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KiYE iLE ALMANYA ARASINDA DUN 
DOSTLUK MUAHEDESi iMZA EDiLDi 

.. 
iki devlet 
dolagısile 

gekdiğerinin 
yekdiğeri 

arazi masuniyetine ve 
müteveccih aleyhine 

tamamiyetine riayet ve 
her türlü harekattan 

dojrudan 
te'Qakki 

doğruya veya 
edeceklerdir 

-----------------.:0-----------------------------------------·-------------------------------------------------J 
TÜRKİYE ve ALMANYA 
Müşterek menfaatlerine taalluk 
bunların halli için mutabakati temin 

dostane temaslarda 

eden bütün meselelerde 
etmek üzere aralarında 
bu 1 u nacaklar 

SURIYEDE 

Çok şiddetli 
muharebeler 
devam edigo 

Ba,velil Refik Saydam 

T Ü rkiye - Almanya 

Muahedesi hakkında 

Hariciye 
Vekilinin 
beyanatı 

Türk ve Alman milletleri ba 
muahede ile yeni ııe kat'i bir 
emniyet haııaaı i,inde yekdi
ierlerine bir kere daha el 

azatmıı oluyorlar. 

Bu muahede ile Tür
kiye ve Almanya 
dostluklarını en sağ. 
lam temellere istinat 

ettirmektedir 
Ankara, 18 (A.A.} - Türkiye 

- Almanya muahedesinin imzası 
münasebetile Hariciye Vekili Şük 
rü Saracoğlu matbuata atideki be
yanatı yapmıftır: 

Biribirlerine karşı vaziyetleri 
her vakit açık ve dürüst kalmış 

ve dünya hadisatının asırlarca sü· 
ren temevvücatı esnasında muarız 

. mevkide bulunmamış olan Türki· 
ye \"e Almanya, metni bugün neş· 
rolunan muahede ile, dostlukları. 
nı en sağlam temellere islinad el· 
tırmekte ve atiyen de muarız va • 
zıycte girmiyeceklerini teyid etmek 
tedirler. 

(Devamı 3 üncü sayfada) 

Mer'iyete giren mua
·hede 10 yıl muteber 

met:nl 
• 

Ankara 18 (A.A.) - Bu akşam saat 21,15 de Harıciye Ve-kaleli bi· 
nasında Türkiye ve A1man~· a arasında llıIBa edilmiş olan mualıe -
denin metni aşağıdadır: 

Türkiye Cüınlıuriyeti ve Alman Reich \ aralarındaki münasebet· 

lngilizler Kuneytra 
ve Rizi zaptetti 

Kahire 18 (A.A.) İngiliz tebliği: 
Suriyede, sahil mıntalıasında ye 

ni terakkiler yapılmıştır. İleri dev 
riyelerimiz Bcyruta takriben 30 
kilometre mesafede bulunmakta • 
dır. 
Şamın cenubunda, müttefik kuv 

vetler Vichy kıtaatının şiddetli mu 
kaYemeti karşısında yeni bir iler -
leme kaydetmişlerdir. 

!eri mütekabil itimat \C samimi dostluk esasına istinat ettirmek ar · ~ . 
EUSU ile, ve her birinin el~ nm mevcut taahhütleri kaydı ihtirazisi , 6 ~ 

Merkez kısmında, Marjaiyun · 
da ve Kuneitra'da muvakkaten 
yerleşmiş bulunan Vichy unsurla· 
rına karşı kuvvetlerimiz tarafın -
dan yapılan şiddetli taarruzlar de
vam etmektedir. 

tahtinde, bir ·muahede akdctmcğc karar Hrm~ler ve bu maksatla " 
rnurahlraslarını tayin etmi~lerdir; ~yle ki: ' ~ /:,_ \' 

Türkiye Rei~iciimhuru: ı"? 
İ:ın1ir 1\Jeb·u·qr .' ·e Harjcil e \"ekili Şükrü Saracoğlu; 1 Von r3';~n ' 
Almanya Rrlclı e:ansöl;ı,.csi· 

Ankara büJük tl1İs
0

İ Eks~ıan,, Franz Von Popen"i, iT Ürk iye - A 1 m an 
Vichy kuvvetlerine mensup bir 

çok piyade askeri esir edilmiş ve 
bir çok zırhlı otomobil iğtinam e -
dilmiştir. Bu ınuralıba,ıar usulüue ınuvafık bulunan salahiyefnamelerini te· • 

ati ettikten sonra atideki ahkam1 kararlaştırmışlardır: mua hedesı hakkın da KUEYTRA ZAPTADİLDİ 
Madde: l - Türkiye Cümhudyeti ve Alman Reich'i a

razilerinin ·ma.uniyetine ve tamamiyeti mülkiyesine müte
kabilen riayet ve roğrudan doğruya veya dolayısile yekdiğe
ri aleyhine müteveccih her türlü harekattan tevakki etme 
ii taahhüt ederler. 

Madde: 2 - Türkiye Cümhuriyeti 't'e Alman Reich'i 
mÜ§lerek menfaalerine taal lük eden bütün meselelerde 
bunların halli için mutabakati temin etmek üzere aralarında 
atiyen dostane temasda bulunmağı taahhüt ederler. 

Madde: 3 - lmzaıı günü mer'iyet mevkiine girecek olan 
bu muahede on ıene müddetle muteberdir. Yüksek i.kid ta
raflar, muaherenin temdidi hususunu vakti merhununda. ara
larında kararla.§tıracaklardır. 

Bu muahede tasdik olunacak ve tasdiknameler sür'ati mümküne 
ile Berlinde teati edileeektir. 

Türkçe ve Alman.,a lisanlarında, her iki metin de ayni veçhile 
muteber olmak üzere, iki misha olarak tanzim edilmi~tir. 

Ankua 18 Haziran 1941 

C. H. P. Meclis ve ~üstakil ~plan 

Türk - Alman mua
hedesini tasvip etti 

Başvekil ile Hariniye Vekili izahatta bulundu 
An.kara, 18 (A.A.) - C. H. P. 

Meclis Gmpu !bugün 18/6/941 çar· 
şamba günü saat 17 de reôs veokili 
Trabzon Meb'usu Hasan Saka·nı" 
reisliğinde toplandı. 
Ruznaımede yalnız Almanya ile 

müzakeresi bu defa ikmal ve intaç 
eilmL<ı olan d<J6tluk muahedesi var
dı. 

Bu maksatla s&z alara'k kü:rsü~e 

gelen Hariciye Vooli Şükrü Sa
racoığlu bu muahedaıin bidayet.ten_ 
beri geçiı=iş olduğu mürzı&erc sa. 
fahatına ait lbeyana~ta bulunmuş 
\'e ômzası tekarrür «len muahede 
metnini okuyarak .bu vcsik1nın 

mahiyet ve .gayesi üzerinde etraflı 
izahat vermiştir. 

Hariciye V ek.ilin.ı müteal<iip soo 
(Devamı 3 ünrü sayfada) 

Kudüs 18 (A.A.) - SaUıbiyelli 

Vonpapen bir membadan öğrenildiğine göre 
müttefik kuvvetler Kueytra'yı tek 
rar zaptetmişlerdir. 

b 
RİZ DE İŞGAL EDİLDİ 

e Yan at ta Kudüs 18, (A--o.A.) - Ordu namı-
(Deva~~ üneü sayfada} 

b U J U n d U Bir Heyetimiz 
Bu muahede ayni zamand. İngiltere ve Amerika 
Almanya ve Müttefik deolet- tayyareciliğini tetkik 
lerin Türk milletine, layık ol- .. • • 
duğu mevki ııe nüluzu temin e t m e g e g ı d ı y o r 
eylemeğe az.metmiı bulunduk- AnkııTa, 18 (İkdam muhabirin-

larının da bir delilidir. den telefonla) - Amerika ve İn

Türk milleti daima 
sarsılmaz adalet 
hislerile meşbu ola 

gelmiştir 
Ankara 18 (A.A.) - Almanya 

büyük elçisi Von Papen, Anadolu 
ajansı vasitasile Türk matbuatına 
aşağıdaki beyanatta bulunmuşlar • 
dır: 

İmza edilen muahrdenin mes'ut 
(De,·amı 3 üncü sayfada) 

LIBYADA 

Müthiş bir 

Meydan 
Muharebesi 
Oluyor 
Beri ine göre 

Bu muharebe Afri-
ka harbinin en mü
him mücade lesi 

adde diliyor 
Kahire, 18 (A.A.) - Orta Şark 

İngiliz tebliği: 

gilt.erede havacılığın son inkişaf· 
!arını yakından tetkik etmek üzere 
bir Türk hey'eti bu akşam Ankara· 
dan hareket etmiştir. 'Bey'et, ali· 
kadarlar ~e yakınları tarafından 

uğurlannıı;tır. 

Örfi idare 
Bir müddet daha tem

dit edilmesi 
muhtemel görülüyor 

Ankara, 18 (tkdam muhabirin· 
den telefonla) - Müddeti bitmek 
üzere olan İstanbul, Kocaeli, Ça
nakkale, Tekirdağ, Edirne, Kırk· 
larcli \e mülhakatında tatbik edil· 
mckte olan Örfi İdarenin yeuiden 
temdidi muhtemeldir. 

( - '\ 
I Yeni tefrikamız 

Esrarengiz 
ı Dansöz 

Arkada,ımız M. Feridun 
tarafından dilimize çev
rilen bu eser dünyanın 
en güzel zabıta tefrika-

larından biridir 

Yakında neşre 
başlıyoruz 

Yeniden ~iddclli muhardıelere ııahııe olan Libya nın haritaııı 

libyada dün m ·· tcaddtt hucum
l;;r tarafımızd a n pli•kürtüld(iktcn 
sonra, düşman yenı ktl\''\·etJer ge

(Deumı 3 iıneü saı fada) 

Reisicumhurumuzla lngiltere 
Kralı majeste Jor j arasında 

telgraflar teati edildi 
Ankara, 18 (AA..) - Reisicoümhur İsmet İnönü, Büyük Briıta..,a 

Kralı l\lajeıste İkinei George'un do &'wnunun yddönümü münasdıeti.
le tebriklerini telgTafla hildirm~le r, Majeste Kral da Reisicümhura 
tc~ :.kür telgrafı ile mukabele etmişlerdir. 

Sultan Aziz nasıl öldürüldü? 

Mithat Paşanın oğlu 
Ali Haydar, M. S. Ka
rayele cevap veriyor 

Ncşretmekte olduğumuz •Sultan Aziz nasıl öldürüldü?. adlı ta
rihi roman hakkında Bay Ali Hay dar Mithat'dan bir mekiııp aldık. 
İstanbul İkinci Noterliği ..a >tasile ı:önderilen bu m4'lmıpta denili
yor ki: 

İKDAM gazetesinin 11 Haziran 
1941 tarihli nüshasında, ABDÜLA. 
ZİZİN Katli serlevhası altında, Sa
mi Karayel nam zatın hikiyeleri • 
ni okudum. Bu serlevhayı okuyan 
adam, sahibi makalenin ne demek 
istiyeceğini pek iyi anlıyacağı ci • 
betle, cevap vermekten müstağni 

kılar. Hususile bu tecavüze uğra • 
yan zat \ıenim babam olursa sü · 
kilt edemiyeceği gayet tabiidir. Sa 
hibi tefrika şunu bilmelidir ki, Mit 
hat paşa yalnız kendi milletinin 
hendesi nden başka kimsenin ben -
desi olmamıştır. Mithat paşa, Re • 
şit, Ali, Fuat paşalar gibi İngllte -
renin siyasetinin taraftarı idiler. 

Muharriri metnin değil, İngiliz 
milletinin Mithat paşaya muhab . 
beti ve yüksek takdiri vardı. Çün· Mithat Paşa 
kü Mithat pa'ja hem Demokrasinin ı ğun kurbanı olmuştu. 
ateşli tar~ftan, hem de doğrulu • (Devamı ( üncü sayfada) 

. ,, 

Yalnız hastalara 
francala verilecek 

~-----~~ .. -------~ 
Vilayet bir tebliğ neşretti 

(Yansı 3 ün~ü sayfada) 

Emekli gümrük 
memurları 

Yazan: Selami ln.t SEDES 

nunun rnemurlan \iar, piyasayı 

dolaşıyorlar, :mallara !konan fi. 
yatları mürakabe ediyorlar. Fa
kat bu memurların piyasanın 

muhtelif mallarından anladıkla
rında şüpheliyim. 

- Fiyatları tefti§ ve müraka
be işleri nasıl gidiyor? 

- Herhalde ıpek fena &itmese 
ı:erek. 

- Pek iyi ri&tiii de iddia etli· 
lem ez. 

- Aksi iddia edilenıiyeceii 
cibi.. 

- Daha iyi gitmesiııe imkia 
yok mudur? 

- Her §eyin daha iyi olman
ııa imkan vardır. Fakat fiyatları 
mürakabe ve tesbit komisyonu 
da imkan dahilinde çalışı)·or. 

- Ben bu kanaatte deı:;lim. 

l\Iürakabe komisyon11 çalı~mıyor 
değil, çalışıyor, fakat elinde da
ha i,·i ~alı.şmak imkıinlan rnr· 
ken bu imJ..iinlardaıı i !ifade et
mı.yor. 

- • tesela? 
- 'Jec;eloi n1iirakahe lomisyo. 

- Ne demek istediğini anlıyo. 
nım. Sana göre piyasada kas çe
fit mal varsa, o mallar üzerinde 
it görmüş insanları alıp komia· 
yona memur yapmalı değH mi?-

- Ben sana imkandan bahset· 
tim, imkinsızlıkta n değil. 

