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Türk Alman Dostluğu ,..------------------....... -
Milli Şefle Hitler arasında sa

tel gra f l ar teati edildi • .A 

mı mı 

Milli Şefimiz ll.eisi.,ümhur 
ismtt İnönii ... .. ... 

iNONu· oivoR Ki 
"" '"' . '"' . '"' .. 

Bugün iki memleketimiz ve 
milletlerimiz, karşılıklı bir iti
mat devresine, daima orada kal. 
mak ka t'i azmi le giriyorlar 

• . .. . ..... .. ... . . ...,. .. . .. .. ...... ... ..... .. '"' ..... 
Hlt:lerl~ 

. ... .. .. ...... • • 
Ben de iki 1nemleketimizin bundan böyle de· 
vamlı bir karşılıl:lı itinzat devresine girdiği 
hususundaki kanaatinize iştirak ediyor um 

... --• ... .,_,,, ... 

Milli Şef 
Dün Ankaradan 
YaJovaya ha-
reket ettiler 

İnönü bir kaç 
gün Yalovada 
kalacaklar 
Ankara, 20 (A.A.) -- Reisi

eümhur İsmet İnönü, bu ak
şam hususi trenlerile, bir kaç 
gün istirahat etmek üzere 
Yalovaya hareket etmitler 
ve istasyonda Büyük Millet 
Mecl:si Reisi Abdülhalik 
Renda, Başvekil Dr. Refik 
Saydam, bütün Vekiller, 
Cümhuriyet Halk Partisi Ge· 
nel Sekreteri, bir çok meb
uslar, Ankara valisi ve bele
diye reisi, mevki ve merkez. 
komutanlan, emniyet müdü
rü ve diğer bir çok zevat ta
rafından teŞ'Yi edilınişlerdir . 

Türk - Alman 

Muahedesi 

.Knıl orduya mensup motörlü atır topçu abylan 1ıir pçft r 1 
lı 

Almanya, 
Romanya 

Sovyetler Birliğin· 
de hiç bir teşeb
büste bulunmadı 

Tarih kurumunda 
Milli Şefin yüksek reisliğinde bir 
toplantı yapıldı, İnönü kuruma 

kıymetli direktifler verdi 
Ankara, 20 (A.A.) - TOrk Tarih Ku~ Türk Milli Siyaseti Yürüyor 

Ankara 20 (A.A.) - Türk - Al
man dostluk muahedesinin akdi 
münasebetile, Reı:;ıcumı!ıur İsmet 
İnönü ile Alman Reich ·; Fü-hrer 
Şansölyeı;i Adolf Hıtler arasında 
a~ağ.dakı telgraflar trati edılmiş -
lir: 

Münasebeti 1 e ~uınunun lıAmi Reisi Mılll Şef İsmet 

K ı d b •• •• k Inonu bugün Tar'h ... Dıı ve CoÇafya 

ld maddeler hakkında arz.olunan ıza

bati büyük bir al ka lle takıp bu.>~ 

muşlardır. ll•= Cemıl Camtıel. Mili! 
~fimlZin en ıon dtta Türk Tarjh Ku
rumuna şeref 't:rdiklerl g:undenlırrı 
kuruınun muht.eU Sı:helard<ıkı ca'14-
maJarı ve kuruma verdiklen ilini d;
rek:titleı-in ne suretle tatb k edıldığı 

ve ne neticeler alındığı hak.kında ayrı 
ayrı izahat arzetmiştir. Bu :ı;ırada MillJ 
Şet ~adan da ayrı ayrı me~aileri balr:
kında iz.abat alm11lardır. 

Bu s~aseti idare edenlerin başında bulunan Büyük Ba
tın huzurunda §Ü/uanla eğiliriz. Bu Büyük Başın Türk 
milletini ve Türk yurdunu iatikliili, bütünlüğü, şerelile 
beraber harp beliiaından dün ve bugün olduğu gibi ya
rında koruyacağırıa bütün ruhumuzla inanıyoruz. 

Yazan: ABiDIN DAVER 

T ü.rki.}·e He AJmanya aras111ı- • Papen'in, matbuata yaptığı son 
da )·eni bir anlaşma yapd - be3 anahnda bahse!lij,"i bi~ tak.ım 

dr bu bir ademi teca\'iiz, bitaraf- •anla amaıııazlıklara dır kı yıne 
lı~ .,./do tluk mııa edeı;idir. Her biiyiik elçinin ilade etliği ve son 
iki tara( da •Aralarıuda ' môna - ınuabedeııin teyit ·~·lediği gibi bu 
•Nıetleri mütekabil itimat 'tie sa· aııla)amaınazlıklar muvakkat ol· 
mimi dostluk esa~larına i.-ttinat et- mu~ asıl"lardanbc-ri nıemleketle -
tirmek arıusuı ile akdetnıeğt ita- rimizi biri~irice !ıağ!ıyan eski, i -
rar verdikleri bu muahede ile ·her timatlı \'e dostane münaseıbttler 
birinin elycvm mevcut taahhüt - yeniden teessüs etmi tir. Biz, bu 
)erinin devam esasını da kabul et- muvakkat anlaşamamazlıkların. 
mi terdir. Bö) lece, her iki devlet Türk - Alman dostlnğu üzerinde 
yeni bir dostluk kurarlarkeıı eski I yar~ttığı. h~vayı, her zaman m~ 
dostluklarına H dostlarına sadık nunıyetsızlilde kar~ılıJorduk. Tur 
kalmak giöl ahlıik pren•ibine, 1 kiJ·euin, İngiltere ile tedafüi bir 
mertlik \'e Hfakarlığa uygun bir j tıifak .'.m-ıalom.akla Alman;yay~ 
harekette bıtlunmu~lard>r ki esa- kar ı, du man hır cephe almak nı
sen, Türkiye için, başka türlü yap· )'etinde olmadığı salahöyettar dev
mak imkiru asla mevcut değildi; !et adamlarım12 tarafından miit&
Türkiye bütün ierefli tarihi bo • ıddit defalar açıkca söyle~ti. 

h . b' d'"' .. ı Fakat fertler arasında olduğu ı:i· yun<a, ıç ır zaman, ver ıgı soz· • , ... 
den ve imzaladığı taahhütten ı bı, de, !etler ve bükı'.lmetler ara • 
geri dönmemiştir. J\fuahedenin ı sında da çıkan ba~ı anlaşama -
Türk • İngi.Jiz ittifakını aliıkadar ~az.tıklar, arada ~o~ı.kl":k. v;. ger: 
eden hu pek mühim nokta,ını bö3 gınlık doğıırabıldıgı ıçın ır ki 

CD 4 .. .. yfııda) lete ml'nınuniyctle kaydettrktcn evamı uncu sa 
•onra, l <'Dİ Türkiye _ Alnıaııya j 
dostluk anlaşmasııım, Türkiye Türk - Alman paktı 
•ulhünıi ve Yakın~ark sulbünü :ı..o _ __ 

ruyan " kunetlcııdir•n bir amil Komşularımız 
olduğunu hemen ilhe edelinı. 

Tür ki) e, birkaç gün en el bu d • 
•Ütunlarda sdylediğimiz &ibi, Al . a memnunı-
manyanm Balkanlara indikten 
•onra, kendi<ıine karşı gittikçe kın yet uyandırdı 
vetli bir ekilde ''.erdiği tenıiuatı. ---

samimi telakki etmiş ve uzattığı Bir ltalyan gazetesi 
dostluk elini rcddetm<>miştir; 
çiin.kü, Tür.kiyenin milli siyaseti. 
daima \ e daima •bar11 'e dost -
luk, prensibinden ilham al mı~ . 
tur. Hiç bir millet \·e de\·lete diı~
oıan olmı~·an, hiç bir memleketle 
biç bir ilıtilaü n dansı bulıııımı· 
pn Türki) e, kendisiııe uzatılan 

her do. thık elini ayui do tlukla 
5ık ınağı dcğişn1ez bir siyaset düs
turu telakki etmiştir. 

Tiirkiyr, bu harpten evHI, İn • 
giltere ve Fransa ile bir tedafüi 
ittifak muahedesi imzaladığı za· 
man dahi, başka dnletlere karşı 

tera\ İİLİ bir harp a~mak için değil 
&'.\ ni doı,tluk si~ asetinin ruhundan 
illı•ın almış, Tiirk barışını nıuha· 

f:ıta etmek ka~ gısile harekeı et -
nıı~ti~·XıteL.in1, 22 aydaoberi de · 
'anı- eden lı.ldi t•ler, bu saniimi ha
rı~ politika>ındaıi asla ayrılmadı -
ğıııım' i>baı etıni~tir.' O ittifak' 
nıu<ıbede i imzalan·dıktaıi onra. 
Tllrk _ Alnıan muna'sebetleri üzc
rind('n get;jci ~oğuk ·bir riızgir 'es
tj_, se, bunun l!ıebebi, bizhn do~tluk 
H harı~ politikasından inhiraf et
n1iş olmamız değildir. Bunun se"· 
teb~ Almau3a bül iik el~isi Vou 

Pepen TUrk • Alman 
paktını ltalya namına 
da imzalamıttır diyor 
:.Ioskova, 20 (A.A.) - Reuter 

bıldirıyor: 

Türk • Alman muahcdesinın ak
di hususundakı Sovyet görüşü bi
linmi ·or. Türkiye ile Sovyetler a
rasındaki münasebetler ise 1925 
te aktedilen ve 1929 da genişletile
rek tecdit edilen ademi tecavüz 
paktına ve iki hükumetin bu se. 
nenin 25 martında neşrolunan no
talarına istinat etmektedır. 

. Bu lgaristanda 
Sof ya, 20 (A.A.) - D}'I B: 
.Türk - Alman dostluk paktının 

imzası Bulgar efkarı umum.iyeseı 
üzerinde derin bir tesır yapnuş
tır. Haber, dün· akşam geç vakit 
Sofyada yıldırım süİ"atile yayıl. 
mıştır. Muaht>de, Berlinle Anltııra 
arasındllki münasebetleri kayde
den i · ıl~f siyasetinin bir muvaffa
kıyeti olarak haı'8ret~ selamlan· 
rr.aJ<tadJr. 

(Devamı 4 üncü aayfaua} 

Ekselans Ad.olj HıtleT 
Alman Reich'ı Fiilırer Şansölyesi 

Bertin 
Türkiye ile Almnnya arasında 

samimi ~e hakiki bir dostluğu tem 
(Dewamı ' llaeil sa7fatla) 

Be r 1 in sefirimiz 

Hüsrev Gerede 

Hitlerle 
yarım saat 
görüştü 
A 1 m an matbuatı 

Dostane neşriya 

--- -• iZi Or U UYU !akülte<i binasındaki Türk Tarih Ku-sar a c og ... l u ı le tumunu yükselı: huıurlıırı ile şereflendir 
m an e V r a ları na inişler ve kurumun __ fahri ~i<i Maarif 

R • b b Vektli Hasan Ali Yucel, reıs Bolu me-
l e n t r O p d busu Hasan Cemil Çambel ile kurum devam e iyor zası tarafından istikbal edilmişlerdir. 

Arasında dostane 
telgraflar teati edildi 

iki devlet adamı 
muahedenin kıy
metinde mutabık 

SARACOGLIJ İLE Rİ.BBENTROP 
ARASINDA TEATİ EDiLEN 1 

TELGRAFLAR 
Ankara, 20 (A.A.) - Türlı: - Alınan 

dostluk muahedesı.n.in akdi ıniiııaseb8-
tile, Hariciye Vekıli Şükrıl Sarac:oilu 
ile Alman Hariciye Nazın Von Ribb~ 
trop orasında aşağıdakl telgrafüır teati 
olurunuştur· 

n--.. Von 1libbeatı'91ı 
llartriye Nıwrı 

Bertin 
arasında sanııml dosUutu ve tam kar· 
ıılıklı itimadı resmen teyit eden Türk 
- Alm;ı!1 muahedesini, Ekselans Von 

(Devanu 4 iincü sayfada) 

FinJandiyada askeri 
hazırlık genişletildi 

Milll Sef, kunımım. kütüphane!->İllde 
toplanan umun1t heyete lütfen riyaset 
buyurmU§lar ve bu sırada reıs Hasan 
Cemli Çambel tara!mda.n f\IZllamede-

Ruzvelt 
Robin Moor,un batı
rılmasını "haydutluk 
olarak tavsif etti,, 
Vaşington, 20 (A.A.) - Reuter: 
Ru~lt, Kongreye gönderdiği 

bir ırıesajda, Robin Moor Ameri
kan vapurunun bir Alınan deni. 

ı zaltısı tarafından torpillenmesini 
. bir enternasyonal haydutulk hare

keti olarak tavsif etmiş ve Ame· 
rika Biri ·lk devN!tlerinin, açık de 
Dizlerin kullanılmansını Almanya
ya terketmek niyetinde olmadığı 

m tasrih eylemiştir. 

(Dewamı c ü"~ü ••rtadı) 

M. Çörçil 
Gizli bir celse akde
dilirse beyanatta bu. 
lunacağniı söyledi 

Londra, 20 (A.A.) - Rı-uter: 

Çörçil, Avam kamarasının önü
müzdeki toplantıları ruznamesıni 

bahis mevzuu ederken, ticaret do
nanması hakkındaki müzakerenin, 
mesele aleni müzakere edilirse 
umum! menfeat için ciddi bir teh
like teşkıl eyliyeceğinden, gizli 
bir ct?lsede yapılması lazınıgeldi

ğini söylemiştir. 

ta devam ediyor Şam kapılarında 
Ruzvelt ezcümle demiştir ki 
•- Robin Moorun bir Alınan de 

nlıaltısı tarafından batırılmış ol· 
duğu kat'i surette tesbit edilmişti. 
Hiç bir Amerikan gemisinin veya 
Amerikan ıilebinin kendisini kor· 

Çörçil, sözlerine şöyle devam et
miştir: 

•- Atlantik muharı'besl, de
vamlı harekattır ve bunun ciddi 
mahiyeti, sene ilerledikçe vukua 
gelmiş olan her hangi diğer bir 
şeyle hiç bir suretle bertaraf edil. 
memiştir.• 

/ 

' .J' 

ı 

/. • 

şiddetli muhare
beler oluyor 
Fransızların mu
kavemeti lngiliz 
ileri harekatını 
ağırlaştırdı 

1 n g iliz donanması 
Suriye sahillerinde 
faaliyette bulunuyor 
Kahire, 20 (A.A.) - İngiliz teb-

liği: 

Romauya Kon cliktatöril 
Antoneslıo 

M<W:ova, 20 (A.A.) - Reuter 
bildiriyor: 

Alman a tarafından Sovyet Rus 
yaya karşı metali.batta bulunuldu. 
ğuna dair dolaşan şayialar hakkın· 
da Moskovada ademi malfunat be
yan edilmektedir. 

Müşahıtler, ne Alınanyanın, ne 
de Romanyanın Sovyetler Birli
ğinde her hangi bir teşebbüste bu 
lunmamış olduklarını zannediyor
lar ve bunun içın de sebepler var
dır. 

