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Vişililer 
mukabil 
taarruza 
geçtiler 
Merceayun 
istirdat edildi 
MÜTTEFiKLER 

Madaımi'yi işgal 
ettiler, Şam' a 
16 Km. kaldı 

Su.riyede harekata sahne olan mmtakanm haritası 

iki İngiliz destroyeri 
hasara uğratıldı 

Y asG1: Abidin DAV ER 
Ankara, 18 Haeiran 

A !manya, geçen Büyük 
~ Ha.rpte yaptığı hatayı, 

bu defa da tekrarladı; 
bir Amerikan ticaret vapurunu, 
harp sahasından uzak bir yerde, 
mürettebatını kıu·tarmı~·a ehem
miyet "ermeden lıatırdı. Alman 
denizaltısının, bile bile bu Ameri
kan \raporunu batınitgı \.'e jşte hiç 
bir yanlışlık olmadığı anlaşılıyor. 
Yalnız, henüz meçhul kalmış bir 
nokıla var: Alman denizaltısının 
kumandanı, bu Amerikan gemisini 
fazla ga~·rc-tkeşlik ederek mi batır
mıştır; l·oks•, Alman amiralliği, 
Amerikan vapurlarını da batırmak 
için, denizaltı gemilerine emir mi 
vermiştir? Bir ihtimal de. Alman· 
yanın, Amerikanın aksülameli ve 
kat'i hareketi ne olacağını anlamak 
için, bir deneme yaptırmış olması
dır. Bu deneme neticesinde, Aıne
rika hükfımetinin ge\'Ş"k davran· 
ılığı ve harpten kaçındığı görüliir
•e, Alman denizaltı gemileri, Ame
rikan vapınlannı da seri halinde, 
batırmak surefüe Atlantik mey· 
dan muharebesi adı verilen İllgil· 
tereyi abluka hal'bini şiddetlendi
receklerdir. 

Bu siitunt .... da birkaç defa izah 
ettiğiıniır: gibi, Amerika, geçen Bü
yük Harbe denizlerin se~bestisi 
prensipiııi müdafaa etmek bahane-
1ile girmişt;; denizlerin seııbestisi 
prensipinıde .Aımerikan vapurları
nın harp mıntakasında da istedik· 
!eri limana girip çıkmak hakkı ile 
Amerikan vatandaşlarının, hatta 
muharip devletlerin bayrağını ta
şıyan vapurlarda serbestçe seya
hat etmeleri hakkı mündemiç bıı
lnnnyordu. Birleşik Amerika Dev· 
!etleri, bu defa, denizlerin serbcs
tisine taraftar olmakla beraber. bir 
ihtilafa s<ıbebiyet vermemek mak· 
liadile vapurlarının \'Cı tebaasının 
harp nuntakalarına girmelerini 
men'ctmişti. Harpten çok ev~el ka
bul edHmiş olan bitaraflık kanuni
le bu ihti~·at te.J.biı:ini alıııış olaıı 
Amerika. İngiltereye yardım içiıı 
elinden geleni yapmakla beraber, 
bitaraflık kanununun Amerikan 
vapurlarının harp mıntakasına 
girmemeleri yasağına riayet edi
yordu. Fakat, işte ıhu tedbir de, 
Almanların bir Amerikan \•apuru
nu, harp mınta'kasından uzak bir 
yerde torpillemelerine mani ola
mamıştır. 

Amerika hükumeti Robin Moore 
vapurunun demiryolu 11na·lzemesi, 
tuhafiye eşyası, otomolbil ve otomo
bil yedek parçalarile diğei' eşyayı 
hamilen Cenubi Afrika İttihadı 
Dominyonu limanlarına ~derken 
batırılmı.ş olması üzerine nasıl bir 
battı hareket ittihaz edecektir? 

(Devamı 4 üncü savfada l 

Asker kaçağı çalıştıran 
----

1 O müessese örfi idare 
mahkemesine verildi 

Kudüs 17 (A.A.) - Askeri söz 
cü, dün akşam yaptığı beyanatta, 
Fransız kuvvetlerinin Merjayun 
mıntakasında hücuma geçmiş ol • 
duğunu bildirmiştir. İki İngiliz 
kolu arasından geçen Fransız• kıt
aları, Merjayun'a girmişlerdir. 

Fransızların hücumu bir kaç tan • 
kın müzaheretile yapılm1'j olmak. 
la beraber, Fransız kuvvetleri cid 
di telil.kki edilmemektedir. Fran • 
sızların Merjayun'a girmeleri de 
ciddi telakki olunmamaktadır. 

Amerikanın 

mihverle 
münasebetleri 
gergin! 

Şehrimizde r€<11Dİ ve hususi <bazı 
müesseselerin askerllk vazıiyetini 

tetıkiik etmeden memur ve işçi ça
lııştırdıJtları veya yeniden tavzif 
ett>kleri ha!ber alımmş ve yapılan 
tetkıikat scın!lnda, 1704 numaralı 

Diplomatik J 
m Ü na sebatın 
kesilmesi 

/

kanun mucibince tutulması icap 
eden defterlere askerlilk vaziyetleri 
tetkik edi1meksirzin memur ve ir;çi-
lerin kaydedildhkleri görülımüştür. 

1 bekleniyor_. 
VAŞİNGTON DA 

Mühim bir top-
1 ant ı yapıldı 

Vaşington 17 (A.A.) - Lord 
Halifax'ın Ruzvelti ziyaretini mü. Reis Rıızvelt'in <bir •i yafette alınan resmi 
tcakip, beyaz sarayda mühim bir-------,:-------_:.::::.:::::..:..::=::::....::..::::....::_ __ _ 

içtima aktedilmiştir. Hava kuvvet- PART GRUP U T Q PLAN D 1 
!eri ve donanma başkumandanları 
ile harbiye nazırı S!imson, İngi1 • 

tereye yardım işlerini tanzime me Da h· ı ı ı· ye Ve k· ı ı ı· m 1-z 
mur teşkilat reisi Hopkins ve son 
zamanlarda Londrayı ziyaret et • 

miş olan bahriye müs'~şarı For. • hatta b 1 d 
restol Büyük Britanyaya yapıla • 1 z a u u n u 
cak hava yardımının tesiri mese. 
lesi etrafında Ruzvelt ile görüş • 
müşlerdir. 

DtPLOMATİK MÜNASEBETLE. 
RİN KESİLMESİ 

Vaşington 

bildiriyor 
J7 (A.A.) - Röyter 

Alman konsolosluklarının kapa. 
tılmasının doğurduğu ilk intıba, 
bunun diplomatik münasebetlerin 
kesilmesine doğru büyük bir adım 
te,kil ettiği keyfiyetidir. 

(Devamı 4 üucü '33-fada) 

Arkadaşımız M. F cridun 
tarafından dilimize çev
rilen bu eser dünyanın 
en güzel zabıta tefrika-

IHından biridir 

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

idare şekli değiştirilmigecek 
Allka.ra, 11 (A.A.) - C. H. P. Mee-ıf<'li'şlerin de""'°', ilgası veya laaddü· 

lis gTupu buciin 17/6/1941 Salı (Ül>Ü dü lıUSUSUD<\> ne füUr ebslem<>~ 
S0.1.I 15 de Rels Vekili Seyhan !lfebusu olduğuna. ve Tıia1<1yenln bir ecı& vlıla-
llilml Ura.n'uı reisUkinde topiıuıdL ,-etlere a:rnlanlı. devam edqelen bu· 

Ruzııamede hükilmelçe 11111unU mü· (Devamı dördüncü sayfada) 

LIBYA'DA 

Sollum, Kapuzzo ve 
Kaefayai mü s e ilesi 
dahilinde şiddetli 
muharebe!er oluyor 
Kahire, 17 (A.A.) - Rt-uler: 

r 

r 
Belçika Kralı 
Leopold esir! 
Kral Almanlarla 
işbirliği yapmamış 

Ne\•york, 17 (A.A.) - Holanda 
daki bir esir kampından cenubi 
Amerikıaya .kaçmağa muvaffak 
olan ve ~imdi İngiJtereye gitmek 
üzere yolda bulunan süvari Ge
nerali Dufrenner. Belçika kralı 

Leopold'ün Brüksel civarında e
sir vazjyetinde bulunmakta oldu

ğunu söylemiştir. Kral Alınanlar· 

la anlaşmayı daima reddetmiş ve 
memleketin kanunlarına sadık 
kalınıilır. 

Bu kanunlara göre Belçika Al· 
man işgali altında bulundulu 
için Kral memleketi idareye sa
lilhiyettir değili!;,. Generalin i
fadesine göre, bu vaziyet Alınan
ları kızdırmaktadır. Çilnkü onlar 
hükümdarın kendilerile işbirli

ği yapmasını ve hiç olmazsa dü
§üncelerini izhar etmesini iste
mektedirler. 

.... ........................ ------

Yakında neşre 
başlıyoruz 

L___ _j 

Bu ana ·kadar teyOıt edilıınooıiş '(. 
olan bazı haberlm-e göre, birgook ft:'. 

tanıkların iştira!kile yapı!an ş>ddet- t'' 
li 93rpışmalar neticesinde C~= 
miiıttefi.kler taraimdan ~al edil· 
ıniştir. HB.18 devam etımekte ol.an 
çarpışmalar, Mısır ile Libya hudu· 

(Devamı 4 üncü sa~ fada) 

lt.puoo ıı.lesiııin ingilizıer t1tnıimdaa ilk igııl e&Wiı)i 
.....da .1_11 lııir ~ 

ı 
j 

Halbuıki yoklama kaçağl, ba:kaya 
v-e sa:klıların çabştıırıhnaları asker. 
l.ik kanunile men'edilımiş ve çalış
bd-anlara şiddetli cezalar komıl
muştur. 

(Devamı 3 üncü sayfada) 

Ro ııu-a n yada 

hükumet yeni
den şiddetli 

tedbirler aldı 

Kuvvetlerimiz taarruza geçmiş 

olan diğer bir Fransız kolu ile de 
temas halindedir. 
İmparatorluk kuvvetleri, sahil 

mevzilerinde iyi yerleşmiş bulun • 
işini tedbire devam edebiJ.>cekleri 
maktadırlar. İmparatorluk kuvvet.. 
!eri halen Sayda'nın ötesindedir -
!er. 

INGILİZ TEBLlGİ 
Kahire 17 (A.A.) - Ortaşark İn

giliz tebliği: 
Suriyede, müttefik kuvvetler 

her ne kadar sahil bölgesinde mun 
(Devamı 4 üncü sayfada) 

Mareşal peten 
BUkreş, 17 (A. 

ı A.) - Rumen bil 
lımlmet.1, alı.alinin 

zaruri maddeler 
ibti,yaçl.aruu te
min etmek üze
re şiddeUi tedbir
ler almıştır. 

[ nutuk söyledi 

ı Fransızlar bana 
inanınız, mutla
ka kurtulacağız Ziraat odası ve 

belediyeler, muh
telif mıntakalann 
ihtiyaçlarına JÖ· 
re işçileri taksim 
etmek üzere Zlra 
at 11ezaretile ilkı 

bir lşblrliği yap
maktadır. İfçi mık 
tan yetmediti talı; 

dirde ordunun bir 
kısmıda tarlalarda Kral Mişel 
çalıştırılacaktır. Bir çok ıenç!er hasat 
illerine yardım edeceklerdir. Mahsu-

. , 

(Devamı dördüncü sayfada) 

Türk bestekarı: 
Anadoluya ! .. 

Yazan: Selimi l:zut SEDES 

Muhterem Valimiz ve Beledi· 
ye Reisimiz Dr. Liitfi Kırdar işe 
başladığı zaman yine bu sütun
larda kendisinden rica etmiş, İs· 
tan'bul imar edilirken hiç değil
se yapılacak lıelediye binasında 
Tilrk üıılılbtı gözetilsin, İstanlıu
la Türk damgııııı vu,.Jsun de· 
ıniştik. 

Mim Şefin takdirler.ine m.az· 
har olan •Madam Butteıfly> 
operası münasebetile yazdıCJ 
baflllakoledc .uıus. refikimizin 
~ıılıarriri de eliyor ki: ·~ 
olmazsa san'at ıehirle.rimizin 
bazı lıölgMeı:inde ve muayyen 
birtakım binalarda (!belediye ev· 
leri &lbi) müsabııl<a fllrllenaa11 

Peten, Fransanın sağ
lamlaştığını söyledi 

Vicby, 17 (A.A.) - Mareşal Pelaln 
bugün saat 13 de iktidar mevkiiııe g.., 
çii:ini:n yıldönümü mıünasebetile rad
yoda bir nutuk söylemiştir. 
Mareşal Petam 17 Haziran 1940 da 

13oı'do'da söylemiş olduğu nutku bir 
plaktan tekrar ettirdikten sonra demia 
tir ki: 
Buıün sesim kuvvet bulmuştur. Çün. 

(DeYamı ' Ü•cü sayfada} 

başında (Türk sivil mimarisi e· 
saslarına uygun olmak) ka)·dını 
il3ve etmek sırası gcln1iştir,» 

Ve bu salahiyetli kalem ilave 
ediyor: 

• ... Bizim be.tekarlar da Çay
kovski Türk bozkırlarından ses· 
ler topladığı gibi, folkloru, dağ
larımızı ve sularımızı dinliierek, 
bizim havamıza, renklerimize ve 
ta.biatmııza ısınarak, difuettiği 
'lalıit Türk deneeek sesi bıı:auk 
tır .• 

Bu iddia da. senelerdenhcri, 
her fırsatta bir dava olarak or
taya koyduğunun. iddiadır: 1\fü•· 
takbel Türk sesi halk hnvaların· 
dan ~ıkıtcaktır. fakat hu lınaları 
özbefü TiiM. havası iciııde, ]'ii..k 
ha\•a•ile bcralıru- d'ııl~mei. IA
zımdır . 

