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SiYASi HALK 

Romanya 
SEFERİ 

vaziyette 

Harp davam ediyor 1 

~~~~~~~-~~ ..... -~~~-~-~--

Almanya, S. Rusya 

ve Romanyadaki 

askeri haz ırhk ların 

hedefi neresidir? 

Z l R AA T VEKİLİ Romanyada yeni 
heg'eti umumigesi tedbirler alındı 

----------
Almanyanın hazırladığı 
sulh taarruzuna karşı, 
İngiltere, daha evvel dav
ranarak Londrada topla
dığı Müttefikler konfe
ransından nihai zafere 
kadar hareb devam kara
rını almııtır; İngiltere ve 
müttefikleri, Mihverin 
Avrupaya kabul ettirece
ği sulhü şimdiden reddet
mektedirler. Harp devam 
ediyor ve edecektir, iki 

taraftan biri dövüşemiye
cek hale gelinceye kadar. 

Ankara, 15 Haziran 

Kanunun 
Üzerinde beyanatta bulundu 

Ankau, l& (İkdam muhabirinden) - Büyük Millet Meclisi hu· 
gün doktor Mazhar Gerınen"in baş kanlığmda toplanarak çiftçi mal· 
larının korunmasnıu ait kanunu m üzakerc cyJemjştfr. 

Kanunun hey'eti un11uniyesi Ü ıer inde müzakerenin açılmasını 
takiben söz alan Refik İnce mevzu bahis kanun layihasında takip ve 
istihdaf edilen maksatlar etrafında izahat verilmesin.i istemştir. 

ZİRAAT VF.K.İLİNiN BEYANATI 

Kanunun hey 'et i uınu111iycsi üzerinde izahat verilmesi hususun .. , 
da ileri sürlilen arzıı li7erine kürsÜ~"e gelen Ziraat Vekili Muhlis Erk
men kanunun nıaksot ve gaJesinin i•miııin ifade ettiği gibi çiftçi 
n1allarının korunmasından ibaret bulunduğunu \'C biiyi\.k bir ihtiya- ~ 

ca k0:trşı!Jk te-şkil eJlediğini işaret ehniş ve dcntiştir ti: 

•Kan un u n n;" k · 3 t \' e g ay esini iki ı -;;;;:;;:;;;;;;;;;:;;:;;::;;:;;;:;;;:;:;;:;:;;,;;;:;:;;;;: 
esasla tvıJlıya:hilirirn. Bunlardan 

birincisi ve başta gekııi çiftçi mal-ı Türk ı· y en · n 
!arını knrum:tk zararı önlemek ve ı 
meydan \'Ptm<'mC'k, ikinci$i de za
rar vaki olunca hel"hangl bir şik.§.~ 
yet, .• m'iracaatı bcklemclcn hat
ta zarar görenin iste_v ip istemedi· 

(Dovamı 4 üncü sayfada) 

Amerika 

Amerikada ki 
ala-c.akları Romanya kuvvet diktatörü 

General Antonesko 

İngiliz ve Amerikan radyoları • 

GAZETESi 

Yeni bir 
tehdit! 

Alman Amiralı 

Lüzov dedi ki: 

Amerikan 
de vrigeleri 
batırılacak! 
"0 zaman, Ruzvelt 
harbe girmek için 
bahane bulacaktır,, 

SA YJ 688 - SENE 2 
F 1AT1 

Her yerele 
Dİ!Ut.AT T A K v ı M 
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Son Telrraf Matbaa11ncla Baıılır. Kuruf tqr J 

Sttriye salo.iliade İngiliz dona nlllASile hari>e tutuşan Fransı 

donawnawıa mensup Dünlı:erk aı:hbsı n Siroeo 

ÇORÇILIN NUTKU 

'' Ne olursa ol
sun mukave
met edeceğiz ,, 

o---

1 n g i 1 i z B a ş v ekili 
Amerikanın ulvi 
kararını bekliyor 

Londra, 18 (A.A.) - Churehlll Ame· 
rllı:adakl Roch...t.er Ünlvet"sitesi l=afm 
dan kendisine Fahri hulnık doktoru pa 
yes.'..-nin tevcihi müna.se-betile ve mez
kur Üruversileye teşelı!kiir etmek ma!<
sadlle bugün Aınerı alılara. bit.a.ben 
rııdyoda lrad •ltitl lbr nutukta Ame
rikanın kendi ••lımıa sösterdifl ilimat
la.n bahsed,,_ • ..,ümle şöyle demiştir: 

Bu ltlııwla li;yık olmal< l~lıı sallba 
9"h~m. Fabl beııl en ziyade mü 

" 

SURiYE 
sahilinde 
lngiliz - Fransız fi-

laları harbe tutuştu 

Müttefikler Kis
ve, Jezzin şehri
ni işgal ettiler 

Şam muhasara edildi, 
Bey r ut Müttefiklerin 

tehdidi altında 

M jh\·eriıı bir su]Jı taarrL~zn 
yapacağı Ye Hess'in ln

giltereyc sulh teklili ge. 
lirdiği söylenip dmurkcn İngiltere 
ve ınütteliklcri, daha eV\'C) davra
narak bir mukabil taarruzla bu 
sulh Hlkırdılarını ve belki de tek· 
liflerini reddettiler. Birkaç gün ev
vel Londrada Saint James (Seni 
Ceymis) saraymda İngiltereli. İn
giliz İmpara!Mluk aile&inin diğer 
ilıası olan Donıinyonları, Hindis· 
tanı, hür Fransayı ve lngiltcrcnin 
yanında Alınanyaya ka~şı harp 
halinde bulunan diğer biitün dc,·
lctleri temsil eden murahhasların 
iştiraki ile bir konferans toplandı. 
Konferansta, İngiltereyi Başvekil 
ile Hariciye Nazırı ve ekalliyet par
tisi liderleri temsil ettiler. Nutuk
lar söylendi, miizakereler yapıldı, 
rndlar içildi. Konferansın müzake
re ve kararları şu dört kelime ile 
hülasa edi.Jebilir: Zafere kadar bar. 
be devam. 

---·o---
Bütün Alman 
konsoloslukları -
nın kapatılma-

Son karardan ala
caklarımızın serbest 
olduğu anlaşılıyor 

Anıerjka Reisicünıhııru Ruz
veltin emrile Amerikadaki 
Jl.lilı.·cr devletleri alacakları 

bloke edilmiştir. Mihver t"ba
ası ve n1ücsseseleri Anıe-rika
daki alacaklarına tasarruf e· 
demiyeceklerdir. Soveytlcr, 
Portekiz, Finlandiya, İsveç, 

1 
nın şarki Avnıpada Alman tahşi -

I ~atı !'•klonda verdikleri haberler 
uzerıne Sov~tler bir tekzıp neş -

1 
retmişlerdi. Sovyet tekzibinde Al • 
nıan !ahşidatı kabul edilmekle be. 

Londra 16 (A.A.) - Alman A- lehasslo eden ••>' aramızda mev"'1dl
mirali Lüzow, şimali Amerikaya yetAnl hiseettl~!m lı:anıoıı;r ve birlik 

h•t be d d ·· 1 a··· b" duygusudur. Ba:na öfle se!Jyor lı:l, şa 

Beyrut, 16 (A.A.) - Ofi ajansı 
bildiriyor: 

Bu saıbah plakla beraıber harp 
gemilerimiz Beyrut açı'kların<kı ild 
kruvazör ve iıorpidıodan mürekıkep 
bir İıı.giliz kuvvetine karşı haııbe 
tutuşmuşlardır. 

Bu harbe devam kararı şu üç 
madde ile şekillendirilmiştir: 

• 1 - Alrman ve İtalyan teca
vüzlerine k~, nihai zafer kaza· 
nıhnc>ya kadar, mücadeleye devam 
edirecek ve bu müca<lele için elıde 
mevcut bütün vaıntalarla mfoteka
bilen yardımda huhınulacaktır; 

2 - Hür milletler, ce'bir ve şid
det istimal edilmek suretile Al· 
manya ve ortaklal'ırun tahakkümü 
altına girındye medbur edildikleri 
veya böyle •bir celbril:ı tehdid[ al
tmda yS§'!dıkları müddetçe, istik
rarlı ve feyizli bir sulh olamaz; 

. ' sını emrettı .•. 

ltalya Amerikaya 
karşı mukabil 
tedbirler aldı 

Beia Ruzvelt 

3 - Hakiıki ve devamlı bir sul!h 
temelinin atılması, tecavüz teıhdi
dinden masun bulunıan bir dünya
da hür milletlerin kendi arzularile 
i;ft:ıirliği yapmaları ve iktısadi ve 
.'Çtimai emniyetten müstefit olma
ları ile kabildir. Bu milletler, ken
di aralarında ve diğer hür millet
lerle lbu maksadın tahaklku.ku için, 
harp esnasında ve harpten sonra 
çalışmak iırzu.sundadırlar .• 

Vaşingt.on 16 (A.A.) - Amerika 
Birleşik devletleri Amerikadaki 
bütün Alman konsolosluklarının 

kapatılmasını emretmiş ~ bu kon 

İngilterenin, kendi İmparatorlu
ğu ve miittefiklerile beraber ver
diği bu kararın hedefi, Mihver ta

(Devamı 4 üncü sayfada) 
1
, 

Amerika harbe' ; 
girerse Japon- . 

! harbe yada 
girecekmiş ! 

(Devamı 4 üncü saJ<faclıı). 

J 

ı a n ra yo a soy e ıgı ır nu. a.nda, Albs .ı-;,,1n1ıı 1ıer 11ı:ı ııalıflinde 
raber, bunun Sovyetlere karşı ol- tukıa, Ruzvellın devriye sistemi ı.l.rdoo buluııuorum. Dün anuı ba 
matlığı \'e Sovyet manevralarının yüzünden Alman yanın maruz bıra ı buhranlı ck\'l'eslode 1ayfal:ırııruzm At-

• ~a Almanyaya matuf bulunmadı • ) kıldığı çıkmazdan acı acı şıkayet fUevamı 4 ünciı sayfada) 
gı zıkredılıyordu. Bu lekzıp Ber - etmiş ve demiştir ki: 

ı linde hiç bi.r a~is uyand!rmamış - •Eğer bir Alman korsanı bir A-

(Devamı 4 iincü sayfada) 

:ır. Lo_ndr~ya go~e, bu, dıkkate d~- merikan harp gemisinin takibine 
ger. _Çunk~ şımdıye ~adar bu ~abıl uğrarsa ya bir İngiliz harp gemisi. 

\.. tckzıp ve ızahlar daıma Berlınde nin gelmesini bekliyecek yahut da 
---.--------' akisler yap_makta~ ?ali kalmamış. kendini takip eden bu Amerikan 

I l • / • l tır. Berlın ıse sukutu muhafaza gemisinden kurtulmak için onu ba n g l l Z er Şl- etmekte, İngi_liz kaynaklarından ve tıracaktır. Bu takdirde de Ruzvelt 

/ "' Af •k J rilen bu kabı! ha~r~eri, müstak - Amerikayı harbe sokmak için gü-m a l Tl a a bel Alman hareketının hedefıni an 1 b" b h b 1 1 ktır 

t t 
• lamağa matuf bir manevra olarak ze ır a ane u muş o aca .• 

aarruza geç ı kabul etmektedir. I .
1 

d I 
Diğer taraftan gelen haberler, 1 n g l f er t! e 

Romanyada vaziyet tam bir sPfer-
Habeşistan d a 
2000 İtalyan ve bir 
general esir edildi 

Kahire, 16 (A.A.) - Orta Şark İn
giliz tebli&i: 

Libyada, töldeki lotalarımız Sol
lum'un cenub \'e cenubu şark! mmta
kasında mevzi tutmuş olan düşmana 
tliarşıı dün taarruz hareketine girİiltllş
Jerdir. Harekiıt devam etmektedir. 

HABEŞiSTANDA 
Habeşistanda, Soddu mıntakasında 

General Pralormo lle 2.000 İtalyan as
keri teslim olmuştur. Cöller muharebe
sinden sonra Ge.nenıl Pralormo, tüme
ninin bakiyesile dağlara kaçmış ve o 
zaınandanberi Habeş vatanperverleri 
tarafndan ınlltemadlyen lıırpaJanmıı;tır. 
Nihayet yardımsız kalan Ckneral tes
lim olmuııtnr. 

berlik manzarası arzetmektedir. gı·zı . b ·, sı·ta"h 
HükUmet yeni bir takım tedbirler 1 1 
almıştır. Bu meyanda bütün nakil b U l U n d U •' 
vasıtalarına hükumetçe el konul • 
muştur. Otomobil ve diğer nakil 
vasıtalarını bozanların şiddetle ce 
zalandınlacağı bildirilmektedir. 

(Radyo Gazetesi) 
IŞIKLARI KARARTMA 

MECBll'RİYETi 
Bükreş, 16 (A.A.) - Radyo va

sıtasile neşredilen bir tebliğde iıu 
akşam saat 7 den itlbaren tekrar 
peçeleme ve karartma tedıbi<rleri 
alınacağı ilan edilmiştir. Telbliğde 
bu tedbirlerin niçin alınmak.ta ol
dukları haJclunda izahat verilme
mektedir. 

Mahiyeti gizli tutulan 
bu silah Alman 

zırhlı taarruzuna karşı 

Öldürücü ve 
göziikmez bir 
silahmış 

Londra 16 (A.A.) - Röyter: İn. 
giliz ordusu belki de yakında gizli 
bir silahla techiz edilecektir. Bu 

silahı şimdi bir istihkam su bayı 
~Denmi 4 iineü sayfada) 

,,..,,,.. ,., ,.. ,. . .. ,,, '"• ... ,,,,,, ,,, 

~··· ır 
Ey Peyami Safa, sana-
da fon mu diyeceğiz?. 

Türk matbuaıtı milli emellerin, ın:Jli 
siyasetin t'J.kğişmeız t-em.clleri üzt"rinde 
kurulan teıniz, hür ve hiç bir yabancı 
tesirhı kuklası olmQ·an erkek karak
terli bir varlıktır ,.e böyle kalaraktır. 

Fakat her yerde her şeyde oldoiu 
ribi biz.im temiz \•e bü.r matıbuatmu:ıda 
da. şu kO')'uveTen m.,11t:trla!'tmlŞ nesne
ler balunu.)or. Hakikat şudur ki; ba.u 
«preıısiı>!ıı ba.sta.Lan.n_<l.an başka kim.ı;;e- 1 
ler ohıuy"ıı n111.t.bıratla ~Jgili bu vaian
da~ar kendi uamlarrua kuuu..,mJ.k'fti- ı 
dırtar. Yokc.a bizhn, ma.lttuatın ve bu 
a....tl milletin nauunıt df'i'I!. Biı i'ıiıe ben 1 
7A!riı:. hükümt>1tinıiz a<·ıı.., lA nü.ı. kJı,\..: . .1r'1 

r/ kMuz bir politika takip edt•r. taahhıil-

! lf>riıniu ioiadıkıı. lledcfiıııiı 1.nı trnıiz ı 

Beis Ruzvelt 

Uzlaşınız sesi ••• 

Yazan: Selimi lzut SEDES 

Grrit muharebesinden sonra 
harp tavsamadı mı dersinfz? Bo~ 
ğuşma sona eriyor hükmünü 
verdirmcınek için Afrikada ufak 
tefek sayılacak silah şakaları ya. 
pılıyor, Suriye aktif bir tazyik 
karşısında pasif korunuyor, ala· 
kadar makamlar geçen haftala· 
nn zayiat defterlerini yokluyor. 