Sovyetler Birliği hükumet mer
kezinde bir seferberlik olduğunu 

gösterecek hiç bir işaret yoktur. 
Sokaklar gençlerle doludur. Hal. 
buki umumi bir seferberlik olsay-

(Devamı dördüncü sayfada) 

(Devamı 4 ün~ sayfadı) 

·öRFl iDARE 
~~~~~~~~ .... ~~~--~-~ 

Hitamından ittibaren altı ay 
daha uzatılması tasdik edildi 
Ankara 20 (A.A.) - Büyük Mil- iliın ve B..ty.ııt Millet MecluArıin ka 

Jet Meclisi bugün Şemsettin Gü -ı rarlarile üçer ay temdit edilm><ı o
nallayın başkanlığında toplanll'!ş lan örfi idarenin hitamından itib~~ 
ve celsenin açılınasmı müteakip Is ren allı ay daha u<:atıJ;nasma mu 

tanbul, Edirne, Kırklareli, Tekir - saade clunması hakkındaki Başn
dağ, Çanakkale, Kocaeli vilayetle- kiilet tezkeresı okunmuş \'e ıttıfak· 
rinde 23 İkinciteşrin 940 tarihinde la kabul edilmiştir. 

Alman Führeri Şausöly«i 

Adolf Hitler 

(Yazısı 4 imCÜ sayfada) 

Suriyede muharebe butün cep
helerde devan' etmektedir. Cep. 
benin sahil kısmında A \"Us~ ı al ya 
kıtaatı gördükleri şiddetli muka-

(De\'amı dördüncü "8yfada) ------Günün Tenkitleri------
Bir kaç gün sonra 

ESRARIENGİZ DANSÖZ 
M. Feridunun çok güz.el bir üalupla dilimize çevirdiği 
bu eser dünyanın en heyecanlı zabıta romanıdır. 

ESRARENGİZ DANSÖZ 
jBul;frika baştan sona k.adar ~inay;t· 
~e sergüzeşt sahnele~ile ~oludur 

Pek yakında iKDAMDA Okuyacaksınız 

J\lulıterem J\laarif Vekili Ha
•an Ali Yüe<>I radyoda san'at 
hayatımıza dair konuşurkea, 

hemen henıen un1un1İ sasabi • 
leceğimiz bir ~ikayete: •Türk 

Dahi sanatkar 
yetişemiyecektir 
---san'atkftrı olgun ~·e bü~·ük eser / 

· d Yazan: Selami z.ut SEDES 
yaratan11~·orı şikftyetıne ece& ------------
\'&p Hrertk dedi ki: 

- San'at ubeleriınizde mut· 
lak bir \·erim darlığı olmadığı
nı zannedi)orum. Zayıflık man· 
7ara ı henüz. biitiin san'at ·u -

belerimizde ikind derecede ka· 
lan men uplarını silttek bii}iik 
~e e iı. d3hi . an'atkürları.n 
ktndisiıai ı:östermemiş olma · 
)arından ileri ıeliyor. Bu bal 

bizi bir aevi his daliılttbıe •ev· 
l>ediy•r. Zannım.:a biziııt için. 

tle bulunduğumuz devre, Gü · 
zcl San'atlerin her şubesinde 

muhatap kütlen>n ve münekkid 
zümrrnin )'tti;me i de\r~ idir.• 

Mulılereın Vekilin mahfiyel 

'Ve tevat.\I: göstererek •zanrum • 
ca. diı e yürüttüğü nıütalea red 
ve cerh edilmez bir bakikattİT. 

Bugün san'at hayatımızda mu· 
ı.atap kütle ve münekkid züm· 
renin. yeti nae denesiade bu • 

hındu~ muhakkaktır. Ancak 
san'atm muhatapları Güzel an 
atlcrin yüksek sevi~ e.;ine erı<

tikten \C miinekkidler ~·eti~tik· 

ten sonra Türk diıhi san'atl<iı.r 

kendini gösterebilecek. bii iik 
eser l·aratabilt>cek ınidir? 

İster kendi nıikya~11nızda 1 is· 
f('r cihan ınik~ asında dü~iin<.• • 
!im, maziye bakıp. geçmis ede· 
bi~at ı.af:lannı mi,al alıp· •O 
de\İrlerdc, muhatap klitlı-. '~ 

ınUnekkid :ıt:üınre yetistikten ... un 
ra dahi san'atkarlar krndilt-rini 
gih,tern1i! .. Ier, iL..inci d<.·reC'edt ki 
5an'at n1en...c;;up)arı c;,iJinn1i ltr. 
biiyiik ~ser)rl' yaratdını , u 
Jıalde buciin de bu dnrcden 

(Den- 4 üncıi •a~fadı) 
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BOYOK TARl_!l_!_TEFRIKA:9 - ı ~'~'.. 

Dl.Sf)5iTIKA Hazreti Muhammet ~arınPa:~~~n:e 
A VE gitmeli ? / 

ISLAM ORDULARININ MUHAREBELERİ Dünkü İkadm'ın son .-;.ıyfasmda Ösele ve kunduranın Cümhuriyetin 
kuvveti _ , _ _ böyle bır ıliin baş! gı ı·ar ı: <Meh-

( y a zan : z i y A Ş A K 1 R ) tabı ~ade:.te çmcı< istcrsenı.! - ı Bu iliin başlığın.. tertip eden kim ı 
Resuliı Ekrem Eıendımizın teb- diyen tarihlerde yaşar. Mesela; ls- se, herhalde şaır olmalı! .. Çı.inkiı, 

• • • yükse memesı ıç n 
~~~~~~~-... ~~~~~~~~ 

Dün toplanan deri fabrikatör ve tacirleri 
sür'atle kalın deri ithaline karar verdiler 

Karşılıklı mübade
leleri arttırmak için 
yeni müzakerelere 

Yazan: Prof. Şükrü Babul 

A nk~rada evı-elki gün parafe 
edılcn pakt, tııhınin edile -

ccği veçhilc, bütün dünyada derin 
bir alaka u1andırdL 

lıg buyurdukları bu üyeli celile, 'tanbul sürlarına ilk defa tınna - mehtabı, rakı veya şarap kadehı 
harp ıçın 13zım alan muharebe va-/ nan, fakat düşman kılıçlarile par- ile içmek arzusu, &ncak şairlcrd• 
sıtalar na; hcrke;;ın kudreti yettiği ça parça olarak kalenın hendek - bulunabilir. Ne olursa olsun, ı,. 
derecede iJ!t rırk etnıeı;ini.. ve ak- ı !erine y-ı:varla_narı (Ulubadlı. Ha - iliin kasdetllği mevzua göre pC'l 
ı;inı iltizam edenlerin • yalmz dm- san) ısmmdeki Turk neierı.nın me güzel, pek şık bir iliind,r. Fakıi. 
lPrinl, vatanlarını değil _ bizzat zarı. bile ~-oktur. Fakat buna mu - bu yepyeni uaru. görüp de ister m> 
kendilerini de esaretin zillet ve kabı!, tarilı sayfalan ona dünyanın siniz, yarın öbür gün gazete say
mu;;ibe~ mahkiim ~erini hazinel~rine bedel birer t~ ?1- ı falarında şu tarzda iJ.anlar gi>nne-
l!r.Ylır ve .ışaret etmektedir. muştur. Anafartalar lıa.rbının ilk, ğe başlıyalım.: 

Göriilüyor ki, devletin harp ha- kahraman şehidi olan (Mustafa Güneşi kepçe, alfilmi semayi maş 
t..rlU<lanna iştirak ebmek ve harp çavuş), her Türkün kalbinde ebe - rapa, yıldızlan damacana, şafak -
te~?zatına bütün set"Vetini feda ey- diyen yaşıyor. En büyük bir (baş ları pipo, gurupları nargile ile iç
lemek (Farzı ayn) dır bu fan: ifa kumandan) dan, '1erıhangi tıir ça- mek ve geceleri, denizlerdeki ya · 
edilme<i"i takdirde sonu, hii&ran- vuş takımının saka mferine ka - kamozları çatalla yemek, Ağus · 

Fiat mürakabe komisyonunun toplantı yapmışlardır. Toplantıda 
büyük baş hayvanl:ırın yaş ve sa- kösele fiatlarmın artmaması için 
lamura derılerine azami satış fiıitı Vekıik·tin açmış olduğu akreditif
koyduğunu yazmıştık. Komisyon le en kısa bir zamanda hariçten 
piyasada mühim mikyas4' mua- kalın deri ithal edilmesi hakkında 
mele gören hava kurusu ve tuzlu yapılacak t~st>bbüsler kararla~tı .. 
kuru derilerin azami fiatlarını tes- rılmıştır. 

başlanacak 

Almanya ile aktcdilcn mu
vakkat anlaşmalar hükümle. 
rine göre karşılıklı mübade
lelere başlanmıştır. Haber al
dığınu.za göre Almanlarla 
karşılıklı mübadeleleri art
tırmak için yeııı müzakerele .. 
re başlanacaktır 

Bilhassa Berli.n, Londra, Roıııı 
l'ı1oskova ve Vaııingtondaki akis 
!er dinlenmeğe, tahlil ohınmağa 

!ayaktır. İlk hamlede canlı bir ~· -
kilde ıtöze çarpan keyfiyd Tür • 
kiye Cümhuriyetinin Milletler a • 
rast mevkünia kuvvet ve kudrPti .. 
dir. Rus Çarlarının •hasta adam• 
dedikleri ve mirasuıa korunak ü • 
zere bütün garbın hazırlanmı~ ol -
duğn Osmanlı İmparatorluğunun 
yerinde asri illetlerio hiç biril., 
malıil olnuyao genç ve dinç hır 
Türkiye vardır, ba ında emsohiı 

Şefile 

dır, dar her (asker), şerefli bir nam tos böcekleri ile kurbağaların içlı 
* kazanaraık (ebedi hayat)a nail ol- terennümlerini radyodan ve gra · 

bit etmediğinden bu nevi malların Diger taraftan küçük baş yapa
fiatlanndaki yükseklik devam et- ğılı derilere> hariçten talepler art

mekt1'dir. mıştır. Ağustostan itibaren bu ka-
Bu mallara da azami ~atış fiatı bil derilerin ihracatı tahdidata tii- Diğer tar.dtan Avrupa har

binden evvel ve sonra Al-
Ilır daha tekrar edelim.. islami- mak: fırsatına maliktir .... Can kor- l mofondan dinlemek isteyenler fi

tetin Oharp düsturlan. sulh ve seli- kusuna kapılarak -(Allaiı)ın em- lan.yerde yeni açılan ,Yazlıık kır 
mete istinat ediyor. Fakat mutlaka ı . . gazınosuna buyursunlar. 

konulması ve hariçten deri ithal 1 . • _ 
edilmesi hakkında gürü elerde ı bı tutulacagından evvelce mal top 
bulunmak üzere şehrimiz:'ki deri lamış olan spekülôtörler &u mal
fabrikatörleri ile deri tacirleri !arı ellerinden çıkarmak için isti
dÜn Milli Sanayi Birliğinde bir 1 cal göstermektedirler. 

manyaya sipariş edilmiş olan 
külliyt•' lı .iktarda tıbbi ve 
kimyevi cezanın yakında 
memleketıınize geleceği öğ
renilmiştir. 

h ı'1ı • , . . ı rı olan- harp ve cihattan kaçan Buyurması bir şey değil amma 

la e gıd rmt>rtK k mecburi} y~tı hasılı bir askerin maruz kalacağı akıbet insan bunlann hangisine buyura ~ 
o unca a, a ı - ma gı'bı - canın · · · 
da esi"""nmem 1• 1. ise, zillet ve hakarettır. Şerefsiz - cağını şaşırıyor. Çünkü lstanbul -

.b. csı azım ge ıyor. , '-ak, k . · b. b" · d ·· l Bu baptaki şu ıiyeti la!t". e, son 11.ktır. Cenab..ıı orka.kları sev- da, mev.kilerı · ır ırın en ·guze o 
derecede sanh: ~ miyor. Fakat (ci:hat) vazl.fesine za kadar çok yazlik kır ve deniz ga-

[Vr ·ı k" la t k8 1• f' manında şit.fı;p edenlere ise; (ebe- zinosu vardır ki irısan, hergün bun 
tebililWı~.e uı~ te ~e . ı di hayat), (şa'hadet). mertebesi lardan bitine gidecek olsa, altı ay 
c:fıl• ı '~ m . ıne nunerrı- (Cennet ve cemal) mü~ahedesi gi- yaz mevsiminin bütün giinleri, bu 

ı ~n nısaı. vt>lJVtldfın .... ] bi bir takım v8idlerde bulı.;nuyor. na yetişmez. Acaba, biz yarınki 
ManaYJ şerifı; ı * Pazar günü, bunlardan hangisine 

. [E~ ehli isiamJ~ Size ne oldu (Cihat) ayetlerinin en kat'isi, gidelim dersiniz? Bana kalırsa, 
ki, düşmanların:zm esareti altında ı şudur: ı takvimler yarın gün dönümü fır · 
bulunan .eı:"ııklcr, kadınlar ve ço- (Ven ferıi ıhefafen ve sekalen.. tınası gösterdikleri içın bunlar -
cuk.lar gibi z:ı~u ve mazlumları 1 ve ciılıidıi bi emvfiliküm ve ecfü - dan hangts~ gök gür~lt~lerini bi-
hal.1S etınek ı.ç.n cihat etmıyorsu- sikum fi sebilillaılı. .. ) ze turşu kavanozu ile ıçırecekse o· 
nuz.] 1 .M''!ayı şerifi: na gidelim! 

Bu uyeti tceri.ıne, esaret altında (Daha var) Osman Cemal KAYGILI 
bulunan dindıışlann kurtanlma-

S"..tıı, bunun tçın de, can tedakarlı·. ır p OL IS T E 1 
ğuı n g6ze alu>masını =eaiyur... AHKE ELERDE ve 
Bu, \icdan.:n ve insanlığ;n §İarıdır 

Vücudun herlıangi lıir no.ktasın 
dalti 'l'Ztırabı duymama<k için, çok 
hissiz clmak lizur.dır. Bu hakikat 
kabul eden akıllı bir insanın, ken
di camiasına mensup olanların ıı: 
tır~planru anlıvara'k, onları kın'
tarmak için nefsini seve seve !ede 
etmesi, insanl'..ğın en Witün vicdar. 
lııorçlarıııdandır. 