- Öyleyse daha etraflı anlat. 
- 1 Haziran 1940 biitçesile o· 

tuz seneyi doldurmuş olan üç 
:yüz küsur gümrük menıuru te· 
kaüde se,-kedildi. Bunların ekse
risi diııç, gürbüz, çalı~kan insan· 
!ardır ve otuz sene her çe it mal 
fütiinde işlemi krdir. )liirakabe 
kon:ı..,~ onunun styJnr nu·ınur· 

lukları için bu emekliler bit·ıl· 
mis birtr kafıandır. l.'fak hir 
trl'ri.ibe bu ..,ozünıi.ln do.:;ruJu~u
nu nıc'.\·dan:R rıkarır. 1'tkaiit cdi
Jen bu n1cıuurJarın 1 bu i~in laırt 

adamı oldu.klarıuı . o, JH,·urınn. 
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SAYFA~-=2---------------------------1 KD A M 

- BÜYÜK TARiHi TEFRIKA:7 

t • amm e az 
---VE --- Aka Gündüz, Madaım Baterfla; 

lsLAM ORDULARININ MUHAREBELERİ operası için yazm:ş olduğu dLirYl< 
yazıda kulakları, opera musiH 

( Y aza n : z i y A Ş A K.İ R ) oıan garp musikisine atıştrrr.a~ 
_ _ tan baılısediyordu. Kulakları l:ı 

Du;nıan ka~nd& zelHve h~kir 1 bktan sonra, isliımi;yetin _rıe yük· musikiye alıştmmak için en birine 
y~aınayı, -hiç lcim:;e ne<sıne yedi- aek hillıımet ve fazilete iıırtinat eltı- çare, bence radyo neşr>yat. de,ğiı 

Denizcilik bayramı 
~--·-----: .. 

Bu sene her tarafta fevkalad~ 
kutlulanması için hazırlıklar 

merasirnle 
yapılıyor 

İstanbulda İa-l 
şe teşkili tı 

renııyor, rord tl<:'re OOY'!Jll eğerek! ğini anlallJQ.lı. raryosuz bando neşriyatıdır. Açıl 
lı6yle ya.<;amaklarısıı, düşmanlara * havalarda, hele bu mevsimde, şu-
mücadeleye gırişerek .ı;u uğurda Bu muık.ayeseyi, tefeklW.r erlbabı.. tada, burada, meydanlaroa, kitlar-
,erefli ~ öhırne atılmayı herkes na terkederek şimdi, (cfıat) .bak- da, deniz kenarlarında, ge-ııme toz 
lıett!.n ediyordu. kındahi (Allah)m emi.rlerini mü- ma yederinde banaola.cla çal.ına-

İslamiyet aciıE, 2lİJ1et vt' sefaleti 
1 
lıaleaya devam edelim: cak bu çept hav·alar, bu gibi hava-

Münakalat Vekilimiz, bu hususta . 

alakadarlara bir tamim gönderdi 

Hazırlıklar yapmak 
Üzere müdür mua

vini Ankaradan 
döndü 

1..tarıbul İaşe Mooüır nıu.avi
ni H urşiot Koırol Anık.aradan 

şethnrnizP gPJmi..ştir. l:lurşi\, 
dün, Valı ve Beledıye Reisi 
Dr. Lut.fi Kırdarı ziya~ ede
rek İaşe Müdürlügü işi.eri et
rafında izahat vemi ir. 

kat'iyyen kabul elııniyordu. Bili- [Vakt.iilütıüm hayııü lelııııltimıü- lan karşı en yabancı !kulakları 
kis, ,yi blr mümin ve müı;Jümanın, il hiim. ...• ] bite onlara çabuk alıştır!!'. Biz, ço-
her şeyden evvel hay ;yet, şe~er ve Mar.ayı şerifi: t'ulııken .Kannen., c.Ayda.., •Trav-
vakarmı muhafaza etmesını em- [Ey ehli -.Ll.ııı! ... Din Ye vatanı- yeta• gibi operaları hep ruıkeri ban-
reyl(."Ordu. 1 ruza taarruz eden., ve sizi vatanla- dolardan dinleye dinleye, onlara 
. (Cihat), din düşm:.nlarile nruco.- nnızdan çakannak ıstfyen düşman- kolayea alıpnı.ştık. 
dele ve mukatele etn~.demd<U. larınızı nemde bulucsanE, katledi- Eğer ben, bugün Dede Efefldinin, 
B~~an-anıı;ksat da, ısJ:imıyttın şe-- niz. Ve onlar sizi nereden çJlkardı SU)"Olcunun bir beste.ıinden al<k
refmı yükseltmek .. dının her tarafa ise, siz de onları oradan ç!lmnnrz ... ğırn zevk.ın l:ıir aynioi, diillyanın 
yıayılmas:na hiıırnet etımekti. Onların sizi vatamnıaıdan çııkarnı"i en büyük mo.Jı9ikicileriı:ıden olan 
Ccnibı Hal<, şu emri ile cihadı olmaları, bic (fiüıe)dir. Fib:ıe ise, BethO'Ven'in heıtıangi bir beste-

(farz) ediyordu: sinden de aynen alabiliyorsam, bu 
[Ve katilli fi &E'lıilillab_ .. J * işi, çoculdken. delikanlı ilum bol 
Yani; [Ey müslilinanlar! .. Stı.in- (katil)den daha eşedıdir] bol dinlern~ olduğum askeri ban-

le lll~teleyc cJr'e-t eden dil4mrn- [Femen i'teda ale,-kiim fa'ted- dolaraborcluyumdur. Eğıerbuban-
~rla, sız de fi sclıilillatı, cırn.t edi- dıi aleyhi 4>imi5li ... ] dolar o zaman çaldıkları marşlar, 
ruz .. : Fa:kııt, haddi tecavüz eyle-' Miınaıyı şerifi: valsla-, romanslar, qperetler, cııpe-
rneyınız. Yanı; ihtiyarlan, kadın- [Herlıangi bir millet !iEe taa=ııa ra parçaları ve sair o çeşi.\li şeyler
lara, çoctiklara ve sizinle muahede- ve tecavüz ederse, siz de ona ayni le benim lı:ulakılarmu bunlara alıır 
ler yapmış olan milletlere taarruz misil ile taarruz ve tecavüz edi- tJnnamıt olsalardı, bugiin ben, de
e~leml"\"'n_iz ... Zira (Cenabı Hak), ni'Z ... Fakat, (Allalb)dan konrumız, ğil Be11ho\ren'in senfurıilerini, belki 
böyle haddi tec.ı:vüz <'denleri sev- Ke.ıdilcrile muharebeye mE!'21ın ve de koyun !kaval dinler gibi bile din
mez. 1 mecbur olımadığınrz kimselere te- liyemezdiın. Onutı için bando olan 
Görü!~« ki eırur, çok manalı- cavüzden içtinap eyleyiniz. Ve, Ce- yerlerde hele yBZl!l Oedava bam.ı 

dır. İslamıyetın yuksc:-k hikmet ve nahı Hakılcın !ııııksı'Z tecavüzlerden kıonsedeıüni ıbollaştı.rmalı, hele ls
faziletine en bü)'Ük üiıtıan<Lır. Di- içtinap edenİerle !beraber olduğu- tanıbı.ıl gilbi banda;u bol olan yer
~ı;r (Peyg.aımber)ler Y~1.as~e teb- nu bil.iniz.] lerde bunlııcı, daha ziyade halkın 
lig edılen eırurlcr gihô, bıbkaydu Görülüyor ki bu i:yetı kı!nne, kalabalık olduğu yerlerde sık sıık 
şart vurucu, •kırıcı, yakıcı, yıkıcı b' . . "'-t· h" ,_,, - t 't ,.,.ldı.rarak hertkesin, hele """"'kla· ~ . . . . . ınncı a,~ ın u.., .... nu eyı ve r- ..--

Bu seneki 1 Temmuz Denizcilik l liısyon ck!vrinin bu son şeametinin 
bayramının fevkal8de merasimle de bu surelle tarihe karıştığı 1 
kutlanması kararlaştırılmıştır. Bay Temmuz günü Türkiycde denizci
ram hazırlıkları ile yakından ali- !er için kutlu bir bayram günü o
kadar olan Münakalat Vekili Cev. !arak kabul edilmiştir. 
det Kerim İncedayı, dün, şehri - 1 Temmuz 1941 günü bu hayra -
mizdeki alakadarlara gönderdiği mm 16 ncı yıldönümüdür. Bu gü
emirde ezcümle demiştir ki: nün bütün sahillerimizdeki şeh.ir 

cTürkiyenin tam istikliılini te - ve kasabalarda mahalli imkanla -
min eden Lozan sulh muahedesi rın azamisi nisbetinde tes'idi 
ahkamı mucibince Türk sulannda milli bir zafer sayılan bu günün 
kabotaj hakkının Türk bayrağına vatandaşiarırun şuurundaki yeri 
devrinin ilk tatbikatına geçildiği 'tazeleım:>ğe, idrakini arttırmağa ve 
gün 1 Temmuz günüdür. Bu su - çok lüzumlu ve yerinde olan de -
retle Türk sularında yolau ve eşya nizcilik aşkını takviyeye medar 
taşımak, Türk limanlarında bilıi • olacaktır.• 
mum liman hizmetlerini görmek, 1 Temmuz Denizcilik Bayramı 

sularımızda avlanmak hakları mün programını hazırlıyacak komisyon, 
hasıran Türk bayrağına ve Türk bugün saat 11 de vilfıyette toplaııa
vatandaşına bugün geçmiş bulun - caktır. ~hrimizde yapılacak de -
maktadır. nizcilik bayramında Münakalat Ve 

Türk vatanı ve Türk ferdi aley- kili Cevdet Kerim İncedayının da 
hine asıtlarca devam eden kapitü- hazır bulunması muhtemeldir. 

Yatı okulları 
ıslah ediliyor 

.,,,. emır değildır. Bil&'kıs, ınsanhlı: t k't ed" T - - !ar rın, gençlerin kulaklarını bu ııes-
""·t -'--t· . ,L., " ı ıyor. ecavuze ugrı:yıan a, Burada her tale 

şe • ..., ve mem .... ~ ını llli.LTa et- midafa.a ve mı.ılkıi>ele iıeJdtl ver- !ere alıştırmalıdır. Meseıa, pazar • 

Sokağa taşırılan 
yeni binalaır 

Binalann bir hizada 
olmasına dikkat 

edilecek 
ıııekCe't?~·H , .. _ .... . d--'·' . 'ık melde berllber, insaf ve adalele günleri, çok kalahalı!k olan yerler- beye bir sanat 

nauı aıo~ın"" ıra c"'"'e an - d ed · et ı d c.J..:. band J:tf · b _..._. la.tal cih t (fa , 
1 

,,_,_. son erec e rıay o umnasım da e "F"- oou, aıye auuu.u - .., •1 k 
ve a rız, o uyor. annı, şart ittihaz eyl.iyw. Yani, mümlııüııı ve husus\ diğer bandolarla veril&- ogreti ece 

vatan~ ~ nam':'5"':. malı '-e ~nı olduğu kadar, harbin nıwsht ve cek açılc hava lronserleri ne kadar Şehrimiz köy yatı okullarının 
tehlıkeye gıren muslumanlara, duş- fetaıketiııi hafifletiyor işe yarar. geçen yıllara nazaran bu yıl kad -
manlanna sil.Mı öle ~le ve (D. h ) 1 O C al K .aycııı 

Bazı semtler.de yapılan inşaatın 
ayni hizada olmadığı, arsa veya 
caddelere tecavüz ettiği belediye 
Hey'eti Fenniye Müdürlüğünce ic 
ra ettirilen kontrollerden ~ıl -
mı.ştır. 

:u ·f .. ..._,_ __,,, V b a a nr aman em ,.. rolarının genişletilmesi düşünül -
m..,.... aa ™"'LAi. ..,,..,)'iDi". e tı --------------------------!ıak; insanlık vazl!est ~ ururet -

1 

melctedir. Bu okullarda ta}\sjl göre 
ııcabı hükmüne giriyor. Fa'kat, mu- { "' cek talebelerin faaliyet sahalan ge 
harebe esnasında, aci'Zlere, ve 'bi- MAHKEMELERDE ve POLiSTE I nişıetnece1c, nazarı ders1er1e bera-
taranara taaJTUZ ve tecaviillle bu- I ber ameli ve tatbiki bir surette za. Bilhassa yangın yerlerindeki in

şaatta çok görülen bu halin meno. 
lunması ve her yeni inşaatın ayni 
hizada olması dün kaymakamlık -
!ara tebliğ olunmuştur. 

lunmıak, men'edil~. ruri bir takını hayati bilgiler gös-

Resı'.ılü Ekrem ECE'tWlimmn (Al- Kartalda " Susuz çukur '' cina- terilecek ve imkan nisbetinde ta -
Jıah) tarafından ~ ettiği bu e- !ebelerin de pratik kabiliyetlerinin 

mir, asırlardan ııonn, medeniyet yeti• faı·ııer•l du-D yakalandılar inkişaiına çalışılacaktır. Köy yatı 
dünyaS'..run siyaset ulemıa.sını ifgal -0kullar• &.deta birer iş okulları ~-
etli. Ve (hukuku diWel) denilen !ine getirilecek, her talebenin isti. Takıimde yapılacak yollar 

Taksimde Taşkışla yolil:e Mele 
caddesinı Taksim meydanına bağ. 
lıyan yolun mastik asfalt, katran 
kaplama granit bordür vesaire gibi 
inşaatı 34 bin liraya yaptırılacak -
tır. İnşaata önümüzdeki ay içinde 
başlanılacaktır. 

i:ln,ie esasını teŞkil eyledi. Medeni dat ve kabiliyeti göz önünde tutu-
devletler, çalışa 931ışa, uğr.o~ uğ- Suçlular muhtann sözüne uyarak çoban Mu- ıarak küçük mikyasta da oısa bı -
raşa, gıüç hal ile bu kaideyi birbir- radı gece yarısı mandırada dövüp öldürmüşler rer san'at öğretilecektir. 
!erine kabul ettird>ild.ikY. Fakat 
(Resfılü Ekrem Efetıdimiz)uı asrı Kartal jandarması ve Üsküdar J ya giderek koyunlarının .kaylbol· 
saadetlerinde olduğu kadar, hiçbir Müddeiımıumiliği bi.rkeç gün ev- dııgunu, mandırayı arayacaklarını 
zamıın mııvaffaluyet gösteremedi· ve! Kartalda, Ba.şibeyüık lröyünd~ söylem~erdir. Murat gelenleri 
ler. Sulh zımı.anlar:nda bu hususa Süreyy 4>8Ş3 çiftliği civarında.k. içeni almak üzee kapıyı açı.n<;a üç 
daır ~iltlerle kitaplar yazılmasına, (Su&uı:t çıd<urda) buhmetı ceset loişi Wıerine sakl.amıflar ve çoban 
her mı11etin yü.kseık mekteplttinde etcafmd.alııi tahkıikatını bitirmiş ve Muradı şiddetle dövdükten sonra 
ders şeıklinde obıttunılm•-a rağ· katilleri yakalıımıştır. ellerine ge>)irdikleri bir tel ile boğ-
men, narp!tvde ciddi lbir şekilde Tafııltlkat neticeııinde cinayetin muşlardır. 
tatbik edem<!dile.-. bütün teferruatı ancydaoo. çılkarıl-

