurelerinde bile kendılerin i şaka, zarafet, latife, hazırcevap
buı edenleri, mertlik ve şefkatle gö;termişlerdir. Hatta; (Ehli salip)- !ık, kinaye yapılmaz değil; fakat 
karşılamış .. onlara, kollar.nı açmış.. !erden, Filistin sahralarını kıpkızıl bunlar, son zamanlarda o kadar 
eski peygamberlere iman ve onla- kanlara boyayan taassup harple- gündeye kullanılmıya, o kadar ka
rtı• (Mukaddes kitap)larına itikat rinden, Antakyanın emsalsiz mu· raya vurmıya, o kadar kabak tadı 
ed nlerle bilhassa (hıristiyan)lara hasarasından, (Sen Bartelmi) ge- vermiye ve insanı o kadar bıktır -
kn r ı, çok iıliccnabane davranmış- cesi kurbanlarından, (Engizisyon) mıya, usandırmıya, hatta sinirlen-
tır . l mazlumlarından sarfı nazar edilse dirmiye, kızdırmıya başlad ı ki, bu-

v b "zl ·1 d k nun daha fazlasına t ahammül ede-Diyor. e u so erı e e, ç<> bile; bugün (Musevi)lerin başları 
büyü~ bir hakikate tercüman olu- üzerinde asılı duran kıl ıc :n tehdit bilene aşkolsun ! Geçende gazetele

rimizin birinde, kimdi unuttum, 
yıor. par:Itılarmdan gözlerin kamaşma- birisi ne güzel bir •ey yazmıştı. 
D i:- l e r i ııi kılıç kuvvetile neşret- ması mümkün değildir. 

me k istiyen peygamberlerin hep- Halbuki.. (Hazreti Muhammed). Bu zat hüJasaten şöyle divordu: 
•İ, !-er şeyden evvel merhamet da- keskin kılıcının üzerinde t-n muh- Ncş'e baskad:r, şımarıkl · k başka! 

l k Onun gibi, yerinde ve bazan çok ma r arı nı ·opa rıp atm~lar, ondan tcşem zafer nurları Iamiabar <>lur-
;onra işe ba;Ja~ "Iardır. Ve bun- kcn bile 0 (büyükler büyüğü). güzel bir nükte savurmak başka, 
larcl n l> içbiri, (Rcsülü Ekrem) E- daima insanlara karsı kalbinde de- Tanrının günü ve gecesi, salt nük
fe. :lirniz gibi rahim ve şefik dav- rin merhamet ve şefkat duygular: te savuraca)'ım, espri yumurtlıya-

1 d ca.i!tm di,·e birteviye ve zoraki gı-ranrram ş ar ır. hissetmiş .. sebepsiz yere kan dök-
daklamak ve her zoraki gıdaklay : ş.-

(.fosa ). son derecede hadit ve mckten içtinap eylemiş .. maiyye- tan sonra, ortaya bir cılk nükte 
asa"i idi.. . Nitı>kim (Tevrat) ın t indeki büyük, küçük kumandan-
(l! u ı·üç ) faslının (2 nci bab)ının !ardan, ordunun oon neferine ka- yumurtası atmak ba<ka! 
ı Kahvelerin, gazinoların, vapur-1 ı ""i ve 12 nci ayetlerinde, onun <!~r, hepsine verdiği kat'i emirler-

h t k kt · tl _, . farın, tramvayların, ot<>bü<lerin, 
§a · 'Y<' ve ·ara erı, şu sure e ·•e. • Florya trenlerinin bile nüktedan-
teh••iiz eder: [Hak davası ugrunda, gösterile- d 't" ld h tt• · h 

l l · · • t . .. an. snı ı:e en ve a ~ mıza us-
ıncı öYC : cek şecaat ve şehamet, h ıç şuphe-j t 1 ı d çilmez olduğu bu za-

[Ve ol eyyamda vukubuldu ki; siz ki dünya ve ahıret mük~fatla- ı::a~d~, a~n~:n ciddiliği!, ciddi söz 
(Mu .i ) büyüdükte, kendu karın- rıle karş:Iaşacaktır-, He~ ~ucahıt, ve vazılara ne kadar aşyeriyıor 
daşlarına çıktı. Ve a!(:r işlerini inü- haklı olarak şeref hıssesını alacak- bil · . 

1 
ı~hPce edip bir (Mısri) anın ka- tır ... Ancak, mücahitler bir belde- senız. 
rında~ların J an bir (İbrani)yi biz- Yi fethettikleri zaman, hakları o- Osman Cemal KAYGILI 
bcd ·r iken görmekle... lan (ganimet)i halkın sırtından ve 

1~ nci ayet: gözyaşlarından değil, o memleketin 
.. . Öteye beruye balrıp kimse ol- umumi hazinosinden almalıdır ... 

1'1" 0 '1•r nı gördükte, bu .Mısriyi kat- Bir beldeyi zaptettiğiniz zaman, in
ledip, kavmi içine lhtifii eyled.] ziva köşesine çekilmiş olan (din-

Denizcilik 
bayramı İş te , bu ruhu ve bu karakteri ta- dar)lara tecavüz etmeyiniz. Kadıh

şıyan genç (Musa), aradan biraz Jarın ziifına, hürmet ediniz. Çocuk
ıom ~n gecip de (Peygamber)liğini ları sıyanet eyleyiniz. İhtiyarlara, Kutlulama hazırlıkları 
ilen ettikten sonra, - muhtelif za- elinizi sürmeyiniz. Size, silıl.hla te
mar. !arda, muhtelif münarebetler- cavüz ve mukabelede bulunmıyan yapılıyor 
)p - (Allah namına) şöyle emirler ların meskenlerine kat'ıyyen gir- 1 Temmuzda yapılacak denizci-
\·er li: meyiniz ... O beldenm maişet vası-ı ler bayramı hazırlıklarına başlan-
Tı \Tat - Babülhurlıç 3: . talarını tahribe girişmeyiniz. l\fohi- mıştır. Bu münasebetle alakadar 
(l\Tıısa, dedi. Rab, emredıyor ... ti yeşiliendiren ve gölgeleri latif makamlar bayramın gece programı 

Her ıda;nın yanıb:~ın~, .kılıcı? ı. ko- serinlikler veren ağaçları kesme- için Örfi İdare Komutanlığından 
yunuz iSnra, otagın ıçıne grrınız, yiniz. Hurma ağaçlannı, kendi ma. bazı müsaadeler alacaklardır. Bu 
çıkın z. Her adamı ve kardeşını, lınız gibi esirgeyiniz ... ) sene bayram münasebetile Boğazda 
her adamı ve arka~aş~_nıc her ada-ı Diye nasihatler ederdL büyük kayık yarışları yap·lacak, 
mı ve ,!rom şusunu oldLirunuz.] Görülüyor lti' müslümanların gece de Devlet Denizyolları ldare-
Tevr~t - Y.eşü: (Nebii Zişanı) ve' islam ordusunun sinin bir vapurunda büyük bir ba-
[Yeşu - yanı, Yuşa Peygam1ı~r - (büyük başkumandan)ı· kendin- Io verilecektir. Bundan başka Dev

İ,,,,~ilin Rabbi taraf_ı~~an verıl~ den evvel gelmiş ve g:çrniş olan Jet Limanlar Umum Müdürlüğü
e:rırlere tevfıkan ~utu~. m~mleketı (muharip peygamberler) in hiçbi- nün hazırlatmakta olduğu 25 ya
kır~ı, _geç_~rdı . B_utun _hukumdarl~- rine benzemiyordu. Ve kılıcının taklı büyük revir de o gün açıla
rı oldurdu. ?erıde, ~ır şey ~ıra><- muhteşem zafer şerefini, - mağlup. caktır. 
ma<l·. Her zihayatı, ımha ettı.] 1 - - !er· · ha tın k g1··0 -.... .. arıveacız ıım e e ı· 

Kit abı Mukaddes: f-folukü_evv~I: küçüklüklerden üstün tutmak is-
[Samuel, Savule dedi kL. gıt, t· d 

N 1 . . h ıyor u. 
Arr. clika:yı vur. e era varsa, ım a 
et. Hiçbirini koruma. Erkek, kadın, Böyle büyük bir ba<kumandanın 
çncuk emzikli yavru inek, keçi. emrı altında harbeden ordunun 
deve, 'e· <'k .. hepsini kes.] muharebeleri, hiç şü~hesiz ki cihan 

Kitabı Mukaddes _ Tevratül • tarihinin, en derin. d~kkat~erle tet-
1.fö•enna: kike şayan olan hadıselerıdir. Ba-

[Rabbin sana miras verdiği bü- husus, (Reslılü Ekrem Efendimiz)
tCjn beldelerin ah P. lisinden, nPfes in . tam on üç buçuk asır evvel • 
alanl arın hiçbirini koruma ... Hitit.. göstermiş oldukları (askeri deha)
!Pri. Amurikri, Kcn'anileri, Havi- n:n kıymet ve mahiyeti, hayret 
!eri. Yübusileri; Rabbin emrine tev ve ibretle teiakkiye seza olan key-
fi kan imha et. .. ] fiyetlerdendir. 

l\lusevi şeriati namına kayde- (Mukatele) emri, ne zaman 
dilmiş olan bu hadid•ne ve müte- verildi? .. 
hevvirane emirler, (İncil) de görül- İslim dininin ilk silahı, (ahlak) 
me:e bile; idi. Nitekim (Resülü Ekrem Efen-

fYüzünüzün bir tarafına bir to- dimiz) de, islamiyeti ilk neşrettik
kat vÜrulduğu zaman, yüzünüzün !eri günden itibaren • Mekkedr 
di~er taraf.nı çeviriniz.] bulundukları - tam on üç sen< 

Diye sabır, tahammül n tevazu müddet zarfında, isllım.iyetin mu 
gösteren (İsi bin Meryem) namına halif ve muarızlarına, yalnız bu si 
aklın ve hayalin almıyacağı derece- liih ile mukabele etti Çünkü, Cc 
de zulüm ve itisaf gösterilmiştir. nibı Hak tarafından kendisi,zıe: 
Masum ve mazlum (İsi)nın haçını (Daha va.r) 

Kadın yüzünden 
----<>---

Bir genç arkadaşını 
yaraladı 

w 
agır 

Evvelki gece Hayati ve İbrahim 
adında iki arkadaş bindikleri oto. 
mobilde kadın yüzünden münaka
şa ve kavga etmişler ve otomobil 
Gazhaneden geçerken İbrahim Ha 
vativi tabanca ile ağır yaralamış· 
tır. İbrahim arkadaşını vurduktan 
sonra onu yolun kenarında bıraka
rak kaçmış, fakat dün sabah yaka. 
lanmıştır. Hayati Beyoğlu hasta -
nesine kaldırılmıştır. SJıhl vazi -
~ ti ağırdır. 

Bir adam denize 

boğuldu 

diifüp 

Büyükderede Pazarbaşı cadde • 
sinde oturan Lambo rıhtımda ge • 
Lerken denize düşüp boğulmuştur. 

felaketl-e karşılaştım. 
Annemle babam benim hakkım

da uzun bir müsahabeye dalmış -
!ardı. Yattığım odada derin düşün. 
celerle kıvranırken, birdenbire ye 
rimden fırladım ve bu hararetli 
mevzuun içyüzünü öğrenmejte te -

Edebi Roman: ;;3 l,'t'bbüs ettim. Kulağımı kapıya va 
dim ve dinlemeğe başladım: ' 

Şimdilik dlğfi bahislere geçe • ı bana olmıyacak sualler soruyor - Babam şöyle diyordu: 
• yim. Bunları belki günün birinde !ardı . Halbuki ben nt- Suat ve ne _ Olmaz Nezıhe .. bu kız başı -

siz öğrenirsiniz. de başka birisini tanımıyordum. mıza günün birinde büvük bir iş 
Kadri ismindeki bu adamın iz • Amma bunu lıiç kimseye inandıra- açacnktır. Bu sebeple onu muhak

divaç teklifini reddettiğim zaman madım. Benim düşünüşl:erime bir kak bir an evvel t-vlendirmeliyiz. 
babam tarafından umulmıyacak ·i>ti olsun taraftar bulabilseydim, Gôrmüvor musun n<' kadar ısrar 
sözlerle mukabele gördüm. Hep ·1uhakkak ki bugünkü vaziyete edivor. Bu neden•. Heo hercai fi. 
ben haksızdım. Hercai bir kalbe düşmezdim. Fakat yoktu. Eıra • kirİi oluşundan değil mi?. Bir kız 
malik olduğum için beni adet.a tah fımda dola~an bütün insanlar, ai • ı evvela ailesinin hislerin<? hürmet 
ki.r ediyordu. Dı4ünün Ferıt, bu lem, arkadaşlarım hatta siz bıle L'lmeli. Çürıkü biz onu ne 
ne demekti?~ Siz beni .utanmaz. bc.ni haksız buluyorduııl.lz .. Ben d 

1 
, d 

. - k e o sa mes u e:mek icin çalışı -diyerek kırdınız, babam ıse ço bunlara ca l;!r dereceye kadar ta- : 
derin ve ı.cı bir manayı ihtiva e • hammüt ettim Ferit .. kolay kolay yoruz. 

