
Baımaharriri: ABiDiN DAVER 

TELEFON: %3300 

ADRES: Caialoilu 
Nrıruonnanİy• Cadd .. i 

Na: 54 

ABONE 

Yıllık 1200 

. r 
SAYI 691 - SENE 2 

TAKVİM IKKAT 

1 . iı :ılcn 

l"ıl: 1941 - Ar: 6 - Gün: 171 
20 - Ha.ziran - CUMA 

. ., ... "eri 

1 
Rumi : 135'1 - HAZİRA~ 7 

1 
_ _ ,_·r-i lm~•z_. __,__H~ic_n_: ı_3_s_o-e~_emıı_~_·y_e_ıe_ve_ı_2_t~ ı / 

F 1AT1 
H.,.ye~e 

3 
T elgral: İKDAM 

e oylı.k 6001 
3 ay l ık 300 

latanbul J GÜNLÜK SiY ASI HALK GAZETESi Son Telgraf Matbaasında Baulır.11 Kuru,tur 

'-------------------~·--------J 
Amerika harbin 

eşiğinde 

Hergün siatemli ve mun
tazam bir yürüyüıle har
be yaklaıan Amerika, bir 
adım daha atmqtır. Ame
rikan genelkurmayı «ha
zırlıklarımız tamam» de
diği gün, Amerikan harp 
makinesi de Amerikan 
harp sanayii gibi lngilte
renin yardımına koıacak
tır. · 

Ankara. 18 Haziran 

A ınerika, adeta metotlu 
bir suretie harbe doğr:u 
gidiyor. Şöyle bir bakış. 

ta, bu gidi.'j, hadiselere uyarak 
rastgele bir yürüyüş gibi görünü
yorsa da hakikatte pJi.ıılı, program
lı, hesaplı bir hareket ve sryaset 
karşısındayız. 

Geçen sene bugünlerde, Fransa 
çökerken Fransız Başvekili Dalad
ye Amerikanın, hemen hemen har
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be girmesine muadil bir talepte ı;.:....::.o'------'~L..--;;...------ı~-L-------ı 
bulunmuştu. Daladye, Ruzvclte 
gönderdiği nıes>ıjda •dünya~· a ha
kim olmak üzere bulunan kuv\'e
li imha etmek için Allanliğin öbür 
larafıııdaıı külleler halinde tayya
reler gelmesi lıizımdır. diyordu. 
Kütle halinde tayyare, miirette
batsız geldiği takdirde bir işe ya· 
raınazdı ; çünkü Fransız ordusu ve 
milleti bozgun halinde idi. Esasen, 
o tarihte, Amerikada, Fransaya 
gönderilecek kütle halinde fayya
re, ancak Anterikan ordusunda \le , 
donanmasında vardı. Rtızvelt, Fran 
5ız Baş\ ek ilinin ne istediğini an~ 

Son haberlere göre Suriyedeki vaziyetin haritası (siyah oklar Fransız 
mukabil taarruzunu ve beyaz oklar da İngiliz hareketini gösteriyor.) 

Suriye cephesinde Amiral Darlan 

Müttefik kuvvet- Gol kuvvetleri
} er Şam şehri 

• .. •• 
uzerıne yuru-
meğe başladı 

Jaınıştı. Daladyeye verdiği cevap- -Hür Fransızlar Şam 
ta ·Mc\'Cut şartlar içinde kaıbil yolu Üzerinde 
ol~n ga~ reti ~·apan Amerika Bir· 
leşik Devletleri hükumetinin, mili- M e z z e 'y i z a p t etti 
telik hükt'lmetler mukaveme-te de· Kudüs, 19 (A.A.) _ Şam'ın 4 
vam ettikle-ri müddetçe. bn gayret- mil garbinrle olan Mezze'nin bilr 
lerı'nı' iki misline iblağ edeceğiııi F k ti t ' · -d · ransıız. uvve eri ara'""' an ış-
en enerjik bir fü;~nla tekrarlarım.• gali üzerine müttef1k lruvvetler 
demişti. Fakat, manen ve maddeten Şam'a taarruza l:ıaşlamlŞlardı.r. 
bitkin bir h~lde bu~u~a:" Fransa, BEYRUT YOLUNDA 
enerjik bir hsanla bıld.rılen bu u-1 
zun vadeli yardım yerine acele mü- Kudüs, 19 (A.A.) - Resmi rad
dahale beklediği için, Amerikadan yo muıharıiri dün akşam yaptığı 
imdat beklemektense AJmanyadaıı neşriyatta Avustralyamn ikeşiıf 
mütareke istemeyi münasip gör· müfrezelerinin Meırcayum ınıntar 
müşlii. o zaman, Ruzvelt, hiç şüp- kasında Beyruttan 24 kilometre 
besi2 , Fransanııı istediğin; yapama- mesafede olan Damur !ııöyüne var
maktan ve İngiltereni'n yalnız kal- dıklanru bild~. 
masını önleyememekten biır vicdan (DeYUlll ' llnell IM!JfMııl 
azabı duymuştur. Nitekim bu ta· 
rihten sonra, Amerika, kendi siya· 
setine muayyen bir plan ve pl"O

gıram çizdi. Bu p!An ve praıgrıı
mın ana ahatlanna göre, · bir 
taraftan İngiltereye, mümkün o
lan heı- yardıım.ı yaparken diğer 
taraftan kendisi de azami gay
retle harbe hazırlanacaktı. İn· 
gillere, bu yardımlarla ha.,bi kaza· 
namazsa . <>nun filen de yardımı
na koşacaktı. Geçen yazdanberi A
merikan siyaseiliıin şiarı şu ol-

Finlandiya 
askeri ha. 
zırlık yapıyor 

ihtiyatlar silah 

altına çağı rı ldı 

mwıtur: İngiltereyi bu harpten Fı"n-Sovyet ko
muzaffer çıkarmak için, ne lazım· 

sa yapmak. • • f l" 
Amerika siyaset;, aylardanberi, mıteSJ" aa ıye-

lşte bu şian tahakkuk etti.ı:mek, 1 • o •1 tt• 
için, çizdiği pl3.ıı ,.e program daire- t 1 n ı ta tı e 1 
sinde ve dikkatli gözlerden kaçını· 
yan intiz&mh bir yi.irii~~le hedefi- \ . Helsinki (19 (A.A.) -:-- D. N. ~: 
ne doğru yüriinıcktedır. Ameriıka· Fınlandıya ıstıhbarat aıansının. bır 
nın şimdyc kadar filen harbe müda l tebli/!ine göre Finlandiya emruye
hale etmcyi~inin sebepleri ara,ın- tini '<0rumak için diğer bitaraf dev 
da İngiltere;,;.ı Alman ve İtalyan Jetler gibi müdafaa tedbirlerini 
ba,mlelerine dayan.makta olması . takviye etmek üzere tedbid'ır al • 
a~· ni zamanda, Amerikanın iki cep (Devamı 4 üncü sayfada), 
beli (Atlas Okyanusunda ve Bü
yiik Ok)•anusta) bir harp için, kafi 
derecede silahlanmamış bulunma· 
sıdır. Muhterem okuyu<:ıılarnnız, 
elbette dikkat etmişlerdir ki Ame-
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(l)evantı 4 üoeti sarfaıda) 
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Yeni tefrikamız 

Esrarengiz 
ı o .. ansoz 

Arkada§ımız M. Feridun 
tarafından dilimize çev• 
rilen bu eser dünyanın 

en güzel zabıta tefrika-
larından biridir 

Yakında neşre 
başlıyoruz 

ne Fransızlara 
karşı harbetme 
melerini söyledi 
Darlan, Gol taraftar
ı arının aff edilece

ğini söyledi 

Amiral Darlan 

\rictıy, 19 (A.A.) - D.N.ıB.: 
~ekil muavini Amiral Darlan 

Sur iy>eed harbeden General dö Gol 
taraftarlarına radyoda hitap ederek 
mütarekedw sonra düştükle-ri ha
tayı iZaılı etmiş, ,bütün vaziye-ti kaıv
raınıyarak vazifelerini iıfa etıniıyen
Jerin mes'ul oldulklauu SÖ'ylemiş 
ve şunları ilave etm.iştir: 

cDö Gol taraftarl.arma .Alman.ya 
ve İtalyaya karşı muh-ar~ de
vam etmeleri larzıırn geldiğin.i sıöyl~ 
ıniştir. Halhuki i:1L Fraıwz vatan,. 
da.şiarından başka dıasım olarak 
karşılarına kim çıka<Jıkh? :Oaıkarda 
Gaibooda ve şimdiki Suriıyede kar-

(Devamı dördüncü sayfada) 

Türk Alman 

muahedesi 
-~ 

lnönü'nün
1 

Hitlere bir 
• 

mesajı 

Hitler dün Berlin 
elçimizi kabul etti 

Berlinde 
büyük he
yecanla 
karşılandı 

Alman mil le ti 
Türk dostluğunun 
teminini sevinçle 
karşıladı, gazete-

f Ier İnönünün resl mini neşretti 

Berlin, 19 (A.A.) - D.N.B. bil
diriyor : 

Führer yeni Başvekalet binasın
da bugün öğl ed en sonra Türkiye 
Büyük Elçisi Geredeyi kabul et
miştir. 

Büyük Elçi Führere Türkiye Rei
sicüm1huru İsmet İnönü'nün şahsi 
bir mektubunu tevdi etmiştir. 

Kabulde Alman Hariciye Nazırı 

V cm R;bbe trop da hazır bulun
muştur. 

Berlin, 19 (A.A.) - Hususıi .mu-
habiriımiz bildiriyor: 1 

Türkiye ile Almany a arasındaki 
dıostlu:k paktının imzası, Almanya
da, ıhar'l>in ilanındanberi en l:ıü,yük 
heyecanı tevlit etmiştir. Haıber, dün 
akşam Berlinde bir bomıba gibi pat 
lamaış, pek büyük bir lluzla del11ıa 1 

(Devaını 4 üncü sayfada) 

Tiirk - Alman Paktı 
Şefin azimli 

samimi idaresinden 
Yüksek Milli .. 
goren 

ve çok 
yalnız 

... 
uzagı 

Türk 
milleti değil bütün dünya, muharip ve 
gayri muharip müteşekkir ve memnundur . 

'"',.. ... ,,,, ..,,. "' - ........ 

A nkarada Alman Sefiri " 
Von Papen ile Hariciye Hem Milli, hem mil-
Vekili Saraeoğlu arasm- Jet 1 er arası böyle 

da bir dostluk muahedesi imzalan-
dı. Bu muahede imzası günü der- müstesna bir mevkie 
hal mer'iyet 

0

mevkiine girecek ve nail olmak az adama 
on sene müddetle muteber olacak-
tır. Pakt sür'atle tasdik olunacak m Ü y e S S e r O 1 U r • 
ve Berlinde teati edile~ekHr. 

0 
_ _ • • • • •• 

Türkiye hükumeti böylece Al- Yazan : --..,. 
manya ile münasebetlerini sağlam f . .. .. 

mıya muvaffak olmuştur. Harbi~ H Şükrü Baban 
patlamasından evvel demokrası- • 

Fakat harbin inkişafı \ ' e yeni yCTıi 
safhalara girııı.,,ile Ankaranın ıa

kip ettiği yol daha açık görühni)e 
başladı. 

Alman ordııları Romanya)' a gir
dikleri tarih!~ her tarafta Türki-
yenin ne yapacağı soruşturuluyor
du. Bu sualler ve bakınmalar sıra
sında Tür.kiye Bulgaristan ile bir 
ademi tecaçüz paktı imzaladı. Ar•· 
dan on gün geçmeden Alman or
duları 111usUhane bir su.rette 'V8 
müttefik sıfatile Bulgaristana gir· 
diler. Balkanlar bakımından har· 
bin hassas bir saflıa~ı ba~lamı~ bu-

ve devamıı temeııer üzer.ine kur- tOrdınaryus profesor 

lerle İngiliz ve Fransızlarla bir ---------"' 
ıttifdk muahedesi akdetmiş bulun- \ til Tür' ki . ın· ı lunuyordu. Alııian askerleri Tiirl<-

. .. anlaşma, zarure e yeyı - 8 ı h d d . ki ki 
duğumuzdan dünya Bcrlm ile mu- . . f d h b .. "'ki" ek- u gar u u una ~ a a~ma Rn 
nasebetimizin ne olacağını alaka 1 ~lizB~lha m a Alar e sdurub" ıyee !ık fiilen içtinap ettikleri gibi resm en 
ve merakla takip ediyordu. Bir kı- tir. 1 a.ssa m~ny~ " ır. 3~~- • de hükumetinıize teminat verdiler. 
snn zevat ecnebi \' e yl'rli öyle te- böyle ihtımallere ımkan \"enldıgmı Tiirkiyeııin yanlız kendi hudut , .e 
vehhiiın ediyorlardı ki İııgiltl're ile gösterecek enıamer görünüyordu. (Devamı 2 nci sayfada) 

Türk - Alman 

muahedesi 

Londrada 
tasvip 
edildi 

LONDRAYA GÖRE 

Almanya Sov-
yet Rusya Üzeri
ne yürüyecektir 
Türk- Alman paktı 
fngiliz-Türk ittifakı
na halel getirmiyor 

YAZISI DÖRDÜNCÜ SAYFADA 

A1mım Haıdcı)e Nazsı '.ll.~ bir nyıılıatte 

saf r a,n bolu da İtalya da bizimle 
müthiş kasırga dostluk istiyor .• 

Bir çok binalar yıkıl- Ne Almanya, ne İtalya 
dı meyvalar harap oldu bir şey istemiyor 

Sami Karayel ateş püskürüyor 
Safranbolu, 19 (A.A.) - Dün 

çok şiddetli yağmurla birlikte 
müthiş bir kasırga olımı§, bir çok 
binalar yıkılmış, bir kısımları da 
harab olmuştur . Bir çok meyva a
ğaçları devrilmiş, kalan ağaçlann 
meyvalannın üçde ikisi dö.külmii§ 
tür. 