Medeniyet, bugıün son tekli.mü! mıştır. 

de\>resmi bulduğu ve tıir damla Maktul çoban Mühtedi Mural 
insan kanının kıyııneti maddi ser- bir müdıdet evvel Baş>büyük kii~ü 
vetlerckn çok üstün tt>tt.lduğu muhtarı Mustafa ile bir meıelcden 
halde, muiı.arip devletler şimdi lbu- dıOlayı kavga etmiş ve muhlıara kü_ 
na zerre kadar ehemmiyet Yemıi· für ederek hakarette bulunmuştı:T 
yorlar. Havadan insafs.zca yağdır- Muhtar Mustafa bundan dolayı cJ 
d :an ateşletle bır anda yüzlerce ban Murada kıin bağlamış ve fırsat 
bitaraf ve masum imanlan ıztırap beklemiştir. Nihayet geçenlerde, 
Ceryatlarile kıvrandıra luvr.:ırulıra 
öldürmekte zerre •kadar leceddilt çoban Mehmet oğlu Sahahattin 
et.....ıv,...lar. Sabahat\inin ağası Sabrinin oğlu 
·-,~ İlbn.him ile Cöy be.la;' · Halüi kan-
Bir kere, on üç buçuk ascr evvel 

(Resıihl Eknırn Efendimiz) tara- dırmış ve: 
fındanorlayaJınnulmuşoW\o~ - Şu Muıhtedi Muradı öldürün. 
sek ve insani harp şartına ·bakTr.,.lı. ben sizi kurtarırıırn koI1l<a.ın.yın de
bir kere de, buıgiin cereıyan eden mif,'tir, 
harp !acialarmı gô.:önüne almalı.. Bunun üzerine Uç kişi 14 Haziran 
ikisi.ilin arasında !bir mukıayese yap gecesi Muradın çalıştığı mandıra-

Edebi Roman: 58 

Suçlular bundan mırua CE!iedi 
sürüldiyerelt Susuzçuk<ura getir
m i;Jer ve buraya atarak ka9ffi'!Ş
lardı. Suçlular son zamana kadar 
meseleyi inkar etımişlerse de niha

yet itiraf e~ ve kendilerini 
&uça teşvik eden muhtar Mustafa 
ile birlikte ya.kalanrnışlAr<lir. 

Taıla batından yaraladı 

Kadirgada, Doğramacı Emin çılkr 
mazında oturan Ayşe Gül ayni so
kakta oturan Z<!bra Ziiınibül ile 
kavgaya tutUf111uşlardır. Ka.vıga es. 
nasında Zehra Zü.mbiil t~ ka,p·n
ca Ayşe Gülün başına yıqııştJnn.ş 
ve rak'ı"lıini yaralamıştır. 
Yaralı teda~i edilmiş, 9\IQlu ya

lralanrn~. 

sorduğum. zaman, ummadığım ce
vaplarla karşılaşm~t1m. Hele en 
son günü vedalaşmak için Mosko
vaya gelip de arkadaşlarla görüş • 
tüğün zaman bana adeta nefretle 
bakmıştın. Ben ise bunlara hiç bir' 
mana veremiyordum. Sevdiğim 

bir kadının fıkrini pek kısa blr za
manda değiştirip beni bedbaht et-

. Nih~ye\ bir gün, n · nlmız Be- ı neti~de 1kımız de mes'ut olacak • ti~n halde, eski arkadaş:ık hisle -
rıdı. bır tesaduf eserı -0larak Bey- tık. Sen Berıtle, ben de Emelle rine hürmetle sana karşı samimi 
oğlu cadde: nd ;:<ndum. Eu benim dı.inyanın sons~z saadetı icinde ya. kalmak istiyordum. Sen ise üste • 
iç n tam b.r fırsat ı. Kendısı"" si- ~.decektı.;.. Fakat dedim ya, lik bir de beni haksız çıkarıyor ve 
z - ) aplıklarınıztlan bahsederek B,•r,t sizç öyl~ ) ı.iksrk bir itimatla benden daima kaçmağa bakıyor _ 
i, 'i) t.ı davran--tasını s5y11ycc."- <'11\eni,·ormuı ki, söyli\'eceğım söz dun, O vr.kit söylediğın bir söz ha 
tırn. F",.:at ben b arzumaa '&rrıa- ıerı )anda bırakıp yanından uzak la kulagımda: 
men mll\'affak c; an adım Çu KLi laşmaga mecbur oldum. 1 •Yarından !tibaren bir kolunuza 
nışanl•,ız sız! ç ·adar ıtırnat edi- Bu hadiseden iki gün sonra ala- Erneh, dJğer kolunuza da Beridi ta 
yornıu ki, IJen haklı bulacagı yer ı istida vererek, İs\anbu!dan bas karak bu caddelerde gülerek gezer 
de, ade a trkd r ettı ,.., yanından ka yere tavinini isterııı•tin. Ben 

eğlenirsiniz ...• demiştin .. bunun ma 
uzakla mamı söyh~d· B lkı de bun buna hic bir mana verememiş ve 

nası ne demekti Ferit? .. Bunu ben 
!arı Ber't size anla!mıştır daha bir iki hafta evvel münase -

Egcr o gıin ben fık..rlerımi ni - bet peyda etmeğe muvaffak oldu
saıı nıza :ıçabıl - 01,a>dım, pek ğun bir kadından, böyle kısa bir 

sana sormak için, arkandan hay -
ku ırca..ına bağırıp lioştuğum za • 

kısa bir zamanda hem sizi Emel - zamanda kaçarcasına uzaklaşman. man, sen hem kalabalık arasına ka 

Bir çocuk pencereden düterek 
yaralandı 

Kasımpaşada, Fır111 sokağında 
oturan 7 yaşmdm Rı.za, otuı-dtJik,. 

ları evin ikinci katında penıı:ereden 
bakarken muvazenesini kaylbed.e
rek diŞmü~. Çocuk ağır sın-ette 
yaralandığından Ş~li Etial hasta
nesine Jcaldırılın.ıştır. 

Beıikt&f cinayeti faillerinden 
İlhami deli değilmit 

Dünkü ihracatımız 

Dünkii ihracatın yekılnu 400 bin 
liradır . .Aln;anyaya barsak, Slo • 
vakyaya tütün, Macaristana deri, 
İsYiçreye halı satılmıştır. 

Beyazıt meydanında modern 
yeraltı helası yapılacak 

Bundan bir müddet eY"Vel. B<ışiıJv. İ · • 
t t b' · et '-•r Cevdet Beyazıt meydanının ve nkılap 
aş a ır emay o ... .., ve M" · · t f t · · · · . . . . . d Be- uzesının e ra ının esvıyesı ıçın 

ile llıa.ını adında iılr; arka aş • 30 bin lira sarfolunması kararlaş
~~lrujta o~ ~cğrıckçisi Tev- ı tırılmıştır. Meydanda Sultanah -
fıgı bıçaıkla oldunnuş!.e!'dı. metteki gibi modern bir yeraltı 

Suçlıılardan İlhami bundan ev- helası da i.µ.şa olunacaktır. 
velki celsede deli taklidi yapmış ve 
müşahede altına aimrruştı.. Dün, 
Tibıbı Adlinin m.:işaıhede raporunda 
İlha.min:iıı heıfıangi bir a.lı:l1 hasta

lığa müpteli oknadı,ğı bildirilmiş
tir. 

Ma!Jk.eme ~tıl.eri:ıı celıbl için 
talik edilmii)ti.r. 

Şiıli • Maılak yolu tamir 
edilecek 

Şişli • M'.ulak arasındaki yolda 
en fazla virajlı ve tehlikeli olan 7 

kilometrelik kısmının yeniden ta • 
mir olunması belediyece kararlaş
tırılmıftır. 

!aştın. Ve bir daha da görüşmedik vicdan azabı ile titremeğe başla -
değil mi?. dım. Hele Beridi \erkedişin beni 

Bir an durdu. Halsizliği yüzün· son derece müteessir etmişti. Bu. 
deıı adeta ter!A:mişti. Pijamasının nun sebebi ben imişim. Emel bun
cebinden çıkardığı mendille yüzü- !arı gülerek anlattı. Sen, Beritle 
nü sildi, sonra ağlıyacak gibi dü • beni Beyoğlunda gezerken gözün
şünmeğe başladı. le görmüşsün ve sonra da her şeye 

Ben ise sapsarı olduğumu far - nihayet vermişsin .. zavallı karde -
kediyordum. İhtimal ki o anda bir şim .. arkadaşın Suadi böyle adi blr 
ölüyü andırıyordum. Hiç umma - kimse olarak nasıl kabul ettin bil
dığan hadiselerle karşılaşmış ve mem ki .. hem sade benim için 
hiç ummadığım hatıralar dinle - 1 böyle düşünmen doğru değildi. 
miştim. Eğer bunların hepsi doğru Hiç bir sübay senin düşündüğün 
ise, netice ne olacaktı?.. Asabıma §ekilde bir adam değildir Ferit.. 
bu derece mağlup olduğumu bil - nişanlı bir kız, bir subay tarafın
miyorum. Adeta titriyordum. dan ne diye aldatılır bilmem kL 

Suat bf,nim bu halimi pek güzel Eğer bu kadar adi ruhlu olsaydım, 
anlıyordu. Bir iki uzun nefes al • ı nezih ve yüksek seciyeli bir ordu
dıktan sonra tekrar devam etti: da ben ne hakla kendime yer ayı-

- İş bu kadarla da kalmadı Fe- rabilirdim?. Ümit eder misin Fe • 
rit .. sen İstanbuldan ayrıldıktan rit?. Yainız bu mesele için değil, 

sonra dalı& acı hakikatlerle karşı- umumi olarak soruyorum. Hangi 
!aştım. subay senin düşündüğün şekilde 

Birkaç gün sorıra, Emelin Eren- hareket edip de, müstakbel bir yu 
den uzakl~tıracak, hem de kendi da mühim bir sebep görememiş -
uz..ıma .kav~uş olacaktJ.m. Yani tim. Hatti iOA ,ı:ünlerde »unu saruı 

rıştın ve iyice kurtulmalı: için de köyündeki evine gittiğim zaman 
bir tabiye atlıyarak oradan uzak- her il'Yi öÇendim ve büyük bir 

vanuı temelini sarsmağa kalkar?. 
(Daha va.r) 

Ticaret V ek3let4 L'tanlbul, 
Ankara VI' İzmirıfo Jrurulması 
·kararlaştırılan ia~e nıüdüdük
lerinin bir an evvel faaliyete 
geçmesı: lüzumuna kanidir. 
Bundan di>layı istaı:ıı'bul İaşe 
Müdürlüğüne ait kadro henüz 
tasdikten ç·,kmadan müdür 
muavini Hurşidin ilıhasmı 
yapm!<j ve kendisi İstanbul 
İaşe Müdürlüğü be.zırJıkları
nın ikmaline ırnemur edtlımiş
tir. İaşe müdürlüıkleri, iaşe 
teşkilat kanuını Mecl:isten ç,.. 
kar çı.kınıaz derhal faaliyete 
geçecektir. Bu tarihin, 1 Teıın
moou geçmiyeceği ümıit edil
me'ktedir. 

ltalya ile 
ticaretimiz 
Tiftik mukabilinde 
pamuklu vermek 

istiyorlar 
İtalyadan gelen bir talebe naza

ran ltalyarılar, memleketimizden 
alacakları tiftik mukalbilinde hize 
yüzde yüz pamuklu vemıek iste
mektedirler. 
TiftHderimiziıı, son zamanlarda 

bütün Avrupa meınWk.etlerince a
randığını yaıını~ık. Ticareıt Veka
leti., ih'racatçılarıım..ızrn ald,arwnama,.... 

· sın temin maksadı ile tiflıik asgari 
ihraç fiY,atiarını tesbit etmiştir. 
Bu fiyat listesi 16 Hazirandan iti
baren mer'idir, 

Bir anlaşmıya varıldığı ta'lıııtir
de İtalyanlarla yapacağımız tiftik 
mübadelesinin bu asgari fiyat had
lerini düııiümıeınesi gö.etikıceıktir. 

ı 50 zayıf talebe preTantoryuma 
yahrılaı:ak 

İlk okullarda okuyan fakir ve 
kimsesiz çocuklara yardım birli -
ğinin kaza şubeleri tarafından ka
zalarında bulunan fakir ve kim -
sesiz çocuklar arasında yaptırılan 
ikinci sıhhi muayene n~ticesinde 
yeniden 50 zayıf talebenin prevan. 
toryuma yatırılması kararlaştırıl -
mıştır .. 

ilkokul öğretmenler.inin 
tenezzühü 

Her yıl tatil aylarında yapılması 
'llutat olan fakat geçen yıl bazı 
sebeplerle yapılmıyan şehrimiz ilk 
okul öğretmenleri gezisi bu yıl A
;(ustos ayı içinde yapılması karar
a!jlırılmıftır. Bu geziye ilk ve e.. 

kalliyet okulları öğretmenlerile ço 
"uk bahçelerinde ve kamplarında 
vazife alan bütün istekli öğretmen 
ler iştirak edebileceklerdir. Gezi 
Bursaya yapılacaktır. 

Bursanın tarihi ve bedii eserleri 
gezilecek ve Uludağa çıkılacaktır. 

Gezi kampların ve bahçelerin 
kapanmasını müteakip yapılacak -
tır. 

Sene ıonuna kadar 9 çöp 
fırını yapılacak 

Şehrimiz çöplerinin 1 Kanunu • 
evvele kadar denize dökülmesi işi
nin 4250 liraya bir müteahhide ve. 
rilmesi kararlaştırılmıştır. O vak
te kadar 9 çöp fırını da inşa edil -
miş olacaktır. 

Belediye muhasebecisi cuma 
günü gidiyor 

Belediye Muhasebe Müdürü Muh 
tar Acar Cuma günü Ankaraya 
gidecektir. Mumaileyh belediye 

~rgi ve resimlerine yapılacak o -
lan zamla Haliç vapurlarının Mü -
nakale Vekaletine devrolunması 

işi etrafında alakadar Vekaletler 
i!A: tmıu ederekti.r. 
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Di .. 5 POLİTİKA 

Belçika krah 
Yazan: Prof. Şükrü Babaa 

fWI o1and•daki bire ir kaııı. 
U--U ınndan ka-çntı~a nı,u\"af· 

fal. olarak ~imw Iugil· 
!ere 1ohııuia bulunaıı bir ~nri 
:cncralinio üııdesine atfen Belçika 
{ralı Leopoıld'ün Brüksel cinrın

da esir vaıı:iyttinde okluğu ev
ynı·ktan lıiJdiriliyordu. 