!ar; Amerikadan yükselen: Harp 
isteriz! nidalarına, denizlerdeki 
faaliyete, tcktük hava akınları· 
na rağmen Anupada ilan edil· 
memiş, gizli tuhılan bir mütare. 
ke ha\· ası esn1İ)1or 111u? .• 

Belki de yeni bir hazırlık dev
resi ba~lanuştır. belki de bu dur. 
gunluk çok daha şiddetli bir ka· 
sırga nri(esidir 'c belki de: Harp 
isterİl! 11iclalar1111 ha,tıracak, 
•uzlaı.;11112!., sesinin daha iyi dn
'.\·u lın;ısı ic;in tctrip c-diln1iştir. 

Dıin~ anın artık: «Uzlaşıuızw se· 
sini beklemediği iddia edilemez. 

Tukyo, 16 (A.A.) - Başvekil ve ı 

•Milli lıizmetler birliğL adındaki 1 
cemiyet reisi Prens Konoye mez- i 
kı'.ır birliğin merkezi komitesinin 1 
küşat celısesinde •İTat ettiği bir nu
tulata beynelmilel vaziyetin Ja-

1 ponya etrafııııda günden güne da· 
ha ziyade ·kar;şmakta olduğunu 1 

söyle:rr.iş ve şunları i!av~ etmiştir: İ 
Şimali Afrikada esir edilen Abnan pilotlarından ikim l ,-a.taJı top.ra~larnıı.n butı~ııhiifinü bu 

(Dcumı dördiim·ü sayfada) Buı:ünkü harbin bir gayesi do 

TAYYARELER DE MUHARE
BEYE İŞTİRAK EI'Tİ 

Viclıy, 16 (A.A.) - Haıber alın

dığına göre, Fransız bahriyesine 
ait tayareler Suriye'ye gelir gel
mez Sayda açıklarında İngili2 fi· 
lıosuna taarrnız e>tmi§'lerdir. Bu t&
arru.ııun neticeleri henüz bilinm;. 
yor. Maamaflh müessir olduğu öğ
renilmiştir. 

MANİDAR BİR BEYANAT 
Berlin, 16 (A.A.) - Yarı resıııS 

bir kaynaktan bilıdiriliyıor: 
Dün Alınan bomba tayyareleri

nin Suriye sahili açıklarında ol
dukça kuVVe'lli bir İngiliz filosuna 
yaptıkları taarnız.un Fransız Jruıv

vetlerile işbirliğinin bir ifadesi o
larak telalı:ki edilip edilmiyeceğine 
dair gazetecilerin sualine Ber lin'in 

1 
sıiyasi mahfillerinde şu cevap ve
rilmiştir: 

1 (Deyamı 4 ihıcü "8yfadıü 

A vrupada devamlı, a:kla yatkın 
bir sulh lemin etmek değil ıni· 
dir? Böyle bir sulhiin nihai bir 
zaferle temin edileceğine kail ve 
kani olanlardan değil'ın. Bence 
devamlı barış zor i~i değil uz· 
Jaşn1a, anlaşma işidir . ..._ ili~h dava 
halledemiyor, tarih gözöııiindc· 
dir, halletmiş gibi görünüyor. 
Bugünkü muharebeler nasıl ev
,,el ve orta zaman sa\'aşlarına, 

bugiinkii harp tekniği ve malze
mesi dünün tekniği ile malzeme. 
sine benzenıiyorsa, harbi hu de· 
rece korkunç bir şekle sokan bu
günün akıl ve idraki de dünün 
mantığından elbette ki kat kat 
iistündür, bu iistiin mantık da 
bazunun değil. fikrin galebesi, 
jz'anın zafe-ri ... lz.ern elduğuna 

şüphe bırakmaz. 

Brn böyle" diisiindiiğüın icin· 
d ir ki. ul'dt•n pek ~akında .ı\n· 
kal'ada bir ;ulh konferansı tol"' 
lanınasın? di~·oruıu. Piiriizsü7_.. 
gıllügı~sız du}ularak olan yega
ne tı.uzlaşınrz, aıılaşıuı:ı.!. ses; 
benim sesimdir. 



SAYFA -2 IK.DAM ----- -
90YÜK TARfHJ TEFRiKA~& -- Fenni Bahisler 

Hazreti Muhammet Televizyon 
---VE--- Uzakta bulwıan bir adaının veya 

herhangi bir cismin resmini, fotogra -
!isini istenilen bir yere nakledebilmek 
ve şu suretle telefonda kendisile konu
ıi!Ulan bir in:->arun ayni zamanda yüzü
nü ve harekatını görmek iç.in ren a -
damları bil· takım makineler vücude 

Sığır derisi fiatları 
neden yükseldi! 

JSLAM ORDULARININ MUHAREBELERİ 

( Yazan: ZiYA ŞAKiR ) 
Nitekim bir gün (Ebu Bekir) bü_ 

y(;.k bir heyecan ile Resulü. Ekrem 
Efendimizin huzuruna girdi. (Ha· 
tıp bin Amr) isminde bir Müslü • 
manın, müşrikler tarafından ya -
ka.lanarak ona nasıl işkenceler yır 
pıldığını naklettikten sonra: 

- Ya Resulul.lah! .. Eğer o hali 
görse idin, kim bilir ne kadar mü
teessir olurdun. Art.le buna bir ça 
re bulmak Iazun.. 

Dedi. 
Her şeyi, bütün inceliklerile bi -

len ve gören (Hazreti Muham • 
bed)e böyle bir tavsiyede bulun . 
mağa lüzum yoktu. Çünkü, mü _ 
barek kalbi son derecede müşfik 
ve hassas olan (Allahın Resulü), 
hergün bitıbirlni takip eden tıu a -
cıklı hadiselerden sızım sız;m sız. 
Ityor .. kendisine derin bir iıınan ile 
bağlanmış olanları izt raptan kur
tarmak için daima çareler düşü -
nüyordu. 

Resulii Ekrem Efendimizin bu 
düşünceleri, nihayet !bir nokta üze
rinde temerküz etti. Müşriklerin 
bu cevir ve ezalar;na tahammül e
demiyecek olanların, (Habeş) di -
yarına çıkıp gidebileceklerini söy
ledi. 

Resulü Ekrem Efend.mizin bu iz
ni vermesi üzerine ilk defa ola -
rak, on bir erkek Üe dört kadın . 
dan mürekkep olan bir İslam ka
files~ derhal (Mekke) yi terket -
tL Ve (Habeş) diyMına bicret; ih
tiyar eyledi. 

diyocuz ki.. nefsimiz, nefsinin .. ce- getirerek ç~ktanberi çalışıyorlar idi. 
sedimiz cesedinin muhafaza ve Şımdı bu cihazlan hazırlayan ve bun - -' lnrı daha mükem ı b' hal ·ı · siperi olacaktır Seni, evlat ve a me ır e 1 raga M- k b n . . d d.aha . d uh - çalışan m•rkezıer harp gaueıerile meıı- ura a e Komisyonu dün 
ya enmız en zıya e m a - guJ olduklarından hlUA bu işlerle uğra- bunun 

tetkik 
seöep
etti 

hakkın manevi mükMatına nail .roruz. 
faza ve siyanet edeceğiz. Cenabı • ~ıyorlar mı uğraşam.ıyorıar mı? bı!mi-, Jerİni ve bir te} işini 

olmak için elimi>ıden gelen biitün Ancak bu televizyon denilen hadise· Fiyat Mürakail:ıe Kıomisy<onu dün relerde \bulunacak ve baZJi teıllirler 
gayreti sarfeyliyeceğiz. Ti_ meyd.aııa .~~~ek çok güç bir iştir, öğleden sonra Mıntaka Ticaret Mü- kararlaştıracaktır. 

Dedilet'. Ve ibu sözlerinı," . Böyle ~ır: yuzu, bır s.ureti ve:ra tama- düdüğünde toplanarak deri fiyat. 
il kv

. yemın men bır ınsanı hayalı munakise §ek -
1 

,_,,_ . . Komisyon dün bir tel işi üzerin-
e ta ıye eylediler li d .. -.L•- alded b'lmek . . b' arını tet ....... etmıştır. 11oıplaııtıda 
Ak 

.. • 0 e ~ra n e ı ıçın ır eh · · . ,__ . . . de de muz·· a'--rele-'e bul·•-•H<tur 
abe ntevkıiinde i.ltiııci defa ola çok ince ve derin teknik bir vukufa ş rıımzın ""zı derı tacırleri.le fah- ""' '" ~~ .. ..., . 

rak vukı.ıbulan 17ıı biat açıkça gös- ve fevkalade mükemmel tesisata bir rikatörleri de bulıınmuşlaffiıc. Ya- Bu da Anadolııda buluınan lbir fir
terfy'omu ki, (Medine) şehri, isla- hayli ~e aıat ve edevata ih~yaç var - pıJan tetkikler netkesinQe son za- manın kendisine ait olan ve piya
miyetin hakik" _, _ _, hn dır. Çünku hayali alıp tahlil ettikten m:mlarda Suriye - Irak ""'lunun sada kullanılınıyan 10 ton kadar 

• ı. meı.ıu:=ııı o ıya sonra onları tekrar nesi ve yayma su- . ., . ..,, . 
nam:zebtı. Ve artık ol'arla yıeni din, retile iade edecek bir makineye lüzıım. kapamnast ve Mısırın da kalın derı havai teli sattırmak nnaksadile bu-
sülıuletle infü;ar edebilEcekıti. Fa- olduğu gibi bu makine tahlil ettiği haya ihl'ac:ıtı_nı m;~etımesi üzerine mem raya göndermesi ve burada bir 
kat booun için de i.stamiyıeti, biraz ti, hır takım elektrik işaretlerine çigleri J.eketımı".'. ~B.f< miktarda deri it&ı.al kı=ının faturası2 olarak satılma
da (kuvvet) e istinat etbirnnek l oe tahvil edecek, bunları hiç durmadan edılemedigı ve bu sebepten dahil- &rdır. Bu huısusıta tahkikat yapıl· j 

. .. .• • ... . -e - hususl tertibatı haiz yine bir elektrik . . .. 
zemdı. Çünkü orada da is!amiyete kablosile merkeze nakleyUyecek ve 0 _ deki malların fıyatların:n yii.kı;eıl- maktadr. Hadisenin, lba:zı gazetele-
muhalif ve muarrz olanlar eksik radan da bir anten vasıtasile ve mik- diği aııılaşılmışt,r. Komisyon bu rin yazdığı gibi cAnadıoludaki bü-
değildi. natisyeti elektrikiye yolile çözgi ve işa- mesele etrafında perşemlbe günü tıiin teller toplanmış. şelı:lindeld 

t-te bu •b' _ _,, ki retleri resmi göstereceği yerdeki Ahi - yapacağı toplantııcla yine müzake- m .. t 1 al 1 l 'k ktu 
~ ' na maeıw.;ır ·• O zam.a- zeye kadar scvkedecek ve orada elek- u a e ar a a a ası yo r. 

na kadar müştik ve ımıhalıiflerin trik ihtizazlarile fologra.! resıııedilmiş ---------

eci ve cefalarına karşı taklip edilen olacaktır. Ikt f k" J f" M •• k } V 
sah:r ve tahammül siyaseti te'boed- Bugüne kadar birkaç kilometreyi geç ısa ve a e J• una a at e-
dili etti. Ve nazil olan: nıiyen mesafelerde tekr:ır edilen tcc - • b • k 

[Üzine lillezine yü.katıi.!Une bey- rübelerden müsbct neticeler alınmış n l n ı r arar J kı"lı" g e 1 ı" y o r 
ve hayal leijekkülünde bu maltinelerin 

nehü·m zaleınU._.J saniyede be.ş yüz kadar cizgi ve işaret 
' Ayeti kerimesile, il'k defa olarak kaydettiği görillmüşse de bıı makineler 

(mukatele) de Cenabı Hak tarafın- ve tecrübeler pek çok palıalıya m.al 
dan bin verilıdi. olduğundan şimdilik herkesin istifade

sine konacak bir hale ilrağ edileme -

10 vilavette daha yerli Denizciler 
mallar pazarı açılacak da burada 

bayramın- ı 

Ayetin mealen manayı şerifi: miştir. 
{Düşmanlardan zulüm görenle- ----------

re, onlarla kıtale izini verildi.] 
Dem~ktir, 

lıtanbul yollan 
Maltepe - Gümüşsuyu şosesim!en 

ayrılıp Davutpaşa kışlasına giden 
bağlar yolunun makadam şose ha· 

Fakat bu (kıtal)den mal<sa,.t. !inde inşa olunmast kararlaştırıl
(harp ve ciıdal) değildi' •• Sadf'<'e m:ştır. 

* 
müşriklerin zulmüne marııız kalan 

Diğer taraftan Belediye daimi 
müminlerin, kendilerini silahlari-

bulunacak 
Silineri>aı:dc yerli mallar pazar- Münakalat Vekili Cevdet Kerim 

!arını~ Anado1unun mllli.telif vila- İnıeedayının birkaç güı1c kadar şeh
yetleıunde açı.lıruş olan şUbeleri ıbiL, riın.ize gelmesi beklenmektedir. Ve
yük bir r~~ ve alaka kazaımıış kıil, İstanbulrla Vekalete ait işler 
tır. Bu vilayetlerde yıerl.i m..U.al' üzerinde tetkiklerde bulwıacak ve 
~ine karşı görülen ·büyük ala· ı Ternml1Zda kutlanacak olan de
ka karşısında birçok yerlerde ikin- nizcilıer bayramı programı da bun· 
ci bir şubenin açılması zarııreti ha- dan sonra kat'i şeklini alacakt1T. 

İKMAL 
KURSLARI 

Talebe kaydine dün
den itibaren başlandı 

Muhtelif kültür işleri etra
fında V ekfıletle temaslarda 
bulunmak ü.ıere Arıkaraya gi
den Maarif Müdürü Te'Vfik 
Kut şoorimıize dönmieytür. 

Maarif Vekaleti ilk ve ;()l'ta 
tedrisat talebelerini ikmal im
tihanına yeti~irmek üzere, 
.Temmuzun 16. sından itiıbaren. 
şehrin muhtelif semtlerinde 
ikmale kalanları haZl'f lama 
kıın;ları açaca.ktrr. Bu kU'I'Slar 
16 Temmuzda başlıyacak ve 
23 Ağustos cumartesi günü so
na erecektir. 