Berlin, 19 (A.A.) - İtalyan ga
zetesi Gazetta Del Popolo, Musso. 
lini'nin nutku hakkında 13 Hazi
ran tarihli makalesi Berlin mah
fileriuin nazarı dikkatini celbet
miştir. Haklı iddialarıma kar

şı mugalataya sapıldı 
~~~~~~~ .. ~~~~~~~ 

Hakikati 
suitefsir 

tahrif etmek, sözlerimi 
eylemek doğru değildir 

•Ahmet Emin Yalmana gelince; bu zatın çok nazik ve herkesle hoş 
geçinir oldıığııııa harekatı milliye devrinde Kütahyada ·buluruluğum 
zaman şahit oldum, Merhıım göz tabibi F.sat paşa, beni on.unla tanış· 
tımı~tı. Nezaket ve müselleru inceliği olan •bu :ıatı muhteremle 
böyle belki de içinden çıkamıyacağı çetin bi:r milli davada karşılaş
mak istemem. 

Bay Ahmet Emin Y alınan, sırf Osmanlı tarihine a.iıt bir mevzu 
üzerinde istediği gi.bi ve gen.işçe bir hürriyetle kalem oynatmakta 
serbesttir. (Yazısı üçü1tcü sayfada) 

• 

Vekiller hey eti 
dün toplandı 
Ankara, 19 (A.A.) - İcra Vekil

leri heyti bugün saat 16'da Başve. 
kil Dr. Refik Saydam'ın riya~tin 
de mutad toplantısını yapmıştır. 

Türkiye garp devletlerile yaptı. 
ğı anlaşmalara rağmen Von Pa· 
pen'le daima teması muhafaza et
miş ve matbuatının aşırı neşriya
tına rağmen de f.:e kiyasetle bir 
siyaset takip etmesini bilmiştir. 

Herhalde, Türkiyeden hiç kim. 
se bir şey istemiyor. Ne Almanya 
p.e de İtalya. 

Mussolini ancak şunu demek is
(Devamı dördüııcü •ayfada) 

.... . . ... . • ~ ... ...... . . • . 

Açık alınlı siyasetimizi:a zaferi 
Ya:ı:an: Selômi l:ıı:ut SEDES 

Harbin başlaııgıcındanberi 
kavlen ve filen herkese göster· 
dik ki, hi.çbir devlet aleyhinde 
tecavüze niyetimiz yoktur, her 
milletin masuniyeti ve mülki la
maıııiyetini kendi masuniyet ve 
mülki tamanrlyetimiz kadar mn· 
kaddes sayarrz; mukaddes saydı
ii•nın: şeylere ne kadar hürmel· 
karsak kendi muk:addesatmuz 

' üstüne de o derece hassasiyetle 
titıeriıı. Bunun içindir ki, her
hangi bir istikametten gelecek 
tecavüzü önlemiye hazırız; vet'
diği.miz sözlere, d~tluklarımrıa 
da · sadıkız; · mukaddesalıınna 

hürmet besHyenler dostumuz, 

İngiltere mütle.fiıkimizdir, onun 
aleyhinde bizden lıerbanıgi bir 

hareket beklemek ve istemek a
bestir. 

Harp Balbnlartla ı....tatl-. 
mıza :aman bu elti· 

rüst \'e açık siyasetimiz değiş
medi ve maceraya aWınamakla 
verdiğimiz sözlere sadık kaldı
ğımızı bir kere daha isbat etmiş 
olduk. Bu yoldaki hattı barek ... 
timizin selameti.ni nıültdikleri· 
miz teslim ettiği gibi, Almanya 
da harbin başlangıcıııdanberi ~ 
sasen mevcut fili bir va:<iyeti 
nihayet ahdi şekilde de tesbit et• 
ti. Türok • Alman dostluk mua
hede•i diirüst ve açrk alınl• Tiirk 
milli siyasetinin tabii seyrinin 
haklı bir neti.,esidir ve bu \'azi
y~tin de tf'lıelliirü ve akisleri ı;ö
ğiisleriınlıi bir krre daha kab.,... 
tarak mutlu bir biıdisedio-. 
Alınaqya masuniyet \e müijd 

tamamiyetimize biin-tkiir •l
dnğıınu rcsn1en tr"yÜ ed.r.rkcn, 
İngiltere .ı,., lıinde mzd ... hiç
bir hareket ..adir olmıyacajıru 
da kabul ve .ilin etmiş oluyer. 

(Devamı 4 ündl saybda) 
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Dü~.·anın kuruluşuııdanıberi lbaş-ı lan, sulhü temin etmektir. iHari>e, 

l>yan ve sıonuna .kadar da devam ancak k.at't mecburiyetle girilece!k
edeceğ: anla:jılan uısanlık ihtiraır- tir. 
ları gözönüne alınırsa; aklıın, ıhik- • 
metin, namus ve !haysıyoeıtin, siyasi 
hak ve muahedelerin, şu ayeti ke-
rim.ede ve Resuki Ekrem Efendi-
mizin (Allah) n:mıı.na tebliğ bu-
yurduğu şu emirde pek beliğ bir 
surette hülasa edilmif olduğunu 
anlamak güç değOkiir. 

* 

* 

Müellifi: İRFAN DO(;AN 

Edebi Romanı 5t 

Bunu sen o zaman bir parça dü - ı' olduğunu ilk evveli sana o söyle -
fiinseydın, çok iyi takdir eder ve m~ .. alçak kadın, eğer bir parça 
bugünkü VJz,yele düşmıycceğin olsun akıl ve düşünüşe sahip ol • 
gibı; ser.. canaan seven şu arka - aydı, bunu imkanı yok yapamaz
daşını fenalıkla itham etmezdin.. lı. Çünkü böyle bir vak'a işitilmiş 
Fa~at ~en bunu nedense yapama- şeylerden değildir. 
dm .. buyük bir askeri iradeye sa- Ben bunları kendisinden işitti -
hip oldugun halde, gene askeri gu , m zaman adeta deliye döndüm. 
ruruo ufak bır şüphe yüzünden Biraz daha irademe sahip olama -
ıarS11dı ve gözün hiç bir şeyi göre- saydım, tabancamı çekip, bu alçak 
med~ kadını yerlere serecektim. İsa~ 

Emel bana bu vak'ayı sıra ile ki ellerim böyle pis bi.r iş için kir. 
anla'tığı zaman bütün insanlığa lenmedi. O anda, artık sevgi, ~ 
lan"t ettım. Kadınların bu derece muhabbet, her şeye linet ettim ve 
kıskrnç ruhta yaratılmış olmasına o san çiyanı bütün Iruvvetimle g,.. 
nasıl inanabilirdim bilmem ki.. riye iterek evin<len uzaklaştım ve 
üstelik araya bir sürü fesat kat - bir daha onu da göreml!dim. 
~ .. Lenim Beritle münasebetim ArWı: hep aeııı. d~üyordum 

ve fakat Beride acıyordum. Çü.nkA 
o tamamile masumdu, sen ise olıru 
yacak bir şüpheye kapılıp bir yu -
vayı yıktığın için 1azlasile kaba -
lıa tli idin .. 
Eğer bu vak'alara sen İstanbul. 

da iken §ahit olsaydım, muhakkak 
ki iyi bir şekilde netice elde eder
dik. Fakat yoktun Feri~ ... Ustelik 
bir de bana danlmıştın. Görüyor
sun ki, ben bu işde zerre kadar 
kabahatli olmayıp senin lehine 
hareket etmiş bir kimseylltı. Za -
ran yok, takdirini istemiyorum, 
çünkü b!'n 'bir sübayım ve bir su. 
bay arkadaşımı daima severim. He 
le çok eski bir arkadaşını olursa 
bunda zerre kadar kırgııılı1: his -
setmem .. 

Hatta, bu hAdiselerdeıı sonra, 
nişanlınızın evine gidip her şeyi 
bildirecektım. Fakat nedense buna 
lüzum gönnedim. Herhalde siz o -
nu terkederken, icap eden şeyleri 
söylemişsinizdir. 

İşte Ferit, 
ı:ıa tanıdı&ın 

een.iıı çot fe • 
SWldiıı bildik-

Sığır 

. 
leri bundan ibaret_ fakat hepsi 
doğru.. çünkü senin karşında, 

Emel gıbi sahtekar bir kadın ye. 
rine, ayni uğurda çalışmayı na -
mm üzerine ahdeden bir subay 
var .. ve bu sebepledir ki bugün iki 
miz de bir tesadüf eseri olarak şu 
hastanede yaralı bulunuyoruz. Bu 
gün yarl.ll sen, bir kaç gün sonra 
da ben buradan çıktıktan sonra ge 
ne ayni uğurda çalışacak değil mi
yiz? .. Şu halde birbirimizi aldat -
mağa hakkımız yok Ferit .. bilakia 
bütün duygularımızı aynen itiraf 
elmeliyiz. İşte ben bildiklerimi 
söyledim ve senin de bu işlerde 
çok haksız olduğunu bir kere daha 
tekrar ederim. 
Şimdi sen anlat, ben dinleye • 

ylın. İhtimalki böyle başbaşa kal
mak fırsatını bir daha bulamıya -
cağız. 

Ha, unuttum .. buraya nasıl geJ,
diğimi soruyordun değil mi? Sellİl\ 
gibi geldim Ferit... İsyan haberi 
lizerine, çok soğuduğıım İstanbul. 
dan, uzakla§U18k istedim ve bunu. 

t • • r ' ' 1 

_____ zo_-HAZIRAN- IHI 

bir istida ile alaya bildirdim. Ka-

Türk-Alman 

Başını doğrultarak yüzüme bak
tı: 

- Gene yanlış düşünüyorsun 
Ferit.. evet, benim için Emel de -
nilen o kadın ölmüştür. Bu pek ta
bii bir ıey .. fakat Berit senin naza.. 
rında daima yaşayacak ve sen mu
hakkak ki onunla mes'ut olacak -
sın .. bu, sizin gibi seven iki şahsın 
tabii bir hakkı değil m.i? 

Gözlerim yaşarmıştı. Zavallı ço
Sustu ve tekrar derin bir nefes cuk, Beridin öldüğünü nereden bi. 

bul ettiler ve beni kolordu merke
zindeki bir pıyade alayına tayin 
ettiler .. sonra da o alayla berabel' 
senin yaralandığın dağlarda ça -
h§tmı, didindim. Nihayet yarale • 
narak bu hastaneye düştüm. İşte 
hepsi bu kadar. Kısa amma zararı 
yok .. onu istediğin kadar geniş dü
§ilnebilirsin.. 

alarak düşüruneğe başladı. Kendi lecek .. şimdi o ihtimal ki toprak o
kendimden utanmağa başlamış - lup gitmişti. Saklanacak bir şey 
tım. Hakikaten, ben hislerime mağ kalmadığı için bunu da Stıade an-
10.p olmuş bir kimse idim. Hiç dü- !attım: 

şünmeden hareket edip kendi ba • - Öyle değil kardeşim, dedim. 
§IIna bu işleri açmıştım. 

. . , . Emel, bugün senin nazarında yal-
~~~~ğn~ ola:ı.u:· .. H~ şetey b~t- nız manevi olarak kaybolmuştur. 

mış .' .. Ya_c ır v~ye _g~- Halbuki Beril, o çoktan öldü. Ar _ 
mıştim. Sukünet bulabılmek ıçın, 'tık ne manevi ne de madd. b · B 
bu iyi kalpli arkad~ bir feY - rit bundan sonra be · ı ı_ ır ~ 
1er ko alı:: · tedi nım çın mev 

nuşm ı.s m: . . cut değil.. çünkü bir buçuk ay ev-
- Olan oldu kardeşı.m, dedim. vel intihar etmiş .. 