Ge~en yıl Belçika, Pran,.ız. İn:;-i-

1' z kvnetleri miqterelı:rn Alrıuın 
ordusunun ilerleJ işini durdunıu) a 
~·Iı ırwken lıer tarafta rit'at ba .• 
lıunq ve Belçika ordusile FranMz 
~iillli kuvvetlerinin arasına Alman 
kıtaatı sokularak bu iki nıulııırip 
kudreti lıirbirindeıı ayırnuıtı. O 
ıamao Belçika Kralı Leoıw.ı.J lıe~ -
hude ve ümi1'iı bir mücadeleyi 
idame ederek birçok: telefata mey• 
dan vermemek için Fransız ordu .. 
ları başkumandanlığına tayin rdi· 
len General Weygand'ııı lıiı· tay• 
yare ile nki ıiyaretini kabul ettik· 
ten nra kumandası altın do ki 
(500.000) ki~ilik bir ordu ile Al
manlara te:.lim olmuştu. 

Bu hadise o zamanlar dünyada 
çek gürültülü bir akis lıisıl etmi~
tL Bilhassa Fransa ve İngilterede 
lıiyanetten, korkaldıktan, besinci 
kola mensup olmaktan, eııasen kral. 
daki Alman kanının galeyana gel· 
mesimleo uluorta bahsedilmişti. 

Bilhassa o tarihte Fransız Ba~ve• 
: kili vekaletini işgal etmekte olan 
Mösyö Pol Re7no mcb'usan mec· 
!isinde gayet ağır bir nutuk irat 
edttek, şimdi yalan olduğu tabak· 
kak eden bir ifade ile, Kralın nıiit
tef"ıklerine haber 'bile vermeden 
ihanet ettiğini ve tarihe bir alçak 
olarak gesec:eğini pervasızca söyle· 
di. Halbuki bir hafta sonra Pol 
Reyno da, Amerikııdan beyhude is
timdat ederek •eıı alamayına Fran 
sız meydan muharebesi denilen bo· 
ğl!fma da bittiğinden tareşal Pe
ten bütün Franunın mütarekeye 
ôırade olduğunu bildirdi Yapılan 
ifşaatta bilahare tebeyyün etti ki 
Kral Leopold günlerce Paris ve 
Londraya müracaat ederek tecrit 
edilmif lıir halde bulwıao erdusile 
muvasala temin edilemezse teslim 
elmak mecburiyetiııde kalaca{(ını 

Ye pek çare!Iİ1 <bir durumda oldu· 
tuna bildirmişti. 

Londrada Av- K~maraı.mda 

da galeyaa az olmadı, Birçok hatip
ler Kralın aleyhin ateş püskürdü
ler. Yalnız resmi devlet adamları 
bilha sa Mister Çörçil, elim ve ha
da olan bu hidise hakkında çok 
kat'i hüküm v~dea evvel ihti
yatlı bulunmanın makul olacağı

nı söyliyerek bu hareketin he abı· 
aın tarihçe ıörüleceğini ilave etti. 
Birkaç gün sonra da Bclçikadcki 
İngiliz kuvvetleri erkanıharbiye 
reisi General (Gort) Kral Leo• 
pold'ün karan üzerinde müe ir 
olan amillerİll timdi ifşa e<lilme:.i 
vakti gelmediğini söyledi. Fakat 
Hükümdarın şahsına hürmete ma
ni hiçbir sebep mevcut olmadığını 
da t:nrib etti. 

Belçika Kralı 'böylece ordusile 
tedim olduktan sonra, tahmin edi
ltteği veçhile, Almanlar tarafın· 
dan pek büyük izın ve ikrama maz
har oldu. Arzu ederse Bdiks~lde 
sarayında ikamet etmekte serbest 
olduğu kendisine tebliğ edildi. 
Fransız ve İngiliz nesri~·at ve 

propagandalaril.e ilk dakikalarda 
Belçikalılar da Kralları hakkında 
garip fikirlere saplanarak vazife
sini iyi ifa etmediği nnnma knpıl
ınışlardı. Faka~ harp uuyarak •s· 
keri işgal <levanı ettrkçe Kralın 
ne kadar dürüst hareket etmioı ol
duğu tezahür etti ve bütün Bel
çika halkı Hül<i.imdarlannm M•
nevl şahsiyeti etrafında toplRndı. 
Hatta evvela Fransaya. sonra da 
Londrayn ilfica eden kahine D7RSı 
bile Yaziyeti öğrenince Almanla
rın elinde esir Krallarına sad1kat
lerini teyit ettiler. 

Kral Leopold filhekika Alm~n· 
lar tarafından yapılan her tiirlii 
avansı reddetmiştir. Esir oldui;u 
için memleketinin mukadderatı u
ya siysseti ile i'ligal edemiye-ceğini 
mükerreren beyan etmi~tir. F.1-
yevm Belçikada Almanlarla hi hir 
anlaşma dairc~inde çallsmak i$ti"· 
yen zümreler vardır. Nazi rei İ 
Degrelle menSltplarının çoğalma· 
sı için Kralın yardım1n1 ve i~hirJi .. 
ğini candan dilemektedir. Oij':er 
tarnftan IJe.J,•t';aı~ın hiivHh <.;İ'.\·ast 

fırkaları da liilı•n Alman br;al kuv• 
ntlerile i•birliği yapmakta.dırlar. 
Bunlar da Kralın be karı~arak 
daha normal bir idarenin kurula
biltee~ne inanmaktadırlar. Fnkat 
Hükiimdar hiir olmadığını il~ri ıdi. 
rerek gerek vatandaslarının, gl'rek 

(Dnamı 4 lincfl ""'-fada) 
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·(:iftçi mallarının korunması j Manşta büyük Romanyada alınan 
hakkındaki kanunun 5 inci bir bava harbi tetbirler ve Alman• 

madde•i tadil ediliyor lngilizler 10, Almanlar Am~rika_n münasebatı ne kadar para harcıyor?. 
Meclis liyihaYI encümene gönderdi 

13 
. Surıyede mucadele kızışırken IW 

tayyare kaybetti manyada veŞaııkiAvrupa.a awıaı 
Londra, 18 (A.A.) - Öğrenildi,.. ba7.< te<brler lıaklrwıdaki rivayet-

&"41e göre İngıiliz tıava k.ll'vvetleri !er de devam etmektedir. Bu ciiım
dün gece Maıış denizi ve işgal al- leden olarak Rooıan;yanın Besarab.. 
tında bulunan tqpraklar üzerinde y:ı:yı geri alıınıya teş.ttriis edeceğ' 
büyük mi'k;yasta yem !hücumlar rivayet ediılınelrtedir. Almanya ilE 
yapım.şiardır. Sahil ıımıhafaza ve SoyYeUer Birliği arasında birta
bombardıman teşlkil3tlarına men- lom müzakereler cereyan ettlğ\ de 
sup tayyarelecin, a~ı tayyarcle.-i- bu ~alar arasında bulunmakta
nin :refakatinde olarak Manış denıi- dır. Fakat Sovyetıet"in geçen gün 
?.ile Şimali Fransa ü:ı:crinde yaptıık.. bu şayiaları resmen yalanladıkLan 
1 ·rı harekat halcl<ında henüz .kiı.fi hatı.rlardadır. 

Yaraa: Bilı:met NİSAN Maatteessüf lru sistem de mah - ali zifa -mil.ii 
zurdan ~linı değildir. lwdretinı tezetmıe 11.ğra~ 

1 

Ankara 18 (A.A.) - (İkdam mu- Meclis bundan sonra M\rlet me. 
habirinden) - B. M. Meclisi bu • mutlan aylıklarının tevhit w te -
gün toplanarak çiftçi mallarının adülüne mütedair kanuna ek ka -
korunması hakkındaki kanunun nun layınasile dl!'ftete ve müllıak 
mü.zakeresini ya;ı!"lıştır. Kanunun bü•~u dairelere a.iJ; mukataa · -
b 

. dd . .. . d ... ~ ve ı 
ırıncı ma csı uzc"ır. e geçen bu •-·nli · enlrull · 

(Dünkü a)'ıılım ievam) 

ALMAN siSTEMl 

Sulh .zamanında, çok defalar, 
şah;;i mülahaza - · · adeler, va _ VÇLO trrtr AKfN 
t .. npeMr!!!'lik hislerinin 'fevkinde KrJVVETLKNMEst 
kalın. a'· d· 1••. Bu '"barla bı·r . ....ı. .._ "- · "' - '"' ı.~ ._ u.tisaoii -bzıırl•n :ı.·· - • 
kimseler, .ı;en-eUerini eııılekett n tieıl ır.e.,.,.,lı: jçitı Fransa ile İngil • 
çıkarmakla., umumiyetle Amerika- leceGJA Amerika ile tam bir ittihat 
ya göndamektedirler. Buna sebep e tbanüt haliade bulıuu:ısaı;ı. i
de, lünınıundan fazla silıihla a. ıı:eııa addediliyıor. 

masraflarının biliibıare ke.,eıerme Dolar s:eri;n,. ve Fr•..ı.. • 
• -~~.-~ f ~ -.araa. 

cuma derecede malümat yoksa da cere- Aımanyanın bir kının bt'alarını 
yan eden hava muhardbeleri es- SııyYet budutlan civarına yerleş
nasında 13 dii'}1111Ul avcı ta:Y')'aresi tiıımesinin bir şa.şn1ıma hareketi 
düşürüldüğü öğrenilımiştir. Bu tıa- olduğu ve bununla yakın olan İn
rekata iştirak eden tayyarelerimiz- giliz adasının istila ~büsünün 

müzakereler neüce•irıd<! maddenin c.are~.J ... ~ayrı.m_ . erıa va • 
bazı fıkralarının dcğiş+..irilm.esi hu kıfla ilışığinııı kesılmesıne ait ka
susunda verilen tak~irler kabul e- nun liiyihalarının birinci müzake -
dilerek macJe encümene veril- relerini yapmıştır. 
miş ve diğer maddel""lltin müza - Meclis gelecek içtiına.ıru 

Bu teknik ihtilatlardan &arfına -
?.ar edersek, Almaıı.yanı.ıı l.334..35 
senelerinde hllp malıeme masrafı 
sistemi şöyle tebarüz ettirilebilir: 
3ulh halinıie ham i.kbsadı ta tbi.ki. 
Fakat, ahalinin bu müthiş masraf
lara i<birlii!il~ iştirak edeceklerin. 
den emin almadığından, cebir sis
temi tatbik etmek mecburiyetinde 
bulunuyor. İ• ve servet. askeri ve 
iktısadi bir hey'et tara!ından se -
ferber ediiiyor. Almanvadan oara 
ihra 0 eclen idam cezasına çarpılı -
yor, dahili servetler, altının mü • 
saderesi ve evrakı nakdiye cinfla
tion• ile seferber bir halde bulun
duruluyor. Her şey mükemmelen 
devi.et tara!ından tesbit olunmuş
tur. Müesseselerle fertlerin dahili 
istikrazına ne miktarda iştirak ede 
cekleri, bunların uzun. veya kısa 

ıras '""":""gi zarardır!. Bunun için. rında ciddi bir birlik ve mütekabil 
dir ki Ing:liz hazinesı za"llan za -ı emniyet ve ganınti bağlarile mer
man ien3 bir vuiye d- te but olurlar..a, hvmet itibarile bir
, .. ., devle\e lazım olan parayı lcda- biclerinin aynı· olacaklanndan 
rik için bir \1(lk sıkıntılar Fransa ve İngiltereden akın ede~ 
çekmektedir. İngiltere senevi 90 milli p,;ıranm, artık Amerikaya 
mılyon io:ikraz etmek mecburiye- gitmesine bir .sebep kalmaz. 

ktte•i da tehir olıı.~:ur. günü yapacaktır. -·------
Hariciye Vekili 

Küçük haberler {Baf tarafı 1 iuci saJfada) 
den 10 u üslerine dönmcınıişlerd'ir. gizlenmek istendiği de rivayetlı:r 

Berlin, 18 (AA.) - A1man tdb- cümlesindendir. Yine bu riva_yeti tind': bulunmaktadır. Si~ a i ve iı;- YahuL.. Yi:ıı.e ciddi \'e kat'i bir 
tımaı buhranlarla sarsılan Fransa- anlaşma ile silahlanmayı talıdit et
da da, bu hal mü~ahcde edilmi~ti. melidir. Bu "1lretle Fransa \e !in • 

Türk ve Alman milletleri bu 
muahede ile yeni ve kı:.t'i hır em
niyet havası iç· nde yekdigıerıne bir 
kerre daha el uzatr.w; oluyorlar. 

liğ,i: tamamlıyan bir tahmin de şudur: 

Metinde görüleceği veçhile, tara 
feynin mevcut ahdi vecibeleri mah
fuz tutulmak~ ı.-e böylece de bu 
vecibelenn muahedede münderiç 
mefhumlarla tearuz etmemekte ol 
duğu teyid edilmektedır. 

'İzmir - Romanya hükıinı<!ti 1941 
İzmir enternasyonal fuanna res -
men iştirak edeceğini İzmir bele
diye reisliğine bildirmiştir. * Bükreş - (Stefani): Bük -
reş - Sofya sivil hava hattında iş. 
leyen bir Rumen tayyaresi bu sa -
hah havalanacağı esnada kapak • 
lanmıştır. On yolcu ölmüştür. Bul 
garislanın Bükreş sefareti müste
şarı ile Alman elçiliğinin matbu -
at ataşesi ölenler arasındadır. 

Manş sahilleri inerinde h.arcllıet- İngiltere Alınanyanın : ,;::mda iS
te bulunan Alman av tayyareleri tila teşallbüsüne gir~e.gini anla
dün İngiliz hava .kuvvetlerine U<ar- dığ:ndan Alman t.eyyarelerin.in ibir 
şı güo:el bir muvaffakıyet kazan- kısmını meşgul ebmek için mevsi
mışlardır. İşgal alt;ndaki arazi ü- min müsait olmamasına rağıınen 
zerine kuvvetli aV<:ı himayesi al- L>byada taarruza ~tir. 

