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FRANSIZ 
DONANMASI 

Türkiye-Alman· 
ya münasebet

lerinde vuzuh 
ı Amiral Dar-

Berlinde verilen teminatı l ı • f f 
memnuniyetle karıılıyo- . a n a ı a a 
ruz; çünkü Almanyanın f • 
bizim dürüst ve berrak si- e m ı y o r 
Y"setimizi biraz geç olsa --~--
da nihayet a .. lamıf oldu- Dögolün genel kur
ğunu görüyoruz. Bütün 
temennimiz, Almanyanın may başkanı diyor ki: 

••••• 

ve liderliğini ettiği Mihver ·----o.--
grupunun bizi daima böy- Hücum emri ve
le anlamalarında ve Tür· 

ŞAM'DAN BİR GÖR'ONtl'Ş 
-----=~--

Fransız notasile 
radyolarının lisanı 
arasında fark var Istanbulda 4 muhtelif yerde para· 

şütle atlama kulesi inşa olunacak kiyeye, dürüst barış siya-1 r i 1 irse donanma 1 

setinde devam edebilmesi 1 İngilizlere iltihak 
için, yardım etmelerinde-, ede c ek tir 

Suriye de 
---·--01----

Müttefik kuvvet· 

Londra, 14 (A.A.) - Suriye hak'f 0 r p i 1 1 e D C D kında Vişinin verdiği ikinci nota
ya dair elde edilen son malı'.ımat, 

h" d" • Vişinin protestolarına ültimatom vapur a ısesı mahiyeti vermekten çekindiği his. -dir. 
Londra, 14 (A.A.) - General De 

Y-: Abidin DAVEJt Gaulle'ün kurmay b~karu G<>neraı Pe
~it, bir mülakat esnasında. Suriyede 

ı Ş 
•• •• d sini teyit etmektedir. Filhakika, 

er am onun e Almanya, Amerikaya Fransız efkarı umumiyesinin vazi
• yeti, halen İngiliz - l<'ransız münabekJiyor lar şöyle cevap verıyor sebetlerini daha ziyade fenalaştır. 

Kadın mükellefler dün parkta toplandı 

Ankara, 13 Haziran Ingiliz ve 1-lür Fransız kuvvetlerinin 
u harbin, Fransa kolay- karşısında bulunan Vichy kuvvetlerini 

30 bini yerli olmak tizere cem'an 45 
ca yık-4.ldıktan sonraki bin kişi tahmin ve bu kuvvetlere Al-, 
tecelljyat1, Alıuanyayı manyada bir Üsera k3mpında iken Al

Halkanlara getirdi, Karadeniz kıyı- ınanyaya kar.şı .hic bir yerde fiil hare
larına indirdi ve Ege denizi adala- kette bulunman1ak şartile serbest bıra
rtı.n oturttu. Böylece, Türkiye, kılan General Vedillac ile diğer bazı 

Generallerin kumanda ettiklerini söyle
sağda wlda Almanlarla kapı kom- m;ştir. 
ıusu vaziyetine· girdi. Harp başla- General Petit, müttefiklerin hiç bir 
dığı \'·akit, hatta birkaç ay da]ıa suretle ne Fransızlarla ne de Suriyeli
evvel, yani İngiltere ve Fransa ile "!erle dövüşmek arzusunda olmadık.la-

.. , b' • ... k b d . k rına- işaret ederek deıniştir ki: 
teda[uı ır ıtttla nıua e esı a - ~- Suriyedeki Almanları koğınak ve 
dettiği zaman, Türkiye, Alnıanya ~yenilerinin gt-lmesine m3ni olmak için 
ile İtalyanın pek şiddetli infialleri, Suriyeyi i.~tııaya karar verd.ilc Yalnız 
bntt3 tehditleri ile karşılaşmıştı. Alnıanlarla harp ediyoruz ve niahl za

Bu itibarla Almanyanın koıuşu1u~ fere kadar nerede Alman bulabilirsek 
orada onlarla harbe devam edeceği. 

ğıınu, önceleri, pek tabii olarak Suriyede büyük bir askert muza!fe
enınİyetinıiz baknnından i~·i gör- riyct ....,eşinde değili7.. Suriyedeki Hür 
mt·dik. Çiinkü denizde zayıf, kara- Fııans1z flfJrıcrlcri birinci olarak ateş 
da kuvvetli olan Almanyanın yoltl nc:ınan1ak hususunda enlir almışlardır. 

çoğu bir el terinde Fransız ba:yrağı, di
iiıeri nde idik. Almanya, lraka ve ğer cllerindP de bey::tz bayrak olduğu, 
l\l'tSJra gitmek istediği takdirde halde bize ~iındiden iltihak etm~lerdir. 
'l"nrkiveden geçmek ıztırarmda idi. (Devamı 4 linciı sayfada) 
Onun. içindir ki Alnıanlar, Tiirki- " 
yeden geçmek isterlerse, barbet-
mek mecburiyetinde kalacağımızı Şa.m' daki F ran 
dli~unuyor ve buı u.-n dCıta~ ı Al· 

manyanın komşumuz olmasını şiip. ı sız kuma.odanı 
be ve endişe ile karşılıyorduk. Fa· 

Bu sabah şehri
mize geliyor 

Ankara, 14 (İkdam muhabi
r.inden) - Şam'daki Fransız 
kumandanı bu sabahki Tol'Os 
ekspresile şehrimize gelmiş ve 
bu akşamki ekspresle İstanbu

~ 

Suriye sahi ileri 
üzerinde bir hava 
çarpışması oldu 

-o---

Dört italyan tayya
resı düşürüldü 

Londra, 14 (A.A.) - Salahiyetli 
kaynaklardan bildirildiğine göre 
Suriyedeki Vişi hükılmeti kuvvet
leri Kisve'yi tahliye etmişlerdir. 
Şimdi Şama bir kaç kilometre da
ha yakın yol üzerinde bir mevzi 
tutu yor Jar. 

Merkez mmtakasında, İngiliz 
kuvvetleri Nabatiye'yi tutmakta 
ve Marciyum'un şimalinde İngiliz 
tayyarelerinin kuvvetli müzahare. 
tile Vişi kollarile temas halindedir. 

Sahile daha yakın nııntakada, İn
gilizler Suveyda yakininde bazı 
m kavemetıe karşıla•mışlar\}ır 

SURİYE SAHİLİNDE 
BİR HAVA HARBİ 

. Kahire, 14 (A.A.) - Ort~ark 
lngiliz kuvvetlerı umu.mi karargahı 
nın dün akıjam neşrettiği Cevkali· 
de tebliğ: 

Bugün iiğleden sonra Avustral
ya tayyareleri Suriy" sahili civa- 1 
rmda üç tane Yünker 88 düşür
müşler ve başka tayyareleri de ha
sara uğratmışlardrr. Bu Bı.ı Avus. 
tralyalı avcılar Suveydan'nın üç 

kat gariptir ki Almanya, Tiirkiyc 
hudutlarına yaklaştıkça, Türkiyeye 
de yaklaşır bir siyaset takibine 
başladı. Bu tebeddülün hakiki sc· 
bellini ve içylizünü anlamamıza im .. 
kiın yoktur. Fakat, ne olursa olsun, 
bize verilen teminata riayet edil
diğini memnuniyetle görüyoruz. 
Dış siyaseti.nlizjn esas prensipi, 
Tiirkiycnin istikli'ıline, toprakları
na hükümranlığına ve şerefine do· 
kuııulmadıkça bitaraf kalmak ve 

la hareket etmiştir. 

\.. 
mil açıklarında bulunan İngiliı: 

J (Deyaını 4 üncü sayfada) 

harbe karışmamak olduğuna göre,! B 
bu ptensipimize riayet eden her asın 
d ... vletle barış içinde yaşamak, hat- Birliği kongresi 

dün seçimleri bitirdi 
tô dostluk tesisine çalışmaktan geri 
durmayız. Kaldı ki Almanya ile 
uamızda eu kiiçiik bit ilıtiJaf bile 
mevcut değildir. 

Anadolu . Ajansı, •hususi mııha· 
birimiz bildiri)·or. kaydı~·la 12 Ha- Askere 
ıiranda Berlinden alıp verdiği bir giden azanın ailelerine yardım 

üzerinde hararetli münakaşa oldu telgTa(ta. Türki)'e • Almanya mü· meVZUU 
nas•betleri hakkında. adeta yarı 
resmi bir Alınan tebliğine benzi. 
yen bir haber neşretti. Bu lıaber. 
Almanyanın Türk.iye toprakların· 
dan geçme nılisaadesi istediğine 
dair yayılan şayiaları kal'iyetle 
t.,k-ıip etmekltdir ve bu tekzibi 
yaparken de şöyle denilmektedir: 

Almanya, Türkiyeye karşı, her
hangi bitaraf devlete karşı besle
diğinden çok kuvvetli ve hususi bir 
sempati beslemektedir. Almanya, 
siyasi ve askeri vaziyetleri inki
şaf ettirecek surette kararlar itti· 
haz ederken daırna eski müttefik
leri olan Türkiye ile bir siyasi ihti· 
Jiif zuhur edebilecek her hareket· 

------ı----~-~~-

Yeni idare hey'eti toplanarak riya
sete Hakkı Tarık Usu seçti 
---------~ .... ----------

Ankara mıntakası da toplandı 
Türk Basın Birlıği İstanbul mın

takası kongresı dün de 6ğleden son 
ra saat 15 te Emınönü Halkevı sa-
!onunda toplantısına devam etmış. 
tır. 

İntihabın ikmaline geçilmezden 
evvel, verıleıı bır takrır üzerıne, 

gazetelerde çalışırken silah altına 
alınan azanın ailelerine yardımda 
bulunulması müzakere mevzuu ol
muştur. Bu hususta hararetlı mü
nakaşalar olmuş, neticede bunla
rın aılelerine çalıştıkları gazete ı. 

(Devamı dördüncü uyfada) 

ten çekinmek lüzumunu da gözö- ,., 
nünde tutmuştur .. 

lngiltereye eş
ya ve silah gö
türen her vapur 
batırllacaktır ! 

11ııya müsaade eylememektedir. 
Fransız radyoları ile protesto no
talarının tonu arasındaki şayanı 
kayıt farkın seb€bi normal suret
te anlaşılmaktadır. Resmi Fransız 
radyoları, efkarı alev lemi ye çalışa
rak çok sert bir dil kullanmal<ta, 
fakat protesto notaları ise, olduk

(Devam.ı 4 liacü ı<arfada) 
----<>---

Amerikada ga· Yahudiler 
legan artıyor 

Berlin, 14 (A.A.) - Resmi mem
balardan ecnebi gazetecilere yapı
lan beyanata göre Almanya için 
Robin Moor vapurunun batırılması 
keyfiyeti siyasi değil, fakat sadece 
askeri bir mahiyet arzetmektedir. 
Binaenaleyh Almanya bu mesele
yi münakaşadan istinkft.f etmekte
dir. Robin Mıoor kaçak eşyayı ha
mil bulunuyor ve İngi!tereye gidi
yordu. Bu sebeple mezkfır vapur, 

(D..,.amı 4 üncü sayfada) 

F ransadan teh-
cir edilecek 

Şimdilik bazı meslek
lere giremiyecekler 

Bir de tescil ka
nunu çıkarlldı 

Vişi,14 (A.A.) - Yahudi işleri 

Eminönü kazasının kadın mükeiieflerinden bir grup 
dün Gülhane parkında 

Şehrimizde beden terbiyesi mü-ı Kadıköy ve Üsküdarda 4 paraşütle 
k~llef'.erine. havacılık talimleri de atlama kulesi inşa olunacaktır. 
gosterilmes:ı kararlaştırılmıştır. Diğer taraftan beneden terbiyesi 

Bunun için Beyoğlu, İstanbul, (Dev·amı 4 üncü sayfada) 

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

',umumi katibi Vallat cumartesi gü
nü uzun iki kanunun resmi gaze. 
tede neşredileceğini bildirmiştir. 

Bu kanunlardan biri Yahudiler 
hakkında mer'iyette bulunan ka
nun hükümlerini geniş mikyasta 
şümuilendirrnektedir. Diğer kanun 
da Fransada yaşıyan bütün Yahu-

1 dilerin tesciline aittir. Birinci ka
' nun Yahudilerin bankacılık, borsa. 
1 cılık, simsarlık, radyocu, gazeteci

Ağır yaralanan 
Alman zırhlısı 
lngilizlere göre 

Ya Doyçland veya 
Admiral Şer 

Göbels ifşaat. 
tamı bulundu? 

istila teşebbüsünün 
yakınlığını anlatan 
bir makale yazdı 

Hırvat lideri Paveliç 

Hırvatistan üçlü 
pakta giriyor 

Alman, İtalyan Nazır
ları, Paveliç vene dikte 

Zagrep, 14 (A.A.) - Hrrvat li
deri Paveliç, Mareşal Kvaternik 
ve Haı·iciye Nazırı Loka Koviç ve 
maiyyetleri erkanı bugün öğleden 
sonra Venediğe hareket etmişler
dir. Pazartesi akşamı dönmeleri 
muhtemeldir. 

(Devamı f linell sayfada) 
----· 

lik ve filmcilik gibi mesleklere in
tisabını menetmekte ve bakalorea
sını veren Yahudi talebelerden ü. 
niversitelere gireceklerin adedini 
tahdit etmektedir. 

Umumi katip, Yeni tedbirler 
hakkında gazetecilere izahat ver· 
miş ve bu münasebetle Fransız 

t<ıpraklarında yaşıyan Yahudilerin 
halen tehcirine imkan olmadığın-
dan bunlara ait meselenin ancak 
harpten sonra kat'i bir hal suretine 
bağlanabileceğini beyan etmiştir. 

Sovyetlerin 
Romanya elçisi 
Bugünlerde Bükreşi 

terkedecek 
Sofya, 14 (A.A.) - Ofi : 
Utro gazetesi, Sovyetler Birliği

nın Romanya elçisi, önümüzdeki 
günlerde Bül.treşi terkedeceğini, 

yakında Moskovadan gelecek bir 
maslahatgüzarın elçinin gaybubeti 
esnasmda elçilik işlerini tedvir ey
lıyeceğini, fakat elçinin hareketi 
sebebıle gaybubetinin ne kadar sü. 
receği hakkında hiç bir sarih ma
lılmat mevcut olmadığını i:ıildir

mektedir. 

Yunan hükumeti 

iki torpilden sonra 
gem i sür'atini 

kaybetti 

Fakat gazete 
top/attırıldı 

Londra, 14 (A.A.) - Londra- Nevyork, 14 (A.A.) - DowjonP.S 
da dün akşam izhar edilen kana- ajansına gelen bir telgrafa göre, 
ate göre .bir Beaufort bombardı· Nazi partisinin gazetesi olan Voel
man tayyaresinin attığı bir torpille kischer Beobachter'in Göbbels'in 
yaralanan AJ.nıan Cep zırhlısı, pek ı İngilterenin istilasının yakın oldu
muhtemel olarak Şimali Atlantikte ğunu gösteretj bir makalesini ihti
Bismark'ın yerini doldurmak üzere va eden son nüshası Alman ma· 
yola çıkmış bulunuyordu. Bu gemi, kamlannın emrile müsadere edil· 

(Devamı 4 üncü sayfada) (Devamı dördüncü sayfada) 
'"1oı'9"""-.. • • ............ , • .... • .... • . 