~ık bugün ı;ıe lı<;nim_ için bir Be. Birdenbire yerinden sıçradı: 
rıt, ne de senın içın bir Emel mev - Ne diyorsun?!. 
cut deiil., (Daha vu) 

Türk-Alman 
paktı 

(Baş taralı 1 ıncı •a>l•da) 

nuyoruz • 
Yüksek Milli Şefin azimli ve çok 

uzağı gören samimi idaresinden 
yalnız Türk milleti değil. bütiin 
dünya, muharip ve gayrin1uharipJ 
müteşekkir ve memnundur. Hem 
milli, hem milletler arası böylt 
müstesna bir mevkie nail olma} 
az adama müyesser olur. 

Hüseyin Sülcrü BABAN 

, Mes'ut bir izdivaç 
, İstanbul Meb'u~u, Bnşmu-

1 

harririmiz B. Abidin Da\·erin 

, kerinıe•i Bayan Perizad Da· 
, verle C. Merkez Bankası İdare 

Mecle.i Reisi B. Nusret :!\ofetya
nın oğlu B. Zafir Mel yanın ni

~ kah törenleri dün Aıı.kara Be· 
tediyesi nikillı salonunda güıi
de davetliler huzurunda yapıl-

ı mıştır. Yeni evlilere en sami- ı 
1 mi tebriklerimizle aaadetler 
1 temenni ederiz. 
~ J 



Bahriye Nezare- lspanyadaJ 
ti b!r emri . galeyan -

yevmı neşrettı 

Yeni İzlanda 
naibi 

beyanatında 

r;; 1e~G_!N 8 •] Sami Karayel ateş püskürüyor 
CvAZIYET 
Türk • Alman anlaş- h a k 11 İ d d İ 8 1 a f 1 m 8 k 8 f Ş 1 
~an~~~n~:;:1~~!ında m u g a 1 a t a y a s a p ı I d 1 

Bahriye ihtiyatlarına 
" hazır ,, olmaları 

bildirildi 
Vaşıngton 19 (A.A) - Bahriye 

nezareti bütün bahriye ihtiyatla • 
rına hitaben neşrettiği bir emri -
yevmide <ha.zır. bulunmalarını bil 
dirmiştir. 

Harp fi!-OSu ih tiya tlan henüz biz 
mete çağırılmamıştır. 

Bahriye nezareti ticaret filosu • 
nun genişletilmesi için icap eden 
mürettebatın temini için de adam 
tedariki hususunda bir beyanna -
me neşretmiştir. 

Bahriye nazırı Albay Knox, ge. 
çen hafta alakadarlara gönderdiği 
bir tamimde ticareti bahriye su -
bay !arının her an donanmada faal 
hizmete çağırılabileceklerini ha • 
her vermiştir. 

KIBRIS TA 
Arzu edenler tahli

ye edildi 
Lefilroça 19 (A.A.) - Kıbrıs si

vil halkından arzu edenlerin tah
liyesi hakkında şu malıimat veril
mektedir: 

Fransa haksız olaral 
Fası elde etmiştir 

1 
İspanya 19 (A.A.) - Tass ajan 

sı bildiriyor: 
İspanyada çıkan Arriba gazetes' 

neşrettiği bir makalede Fransanır 
Fası muhafaza etmek arzusunu 
takbih ediyor ve diyor ki: 

Vaktile Fransa hiç bir hakkı ol. 
maksızın Fası ele geçirmişti ve 
bugün de muhafaza etmektedir. 
Halbuki Fas hukukan İspanyaya 
aittir. Belki Fransızlar bunun ma
ziye karışmış olduğu mütaleasında 
bulunabilirler. Fakat İspanyollar 
ve Faslılar böyle düşünmüyorlar. 

--o---
Almanlar Pariste bir 

mektep açıyor 
Bedin, 19 (A.A) - Alman ma

kamları Pariste bir Alman mekte
bi açmıya karar vermişlerdir. 

Yunanistanla Almanya arasında 
ticari mübadelelere tekrar l>aşlan
mJŞtır. Yunanistanla yabancı mem.. 
leketler arasındaki tediyat Berlin
de takas edilecektir. 

Küçük haberler 

aktedilen ademi tecavüz 'Ve dootlu:k Görüyorum ki, bana taarruz e- ne demek istiyor?. Bugünkü Tür- ( Ahmet Emin Yalmana gelince; 
anlaşması her tarafta lbüyü!k bir denler tarihin canlı ve gayrişahsi kiyeyi, Sultan Aziz, Stıltan Ha - . bu, zatın çok nazik ve, herkesle 

"N k d • aliı.ka uyandırllll§, dün bütün dün- _ _ . ' .. .. ınit devri mi addediyor?. Hayır, h-0§ geçinir olduğuna hareatı mil· 
orveç ya ın a IS- ya radyolan •bu lhadiseden bahset-' olan malını şahsı vadiye dolonuş- buna ne ilim ve, ne de tarih mil - liye devrinde Kütahyada bulun • 

tik la} e kavuşacak• miştir. Radyolara göre anlaşmanın lerdir: Bu.nu h-0ş görmek :_azımdır. saade etmez.:. duğum uman şahit oldum. Mer. 

d d• muMelif memleketlerde· uyandı;r- Nıtekım, ıiıyatlarıınıza baglanarak Ben, ll1' Mıdhat paşanın ve ne hum göz tabibi Esat beni o-
tır " e 1 dığı akisler şöyle lıülasa edi!ıj,illr: ho.~ gördüm. ~kü, bizde ilım de Namık Kemal ve. Ziya paşa - paşa, 

Rekjavik 19 (A.A.) - !:ı:landa - L<>n<lra radyC6U: Anlaşmay~ ver- mun,akaş~lar ~u~alarını kaybOOıp ların, hatta Şinasilerin şahıslan nı:'.1Ia taru~tı~ş~ı. Nezaket ve 
~ın yeni nai,bi Svienn Bjoernss~n \dikten 510~ lbu:"d~ kaya.ı ihtira- §~sı vadiye d~k~ek . talıhsızlı- hakkınd" hürmetsizlikte bulunur musellem ınceliği olan bu zata 
zlanda parlamentosunda bugun ıiyı tebaruz ettırmış ve Tüıık • İn- ğine uğramak adetindedir. bir şekilde yazı yazmadım. muhteremle böyle belki de için.oon 

Jeyanatta bulunarak demiştir ki: giliz muaıhedesine tam bir riayet Ben, Osmanlı tarihinin, karan • Ben, tarihe karışınıı bu meşhur çıkaınıyacağı çetin bir milli dava-
•- Bütün izlandalılar Norveçin gösterildiğini kaydeyleı:niştir. İn- lık bir sayfasının kyü.zünü gücüm adamlann asıllarının ve, dedeleri- ~ karşılaşmak istemem. 

ıanında tekrar tam hürriyet ve giltereni.n bu anlaşma müzakerele.. yettiği kadar tenvire çahştım. Bu nin menşelerini yazarak bir tarih Bay Ahmet Emin Yalman. sırf 
.s:iklale kavuşacaklarını ümit eder cinin her safhasından haberdar e- yazılarım şahsi olmaktan uzaktı. yaptım. Eğer, bu nüfus künyeleri Osmanlı tarihine . ait bir mevzu il-
ler. Her I>e kadar kral, hükı1met dilmiş bulunduğunu bildirnllştir. Tarih, ifade ve, mütalea ediyordu. yanlış ise tashihi yine tarih nok • rerinde istediği gibi ve genişçe bir 
ve birçok şahsiyetler memleketi j Bedin radyosu: Anlaşmayı ve Ben, tarihi tahrif etmedim. Tah- tai nazarından ehem ve elzem gö. hürriyetle kalem oynatmakta ser. 
terketmek mecburiyetinde kalmış- J Hariciye Vekilim.izin ıbeyanatını li! ile veçhelendirdim. Şalısi ola- rülebilirdi. Ve, tashihi cihetine gi- besttir. 
!arsa da N-0rveçte mukavemet hala aynen okumuş ve fbunun müsait ve rak kimseye tariz etmedim. Yazı- dilerek tashih olunabilirdi. Binaenaleyh; çok nazik olan B. 
devam etmektedir. Memleketini 1 müsbet şekillerde tefsirini yapmış, !arım ortadadır. Dediğim gibi, biz. Dedim ya; dünün 0 devre ait Ahmet Emin Yalmanın hakkunda 
kahramanca müdafaa eden Norveç J öki taraf matbuat ve radyo neşriya-ı de mevzuu dem•tirip, mev_!:udan bulaşık, ve karanlık tarihini bu _ yazmış olduğu ve, Türklük dava
milleti tarih huzurunda isti.kl1ılini tının d-Ostluık ve mütekabil itiroat hariç mugalatalar vücude getirmek günün müstakil, mütecanis ve mu- sına ait yazılarını cevapsız bırak-
temin etmiştir. zihniyeti dairesinde vullouu arzusu- 'enkid ve tahlil işinı maddei asli- ı vahhid varlığile bir tutan muarız. mayı münasip buluyorum. ----o---- nu kayıt ve tebarüz ettirmiştir. 'eden ayırarak bir takım hissi ve !arım ya tarihi hakika.tleri bilmi _ Nizamettin Nazife gelince: Bu, 
ArJ·antinde bir suikast Roma radyoou: Anl~ayı bildir- gayri ilmi mevzua sürüklemek a- yorlar ve yahut mevzuu mugala- ı:atın bana karşı olan tarizine hay-

dikten sonra ıbunun ehemmiyetinin det hükmündedir. aya sevkederek tenkicllerini şah- ret ettim, 
keşfedildi büyük olduğunu söylem~ Türk - İşin pek garin tarafı da; muarız- 3i ve hissi fikirlere istinat ettiri _ Çünkü ben, romanımı hazırla • 

!Bueoo-Aires, 19 (A.A.) _ Criti- Alman dıootluğunun 17 nci asıTdan larım, öztürk milletine istinat e, yorlar... madan evvel Nizamettin ile bazı 
Ca ga"e""sı· diyor '-' ·. başlamış bulunduğunu an!atımış, den ve. bir kütleı· vahide '--!ind muharrir arkadaşlar huzurunda .,. ""' "'' Binaenaleyh; Osmanlı tarılıine b 

Söylendig-ine göre, sag· cenah fır hem rahmetli Atatü~kün, hem de bulunan mütecanis ve mevaddı u mevzu üzerinde müteaddit ko-ait bir nülus künyesi yanlışlığı al · 
kaları tarafından h~lanan bir Reisicümhurumuz İs.met İnönünün ·nebiveden an Türkiye Cümhu _ nuşm ar yapm.t§tık. Nizam, roma-varsa bunu tashih edip tarihe hiz- akdi 
Suikast keşferilmi" ve polis t-,'-~-' Almanyada çok sayılan şahsiyetler riyet ve hükumetini ve koskoca nımın mevzuunu t 'r ile kalma-.., ..,,,.,,.. ;net etmek vazifemiz olmalıdır. takdis bil 
katı ibu suikastte, bazı askerlerin, olduğunu tebarüz etti.mıiştir. bir inkilap Türkiyesini maattees- mış, e etmişti. Ve, fikir • 

d hed . Osmanlı devrinde paşalara·, Ar- lerimız' arasına'a t ·ı t mürtecilerin ve t~ fikir a- Macar ra yosu: Bu mua enın süf, Osmanlı İmparatorluğunun -·· amamı e mu a -
M.h d 1 tl . d tl ta navut Tahir paşa, Macar Ahmet bakat vard1, Hatta, romanunın 

damlarının medıhaldar bulund"gu• t ver ev e erı ve -0s arı ra- en müzmahil, en gayn· mu" tecanı's 
· '~ - f k ı·a · ti paşa, Kürt Mustafa paşa, Çerkes Midhat pa<ava ·- arkad la nu göstermfotıir. fından ev a a e memnuruye e ve kapitülasyonlarla bağlı, tarih - ' , ·~ aş rına a-

---. C b d · Mehmet paşa, Arap İzzet paşa ilh.. t't olan aksamının b" kıs N' 

Kı,brıstan kendi arzularile tahli-1 * Londra: - İngiliz hükümeti, hür 
ye edilenler aras:nda Val"Ş)Va ve Fransızların veya Nazi rejimine karşı 
sair başlıca P<>lonya şehirleri aha- işbirllği yapan diğer mi!Jetler için yapıl 

li , d 500 k d Lehi" fiki d dığı gibi bir .hür Almanlar• teşkilatı 

Fransada vapur inşa· 
atı hara: etle devam 

karşılandığını, ihaı;ı Har in e sı- çe yüz karası olan bir devrile mu. ır mını ı • 
1 . demek bir tariz ve, günah teşkil zamın daha şum· u1ı- e azılı f' kıh arkadaşı o an filti memleketın, kayese edip ortaya atmış bulun - u v • v '-

etmediği mallımumuzdur. k' ı il t t · tm ' ld • araya giren muval<!kat bir s<>ğu<k- malarıdır. ır er e e vıç e ış o ugumu a-
l .. ,_. t kr 1 ı · Bir yeni yetişme çocuk; bir ak- !enen burada yazmaklığıma mü • ..,..,an sonra, e ar e e e vermı.ş Efendiler! Bugünkü Türkiye·, ne 