Bir kıskançlık yüzünden karısı
nı ve ev sahiplerini bıçakladı 

* 
kadının kocasına : 

sebep oldu 
Bu kanlı hadiseyeye 

"Boynuzlu!,, dt. mesi 
Yukand~ı ayeti kerime · takip• Dün sabaılı Kartalda bir yara -

-'-n d.. b' • • dah ..!} 1 ı· 1aı:na Mdioed olm~ ve Kartal .,.,.,, ıger ır .. ye., a =,-ec:an ı . . . .. 
!tir emiı: ,.c mtardıİ'. Mılli Çımento fabrikasınad ame -

B • - lelik yapan Ali, ka<"1Sl Hamdune 1-u ~,Yeti celılede de ~yJ.e bu-
JUrulu5'1)r: ' le ev sahibi Şükriyeyi lbıçakla ağır 

(Ya eyiihellezine amenıi .ııaıe _ surette yara.lam.ıştır. 
kum Jza k!J.eleküın. .. ) Hadiseye sebep, Alinin karısını 
Miınayi şerifi; kıskanması, ev sahibinden şüphe -
(Ey ehli iman!.. Size ne oldu ki; lenmes.i ".e aralarında ~u yiizdenah 

edin ve vatanınıza suikast eden geçımstzl.ik olmasıdır. Dun sab 
düşmanlar ile c>hada kıoşunuz .• de- da Ali karısının önüne çııkmış ka
ııilıliği zı:ıman bu teklifi pek ağır dın: 
görüyorsuz.. t'.ilıada gitmeyip ev - ._ uıan boynuzlu burada ne a-
1erinizde otur.maya meyil ve rağ - rıyorsun? .. demiş ve ev satıibine 
bet gösteriyorsunuz_ Yoksa, (ebe- de: Kaynanacı:ğım, sütünü hazır -
di hayat)a bedel ştı muvakkat, !adım, gel içelim!• diye hitap et 
mahdut fiıni hayata mı aldanıyor - miştir. 

ıı;ııuz1. Hafüulu cbedi lıayatın ha- Bu söz üzerine kendini kaybe -
k1k3t ve nımetlcrine nazaran, ~u den Ali !bıçağını çekınce ev\·rlii 
cani dlnyanın rıı:'oatı. pek az bir karlSmı muhtelif yerlerinden son
§eyden ıbareUir.) ra da ev sahibi Şükriyeyi ü" J e -

Görülüyor ki 'bu ayeti kerime; 1 rinden ağır surette yaralam<ıtır. 
ilk emir::le, düşman karşıııında .bu- Yaral·Jar Haydarpaşa Nümune 
lunmayı (üırz) ediyor. Ve, 'bu em- hastanesine kaldırılmışlar, suçlu 
r& itaat etmiyerok rahat ve hayat yakalanmıştır. 

kayıgusuna dü,.<ıenleri talıbih eyli - Topahne cinayetinin 

aldığı yara ile derhal ölmüş ve 
Ahmet Hacı da kaçmıştL 

Dün birinci ağaceza maiııkeme -
alnde Ahmet Hacının mutıakeme
sine başlanml§ ve ahit olarak h.i
diseye sebep <>lan 19 yaşı.nd6k.i es
mer üvey kız dinlenmiştir. 

Kendi kendini bailayaa 
hıraı.zm muhakemeıino 

bqlandı 

Bundan bir müddet evvel Sul -
tanhamamında bir manüatura ma 
ğazasmda Amerikanvari bir hır -
sızlık olmuş ve gece bekçisi Hü -
seyin mağazadaki kasayı kırdık -
tan sonra, polisi aldatma içm ken 
di kendini bağ~ ve upuzun ye 
re ya tın.ştı. Fakat ertesi gün va -
»yeti şli.phe!i gören zabıta Hüse -
yini sılaıtırmış ve Hüseyin de iti
raf etmişti. 

Dün 4üncü asliye caza.da Hüse -
yinin mubadı:eınesiııe bakılmıştır. 
Hüseyin muhakeme esnascnda el
lerini nasıl bağladığını tarif et • 

Sinemaların 
zam talepleri 

Daimi encümen mik. 
tarları kararlaştıracak 

Sinemacılar dün tekrar Beledi-
ye reislığine müracaat ederek zam 
talebini tekrar etmişlerdir. Esasen 
asker ailelerine yardım için sine
ma ücretlerine yüzde 10 zam ya
pılacaktır. Sinemacılar bu zammın 
kendilerine bir teması olmadığını 
beyan ederek ayrıca localarda 50, 
mevkilerde 5 - 10 kuruş arasında 
bir zam istemektedirler. 

Daimi Encümene verdiği bir tez 
kere ile Belediye İktısat Müdür. 
liiğü zam icrasını esas itibarile 
kabul etmiştir. Fakat bu cüz'i mik
tarda olacaktır. Şimdi keyfiyet 
Daimi Encümen tarafından ((>tkik 
olunacaktır. 

Basma ıatıtlarında tavusutlar 

ortadan kalq_ırılacak 

İktısat Vekaletinin şehrimizde 
açtığı basma satış ıubeleriııdeki 

tevziatın tanzim edilmesi ve mu -
tavass,tların ortadan kaldınlııa -
sı için bazı tedbirler alınması ka • · 
rarlaştırılmıştır. Bundan soru-a bas 
ma saLş şubelerinde muameleler 
9-12 ara&ında yapılacak ve hüviye
ti teılbit edilmiyen kimselere bu
ma verilmiyecektir. 

lthalit kararnamelerine ait 

nizamname 
İthalat kararnamelerinin tevhit 

edilmesini temin eden kararname
nin tatbiıkatına ait nizamnamenin 
bugünlerde alakadarlara bildiri -
leccği öğrenilmiştir. Takas Limi -
t.ed Şirketi Müdürü bu hususta 
Vekiıletle temaslarda bulunmak 
ve direktifler alınalı: üzere evvel
ki akşam An\<araya gitmiştir. 

Beyazıtta bir barındırma 
yurdu açılacak 

Bu sene yapıla
cak imar işleri ---Belediyece safhalara 

taksim ediliyor 
1941 mali yılı içinde şahrimizde 

yapılacak imar işleri Belediyece 
safhalara ayrılarak taksim olun
maktadır. 

İlk jartide Şişhane, Unkapanı 
ve Llleli meydanlarının açılma
sile Yedıkule güzergıihınm tanzi
mi, Kadı.köyünde Osmanağa cami
inin önündeki dar sahanın açıl
ması, Bebek • İstinye yolunun ve 
Üsküdar meydanının tanzimi işi
nin ikmali yapılacaktır, 

Anadolu Rumelihisarlan güzel'
giliınııı tanzimi de bu mey anda 
yapılacaktır. 

Vali ve Belediye reisi Lıitfi Kır
dar dün §"hirci!ik mütehassısı M. 
Prost, Heyeti Fenniye müdürü 
Nuri, Fen İ>jleri müşaviri ile bu 
hususta görii§erek pllnlan tetkik 
etmiştir. 

ilkokullarda ikmal kurıları 
açılacak 

İlk okul talebeleri için de orta 
tedrisat müesseselerinde oldu.,"u 
gibi ikmal kursları açılması karar .. 
Iaştırılmıştır. Bu kru..lar temmu
zun 14 ünde açılacak V'l! bir ay de
vam edecektir. 

Kurslara, bilgilerini çoğaltonak 
istiyen talebelerle bir ders zümre
sinden i.!ı:male kalan talebeler alı.. 
nacaktır. 

Almanyadan 4() otobüı 
getiriliyor 

Tramvay idaresi Almanyadan 
40 otobüs getirtmeği temin etmiş
tir, Bu otobüsler çok kısa bir za
manda gelecektır. 

Milli fabrikala-
rın ham madde 
-ihtiyaçları 

Şahsi teşebbüsler, bir
liklerden daha iyi 

neticeler 
Milli fabr kalarımızın muhtaç 

oldukları ham maddeleri Bır lik 
kanalı haricinde kendi sahsi te
şebbüsleri iie getirtınelerine hü-
kümetin müsaade etmesi üzerine 
ithalat vaz;ytınde çıok ümitli bir 
sailia başlamıştır. Bır çok fabrika
törler ihtiyaçlarını temin etmek 
için hariçteki bir çok piyasalarda 
sondajlar yapmakta ve bu suretle 
gayet müsait teklifler almaktadır
lar. 

Ham madde ithal etmek için hü. 
kümetten lstenilmekte olan akre

ditif yüksek bir yekıina baliğ ol-
muştur. Bu itibarla tacirler ve fab
rikatörlerin ayrı ayrı şahsi olarak 
giriştikleri teşebbüsler Birlik faa. 

Berlinde hidise, aenenln halta 
bu harbin, en mühim si:r.W vıikı -
ası olarak tel.ilı:lr.i edilıniştir. !fa 
riciye Nezaretinin Basm Ş<.-fi ıou• 

ahedenin akdini mane~·i, i) asi ve 
iıktısadi akisleri hesap edileme• 
derecede büy .. · muazzam :->İ) ı.!:>i 

fiimulü han bir hiıdise olarak ~ u~ 

elli ecnebi gazeteciye bildirm!:,tır. 
AlelUm.um matbuatın tonu bu ııer 
deye uygundur. Hatta Nazi par -
tisinia resmi yayım vasıtası ol:ıa 
(Völkişer BeoJıahter) gazetesi da• 
ha ileri gi:tmeltedir. G117ete diyor 
kl: 

•Almanlar ;.endi yanlarında mü 
cadele etmiş insanları veyahut 
milletleri unutmazlar. Biz siliıh 

arkadaşlığında kısa bir devre de
ğil fakat değişmez bir dostlugun 
bürhanmı görüyoruz. Alman, !'tın 

la temhir edilmiş bir d<ıstluğu hiç 
bir zaman unutmaz .• 

Türkiyeııiıt coğrafi imtiynılı 

mevkii de ayni matbuat tarafın • 
dan vüzuhla t<ılıarüz ettirilmek .. 
tedir: cTürkiye müstakar bir kud
rette ve Boğazların bekçisi ve hü
yüık bir Avrupa devleti sıfatile 
büyük bir rol oyruyacaktız •• 

Siyasi anlqma zaruretile iktı • 
sad.l anlaşmayı istilzam edecektir, 
Bn ikinci anlaşmaya da Almanlar 
büyük tıir ehemmiyet atı:etmek!e
dirlcr. •Ekonomik · birliğinin 

Türki3 eııin istklali için tehlikeli 
liyetinden daha iyi neticelre ver- olmadığını isbat etmektedir, Al -
mekt~dir. manların Türk Jptidai maddeleri,. 

Bunun netcesi olarak Macaris- ne ihtiyacı, Türkiyenin Alman nıa 
tan, İsviçre, Almanya ve Slovak- lıiaelerine olan ihtiyacından çok 
yadan mühim miktarda ithalat daha mühimdir. Kimsenin menfa
maddesi getirtilmesi imkan dahi.. ati muhtel olmamaktadır. lh•r i -
tine girını.ştir. Bu hususta en b~- kisinin de İ•tifa•lesi nr<lır .• 
ta €elen müşkiliit tediye şartları- Berlindeki bu dostluk galc.•yanı 
dır. Çünkü mamul sanayi madde- karşısında Londradaki -akisler de 
!eri ile sanayide kullanılan mad. gayet müsaittir, çok agu başlıdır. 
delerden ihraç etmek istiyen mem İııgiliı radyo ve matbuatı, dün de 
leketler daha ziyade mukabilinde temas ettiğim gibi, hareketimizi 
mal almak ıı;!.er.lekledirler. Bu su- çok iyi anlamakta \'e dürüst siya
retle anlaşmalar hati bir surette setimizi beğenmektedir Bu r,a • 
-ııkua gelmoektedir nteler açıkça Türkiyenin mii,kül 

· durumunun takdir olunduğunu te ---o--- 1 barüz ettirm~te, bu zorluk bil -
Necip Serdengeçti için mevliit hassa Fransnnın hezimete uğrama

yor. muhakemeaine bqlandı 
Bl1 ayeti kerimede en dikkate 

miştir. • 
Muhakeme şahitlerin celbi ;ç;n 

başka bir güne bırakılmıştır. 

Belediye Reisliği Rüstempaşa 
medresesini tamir ettirerek okul
lar anbarı haliıre koymayı karar
laştırmıştır. 

Diğer taraftan Roma.oyaya si
pariş edilm.iş olan bandajlardan 
300 ü bir aya kadar gelmiş olacak
tır. Böylece tekmil tramvaylar se
[ere çıkarılabilereklerdir. 

Kırk gün eV\'el toprağa tevdi etti
ğimiz İ.>!anbul Unıumi Meclisi bi
"inci reis vekıli N('cip Serdcngeç-

sı üzerine Tiirkiyenin teslihatını 

tamamile ikmal edemem~ (Jlma • 
sından neş'et etmektedir. Bunun • 
la beraber İngilizl~r 1\irkiyeye 

tinin ruhuna i~haf edilmek üzere imkan nisbetinde harp malzemr • 
şayıın olan keyfiyet, (OOedi ha - Bundan bir müddet evvel Toıp
yat) ile (fıini hayat) arasındaki hanede Karnbaş sokağında yeni -
mukayesedir ... Ebedi lıayat, insa- 1 handa bir cinay<;t olmuş ve kad,n 
nın !rane\i şalısivetidir ki onu, yüzünden Ahmet Hacı adında bir 
biç bir kuvvet öldüremez. Hi.ç şüp adam Kasım adında bir delikanlı
hesizd .r ·;, asırlarca ve asırlarca 51 hana girdiği bir sırada arl<a -
evvel yaşamış ve şerefli bir nam sından yotişerek merdivende bı -
kazanm;ş iıir kahramanın adı, ebe- çaklamıştL Kasım bel kemiğinden 

L 
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Bir kahveci tevkif olundu 
Emioönünde dibekçi kahveci Fi 

üpos bir müşteriye kahveyi yüzde 
yüz karla sattığırldan adliyeye ve
rilmiş ve diin ikinci ıı,sliye ceza 
mahkemesi tarafından tevkif e
dilmiştir. 

Ayrıca Beyazıt semtinde işe gi.. 
den kadıların gündüzleri çocukla
rını bırakmaları için ae bir barın
dırma yurdu tesis edilmek üzere 
münasip bir m1'dreae aranmakta
dır. 

Müellifi: İRfAN DOOAN 

tün meçhul noktaları tamamlle öğ için her şey bir hiç olmuştur. E
renmiştik .. şimdi, belki de toprak ğer bu hakikatlerle karşılasmamıı; 
olan bir kızın, günü gününe yaz • olsaydım, belki de günün birinde 
dığı bu hatıralar her ikimizi son - başka bir kızla evlenip yeni bir 
suz bir teessüre boğmuştu. Fakat yuva kurmıya çalışırdım. Fakat 
hepsi bundan ibaret .. yacılacak hiç j bundan sonra da asla ... Yalan olan 
bır şey kalmamıştL Suadın yüzü - j sevgisi yüzünden hayatına son ve. 