Bir mülahaza, bir müşahede 
Yazan: Selimi lııut SEDES 

MÜLAllAZA 
Belediyemizin yol faaliyeti 

hem dikkate, hem takdire şayan
dır. İşe başlıyan Dr. Lutfi Kır
darın ilk sözü şu olmuştu: İstan
bul yollarını yapacağım. Valimiz 
ve Belediye Reisimiz verdiği her 
söz gibi bıı sözünü de tuttu. Ev
vela blitün kaymakamlıklara 

tahsisat verip semt semt ta.mire 
muhtaç yolları, kaldırımlan dü
ultti ·ve ana caddelerin de as
faltlanmasına da başlandı. 

Yol faaliyeti de\•am ediyor ve 
devam edecek, birçok şoselerin 

metr& ufalt yerine elli ıı.ilonıe.t
re mozayik parke :·apılsa daha 
iyi olmaz mı diye dlişü.uuyoruz. 
MÜŞAHEDE 

Eminiinii llalk.,vinin b•kım~ll· 
lığı, pisliği, silinıuenıiş raıuekan

la.rı, tozlu pervazları, cilasız par* 
keleri, sahnesinin orkt~rrs sa• 
hanlığına inen berbat nıt>rtli\ en .. 
leri içime dert oldıL Bu binaJllll 
yiizünü güldii"rn1ek, bu ~·ıku'.ı ;ı-.. 
maiden o binayı kurtarabilmek 
için kime başvurmak lizınıdtt?~ 
Kime dert anlatacağız? .. 

---u-~--- asfaltlanacağını haber aldık. Bu 
Bulgaristanla harp habere se,·jnmemek kabil detil-

Evvelki güukii Basııı Birliği 

Kongresinde mesl~kdaşlarıını7~ 
dan biri hafif atlatılmış bir kaza
ya uğradı, merdivenlerden düş· 
tü, alııı kanadı. Diin yine toplan. 
tımıı nrdr. Meslt'.kdaşımızın 

dü~tiiğii yete bakbk. Bir giin ev
velki kan lekeleri oltluğu gibi 
duruyor, silmek, ten1izlen1e-k 
kiınscnin aklına gclmcıniş. ~·i.iı; 
kişinin toplandığı salonu toplan
tıdan sonra dolaşmak, etrafa 
bakmak kimsenin umurunda bi-

hali İlan etti dit, fakat: Niçin asfalt? diyorın. 
Ucııza maloluyormnş. Ne çıkar?. 

Londra, 14 (A.A.) - Ege ajansı· Dayanmadıktan sonra! .. Asfaltın 
nın bir teblığine göre, Yunan hü. dayanmadığı artık inkAr edile-
kümeti resmi bir deklarasyon neş- mez bir hakikat oldu. Caddele:r 
rederek Bulgar kıt'alan Yunan yapılıyor, sökülüyor, tekrar ya· 
topraklarını istila ve işgal ve Yu- pılıyor. Bu ucuza malolaıı asCaL 
nan halkına bir sıra şiddet ve bar- tın astarı yiizlinden pahalı geli· 
barlık göstfidiğinden beri Yuna. yor. Bize öyle geliyor ki, asfalta 

Alnıanya, Türkiyeye karşı bu dü
şilare ile hareket ettiği takdirde, 
Tiirkiye de Almanyaya karşı daima 
dostluk ruhundan ilham alan bir 
siyaset takip etmekte devam ede
cektir. Alman politikasının Tütkİ· 
ye ile bir siyasi ihtilaf çıkmasına 
vesile verecek her hareketten çe
kinmek !mumunu kabul ettikten 
sonra mesele kalmaz. Bu itibarla 
telgrafın •Eğer Almanya, bitaraf 
memleketlerin öte tarafına asker 
nakletmek isterse elinde bu husus 
için Ege adalarile Girit vardır ki 
mükemmel ve kafi bir yol hizmetı 
görebilir• yolundaki izahı ile <Tür. 
kiye yollarının ve Şarki Anadolu
daki tek hatlı demiryolunun asri nistan il'! Bulga,,-istan arasında 'l'erilen para sözün tanı man~si--· ·· · · --~~~-,~-~~~~~~------~----~----------J..----~----.;;...----------...ı..~~~..;;....~~~ ...... ~~JL.~-'.--''---~--"'-'-~---''-"'--'"'-'._ 



SAYFA-2 

;;:tf RM1

~t;;~~-;t l ~J 
VE güzellikleri 

lSLAM ORDULARININ MUHAREBELERi Kadın ayakkabılan olsun, erkel 

( ) 

ayakkabıları olsun, son yıllard. 
_ __ya z a n : Z i Y _ Ş _ A K i R moda değiştirmek hususunıta an. 

-._..-==~~:..=:..=~;..;;=~~~;..__;.;;...._:~_;.:..;~~~~=""· ma da aldılar, yürüdüler ha! Ffeh 
[Üd'ü il.1 Rabbike .... ] ekseriyeti, kat'iyyen hesap edil- bu yıl, ortaya öyle renk: renk, öylıc 
Ayeti celilesi ferman buyunıl- mezdi. Tek bir kaide vaı:sa o da, biçim biçim ve öyle cicili bicili pa-

muştur ki, bunun manası: her ne bahasına olursa olsun; söze buçlar çıktı ki şehirdeki kundura<: 
- Onlan [yani, islamiyete mu- söz, yumruğa yumruk, hançere camekanları, adeta birırr yapma çi,. 

halif ve muarız olanları], hakimane hançer, kılıca kılıçla mukabele et- çek vitrinlerine döndü. Bu: da gös
ııözler ve güzel nasihatlerle (Rab)- ~ekti. Mağlıip olan tar~f, ölüme teriyor ki bizde kıındııraülık, bu,
bin yoluna çağır. Onlarla sohbet bıle _zeIT~. ka~r ehemm'.y.et .ve~- luş ve yapış tarzı gittikçe artan. 
etmek için iyi vesileler: bul. Ve bu rnezdı. Çünku, herkes bilirdi ki, ilerliyen, incelen, !f'klaşan bir ze
münasebeUerle; hakikati a:nlatmı- kendi hısım, akraba ve taraftarları\ n.aattir. Kımdura: nihayet, ayağa 
ya çalış. onun kanım gü~ek. ve. mücad~e, giyilen ve hazan en pis, en berbat 

Demektir. uzayıp gıdecektı ... Nıtekım, kabıle- yerlere sürünmiye mahkı'.ım. olan 
(ıu.>ıllullah Efendimiz), Ce - ler arasında da bu adet cari idi. bir nesnedir. Böyle olduğu halde 

nabı Hakkn bu emri mucibince En küçük bir kabile, en büyük bir ona verilen bu ehemmiyet neden
hareket ediyord\L Muhalif ve müş- kabilenin tecavüzüne derhal mu- dir acaba? Sokakta gezı:nek. için a
riklerin, taarruz ve tecavüzlerini, k~beleye geçerdi. Bu hu"."sta, ne yağa giyilen bir kundura, başta 
(ahlak) silahile yenmek istiyordu. b~r h~zıtlığa ve ~e de U:.tıY.at te~- taşınan biı: şapka değil ki onun bu 
Fakat, cehaletin ııon derecesinde bırlerıne asla luzum gorulınezdı. kadar letafet ve zarafetine itina 
lmkınan müşriklere söz geçirmek, Arabistanın kızgın güneşi altında ediliyor. 
pek müşkül oluyordu. kaynıyan kanları hiçbir tehdit ve 

l KDAM 
-----· 

Her aileye 100 gram 
kahve verilecek 
Yarın Vilayette toplanacak bir komisyon 

!evziahn şekil .ve fiatını tesbit edecek 
Yarın Vilayette Vali mnavini Ahmet Kmık'ın reisliğinde bir top

lantı yaptlarak kahve tevziatı işi görü.şüiecektir. Toplantıııı. kahve,. 
nin kaça satılacağı ve aıraıni adam ba~ına ne kadar kahve. veırilebile
ceği tesbit olunacaktır. Şimdilik her aileye yüz gram kahve veril
mesi düşünülmektedir. 

Ekmek Ankara- Fransız Elçisinin 
a daha beyaz 

Belediye 
be bini 

bunun se• 
araştırıyor 

• 
cenazesı 

Şehrimize getirildi ve 
Ferik öyüne gömüldü Cahil halkı, Resı1lü Ekrem Efen. korku teskin ve tevkif edemezdi. Eskiden nazar değmesin diye ye-

dimiz ile ona iman eden (mümin)- Çünkü dökülen kanlara, hiç kimse ni yapılan binaların çatılarına eski Yeni tip ek~lerden dün An· Müzmin bir apandisit kangrenin
lerin aleyhine kışkırtanların en ba. ehemmiyet vermezdi. pabuçlar asarlardı. Şimdi de nazar karadan bir nümuhe getirtilt>reli: den vefat eden ve evveiki gün An· 
§rnda, (Kureyş) kabilesinin reisleri Resulü Ekrem Efendimiz, böyle değmesin diye değil de süs olsun, şehri:ıni:ıde imal olllilan ekmekler- karada resmi merasimle trene ko
vardı. Bunlar.n ekserisi, Resıilü bir muhitte doğmuş ve büyümil§ ~ıklık ~!sun, diye yeni yapılan le mukayesesi yapılmıştır. nulan Frans;z Sefiri M. Jül Han
Ekrem Efendimizin akrabaların- olmasına rağmen, bu cahilane örf ultra kü~ık ~parn.man yavrulıı:ı- Neticede Ankaradaki aynı çeşit riniıı cenazesi dün şehrimize geti
dardı. Bazıları da kapı bi~ik kom- ve adete uymaktan içtinap ediyor- nın şaı:nışler~e dorder, J>eşer .~ ekmeklerin daha beyaz olduğu g& rilmiş ve merasimle Feriköyündeki 
ııulardı. du. Büyük ve mukaddes vazifesini 1 yepyenı, rengarenk ve gayet cıcili rülmüştür. Belediyece bunun sebe- Fransız mezarlığına gömülınüştür. , 

Bunlar, Resfilu11ah Efendimizle düşünerek, hem kendisini ve hem bicili iskarpinler assalar pek fena bi araştınlmaktadır. Cenazeyi hamil tren saat 9,55 de 
diğer müminlerin aleyhinde yalnız de kendisine merbut olan mümin- olmıyacak hani! Va:kıil, dost başa, ---,o- Haydarpaşa garıua gelm~ir. Bu-
söz söylemekle kalmıyorlar .. ayni !eri imha tehlikesinden korumak:. diŞ!lan ayağa bakar sözü meşhıır- Bedava memleketine g-önde- rada Vali muavini Ahmet Kınık, 
•amanda, filen tecavüz ve hakaret. girişeceği mücadeleden mutlaka dur. Fakat ayaklar yani ayaklar aJ.. rilmesini isteyenin üzerinden Belediye mektupçusu Necati ile 
!erde de bulunuyorlardı. galip ve muzaffer çıkmak için, son tına serilen. bu güzellikler yerine l 16 U ıldl: Emniyet Müdürü Salabattin Aslan 

Bizzat Resulü Ekrem Efendimiz, derecede tedbir ve ihtiyatlı hareket tabanları:ıruzla kaldırım arasına ıra ç /Korkut Vali ve şehir namına cena- . 
tam on defa eza ve cefalar karşı- eyliyord\L Kiıfi derecede kuvvet sağlamlık ve· sadelik. daha ztyade İbrahim isminde biri dü:n Bele- zeyi karşılamışlardır. Bir müfreze 
smda kalmıştı. Ve bütün bunları, hazırlamadıktan sonra, mücadele ·"'·- , diye Reıs Muavini Lıitfi Aksuya ' asker ve polisin de ihtiram vazife-
derin bir sabır ve sükıinetle karşı- sahasına atılmak istemiyordu. ıy......_,.az mı. müracaat ederek meccanen Sür" sini ifa ettiği cenaze vapurla Top-
lamıştı. Fakat ayni şekilde şiddet (l>eftml .,..., Oanan Cemal KAYGJU ıneneye gönderilmesini. istemiştir. hane rıhtımına. çıkanlmıştır. Or': 
lel"e maruz kalan müminler, ayni Ş" h .. ri L. tf Ak .. st" .. dan da Sen Luı Fransız hastanesı-
derecede tahammül ve metanet .. --------------------------) up e uze ne u 

1 
soy u unu ne götli'rülmüştür. Müteakiben saat 

göııteremiyorlar .. ikide birde, Efen- ( AHKEMELEROE 1 aratmı~ ".:" 1~6 :i.ra bulnduğu hay. 11 de Vali ve Belediye Reisi Lfrt-
tiimizin huzuruna gelerek: ve p o L s T E retle gorulıniiştu:r!.. fi Kırdar la, Örfi İdare Komutanı 

- Ya Resıilıillah! .. Biz, bu acı • Sopaya yapııınca kafasına &ırgeneral Ali Rıza Artunkal, 

~=;aa:;:~~z~.~;~amaı:;:~: Gazhane cinayetinin faili dün indirmit ~'::: ::ı:~::;, !o:':~~u: 
kabele etmiyoruz?. Ihlamorda otuı:aıt Ahmet Aya1: lın 

Diye, şikayet ediyorlardı. mahkemede tevkı•f edı•ıdi dukları ayini ruhani yapı ış ve 
ve Ziya Dalay bir kadın mesele. bı'la"hare Ferı'ko"yu" ~deki ""-ansız Resıilullah Efendimizin mübarek .. ~ ı· 

r 

IYAYAKAL-
DIRIMLARI 
Ev veya dükkan 
sahipleri tarafın
dan yaptırılacak 

Listeler hazırlan
mas1 ebliğ edild" 

Kaldırımların önlerindeki 
ev veya dükkan sahipleri: tara
fından inşa olunması icap et
tiii ve kaymakamlıkların ba
dema kat'iyyen kaldırım yap
mamaları dlin kaymakamlık
lara tebliğ: olunmuştur. Tamir 
olunacak kaldırımların tesbit 
edilerek bedellerinin halktan 
alınması için icap eden listele
rin hazırlanması da ayni emir
le tamim olunmuştur. 

