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Amiral Darlan hala emperyalist! eerlinin· 
1

·~~: 
Amiral Darlan Kiıikyanın tahassürile içi yanarak İngiltcreye 
hücum edeceğine Türk istiklal harbinden ibret dersi ve ilham 
alsa daha iyi eder. istiklal harbimizde tıpkı kendisi gibi hare
ket edenler yıkılmış ve istiklal için, vatan için dövüşe devam 
edenler muvaffak ve muzaffer olmuştur. Fransa için de, kurtu
luş yolunun nerede olduğun u görüp anlamak üzere, f stiklal 
mücadelemizi iyice tetkik etmesini Amirale hatırlatırız. 

A miral Darlan, Pariste mat • y 
buat mümessillerine yaptı • az.an : Abidin Da ver 

iı beyanatta İngiltcreye karşı\ . _ 
•teş püskürmüştür. Fransız Ami • kfunetıne muzaheret eden Fransa henüz vazgeçmiıı değildi. Amiral 

Vişiye ~ -
teklifleri 
r-Almanya~ 
Fransızların Ce
nup ve Şimal li
manları i ) e müs
t em leke le rindek i 
üsleri istiyor 

l t 

Bun a m uk a b i 1 

HUr Fransızların elin ıru:r Fnwlann kuman danı General Do Gol bir askeri bt'ayı tenış ederken 

-~~~~~~~-iki Fransa 

l'8hnın, eskiden beri halis muhli• ı olmuştur. Darlan, o zamanki Fransız hilkfı • 
bir İngilh düşmanı olduğu yabud Mihrakı, Gazianteptc olmak ü- metinin akılbca siyasetim İngilte • 
da umanın icaplarına uya;ak İn . 'ere bütün Kilikyada gördüğü çok renin kurnazlığı ve hilesi addede • 
giliz düşmanı kesildiği anlaşılı~ or. ·;etin müda~aa üzerin~ Türk~ye ile · rek beğenmiyor ve bn Türk vilô • 
Aınira~ bundan e.-velki b"yana .ınlaşmak .lüzıınıun·"· ~ısse~11ş <>lan yetlerinin Türk milleti ve ordnstı 
tında, elinden gelse, Fransanın bü o zaı~~nki Fransa ıtılaflar ımzala - tarafından geri alınmış olmasına 
yük halaskarı diye Hitlerin Pari' ınak '."'ere 20 Eylill ~.921 de Anka- adeta teessüf ediyor. Bu sözler, A
veya Vişide bir heykelini dikmeğc ray~ ılk muralıhas gonderen dev - . mjralın ruhundaki emperyalizm ib 
kalkışacak kadar Alman devlet re- !ettir. Bıınun üzerine Türki - tirasının bala yandığını göstermesi 
isine yaltaklanmıştı; şimdi de, 20 Y_e .. ~ilY".k. . Millet . Mecli · itibarile dikkate değer. 
&enelik İngiliz _ Fransız münase - sı hukııınetın!n ılk Pans mü • Fransız amiraline şurasını hatır
betlerini, kendi istediği şekilde, messili de 2 lkinciteşrin 1921 de latmağı faydalı buluruz ki Türk 
tahlil ederek İngiltereyi Fransa - Ankaradan Parise ?areket etmiş - istiklal harbi, uğradığı büyük hak· 
nın baş düşmanı gibi gösteriyor. tir, Bu tarihlerde, Ingilterede, J..o- •ızlığa, hatta ztılme karşı Tilrk 

deki yarları almak PARTi GRUPU DÜN TOPLANDI 
için Visiye askeri H . . k·ı· . Peten ile Gol kuv
yardım yapılacak arıcı ye Ve ı ımız vetıerinin muha-

son siyasi hadiseler rebe!:h::::::nası 
Mütareke yıllarında bizim Daınad idcorç, Türkiye ile miicadeleden (Devamı 4 ıincü sayfada) 
Feridler, Said Mollalar da aynını 
yapmışlardL Galibe yaranmak için 
silah arkadaşına çatmak, aıılnşı -
lan seciyesiz ve zayıf siyasetlerin 
mümeyyiz vasfı olacak. 

Darlamn nutkuna, İngilizler he
sabına cevap vermek bize düşmez; 
fakat Amiralın bazı sözleri pek dik 
kate layıktır. Fransız b~ekil mu
avini diyor ki: 

İNGiLiZ 
iŞÇiLERi 

Zafere kadar 
harbe devama 
karar verdi 

Attlee ve birçok 
işçi liderleri beya

natta bulundu 

Mihvere 
KARŞI 

uzvelt Vinan 
ile çok mühim 
işler görüşece 

Vaşingtonun gizli 
tedbirler aldığı ha

ber veriliyor 

İtalya da 
(erinden 

arazi talep
vazgeçecek 

Amini Darlan 

hakkında izahat verdi' 
Ankara 3 (A.A.) - Büyük Millet Mecli; i Grupu bugün saat 15 de 

Reis Vekili Seyhan Meb'usu Hilmi Uran'ın riyasetinde toplandı. 
Ruznamede Hariciye Vekilinin harici hadiseler hakkında vereceği 

izahat ile Milli Müdafaa ve Maarif Vekillerine tevcih edilmiş bir su
al takriri vardı . 