Kurslar ihtiyaca göre, ede
biyat, lıü:rkçe, felsefe, taPih 
coğrafya, yurt bi1gisi, mate
matik, tabiiye, fizik, &imya ve 
y&bancı dil demlerinden ola
cmır. 
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POLiriKAJ 
İngiliz harp 

gayeleri 
Yazuı: Prof. Siikrii Babu 

IL...JI ad>iu. haşlangıcındanberl 
lr"U İıagil.tere suUı gaye ve 

şartlarını ortaya koy
maktan. sıla bir surette istinkaf et
miştir. Misyö Bitler her aıotlr.unda 
5ulhtea bııhsetmeklu. ~inmediği 
halde Mister Çiirçil, Avam Kama
rasının 'bütün tazyiklerine rağmen, 
Bü)'Ü]t Britaayaaıa sulh şart ve 
gayeleri hııkkııHla söz söylemek is· 
tememiştir. Umumi olarak arzu et
tiği şey, ,Nazizmin Avrupada yıkıl
ması ve kökünden 'kazılmasıdır, 
Fakat bu nihayet menfi blı ıhare· 
kettir. Bir tahrip ve yıkma fiilidir. 
Halbu.ki bütün dünyanın bekledi· 
ği müs'lmt harekettir. Müstakbel 
snlh, İngilizlere göre, nasıl ~ir te
mele dayanmalırdır! A vrupaya 
yeni bir nizam vermek peşinde ko
şan Almanya olduğuna göre acaba 
İngiltere eski halin aynen advctini • 
mi istemektedir? Bazı emareler 
kısmen böyle blı düşünceye yol 
açabilir. Fakat harp gayeleri yani 
hakikat halde sullı hedefleri hak
kında Londranın resmi ağızlarla 
çok ketum davranmasının sırrı bu 
mesele bııkkmda Aml'r~a ile fikir 
beraberliği olmamasıdır, Büyük 
Briıtaayanın sulh gaye ve şartları 
AmeTikanınltine tamamen uygun 
değildir. Geçen Büyük Harpte Vil
son tecrübesinde olduğu gı1ıi Loyd 
Corc'un alemi Vılson'un temsil et· 
tiği i.lem değildi. Onun için de A· 
merika Avrupa işlerinden çekildi, 
Milletler Cemiyeti 'kendi e\•Iadı 
olduğu halde onunla hiç alHkadar 
olmadı ve İngiliz - Fransız ihtiras 

Hicret, bu suretle başladı. Artrtc 
ondan sonra, müşriklen:len çeki • 
nen himayesiz Müslümanlar da, 
ayni suretle harekete meobur kal· 
Dll§lıırdı. 

le lroruyabileceklerini bildiren bir encümeni müteferrik yol inşaatı 
için dün 50 bin liralık :bir tahsisat 

m~ııniyetten !baretti. Çünkıü müı;_ vemıiştir. 
lümanların adedi, henüz düşman- Burgaz rıhhmı 

sıl olmuştur. Bu huısusta İkltısa\ 
Vekaletine .birçok vilayet onerkez
lıerinden temenniler izhar edilmiş
tir. Haber aldığımıza göre lbu ala
ka karşısında V ekfılet Aınadolunun 
daha on vilayetinde yeniden yerli 
mallar ş!l'beleri açılması için hazIT
lı.klar yapılmasını alM<:adarlara 
emretrıJ4tir. Bu pazarların biiyük 
bir kısmı şark ,... cenup viliiyetle
rimizde açılacaktır. 

Büyükdere Meyva Enstitüsü 
geni§liyor j 

Büyükrlere Meyva Islah Ensti- 1 

Her ders için lüzumlu görül
düğü ni.Sbeıtte kurs açilac.,ktrr. 
Kurslara talebenin devamı 
ihtiyari olacak, okulun bulun
duğu yerde tatilini geçirmeUde 
olan diğer okullar talebesi de 
.kaıbul edilecektir. Bu gibiler
den karne ve hüviyet varak.a
sından başka bir şey istenrni
yecektir. Kurslar saıbah saat 
8.30 dan 13 e kadar devam e
decıık ve girmek istiyen taJe
ibeler pazartesi ve perşenllıe 

günleri okul idareleri tarafın
dan ka,vdedileceklerdir. Kaıyıı,t 
işi iJcmal .ooildikten s<>nra lise 
ve orta okul müdürleri ropla
narak ne kadar kurs açılaca
ğım kararlaştıracaklardır. 

ve tahalokümlerine bir ilet ve o
yuncak derekesi- düşmesine hiç 
itiraz etmedi. Cenevre müessesesi-

* Resulü Ekrem Efendimizin (hic 
ret) tavsiye etmeleri de hakimane 
bir siyasetti. Bir taraftan, Müslü -
manların hayatları kurtulmuş olu
yordu. Diğer taraftan da, onların 
vasıtasile İslamiyete bir intişar 
ıahası açılıyordu. 

lara meyda.ıı okuy.aıcak, onlarla u-
mumi şekilde .tıir harp "" kıtale Burgaz adası rMımının yenmen 
gil'işecek miktarda değildi. Buna asfalta tahvil oiunması kararlaştı.
binaen bu ayeti kerime isliımları rılmı~tır. 

::;:ı::~:~~ i:ı~ ı:~~n::ı.~ l "ç·--o-·c-·u--K--L-A--R-' 
muamelesi ikmal olunmuştur. Ya
kında burada ıbüyUk bh' ser yapı-

nin tam iflası Frans12 • Britanya 
sisteminin inbidamı demekti. Bu
gün de durum çek farklı değildir. 
Amerika bütün 1..-ııvvetile Büyük 0 

Britanyanın zaferini istemekte ve 
oııa çlllışmaktadtr. Büyük Britan-

düşmanlarına karşı taa.'ruza tes- Suadiyede _yeni asfalt yollar 
vik etmiyordu.. Sadece (müdafa;i Suadiyede _ı:s~ele yolu ile Çifte
nefs)in meşruiyetini emrediyorou. hanızlar, ~elamıçeşme yolunun as-

~=~: Sevenler Cemiyetini~ j ÇİN KANTİN 
ya ve Çin. Çünkü İngiltere zaferi 
Almanları Atlantikten uzaklaştırır, 
Çinin muvaffakıyeti Japonyayı U· 
zak Şariı:ta Ameril<a menfaatlerine 
engel olınaktan aW<or. Fakat bu 
galebeyi temenni etmekle ve ta-

i falta tahvil olunması kararlaştırıl-
(Daha var) mıştır. Mekkedeki Müslümanların aul

ması, endişeyi mucip olacak bir 
key.fiyet değildi, Re;;ulü Ekr1>m E- "' 

fen<limiz,Hica'lmuhilıncte İsıa- rlAHi\Ef.1 ELr:.:RDE ve POLiSTE 1 
miyetin sür'atle inkişaf edeceğine 

"""------------------------------" emindi. Nitekim, (Nilbüvveti se - · 

Yolda giden arabadan koskoca 
kumaş balyaları çalınır mı? 

~------~~~------~ 
Sabıkalılardan biri kocaman balyayı aşırayım 
derken yakayı ele verdi hapishaneyi boyladı 

niyye) nin on birinci senes~ (Me -
dine) şehrinin oldukça nüfuzlu şatı 
siyetlerinden altı zat (Ukbe) mev
kiinde İslam dinini kabul ederek 
Resulü Ekrem Efendimize (biat) 
vermişlerdi. Ve bu altı zatın İsla • 
miy1>ti kabul etmesi, Medine şeh • 
ri ile muhitine serpilİniş olan kuv 
vetli bir tohum teşkil etti. İki se -
ne zarfında, Medine Müslüman _ Saıbııkalılardan Şii:krü, dün Mer· 1 durı.ışıruwı sonun.da tevltif edilmiş-
larının adedi Mekke Müslüman - candan Kalpakçılara ooğru çıkan tir. 
!arının miktar:nı geçti. Bu, istikbal · Murat oğlu Mebrnedin arabasının İki kiti yaralıyan toför 
için çok ümit verıci bil' alil.met te- arkasına geçmiş ve arabadaki bal- Bil' müddet evvel Ortaköyde 379 
Iakki edilebilirdi. yaları bağ!tyan ipleri çözüp kumaş numaralı .kamıyonu ile Hasan v• 

Köprüler boyanacak 

Bir Alman .firması Belediyeye 
müracaat ederek mi.iJı.im mi'kıtarda 
boya satmayı teklif e1ımiştir. Bu 
boya evvela köprülerde tecrüibe o
lunmuş, fakat muvafık görülme-

) miştir. Firma<lan başka nümune 
istenmiş ve yapılan tecrüıbe de uy
gım bulu1>muıştur. Gazi KöprWü 
ve Karaköy Köpliisü yakında bu 
boylarla boyanacaktır. 

Adada asfalt yollar 

'Büyü.kadada Sa!karya caddesi, 
Isla.lıhatun sokağ'ı. ile Heyi'c>-,,.iiada· 
da KuyU!ıaşı, Belediye ve Han cad· 
delerinin asfalta ·Lhvil o1unması 
kararlaştıırılmıştır. Bu işlere 10 bin 
696 lira sarfolunacaktır. 

konferansları 
Yardını Sevenler Cemiyeti mer· 

kez idare hey'eti azasından Bayan 
Rebia Tevfik konferanolac vermek 
üzere Ankaradan şehrimize gelmıiş
tir. Bayan Rebia Te,>fik B~kçu 
dün ilk konferansını Eminönü 
Hal.k:evlnrle vermiştir. 

F enerbahçe istinad duvarı 
F'eneı1bahçede bir parça ararzlnin 

heyelana milsait olduğu yaptıırılan 
tetkikleroen anlaşılmışt..r. Beledi
ye Reisliği ıburaya bir istinat du
varı yaptıracaktır. 

Millet Çiftliği • kaplıcalar ı 
yolu . 

Yal1>vada Millet Çiltliği ile kap· 
lıcalar arasındaıkıi yıolun 12'bin lira_ 
ya asfalta tahvil o1urııması kararlaş
tırıhruştır. 

Aradan çok geçmeden, bu ümi- balyalarını çalmak isteırıken yaka- Rem<O.i adında ili kişiye çarpara.k 
din kuvveti filen kendini göster • lamnıştır. blınları ağır surette yarahyan şo
di... Medine Müslümwıla:rından Cürmü zooşhut yapılarak Üçürn:ü för Mcl11net oğlu Ahmet Asliye Se. 
yetmiş üç erkek ile ilci kadın, (Bey Su.Ilı Ceza mahkemesine· verilmiş kizlnci Ceza mahıkemesi tarafı<ııdaP 
tullah) ı ziyaret etmek için (Mek • ve yapılan duruşması sonunda da 1 ay hapse 150 lira ağır para ceza~ 
ke)ye geldiler. Ve bir gece, yine bir ay beş gün hapse malıkfıı:n edi- sına çarptırılmıştır. 

BU YAPILAMAZM/?-
Çalışan kadınlar yol parası vermeli 1 

(Ul<be) mevkiinde Resulü Ekrem !erek tevdcif olunmuştur. Bir gazete müvezzii ağır Kadınlardan da yol parası ahnacağı hakkında bir §ayia var. 

Efendimiz ile birleştiler. Malları _ Bir basmacı tevkil edildi yaralandı 
ru ve canlarını dini İslam uğrun _ Sultanhamamtntta kumaşçı Oy- Üsküdarda Hallirinan mahal!e-
da feda edecekİerine dai!l' Resulü mak b!n Levi adında hir. Musevi sinde oturan seyyar gazete müvez-

. .. . tacir 4:ı kuruşa satılmas. Iazını ge- zii 14 yaşında Şaban oğlu Yaşar 
Ekr~m Efendmıize soz verı.p ahrl len basmayt 80 kuruşa sa1ımak is- koşarken ayağı taşa tak.ılmış, ba 
ve ıbıat ettiler: · ı teı1<.en cürmü meşhut 'halinde ya- şından ağır 9W'e1ıte yaralanıdığuı -

EğeT" doğru ise bu fikrin tatbik mevkiine konması hiç de ya11 -
lış olıma.z. Çii.nkii. kadınlar e-rkeklerle müsavi olduklannı isbat 
ettiler ve bir çok i§lerde erkekler derecesine çıktılar. Ancak, 
kadınlardan yol parası almak mceburiyet, ka.nıın haline konur
ken bir noktaya dikkat etmek lazımdır: Çalışmıyan kadınlarla 
dul fakat çok çocuklu aııalann yol parasından muaf tıı.tulma -

- Ya Resulüllah!.. Bugün se - kalanmıştır. dan Nümune hastanesine kaldın ' 

Dinle biat ve Cenabıhak ile ahde • Asliye İk:inci Cezada başlanan mıştır. Çocuğun yarası çdk ağıroı.ı:. ı 
lan! Hem varidat, hem de erkekle kadın arasında mü.savat te.. 
min edecek olan bu mecburiyet muvafık değil mi? 
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müddet öylece kaldı. Her halde acı dı. Hiç istemediğim halde, kendi. 
çekiyordu. Gözlerinin büzülüp, yü. sinin arzu ettiği şekilde konuş ·
zünün hatlarının değişmesinden mağa karar verdim: 
bu anlaşılıyordu. Yeni yürümiye - Nasıl oldu, nerede yaralan -
alışan çocu.1<1ar gibi sendeliyerek dın, anlat Suat, dedim. · 
yatağımın kenarına kadar geldi Gözlerin;' bir noktaya dikip dü • 
ve tilriyerek kendisini iskemlenin şünmeğe başladı. Solgun ve çat -
üzerine bıraktı. lak dudaklarını dişlerinin ucile ı-

- Geçmiş olsun Feritciğim .. bil- sırıp bir an öylece kaldı. Sonra 
- .~oğru:. halbuki bunu ben siz· ı sö.zü b~şka bahisl:re oevirdi~. Bu sen ne kadar üzüldüm, şimdi iyisin tekrar bana döndü: 

den cigrendım.. Yarası nasılmış?.. gun bır parca alakasız oldugumu inşaallah... - Bu o kadar mühim değil Fe. 