Jd kı t b ·· tt' · ı· şam gazetesinde beni tenkid eder. saade buyuracaklarına emin;mdir, 
sın en a ar 1 r 8 

1amı meydana getirmeğe karar vermiştir. 
ve eski hükı'.ımet memuru bu un
maktadır. Bir senedenberi Kıhrıs
ta ikamet etmekte olan Polonyah
lar şimdi hü:klımet hesabına nakle
dilmişlerdir. Nazi tedhişi neticesin
de memleketlerinden kovulan ve 
K .brısta küçüık ticaret işleri yapan 
Yahudi mültecilerinden ıbüyü1< bir 
kısmı da K1brısı teı>ketmişlerdir. 

c dİjor 
<1 u arını e aruz e ırmış ır. milleti ve ne de lıükı'.ımetile, Os -<'-• d Ani er ken bugünkü teşkilatı esasiye ka- Ve hatta İkdam yazı işleri mü-ovıya ra y-0su: aşmayı v - manlı tarihinin o günkü siyasi ve 
d·kte t' Jtı'barile ıbu nununun, Türklük hakkındaki ta- dürürıe romanımı birkaç kereler 

---<"--

lskenderiye hava 
taarruzuna uğradı 
Kahire, 19 (A.A) - Mısır Dahi

liye Nezaretinin tdbli.ği: 
Bu sa:baıh İskeQderiye üzerine 

yapılan hava akını esnasm<la yal
nız birkaç bomba atılmıştır. Alarm 
bir saat sürmi1ş ve tayyare dafi 
topları ateş açmıktır. Maddi hasar 
hafiftir. 

Müthiş bir }rangın 
Berlin, 19 (A.A.) - Varşovadan 

D.N.B. ajansına bildirildiğme göre 
Lehistan Sol-0!-0v ımıntakasında 

Koczew köyünde çıkan yarııgın es
nasında iki saat içinde 23'5 lbina 
yanmıştır. 

* Nevyork - İtimad edilir bir menba 
dan öğrenildiğine göre, muhacır sıfati
le Aınerikaya bozguncu unsurların gir .. 
mesine m5ni olmak üzere 1 Temmuz
dan evvel muhacırlara karşı sıkı kon
trol tedbirleri alınacaktır. 

Lizbon, 19 (A.A.) - Burada öğ- 1 n sonra, ne ıce dahili mevcudiyetile mukayese e-
muahedenin '--'!tere ile Türkiye dil' emez ... Acaba sı'zler bu hakkı rif'ni. dünün tarih, ile karıştırma- tavsiye eden de kendisidir. Hal renildiğine göre Fransız deniz tez- mı;> 

h aras ndak . pakttan daha az Nhem sı ac·p olmaktan ziyade gariptir .. böyle iken Nizamettin Na.zilin bir. 
giıhlarında vapur inşaatına · ara- 1 ı 0 

- ·e bu zihniyeti nereden almış bu-
refü bir surette devam edilıneıkte- miyetli olmadı.ğını ve esasen hu- lunuyorsunuz?. Bu, toy ve şöhret düşkünü çocuğa: denbire tornistan edip bana taar • 

1 F " Af ·ka gu··n muahede ile tevsik ve te'yit - Kendine gel!.. ruz etmesini garip buldum. Acaba, 
dir. Bu vapur ar ran:sa ue rı - Midhat paşanın og·lu Ba" Alı· 

edil d tı k t · t;, AJm , D · ta · d bul · dostum zaman zaman fikir değiş-* Santiago, - Şili film sansür ko- da'~ Fransız müstemlekeleri ara- ı en os u emına ru anya "aydar, babasını mu'"dafaa eder - ıy'E! vsıye e unmayı vazı. Öy 
"" \ h f tt T" ki t kr n ~ bT · tirmek itiyadına mı düştü? le misyonu Almanlar tarafından yapılan sındaki deniz ticareti yollarında İŞ'- run er ırsa a ur yeye e ar- ken bugünkü inkilap Türkiyesile e ı ırım. Sonra, bu toy çocuk, ise aferin sana Nizam! 

•Garbte zo!er• ismindeki filinin gös- liyecel<lerdir. lamış olduğunu söylemiştir, * babasının bulunduğu devri ve beni ahmaklıkla itham ediyor, ve 
lerilmesinl menetmiştir. Komisyon ~za derviş Vahdoti'nin din namına, <>- Muarızlaruna cevabım bunlar • 
ları bu fil~ uydurma propaganda bünye mevzuunu bir tutarak mu- tuz bir vak'asında yaptığı bavrak- dan ibarettir. Yalnız, bu, yurddaş. 
!ilini olduğunu söylemişlerdir. Eski Yugosla vyada A ~ kayeselere girmek gafletinde bu - darlığı ortaya koyarak mugalataya !ara ve, hemşerilere şunu söyle • 

1 DAuARCIK lunmuştur ki, bunu bir Cüınhuri-
• Za""""b, _ (Ste!ani) Dem!ryolu talyan lı·retı• .. sapıyor... mek isterim: Dünün tarihini, dü -0

-- yetçi Oztürk çocuğu sıfatile şid -
nakliyatını tekrar tesis için Zağreb ile (Baş tarafı 2 nci sayfada) Bu çocuğun bilgisini tamire ve, nün kanunlarını, dünün çehresini, 

kuııanlıacak b detle reddederiro. d'· ·· .. 1 Belgrad arasında bir kaç gündenberi _ Ne için ooruyorsun ya, un- itmama çalışmak mümkün olma _ unun muzmahi ve, kapitülasyon• 
devam etmekte olan müzakereler nı- R 19 (AA) St f . R ları' Bay Ali Haydar, bilmelidir ki, <lığından yalnız şunu yazmakla ik !ara bağlı gayri mütecanis bünye. 
hayetıenmişlir · , oma · · a·ı ~.anı: .""" ~ ~Getir kulağını söyliyeyim! "günün ricali inkılapını dıı. bir tuta.. tifa ederim: sini bugünün mütecanis Türk var-

Münakalat buııiEdEın itibaren ~- mı gazete~e neşkr'.' yı en lır eknurl - _ Yağma y-0k, kulağımı. getire- . yasi bünyesile hi- bir vakit baba- ! hğile bir!Potirio karı<tırmasınlar. 
lıyacaktır . nameye gore es ı ugos av ra - _._ .. 1 , sının bulundugu· devirle mukayese - Derviş Vahdeti... smile Der-

lığına ait arazide Liubiana vilaye. 'mem, o ..... ya ~ye. viş ve cınsen Araptı. Ben, ise Ve Türkiye Cümhuriyetinin Os · 
• Bükreı, - (D.N.B.) Bükreı'le soı- tinde, veya Fiume vilayetine ilhak --: ~en de. s?ylemem! edilemez. Buna bugün hiç bir Türkmen kolundan, Kargın bo - manlı İmparatorluğunun bir is!J. 

ya arasında iolernekte olan yolcu tay- edilen arazide veya Dalmaçya hü- Dıyıp lberıkı odadan fıTladı, ben Türk ne razı olur ve. ne de müsa- yundan ana, baba bir Türküm... halesi olmadığını bilmiyorlarsa A. 
yaresi mutad seferini yapmak üz.ere de genlq bir nefes aldım. Mesele ade eder. Bu, apaçık bugünkü ta - • t• k" hır' tk l'tf N' 

k·'- t' b ğl b 1 l d •y Yani, Kastamonu'nun Kargı ka.za- ı 'a ur. un . nu unu. u en ızaı Bükreı tayyare meydanından havala- . wııe ıne, a ı . u unan yer er e ne imi-o !biliyor musunuz? Bu genç rihi varlığımıza tecavüzdür. tt N if de dah 1 lar k al 
It 1 li t 1 kt .,, sının Köprübaşı köyündeniro ... ; me ın az 1 0 a ıı uırken alçak bir yüksekliktdn düı;e- a yan re i carı 0 aca ır. mU'harrir bu harıp dolayısile dün- Bay Ali Haydar, dünün ve bu - okusunlar! 

reJı: yanmıştır. Tayyarede bulunan 12 ı . .' . lıkl Dedelerimi sayabilirim. Nüfus kün 
Yolcu l'le liç tayYa-1· ölm"otür" . • yadaki sınır ve a'kıl hasta arının günün rical inkilabını da bir tuta-. ._ ~ Ç uk b h 1 k d yemi yazmaktan maksadun da ile. 

• Vaşington, - Ticaret bürosunun 
bildirdiğine göre Nisan ayı içinde 341 
milyon dolar kıymetinde Amerikan 
mamu!Atı ihraç edilmiştir. (A.A.) 

oc a çeaıne sıra ar on u ne hal aldığına ve ne derece art- rak mukayeseye yeltenmiştir ki, 
Tepebaşında Garden!bar yerinde 

yapılan çocuk bahçesine 25 sıra 

konulımuştur. 

tığına dair bu doktorlarla mülakat bu düşünüşteki garabet, h'E!pimizi 
yapıp gazetesinde neşredecekmis! sinirlendirecek derecede gayrita -

O•man Cemal KA YGll.1 bil bir harekettir. Bay Ali Haydar, 
'. .._ ,. - ~ • '.. - -~ ' • • , < ' 

ride öldüğüm zaman beni ya.zacak
!ara tarihi bir hata yapmamaları 
lçin şimdiden bir vesika tevdi et
mektir. Bu, arkadaş da nüfus kün-

Ben, asil Türk tarihinin ve Os
manlı • Türk tarihinin şanlı say • 
falarında yer almış şerefli Türk 
büyüklerine hürmetkar olduğumu 
açıkça ilan ederim. Buna, hangi 
Türk -0ğlu Türk hürmetkiırlıkta 

kusur edebilir! Diye mırıldandı. Avukat yine -- - Hiikiınler içeri girdiği zaman 
ısrar etti: Büyük Zabıta P..omanı: 49 Janine ile arkadaşının kedı göz. 

_ Bir bedbahtın hayatı elle - lü. adam ismini verdikleri Lang-
rinizin arasında bulunuyor... - K E D ı• -., lande yatağının içine oturmuş -

,....-..--.. 

~'< ASKERi VAZİYET 
' 

yesini ortaya koymuş bulunsa fe. 
na olmaz .. belki, ileri de beniro gi
bi acemi bir tarihçiye çatar da onu 
da Arnavut diye gösterebilirler!. 

İşte bu kadar. 
M. Samil Karayel 

SURİYE HAREKATINDA YENİ 
iNKiŞAFLAR KAYDEDİLDİ 

Haydi, vakit geçirmeden oraya 1 ~ tu. Müddeiumumi istintak ha • ,.,-""Öüyiik tarihi roman :121 "'\ 
gidelim... l' G. 0.. Z L U.. J k>mının ,~,.. "'"""· rom, dosyadan bir zabıt varakası çı • S uriyede mücadele devam Şam önlerindeki kıt'alann mu· Müddeiumumi bir ilham arı • karmış not alıyordu. Müddeiu _ · 

etmektedır. Kudiisten bil vasalasını kesebilecek mevlcie yormuş gibi etrafındakilerin yü.. ADAM mumi dedi ki: 

Sultan Aziz Nasıl Öldürüldü? 1 
·~----------~azan:M. Sami Karayel-J 

dir<ldiğine göre, İngilizler ve gelmek gibi daha mühim neti- zline bakl.ı. Birden kararını· ver- - - Matmazel Verm-0nt'un ölü-
Hür Fransız kıt'alan, Vişi kuv· celer elde edebilirlerdi. di. Kendisine d~en vazifenin mü hakkında bize söyliyecekle _ İşte vücude getirilmek istenen Sultan Azizin bocaladığı görülü-
vetlerinin Şam. ile sahil arasın- Şam cephesinde müttefik kuv büyüklüğünü taınaınile takdir T Ürkçesi M. F ~ridun riniz varmış. Dinliyoruz. meşrutiyı..tin yanlış anlanışı, -0n se yordu. Ali ""'anın vefatı devlette 
daki ıahada yaptıklan geniş vetler yeni ilerlemeler kaydet.. ederek şu emri verdi; • _ Evet, 

0 
akşam aktrisin iş • ne sürmeden Osmanlı İmparator- istikrar bırakmamıştı. 

yarma hareketini ön!emeğe mu mişler ve Şama 4 mil mesafede _ Haydi gidelim! gal ettiği dairede Laumier ile luğunu parça, par.ça edip yıkmıştı. Hele, Mısır Hidivi, padişahı, tu. 
vaffak olmuşlardır. Müttefik bulunan Mezze'nin Hürk Fran- "dd' beraber bulunuyordum. Zaten ekalliyetlerin istediği de haf hediyelerle ve hesapsız para 

k l İTİRAF - Mücrim olduğunu ı ıa e • d"? M t• ·d mal akdi ·1 lb kıt'alar burada. şiddetli bir mu- sız uvvet eri ta.rafından işga • decek değililın, dedi Janine... _ Ne diyorsunuz? bu değil mi i ı. .. eşru ı ı are, ve t mı e tarafına ce et • 
kabil taarruza ge~"1nişler ve iki li~ •rra Şama taarnua b"§ Doktor Galbinin iş -Odasında Hayır ... Ben sadece doktoru _ Ben rahatça kapıdan gir • hürriyet, ıslahat terennümatı ile m.işti, 
gii.n evvel Vişi kuvvetleri tara· lıtm.1§ a11 ır. Bugün Şwma gir • Janine sabırsızlıg"ını bir türlli 1 d il .. .. _ . miştim. Vermont uyanarak e _ Osmanlı İmparatorluğunu yıkmak Mısır Hidivinin sarrafı Abra. 