Bunu ö~leme~ i.çın. y"'ganc çare; giltere, Almanyanın d ·-tügiı :ax -
Paranın kıymetinı duşurmek.. lırete diişmi ·ecek.l•·c, millı vet 

Fcan:ianln 1936 - 1938 de baı - ,..., ha.zlne varld..IJ c cket 
wrduğu .~~e.. !~t bucıın ~bir . daha nifi işlerde kullanı.la~ak. 
kusuru gorulmuştür; İrat salııple - milli düyun hata m .ac t r 

Tarihi ve mühim bir dı>itluk ve. 
•ikası olan bu muahOOı!nin irnzaS>
nı büyük bir memnuniyetle telak.. 
ki eder ve bu münasebetle memle
ketimı ıyi tanıyan dostum Von Pa
penin neticeye vüsul için vaki olan 
kıymetli mesaisini bilhassa zikret.. 
meyi vecibe addederim. 

Muahede müzakeratının intacı 

üzerine Almanya murahhası ve bü
yük Elçisi Von Papen ile, mcmle
ketlerimiz matbuatı ve radyo ser
v!sleri neşriyatının Türkiye • Al
manya müna~batını tavsif eden 
dostle'< ve mütekabil itimad zihni
yeti dairesinde vuku bttlnıası arzu. 
suııu izhar etmek hususunda mu
tabık ka Idık. 

* Buenos - Ayres - (Stefani): 
Reisicümhur Castillo gazetecilere 
beyanatta bulunarak Amerikanın 

hilen Arjantin'den hiç bir arazi 
talebinde bulunmadığını ve üs te. 
sisi için de müracaat etmediğini 

tında savaş cü.ziiıtamlarile teşclıll>üs 

ettiği akında düşman 21 tayyare 
kaybeotııniştir. Bunların 15 i Hurri
cane, 5 i Spitftt-e w biri. de Brew5-
ter tipindedir. 

VonPapen 
{Baş tanf, l in•. ':ı:f•da) 

bir tanda aD<di Hariciye Vekiline, 
matbuata dikkate değer bazı sözler 
söyle!ııniye vesile oldu. Bundan do. 
layı kendisine bütün kalbimle te-

* Zagrep - Hırvatistan 115.133 şekkür ederim. 
kilometre muıııbbaı genişliğinde Bu muahede, asırlardanberi 

bildirmiştir. 

memleketimizi birbirine bağhyan 
bir araziyi işgal etmektedir. Nü - ve ancak Avrupaya yeni, daha iyi 
fusu 7.080.629 kişidir. Bu nüfusun bir nizam ve devamlı bir sulh te • 
be§ milyon 200 bini Hırvat, bir min etmek iırteyen siyllsetin he -
milyon 548 bini Sırp, 17 bini Slo - defleri hakkındaki anl.aşamamaz _ 
ven, 'bet yüzü, Alman, 70 bini Mıı.. lıklardan dolayı muvakkaten muh 
cardır. (A.A.) tel olan esk~ itimatlı ve do•lan~ 

C. H. P. Meclis ve R ()o" münasebetıeri yeniden teyit ey -

müstakil gruplar omanyada hazırlık ıemektedir. 
{B f 

Bük:reş, 18 (A.A.~ _ Stefaııl a- Binaenaleyh bu muahedenin e • 
&§ tara ı 2 nci sayfada) h jansından: emıniyetini, devrimizin tarihi bü 

alan biıx;ok hatiplerin lbey:ıruıtına :RC9mi bir td>liğ'de bildirı"LC"'-- yük hadiselerinin çerçevesi içinde 
ve sordukları suallere ibizzat Ba<- ""'"6"~ d • göre General Antonesloo, Olteni ve e mütalea etmemiz lazımdır. Bu 
vekil Dokt« R~k Saydam tara- h d Banat'da ıb.ir teftiş seyahatine çık- mua e e ayni 2'.amanda Almanya-
fından verilen cevaplar dinlendi.k- mıştı.r. nın ve müttefik devletlerin Avnı-
~ sonra mua.hedenin ıınzası tek- Bükreş, 18 (A.A.) _ Ste!ani a- pada adalete dayanan yeni bir ni -
lifi reye ,loocıuJımuş ve umumi iıey
etin tam ittifakı ile ve sürekl al- jaıısından: zam uğrundaki mücadelelerinde, 
k~larla kabul edilımifbr. Milli müdafaa nezareti, nezaret 1 i~tikliili~i. korumağı. harici siya~~· 

Ruznamede başka b'ir madde ol- bürolarında çalışına.ktan i.;,iisna e- tmde hakim esas ıttıhaz eden Tur 
madığından saat 19 da celseye ni- tli.len 11111vazızaf za.biUerin kadro- kiyeye, Türk milletine, şanlı uzun 
tıayct verilımôştir. sunu hazırlamıştır. Bu münasebet- bir tarihin mirası olarak ve garp 
MÜSTAKİL GRUP 'l'OPLANDI le iyi birer asker olduk.lan halde ıle Yakınşark arasında bir rabıta 
Ankara, 18 (A.A.j _ c. H. P. evvelce farmasonluğa intisap et.ıniş teşkil etmek sıfatile layık olduğu 

Müslakıil Grupu umumi 'hey'eti, olan Hl9 Cıiiıyüık ve küçüık rü•tlbede mevki ve nüfuzu temin eylemeğe 
18/6/1941 çarşaırrJba günL, rei<ı ve- zabôt bu kadre>ya almımışlardıır. azmetmiş bulunduklarının da bir 
kili İstanbul Meb'U6u Ali Rana ..,=,,-~~,_.,__.,_,,,_ _ _.. ...... -.==="' delilidir 
T h Çak :muhterem dostum Hariciye 

ar an 'ın rei;;liği altında toplan- mi hey'etinde, harici siya.set hak- Vekilinin lbu muahedeyi i:yıi bir ne.. 

m~~~icıye Vekili iarafmdan, Partı· kında verilen malfımat ve izahat tic<>ye lkıtiran ettirmek yulunda.ki 
Gn.. c un b~günkü ""'ımaında ve üzerine müza.kere cetty an etımiş mütemadi ga,Tetlern.i burada t<-h-

" • ve neticesinde hi.ikimıetin hattı cil ve en sanıiıı:ıi teşeldcfuümü ken-
on u müte.>kLp Müstakil Grup umu- t:ıareket; ittifakla tasvip edi!niştir. disine a!'Zederken Alman Devi« 

SURİYE, LIBY A VE MA NŞ O ZERiNDE 
ŞIDDETU MUHAREBELER 

Reisile Hariciye Nazırının da 'bana 
bu tarihi vesikayı iımza etmek im
kiınını ~ olmalarından dola
yı pek mooınun olduğumu beyan 
ede"im. Çünkü bu suretle ben, 06-
ınanlı ord·usu safalarında bu memr 
leketin evlatlarile büyüık bir müş
terek dava uğrunda yanyana hat'

S ...-ıyede Vip kuvvetteri • 
"'" "4Afl ile Şam ara.sın· 

da.ki .;ah ıadan yaptıkları muka· 
bil ta.aYTUz devam etmekte ve 
iıık"laf ~ylemektedir. Yarma 
cerılı es. dıiıı.e nazarım bugün 
bir 11 k!a.r dalıcı genişlem~tir. 
İng l l<?r telılikeyi bertaraf et
mPk ıçi n d•ıi<?T mınta.kalardan 
buraya kıt a!ar sevketmekte • 
d rl r. v· :• kuvvetlerinin Fi • 
listm top·rnklarına girmeğe rnu 
,;affa!.: oldııkları bildirilmişse de 
Kol re radıın.),ITilln ask.eri söz· 
ciisii buııtı /,at'iyetle tekzip et• 
1n şt r 

le rin aldığı ltaly"n erirlerinin bettikten sonra lbwı.dan böyle de 
miktarının 244 bin ki§iye baUğ bu işe suI\ sahasında sebatla de
olduğu ve bunlardan yalnız 66 vam edecek vaziyette lbulunacağ·ıın. 
bininin yerli Afrikclı askerler. Bu meımlelret ve bu millet daima 
den oldttğıl. anl<ıftlflı.l§ttr. ! sarsı!m~z . adalet tıislerile meşbu 

. ola.geIDıiştir. Bınaenaleyh, neısHmi-E v,vel~ ge~e ~~ deni..'i •in şa.'hit ıcılduğu tarihi kallrnmıa 
uzerınde Ingılız ve Al • ve ihya davasının müdbir zaruret

"':"n av tayyareleri arasında bü- leri için yeni bir anlayış·ırı, her tiir_ 
yuk bır çarp4fM olm~ştur. Al- 'lü fesatçı propagandanın üstünde 
nıanlar 1~e~icede 20 Iııgiliz av olarak, gelişeceğini ümlt e1ııniye ic-
tayyaresının dü..~üriildüğünü, tisar eyliyoruz. 
bır. tcıyyare. kaybedildiğini bil • Biraz evvel Hariciye Vekilinin 
dı~ıyorlar. Ingilizler ise, kuv - de dediği gibi, Alınan 'lıüıkumctile 
v.e ~ı bombardıman tayyarele - Cüm:lıuriyet HükUmeti, muallıede
rının av tayyareleri lı'imayesin- nin mes';ıt bir tarzda akdi münn~ 
d~ Almanyayı bombardımana Febetile, iki memleket matbuatını11 
gıderken Matı§ üzerinde kuv • Vi! keza iki momleket radyulannın 
v~tli .'llrnan au tayyare .grupla - neşriyallarında ad>ma Ahnan -
nle kar:;ılaştıklarını bır saat - Tüı1k münasebetlerinin tavsif et
ten fa.ola .üren ~detıi bir hava miş olan doıstluk ve ıkarşıl klı itıi
çarpışması o!dugımu, 13 Alman mat fikrinden mülhem olırnaları 
tay~aresinin di~rilldüğünü, 10 arzusunu rztıar eylemyi •kararlaş
ingılız tayyaresı kaybedıldiği • tıııını !ardır. 
ni re Alınanların sllhadan çe • 
kilmeğe mecbur kalmaları ü.ze -
rine İngiliz av tayyareleri.nhı 

Japon heyeti 

A mıerikan _ A.lıman münase- vadeleri, vesaire gibi en u!ak te -
betleri gittikçe geıııginleş- ferrüatı. 

Yalnız hastala a 
fırancala verilece 

ınektedir. AmerikadakJ Alman loon İtalya da bu şekilde bir sistem 
solı:ıı.üuidarmm k:apatıinası kararı kabul etmişse de, randımanı Al -
Berlin tarafından Amerika hüıkO.- ınanyanınkine nisbetle çok dıln -
metine bir nota verilmek sureti.le dur. Sebebi de lüzumundan fazla 
şiddetle protesto edilmiştir. Arne- kırtasiyecilik ve ahalinin berikiler 
rikada bazı limanların mayinlen- kadar disipline sahip ola.m.ınıa.sı -
mesi ve Mihver alacaklarının bloke dır. Francala imalinın taıhıd:idi i.ıizeri- ye'ııni alacakları francala I!'.:.lct:ırı-
edilımesi gibi tedbirlerin bir baır Fakat ... Bu sistemin bir haddi ne francalanın yalnız hastalara m ve deva.mı mö.ddct'nı Ş'1%beler 
lang1ç olduğu ve Ameri.kanııı. har- vardır; İhtiyat servetin tükenme - tahsis cıiilmesi ve münhasıran be- deki listel<."re kayrettirl"'e erdir 
bin arifesinde bulunduğu tabınln si. lediye ve hüklımet doktıorlarmın Raporlanıxla füt c kaydedild:i:ğ;
edilıınektedir. Almanya ve İtalya, umdukları raporile satın alınabilaı5i karar- ne dair meşıı:ı.hat <Jlanlar semtk?-

Diğer taraftan Ahnanya ve İta!- memleketleri ve servetleri 1!le ge - Jıpak: üzere olduğunu dıiD. ya.; tindeki. f;rm.lardan frı::"lcalıtlanıu 
ya Amerikan kararına bilmı.ık~bele çiremezlnse, vaziyet ne olur? .. İş- mıştı1<. alacaklardıT. 
Almanya ve ttaıyadaıki Amerikan te bugün bu iki m~mlekette endi • Vilayet, dün bu hwıust.a şu toJ>. 2 - Bu karara mu!lıa!.'i bard<ei 

şeler uva.ndıran mühim mesele. liğ"ı' n;.;...Aa_;:.,ı.;,.. edl!'!l.!erle francala alırıu">a ha.k.kı 
alacaklarının bloke edümesıine ka- ' fi"'~.....,.- · . SERBEST SI.STE-u c '-tan.bul V' • ,.,.., ,__,_ ·. ol:mıyanlanı francala sata.nlr, -bö-
rar vermişlerdir. Anıerikadaid Mih '" ıs ,,.., _,..,,...,_ 
ver ve işgal altında bul.unan Av- ·Serbest sistem• in ne olduğunu 1- Francala yalnız ruıstane'lerle rek, pasta ve ~aıre imal edf'n mü-
rupa devletleri alacaıklarmııı. rki biliyoruz; Şimdiye kadar İngilte- hasta bukınanlara tahsis edi~r. ess::ıeıre wnlf'n unl:ın ~aya 

re ve Fransada tatbik edılen sis - Hastala.rm fraııcala ,ihtiyacı malıal- n: ar, "" T~ .Mahsulk'!"ı 0-
buçuk milyar dolara baliğ olduğu tem. Yani uzıın wya kısa vade ile l u lrükiıımet veya l:ıelecliye ~ 1 fisı tarafmd.an ış~l!ıri)en fabrıı.
anl~. hazine tahvilatı çıkarmak ve aha _ lan tarafından V<ll'ilecek capıırla ltalarda un ımal w -lta.çM: olarak 

R 
oınaıryad& ışı:kların söndü- linin, kendi vüs'atlcri dahilinde tevsik oJımacakıtı:r. satanlar hırldtınch örfi İdare Ka· 
rülmeal .kara.rından sonra se- dahili istikrazlara iştiraklerini, ce. Bu raporlan htımil olanlar b)"" namına tevfikan taloi.'batta bulu

feııberl.ik: ve harp tedbirleri alın- bir ve tuyika lüzum görmeden, te mak:amLklara miiracaaUa &ın ve nu:l.acaktır .• 
masına devam edildiği anla.şılzyor. min etmek:. adresi.eri ile beralbec raporlarındaki LİBYADA Milli müdafaa nezareti bir karar· 
name ile ziraat ve hiikUmet işlı?rin- ~· _ _,,L tarilü ·12o de çalı.ştıırılınak Üllere seferber edl- ı- roman. .. ""' -"· ~ t.nlı l ıaci Yyfaclıı) . . S 1 Az" N l Old .. ın· d .. ? • tiren». ilen kuvvetlerimize k lenlenn.d~rhal""kıt'alarına-.&iııi Utan iZ aSl Uf U 1 bir çe'\'iıme hneloe. ~a~ emretımi.ştır. Diger taraftan asker • • a de bu!Wlllt ı.ın sev*iyatına mani oimsanası için• Yazan:M. Samı Karayel--' 0 .. ~-"-. 
motörlü vasıta sevkedifıilmek eh- . . . . . • • .. . ~ana """''~ru . ~ Çftk-
li tna 