Suriye 
yolu 

Açılll'sa harici tica
retimiz büyük inki· 
şaflar gösterecek 

Alakadarlardan aldığ!mız malu
mata göre bir müddettenberi em

niyetsiz bir şekil alan Suriye yolu

nun yakında ticarete açıJması muh

temeldir. Bu yolun açılması harici 
ticaretimiz için yeniden büyük in

kişafla• hazırlıyacaktır. Bu yolla 
MIBır, Afuika, Irak; Hindistan, ve 
diğer birçok memleketlerle emni
yetli bir surette iş yapmak imkan
ları elde edilmiş olacaktır. 

kalbleri, bu sözler karşısında me- --------•-------- !!Üı.den kavga etmişlerdir. Kavga mezarlığına götürülerek makbere-
lfıl ve muztarip olu=rdu. Onları, esnasında Ahmet sopa ile Ziyayı . b ._,,_,.tı.ı,, Esasen Balkanlar ~ Avrupa 

,- Katil taban"" .. n kendisi"Ie b·· b re ka•··ında:n y·-'a:ıruştır. "'araıı sıne ıra~ · l k tıe ·ile · · ı 1 tatlı dille tescllL ediyor: ~ ..... a U ye ,_.._, """" ı' Me-·-". ·'-'-- '-'- mem e e ı:ı genış ış er yapı a-

d •· k ti d .. "dd • • hastahaneye kaldın!mış, sırçlu ya- """""ga Ş= na.ınma ""' çe- bilmektedir. Bu yolların açılına-
- Sabrediniz. Tahammül gös, uşere pa a ıgını 1 ıa ettı ka:l•,,YTn<tır. lenk de konı:rlmııştur. ·1 il ' . al 

teriniz. Bize. hırsumet gösterenlere; . . . .. ~......, sı e ma arıuııza yenı pıyas ar a-
ayni suretle mul<abel.e etmek için, Evvelki akşam Dolmabahçede, l nı~ atma yerinde tufelı: atarken İhale olunan Belediye itleri çılacak ve mallarımız mahdut alı-
henüz Cemi.hı Haldı:ın izni yoktur ... : Gazhane yokuşunda Hayatı ısının,. mustahdemierden Yusufun başına Dünkü ihracatımız cılardan kurtularak daha geniş 
Likin, onun da. zamanı gelecek1ir. ı de birini taba:ıca ile vur~ Mulıi1>- vurm~tu~. Y"'.:'1i ya:ı:alanmış "" Fioryadaki ba.zı kabinelede bi.. bir talep karşısında bulunacaktır. 

Diye; anları tatmine ç~a:rak, tin'.. su~ o~agı olarak .goster:len tedavı edılmek uzere hastahaneye naların tamiri ve Ayasofya mey- Bir kaç güııdlm 'bert lsviçreye- . 
kanlı hadiselere meydan vermek şoför Şukrü ve Kıenaıt dün adliye- rnldırılmıştır. Suçfo Ahmet yaka- danının asfalta tahvil olunması, mühim miktarda fındık: ve bakla Polis Kollejine talebe 
istemiyordu. ye verilmişlerdir. lanm1ştır. Taks.i~~e ya~ılacak _olan İnönü 1 ihracatı yapılmaktadır. Son gün. a J ı n a C a Jt * da~. uçlu Muhittin sorgusu esnasın. Belediye zabıtan faaliyette gezg.ısı _:nşaatı ~ yenı Kasını.paşa. !erde İsviçreye !000 ton bakla ve 
Resıilü Ekrem Efendimizin bu 8:~1ıcıog~u • safı:il_ yolnnun ınşası J külfiyetli miktarda susam, keten Emniyet Umum M"ıidürlüğü An-

suretle hareketleri, çok büyük bir •- Hayati benim bindiğim ota- Belediye zabıtası İstanbul bele. cfun Daınu Encumen tarafından tohumu, fındık satılmıştır. Dün ko•ada bulunan polis lwlejine orta 
hikmete müstenitti. Çünkü o sıra- mobilde şoföı: muavini yerinde Q- diyesi dahilinde yaptığı kontrol müteahhitlere ihale olunmuştur. yeniden bu memlekete 230 bin lira mektep mezunlarından müsabak l 
!arda, kendisine iman etmiş ve is- turuyordu. İsküdar iskelesinden sonunda: Bu işlere 100 bin lira sarfoluna- değerinde mal ihracatı yapılmıştır. imtihanile talebe alınmasına karar 
lam dinini kabul eylemiş olan mü- dönerken otomobili durduttu, ba- Yürüyen tramvaya atlıyan 12 akt Ayrıyeten Slovakyaya da 20,000 vermış_tır. 

.minlerin adedi, henüz • takriben - na: kişi, yollan kapayan 9 seyyar e!r c ır. li alık ku .. .. t lın t 1 ---<>---
üç yüz ki~iden ibaretti. Bunların - Hesaplaşalım, dedi. Beni zorla naf, belediye nizamlarına aykm Floryada yqil aaha r ru uzum sa ışı 0 uş ur. .İskenderun limanına İşçi ekibi 
ekseriyetini de, kadınlar ve ihtiyar- indirmek istedi. Ben de indim ve hareket eden 7 dükkan sahibi, 18 Tiftik aatıılan hararetlendi gönderiliyor 
!ar teşkil etmekte ;dL Halbuki, ka- kendimi müdafa için tabancamı esnaf ve seyrü sefer talimatname'- Flaryada. Katibi umumilik \re 

k k d • çevirdim ve ge.. Yaverlik dairelerinin arkalannda-milen muhalif ve müşriklerden çe ere ona ogru sine muhalif hareket eden 7 şoföl', 
Yeni sene mahsulü tiftikler üze- İnhisarlar Umum Müdürlüğü ih. 

mürekkep olan (l\'Iekke) şehrinin ri geri giderken ayağım takıldı ve ki arazinin yeşil saha h~line i!rağ 
du .. ştu"m, duş" er'-- tabanca elimden 2 otobüs sahibı, bir biletçisi ve bir olunması karatlaştır'-·..+ır, halkı, elli bini mütecavizdi. Bu """ ~-

f k .. ti · d du"ştıı" ve patladı. Hayati de taban- de şoför muavini olduğu halde bir muazzam muhale et u esın en -Bisiklete binecekler 
birinin hakaret ve tecavüzüne mu, cadan çıkan kurşunla yaralandı. kamyon idare eden muavin ceza-

k ehliyetname alacak kabele edildi~i takd:rde biç şüphe- Ben de kendimi kaybettim, aç- landınlmışlardır. 

günden beri piyasada 200 bin kilo tiyacı gittikçe genişl~mi~ olduğun
rıne piyasada çok geniş mikyasta dan İskenderun limanına yeniden 
muamelesi başlamıştır. Bir kaç 1 vasıta ve. iş?i gönde~m~k k~armı 
tiftik satılmıştır. Bu malları tacir- vermıştır. Şımdi yem bır ekip ter· 
ler ihracat için toplamaktadırlar tip olunm&ktadır. 

siz ki büvük bir feHlket zuhura ge- tım. Sonra beni Ayaspaşadaki ha- Ih 
lecek .. ~ten yeni dıni ortadan kal- lamın evinde yakaladılar.• tikar auçu ile bir kumqçı 
dırmıya bahane anyan bu cahil Suçlunun suç ortağı olarak geti. yakalandı 
insanlann k'.lıçları altında, bütün rilen şoför Şükrü ve Kenan suçla Fiat mürakabe teşkilatı yerli 

Bisiklete binecek olanların da 
ehliyetname almalan icabettiği 

kaymakamlıklara tebliğ olunmuş. 

tur. Numarasız bisikletlıır de mü
sadere olunacaktır. 

Bu fazla. talep yüzünden fiatlar 
yükselmiştir. 

Altın zinet e·fyasına rağbet 
durdu 

Altm fiatlarmda dünden itiba-
müslümanlar bir anda can ver.,,. hiç bir alakalan bulunmadığını 1 mallar üzerinde ihtikar yapan bir 
cekti. söylemişler suçlu ile Hayatiyi ta- kumaş müessesesinin sahibini a<i-

(Cahiliyet devri), öyle bir devir nıdıklarını iliıve etmişlerdir. !iyeye teslim etmiştir. 
idi ki; her şeyin fevkinde, (gurur) Mahkeme Muhittinin tevkifine Mahmutpaşada Salamon Evgas 

Diğer taraftan blıiJi:let kiralama- ren tekrar seri bir tenezzül başla
mıştır. Fiatların daha ziyade siir-

yı bir ticaret ve geçim vasıtası it. 
hüküm sürerdi. Herhangi şekilde ve diğerlerinin .se:best bıraktlma- 560 laırusa mal ettiği kumaşı noı:-
olursa olsun, başka birinin hakaret sına karar vernııştir. • -

. . . . t . . atle düşeceği tahmin edilmektedir 
tibaz: edeal'l!rıv hlsikie !eri kiraya Dün bir altın 26 lira 46 kuruşlar 

ve tecavüzüne maruz kalan fertleT mal karla 700 kuruşa kadar satma. 
ve kütleler, b.ir an bile d~nme<li!n 

1 
Sıkı. nİ§ancı imit! •• 

verecekleri yerler her kaza için f muamele görmüştür. Burulan baş
ayn ayrı tesbit ı:ılunacaktır. Bun- ka bir m:üddett.en beri artnnş olan 
'ardan gayri ye.ıerd~ .bisiklet ki- alhn bilezik ve altın ziynet satış-mukabeleye geçerlerdi. Mukabele Sirkecide Bolu otelinde. oturan 

edilen tarafın ne şahsiyeti ve ne de Ahmet, Y enikapıda Abdullaha aü 

lıliieılifi; :iRF.AN DOÔAN 

Edebi Roman; 54 

Yarın -beni odamdan nikiih için /sanı biı: tesadül eseri olarak öldür
alınıya ~ldıkleri zaman, kömür- miyebilir.. beıı ise öhimü istiyo. 
leşmiş bir B"ri le karşılaşacakları rum, bu sebeple akla gelmedik hır 
anı dıişünüyorum. Belkı de bana intihar şı>klini tercıh ediyorum. 
acıyacakiar ve sonra her ~yi unu- Yarın nıkah dairesine değil, e
tac~klar.. şerefleri bu sayede ko- bedi uykumu uyumak üzere me
runmuş olacak... zarlıklara gidiyorum .• Ve sen şu 
Elek,rıkle int;har edeceğım Fe- mektubu aldığın zaman, ben belki 

rit... Çünkü en iyi ölüm çaresini de. kuruyup çürümüş olacağım ... 
bunda buldum. Işte benim acı mazim buraad bi

Şômdi ber oey hazır_ gelinlik eş
yaLırınıın arasında beş on metrelik 
çıp ak bir tel ve siyah bir fiş du
ru\ or. 

Bu gece o telleri koluma ve boy. 
sonra bu siyah 

tecek .. 
Son sözlerimi yazarken, senin 

mes'ut olman için Allahtan yardım 
diliyorum ve benim ö üm arzumun 
kolaylıkla neticelenmesi için de 
betbaht ialiimden bir an olsun ıı-

sL icabederlren bu Irıunaşı 850 ku
ruşa satarak ihUkar yapmaktan 
suçludur. ralaıımast memnudur. laıa durmuştur. 

gatürmek niyetindeyim. Ne yapa. artık dünyanın zevkini soruı erfu. 
yım, beıtlm nasibim, kendi parmaı- din .. ver.ıhut ta her hangi bir er
ğıma ancak kendi ismimi havi o- keltten aşk. dilendin. fakat redde-

'lan yüzüğü takmak imiş.. dilince bu işe teşebbfuı ettin.. am-
Şimdilılı: Allahaısmarladık.. eğer ma seti bumı da yapamazımı .. sizin 

ahret denilen bir şey varsa, orada gibiler için biri olmazsa bir~. sevgi 
belki buluş= Ve sen belki o za;. için ınthar-etmek ne demek .. bunu 
man benim haklL olduğuma kanaat fıefk başkası yaı,ıar, fakat sen biL 
getirirsin .. zararı yok, ben bu dün- mem ki ... 
yada mes'ut olamadım, fakat sen Komidin üzerindeki pakete gö· 
mes'ut ol ve heni artık unut.. züm ilişti. Hatıralar ... Mektubunda 
Hatıralarım yalnız sana aittir. itiraf etmediği bazı noktalar .. ar

Okuduktan sonra yırtıp atarsın.. tık okumıya lüzum yok.. çünkü 
bu sır blr ~lü ile diri arasında ka- j hepsi yalan .. kendisini aldatmak. -i 
lıı:sa daha ıyı olur. çin yazdığı mazLSı... Artık benım 

Arzu ediyorsan uzat ellerini ve- aldanmama ne lüzum va.r? .. Zaten 
dalaşalım. Fakat iki eski nişanlı ölınüş bir kimse ıle alakadar oL 
•ibi değil, birer teyzezade olarak .. > marn hiç doğru değ: L bundan son

Senin anlıyamadığın ra onu tamamen unutmam icabe
Berit 

Mektubu bitirdiğim zaman gül. 
düm. Zavalı kız, ölürken bile b<!
ni aldatmak için adeta nefsile mü
cadele etmiş .. 

· etmek.. bunu sen nasıl 

der. 
Paketi alar;ık çekmecenin gözü

ne yerleştirdim ve mektubu ikinci 
deia okumıya lüzum görmeden 
yırtıp attım. 

* 

dil havadan korkarken bir ay da
ha uza'.arak üç ay yaptılav. İtiraz 
etmek olmaz ki .. ister istemez ka
bul ettim. 
Artık tamamile iyileştim. Birkaç 

gün sonra hastahaneden çıkaca. 
ğım. Tebdil hava müddetini nere
de geçireceğime henüz karar ver
ff.edim. Anneme mektup yazıp va
ziyeti bildireceğim ve fikrini sora. 
cağım .. 
Hastalıktan ilk kalktığım za

man, adeta kendimi tanıyamamış
tım. Sapsarı bir yüze ve çökük göz
lere malik:tim. Oldukça da zayıf. 
tını. Bugün i~ aynaya bakınca bi
raz ferahladım. Eski Ferit olınama 
az bir zaman kalmış .. 

Artık yatak beni sılanıya başla
dı. Mütemadiyen hastahane içinde 
dolaşıyorum. Başımdaki sargı ol
masa, kimse bana hasta ve yaralı 
demiyecek. Fakat bu sargılardan 
kolay kolay kurtulamıyacağım. 
Daha bir ay böyle gezmem icap e. 

ne bi im ma ve ze-

skerlik işleri 

Sakatlar çağrılıyor 
Beşiktaş Yerli Askerlik Şubesin

den: 
312 ila 332 dahil bütün sakatlar 

derecelere ayrılınak üzere muaye
n a ettirileceklerdir. Ellerindeki 
nüfus hiiviyet cüzdanı w eslti ra
'°rları ve. altıışar adet vesika ID
.oğrafları ile hemen şubeye müra
""a tları Han olunur. 

ile karşılaşsam belki onlardan da· 
ha fazla. izahat alabilirim. 

* 
Biraz evvel bahçede do~ken 

esmer hemşire ile karşılaştım. Gü
lerek yanıma geldi: 

- Maşallah Ferit bey .. bilseniz 
ne kadar seviniyorum. Doktorların 
ve hemşirelerin bir tabiatı vardır, 
ümidini k~stikleri hastalar lturtu. 
!unca öyle sevinirler k:L. 

- Benden ümidi kesmiş mi idi
. ? 

nız ... 
- Sormıya ne lüzum var? .. En 

şiddetli bir zatürrie icabında kafi 
gelebilrdi. Halbuki sizde üstelik 
iki de yara mevcuttu. 

- Öyle .. 
Bir an durdu, sonra, aklına ge

len bir şeyi acele sordu: 

- Bakın unuttum, dedi. Dün si
zi bir subay sormuştu. Yaralı oL 

duğu için yanınıza gelemedi. 

- Kim b11 subay? .. • 

Kesilen müzakere 
Yazan: Prof. Şükrü Bab.a . n aponya ile Felemenk Hin· 

l::::::!} di•tanı arasında, hayli za· 
ruandanberi, cereyan el>

mekte olan müzakerelerin kesildiği 
haberi veriliyor. Ta Uzak Şarlda 
Batavyada yapılmakta olan iktı..a· 
di bir mükalenımıin ialotaa uğra
ması çok tali bir mesele gibi teliık· 
ki olunabilirse de hakikat halde 
bu bozulma dlinyanın umumi vazi
yeti ile yakmdan ilgilidir. 