E 1 --' Lang an e e goruşmeme maru d' 
fından alınan Kuneytara ve z· m~~; muhtemeldir. yenemiyordu. Romer hakimler • olarnıyacak bir hale getirdim... lektriği yaktığı zaman bitişik o- gaye i ı, ham bey ki sonradan Mısır kapı 
rea kasa.balannı is:irdat ede • !'.[2) on 24 saat içindeki hava le beraber yola çıktığını bildir· Müddeiumumt: dada idiro. Kapının anahtar de. * kethiidalığına dahi tayin ve uhde. 
rek Merciayun'daki Vi§i kıt'a • çarpışnıa.la:rı şöyle lı:iilcisa mişti. Genç kız şirodi giriştiği _ Ha, Langlande ... diye tek• liğinden baktım ve şunları gör- Sultan Azizin, BabıMiye danış • sine vezaret tevcih edilmişti. 
la.rım muhasara eylemi§ierdir. edilebılir: teşebbüsün ehemmiyetini anla • rar etti. Sizin meşhur kedi göz- düm: Aktrik korku içinde idi. madan ve, Babıilinin Mısır istik- Bu, Abrahaın bey, Abraham pa.. 
Beyru.ttan verilen lıa.verler de ı - Suriyede Sayda mınta- mag· a başlamıştı. Bu teşebbüsün gürültü ioitmişti. Fakat gu"' rül _ razı üzerindeki fikrini külliyen ·a olmuştu. Onun vasıtasile vüke-
b · , 't t ''t d' . v· lü adamınız... " d k hi tt ' M u vazıyetı teyt emer. e ır. kasnıdcı. Jngiliz ve ışi tayya - kendisi ic.in verebileceg-i netice- k fil B' toın b'l tüyü yapan ben deg-ildiro. Bir cerhe ece ma ye· e re sen ı • li ve ricali devletten lüzumlu Jü • 

•- d L - -'- - Evet, a ... ır 0 <> ı sır Hidivine ferman göndermesi k d 1 Müttefik kuvveıtlerin aldık • releri çarpı~nıışw.r l'r. o .. ,..,a,. !erden değil, muvaffak olama • kazası neticesinde hafızasını aralık eve benden başka bir hır· eumsuz pe enlr zati ahi para i e 
tarı bu netice, Şam önlerinde ya güre 2 Vi;i tayyaresi dii§ü - maktan korkuyordu. sız mı girdi diye düşündüm. hakikaten teemmüle şayan bir me itma eylemekle fevkalade bir nü -
bulunan lngiliz ve Hii.r Fransız r'Jlrııii.ştii.r. lngiliz tayyareleri kaybetmişti. Fakat beni biraz ev Hfıkiro soğuk bir tavırla sor • sele idi. fuz ve şöhrete sahio olduğundan 
kuvvetlerinin gerilerini ve mu- Beyı uta ve Şama. da hücum et- Ağzındaki tıkaçla koltuğun - vel karşısında görünce her şeyi du: Padişahın fermanı üzerine Mı • Sirvani zade sadaretinde İstanbu.. 

)ıd · ıı k t · l d" da bağlı duran Gaibin genç kı • hatırladı.. . sır Hidivi derhal istikraz akdetti. ı g ı ek padişaha v ··kel' a 
vasalasını tc ı en ur a.ı,ııış • m~ e1' ır. t zın hareketlerini bir kelebeği D k - Matmazel Verınont'u öldür a e er e vu av 
tır. M;iı efildcr, cephede bir 2 - 11lman tayyareleri ı · - eme o... Ve, bu suretle müstakil bir imti - ve kurenaya tam beş yüz bin altın 

tetkik eden bir haşerat müte - mek için evine girdiğinizi itiraf h h' im ld 
cep teşkil eden yarma. hareke. kenderiyeyi ağır bombalarla _ Size her şeyi anlatacak... . ? yaza da a sa ıp <> uş o u. lira hediye vernı~i. 

el ı hassısı gibi takip ediyordu. Ken· edıyor musunuz. Vak'anüvis Lutfi, tarihinde şöy- Ab h b hed' 1 ·1 
tinin yapıldığı sahaya diğer bombar una'' e' mi§.erdir. l di vaziyeti ile hiç alakadar de • - Öyle olsun, fakat vakit kay. Langlande tashih etti: . ra am paşa, u ıye erı e 
noktalardan sür'atle talwiye 3 - l\fdcınş düzcb~ndhae evve ki ğildi. Fakat bilhas•a elim bir va· betmiyelim ... Şunu da iyice bi. _ Hayır, dedi. Ben hırsızlık le diyor: Mısırın Avrupada devletlerle mu-
kııvveı!eri getirebilmek saye • gii.n gün üz e ır va çarpış- !iniz ki bizi boş yere rahatsız et- etmek icin eve girmiştiro. Ak _ <Ferman, Mısıra varır varmaz kavele ..e istikrazlar ruhsatını al • 

· · ı aJ tehli ı Londray "•e 9 ziyet içinde bulunan bu genç .. d .. faı"z • aff k olmuştu Padişah, sinde bu netıceyı a ar ' • ması 0 mıış, a go. tı"niz ise vazife halinde hakim • trı's evvela' odayı tetkik ederek sıcağı sıcağına yuz e on uç ve maga muv a · 
b ı Aı . d"' .. ··ı .. kızda hasıl olan aksülameller 1 b" ·ı b ld b' f . t' keyi kısmen önlemiş u un • man tayycı.resı uşuru muş, !iği işgal suçundan hakkınızda sükı1net bulur gibi oldu. Fakat bir buçuk komisyon i e ır mı yon u yo a ır ennan vermış ı. 

maktadırlar. Bugünkü vaziyete 4 İngiliz tayyaresi kaybolmuş - onda pek büyük bir alaka uyan• lira istikraz olunuvenniş ... • Bu, alış verişler esnasında padi· 
dı rıyordu. takibat yaptıracağun... birdenbire bulunduğum yerden 

göre, tehlike tamamen değilse tur. Alman tebliği de bu çar - d . b k f d k Padişah, Midhat paşanın kullan- şahın bendeganından akıl ve fikri 
de kısmen zail olrııuştur deni• pışmada 4 İngiliz tayyaresinin Nihayet kapının zili çaldı. H!- Janine cevap vermedi. Kapı• !~~~?~ğ:'yei~!"~a:ş e ere : dığı munalefet politikasını serrişte bir para etmıyen sefihler yüzer. 
lebilir Bu mıntaka.daki Vişi diisi.irii!.düğünü bildirmekte - kimler gelmişti. Müddeiumumi nın eşiğindeki grupu kendisini Odadakiler bu hikayenin tesi- ittihaz eyledi. Midhat paşayı az - yüz ellişer bin lira kazanmışlardı. 
kuvı:etlerinin de daha geni§ bir dir. Loiseau'nun delaletile doktorun takibe davet ediyordu. Loiseau 1 d "k't d' 1 dı 0 [etti. Fakat, bu irtikaplar namuslu 

d b 4 - lngı"'· tayycı.reı....: Al • ri a tın a su u e ıyor ar . d 1 t . li . eli d t "fil" harchti başa.rncak ku rette u "" ., • odasına girdiği zaman hayretle doktorun bağlarını çözerek 0 • g e . nk' korkunç saatleri.. Midhat paşadan sonra, sadaret ev e rıca ın n e eessu mu• 
lunı'····'ıkla- anlaşılmaktadır ma.nyanın .öma.li garbi mınta - b" ld ğ rd k ldı s ec nın sa ı mevkiı'ne gelen Ru""ştu·· paşa da mev cı'p olmuş oldug·u gibı' ecnebi mem 

,.,... .. · kasını, bllıı'as.sa Br~en ve Ham ır an o u u ye e a · on· nun uzun bir hareketsizlik ne • ni yaşıyorlardı. Bizut Langlan-
Çi.iııkü böyle olmasaydı yarma • .,. k 1 rll d künde duramadı. Padişah, onu da !eketler tarafından da takbih edil. 

--~~--------~...;;...~~--..._~._,..._._ _ _,_,.~ b,,_J.h~n~..Jro••.,,, ..... ...t...;..ı.. ..... .ı.~r~a~k~a~,l~ar~ı~nı::_:ç~a~tıır::,:a::;,: ____ ~~~~t~i~c~es~i~n~de;_:a~ğrı~y~an~_;k~o~ll~a~rı;nı~~v.ı:_~~d~e~b::_il:e~d~a:::,gı:n:._::g:ö~zl:e;.::.e=.,.~n~e:re"idie:.J~:!q!!J...X:~!!!.~!:!!!~:.2~~~~~~·~:._----~--.ııı.lııa..:11lllil_~~ at! t Y~rine serasker Esat paşa- mışti. 



iKDAM 20- HAZiRAN - 1941 -
Almanya Türk - Alman Amerika harbin Berlinde büyük he ltalyada bizimle 1 

sulh istiyor o. Demir Yollan isletme u. M. ilanları 
Amerikan konsolos muahedesi . ..., . d yecanla karşllandı 

eşıgın e (Baş tarafı 1 inci sayfada) (Baş tarİfı 1 iııci saJfada) ll•••••••••••••••••-•••••••••-1 
luklarının kapahl

masını emretti 

1 Loncira 19 (A.A.) - Alman • Tiirl< 
mualıedesi, İnı:iliz ma1bualı için bir 
sürpriz lefkil et.ınemiştir. Çünkü ıı.atta
laı-daneberJ Almanyanın Türkiye üze -
rinde tazyik yapmakta olduıtu mal()m
du. Balkanlardaki asırert harekitm al
dığı rereyan bu tazyiki teshil e1m4tir. 
Gazeteler, İDcilteren!n bir ınutlefiki -
Din Almanya ile b1r dosUuk muahedes; 
imzalamağa mecbur kalmasmın tabi -
&tile, teessürle karşılamaktadırlar. Fa
kat cazeteler, müzakerelerin cereya -
nından İngilterenin muntaı.aman ha _ 
berdar edildiğini kaydetmekte ve Bü -
yük Britanyanın, Türlclyenjn müşldil 
vaz.lyetini müdrik bulunduğunu teba -
rüz ettirmektedirler. Bu zorluk, l"ran -
tanın hezimete uğraması üzerine Tür
kiyenin lesliha!uu tamantile ikmal ede
memiı olmaıtından neşet etmektedir. 
Bununla beraber İngilizler Türkl7eye 
im.Jtan nisbetinde harp malzemesi yer
mekten geri kalmamı.şiardır. 

(Beş lanı& ı wi aayfacla) yayılmış ve Almanya ile Sovyetlur tiyor ki, İtalya 1928 deki dostluk 
Muhammmen bedeli 192.500 'Yüz doksan iki bin bt"$ yüz) l r-.a r·I~ n s5t 

ton &ilindir yağı 7/7/941 Paz.ar!e"i e-i.ınu s:ıcı.t 15 de k;:ooa ı z.arf u:nıh.ı ue A . ..,.. 
da idare bın;:ısında Fafın ahrıat<>ktır 

Londra, 19 (A.A.) - Berlin rad
yosunun bildirdigine göre, Alınan 
hükılmeti AJınanyadan ve işgal al
tın<laki arazide bulunan bütün A
merikan konsokı.ıllJ!tlarırun en geç 
15 Temmıua kadar kapatıbnasım 
emretmi§tir. 

lakenderunda biriken 
mallarımız 

Akdenızde hamin başlaması ü
~erine I!lkenderun U.marunın büyük 
bir eiheınıniyet kesbettiğini yaz
mıştık. Son zamanlarda bu limaıu
muda mühim miktarda ithalat 
mah biriıkmıştir. Bu mallann en 
ltısıa bir zamanda nakil ve tenii 
için Münakalat, Ticaret ve İktısat 
Vekfiletlen miişteTek tedbirler al
ma:ktadıırlar. 