1 
. hü.kl.wnet tarabnda Unsurlar, komıtelerı ve cemı - lsene tuttugu hancı, ve dahili mu- tirmek ve $ 21,)lat eroırmeı<-

~~~ ff 'kıiın h ~ yetleri vasıtasile milletlerini is - { vazene siyaseti bozıılmıış Osmanlı ~n ibaret olan gayn' inıize va· 
mü.sa.ade a~dı:a ~~ tiklale götürmek'. Osmanlı İmpa- i~p~ratorlıığu perişan bır ı~ıe gel sı1 old~uıad.U:- tcıdric"'.1 ık>ri 
lrull kıt Gerrec 

1 
Ant.o- ratorluğunu taksım ile parçalara mıştı. llle'V211.lcr~e. çekildi . Yüzlen-e 

n
esk am.mrydaca Bır. • ta _'!, d ayırmak .. Türk milletinin elinden Nihayet, ~k geçmedi Bır kaç Alm.an esın alınıırı k ı.k· 

onun a anaı. r .... ,ar.n a , _ ın· ıı- k tarda t '- ile .... ~ edı'-

b
. 

1
_... ·ah ,. ,.. • 'b'ldi .... r ı var gını yo etmek gayre - sene sonra Balkan devletleri üze- arı.. --.., •ıı•i!r 

ır =•JŞ se;ı; a:.ıne çı"'ıgL ı - t' d .-.•-- • · · - -d- İlk tir rilını!kted.ir. ın~ ~:"."":·.zaten ~eşrutı ida - rınuze yuru u.. hamlede, . Ar - · reyı ne ı~ın ılan etmışlerd:?. Bu - navut askerlerı, Arnavut zahıtler~ MÜTHİŞ BİR MEYD~· 

Suriyede 
(Baş tarafı 1 inci r.ayfeb.) 

na söz söylemeğe salahiyettar bir 
zat Şam ıstikametinde taarruza ge
~en İngiliz kıt'alannın bu şehre 
bir miktar daha yakla.,stıklarını bil 
dirmektedir. 

Cebelia.bu vayllsı işgal edilmis
tir. Şama 30 mil mesafede kliıı 

Kisve'nin ıimali şarkisinde bulu -
nan Riz de İngilizler tarafından 
zaptedilmiştir. 

Vichy kıt'alarının Filistin top -
raklarına girerek orada istihkam _ 
lar kazdıklarına dair verilen ha -
ber kat1 surette tekzip edilmekte
dir. 

Londra 18 (A.A.) - :Röyter a -
jansının .salahiyetli makamlardan 
öğrendiğine göre, Suriyede sahil 
mıntakasında müttefik kuvvetler 
Sayda'nın şimalinde 8 kilometre 
kadar ilerlemişler ve keşif müfre • 
zeleri deBcyrutun takriben 20 ki ~ 
lomctre rakininde bir mevkie var
!'nışlardır. 

Cenubi Suriyede müttefiklerin 
muvasala hatlarına karşı motörlü 
k~llarla hareket eden Vichy Fran
sızları Ezra, Mercayun ve Kune'v1 
i•!'al etmişlerdir. Fakat müttefik 
kuvvetler .araziyi geri almı•lardır. 
VİCYİ HRV A KUVVETLERİNİ 

TAKVİYE EDİLDİ 
V'chv 18 (AA.) - Suriyede ha

rekiı ta bulul"an Fransız hava kuv 
•c 'er''lin Afrikadan ve Anav~ -
~"d1" takviye kuvvetleri alınış 

old .. ldarı bildirilmektedir. 

nun için degil mi?. Maksat hasıl Arnavut kumandanları Sırp cep - MUHAREBESi 
olmuştu !resini Yunan <:ephesini bırakarak Kahlre, 18 (A.A.) - K 

Çok geçmedi. Tanzimatı hayri - Osmanlı ordusunu arkadan VUTC!u- gelen haberlere goce. pa:e g; oü 
yenin ve meşruti idare ve hürriyet lar ... Önden Sırplar ve, Yunanlı - Mısır - Libya hoo'"dunca H · fa 
şekli, Öz Türk kanının mukabil !arla harbeden Öz Türk tabı.ırlan ya g~idi civarmdak, Yarda lrii
müdafaasile karşı karşıya kaldı. kendi vatandaşlan tarafından ar - cum tarıl<.lan ara a ım "e ka• 

Arnavutlar, istıkliıl diye sili!ıa kadan vurulduklarını gördüler.. dar görülmamiş d ecedP m ım 
sarılıp havalandılar. Aslen Arna - Hem öyle bir vuruş ki, Osmanlı bır çarp ·ma mıuşı ' H um 
vut olan askerler, Arnavut olan za- silahile, Osmanlı resmi elbiscsile... tanklan "e diğer muhant>e ı>Mlı 
bit ve kumandanlar Osmanlı si - Türk taburları bu hareket karşı _ arıtbalan, kum bufoHarı kald a 
1ablarile beraber vazifelerini terk- sında ve, iki ateş arasında vatanı · rak, şayanı hayret mane'ITalarla 
'e kendi milletlerinin istiklilini adım, adım müdafaa ederek çeki!- ı1 hürom vem kabil hıicı.mıl..-da bu-
kurtarmağa koştular. diler... lumnıaşlardır. İngilıi:z tanl<lan, Hal-

Derken Arap isyanları başladı. Seliiniğe topla.nan on bınl.,..ce 'faya~ cemıbunda gen· bir 
Bu sefer de Arap askerleri, Arap Osmanlı orduswnı bili muharebe harell<Nle sırta ç:knışlar ve Halfa
zabit ve, kumandanları Osmanlı j düşmana teslim eden kumandan ya - Sonum - Capuıızo muharebe 
siliib ve cepbanesile milletlerine kimdi? Talısil\ paşa idi. meydanı miieelleslııe ginnit,lerdir. 
ilt~ ile devlete karşı koydular.. Bir sene sürmedi. Umumi Harp İNGİLtZ FİLOSU' FAALfvETTE 

Öz Türk askeri, taburlarla bu, . çıktı. Arabistanda, Araplar ayni . Lonrlra, 111 (A.A.) - Reu·tet" a-
asiler üzerine yürüdüler. 1 Arnavutlar gibi Türk orduswıu J~ıısının Alııdeıni?. fi~u nt!'Z'dinde-

Makedonya Bulgarları, Rumeli geriden vurdular... ki hususl ınuluıbtri, Ingiliz filoom-
şarki hadiseleri ve, isyanları, Sırp- Filistin ric'atinin sebebi nedir"? nun gerek Suriyede, gerek garp 
!ar, Karadağlılar, borer birer isyan Bu ric'at esnasında Osmanlı ordu- çölündeki İngiliz lı:ıt'alanna faal 
ederek istıkliıl davasına düştüler. sunun :Rakka boğazında vesairede bir müzalıeretıte bulunduğunu ha-

Bütün bunlar cereyan edip du - Araplar tarafından uğradığı kanlı ~ ftl'm<lktedir. 
rurken Osmanlı meclisi meb'usa- macera nedir?_ ALMAN TEBLİÔ'İ 
nında bu, isyanlan vücude get.i - Balkan harbinde olduğll gibi, Berllıı'._1.8 (A.A) -Alıman ordü-
renlerin reisleri birer meb'us ola- Arap zabitleri ve kumandanları lan tebligı: 
rak oturuyor, söz ..öylüyor, il>telil< Osmanlı ordusundan ayrılarak, yi Mıs.r hududundaki ceopheımiııi 
de bu, isyanlardan dolayı Osmanlı ne Osmanlı ordusunu vurdular... yarmak ve lbu !lre'tle Tubruk et
hükıimet;ni ıddelle teııkid ediyor-! Onlar da birer, birer sözde i.;,"tik _ rafımda~ çerrberi de4'ınn"k ımak-
lardı. lallerini aldılar sadile duşmanm büyük :o:r lı kuv-

Bu, reislerin tenkidleri büliisa _ Ermeniler, U~uıni Harpte akla vetle.~n. tı;ü.zahare1ıile gi,.;.,~·~i te-
ten şöyle idi: 1 ve hayale gelmedik isyanlar ve, ~l:ıbus akım kahnış '"' 1 <ttlirl.et" 

- Va11şiyane hareketler oluyor .. bozgunluklar vücude getirdiler .. ·~ın bilha~ zırhlı ımaheme it>ba
böyle ,enkıl olmaz .. hiınüman sön- onlar da, nihayet bir çevrelik hü _ rıle fe-vıkalade ciddi zayiatı mucip 
dürüliıyor. Hürriyet ve adalet ge- kumct elde ettiler. (Daha var) ol:muştur. 
rektir. Hürriyet isteriz... Berlin, 18 (A-A.) - Halen cere-

Bir yandan da, Ermeni Ta ak yan etmekl<? olan Sullum . u.hare-
komite!Prİ, Adana, Van vesairede M. Sami Karay el besi, Aki.ka ıhatbin.ın en · ~im 
isyanlar çıkarıyorlardı. Burlar da, ateş pÜskÜrÜyor mooarebesi tela1d<i cdi ır.e!:1 r. 

R il>ııa ceplıeırindc, Sollum. 
16 cuı rok Ş:ddetli mu.hare • 
b ,,;. d n etmektedir. lngi • 
l r \Dk fa.ık taıık ı·e motörlü 
l·u · ·etler ı ııllanmı.şlardır. Al • 
man''Ir ~ı.ı f04rnı:u durdurmak 
ı ın bı;-1-ııç defa mukabil taar • 
nı da b l rımuşlardır. Loııdra· 
dr. 1>u taarn ·!iımı ıntsk;;rtül· 
d gu btlti nlmek'"<lir. Ancak 
Alıııan~ar da mukııbil taarnız -
1 uı 11 u ·affak olduğunu ve 
1. '. ~•e~n geri çekilmeğe mec. 
bı,r /;aldıklarını bildirmekte • 
d rler. 

ra:ifelerine deoom ederek bom Tokyo 18 (A.A.) -Japonlar tara 
bardıman tııyyarelerini işgal al- fından ileri sürülen şartların hle- l•••••~mıııır:!!l• .. ı••• 
tındaki Fransız limanlarına ka- menk Hindistanı hükumeti tarafın- İTİZAR 

büyük Ermcnistanı kurmıiğa çalı- İngiliz taarruııu şic!d tli tanda de-
-ıyorlardı. Şark viliıyt>Ueri ısyan Muharrir ar'kada~ımız, yapı- vam etmektedir. Eğer 1 

Bütün Afrika ita.rekatı neti • 

dar götü.rü.p getirdiklerini ve dan reddi üzerine Batavia müzake
btı li_'.'.'~nla.rı~ .bombcırd4man e. (relerinde Japonyayı temsil etmiş 
cLıldıgıııı bıldırıııorlar. ı· bulunan Yoşizavarun Tokyoya ça-

&ırıldı re.&roen bildirilmektedir. 

Münderecatıın:zın çokluğundan 

•Kedi gözlü adam• romanını df?
cedomeo;li'lı:. Okuyucul.arommian ö
rı:ür dileriz. 

çmde çalkalanıyordu. laa - tum ve teııkidlcre ce..ap Tobru.k'a Yarmak pr j<'' 
Bütün bu. gürültüler meşruti - '\/ermektedir. Karayelin ceva- va.fak olamazlar.: Al-

yct ilanından birkaç ay sonra baş- bmı JanD. ne redeceğiz. taarruzu Mı.srr çın çalk 
lamı$tı. Sultan HamKlin otu.z 4ötl.' olshiJece!rtir. 
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Sultan Aziz na- 1 
sıl öldürüldü ? SİZİN DE TAKDİR 

ETTİGİNİZ ÜZERE 
Mithat paşa hakkında Avrupa -

da yazılan bir çok kitaplar arasın
da Luzon le Duc'ün, üç yüz sahi
felik, oMithat paşa . ünvanlı bir 
eserının başında, Mithat paşanın 
istınsah ed ı lmi ş fran•ızca vaz ı si le 

§U ibareye tesadüf olunur •Türkler 
<Lncn ve mesleken demokratt ır -
!ar Ve vaz'olunan serbest fikirler 
onların sosyal talim ve terbiyele -
rınc daha muvafıktır.• Sonra da, 
:Mithat paşaya bühtanda bulunan 
bu 1at şunu da bilmelıdir ki .Mit -
hat paşa Bağdat valisi .-e kuman -
danı iken Nedt ''"' El • Ahsa kıt -
ala.rını Memaliki Osmaniyeye il -
bakından sonra bu hareketi İngi -
lizlerin hoşuna gitmemişt ir. Ve Os
manlı filosu ıle Basradan kalka • 
rak Bahreyn Adalarına gittiği va
kit Kolonel l\?lli İngiliz donanma
'Bile kendisini takip etmişti : Bu 
vak'adaıı sonra Mithat paşanın I
rakta kalması mümkün olmamış • 
tır. Binaeııaleyh Mithat paşa me -
nafii devlet için icabı halinde İn -
giltere siyasetinin taraftarı ohnUf· 
tur. 

Matbu;ıt kanununa iatinaden 
:mektubumu ayni mahalde gazete • 
Dizde neşrini rica ederim. 

. Ali H4yd<ı,. Midhat 

A.c;rımızın moda c: ının zarafet ve inceh&ine inzimam eden fuitad 
terzilerin mahareti~ kadında ıeru.:lite matu.t pyani hayret bir 
beden tenasübü arzeder. 
Fakat. yüz ve onun bulutu CeYttedirler. Eler bu noktaya U zun 
celen ihtimam. ~österilmez.s~, seneler bu hatları bı1$lta1arına pek 
çabuk fark ettır1rler. Bu, ıu1n bir s ı rrınızdır k i u.tak bir dikkat
ıizlik veya i~mal neticesi rakibelerini.tin dÖat nazarından 
u zo.. k kalamaz. Işte ~enelerin (bilhassa nazik Ye hassas ciltlere 
mu~alla t olan o tahripkAr ~ene1erin ) ciJdlı11ze çizmekte olduğu 
on b inlerce (bıdayette gayri maMUs) ince cizai.lere ihmalkar 
kalmaym12. 

Zamanla cild in izi solduracak olan ve siz.i pek çok defa vakiL ·ı ha
rap eden ~u 4.rız.aJarı akfam ve sabah, KREM PERTEV'le yapacağı
n~ ufak bır masajJa re!ediniz. KREM PERTEV'in bu mucizesine yüz 
bınlerce htmcinsiniz. Cİb j Biz de bayttt Ve memnwıiyelJe şahit ola-

caJtsınız. Göreceksin.iz iti aimanız, ebedi ıençlltinızı herkeı;e mat
rurıne söyllyecelı:tir. 

!<REM PERTEV'in terlı:ıbindeki !aal anasır on derin çizgiler! bUe 
IZalede lecikmiyecelı:tir. Bugünden itibar= siz de bir tüp K R J! M 
PER'l'EV'J tuvalet masanızda bulundurunuz. O, ayni zamanda sert 
rü.qılrların ve kuvvetli eün~in en iyi IDubafwdır. 

Deniz Gedikli Erbaş Okulu 
Direktörlüğünden: 

1 - Bu 14!ne olnılumuzım :r•lnıı birmti llllJtıııa ıaJebe almacaktır. İslelı: 
lilftUI aptıd• :ruılı eT?'aklarla müracaallan. 

A - Nüıua c:ilzdanı w tudllı:li bôT ıureti , tuhlb cdilm.if nütııa dlzdanı 
luı bul ol urunu•. 

B - ilk mektep ,abadetnameai. <'ilzenndeo bır aene ıeçmemif bul•mmalı:> 
C - Kodialnbı ve ııil..ın.tn lıölnllbAl eahal>mdon bulundutuau ll!e'erir 

poliılen musaddalı: hüıo:ılılıil Umuhaberi. 
D - Üzerinden bir -. ıeçmemiı çiçelı: ap lcAl>dı. 
ı: - Birinci mut ;çuı l/E:116lJMl de 12 1aımı blürm.fa ve lf 7qım 

bitirmemiş bulwunalt. 

iKDAM 
-- I '~-ZIRA.N - 1941 -

Türkiye Cümhuriyet Merkez Bankası 14 - 6- 1941 Vaziyeti 
A k t i f 

il..: 

Altın : Saıi lı:ilcıcn.a 
Banlı:not . 

72.104.515 

Ut.klılt • 

D&lltt'*' ..... ..... 
Türle ı.u- . 

Barı.tolıl ll_..._. 

Altın: Sat lkiloeram 12.937,317 
Altına tahvıll lı:abU - dllfll· 
ı...-

Di- dbvialer ..., borı:lu JO.iriaf 
lıUi;relttl 

-Tabııı.tı 

Denılıte ..W.O evnılc.ı Mlc.U,.. 
ltarııl.ıiı . 
ıtanunuo 1-8 el maddelerine levtl· 
ıu.n Hazine larafından vllı:i ledlyıl 

-I Cladaaa: 
Tiearl SeneUtt . • 

ıı:.ı.a. ,,. ıaıa .. ııat .-..., 

1 
Deruhte edilen evı-alı:ı naıı:.ı

A _ ,.enin ıt.,..ıııtı ..ıı.m ... ı.ı.. 

vl!At (itibari lı:ıymetıe) • • 
8 • ~I Eaı.a. 're Tallı ..... 

... ...-.. 
Altın ve döviz ti.terine ••
Tabvl!At llzerine .,,..,.. , 
Huin.,e lı:ua ndel.I nana. 
Bııa1DeJe llH Xo. 1u ....._ .... 

açılan alım laı"'1*lı ·-
H i edarlar 
)lulowıMI . • ' 

• 
' 

• • 
' . 

Lir• 
Lira 

102.124.058,03 
ıJ .992 844,50 

589.066,28 116. 785.9tl8,ll 

648025,12 848.025,12 1 
1 

18.197.370,87 

45 . 359.56ı ,~ 6U5f.93i,OI 

158.748.563,-

21.fi83 011 , 137 .065.552~ 

274.707.097,19 274.707.097,ıt 

48.021.803,93 
7.899.526,12 1 

53.921.130,0G 

4.741,69 
7 .808. 722,-

167.634.920,75 
175.498.390,44 

4.500.000,-
9.947. 792, 79 

YekOn 
836.551.0881•' 

p a • ..._. 

·-·· ....._. , 
ld• Adi ve !evluıl 

'lluoull 

i f 

Te4& ......_.. t • • 

Deruhte 
Kanunun 
levfılı:an 

leıli7al 

Deruhte 
bakiyesi . 
Kal'}ılıiı 

cdıl en evnıla nakcll79 
1 inci maddel~ri.ne 

az.inf' tarafından YMııl 

. -
H 

edil 

lam 
ili.ve-ten teda 

am41l altın olarM 
vüle yaııedllen 

Reeskont mu1r: abill lllvelen leda-
YÜ.le vazedilf!I'\ 
Hazineye 7ap 
avans mukab· 

ılan altın karşılıklı 

ili 3902 No.h lı:anwo 

eten tedavi.ile v .._.. mucibince ilAv 
.w.n . 

MEVDUA T: 
Tlbtı U...: 

Altın: Safi lı: !I - '77,150 

3850 No. lu lı: 

açılan avana 
anuna ıöre Hullı079 
mulı:ablll Wrcli ol,._ 

nuı altınlar: 

Safi ldlo ....... --DiYlıı 

il.MI ut 

Altma \ah'fili lı:abll dhlzler . 
DlteT d~ ve a1•e!rh Kllriac 
ı.alı:i7elerl . 
Ulllılıelif • . • • 

Lira 

7 822..019,15 
6000.000,-