Annem ise şövle cevap veriyor -den sözlerle beni öldürdü, mah • aciz bir \'aziye.e dürmek istemi -
yetti. 

Ht-rcai bir kalp ha?. Zavallılar 

6"1e aldanıvorlardı ki.. hiç tanı -
111.adığun cı astel!mcn hakkında b,Je 

vordu,ıı. Talihniiı acı darbekr:n • 
d ·n bir gün l ntıkam alaca ~ıfT1ı dü 
şiinüyorrlum. Fakat bu da tahak • 
kuk er.medi. Bir gece müthıs bir 

du: 
- Sen bilirsin bey .. fakat bu ka

dar üzerini! düşmek clt- iyı değil 

bence .. ister misin evleııdıklcn son 
ı-a ba~ımıza daha büyük işler aç • 

1 K DAM 

Yarım kiloluk uzun şe
ilde ekınek çıkacak 

t . ' 
SiNEMALA-
RA ZAM _________ .. ________ _ 

Belediye iste · ""n 
miktarı fazla buldu Vali dün muhtelif fırınlardan ekmekler 

aldırarak tetkikat yaptırdı Sinemacılar tarafından be
lediyeye yapılan zam teklifi 

Yeni tip ekmeğin daha pişkin 
olması için 475 gramlık ekmekl-er 
çıkarılmasının ve uzun ekmekler 
de yapılmasının kararlaştırıldığını 
yazmıştık_ 

etmiştir. Bunlardan Ankaraya da Belediye İktisat Müdürlüğün • 
gönderilmiştir. ce tetkik olunmuştur. 

Fırıncılar Cemiyeti de Belediye- . Neticede localara 50 kuru~. 
ye müracaat ederek 475. gramlık hususi mevkilere 10-20 kuruş 

ekmeklerin daha pişkin olacağını, arasında zam yapılması çok gö · 
Vali ve Belediye Reisi Lütfi Kır . fakat fiyatlarının yirmi para ka • r.ülmüştür. Bu hususta B-eledi.. 

dar dün muhtelif fırınlardan alı - ı dar pahalı satılması icap ettiğini ı ye İktisat Müdürlüğü asgari 1 
nan ekmek nümunelerini tetkik bildirmiştir, bir zam cetveli hazırlıyacak -

--------· tır. .. l J 
Us~üd~rın ~mar 1_26 saç makine- Kalın sığır 
plan~erınde sı bozuk çıktı risi yükselince 

de-

l s kele meydanının 
tanzim şekli muva

fık görüldü 
Muhtelif semtlerin imar plan -

!arını tetkik eden kom fsyon dün 
şehircilik mütehassısı M. Prostun 
reisliğinde toplanmıştır. Bu top -
lantıda Üsküdar meydanının tan -
zimi planı tetkik olunmuştur. 

Prost buradakı Şemsipaşa camiinin 
·etrafının açılmasını ve büyük bir 
park haline konulmasını teklif et. 
miştir. Bu park Salacığa kadar u
zanacaktır. Ayrıca bura.da bir de 
küçük cstadyom. tesis olunacak -
tır. 

Komisyon planın bu kısmını hey 
eti umumiyesile kabul etmiştir. D· 
ğt'r kısımbrında ufak tadiliit ya • 
pılacaktır. 

---<r---

Bozuk asansörler 

Bu makineler kulla-
nılmaması için 

mühürlendi 

----<>---
Kundura fiatları 

yüzde 15 arttı 
I Kalın s . gır derisi fiyatlarının son 

. günlerde 80 kuruştan 14-0 - 150 ku· 
Beledıye Makine Şubesi Müdür- 1 ruşa kadar yü kseldiğını } azmıştık 

lüğü tarafından yapı lan kontrol • Derılerdeki bu tereffü derhal aya~ 
!erde muhtelif berber dükkanla - kabı fiyatlarına tesir etmış ve her 
rında 126 tan-e permanant maki - nevi ayakkabılar · cinslr.r ine göre 
nesi bozuk görülerek nıühürlen • yüzde ıo _ 15 pahalıla~mıştır .• 
mişt i r. Diğer taraftan Berberler Fiyat Müraka1ıe Komisyonu derı 
Cemiyeti Almanyadan permanant fiyatlar . nın daha ziyade yüksel
makinesi getirmt-ğe teşebbüs et • mesine mani olmak için önümüz
miştir. deki pazartesi günü Ticaret Mü-

--<>---
Fakir talebeye f!!bise 

yaptıtıliyor 

dürlüğünde fevkalade bir toplantı 
yapacaktır. Toplantıda şehrimizin 

bel!ibaşlı deri fabrikatörleri ile ta
cirleri de hazır bulunacak ve alı
nacak tedbirler kararlaştırılacak-

tır. 

Francala 25 ·kuruş 
oldu 
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D 1.5 : P-otiriKA 
Nazik safha 
Yazan: Prof. Şükrü Baı:... 

V ananista• Te Girit za 
fcrlerinden senra AJ. 

manyanın ae )••m•• 
tasavvurunda oldutJınu bütiiu dün. 
ya, hele İngilizler, pek büyük bir 
merakla soruşturmaktadır. Çüııkil 
Şarki Akdenain göbeğine kadar 
indikten sonra ötedenberi İtalya 
ordusuna yiiklctilmit olan !\fısır 
ve Süve;yş fethinin müşterekea 
Sollum ve Girit ve hatta belki de 
Suriyeye yapabilecek bir ihraçla 

' prktan yapılması ihtimal dahiline 
girmi~ bulnnmaktadır. Ciritte ku
rulacak tayyare üslerinden, ·Suri· 
yeden ve garp hududundaki Sol· 
lumdan yapılacak hava, kara, deniz 
mütenıerkiz Jıii.rumlarile ı;;İmdi 
hayli ku\·vetlenmiş buluııan , .• 
Misin Çörçilin bir ay evıel be! 
\;iz bine baliğ olduğunu bildircl ği 
lngiliz ordusuna kar~ı teşebbüsle. 
re girişilınek imkanı varit r Fil
hakika J\Tısır ,.e Siivcy~ Büüik Bri. 
tanya İmparatorluğu i~in t•n has
sas ve hayati noktalardan biri,' ir. 
l\laamafih mevsimin ilerlcmi~ ol
ması ve sıcakların çoktan bac: ır ... 
mı!! bulunması o ha\·atide-ki l'ıt rc-
katı iki taraf için de i. kiıl edr r. 
Hatta Girit muharebelerinde Al
man askerinin çok sırak \'C ~tt "! ıız

lnktan ~ikayet °'·Jediklerini Bor· 
lin tebliğ ve tefs.irlf"ri n1ufrı '- a l:ln 
izah etmi~1erdi. Pirit icin , ·arit o

lan bu r.nr)uk daha crnnhu iı;:in, 
herhalde daha mühimdir. ~f•.ır ve 
Surİ\•enin istila" Yakın Şnrkh ,.e 
hatti fran ve Hindi .. tan ii'lerinrie 
bii~·ük siyasi te!ilrler ynoahilir. 
Yalnız hö\•lece Alman hareketlrri 
J)e ç-ok geni~lemi~, da~'''TI'" olur. 
Bu bakımdan Bü\·tik BritonHn·n 
harbi :uvırak. Avrupa. Asva, Af
rika. hatta Amerikaya ~iravct «>t~ 

tirmck ve bö)·lcce ciirülmek hah· 
sindeki nnktai nazarı tahakkuk -.. 
hasına ula~tırılmış olur. Halhnki 

Beyoğlu ve İstanbul semtlerin
deki han ve apartunanlarda yapı
lan kontrollerde 16 tane asansör 
bozuk görülerek mühürlenmiştir. 

İstanbul ilk okullarında okuyan 
fakir ve kimsesiz ~ocuklara yar -
dım birliği deposunda mevcut ku
maşlardan 1400 kat erkek çocuk 
elbisesi yaptırmış ve diğer taraf • 
tan kız çocukları için de yine 1400 

takım manto ve palto yaptırmağa 
başlamıştır. Bu elbiselerle Cümhu· 
riyet bayramında Lütün vilayet ve 
kazalarındaki fakir ilk okul talebe 

Francala fiyatlarına 60 para zam r buı:üne kad?r ~·irm. i ik.~ avl·~ ho
yapılmıştır. Bu suretle f:yatlar 25 ğtısmada daıma teseblnı< vr ıd"'e 
kuruşa cıkmıştır. Bu ~amma sebep 1 Br.rlinde kal:ı;~stır. G~n•••!. Br"1~· 
Toprak Mahsu!leri Ofisinin fran • chıç arzu ettıgı verde ıstrd p ,·akıt 
calalık unlara zam yapmasıdır. işine gelen cepheyi açmı,tır. Barbarosun türbesinin etrafı Jeri giydirilecektir. 

Bütiin neşryattan anla~ıldığ'na 
açılıyor göre, 'Mihverin daha z;yade a•odt· 

Vali ve BelPdiye Reisi LUtfi Kır- • ğı Avrupa _ Afrika vahdetini l.:ur-

dar, Beşiktaş ta şanlı Türk denızcisi z e e ,._ ....... y ayr a ı maktu. Asvada mahalli n AHU· 

Barbaros Hayreddinin makbere- palı de\•letler çoktanberi birleş· 
sinin etrafının açılması hakkında - mişlcrdir. Halbuki Afrika Anııpa· 
hazırlanan projeyi dün tetkik et- y o h ı·• •• •d k• •• hlara anrak son yetn1iş sek<iicn !"e-
miştir. Bu projeye göre Hasanpaşaj enJ çay ma SU UflUil 1 ra l ffiU• !nc zarfında açılmışhr. Sahilleri~in 
fmnı derhal yıkılacaktır. Yaziyeti, seyrüsefere mü<ait nehir. 