Mühim miktarda çinko reldi 

Haziran aıyı içinde mulıtel:it yol
lardan piyasalarımıza mi.ihim mik
tarda çinko ge]ollljştir. 

Albn 80 kuruı birden düıtü 
Altın fiyatları sür'atle düşmek

tedir. Fiyatl~rda dün 80 irurll,'I bir
den tenezzül olmuştur. Dün bir al

tm 25 liraya kadar muamele gör
müştür. Fiyatlarım 20 l!iraya, hat

ta daha aşağıya düşmesı• kı.rvvet
le mtiıtemeldir. 

%0 BAZİl!.AN CUMA 

7 .30 Program, ve saat ayarı. 7 .33 Ha
fi! parçalar, 7.45 Ajans harbe1eri. 8.00 
Uvertür \'e Entermeu.o'lar. 8.30 Evin 

İncilis matbuatı ve efkarı 
umumiyesine pre 

Londra cazeteleri muahedenin, Al ... 
man iddialarının epeyce dwıwıda ol -
d u&unu kaydetmekte •·e Tür~ 
Mihvere iltihak elmek .. tememesi do
layısile cöstercliği mukavemet ;yüzün -
den Almanların n1ül3yim davranmak 
h>ecburiyelinde kaldıklarım tebal'ÜZ et 
tirmektedir. Türkler, kendi toprakla -
nndan Alman t.ıt'alannın geçmıe:sdli 
mümkün kılacak bir billaxıim muahe -
deye konulmasına da mü.saade etme -
mişlerdir. 

Bununla beraber İngiliz efkan umu
miyesi, Almanyanın malilm. olan usu -
lıiııe sadık kalarak Türkiyeden daha 
esaslı menfaatler elde etmek istiye=
tlne kani bulurunaktadır. Ahnan,-a bu 
talepleri iki memleket arasında ahili 
icap eden meseleler hakkında dosta -
ne bir tanda fikir teati edllece -
ğin! gösteren hükme istinaden ileri sü
recektir. 

Almanya Sovyetlere mi 
taarruz edecek? 

Berlin - Ankara -muahed f, Alınan
ların So"'YeUer Birliğt karş15ındaki ta
lepleri Ue de münasebettar sayılmak
tadır. Bu sabahkı gazeteler Ba.lkan.lar
da dolaşan ve heouz teyıt edılmemiş 

bulunan bazı şayıalan bü)'Uk baılıklar 
altında neşretmektedirler. Bu şayialara 
göre, Aln1anya ile Romanya So\.'Yet 

rika, kuvvetlendikçe Milıvere kar· 
p aWJi> tedbirler de şiddetlenmek
te ve İııgilteTeDiıı dü.şmanlanna 
Ur§I, lıergün biraz daha fazla mey· 
dan okuımaktııdr. Bu m~dan olı:a
manın gittik.~e lı.ızlllDllll seyrini, 
Amerikıın m:ııttıuatuı.m yazıların

da ve başta Rmvelt olmak üzere 
Amerlb dnlet adımıblnıwı SÖZ

ierinde e1. ile tutulacak bir viimh
la görmek mümkündür. Amerika
nın sesi git~ yübeldiği pi, 
harp tedbirleri de gittikçe artmak· 
tad.ı.r. 

Amerikan efkarı umumiy..,i ay· 
lardanberi, sistemli ve mmııtazam 
bir surette, herııfuı biraz daha har· 
be lıa:tırlımmış, imale, hatta il<ııa 
eidlıni§tW. Alman tedbiri•, 
Aınerilı:ays harbin eşitine getir
miştir. Kara, deniz, hava ordulan, 
taınamile lıarbe hazır olduJdan 
umaa, atılacak tek adım, 1m eşiği 
a§'DlYa lifi ıeluddir n Amerlka, 
sulh içiade yaptığı harpten ateş 
içinde ya.paeaiı harbe, adeta buz
da k.aylll' ıilJi, koiayea ı~ecektU. 

Geçen yasdaıı:beri g~irilen mad
di n maneri ha:arlık devr<Si, har
ve ne ruhen, ne de sillh balmnm
dan hiç hazıdaıım.aınış olan bi. 
demokrasi memleketi için elzem ve 
mecburi idi. Amerika milli müda
faa kuvvetl•i genel.kumıayı •ha
orlıklamnız tam.,_ dedikleri güıı 
Amerikım Jınp kineııi de, Ame
ri:kan barp sanayii gibi İııgijterenlıı 
yardmuna koşacaktır. F.ııaosen, Al
man denizaltıları da, Amerikanın 
sullıten harbe geçmesini kolaylaş· 
tırank halalar i lemekteılirler. 

Birkaç gündenberi Amerikanın, 

Mihvere kar~ı aldığı şiddetli ted
birleri, Amerikan seferberliğinin 
son hnırhklarından addetmekte 
bata yoktur. Abidin DAVER 

-<>---
H1at1. 

12 30 Program. \·e saat ayarı. 12.33 
Oyun türku1erı. 12.45 Ajans haberleri. 
13.00 Karışık Proıram. 13.15 Saz se
maiJerı. 13.30 Karışık Progn1mın de· 

Rusyaya taarruz etmek üz.ere bulunu - S • h • d 
yorlar. Htlaft brr riV11yete göre bu taar- Urlye Cep 9Sln 9 
ruz şimdiden ab~lamış bulunmakladır. (Baş tarafı ı ınci sayfada) 

Bir Alman - Sovyet- harbini müm 
kim gören noktai nazara cöre Alman FRANSIZ TAYYARELERİNİN 
... Turk muahedesi Balkanlardaki Alınan FAALİYETİ 

v~ÔO Program, •aal ayarı. 18 03 Fasıl cenahını himayeye matuf bir nevi •e- Vichy, 19 (A.A.) - Beyruttan 
sazı. 18.30 Zır.ıat takvimi. 18.40 Radyo tir hareketi teşkil etmektedir. Nıtek\m gelen bir habere göre, Fransız ha-
ıvıng ork~trası. !9.00 (İkt.6sat saati) f.toskovaya karşı yaptlacak harbin ga- -tt- d 

•esı· de İn"'llereye karşı taarruza ıe _ va kuvvetleri Sayda mmt .... asın a :;;19.15 Yenı film mtizilrler!. 19.30 Saat , "' .. 
ayan, Ajans haberleri. 19.45 KIAsik şebbüs etmeden evvel Alınan ordu la - düşman zırhlı teşekküllerını mu
program _ Koro 20.15 Radyo gazetesi rmı şarktan gelebilecek tehlıkeye kar- vaffakıyetle bombardıman etmiş-
20.45 Saz e;erleri. 21.00 (Memleket ııos- •masun bir variyete solı:maktır. !erdir. Diğer taraftan Fransız de
ta.ı) 21.10 Temsil. 22.00 Radyo salon D;ğer taraftan gazeteler, bir Sov:fel- niz kuvvetlen ayni mmtakadaki 
orkestrası %2 30 Memleket saat a,.arı Alman harbi hakkınd«ki şayialaruı. ln- muharebe sahnesinde İngiliz mev
AJans 1'ıaebr1erı 22.45 Muzık. Radyo giltereye karşı yapılacak taarruzu g~-
&alon orkestrası. 23.15 Dans müziii l<'m•ı\e matu! bir hile olabil~gini de zikrine ateş açmışlardır. Fransız 
23.25 yannki procram. kapanış. hatırlatmaktadırlar. Bundan başka motörlü kuvvetleri ibiri albay ol-

···----------.. Krem1in"i.n, Sovyet.lerın zirai ve iktısa- tnak üzere 7 veya 10 kadar subay 

M h b K d ht dl membalannın Almanlar tara1ından \r 500 · alın la drr Mühim e ta 1 a e e bir dereceye kadar koııtrolu h.ıikkında ~ esır ~ r.. : . 
ileri stirülcn talepleri prensip itıbarile, miktarda malzeme iğtinam e<hlf ç m ek isterseniz daha ıundıd•:ı kao"l etmiş olması ihti- miştir. 

(BUKET 'in) Caddebosta- .,,ali de naz.an dikkı.te alınm•ktadır. 17/18 Haziran gecesi düşman 

nında önümüweki cumartesi •Türkler büyiik bir mukavemet Beyrutu üçer ikere bombardıman 
günü aça<:ağı yazlıGc garunoou- ~stcnıjşlerdir. etmiştir. Hasar ıj)ıenımiyetsizıdir. 

·ru · Ti~sin diplo:r.atik muharriri f\111 - 6 ölü ve 5 yaralı vardır. na gı nız ... 
Ad 1 ları yazm:.ktr.dır: KUNEYTRA'Nlli İŞGALİ Den.ız, hava, su, a arın •rürk1er, Alm:-:ll rın ıdd:<i1.arı k&rşı-

manzara.sı, fevkalade ince ında büy~< b;r r."·"'""'"'t göstermiş- Kudüs, 19 (A.A.) - Askeri soo-
saz... <'r ve Alm~n1:r l ...ı: i:ı btediklcrini el- cü Safed _ Şam yolu üzerinde bu-

Fiyatlar ehvendir. İhmal et- le edrmem;şlerd;r. !-:.kat •·••'liıklı is- Junan Kuneytra'nm zaptedildiğini 
meyiniz. Bir defa uğrayınız. ;arelerde bu:unulac ğı hdkk.ııdai<i lı.ü teyit etmiştir. Müttefik kuvvetler 

kiım, Almanların d:ğ•r, bazı ta\ti:ı1er 
• ide etmeğe çal1Ş<1caklannı göstermek- dün saat 21 de Kuneytra'ya girrnjş-

""1Mv s..ıı. M>Mı · h•: tU/11 edir. !erdir. Bundan 6 saat evvel de Er-
öıu yani Delal<orıdi varislerio>dcıı Türkler İngiltereye karşt dürüst- za tekrar ~al edilmtlş bulunuyor-

ikametcôhlan meç bul Mmelaos .,e E· lüii;ünü muha!aıa etmcL.tedir d u. 
len.iye Bununla beraber Türklerin İngiltere-

Oiorr.bıya, Yorgiya ve Marika i!.e '9' .. k:ırşı hattı h:ı.rt·ke~Jcri dürüstl~gti- 'yaptığı vadin. de bir ehemmiyeti yok -
p)'i.an ve müş~re.kf"o mutasarri.f bu- .. u muha!aıa etme~tcd r. ~n?ra, 1.'ürk- tu~. 
Jundujunuz Bilyfıka<la GUHst.an cadde- o. 'uEunun, Al~a~lann. Turkıy~e;" as- Iki h.ükftme~, zuhur edeoek mesele-
. d 2 N · -• ı· k bP'_ r \.'"3'.tahut rı1;.lhım rr.ü1.t..zrd3 f..ıvd a - 1f'ri dostane bır tarzda görüşecekleri sın e o. lu gayn,,.-.rıUl.U un a :.il la · k. 'b' b tc bb"" ı · · · 

,.eti t.a.ksimiyesi olmadığından açık art- nn r eeçırı:ne ı:ı t~ ;r .~ed us ~~ıne twkkındaki vade gelince: Bu, Cem~~= 
nntlaka mUK!!.veınt eoC\:eı;ın en şup - !ayn ile lliile:r arasmdn, Aleme ı.a;.u 

tırma ile ~atılarak ıuyuunun iz.al,.. c etn:<'r •. c:.~cJ:r. J.!ın.ın propag;,..ndaşı y,ıpmak maksadile Münibte imzalan -
hakkında adı c~en oıombiyanın a1<"y- lJ"atile, bıı 1 ı. h .... eenin imzalanma - mış bulunan paçavraya tok beru.cmelc-
hinize açtıtı davanın yapılan durut'fT'l:ı- "nı au;ııı~t r1 tr-,""f'ıte hUsmar edecek - t<'dir. 

da: r. llitlıer, sal.ilhiyetıi Türk ve Alman 
Daily Herald g;ı::.~tesi. de .Alıniıtllların murahhasları tarafından imzalanan bu Me-zkiır gr)·rim~nkulün cayri kabil Ar de 1 tı 
Llrk1€'rden dlf'"r MCitl~.;.Ucr hususwı - kfıtıtıar Ortaşarktaki ap ve eri -

taksim olduğu anla~ıldıCından açık ar~- tt"~ebbii c g '<'C .1 klc-rini tahmin e • ~lln İn&i1izlere olan itimadını azalt -
tınna i1e satılarak f\ıyuunun iza1e .. - !r.rek ~tiyle dP:n< ı.t!'dir; ,, ak gay~ini istihdaf etmektedir. 
ne k:ıı.rar ~rilmi$tir, İUn neşrLnın er- J Tü,..klerin mukaYC'rr,c-ti, İngilizlerin Suriye muharebesi 
U-.sı gU;nltnden mı..ı\eber olmak UZ.C':T 1 r-i "'i.uı,·atrakıyellcrinin derecesJne 
yırmi filn ~rfında temyizi dava etır.ı::-- ·re ya kıa.-v<'tlcntttk yahut zayıfla -

r:i,kt1r > 
djğinlz takdırde huküm kat'iyet k<" 
lldeceğı t.eblii yerme olmak üzere i ı 

Dığer taraftan, eğer Türkler Alman 
kıt'alarının kendi topraklanndan geçme 

ne müsaade edecek olsa1ard1 Suriye 
A.çlk hakikat ıuhareeb~i ehemmiyetini kaybederdi. 

olunur. (56M Vern.on ~rUett, News Chronicle &a- F.akat bu tehlike varit göriınmemekte-
"lfflinde eunları yazmaktadır: :lir. 