158. 748.583,-

21683.011~ 

137.<165.552,-

17.000 000,-

250.000.000,-

118.000.000,-

75.194.9tll,IO 
1.233.782,03 

78.124.117,90 

23.362.732,G• 

Lir• 
15.ooo.ooo.~ 

13 .822 . 0ı9,15 

522.CH!5.552,-

76.428.743,13 

78.124.ı67,90 

23.862.732,58 
101.ın.873,73 

~-~ 836.55 l.088,49 
HAMIŞ: Ondan sonra takip et -

tiği.m tefrikada, Mithat paşa ve a
venesi, gibi miialehcen ellaza tesa

F - 5 adet vesikalı!t !otoCraJ'. 
2 - Ka7ıtlara l/Huirıın/941 ıunfl başlaoacalr ve l 0/ Atusto•/H l ıünü l - ... HU tuilolndm I~ 

YekOn 
....... ... - 1' ' Altım - ··- " 3 düf etti.ın. Bu tabir merhum hak - n.ıwı1eı bulacaktır. 

kında kullanılamaz. Çünkü Mithat 3 - Kayıtlu İstanbul Den.iz Komutanlıtında ve Mersinde deniz &edildi 

paşa fikir sahibi bir inkilapçıdır. 1rbaş orta okulu müdürlüğ!ınde ;rapılacatıncı.uı l.slei<.lllerin bu lltl mahalden 
Bir inkilapçının avenesi yoktur, her hancı bu-ine müracaatları . 
taraftarı olur.. 4 _ Milııablıka imtihanları Türkçe, Matamatil<, cTarih, rotı-atya. yurt bil- SANiNI 

M;tha! paşa bugün t arıbe mal c~ı. dersJerınden 
olmuştur. Her ink ilapçı gibi onun 15 /Ağusto</941 Cuma &ıinıl ı;aat 9 da ;rapılııcalttır. (2947 - 4183) oı·ş MACUNU 
da hala ve sevapları olabilir . Şu ı-:!!iiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiİİİİİİİİİİıİİl••İİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 
kadar kı , o yoldaki tenk idler da ima 1 ISTANBUL BELEDiYESiNDEN 1 
bir lisanı nezih ile yapılmalıd ı r, 
Maatteessüf, görüyorum ki bazıla
n kasten veya cehlen olmuş, bü -
yuk adamların zamanı hayatlarına 
a ıt siyasi vak'aları tahrif ile hatı
ralarına tecavüz etmeği marifet te 
lakki ederler. Hele makale sahibi. 
nin Abdülhamidin, Mahmut Nedj
min ve Abdülazizin methi sade -
dindeki ıntaplanna karşı kendisine 
cevap vermemeği tercih ederim. 

Ali Haydar Midhat 

Tepebaşı balı\'esi aşağı yolu ile Taıık.oparan yolunda bordur in
ıaatı açıılı: eksi>tmeye konulmuştur. Keşif bedeli 3936 lira 56 kuruş w 
ilk lerninatı 295 lira 24 kuruştur. Keşif ve şartnaane Zalbıt ve Mua
melat Müdüdiiğü kaleminde görülebilır. ihale 4/7/941 Cuma günü 
saat 14 de Daimi Encümende yapılacaktıır. TaUpleri.nilk ieın.inat mal< 
buz veya mektupları, ihale tarihin den sekiz gün ~el Beleıd:cye Fen 
İ/ileti Müdürlüğüne müracaatla alacakları .fenru ehliyet ve 941 yılına 
a.it Ticaret Odası vesikalari!e illa le günü muayyen saatte Daimi 
Encümende bulumnaları. ( 4870) 

•Bu mektubun ne~rettiğimiz kıs 1 1 
mı İst4nbul Müddeiumumiliğince inhisarlar Umum Müdürlüğünden 
tetkik edilmittir.• ll ... ••••••llll••••••••••••llİİİ••••••-1 

Belçika krall 
(Ba, tarafı l inci sayfada) 

lfgal kuvvetlerin in her türlü da
vetlerine red cevabı vuınektedir. 
Bu durumu B elçika ve cihan efka
rının kendisine daha büyük mu
haıbbet cösternıesin i müstelzim ol
maktadır. P ot Reyno gibi elyenn 
m evkuf olarak memleketine hesap 
nrmek mecburiyetinde lıufunan 
ıiya.i ricalin sıçratmak istedikleri 
zifoslar aliıkadara kadar varaına
ıruştır. Za man, birçok hakikatleri 
aeydana '\'llTilr ve ucuz va tan~ 
perverlik cambazlarının ipl iklerini 
paı.ara çıkarır. 

Hüaeyin Sülcr ü BABAN _ .,. .. 
- ~·--

1.st.ınbul kliye Altıncı Hukuk 
M alılkemesinıden: 939 / 14-06 

Merzif'.onun Giiıru.i~.,,ı köyüı.
den Cemil namı diğer Mustafa Ba
lak larafrndan karıs; Nw->ye aley
hine mukaddema açı.J.;ın lbajaıuna 
davasının neticeyi mu.lıakemes!n
de: Dava arzuhalinde Cemil deye 
yaz.ılı olroasınıian bajarvnalarına 
a it 13/5/940 tarihli hii'kiiımde ıbu 
yol da sadır olmuş ve olsuretle de 
büt<in t~atla.r ve ;ıa.ın da teb
li .i:'ı olunmuş ve hiiküan de kesbi 
kat'iyet eylon•t.:j ise de bu kerr 
müddejale; h Nuriye lar.•f.ndan, 
ml!1Tlaileyh Ceırı · ·n nüfus ve ev
lenme kı.r:ı u<l~!:ı'<la Mustafa B•
hık di;'e mi.iısec~el 'bulundugu i<l<L
a.-ıi l c il;i,mın taslı 1h.i talep olunmu 
ve dı geçen M usbia namı diğ«: 

l - Keşi! \·e şarbıamosi mucibince idar"'1!izin Paşababçe müskirat fabri
ka., binalarının badanası işi açık eksiltme usulile ihale olunacaktır. 

2 - Keşif bedeli c8280• lira % 7,5 mu\•ak:kat teminatı c821.> liradır. 
3 - Eksiltme 4/7 /941 cuma gtinu sa at 15 de Kaba tafta levazım şubemizin 

alını komL-.yonunda yapılacaktr. 
4 - Şartname sözü ıe<;en levazım ıubesi veı.nesinden . 20> kuruşa alınabi

lir. 
5 - Mtinakasaya a:i.receklerjn eksiltme için tayin olunan gün ve saatte ka

l'l:unt vesaik ve ~" 7 ,5 J:tivenme paralaTile · birJilde meı.k::Qr komisyona müra
caatlan. (4871) 

T opkapı Mal tepesindeki 
komisyonundan: 

satın alma 

1- A.ı,.ığıda cin~ı ve mik.tarlaru ile muhammen bedelleri yaıılı e kalem 
iaşe maddesi biz.alarmda gösterilen .rün ve saatlerde paz.arWtla satın alına
caktır. İhaleleri Topkapı eslı:l Maltepe lıs<>sind•lı:i ııake.-1 ıalın alına lı:omls;yo
nunda yapılacaktır . 

2 - Evı;af ve şartnameleri hergün mezldlr lı:omisJonda Cörlilebllir. İstek
lilerin mezkOr etin ve saatte ,.üzde 15 nisbetinde lr.al't temhıallarile komi,,yo-
•nüracaatlan. (4838) 

Cinsi 
SadeyaC 

• 
Zeylinyatı 

Gazya&ı 

Sabun 
Pırinç 

Miktarı 

10.000 liralık 

50.000 • 
50.000 • 
50.000 • 
50.000 • 
50.000 • 

İhalW 
Tahmın edilen fi. Tarih GOn Saat 

142 lı:ur111 25/6/941 ça~amba 10 
142 c « c l 1 
78 • • • 14,fi 
le c 26/ e/1141 per§embe !O 
• 2 c c • 11 
-4 2 c " • 14,5 

Maarif Matbaası Müdürlüğünden 
Muvakkat 

:Miktarı N•v·ı Muhammen bedeli Teminat akçesi 
:__~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Bu:rük llarta komiıi 1060 Taııe•i 25 kuruş) 41 lira. 
Kuçiılt harta kornişi 2000 • 14 c ) 

Yuk:a.nda nev'i e mi.ktan yaz.ılı harta kornışlerinjn aı;ık eksiltmesi 3/VlI./ 
1941 cuma &Linü saat 15 de Matbaamızda yapılacağından isteklilerin muvak-. 
kat pey akçaları makbuı.ları ile birlikte muayyen vaktinden önce komisyo-1 
numuzda hazır bulunmaları. 

Şartname paraıız olarak Müdürlıliümuzden alınabıbr. (4803) 

latanhul Komutanhjiı Satınalma Komiayon 'u ilanları 

Beb~rine 15 kuru~ fiyat tahntln edilen 3000 adet muhtelit eski tenek<. 
26/Haı.iran/941 gün !-ia.at 11 de açık artLırma ile satılacaktır, Tenekeler her 
gün anbartla .cörü.JebiUr. Muhammen bedeli 450 lıra olup ilk. teminatı 33 lira 
75 kuruştur Alm:.tk i!'ileyenlerin mezkı.Jr &ün ve saatte Fındık..lıda satınalma-

• gt l•neierı. (-4504) 

,- Aıkeri Fabrikalar Satınalma Komisyonu ilanları J 

' 

Dislera hayat verir. 
W ANCAK: 

Her •abah, öğle ve ak
fam, her yemekten sonra 
mutlaka fırçalamak ıart
tır. Ba aaulü faımaclan, 
mania.zam bir m etodla 
takib edenlerin Jiıleri 
mikroblardan, haı!alık
lardan mahala:a edilmiı 
olur, paalanmaktan ve 
çürümekten kartalar. Her 
zaman temiz, parlak ve 
aiizel olaTak kalır. 

ile aabah, öğle ve akfam 
her yemektt"n aonra günde :---3 Jelaıım-
Üsküdar Sulh 2 ;:ıci Hukuk Ha-

kıimliğinden: 941/289 
Nejat Melih Tunca 

Bey Ieı'beyi Ara'bacıla.r caddesinde 
19 No. lu hanede mııltim. 

B:N 

1 
2 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 
22 
23 

:u 
211 

26 
27 

28 
29 

30 
31 
32 
33 

34 

35 
36 
37 
38 
39 

40 

41 
42 

43 

44 
45 
46 

47 

48 
49 

ISTANBUL 
ismi 

Nuri Baykan 
Adil Yeıılce 

Niko Saras 

Pandeli Kalyo 
c Zol.ka 

• • 
Faruk BafYemez 

Tod.or~ Todoridiı 

Mişon Kemal 
Bahar 

Yorei Varaaopoıo 

Hacı Nuri ve Osman 

İsmail Kral 

Zareh Kalpakc~yan 

Yaşar Ermez 

Yahya Çetin 

Mehmet 

İsmail Kral 

Süleyman ÖZcan 

Onkina Keriı;yan 

.Aşot Torosyan Gümüf 

Hüsrev Kılıç 

SellıbatUn 

Abdullah O. Hasan 
Hasan Baran 

Ali Telı:kol 
Sadılı: Tezcan 
Abdurrahman 
Hayri Tamer 

Arlin 
Hasan Su11a 

Osman Mehmet Özer 
Abdullah Börekçi 
Ali Abdurrahman 
Bülent .Eııe 

Hiri.stofor Hıdıroflu 

İstemati O. Dimitri 
Ahmet Suat 
Mehmet Süleyman 
Hilmi Akgül 
İsmail 

Ekrem Kofcuk 

Ali O; Osman 
Niko1adis o. Yani 
Dhnitri Yorgt Rasopulo 
Barauyer Tellar 
Hamdı Akbudalt 
Mustafa Remzi 

BilAl 

Hilmi Baykal 
Mehmet Döven 

DEFTERDARLIGINDAN 
İş adresi Matrah Kazanç Buhran 

Sandıkçı 

Hoca Tahsin 47/1 
Kahveci Oda hanında 
merdivenaltı: 

Kunduracı Havyar 
han. 11 
Bakkal Karadut 39/1 

• • • 
Va.tan ardiyesi gtı.mrük 
cad. 52 
Ha2ır kunduracı Hasan 
han. 4/10 
Mürekkep imali Yıldız 
han. 6 

45 

132 

132 

225 

90 

96 
Kömür dp. Mebusan C. 127 

125 

135 
Mumhane 

Kahvehane cad, 51 
Zamk hnali Hasan Pı. 
'1an. 27 IO 

60 
53. 1/8 

Terzi Ha\·yar ha.o 

llen2iıı yağ Kemankeş 450 
4-6-8 

Kahve Mumhane 102 

Kunduracı Havyar han 
33/11 

Zamk iınali HasanPş. 
han 33 - 11 

Kahveci Çöpiskelesi 
20/1 1.75) 
Sayacı Havyar han 33: 
2/ 4 

Marangoz Hoca Tulısin 19 

~vehane Kabataş iske
lesi 8/2 
Terzi Mumhane C. 85 
J,faııav Gümrük S. 10 

180 

36 

60 

67.50 

24.50 

90 

324 
82 

G . Komisyoncusu Muradiye 

0.86) 
0.21) 

' · 10; 
210) 

16.32 . 
4.08) 
791) 

31.64) 
14.85) 
3.71) 

19.20) 

24.74) 
6.18) 

15.89) 
3 97) 

32.36) 
8.09) 

47.25) 
11.81) 
2.04) 
0.51) 
7.45) 
1.86) 

70.77) 
17.69) 

31.93) 
7.98) 
7.66) 
1.91) 

10.19) 
2.55) 
8.99) 

3.79) 
0.95) 
2.85) 

11.39) 
46.63) 
ıı.e:;; 

16.91 

han 3/22 54 6.73 
A>Jçı Kemankeş C. 49 262.50 49.62 
G. Kom. Muradiye han 22 64 G.39 
Yemişçi Necati B. 144 300 34.31 
İnşaat mütealıbldi Selim 60 J 2.96 
han 2/3 
Sobacı Necati B. 439 72 
K undura tamircisi Necati ı eo 
B. 190/1 
Kunduracı Yordan han 1 
Börekçi Bo&a:ı.kesen 36 

• • • 
66 

135 
• 

T eneke kutu imali Mumhane 
Namiko han 3/19 80 

M:lmar H 1/1 226 

Berber Necati B. c. ı ee 

Otomobil tamiri « c 368 
Döşemeci c « 413 
Marangoz Gümüşsuyu 31 
Saat tamiri Alçakdamyo
lcuşu 1 
)dakine imali Kemankq 
c. 225 
Kahveci Şarapiskelesi l 
Kasap Güneşli C. 32 
Un tüccarı Havyar han 39 

Deııa.ı Hasan H. 3/9 
Kahvehane Çıraçı 1 J 
Saatçi Kunduracı 

Kundura Eskicisj 

M. 
324 
lt7 

72 
72 
54 

300 

135 
135 
150 
90 
45 

306 

72 

Jtunduracı Necati B. cad. 31 0/1 
Kahveci Kasaplar s. 10 135 

8.93 
0.38 

IG.80 
16 
• 
9.93 

48.91) 
12.98) 
84.81 
18.22 
19.76 
12.54 

6.70 

15.34 
19.60 
4.44 

17.97 
1.55 

(99.97 
(2499 
(5.64 
(J.41 
2.90 

1 9.~4 

o 19 

1 68 

3.26 
6.33 

2.97 
3.84 

4.99 
3.18 

6.47 

9.45 

0.41 
l.49 

H.l5 

6.39 

1 53 

2.04 

uo 

0.78 

2.28 

9.31 

3.38 

1.35 

9.92 
6.36 
186 

2.59 
1.79 

0.08 
Ut 
3.20 

• 
l.99 

12.38 
1696 
3.64 
3.95 
2.51 
1.34 

10 

3.07 
3.92 

0.89 
3.59 
0.31 

ı9.99 

1.13 
0.68 
3 91 

Ceza 

60.45 

3.04 
3.18 

1.21 

1.22 
U 8 

2.32 
1.60 

0.07 
3.03 
2.88 
0.30 

15.27 
3.29 
3.55 
2.25 
1.20 

2.76 
3.53 

324 

..... 

3.5ı 

Mahallesi 

• 

Kılıçali 

• 

• 
Kemankeş 

« 

• 

Ömer Avni 

Kem;tn.keı 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Ömer Avni 

){emanlı:ea 

• • 
• 
• 
• 
• 

KılıçaJı 

Kemank., 
• 

Kllı<;ali 

• 
Keınankeş 

• 
Kemankeş 

Kılıçali 

• 
Önıtr Avnı 

P. T. 

Kemarık~ 

• 
p 1' 
Kemankcıt 

Kenıanke 

• 
• 

• 
• 
• 

Sene al 

940 

• 
• 
• 

• • 

• 
• 

• 
• 
• • 
• 

• 
• 

• 

• 
c 

• 

• 
931 

• • 
• • 
• 

831 

• 
• • 
• 
• 
• 

• • 
• 
• 
• 
• 
• 

• 
• 
• 
• 

940 

• 

• 
• 

938 

Ceorrrtl namına çııkarılan .muhtelif 
tar .li tobliğ zarfların yazılı adr= 
te ı,~l urınıaması ve nerede oldu
t ~r un da be lli ohnamasmdan iade 
t>d · ldi:ğı tt<bliğ zarflarının zahrm
daki .ıneşrulıatlan anlaşılmakla ila
nı>n t!!bli.gat ilasırıa karar ver:ildi
ginden Cemilin, sözü geçen arzu
hale tarııhi ilandan itibaren on gün 
zarfı.r:da cevap veıırr.ek ve 1/7/941 
salı gfuıü saat 11 de mıilike.ın€miz
de isbatı vücut etmesi ve.' a kanu
ni bır vekil göndermwi lüzumu 
teılılığ yerine ~ek üzere ilan 
cılunur. (5608) 

2000 ton kriple kömürü alınacak 
Tahmin edilen bedtlı t27.000) lira olan 2000 ton k.ripJe kornurü askeri 

fabrikalar umum müdurh.ıgü merk:e::z. ~atınalma komi~yoııunca 2/ 7/ 941 çar
famba günü saat 15 de kapalı zarfla ihale edilecektir. ~ıuvakkat t.enüna1 
(2025) liradır. Tekli! mektuplarını me.ıkür &ünde saat 14 e k.adar komis-

Kannırı Emine Nevin tarafından 
aleylıinirze ikame olı.man sulh te
şelıbüsü davasından dolayı namını
za çıkarılan ve yukarıda yazılı adr 
resinize gönderilen davetiye ve is
tida &urelin!n ikamcigirhım:zın meç 
hılli)·eli NısOOile bHirtcbliğ fade e
dilmiş ve size 10 gün müddetle ila
nen tebligat icrasına ve muhaıke
.....,nin 3/7/941 tarihine müsadif 
perşembe günü saat 10 a talik.ine 
mahlremece karar verihm4' oldu.
ğundan meııkı'.ır gün ve saatle mah
kemede ha.zl'r buluıunanız ve hu
lurnnadığını.z lakd.irde H. U. M. K. 
nun 398 inci maddesinin talibik oii
Jece.ği <ilanen tooliğ olunur. (5<!00) 

Tophane Maliye Şubesi mü.kelle rlerinden yukarıda adı ve ticnretc;lh adr esı yazılı şahı~lar terki ticart"tle y<"!ıi 
adreslerini bildirmemişlerdir tebliğe salcihiyetli bir kinısede göstf.rmemiş ve yapılan araştırmalarda bulunamamış ol~ 
duklarından jhbarnamelerin bizzat kendilerine tebliği mümkün olro<1.mıştır. Keyf iyet 3692 No. Ju kanunun 10 ,.l, l 1 inci 

Feııal 8ikuı.~i 

"' Emin Fidan 
:Kabine: llf';i.rlaı 
:r.ıtiP apıartımaru, 

• · ,· 'l'e\e!o 44->95 -
~~~:P llN;: s..ıı,. İs-