Edebi Roman: 60 ne bakmağa cesaretim yoktu. Çok ren bir kızın ruhuna hürmet g:>s
haksız b;r iş gördüğümü ancak ! !ererek. bugünden itibaren evlen-

:; Sukiıaet bul .. kardeşl.m .. Bu ı raberce teessüre kapılırız olmaz an'a~a?.ildim. Oimıya~ak bır şiı.p- mek fikrhden tamamile u.zakla~ı
boyle .. eğer son gonderdigı o acı mı? ı he yuzunden her şeyı kaybetmış- yorum. Belki bu sayede vıcdanım 
mektubu yırtıp atmamış o'.saydım,, . Elle~~ t~trıy~rdu. .• ~enüz si -ı tim. Asabım o kadar bozulmuştu bir parça olsun beni muazzep et. 
bu gece or....ı bır kere de beraber - cımlcrmı bıle çozmd:ıı;ııu bu ma- ki, bir çocuk gibi ağlamaktan ade- mez .. 
ce < ,ur, beraber°" ağl.ırd.l< Fakat. sum hatıraları açınaı;a çalı~ıyor .. ta korkuyordum. Fakat ağlasam Sustum. Fazla konuşacak taka
bu geccvc g inceye kadar her şe-1 dum.. da ne ç:kar?. Geri gelecek bir ma. lim kalmamıştı. Bütün mazi veni
ye bır ~al&n nazarilc bakan ben, Vakit iyice geçmişti. Fakat iki· zi oLaydi, bütün kuvvetimle t" - şanlılık hayatım gözümün önüne 
onun bu ıtrafı. ı dinlememiş ve mizin de gözünde uykudan zıyade, mine çalı!iırdım. geldi. Suade baktım, gözleri ya
~iiler~ ': c kii~ıt parçasını yırtıp bir bazı meçhul nokta!an öğrenmek Bundan sonra ölünceye kadar şarmıştı. Ellerımle onun esmer ba. 
köş ~ !ırlatmıjtım. hım var. . . . ı vicc!a" aıabı ile ·a~arncağım. Keş- şını kaldırıp teselli ettim: 
Yalnız §U var .. komidin gözün - Şımdı, el~de ".1Yah kaplı bı.r ki ne Suatle bu has~ancde karşı - - Ağlama benim çok temiz 

hatıra dcfterı ve ıcerısınde de, bı- . . .. 
d" Beridin 1'atıraları saklı bunu "ğre ;..;_ b" • la}Saydtm ve ne de Berıdın gon • kalpli kardeşım .. ben belki acına-.. raz sonra o nece5 ......... acı ır ma- . . 
da o mektupla beraber yollamış - . t derdığı hatıraları ve mektubu oku cak bir kimseyim, fakat ağlanacak 
tı. A. cak ben, ıkıncı bır yalanla n ~c~i; fasıladan sonra onu 0 • •ayC!ım .. B:lki o vakit bu geceki ka b!r kimse değilim. Hatta bu işte 

k ğ b !ad dar ümı•sız ve bedbın olmazdım. acınmak bile benden ziyade Beri-
karı:ı' Ş!t'ak ıstemediğim iç:n, on.. uma a aş un: Odadaki derin Sukütu gidermek din hakkı değil mi?.. Halbuki, o 
!arı okumağa lüru-n gônnPm;ştim. .•. için konuşmak istedim: çoktan bır hiç oldu. 
Ş~ ..ı b;.ınları b~ba~a okur, be - Gece yam• olduj:u zaman, bil .. - Göcdüa ya Suat, artık benim Cevap veremedi. Esasen hasta 

N~il vaııtalarma zam projesi 

Asker ailelerine yardım karşılı
ğı olmak üzere Belediy-e vergi ve 
resimleri ile vesaiti nakliyede ya
pılacak saslı zamlar hakkındaki 
proje Belediye · Muhasebe Müdürü 
Muhtar Acar tarafından bu hafta 
Ankaraya cötürülecektir. 

olan bu arkadaşı bu gece fazlasil" 
sarsmıştım. Ağır ağır yerımden 

kalktım ve Suamdın koluna gire
rek sessiz koridorlara çıkıp, keıı.. 

disini ikinci ameliyatlılar koğuşu
na götürüp bıraktım. Sonra tekrar 
bu sessiz koridorlarda lrer şeyini 

kayb!!tmiş bir adam olarak odama 
döndüm. 

Bütün gece uğraştığım halde u
yuyamadım. Gözlerimin önünde 
bir sürü korkuç hayalet dolaşıyor. 
Kafamın içinde binlerce Berit ha
yali canlanıyor ve beyıı.iıni kızgın 
bir ateşin yaktığını hissediyorum. 
Ellerim titriyor, boğaz1m yanıyor .. 
vücudümde üşümekle korkmak a.. 
rasında bir ürperme mevcut .. has
~alandım galiba .. nöbetçi hemşire
sinden dereceyi aldım baktım, al
danmamışım.. 39... Belki de biraz 
sonra 40 olacak .. böyle olduğu hal.. 
de yatamıyorum. Boğazımııdki ku
ruluğu gidermek için bir parça su 
içtim. Tesiri bile olmuyor. Gözle
rim ayıu korkunç hayallerle kar:ıı 

ıi vermekten geri kalmam1<lorrlır. 23 Haziran 1941 Pazarteoi günü 
İngiliz işçi brkasınm ne<ir ,. ıı -

öğle namazını müteak,p Beyazıt ııtası olat1 Deyli Herald i -til<.bal 
camii ~rif de merhumun aılcsi hakkında tahminlerde bulunırr • 
tarafından mevlidi nebi okutula.. 
caktır. Ne.o•p Serder.geçtiyi tanı

yan ve S€wnlerin ve arzu edenle
rin gelmelc. ı rica edilmektedir. 

karşıya .. 1J.rynimd1' şımşekler çakı
yor .. ara sıra Beritle b<oraber, an. 
nesi, babası ve annem gözümün ö
nüne geliyc dar, ağlıyarak bana 
sualler soruyorlar. Silkiniyorum, 
her şey kaybolııyor. Her halde 
vicdan denilen o manevi kuvvetle 
bu gece karşı karşıyayım. Muhte
lif şekillere ıı:rerek ben.i uyutmu
yor ve uyı.tıı v ·.cak ta._ 

Saate bakıyorum, üçe geliyor. 
Sabaha b.r şey kalmadı. Hemşire 
ara sıra yanıma uğrayıp derecemi 
alıyor. Aldanmamışım. Gittikçe 
yükseliyor ve daha ola yükselecek 
galiba.. nöbetçi doktoruna haber 
vermek fatiyoc, razı olmuyorum. 

Hiç olmazsa bir gece böyle ateşler 
içinde yanayım. Hem böyle olun. 
c.a nazi daha iyi gözümün önünde 
canlanıyor. 

Bir sürü tel ve siyah bir fİi-. ha
yata kıyan bir vıısı'a.. gclınlik el
biseler, g<'rdanlıklar, küpeler, nı
kalı dairesi. t.efen, kara toprak ... 

(Daha ur) 

ken ,u satırları Y•UYOl': 

cTimı:lerin mukaveıT.eti İngili:&
lerin askeri muvaffakiyetlerinın 
derecesine göre ya kuvve-tlececek 
ya zayıflayacaktır.• 

Liberal partinin fikirlrrine ter -
cüman olan News Chrouide a~le
bi ihtimal yerinde olmıyan biT ınu 
kayese yaparak Ankarada imza C• 

dilen paktı Çemberlayn ile Hitlrr 
arasında :'lfünihte knrarla~tınlaıı 

vesikaya te~bih ediyor. Halbuki 
Almanların, halta harpten C\ vel 
de, bütün davaları ve istekleri &ü
yiik Britanya ile olduğu halde, 
Türkiyeden i.tenebilecek hiç bir 
şeyleri yoktur. Versay muahede • 
si.nin mes'ulü de Türkiye değildir. 
Binaenaleyh iki vazi)·et araSJnda 
bir benzerlik bulmak zordur. 

Bir kısım İngiliz gazeteleri de 
bu anla~mayı Almanların Rusrn -
)·a yapacağı mcfruz taarrnzda ce 
nahından emin olmak için ihtiyar 
etmj,; olduklarını tasrih edi~<>rlar. 
Bn iddia da Londra gaı.ett!eri \'8 

siya<i ricalinin harbin ha lanrı • 
cındanberi sabit bir fikir ol rak 
tekrarladıkları Cermen - Slav ear 
pşna<1 miitcar;f i ii7crinc ku .. 
rulmuş bir muhakeme tnrzıthr. 

llfoskova hiıdi eyi tefsir etmek 
(Devamı 4 üncii snfıt:l::), 
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Büyü Sulama 
Programımız 

Ustaşiler 
tethişe 
başladı!. 

t BUGÜN~ 
fSIYASi 
' VAZIYET 

ASKERLİK BAHiSLERi 
'" 

LANTİ MEYDAN 
UHAREBESI .. ---------ı•----------

Alman - Sovyet ve 
Amerika - mihver 

münasebetleri 

Prol(ramın tatbikatı süratle 
ilerliyor şimdiye kadar sulama 
işlerine 23 milyon sar/edildi 

Sovyet - Alman münaorebet!erın
de norn"ırJ. "lmıyan bir vaziyet yok
tur. Yalnız Avrupanın şark hu -

Bir u s ta ş i öldürü- dutlarında Alınan fırkalarının tah 

Iürse 100 Sırp kur- şit edilınesı ir çok şayiaların çı -
karılmasına sebep olmuştur. Ro -

şuna dizilt~cek man ve Finlandiyadaki haıy ve 

Şu hakikati unu~~amalı ki bir memleketin istiklali ciddi ıurette tehlikeye düttüiü zaman 
onu kurtarmak ıçın her çareye bat vurulmak zaruri olur, Ve bu halde, be:rnelmilel mua

hedeler gibi, insani dütünceler de kıymetini kaybeder 

Ankara, :?ıl (lkda.ın Mulı.a!birin - J 938 denberi büyük su işleri progra 
den) - Nafıa Vekfil.etinin büyük mına alınarak inşaSına devam edi
sulama programının tatlbikatı tıer- J ıen 37 kilometrelik kanal Ditmiıj 
gün biraz dalha ilerlemektedir, Şiın bulunmaktadır. Bu kanal Mende -
diye kadar sulama işlerine 23 mil- ruten alınan su ile Naz.illi ovası -
yon lira sariedilmiştir. Bu prog _ nı, y.ani 70 bin dekar saılıayı sula

Zaire!>, 20 (A.A.) - usta,i'leriıı Bos seferberlik hazırlıktan da bu şa -
nadaki umumi karargahı aşağıdal<i be- yiaları taıkviye eder mahiyette gi>-

_ ~ YAZAN: Ş. HAZIM ERGôKMEN 

ram tııhakkuk ettiği zaman mem -
lekette 4,620,000 dekar arazi ııula-

maktadır. Kanalın inşasından ev -
ve!, bu sahanın baş mahsulü olıın 
pamuktan dönüm bli§ına ancak 

nacaktır. 150 _ 200 kilo alınırdı. Kanalın su-
Büyük Menderes kenannda, Sa- !anmasından sonra dönüm başına 

ray köy istasyonunun ilerislııden istihsal daha şimdiden 300 - 350 ki
'I'urhal mevkiinden başlıyan ve loyu bulmuştur. ---·-----.. ~-------
Alman hava 
kuvvetleri 

iki lngiliz vapuru
nu batırdı 

1 Hukuk davaları 
gittikçe azalıyor 
Adliye Vekaleti bir 
istatistik hazırladı 

yannameyi ııe~retıniştir. rülmüştür. Ancak ğerek Scn'J'et -
Sırplar, !er, gerek Almanlar .bütün lbu şa -
12 Haziran peqembe günü aç halka 

yiyecek götürmekte olan bir kafileye yiaların asla hakikatle aı.akası ol-
n:!akat edon bır U•taşı grupu Travnik madığını bildirmişlerdir, 
mınlakasında Kooar civarında Sırplar- Sovyetlerin geçen gün Tas ajan-
tarafından bi• pusuya düşürülmüşler ·ı . · · 
ve üzerlerine ateş açılmıştır. 14 Sırp ısı vasıtası e nryrettik.lerı . tekzıp 
bu alçakça hareketlerinden dolayı he- hatırlardadır. Dun gelen bır Ber -
men vaka mahallinde kur,una dizil- lin telgrafı da Almanyanın Sov -
miştir. Her ne kadar Ust.aşilerdcn hiç yetlere hücum edeceği hakkında -
b;n yaralanmamljSa da bu cezri tedbi- ki bu çeşitli şayiaların çocukça e>l-
rı almak zarureti hasıl olmuştur, Şayet _ t--: . 
ileride bwıa benzer ıı.areketler vak! dugunu ve u~1lızler tarafından 
olacak oluııııı daha şiddetli tedbirler uyduruld~u bildirmektedir. An 
alınacak ve bir Usbıfl başına 100 Sırp cak Romanyadaki hazırlıklar giz -
lturıwıa clitil.ecelttir • lenmemektedir. HatU. evveNti ak

Yeni Zelanda 

İş nazın dedi ki: 

şam Rumen askerlerinin hududu 
geçtikleri hakkında bir haber ya -
yılmış ise de doğru olmadığı an -
!aşılmıştır. Dün Londra radyosu, 
Berlindeki Sovyet büyük elçisinin 

V •f • H•tJ Alman haridye nazırı Foo Ril:ı -
azı emız ı e- bentropla görüştüğünü ve Alman 

Berlin: 20 (AA.) - Alınan or - Ankara 20 (İkdam Muhabirin • • .., J... k devlet reisi Hitlerle de mülakatta 
duları başkı:mandanlığının teb - den) - Adliye Vekaletince hazll'- rı mag Up etme bulunacağını bildirmiştir. 
llği: lanan bir istatistiğe göre, hukuk 1 !Amanya ve İtalya ile Amerika 
Bombardıman tayyareıerimi:z da~aıarında azaıma görülmekte - Buna muzaffer münase_betıeri ~ttikçe get1ginleş -

200 tonluk bir vapuru, İngiltere dir. Mesela 939 daki hukuk dava - mektedir. Amerikanın, Alman kon 
civarındaki sularda batırmışlar, ları yek~nu 10 sene evvelkine na- olacağız solosluldarını kapatınağa karar 
diğer üç büyü.le yüık vapurunu cid- zaran yüzde 26 noksandır. Yıne S dn!!T 20 (A.A.) _ Yeni Zelanda vermesi, beklendiğ' gibi Alman _ 
di surette hasara uğratmışlardır. 93~ da icra dairelerine yap~an ııı ;"!'ın 'Semple, Syduey'de bir nutuk yanın da misl.ile ~ukaı,;,lesini in-
Uzun mesafeli bir büyük tayya - rnuracaatlar da on sene evvelkine) irat ederek ezcümle demiftlr iti: . . . 
re, Cadix'in 1000 kilometre kadar nazaran yüzde Z7 eksiklik göster - Yeni Zelandaıu.n iici hükümeti harp taç e~ ve Almanya ile ı.ş,gal al.
açıklar;nda 3:500 tonluk bir yük va mektedir. Temyiz edilen lıukuk. ten daima nefret etmii olan insanlardan tındaki memleketlerde ~unan 
purunu bat;rmıştır. Bombardıman davaları da üçte bir n.isbetinde a _ mu~. Fakat bu adamlar bu- j Amerikan konsoloshanelerının ka 
tayyarelerımiz Yennoı.ıtih limanı zalmı~tır. ~~ .,.:n:·~~::: :ı.::-ı patılmasına kara: veri~.iştlr. Bun 
tesisatı ile cenubi İııgilterede bir bulunuyorlar. Onun içindir lı:i iUndi Al- dan başka _Amerika henuz bir ka-
hava meydanına gece hücumları man. iı;tibdadına boyun eğmektense öl- ı rar alınadıgı halde İtalya, İtalyada 
yapmışlardır. Küçük haberler meği terrih etmcktedJr!er. Bıruıcı va-ı bulunan Amerikan koosoloshane-
ş. li Af 'k da b ilki ıılen.ız HiUert mağ!Qp etmektir. Burua l .. ka trn " k .,...,_ 
ıma rı a er · · taraf ha Amerikanın yardımı il her h . b ermı pa aga arar vermı~..u. 