Ralk Partisi na"iıl rr~'-1'mları

mızı Anadoluya gOnderİY<'""SI, 

(Dnamı 4 üncü sa~fada} 
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İSLAM ORDULARININ MUHAREBELERİ 

( Yaza~ Z-i Y_A __ Ş A.K i R _) 
Bu ayetin nüzul e\me;i, müslü-ı Bu ayet, ehli isl.iının müşri·klere 

aıanların kalbine bü.yük bir ferah- mutlaka galebe edeceğini mıüjde
lık verdi. Artık hiQbir müslüman liyordu. Ve, şimdiye kadar ınıü
hakaret görmiyecek .. ve şayet düş- minlcre eza ve cefa eden kü.ffarı:n 
manlarının bir tecavüz ve hakare- mağlup olarak, yurtlarının ehli is
tine maruz kalırsa, şeref ve haysi- lam eline geçeceğini \<jbşir ediıyor
yetini vikaye etmek için, derhal du. 

Bu teklıfe ne dersınız? 
Yolumun üzerinde, kendisinden 

arasıra öteberi aldığım yan ma
nav, yarı zerzevatçı .biri v.ardır. Ev. 
velıki gün yine ondan dıarıııotes alı
yordum, Acia.mcağız lbiz•iıın doma
tesleri tartıp bir kesek.ağJda iS'ti:f 
ettikten sonra bir kö~ede duran 
yem(Yeşil nane, may<ianoz ve tere
atlarını göstererek sordu: 

Francala, hükumet 
doktorlarının ra
poril e verilecek 

"" Sinemalara 
zam yapılacak 

- ---~--
Maliye Vekaleti bir 

• 
nızamname 

gönderdi 

İhtiyar Aslan 
Yazan: Prof. Şükrü Babaa .... 

O 
tıgiliz Başvekili Mister Çör• 
ç'.l, bir Amerika iiniversite· 
sınde, kendisine fahri hukuk 

doktoru payesi verilmesinden isti· 
fade ederek Yeni Dünya halkına 
heyecanlı bir hitapta bulunmıt>-tur 
Bu müracaat acil bir istimdat dam: 
gasıru her satırında açıkça taşı
maktadır: 

- Maydanoz, tereotu, nane filan ~---------9111111--~-------

silahile mukabele edebilecektL Artıık, islamiyetin düşmanları da 
Zaten bunu evveke Resı'llü Ek- tebarüz etın.İ§ti. Ehli islilma hustı

rem Efendimiz bildiıımişti. Müşrik. met gösterenler, ~lıca şu unsur
lerden eza ve cefa gören müslü- !ardan müre-kkepti: 

1.9.zıım değil mi? 
Giilerek: 
- Bııhçede çdk! dedim. 

Fırınlara francala alabilecek hastaların 
isimlerini gösteren listeler verilecek 

Maliye Vekaleti sinema ve 
tiyatro resimlerine yapılan 
zamlar hakkında yeni bir ni. 
zamname göndermiştir. uYıldızllar hile mallıı-eklcrinde 

beşeriyetin halasını istiyorlar. Fa
kat vakit azdır. Geçen •er ar kat. 
etmek mecburiyetinde olduğumuz 
yolu uzatmakta ve tehlikelerini 
arttırmaktadır. Müttehit olursak 
dayanacak, parçalanırsak yenilece
ğiz .• 

Bu sefer taze sovan ve sarmısa•k
ları işaret etti: 

- Taze sovan, sa1lllllıSak vereyim 
m; biraz? 

Francala satışlarının kimlere tahsis olunduğ'l hakkında vilayetçe 
bugün halkımıza hitaben bir beyanname neşrolunacaktır. 

Vekalet bu nizamname ile 
sinema ve tiyatro bilet ücret -
!erine de yüzde 10 nisbetinde 
bir zam yapılmasına müsaade 
etmektedir. Belediye İktısat 
Müdürlüğünün yaptığı tetkik. 
!ere göre şehrimizde resim
lere yüzde 10 zam yapılmışsa 
da esas sinema fiyatlarına an
cak yüzde 7 kadar bir zam ya. 
pılması icap ettiği anlaşılmış
tır. Sinema fiyatları hafta i -
çinde <ıu yeni esaslara göre 
tesbit olunacaktır. 

rnanlara sa'hır ve tahammül tavsi- 1 _ Mekıke hal!kı. 

te ederken; 2 - Mekke eşrafmın tellcinlerine 
[İnnallahe yüd.1fin .... ] taıbi olan cahil kaıbile ve aşiretler. 
Ayeti celilesile ele; 3 _ Medine şeiırinin içinde ve 
((Allah) müşriklerin gailesini, etrafında bulunan Ya:hu.diler. 

müminlerin üzerinden def'ü ref'e- 4 _ Bazı sebeplerden dolayı is-

- Bahçede dolu! 
- Son turfanda baıkla? 
- Henüz bir parça ondan da var! 
- Canerikleri şeroet, tüı!beler 

kütür kütür, buınlardan biraz tar
tayım m1? 

Beyannameye göre Francalalar yalnız; belediye ve hükı'lmet ta • 
biblerinden rapor ibraz eden hasta !ara verilecektır. Francalalar an -
cak muayyen fırınlardan alınabilecektir. Her francalacı fırınına 
francala alabilecek hastaların isimlerini ihtiva eden listeler verile -
cektir. Hastaların yeni müracaatlarında listelere ilaveler yapıla • 
caktır. 

Büyük Britanya İmparatorluğu
nun en mes'ul şahsiyetinin bu su
retle Amerika yardımı olmarlıkca 

1 galebe ümidini gönnemekte olın;
sı esasen ötedenberi irat ettiği nu
tukların ruhunda mündemiç idi. 
Binaenaleyh Mister Çörçil kurta· 
rıcı kararın süra'tle verilme~ inde 

decektir.] Iamiyeti kabul ett.ilkleri halde, yeni 

- Bizim ibahçeye gel de, onlardan 
ben sana istediğin kadar tartısız 
vereyim! 

- Dut da var değil ınııi sizin bah
çede? 

Asker ailelerine 
yardım iş? 

--<>--

Amerikaya va. 
pur seferleri 

Diye, mah<run ve müteessir müs- diıni, içinden yıkıp ortadan loaldır
lümanlara teselli ve temin~ ver- mayı düşünen menfaatperestler. 
mişti... işte şimdi (Ayeti Kıtal) Bir avuç ehli islamı her taraftan 
denilen ayeti kerınıenin nüzulü, kuşatımış olan bu kadar büyük driiş
Resulü Ekrem Efendimizin ver- man kütlelerile ıınücadeleye gi.ti
miş oldukları teminat ve taahbüdü şebilımek, kıolay bir iş değildi. Bu
talıakku:k ettirdi. Bu sebepten do- na binaen Resulü Ekrem Efendi-
1.ayıdır ki, artık mukabele hakkını miz, (galebenin en büyük sırrı) o
kazanan müshlıınaın.!arın kal<bl<erin- lan b2.şlıca şu üç, esasa eheımniıyet 
de de bir memnuniyet husule gel- verdi: 

- Hem de istediğinden lbol! 
- Galiba marul, yeşil salata fi-

IAn da vardı. 

Belediye muhasebeci- Hangi vapurun gidece 
si Ankaraya gidiyor ği henüz malum değil 

'------------·.) ısrar ediyor: •Dünya ulvi bir kara

2 bin ton 
tiftik satışı 

. rın doğumuna şahit ohtl or. Bu ka
rarın ne olacağı lıususunda hiç 
şüphem yoktur .• Fakat İngiliz Baş. 
vekili Bahrimuhit ile tehlikeden 
ayrılnıış olmak ürnidile kendilerini 
emniyette gören ve b:naenaleyh ra 
hat ve huzurlarile kazançlarının 
ihlal edilmesini arzu etıniyen hod
giim Amerikalılara da, infiratçıla· 
ra, kapalı bir surette hücum ve ta
riz etmekten de hali kalmıyor. On
lara karşı şöyle bir dil kullanıyor: 

di. 1 - Ehli islamın (kıwvei mane-
- CİHAD - viye)sini arttı.nınak.. 

Resfılü Ekrem Efendimıizin Med<. 2 - Teşk:ilat yaıpma'k. 
keden Medineye vuıkubul:an hic- 3 - Mutlaka bir muvıaf&.kı~ 

- Evet vardı amma, onlar tüken
di şimdi! 

- Ayva, incir, ekşi nar fi!An ol
duğunu da galiba geçen oonlbahar
da söylemiştin! 

- Evet! retleri hakkında, - yine bu sütun-ı temin edecek surette işe başlamalk. 
larda nakledilerek sonra kitap şek- Ehli islarnın kuvvei maneviyesi, -Öyle ise a birader, Tanrının 
linde intişar etmiş olan • (Hazreti yu;karıda arzettiğimiz (ayet) !er.. günü, ne diye kalık.ar, tramvay, oto
MtJ!ıamıned] adlı eser.imizde mu- ve i>ı.ınları izah eden (had.isi şeriıf)- büs parası verir, matıbaaya gıider, 
fassal malfunat vermiştik. !erle günden güne sa11'bet ve ri- orada saatlerce !kafa yo!I"up yazı 

(Hicret), hiç şüılıesiz ki (cihad)- sanet kesbediyordu ... Allaılı yolun- yaınnıya çalışırsın? 
tn olıaşlıyacağ,na sarih bir delildi. da, din yo1ıında, yurt yolunda, şe- _ Geçim dünyası bu, ne yapa-

Asker ailelerine yardım için be. 
lediye vergi ve resimlerine yapı -
lacak zamlar hakkında belediye re 
isliği tarafından hazırlanan pro -
jenin Ankaraya gönderildiğini yaz 
mıştık. 

Belediye Muhasebe Müdürü 
Muhtar Acar da Ankaraya gide . 
rek bu hususta izahat verecektir. 

Mumaileyh dün Vali ve Beledi
ye Reisi Lütfi Kırdarla proje üze
rinde görüşmüştür. 

Çünkü Resulü Ekrem Efendimiz, ref ve haysiyet yolunda can ver- yını ya? 
mukaddes vazifesinin sadece te1kin mekten hiç<bir mümin çekıinmiy'Cır., Çoçuk bahçelerinde kahvaltı 
ve irşattan ibaret olduğuna hük- bu uğurda feda edilecek hay.atın, - Ne yap.aymıı var mı? Bu dük- Muhtelif semtlerde aym 23 ünde 
metseydi; vatanı olan Mekke şeh- (Allah) tarafından en büyük mü- kanı sana devredeyim, bahçenin açılacak olan çocuk baıhçelen için 
rinıden ayrılmıy.a lüzum görmezdi. kiıfat ile karşılanacağıoo dair ıher mahsulünü buraya getir, oturdu- kayıt muamelelerine devam edil 
M~riklerin zalimane hareketleri müslüman, yüksek lbir kanaat be&- ğun yerde, yorulmadan onlan sat, mektedir. Bu bahçelerdeki talebe--
hangi dereceyi bulUTSa bulsun, her liyordu. gül gibi geçin! !ere Maarif Müdür1üğü ile ilılrokul 
şeı•e metanetle göğüs gererdi. (Daha var) O•man Cemal KAYGILI lar yardım ıbirliği tarafından müş-

Fakat (Hazreti Muhammed), va. tereken ve meccanen bergi.in birer 
zifer,ine büyük hır nefis emniyet r ~ ikindi kahv>altısı verilecektir. 

ve itimadı ile başlamıştı. On üçse- MAHKEMELERDE Ve p OL 15 y E l Fakir talebe muayene edildi 
ne devam eden taarnız ve tecavfu', i j İstanbul ilkokullarında dkuyan lertlen. defalarca vukuıbulan ölüm .... _________________________ .J' fakir ve kimsesiz çocuklara yar-

tehditlerinden yılmamıştı. Ve, mu- T k"fh d b• hk- }d dun .birliğinin Eminönü kaza şıibe
vaffakıyetini temin edecek amil- ev 1 ane e ır ma um çı ır· si, ıınıntakası içinde l:ıulunan 800 
!erin hiçbirini de, tesadüfe bırak- fakir talebeyi. dün Maarif Müdür-

mamışt~ dı ve tıbbı adliye gönderildi lüğü binasında ilk tedrisat lhey'eti 
Dehanın en kıymetli cevher!erile sı.lıhiyesince muayene ettirmiştir. 

meşbı'l olan onun İlahi dimağı, va- • Zayıf olan çocuklar prevantoryıo-
zifesinde muvaffakı?.'eti temi? ede- Mehmet ser gardiyanın Üzerine hücum ede- ma ve hasta olanlar da sanator
cek her kuvvetle mucehheııclı. Akıl ' yom ve l!ıastanelere yatırı.!ara.k te
ve mantıkla ?"'ıa .. getireınediği düş-! rek dövmek istedi, Adliyede deliliği anlaşıldı davi altın alınacaktır. 
manlarını, hır gun gelıp de kılıcı- Dün sabah İstanbul tevkıifhane- toruna muayene ettiril:miş ve şuu.
nın kuvveti!~ mağlup edeceğin~ ~e sinde bir vak'a otm~ ve bir maıh- runda. b<Xlukluık olduğu göruJmüş-
o kadar emın ıdı kı; 'bunun ıçın k. bird b' d lir ek t-·'-'·"- ru·r. 