B~r~da açılacak m:y~ana şanlı nasebetile Rizede bayram yapıldı !erin yoksulluğu bu kıt'ayı Avru-
denızcı Barbarosun buyuk, bronz- . 

paya en yakın oldı•ğu halde en 
dan bir heykeli konacaktır. Rize, 13 (İkdam muhabirinden)- rini görüp izahat almışlar ve bu- geç garbin hücum ve hırsına maruz 

Altın fiatları Vilayetin ziraat ve iktısat hayatın.- radaki alfıkadar memurların me- kılmı~tır. Tabii ve coğrafi şartlar 
Altın fiyatlarında son günlerde da en mühim varl ı ğı teşkil eden sailerinden çok memnun kalmış- en emin bir muhafaza kal!<anı , .•. 

yeniden yükselme başlamıştır. Dün çay zil'iıatimizde varılan feyizli ne. !ardır. ıifesini görmüştür. Bir halde ki 
bir alt.n 26 lira 60 kuruştan mua- ticeyi ve yeni çay mahsulünün b Afrikanın membnları bak'rdir, 

k ks l Bu a~ram her yıl böylece tek-
mele görmüştür. Fiyatlann bir iki idrakini tes'it etme ma adi e Zrnginlikleri, Avrupada ıiiksel-

d b. b rarlanacak ve devletin bu mıntaka-güne kadar ehemmiyetli surette Halkevi tarafın an ır çay ayra- mekte olan yeni kuvvetleri f?' " 'n 
düşmiye başlaması muhtemeldir. ını tertip edilmiştir. da çay i .tihsaline verdiği kıymet edecek kadar mebzuldür. Gn' ı· rn 

K .. ' !" f · t' ayni merasimle tebarüz ettirile- uzaklaşmamak ve kuvvetl.ri da· Dünkü ihracatımız oy u, memur ve esna ın ış ıra-
kile mahalli ziraat fidanlığıiıdo cektir. Halkevimizın bu husustaki ğıtmamak için As~·nnm cok uznk-

İhracat piyasası dün oldukça ha· 
reketli geçmiş ll'e muhtelif memle
ketlere 368 bin liralık ihracat ya-

esaslı umd<'lerine benzivor. Suriye 
fidanlık müdürü tarafından çaycı- vik vesilesi saymaktayız. 

ve Irak hô.dise-leri k11rş1s1nda P.cr

kutlanan bu bayram münasebetile 

1 

rehberliğini büyük bir irşat Vt' teli- !arına gitmemek Alman siyasotinin 

Lğımıza dair bir nutuk söylenmiş 
pılmıştır. Bu meyanda Almanyaya ı linin takındığı daha ti\·ade mrrfi 
İtalyaya t Macaristana ve müteakiben en iyi çay bahçesi Alafranga çalgıcılar da durum bu suretle izah edileb'lir. 

yumur a, .. ht l'f "kaf t.. 
deri, Almanyaya tütün, İtalyaya yapan ~n wrraa m~ e ı mu a imtihan edilecek Asyanın Uzak Şark kısmı ÜçiUü 

k kır t .. d .!mi t' j !ar verılmıştir. Valı tarafından al- Beledı'ycce alafranga musiki çal Pakt icabı Japonlara ha\ ı.sa"ıası 
parnu pın ısı gon en ş ır. kı J b' t k · t ed'ld'kt 1 k b k 1 B h b h ş anan ır nu u ıra ı ı en o ara ı ra ı mıştı. u ar ın as· 

Fethi Okyarın bir ziyareti sonra çaylar içilmiş ve Halkevi gıcılarının da alaturka musiki çal- 'ıangıcındanberi Alman~··~· ı.m~
Sabık Adliye Vekili Fethi Okyar cazbandının da iştirakile davetliler gıcıları gibi imtihan edilmeleri ka 'yül göstermiş olan Sovvet Rıısva 

dün Devlet Limanlar Umum Mü- sabaha kadar eğlenerek hoş bir rarlaştırılmıştır. İmtihan 16 Ey • da birçok nimetlerden zahmetsiıre 
dürü Raufi Manyasiyi makamında gece geçirmişlerdir. Bayrama işti- lülde yapılacaktır. Çalgıcıları im - istifade ettiği gibi Orta A•ya ve 
ziyaret ederek kendisile görüşmüş- rak edenler ayrıca fidanlıkta gez- tihana hazırlamak üzere bir kurs belki de daha cenubi Hindistan ve 
tür. mişler, çay istihsal ve imal şekille- açılmıştır. mücavir memleketler bir ne,·i Snv. 

sın .. hani bazı kadınların kocasına 
yaptığı gibi.. o vakit ne olur?. Bu
gün Berit terk-edilmiş bir nişanlı, 
halbuki sonra reddedilmiş bir ka -
dın olacak .. bu daha fena değil mi? 

- Hayır Nezihe .. bir kız evle • 
nince her düşündüğü şey sona t-r
miş demektir. Belki de Beridin 
kafasında bir çok erkek hayalı do
laşıyor. Fakat evlenirse bunların 
hepsi bir hiç olur. Sonra Kadri bey 

~ena adam değil. ayni zamanda 
mal mülk sahibi.. saadet için bun. 
!ar da lazım .. 

Fazla dinleyemedim Ferit.. gö -
rüyorsun ya, benim hakkımda ne 
fena fikirler dolaşıyormuş .. 

Odam3 gelir gelmt-z karar ver -
dim. Ailemden bu izdivaç için on 
beş günll\k bir düşünme zamanı 

is!emiştlm. Henüz aradan altı gün 
geçtiği halde ertesi gün fıkrimi 

söyliyeC!'ktim. Yani, Kadri deni • 

len adamla evlenecegımi bildire -
cektıın. Halbuki maksadun bu de-

ğildi. Çünkü başta da söyledim, 
ben o vak'adan sonra ne evl.:ınmek 
ve ne de insan içerisine çıkmaktan 
tamamile kendimi sıyırmıştım. Fa 
kat o an için böyle hareket etme. 
ğe mecbur kaldım. 

Aileme fikrimi söylediğim za -
man öyle sevindiler ki.. zavallılar .. 
ben onların bu sevincinin nt- ka • 
dar sathi olduğunu sanki bilmiyor 
muydum. Bir gece evvelki sözleri 
tamamen hatırımda idi. Kim bilir 
bilmediğım daha ne kadar acı dü. 
şüncelere sahiptilt-r. 

Babam o gün cevabımı Kadri 
beye mektupla bildirmiş .. biray 

sonra düğün için İstanbula gele -
cekmiş .. benim öğrenmek ist-cdi • 
t; im esasen bu idi. Çünkü dedim 
ya, maksadım evlenmek olmadığı 

için düşünmek için müsait bir za. 
mania karşılasabilmiştim. 

En nihayet karar verdim. Ni • 
ki'ıhtan bir gece evvel hayatıma 

son verip, annem.i ve babamı yap-

tıkları bl.l zoraki işten dolayı belki 
bir parça müteessir etmek, Kadri 
denilen bankacı beyi de bir an için 
sukutu hayale uğratmak ... 

İşle, kararunı tatbik edeceğim 
geceye yedi sekiz saatlik bir za • 
man kaldı. Bugün son günümü ya 
,ıyorum ve sana yazdığım şu mek· 
tubu kendi eliml-c postaya vermek 
için sokağa çıkıyorum. 
Bunları niçin yaptım öyle mi Fe 

rit? .. Eğer soruyorsanız söyliye • 
vim .. hayır bir tek cümle ile anla. 
tayım. Sizi seviyornm da onun i
çin ... Amma bu sevginin mukabi
li yoktu, onu ben de biliyordum. 
Ne zararı var? .. Sizi ben seviyor • 

sam, sizin de beni sevmen iz icap 
etmezdi kı .. ve n~ ekim bu böyle 
oldu değil mi?. 

yet hayat sahası gibi kaimi edil
mek istenehilir. Bu dii~iine•fer 
Tayınis gazetesinin diinkii ı.ı...,:n
lerine belki tam inhhol< 1'olinde 
değildir. Çiinkü Londronın bu en 
büyük gazetesi nıii,taJ,bel A lm·•n 
hareketinin inki~af sclıasının Sov· 
yet Rusya olması ilıtimal•ni pek 
dddi buluyor ve va1ivcti bu ha· 
kımdao tahlil edl~·or<lu. Amcr'l<a
da a•abiyet ve hadiselerin artm• k
ta oldui;ı şu sırada Almanya ri
mamdarlarının k"mlilerine daha 
ziyade dost ve müttefikleri Japon· 
ya ile anlaşmış bir devlete taarruz 
etmek ister gibi görünnıeleri ha
kiki maksatlarını ıriılemi:ve matuf 
bir tedhir gibi de telakki olunabilir. 
Bütün Girit ve :Mısır taarruzları, 
Iraktaki isyan ve Suriyede elyevm 
cereyan eden istila hep hakiki ta· 
arruz hedefini saklarnıya ve her 
tarafı aldatmı~·a matuf hareketler 

Emel ismindeki kadınla yaptık - olabilir. İnı:ilterenin en salihivctli 
Iarınızı anlatacak değihm. Çünkü zimamadarları •on nutuklarında 

onları siz pekalıi: bilirsiniz. Halhu
ki ben kend ; ~ı kabahatli çıkara 
cak bir delil bulamıyorum. 

(Daha var) 

adalara bir istila)'ı çok mümkün 
örüyorlar ve hatta Lord Bi\·n

buk bunun lıir saat me~lesi bil• 
(Devamı 4 ünı>ii !CôB''fffıfn) 

.J 
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Muhittin Birgen 
meb'usluktan 
çıl{arıldı 

r- BUGUN -'"'\ 
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1. ·ı· K ı J ·ı H !' VAZIYET-..J 
ngı ız. r a ı n- - aponya ı e · Alman - Sovyet 

dan Yunan _. ·Iindistanı anlaş münasebatı 
Kralına mesaj İngiliz gazeteleri Alman - Sovyet ma yapamıyor münasebetlerile yakından meşgul 

Müttefiklerin 
son kararı 
(Ba; t· • ı inci sayfada) 

ransız.arın şefi general D Ga -
···- mümessilleri, hep birlikte 

girişmiş oldukları tecavüze karşı 

mücadele hakkında aşaitıdal<i ka -
i'arlara varmıc:lardır: 

l - Alman ve İtalvan tecavüzü-

Mumaileyh iki buçuk 
ay içtimalara gitmemiş 

----o olmaktadır. Bunun sebebi şu vazı-

Sİze milletinize Japon hey' eti geri yetıercten ileri geımektectır: ~e kar<ı nihaı zafer kazanılıncaya 
ve 1 - Rornanyada Alman kıt'ala- kadar mücadeleye devam edilecek 

ebediyen minnettarız dönmiye karar verdi rının birtakım hareketlerinden bah ve mücadele ;çin ellerinde bulunı.n 
bütün vasıtalarla mtitekabılen yar 

Ankara, 13 (A.A..) - B.M.Meclisi bu Londra 13 (A.A.) _İngiliz ktalı Tokyo 13 (A.A.) _ Yoshizavva- sedilmesi ve 15Q tren hattında se- dımda bulunacaklardır. 
gün Rc!ct Canıtez"in ba:;kanhjpnda toıı- altıncı George, Elenler kralına a - nın telefonla verdiği ve Chimbun ferlerin tatil edilmesL 
lanmıştır. 1 İ 2 - Hür mılletler cebir ve şiddet 
C"lscnın· aclmasın< mu•--•·'p Mardin şag"ıdaki mesajı göndermiştir: ;:azetesinde neşredilen bir müla. 2 - ngilterenin Moskova Sefi-

1 
Al 

< ~ \ istimal edilmek sureti e manya 
mebusu Muihddin Birgen"ln iki ay< mü. Giridin ziyaı sizin için \"e Elen Katta söylendiğine göre Japonya rinin Londraya gelmesi. ve ortaklarının ıaiıakkümü allına 
teca\i• bir zamandan beri Meclis mesa- mille: i için acı bir darbe olmuştur. .le Holanda Hindistanı arasında 1 3 - Şarki Avrupada Alman kıt- girmeğe mecbur edildikleri veya 
is'ne iştirak eylemediği ve bu müddei 1 Bu bizim için de öyledir. Elemini- alarmın baz h lıkl 
ıar" .da meıuniyet istihsal etmediği . . k d" F k t . herhangi bir uzlaşmaya artık im - ı azır arı. böyle bir cebrin tehdidi altında ya 
g;bi bir güna mazeret de serdeyleme- ze ıştıra_ e ıyoruz. a ~ _aynı za. kan kalmamıştır. Buna sebep Ho· 4 - Sovyetlerle Almanlar ara- ~adıkları müddetçe ıstikrarlı ve fe 
miş bulunduğundan teşkilatı esasiye manda umıtlerınıze de ıştırak edı- lcnda Hindistanının hattı hareke - ısında birtakım müzakereler cere- yizli bir sulh olamaz. 