taoon ,.anı. 

yona verm~lerı. (4690} 

* Zeytinburnu silah tamirathanesi 
müdürlüğünden : 

Oplik nıal.ı.eme tanıı•·atında mütehassıs yet~tlrilmek ve bilahare de ayni 
~ üzerınde çalıştırılmak üzere Uç san'a tkar işçi aranmaktadır Yapılacak: im
tihan netıces.i nde muvaffak olanlar se ı;;:ı ... t'Ct'k tu'. Anu edPnlerın Zeytinburnu 
silib tamırathaneitnt muracaatlan. (4545) 

Sahibi: E. İ Z Z E T, Neşriyat Direktörü: Cevdet Karabilciıı 
Basıldıiı yer: •Son Telı:-raf• 111atbusı 

madtlelerine tevfikan tebllğ yerine gec;:mek üzere nan olunur. (4851) 

Ticaret Vekaleli İç Ticaret U m um Müdürlüğünden: 

30 İkinoit.eşrtıı 1330 tarihli cEcneıbi Anonm ve Sermayesi Esha

ma Münkasim Şmketlcr Kanunu• hüküımlerine tev:f~an Tüııkiyede 

çalı.şrnasına izin verilımiş olan ecnebi şirJ..-etlcrinden Atlantis (Le

van!) Limited Şirketinin TürJ<iye Umumi Vekili Willrid Mansfield 

bu de:fa müracaatla haiz olduğu salahiyete binaen, kendi yerine 

Sual Bolton'u ,.wı tay>in ettiğini bildirmiş ve lazım gelen vesııJki 

vermiştir. 

Keyfiyet tetJuk 
maltla il.1n alunıı.r 

edilerek kanuni hükümlere uygun görülmüş ol-

Nafıa Vekaletinden : 
t / 7/ 941 cuma günü saat 18 da Ank~rada Nafia Veka1ell bina ~ı ic,·lnri(' m. 1-

zeme müdürltıgu odasında top1anc:.n malzeme eksiltme komisyonunda b; f"ne 
iç.inde ödenecek ba~ım tiereti takrilıl 6000 li..ra bedel tahmitı edilen \ 'ek ıe n 
ne~Tctmek1e olduğu fenni ·ve ıdarf ı uccmuc.ıların tertip ve tab" ın ın k .ı p3h Zı.: r 
usulü ile vahid i fıyutları uzer nd<-n ek ıl tn ı esı yapılacaktı r 

Ek.sı ltme ~ ·t m \e tefcnuat. b del 12 oJ:ı rak ma!1~n ıe mudU1 luğund('rı 
alınabilir . 

Mu,·:akkat t.e 450 l rad1r 
İsteklili!rın tekl <: ktupla rın muv nk t 1l'm·nat ve sa 1 •amc ıııd ) z :ı 

\'esaik ile birlık.tıc e y g n 'P t 15 ,. k, rla rtıe~.k ur k c. ,.o. a k L 

muk.abiliJıde verme.r.·ı lılzımdır. !3419 4828) 