Japonya bilhassa 'Üçüzlü Pakt 
Ue, Uzak Şarkta ve Asyada kendi· 
sine genit bir hayat sahası kabul 
eylemiştir. Mihverciler de buna 
muvafakat etmişlerdir. Hatta Sov• 
yet Rusya da son Matsuoka - Mo
lotof görüşmelerinden sonra Mos. 
kovada imzalanan pakt ile bilhassa 
Japonyanın cenuba doğru sarkma· 
sında bir mani ve mahzur görme
miştir. Böylece Tokyo at oynatacak 
vasi bir saha elde etmiştir. Esasen 
Avrupanın her zamanki meşguli
yetinden azami istifade etmesini 
bilen mahir bir politika ile 1914 

1 Umumi Harbinde Alman m:istem
lekelcrinin listüne oturan Japonya 
bu defa da İngiltere, Fransa ve Ho
landa3•ı Uz.ak Asyadan tard \'e ih
raç eylemeyi tasarlamıştır. Avru
padaki son mücadele başlam2dan 
çok evvel Çine taarruz ettiği va
kit bilhassa İngiliz tebaasına ve 
İngillz menfaatlerine çol< ağ:rr dar· 
beler vurdu. Beyazların şeref ve 
haysiyetini daha ziyade İngilizle•in 
şahsında kırmak istedi. Avruıı:.ı-da 
yaklaşan brtınayı hi.<seden İng'liz 
devlet adamlan bilhassa müte .. dfa 
Çemborlayn çok zayıf bir hareket 
battı takip etmiye mahki!m oldu. 

Harp patladıktan sonra Mikado 
biikUmeti daha haşin bir taVJr ta
kındı; hele Fransa mağlup olarak 
aradan çıkınca adeta Fran•ız Hin· 
diçini mirasına konmıya karar 
verdi ve yeni adıyllıı Tayland yani 
Siyam hiikftmetini tahrik ederek 
Fransa müstemlekesi ile bir harp 
hali ihdas etti ve bilitlıare muta• 
vassrt gibi araya girerek Fransız 

hükftmetinden birçok üıı, iktısadl 
ve siyasi menafi koparmıya muvaf
fak oldu. Siyamdan da hizmetine 
mukabil bırıı ufaktefek faydalar 
dır elde etti. Böylece cnamuskar 
bir meyaneei. rolünü_ oynıyarak 
maddi ve manevi kazançlar temin 
etti. Aksayi Şarkın en nafiz devleti 
oldu. Japon satvet ve· yıldızının o 
civarda bu kadar yükselmesine ta• 
baınmül edemiyen iki devlet Ame
rika ve İngiltere de mukadderatını 
birleştirdi ve Japunyaya karşı bir 
cephe kurdu.. MisteT Ruzveltiıı İn· 
giltereye A qrupa har binde de gös• 
terdiği merbııtiyetin en. kuvvetli 
saiki Uzak Şarktaki bu mukadde
rat beraberliğidir. Birleşik Devlet
lerin Ciimhurreisi hiçbir nutkun
da demokrasilerin müdafaasından 
bahsederken Büyük Britanya adı 
yanına Çini de sokuş.turmakta ih
mal etmemesinin saiki de budur. 
Hakikat halde (Çang-Kay-Çek) bu 
askeri diktatör ve .Mi•ter Ruzvel
tin nazarında Japonyayı yormıya 
miiekkel bir kudret olduğu için de
mokrattır ve demokrasilere yardım 
formülünden istifade eder. 

Japonya, Siyam - Hindiçini ih· 
tilafını lehinde hallettikten sonra 
büyüyen nüfuzuna dayanarak İp• 
tidıll maddeler itibarile dünyanın 
en zengin kaynaklarından sayılan 
Felemenk Hindistanına el uzattı 
ve iktısa:di müzakere ve anlaşma· 
larllıı bu müstemlekeyi )<eodisioe 
raptetmek jııtedi. Lendradaki Fe
lemenk kabinesi ve hükfuneti türlü 
vasıtadan mahrum olduğu için ses 
çıkaracak halde değildir. Yalnız 
Amerika ve İngiltere efkitrı bıı J a
pon ihtira..- ve genişlemesi karşısın
da asabiyet içindedir. Bilhassa mü
essir olabilecek Amerika Batavya• 
daki müstemleke hükiiınetine Ja· 
poa taleplerine mukavemeti tavsi• 
ye eylemektedir. Bu tahriki! neti
cesinde anlaşılıyor ki J.apoa hey' eti 
ile yapılan müzakereler kesilmiş· 

tir. Mister Rw:velt 27 Mayıs tarihli 
son ocak başı müsahabesinde Ja· 
ponyaya hiç temas etmemişti. Fa• 
kat Japonya kendisini unutturmak 
niyetinde görünmüyor ve Amerika 
İngiltere lehinde yardımı çok ileri 
götürür ve mesela esliha ve erzak 
kafil<'lerine Amerika donanmasını 
terfik eder ve bu yüzden fili harp 
vaziyeti me~·dana gelirse Tokyo
nun Üçüzlii ittifaka sadık kalaca· 
ğını tekrarlıyor. 

Bir Amerika vapurunun Alman 
denizaltısı tarafından torpillendi· 
ği bir sırada Batavya mlizaktl<'ele
rini.n kesilmesi birb.irine haYll 
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Ü r l ve Japonya ile Asya da alakadar r BUG N ~ K S K ER"'f ,. CM Al ediyor. Ve Atlantik muharebesine 

1 S l Y A 8 • lH A F TA L f A iştiraki her şeyden evvel Pasifikte 
J emniyete bağldır. Bu bakımdan A-

\.._ v Azı y ET. ""------------------- merika haklıdır. Fakat Atlantik 

'LJ ş ki Akd • muharebesini ihmal etmesi, İngil-
Suriyenin vaziyeti ve narp, ar A enız- :.:ı::kı:8;~i~a~es~:::1;: 
Vişinin girdiği çıkmaz b ve malzemenin her gün bir parça 

Bugünler~ c:ereyaıı eden hadise-. d l n ı z L ,· ya ya Atlantik dibini boylamasına seyir-
ler arasında en mü:b:iın rol o.ynıyan e y a cikalması da hiç doğru değildir. 
Suriye meselesi, İngilizle?in kay- Bunların başka gizli bıızı sebepleri 

dettilltleri mütemadi terakltilecle ı• n h ı• sa r e de c ek t ı• r daha olabilir. Fakat Amerika ve 
kat'i alacak müttefikler lehine dön- Atlantik hizden o kadar. uzak, ki Fr~-ls anyol J Almanya, a 1 tına müş bw vaııiy-etteclir. ileri süreceğimiz sebepler nihayet n .. .. 1 Ha 1 k köy ere bağı ı paraıara Anlaşıldığına gi;me İngillıtler as- - birer tahminden ibaret kalırlar. 

os11gu ... uvve keı:i harekatı ır:isbden tahfif edip Almanya bu gün Avrupada iktısadi ve İngilterenin harp plaru, hazırlık bulmU41ı taksı" m ediliyor hası değil daha :ıiyade siyasi ~me!tt ve ikmal edilinceye kadar, Amerikan 
.... ) _, __ , d kan .,.,_.,'-- mevzı"i bir magw lUbiyet-e uaramışhl' yardımı son hızım buluncaya ka-Madrı·ı, 14 (A.A.) -~.N:B·. Viyana, 14 (A.A. - Stcuuu: propagan a usulleı:ile uua=e-

6 ıJ, • dar mukavemet etmektir. Amerfüa 
Lyon baş peskoposu Kardinal J :iktıs~ nazu:ı ve Reiscbbımk reısi don va2iy'ete bak:inı olınak taııafta-vap

U r ar -'" 1a "', ,__ y f B E ki. K ma Subay da aynı yolda yüriiyor. 1941 sen<•i 
Ger];_, a~~·l :ır.tıın',_..a. Maı:e,. Funk burada iradettiği; bir nut..,.. r1dır r. n.iteltim Şam varaş=wa azan : ,. • me 1 Ur y 

••-, ~ ~.,,,, · 1 ~,._,___ fik kuv tı sonuna doğru bu müşterek ha .p Şal Petenı·n bir mesaı·ını tevdi eL ta Almanyanm ayrı. prensıp ere kadaı; J~""' miitte "" er .. .. . 
K b taz -~' _,. t ahi ,__,_ h · d·- b t k. planının degışecegını sanıyoruz. miştir. Mareşnl, bu mesajında, şu- l T1 sa mun anı dayanan. bir i:k:tısau.L fa .... ı,., s - şe== enüz ele geçmıyen rger En mühim. askeri harekat Suri- j Fırat boyunu veya cenu unu a ıp 

batta General Frankonun yaptığ1 seferlerine devam :Oi diğer memleketi-er~ işbirliği müstahkem mevlliılerirı.i harben de. yed.eki mı:ıharebe!erdir. İngilizle- ediyor. Hedef şimali Suriye, yani lktimtli cephe: 
tiyareti henüz iade edememiş ol- yapmı'.\'acağı hak.kında.ki iddiaları ğil,. daha fazla ltür Fr~la:ın bir rin pJ.anı, cenup~a Fransı.z kuvvet- O"enubi S!ıriyede nevmidane mu- Almanya Balkanlardan bazı kuv 
masından dolayı teessürlerini bil- e d İ y o r tekzip etmiştir. Bııgünkü Almanya ellerınde Fransız bayrag.ı, dıger el- !erini cephe ızw.harebelerile meş- kavemet eden Fransızların tama- vetleriııi çekiyor ve Sı:>vyetler Bır-
dirmiş ve hususi kıymetini takdir ı · hakiki altın esasına daııanan para- !erinde beyaz. bir bayrakla Y.~~ • gul etmek ve şarkta motörlü bir- mile gerisini ihata etmek ve Suri. liği hudutlarında topluyor. Bu ık-tt

· - · F ı'snanva dastıug·u- Londra, 14 (A.A.) - Reuter ar laııa karşı hasın.aı:ıe.vaıliııet asla al- Qlduklan muslihane bir yur. uyuş liklerile büyük bir ihata yapmak- yeyi sur'atle işgal etmektir. tısadi müşkiliıt yüzünden bir ihti-e ıgı ransa - ,, , . , ul h • elli D S t 
d h 

· ad takviye edilmiş ıansının Kı.!ırıs ta b unan. usuın ınamıŞır. Şimdiki Alınan parası neticesinde elde etınilşer r; .'.'" tır. Bu plawn 5-6 gün içinde mu- Suriyeyi miidafa için Fransızla- yari ric'at mıdır, yoksa . o\·ye nun a a zıy e h b' · bild' · d fi · ft Ş 'd mu R k · ikt' adi 
ld ğ fikrini izhar eylemiştir. mu a ırı ırıyor; devlet tarafın an at ve yevımy>ı ğer tara an da am a sıya~ - vafiakiyetle tatbik edildiği ve va- rın güvendiği üç şeydi: usyaya arşı yıne ıs mec-~ ue ~! mesajını ispanyaya,ve Giridin tahliyesinden, sonra Kıh- meselelerinde alıımıış olan faydah aakerelere devam edilmekt~: Bu ziyetin İngilizler lehine inkişaf et- ı - Fransız garnizon kuvvetleri, buriyet dolayısile yapılacak bir İs ar ş a~ın şefıne ~arşı sa,,det te- rısın müdafaası haz!fllklarına geae tedbirler sayesinde ve Alman mil. da gösteriyor ki birkaç gım ıçınde tği muhakkaktır: 2 _ Fransız yardımı, 3 - Mihver har:eketin başlangıcı mıdır? Han-
panY.1 · · 'zh ile bitirmekte- gündüz devam edilmiştir. M'ıittefik letinin yaratıcı faaliyeti neticesin- askeri cepheden hemen hemen s.u- Cenup cephesinde Filistin ve Er- yard1mı. gisi olursa olsun, Almanya için bir mennı erını 

1 

ar ed ki il · h · -""-'l · - 1 ·- mut ! · · -1 • b' ti B ğJ • dir. kuvv":tıe:in. Suriy e.. .. erı. ar'.'::, de. sağlam bir esasa .is.tınai "".'"';~ riye çerc;.evesi.ne ba.kıım ......, - <!ün üslerinden hareket eden kol. Fraırsı,; garnizon kuvvet eri iyı iktısadi mag u ıyet r. u ma ' u-
Mülakttan sonra General Fran- ketlem dikkatle. ve buy.ük bır ~a ınıştiı:. Funk şunları iliv~ etıni.şt: · tfikler kısa bir zamanda, deva~ lar Suriye arazisine 100 kilometr, arbetnıiyor: Bunların bir kısmı biyı!t bugün için mevziidir. Fakat 

ko ile Kardinal Ger!ier arasındaki ka ile takıp ediJ~ektedır. Şeh~- c-- Marlt müstakar hır paradır edil.eııı. siyasi miizakere'lerle Suri- kadar ilerlediler; Şamın asıl müda- für Frımsızlara iltihak etmekte- zaman geçtikçe bütün Almanyaya 
görüşmelerde Fransız büyük elçisi !erdeki halk hukı1metin yardlıınile ve istikrannı mulıataza edecektir. ye Fransız diplomatlarına da ga- raa mmtakasına dahil Frasız mev ·:r. Bunların miktan az ve teşki- sirayet edebilir. Almanyanın iktı
E'ietri de hazır bulunmuştur. köyierı: da1ğılmAaktatdır:1. B'ilır taKırafb- Mark şimdi Avrupayıt hiikimdir ~ çalmak üzeredirler. . illerini de aşarak şehrin kapılıın - itı da asri dt?ğildir. F'ransızlar sacli cephesi şu dört şeye dayanı-

tan da Ing:i iz, vus raya ve - harpten sonra beyneimilel piyasa- Esasen Vişi hükfıımetinin ye~r I na vardılar. Makalemizi yazarken ·ardım edemiyorlar. Zira SuriY'I!" yor: 
roslı kıt'alar durmadan müdafaa . da bugünkii rayiaini w.uha.fau e. notası İngilten ile harbetmı;k n;- Şanım işgal edilmiş olması da ihti- ok uzaktır ve ellerinde harp. ve- l - Bay Hitlerin hazırladığı 8 İspanyada k İ tertibatını ıslah etmektedirler. Lef,. deaektir... yetinde olmadığını pek aşikar b.11'' mııI dahilindedir_ Beyrut is•ikame- ;aiti yoktur; Almanlar müsadere senelik iktısadi ve sınai avans; 

f 
koşe'de yollar dar olduğundan surette göstermektedir .. Maamafilı ı tinde sahile muvazi olarak ilerle- ettikleri silfilıları vermek istiyor- 2 - Harp içinde .fevkalade iş I• • }" ı • • muhtemel yangınların genişleme- Vişi kabinesinde yeni bırtakıım de- yen. kol donanmanın ateş yardım- '.arsa da Fransayı İngiltere aleyhi- programlarile ilctısadi ve sınai ta-ngı ız e ç ısı sine mani olmak üzere hususi ten- giş_ik!ı1deri de gözönünde tutacak !arına rağ;nen ağır ilerlemektedir. '11> harbec aiiı:üklemekte ger; kaldı- kati yükseltilen Alman sanayii; 

----o- , tibat alınnuştır. Kıbrıslıların ma- aiırrsak: fıüiı:timeti temsil eden. na- Buna sebep Fransızların yol üze- ar. Şimali Afrikadan Fransız ha- 3 - İşgal altındaki memleketle-Al Ja • k • l 1 neviyatı mükemmeldir. Memleke1ı- zırlar arasmda. ben.üz bir karar=- rinde yaptıkları tahribat ve araz' -.,. filolan az olduğundan ınüdııfa- ~in zirai mahsulatı; 
man rm l l e- lerini kendi ocaklarında müdafaa ıs HAZİKAN ~AZ'AR lı:k ve anlaşamama:rl:ı:k olduğu mey- 1 müşkiliıtıdır. Fakat deırizden de a- aya büyük mikyasta müessif, olma- 4 - Sovyet Rusyarun yiycek, ~ebhüste akamete ug"' - atnıiye kaı:ar verm~.s olan çiftç. ilen, 8 ~ ""-~· dana •ıkar. &giin Vışi Fraruıaıır ~ teş hücuırıına ,,.;n.,,yım Beynrtun arı beklenemez. Alman yardınıına petrol ve ham madde yardımları. 