Sahibi: E. 1 Z Z E T, Nt;rlyat 
Direktörü: Cevdet Kar.h ıı::n 
Basıldıjiı yer: •Son Telrraf• 

Tiırklerin Alman topr~klann1 istilfı Daily Mail gazetesi, şirrt"'di ffjtlerin 
ek arn: nuda olmadıktan o kadar Stalin üzerinde yaptığı tazyiki arttıra -

b:r hak:kattir ki bu hususta bir »!lece-ğini yazmaktadır. Hitlerin Stalin 
n.at n'f'Şretrrıenin hiç bir ehemmi - 11e bir anla..smaya varmak hususundaki 

Jıılatbaaaı 
h ycıklur. Bunun 'ibi Almanyanın >ırzusu, her gün biraz daha şüphel .t&ö -

Turkiycye hücum etmtyeceğine dair ri.llmege b:ışlanan bir arzudur. 

Askeri Fabrikalar Akyazı Kereste 
Fabrikası Müdürlüğünden 

AJQ-au Ask .. rl kereste !abnkası 1941 bıJtçe sene<i içinde 7•P!.ını.cab 
kt.ıtu.k ve kereste na.kliy~bnı kapalı z.arf'a citsillmeye koymuştur. 

ı - Mudurnu kazası içindeki depolardan Kuzul:ık köyı'..ı civarındaki 

f0ıı.brikasma ( 4645) metre kütük ve kereste naklettırılec-ek beher metre mik'A 
bmın m Jhısmmen ı.icreti (450) kuru5 ve muvakkat teminatı (1568) liradır. 

2 _ Kuzuluk kt>yU clvanndaki fabr:ikasından Adapazarı istasyonuna bes 
bm metreküp klıtı.ik ve kereste naklE:ttirilecek: be-her metre mık'Abını. mu· 
hammen tıcreti (210) kun11 ve muvalckat teminatı (788) liradır 

3 - Eksiltme 7/Temmuz/941 Paı..artesi cunu ı>aat on dörtte Adapıaz.a
nnda park karşısında fabrikanın yollama dairesinde her iki nakliyatın ek.
ıilUnest ayrı ayrı yapılacaktır_ 

4 - Bu eksilbnenin ilan tanhinden sorıra alınmıı Lica.ret oda&Jndan ve .. 
ıW ıetirmeyenler eksilUneye iştirak edemezler. 

5 - isteklilerin kapalı ı.artlarını ıayyen saate kadar komisyona cetir
me1eri ve pı tnamesin.ı ıörmek i.':i~yen c. ın fabrika miıdı..i.rlü,ıün.e müracaat ... 
ları ilU olunur. ( •723) 

Dily Te1egraph 'ın diplomatik mu -
harriri yaknda paUaması muhtcrr/i gö 
~inen bir Sovyet - Alman harbi hak

' ındaki noktai. nazara iştirak ederek 
lıJmanyanm Sovyet ordulannı bir ayda 
liSfiye edebileceğini tefahülle iddia et. 
igini hatırlatmakta ve önümüzde.ki S-4 
ı htta. Le inde buna teşebbiıs etmesi müm 
kün olduiunu lraydeylemelttedir. 

Bitlerin plim 

Muharrir, Mitlerin t:Kavıan• adında
i kitabında müda.taa ettiği akideye 
.&tiııaden komünist aleyhtarlarını ken

di tarafında toıj.amağa çal!itıiiını zan
netmekte ve btmu cMoskova aleyh.inde 
cihah UA.nı suretile baŞ<1nnağı düşün -
düğ(a:ıü teabnlz ettirmekted1r. Hit1Pr 
bundan sonra ~ier Büyük Bri~nya ye
'1( nizamı kabul etmez.c;e harbin idame
inden İngilterenin mes.ul oldulwıu i
an edeceldir'. 

arasındaki pe.ktm inıuısuun te~

lıt ettiği heyecandan 90k daha bci
yük bir lıey-ecan doğurmuştur. 

Hariciye N~retniıııde 
F.Basen Alman maka:ml:an, bw 00.. 

di. 
diııenin Etıemmiyetini teb>tıi.i:z et
tirmek için !azını gelen her şeyi 
yapıruşlardır. Diin akşam 100 ya
bancı'gaıeteci, Alman Hariciye Ne
zaretine fe*a!ade ıbir toplantıya 
çağırı}ınıştır. Bu tarzda fevkalade 
toplantı bütün haııp esnasında 

dördüncü defa vulrua ge1miştir. 

siyasetini takibetmek emelinde
dir. Ankara yekfınu topladı ve va. 
~yetinin ttidalli bir tetkikinden 
çıkan neticeyi lehte ~ aleyhte 
mütalea etmesini bildiğini isbat 
etti. 

Amiral Darlan 
(Baı tlll'a& 1 inci aayfada) 

şı.Jarında tek bir Alman ı.e İtalyan 
var mıdır? Dö Gol taraftarları ken 
dilE"rine y ıqıılan vatlel' iltilMına 
münhasıran Fransızlara karşı mii
cadele için kullanılmaktadw. 

Bu işe &irmek isteyenlerin 10875 (On bın sE-k12. yuz yetm beş) ıı.rah): 
muvakko:ıt teminat i1e kanunun tayin ettigı \esikalart ve- t<".khtler ni dyn• f\111 
:;aat 14: e kadar komisyon reishğirıe vern)eleri. ıaızınıdır. 

Şartnameler 200 kunııa Ankara ıe Haydarpaşa \tcı.ne-lerinde ~ 
maktadır. (4855) 

T. H. K. İstanbul Şubesi Başkanlığından: 
1 - Kurumumuza lüzumlu olan ıkimilyon adet fitre zartı için evvelce r 

tilan mürıalcaaa,-a talip çıkmadıiından muhammen bedel (3500) liraya ~ 
rılarak zarflar J'ellideın münakasaya konmuştur. 

2 - Mllnabısa 23/&/IMI paz.artesl günü saat onda fUbe bınasmda yapl" 
laıcetkt.ır. 

3 - Münakasaya gireceklerin kanunun tarif ~tti&i ve!ika ve 282 buçull 
lira muvakkat Mmlnat ile birlikte münakasa tünü şubedeki k:ombyona mO• 
racaatları. ( 4919) Hariciye Nezareti basım şef~ mu

ahedenin akdini, manevi, siyasi ve 
iktısadi altl<lerin hesap edilemez 
~ 

derece büyük, muazzam siyll.9i şü-
mulü halı bir hadise olarak bildir-

Bundan sonra Amira? Darlan, 1 
Dö Gol taraftarlarım Fransız bay- 1 l 1 
rağı etrafında toplanmıya davet et- IST ANBUL BELED YES NDEN 
miş ve Mareşal Petenin, iDö Gol 1-••••••••-••••••••••••••• 

Ahnan siyasi ma!lıfilleri paktın 

lrnzasın.ı sürpriz ile karşı.lam.şiar
dır. Bu paktın mewut vaziyeti te
yit eylediğini zira aylardanberi 
Türkiye ile Almanya arasındaki 
münasebetlerin bir d06tluk saftıası• 
na girmiş w iki milletin karşılıklı 
&iyasetlerinde itimadı yeniden bul
muş olduğu tOOarüz ettirilmeıkle 
iktifa olunmaktadır. 

Büyülı: İnönü ve Saraeoğhmu 
tebcil .• 

Berlinde, Reisicümhuc İsmet İnö
nü'nün, Hariciye Vekili Saracoğlu
nun lıalôm.ane ve uzağı .gören si
yasetine karşı en yüksek tebcil 
hisleri ifade olunmaktadır. Paktı, 
lıki 1?H!mleket arasındaki münase
betleri bulandıracak mahiyette çok 
defa mlinasız, yalıancı membalı ?
yiaları bertaraf etmekle kıılına
makta, fakat ayni zamanda Türk
lerle Almanlar arasındaki an'ane
vi dostluğa ycnıden hayat veruıeık
te ve her türlü suitefehhiimü orta
dan kaldırmaktadır. 

Alınan ınilleti memnun 
Radyoların paktın imzası haberi

ni gece geç vakit vermesine rağ
men, bütün Berlini, yaln.ıtı lbu ha
diseden bahsedi. JrdU. Tiyatrolar
da, sinemalarda, kahvelerde haber 
üzerine hararetli tefsiratta bulunu.. 
yorlardı. A.kınanyada efkii'rı umu
miye daima saydığı ve sevdiği bir 
memleketle dostluğun temin edil
miş olmasından mes'uttur. Bilhas
sa, va.Jrtile Alrnanyarun müttefiiki 
bulunmuş olan bu memleketle her 
türlü anJaşınazhk !Eiılikesinin ber
taraf edilmiş olmasından dDlayı 
memnuniyet hissedilmektedir. Bir 
çok eski muharip, kahvelerde ve 
sokaklarda Tiirkiyedekıi Umumi 
Hal'p hatıınılannıı anlatmaktadrr. 
Bu eski muhariplerden birisinin, 
~Bu senenin en iyi haberidir, çün
kü Türk h üıköınetiııin sözüne iti
mat olunabilir .• dediği iştti.Jmiştir. 

Yabancı gazete muharrirleri 
ııilrpriz karşısında 

Yabancı gazete muhabirlerinin 
hepsi büyük sürpriz karşısında 
kalmış1ll'. Çünkü bu muhabirler 
daima pek yakında anlaşmazlıklar 
çıkacağı ve Almanların Türklere 

taraftarlanrun hataJarı:ııo affetrnJ.. 
ye hımr olduğım.u söyliyerelı: bu 
aftan yalnız şeflerin istifade ede
miyerek kanunun bütün şi<ldetile 
cezalandınlacaklannı ilave etın~ 
tir .• 

Günün tenkitleri 
(Baş tıınfı 1 inci sayfada) 

Bu muahede ile &ana ezen 
Türk - Alman müzakerelerinden 
günü gününe haberdar edilen 
lngiltere de Türk - Alınan dost
luk muahedesini Türkiyenin ta
bii bir hakkı olarak karşılarken, 
bu muahedenin akdile Türk - İn
giliz paktının laymetiııe hald 
gelmedi!iırl ve Türldyenin em
salsiz dostluğunu Büyük Britan
yanın nnulmıyuağını söylüyor. 

Bu açık almlı siyasetimizin bir 
zaferidir. •Son Telgraf. başmu
harriri Etem İzzet Bcnicenin de
diği gıoi: •Türk milleti yeni ta
rihi bir dönüm noktasını lllilli 
Şefin istikbale hakim yiiksck de
hası ve Refik Saydam hiikiımeti
nin daima başarıcı siyasi yiirii
yüş ve tutumu ile en mes'ul bir 
şekil ve neticeye bağladı.• 

----<>---

Fillandiya 
{Baş tı.rPh 1 inci sayfada) 

mış ,ve .fevkalade manevralar ya -
j)acak olan ihtiyatları silah altına 
çağırmıştır. 

FİN - SOVYET KOMİTESİ 
FAALİYETİNİ TATİL ETTİ 

Helsinki 19 (A.A.) - Salahiyet
ler meselesi hakkında karar ver -
mek ve merkez hükumetile çıka
bilecek ihtilafları halletmek üzere 
teşekkül etmiş olan· Aaland adala
rı Fin - Sovyet komitesi faaliyeti. 
ni tatil etmiştir. 