1
• .. te ed. H um en ıre e er .,,,,,_ ..... ua-

zerre kadar te a_ş _g~s'b·rm··~ er j nede gürültü çıkarmıştır. Halil oğlu Melnnet Tıblbı Adli 
~ye s~brettL hBuyu h;rd~ut n _ve Vak'anm kahramanı sirlkat ve müşa:hedelıanesine kaldırılmıştır. 
ıtidal ıle, mu ıt ve a .sa ı goz- h 1 d -"'-"- '-ul Ak · d d d'kl. . . if . · •cer suç arın an m''-""'""'"' unan ay gazınosun a a tas ı ı 
den geçırdı. Mukaddes vaz esını 140 1 da H !il ·ı M-"- tt' 
M kk ı i.f tın . . ,_. , ·lı- yaş arın a og u """'"e ır. tarife yokmuş! 

e ·e< e a e enın ım""-n.s-" 1 Meh t d.. ah h t vlkiJlh ğına hükmeder etmez, d,.ha müsait me • un s a e . ane Dün yapılan kontrol soounda, 

tı'lı ·t 1 ., d' (h. et) ttı' meydanlıgında dolaşıclten bır ara· köprünün KadJı:öy iskelesinin ü-m. ı c· an .ı.li.ıC ıneye ıcr e · . . . alıık" • 
Nitekim, bunu bizzat Mekkeli- ı Lk eroıncilık suçundan m · um zerindeki •Akay. gazinosunda tas-

ı d h. tt'l bulunanların yanına yaklaş.ınışt·r. fökli tarife bulurnnadığı görülmüş 
er e ıSse ı er. B h 1 b d. o .. ı _ E .. h (M h d) · kaçır- 1 u a , aşgar ıyan snıanı şup- ve sahibi Mehmet An ar cezaya 

"" .. u amme ı h 1 d. . a.hkUm .. . . 
dık.. Şi.mdi o, gidecek .. kendisine J e en ~r:ş v~: un ıwerını çarptırılımıştır. 
tarnftarlar peyda edecek. Bizlm ile arama e~ r. . . . . . Bundan ibaşka 24 s.aat içinde 
miı~adeleye girişecek. İşte ·l>u, gel.ıp g~ıcı bır del~ muıhteli.f suçlardan 47 esnaf, sey-

Diıye derin derin teessüf ve te- hastalığına muptela olan Melıımedi süs·efer nizıomlarına mrııhalefetten 
lehhUf gösterdiler. birdenbire çıldırtmış ve başgardi- 13 şoför, sırtta yük taşıyan 4 ha-* ya.nın ~zerine at:,larak ~endini mal ve tramıvaydan atliyan 14 'kişi 

(Kıtal ayeti)nin nıürul etmesi, dovmelk ısteıruş, bagırıp çagıl'mıya cezalandırılmıştır. 
art-k isl!ınt kılıçlarının parlıyaciığı- başlamıştır. Bir leğen helva çald1 
na bir işaretti. Nitekim ·bu işaretin Mehmedin delirdiği evveli anla- Yusuf adında bir sabıkali dün 
delalet ettiği hackiıkat, geciikıınedi, şılama.mış ve hakıkında bir cüııınü Tahmis sokağında köyüne götür
k:ıtal il.yetini; meşhut zaptı ile Birinci Asliye Ce- mek üzere 6 leğen tahin hel'Vaııı a-

[Elleztne uhrucu min dl.yari- za mahkemesine verilmiştir. Malı- lan bir ıköy1ünün yanına yalklaşınış 
mm. ... ] kı'.ım, mahıkeıınede de gayritaıbii ve ~disini lafa tutarak lbirr leğen 

Ayeti kerimes; takip etti. , b.aller izhar ettiğinden Adliye dok- helvasını çalımıştır. Bilahare lbunu 
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Böyle bir kızı niçin sevdim diye [yapamadım ve evine gittim. Ayni 
kendimden iğrenmeğe başladım. semtte oturduğumuz için ailece de 
Ara<ian bir müddet daha geçtikten alakamız vardı. 
sonra da o, akrabalarından bırisile İşte o gece Emel bana her şeyi 
niı;anlandı. Fakat nişanlılık haya- sıra ile anlattı, mes'ııt olmadığın -
tı uzun siırmcdi ve ondan ayrılıp, dan bahsetti. Zaten bunun böyle o. 
deri tüccarı Cemal isminde 45 lik lacağı muhakkak ıdi. Kendisine i -
b:r adamla izdivaç etti. çim yanarak mes'ut olmağa çalış-

İlk zamanlar onu görmek iste - masını söylediğim zaman güldü ve 
ınedim. Artık kendisile alaka pey. duygularını açtı: 

luğumuza gene devam edebiliriz .. 
dedi. 

Ne fena ruhlu kadın değil mi Fe 
rit? .. Bütün hak ve arzuları koca -
sına 'ait olan bu kadın, hakikaten 
sevilecel< bir karakterde değilmiş .. 
fakat ne yapayım, sevdim, istemi. 
yerek sevdim. 

Onun sözlerine başka şekilde 
mukabele ettim: 

cGördün ya Emel. dedim. Para 
ve mal ınsana saadet bahşedeml -
yor. Halbuki biz ikimiz bir arada 
çok mes'ut olacaktık. İstersen ay· 
rıl kocandan, beraberce yeni bir 
yuva kuralım .. • 

O, benim bu sözlerime de güldü 
ve sonra dudaklarına bir şampan
ya kadehi yapıştırarak hır hamle. 
de içip. ateşli gözlerde gözlerime 
baktı. Bı.nun manasını anlamış -

Zorba korucu mahkllın oldu 
Kemeı1burgazda ılrorı.ıculuk y>a· 

pan Osman adında lbirisi, geçenler
de yoldan geçen Halil adında w 
köylüyü çevil'Il1iş ve: 

- Haydi lmılü.bem:in önündeki 
\fil ~lan bir köşeye yığ! diyerek 
kendisini zorla ve parasız çaLştır
mak istemiş.tir. 

Tabii Halil istediği işi yapmamış, 
bunun üzerine Osman ikenclif;ini oo 
hay!; dövmüştür. 

Halilin şikayeti üzerine yakala
nar,.k Asliye Se!Qizinci Ceza mah
kemesine verilen Osınanın suçu 
sa-bit ormuş ve 1 ay hapse, 3 ay da 
memuriyetten ıınahruımiyete m>ah
kı'.ıım. edilııı:ıdştir. 

hamala yükliyerek ıbir şekerci dük
kiınına s.a1ıınıya gijtüTen Yusuıf po
lisler tarafından yakalanmış ve Bi
rinci Sulh Ceza mahkemesi tara
fından 3 ay 15 gün hapse ma!ıkfııın 
ve hemen tev>kii ıolumnıı.ı:ştur. 

sen de yanımda idin Ferit.. hattfı 
seni ona ben takdim etmiş ve Be. 
ridin nişanlısı olduğunu söylemiş
tim. Senin ilk defa elini sıkarken 
gözlerine öyl~ baygın baygın bak
mıştı ki . ., Ben bundan çok kork • 
muştum, 

İşte o gece Emel bana her şeyi 
vadetti. Nefret ettiği kocasından 

yakında boşanıp, benimle evlene • 
ceğini kat'i olarak söyledi, 

O zaman ne derece sevindiğimi 
şu anda sana tarif edemem. Hattfı 
o vakit de senin bir şeyden habe • 
rin yoktu degil mi? Keşki olsaydı. 
Çünkü n~!!.ce bu kadar acı olmaz • 
dı. 

da etmeğe hıç bir hakkım olma - •Ben 'izi seviyorum Suat. fakat 
dığı gibi. alaka peyda etsem bile, neye yarar ki, sevgi demlen ma • 
netices inin boş olacağını da bili · nevi varlık bıle kendisıni ancak 
yordum. mutantan bir muhit içerisinde gös 
B~n:m bu düşünüşlerim de çok !erebileceği için, size vak\ıle el u

uzun sürmedi. Bir gece tertip et • zatamadım. Bugün ise böyle de -
tiği ziyafete, kendisi istiyerek be- ğil .. evlilik hayatım sizinle serbest 
Di de çağırmıştı. Kabul etmemek bir şekilde görüşmeme sed çekmi. 

O geceden iki hafta sonra, seni 
Emelle Moskova pastanesinden çı 
karken görmüştüm. Bu samimiye
te hiç bir mana veremedim ve ha. 

tım. Ben şampanyasız yapamam, kikati kendisinden öğrenmek üze-
demek istiyordu. • ı ·· ı·· Em 1. · ğr 

iz eski do.st-

t t E 1
. 

1
.
1
.kt re. a <samus u e ın evıne u a-

ş e me ın ev ı ı en ~ . · _ . . 
hayatı beni iyice ümttsizliğe ~ · ı cıır1. Bana ne dese begenırsın Fe -
şürdü. En nihavet bir gün kendi- rit? .. Seni sevdiğini söyledi. Ve 
Wıden kat'i kararı aldım. O gece kendisile aı·tık bu hususta bir şey 

Türk vapurlarından Bakır, Krom 
ve Demirin Amerikaya gidecekle
ri ve hatta bu hususta hazırlıklara 
bile başladıkları hakkında bazı ga 
zetelerde haberler görülmektedir. 
Dün bu husus'.a alakadarlarla yap 
tığımız görüşmelerden sonra he -
ıüz gidecek vapur hakkında kat'i 
·r karar mevcut olmadığını öğ -

·endik. Münakalat Vekaleti Dev • 
et Denizyollarından Amerikaya 
,debilecek vapurların vaziyeti 
'akkında maUımat aldığı gibi ay -
ıca nakliyat komisyonunun ida -
·esi altında çalışan vapur !arın va

_iyetini de Vapurcular Birliğin • 
den sormuştur. Halen Amerikaya 
en kuvvetli bir ihtimalle komisyo
nun elinde bulunan Platin vapuru
nun gitmesi ı::ıuhtemeldir. 

----<>---
Kadın berberler ıikayetçi 
Kadın berberlerinden bir kısmı 

•Berberler Cemiyethne müracaat 
ederek belediyenin permanant 
makinelerini mühürlemesine itiraz 
etmişlerdir. Cemiyet bu hususta 
teşebbüslere geçmeyi kararlaştır -
mıştır. 

Diğer taraftan Belediye Reisliği 
de şehrimizde kaç ondüle makine
si olduğunu ve bunlardan kaç ta. 
nesinin belediyenin istediği evs.afa 
göre tadil edilebilecek tipde bu -
lunduğunu sormuştur. 

Yüksekkaldırımdaki bazı 
binalar tahliye edilecek 

Galata, Yüksekkaldırım ve ci -
varındaki han ve apartımanlardan 
bazılarının çok harap olmalarına 
rağmen fazla nüfus oturduğu ve 
oda oda kiraya verildikleri görü -
!erek belediyece kontrol yapılma. 
sı alakadarlara bildirilmiştir. Bun 
!ardan gayri sıhhi görülenler der
hal kapatılacakla:rdır. 

Macaristan ve İsviçre 
reye ihracat için tev· 

· ziata başlanıyor 
Macaristan ve İsviçreye ilhracat 

için veri~ olan 2000 tıon tıiffiğin 
tevziatının icr;ısı lıaklkında dün Ti· 
caret Vekaletinden birlikler umu
ın.i katipliğine emir gelmiştir. Tev
ziat doğrudan doğruya tiftik ve 
yap.ağı birliği tarafından yapılacak 
ve Ticaret Vekaletinin ta:y>in etmiş 
olduğu asgari ihraç fiyatlarından 
aşağı satış yapılmıyacııktıx. Bu fi
yatlar ti.ftiıklerin cinslerine göre 
170 - 270 kuruş arasındadır. Vekii
letm tayıin ettiği filyatlardan daha 
yiiksek fiyat bulanlar lbu ımıalları 
sattıktan soora elde edilecek fiyat 
yüksekliğinin ancak yüzde 50 yi 
fon hesabına yatıracaklardır. Bu 
suretle tacirlerin yüksek fiyat bul
mak için faaliyetlerine imlcln ve
ciLmiştir. Diğer taraftan ibu memle
kete ihracat için evvelce verilm;ş 
olan lisansların vaziyeti de birlik 
mertkezinde mevzuu bahsolıınuş ve 
bu noıkta hakıkında V ekfiletten e-
mir istenilm:iştir. 

Hırsız mektep hademesi 
mahkum oldu 

İstan'bul Teknik okulunda hade
melik yapan Mehmet, zaman za
man talebeleı-in eli:ıise ve muhtelif 
~alarmı çalmış, yakalanarak As
liye Sekizinci Ceza mahlkeımesine 
veril'lniştir. 

Mehmet, dün duruşması soıı>tln

da 7 ay llıapse ma!hıkUm. edilımöştir. 