· inde ısrar etmesi ve cevabına ni. yan e ıgı a ın a · au.;r er. 3 - Hakı"l<ı' ve devamlı bı"r sulh 
kanununun 28 ınci maddesi hi.!kmüne yoruz. 1 tt" - · h kk d ki h '-- 1 
nazaran mebusluktan sakıt olması ıa- Bu yiğit milletin üstün düşman T 
<ım geldig"i hakkındaki riyaset divanı 1 d - k h hal bir mahiyet vermiş olmasıdır. ' .. aymis gazetesin_in mü_t aleas:na 'emelinin atılması, tecavüz tehdi -kuvvet erine karşı göster igi a - Al ı d 
tezkiresi okunmuştur. 1 · Müzakereler birkaç noktada te • 'gore manyarun nıyei erı şu ur: dinden Il)asun bulunan bir dünya-
Tc~kerenm okunmasın< takiben ma- rakki kaydetmis,se de bu, görüş - .1 - Almanya büyük ordularını da, hür milletlerin kendi arzula -

ramanlık ve istihfafa, tarihin ııç ) 
konıı riyo.setten devamsızlığı meclis a- bir devrinde rastlanmamıştır. b t f 
ta lal"lnın da nazan dikkatini celbetmiş Yunan milletinin gösterdiği mu- meleri intaça kafi gelmemiştir. Ho · _ır ar_a a yerleştirmek mecburiye- rile işbirliği yapmaları ve iktısadi 
olan Müihiddin Bergen hakkında rıya- kavemetin şöhreti düşmanın yap • landa Hindistanı cevabını, nazır - ) tındedır:. ~"J'.etlerin geniş sahaları ve içtinıai emniyetten müst_efit ol 
set d ı vanıııın yapmış oldugu tetkikler - kk f t"ht .. h . ki !ar heyetinin müzakeresinden son buna musaıttır. · ı ile kabildir. Bu mılletler sonunda k.t'yfy ... ti heyeti umumiyeye tıgı muva at e ı en §UP esız 
~~ arzeyledıgi bildirilmiş ve tezkire ı;e-ı daha uzun müddet paydar olacak- ra vermiştir. 2 - Almanya Sovyetlerdı>n bir-ı kendi aralarında ve diıter Hür mil 
ye konularak itti!alda tasvib edilmiştir. tır. Bu şerait dahilinde Yoshizavva tal<ım iktısadi imtiyazlar istiye- !etlerle bu maksadın tahakkuku 

l\leclis bund.an. sonra disiplin .•miri ı Yunanistanın gösterdiği misal • hareketinden e~vel Holanda Hin • cektir. Ezcümle Baku petro.Jerinin için hal"!l esnasında ve haroten son 
tarafından verılm:ş olan kısa hap>S ce.. den kuvvet alarak ve muharebe - distanı mümessillerile tekrar gö- ve Ukrayna buğday mıntakasının ra çalışmak arzusundadırlar. 
"Za larıle mahkemeler arafından verılen · t · k · 
kı'° hanis cezalarının mahiyetinin tayi- den sonra donanmanızdan kalan rüşmekte hiç bir fayda görmemek- ı ıs ısmarı~ı talep edece tır İçtimdaa. Çörçil, Eden, Attlee, 
nine miitcdair mazbata okunarak· ka- harp gemilerini, yeni Yunan hava tedir. Japon murahhas hey'eti 29 3 - Nıhayet Almanya Sovyet ~rt Cranbourne, Lort Moyne, Sir 
bul ecli'ınistir. Meclis Pazartesi günü kuvvetlerinin nüvesini ve yeni bir Haziranda müfarakat niyetinde • Rusyayı istila etmek emelindedir. Archibald Sinclaire ve Butler İn • 
toplanacaktır. Yunan ordusunun kadrolarını ya. <lir. . lGaerlaenrahsıanbdearlemru~zoavykeertelleerrlın~ Adlemvaanm- giltereyi temsil etmişlerdir. 

t nımızda görmekle iftihar duyarak 

Ro bin Moor un mücadeleye devam edeceğiz. A 1 . 1 ettiğini ve Almanların tehditkar Dominyonların her biri, yüksek 
Kahraman Yunan ordularında ffi a n Y a J e bir vaziyet alacağını bildirmekte- komiserleri tarafından temsil edil 

ha tırılması harbedenlerin hepsini bilhassa ya- s 1 s• ı• .., • ı <lir. miştir. Amery Hindistaıu temsil 
ralıları ve ailelerinden uzak dü. ovyet er ır ıgı Şüphe yok ki bütün bu haber ve etmi_ştir.. hük" • ti 

(B t I ı ' ' r d ) ah d l' 1 ··t ı ı 'ht" k d"l t 1.,_,_, Muttefik ume er namına aş ara ı ınc. say d a şenleri ş sınız a se am arım. (Baş tarab 1 inci sa~fada 1 

1 

mu a ea ar ı ıyat ay ı e e aouu . . b 
1 

t y 
1 

•Robin Moor vapuru 21 Mayısta Size ve milletinize karşı ebedi- Binaenaleyh Tass ajansı aşağıdalti oAlmlunmalıdU:: Harbpte1~b~ri Sot vyfıetd - ;~=~~~;~~la y~;:s'!'a~~:;; ~o:ı~ 
saat 6 da 6 derece 10 dakika arzı yen minnettarız. Bu minnet hisle. hususları beyana müsaraat eder: an. munase et erı e ra n a . .. ük" l ·ı . t ·ı t 

1• 2· d 40 dak"k t l"" . . . ı k ı · 1 · ct~~· ı dradakı buy e çı crı emsı e -şima ı ve o erece ı a u u rimiz arasında, İtalyanlara cgeç - 1 _Almanya Soveyler Bırliğıne yeni çı ar. an bu kabı! haber erın -ı- . , . . , .. Fransız li _ 
garbide babrılnuştır. Denizaltının miyeceksiniz• diyen Metaksası, bu hiç bir talepte bulunmamış ve daha ge- kodudan ibaret olduğunu hadiseler mış.ır: Cassın le Hur 
kaptanı Robin Mooe'un bir Ame - büyük asker ve devlet adamını ve niş yeni hiç bir anlaşma teklif elmemiş-J göstermiştir. Almanyanın yeni a- derlermden D~ıe_an, gen_eral De 
rikan vapuru olduğunu pekfıliı bi. daha kudretli dig" er bir düşmana tıı:: Buna bınaen bu hususta hiç bir 1 dımının ne olduğunu yalnız Alman 1 Gaulle namına ıçtımaa ıştırak et-

muzakere bahıs mevzuu olamaz. mişlerdir 
liy_ordu. Kur.arüanlann. sıhhati ı chayır• diyen halefini, Koryzisi u- Sovyeler Birliğinin elde ettiği ma- genelkurmayı bilir. * · 
mukemmeldır ve ifadelerı kaydo- nu!muyoruz. lfunata göre Almanya da, Sovyet _ AJ. I Çörçil bir nutuk söyliyerek ceL 
lunmuştur. Bu ifadelerin bir hüla- ".'an ademi tecavüz paktının hükümle- seyi açmış, öğleden sonra da ge • 
sası verilecektir. Gemiden 35 kişi rme Sovyetıer Birliği kadar sarsılmaz Fransız büyük elçisi neral Sikorski, Lie, Gerbrand, Pi-
k t I bır şekilde sadık bulunmaktadır Bina- D C . M k 
ayıp ır. Küçük haber er enaleyh Sovyet mahfillerindeki kanaate (Baş tarafı l ınci sayfa:ia) erlot, upong, assın, asary . 
Robin Moor'un hamulesi demir- göre Almanyanın paktı bozarak Sov- duğu halde bütün" vekiller, Riyaseti- Simopulos ve Subbotiç birer nutuk 

yolu malzemesinden, tuhafiye eş .. yeUer Birliğine karşı taarruza geçece~ cümhur Umwni Katibi Kemal Gedeleç söylemişlerdir. 
Yasından otomobil ve yedek parça ği hakkındaki harekftttan sonra Alman Baş yaver CeHU .ve rner.?.slıne iştirak .... N'İN NUTKU 

Şanghay 13 Sinvanpao kıtalarının şimdi Almanyanın ~ark..ıruı. edecek zevat Hariciye Vek.Alcti önünde EDE 
!ardan ve diğer muhtelif eşyadan gazetesinin yazdığına nazaran Çin- ve şi1I1all şarkisine sevk edilmeleri, bahçede hazır bunmakta idiler. Toplantının sonunda Eden şu be-
mürekkepti ve Port Elizabeth, de bulunan Fransızlardan 700 Ü De tahmin edilebileceği gibi başka sebepler Tabut Hariciynın önünde beklemek- yanalla bulunmuştur: 
Kap, Port ve East • London'a gidi- k den !eri gelmekte '<e Alman - Sovyel ıe olan top arabasına konulduktan son-

Gaulle hareketine iştirak edere • il · b \e • T ı t d h b 1 nanlann yordu.• mUnaseebt,er e hıç ir suret alakadar ra merasime ~tirak etmekte olan zeval op an ı a azır u u 
Welles, tam ve mufassal raporu Singapura gitmişlerdir. bulunmamaktadır. ile kordiplomaW. tabutun önünden ge.. hepsi, tarihi bir devre yaşadıkları.. 

almadan fazla bir şey söyliyeıni • * Faris - Ofi: Fransız posta i- 3 - Sovyctıer Birliği sulh politikası ı;erek k;endilerine ayrılan mevkilerde nı ve müttefik devletler arasında 
d . . l k ml .1 1 takip etmekte ve Alınan - Sovyet ade- yer almıı;lardır. Bunu müteakip tabutu Camı"a duygusı"le meşbu olmaları Yeceg-ı·nı· beyan etmiştir. aresı, ışga ma a arı ı e an aş. . h 

mi tecavtız ükü.mlerine sadık kalmak taşimakta olan top arabası hareket et- k l 
Hadiseyi Amerika hükümetinin ma halind~, işgal altında.ki ~ransa kararındadır. Binaenaleyh Sovyetler ıniş ve cenaze alayı yüı·üyüse geçmiştir. lazım geldiğini idrak etme te 0 -

vahim telakki ediT> etmediği sua • mıntakası ıle Alma~ya, belçıka I · Birliğinin Almanyaya karşı bir harbe Alay böylece İnönü bülvaruıı takil>en duklarına eminim. Nihayet zafer 
!ine Welles ce\•ap vermekten im • talya, Holanda, Danımarka ve Nor hazırlandığı hakkındaki şayialar yalan gara geldiği zaman merasimde bulu-. elde edildiği vakit görülecek işin 

. da post · · · ı :e tahrik. edici mahiyettedir. nan zevat garın merasim sa.tonuna alın- mukaddemesini işte bu duygu tes-
tina etmiştir. veç arasın a servısıne yenı- 4 _ Kızılordu ihtiyatlarının yazlık mışlar ve burada büyük acısının tesiri . . . . "I 

Diğer taraftan Rooseyelt'in hu • den başlanmıştır. mrargiıhlarda talim yapmalarının ve altında cenaze alayına iştirak edemi- kıl edecektır. Bu ır.bı toplantıları 
susi katibi Earli de artık sozunu * Londra - Mayıs ayı içinde yakııı lstikbalde yapılacak olaıı manev )'erek Hariciye ;ı.Tekfüetinden doğruca devamlı olarak akdetmek müm -
esir~emeg" e mahal olmadı"'"' be • İngiltereye yapılan hava hücum • ralarin, bu ihtiyallan hazırlamak ve istasyona gelmiş bulunan Madam Henry kün' d ""ld" Fak t bu toplantının 

" 
5

= şimendifer teşkilatını kontrol etmekten ile Fransa Büyük Elçilği maslahatgü- egı ır. a 
yan etmiş ve demiştir ki: lan esnasındal<i insan zayiatı ŞU. başka hiç bir gayesi yoktur. Bu kontrol zan Outrey'e taziyelerini su"!"uşlardır. işbirliğinde yeni bir saflıa açtığını 

cTam raporun Pazartesi günü du: 5394 ölü, 5181 yaralı, 75 kayıp. ise berkesin bildiği gibi ehr sene yapıl- Bundan sonra _perona çıkarak tabu- ve zaferi temin edecek ve zafer • 
gelmsei bekleniyor. Fakat bir hat maktadır. Bu vaziyete nazaran Kızılor- tun vagona konuluşu esnasında mUte-
tı hareket ittihaz etmeğe karar *Cezayir - Gen~ral Weygand !dunun ittihaz etmiş olduğu bu tedbir- vat!aya son resmi ihtiram yapılmış ve den sonra da sulhü idame eyliye -
verilmişse raporun alakadarlar ta yaptığı teftiş seyahatınden bu sa - !eri Atmanyaya karşı gayri dosyane bir bir mü!reze askerin havayekmea ü~ el ate- cek teşkilatın bir kısmı olduğunu 

hah Cezayire dönmüştür. General hareket ad en hafi! tabirle manasızlık şini takiben lokomotifin ç kte oldu 
rafından tetkiki muhtemeldir ve ı -. - d Irruş ümit ederim. Weygand birbiri ardına Kazablan- e.mektir. gu vagon gar an ayn ır. 

bu takdirde keyfiyet gecikebilir.• ~;::::=;;:::::::~;:~!!!!!!~=~:: kayı, Ağadir'i, Dakarı ve Rahatı 
İHTİYATLI MÜŞAHİTLERE ziyaret etmiştir. (A.A.) _ İmkanı yok, diye bağırdı. J anine şinıdi Reisicümhurun 

Haseç'de 
zaptedildi 

İngiliz kuvvetleri umumi kararga
hının tebliği: 

Suriyedeki müttefik kuvvetler 
Vichy kıt'aların.n bazı mıntakalar. 
da gösterdikleri mukavemet yü
zünden her ne kadar ağır harekete. 
mecbur kalmışlarsa da dün akşam 
bütün bölgelerde yeni terakkileı 
kaydernişlerdir. 