fıf keşif faaliyetlerinde bulunmuş gün her hangi bir ,,.,ro: ve b~nt'.n; Bu vaziyette Amerikanın da :l.ta!-
tur. Dün gxe az tayyare ile hücu- • Nevyorlı: - Nevyorlt polla makam- bir suretle muvaffak olacaiız. yan koruıoloshanelerini kapatması 
ına geçen düşman garbi Alman , !arı anavatan sivil müdafaa teşkilAtı • tabi! görülmektedir, 

A tlantik meydan muharebesi, \arttırılmış, diğer taraftan müdafaa 
Almanların Bismark mo. s:!ahlarile müşterek .müdafaa sis

dern zırlısını karıştırarak daha çe- teminde yenilikJ..er yapılmı oldu. 
tin bir şekil vermek arzuları ta- ~unu gösterdiğine, burada, bilhas
hakkuk etmemekre beraber hala sa işaret edilmek lazımdır. Muay. 
ve §iddetle devam etmektedir Al- yen miktarda gemiden müreklrep 
man tayyarleri ve denizaltı gemi. b!r kafile bugün, eski devirlere 
!eri kafilelere saldırıyor ve İngi- nisbetle daha ustaca ve elbirliğile 

!iz gemilerini batırıyorlar. Deniz kullanılabilmektedir. 

lerin dibine giden, Büyük Britan- A imanların. modem, tekniğin 
yayı takviyede kullanılacak, mal. en mükemmel eserJ..erinden 
zemenin yekunu her gün yüksel- biri olan Bismark zırhlısını, Atlan-. 
mektedir; fakat şu da muhakkak • tiğe ~ürerek bu mıntakada emni.. 
ki geçen aylara nisbetle son za- yets!zlik yaratmak. hatt..i deniz 
mantarda Atlantikte batan gemi- seyr.i s-eferini az veya çok uzunca 
!erin tonajı mütemadiyen azal. bir müddet felce uğratmak mec
maktadır. Ve bu vaziyeti, mesela buriyctile açık denizlere sürmek 
Alman tayyareciliğinin Akdenizde ihtiyacını duymaları filhakika, ka
meşgul bulunması suretinde ma- fileJ..ere denizaltı ve tayyarelerle 
nalandırmak bize doğru görün- yapılan taarruzların tesirini kay
mektedir. betmiye başlaması suretinde ifade 

Gerçek, Balkanlarda ba~lıyarak edilmek bize de>ğru görünmekte. 
Girit adasında, oldukça ciddi zayi- dir'. Bism~rkın Jrı;li~enin öz mi.
ata sebep olmak suretile sürüp gi. nasıle denızlere hakım olan muaz
den hava harplerinin, hakiki ma- zam Britanya donanması önünde, 
hiyetleri itibarile, Alman havacı- aşağı yukan gözü kapalı sonu be
lığının ancak bir kısmını tesbit e- lirsiz bir maceraya a tılmas:, baş. 
debildiği ve bu kuvvetin takriben ka bir şekilde nasıl manalandırı
l.000.1.500 tayyareden ibaret ola- labilir? .. 
bileceği düşünülürse Atlantik G<'rçi Bismark, Hood gibi dün
harplerinde İngiliz zayiatının a- yanın en büyük bir gemisini ba
zalmasını Alman tayyarelerinin tırmış1ır; fakat ıtıraf etmeli ki on 
faaliyetl-erini tahdit ettikleri şe- beş, on altı bin metrelik bir rnesa. 
kilde tefsir etmek yanlış olur. fedcm yapılan bir harpte bu gemi-

nın malüm olduğu gibi infil.fık eB izim kanaatimiz odur ki, derek batması Almanların, hiç bir 
Mister Çörçil'in •Atlantik zaman ciüşünmemış oldukları bir 

Meydan Muharebesi• adını verdi
ğı harekat sahasında Almanlar, 
Avrupanın işgal altında bulunan 
kısımlarında, bilhassa Fransada 

derrccde büyük bir tali eseridir. 

H üliisa, Atlantik Okyanusun

için gönüllü kaydına bajlamışlard1r, H •tJ L • • k b J 
yada bazı yerlere a:ı miktarda in- • Vaşingl<>n _ Balırı.J'e komisyonu, l er ıstı 8 U ettj 
filak ve yangın bombası atmıştır. Savaruıab limanında bulunan Clara Beri.in, 20 (A.A.) _ Kitler dQn ce-
Bazı evlerde hafif hasar olm~tur. ı adında~! İtaly~n . vapuruna resmen el nubu şartd kıtalan kumandanı m..
Gece avcıları ile tayyare dafi ba- ltoyduı:unu. bı~ınnışttt. Bu vapur, tal List'I kabul etmiştir. Balltanlaxda 
tar yaları üç düşman tayyaresi d ·· - Amerika Bırleşik Devlet!en sularında cenubi Sırbistan ve Yunanlstanda ce-

.. .. l d. U bulunan 28 Italyan vapunmdan biridir. reyan eden ınuha~lerde Alman or-
fUXmUŞ er ır. • Londra - Paris radyosu amiral dusuna kumanda etmiı olan mareşal 

--<>-- Darlanın 1000 kadar Belediye reisi ve 

1 

L!st harekM Nıkkında HiUere mufassal 
Cari Roos'un kemik- muav'1ı.inı azıetuğini bildirmiitir. ızahat vermiıtır. 

lerİ Strasburga • Lalinea - Cebelilttarik.'dan şi.ddet- Hıtıer aldığL izahattan dolayı matt
h bır in!ılAk sesı gelmı.ı;tir, lnfilAkın şale teşekkür etmiş ve kendisini ez-

Hindistanın vaziyeti 
Ot\aw1t, 20 (A.A.) - Hlnd1starun 

Londra fevk.al.O.de komiseri Firuz Han 
ottawa"da irat ettiği bir nutukta ez
cümle şöyle d~tir: 

Ben Nazilerin z a f e r i >Çin ça
lışacak hiç bir Hind zlmamdan tanımı
yorum. Dint mezhebi ve siyast Akidesi 
ne olursa olsun her Hindli Avrupa ve 
Asya.daki totaliter h.t.ikılmet rejimlerin
Hindistan bu hususta müttelilctir. Bütün 
Hindistan bu hususta müttfilrtir. Bütün 

* teşkilatlanmak ve yerleşmek hu. 
susundaki tertiplerini pek ileri gö
türdükleri halde, muvaffakiyetle
rinin, artmak şöyle dursun, azal
ma.sile karşılamaktadır. Ve bu, At. 
lantiğin mühim bir kısınında A
merikalıların devriye vazifesi gö
rerek İngilizlere kafileleri eskisine 

nisbetle İlah~. mahdut bir sahada 

da cereyan etmekte olan 
harbin, bilhassa Ameriknnın hi.. 
maye sahasını genişle~erek İngiliz
lere, kafılelerini daha mahdut bir 
sahada müdafaa ve muhafaza et
mek imkanını verdiği için eski şid 
det ve ehemmiyetini kaybetmiye 
başladığını söylemek mümkündür. 
Ve bu, bu büyük dünya harbinin 
hakiki bil' dönüm tarihi sayılmıya 
l.iyıktır. 

go-tu" ru"Jdu" limanda bulunan bir ticaret vapurun- 1 • ·de isafir tın' tir: n 
da çıkan yangın netcesinde vuku bul- • m e ış • 

Strasbunr. 20 (A.A.J - strasburg'un duğu tahmin edilmektedir. İtfai;renitı Mısırda çekirge 
w 

muhafaza imkanını kazandırmış 

olmalarından ileri gelmektedir. Al 
man denizaltı gemilerile tayyare

lerinin kafilelere taarruzda uğra. 
Almanyaya tekrar ilhakının yaldönümü ~ayretlerine rağmen zararın m\l.hiın 
münasebt>tile Alsaslı vatanperver Cari I olduku anlaıılmaktadır. yagmuru 

Hiııt pren•leri kendi mukadderatlannı dıkları zayiat hakkınd;ı kat'i sayı-

. 
Fakat bt.itün bunlan, Almaıı 

tazyikinin azalacağı mana· 
sına almak pek yanlış olur. Mo
dern tekniğin öldürücü va.ıtaları. 
nın tamamen kullanılmış olduğu 

sanılmamalıdır; cgayri ınsani. sa
yılarak el siırülmesi doğru görül
mem.iş bir takım ölüm vasıtaları
nın bulunduğuna ve zafer malüm 
silahlarh kazarulmıyacak gıbi şüp 
heli bir vaziyete düştügü zarran 
onların da meydana çıkarılacağına 
inanılmak lazımdır. Ve şu haki
katı unutmamah ki bır memleke
tin istiklali ciddi >Utette tehLkeye 
düştüğü zaman e>nu kurtarmak ı. 
çin her çareye başvurulmak zaruri 
olur; ve bu halde beynelmilel mu· 
ahedeler gibı, insani dü , ünceler 
de kıymetini kay~er. 

Bız, bu büyük dünya harb.n n 
insanlığa yüz kızartıcı daha pek 
çok şeyler göstereceğ.ne inanıyo
ruz. Ve bu inanla, daha çok kuv· 
vetıi, daha çok hazırlıklı b 'un, 
mak ihtiyacını §iddetl duvuye>
ruz. 

Kanemo1f an14 
- - - .J/<o".ce•J UVUJ4V& ~ C .,. ~ 

Pi1irme ve · 
piJkinlik 
Yeni ekmek, lezzet, gıda baıcı -

mından İstanbulun her taraf nda 
çok beğenildi. Yalruz bir ştkioyet 
var; umumun çeşnı, g:da ve lezzeti 
tam olan ekmekler iyi pi1irilıni -
yor. Ve bu yüzden bu mugaddı un 
fırıncıların elinde iştaıh ke;en bir 
madde oluyor. Halbuki Ankarada 
ayni undan yapılan ekmekle!' ~k 
güzelmiş. Nanemolla: 

- Orada pişirme ve pişkinlik 
farkları var. dedı ve ilıive etti: 

- Ankaradaki fırınlar ekmeği 
pişirme vazüeısini yapı~-orlar. Ek
mek pişkin oluyoc. Fa.kot burada 
fırıncilar p~kiıı.. 1\1. K. 

Roos'un kemlkleri Alman Alsas'a tek- • Londra, - Oksford tlniversitesl, 
rar n:ıkledibni!:-lhr. Carı Roos Fransız 1 Roosevelt'e fahrl Hukuk Doktortıuğu 
rr:2kamlar.ı. t.Jrafu1dan 7 şubat 1940 da ıünvanını tevcih etmeği kararlaştuınış
id.aına mahkt1m edilmi~ ve Nanciy'de tır. 

Kahire 20 ( A.A.) - Baz an 4 kilo
metre uzunluğunda ve bir kilometre 
genişliğinde bulunan büyük çekirge 
sürüleri yukarı ~lısırda Asvan ve Ke
na mıntakalarına hücum etmj~lerdir. 

bü;yük Britanyanın mukadderatına bağ- lar verilmemekle beraber elde edi
lamış bulunmaktadırlar. Gandi partisi 

len bazı malümatın bir tarafcan 
ku. · =ıı diz i imişti. ( A.A.) 

" Fener ve G. saray lz-
mirlilerle karşılaşıyor 

-------~-~------~ 
Bugünkü maçların neticesi nasıl olacak ? 
Milli kiune maçlarının sonu ar- güzel oyunu bu iddiamıza yerinde 

tık yakl"§mıştır. Bugün İzmirin bir misal teşkil eder. 
en kuvvetli iki takımı e>lan Altay İstanbulun ml?şhur Galatasaray 
ve Altınordu klüpleri İstanbulda ve Fenerbahçcsinin milli kümede-' 
Galatasaray ve Fenerbahçe ile ki ikinci ve üçüncülüğü muhafaza 
k~mlaşacaklardır. etmeleri için bu hafta İzmirliJ..eri 

Milli küme şampiyonluğunun öbür hafta da Ankaralıları arka 
Be ·iı<taş tarafından kazanılması arkaya mağlüp etmeleri lazımdır. ' 
tahakkuk ettikten se>nra mütebaki Aksi J-.alde derecelerini rakip şehir 
maçların her ne kadar ehemmiyeti takımlarına kaptıracakları muhak 
azahrsa da meselede ikinci ve ü. kaktır. 

çüncülükle dördüncülük mevzuu- Gittikçe fazlalaşan sıcakların al
bahs olduğu ıçin yine e>ldukça he- tında futbol maclarının heyecan 
Y<'<'anh geçecek demektir. ve sür'atini kaybettiği görülmek-

Milli kümede dördüncü vaziyet- tedir. Bu itibarla bu se>n haftalar. 
te e>!an ı\ltayın İstanbulda muvaf. dan d• ancak son bir gayretin ve
fak olarak bu derecesini yükselt- receği hafif bir heyecandan b"§ka 
me>ı beı<lenebilir. Çünkü ~ampi- bir 'iJ"Y bekliyemeyiz. 
) onluk an ıimid:ni kesen Galata- Haber aldığımıza göre Beşikta
saray ve Fenerbah~e klüpleri ma. şın en ıyi oyuncularından Hüse
n n kırılmış \•aziyettedirler. Bu i- yin, Rifat ve Sabri ile Fenerbah. 
tibarla İ zmı.rlilerin İstanbul takım çcden Naci Ankaraya gidecekler 
larına nazaran daha canlı oyna- ve Demirsopr takımına iltıhak e
ma'arı vnridi hatırdır. deceklerdir. Demırsporluların ge-

İ la'lbul klüpl0rinin vaziyeti 1- lecek mevsim için büyük hazırlık
ç n .ıitunlarda vazacaklarımızı ev. !arda bulundukları söylenmekte. 
velcc yazdık. Burada yalnızca şu- dir, 
nu hatırla alım: Formamn rengine Diğer taraftan; İzrnirin en iyi 
gÜ\'C'nerl'k bol kescden galibıyet , futbolcüsü Sait askerliğ. dolayı
beklemek cocukluklur. Çünkü İz- sile lstanbula gelmiş bulunmakta• 
mirlılerın zaman zaman enfes o- dır. Aslrerliğini şehrimizde yapa
yunlar tvt\urdükları görülmüştür. cak olan Saidin Fenerbahçe takı. [ 
Geçen S'Cne Be~iktaşı kendi saha, mına gireceği söylenmektedir. 
smda mağlüp eden Altınordunuıı FARUK ERER 

- Genç kadının bağırdığını 

işitince evvela kaçmak istedim. 
Halbuki benim için korkulacak 
bir şey e>lmadıeını, sua!ile beni 
kasdetm,,diğini pekala biliyor -
dum. Fakat içimde bu evden bir 
an evvel uzaklaşmak arzusu doğ 
du. Başıma gelecekleri galiba 
evvelden hissediyordum. 

Hak.im bir harekette bulundu 
ve kedi gözlü adam durunca 
sord: 

- Böyle düzgün konuşmayı 
nereden öğrendiniz! 