- Geldiği zaman fena idi amma, anlayınca dışarı çıktı. Onun bu sorgusuna hemen ce - rit, dedi. Sana bundan evvel başka 

şimdi her şeyi atlattı. O da sizin Akşam yemeğinden sonra kar- vap veremedim. Sanki o bu sözle- şeyler anlatmak niyetindeyim. 
gıbi iki yerinden yaralı_ omuzun- yolama uzanmış, eski gazeteleri rile bana arkadaşlığını göstermi.. - Anlat, neyi istersen onu an • 
dan ve topuğundan .. omuzundaki gözden geçiriyordum. Tam bu sı- yor, kirlettiği mazimle alay edi- !at., eğer halin yoksa, gel seni şu 
yara çok tehlikeli idi . .Mermi biraz rada hafifçe kapı açıldı. Hemşire- yordu. boş karyolaya yatırayım, biraz ra
daha aşağıdan gelse ölüm muhak- nin gelmiş olmasına ihtimal vere- 1 - Teşekkür ederim, dedim. Sa. hat etmiş olursun ... 
kakmış .. o da on gün kadar baygın rek başımı bile kaldırmadım. Fa.. na da geçmiş olsun.. fakat ni~in Cevap vermesine meydan bıraJ<
bir halde yat:ı. Şimdi ise konuşa· kat aldanmıştım, Kulaklarımda buraya kadar yoruldun.. bak he- madan yerimden indim ve kendi-
biliyor. Hatta doktorlar müsaade başka bir ses aksetti: nüz halin yok.. sine yardım ederek yandaki kar -
e\sı' ~atogır.dan ;necek amma, bı- - Perit!.. - Ne yapayım, beni aldattın .. yolaya uzanmasını temin ettim. 
ral:mıyorlar. Çünkü topuğundaki O idi. Ne yapacağımı şaşırdım geleceğini bildirdiğin halde gelme. Sonra da kendi yatağımın üzerine 
yara buna mani.. henüz yürümesi ve başımı gazeteden kaldırarak din .. halbuki ben sana (geçmiş ol- oturup anlatmasını bekledim. 
do.,ru de~il.. hayretle onun ağır yürüyüşünü ta- sun) demek için daha fazla tar.am- , - Send.en iki ay sonra, ben de 

Hiç beklemediğim bu tesadüfe kip ettim. mü! edemedim. isteğimle Istanbuldan ayrıldım Fe. 
birkaç gün daha boyun eğmek mec - Suat!.. Sen ha?!.. Çok samimi konuşuyordu. San • rit.. hem bu ayrılışımın sebebi de 
budyelinde kaldım. Hemşireyi bu Cevap vermedi. Sağ elini karyo- ki vaktile aramızda hiç bir hadise az çok seninkine benziyordu. Çün-
hususta fazla konıışturmamak içlıı lamııı demirine dayayarak hir vukubulma~ gibi bir hali var • k.ü ben de aldatılınıı; bir kimse i-

dim kardeşim .• 
Sustu. Gene ufak bir düşünceye 

daldı. Sonra söze başlamadan ev. 
ve!, küçük bir istekte bulundu: 

- Ferit, dedi. Çok rica ederim, 
anlatacağım sözleri sonuna kadar 
dinle ve ondan sonra arzu ettiğin 
bir şey olursa sorarsın olmaz mı?.. 
Teminatıma lüzum görmeden de 

vam etti: 
- Emeli herhalde tanırsın .. is -

tihza ile sorduğumu zannetme ... 
Çünkü, ııradan bu kadar zaman 
geçti, belki de unutmuşsundur. İş
te o kadın benim hayatımı zehir • 
leyen bir yılandır. Hatta şunu söy 
liyeyim ki, sizi btr gün Moskova 
pastanesinden kolkola çıkarken 

görünce birdenbire sersemlemiş ve 
hiç hakkım olmadığı halde senin 
selamına bile soğuk bir mukabe -
\ede bulunmuştum. Ne yapayını 

'Ferit? .. Ben o an için böyle hare -
ket etmeğe mecburdum. Emel, be
nim ilk olarak sevdiğim ve fakat 
kaybettiğim bir kadındı. Bunları 
ihtimal ki sana vaktile anlatma • 
d.ım.. Ona ben daha evleruneden i-

Cağa l o ğ 1 u n da iki 
medrese ıslah ve bu 
işe tahsis edilecek 
Cağalıoğlunda Cez.irkasımpaşa ve ' ha.kkukuna da cidden çalışmakla 

Hadımhasanpa:şa medreselerlıtin ta 
1 
müstakbel dünya hakkında Vaşin~· 

mir olunarak fakir çocuklar iı;in tonun Londra gibi düşündiiğii ma· 
kantin haline geti:rilıneleri Bele- nası istihraç olunmaıı:~ İşte lbu va· 
diye Reisliğince kararlaı.>tınlmıştır. ziyeti bildiği için Misteı: Çörçil 

Bunlardan başka işe giden ka- şimdiden faydasız, hatta muzır bir 
dınların gündüzleri çocukların> bı-' ınünakaşamn haşlamasına taraftar 
raıkabilmeleri için kalaJbalık iş yer. değildir. Bahusus Yeni Düııya he
lerindeki kaza merkezlerinde de nüz son adınıı atmış bulunmuyor. 
birer kantin açılacaktr. Bu Halil az çok mütereddit etrafına 
işe münasip medreselerin bulun- bakınıp duruyor. Bu ruhi ant!a snlb 
ması Fatih, Eminönü, Beyoğlu, üs- gayeleri diye bir ·ihtilif elmas1> 
küdar ve Kad1köy kayonaıkamlık- ortaya çıkarmak, en az •İyasi bir 
!arına tellıliğ ohınını.ıştur. hareket tanı olur. 

---0 Bütün bu mülahazalara rağmen 
Dünkü ihracatımız Mi$ter E'Alen İngilterenin sulh şart. 

İhracat mevsimi .geçmiş olduğun.- Iarı değil - böyle bir tabirin gev· 
dan harici satışlar düşmektedir. şetici tesirinden çok endişe edili
Dün mevsimin en az i!lıracat ya- yor - harp gayeleri hakkında (Man. 
pıld.ğı bir günde ancak 56 'bin lira slyon HaV2)da. lıat o;ttiği hitabe· 
tutarında olan satışlar arasında de ıban umumı ve muphem nokta· 

Alma •- · R lar tesbit etmiştir. Bunları İngiliz 
nya, ... vıçre ve mnanyaya · . • N .. 1 'f d d' 

b dd ı t 1 
t Harıcıye azın ııoy e ı a e e ıyor: 

azı ma e er sa ı mış ır. A • t''"'b ı· t ·''--il d .. • • • vrupanın ıs ıK· a ı t::A.Dı un. 
Sosyete ıılebın vapurları yanın maddeten ve manen yeni ku. 
Eski Sosyete Şilepten Denizyol- rulma tanı1e sıkı bir surette ilgili

larına intikal eden Bakır, Demir dir. Şimdiden bu blıin<:i saftaki 
ve Krom va.purl.arının bacalal'mda.. 1 mesleyi, Mösyö RU2veltin dü•ündii-
ki timıalar değiştirihnlştir. Bu va- ğü şekilde, en mühim bir dlkkatle 
purların bacalarına Devlet Deniz.. ineeliyorırz. Dört hürriyetin tahak
yıolları işletırneısinin firması resme- kuku liızımdır: 
dilmiştir. l - Flı:ir hürriyeti, 2 - Din hür

riyeti, 3 - Sefalefo karşı mücade
ki sene evvel, yani kollejin orta le, 4 - Korkuya karşı mücadele. 
sınıfında iken tanımıştım. Uzun Son iki gayenin tahakkuku dün
zamanlık bir düşünce safhasın • ya devletlerinin iktısadi anlaşmala. 
dan sonra nihayet bir gün ona fik- rında ve tesliolıat111 tahdidini istil
rimi açmış ve izdivaç teklif etmiş- zam eder. 
tim. İşte ilk sukutu hayale ben 0 Mütareke devrinden sonra açlığı 
vakit uğradım. Reddedildim Fe _ yok etmek, bütün Avrupada kam· 
rit... Hem de ne sebeple bilir mi • biyoyu takrir etmek, umumiyetle 
sin?. Emel zengin bir koca aradl - . iş piyasalarında ve fiyatlarda mü· 
ğını söyliyerek beni reddetmişti. 1 şahede edilen fark ve temevvüç
Onun b:ı sözü karşısında benim !eri azaltmak ve böylece son yirmi 
hemen fikirlerimden cayıp kendi- sene zarfında birçok sefaletlere se
sinden uzaklaşmam icap edeJ'di de- bep olan amilleri ortadan kaldır• 
ğil mi?.. Çünkü maddi düşünen mak üzere bütün milletlerle işbir· 

b
, k d k 1 k l b il !iği yapmıya amade bulunuyoruz. 
ır a ın, o ay o ay su ay a e- İstikbalde milletler arası mübade· 

si olamazdı, Fakat ben maalesef leler hizınet ve •&Y• esasına daya· 
böyle düşünemedim ve onu sev • nacak, yoksa nakdi düşünceler ha· 
mekte ısrarla devam ettim. Niha- kim olmıyacaktır. Bu harJlten ev• 
yet bir gün son ve kat'i kararını velki hale dönl."bilecei:'imi7i dii<ıin-

.. l eli B n· se dı·g· · · f k t mek bevhudcdir. C'ünkii höYlr bir soy e . e ı v ını ve a a ihtimnl bizim için ,, .... ha~ka1arı i«;jn 
benimle evlenirse maddi düşünce· bir iflas demek olur. !\Tü,1akbı ı bu. 
!erinin tahakkuk edemiyeceğini, iktısacli mesai birliltinde Almanya 
bu sebeple ikimizin de bebbaht o. da rolünü oynamal;dır .. 

lacağını birer birer saydl. İşte ben Bu sözler çok umumi olmal 'a 
o vakit en ağır darbeyi yemiştim. I beraber eski halin tamamile zeri 

(Daha var) (Devamı 3 üncü •ayfada) 
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MogolistanMan· Hollen da İtalyada 
çuri hududu Hindistanı sa d i an arşı 

---o---
1 i hükumet arasın
da müzakere başladı 
Moskova 16 (A.A.) - Sovyet 

Mogolistanı hükıimeti ile Mançuri 
hükumeti tarafından bu sabah neŞ' 
redilen bir tebliğde, son senelerde 
hadiselerin vukubulduğu hudut 
mıntakasında kat'i hududun tesbi· 
ti için müzakerelerin tekrar baş • 
ladığı bildirilmektedir. 
Tebliğde şu cihet hatırlatılıyor 

ki bu mıntakada vukubulmuş olan 
hadiselere bir nihayet veren ve 
1940 Ey!Cılünde Molotof ile Amiral 
Togo arasında imzalanan anlaşma· 
lardan scnra işler derhal başlamış 
fakat kışın çıkardığı teknik müş • 
külat dolayısile inkilaa uğramıştı. 

28 Mayıs 1941 de bu teknik müş· 
külii t or tadan kalktığı için bu işle. 
re büyük bir dostluk havası için· 
de tekrar ba:şlaımııştır. 

Serbest bırakılacak 
Fransız esirleri 

--Milli müdafaa hazır
lıklarını arthrdı 

Romada her gün bir 
mağaza kapanıyormuş 

Roma 16 (A.A.) - Tass: İtalyan 
Batavia, 16 (A.A.) - Halk kon· matbuatı, memlekette iaşe vaziyeti 

seyinin 1941 - 1942 içtima devresi. ve ihtikarcılara karşı mücadele ile 
nin açılışında bir nutuk söyliyen meşgul olmaktadır. 
Holanda Hindistanı umumi valisi, Piccolo gazetesi, iaşe maddeleri 
ezciimle demiştir ki: sat!§ nizamnamesi hilafında hare-

Harp, müdafaa ve milli mevcu· kette bulunduklarından dolayı her 
diyetin !damesi, Holanda Hindis- gün Romada bir miktar mağaza 
tanı hükılınetinin esaslı üç hedefi kapatmakta olduğunu ehemmiyet· 
ni teşkil etmektedir. Holanda Hin. le kaydederek ihtikiircılara karşı 
distanı, yalnız harp malzemesi is· deha şiddetli tedbirler alınmasını 
tihsal etmekle kalmamakta, fakat isl"emektedir. 
aynı zamanda, harbin daha mües- İtalyan gazeteleri, iaşe madde • 
sir bir trzda idamesi ve malzeme- !erinde tasarruf yapılmasının müt 
nin düşman emrine geçmesine mii. tefikan lehinde bulunuyorlar. 
ni olunması için, teslimatı dikkatli Tribune gazetesi, uzun bir ma • 
bir surette ·'·ontrol etmektedir. kalede halkı ve lokantacıları ek • 

Tayyareler satın alınması için, mek istihl8.kini asgariye indirmeğe 
gönül rızasile şimdiye kadar 10 mli davet eylemektedir. 
yon gulden ctakriben 1,250,000 İn· 1 

giliz lirası. toplanmıştır. L d d 
Di~r taraftan Maliye dairesi 0 n r 8 8 

llalk konseyine takdim edilecek 
bütçe projesini tetkikten sonra, 

Paris 16 (AA.) - Fransa büyük 1940 ·• 1942 devresi esnasında mü
elçisi Scapini aşağıdaki tebliği neş daia işleri için 500 milyon gul<;len 
retmiştir: Hitlerin emri ile. 1899 sarfedileceğini tebarüz ettirmiştir. 
Kiınunusanisinden evvel doğmuş \ 1942 senesnde aynı gaye için sür'at 
olan ve bugün harp esiri bulunan l le alınacak hem· ekonomik hem de 
Fransız erbaş onbaşı ve eratı askeri mahiyette tedbirler arasın. 
1914-18 harbine' iştirak etmiş teliık- da, ezcümle, Surabaya deniz üssü
ki edilecekler ve sadece doğumla - ı nün ge~işle~ilmesi ve d~ha zi~ade 
rının tesbiti ile serbest bırakıla • kuvvetlı bır hale getirılmesı ve 
caklar ve Fransaya gönderilecek • donanmanın techizatının fazlalaş
lerdir. tırılması ve takviye edilmesi de 

Elbise tahdidatı 
karşılandı • • 

ıyı 

İngiliz 
tasarrufa 

kadınlan 

alıştı 
Loııdra, 16 (A.A.) - 12 günd"en 

beri mer'iyete girmiş olan elbise 
tahdidatı şimdi İngilizlerin normal 
hayatına girmiş bulunmaktadır, 
İngilizler buna süratle alışıyorlar. 
Satılık eşya üzerine iki etiket ko
nulmaktadır. Biri fiyatları diğeri 
de icap eden kupon miktarını gös. 
termektedir. Tahridat mağazaların 
müşteri adedini azaltmış değildir. 
Satıcıdan alıcılar kuponların tev 
dii olan nihai harekette bulunma
dan eve! lüzumlu eşya arasında iti 
nalı bir seçim yapıyorlar. Bundan 
başka sa', ın alıcılar daha dayanık. 
lı olması için "evvelce olduğundan 

K ı b n sa ha va h Ü cu mu v!ar!!dır!!.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
Lefkoşe 16 (A.A.) - Resmen bil 

dirildiğine göre, düşman tayyare -
!eri Pazar günü Lefkoşe üzerine 
bir bomba salvosu atmışlardır. As 
kerler arasında bazı zayiat vardır. 
Fakat mühim hiç bir hasar olma • 
mıştır. 

Pafos üzerine de düşman tay • 
yarderi bombalar' atmışlardır. 

Pavliç Zagrebe döndü 
Zagrep 16 (A.A.) - Hırvat bü • 

kümet reisi Ante Paveliç yanında 
mareşal Kvaternik, hariciye nazırı 
Loroviç ve maiyeti olduğu halde 
bu sabah Venedikten Zagrebe dön 
müşlerdir. 

Hükumet erkam ve elçilerle Al· 
nı.an ve İ talyan orduları mümes • 
silleri kendisini istasyonda kar~ı • 
lamışlardır. 