•Beşeriyetin mukadderatı maddi 
birtakım hesaplarla tayin edilemez. 
Dünyada büyük da\'alar harekete 
geçtiği zaman insanların ruhunu 
heyecanlandırarak onları yuvala· 
rından uzaklaştırır. O zamanlar 
insanlar rahatı, serveti ve saadet 
peşinde koşmayı bir tarafa bıraka
rak cazibesine dayanılmaz birta
kıın tasavvurları canlandırınıya 
koşar, birdenbire hayvan olmadığı
mızı, ruh ve şuur sahibi üstün 
mahluklar olduğumuzu idrak ede· 
riz ve zamanla mekanda ve hatta 
bunların maverasında bir şeyler 
olnr ve biz sevsek de sevmesek de 
vazüeınizi yapmıya mecbur olu-
ruz.• 

Mister Çörçil hu sözlerile maddi· 
yatçı Amerika burjuvazisini hare
kete getirebilmek için adeta felsefi 
düşünceler, tasavvufi endişeler, 

maddenin arkasında mhi idealler· 
den bahsetmiye kadar ileri gidi· 
yor: 
•Beşer camiasının müstakbel ka. 

rakterinin alacağınız !kararlar ve 
yaratacağınız ınenkıbclerler taay• 
yün edeceğine eminim. Böyle uh-i 
mes'uliyetlerle •karşılaşmıya davet 
edildiğimiz için müteessir obnama
lıyız. Bilakis geçireceğimiz imti· 
hanlardan gurur duyarak hu ulvi 
saatte doğmnş bulunduğumıız için 
sevinmeliyiz.• 

Kalay ihtikarı 

Amerikalılar böylece seve seve 
harbe iştirake davet edilmektedir. 
Hatta bugüne kadar yapılan İııgi· 
liz mukavemetinin kısmen Ameri
kanın biJahare yapacağı yardıma 

dayanmış olduğu da büyük bir hi· 
tabet maharetile ima edilerek vazi-

---·------ yetten Yeni Dünyanın mes'ul ol· 

1400 kilo kalay saklıgan bir du«~rd:e~:!:ne:~~ia0:1uyor ki biz 
: İngilizler, sizin muhabbet ve hi.ir-

manQ V ve bir nalbur yakalandı ~etiniz!e şahl~nmış _olarak ve Y.e-
nılmez ırademızle daıma artan kut-

Zabıta dün mühim bir kalay ih- yapan Malım ut iıe akrabası ayni le halindeki yardımınızın verdi.iti 
tikiirı meydana çıkarmış, suçlula- caddede yemi.:,çi Galiptir. İddia 0 • i.imitten kuvvet alank mukavemet 
rını adliyeye teslim etmiştir, lunduğuna gene Mahmut, bir müd ediyoruz.• 

Bunlar Tahtakalede nalburluk det evvel Galibi İzmire yollamış Böylece durumun vahametini ve 
ve kendi namına 1400 küsur kilo hu işlerde manen Yeni Dünyanın 

konuşmamaklığımı rica etti. 
Birdenbire hayret etmiştim. Bir 

defa tanıştığınız bu kadının kalbi
ni ne çabuk da çalmıştınız. Ben, E
meli bu d~ünüşlerinden uzaklaş -
tırmak için tek bir çare buldum ve 
sizin Beritle nişanlı olduğunuzu 
bir kere daha hatırlattım. O ise 
buna da ehemmiyet vermedi ve: 

•Ferit artık yakında Beritle ala. 
kasını kesecek. Eğer nişanlısı olan 
hanım kızı görürseniz kendisine 
söylersiniz.• demişti, 

Sonra da daha fazlasına varıp, 
sizinle yakında evleneceğini söy • 
!emişti. 

Bunlara ben t.amamile inanmaz
dım Ferit, fakat bu kadınla sathi 
bir münaseb~t peyda etmeni ma -
kul bulabilirdim. Nitekim bunu da 
gözümle görmüştüm değil mi?. 

O günden sonra, hiç hakkım ol. 
madığı halde, sana karşı biraz kır
gın hareket etmiştim. Bunu her -
halde sen de anlamış ve bana dar
gın gibi durmuştun .. 

U>nam.ı nr) 

kalay aldırmıştır. Ancak Mahmut ilgi derecesini, kapalı kelimelerle .. 
bu kalayları piyasaya arzetmiye- tayin ettikten sonra iş başına gel
rek fahtş fiyatla satmak kasdile diği gündenberi her vesile ile tek-
1000 kilosunu Etem adında biri • rarladığı fikrine avdet ederek di
nin ardiyesine, 400 küsur kilosunu yor ki: 
da Mihalın dükkanına depo ede _ •Şimdi ihtiyar aslan, yavrularile 
rek saklamıştır. beraber - İngiltere ve Lehistan, 

Dün ihbar üzerine Mahmut ile Belçika, Holanda, Norveç, Yuna· 
Galip yakalanmış ve kalaylar söy. nistan ve saire - öldürücii silahlar 
!enen yerlerde olduğu gibi bulu - taşıyan ve nevmidile kudurmuşça-
narak müsadere olunmuştur. sına saldıran avcılara karşı tek ha· 

---<>----- şına mukavemet etmektedir .• 
Ankara • Elazık tayyare Filhakika Fransanın aradan çık-

seferleri ba§lıyor masmdan sonra Almanya halkası-
Münakalat Vekaleti Devle-t Hava na İtalyayı ilhak ederek genişle

Yolları Ankara ile Elazığ arasında diği halde İngiltere Fransayı ka:v
bir hava hattı tesiısini kararlaştır- bederek yalnız kaldı. Bu münferit 
mıştır. Vekalet Elazı.ğda modern mücadele Büyük Britanyaya ağır 
bir hava i.stasyanu yaptırmı.ştar. görünmektedir. Çünkü tarihte dai. 
Yaıkında seferlere başlanaca>ldır. ma ittifak harpleri yapmış bir 

Dünkü ihracatımız memlekettir. Hatta Mister Çörçil 
tlıracat piyasasındaki gevşeklik Girit hezimetlerini izah eden bir 

devam etmeıktedir. Dün muhtelif hafta evvelki Avam Kamnrası nut· 
memleketlere ancaık ~ :bin liralıık kunda da şöyle bir cümle sarfetıniş 
ihracat muamelesi ka(Ydedıi.lımiştir.

1 
idi: 

Bu meyanda İsviçreye ookla, bar- ·Giritteki zayiatın sikle!ini daha 
sak, Slovakya ve Macaristana deri ziyade A<•uslı'alyalılarla Yeni Z•• 
gönderilıniş'M, (Deva.mı 3 üncü sayfada) 
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Manş sahillerine 20000 Belçikalı ispanya devleti!' VAZIYET J 
Almanyanın y e n i Dünya, silahlanmak için 

ne kadar para harcıyor?. 
İngiliz işçi Fransad2 Hırvatistanı hamlesi ne olacak? 

Siyasi vaziyetin il.zerinde dü
ğümlendiği noktalardan biri de Al
manyanı:n yapacağı yefıi tuı:mie et
rafındaki tahminlerdir. 

hava taarruzu Bunlar, sahilde istih- derhal tanıyacak 
Yedi Alman avcı tay· 

yaresi düşürüldü 
Londra, 17 (A.A.) - Hava Ne

.zareti, pazartesi günü Man.ş sah.ili 
!imanlarına karşı y.apılan günd~ 
hü.ou.mları hakkında aşağıdaki mü
temmim tafsilatı vermektedir: 

kamlar yapacak 
Londra, 17 (A.A.) - Leopol< 

ville'de hür Belçiıka radyosunuı. 

verdiği bir Jıai:ıere göre Alınany< 
şimali Fransaya 20.000 Belçikal ı 
işçi sev1<etrniıştir. :Su işçiler Alman
lar tarafından sahil lıoY\lnca inş& 
edilmekte olan istihkiimlarda Jııul· 
lanılıınaktadırlar. Dün akşama doğru yapılan ta

arruzi harekat haklkındaki 111Ütem-
mim malumata göre, sahil ml!lı.afız, Şüpheli vapurlar 
tayyarelerinin attığı bomlbalar Londra, 17 (A.A.) _ İktısadi 
Ile>ulogne'da d~olu istasyonu- harp nezareti, Avrupadan Cenırbi 
na ve bir büyü.k depoya isabet et- Amerikan limanlarına gelen düş· 
miştir. Bu bombardıman tayyare- man mallarmı a:ktıarmıa suretile a
lerine, awı filoları rı;ırakat etmıiş- j ıacak vapurları şüpheli vapurlar 
tir. D~an awıları ıle çaııprşına- listesine ithal edeceğini bildirnniş
lar olmuştur. Sahil muhafaza ser- tir. 
visindcn bki tayyare ıkayıptır. Ameriıkan ıhükfunetinin de bu 

İngil.z hava kuvvetlerinin yap- hususta İngiltere ile i.Şbirliği yap
tığı gcıı:iş harekat neticesinde dü.y tığı ve bu listeye dahil vapurlaca 
man avcılarile vukua gelen birçok ı kolaylı~ göstermediği zannedil
çarp:şınada W; awnmz kay4)()hnUii, , mektedır. 
fakat bunlardan ıbiı:irun pilotu ıkur- 1 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
tulmuştur. Yedi düşman avcı tay
yaresi düşürülmüş~ür. 

Asker kaçağı 
çalıştıran 
(ftaş tarafı 1 ine! sayt .. da) 

Aldığım:.z malıimata göre, Örii 
İdare Komutanlığı )'aptığı tah ki
kat neLcesinde, aııkerlikıle alakalı 

bazı eşhası i.>tiıhdıını ettikleri anla
§: lan ve a.ralarında ecnebi tabiiye
t.inde .olanlar da dahil !bulunan res
mi ve hususi on müessese sahip ve 
iıımLrleri hakkında kanuni takibat 
yapmıya başlamıştır. Bu müesı.c
selerin sahip ve iırn.irlerıi Askerlik 
Kanununwı 18, 91, 92 ve 93 ü.ncü 
maddeleri deliılelıile Askeri Ceza 
Kanununun 75 inci maddesine gö
re cezalandırıl.mak üzere Örfi İdare 
mahkemelerine, ça!ıştınlan ka~, 
bakaya ve saklıdar da ait oldukları 
mahkemelere ı;evikedihnişlerdir. 

Küçük haberler 

* Lıibliana, (Steiani) - LOO!i
ana eyaletinde !banka ve sigorta 
işleri için konulmuş olan morator
yom yüksek kıooniser tarafın<l.an 

ilga edilmiştir. 

* Kahire, - Şimdi ifşa edi:ldiğ'i
ne göre, Yugoslavya Kralı Piyer, 
son günlerde Mısırı ziyaret etmiş 
ve Mısırda İngiliz Büyük Elçisi 
Lampson'un misafiri o~tur. 

* Londra, - İrlandada Rooo
lare ile Gal eyaletinde Fishgwın:I 
arasında işlemekte olan Saint Pat
rick vapuru düşman tayyarelerinin 
hücumuna maruz kakmş ve foat
mlljtır. En ~ı 23 kişi ölımüşlıiir. 

Bunların çoğu vapura lsıibet eden 
4 lbomlbanın infilakı esnasında öl

müşlerdir. 

* Budapeşte, - Resmen bildi
rildiğine göre hafta ooınwıda Zag-

Şu hale göre, resmi ve hususi reb'de •ba.şlıyan Macar • Hırvat i.k:

bi!Uınum müesseselerin, i.sti'hdam tısadi !konuşmaları neticelemnişta-. 

ettı.kleci ve edecekleri memur ve I Anlaşma Teşrinievvel 1941 taıi
işçilerin ıısk.edikle Ugili o.kıp ol- hine kadar muteber olacaktır. 
madıklarını tetılcik eylemeleri ve (A.A.) 
askerLkle ala.kası olanlar varsa 
derhal z;ııbıta vaısıtıasile askerli'k 
~bclerine tesliım eylemeled ve as. 
kerl.kle alakaları •bulunmadığı as
kerlik şubelerince verilecek resmi 
~esiıkalarla tt•vsik edilmedilkçe işçı 
ve momur almamalar. icap etane-k
tcdir. Kontroller ve iihlbarlar nctı 

cesinde bunun alk:sine hareket et
tikleri görülecek olan ımiieı.ıese a- . 
mir ve sahiplerinin deıihal örfi 
tdare mahkeıınelerine verileceği 

ve kanunun tayin ..ttiği şiddetli 

cezalara çarptırılacakları taıbiidir. 

ASl<ERi VAZİYET 
..,URİYEDE SON 

İÇİN 
VAZİYE'f İNGiLİZLER 

FENA GÖRÜNÜYOR 
n ııgilizlerin Fransızlarla har-

be gırıııemiş gibi görünmek 
lı•ısıı:nındaki bütün gayretle -
riııe rağmen Suriyede lıarekcit 

g<ttikçe şiddetlenmektedir. Fran 
sız radyoları İngiltere aleyhin.. 
de o l.adar şiddetli neşnyat yap 
maktadırlar ki, bu. hal, Milıver 
radyolarını bile geride bırak • 
maktadır. Bugün gerek propa • 
ganda, gerek siyasi ve askeri 
sa! ada İngiltere ile Fransa ara 
sında hakiki bıt harp manzara. 
sı ı·ardır. Almanyanın arzu et -
h'-i ı·c lngilizlerin de kaçınmak 
ütcdikleri bu idi. 

Gelen haberlere göre, ara • 
!ar"' da tank ve motörlü cüzü • 
tamlar da bulunan Vişi kuv • 
vttlcri Surıy<dc saJıil ile Şam 
arasında 20 kilometre genişli • 
ğındn bir ~aJıadaıı Merciayun 
istikamet,......_. mukabil bir ta. 
arruzn geçmışler ı•e bunda mu
ı·affak olarak Filistin htıdu. • 
duna 10 1;ilometre mesafeye ka. 

• dar gelmt;ler ve Merciayıın'u 
işgal etmişlerdir. Bııııa nıı.:a • 
ran İngiliz ve Hür Fransız müt
tefik cephesinde 20 kilometre 
gem§lik ı·e 25 kilometre derin. 
lıkte olmak ü.ıere bir yarma, 
diyer !abirile bir cep husu.le gel 
m'i bulunmaktadır. Bu taarru· 
zu yapan Vişi kuvvetlerinin Ku 
neytara istikametinde ilerledik· 
Zeri bildiriliyor. Bu harekatın 
inkişafı şimdiye kadar elde e • 
dilen ln~li.ı: muvııffakiyetıeri • 

nin mühim bir kısmını sıfıra in 
direbilir. Yalnız böyle bir ha -
reket az kuvvetle yapılamaz. 
Bu mm'.akadaki Vi.şi kuvvet • 
Zerinin kafi miktarda olup ol -
madığı da malum değildir. Mu
harebenin nasıl bir inkişaf ta • 
kip edeceği hakkında. şimdiden 
hüküm kat'iyetine yakın bir 
tahminde bulunmak mümkün 
değildir. Yalnız muharebenin 
bugünkü inkl§af safhasına göre 
bir hüküm vermek l<izım gelir
se vaziyet !ngilizler için endi • 
şeli olarak tavsif edilebilir. 