Langlande acı acı güldü. Dedi 
ki: 

- Bütün hayatım hırsızlıkla 
geçmedi. Ben de evvelce mes'ut 
bir insandım. İstikbalden emin 
olmanın ne olduğunu ben de bi
liyordum. Fakat beceriksizce 
oynadığım borsa e>yunları yü. 
zünden bir gün birden bire pa
rasız kaldım. Mücadele etmek, 
suyun yüzüne çıkmak istedim, 
olmadı,.. Talihsizlik, tehlikeli 
arkadaşlıklar, muhit beni bir 
kere dibe çekmişti. .. 

Langlande elini alnından ge
çirdi. Sonra hikayesine devam 
etti: 

Madmazel V ermont'un 
korku ıfade eden yüzünde şimdı 
hiddet okunuyordu. cSenin bu. 
rada ne işin var?• diye bağırdı. 
Biri her halde odanın i<;inde yü
riıyordu. Adam ilerledikçe genç 
kadının yuzünün ifadesi degişi
yordu. Nıhayet gülmiye ba,ladı 
ve bir şeye sevıncrek ellenni 
çırptı. O aralık odanın benim 
görebildığim kısmında bir adam 
belirdi. Bu adam idama meh
kum edilen Lau.ınier idi. Elinde 
bir yüzük vardı. Akterise e>nu 
n~ıl buldutunu anlattığını işit. 

fabrikalarda grev çıkarmak için biç bir 
teşebbUste bulunmamıştır. kafilelerde müdafaa silahlarının 

,.. 
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tim. İstintak hüimine ve Jurı 
heyetine bütün söyledikleri doğ 
rudur. Yüzüğü pantalonu.nun 
kıvrımında bulmuş ve akterise 
bir muziplik yapmak istemif
tir. 

J anine atılarak: 

- Size demedim mi? ... Onun 
masum olduğunu biliyordum! 

Demelcten kendini alamadı. 

Müddeiumumi soğuk bir tavır
la: 

- Laumier'nin masum oldu
gu hcnliz sbat edilmiş değildir. 
Dedi. Langlande müdahale etti; 

- Masumdur, diye ısrar etti. 
Launı.ier bir müddet odada kal. 
dı. Akterisle arkadaşça konuş
tular. Genç kadın o akşam hid
d tini yenemiyerck arkadaşına 
soylediğ'i sözlerden dolayı özür 
d' .ed La111Dier gitmek için aya
ga kalktı. Akteris onu kapıya· 
kadar teşyi etmek isteyince: 
•Hayır, dedi. ben yine geldiğim 
yerde" gıdeceğimı• ve pencere. 
den atl.v arak kayboldu. Ben de 
kaçmıya hazırlanıyordum ... 
Müd~eımumi burada Lang

lande'ın sözt.int.i kesti: 
- Laumier gittikten sonra 

akleris hayatla e>lduğundan e
mın misiniz? 

- Kat'iyen. 
- Bır daha avdet etmedi mi? 
Langlande dudaklannın ara

sından mırıldandı: 

- Keşki etseydi ... Ben de bu 
gün bu hale düşmezdim. 

- Demek akter:si siz öldt.ir. 
dunüz ... İtiraf ediye>r musunuz? 

Yaran kendisine bu ı.ua!ı so
ran hakimin yüzüne baktı . 

- Hayır, ben öldürmedim, 
dedi. Bakınız ne oldu: Ben eve 
girdiğim zaman se>kakta gözcü
lük eden arkadaşlarım vardı. 
Gece her kesten iyi gördüğümü 
doktor Gaibin size söylemiştir. 
Arkadaşlarımın bu hususiye
tlınden istifade ettiklerini söy. 
lemiye lüzum görmüyorum. 

İnler gibi güldü. Gaibin ile 
göz göze geldiler. Esrarengiz a
dam: 

- Garip değil mi doktor, diye 
devam etti. Benim karanlıkta 
gördüğümü keşfettiğiniz zaman 
bu hususiyetiınin bir gün hır
sızlıkta işime yarıyacağını her 
kaide hiç aklınıza getirmemişti
niz1... Her ne ise, e> gt.>ce bana 
refakat eden arkadaşlar d~arı. 
da bekliyorlardı. Beniın dışarı 

çıkmak"ta geciktiğimi gorunce 
binaya yaklaşmışlar ve bır ada
mın pencereden atlıyarak kax
tığını görmüşler ... Sersem herü
ler benım kendilerine bir oyun 
oynadığımı zaıınederek pence. 
reden ı eri cirdi!er . Madmaı.el 
Yermont ışıgı söndıirrnüş feket 
henuz uyum~ı. Ust tarafım 
tahmin edersiniz. Bağırdan, bu 
cinayete mani e>lmak istedirnse 
de benı d:nlemediler... Za'.en 

he~ serhoştwlar.M (Daha Hl') 

Sultan Aziz tehlikenin nered5n 
geldiğini · sezmişti 

Almanya İmparatoru o esnada 
seyahatınden İstanbula gelen iran 
şahı Nasrettın şaha, şunları söyle
mıştı: 

- Sen bir pad~ahın misafire -
tme gıuıyorsun kı kendı elıle ken
di kolunu kesmıştır. 

Dıycrck Mısırı Devleti Aliyye -
den ayıracak öyle bir ferman ve • 
rilişin i tczyıf etrn~tl. (1) 

Sultan Mecidin Sivastopol mu -
Larebesi dolayısile ilk yaptığı yir
mı beş milyon derecesinde olan 
Osmanlı düyunu e>n ikı sene için -
de ikı yüz milyon altın lirayı bul.. 
ınuştu. Bu, rakam müthişti. Dev
let maliyesi iflas etmişti. 

Sultan Aziz, hlll Mahmut Ne -
dım paşanın sadaretini özlüyordu. 
Onun azlinden sonca, Midhat pa -
şa . büyük Rüştü paşa, Şirvani za. 
de Rüştü paşa, hatta, Hüs-eyin Av 
ni paşa sırasile sadrazam olduk -
!arı halde uzun müddet iktidar 
mevkimde kalamamışlardı. Diğer 

taraftan da efkarı umumiye Mah
mut Nedim paşa aleyhinde idi, 

Efk:.rı umumiye yalnız bunun 
aleyhinde değildı. Paris ah name-

! sinden ben taht1 kefalete alınmış 
olan tamamiyetı mülkiyei devlet, 
Romanya, Sırbıye, Karadağ muh. 
tarıyeti idareloerinin teşekkülü ile 
bozulmuş .. Londra konferansı bu
na tüy dıkmiş olduğu gibi Avrupa 
müdahalesile ortaya çıkan ıslahat 

!ikrııtln dahi Hıristiyanları tama
mıle §irazesınden çıkarmı~tı. 

Ruslar, muvaffak e>lrnuşlardı, Si 
vaste>polun acısuu Üzerlerinden kıs 
men atmışlardı. Ve, )"'ni hamle -
!Hle hem Paria muahedesi ahka • 
nnnı parçalamışlardı, hem de ıs -
lahat kavdile Hırıstiyanları v~. do 
layıaüe Avıupalı.l.an Devleti Alıır-

ye aleyhıne tahrik etmiş bulunu
ye>rlardı. 

Şirvani zade Rüştü paşanın sa. 
daretınde vukubulan bir Jıad:scyi 
burada zikretmek münasiptır. 

Bu hiidıse (M. 1291) tarih ne \·e 

bır Meclısi Meb'usan te;ıkııe ait
tlr. Rüştü paşa yalısında topla
nan ve adliye nazırı Mithat paşa 
ile beraber bir kaç vükeladan •ba· 
ret bulunan encümen! mahsus 
devJ..etın ahvalini teşrih ve tahlil 
ile görünen fenalıkları mümkün 
mertebe men ve ıslaha medar ol
mak içın bir layıha blerne alın
masına karar vermişti. 
Şirvani zade huzurda meb'us ve 

kanun sözlerinin mudp olacağı 

tehlikeyi ulıyamadığından böyle 
bir J.ayıha hazırlanmasından bah
sederek Mithat paşanın Seliınilı: 

valiliği ile istanbuldan uzaklaştı. 
nlmaı;ına ve biraz sonra dahi ken
disinin Halep valiliği ile sadaret
ten düşmesine sebep olmuştu. 

Mithat paşa, Şirvani zadenin ya
lısında verilen kararı hüüısıı-.en 
kaleme almıştı. Ve bu karar içın
de kanun ve meb'usanda., bahset. 
mişti. Zavallı R~ü paşa, bılmı· 
yerek bunlan Padışaha arzetm;•ti. 

Sultan Aziz, bu tehlikenin nere
den geldiğini sezmişti. Bu sebeple 
evvela Mithat p~aı-ı s~ıan ğe 

sürmüştü. 
Mılhat paşa tarafından k31cme 

alınmış e>lan bu layihanın bir kıs. 
mı şöyle idi: 

cB:r vakitler devletin zaaf ve 
inhitatına müteallik söylenen söz. 
!er bugün ınecmai nasta devletin 
zeval ve ızmıhlali tabiratile ale
nen tefevvüh olunmıya başlan 

mıştır.• 
(DaJı.a nr) 

(J) MiNa H~. 



Berlin Sefirimiz 
Bertin 20 (A.A.) - HUSIIBi mu

habirimiz bildiriyor: 
Büyük elçimiz Hüsrev Gerede 

dün saat 16 da Fütırer tarafından 
kabul olunarak Reisidiınbut· İn -
önü tarafından gönderilen cevabi 
mektubu takdim etmiştir. Büyük 
elçimiz geliş ve gidişinde bôr as -
kerl Jufa taraiından seli?.mlanmış 
ve mülakat yarım saat sürmüştür. 

ALMAN MATBUATININ 
NEŞRİYATI 

Berlin 20 (A.A.) - Alman mat
buatı Türk _ Alman muahedesi 
hakkında heyecanlı makaleler yaz 
makta edvam ediyor. 

, Uhr Blatt. gazetesi diyor ki: 
Bu muahede bir imZadan veya 

bir formaliteden fazla bir şeydir. 
Su muahede eski dostluğun muh · 
tel olmadığının bir delilidir. Türk
Alman OO<;tluğu Büyük Fredriç 
zamanından başlar. Atatürkün ha
lefi ve Türk is!İ'k.lalinin Büyük 
savaşçısı olan İnönü eı;ki an'aneyi 
tekrar ele alıyor. 

Devlet· Reisi Hitler nutkunda 
e!hemmiyetle kaydetmiş ve Türki
yeyi milli kalkınmanın parlak 
bir misali olarak zikretmişttr. Hit
ler bütün Alman mlletinin :!krini 
J:fade eylemiştir. Almanya Türki
yeye olan dostluğunu as1a unut -
ınamış ve asla unutamıyacaktır. --Günün tenkitleri 

(8ııt tarafı 1 inci uyfada) 
oonra blızde de ayni şey olacak
tır hükmünü vermek sosyoloji 
bakımından bizce hatalıdır. 

Eskiden kültürün yayılıp çe -
ptlenmesi büyük san'at kabili -
yetlerini çoğaltmışken bugün 
bunun tamamile aksi olank or
ta ••n'at kabiliyetlerini arttın -
yor, büyük san'ı>tkar yetiştir -
miyor. Yabancı mütehassıs ve 
usta elile ileri bir teknik, este -
tikten daha kolay yayılıp kök • 
!eşiyor, ekonomi şartlan, siyasi 
ve içtim;ıJ zaruretlerle estetik -
ten lezla tekniğe yardım edi -
yor n bu sebepler ·Büyük San
atkar- ın kendini gösterebilme
sine engel oluyor. 

Bu engeller arasmda dilimi -
z.in tamamlanmamış olması da 
vardır ve bir gün ortadan kal -
kacak olan yegane engel de 
budur; diğerlerin.in it1e :ıail o .. 
lacaklarmı .beklemek müfrit i
dealistlik olur; meğer ki arka • 
ik bir inkilıip vukubıılsun. Yok
sa Güzel San'atlere orta kalıili
yetlcr hiikiın olmakia devam e
decek ve muhatap kütle ve mil
nekkidler orta san'at seviyesin
den yükseğe çtkaıruyacak.lardır. 

Tarih kurumunda 
(Ba1 tr.rrh 1 inci sayfada) 

Evvelce hami reisin bilhassa tetk.ilri.
ni emir buyurmuş oldukları sıelı;uk ta
rihi ile Oı:ananlı tarihinin muhtelif de
virlerini tetkik etmek, yazmak ve neş
tetmek ic;in alınan tedbirler :ı1illi Şefe 
arzedilmiştir. 

Diğer taraıtan bu sene AJacahöyük:, 
Çankırıkap1 Karaoğları, Hacılar, K.mya 
Pün<Jartepe, ve Bitik mıntakalar:sıda 
başlanmış olan ve bu sene de devam 
edilmPsine karar verilmi~ bulunan hal-
eıya4lafu bu ha!riyaUardan şimdiye 

kadar alınan neUceler hakkında haf
riyat direktörleri Hamit Koşay, Remzi 
Oguz Arık ve Doktor Şevket Mz Kan
BU tarafından verilen iıahatı alaka ile 
dinlemişlerdir. 

Bundan sonra son zamanlarda ku· 
nımca telif, tercüme ve neşredilmiş ve 
edilmesi yeniden kararlaşmış olan 34 
eser hakkında MiH1 Şefe izaaht anolun 
muştur. 

A1acahöyükte köylüler tarafından 
Çorap, Kilim ve diğer ev e;şyası tezyl 
~atında kullanılan yüzlerce motiften 
mürekkep olarak eıhzırlanmış olan renk 
li album Milli Şefin bilhas~a takdirle
nni kazanmıştır. Milli Etnografya Ve 
Kültür tarihimizin mühi.m ma1zemele
rir.den birini teşkil eden bu kolleksiyo. 
ntın bastınlmasını emir buyurmuşlar
dır.' 

Reisict.imhur1 eldeki i11Jerin biran ev
' el nctic('J.endirilmesini kurun1 aıasına 
emretrnic:ler ve kurumun ~imdiye kadar 
gösterdiği faaliyetten dolayı yuk<.ek 
takdir ve memnuniyetlerini izhar bu 
yurmuşlarrlır. 

1\'!ilU Şef, Türk Tarih Kunım~nd~_n 
ayrılırken Maarif Vekili Hasan .Ali Yu
ce:l, Kurum reisi Bolu mebusu Hasan 
('ernil Çambel ile kurum azası tarafın
d~n teşyi edilmişlerdir. 

T~rih kurumundan ayrılan MllU Şe
fjmi:z, ayni binada toplanmalarını ya
pDn Birinci Türk. Coğrafya kongresinin 
azaları ile görüşmiişle-r, kongre umumi 
heyetinde müzakere edilen meseleleri 
birer birer sormuşlar, her mesele hak
kında ilgililerden izahat istemişler ve 
tanzim edilen raporlardan bazılarını 
tetkik etmek üzere yanlarına almışlar
dır. Kongrenin mesaisi hakkında takdir 
terini ifade buyurduktan sonra Coğraf
ya mevzuun'c:Ja na!'ı) çalışılmasını arzu 
eltiklerıni söylemişler. azaya bu hu
ı;usta kıymetli direkti!ler vermişlerdir. 