Y. ktedicl 8.03 Pro-·~, Sa.at ayan. ·~ """""' ' ,_._ -.,,~- '- Alın 8 -
1

-k t kal •• ı- hükumetten silah ısteme er. - 1 · 9 ,~_...._az arasında l:ıulunma.ınadır. mukavemetı' uzun sürmiyecektir. ~eliru:e bu. hiç olmamış~r. an- sen.,,; - avans an eser ma d ki nnl Soy· nyor program. S.45 Ajans haber erı. .00 ıra.. ·= 1<.='" , 
ra 1 a Kıbr11Slıları çok memnun eden. bir !if musiki ve marşlar. !l.30 Evin. saati. Birisi Almanyanın el altıından yap- Fransızlar asıl kuvvetlerini cenubi ·a iktısadi takat buhranı ile karşı- ımştır. Amerikan senayii kaq,ısın-
Madrit, l& (AA.) - İngiliz Bü- cihet de Akdenizdeltiı İngiliz va. 12.30 Program, Saat ayan: 12.33 Ş<u'.- tı~ f:ı.zyik, diğeri İngiltere ile har- S'uriyede topfaıfılal' ve İngilizlerin '..aştığınd:ım Suriyede sergiizeşte a- da Alman sanayii gerilemiştir. 

yük Elçisi Samuel !fuarı!' İngiliz purlannın işlemesine mani· Blmak kılı oyun havalarL l2.4
5 Aıa:ns habeı-- b' .. alamamak çekingen:liği.. ba- ekm ğ' ğ sürdüler Zira İ.agı- ılmaktan ictinap etmiştir. Hülasa, Fransız sanayiinden istifade de ka-ıld .. .. ·· .. bet'le ·· Alın I t afından yapılan !eri 13.00 Zeybek havafu:n ve sirta,lar. 

1 ı gp2-" b .. •- e ıne ya · d ~.. h b ıı· ·ı· J · 1 h' i fi gelmı'yeee.ktir:. İşgal altındaki Kral.nın y onumu munase ı uzere an ar ar ıa.oo Program, Sa~t ayan l~.03 Ra<I- kalım Pete!'! ven:>Zll'l.a.rı u çınunaıll 1 llzier asıl n~ceyı ha~ ~u uuun Suriye ar i 1gı ız erm e ıne n -
tertip ettiği bir kabul resminde bu hava hücumlarının muv.affalayet- yo car orkestrası (1brahim Ozgijr ve 1 fardan nastl kurtnl'acak veya han- dan sevkettıkl"rı motorlu lat'ala. hayet bulacaktır. Ve harbi bundan memleketlerin zırai mahsulatı, 
harpteki Amerikan yardLillının ge-. sizliğe uğramış olmasıdır: . t• ~ llüce!deri) ııuo Ziraat takvimi gisini.sec;,ecek?.. 

1 

rmdan belrliyerlardı. Bun!:.tt önle- sonra şarki Akdenizde yalnız Lib- harp a:kı.nlan.yüzünden noksandır, 
'ten harpte Vilson tarafından. harp Mısıır limanlarından bici~den . l'B.40 Radyo caz orkestrasının devaınL . Alı:nanyanın Şatrkta Sovyet. hu· riiı:i boş buldular; ufak tefek ımı- vaya inhisar ettirecektir, ki İngi- bütün milletler-açlık ve kıtlık için. 
Uan edildikten sonııa yapıılan y,ar- talyanlardan mÜBaderee adilen. _bır 19.ao Solo şarkllar. l9.

3
0 Saat :zyaıa = akta: ld'u- ~i tl · "kü tar k vey ce ~ ku.vvetlerlnin toplanmasına mü. de- kalmıslardır. Bundan miilevel-dlma faik oldug"unu söylemiştir. vapura binerek Kıbrısa geld1gım Ajans haberletL 19,{5 İki ve üı;. Pianu ·t!ııtl.ar..nd.ayapm . o . gtt . -1 kaveme erı so p a •. a, - t b' de . at mese 

. .. .. • . etlerinin Kıhrıs- ile oa~ parwılarL 20.00 (Yurt saati"(. 20. ıfaot M"sl'tovaıfa gen.ış bir asabıyet .. irerek rleri Fıareketlerıne de"am sait bir vaziyettir. lit or aya ır manevıy -Elçı bugunkü askeTI" vazıyetten zaman, hava harek , __ _, t . 15 Fasıı sazı. 21.00 Memfeket po&tası:.ı'fıavası uyandırmıştır. Bumı naz.anı ettiler ve !i:ff gu"n içi.nde-400' kilo- Atlantik cephesinde: lesi çıkmıştır. Sovyet Rusya eskisi 
im ak · · h. bir se- W üzerinde ne "-""'ar az esır · - b M k d rdım etmiyor Sovvet 

memnun o am :çın. <Ç amı_: .. .. K.ıhı:ı.tan , • •• -- ftibara alan ve tehlikeli b.irtakmr metre ilerledtle<'. İ'k:i gün evvel Birleş:ik Amerika Ro in oor a ar ya · • 
hep mevcut olınadıgınıc bey.aıı. et- y.aptıgını ~· Ben: 111'1 . Kesilen muzakere. hadiseler vukwından kaçın.aı:ı. Ber- Akçaiı:aie - Dirizorda bulnrruyor. gemisnin bir Alman denizaltısı ta- Rusya Almanyayı doyurmak, baş
miştir. Hoare mülaleasını, dü~ya- ayrıJırk.en diger: b;ın ~a~ ~ .g~ <Baş tarafı 2 nci sayfııdir) lin bu gihiı haherla:in asılsı:a oldu- !ardı. Şimdi Fırat nehrini Hafebe rafından batırıldığını - ciddi. talı- tan tırnağa kadar kar<ısında si.lalı. 
mn her köşesintlerr gelen-_:nıılu:· dip gehy~.'.ardı. ur: a d ~rr ~& bağTı 11.adiseferdir. Bertin tabiatile ğımu. AJlmanyanm Sovyet Rusya- doğru cenuptan ..-e- şiımılıfun garbe kikat neticesinde - bildirdi. Fakat lı görmek için kara ekmek yemek, 
ta istinat .ettir~\e ~ldug~n~ ~ ~ ~ava u~um~~ag"i~~:ğ:::rr:· dün sa balı neşredilen bir telıiiğ'de 'cfaıı: J:ric;'brr anzi talebi ohnadığrru, ı;eçmiş olalri1lrler. Bu kuvvet.ter i- Atln'.ik muharebesine hala iştirak ve silahsız kalmak niyetinde değil-
v_e ~yl~mış ve soz erını şoy a asar gorm ı ı ·if'ade olunduğu v~hile nya .ounlat.ınd'iişınanlar tarın':n.dan ey- iti Iı:cıidan ilediyot'lar. B~riııi 'rıir- etmis değildir. Kafile. sistemi hala dir. Harbi uzatmak suretile Al· 
tırmıştır: 1 b 1 hedi"fle- olan Hab • t nd k • môiz•httlerinde Juıkkm .Japonya. duru.lan lıirtakım tahrik h~berle- kiye _ Surfye hududunu, diğeri İngillerenin üzerindedir. Aıneri- manvayı. mağlup etmek miimkün .7~.lınan .ar a'Ş ıc~ .• " '-" e4':lS a Cf l tacaimda &lduğu kanaatini izhar rinUh:thıaettiğiniııi.kııed:eııtbirteb- kan hava kuvvetleri ve donanması müdllr? Sovyet Rusyayı bilmem, 
Buyuk. ı;ırıtan~y~,~~:,_ "ıc1:ek. :~ • ~ etmiştir. Atlantikte. Amerika Jıaı. 'Jliğ rı~eiintiştir. ~albuki bu .teb- muharebeye girmemiştir. Ameri- .fakat bütün Avrupa kara ekmek Akdenızın şar.. ~ It a 1yan1 ar tah-1 reketi hızlanırsa Japonya için har- !iğe ve tekzıbe ragmen Tass ayanst sim edilmi.şlerdiıı.... kayı alakadar eden yalnız Atlantilı: Yiyor, çoğn da açlık ve perhiz çe-
gibi iki teşebbuste akamete ugra• · b . tirak tmek .. u- ·ü.zliil'alii '"'arkta Afman tahsidatını Iı:ahul Meseleyi bu şekilde ızah eden ve Avrupa değildir; gargte pasifik kiyor; neden mümkün olmasın? 

e 1§ e uzeı:e ç " ·. ·ı t l'ı "d:at Tass ajansının. ne dJ.şündüt;i.i hak-mış bulunuyorlar.. ıı•ye edile.yor hükmünün infazından daha yakın ediyor. Lakin tekTmı bu. a şı : kında h.eniiz bir cey söylenemez =========================== 
1 •nı.., Iıi L.. d ~ . Ide Ti lan kal'.ıul eden ass aranın aynı • 116 

......,,. r sem:p. e a.aıma." a.- _,_ ,_ · · ki1df> ise. de Sovvet Rusyanın Almanya- St;j;;ntarJ\ziihi rom.Zan: a'•s•ı1-·o· .. -.-d-iı•0 •f•,.•i•l•d-iı•. •?-] IRAK' TA d 14 b-'"--'··--• ~ Tık , zamanda •=.ep.urrın.ı şu ~ J ' ·, ,.. ., , • Salburg • Cenubi Ro ezya - Zll! w..,....u.cwnyoı: • • '. . ktedi . dan hiçbir vakit çekinmediği, bu- • 
, (AA.) - Başvekil Huggins Habe- yo k.a.binesi Çin hııhrklığın"' ılalmış ı.zalı. Etme r. ' un neticesi olarak dJı hi~bir kuş- 1 ----0---

Son hadiselerin mes-
ullerinc karşı şiddetli 

tedbirler 
Bağdat, 14 (A.A.) - Radyoda 

millete hitaben birnutuk-irat eden 
yeni Irak Başvekili Seyyid Cemal 
Maofa geçen ay zuhur eden hii<li
sclerden mes'ul olan canilere karş 
şiddetli tedbirler alınacağını söyle_ 
miştir. 

sistandan iltica eden 50()0 İtalyan iken Amerikaya ka~~ı bt~-'kt adar .,;~idaım;nya h~~e. k7 ~~:! ~u ve kuruntusu olır.adığının te- '°azan:M. Sami Kıtrayel 
. ·ı yüksek sesle konuştııgu ııaıu aca· .........., yapın ıse e .. tti il~ k istendi"' de muh-
köylüsüne masuniyet hakkı verı - ba bir blöf yapın.ı~·o-r nno? Fakat &>vyet Rusya ile aıliikası yoktur. baruz ~ r me gı 
eliğini bugiin patlfunentoya bildir• bumı kim tecrübe edC8L'k? Alman askerleri gıda i1ıibadlt> daha temeldır. 
miş ve bu İtalyanların himayı> e- H ; ,eyi~ S'ikrü 8A AN mebzul mırrtakala-ra sevk ve tak- Hüriyeti istiyenler Türkten gayri unsurlardı, 

Ali paşa bile meşrutiyeti istemiyenlerdendi dilmek üzere Habeşistandan. tahli

ye edildiklerini ilive atmiştir. 2000 

kişilik ik kafile temmuz sonnncia 
gdecektr. Diğer kafileler de en 
geç ağustos sonuna kadar gelmiş 
bulunacaklar ve mülteciler harp e• 
siri muamelesi görmiyeceklerdir. 

* 
_ Buyurunuz patron. ne em. Midhat paşa ve avenesi Mınat l ITÜ perişan olacağını, inkisama uğ 

- Himaye. ettiğiniz adamın efendiyi çok kolaylıkla elde etmiş- rayacağız:ı, anasır beynınde Dev • 
ınukadderatt babııettiğiniz es - Jl.iı;yiik Zahda Ro1Un1< 45 redersi.niz? !erdi. Bu, sarhoş veliaht, Jön Türle Jet aleyhine kargaşalıklar. çık~".:~ 
rarengiz adamın elinde değil be- • - Bir balon. !erin her dediğini yapacaktı. Os - ğım mahrem olarak telkin ettıgı 
nim elimdedir. Allaha:ısmarla - 'r-- K E D 1 -"'I.. Garson arkasını dönerek ba- manlılara hürriyet ve müsavat ve. anlaşılıyor, 
.O.ık matmazel... ğırdı: recek, meşrutiyet- ilan edecekti. Abdülhamidhı hocası, Ali paşa · MıiHikat bitmiş, merasim sona l G o- z L u·· -Bir balon ... Köpüklü olsun! Bu, meşrutiyet kime ait olacak- dıı-deırebilir... Ali paşa, Mldhdt 
ermişti. Her şeye teşebbüs edil- Loiseau tesgaha dayanmıştı. tı?. Tüı:k milletine mi?.. .. paşalann, Şlnasilerin, Ziya paş~ -
miş, yapılacak ne vars~ yaptl - O A M Gazetesini açarak çizdiği resim- Hayır. Hürriyeti istı:yenler Türl< !arın, Namık Kemallerin aleyhın. 
mıştı. Şimdi oyun bıtmış, sayı :- ' _ . _.J lerin tam yerlerine konup kon- ten gayıi unsurlardı. Ali paşa bile de idi. 
1- hesaplımıak sırası ~.· ı. madığını tetkik etti. Sonra son ti eti ist i.,,..nlerden biri 
~ meşru Y em , - (h Türkün meşrutiyeti idare • 

~ 

~~ASKER} VAZİYET 
1:1';:::>"-.;. " ' 

ŞAMTN KAN DÖK(')' LMEDEN' 
İŞGALİ İÇİN GAYRE.TLli:R 

Bir yanclıl aı:!alet ve. c.emı.y.et, T;;_ı-çesı· M. fe-.!c..JU"" haberlere bir göz at:tı. Blrden t 'di aha 
il J .... rn. rn:t u a eş ı · den, tanzimatı bayriyeden d bir yanda Laurnler e anıne yüzü buruşarak: M 

vardı. Boş ümitfere kaptlmanın Ali paşa, veliaht şehzade ura- ziyaW. zarar. göreceği aş~kardı. 
Sl~ "'-"'l"'ı. O•mn kaybedil • - Vay canına! dı hiç sevmezdi. Şehzade M"ı.ırat, Q.:___,, İmparatorlugun" u teskil 