L ibyada bel§lıya.n lngiliz 
taarruzu devam eVınektc . 

dir. !ngiliıler Kapuzzı:- kale -
sini tekrar ellerine geçirmişler. 
dir. Alman ve !talyan kuvvet -
Zeri Mısır arazisini terkederd. 
Libya hııduduna çekilmişler -
dir. 

S uriyedeki Fransız hıwc 
ku vvet!eri de faaliyetle • 

Tini arttırmı.şlardır. Şimali Af -
rikadan bombardıman tayyare 
Zeri gönderildiği bildirilmişti. 

Fransız av tayyarelerinden bi, 
kısmının da Sicilya ve Ege ada. 
!arından istifade ederek Suriye. 
ye geçirilmiş olmaları çok m.•ılı 
temeldir. HerhaldP, Fransızların 
Suriyeye fazla miktarda. tayya
re getirmiş otma.la.nnı kabul et.. 
mek ica.p ediJl'OT. 

* 

Hırvatistanda bir elçi· 
lik ihdas edilecek 
Madrit, 17 (A.A.) - D.N.ıB: 
İspanya Hariciye Nezareti diplo

matik daire şefi Yılınene.5 Sandoval, 
dün, hpanyol lrii'k:Umetinin Üçlü 
Pakta iltitıakı ile yeni Avrupanın 
kurulması eserine iŞbirliği yapınaık 
kararını iızhar e1ımiş bulıman Hır

ati tanın derhal tanınmasını der. 
pi~ etmekte olduğunu ılnldirmiş ve 
demiştir ki: 
Vernay'ın su.ıı'i binalar~ tıotıalıiter 

dı>vletlerin, Almanya ve f.talyanın 
sosyal ve siyasi yeni filkirlerlnin 
kuvvet ve dinçliği alıtmda y.ıkıl

mıştır. İspanya, Hırvat devletini 
tamyaboilmekle memnuniyetini iz
har etmektedir ve yeni devletin 
hüJulmet merkezinde !bir elçilik ih.
das eyliyecektir. 

Kanadanın yardımı 

Romanyada alınan yeni tedb<r
ler ve Sovyet hudutları mıntaka
sına Alman fırkalarının yerleşti

riimesi Ahnanyanın bu dclaki l:ıam 
leyi şarkta yapacağı iMimallerinin 
bahis mevzuu edilmesine s0bep ol
muştur. Fakat Sovyetierin son teık. 
zibi bu iıhtimal ve iddiaları reddet
miş bulımuyor. Bir İngi1iz gazete
sinin tahminine göre, Sovyet hu
dutları bölgesine Alınan fırkaları
nın yerleştirilmesi, aılkerl iaşe ba
kımından daha rahat lbir mmtaka
da toplamak maıksadından ileri 
gelmeıktedir. 

760 milyar frank! ... 1939 senesi 
içinde umumi silahlanma için sar
fedilen paranın topyekun tutarı!.. 

Bu rakamın azameti, 1932 sene
sinin 95 milyan geçmiyen yekunu. 
na bakılırsa, bariz bir surette göze 
çarpmaktadır. (1) 

1932 denberi, yedi büyük devle
tin (İngiltere, Almanya, Fransa, 
Japonya, Sovyet, Amerika ve İtal
ya) silahlanma yarı.şı tetkik edi • 
lirse, başta Almanyanın geldiği, ve 
onu hemen Sovyetlerin takip etti. 
ği görülür. Bunların ayn ayrı de
rece ve miktarları aşağıdaki cet • 
velde görülmektedir. (Milyar he
sabile): 

1932 1939 
İkinci ihtiımal Almanyanın doğ

rudan doğruya İngiltercye bir isti
liı teşebbüsünde tıulunmasıdır, Bu 
ihtimal araaa sırada ku<VVetlenmij Fransa 19.3 41.8 
ve bu yolda yapılan tahminler W!-- İngiltere 16.1 64,6 
eYYüt etmemişti. İstila teşebbüsü Almanya 9,6 167.2 
tahmönleri bu defa da farzlalaşınış İtalya i0,2 19,7 
bulunuyor. Fak:ıt da.ha ku'V'Vetle Japonya 7,5 205 
;htiımal verilen şey Almanya.nın bir Sovyet 10.6 205 

Nevyork, 17 (A.A.) - New-Yorl< Avrupa sulh.ü taarruzu yapması- Amerika 25 40,6 
Hcrald Tribune gazetesine göre dır. Almanya, Avrupa !kıt'as:nda Vasati bir hesapla ve normal za. 
Kanada Başvekili Kiıı.g, Kanada sulbü tesis ve haıJl>i kıt'a lıarıbi manlara nisbctle yüzde bir teza • 
parlamentoswıda !beyanatta ıbulu- şekline götüım<ik arzusundadır. yüt!.. 
narak İn.giltereye yeniden bir pi- Hatta Annerikadan verilen bir ha- 1932 de, dünyanın en zengin 
yade tümeni ile bir ımotörlü h<Va bere göre bu husu.sta Suvyetlerle memleketi olması itibarile, Ameri
gönderildiğini bildiıımiı,tir. Gazete- Abnanya arasında müzakereler yu. ka, tabii olarak, kara ve deniz mü
ye göre şimdi İngilıterede iki Kana- pıl:maktadır, Fakat İngilter&, 'böyle dafaası ıçin en çok sar!eden mem. 
da piyade tümeni bulunmaktadır. ı bir te;;el:ıbüse karşı noktai nazarını leket olmuştur. Ondan sonra, ana· 

geçenlerde Lond'rada yapılan tqp- vatan v-e imparatorluğunda büyük 
. D" lantıda bildirmişti. Aonerlkanın mes'uliyetler deruhde eden Fransa 

Basın Hayııyet ıvanı cevabını da Nevyoork liımanının ma- gelmektedir. 
Basın Birliği İstanbul Mmlakası kon yinlenmesi ve Mııhver alacaklar:nın 1 Mes'uliyet ,·e idare hususunda 

gresinde yeniden intihap edilmiş olan bloke edilmesi teşkil e-tımektedir. Fransadan aşağı kalmıyan İngil • 
Haysiyet divanı dün Basın Birliği ka- Bunlara iltt\-cten A'!Tler'ka, Anıcri- tere, takip et\iği sulh politikası sa 
ounu hilkümlerine tevfikan Cümhuri- kadaki Alman 'konsolosluklarının yesin de r arp masrafını Fransanın
yet Müddeiumumisinin ve Vilfıyet Hu· kapatılması kararı~ı da vermiş bu- kinden daha dun bir mertebede 
Jı:uk İ~leri Müdüıilniln de ~tirakile l B fl ıık· . t .. bulwıdurmağa muvaffak olmuş • 
toplarunış ve Reisliğe Refik Ahmet Se- wıuyor: u, . ı v ... sıyas mıu~t- tur. Diğer devletlere gelince, bun
vımgi.U seçmiştir. sebetlenn kesılmesı domak deg !- !arın manafları çok daha az yekun 

dir. Çünkü Amerika ve Alman el- tutmaktadır. 

Altın fiatları düıüyor 

Altın fiyatları birkaç günden -
beri yeniden sür'atli bir surette 
düşmeğe başlamı.ştır. 

Fiyatlar hergün muntazam bir 
surette 15-30 kuruş arasında te • 
nezzül etmektedir. Dün bir altın 
26 liraya kadar muamele görmüş
tür. 

Cerrahpa§a hastanesinde bir 
pavyon genitletilecek 

Cerrahpaşa hastan-esinin harici 
hastalıklar p3'J)'onuna yeniden 25 
yatak ilave edilmesi kararlaştırıl -
mıştır. Bunu temin için pavyon 
dahilinde küçük tadilat yapılacak
tır. 

Meydanda, karanlıkta meş'um 
araba durmuştu. Birkaç kişi i • 
dam makinesinın -etrafında ses
sizce çalışıyordu. Bir yandan da 
vakit geçiyordu, 

Hapishanenin evrak kalemin
de idam hükmünün infazında 
herhangi bir sıfatla hazır bulun. 
ması lazım gelCBler birer ikişer 
toplanmışlardı. Hapishane mü • 
dürü müddeiumumiyi, istintak 
hakimini karşılamıştı. Keder -
den yüzünün hatları gerilen a • 
vukat Romer müddeiumumiye 
şunları söylüyordu: 

- Müthiş bir adli hata karşı
sında bulunuyoruz ... İdam edi· 
lecek adam masumdur... Bunu 
tekrar -etmekten hiç bir zaman 
geri durmıyacağım ... 

Bir köşede hakimin kutibi 
terleyen alnını siliyordu. Her • 
kes an sıra saatine bakıyordu. 
Bu meş'um merasimin bir an ev 
ve! bitmesi için acele ediliyor

du. Bu grupun içinde bu elim 
anları evvelce de yaşamış olan
lar vardı. Fakat onların da kalp 
!eri henüz sertleşmemiş idi. 

Birdenbire çalan bir zil her • 
kesi yerinden oynattı. Harici 
hayatın bu tezahümü hayret u
yandı= : tı. Herkes birb;rinin 
yüzüne bakıyordu. Hapishane 
müdürü telefonun nhzes:ni eli
ne aldı. Odadakiler dikkatle ku. 
lak kabarttılar. 

- Allo• .. Evet ... Cümhuri • 
yet müddeiumumisi mi? ... E -
vet burada ... Sizinle gorüşmek 
istiyorlar ... 

Müddeiumumi telefonun başı. 
na geçti ve muhavere ba<ladı. 

Herkeş merakla eğilerek görün· 

çileri henüz Berlin ve Vaşinıgtıon- 1938 DE ALMANYA ELEBAŞI 
dadırlar ve geriye çağırılım!Ş de- Yukarıdaki cetvelden de anlaşı
ğillerdir. Anoak Amerika Ue Al- lacağı üzere, vaziyet, 1938 de ta -

mamile değişiyor ve Almanya si • 
manya arasındaki münasebetler o 

kadar pamuk. ipliğine bağlıdır dtl ~::.a~~~;~~:u~~; :~e::~~ino~~ ~ 
bwıun da kopması bir zaman me- yılmıyan ve Büyük Harpten sonra, 
seleısi olerok tel.aJdki edileıbilir. kendine müflis süsünü v~~n Al -* manya, 1938 de, silahlanmak için 
"""'""''""''""'="""'"""'======- 167 milyar franga yakın pnra ayı. 

İyi merkep bakanlara 
ikramiye 

Adalarda iyi merkep bakanlara 
mükafat verilmesi için 75 lira ay
rılmıştır. 

Bu maksatla Ağustosta bir Pa. 
zar günü Büyükadada iyi besle -
nen merkepler muayene olunarak 
bu para derece ile 3 kişiye tevzi 
olunacaktır. 
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1GÖZLÜ1 
'--ADAM_) 
· Türkçesi M. Feridun 

miyen muhatabın sözlerini tah
min etmeğe çalışıyordu. Müdde. 
!umuminin şu sözlerı söylediği 

işitildi: 

- Evet, benim ... Kim? ... cBü 
yük gazete. den matmazel Ja -
nine mi? ... Evet, tanıdım ... Siz 
galiba ne söylediğinizi bilmiyor
sunuz matmazel... Nasıl? ... Ha
yır, imkanı yok ... Olmaz, diyo • 
rum ... Hududu zaten çoktan aş-
tınız ... Maalesef size hiç bir yar-

dımda bul unamıyacağım. Alla • 
haısmarladık! 

Müddeiumumi telefonu asa • 
biyetle kapadı. Avukat Romer 
yaklaşarak sordu: 

- Size bir sual sormama mü
saade eder misiniz? 

- Hacet yok. Size zaten ma -
!Umat verecektim. Matmazel 
Janine bermutad aktrisin kati
lıni loulduğunu zannediyor ... 
Kat.] tal:-ıi Laumier rlrğil! .. 
Hükmün infazını gec kt•rerek 
kat lin :fadcsinı din ~mcmıi rica 
ed.yor .. Şimdiye kadar bu ka • 
dar gülünç bir taleple kar ılaş -
rnamı •m! 

- Fakat bu talebi tetkık et -

rıyor .. Almanyanın seneden geneye 
tezayüt tden harp masrafını şu 

cetvelden iyice takip edel>liriz 
(Milyar hesabil-e): 

1932 
1933 
1934 
1935 

9,6 
11,4 
14.4 
98,8 

(1) cForefgn Policy As,'Ociation• 
an ı•erdi{ıi raknmlar. Fra-ık olarak 
hesap edilmiştir. 

meden reddetmek bilmem mu
vafık olur mu? 

Müddeiumumi omuzlarını silk 
ti: 

- Bir şakadan ibaret olsa ge
rek ... Eu telefonla müracaatın 

bir muziplik olmadığını hana 
kim temin edebilir?... Telefon 
edenin J anine olduğu bence 
şüphelidir ... 

- Bunun tahkiki gayet ko -
!ay ... Sizi nereye davet etti? 

- Doktor Galbin'in kliniğine. 

- Tabii... Son kozunu oynu -
yor ... 

Avukat bunlan söylerken bir 
yandan da tdefon rehberini ka
rı.ştırıyordu . Nihayet kliniğin nu 
marasını bularak telefonu açtı. 
Janine bizzat cevap vererek bi
raz evvellti müracaatını teyit et
ti. Ve herhalde bazı şeyler de i
lave etti ki avukat şimdi daha 
çok ısrar ediyor ve nihayet di -
yor ki: 

- Bu hususta karar vermek 
size aittir ... Ben derhal kliniğe 
gidiyorum ... Müvekkilime kar -
şı son vazifemi yapmak isterim! 