HAREKATIN YENİ SAFHASI 

s;, 'F ' - j. 

Çörçil yeni bir 
nutuk söy l ,._di 

(lla~ tarafı l inri &.<ı.\tadı.tl 
rüz ettirmiş ve gizli siyasi polisın 
bir düzüne memleketin sokaklarını 
dolaşmakta olduğunu •öylcnü1, bı•n 
!arın bir pu tpercstlik nef"ine ula
r ak nasıl esaret altıııdaki insanla· 
rm an'anelerini, dini akideJerını, 
kültürlerini cebrti şiddetle ortadan 
kaldırd.klarını izah ederek sözle· 
rine şöyle devam etmiştir· 

Kahire 13 (A.A.) _Askeri söz- •İşte bu temel üzerindedıı .<ı 
cü, son !~ahire tebliğindeki haber· 1 Hftler, _arkasında plasparc u~~ğı 
ler hakkında a ağıdaki tafsilatı ver- [ Mussolını ve yanında soytarılık.ar 
mistir: ş yapan Amiral Darlan olduğu halde 

Sahil boyunca i!erliyen İmpara· kin zevki ve ırk tahakkümü vasıta. 
torluk kuvvetleri, Saydanın hemen lan ile yeni Avrupa nizam.nı kur
cenubunda Marduşa'ya varmışlar- mak cür'eti_nde bulunuyor. Şimdi
d.r. Merjayum alınmıştır. Mütte- ye kadar hiçbir ffıninin zihninde bu 
fik kuvvetler Burkez'e varmışlar derece gülünç bir hokkabazlık fik· 
ve liurada yollardaki tahribat se- ri sabit halinde yer edip kalmamı~ 
bebile durmuşlardır. Harek~t. tır. 
Şam'ın 16 kilometre cenubunda Bu harbin çetin olacağını biliyo.. 
Kisve'de devam etmektedir. Ku- ruz, uzun sürecegini talımon ediyo
neytra'nın ötesinde, bir müttefik ruz. Fakat bir şey muhakkaktır, bir 
kolu Hamodiyeye varmıştır. , ey emindir. bir şey bütün dünya-

VİŞİYE GÖRE run gözü önünde açık, reddedilmez, 

. Vichy, 13 (AA.) - Ofi: 
Dün gece Yakın Şarktan alınan 

son haberlere göre İngilizler ve 
de G~ulle'cüler, sahilin bombardı
man: nın ciddi surette devamına 

münakaşa götürmez bir vaziyette
dir. O da, Avrupa bünyesinin ye
niden tanziminin ve A' rupa ailesi .. 
nin yeniden tahakkukı.aıun Alman 
elleri ile yapılmıyaca~ıdır. • 

rağmen, dün öğleden sonra ve ak- Muhakkak bir şey varsa o da, 
şam hiçbir yeni ilerleme kaydet- · düya yüzünde, Hitler adımlarının 
nı,emi>jlerdir. izi ve zehirli ve tahripkar ellerinin 

VİŞİ'nin TEBLİCi! 
lekeleri, yıkanacak, sılinecek ve 
icap ederse demirle sökülüp atıla-

Vichy 13 (A.A.) - Fransız har. caktır. Azmimiz, tahribata uğrıyan 
biye nezaretinin Suriyedeki hare- ve esaret altına giren milletlerın 
kat hakkında neşrettiği tebliğ; herbirinin kurtarıl mas na ve Nni 

12 Haziranda Litani ırmağını ge tahakkümÜI'Ün kırılıp tahrip edil· 
Çt>n düşman kuvvetleri Çarşamba mesine kadar sulh yapmamaktır. 
günü Saydanın 'cenubunda durdu- Hitler, işk.ence ıçinde bir A vru
rulmuştur. Merciayum'un şımalin- pada şuraya buraya dönebılir ve 
deki Fransız mevzilerine zırhlı te. yerinde sayabilir. Daha uzaklara 
şek.küller tarafından yapılan bir gidebilir ve kendiı.i ile beraber şe
hücum tardedilmiştir. Herınan da- ameti de oralara göturei:>ilir. Afri· 
ğının şarkında ve Kisva'nın cenu- ka veya Asyaya girebilir. Faka\ nL 
bu ile cenu'·u şarkisinde düsman , hayet, bu kale ada ile boy öl~üş
Fransız mevzilerini, şiddetli hü • mek mecburiyetinde bulunacaktır. 
cumlaruıa rağmen yannağa mu • Nereye giderse onu her yerde takip 
vaffak olamamıştır. edeceğiz ve sarsacağız. Hitler, ne 

HUTZİNGERİN MESAJI sulh, ne rahat, ne huzur görecek, 
1 ne de müzakere zemini bulacaktır 

Vichy 13 (A.A.) - Harbiye na - ı ve eğer Hitler ümitsiz bir tedbir 
ıırı general Hutzinger, m_areşal almak mecbu,riyetinde kalır da 
Pete_n_nam~a SurıY.e ve Lubnan muhtemel olduğu gibi Britanya a
ahalısıne bır mesaı gondererek de- dalarının istilasına te<ebbüs ederse, 
miştir ki: bu en büyük lmtihan karşısınd~ 

Sahte bahaneler vesile ittihaz e. sarşılmıyacağız. İşte bütün hür ve
dilmek suretile Fransanın refahını ya zincire vurulmuş devlet ve mil
idame etmek istediğr topraklar Ü- Jetlere hürriyet davasını benimse
zerine haksız bir harbin fecaati miş olan bütün memleketlerin bü
çökmüştür. tün insanlarına, müttefiklerimize, 

Mütecavizlerle müdafiler arasın- Avrupada iyiliğimizi istiyenlere 
daki işitilmemiş nisbetsizliğe rağ • veya kudretli yardımları Okyanus,. 
men Fransız kıt'aları müstevliye !ardan aşaral< mütenadiyen yakla. 
karşı şiddetli bir mukavemet gös - şan Amerikalı dostlarımıza lrugüP 
termektedirler. mesajımız şudur; Yüreklerinizi 
Nazır mesajının sonunda, Suriye sağlam tutunuz. Her şey .iyi bite

ve Lübnan halkından Fransaya cektir Iztırap ve fedakarlık uçu 
!<:arşı şimdiki itimadını muhafaza rumlarından beşeriyetin şan V• 

ı>tmesini istemektedir. şerefi doğacaktır .• 

HÜR FRANSIZLAR SURİYE 
AEKERLERİLE ÇARPIŞMIYOR 

Kahire 13 (A.A.) - Suriyedeki 
GÖRE Onu kendine getirecek bir çare Büyük Zabıta Romanı: 44 bu sözlerini dinlerken kendini 

Vaşiııgton 13 (A.A.) - İhtiyat - disey~ vahim telakki ettiğini gös- elbet vardır, bırakınız beni onu bir hayal aleminde zannediyor-
lı roüşahitler bile Robin Moor ve- terir. Bir çokların intıbaı şudur ki göreyim, onunla konuşayrm... - K E D ı• du. Cümhuriyetin en büyük hi.. 
purunun bir Alman denizaltısı ta - Robin Moor hadisesi mühim - İmkan yok. Daha pek za • 1 kiminin karşısında bulunduğu • 
rafından kas' en batırılmış alması- '1adiselere doğru ilk adımdır fakat yıf. ·· Ufak bir halecan onu öl • ~ • • •• na bir türlü inanamıyordu. 
nın bütün Amerikada akisler ya. hadisenin derhal bir harbe mün - dürebilir... G O Z L U - Elimden bir şey gelirse 
paca~ı mütaleasında bulunuyorlar., r olacağını düşünenler pek az • - Aktrisi öldürdüğünü itiraf 1 • yapmakta kat'iyyen tereddüt et· 
Welles'in beyanatı hükfunetin hfı- dır. ettiktensonraölsün ... Neehenı- I ADAM- mem. Belagatinizden dolayı si. 

ıniyeti var? zi tebrik ederim matmazel ... A.-
- Ya ·mücri.ın değilse! iT .. k . M. F 'd licenapsıını: ••• 

müttefik kuvvetler imkan olan 
, her yerde dövüşün önüne geçme. 
ğe gayret ederek ileri hareketleri
ne devam ediyorlar. Mlittefik kuv· 
vetler, Sayda civarına ve Şamın 
15 kilometredeki varoşlarına kadar 
gelmişlerdir. En büyük mukave -
ınete Litani ırmağının &eçildiği 

yerde ve Matullanın şlınalinde kar 

lngiliz forpil 
tayyareferi 
(Ba' tarah l ind saybdft) 

ıu.ı 18 dan az ..,nrn ıırltlmm N.,.. 
•ecin eenubunda Mandal af'.'ık1a· 
nnda. ve karaya blr kaA; mil mtı-o 

sfode harckolstz thırduitt bDalı:ı.-
re de bütün dÜŞ'maıı harp r:emı .. 
lertrllıı çek aftr yolla Shre<a.k'a 
doinl ııerıed•tt ririi•ınü~. 

Peten Amerika el-
- Mücrim olduğundan emi - Ur çesı • en Un Ay, şimdi kendisine hitap e -

' nim ... İstirham ederim beni o- diliyordu. Fakat o ne yapmıştı? 
nun yanına götürünüz... Dün Bu anda haya tile oynandığın • 
akşam da söylediniz: Bir insan bah doktor Ga.lbine telefon ede. dan haberi olrnıyan bir betbah.. 

~ 

~'< ASl<EAi VAZİYET 
' SURİYEDE HAREKAT AGJR 

iNKiŞAF EDiYOR 
hayatının sizin için hiç bir e~ rek hastanın vaziyeti hakkında tın davasını bütün kalbile, ka • 
miyeti yoktur ... O halde? maliımat aldım. Esasen doğru • dınlığının bütün heyecanile mü· 

Gaibin gülmeğe başlamıştı. sunu söylemek ıazım gelirse si· dafaa etmişti. Ses devam etli • 

S uriyede lngiliz ve Hfu" 
Fransız müttefik kuvvet· 

leı"inin ileri harekatı devam et
mektedir. Gelen haberlere gö • 
re, Suriyenin cenubundan iler. 
!iyen kol Şam'ın 10 kilometre 
kadar cenubunda buıunan Şa • 
mın ilk miidajtuı hat!arı!"l4 gir
mişlerdir. Buna nazaran dit-n 
gece veya bugün Samın mütte
fik kuvvetler tarafından işgali 

çok kuvvetle muhtemeldir. 

ilerleyen motörlü lngil!z kıt'a. 
!arının Halebe .175 kilometre 
mesafede Akçaka.leye vardık • 
lan bildirilmektedir. Der:ı:or • 

Lüzumsuz münakaşalarla vakit zin kedi gözlü adam hikayesine yordu: 
kaybetmek istemediğinden genç benim pek itimadım yok ..• 
kızı kapıya doğru itti. Janine so. Janine içini çekerek ayağa 
kağa çıkınca yeisle ne yapaca - kalktı. Sözlerine hiç bir şey ila· 

dan yürüyen knlun ise nereye ğını düşündü. Birden aklına Ro· ve etmeden gitmek üzere iken 
ulaştığı malum değildir. Fakat mier geldi. Avukat belki müd • avukata dedi ki: 
bu kolun da, motörW kuvvet - deiumumiliği iknaa muvaffak - Reisicümhurun sizi de be. 
ler!e müvazi istikam.ette yürü • olmuştu. nimle beraber kabul etmesi için 
dii.ğü için, Akçakale hizasına Bir taksiye atlıyarak adliyeye Lizıın gelen teşebbüslerde bu • 
kadar Suriyeye girnıif olduğu gitti. Bir müddet sonra Romer lundum. Size güvenebilir mi • 
tahmin edilebilir. ile konuşuyordu. Fakat bu mü. ylın? 