Bundan sonta sayın Reisicümhuru
tnuı, Tarih kurun1u ve kongre ~zaları 
tarafından teşyi edHerek refakatlerinde 
Maarif Vekili Hasan Ali Yücel de ol
duğu halde, akşam geç vakit fakülte 
'tinasmdan aynlmı~lardır. 

Almanya, 
Romanya 

(Baş tarafı 1 inci ••l fada) 

dı bunların sila.h altına çağırılunş 
olmaları lazım gelirdi. 

SOVYETLERİN KOMŞU
LARININ HAZIRLIGIN

DAN HABERİ YOK 
Vişi, 20 (A.A.) - Moskovadan 

bildirildiğine göre Moskova rad
yosu bu rnbahki neşriyatında Scv
yeıler Birliğile hemhudut olan 
memleketlerde alınan ihtiyat ted
birleri hakkında hiçbir şey söyle
memiştir. Sovyet halkından hasıl 
edilebilen intibaa bakılırsa hudut. 
!arda gayri mutad hiç bir şey ce
reyan etmemektedir. 

SOVYET ORDUSUNUN 
MANEVRALARI 

Bern, 20 (A.A.) - Moskovadan 
İsviçre telgraf ajansına bildirili
yor: 
Kızılordunun organı olan Kras

naia Swjesda gazetesi, garp mm. 
takasındaki bazı mahallerde atış 
talimleri yapılmakta olduğunu bil 
dirmektedir. Bu talimlere mayn 
atan cüzütamlar da iştirak etmek
tedir. Odesa mınatakasında ihraç 
kıtaatının talimleri devam etmek
tedir. 
FİN ORDUSU MENSUPLARI 
ŞUBEYE ÇA<'.'iIRILIYOR 

Helsinki, 20 (A.A.) - 1897 yılın
da ve daha sonra doğan bütün or. 
du mensuplarının aslreri makam• 
lara müracaatleri lüzumu ilanlarla 
bildirilmiştir. Bu husustaki emir
name milli müdıdaa nazı.rının im
zasını taşımaktadır. 

'f.ürk - Alman 
dostluğu 

(Baş tarafı 1 inci sayfada) 
hir eden muahedenin imıası müna
sebetile, Ekselansuu.za tam mem -
nuniyetimin ifadesini bildinnek.le 
bilhassa bahtiyarım. 

Bugün, iki memleketimiz ve mil
letlerimiz, karşılıklı bir itimat dev
resine, daima orada kalmak kat'i 
ıumile giriyorlar. 

Bu mes'ut fırsattan 'bili.stifade, 
size clostluğnmun bütün teminatı • 
nı yolluyorum, bay Şar.&ölye. 

Ankara, 18 Haziran 1941 

İsmet İnönü 

Eksel<in& İnnet İnönü 

TüTkiye Reisicii.mJıu.ru 

Ank4r4 
Bu memlelı.etinilil arasındaki sa

mimi dostluğu teyit edıın Alman · 
Türk muahedesinin imzası müna -
s.ebetile, benim de bu muahede -
oin akdinden dolayı en büyük mem 
nuniyeti hissetmekte olduğuma, 
dostane telgrahnıza cevaben, Ek -
selans.ınrza bildiririm. Ben de iki 
memleketimizin bıından böyle de
vaınlı bir karşılıklı itimat devre -
sine girdiği hususundaki kanaati • 
oize iştirak ediyorum. 

Dostane hissiyatmrzm temina • 
tından dolayı size teşekkür eder 
ve ben de size ayni dostane hisle -
riıni en hararetli bir surette ~ -
radarını. 

Berlin: 19 Haziran l!Kl 

Adolf Hitler 

Şam kapılarında 
(Baş tarafı 1 mci sayfad") 

vemet karşısında ağır bir surette 
ilerlemektedir. Şamın cenubun
da adetçe üstün Vişi kıt'aları hür 
Fransız kuvvetlerine karşı şiddetli 
bir mukabil hücum yapmışlarsa 

da hür Fransız kuvvetleri mevzi
lerini metanetle muhafaza etmek. 
tedirler. Bu mıntakadaki İngiliz 
ve Hind kıt'aları mahalli bazı iler
iemeler yapmışlardır. Mercayunda 
,·aziyet tamamile aydınlanmıştır. 

Bu bölgede çok şiddetli muharebe
ler olmaktadır. Diğer bölgelerde 
Vişi kıt'alarının devamlı mukave
metine rağmen mahalli ilerleme 
!er kaydedilmiştir. 
·şAMDAKİ MUHAREBELER 
Beyrut, 20 (A.A.) - Ofi ajansı 

bildiriyor: 
Dün sabah alınan malı'.ımata göre 

Fransız kuvvetleri düşmanın Şam 
:ıııntakasında yaptığı muJ<abi! ta
nrruzlara muannidane mukave .. 
met etmektedirler. 
Fransız bombardıman tayyare-

1cri dün gece düşmanın Cezire ve 
'.llercayum mın takalarındaki zırhlı 
kuvvetler toplantılarını müessir 
sureteı bombalamışlardır. 

İki Fransı tayyaresi üslerine 
dönmemiştir 

Düşman deniz kuvvetleri bu sa
bah erkenden Suriye sahillerinde 
faaliyette bulumnusl .. ~,. 

'f.ürk - Alman 
paktı 

(Baş l•rafı 1 iuci sa} fada) 
Yeni ania~ma cenubu ~rkideki 

son karl§!khk unı:;urunu ortadan 
kald 1 rm!~fır. 

Ro.manyada 

Bükreş, 20 (A.A.) - Türk - Al. 
man muahedesinin imzası siyasi 
mahfillerde deı·in hir tesir yapmış 
ve efk:lrı umumiye 1arafından te
zahüratla kar~ılanmıştır. Efkarı u. 
mumiye Balkanların sükunetini 
ihlal etmek için İngiliz propagan
dasının teşebbüslerini istinat ettir
diği son temei taşının da ortadan 
kaldırıldığı kanaatindedir. 

İtalya da 
Roma, 20 (A.A.) - Stefani: 
Roma da söylenildiğine göre, 

Türk • Alman paktınm imzalana
cağını Von Ribbentrop Venedikte 
Kont Cianoya haber vermiştir. Mu 
ahedenin imzalanması İtalyada bü 
yük bir memnuniyetle karşılan
mıştır. Türkiye Alrnanyanın kendi 
hak.kmdaki sulhperverane niyetle
rini anlıyarak takdir ettiğini isbat 
etmiş bulunmaktadır. Türkler bu
nu, ı:eçen aylarda İngilizlerle A,.. 

merikalılann Almanya ile Türki
ye arasındaki vaziyetin tavazzuh 
etmesine mani ı;ılmak jçin yaptık
ları ima, teshir ve tehdit teşebbüs... 
!erine rağmen göstermişlerdir. 

Dostluk muahedesinden ·başka, 

dün, Ankarada iki memleket ara
sında matbuata ve iktısadi mese. 
lelere ait anlaşmalar da imza edil
miştir. 

Cumhuriyetin 
kuvveti 
(Baş tarafı 2 nci sayfada) 

sizin bildirmiştir. &asen Rus mat 
buatı siyasi akış hakkında tefsir -
)erde bulunmak hususunda daima 
çok cimri davranmayı ötedenberi 
itiyat etmiş olmak itibarile bu sü
kUta hususi bir ehemmiyet atfet • 
meğe belki de ihtiyaç yoktur. 

Romadaki akisler haJdmıda ıı • 
jaru;laM.a malumat henüz yoktur. 
Maamafih Duçe'nfo son nutkunda 
Türkiyeye temas eden fıkraSl Ber
lin kanalile tekrar olunmaktadır. 
!Bu nutka atfedilen mana İtalyallJJI 
-928 deki dostluk styasetini takip 
etn\ek e.meliade olmKıdu:. 

Balkan memleketlerinde sevinç 
urnunıidir denilebilir. Ameriıka 
bile bu bidlse ile ilgilenmİftİr. 
•Hiikfunet mahfilleri Türk - Al -
man paktını son derece rnübim 
addetmektedit.• 

Türkiye dostluk ve ittifal<lanna 
sadrk, istiklal ve tamamiyet yo -
lnnda azimle yürümektedir. Knv
vetli ellerde kudretli bir poliıtika 

düoyamn her tarafında aneak tas
vip ve takdir uyandırır. 

H. ŞÜKRÜ BABAN 

Ruzvelt 
(Baı tarab 1 inei sayfada) 

sanlardan masıın telakki edemiye
ceği ve Almanyanın bizi !ngi!tere
nin yaşamakta devam etmesine 
yardımda bulunmaktan vaz geçin. 
ceye kadar yıldırmak niyetinde 
olduğu hakkında kendimizi evvel
ce ihtarda bulunmuş telakki etme 
miz icabeylemektedir. Eğer buna 
boyun eğ·ersek önüne geçilmez bir 
tarzda, dünyanın Alman rayhnın 
bugünkü zimamdarlarının tahak
kümü altına girmesine muvafakat 
etmiş olacağız 

Boyun eğmiyoruz ve boyun eğ
mek niyetinde değiliz.• 

Türk- Alman 
muahedesi 
(Baş tarafı 1 inci sayfada) 

Papen ile imzalaIDJş oldutumuzu Ek
selansınıza bildirmekle bilhassa bahti
yarım. 

Bu mesud neticeden sevinerek bıı 
hususta Ekselansınıza en hararetli ve 
samimt tebriklerimi bildirirken dostlu
ğumun wıün ifadıesini beyan etmek 
isterim. 

saraeotlıı 
Şôlırii $ancoğ-Iu 
Hariciye Vekili 

Anlıa.ra 

Alman - Türk muahedesinin imza-. 
lannıış olduğunu bildiren ve bu münn
sebeUe samimi tebnltlerinizi ifade eden 
Ekselansınızın telgrafına cevr.ben, ben 
de bu muaehdenin akdinden dolayı 
en hararetli ve samimi memnuniyeti
mi size bildiririm. Bu hususta en sami .. 
ml tebriklerimin kabulünü nca ede
rim. 

Bu muahede sayesinde, dki mem
ketirniz ve mılletlenm.i.z arasındaki 

dostluk ve kar~ılıklı tam itimadın mü 
hür.lenmiş olaca&! hususundaki derı 1 

kanaatle hareket ederek kendimi Ek:s-:' 
lansınıza en dostane 'bir tarzda bağı 
;ıdderl;vorum. 

Türk. M~~1~. Siya- liğ!:t:k?~~~~: :~;~:ç::~~~tle J;·o-. -D-em·i·r ·Y-ol-la·n·ı·s-le-f m-a·u·.-M ........ i-la-nl_a.._n 1 
setı yuruyor ilk okul öğretmeni i:ken ~astalan~ 

(8a~ tarafı ı incı sayf.ıda) 1 dığından dolayı Bakırkoy Ak. 

Ti. k Al ·· b ti · b.. hastanesinde tedavi altına alınaıı u .. ınan mun11se e en oy· . , k . .. 
1 b. · "·L • • t' ş· d' j Mehmet Zekı Ont>ker e; Bakır o, c ll' ınıtutan geçll'mış ıır. un ı .. .. (' ·ı 
,,_. 1 f h.. ·· · t' · de ka2asının Şamlar .köyunde 2 ı ..... ara m usnunıye 1 sayesın . 

· b. d ti k b havas · numaralı hanede Abmet Çetı~e -
yen1ı ır os u '\e arış ı - k S 1·1 

ki • · · - ki • ker nezdinde oturan arısı a ı ıa 
nınt dsıca kıgıldıro g":.~'" sogu ucu Onuker'in vasi tayinine (13/6/941) 
or a an a mışıı.u.. . . 

Y · d tluk .,___ b:..~e tarıhınde mahkemece karar ve ent «Mi vıesııuotnın ~ . ... . ,. 
563

, ) 
b .. ··k kı ti Tür. ,_, · t rılmiş e>ldugu ilan olunur. ( v en uyu ·Yme , Aııyenın . a· 

kip ettiği milli siyasetin, ınüttefi· 
kimiz iııgiltere gibi, Almanya ta -
rafmdan da anlaşılmış ve takdir 
edilmiş olduğunu göstermesinde -
dir. Böylece, Türkiyenio, kendj 
istiklaline, yurduna, biikümran -
lık haklarına riayet eden her mil
lete karşı, sadece dost olacağı ve 
kimseden dostluktan başka hiç -

ZAYİ - Emniyet Müdürlüğti 
nüıı 4 üncü ŞubesiJJden almış ol 
duğum 31/6897 numaralı ikamet -
gfıh tezkeremi kaybettim. Yenisi -
ni çıkaracağımdan eskisinin htik 
mü ycıktur. 

Macar Tebaasından 
Louis Rauschan 

'J\..Iuhammen bedeli (4600) Jira olan 250 çift uzun konçlu (kalt:ay:a k;ıd;1r) 
ve 250 çiftte kısa konçlu (dize kadar) lastik <;-iz.me (30/6 '194.1) Pazartesı gunti 
saat (11) on birde Haydarpaşada GaL~ binası dahilindeki kon1isyon tara!ınrla11 
açık eksiltme usuljle satın alınacaktır. 

Bll işe girınek isteyenlerin (345) liralık n1uvakkat ten1in.al ve lH'lnunua 
tayin ettiği vesaikle birlikte eksiltme günü eaatinc kadcır konıisyona ınüra• 
caatıarı Hizın1d1r. 

Bu işe ait şartnameler kom.isyondan parasız o1arak de1gıtılnıökt..dır. (46921) 

Topkapı Mal tepesindeki 
komisyonundan: 

sahnalma 

1- ~ağıda cinsi ve miktarlanı ile muhaınmen bedelleri yazılı 6 kalem 
iaşe ınaddesi hizalarında gösteriJen gü· 1 Ye saatlerde pazarlıkla satın alına
caktır. İhaleleri Topkapı eski l'v!altepe liseı;indcki askerf ~rıtın ;ılma komio;:yo
nunda yapıJacaktır . 

2 - Evsaf ve ~artnameleri hergün mezkiır komisyonda görületilır. İstek .. 
}ilerin mezkUr gün ve saatte yüzde 15 nisbetinde kat'i teminatlarile komi~yo-
roüracaatlaı,. (4838) 

Cinsi 
Sadeyağ 

Miktarı 

50.000 liralık 

• • 
Talunin edilen ti. 