- Bu yaptığınız çocukluktan 
başka bcr şey değili 

- Size nasihat vermek had -
dim detildir. Yalnız dıkka+.nizi 
bir noktaya celbetmek istcr'm: 
Bir masumu, masumiyetini isba
ta medar olacak deliller ibrnz e
di''l!nlc istendiği bir anda idam 
e\tire(""k olursanız yük!erıecçği. 
n" mcs uliyet n derec<"Sil'• dü -
şü:'tinüz' 

Muddcıumumi: 

- E' et. nıüşkıil bir \0 aziyet 
karşısınday ızl 

(Daha var) 

f 
1939 Yılında 
Almanya 167, 
Japonya 205, 
İngiltere 64 
milyar harcadı 

Yazan: Hikmet NİSAN 

1936 136,8 
1937 152--

Amerika devleti de ayni şekilde, 
borcwıu ceste ceste itfa edebile • 
cektir. Halbuki Alınanyada, borç, 
milli varidatın çok fevkindedir. 
Yani, devlet, bir senede kazandığı 
parayı bu uğurda sarfettikten baş
ka. diğer senelerden kalan scrve -
tinin ihtiyatını da buna hasret -
mektooir, İktısatça dü ünülecek 
olursa, bu servet, faiz getirmiyen 
bir servettir. Fakat Almanya, hat. 
ta İtalya ve belki Japonya, harbın 
sonunda memleketlerine ilhak e -
decekleıi arazilerle sahip olacak -
!arı mühim servetleri, şimdiden 
hesaba katarak, sarft>ttikleri para· 
nın faizi mürekkebini almak ümi -

] beslemektedirler, Her ne olursa ol 
1 sun bu, çok kazalı b:r >pekülıis • 19 8 162,2 

1939 179,5 yondur. (Sonu yarın) 
Almanya, 1935 de Führerin ik -

t.dar ll'Cvklıne gelmesile silahlan
ma yarışının en müh lm adımlarını 
atmış bulunuyor. Bu ani tezayüt, 
dünva tari:-.inde Jk defa ol3rak 
görülmüştür. Evt>t, Sovy-etlerde bu 
tezayüt iıni ve kat'i olmuştur. Fa -
kat şunu nazarı dikkate almalı ki, 
Sovyetler, Almanyadan hem daha 
zengin hem de daha vasi araziye 
maliktirler Almanyanın 1938 de 
sarfe•tiği para, 1932 dekinin 16 
mislidir. 

1939 DA iNGİLTERE DE 
OYUNA KARIŞIYOR 

1940 icin vaziyet büsbütün baş. 
kadır Si.ahlanma masrafının, Al -
manya Ye İtalya gıbı memleketler 
için ne olduğu henüz kat'iyetle 
belli değild)r. Viıkıalardan alınan 

misaliere göre, bunların da mü: -
hiş bir yekün tutacağı muhakkak
tır, 

İngiltere resmen bildirdiğine gö. 
re 1939 - 1940 senesi müdafaa büt
cesini 750 milyon sterline (135 
milyar frank) çıkarmıştır. Bundan 
da anlaşılıyor ki, İngiltere, Alman 
ve Sovyet masraflarına yaklaşmı.ş 
tır. 

PARALARI K1M ÔDEYECEK? 
Silahlanma yarışında görülen bu 

müthiş rakamlar, hususile Alman
ya, İngiltere ve Fransa içln, mali 
meseleler doğurmaktadır. Ameri • 
ka gibi bir memleket için bu mas
raf, milli varidatın ehemmiyetsiz 
bir kısmını teşkil ettiği için, bü -
yük bir borcun tediyesi için moo
yun, parayı taksit ile nasıl öderse, 

Avrupa mürabahacıları kudu -
ruyorlardı. Dahil ve hariç Haınidi 
öldürmek için tertibat almıştı. Bu, 
miisteb.t pad:şahı öldürmek, tah· 
tından indirmek gerekti. Bütün Hı 
ristiyan anasır Hamidi öldürmeğe 

Hazırlanmı.ştı. 

Hamit, müthiş hafiye teşkilatı 

ile harici ve dahili tertibatı günü 
gününe haber alıyordu. Siydseti 
tek cepheli değildi. Müvazeneye 
müstenit idi. 
Almanları tutuyor ... Bu suretle 

Rusları, İngilizleri bu merkezi mü 
vazene ile oyalayıp duruyordu. 

Meşruti idareyi istiyenlerin 
başında Ermeni Taşnak komitesi 
geliyordu. Rum Etiniki Etiryası da 
Osmanlı İmparatorluğu dahilinde 
ve haricinde Osmanlı meşrutiyeti 
idaresile yakından alakadar olu • 
yordu. Sırp ve Bulgar komiteleri 
de cemiyetlerinin metalibatı ile 
Hamidin istibdat idaresini yıkmak 
ve, meşrutiyeti kurtarmak için kan 
döküyorlardı. 

Meşruti idareyi isteyen Jön 
Türkler ise bu, saydığım cemiyet
i-er ve Jmmitelerle beraber hare • 
ket ederek Sultan Hamidi devir • 
meğe çalışıyorlardı. 

Fakat, aldananlar yalnız halis ve 
Öztürklerdi. Meşruti idareyi ta -
lep eden anasır, nihayet Arnavut
ları ve, Arnavut başlarını hareke. 
te getirerek hamlesini yaptı. Artık 
Sultan Hami<lin istibdadı yıkı -
lacaktı. Bulgar, Sırp, Rum, Hırvat, 
Boşnak, Arnavut, Arap, Çerkes ne 
varsa hep birleşerek bir vahde: 
teşkil edip Osmanlı İmparatorlu · 
ğu meşrutiyeti idaresini kuracak • 
!ardı. Anasır arasındaki ihti!iıflar 
kalkacak .. herkes istipdattan kur -
tc.lacak .. hür olacak, hür olarak is
te<Hğ;nı yapacaktı. 

İhtiyar Aslan 
(Baş tarafı 2 n~j .,.,·tada) 

landalıların taşımakta olnııısı \l· 
man propagandalarına ) ine İngİI· 
tere harbi •on Avustralya), v" Ye· 
ni Zelandah nefere kadur idame 
edecektir gibi menfur bir sil4h knl· 
lanmıya imkan \:erecek ınahi~ ette 
olmasından dolayı müteessirim.-. 
Asırdide ve ihtiyar a,fan odasın• 

da \'e her tarafta tek ba ıua faik 
silahlara karşı çarp"?maktadır. 

Londra halkmın giosterdi~i ıııeta· 

neU Alnıan tebliğleri •ita~ i ·le zik· 
retmişlerdi, Demokr..,.ilere, İnı;il· 
tere ve Çine, ötcdenbcri ) ardını 
da\'asını ileri süren An1erikanın 

bu istimdat üzerine dahn ~abuk ha· 
rekete geçmesi lazımdır. Her ne 
kadar İngiliz Başvekilinin söıle
rinde rnziyeti ~ok agır gô•termek 
suretile Amerika umumi e!kiırı 
üzerinde tesir y&pmak manevrası 
ve politikası, haklı olarak, hissolu
nabilirse de." 

Hü•.-yin Sülrro1 BARAN 

Tepebqı bahçeıine ııralar 
konacak 

Tepebaşında eski Gardenbar ye. 
rinde yapılan ~uk bahçesinde hiç 
oturacak sıra olmaması yüzünd_cn 
akşamlan çocukların ve halkın 

ta~lara ve yerlere oturarak din • 
lendikleri görülmüştür. Bunun ü • 
zerine şimdilik 25 sıra konulması 
kararlaştınlmıştır. 

bam idiler .. Onlar, dağlara çıkarak 
•. Arnavut paşalarının kumanda. 

sındaki kuvveti-erle Sulta'! Hamit 
istibdadını yıkmışlar, me::rutıye • 
tini kurtarmışlardı. 

Dağlardan Bulgar, Sırp, Yunan, 
Arnavut, Ermeni, Ru:n ç~telerı ın
di. Birbirlerile öpüştü. İmamlar, 
papazlarla bağdaştı. Elde hürriyet 
bayrağı, başta keçe külah bağırı • 
yorlardı: 

- Ka!ırolsun istipdat! 
- Kahrolsun Hamit!. 
Anadolu ve, Rumelinin Öz Tür· 

kü bu, giırültülü ve, anlaşılmaz Is 
yanı hayret verici ve, endişeli bir 
sükun ilç seyrediyordu. 
İmam, paoaz birleşiyor, araba • 

!ara binerek Haham ortada oldu • 
ğu halde öpüşüp koklaşılıyor, Tür 
kün can düşmanları ve, kan düş -
manian ımparatorluğa hakim biı 
mevkie geçerek neler yapmıyor · 
!ardı?. 

Bütün Türk mukaddesatının yı.. 
kıldığını gören memlek2tin hak ki 
evlatları endişe ve, korkuya düş -
müşlerdi. 

İstanbul sokakları, kara kalpak· 
lı Bulgar komitt-cileri, çarıklı ve, 
beyaz dolaklı Sırp haydutları, E • 
tiniki Etriyanın: 

- Ya, ölüm .. ya, hürriyet! 
Yazılı bayraklarile dolup boşalt. 

yordu. Öyle bir meclisi meb'usan 
vücut buldu ki, dünyada emsali 
görülmemişti. Adeta bir hurda\·at
çı dükkanı idi. 

Sultan Azizi, katltle '·ücutlan -
dıramadıkları me~rutiyrti. otuz 
dört sene sonra alanlar k mlPrılı?. 

Çok .ııecmedi. Öpusüp kc-J. :ı< n. 
ların ,·ahdet sevıııs. ı?har edenle -
rin alayi,;ının sahte oldujlu ııoriil-, .. 
.ll. 

Arnavutlar. mearut.i.Yet.in nigeh- \Daha ~· .. r) 
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Ankara Basın Birlig"'i Dahiliye Vekili/ Amerikanın! 
izahatta bulundu mjhver)e 1 

Robin Moore 
hadisesi 

~----------------------Gayrimenkullerin açık arttırma ilanı 
Artvin icra Memurluiundan: 

toplandı ~~: ~:-::ı:ı:~in~.lk~~~:aı.~~;: münasebeti eri 
_,.-eni teşekkül hu:umuna ka.naa.ı bulu 

H. Divanı (Ba, tı.n :• 1 inci sayfada) 
Vapurun batırıldığı mıntah 

\arp sahası olmadığı gibi Amerik• 
a geminin hamulcsini harp kaçağ, 
J"U addctmc.nıekteclir. Son zaman

Jrda, hemen hemen her şey harr 

Açık arttırnıa ile paraya çevrilecek gayrimenkulün ne olduğu. 
7426 metre murabbaında üç parça bağ ve tarla. 
Gayrimenkullerin buhınduğu mevki numarası sokağı. ZeytunJuk kö

yü. 747 /10/746/10/730/10. ---------•ı------- nup bulunmadığına dair J)a,lıillye Veki· 

Bazı neşriyat tetkik edildi, ayın ~~;;:ıı:.::=!~::'..,~":ı~.rık~~L 
(Baş tarafı 1 inci sayfada) Takdir olunan kıyn1et. 425 lira. 

Arttırma yapılacağı yer gün saat. 10/7/941 perşeınbe günü saat 14 

24 d k 1 1 k Ye gek-n Da.lıiliye Vekili Faik Öztrak Ün e te rar top anı aca bu mev•ulan üz~rlnde hülliinw:tln öte-
dt""nberi meşgul olduiıınu ve nitekim 
triit(';C müı...ı.kereleri sır36ında da ayni 

Amerika Birleşik Devletlerinin 
.edbiri. burada Alman davasına 
ciddi bir darbe vuracaktır. 

1 - İşbu gayrimenkulün artırma şartnamesi 10/6/941 tarihındcn itibaren .a•agı· addedildiğine göre, bu me . 
".ı 941/127 numara ile Artvin icra dairesinde herkıesin görebilnıc&i i~in 

Ankara, 17 (İkdam muhabirinden) - Bugiin Ankara Basın Bir
liği haysiyet divanı toplanarak kendisine intikal eden bazı matbuat 
neşriyatını tetkik etmiştir. Umumi divan bu hususlar üzerinde bir 
müddet göröştiikten sonra ba11 ah valin tenviri zımnında miitemmim 
maliimat elde edilm<'Si için bu ayın yirmi dördünde tekrar toplan
mak üzere dağılmıştır. 

SURİYEDE Ticaret Vekale-
(Ba1 tarafı 1 inei sayfad•) t" • } h" 

!azam ilerliyorlar ve Kisve mın. ıne yenı se a ·-
takasında müteaddit yeni düşman } ld" 
mevzileri işgal etmiş bulunuyor - yet er veri 1 
larsa da, Vichy kuvvetleri Merja- _ 
yun ve Kuneitra bölgelerinde şid- . (bı.§ tar~ 1 incı sayfad•) 

tl. . 'tınaden venlmıştır . 
de ı mukabil taarruzlar yapmış - Bu el koyma keyfiyeti derhal mevkii 
]ardır, Şimcli, şiddetli muharebe • ille çıkanlmıyacakttr. Tictı.ret Vekô
lerin cereyan ettiği bu iki bölgeye !etinin lüzum göreceği tarihte hububat 
müttefik takviye kuvvetleri sevke sahipleri beş gün içinde bir beyanna-
dil ekt ~'- nıe ile ellerinde bulıman mahtıülil Ti-

m eu.u-. caret Vekaletine bildireceklerdir, Alı-
Londra 17 (A.A.) - Resmen bil. nacak mahsullerin bedelini Vekfılet, 

dirildiğine göre düşman Şaının 16 ~ para ile ödeyecektir. 
lı:ilQ,1Detre cenubu şarkisinde bu • Ayni kararname mucibince, Ticaret 
lnnan A t ' d ta dilin k Vekilletinin lli.ıum eördtiiü yerlere el 

. a uz a a arruz e e !toynıa k~etinden istisna edilecek-
tediı'. lir. 