İNG.İLTERENİN KARARI 
Helsinki, 19 (A.A.) D.N.B: 

Gazetelerin verdiği bir habere 
göre, İngiltere 14 Hazirandan itiıba
ren Finlandiya vapurlarına sefer 
ruhsatiyesi verilmesini lağvetmiş
tir. 

hücum edeceği şayialarını akset- ıı!nin son nutkunda da teyit edilınişı;r. 
tirmişlercli. Yabancı muabirler Mussolini İtalyanın Türle dostlugunu 
şimdiden paktı Sovyetlere karşı aramak meziyetini göstermiştir. Bu su-ı 
bir birleşmeye işaret teşkileder reUe bütiln engeller ortadan kalkmış-

tır. Ve Türkjye Almanların dostluğu -
gibi tefsir etmekte ve Türklrin nun kendisine getirecej\l faydalardan 
hat'.ı harlretini muhakkak surette istifade edebileCek.Ur • 
!Almanya ile Sovyetler arasında Almanlar daima şundan emin bu -
hır anlaşmazlığın ~veut bulun. lunmuşlar lu Türki,-e müstakar bir .. kud 

· b u· • · h kk d t . rettir ve Boğazların bekçısı ve buyük 
ması ıca e ıgı a ın a arnamı- bir Avrupa devleti ıılatile büyük bir 
le çocukca ve manasız bir farazi- :rol oyruyacaktır. 
yeye istinad ettirrnekteclirler. Al. Yeni Avrupa nizamı Türkiyenin men 
man gazetecileri Reisicümhur İnö- J.aa11?e mugayir değildir. Tür~ r;ınfa-

.. ·· b .... k bir portresini ne ret allerı ve Alman mentaatıerı bırbırle -
nunun u~. .. . . . . ş . rinin aynidir ve hasmane vasıtlardan 
mekte ve butun bmncı sahıfelerı- ziyade işbir1ği ile daha iyi muhafaza 
ni pakta tahsisi eylemektedir. Hiç edilebilir. 
bir zaman Alman matbuatı bir ha.. Maks Clauss, Deutehe Algemeine Ze 
beri bu derece şaşaa ile ilan etme- itung garet .. inde •dostlu~ zaferi> . . +•~·~-·· di. l tik abşhklı makalesınde diyor kı: m.ıştır. En ~...,..... P oma . mu •Bu vahim "3atlerde Türklerle Al -
harrır Megerle, Borsen Zeıtung manlar aarsındakl eski büyük dosUük 
gazetesinde diyor ki: takvi,ye ed;Jmiştir. Naz~ Almanyası ile 

cl8 Haziran .mesud bir gündüİ'. Kemalist Türkiye arasında sarih müna-
Muahede sarihtir. Bu karşılıkh scbetler le.is olunmuştur. . . 
ru. ..... . . .. . . Aynı zamanda Dııı;t!:'de Türle sıya. e
dostlugu yenı temeller uzerın'C ın. tinden memnuniyetini izhar etmiı;: ve 
şa eden bir itimad paktıd.ır. Dost- İtalyanın Türklerle dostluğunu araş -
luk Türklelie Almanlar arasında. !ırmak arzusunu teyit eylemiştir. Şan
ki ~ilah arkadaşlığının iyi ve kötü sölye Hitl~~· Atatürkün eserini dai;na 

.. .. Almanya ıçın parlak bır nlimune telak-
gun arkad!l§lıgının hatıraları ye- ki etmiştir. Hitler Türklerle dostluğu 
niden canlanmaktadır. Alınanlar 'isi.emiştir. Çünkü Hitıer umumi hacp 
Atatürlı:'ün eserin<! hayrandular. jevrlni sil~h aı1ı:adaşlıtını Geliboluyu, 
Fena niyetli kuvvetler, Türklerle Ku!uıemo:narayı unu':"'amqkta, Türk •

Almanlar arasına esasen sağlam •im takdir etmekt~---
temele dayanmayan emniyetsizlik S k J • 
dır. Türkiyenin anlaşmazlığa sü- 8 at arın muayenesi 
rüklenmesi ve yalruz sulh isteyen devam ediyor 
hu memleketin feda edilmesi is. 
teniyordu. Türkiyenin siyaseti 
Türkiyenin tamamiyetine w haya 
ti menfatlerine daima hürmet et
m~ olan açık Alman siyaseti tara.. 
fından kolay laşd.ırılmıştı. 
Almanyanın Balk.anlarda arazi men

faati yoktur ve yalnız olan biteni müşa
hede etmekle iktifa etmektedir. Al -
rnanya yalnız İnailtereye karşı müca
ıe!e ediyor. Sımdi Türklerle Almanlar 
arasında itimat yeniden tesis edilmis -
lir. ~m. bu sİ7aseti M-u -

Eminönü Askerlik Şubesinden: 
Görülen lüzum üzerine sakat e. 

ratın muayeneleri yapılmaktadır. 
Bu muayeneler için tayin edilen 

müddet dolmak üzere olduğundan 
raporlannda veya nüfus ciizdan -
larında sakat, silahsız, gayrimü -
sellfilı kayıtları bulunanların ace. 
le nüfus cüzdanı ve 2 kıt'a fotog-J 
raflarile §Ubeye müracaatları ilan 
olunur. 

Tahmin bed. İllr lem. 

819,74 4e,48 Rumelihisarında Refilrb.,. ııolı:atında 79 numaralı r< 
enkazının satıııı. 

611.50 46 Bebekle Manol'ya soluı''Ulda 8_./1-1-8/1 nıımarah .. 
enlta.zmın satı -şı. 

1271,93 95,39 Bebekle Bebek Rumelihisarı caddesinde 72-74-78 •-

1595,24 

1027,00 

maralı tv enk aıının satı~ı. 

111,H Bebekte M&nolya sotaj!ında 11-13 numaralı 2ki ev 
enlraZIDlD &alışı. 

77,03 Unkapanıda Abdülc-..t.el~ Hisaraltı cadde:slnde 2'-ıt 
numaRı.lı FabJ'ika enkazının satışı. 

Tahmin bedeli~ !le lllt teminat miktarları )'ükarıda yazıli bet ~ 
~az satılmak ti.zere ayn ayrı açık: arttırmaya konu~uŞtur. Şartnameıerı 
ıabıt ve muamelat müdurlügü kaleminde görülebilir. !hale 27/6/941 C...,. 
günü saat 1-l de Daim! Encümende yapılacaktır. 

Taliplerin illr teminat makbuz veya melrtuplarile ihale cunU muayyen -· 
ie Daimi Eneilm<!nd• bulunmalan !Azınıdır. (~34) 

İstanbul Vakıflar Direktörlüğü ilanları 

Cinsi Miktarı 

Teıeyağı 1500 kılo 

İlk teınmat_ 
--------J-6_8_1_,ra_7_5 Kr. Açık 

Muham !nen bNlel 

l-lira 50 Kuruş 
To~-ya J>irincı 18000 c 

Toz Şeker 12000 c 
Kuru Üzüm 2500 c 

39 
48 
37 

c 

• 
• 

526 c 50 Kr. Kapalı 
432 • ~o Kapalı zarf 

69 c 37 Kr Açık 

Kuru K<ıyısı 500 • 
BE-yaz Peynir 1000 c 
11.1<..karna Şehriye 5000 • 
~~asta 600 • 
Pirinç UDU 2000 • 
Un 1500 • 

90 
50 
35 
35 
25 
19 

c 

• 
• 
• 
• 
• 

33 « 75 Kr. 
~7 c 50 Kr. 

131 c 25 Kr 
15 c 75 Kr 
37 • 50 Kr. 
21 • 37 KL 

c 

• 
• 
• 
• 

Açılı: 

Gu:reba Hastaneı;ine 941-Mali Senesi için lüzumu elan yukarıda cizısi 'e 
miktarı yazılı 11-.kalcm Erzak ve saire ayrı :ı~rı eksııt.nıeye konulmu~tur. : 
ba1C"Si 26/6/941 Perşen1be günü saat 14 rte Jstanbul Vakıflar BaşmUdürl 
ğü binasında toplanan komı~yonda yapıla~aktır... .. . . . . maı-

Şartnan1elcr her gün Levazım Kai.en11nde .ıorulcbıhr. Talıplerın t~ 
akçesi makbuzlannı \'e t~khf z..ırflarını ıha le ı:tınü ~a.at l 2 ye kadar kozn.is101J 
riyasetine tevdi etmiş olmaları şarttır. {~330) 

Deniz Leva·um Sahnalma Komisyonu ilanları~ 
Marmara Oaaü Bahri K. Satınalma Komisyonundan: 

Cının 

Sut 
Yogurl 

Kı1osu 

36.500 
32.850 

Tahmini llatı TUtarı 
Kuruş Lira K. 

13 •7t7 00 
15 4927 60 

9672 50 
ı _ Yukarıda cins ve miktarı yazılı iki kalem yiyecek ma~delerinin k.ı· 

pah zarf usuli1e eksiltıne:;ı 1/Tenımuı/J41 ı-ah günü saat 15 de lzriı.itte Ters..-
nf" kapısındaki konıisyon binasında ya H•< c.ıktır. . . 

2 - Şartnamcı:>i bedelsiz ol:ırak ko yrın nuzdan. alıno.b~li~, . 
3 _ EkJii.ltmeye iştirfik edecek tt·klih r n bu ışlerle ilgıJı olduk.lanı :ı 

daır tıc-.ret vesıkalarını ve 725.44 llraian ibaret muvakk<.ıt 1eminatıari1e bı • 
likt.e tanzim ('(}ecekleri tek.lif mektuplarını belli gi.ın ve 1>aatten bır saa1 e • -
v<'lınc: kad..ı.r komisyon b-.ıı::kanlıı,'"Ina vermelC>rl. (4727) 

~ 
ı _Tahmin edilen bedeli (11747) lira olan 2000 kilo çayın 26/Hnziran/U 

Perşembe günu saat 15.30 da pazarlıkla C"k~ iltmcsi yapılac~tır 
2 - ilk ten1inatı (881) lira (3) ku"'u. o1up şartnamesı her (Un komisyon-

dan paraı-.ız olarak alınabilir. . . . 
3 - İhteklilerin 2490 sayıh kanunda yar.ıh vesaik ve Utincı maddede ya .. 

zıı 1 miktnrd;:ıki temin<>l makbuz. veya banka mektubu ile birlikte belli gün 
ve saatte ist8'11buldak.i komL~onda hazır bulunmaları. ( '878) 

Ticaret Vekfileti İç Tlclll'et Umum MüdürlüğiiJıMn: 

3() İkinciteşrin 1330 tariılıli ·&nebi Anonim ".e SC'rm.ay~i Eshama 
Mü.n.kasim Şirketler Kanunu, hükümlerin~ t.evfıkan Turkıyede çal;ş
masma izin verilmiş olan ecnebi şirketlcrınden Imrperıal Kemikal 
İndustti:s (Levant) LiT]lil...: Şirketinin Türkiye Umumi Ve<ki:i Kenan 
Ş~§ bu defa müracaatla haız oldu.ğu salfilı.~y'.:te ~inaen, şıııket ~
mına yapacağı işlerde dava eden, edilen ve uçuncu şahıs sıf~?ar~ 
hazır bulunmak, şirketi suretı umumiyetle temsil etmek ve '.'1~f~ 
den imzaya mezu.n olmak üzere Ezra Totah'1 vekil tayın ettığını bil-

dırm. i" ve Uınm gelen vesaiki verm.iştrr. 
..., go· rülmuş·· oJ.-Keyfiyet tetkiık edilerek ikanu ni hükümlere uygun 

maltla ilan olunur. 

ı-Aakeri Fabrikalar Satınalma Komisyonu ilanları 
Otomobıl ve Traktör makin<"le1'1ni tanıir edebileeek kudrette mü~ 

bi · · f tesviyeoi. ıntava ıbliyaç ustaya ve ince te5vi,..ec;Jik yapabilecek rıncı amı . rı·ı. h tamır· -
· · tih her ırfrn Zeytinbumunda . ..., a vardır Talip o1an1ar bcra:yı ım an ........ c4s2l) 

hanesine mUracaat etmeleri 1lfuı olunur. 

KIZILAY 
Hemşireler Okulu 

Direktörlüğünden: 
Okalıunuz yeni d..,. :rıh için l&lebe kayıtma lMıt'•mıyllr. 

OKUL GECELİ VE PARASIZDIR 
Ta.bsil müddeti ~ ıı.Wu. 
K.abol -Uan: 
ı - Türk te- oı..ı., 
z - Sıhlı:ı.li yetinde o-. lıaa.9 

k8.Slll"u o1nwımP. 
3 - Yaşı 18 den a.şa.i1 ve: 25 ten 1akarı etm·mek. 
4 - İffet ebli ve i:rt alolü aahibi ol-. 
5 - En M orta Wısi}!nt b!tlrmiı olmalı:. . 
K\13'dolmalı •era daha fa.zl& •ahal ..ama& 6çlkı ~- Aksa

ra.yda U-1<i r.add...ınd•kl Okul Dlr.kt..rlüpn<> nıGracea4 .. ~. 
İn.hat abb2k irin yatltf' dt mDra.ca.a.t Mti~billr. 