Japon d<>nanmasının 
manevrası 

Küçük haberler 

* Brisbane - Avustralya hazi· 
ne nazırı Fadd"en söylediği bir nu
tukta demiştir ki: •Bu ay sonunda 
Avustralyanın harp sarfiyatı ayda 
20 milyon Avustralya lirasını ge. 
çecek ve bu artış devam edecektir. * Londra - Amirallık dairesi, daha iyi .kalitede mal alıyorlar. 
1690 tonilatoluk Jersey torpido Her büyük mağazada mallar hak
muhribinin bir düşman . maynine \ k~n~a _izahat a~ak istiyenler için 
çarparak battığını bıldırnıek~ • bır ıstihbarat burosu vardır. 

dir. Kadınları en ziyade meşgul eden * Nevyork - Çunking'den A • mesele çoraptır. İnce çoraplar ar
merikan ajanslarına gelen haber • tık gündüzleri giyilmiyor. Ve an
lere göre, 27 Japon tayyaresônin cak fevkalade ahval için saklanı. 
Çunking üzerine yaptığı çok şid • yor. Yaz. münasebe\ile kadınların 
detli bir hava hücumu esnasında ekserisi çorap giymez olmuşlar • 
Amerikan Tutuila topçekeri hafif dır. 

hasara uğramış ve Amerikan ata • Çocukluğunu köylerde geçirmiş 
şemiliterliği binası tamamile yı • yalınayak yürümek zevkini tacmış 
kılmıştır. olan genç bir İngiliz kadını Lon. 

dra sokaklarında yalın ayak gözük * Londra - İsviçre radyosunun müş ve çoktan beri böyle serbest. 
bildirdiğine göre, Sovyetler Birli· çe g"ezmek istediğini ve buna şim· 
ğinin muhtelif yerlerinde tankla - diY"e kadar cesaret edememiş oldu.. 
rın ve paraşütçülerin de iştirak et. "ıınu söylemiştir. 

Is .e~ G!N ~ (~_G_ü_N_u_·· _N_M_E_s_E_L_E_L_E_R_I __,) 
1N;.nemdDan19 

l v Azı y ET J ş üphe olunamaz ki milletle • s. Rusya ile Al- - _=-wr• K~~ e.sl 
rin sev.k ve idarelerinde fi- Dünii ve öliiın 

Amt~rikanın iki mü- kirler esastır Başkalarına .müte • d 
him kararı madiyen tavsiye olunan fikirleri, manya arasın a· Bir gazete •Meçhul ve Est"aren-

neşir ve müdaiaa edenlerin kabul • •• giz Sıııiye. adlı ltir seri )'Jlzısına 
&oorika, harbe bir adım dal:ıa 

yakla§llDıŞ bulıunuyıoı-. RU11Neltin 
erorile Nevyor k liınant mayinlede 
kapııt>laeağı gibi Amerikad.aıki. Ml:ı. 
ver devletleri alacakları da bloke 
edilııı.i.ştir. Reisicümhur bunları 
fevlkaliide mildi tah.like hali i!An 
edl.mŞ <>im.asının kıendiısine verdi· 
ği sa!iıhiyetlere istinaden yapmak
tadır. Bu iki tedbi!" de b'U salahi· 
yetler cüml.esin<h!n bulun~ 
Bundan başka RUIZV'e!t endüstr>yi 
harıbin icaplarına göre teşkiliitlan
dırnıak saJ.aıhiy"etini de el\le e1ımiş
tir. 

ile tatbik etmemeleri, kanunna . kı munasebetler . şöy~ başlık b7111n~ Dünü, ölil· 
melerde yazılı müsavat ımefhum • me ınantaaz!. 
!arını bile kıymetten düşürımekte •:azan: Hamid Nrui lrmalr N..-U.: 
başlıca amil oluyordu. - Dürzüleriıı. ölüme inamp inan· 

Hayat şal'tlarını ayni seviyede dair haberler neşredilmesine, mii· 111aılıP, sedeft.ayı atım zatın Jıan• 
bulundurmayı vad"eden Bolşevik talealar yürütülmesine zaman, za. l!i 4.ilniidea lıaJ>,..uici m"!bul. 
lnkiliiJ:!Sıları, Rusya Çarlığının rneş man, bazı kere sıkça tesadüf olun· dedi ve ilive etti: 
ruti demokrasi ile idare alunan maktadır. - Aacıak Suriyede harp b~..ta-
200 milyona yıakın halkı araı:ında Harbi~ fikirlerden doğduğuna, ılıktan. soara her 4.ün:üııtün ölW.. 
fazlaca taraftarlar buldular. ide • yine fikirlerle muharebe yapan iaıınabileceiini .söyUyebi.liriı&. 
al demekten ziyade, halk kütleler\ milletlerin, halk kütlelerinin sevk • 
arasındaki ruhi ahvalin tezahiira - ve idare olunduklarına göre, Al ~ 
tın.dan yapılan istifadeler, elde e - manya ile ortakları devletlerin 
dilen ını.ıvaffak:cye1ıler Rusyad.a, mümessillerince, milletlerinin ha • 
Almanya ve italyada yekdiğerin - zırlanmış fikri gayelerini bir an • 

Milııver devletlerinıin alacı&la· den farklı tarzlarda ve şartlarda da, bahusus merhametsizce devam 

tlll!lın b'!Joaoe edilmesi kararı üzerine 
Alman ve İtalyanlar başta olmak 
üzere işgal altında bulunan W.ıtıün 

oldu. eden müC9.dele esnasında başka is· 

* 
!ikametlere çevirmek teşebbüsle • 
rinin inhizam ve izmihliile en mü
him sebebi teşkil eyliyeceği bir 
hakikattir. · 

Uçurumların doldurulamıyacak 
Jcrecede büyüklüğüne, derinliğine 

fayanan muharip devletlerin ihti
.fıfları; dün ve bugün olduğu gibi, 
·carın da taarruz ve büyiik muha -
rcbeler, müdafaalar sahalannın 
Akdeniz, Afrika, Atlantik, Orta • 
şark, belki de Hint, Çin Okyaııus
larile Pasifik Okyanusunda ola<:a
ğıru w bulunacağını göstermek • 
edir. 

H<imit Nuri Irmak 

R~smi te&lii· 
lerin dili 
Ala .. ftSmi tı:lıliği. i.ap;zlerill 

Jersey. adlı 4.estroyerirı.in batışı· 
., ,J,ildirdilrteo. 5"'ll'a harbin başın• 
4anberi 5() İn~iliz .ıestnıyerinin ba. 
tırılmış oldoğunu ilave ediyor. Na. 
ııemolla: 

- Şu resmi tebliğln insana he
sabı kitabı unutturuyor. dedi ve 
.sözlerini ~yle bitirdi: 

- llesmi tebliğlf'r hergün .birkaç 
bia tonilitolu.lt gcıai iıntmldığını 
lllldlrirl.... Hubiıı lmtındanberi 
resmi u.ltliğterin bil4irdiği rakam

lar 4.oğra olsaydı fİmdi deni% Üs• 

tünde hl~ir gemi, lt•tti it•YJk bile 
blmu:ıh. 

M. K. 

Dahili ve harici kapital..imıe kar 
Avrupa devletleri müessese veya şı ayni zamanda ayaklanan Bolşe
fert olarak .A,ın.,rikadaki alacakla· vik ihtililcileri, bu iki sabada şi<l 
rına tasarruf edemiyeceklerdir. Bu detle ve fazlaca, muarız1arile mü 
alacaklar yekünu 200 milyon dolar , cadele eylediler. İngiltere, Fransa 
tahmin edilebilir. Faıkat bu sadece 1 Amerika ve benzeri bazı roeımle · 
~ir tah~ir. Çünkü A:ııt;anya i~e ketlerdeki devletlerin yardınnlari -
Italya harıbın başın.danberı Amerı- le ,birlikte ve yru:-d:.mcı kuvvelıle · 
kadalci paral:ırını arttı.rrruşlard':. rile Vran.gel, Deniken, Kolçak gi
işgal altına g:ıren ımemlekıetlerın bi generallerin, amirallerin ku -
Amerikada ~ dolarlarından mandası altında daıh.ili olınaikla b e· 
mühim bir m&tarıru muhtelif şe· rooer harici muhareıbe dahi Ruır 
killerde satın alınış1ardır. Binaen- yada şiddetle devam eylenrişti. 
al"eyılı Mihverin A.merıi,k,adaki ala- 1Amanya ile İitaJyada, Rusya -
cak.lannın hakiki roiktan malOm dakinin benzeri ve fakat tarz iti
değildir. barile başka surette başlı.yan de -

Mlhve!"ln Amerikadaki parasını 
arttırmasınd·an maksat, Avrupa 
harichıden fırsat ve jmıkiın bulduk,. 
ça mübayaatta bulunabilmek, pro
paganda ve sair hasmane faaliyet
leri finansa e1ımektir. Amerika bu 
şekildeki faaliyeti kendisi için mu
zır gördüğü içindir ki bu karan 
ıılmış ve prıopa.gaııdayı durdıurmak 

ınokrasi düşmanlığı, müstemleke -
leıi ve istismar sahalarını işleten 
zenginleşmiş devletlerin, Ru.;-ya -
da olduğu gibi bilhassa İngiltere 
nin, Fransanın, Birleşik Amerika • 
nın aleyhine istikamet ald1 . Rusya
da.k:i Sovyet iktısadi sistemine, ya
şamak tarzına v~ müsavat pren • 

1 Sultan Aziz Nasıl Öldürüldü? 
r Biiyük tarihi roman:118 ) 

\. 'iazan:M. Sami K.arayel-

Sultan Azizin pehlivanlığı celallılığı Sultan 
Hamidin zekası önünde sönmüş bulunuyordu 

istemiştir. 

siplerine, nazariyelerine, batta tat- İşte Mithat paşa bu softa ve dev
bikatı şekillerine uymamakla be • şirmelerie w öz Türk olmıyan fod· * raber, Almanya ve İtalyada dahi ·ıacılarla Türkün hürriyetini ve mü 

İkinci Sultan Hamidi tenkit e -
denler, ona Kızıl .Sultan lakabını 
verenler, onu bu, memleketi mah· 
vetti diye feryat edenler, Türk ve 
Müslüman sıfatını taşıyan Gayri 
Türklerdi. Hlristiyanlar basta ge • 
liyordu. 

İngiliz harp 
gayeleri 
(Baş tarafı 2 nci sayfada) 

dlinmiyeeeğine Londraca artık ıka

aaat basıl olduğunu göstermekte
dir. Sırf nakit ve altın esasına da-
yanan milletler arası mübadelele
rin zayıf memleketler için bir nevi 
istismar illeti olduğu anlaşıldtğın
dan iş ve mala dayanan bir usule 
doğni gidilecek demektir. Alman 
zimamdarları eski ahvale karşı fe· 
vetan ve isyan ettiklerini söyledik
lerine ve Mister Eden'in de eski 
şartla-rın avdet etmiyeceğini temin 
eylediğine nazaran aradaki uçu
rum a<:aba yavaş yavaş dolmıya 

başlıyor mu? 
r. ,;,.-yin Sükrli BABAN 

halkın müsavat isteklerine uygun savatını saltanat istipdaclından al. 
gelen korporasyon usullerinin tat. mıya çalışıyordu. 

bikine başlandığı görüldü. Bu ha - Mithat paşanın aven"eSi yalnız 
reketler, teferrüatta olmasa da. tat bu softalar ve yobazlardan ibaret 
bikatta Sovyetler Birlfğ~ Alman • değ i ldi. Onu se\•enler daha ziyade 
ya, İtalya, sonra da bunlara iltihak hıristiyan anasırdı. 
eden Japonya ve diğer küçük bazı Hıristiyanlar, bu hürriyet mef
devletler arasında demokrasi kapi· tunn paşayı nasıl sevmez1'erdi? ... 

Tanziınatı hayriye, hıristiyanlara 
ta'.~in~ v~r".1ak, . ~ere ser~k 1 hürriyet ve müsavatlarını ver"erek 
n:uşteret< duşun_ce~ını, hareketlerı. her biri mecalisi idarede mü~ 
nı meydana getirdi. mevkiler almışlar.. devlet harıcı-* yesinde, d.ahiliyesinde, askeri u· 

Kara, deniz ve havada m"erha • 
metsizce mücadele eden muharip 
büyük devletlerden Almanyanın, 

<;e!l"erinden bazılarının, Führer A. 
Hitler'in Sovyetler Birliğine hü -
cuma hazırlandığına, hazırlıklar 
yapıldığına, Şarki Prusyada asker
lerin tahşit edildiğine , taarruz he. 
definin Ukrayna buğdayları, Baku 
petrolleri sahaları bulunduğuna 

rnurda mevkiler alarak mahremi 
esrarı saltanatı illi Osman olmuş. 
lardı . 

Bankerlik, murabahacılık, sar
raflık, nazırlık, sefirlik, müdürlük 
ilah ... alan hıristiyanlar şimdi de 
Mithat paşanın kanunu esasisi ile 
Millet Meclisinde istediklerini ya
pacaklardı. 

Sultan Hamit, Ali paşanın telki· 
"ni ile hareket etmişti. Müvıızeneyi 
bulduktan soMa. yıldız mahkeme
sini teşkil eden Sulta.n Hamit, baş. 
ta Midhat paşa olduğu halele hür· 
riyetperverleri mah.kfım ettirip Ta 
ife sürdü. 

Sultan Ham.it, maaonlann şer • 
rinden kurtulmak ve, komiteeile • 
rin kurşunlarından uzak.~ak i
çin Yıldız sarayına çekildi. 

Sultan Aziz gibi ata binip orta· 
da dolaşmaktan kaçan Sultan Ha. 
midin, düşüncelerinde bir incelik 
vardı. Hürrivetoerverleıin suikas -
tinden kaçıyordu. 

ı;;angbay 16: Cenup istikametin· 
de Japon harp gemilerinin tahaş -
şüdü hakkındaki haberlere dair öğ 
renildiğine göre, birkaç Japon ge. 
m isi ŞckianJ açildarında mahdut 
nisbet:e maırevralar yapmaktadır. 
Manevralara pek çok Japon tayya
releri iştirak eylemektedir. tadır. ~ tiği büyük manevralar yapılmak • ( il!=~~~~~===!!!!!!:::~:==~=~~=~==:;: 

- Bu esnada neler olduğunu r 
!!"' ____ ,._ ... ..._!!>.!!!-'!O.'!'!!!'!!!!'!!!l!!!!!!!l!!!'!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!'!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!"!!!!!!!!!!!!!!!!!9 biliyor musunuz?.. Hapishane· 1 Büyük Za1ııta Romanı: 47 
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nine arkadaşına "yardımda bir 
an gecikmedi. Galbin imdat is· 
teme~ vakit bulmadan ağzınş. 
bir bez tıkanmış, elleri ve ayak
ları oturduğu" koltuğa skııca bağ 
lanmıştı. Loiseau o zaman dok· 
torun tabancasını alarak sükıl • 
netle cebine yerleştirdi. Sonra 
arkadaşına dönerek dedi ki: 

Bektaşıyan ocağı yerine kaim o· 
lan hıristiyanhk ve devşirme ruhu 
şimdi yeni bir fikirle yeni bir ocak 
tesis etmiş bulunuyorlardı. 