VİŞ1NİN TEBLiôl Bundan başka, ~iirmenlerin ancak 
Vidby, 17 (A.A.) - Slll'iyede 16 bir senelik ihtiyaçları faz,asma el ko

Haziranda vuıkua geleı:ı iıareidt nacak, bir senelik lbtiyaçlan kendile
rine bı&kılacaktir. Böylelikle, bütün 

hdkkındaki Fransız askeri tebliği: değirmenlerin çalışması mümkün ola
Ceplhenin ıınUhim bir lbölgesinrle caktır. 

kıt'alar!iınız taarııuza geçmişlerdir. Toprak Mahrullerl Ofi.<inôn bulun-
Diğer bölgelerde, diişman kuıv- madığı veya mesaisi k&fi gelmediği Tl-

vetleri durdııruJımouştur. caret Vekilletinee tesbit edilecek yer
·eroe, müstahsil hububatı, bu işlerle 

Herınon dağı ile Cebeli Düru;: ştigal eden kimselere satabUecekı". 
arasındaıki mıntakada, motörlü ve Bu mutavassıUar mübayaatı kolay
zm!ıılı teşekkilllerimiz ile piyade Iaştıraca!c ve aynca bundan istifade 
lı:uvve1lerlıniz dii,"1llanm mevııileri- edeceklerdir. 

----<l>---
ne girmiş ve İngilizlerin işgali al-
tında bulunan müteaddit köye hü
cwn etmiştir. 

Mareşal Peten 
nutuk söyledi 

(Baş tarafı 1 iuci sayfada) 
İngiliz filosııına 'karşı yapılan ha

rekatıta, bava kuvvetlerimiz ve do
nanmaya mensup tayyareleııiıınh kO 
16 Haziranda, bir İngiliz destroye
rini hasara uğratmışlardır. Diğer 

Fransa sağlamlaşmakta.dır. Fakat 
tok Fransızlar bunu kabu1den im

tina ediyorlar, mukadderatının bir se
ne önceden daha mi feci olduğunu zan ... 

bir destroyerde yangın çı<kanlmış
tır. 

DONANMANIN MÜZAHERETİ 
Londra 17 (A.A.) - Röyter ajan-

sının öğrendiğine göre, Suriye sa. 
hilinde müttefiklerin karada ileri 
yürüyüşüne müzaheret eden ha
fif İngiliz deniz kuvvetlerinin ha
rekatı az çok devamlı olmaktadır. 
Bazı cüzütamlar ara sıra darbele. 
re uğramışlardır. 

Kudüs 17 (A.A.) - Bir nüshası 
elde edilen bir emir, Vichy kuv -
vetlerine, görüşmeler için ilerliye
cek her üniformalı eşhas gnıpuna 
ateş açılmasını emretmektedir. 
Vicby kıt'alarına, görüşmelerde 
bulunmağa teşebbüs eden her şah. 
sı sağ olarak esir almağa çalışma
ları da emredilmiştir. 

Vichy, 17 (AA.) - Fransırz hü
kfunetinin Afr!ka urn..ım! mürıneY 
sili General W eygand pazartesi 
günü öğleden sonra ce-nubi Ceza-

Bug~ ekserlııiz yuvalarınıza dön
nediyorlar? 
müş bulunuyor. Hiç ıüphesi.z Iı.1rp esir
leri henüz dönmemiştir. Kadınlar mü
cadele ediyor ve ıztırap çekiyor. iase 
fena oluyor. Vergiler si:zi sinirlendiri· 
yor ve kızdırıyor. Cocuklannız her za
man doyuncaya kadar yiyemiyorlar. 
Fakat Frar~a yaşlyor. Evler, köprüler 
ve fabrikalar tekrar kuruluyor. 

Bana inanınız. Elem ve Umidsizliğe 
di\şmek zamanı gelmemi~tir. Ne satıl
mışsınız, ne hiyanet görmilşsünilz ne 
de terkediJmiş.tjni.zdir. Bunu size söy
iyenler yalan .söyliyorlar ve sizi ko~ 
nünistliğin kucağına. atıyorlar. 

Bilhassa erkek olduğunuzu, eski ve 
şanlı bir milletin erkekleri olduğunuzu\ 
hatırlayınız. Kendinize geliniz, endişele
rinizi atınız. Bana geliniz. Müthiş ser
güzeştin bizi attığı karanlıklardan kur
tulacağız. 

yirde Pogar'a gi1ımclı: üzere Ceza
yirden hareket etııniştir. Pogar'da 
Framıız müstemleke bt'~lannm 

yapmakta oldu!kları manevralarda 
hazır bulunacaktır. 

TÜRKiYE CUMHURiYETi 

ZIRAA T BANKASI 
Kuruluş tarihi: 1888. - Sermayesi: 100,000,000 'Türk. lirası. 

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

Para biriktirenlere 28,800 lira ikramiye veriyor. 

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

kur'a ile apğıdaki plar.s. göre ikramiye dağıtılacaktır. 

4 A. 1,000 liralık 4,000 L-11 100 Adet 50 liralık 5,000 L-
4 • 5&0 • z,eoo • 120 • 40 • 4,800 • 
4 • 250 • 1,000 • 

40 • ıoo • 4,oqo • ıao • 20 , a,200 • 

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

Kur'alar senede 4 defa 11 mart, 11Haziran 11 
Eylul ve 11 Birincikanun tarihlerinde çekilecektir. 

husu.-.la.rı htı.kfune.t adı.na sayın B;v.-jve
kil i:ıah etm.iş olup kendisinin bugiiıı 

!>u izahata na.ve ed~ecek bir fikri ol
ma.dıimı ve s.bndBik böyle tedbirl.fre 
tevessül edilmenhı münasip olnuyaca
Pın izah etm)ş ve gnıp heyetince Dahi
liye Vekll.lnlo bu l!aha.H tasvib olun-
muştur. 

Rumamıede başka blr madde olma
dığı için ri~ celseye nlıbayet n
r!ınlştir. 

Libyada 
(Baş tarafı 1 mci sayfada) 

durula Solluın - CapUZ2lO _ Kaefa
yai müsellesi dahilinde cereyan et
mektedir. 

İngiliz ve Hint krt'aları, Kaefayai 
geçidine ve Yann ceııulbll'lla hücum 
etmişlerdir. Yarın üstünde Kaeıfa· 
ya;'nin gaminde çazı:1şma.Jar de
vam eylemektedir. 

Müttefiklerin Yann cenubıında
ki hareketine karşı pek arı ıooka<v'e
met gösterilm4t.ir. Hakiki çarpl§'
malar Half.ııya etrafında nldıeten 
mahdut çöl nuntakasnu. girince 
başlanuştll'. 

Bu ileri hareketin inkişafları 
hakkında şimdiden 'tın- şey söıy Je. 
mek için vakiUıenilı edlremiir. 

Roman yada 
(Baş tarafı 1 inci sayfada) 

!ün iyi olacağı tahmin edilmektedir. 
Bazı mmtakalarda dolu ve bol yağmur
ların verdiği zararın umumt netice ü
zerinde müessir olmıyacağı anla~ılmak 
tadır. 

Rumen piyasasında bir çok madde
lerin nok!oanlığından şikayet edilmek
tedir. 

Ekselsior iktisat gazetesi, sığır ve 
domuz etinin kifayetsizliğine işaret et
mektedir. Hükiunet antrepo ve konser 
ve fa bri.ka lan inşasını tesri için büyük 
gayretler sarletmektedir. Yakında seb
ze ve süt konserve fabrikaları açıla
caktır. Balık istihlAkinin arttrılmasma 

<;>alışılmaktadır. Karadenizle tuz man
sabından Bükreş'de büyük miktarda 
balık sevkiyatı imkanları tetkik edil· 
mektedir. 

Amerika kıt'asındaki Alman te~ 
~i!atı, büyük bir darbe yiyecek -
.ir. Geri kalan Alman diplomasi 
memurlannın, bütün Amerika Bir 
leşik Devletlerine şamil bulunan 
geniş Alman ajanları şebekesinin 
işini tedvire cievam edebilecekleri 
sanılmamaktadır. 

MÜHİM HADİSELER 
BEKLENİYOR 

Vaşington 17 (A.A.) - Umumi. 
yetle iyi haber alan Vaşington mah 
!illeriılln dün izhar ettikleri kana
ate göre, pek yakında belki de bu 
hafta içinde büyük ink4aflar vu
kua gelmesi muhtemeldir. Bu mah 
fillerin fikrine göre, Alman kon • 
solosu ve ajanlarının memleketten 
çıkarılması, sadece münferit bir 
hareket değildir, fakat bir seri ted 
birlerin ilkini teşkil etmektedir, 

WELLES'İN BEYANATI 

;.elenin halli kabil değildir; fakat açıktır. ilanda yazılı olanlardan fazla ınalô.mat almak isteyenler işbu şart-
.. apur miirettcbatmm haya11arır: nameye ve 941/127 dosya numarası ile memuıiyetimize müracaat et-
'nırtaracak tedbrlerin alınmamış o! melidirler. 
ınası, Almanyayı .ilzam edebi lece· 2 - Arttırmaya istirak için yukarıda yazılı kıymeti.o %de 7,5 nis-
bir meseledir. Çiinkii denizaltı ge- betinde pey veya milli bir bankadan teminat mektubu tevdi edilecektir. 

3 - İpotek sahibi alacaklılarla diğer alftkadarların irtifak hakkı 
miJerinin, batırdıkları ticaret \'a· sahibler.inin gayrimenkul üzer1tı deki haklarını hususu ile faiz ve mas-
purları mürettebat ve yolcularınn· ı·aıa dair plan ve iddialarını işbu iltın tarihinden itibaren yirmi gün i-
hayatlarını kurtarmakla nıükellef cinde evrakı müsbitelerile birlikte memuriyetimi2e bildirmeleri icadeber. 
Jldukları hakkındaki beynclmik! Aksi halde hakları Tapu sicilli ile tesb>t olunmadıkça satış bedelini>ı 

mukaveleyi Almanya da imza c: paylaşmasından hariç kalırlar. 
·niştir. Bu mukaveleye göre, bat!· 4 - Gösternen günde arttır maya iştirak edenler arttırma şart-

namesini okumuş ve lüzumlu maltlı-nat alınış ve bunlan tamam.ile ka
rılan vapurun bulunduğu mıntaka· 

bul etmiş ad ve itibar olunurlar. 
nın karadan uzaklığı ve vak'a sıra· 5 - Tayin edilen z<lmanda gayrimenkul üç de!a bağırıldıktan son 
ısında havanın haU, nazarı dikka- ra en çok attırana ihale edllir. Ancak arttırma bedeli muhammen k.ıy-
te alınarak gemideki tahlisiıye fili- metin %75 şini bulmaz veya satış isteyenin alacağına rüçhanı olan diğer 
kalarmm mürettebat ve yolcuların alacaklılar bulunupta bedel bunların o gayrimenkul ile temln edilmiş 

alacaklarının mecmuundan 1azlaya çıkmazsa en cok arttıranın taahhildü 
hayatını kurtarmak için kafi dere- hakkı baki kalmak üzre arttırma on beş gün daha temdit ve on beş gün 
cede emin birer vasıta olup <>ima- oynl ııaatte 7apılaca.k arttırmada bedeli satış isteyenin alacağına rüçba-
drldanna ehemmiyet verilecektir. nı olan diğer alacaklılarm gayri menkul ile temin edilmiş alacaklarlll 
Kara uzak ve deniz fırtınalı ise bu mecmuundan fazlaya çıkarılmak şartiyle en çok arttırana !hale edilir. 
filikalar, emniyetli bir tahlisiye va- Böyle bir bedel elde edilmezse ihale yapılmaz ve satış talebi düşer. 
sılası addedilemC'Z, Robin l\foore 6 - Gayrimenkul kendisine ihale olunan kimse derhal veya veri-

len mühlet içinde pnrayı vermezse ihale karan fesh olunarak kendisin-
vaplll'unda bulunanlardan 35 kişi- den evvel en yüksek teklifte bulunan kimse arzetmiş olduğu bedelle 

17 ( nin kaybolması, Alman denizaltısı almaya razı olursa ona razı olmaz; veya bulunma:ısa hemel) on beş gün 
Vaşington A.A.) - Hariciye tarafınd•n emniyet şartına ehem- müddetle arttırmaya çıkarılıp en çok arttırana ihale edilir. İki !bale 

ınüste•arı Welles, Amerikadaki Al daki fark gün! · · "'beş'- h l k r · · dl • miyet verilmediğini gösteriyor, A- arasm · ve geçen er ıçın ,., ~n esap o unaca aız ve -
man konsolosluk1arının kapatılma d ğer zararlar ayrıca hükme hacet kalmaksızın memuriyetimizce alıcıdan 

k b kkı dak. t merika, d•vasını lbu nokta an tut- tahsil olunur. Madde (133) cins ve kıymeti yukarıda gösterilen gayrı-sı ararı a n ı no ayı Al • tur'"il'-. · 
man büyük elçiliği mümessiline Al...,man- noL•a: ---arma go""re, va- menkullerinl0/7/941 tarihinde icra memurluğu odasında işbu ilanda gös-

......... -... terilen arttırmoı şartnamesi dah'<!sinde satılacağı ilan olunur. (5589) 
tevdi ettikten sonra gazetecilere pur, İngiliz imparatorluğuna tabi j llı•••••••••••••••••••••••••
beyanatta bulunarak demiştir ki: limanlara gidiyor ve 'kaçak eşyayı 

Tedbir, 10 Temmuzdan evvel hamil bulunuyordu. Almanya, ka
tatbik edilmiş olacaktır. Amerikan çak eşya götüren her vapuru, mil
bükllmeti, İtalya vesair memleket-

liyeti ne olursa olsun batırmıya 
ler hakkında buna benzer bir ted- karar verm~ bulunmaktadır. Bu 
bir almayı düşünmemektedir. Böy bakımdan Robin Moore vapurunun 
le bir tedbirin ittihazı, Almanya batırılması, siyasi değil, fakat sa
ya ile diplomatik münasebetlerin dece askeri bir mahiyet erzdım<lk
kesildiği manasını ifade etmez. tedir; onun için Almanya, bu me-

Bu tedbirin alınmasına sebep, seleyi münakaşadan istinkaf et-
Alman konsolosluklarına mensup mekted:ir. 
memurların ve diğer Alman ajan- İki muharip taraf arasındaki 
!arının Amerikaya zarar verecek harp hadiseleri, sadece askeri bir 
mahiyette faaliyette bulunmala • mahiyet arzedebilirse de, bir nııı
rıdır.> bariple bir bitaraf arasındaki bu 

Nota, Alman ist ., barat dairesile gibi vak'alar, hiçbir zaman sadece 
demiryolu ve turist teşkilatının da askeri mahiyette olamaz; bilakis 
kapatılmalarını amirdir. tamarnile siyasi mahiyet alır. Nite. 