S uriyede müttefikfet< bazı 
kısımlarda mııl.telif te

rakkil.er kaydetılnişlel"81!' de- e~ 

sas itibarile umumi ha:rekıit 
durgıınlaşm'l§tır. Bu"41 da sebep 
bir tııkım siyasi teşabbü.sleıtli'I'. 
Sam kapılanna tıaT.an miittefi.k 
kuvvetler şehre luikim müs
tahkem mevkilerde dahilde ce
reyan eden müzakerelerin ne. 
ticcsini lıekl.emekteı:Urler. Şırrn-
da bü.!ün 1ııikim ~n iş
gal edılme.-ine ra.ğmen şehre 

henüz bir tımrrı.ız mı.ku. bul.ma. 
ması ve harekatın tn.ti.li, lngi.. 
liderin dalıa ziyade ka.n diik
med.en, tahribat yapm.ada.n şeh
re girmek istemeleriM.en i~ 
!J"lınel.:tedir. Yoksa; b.~ıq .~ 
şahitlerin de teyit ~ 11'?' I n.. 
gillzler kan diikmeyı, şelırı taıı
ri p etmeyi göze almt§ olsalard.l 
Şam çoktan miittefiklenn eıln· 
de bulunacaktı. Bu insani hare
ket biUıassa kayda şayandır. 
Şamda .durgun~an harekattı 

rağmen salıil boyunca i!erliyen 
kuvvetler Beyrııtun 35 kilom.et.. 
re yakın!anna kad4r yaklaşm&
ya muvaffak olm~<hr- Mer
ciyundan ilerleyen diğer ~ 
müttefik lwlu sahilden. 2S lciı.-

·~··· y~ı;·"' , - Demek.ten kend'"ıni alamadı. · · t ·ı ka:y ~............ -
. t · ti Ka,.,rda matbaanın bekçisini d 1. 'b' so.k eski Türk an'anesını amamı e ~en muhtelif milletler Tanrimatı _...__ i'""rdı! ll.ibhiyn.,a;ı kadar l mış · '" Birasını i""'eden e ı gı ı. a- k tk b' d dı u = """"" •- -,, .ANt BİR TAARRUZ göriIPCi! d.ırdu: ,..... betmiş, açı saç ır a am · . - hayriyedeır sonra, her biri ~irer varmı§lardır. B. u, ktı.utıetf.ıtr- iki Baııut fiçısma ateş ~. - - ,t.iu va.ıı ne yok Tambu? ğa fırladı. Garson ~rkasından zağı görmiyen, hevesııtı nefsanıye.. zümre teşkil ederek hemen yirmi 

koldan harekıi~ devaım. etmekı. Yeıse - Gii;ı;cllik ... Bu akşam erken lı.ayte.tle baka kaldı. Ilk görıfü- .sile meşgul bir sarhoştu. - ı""nd:f!' de-vletbı başımı bell ııed· ı ren Loiseau oldu. ğü taksiye atlıyarak Janine'in ~~ ,.-r~::~n . Hale.be. aoğru a4tt , Kapılan J anlııe evinde. çıkım- çı.k.ı.yımrunuz.7 adresini verdi. Loiseau'yu tela. Şehzade Murat, asil Türk vata.-~ 
matönü. kıt'alann harercatı hak- yol!, doktot'Un kendisine_ .ı.~ta.- - ~ e:km~. Saa.t ikiye ge~ şa düşüren haber şu idi: nının ve Türk milletinin meşru - Eğer, bir Osmanlı meb'usan mec 
kında y~ maLıJmıı.t gıılrm.emiş- nın hafı.zası yerine geldig:ını te- liyoı-... cReisic.ümhur, Laumier'ln af tiveti idare ile kurtulacağına ço - lisi teşkil olunur da bu, anasır top-ıefonla bildirmesini hekliyordu. Kolundaki saate baka~ak tas- kt . c~a kani olmuştu. Bu, kanaat s-: Ianırsa o ·-'-it d<!'lrınlin ne hale ge 
ttr hih <'iti: • istidasırıı.. reddettiğinden a erıır b' .. ·· ·· mahsulu """' A. lman tayyanı!eri İııgiit"" Fakat anlaşt!dığına göre ııas:a _ Şimdi. saat tam biri ob.ı.z Claude Vermonl'un katili bu mimi ve ilmi ır goruşun lece:ği ıışik.!l.rdı. 

reye hücum ederek- Tay.. gün.den giine iyileşmelı:le hera-- beş ge-ıç'yor! sabah idam edilecektir.• değil.. saltanat hırsının vudiği a· Ali paşa, bir Türk sıfatile her 
mis nehri sa.hiUerinde 11u!unan her dağınık hafızasını toplıyamı. _ Buim için henüz pek er- Loiseau. düşünemiyordu. Na- ı leşle idi. şeyi. takdir ve keşfetmiş binaena -

bazı mevkileri ve mühimmat yordu. ken! sıl olup ta kendisine haber ver- Şehzade Murat, tahta çıkmak leyh, meşrutiyet taraflar:na a~e • depolarını bombardıman etmiş• Loiseau arkadaşını daldığı ka- il h k 1 ı medı'klerın' ı· anlamak bile iste- bırsile ne yaptığını bilmiyordu. nen du--"""- izhardan çekın -d .. .. 1 d k t r - A a o aylık. versin... ıl ~·u~~ 
tir. B-ıqıa mulmbU İngjli.z tay. ranlık u~unce er en ur a - mt._"ordu. Şimdi onun yegane Bu, sebeple Ali paşa, bu, ç gm memiştir. '~ de Rh .,___ e mak istedi. Genç kızın strrıru Ben ,·atm ya gidiyorum... ' k-' "-~tı h' di. 
yare...rrı ur n.uvzcuıma v kal- Soka;a çıkmadan evvel bir hedefi bir an e"'"el ar =aşını 1rell<W. ıç sevmez Ali po.•nın, Şinasiye ve, arka -
Brest !imanımı t=rmz etm~, keşfetmişti. Şimdi onun da ı d ak 'bt· bek keyfı'yetten haberdar etmekti. - k' l'aht şehzade ~ b' 

. bt' kanıyor, fakat bu ıstırabını kere da.na urar ı ıyar - Ali paşa, i ınci ve ı ' . .. "-!arma k•>'«' hareketi ıaman -bı.lhass& Brestte mülıi;n tahri.. - l J d. Abd lh ~ -·· 
rd. Bu çive döndü: Bunu yapamıyacak o ursa a- Abdülhamidi sever ı. u a - du:. Tarillirr şu tarafını aydınlat • bııt meydana getirm4lerdi1'. gösiernıek istemiyo ıı.. act ·_ o '"ılan nus" halardan var mı d - ·ıdi Sonra, Abdü1 

d d tl ""' un ,,_., · h' hır· zaman af et- mı·t, _ _,_,,. egı · - mak muvafık olur. Ya,_ Şark cephooinde İngi. saatlerde sa eee os u5~n nıne onu ıç """'"·• d' • • 1 sa.. ~ 
""" 11· ı sende• · d b hamit milli ve mı anane ere H"", şmı· dı·,,.. kadar her m.,_,ense lı ! A 'kadan gelen son yardımile onu tese ıye ça ışıvor- . mezdi. Taksinin içın e sa ırsız. ' b -• , • 

• zer merı · h Tambu, bir köşede yığın ha- d ~-kh. Şehzadelik hayatı tam ir 'arı'hi'n bu kısunları hep kapa ı geç ı .. ti--·' t du. Onun mes'ut olması içın er !anıyor, şoförü sıkıştırıyor u: w 

sistem tayyare erı ıs '''.'.".'.;" ıe · re<lakarlığa razı iken elinden !inde d'ıran katlanmış gazete- Fakat maalesef eski bi rarabaya vakarla geçiyordu. Fevkalade re- miştir. Bunun sebebini izah o' ~lck. 
mektedirler. Bunların SWr at eri ln · lerdo> birini alarak uzattı: l<i olan Abdülhamit, Ali pa~a üze- müşkül değildir. 
saatte 500 - 5.iO kilometre ara maalesef hiç bir şey ge ııyor- - Buyurun ... Taze taze! düşmiiştii. Taksi nefesi kesilmiş rinde iyi bir tesir bırakmıştı. anlı t ih' . devletilel mil· 
sındadır. Bu tayyareler Suve~ı- du. Loiseau sokağa çıktıktan son- glbi gidiyordu. Bu da yetmiyor- .. . ı Osm ar ım · i ·ı- o gece bir tenis maçında yap- Ali paşa, Abdulha;nıde ~çı m~ letile e!'-"e tutanlar hep Öz Tür-"- limanın"- bu.lı.ına.n ıı.gı ız b' ~' ··dd~t t~eddüt etti. gı'bı' hır' aralık lfısti!Cerden ed ı k Abdulh·- '""' 
..., "" edeı<ı 9 İ tığı krokilerin kl~elerine ır ra rnr mu ~ = muş . tı. Rivayet er er ı, • . ~·- kün ayri anasırdı. Bunlar bu, donaıımımımı tıııırmz - go"z attık'-- sonra saat, bir bu- Şınıdi eve mi gidecekti?. Hayır. biri patladı. Şoför taksiyi kaldı- de mesrutiyet aleyhtarlıgını ılk o- .. g 1 t 'h'n bu k •nını ı uh 

eh """ K" deki bard - _,_ munevver er arı • talyım tayyaresi e m. rır eye çuğa doğru matbaadan çıktı. Harareti vardı. oşe a rıma yanaştırıp tekerleği değiş.. l ıarak telkih eden Ali paşa uuı.ıuş- kendi diledikleri gibi )"l!7dılar ve 
tutuşmuf, bunlardan ii.çiinü ıfü- Yapılacak bir işi olmadığından evvela bir bardak bira içmek tirirken Loiseau sabırsızlığından tur. · ıroiler 
fii.rnı.iye ve diğ.,,.!eriııi de ka-ı mlirettiplerle bir müddet konuş- istedi. Bara girdiği zamkaran blir ~Idug"u yerde tepinip duruyor- Ali paşa, meşrutiyeti idame ile J ış - (Dah& var) 

'-dı k t 1 ı lik ~t garson oou güler yüzle şı a- n İ to 
1 

- m-'-pr.n~ mıwıı/fııık ıılmaıf'.:'-::r~._!_~m~u~ş,~se~r~e~e~r~e~r~e_..ge_v_eze~~·-0~-~~dı~:~~~-~~-~-~~~~d~~;,_~~~~~_:,<D::a:h•:..;v:ar:)::.__:O:s:m:•:n:lı~m=p~ar;_.;.a...;:_u~gu;._mm~~-..... ~-~~~~-· ~~~~~~~~~~-.,. _ ıniş, şakalapn.JitL 



SAYFA-4 iKDAM 

SURiYEde 
---<0---

Müttefik kuvvet 

Basım Birliği 
kongresi 

!Türkiye-Alman Torpillenen va
ya münasebet- pur hadisesi 

~,\PARA ler Şam önünde 
bekliyorlar 
(Baı la?8lı 1 inci sayfada} 

filosuna taarruz etmek istiyen ve 
açıkça İtalyan işaretlerini ta~ıyan 
Yünker 88 tipinde 8-9 tayyareye 
hücınn etmişlerdir. Düşman tayya
relerinden dördü pike hücumile 
bQmbalar atmışlarsa da diğer tay
yareJ.er bombalarını rast gele bo
şaltarak acelacele uzaklaşmışlar
dır. Avustralyalı avcılar 4 Yünker 
düşürmüşler ve başkalarını da cid
di hasaTa uğratmışlardır. Bir ta
nesi kanatlarından biri alevler i
çin<le olduğu halde uzaklaşm!§tır. 
Avustralyalılar ne hasar ne de in
sanca zayiata uğramamışlardır. 
HAYFAYA AKINLAR ARTIYOR 

Kudüs, H (A.A.) - Salfilııyetli 
mahfillerden öğrenildiğine göre, 
bugün düşman tayyareleri Hayfa· 
ya yaklaşmıştır. Dafi bataryaları 
ateş açmışlardır. Birkaç bomba a
tılmışsa da hasar ve insanca zayiat 
yoktur. Bilahare ikinci bir al3rm 
işareti verilmiş ise de bir hadise 
olmamıştır. 

BEYRUT'A HAVA HÜCUMU 
Beyrut, 14 (A.A.) - İngiliz tay

(Baı tarafı 1 iuci sal fada) 
darelerince yardım yapılması hak
kında bir temenni kararı alınmış. 
aynı zamanda bunun daha esaslı 
bir şekle raptı için idare heyetinin 
icabeden tetkik ve teşebbüslerde 
bulunması kabul edilmiııtir. 

Bundan sonra idare heyeti asli 
ve yedek azalarile haysiyet divanı 
asli ve yedek azası ve :Ankarada 
toplanacak umumi kongreye gön
derilecek murahhasların intihabı
na geçilmiştir. 

Reylerin tasnifi neticesinde ida
re heyetine bir gün evvelki 
celsede seçilmiş olan Hakkı Tarık 
Us'a ilaveten Burhan Felek, Reşat 
Feyzi Yüzüncü, Doğan Nadi, Mu

vaffak Suna! ve idare heyeti yedek 
azalıklarma Cemalettin Saracoğlu, 
Feridun Osman, Nurettin Oryan, 
Fuat Duyar, Kazım Şinasi Dersan 
intihap olunmuşlardır. Haysiyet 
divanı azalıklarına Refik Ahmet 
Sevengil, Enis Tahsin Ti!, Ömer 
Rıza Doğrul ve divan yedek aza
lıklarına M uharreın Feyzi Togay, 
Eşref şefik Atabey, Burhan Cahit 
Morkay3 seçilmiş, umumi kongre
ye gönderilecek murahhas heyete 
de Selami İzzet Sedes, Burhan Fe.. 
!ek, Vala Nureddin, Cihat Baban, 
Naci Sadullah, Sait Kesler ve Pe-

yareleri dün gece Beyrut üzerine• yami Safa intihap olunmuşlardır. 
dört akında bulunmuşlar ve bom- Müteakiben büyüklerimize ta
balar atmışlardır. Fakat hasar ya- zim ve bağWık telgrafları çekilme
pamamışlardır. Hava bataryaları- si ittifakla kabul olunmuş, Anka. 
nın şiddetli ateşi düşman tayyare- rada toplanacak Basın Birliği u
lerini uzaklaşmıya mecbur etmiş- ınumi kongresinin mesaisini bitir
tir. eliği tarıhten itibaren bir ay içinde 

Ağır yaralanan 
Alman zırhlısı 

(Baş tarafı 1 inci sayt~da) 
ya Lutuıv - sabık Deutschland -
ve yahut Admiral Scher'dir. 

idare heyeti tarafından tayin edi. 
lccek bir günrie toplanılmak üzere 
kongre talik edilmiştir. 