Hürriyet, ıslahat, mü.savat, uhuv 
vet ve adale t maskesi altında yt>ni 
teşekkül ed"en ocak, Bektaşiyan o
cağından daha beter, daha kor
kunç, daha yıkıcı bir mevcudiyet 
ibraz ediyordu. Çünkü, bu yeni O· 

cak hıristiyan anasırla ve ecnebi 
teşekküllerle müşterek bir kuvvet 
arzediyordu. 

Kanunu esasiyi. ve meclisi meb
usanı yok eden Hamit, Yıldız sara. 
vına girdi Cuma se!aııılıkları için 
de Yıldız saravının kapısı dibinde 
yaptırdı~ Hamidiye camisine se • 
lamlık yapınağa başladı. 

Sultan .Aziziıı seLiınlık alayları 
her hafta bir yerde yapılırdı. Padi. 
şah, atına tımerek maiyeti ile İs. 
tanbulun her tarafına gi.derw. 

. \ SURİYE VE LiBYADA GÖRÜLEN !~;:ı'i~den sükılnetle omuzlarını I~ Ö Z L Ü J ı 
l~KIŞAFLAR - Bana ne? Dedi. Esasen be. 

nim bundan haberim vardı. Ba· 1

1 

ADAM L ondradan verilen haber • re, 60 fnqiliz tankı imha edil • na bu yaralıyı h"ediye ettiğiniz 
!ere göre, Suriye hare • mi§, 9 av ve 2 bombardı.ma.n tay ı günden beri bu m~seleyi tetkik 

katı şöyle irıki§af etmektedir: yare.si diişürülmü..•tiir. Londra ettim. Bu işe ait haberleri dik· 
Sahil yolunu takip eden kol ise harekatın İngilizler lehinde katle takip ediyorum. 

\r-ıydayı aldıktan sonm Bey • inkişaf ettiğini bildirmektedir. Hiddet Loiseau'nun vücudünii. 
rota 16 kilometreye laıdar yak· Bu hareket ne kadar büyük kaplamıya baslamıştı. 
la.?Jlıştır. Umumi kanaat, Vi.şi mikyasta yapılmtf olursa olsun - Şu halde bir masumun ida· 
kuvvetlerinin Beyrutıııı ön va • m;ıhdıtt hedefli bir ha.reketttr. mına sükılnetle seyirci kalacak.. 
roşlarında şehri miida'aa ettik· sınız öyle mi? Dedi. 1' Eıı ""k Solıum'daki mevzilerin Zeri merkezindecfü·. - Tekrar ediyorum: Bu adam 

~erı alınmasını istihdaf edebi . roaswn değıl mücrimdir! 
!';am isti1cametinde yüriiyen ıı·r. Bundan da.ha genı· • lıedef!1· · t · · ' Janine nihayet ısyan e mıştı. 

kol ise Şamın çok yakınlarında bir harekete şiddetli sıcaklar Dtıdi ki; 
bulunuyor. Fakat bu kuvvetle • imkan vernıemektedir. _ o halde bana söyliyebilir 
rin harple değil, sulh yolile şeh. misiniz, Longlande beni niçin 
re giı-ecekleri bildirilmektedir. IO ün sabah şafakla berıı • öldürmek istedi? Arkadaşıma 
Fran sız gazeteleri ise Şamın 24 ber, Fransız harp gemi • neden taarruz etti? Akterisin 
saat zarfında. dii§eceğinden balı leri Beyrut önlerinde bulunan yüzüğünü !'asıl elde etti_? . 

2 kruvazör ve 4 mııhripte.ı mü. - Bunlar birer tahmınden ı-
scımektediTler. barettir. Ortada müsbet bir delil 

rekkep İngiliz donnamıı:sile kar-Iraktan hareket ed.en kolun yok. İddialarınız o kadar çürük 
Irak tıududundan SO kilometre şılaşmış, bir muJıarebe cereyan ki, Zabıta bile size yardım et· 

etmekle beraber hıç· bir hasar k · tem d. sı·z yalnız kadın· m esafede ve Fırat üzerindeki me ıs e ı. 
vukubulmamıştır. Bu hareke • !ara mahsus mantıksızlıkla, hıs. 

Der:orıı ışgal ettikleri hakkında 
tin Fransız gemilerinin saba • lerinizle hareket ediyorsunuz ... 

v erılen haberin doğru olmadığı .Janine yalvarmıya başlamıştı: 
b · ıcı. ·z kt d" hın alaca karanlığında bir tor • ı irı me e ır. _ İstirham ederim, bırakınız 

n ilı'ya hududunda ltaıya.11 
l!.. ve Alman kııvvetlerile İn· 
qilio: kıt'alarımn karşılıklı bazı 
İıareketlerde bulunduklan bil • 
d rilmek tedir. Alman tebliğine 

pöre, İngiliz kıt'ala.rı Solluma 
biiyiik ölMide bir taarrıı.za geç. 
miı;l e r ve Alman - İtalyan mu• 
kavemeti karşısırıda kalmışlar • 

pil hücumuna kalkması., fak.at onu göreyim, konu~ayım ... O za
zaten buna muntazır bulunan man size islediğiniz delilleri 
lngilizlerin de hücumu defet • ·· t · · gos erırım ... 
melerinden ibaret olması çok - Size bir kere olmaz dedim. 
muhtemeldir. Çünkü gelen ha. • Bana ikide birde bunu tekrar 

berlerin ifadesine göre Mdise • 

nin bu şekilde cereyan ve inki

şaf etmi§ olması icap eırnekte • 

ettirmeyin ... Maddeten henüz i· 
yileşmiş olan bu adam manen 

bir çocuktan farksızdır. Şimdi· 
ye kadar sizin onu gönnenıze 
müsaade etmedim. Artık ümidi· 

bıı, a.kınliJ'da 

Türkçesi M. Feridun 

göremiyeceksiniz. .. 
J anine doktora yaklaşarak: 
_ Haydut! Alçak! 
Diye bağırdı. Fakat halsiz kal

mıştı. Bir koltuğa yıkıldı. Loi. 
seauayakta duruyor, ellle cebin· 
de bulunan otomatik tabancayı 
yoklayordu. Genç kızın evden 
çıkarken acele ile eline sıkıştır· 
dığı bu tabancayı kullanma1!'ak 
için büyük bir gayret sarfedi· 
yordu. Fakat Galbin zihninden 
geçenleri anlamış gibi sükunet. 
le masasına oturmuş, tabancası· 
nı masanın üstüne, elinin yeti
şebileceği bir yere koymuştu. 
Ara sıra gülümsiyerek 

Loiseau'ya bakarken parmak • 
larının ucile tabancasını okşu • 
yor, genç kızı süzüyor, hazan da 
gözleri duvardaki saat"e gidıyor· 
du. 

Bir yanda..'l da vakit geçiyor. 
du. Ara sıra genç kız bir kaç ke 
lime söylüyor, kollarını bükü -
yor, bu müşkül işin içinden çık· 
manın çaresmi arıyordu. Fakat 
işin içinden yine Loiseau çıktı. 
Doktorun dalgın bulunduğu bir 
andan istifade ederek bi.ııden -
bire üzerme atıldı ve kafasına 
kuvvetli bir yumruk indiNi. Jile 

- Şimdi bu asıl Langlande'i 
arıyalım. Kendisile biraz görüş
mek istiyorum. 

Hiç bir harekette bulunamı
yan, bir söz söyleyemiyen dok
tor Galbine dön"erek nezalretle 
gülümsedi ve genç kızı sürük • 
liyerek odadan çıktı. 

İki arkadaş kendilerini alaka· 
dar eden odayı bulmakta gecik· 
mediler. Langlande uyuyordu. 
Odayı birdenbire kaplıyan l§ı • 
ğın tesiri altında silkindi, göz 
kapakları titredi. Bir el omuzu. 
nu dürttü. Adam uyandı. Göz • 
leri büyüdü: 

Önünde Janine bir ~ söyle
meden duruyordu. 

Ayakta kapının önünde Loise
au hiç bir şeyden haberi yok • 
muş gibi lakayd, otomatik ta • 
bancasile oynuyordu. 

MEŞ'UM SAAT 

Hapishanedeki hücresinde Ll
umier uyuyordu. Her akşam bir 
ilaç içiyor ve bu sayed"e uyku -
ya kavuşarak birkaç saat ketı • 
dini unutabil:yordu. Fakat uy· 
kusu rahat olmaktan uzaktı. 
Mahkfun yaUığının üstünde mü· 
temadiyen kımıldıyor, d_önü • 
yordu. Bazan inliyor, dudakla· 
rınm arasından birbirini tut • 
mıyan keliroel2r çıkıyordu. 

Hakikati bilseydi! 

İkinci Sultan Ham.it, Ali paşa. 
dan aldığı derale, Doksan ü.ç mu· 
harebesi derdini üzerinden atıp 
siyasi mevzuda muvazenesini. bul
duktan sonra derhal yemin ettiği 
kanunu esasiyi muvakkat tabirile 
ortadan kaldırdı. Mithat paşanın 
ka.n.un11 6Sasisi yalnız, salnameler
de mukayyet kaldı. 

Sultan Hamidi.ıı bu hareketi hı. 
ristiyanların, devtirnıeleri.. yfini 
Arnavut, Çerkes, Ar.ap, Boşnak, 
Rum, Ermeni vesair ecnebi ecdatlı 
Müslümanlan harekete getirdi. 
Laf creğil, hürriyetleri elden gidi
yordu. , 

Sultan Azizin pehlivanlığı çetin
liği, celillılığı Sultan Hamidin ze. 
k3sı önünde hlçe inmiş bulunu
yordu. 
Eğer Sultn Ar.iz. Su'ta.n Hamit 
,dar zeki ve k:ıvrayışh olsaydı, 

Doksan üç felaketi başımıza gelip 
çalmadan Osmanlı İmparatorluğu
nu badireden kurtarabilirdi. Çün
kü, o vakit kuvvetler daha taze ve 
devlet, millet Doksan üç Moskof 
harbile rr:fuınıahil olmamu; bir zin. 
degide idi. 

Sultan Aziz, Mithat paşa ve ave 
msine şiddetle hareket edip Mah
mut Nedim paşanın Rus siyasetine, 
tek cepheli müvazenefilz siya -
setine uymamtş olsa idi. Osmanlı 
imparatorluğıınu daha kahhar ve, 
daha varltklı. Gır ınevClldivet ku • 

.<O.- ftl') rabilirdi. 

Fakat Sultan Haıni.t, hiç bir va· 
kit Sultan Aziz gibi !ıareket etme
di. Edem.e;ı;di Çünkü, hürriyetper. 
verlere karşı ;istibdııdi bir vaziyet 
almıştı. 

Bu eebeple Sultaıt. Jlaınidin düı 
manian çoktu. Omı ecnebiler de, 
Hıristiyan komiteciler de, devşir • 
roe rejl'i<kiilleri de öldünnelı:: için 
fırsat arıyordu. Çünkü bı.t, padişa!ı 
hürriyeti boğmuştu. Çünkü bu, pa 
diş.ah, .sarraflığı, ıııünbahacılığı 
boğmllŞtu. Milli ve dini koyu bir 
an'aneye dayanarak devleti idare 
ediyordu. Bııbıili bir suretti. Her 
şeyi suay<laıı .idare ediyordu. 

Sultan Hamidin devleti içinde 
Hıristiyan anasır mevcuttu. Bun • • 
!ar, tanzimatı hayriye bakayası i. 
di. O, bu tormalit.eye riayet edi • 
vordu. Hıristiyanlarm şahıslarına 
~e hürriyetlerine sureta dokunma· 
yMcl.u. Fakat devlet esrarı tama • 
mile sarayda idi. Tek adamın elin
de idi. Bu sebeple devletin esrarı· 
na devşirmelerle, H1ristiyanlar ta 
rafınaan agah olıruıl< mümkün de. 
ğildi. 

Sultan Hamit, Sultan Aziz, Sul
tan Mee t gibi yüz milyonlarla l ira 
istikraz yapıp de\•leti ecnebi mü· 
dahaleSİZH! sevketmekten çekindi. 
Bütün otuz dört sene süren salta • 
natı devrinde Kızıl Sul~an diye, 
tavsil ettikleri Hamit, Avrupada 
istikraz yaomadı. Yalnız, kon\'a • 
nı.n sul~ası tertibat ve tesisata 
için sekiz yüz bin liralık bir istik· 
raz yapmı..ştL Hicaz demir yolunu 
b ile istikrazsız vücude gelırmi ş • 
tı. (Daha vsı.r) 



• 

SAYFA-4 

B. M~ Meclisinde 
Köylü mallarını ko
ruma kanunu görü
şülurken hararetli 
münakaşalar oldu 

(Baş tarafı 1 inci sayfada) Cık olacağı kanaatini izhar ederek 
gıne bakılmıyarak bu İ§<! el koy- kanun maddelerinin buna göre dü 
mak, bu zarara taall'Uk eden şleri ı<eltilmesini temenni eylemiş, Nev 
mümkün Qlduğu kadar sür'atle haL ıat Ayas •Bursa> da Dahiliye En
letmek, zarar vereni yine mümkün cümeni mazbatasında ileri sürülen 
okluğu kadar sür'atle meydana çı. esaslara temas ederek çiftçi malı -
karmak ve zarar görenin zararını nın korunma meselesinin bu maz
da ayni 9ilr'atle ödetmek.• batada izah edildiği gibi bir dahili 

Ziraat Vekili sözlerine devam e- emniyet ve asayiş meselesi olduğu 
derek bu l'6a.Slan temin lnısuswı- nu ve bu bakımdan alınacak ted
da kanun lılyihasııııda derpiş olun- birlerin zaten mevcut bulunan em 
makta olan tedbirleri \-e bu tedbir. niyet v.e asayiş teşkilatının içinde 
!erin tabbrk şekillerıi üzerinde iza- yapılacak bazı tadillerJ.e bu mak -
bat vermiş ve sözlerini bitirirken sadın temin olunabileceği mütare
bu kanunun bir kül 'halinde tatbiki asında bulunmuştur. 
takdfrinde hayırlı neticeler vere- Galip Pekel cTokat• köylü mal-
ceği ümidini izhar eylemiştir. !arının e~asen bugünkü mevzuatla 

Ziraat Vekilinin bu iza!lıatını ta- korunmakta bulunduğunu işaret 
kilben ~hatipler birbirini mü- ve izah ettikten sonra muhtelit en· 
tıeaJdp kürsüye gelerek lay>Jıa üze. cümen tarafından teklif edilmiş o
rindcki nalrtai nazarlarını bildir- lan esaslann tatbikatta ikilik do • 
ınişlerdir. Kemal Turan (Isparta) ğuracağını, dahiliye ile ziraat ve -
müraka!ıE hey'etlerinin faaliyetle- kaletin.i karşı karşıya getireceğini, 
l1i şeklıne temas e,yloıniş ve bllnla- bundan maada yeniden bir takun 
nn işlemesinin mevzu kayıt ve teşkilata yol açacağını söylemiş -
şartlar dahilinde güç olacağım söy. tir. 
liyerelı: demiştir kL Feridun Fikri •Bingö!. Refik İn 

•Cezalarda kafi~, suçdarı ta- cenin lılyihada bazı tahrir ve ifade 
kipte sür'at, ancak bu iki esastır eksiklikleri bulunduğu yolundaki 
kıi bu kanun tatbikatını mümkün mütaleasına karşılık vererek böyle 
ktlacaktır • bir şey mevcut olmadığını, bu pro.. 