142 kuruş 

• 

Tarih 
25/6/941 

İhalesi 
Gün Saat 

c;ar~amba 10 
bir şey i•temediği bir defa daha ( 
te2ahür etmiş bulunuyor. ACELE SATILIK HANE 

Üsküdarda Bulgurlumescit Cad-
Büyiik Milli Şefle Türkiye Bü - desinde 16 numaralı hane 4 oda, 1 Zeyhnyağ• • 14,5 

yük Millet Mecli•inin tam ititoııt- 2 sofa, 2 mutbah. tulumba mabah- Gazyagı perşembe 10 
Sabun • 11 !arma mazhar bulunan Doktor Re- oe. Pirinç • a,5 

fik Saydam hükumeti'nin takip et• tlsküdarda Emlik Komiı;yooou.su ,.•••••••lliil••••••••••••••mmn••rm• 
tiği dürüst ve temiz siyaset, dün- Bay Adil'e müracaat. ı 1 1 1 1 
yanın geçirdiği büyük buhran i - - ST ANBUL BELED YES NDEN -

50.000 142 • 
50.000 • 78 • • 
50.000 • 26 • 26/6/941 
50.000 • 42 • • 
50.000 • 42 • • 

• Il 

çinde, yeni bir barış muvaffaki • mesnedidir. 
yeti kazanmıştır. Bu muvaffaki • Türk milli siyaseti, tuttuğu doğ· 
yet, yalnı:ı Türk sulbünü değil, ru yolda, hergün biraz daha kuv· 
bütün Yakınşark barışını koru • vetlenerek yürüyor. Bn siya•eti i· 
maktadır. Tarih, bu kiyaseti gös- dare edenlerin başında bnlunan 
terenleri, en büyük takdirlere lii- Büyük Başın huzurnnda bilimci 
yık görecektir. Bu muvaffaki'Yetin ve şiikranla eğiliriz. Bu Büyük 
elde> edilmesinde büyük Milli Şef Başın, Türk milletin! ve Türk yur 
ile Büyük Millet Meclisi, etrafın- dunu istiklali, bütünlüğü, şerefile 
daki sarsılmııııı milli birliğin en beraber, harp belasından, dün ve 
miiJıim bir 8mil olduğunu iftihar- bugün olduğu gibi, yarın da koru
la ikaydetmd< isteriL Türk Milli yacağına bütün :ruhumuzla inam
Birlijpnin yarılmaz cephes;, her yoruz. 
ııişasi muvaffakiyetin en kudretli ABİDİN DAVER 

Deniz Gedikli Erbaş Okulu 
Direktörlüğünden: 

l _ Bu aene okulumuzun yalnız birinci sınıfına talebe alınacaktır. İstek 
l.ilerln a13ğı.da yazılı evraklarla müracaatları. 

A - Nü1us cüzdanı ve tasdikli bir sureti .tashilt edil.mİi nüfus cüzdanı 

lı:abul olurunn>. 
B - İlk mektep f3}ıadetnamesi. cüz.erinden bir sene geçmemiş bulunmak> 
C - Kendisini.o ve ailesinin h.ilmüh.dl eshabından bulunduğunu .cösterir 

polisten musaddak hüsnüMl ilmuhaberi. 
D ~ ÜzerindLn• blı sene geçmemiş çiçek aşı Iıiğıdı. 
E - Birinci sını! ~in l/Eylfrl/941 de 12 yaşını bitirm.ia ve ıe yaşını 

bitirmemif bulunmak. 
· F - 5 adet vesikılhk fotoğraf. 

2 - Ka7ıtlııra 1/Huiran/941 ctinii başl411acalı: ve !0/Atwtoa/9U silnü 
ııil:ıa7et bulaca.klır. 

3 - Kayıtlar İstanbul Deniı. Komutanlıtmda ve Mersinde deniı. gedikli 
>rb31 ort.ı okulu müdürlüğünde 7apılacatından lstelı:lilerin bu iki mahalden 
her ha.nai birine milracaa Uan. 

4: _Müsabaka im.t.i.hanları Türkoe. Matamatik, cTarib., 

gisb derslerinden 
coğrafya, yurt bil· 

l5/Ağustos/9U Cuma tünü aaat 1 da 1apılacaktır. 

I Deniz Levu:ım Satınalma Komisyonu 

. (2947 - U83) 

İlanlar~ 
Mumara fıssü Bahri K. Sa tınalma Komisyonundan: 

Cinai Kilosu Tahmin tiatı Umum tutan 
Kuru§ Sn. Lira - ----·-

Semiz otu 4800 6 ) 
Taze kabak 14400 5 ) 
Patlıcan 33600 8 50 ) 
Bamya 14400 17 50 ) 
Fasulya (Ay~e) 24400 12 J 
Domates 90000 4 50 ) 
Kuru soğan 12000 6 ) 20386 
Patates 43200 8 ) 
İspanak 4804 8 ) 
Lahana 48ot 5 ) 
Pırasa 9600 ' ) 
Kavun 80000 4 ) 
Karpuz 80000 4 ) 
Taze 1izlim 80000 15 ) 

ı - Yu:kanda cins ve miktarları yazılı 14 luıleın ıeb2enin kapalı zarJ 
usuli!e eksııtmes! 2/Temmıız/1941 çarşamba günQ saat 15 de İzmitte tenane 
kapısındaki Jııomisyon bin.asında yapılacaldır. 

2 - Bu işe ait şartname bedelsiz olarak komisyondan alınabilir. 
3 - Eksiltmeye iştirftk edecek isteldilerin 2490 sayılı kanunun istediği 

ticaret vesikalarinı ve 1528.95 liradan ibaret muvakkat teminatlarile bjrlik
te tanz.lm eedcekl..-i tekli! mektuplannı belli gün ve saatten bir saat evveli-
ne kadar komisyon başkanlığına vermeleri. (4728) 

* Tahmin bedeli İlk tem.inalı 
Lira Lira Kr. 

15000 kilo Köse!& 40792 4.289 60 
7000 Jtilo Vaketa 30681 2300 08 
40000 desimetre murabbaı Amerlkaıı 5256 394 20 

Vida lası 

6983 88 
Yukanda cins ve miktarları ile tahmin bedelleri ve ilk tem.inatları ya

zılı kösele, vaketa ve Ameri~an v~dalasınm 26/Haz.i.ran/941 perşembe günü 
saat 14.30 ela pazarlıkla ek.sıltmesı yapılacaktır. 

2 _ istekıilc-rio işbu üç kalem eş,vaya birden tekl.ilte bu1tmabilecekleri 
gibi her üçüne ayrı ayrı tekUtte de bulunabilirler. 

3 - Bu işe ait sartname 484 kuruş bedel mukabilinde her gün aati me
sai dahiljnde komisyondan alınabilir. 

4 - İsteklilerin belli gün ve saatte kanunun istediği vesaik ve yukanda 
yazılı teminat mektubu veya makbuzu ile birlikte İstanbuldaki komisyonda 
hazır bulunmaları. (47e3) 

T opkapı Mal tepesindeki Satın Alma 
Komisyonundan 

l - 15700 adet clemirden yapılmış deve boynu pazarlıkla alınacaktır. 
2 _ isteklilerin getirecekleri nümuneler üzerinden ihalesi yapılacaktır. 
3 _ Tahmin edilen bedeli 5642 liradır. 
4 - İhalesi 23/6/941 pazartesi günü saat 11 de yapılac.aklır. 
5 - Yüzde on beş nisbetinde kat'i teminatlarile birlikte isteklilerin mez

kUr gün ve saatte Topkapı Maltepe eski askeri lise binasındaki askeri sa· 
tınalma komisyonuna müracaatları. ( 4929) 

T. H. K. İstanbul Şubesi Başkanlığından : 
1 - KurumumU2a lüzumlu olan ikimilyon adet tike zarlı i(in evve-lce a

çılan münakasaya talip çıkmadığından .muhammen bede) (3500-) liraya çıka
rılarak zarflar yenhlen münakasaya konmuştur. 

2 - Münakasa 23/6/941 pazartesi günü saat onda şube binasında ~apı
lacaktır. 

3 - Münakasaya gireceklerin kanunun tarif ettiği vesika ve 262 bucu.k 
ı;ra muvakkat teminat ile birlikte münakasa fÜ.D\ıi i\lbedeki komityona mü· 
r - ,--·-· 

Temizlik işlerj amelesi için yaptırılacak 2600 cilt ayakkabı kapalı zart 
usulile eksiltmeye konulnıu:ituı-. Mecmuunun tabımlıl bedeli 11,700 lira ve 
ilk teminatı 877 Hra 50 kuruştur. Şarlnan1e zabıt ve muamel{lt n1üdürlüğü 
kaleminde görülebilir .ihale 30/6/941 Pazartesi günü saat 15 de Daimi En
cümende yapılacaktır. TaJiplerin ilk teminat makbuz veya mektupları, 941 
yılına ait Ticaret odası vesikaları ve kanunen ibra21 15.zım gelen diğer ve
saik ile 2490 numaralı kanunun tarifatı çevresinde hazrrlayaoo..kları teklif 
mektuplarını ihale günU saat 14 de kadar Daimi Encümene vermeleri li-
zımdır (4574) 

~ 
Keşi! bed. İlk temin. 

7112,ı2 533,41 Sel.ilmiçeşme Çiftehavuz:lar ve Suadiye iskt:le yollarıma 
katran kaplanması. · 

Tahmin bed. 
• 

3690,00 276,75 Umumi bahçeler için alınacak 143 "det çam fidanı. 
Keşi! ve tahmin hedefleri ile Hk teminat mi!~tarla.rı yukarıda yazılı işler 

ayrı ayn açık eksiltıneye konulmuştur. Keşif ve şartnameleri zabıt ve mua
melat müdürlüğü kaleminde görülebilir. İhale 30/6/941 Pazartesi günü saat 
14 de Daimi Encüınende yapılacaktır. Taliplerin ilk temlnat makbuz veya 
mektupları, katran kaplama i.şi için ihale tarjhinden sekiz gün evvel VilA
yet Nafia Müdürlüğüne rnüracatla alacakları fennt ehliyet ve h.cr iki i~ lçin 
941 yılına ajt Ticaret odası vesjkalarile ihale günü muayyen saatte Daim! En-
ciln1cnde bulunmaJarı. (4575) 

[Askeri Fabrikalar Satınalma Komisyonu ilanları J 
2000 ton kriple kömürü alınacak 

Tahmin edilen bedeli (27.000) lira olan 2000 ton kriple kömürü askeri 
fabrikalar umum müdürlüğü merkez satınaJma komisyonunca 2/7/941 çar
iamba günü saat 15 de kapalı zartla ihale edilecektir. Muvakkat temlııa\ 
(2025) liradır. Teklif mektuplarını mezkı'ir günde saat 14 e kadar komla· 
yona vermeleri. (4690) 

* 1000 - 1500 metre milı.fı.bı ceviz tomruğu alınacak 
T.::ıhmin edilen be-Aeli 57000 lira olan 1000 - 1500 metre mik~bı cev1.z 

tomruğu asker1 fabrikalar umum müdürlüğü merkez satınalma komisyonun-. 
ca 7/7/941 pazartesi günü saat 1~ d& kapalı zarfla ihale edilecektir. Şaı1n!I* 

me 2 lira 85 kmı.ıştur. Muvakkat teminat 4100 liradır. Tekli! mektuplaımı 
meıktır günde saat 14 e kadar komisyona vermel-eri. ('826) 

* 100 • 250 fon Toluol alınacak 
Tahmin edilen bedeli (92.250) lira olan ıo0-250 ton Toluol Asker! tabrl

Ytılnr Umum müdürlüğü merkez sahna1ma komisyonunca 7/7/941 paz.a~ 
l günü saat 16 da kapalı zartla ihale edilecektir. Şartname (4) lira (62) ku

ruştur. Muvakkat teminat 5862 lil'a 50 kuruştur. Teklif mektuplarını mezk:Ur 
günde saat 15 e kadar kon1isyona vermeleri, (4905) 

Topkapı Maltepesindeki Satın Alma 
Komisyonundan 

ı - 18/6/941 tarihlnde ih"Ieleri yapılan 3 parti 30 bin bir parti 50 bl.n li 
ra1ık ayaktan sığır veya sığır etinin f1yatları makamca gali görüldüğünden 
tekrar pazarlıkla satln alınacaktır. 

2 - İhalesi 24/6/941 salı günü saat 10 da yapılacaktır. Şarlııomelerl 
her gün komlsyonda görüleiblir. 

3 - 30 bin liralıklar için teminatı katiye 4~00 lira ve 50 bin liralıklar 
içjn ?500 liradır.• 

4 - İsteklilerin mezkii.r gün ve ıaatte teminatlarile beraber Topkapı 
Maltepe eski askeri lise binasındakj satmalma komisyonuna müracaatıan. 

(4928) 

Üniversite Rektörlüğünden 
tlniversitede her sene olduğu gibi bu tatil devtef>inde de talebesine w 

hariçten arzu edenlere yabancı dil kursları açılacaktır. 23/6/941 paz~rtesi ıo.• 
nü saat 9 da faaliyete geçecek olan bu kurslatta: işt.ira.k etmek ısteyenler 
paz:artesi ve persembe günleri edebiyat fakültesinde yabancı diller okuh.m& 
müracaat ederek isimlerini kayıt ettirmelidirler. ( 4952) 

1 latanbul Komutanlıiı Satınalma Komiayon 'u ilanları \ 

Aşağıda cins ve miktarları yazılı iki kalem yem maddesi 25/6/941 günü 
hizalarında yazılı şaatlerde pazarlıkla satı.n alınacaktır. Şartnamel(>ri her 
gün komisyonda görülebilir. İsteklilerin belli gün ve saatlerde kat'i temi-
natları ile birlikte Fındıklıda satınalma komi5yonUJJa gelmeleri. (4967) 
Ci.nii Mikt.arı Muh. Bed. Lira K~. Sa. D. 

kilo Lira Krş. Kat'i temi. Pazarlık. 

Sanı an 
Kuru ot 

70000 
133000 

3850 
10610 

577 50 
ıa96 oo 

lstanbul C. M. U. liğinden : 

10 30 
11 00 

İstanbul ecza ve tevkil evi basta nesinin bir senelik sa.ti 250 gramlııt 
18250 kase yoğurt, 3650 kilo süt, 2550 kilo et ihtiyaçları açık eksiltmeye ko• 
nulınuştur. 

Yoğurdun muhammen bedeli (1368) lira (15) kuruıtur. Ve muvaklr.at 
teminatı (102) lira (56) kuruştur. Sütun muhammen bedeli 739 lira ve mu
vakkat teminatı (54) lira (75) kun.ıştur. Ve elin muhammen bedeli et! 
(1377) lira v& muvakkat teminatı (103) lira (28) kuruştur. . 

Yoğurdun eksilim.esi 1/7/941 salı günü saat 11 de sütün eksıltmesi ays.:I 
gün saat 14. de, etin eksiltmesi de yine a~i gün saat 16 da Sultanahnıettek:l 
ceza ve tevkif evi binasında yap1lacaktır. isteklilerin buna ait şartnameyi ta
til günJerinden maada her gün m~ai saatleri dahilinde ınczktir cezaevi mü .. 
dürlüğünde görebilirler. 

Taliplerin kanuni vesi.kalarile yazılı gün ve saatlerde e<za ve tevkif 
evinde toplanacak komisyona müracaatları. (4.733) 

M. M. V. Deniz Müsteşarlığından 
Beheri 500 ve 650 beygir kuvvetinde 2000 devirli benzin motörleri i!:iB 

Glaı; (Şanjumruı) alınacaktır. 

İstekli1e~in bu husustaki tekliflerini bir mektupla müsteşarlığnnı1. Fa 
ve imalat Ş. Md. lüğüne bilrurmeleri. · (3436-492ı) 

Sahilli: E. İ Z Z E T, Neşriyat Direktörü: Ce\'det Karabilı:iıı 
- .... " - -·- - - -- --