Kongreden sonra yeni idare he. 
yeti, aralarından bir reis intihabı 
için toplanmış ve neticede İstanbul 
nııntakası Basın Birliği idare he
yeti riyasetine Hakkı Tank Us'u 
seçmiştir. Gerek idare heyeti riya

Hava Nezareti istihbarat SeCTısi- setine yeniden seçilmiş olan Hak
nin tasrih ettiğine göre, torpil, zırh- kı Tarık Us'e gerek yeni idare he
lınm ortasına isabet etmiş ve biraz yeti azasına muvaffakiyetler c!ile
sonra ikinci bir İngiliz bombardı- riz. 
man tayyaresi gemiyi saran duman \ 
bulutları arasında ikinci bir torpil ANKARA MINTAKASININ 
yollamıştır. KONGRESİ 

lerinde vuzuh 
(Baı tu?!ı 1 inci sayfada) 

bir orduyu nakil hususunda lazım 
gelen muazzam ihtiyaçlara ne dere 
ce az tekabül edebileceği kaydı biz 
ce fazla, batta lüzumsuzdur. Çün
kii, biz pek iyi biliriz ki Anadolu· 
dan geçip kara yolile Irak ve Su
riyeye gitmek elbette adalardan 
atlıyarak hava ve deniz yolile git
mekten çok daha kolay ve daha 
emindir; fakat, Türkiyenin rızası 
ve müsaadesi olmak şartile. Türki· 
ye ise, müttefiki İngiltereye iha
net ederek kendi topraklarından 
İngilizlere muhasım bir ordu.nun 
geçmesine razı olabilecek bir millet 
ve devlet değildir. Bi2, her >ki mu
harip tarafa karşı bitaraf ve dü
rüst bir siyaset takip ediyoruz; 

bize dokunulmadıkça da bu yolda 
yürümekte devam edeceğiz. Ana 
prensip olarak Türkiye ile harbet
nıedikçe Türk topraklarından ge
çilemiyeceğini kabul etmek gerek
tir ve bu kilidir. Ege adalarından 
sıçramanın kıymetini ve tek hatlı 
demiryolunun kifayetsizliğini ileri 
sürmek, bu lıahiste, bizi ikna ede
cek kıymette deliller değildir.' Yu
kanda da söylediğimiz gibi, Alman_ 
yanın, Türkiye ile siyasi jbtilil 
çıkmasına sebep olacak her hare
ketten çekimnek lüzwnunu gözö· 
niinde tutması, münasebetlerimizin 
barış ve dosiluk çerçevesi içinde 
kalması jçin kafidir. Nitekim yarı 
resmi bir Alman tebliğine benzi
yen Bertin haberinde bu cihet vü
zubla tebarüz ettirilmektedir. Ha
berin sonunda .Almanyanın Türki
yeye karşı olan siyasetinin esası 
hiçbir türlü ihtilafa meydan ver
memektedir• cümlesile teyit \'e te

kit edilen •Almanyanın. Türkiye
nin emniyetine hiçbir vakit taar
ruz emeli beslemediği> teminatını 
memnuniyetle karşılarken harbin 
başındaki fena havanın sebebini 
~stermek istiyen •Bundan 18 ay 
evvel anlaşmamazlıklara sebebiyet 
veren Türk siyasetinin bugün Tür
kiyeyi ihtilaftan uzak tutmıya ma
tuf olduğunu görmek ise Berlin 
için kafi bir itmi'nan eseri olarak 
telakki edilmektedir .• cümlesi üze. 
rinde biraz durmak istiyoruz. 

(Baş tarafı 1 inci sayfada1 
ayni vaziyette bulunan diğer her
hangi bir vapur gibi batırılmıştır. 
Almanya kaçak eşya götüren her 
vapuru, milliyeti ne olursa olsun 
batırmıya karar vermiş bulunmak
tadır. 

AMERİKADA GALEYAN 
Vaşington, 14 (A.A.) - Robin 

Moor vapurunun bir Alman deni
zaltısı tarafından batırılmış oldu
ğu haberinin tevlit ettiği aksüliimel 
ifrat ile tefrit arasında temevvüç 
göstermektedir. 

Bazıları, harp gemilerinin tica
ret vapurlarına refakat etmesini 
ve •topçu ateşine Jıaşlanılmasın1> 
istemektedirler. Diğer bazıları ise 
haisede Almanyanın mes'uliyeti 
olup olmadığı hususunda mütered
dittirler. 

Hiiktimet merkezinde kat'i bir 
diplomatik teşebbüste bulunulma
sına veya Alınanyaya karşı en şid
detli tedbirlerin alınmasına intizar 
edilmektedir. Hüktimet meseleyi 
b1yük bir ehemmiyetle tetkik et
mektedir. Gazeteler ise Amerika
nın geçen Umumi Harbe girmesi
ni intaç eden Lusitania'nın torpil
lenmesi hadisesini hatırlatmakta
dırlar. 

Fransız 
donanması 
<Baı tarafı 1 inci sayfada) 

Fakat General Vedillac'ın emrile hare-
ket eden yerli kıtü.lar bize ıll:hAk eden-
lere arkadan a~ etmişlerdir. 

İngiliz ve Hür Fransız kuvvetlerinin 
Suriyeye girmesi Fransada ve şimali 
A!rikada çok büyUk akisler yapacaktır. 
Bu hareketin neticelerini şimdiden A
miral Thırlan'ın son nutkunda görebi
liriz. Bu nutkuyle Darlan sıkıntı içindE: 
bulunduğunu ve İngili.z.lerle harp et
mek için Fransızları Almanlarla bir
leştimıek siyasetini tatibk edemiyece
ğini anladığını ifşa etmektedir. 

~ \ HAYAT YARl,llUN 

~"'2-~ DİREKSİYONU DUR __ ,.., 

T. iŞ BANKASI 
Küçük tasarruf 

hesapları 

1941 ikramiye planı 
KEŞİDELER : 4 Subat, 2 Mayıs, 

1 Aıuıtos, 3 İkinclteşrio 
tarihlerinde yapılır. 

1941 İknmiyeleri 

1 adet 2000 Liralık 
3 H 1000 t9t 

ı " 750 " 
4 ,. liOO • 
8,. 250., 

85 " 100 .. 
ao .. ao .. 
300 • 20 • 

= 2ooo~ı:.ıra = 3000- " 
= 1500- " = 2000.- ,. 
= 2000,- " = 3500- " 
= 4000- .. = 11000.- " 

Bir Türk genci 
• 
ış arıyor 

Uzun :uımmı ticaretle allıl<adar de
vairde memurluk etmiş her tür!U res
mi, hususi muamelAtı bilir, 8'11'JC8 fo
toğraf ve filmcilik !§!erinde ihtisası 
varoır. 

ZAYİ İstanbulda Şehremininde, 
Keçecllerde Çapada 6/6/941 cuma günü 
saat ı l raddelerinde ar.ıbadan çıkar

ken ccltetiml düşü.rdüın. içinde nüfus 
cüzdanım ·\'ardı. l'aram yoktu her kim 
buldu ise memnun edeceğimden lütfen 
aşaf;ıdaki adreEe getirmelerini rica e
derim. 
BakıJ'küy Emrad Akliye ha..<!anesinde 17 
o.el servbde Ed.:inı~li ba.~taba.lucı A.hmet 

Veygand'ın ise mütareke şarUarı çer
çivesini aşan bir harekt>tte bulunmıya-
cağı tahmin edilmekted.r. Amiral Dar- ZAYİ - Bcyo~lu Malmüdürlüğünden 
tan Fransız donanmasından müzaheret almakta old•ığum 3830 numaralı rnaaş 
göremiyeceğini biliyor. Çünkü donan- cüzdanımda Sanyer As. Şubesinde ka-

.. it batın .. d it yıllı ı3 No: lu 'l'ütun ikram;ye cüzda-
ma mure e ın yuz e a mı§ı Bre- . .. .. .. , . 
tagne'hdır. Bretagne'lılar da ise millJ nırnı Ye tatbik mührumu zayı ettım. 
his kuvvetli ve Almanlara karşı duyu- Yenisini çıkaracağım. Zayilerin hükmü 
~ kin derindir. Şayet Darlan donan- yok~r. 
maya hücum e.."1lri verirse bir çok Fran Hava Nezareti sözcüsü, zırhlıya 

yapılan hasarın çok büyük oldu
ğunu kaydetmiştir. Filhakika bu 
gemi sabah saat 10 da Mandal a
çıklarında görüldüğü zaman, ~·alııız 
elli mil mesafe katetmiş bulunu
yordu. Halbuki bu tipten bir gemi
nin normal sür'ati, takriben 26 mil
dir. 

Ankara, 14 (A.A.) - Türk Basın 
Birliği Ankara mıntakası kongresi 
Bugün sut 11 de toplanmiJ, idare 
heyetinin iki senelik faaliyeti hak
kındaki raporu okunmuş, bilahare 
dilek ve hesapları tetkik encümen

leri seçilerek tetkikler yapılmllJ ve 
uzun müzakere ve hararetli müna
kaşalardan sonra rapor tasdik ve 
idare heyeti ibra olunmuştur. 

sız harp semileri ingilizlere iltihak ede 
Türkiyenin İngiltere ve Fransa celttlr. Amiral Darlan Dakar'da bulunun 

ile niçin bir tedafüi ittifak akdet- Richelieu zırhlısına Orent llmantna dön 
tiği o kadar çok s<iylenmiştir ki ar- ·mek emrini verm;ştir, Fakat gemi mil
tık bu bahse tekrar dönmiye lüzum retteabtı bu emre itaat etmemiştir. Bu
. ktn B' b "ki devletle Alman- nun Uzerıne de Richelieu Dakar'da kal-

ibi: E . 1 Z Z E T , Ne riyal 

Direktörü: Cevdet Karabilıin 

Basıldıiı yer: •Son Telpar. 
~o r. ız, u ı mışt » 
yaya karşı harbetmek için ittifal< --"-·----------

Matbaaaı 

etmediğimiz gibi, ne 18 ay evvel, !1111••••••••••••••••••••-'-!•••••!!I 
ne daha evvel, ne daha sonra, an·' 
laşmamaz1ıklara sebebiyet veren 
bir siyaset de takip etmedik. Siya
setimiı, her zaman halis, samimi, 
dürüst ve berrak bir sulh siyaseti 
olmuştur; fakat bu sulh siyaseti 
miskin bir mutavaat siyaseti de
ğildir. istikla!imize, hükümranlığı
mıza, yurdumuza, şerefimize hür· 
met etmiyen zelil bir sulhü harp
ten çok daha ağır ve pahalı telak
ki ederiz. 18 ay evvelki anlaşma· 
mazlıklara sebebiyet ..-eren Türk 
siyaseti değildir; Türk siyasetinin, 
Türk ruhunun iyice anlaşılmamış 
olmasıdır. Aylardan, hatta seoeler
denberi Atatürkün ve İnönünün 

•Yurtta sulh, cihanda sulh. pren-

Vişi erkanı Bundan sonra umumi kongreye 
gönderilecek murahhas adedinin 

(Ba, tarafı 1 inci sayfada) tayin ve tesbiti ile Basın kartı ni-
ça yumuşak bir dille, müttefik zamnamesinin bir u evvel intacı 
kuvvetlerin Suriyeye duhulünden ve kanun hükümlerinin tamamen 
evvelki statükoya avdet lüzumu tatbikini temin meseleleri üzerin
üzerinde ısrar etmekte ve Suriye- de kararlar ittihaz olunm~tur. 
de Alman kıt'alarının ve dü man Müteakiben idare heyeti ve hay
malzemesinin bulunmadığı hak- siyet divanı ve kongre murahhas
k~ndaki resmi tekzipleri İngiltere- !arı seçilmiştir. Kongre ittifakla ve 
nın kabul etmemesi hakkında teh · alkışlar arasında Milli Şefe tazim . 
ditkar olmaktan ziyade müteessir 
bir ifade ile teessüflerini bildir-
mektedir. 

Esasen bitaraf bir menbadan bu· 
raya gelen haberlere göre, Dar-
lan'ın İngiltere hakkındaki siyase. 
ti, Viııi nazırlar heyeti toplantısın-
da çok şiddetli münakaşaları mu-
cip olmuştur. Petenin mesai arka-
daşlarından br çoğu istifaya kadar 
gitmişler, Fakat ancak, bazı feda-
lı:arlıklar ve ezcümle İngiltere ile 
anlaşmazlığın mevziileştirilmesi 
~aran üzerine bu fikirlerinden ge-
ti dönmüşlerdir. 

DOKTOR 
Hafız Cemal 

LOKMAN HEKİM 
DAHİLİYE MÜTEHASSISI 

Divanyolu 104 
MaayeBe sullerl: %,5-6. Tel: %2398 

DOJı:TOK 

Feyzi Ahmet Onaran 
ciLDiTI: VE ZÜHKEVİYE 

MÜTEHASSIS! 
(Babıali) Ankara caddesi Capl-
oğlu Yokuşu Köşe başında No. f3 

~ 

Göz Hekimi 
Dr.MuratR ami Aydın 
Beyoğlu - Parmakkapı, İmam 
sokak No. Z - Tel. 41553 

1 Muayene ve her türlü ıöz 

1 ameliyatı fıkaraya parasızdır. _. 

ve Meclis Reisile Başvekile saygı 
telgrafları çekilmiştir. 

GÖBELS 
(Baş tarafı 1 ınci sayfada) 

miştir. Bu tedbir hakkında hiçbir 
izahat verilmemiştir. 

Dowjones ajansına göre Göbbels 
cGirit meselesi> başlığı altındaki 
makalesinde ezcümle şöyle demek.. 
tedir: 

cÇörçil Almanların zahiri hare
ketsizlik devrelerini müteaddit de
fa tecrübe etmiş bulunmaktad1r. 
Bu hareketsizliğin Almanların bü
yük darbeler indirmeden evvel u
zun uzun nefes aldıklarına delalet 
ettiğini pekiiliı bilir. Eğer iki ay 
evvel Almanlann Haziran bidaye

tinde Giridi alacakları söylenmi' 
olsayuı ÇörçiJ buna hiç şüphesiz 
gülerdi. Eğer bugün de iki ay sonra 
ne olacağı söylenecek olsa yeniden 
gülmesi pek muhtemeldir. Halbuki 
iki ay 900ra müşkülatla karşılaşa
caktır.• 

Hırvatistan 

sipinden ilham alan Tiirk siyaseti 
asla değişmemiştir ve belki de yıl
lardanberi hiç değişmiyen tek siya
set de budur. 
Almanyaoın nihayet bu hakikati 

anlamış ve Türkiye ile komşu vazi
yete girdiği zaman Türk.iyeye ve 
Türk siyasetine yaklaşmış olması
nı, Türk su1hünün idamesi baKı
mından memnuniyetle karşılıyo· 

ruz. Bütün temennimiz, Almanya
nın ve liderliğini ettiği Mihver 
grupunun, bu hakikati daima böy· 
lece anlamalannda ve TÜrkiyeye, 
dürüst barış siyasetinde devam e
debilmesi için, yardım etmelerin
dedir. 