MER'ALAR MESELIBİ jen!n kademe kademe tekemmül 
Fazlı Güleç (Bursa) l~ihanın ettiğini izah eylemiş ve diğer ha -

birç<>k noktalara cevap vermcl<l<' tipler tarafından ileri sürülen mü
bcraher bazı mühim cihetl.erde sÜ· taleaları da tahlil etmiş ve demiş. 
kUt ettiğini, bu meyanda biltıassa J tir ki: Orta yerde bir iztırap var -
arazinin dar olduğu mmtakalarda- dır bir yara vardır. O halde buna 
ki mer'alar meselesine temas et- bir çare bulmak lazımdır. İşte bu 
mediğfoi söylemiş ve hiç!:ıir karış kanun o çareyi bulmak yolunda 
ıner'ası olımıyan yerlerde üçer be- bir hamledir. 
şer yüz hayvandan müteşekkil SÜ- Reşit Tankut cMaraş• layihanın 
rülerin bulunduğunu ve bu vazi- uzun tetkiklerden sonra umumi 
~-etin bir~ ihtilaflara b~lıca se- heyete geldiğini ve bunun tatbi -
bep teş'kil eylediğini bunu önle- kat sahasında iyi ve noksan tara!. 
mek için bııhemclıal bir tedbir a- !arının anlasılabileceğini kayd ile 
lınması lüzumunu kayd~lemi4,tir. bu kanunla 'çiftçiye kendi malını 

Hatrp müra.k:ıbe hey'etlerine ve- kendisi arzu etmese bile korumak 
rilcn kazai hakların tatbikatta ak \'azifesi verilmek:e olduğunu söy
sayacaeı kanaatini izhar eylemiş !emiş ve kanunun bir an evvel çı
ve bu yola gidilmekten ise vak'a • karılma,;ı temennisinde bu\unmu~
larda da seri usulü muhakeme usu tur. 
tünün tatbiki muvaffak olacağı ka Muhteılt encümen mazbata mu
naatinde bulunduğunu bildirmiş - harriri Şınasi Devrin söz almış o-

tir. lan hatiplerin ileri sürdükleri mü. 
MÜRAKABE HEY'ETLERİ talealara ce\·ap vermiş ve müzake-

Emin Aslan •Denizli. Mürakabe renin klfa;-eti etrafında verilen bir 
hey'etlerinin mahalli belediyeler- takrir ile la~·ihanın hey'eti umu -
le ticaret odaları tarafından seçil- miyesi üzerindeki müzakere kiıfi 
melerinın doğru qlmıyacağını bun görülerek maddelere c~çilmiştır. 
!arın ziraatçiler ve köylüler tara - Meclis Çarşamba günü toplana _ 
fından intıhap edilmesinin muva - caktır 

Suriye sahilinde! Çörçilin nutku 
(Baş tarafı 1 mci sayCadw) (Ba~ tarafı 1 iııci sa)fodal 

Harp devam ediyor 
(Baş tarafı 1 inci sa)fada) 

rafından yapılacağı anlaşılan sullı 

taarruzunu önlemek olduğu me3-
dandadır. Ağlebi ihtimal, hadi,e

ler şu şekilde cereyan etmiştir: 
Hess, İngiltereye bir banş teklifi 
ve birtakım sulh şartları getirmiş

tir. Bunlar, tetkik edildikten sonra, 
bir İngiliz • Alman sulhüne esas 
ola.ınıyacakları anlaşılmıştır. Bu
nun üzerine Alnıanyanın işgal al
tındaki memleketlerde tesis ettiği 
gayrimeşru hükfunetlerlc Vişiye 
ve Mibveore tabi Macaristan, Ro

m~a, BuJgaristan gibi devletler
le bir mlh akdetmesi ihtimali be
lirmiştir, Böyle bir sulh yapıldı

ğı takdirde, Mihver şöyle diyecek
tir: 

- İşte biz Avrupada sulh yap
tık ve A uupa milletlerine ye.ni ni
zamı kabul etlirdilr. Bundan sonra 
harbe devam etmek mes'uliyeti in. 
giltereye aittir. İngiıtere.nin mütte
fiki denilen bükUınetlerl Jıirer 
•ıölge., Londra ve sair İngiliz top-

iKDAM 

Notlar Amerika 
(Baı tarafı 1 incı sayf~da) 

solosluklar mıntakaları dahilinde
.l.s!I aillıttin Jturriye' •~ istilı:lillnl ınu· 
""'-"· BlQ'iik milletin kahraman ki Alman tebaasının seyahatini 

(B~ tarafı 1 inci r.ayfada) 

ordu"u dü.n elduiu cibl. bucün ve ya.- menetmiştir. 
nn da b"' ıce..., d.en vermiye hazırdır. İTALYANIN KARARI 

)liistalı:.H olduCnııu söyliy•n cTL<vlrt 1 Vaşington 16 (A.A.) - İtalya -
efkin cerideoJniıı dtinkü nüshasında daki Amerikan alacaklarının blo. 
Penmı Safa •İnc;Jlz uylrnsu• başlıklı ke edilmesi suretile İtalyan hüku-
fık.ra&ında cV•tan• ıa:.etesinde netre- t' . t "\ tt'"' k 1 k h 
dil Be d Sb 

. . me ının evessu e ıgı arşı ı a-
öı mar aw'm blr makalesın.:m . . 

terciımfflnden bahsederek Çankırı me- rek~tı beklenıyordu. :Su bapta res. 
busu Biıseyln Cıı.1ılt1tn (Sir Hüseyin mi hiçbir şey söylenmemekte ise 
Cahil) ve Siv... mebusu Necmedd!n de İtalyan hareketinin filen hiçbir 
Sadak~ • · llokr Neemeddhı Sadako kıymeti yoktur. Çünkü mevcut İ • 
diye bahsediyor. .. talyan döviz nizamnamesi Ameri-

~ir an dlİlfÜDdulı. Bir Türk muhar- 1 kalılara İalyadan para çekmek im. 
.rtriiıe •Ul- ayaJtlu altına. abralı;• . 

S!r ~·~- ~·- . kAnını esasen vermıyordu. 
vt' Ju~M:.- """'e &lfaJlar vennes.nin . 

seb<l>bıl anlı;rıımaö. «Bu val&ııdaşıaz Almanya için de bu böyledir. 
ve meslekda'lbrımız W>iye mı ftilştlrcll Amerikanın İtalyadaki alacağı 
leor acaba! • .> ded.llı. Fakat lı&ldkat 1>07• 142 milyon dolar ve Almanyadaki 
le ~. Peyami Sataya tllll1l sonııak alacağı da 427 milyon dolar tahmin 
.-ıs: .ı;7 Perami Sala, a.ıa da Fon edilrn<>ktedır. 
ma tllı'tteifs.> ---<>~--

I. 

İngilterede 
Türkiyenin Ame
rikadan alacakları 

raklanndaki devlet şeflerini birer <B~ş tarafı 1 inci sayfada) 

(Baı tatafı 1 inci <ayfadaı 
İnisre ve İspanya Amerika
daki paralarına tasarruf ede
bilecekler, fakat lbu paralarını 
bloke hakkındaki kararname
nin teminini istihdaf e(tiği ga
ye aleyhine kullannuyacakla
rına dair teminat verecekler
dir. 

müstehase telakki ediyoruz; millet- olan Cambridge Üniversitesinin 
ler bizimle beraberdir. bir talebesi k~etmiştir. Bu subay 

Nitekim, daha §imdiden Berlin 24 yaşındadır, Ve hundan iki sene 
siyasi mahfilleri buna beoıızer fikir. evvel makine müh di l'ğ' "·t· _ 
1 ·ı · .. kt d. ı Alm en s ı ı ıu ısa er ı en surme c ır er. an . . . 
Harlclya Nezaretinde bu konfe- ısı fllbesınde bırıncilik kazanmış • 
rans hakkında şöyle denilmektedir: tı. 

•M!ıver devletleri büyük mil<- Bu sil8hm mahiyeti ta!siliıtile 
Tiirkiyenin alaukları, bu 

husustaki kararnamede mev
zuu bahsedilmemiştir. IBuna 
bakarak alacaklarımızın ser
best bırakılmış olduğuna hük
medilebilir. Ancak gelecek ha
berler hakiki vaziyeti daha 
kat'iyet ve sarahatle aydınla
tacaı..tır. (Radyo Gazetesi) 

yasta ask-eri harel<ıat yaptığı ve i4a edilmemektedir. Fakat İng.i -

müstakbel sulh lehinde diplomatik liz askeri makamları bunun zırhlı 
faaliyet1>e bulunduğu bfr sırada, !aarruzlarında tesirli bir karşılık 
Çörçll tarafırıdan yapılan rejimle- .. 
rin ve İngili"L siya.sat.ine kuıl:>an olacağı mutaleasındadır. Bu .siliıb 
giden d~letlerin gölgelerini top- •Öldürücü ve gözükmez. bir silah 
laınıştır.> diye tavsii edilmektedir. 

İşte Çörçil, Almanyadan evvel ---------------------------
davramırak böyle bir mlh tqeb· :-ı 
büsiinü önlemek istemiştir. Konfe- 1 IST ANBUL BELEDİYESiNDEN 
rans mukarre-rahnın ikinci maddesi .liıı:m•••m•••••ı••••••••••••.lm .. m•rl 
•Hür millctler, cebir ,.e şid'd'Ct ısti-
mal edilmek sure-tile AlmQnya ve Tahmin bed. İlk temınatı. 
ortaklarının tahakkümü altına gir. 
mivc rnerbur e<J,ldikl<>ri Y<'Ya böy-. . 
le bir cebrin terdicH altındt ya>a-

1 dıkları müddetçe, isti'krnrlı ve fe
yfali b1r sulh ohma?.> Mmelt su-ı' 
retile bir Mihvtt snlhiinü peşin 
olarak reddetmektedir. Ve hakiki 
bir sulhün na~ıl ol.~caj;:ı~ı ıla Ü~Ü~-ı 
cü maddede tebaruz eltırnıektedır. 

Bu mnkanerata göre, Mih,·er, 1 
Avrupada , i~gali altındaki memle
ketlere bir sulh kabul ettirdiği 
takdirde de in::.;\tere, Domin"·on
ları ve miittcfiklrrile berabn, bu 
sulhii tanımı~·arak harbe devam 
edecektir, ta kendi istediği barış 
şartlarını karşı tarafa kabul ettire
rek nihai zafere kadar. 

Demek ki Hess'in İngiltneye 
gelmesinden sonra beliren titrek 
sulh ışığı sönmüştür. Harp kasırga. 
sı bütiin şiddetile devam edecektir. 
Zaten, bu harbin bir uzlaşma ba
rışı ile bitecek soydan bir müra
dele olmadığı, ta başlan ve bilhas· 
sa geçen sene bugünlerde, Fransa 
yıkıldığı halde, yapyalnız kalan ln
gilterenin harbe devam azmini 
knt'iyetle ..ı:österdiği gündenberi 
belli idi. 

750.00 56,25 
• 

Ortaköyde Mecıdiye mahallr inde ,.e Hazuıe so
kağında 2 nunıaralı ev enkazı. 

286.45 66,48 Kadıköyünde O .nan<ıg.:ı nıahalle:sinin Sö~utlü 

c;eşıne cadde!iinde l ı r-umaralı bina enkazı. 

Tahmin b!idell<-r; ile ilk teminat miktarları )1lk.:.rıda )'i.i.Zlh ıki parça en .. 
kd! -ntılmak üzcıl ayrı ayrı ac:ık arttırmaya konulmu!)tur. Ş;:ırtrıamelcri za
bıt ve muam(>Jftt nü.idürlüğü kaleminde görülcllilir. ihale 2.17/941 Çarşaın
ba ıünu saat 14- de Dain.t Encumende yapılacaktır. Taliplerin ilk tcn~inat 
makbuz veya mektuplar·~e ıahle günü muayyen Eıubtte Dıılmi Encüm<t1d" 
bulunmaları. (4800) 

Aıkeri Fabrikalar Satınalma Komisyonu İlanları 1 
2000 ton kriple kömürü alınacak 

Tahmın cd;ıen bedelı ( 27.000) lira olan 2000 ton krıple kômiırü •<keı1 

fabrikalar umum n1üdürlugU me ·kez ~·atınalnıa komi. yonunca 2/'i /941 c:ar
f.amba güni.i ~aat 15 de k::ıpalı zarfla ihale edilecektır. Muvakkat teıninat 
(2025) lirddır. Tekili mektuplarını mezkür günde saat 14 e kadar komis-
yona vern1elcri. (4690) 

1 İstanbul Komutanlıiı Satınalma Komisyon u İlanları 1 
lstanbul mıntakası dahilinde 4000 liralık nakliyat açık eksiltme ile 28/6/ 

941 günü saat l l de ihale edilecektir. İh.ıle ton kilometre h('~abile ve agır ve 
havaleli yükler ayrı olmak üeı.cr yapılacaktır. Ağır yüklerın bt·her ton kilonıet
resine 28 ve havaleli yüklerin beehr ton kilometresine de 38 kur'.Jş fiyat t..'lh
min edilmiştir. İlk teminatı 300 liradır. Şartnamcsi her '~ günü komisyonda 
görUlebilir. IstekJilerin belli gün ve saatte F'ındıklıda Satın;:ılma konıi-.yo-
n ıına gelmeleri. (4541) 

* 
•Bu ta.arnız İngiltereye karşı ya- la.rıtfk'l aearalt blribirlerUe bulıL<ona.latı 

pıhnakta olan müeadelenin bir saf •e ltalplerlmlıln ho blrıa.ıe e•rıınıası 
hasıdır. Alman hava kuvvetlerinin ı' benim için bir cesarcl Ye il~am kaş-

• . . . _ . oacı olmaJı.ladtr. Duııya ulvı bir Jı:.&· 
asken hedefıne gelınce. bu talı bır ı •anı dotwnuna şahil oluyor. Bu kara· 
meseledir. Alına.ıl Hariciye Neza- nı ne ola.caiı husuaııwla hiç flipbem 

Harp devam ediyor ve edecek
tir, iki taraftan 'biri, dövüşemiye
cek hale gelinciye kadar. 