- Tecrübesizliğiniz sizi belld 
teessüfle karşıladığım matbuat 
mücadelenizde bazı ihtiyatsız • 
lığa sevketti... 

Demek bir insanın hayatı mev 
zuubahs olduğu şu sırada gaze
tesine yazdığı makaleleri hatır
lamak fırsatı da kaçll"ı!mıyor -
du. 

n nglliz tayyareleri Rur hav- lilkat ona yeni bir cesaret ver • Genç kız başile tasdik etti. - Laumier'nin dosyasını tet. 
zasına en şiddetli hava ta- mekten çok uzaktı. Kuvvetsiz Romer şunları ilave etti: kik ederken bu makaleleri ta -

arruz!ann.dan birini yapmış • bir sesle sordu; - Yarın buluşup saraya gitre- mamile unutacağıma sizi temin 
-~-- ükm" •• • f "kt" riz ederim. Sergüzcştlerinize, bu !ardır. Gece yarısı.""'"'" sonra - H un ın azını g~ı ır • · 

b~lıyan bu taarruzda İngiliz mek mümkün değil mi acaba! Janinenin gözleri dehşetle bü. lı:edi gözlü veya mavi gözlüklü 
bombardıman tayyareleri dal • Bu cümleyi güçliikle telaffuz yüdü. Demek me.ı;'um saat yak • adam masallarına lüzumundan 
galar halinde gelerek yangın ve edebilınişti. İdam saatinin sür - !aşıyordu. Her şey mukadder fazla bir ehemmiy,et atfetmeme-
infililk bombaları atmışlardır. atle yaklaştığını dehşetle dü • nc-liceye doğru sarsılmadan gi - nizi halisane tavsiye ederim. 
Tayyarelerin isabetıi atışlar şünüyordu. Avukat: diyordu. Diğer cihetten Gaibin Seste istihzalı bir ifade vardı. 
yapmak için alçaktan uçtukları - Maalesef böyle bir şeye im· onun bugüne kadar takip ettiği Laumier herkesi kendine düş.· 
bildiriliyor. Diğer İngiliz tay kan yoktur! yaralı adamı görmesine müsaa • man etmek için ne yapm!§tı? 

şılanmıştır. 

Fransız kıt'alannın yarl!!ı tes • 
!im olduktan sonra müttefiklere 
karşı sempatilerini bildirmiştir. 

Hür Fransız kuvvetlerinin Su -
riye Fransızlarile çarpıştıklarına 

dair şimdiye kadar hiç bir haber 
alınmamıştır. 

HAYFAYA HAVA HÜCUMU 

Kudüs 13 (A.A.) - Resmen bil
dirildiğine nazaran Çarşamba ak
şamı Hayfa ve Telaviv üzerine a. 
kınlar olmuştur, 

Maamafih Telaviv'de bilhassa 
bir hastane yanınad patlıyan bir 
bomba neticesinde 8 kişi ölmüş, 25 
kişi yaralanmıştır. 

Hayfada hava dafi bataryaları 
düşmana ateş açmıştır. Burda bir 
kişi ölmüş ve bir kişi yaralanmış
tır. 

Vichy 13 (A.A.) - Kanada kıt
aları da Suriyede İngiliz ve impa
ralorluk kuvvetleri ile beraber mu 
har ebelere iştirak etmektedir. Bu 
suretle ilk defa olarakdır ki Kana. 
da kıt'aları bugünkü harbe müda
hale etmektedirler. 

1 

• • ile görüştü çısı 

Vichy, 13 (A.A.) - Mareşal Pe 
ten, dün akşam Amerika Bir leşi\o 

Devletleri Büyük Elçisi Amir&... 
Leahy'yi kabul etmiştir. Mülakatta 
Başvekil muavini Amiral Darlan 
da bulunmuştur. :iyi haber alan 
ınahfillerrlen öğrenildiğine göre, 
umu.mt vaziyet ve bilhassa Suriye 
anlaşmazlığı bahis mevzuu edilmiş.. 
tir. 

DOKT o R 
Hafız Cemal 

LOKMAN HEKİM 
DAHİLİYE lUÜTEHASSISI 

Divanyolu 104 
Muayene sutıttl: ı.s-8. Tel' 22398 

DOKTOR 

Feyzi Ahmet Onaran 
CİLDİYE VE ZÜHREVİYE 

MÜTEHASSISI 
(Babıali) Ankara cadde•· Cağa!-
oğlu Yokusu Köşe başınd~ No. 43 

Cenubi Suriyeden sahil yo • 
lunu takiben ilerleyen knlun 
nçreye vardığı hakkın.da sarih 
malumat gelmemiştir. Fakat 
Şam işgal edildiği takdirde bu 

kolun da. sür'atle ileri atııması 
muhtemeldir. Çünkü Şamı iş • 
gal edecek kuvvetlerde-n bir 
kısmının Bey-rut istikameti.ne 
hareketi ihtimali mevcuttur. Bu 
vaziyette Vişi kut11Jetleri için 
Beyrut önünde harbe devam e
debiımek çok müşkül olacak • 
tır. 

yareleri Brest doklarile Rot - Demek mecburiyetinde kaldı. de etmiyordu. Halbuki genç kı. Loiseau'nun uğradığı tecavüz, Japon hava hücumu 
terda.m'ı bombardıman etmiş • - Fakat Langlande kendine zın bütün ümitleri o adamda gözlüklü adamın genç kızı öl • ' 
lerdir. Atman tayyareleri de 1 gelir gelmez cürmünü itiraf e - idi. dürmek için yaptığı tcşebbüa Çunking, 13 (A.A.) - 72 Japon tay-

b "k b' d'kk k lm d yaresi dün Çunk.ing'i, bilhassa şehrin fngilterenin cenup ve orta kı • decektir! - Dosyayı üvu ır ı at- neden hesaba atı ıyor u? Ses cenubu garbi varoşlarını bombardıman 
$\mlaTıl"l4 hücwn etm.i,ılerdir. - Madmazel ne beni ne de l'E' tetkik edeceğimden em.in ola- diyordu ki: etmiştir. İnsanca az zayiat olmuılul". 

*~__:k~e~n~diniz~·~·:i:_:al:d:•:tı:n:ız:· ~B:e:n~b:u:.:s:a_-~__:b:i:lir:s:in:iz::.l ~~~~~~~~~~--~~~~__:<=»ey.:::....,.:=~nr=..:>~. ~....::Az.:;.;h~·~··~·~vuk~u;;.;;lıulm.;;;;~lli~lur;,;;;;·~~~~~~~.:...~Ma~tlıaaaı~~~~~~~~~~-1 raktıın H a.!ep 

Sahibi: E. t Z Z ET, Neşriyat 

Direktörü: Cevdet Karabilgia 
B»ıldıi;ı yer: •Sen Telcra.t. 
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•• • IKDAl\t 

B B ı
• • k • Adalar Sulh Mahkemesinden: 

asın ı•r ıg"') ongresı Heybeliada Verem Hastanesinde 
ölen Eski~thiı Yeşildon köyünden 

. Abdullah oglu Yunus Krl.ç Uşak 
(Ra~ ıarafı linci sayf•da) ı Türk Basın Birligı lstanbul Mın- A,·be'· mohall · K· 1• 

._o_. o_em_i r_Y_oı_ıar_ı _ışı_et m_e_u_. _M._ila_nı_ar.ı J Gün . . · . R · .1--- d . J J " esı urşun ucamı 
idare hey eti ıbra edilmışt;r. takası Kongre eı.s ıl(ln en. cadde~i B:rinci sokak 20 No. d:. 

Dilekler enc.ilmeni 17 kadar dilek, Kon.grc.mizin 13 Haziran 1941 cu. kayıtlı Abdülmümin oğlu Hıfzı, 
tesbit ~tmıştL Bunların başında J ma. gunku_ toplantısında yapılan ! Bursa Orhangazi Tahsin Tarakçı 
B.as~ Bırlığı Kanununa. te~fıkan ınlıh.aba aıt rey puslaları tasnif e· ı oğlu evinde Mehmet oğlu Ekrem. 
bırlık mensuplarına. verıl~cK ba· , dılmış ve şu nc;ıcele~ alınmı~tır: Kadıkôy Kurbağalıdere Müverrih 
s:n kartlar-n temın edeccgı ko- 1 - İdare hey etı ıçın yapılanın- Ata sokak 17 No. da kayıtlı Bekir 
!aylıklar Ye menfaatler hakkında tihapta yalnız Hakkı Tarık Us ek-/ oğlu Zeki Heybeliada Çelebi so
tanzim edilm~ olduğu anlaşılan 1 seriyet nisabından fazla rey almış-! kak g No'. da ölen bahçıvan Yani 
n . ame ın· su-r'atle çıkarılması t ·d h ' t· · d"' d .. t • ' ızamn n. . - I ır, '. are e~ e mın .. ıger or a· ı oğlu Yorgi. Biıyükada Verem Haı;-
gelıyordu. Dılekl"r meyanında as 

1 
zası ıçın yemden ~çım yapılacak- tanesinde ölen Balıkesir İnönü ma

kere gid<'n basın mensuplarının 1 tır. hailesi Hacı İlyas sokak 8 No. d~ 
ailelerine çalıştıkları gazeteler ta- ı 2 - Haysiyet divanı asli azalık- ı kayıtlı Seyfi oğlu Edip Ataken. 
r f ndan silah altında bulundukları ı İ . . . 3 

.. ı ·1m -· j ları için Refik Ahmet Sevengil, zmır Abdullahefendı mahallesı 

· · l"k · · 1 ·• rul ekseryet kazanmışlar "" bu dın doğan, Eskışehır Hoşnud ~ 

Muhamn1en bedch (200.000) ıki 7iiz bin lira olan 1000 ton Reıidü yağı 
27/6/19-41 Cuma günü snat l5 de kapalı zar! u...;;ulü ile Arıkaı':J.da İdare bina
sında satın aJınacaktır. 

Bu i.şe girme;t lsteyenlerin (11250) on bir bin iki 7üz elli liralık muvak
k&t teminat ile kanunun tayin eltııi vesikalar ve tekli!lerini aynı &ün sa~t 
14 de kudar Komisyon ReisliG:in~ vermeleri l.1zımdır. 

Sarlruuueler (2-00) kun..ışa Ankara ve H<iydarpaş.a veznelerinde 9&.tW:mak-
t.ıdır. (4465) 

'I 
Muhammen bedelı (~600) lira olan 250 tiil uzım konçlu (kalçaya l<Adar) 

ve 250 çiftte kısa konçlu (dize kader) •lastik çizme (30/6/1941) Pazartesi güni.ı: 
saat (11) on birde HaydarpaşaJa Car bina~ı dahilindeki komisyon tarafından 
açık eksiltme usulile satın alınacaktır. 

Bu ile ginnek isteyenlerin (345) ll talık muvakkat teminat ve kanunun 
tlıyin ettiği vesaikle birlikte eksiltme ıünü saatine kadar komisyona müra
caatları Jtazımdır. 