MEB'USLARIN MÜTALEASI kim, Amerika, vapurun ıbatırılma-
Vaşington 17 (A.A.) - Bazı meb smı siyasi bir hadise addederek Al

uslar, Alman konsolosluklarının manyayı protestoya hazırlanmak
ltapatılması hakkında şunları söy. tadır. 

o. Demir Yollan işletme U. M. ııanlan 
l\luhammen bedeli (4600) lira olan 250 çift uzun konçlu (kalçaya kadar) 

ve 250 çiftte kısa konçlu (dize kadar) lastik çizme (30/6/19'11) Pazartesi günil 
saat (11) on birde l!aydarpaşada Gar binası dahilindeki koınisyon tarafından 
atık eksiltme usulile sabn alınacaktır. 

Bu işe girmek isteycnJerln (345) liralık muvakkat teminat \'e k.:ınunun 
tayin ettiği vesaikJe birlikte ekslltme günü saatine kadar komisyona müra .. 
caatıan lazımdır. 

Bu işe a1t şartnameler komisyondan parasız olarak dağıtılmaktadJr. (4692) 

L Deniz Leva:um Satınalma Komisyonu lianlar;---ı 
Marmara Oaaü Bahri K. Satınalma Komisyonundan: 

1 - Keşif bedeli 14344 lira 05 kuruştan ibaret olup gösterilecek 
bir mahalde yaptırılacak olan inşaatın kapalı zarf usulile eksiltmesi 24/Ha
ziran/941 salı günü saat 15 de İzmitte tersane kapısındaki komisyon bJnasm• 
da yap1lacakhr. 

k ı 
lemişlerdir: Amerika, b"! hadiseyi fırsat ad-G ün ÜD ten it eri Demokratlardan Rapspack •İYİ dedere-k Almanya ile siyasi müna-

2 - Bu i5e ait resim, rcnnt ve idart şartname ile projeler her gün komis-
1onda görülebilir. 

3 - Eksiltmeye iştirılk edecek isteklilerin bu gibi işleri yaptıklarına dili 
Na!.ia Müdürlüklerinden ve Ticaret odalarından alacakları - eksiltmeden il.O 
gün evvelki tarihli - ehliyet vesikalarını ve mahalli emniyet müdürlüklerinden 
~ıkartaca1dan hüsnühal varakalarını ve 1075 lira 80 kuru~tan ibaret ilk temi• 
naUarile birlikte tanzim edecekleri teklif mektuplarını belli gün ve saatten 

bir tedbir• alındığı fikrinde bu - sebctlerini kesecek ve harbe kadar 
(Baş tarafı 1 inci sayfada) !unmuş-tur. gidecek midir? Bir Amerikan va-

Tiirk bestekarlarını da gönder- Anderson demiştir ki: tBu ted - purunun batırılması, Amerika da, 
melidir. Türk bcstekarlarım boz- bir tam zamanında ittihaz edilmiş. bilhassa harp taraftarları arasmda 
kırlarımızda, su lbaşlar!ilDızda, tir .. > büyiik galeyanı mucip olmuştur; 
söğü~lüklerimiz ve çölleriınizde, Cümhuriyetçilerden Hess şun - fakat lıükumet azimkar bir teenni 
yayla ve yamaçl~ımızda, or- lan söylemiştır: •1914 de olduğu ve ihtiy"t göstermektedir. Yalnız 
n_ıa~larımızd~, bag ve bahçe~e- i gibi bu tedbirin, siyasi münasebet- şu var 1 · bu ihtiyatlı ve itidalkfır 
rımızde, dag başlarıımızda kah !erin kesilmesine doğru bir adım tavır ve harekete bakıp da, Ame
dinlendi~el.i, kah ikamete me- olduğunu zannediyorum.• Niba • rikanın gevşek davranacağına hi.ik
mur etmelıdır. yet Cümhuriyetçilerden Tinkhaın medilemez. Bir kısım gazetelerin 

Köy diiğünü, köy pazar 8'!emi, da demiştir ki: cGittikçe adım a lisanı pek şiddetlidi-r. Hadisenin 
k~yde davar dö~üşü görmıyen, dun harbe doğru ilerliyoruz.. Amerikayı hnbe doğru bir adım 
koyde başak sesı, ırmak şıkır~ı- İTALYANlN MÜKABELESİ daha yaklaştırdığına şü;ııhe yoktur. 
sı, yaprak hışırtısı, bozkırlar ' Roma 17 (A.A.) _ Bugünkü res Almanya, ric'at etmediği ve diğer 
riizgiir fısıltısı dinlemiyen, köy mi gazete İtalyadaki Amerikan te- ı Amerikan vapurları da Robin 
deresinin, köy çardağının, köy baasının alacakları hakkında bir Moore'un akıbetine uğrad:ğı tak
gün batışının ve doğuşıınwı emirname neşretmiştir. Bu emir • dirde, Amerikanın harbe müda
renkT,•ini görmiyen bestekar name bükümleri mucibince İta!- /halesini beklemek lazımdır. 
Ttirk ezgisini yaratamaz. Bunun yada ikamet eden, İtalyan ve ya • Abidin DA VER 
için: bancılar, Yedieminler de dahil oL 

Türk ·bestekarı: Anadoluya! 
diyoruz. 

İSTANBUL BORSASİ 17/6/941 FİATJ 
1 Sterlin 5.24 

100 Dolar 132.20 
100 İsviçre Frc. 29.95 
ıoo Pe<;eta 12.9375 
100 Yen 31.1375 
100 İsviçre kronu 30.745 

ESHAM "" TAllVİLAT 
S.ıvas - Erzurum 9' 7 1934 20.-- 19.9, 
ist. Rıhtım Dok ve Antrepo tahvil. 12.35 

duğu halde Amerikan tebaalarına 
tedivatta bulunmıya:caklardır. Şi -
maıi Amerika Cümhuriyetleri te -
baalanrun İtalyadaki alacak ve em 
lakleri üzerindeki tasarruf hakla. 
·ı hükmen iptal edilmiş bulunmak 
adır. Emirname bugünden itiba

:·en mer'iyete k~mulmuştur. 

ZAYİ - 2083 numaralı arabacılık 
""hliyetnamemi kaybettim. Yenisini çı
'carla.cağımdan eskisinin hükmü yoktur. 

Arabacı Ali oilu Abmel Çobanka;ya 

Sahibi: E. t Z Z E T, Neşriyat 
Direktörü: Cevdet Karabilgin 
Basıldığı yer: •Son Telı:raf• 

Matbaa11 

lıtanbul K.omutanlıiı Satınalma Komisyon \ı Jıinları 1 
19/6/941 günü saat 11 de pazarlıkla 30 ton kuru ot satın alnacaktır. Şart

namesi teklif edecek1eri fiata göre kat't teminatları ile birlikte Fındıklıda Sa 
'tın.nlma komi~onuna ge1meleri. (4842) 

Bostan 
Kav alalı 
Oluklubayır 

• 
Ulah Kilisesi 
eskiyeni 

36 
35 

5 
6 

16 

Ev 4 
Hayd1:1rhane tekkesi. 3 
Tekke ve arazi 7 
MeşrLtta.hane 2 
Iiane 4 
Balibaba camii 4 
Fa tınasultan camii 2 

00 
00 
25 

:;() 

00 
00 
00 

hanın asma kadında 11 
4 
6 

Oda 33 00 
< • 
• • 
• • 

Babı!ıll 1 NallımesC.id 
ıvrahmutpaşa, Sururi 
Çarşı'da 

Fatih Hoca Hayrettin 
Çar§ı'da 

Mercan, İbrahimp.aşa 
Bakırköy, Osmanişe 

Kocamustafapaşa 

• 
• • 

• 
• 
• 

Ankara 
Sult:ınodalan. 

Pel'dahçı han 
Süpürgeciler 
Kahvehane 
Na~uhağa hanınde 
Canıi duvarı üzerinde 
ıtarmara 

37 
16 

9 
oJ - 58 
29 - 33 

12 
7 

? - 5 

• 16 00 
• 16 00 
• 16 00 

Dükkan 7 00 
c 5 00 
• 5 00 
• 3 50 
• ' 1 00 

Barakı 5 75 
• 2 00 

Meşruta arsası 6 00 

Yukarı.da yazılı mahaller 942 se:,e i l\1ayıs sonuna kadar kiraya verilmek üZe:re nana konmuştur. İhaleleri 
27 /Haziran/941 Cuma güni.i saat on beştedir. istek:ı1ilerin Çernberlitas'da İstanbul Vakıflar Ba~müdürli.iğünde Va 
kı1 Akarlar kalemine gelmeleri. ( 4'837) 

tam bir saat evyeline kadar komisyon ba§kanlığına vermeleri. (4405) 

* 10 Ton Sabun alınacak 
1 - 20/Haziran/941 cuma günü saat 15.30 da pazarbkla 10 ton sabun 

alınacaktır. 

2 _ Takarrur edecek fiyat üzerinden %15 nisbetinde teminat alınaca
ğından isteklilerin hazırlıklı olarak bellı gün ve saatte İstanbuldakl komis-
yonda hazır bulunmaları. ( 4802) 

[Askeri Fabrikalar Satınalma Komisyonu ilanları J 
120.000 oıetre be• 

Tahmin edilen bedeli (54000) lira olan 120.000 metre bez Askeri fabri
kalar umum müdürlüğü merkez satınalma komisyonunca 20/6/941 cuma gü
nü saat 15 de pazarlıkla ihale edilecektir. Şartname (2) lira (7~) kuru~tur. 
Muvakkat teminat (3950) liradır. (45H) 

.... 
Otomobil ve Traktör makinelerini tamJr edebilecek kudrette milt.eı:ı~ssu: 

ustaya ve ince tesviyecjlik yapabilecek birinci sınıf tesviyeci ustaya ibtiya.ç 
vardır. Talip olanlar berayi imtihan her gün Zcytinburnunda SilAh tamir· 
hanesine müracaat etmeleri ilan olunur. (4821) 

lstanbul Emniyet Sandığı Müdürlüğünden: 
borı;lu1arından Necibe varislerine ilfı.n yolilc son teb-

Cibali'de Hisaraltı caddesinde 21-23 kapı ve kadastro 1034 ada ve 1 par
sel No. lı binanın tehlikeli bir vaziyette olduğu mahall<m tesbit edilmiştir. 
Yapılan araştırmaya rağınen sahipleri bulunamamı:;tır. 

Yapı yollar lrnununun 44 üncü madJesine tevfikan 15 gün zarfında mah• 
zurun kaldırılması aksi takdirde be lediyece yıktırılacağı 1ihtarname maı-
kamına kaim o1mak üzere nane olunur. (4831) 

Keşif bed. 
9628,20 

6274,50 

* İlk temin. 
722,11 Karaköyü Beyoğluna bağlayan yüksek.kaldırım yolunua 

granit basamak. moz.ayik kaldırun vesaire inşaatı • 
470,59 Florya Küçükçekmer.e yolunun %20 Bitümlü kaira.» 

kaplama il)i. 
3347,65 251,07 Umumt ·bahçeler için yaptırılacak kanapeler. 

Keşif bedcUeri ile ilk temlnat miktarları yukarıda yaıılı işler ayrı ayl\ 
açık eksiltmeye konulmuştur. Keşif ve şartnameleri Zabıt ve Muamelat n1ü

dürlüğil kaleminde görülebilir. İhale 26/6/941 Perşembe gilnil r.aaı 14 de 
Daimi Encümende yapılacaktır. Taiiplerin ilk ten1inat makbuz veya mektup
laı;-i ihale tarihinden sekiz gün evvel (Florya Çekmece yolu için Vilayeı Na
fia 

1

ve diger jşlel' için Bo-'lediye Fen İşlı::-ri .müdürlüğüne) müracat:ltla t.tlar::ı.k .. 
]arı fenni ehliyet ve 941 yılına ait Ti-~a.ret odası vesikalarile iJHıle günü ·ıı ~ 
aYYen saatie Daiın! Encü1nende bulunmaları. '449U\ 