14/6/941 günü paı.arlJğı yapılan 11000 tavuğa talip gelmediğinden yen.
den pazarlığı 20/6/941 günü saat 11 de yapılacaktır. Muhammen bedeli 8250 
Jıra olup kat'i. tc:nılnalı 1237 Jiradır.Şnı-tnaıncsi her ~tın komisyonda görü 
lebilir. isteklilerın belli 'ün ve saatte Fındıklıda satınuJr·ıa \ ımisyonuna ge1-
ıneleri. ( 4807) 

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

Deniz Gedikli Erbaş Okulu 
Direktörlüğünden: retinde beyan o>lunduğuna göre yolıtur. 

Alman • Fransrz askeri işbirliğinin lle~iU muzaffer ıibl ıörünen mlil-
. . . bit bır bMtallk Avrupa ve Asya. öze-

U,ferruatı hakkında h~ır şey bi- rlne ıotcesinl salm•1 buluııuyer. Ka-
linmemektedir. nu,,b.r n Mı.etler lunlm,., adale! 711-

.. .• vac;ından ka.vuJmıq, zayıfların h.a&lan 
Kudus 16 (A.A.) - Royter: Or- çiinenmlt ve Roosevoll'ln o kadu mi

du umumi karargahının sözcüzü, ~eni\> blT lisanla bahseltitl aza biir-
§U tafsil5.~ı vermi.::tir: jrtyet istihfafla. zincire vu.rulmut, ln8a.n 

:. 1ıfuı blitün aumt"tl, dt"hası, başancı· 
Müttefik kuvvetler, bir iler; hii- tıjı, bir protram tahtında maklneltt

cum hareketi ile, Kisva'nın şimali ıı~iımı,, barbarlık!& l<ı>&itatl&ndmlmıııı 
•arkisinde ve ~ama takriben 16 ki-ı bır telhl~ •l!leml larafndan bardahq 
'.t 's' , • t'dltm1~ buloomak&.adır. 
lometre mesafede Mabta yı ışgal Bir .,.,,.,d•n fazla oluyor lıl bbı iıo-
etmişlerdir. Kisve de zaptedilmiş cll.41er, ıriz!n muhabbet Ye hiinnellnlzle 
bulunmaktadır. J ·lamnL~ olan.k ve 1~ irade· 

Bir müttefik kolu, Kisvcn;n 12 , .,.ı,ı,.. dalma arlan idile hallndelıi yar-

kıl metre kadar <arkında, •öl ke - dın.unrzın vordiği ümltt•n lnrvveı ala-
o , ~ " . ra.k mukavemet ed.t:vorın:. 

narında Adliyemn şarkında ılerle- · 
mcğe başlamıştır. Çö.rçil nu~kunu şu sözlerle bitir-
Savdanın sarkında Lübnan tepe. mlştır: 

terinde Jezzin sehrinin müttefik. - •Şimdi ihtiyar aslan, yavrularile 
ter tarafından zaptı, burada hare- ! beraber öl~lürücü silıihlar ~ıyan 
ket.e bulunan ko1u, sahil boyunca ı v~ nevmıdı ıle kudurm~asına sal. 
J3eyruta doğru ilerliyen kolun hi • d,ran avcılara tek başına mıuika-
ıasına getirmiştir. ı veın.~t etmekt~ır. 

Duşman !acıanın bir kere daha 
BEYRUTA 12 MİL KALDI tekerrür edeceğini ümit ediıyor. Fa-

Londra 16 (A.A.) - Bu sabah ka, hay.a- bu, tarl!ıir- s-onu dcğ•ldir. 
J.,ondrada öğrenildiğine göre, müt- Yıldızlar lıile ıNlıreçlerinc!l> bP
tefikler Beyruta 12 mil mesafede şer.yetin ~atasını istiyorlar. Millet 
bulunmaktadır. Müttefik kuvve: - !erin ilc~i ;ıürl!yüşü o kadar ko
lerının ileri harekeli, general !ayca du•durulamaz. Nuru lııiirri
Denlz'in Saydadan geri çekilmek • yet o kadar kolay sönemez. Fakat 
te olan esas ordusunu ikıye bölmek vakit azdır. Geçen her ay, katet
tchdidini göstermek:edir. 1 mek rnc~buriyetinde olduğumuz 

Abidin DA VER 

Amerika Harbe 
girerse 

(Ba~ tur :ı 1 inci aayiada) 
Avrupa harıbi durmadan genişli

yor. Bütün dünyanın gayet büyük 
bir kargaşalığa &t.ılması her zaman 
mümkündür. Buhranlı deweyi at

lı.imale için bütün milletin vM:ife
sini yıapması ve hel'kesin kendi faa- \ 
liyet sahasında uhdesine ~ iŞle 
mEŞgul olması lazımdır. 

Prens Konıoye'den sonra birlik 
ikinci reisi Amiral Suetsugu: da 
bugünkü vaziyetin vahametini kay 
detmiş ve ı;özlerine şöyle devam 
etmiştir: 

Üçlü pakt, milletin arzularına 
tercüman olmak maksadile imza 
edilmiştir. 

Eğer Amerika Birleşik Devlet -
leri Avrupa harbine girecek olur -
!arsa Japonya da haysiyet ve şere. 
Cini korumak için harbe girmeğe 
hazır bulunmalıdır. Cenup deniz -
!eri meselesi şarki Asya için bir 
hayat - meıııat meselesidir. 

Amiral, dünyadaki kargaşalık • 
!ara dair şahsi düşüncelerinden 
bahsederek ezcümle şöyle demiş -
tir: 

Cihan Harbinde Japonyanın kati 
bir amil olacağına kuvvetle inanı
rorum. Japonyanın isi kolay olmı. 
vacaktır. Bilakis fevkalade azim -

Bu esnada başka kollar, Şam ka- yolu ınatma.Jcta ve tehlikelerini at
pılarınd·ı bir tevakkuf devresi ge- latmakıtadır Müttehit olursak da
çirmeğe devam etm.,kte ve ·şehre 'anacak, parçalanırsak yenilece
sulh yolu ile. gırilme~i i~n yapılan lr ğiz. Birleşmiş olarak hareket eder- kar davranması ve çok esaslı su 
müzakerderın netıces:n. bekle • sek dunyayı kurtarmıya ve o.na rette hazırlanmamız icap edecek 
-nektedir. yol göstermiye muvaffak olacağız. • ti r 

1 - Bu aene okulumuzun 71lıuz bınncı amıflna talebe •lmacaktır. istek 
Werin a§ağJda yazılı evraklarla müracaaUarı. 

A - Nüfus cüzdanı ve tasdikli bir ıuretf •tashih edilm.ı, nutus cti%danı 

kabul olımınau. 
B - İ1Jrc mektep pbadetnamesi. C'\.izerinden bİr .sef1e geçmemiş bulunmak> 
C - Kendisinin ve ailesinin hü.müh4.I eslıabmdan bulundutuııu ıöeterir 

"°lı..ten musaddak hüsnühal i.lmuhaberi. 
D - Uzer.inden bir sene cec;mem.ı, ciçek aıı klildı. 
ı: - Birinci •mıı için 1/EylOl/Hl de 12 1111mı bilirmlıı ve 19 raamı 

bitirmemi~ bulunmak. 
F - 5 adet vesikalık fotoğraf, 
2 - Kayıtlua l/Huiran/941 ıünü haşl&nacalt ,.. ı O/ Atustos/Hl &ünü 

rıihıı;rrl bulacaktır. 

3 - KayıUar İstanbul Deniz ltoınutanlıtmda ve Meninde deniz gedikli 

trbaJ orta okulu müdürlüğünde yapılacatmdan isteklilerin bu iki mahalden 
her hangi birine müracaatları. 

4 _ Mü.;abaka imt.ihanları Turkçe, MatamaUk, c:Tarıh., cotra!ya, ;:rurt bil· 

&:isl> derslerinden 
15/Ağustos/941 CUma Cıinü saat 9 da yapılacalı:\u'. (29t7 - 4183) 

Hariciyede nakil 
ve tayinler 

Ankara, 16 (İkdam muhabirin
den) - Batum lronsol05U Atıi, Tir
yeste Hasan, Roıına Büyük Elçiliği 
bıı§kat.iiıi Hayıdar, Gümülcüne kan. 
çılan İbrahim, Flilibe muavin kon
solosu Zek&i, Milii.no muavin kon- ' 
ooloou Ali Rıza, Batum kançılan 
Etem, Üsküp kançılan İsmail Hak
kı merkeze nakledilıınişlerdir. Tir
yeste koıısolooluğuna Talat Rauf, 
Batuma Cemal Toygur, Rmna ü
Ç'iincü katipliğine Fuat, Gümülcü
ne muavin konsolosluğuna Celal, 
Fihbeye Alı.met, Milii.no konsolos
luğuna Daniş, Batuma Emin, Üs
kübe Kilmi tayin edildi. 
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TÜRKİYE CUMHUNİYETI 
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BANKASı 
Kuruluş tarihi: 1888 - Se,mayesi: J!J0,000.000 Tuı j,. Jırası. 

Şube ve ajans adedi: 265 
Zirai Te ticl\rİ her nevi banka muameleleri 

Para biriktirenlere 28,800 lira ikramiye veriyor. 

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

kur'a ile aşağıdaki plana göre ikramiye dağıtılacaktır. 

4 A. 1,000 liralık 4,000 L.11 100 Adet 50 liralık 5,000 L. 
4 • 500 • 2,tlOO • 128 • 40 • 4,800 • 
4 • 250 • 1,000 • 

40 • 100 • 4,040 • 160 • 20 • 3,200 • 

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

Kur'alar ıenede 4 defa 11 mart, llHaziran 11 
Eylul ve 11 Birincikinun tarihlerinde çekilecektir. 

Askeri Fabrikalar Akyazı Kereste 
Fabrikası Müdürlüğünden 

Akyazı Askeri kereste !abrlkafı 1941 blltçe Sl'n<sı H;mtıe y~ptl'tlcab 
kı.ituk ve kereste nnkliy~lını kapalı zarfh1 eksiltmeye knymtıştur. 

l - J.\.ludurnu kaza ı içindekı depolardan Kr..ı.ı;,.ı,luk ltoyu ~ıvarındakl 
!abrika~ına (4645) metre küttık ve kerc!:itc ntıklettirllecck lılhf'r metre mik'l 
bının muhamnıen ücreti (450) kı.oru~ \.·e muvakkat teminatı < 1568) liradır. 

2 _ Kuzuluk köyü cıvarındalu fabrikasından Adapazarı i~ta~yonuna beş 

bin metrckup klltı.lk ve kereste naklettirilCC'l'k behl'T m<·tre m k" bının mu
hionıınen ücretı (210) klHlJŞ ve muvakkat teminatı (788) liradır 

3 - Ek!illme 7/Temınuz/941 Pazartc~i günU saat (ın d tıc. Adapaza
nuda park l;;arşı~ında !abrik~ının yollama daircsind her ik~ aklıyatın ek
siltme~i ayrı ayrı yapılacaktır. 

4 - Blı eksiltıııeniıı .ılfın tarihinden .sonra alınmış ti.carl't odasından ve
sikil g~tirmeycnlcr eksiltrne)·e iştirak edemezler. 

5- İ!)Udi:c·rin kapalı zarflarını ınuayyen .t<:ıatc kadar komısyona ıetir ... 
melerı ve şartnamesini gOrmck istl•yenl("rin fabrika müdürlügunc müracaat ... 
ları i.lftn olunur (4723) 

İstanbul Gümrükleri Başmüdürlüğünden 

(Hurda Eşya Satışı) 
İı:;tanbul Günırtik Başmudürlufil, Slıkeı Posta, Haydarpa:ı;a, satJş ('llm

ı;Ukleri ile B~şmüdürliık kimyahanesi ve İhr.ıcat gümrüğünde bulunan 180 
lira 5 kuruş kıymetinde cen1•an 428 kalem hurda ezya 2/7/941 Çarşamab &:iJ
nü ~aat 10 da 2490 ~ayılı kanun hükümleri daırcshH\c a('ık arttırı:ıa suretile 
satıhıcagından isteklilerın mahallerinde eşyaları Ji'Örfi'r k $-Özq geçen gün ve 
saatte yüzde 7,5 J>t'Y aktı,·rsini veznemi ! yatırmıs olarak. Başmüdürlük bina· 
sınrl.-ıki komiı;yona müracaat etmeleri. (4779) 

[Deniz Le•a:ıım Sahnalma Komiayonu İlanlan 

Har~a .ÜS5Ü Bahri K. Sa tmalma Konıisyonuhdan: 

Ciıısi Kilosu 

semiz otu 4800 
Taze kabalı: 14400 
Patlıcan t3600 
Banva 14-tOI 
t•ulya (Ayşe) 24400 

mala DOOOO 
Kuru eopn 12000 
Patatea 43200 
İspanak olSOf 
Lahana 480t 
Pır>esa_ 9800 
Kavun 80000 
Karpuz 80000 
Taze Uzüın 80000 

Tahmin flatı 
Kuruş Sn. 

e : 
5 ) 
8 60 ) 

17 50 ) 
12 ) 
4 50 ) 
e ) 
8 ) 

8 ) 
5 ) 
4 ) 
4 ) 

4 ) 

15 ) 

Umum tutan 
Lira 

.ı038f 

1 _ Yultanda chıs ve m;ktarları yazılı 14 kalem sebrenin kapalı zart 
usulile eksiltmesi 2/Temmuz/1941 çarşamba ıünü saat 15 de İzmitte tersane 
kapısındaki 1'om.içyon binasmda y~pılacaktır. 

2 - Bu işe ait ıartname bedelsiz olarak komisyondan alınabilir. 
3 _ Eksiltmeye iştirlll< edecek isteklilerin 2490 sayılı kanunun !stedljl 

ticaret vesikalarinı ve 1528.95 liradan ibaret inuvakkat teminatlarile birlik· 
te tanzim eedcek:leri teklif mektuplarını belU gün ve saatten bir !itaat evveli• 
ne kadar '-'..omisyon başk:anlıiına VeTmeleri. (4.728) 

* T. Bedeli 
Llra Kr. 

İlk teminat 
Lira Kr. 

40.000 metre erat elbiselik şayağı 151.532.00 8826.60 
12.000 metre erat kaputluk şayak kuma ı 55.836.00 • 4041.80 
ı - Yukanda cins ve miktarı ya.z.ılı iki kalem fayak kumaş pazarlıkla 

alınacaktır. 

2 - Elbiselik şayak kumaşın paz.arlıiı 20/Haziran/941 cuma &:unu saat 
14 de ve kaputluk şayak kumaşın eksiltmesi aynı gunde saat 15 de yapıla

caktır. 
3 - Elbiselik şayağın p.rtnamesl (758) ve kaput1uk Şôy<ıktn şnrtname

si (279) kuruş bedel mukabUinde Mr &ün komı..~ondan alınabılir. 
4 _ Taliplerin belli glın ve f.aatıe- 2490 sayılı kanunun ~t<'ct.ği vesaik ve 

yukanda hizalarında &:österilen miktarlarda teminat rr.akbuz \:t ·a b;ınka ~ek• 
tuplarile istanb )da bulwıan koİnJs.vonrja haz1r bulunmoıları (4.ıdl) 