Bu ;şe ait şartn.-Ier komisyondan parasız olarak dağıtılmaktadır. (4692) 

muddetçe aylıklarının verı es.1• . • . · • ı Rana sokak 65 No. da kayıtlı Abi
basın mensuplarının kanunla verı- Enıs Tahsın Tıl ve Ömer Rıza Dog-ı . . . i •t 

len hak muc•bınce sene .ı ızın en . . .1 
• . mahallesi Kopçak sokak 19 No. da 

ni yapmalarının v~ bu.ızne gıre:- ıntıhap bıtmıştır. kayıtlı Ömer oğlu Ahmet Şahbal, ı ISTANBUL BELEDiYESiNDE:-] 
ken ikişer maaş nısbetınde ve bır 3 - Ankarada toplanacak umu- s· .h. n- k köyu··nden Meh. . 

k .. .1 • k .. d .1 k d 1 ge ıvrı ısar umre 
senede ödenm.e . uzere avans .~erı - mı ongreye gon erı. ece e e - met kızı Raziye, Kınalıada Tekinay İlı••••••••••ı•••••••••••••••••Iİİ 
mesinin temını, bırer te\aut ve rlerın ıntıhabında Selamı. İzzet Se- ·k k 811 N 1 h ed öl Fal-

d k ·1 D 1 k d B h F 1 k v·ı· N rettin 1 50 a 0
· u an e en yardım san ?ğı teş ı i vardı. i e - es, ur an e e ' a a u .. ı ciyan Boğos zevcesi Pokine, Kına-

ler etrafında yapılan müzakere so-
1 
ekseriyet kazanmışlardır.. Dıger l lıada Tekinay sokak 72 No. da ölen 

nunda bunların umumi kongreye 1 dört delegenin yemden ıntibabı j Eleninin terekesine vaz'ıyet edilmiş 
taalluk edenlerinin Ankaraya gön- !Azımdır. • olduğundan veraset iddiasında bu
derilecek murahhaslar tarafından 4 - İdare hey'eti ıçın dört asil i Junanlarm üç ve alacaklılarla borç. 
kongrede mevzuu bahsedilerek te- ve beş yedek aza, umumi kongre 'luların bir ay zarfında müracaat-
minine çalışılması ve diğerlerinin delegeliği için kazananlara ilave- .lar ilan olunur. (5537) 
de idare hey'etine havalesi karar- ten dört asli ve lüzumu kadar ye;. ı·----·--------
l~tırılmıştır. dek Aza intihap etmek ve ruzna- Adalar Sulh Mahkemesinden: 

Karaağaç mtiessesatı ıoğukhava depolarına bir sene ~arfında konulacak 
tahminen 40,000 lcncke Beyaz peynir Krema ve Yoğurt tenekesinin delikle
rinin Jehimlcnmesi re salamuraıannm tazelenmesi işi açık eksiltmeye konul 
muştur. Tahmin b<'deli 269 lira ve ilk terninat.ı 20 lira 18 kuru,ıtur. Sartna
ıne Zabıt ve Muamelat l'Yiüdürlüğü ka.ieminde görülebilir. İhale 20/6/941 
Cuma günü saat 14 de Daimi Encümende yapılacaktır. TaEplenn ilk teminat 
makbuz veya melı.tuplarile ihale günü mua:n-en .. atte Daim! Encümen.de 
buluomalan. (4300) 

* Beyoğlu Kaymakam ve B. Ş. Müdürlüfünden: GUmO~su:ru Kazancı. So. 
4.-i No. lu ev dlvan harap ve maili inhidam bulwıduğundan ve bazı varisleri
nlıı adresi meçhil bulwımasınd<.ill bir nafta zarfında hedmen mahzurunıuı lı.a-
lesl aJtsi halde belediyece yıktın'a cağı ilfin olunur, ( 4716) 

Bundan sonra idare hey'eti, hay- medekJ diğer maddeleri konuşniak 
siyet divanı ve Ankaraya gönderi- üzere kongre 1'l Haziran 1941 cu
Jecek murahhasların intih•·hına ge-, martes!_ ~n~ (bugün! s~at on beş
çllmiş ve kongre reisliğinin aşağı- te Emınonu Halkevı bınası salo
daki tebliğinde görülen netice alın· nunda toplantısına devam 1'<lecek
mıştır. Kongreye bugün de devamı tir. Arkadaşların gelmeleri nca 

HeybeUada V erern Hastanesinde 
ölen Hüseyin kızı Gülüzar, Hüseyin 
oğlu Celfil Çetin, Osman kızı Hüs- * niye, Mükerrem Erdem, Ahmet kı- K~ bed. İlk temin. 
zı Rahime, Kınalıadada ölen Me- lC98,82 82,41 Floryada b.-.on kabıneler üzerinin alış~ kafesle kapa 
lik Semerciyanın eşyaları 19/6/941 tılması katiplık ve yaverlik binalarının önündekl kumluk 

sahanın ahşap parmiiklıkla tahdidi. 
tarihine müsadif perşembe günü 2.223,83 168,79 Cihanıirde Türk gücü soka#mm IOS<', adJ kaldırım. beton 

edilecektir. olunur. 

Alma.n - Fransız 
sulhü, İngiliz -
Fransız harbi 

Nazik safha 
(Baş tarafı 2 nci sayfada) 

olduğunu söyleıniyl' kadar ileri 
gidiyordu. Bütün bu zan ve tah
minlerin sırf hayal olduğu da far
zohınamaz. llir ayağı Çin bataklı· 
ğına saplanmış olan Tokyo hüku
meti her fırsattan istifade ederek 

saat ondan itibaren Büyükada b<ırdür vesaire ln§aatı. 

mahkeme kıorldorunda ve Büyüka- Ke;;i! ve tahmin bedelleri Jile teminat miktarları ;vukanda yazılı işler 
dada ölen Midillili Koço ve Eleni -ayrı o;rrı &çık eksiltmeye konulmuş.tur. Keşi! ve şartnameleri Zabıt ve Mua 
Kiriçinin ~yaları da ayni günde me!At Müdürlüğü kalemmde görülebi.ır. Th.:ıle 23/6/941 Paw.rtesi günü saa! 
Büyükada iskele meydanında sa- 14: de Daımi Encümende yapılacaktır. Taliplerin ilk teminat makbuz veya 
tılacai!ından talip olanların ma· mektupları, iha1e tarihinden sekiz gün evvel Belediye Fen işleri Müdürlüğü-

.... ne müracaatla alacakları Fenni ehliyet ve 941 yılma ait Ticaret odası vesika-
halli mezldlrda hazır bulunacak larile ıhale gimü muayyen saatte Daiml Encümende bulunmaları. (4420) 

alfıkadar_ memurlara müracaatları 1.._ __ --------------------------
ilan °1

unur. <
5535

> T. H. K. İstanbul şubesi başkanlığından: 
Ruzvclti korku ve ümit arasında Fatih, Sulh İkinci Hukuk Mah- 1 - Evvelce eksiltmesi il.'.kn edilmiş ol:ın iki milyon titre zarfının şekli 

değ:i~tirilmiş ve yeni nfunune münakasaya esas tutulmuştur. bırakmak siyasetine devam etmek- ı kemesinden: Esas.: No. 1941/145 
tc berdevamdır. Dahili fikir cere- Paçavracı IIALIL GEMICI; Sü
yanlarına inzimam eden bu harici lcymaniye, İmaret sokak (~) sayılı 
tehlike de Beyaz Saray misafirini evde. • 

2 - Muhcmmen bedel 2500 muvak ıc.at teminat 187 buçuk liradır Eksilt
me 19/Hazir:ln/941 perşeır.be günü saat on reste Cağaloğlunda ~ube binasın
da müteşekkil komisyon huzurunda yapılacaktır. 

3 - isteklilerin yeni nümune ve ~tnameyi görmek ÜZ("re her gün ve 
münakasaya girrn~I için de kanunun tari! ettiği vesika ve teminaUarile bir-
likte münakasa gi.uıU §ubcye müracaat etmeleri. (4564) 

ı-__ A_ı_k_e_rı_F_a_b_r_ik_a_I_a_r_S_a_tı_n_a_Im_a_K_o_m_i_ıy_o_n_u_ll_a_n_I_ar_ı __ ı 
120.000 metre be1I 

Tahmin edilen bedeli (54000) lira olan 120.000 metre bez Askeri fabri
kabır umum mü.dü.rlütu merkez aatınalma komi.<>yonunca 20/6/94.1 cun1a gü
nü saat 15 de pazarlıkla ihale edileceklfr. Ş;ırtııame (2) lira (70) kurwıtur. 

~arlincla 
•• 

1GUZELLEŞTi 

B11 1-enç m 8 ciin o::ırtımlı& bu dıe· tara!ından keşfedilen ve kıymeill genç 
rece cazip bir tarzda ıüzelleştt. Onun tik cevheri olan c:MİOSEL> vardır 
buna nasıJ muvaff:ık olduiuna ve her Akşamları bu pembe renkteki 70-. 
kad.uıuı nasıl muvaffak ola.büecetbıt f- KALON kremini btbik "!'dıniz Gece
:ıah eden şu mektubu okuyunuz: teri siz uyurken o, tes ini yapar ve 

•8 - 10 &:ün evvel çeıctirditim bir cildinizi besliyerek gençleştirir • bu .. 
fotoğrafımla bugün çektirdiğim fo· ruşukluklardan kurtarır. Gilndıiz!eri de 
toğrafun arasındaki şayanı hayret de- beyaz renkı.,ki TOKALON kremini 
ğişi.kliğf görünce inanamıyorum. Al- kullanınız. Cildiniz yumtı$<'1YIP tazele
nımda, gözlerimin ve ağzımın etrafın- &ecek ve siyah noktaliı.rı t~ 
da buruşukluklar ve çizgilerim vardı. cektir. 
Tenim sert ve çirkindi. Bu gün ise cil
dim kadife gibi yumuşamış ve buru PARAYI İADE GARANTİSİ 

şukluklarım tamamen zail olı:ıuştur. Bu basit usulü _ Günde 3 dakika tat
Adeta dostıan:m ~pta nazarlanle ba- bfk eden her D.c.lın, bir genç kız cildi 
k.ıyorlar. Hepsıne cıld mısuru olan pem j ,·b· uc:ak taze ve nennin oir cilde 
b nktek" TOKALON ' . · ~ gı ' yum~ ' 

e re 1 ı(remını ge""'": malik olur. Binlerce vak'ada görülen 
\re beyaz renkteki TOK.ALON kreminı memnuniyctbahş semere sav<'sinde bu 
~e gündüz kulla.nmalarıru tavsiye et- krentln tesiri hakkında bizi ıiaranti ver
tim. ::>nlardan bır çokları evvel4 bu k d kedi ı;ır 
tfrızlerimlf' alay ettiler. f'akat tecrübe- meye a llr sev Y • 

(Baş taralı 1 ırıc sa) !ada) 
ihtimali karşısında, İngiltere ve A
merikaya, demokrasinin müdafaası 
için yapılan mücadelede yalııız kal
mıs olan bu iki büyük devlete dü
~<"n vazifenin, aralarındaki tesanÜ· 
dii bir kat daha arttırmak olacağı 
tabiidir. İngiltere, \1i~inin cesareti
ni kırmak için, Suriyede azami siir
at ve şiddetle davranmak mechu· 
riyetindedir. Başlanmış olan bu 
isi bütün güçlükleri yent>rek en kı· 
'~'bir zaınanda ba~armak lüzumu, 
bir defa daha te-zahür ediyor. Kuv
vete boyun eğdiği görülen Darlan'ı, 
Suriyede şerefli bir ma~lübiyete 
uğratmak için sar(edilccek gayret
ler, belki lngiltereyi Fran\n ile 
harbe mecbur kalmaktan kurtara
bilir. Harp zamanında en iyi ted
bir, kuvvetli vurmaktır. Bunu, Al
manya, İngiltereye öğretmiştir. 

çok ihtiyatlı olmıya davet etmek- •Belediye•nin aleyhinize mahke
tedir. Bu yazın büyük hadiseler.iz memizin 41/145 numarasile açtığı 
geçmesi ihtimali yoktur. En emin (181) lira (60) kuruşun faiz ve üc
kehanet budur. Fakat bu muazzam reti vekaletle birUkte tahsili hak
vakıaların nerelerde ve hangi isti- kındaki alacak davasının füınerı 
kametlerde cereyan edeceği mahim yapılan davetiye tebliğine rağmen 
değildir. Almanya Propaganda Na. bulunmadığınız muayyen duruş
zırı dört ay evvel bir nutkunda: mada bittalep .gıyabınızda davaya 
•Dünyayı hayrette lıırak;ıcak vu- bakıldı. Dava arzuhali okun u. 
kuat olacakhr. diyordu. Girit ada- :Vlüddei vekili davayı izah etti. Ve 
sının, deniz elinde olmıyan bir ordu celbine karar verilen ceza d°':yası 
tarafından, istilası böyle bir hadise için yazıldı. Müddetinde itiraz·nIZI 
olarak telakki olunahilir. Fakat blı istida ile bildirmez ve mahkeme
pek miniyatür bir iştir. Bir nevi nin bırakıldığı 14/Temmuz/41 pa
bckleme ve toplanma devresinin zartesi saat 10.30 da gelmez veya 1 
sonu çok uzak olmamak gerektir. bir vekil bulundurmazsanız vakıa. 