Abidin DAVER 

Beden terbiyesi 
(Baı tarafı 1 inci sayfada) 

'<anunu mucibince şehrimizdeki 

beden terbiyesi mükelleflerinin 
f&•ı tarafı 1 inci sayfada) teşkilatlandınlmasına Mvam olun-

Ber!in, 14 (A.A.) _ Von Ribben. maktadır. Dün de Eminönü mrnta
trop'un bu akşam Venediğe gele· kasında oturan ve bu mıntakadaki 
rek Kont Ciano tarafından karşı- müesseselerde çalışlan kadın mü
landı.ğı haber verilmektedir. İki kellefler Gülhane parkında ayrılan 
nazır geceyi birlikte geçirecekler- sahada toplanmışlar, bölüklere ve 
dir. gruplara ayTılmışlar, harekata baş

Londra, 14 (A.A.) - Haber ve- lamak üzere icabeden hazırlıkları 
rildiğine göre Venedikte Hırvatis- yapmışlardır. Bugün de aynı yerde 
tanın Üçlü Pakta iltihakı merasim 1 Eminönü kazası dahilindeki erkek 
yapılacaktır, mükellef!Pr toplanacalı.lardır 

Kadıköy Vakıflar Direktörlüğü ilanları 

Aylık kirası 

Lira Kr. 
Semti Mahallesi Sokağı Numarası Cinsi 

5 00 Kadıköy 

5 00 Üsküdar 
3 00 c 

~ 
•o 00 Beylerbeyi 
18 00 Kadıköy 

5 00 Beykoz 
~ 3 00 Üsküdar 

6 00 Kadıköy 

2 50 Üsküdar 

1 50 Üsküdar 

Osmanata 
Selmanaga 
Kuzguncuk 
Abdullahaıta 

Osmanağa 

Yalıköy 

İhsaniye 
caterağa 

:Rumi Me~ 
paşa 

Selimiye 

K~ili 
Selman pak 
İskele 
Abdullahaia 
Dellalzade 
Yalıltöy 

Çalmacılar 
Moda 
Semsipaı;a 

Hamam 

48 Dükkan 
48/1 Dükkan 
61 Dükkan 
16 Arsa 
43 Ev 

9 Dükkan 
65 Dükkan 
40 Dükkan 
63 ı.;1 11 Dükkah 

48 Baraka 

Yukarıda cins ve mevkileri yazılı yerler 31/5/942 Gonuna kadar klNlya 
verilmek üzere müzayedeye çıkanlmıştır. ihaleleri 19/6/941 perşembe günü 
aaat ı~ dedir. İsteklilerin müdürlük Akarat Kalemine müraC'1atları. ( H04) 

İstanbul Vakıflar Direktörlüğü ilanlan 

Cinsi Miktarı 
Muhal'llmen bedeli 
Kuruş. santim 

İlle teminat 
Lira kuiuş 

Ekmek 80000 - Kilo 12 25 735 00 Kapalı Zarf 
Beyaz Karaman eti 36000 c 80 00 1820 00 « , 
Süt 40000 c 20 00 600 00 c « 
Yoğurt 32000 c 25 00 800 oo c c 
Sade yatı 8000 « 140 00 840 00 c , 

Gureba Hastan.esile İmaretlere 941 .Malt senesi için }üzumu o]an yukarda 
cinsleri yazılı yiyecek ma.ddelerinin hizalarında gösterilen ınlktarlan ayrı ayrı 
eksiltmye konu.lmuştur. !halesi 30/8/941 Pazarı.es; günü saat 14 de İstanbul 
Vakıfıar Başmüdürlüğü binasında toplanan komisyonda yapılacaktır. 

Şartnameler her gün Levazım Kaleminde görülebilir. 
Kapalı zarllC: yapılacağı için 2490 sayılı kanunun tarifi veçbile hazırlı

yacakları zarOan ile teminat aktes! makbuzlarının ihale günü saat 12 ye ka
dar Komisyon reisliğine verilmesi ıartltr. 

Posta ile gönderilecek zarflar ve teminatlarda iMle günil saat 12 ye ka· 
dar gelmiş bulunması Mzımdır. Postada olacak ıecikmelerden mestuJiyet ka-
bul edilmez. (4501) 

lstanbul Defterdarhğından : 
Bilyül<ada Hükümet hinası içinde Tapu mahzeninde yaptırılacak (1185,95) 

lira keşl!U tamir işi; :ıil/6/941 perşembe günü saat 15 de Milli Eml5k MUdür
lüğ~nde müteşekkil . koınisyonda a~;ık t'ksiltme ile ihale edilecektir. Muvakkat 
teminatı 89 liradır. Isteklilerin, en az bir t;ıahhütte (1000) liralık bu işe ben
zer iş y3pdığına dair idarelerinden almış oldukları \'eslkalara istinaden İs
tanbul Vilayetine müracaatla eksiltme tarih.inden tatil giınleri hariç 3 gün evvel 
alınmış ehliyet ve 941 yılına ait ticaret odası vesika~ını hamil o1malan iktiza 
eder. Eksiltme evrakı her gün ~1'illf Emtak 4 ilncü kaleminde &örülebilir. 

(4431) 

İstanbul Deniz Komutanlığından : 
Deniz liscı:;inin birinci ve ikinci slnı.tlariyle Deniz gedikli okulunun birin

ci sınıfına talebe kayıt ve kabulü.ne l/Haziran/941 tarihinden itibaren ba~la
nacak 10/Ağu:;;tos/941 taiihine kadar dc\·anı olunacaktır, 

İstanbulda bulunan i~1eklilerin K.a ımpaş.ada bulunan komutanlığunız'1 
taşrada bulunanların mahalli a:-kerlik liUbelerine mllracaatlan. (3749) 

İDARrSİNİ Bİllll İ$ llANICASINOA. 
IKRAMIVl!:L.İ HESAf' A.ÇAA 

Deniz Gedikli Erbaş Okulu 
Direktörlüğünden : 

ı - Bu &ene okulumuzun yalnız birinci sınıfına talebe alınacaktır . isteat 
)ilerin aşağıda yazılı evraklarla müracaatları. 

A - Nüfw cüz.danı ve tasdikli bir sureti • ta&hib eclilmlı nüfus cüıdam 
kabul olunmaz>. 

B - İlk mektep şabadetnam6i. c'iizerinden bir sene eeçmemiş bu1unu~•k'> 
C - Kendlsinin ve ailesinin hüsnühal eshabından bulunduiwıu eö•·~ 

polisten musaddak hüsnühal ilmuhaberi. 
D - Üzerinden bir sene geçmemiş tiçek aşı kAğıdı. 
E - Birinci sınıt için l/Ey!IU/UU de 12 yaşını bilirmiı ve 16 y.,,m 

bitinneııtiş hulunmak. 
F - ~ adet vesikalık toto~raf. 

2 - Kayıtlara l/Hıuiran/~l ııünü başlanacak ve 10/ Ağustos/941 günil 
rıihayet bulacaktır. 

3 - Kayıtlar İstanbul Deniz Komutanlığında ve Mersinde deniz ecd!Jcl\ 
ttbaş orta okulu müdürlüğünde yapı\acatından isteklilerin bu iki mahaldea 
ber hangi birine milracaaUarı. 

4 - Müsabaka imtihanları Türkçe, Matamatik, cTarib, coğrafya, yurt bil• 
lisi• derslerinden 

15/Ajustos/941 Cuma ctlnü aaat 9 da yapılacalı:tır. (2947 - 4183) 

,_Deniz Leva:um Sabnalma Komisyonu ilanları 

T. Bedeli 
Lira Kr. 

İlk temınat 
Lira Kr, 

(0.000 metre erat elbiselik şayağı 151.532.00. 8826.60 
12.000 metre erat kaputluk şayak kumaşı 55 83C.OO 4041.80 
1 - Yukarıda cins ve miktarı ya.zıh iki kalen1 ,;"·•YD.k ku.,naş p.:zarlıkla 

alınacaktır. 

2 - ElbL.c:elik .şayak kurn . .oşın pauır1ığı 20/tlaziran/941 CtLTia gfi.nL 3aat 
14 de ve kaputıuk şay;.ık kumaşın ekslltm<'si ayn gwıdf? saal ı > de y pıla

caktır. 

3 - Elbı~lik şaya"'ın ş rtnamesi (758) ve kaputluk şayağın şartnam~ 
si (279) kuruş bedel mukabilinde her gün konıi~yondan alınab ı 

4 - Taliplerin belH gün ve saatte 2490 sayılı kanunu l i tcc:. g. ve ık ve 
:yukarıda hizalarında gö~terılen miktarlarda teminat nı<ıklıu:t \·cyu bank~ 'T!ek . 
tuplarile istanbulda bulunan komisyonda hazır bulunn.ahu·ı. (4 l68) 

* 1 - Tahmin edilen bedeli (12.855) lira (20) kuruş olan 2000 metre tolebe 
elbiselik şayak kumaşının 17/Haziran/941 salı günü saat 14 de pazarlıkla ek
siltmesi yapılacaktır. 

2 - İlk teminatı (964) lira (14) kuruş olup şartnamesi her gUn p.-ınısı..ı 
olarak komisyondan alınabilir. 

3 - Taliplerin 2490 sayılı kanunun islediği vesaik ve ikinci maddede ya
z.ılı miktardaki teminat m~kbuz veya banka mektubu ile biı-lıkte belU gü.o 
ve saatte istanbuldaki kcımisy9nda hazır bulunmaları. (4467) 

Toprak Mahsulleri Ofisinden 
1 - 941 senesi Afyon mahsulü, ıeçen senelerde olduğu gib., h••haş eki

mine müsaade edilen sahalarda mües~cs T. C. Ziraat bankası ~ubc ve ajans
ları marifetile müstahsilden mübayaa edilecektir. 

2 - Mübayaaya 15 Hazirandan başlanacak ve 15 Eylülde nihayet verile
cektir. Bu müddet zarfında AfyonlarınJ Ziraat bankası şube ve ajanslarına 
scıtmıyanların, RlÜ<ldelin nihayetinden sonra \.·uku bulacak rnüracaatlan ve 
scrdedecekleri mazeretler kat'iyen kabul edilmiyeeektir. 

3 - Asgari bjr kiloya kadar satışa arzdilcn afyonlar milbayaa edilecektir. 
Malını bizzat T. C. Ziraat bankası şube ve ajansına glılüremiyenler, köyleri 
namına veya birlc.şcrek: teşkil edecekleri gruplar namına aralarından birici 
mutemet tayin ederek maHarını bu mutemet vasıtasile teslim edebilirler. Bu 
takdirde gerek teslim ve tesellümde \'C gerckı:;e para tediyelerinde Ofis bu 
mutemedi mal sahibi addedecektir. 

4 - Geçen senelerde olduğu (İbi 
sı ekspertiz ücreti vesair her ne naırt 
yacuktır. 

bu sene dahi rr.:üstahsilden sandık para ... 
ile olursa olsun hiı; bir ma.c:rat alınmı-

5 - Drogist afyonlar bu sene D.A,D.B,DC. barllerile rumuzlanmak üzere 
üç sınıfa ayrılacaktır. 

Tamamiyle konaksız olarak ince ve temiz toplanmış reuk ve koku itiba
rile mümtaz va:sı!lı afyonlar D. A. 

12 den faz.la morfinli (A) sınıfına ithfıl edilmiyecek derecede az konaklı 
ve renk itibarile caz.ip, yüksek evsaflı kaba afyonlar D. B. 

12 den !J.Z morfinlı çok konaklı, yağmur yemiş rengi bozulınuş düaük 
vas.ı:tlı afyonlar D. C. 

Sınıflarına ayrılacaktır. 

Bu tasni! rnıntaka itibarile olmayıp umumidir. Yani bir rnıntakanın nis
beten iyi olan atyonu (A) ve daha düşük afyonu (B) ve en kötü afyonu (C) 
addedilmiyecektir. 

Satışa arzedilen a!yonlar han&:i rnın takanın olursa olsun kalitesine göre 
yukarda brif edilen sınıflardan liyık olduğu bir sınıfa ithal edilecek ve o sı.. 
mfın fiyatine tabi tutulacaktır. 

Yoğuru1mu~ afyonlar D. C. sm.ıtından addedilecek ve bu sını!ın fiyatine 
tabi tutulacaktır. 

Hileli katkılı atyonlar yuı.nurta ve sütle kanştınlınış dahi olsalar mağşua 
addedilecek ve sureti kat'iyede mUbayaa edUmiyecektir. 

6 - Al.yon fiyaüa.M e:eçen sene yapılan zamma iliivctıen bu sene de ye-

niden arttırılmıştır. 
D. A. sınıfının beher morfin derecesi 80 kuruş c:seksen kuruş> 
D. B. sının.tının beher morfin derecesi 65 kuru§ caltmış beş K.> 
o. c. sınıfının beher morfin derecesi 55 kuruı .-elli bes K.> 

olarak tesblt edilm;ştir. 
7 _ Bu sene mübayaalarında a.tyon bedelleri 11.k teselh.ımdekl 1artılar 

üzerinden tahakkuk ettirilecek ve aynca fire tenzil edilmiyecektir. Topakta.k:I 
ieklini muhafaza etmiyecek kadar sulu ve rutubetli alyonlar kurutulduktan 
gonra te:;ellüm edileceğinden, müstahiiillerin mallarını kurutm&dan evvel sa
tışa arzetmemelcn Lhundır. 

e - Satışa arzedilen a.tyonlardan mağşuşları ve eski sene mahsulü olan
.tar varsa tamamen aynldıktan ve kabule şayan görülenler 6 ncı maddede izah 
edilen sınıf~a seçildikten sonra ayn, ayn tartılacak ve bu tartı üzerinden 
ber mıntaka için seyyanen: 

D. A . sınıfına girenlerin beher kilosuna 1014.0 •On lira kırk K., 
D. B. sını.tına girenlerin beher kilosuna 7,80 cyedi L. seksenK.> 
D. C. sınıfına ııJrenlerın behe< kilosuna 6,05 <altı L. b~ K.> 

besabile tediyat yapılacaktır. 
Bu sureüe teslim edilen afyonlarm laboratuvarında yapılacalt tahlU 11'1 

ofisin merkez deposunda yapılacak nihai muayenesinden sonra, 6 ncı mad
dede yazılı her sınırın beher mor!in de:·e·cesi fiyatı üz.erinden tahakkuk edec:k 
bedellerine nazaran, afyon teslim eden rrıi.lstahsillerin alaca!ı teuıhilr etli.ıtj 
takdirde bu para yine kat'! teselfümü müteakip Ziraat bankası şube ve a ... 
5~nsları tarabndan alfıkadarlanna prim olarak ödenecektir. 

9 _ Eski ııene mahsulü Drogist alyonlar kat'iyen mübayaa edilmiye. 
celı:tir. 

ıo - Soft afyonlar, afyonun rengi, il~ime elverişli olması vesair rr.ümey• 
ylı. vasfına nazaran, bu mıntaka;ya gönderilen o!.is ek..q>eriııln ll1:uayenesi ~eti
cesinde tesbit .. deceği kilo fiyatı üzerinden .-;<>ft nunbkalarında, yıne T.C. Zıraal 
bankası şube ve ajanslan tarafından rnübayaa cdilf!'f'C:k.tir. 

11 _ Tabiaten düşük mon'.inli veya yük.5ek: rr.orfınli mmtak:.alar ıçin, tas ... 
n:i:fe ve kıymet takdifinde mtnlak.::vi bır tc-frik gCizetilmiyece~ırden ve ı-:-ıah ... 
sul hangi mınt.akadan olursa olsun kalite.:1ıne nitZaran ı?rebiJeceği s1n1fıtı 
fiyatına tnbi tutulacağından müstah ıil~rin bir mıntak..ıı m~hsulünli b:l$ka 
bir mıntakaya naklelrr,eJ! külietuı~ yiJ<; crunemele.ri ta.va.iye olunur '3231---\573 \ 