Muvakkat teminat (3!l50) liradır. (4544) 

si.ni )apıp n4emnuniyetbahış rme ... Hemen bugün :ıer iki kremden birer 
resini ,önrünce onlar da benim ııbl "3-- •üp eya hirer TilZO utın ıı.lınız 1·e on 
§ak:a1dılar.> gün kadar mut1Uı.zaman kulh.uıı· ız. 

Abidin DAVER 
--o---

Antonesko Bükreşe 
döndü 

Bllltrel, 13 (A.A.) - Stefani ajansın
dan: 

.General Antonesco refakatinde Alman 
ya'nm Bükreş se!iri olduğu halde dt.m. 
~am tayyare ile Bükreş'e dönmüştür, 

Muğlada zelzele 
Muğla, 13 (A.A.) - Bura~a yer san

ısıntıları tekrar başlaımş gibidir, Per
i"'mbe recesinden beri 6 defa yer sarsın 
tıst ol.muştur. B sarsınWarın hafit olu
ıu hasar ve z.arara sebep olmamıştır. 
Geçen.ki sarsıntılardan en hasara uğ
rayan yeni balkevi binası olmuştur. Bu 
binanın scılon, ıazlno, kütüphane, büfe 
kısımlan ve antreler zelzeleden çoJıc ha
sara uiVadıtmdan bina Uhliye ldi.lmil
lir. 

Hüıeyin Sükrü BABAN !arı kabul etmiş sayılacağınızı bil

Finlandiyada \>üyük 
bir yangın, zarar 

40 milyon mark 
Hels!nkl, 13 (A.A.) - Slefani ajoıı

sından: 

Lauritsala'da çıkan büyük bir yanım 
neticesinde Finlandiya'nın en mühim 
odun deposu harab olmuştur. Zarar ve 
ziyan 40 milyon mark olarak tahmin 
edilmektedir. 

diren ~bu muameleli gıyap kararı 
tebhğ makamına kaim olmak üze
re bir ay müddeti& ilan olunur. 

(5548) 

ZAYİ - Eyüp - Keresteciler hat
tında çalışan 3091 plaka sayılı oto
büsümün 94-0 senesi fenni muayene 
cüzdanımı zayi ettim. Yenisini ala
cağundan eskisinin hükmü yoktur. 

Nesime 

ı.lk h ZA Y1 - 31/13959 sayılı ve 20/12/ 
arpa ma sulÜ 940 tarihU ikamet tezkeremi kay

Eskişeblr, 13 (A.A.) - Yılın ilk siyah bettim. Yenisinl çıkaracağımdan 
arpa mahsülü dün köylil Mehmet Meriç eskisinin bükmü yoktur. 
tarafından piyasaya getirilmiş ve top- Beyoğlu Piremeci sokak 5/2 No. da 
rak mahsüllen ofisi tarafından aaı.., -a 
Jınmıştır. Macar tebaasından Bela Krausz 

-~~~~~~~~:.::.:::::..._~~~~~~~~~ 

~~P.ARA 
\ \ H.ı.1' .. T T..t.RIŞINl!i' 
F::i"7._ DİREKSİYONUDUR ,., __ ... --- . 

İDARESİNİ aiıııı is BANKASINDA 
.IKRAMİY&:Li HE5Ae AÇAR 

T. iŞ BANKASI "'\ .=:!::::::~---~--=~=====~ 
1 Küçük tasarruf 1 

hesaplan 
1941 İkramiye planı 
ltEŞİDELER : 4 Suba!, 2 M1711, 

1 A&Ustos, 3 İkinciteşrin 
tarihlerinde yapılır, 

1941 İkramiyeleri 
1 adet 2000 Liralık 

1

3 .. 1000 •• 
2 " 7~0 .. 
4. ff 500 " 
8 " 250 .. 

35 • 100 • 
ao " ıo .. 
300. 20" 

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

Üniversite Rektörlüğünden : 
Türk İnkilabı tarilıi derslerinden muvaffak olamayan talebenin linci tkmaı 

tmübanlan Haziranın 23 üncü Pazartesi. gtin'ü ia&t 8 da Konferans salonunda 
yapılacaktır. 

Aliıkadarlann bulumnası. (4519) 

1 Deniz Leva:um Sabnalma Komisyonu ilanları 1 -
9 Adet 

24 • 
50 • 

1' • 
SO Kilo 

Çıralı çam kütük 400X20X20 
Köknar kütük •oox2ox20 

• • 6oox2oxıo 
c c 400X20XS 

Çivi 20 _ 25 

Yukarıda yazıh beş kalem kereste ve çivinin 18/6/941 pazartesi güniı 
saat 14 de Kasımpa~da bulunan deniz ıe\·azım satınalma komisyonunda pt. 
z.arlıkla eksHtmesi yapılacaktır. İsteklilerin belli (Un ve ıı;aatte mczk.Ur konlis-
7ona müraca.aUarı i13.n olunur. (46i4) 

• 
%,l5 ton aan sabulu köoele 2,l5 lon sarı vaketa alınaeM: 

Tahmin edilen bedeli (18500) lira olan Yuk•Tda yazılı kösele ve vaketa
lar Askeri Fabrikalar umum mödüı-lilğü merkez satınalma komisyonunca 
26/6/941 perşembe günü saat 14,30 da pazarlıkla lliale edilecektir .. 

Şartname paras1<dır. Muv:ıkkat teminat (1387) lira (50) kuruştur. Bu 
vaketa ve köselcletin hey'eti umumiyes&n.i birden vermek mümkün olmadığı 
takdirde ayrı ayn da ıhale edilebilir. (44~) 

* Tahmin edilen bedelı 40 llr:ı olan Zeytinburnu ailil> tamirhanesi arad
sl dahilindeki otlar bir sene müddetle açık arttırma lle ihale edilecektir. Ta
liplerin muvakkat teminatı olan yüzde 7,:t nisbetindeki 3 lirayı her hangi bir 
Mal Müdtlrhı&ilne yatırarak alacaklan makbuzla birlikte Salıpa2.arında Aske
rl Fabrikalar yollamasındalı:I Salınalma komisyonuna 17/8/941 salı eünü saat 
14 de müracaatları. (4315) 

* Ada.puarmq bir lam1rhane Ye milflemJJilmın ..... tesiat 
Keşi1 bedeli (21.500) lira olan yukarıda yanlı inşaat Aakerl 

umum müdürlüjil merkez satınahna lı:omisyonunca 26/6/941 perşembe .unu 
18'11 15 te kapalı zarfla ihale .,dilec<!ktir. Şartname (l) lira (8) kuT\lltur, Mu
vakkat teminat (]612) lira (50) kuru~tur. 

Taliplerin ..ı.lJf mektuplarını mealı:ılr günde saat H de kadar kmnlsyoııa 
vermeleri. ( 4424) 

Antalya Orman Çevirge Müdürlüğünden 
1 - Ant.llya vilAyetlnln Korkuteli kazası dahilinde hudutları prlııameda 

pnlı (HacıbekAr-5amrul) devlet ormanından tahminen (2324) metreküp di
kili çam ailacı bir sene içerisinde çıkarılmak üzere 81/5/941 tarih.inden it.iba
ren yirmi ıün müddetle kapalı zart usuJHe arttırmaya konulmuştur. 

2 _ Arttırma 20/ft/941 tarihine müsadlf cuma ıono saat on belle An-
talya Orman müdürUlğil binasında yapılacaktır. 

3 _ Beher gayri man1ıll metreküpün muhammen bedeli (490) ~iur. 
4 - Muvakkat teminat (854) lira (07) kuruıtur. 
:s _ Şarlname ve mukavelename projeleri Ankara Orman umum mUdtir

uııo ve Antalya Orman Çevirge müdürlüğllnde görülebilir. 
1 - Tekli! mektuplarının 20/6/941 günü saat 14 de lı:adaı-k ~~.,.,.,.--· -,...-n ....,.. 

liğine verilmesi !ôzımdır. 
7 - İsteklilerin Ticaret odası vesikasile birlikte belli edilen Cim ve 

saatte ihale komisyonuna müracaatları. ( 4.-i(YT) 

lıtanbul Komutanlıiı Satınalma Komisyon 'u ilanları 1 
Beh.erine 15 kuruş fiyat tahmin edilen 3000 adet muhtelil eski !enek• 

26/Haziran/941 iÜfl saat l l de açak arttırma ile satılacaktır. Tenekeler her 
gün anbarda görülebilir. Mubammen bedeli 450 lira olup ilk teminatı 33 lira 
75 kuruştur. Alınak isteyenlerin mezk(\r ıtin ve aaatte Fındıklıda salınalma-
ya ıelıneleri. ( 4504) 

* Beher ltilosuna 7 kuruş fiyat t.ıhmin edılen ao ton taze kabak 17/6/941 
günü saat 11 de açık eksiltme ile ihale edileceklir. Muhammen bedeli 2100 
lıra oJup kat'! teminatı 157 lira 50 kuruştur. Şarbıamesi her filn komiayond3 
gorülebilir. isteklilerin belli &ün ve saatte Fındıklıda oatınalma komisyonuna 
gelmeleri. ( 4228) 

* Aşağıda cins ve mikturları yazılı üç kalem iaşe maddelerine teklif edilen 
flaUar pahalı görüldüğUrıden yeniden pazarlıkla eksiltmeleri 18/6/941 günü 
hizalarında gösterilen saatlerde yapılacaktır. Şartnameleri her gün komisyon
&a görülebilir sut ve yoğurt ayn ayn taliplere de ihale edilebilir. İsteklilerin 
belli gün ve saaUerde Fndıkhda ıatınalma komisyon\ll\il celm-eleri. (4.720) 

Miklan Muhammen B. Kat'! Ta. Pazarlı.Jıj Sa. 
Cinsi Kilo Lira Krş. Lira Krt. Saat .E:_ 

Süt 
Yogurt 
Koyun ~ti 

60000 
60000 
~0600 

10200 00 
1!1800 00 
17775 00 

1530 00 10 30 
2970 00 11 
2666 25 11 30 

Cilt =suru olan pembe reı.k· Şayet neticesinde memnun kalm&mll 
teki T-okalon kreminde Viyana tlni- iseniz, aldığınız yere iade ediniz ve pa .. 
yersltesinln meşhllr bir Profesörü rayı gen alınız. 

Beyoğlu Tahsil Müdürlüğünden : 
Mehmet Sabiti.o hazineye olan borcunun temini talu;ili için hissedar bu

lunduğu Tophanede İlyasçelebl mahallesinin Rılkıefendl sokağında bir tarafı 

topçu millAzunlarıodan Osman Şerit bahçesi ve diğer taralı camiişerif ve 
iki tarafı tarlkiAm ile mahdut ve topçubaşı Elhaç AJ; Efendi vakfından 

eski bir yeni 10 sayilı bir bap ahşap hanenin 1/2 hissesi tahsili emval kanu
nu hükümlerine &öre satılacaktır. 

Talip olanların 4/7/941 t.lrihine rastlayan Cuma günü saat 14 den IOD• 

ra BeyoiJ.u Kaymakamlığında müteşekkil idare heyetine müracaatları llh 
olunur. ( 4570) 

TÜRKiYE CUMHURiYETi 

ZIRAA T BANKASI 
KurulUf tarihi: 1888. - Serma yeı;i: 100,000,000 Türk lirası. 

Şube ve ajans adedi: 265 

Zirai •e ticari her nevi banka muameleleri 
Para biriktirenlere 28,800 lira ikramiye •eriyor. 

'--
Ziraat Bankasında kumbaralı ve Dıbarsız tasarruf hesap. 

Jarında en az 50 lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek 
kur'a ile af3ğldaki plina göre ikramiye dağıtılacaktır. 

, A. ı,ooe 1inbk '·* ı..11100 Adet 50 liralık 5,ooo L 
'• 500 • Z.908• Ut•'° , 4,800• 
' • 250 • ı ..... 

48 • 100 • '-800 • llO • 20 • 3,200 • 

DİKKAT: Hesaplarındaki paralar bir sene içinde 50 lira. 
dan aşağı düşmiyenlere lılaamiye çıktığı takdirde % 20 fazla. 

ili.le verilecektir. 

Kur'alar senede 4 defa 11 mart, llHaziran 11 
Eyli'ıl ve 11 Birincikanun tarihlerinde çekilecek~ 