Celse açılınca kürsüye gelen Hariciye Vekih Şükrü Saraçoğlu ııon 
üç haftalık siyasi hadiseler hakkında Grup Hey'etini etraflı izahat 
ile tenvir etmiş ve bazı hatiplerin bu mevzular üzerindeki suallerine 

! cevaplar vermiştir. 
Vaktin geçikmiş olması itibarile 

rııznamedekı suaı takriri .başka Sırp topraklarında 
bir içtimaa bırakılarak riyasetçe 
celseye saat 19.3-0 da nihayet veril
miştir. 

Amerika 

•Daha sulh konferansında İngil
tere, bizi laBır bir muahede yapma
ğa mecbur etti; bu muahede ile ve 
İngilterenin tazyiki altında kuv • 
vetin temin etmiş olduğu menfa • 
atlerle civanmerdlil:in ( ?! ) seme· 
relerinden feragat etmek zarure · 
tinde kaldık. Ayni devirde, İngil
tere, evvelce bize hukukan ( ?! ) ta
n mı ıs olduğu şeyi kurnazlıkla ve 
cehr;n bizden koparmak için Türk 
ordusunu Kilikyaya saldınyordu.• 

Londra, 3 (A.A.) - Reuter: lmıdra 3 (A.A.) - Daily Mail 
İı;çi Partisinin senelllt kongresi milli gazetesinin VB§ington muhabiri Vichy 3 (A.A.) - Nazırlar hey- 'G ı d t 

icra komitesinin lıaip siyeseti hakkın· Walter FSIT'ın telgrafla ibildirdi • eti, bu sabah saat 11 de Mareşal ~o e n a n a 
daki muhtırasını b1J6Ün müzakereye 

Bulgar ve /tal
i yan kıta/arı 

çarpıştılar 

Bulgarlar ltalyayı A· . 
manyaya şikayet etti 

Bu sözlerden birinci kısmının ma b~lamıı;tır. ğine göre İngiltere ile Amerika • Peten'in riyasetinde toplaıımıştır., k .. d d" 
nası şudur: İugiltere, geçen harbin Muhtırada mle denilmektedir: nın Mihvere karşı pek yakında Bu toplantıya dün Vichyye gelmiş · as er gon er ] 
sonundaki yağmadan daha iyi ve Mihverle bir sulha veya "'1'F'18Yll müştereken yapacakları askeri, si- olan general Weygand da iştirak 
daha bol istifade etmemize mfırıi varmak ıç;n müzakere;re girl§mek im· yas! ve iktisadi hareket Vaşing - etmiştir. Pantlııot tatili dolayısile Atlantikteki dev
oldu .. ?örilyo~unm ki V~şi'nin mü k~:'."· İIÇi partisi Azası, böyle bir tonda tetkik edilmekte olup, Ruz • bir kaç gün istirahat için izin al • I t 1 • 
messılı, şu hezıınet ve fel~ket anın- fllı:riıı ortaya atılabilmesini ba;yrelle (Devamı' tiodi ııayfada) (Devamı ' üncü sayfad•) r ye ay ya re er 1 
da bile, doymak bilmez hır emper- (l#Tamı ' üncil sayfada! ,;... ____________________ ~ a r t t 1 r 1 l ı y o r 
yalizmin kör ihtirasını kafi dere • 
cedetatminedememiş olmakte· ~r,-...~~.,...,,..,...~~~·~·~-...ry.~,,...,..,,,....,...,,.,,,..,-=~·~if~•:~.~·,~"T'..,..,,..,~,~»~·~:->*~·---,..,....,..,.~,-.*..,.~-~,.....1-»~~,, 

essür ve merareti ile konuşuyor. 
Darlan unutuyor ki Fransa, bugün. 
kii feci bale, emperyalizmi yiizün • 
den düşmüştür. 

V!lllııııton, 3 (A.A.) - Roosevelt ha
va üsleri kurmaları için Graenland'a 
kıaat gönderm~tir. Bu heyecanlı ha· 
!.>er, .Amerillan ordusuna mensup Tr.:ın
ranlantik bombardıman tayyareleri ile 
eter tayyare devriyelerinin Atlas deniz 
"Ollannda donanmanın yaph.~ı karakol 
'aliyetini ·takviye etmeleri müınkün ol
duğu hakkında CJIG:ııı haberden biı· kaç 
saat sonra öğrenilmiştir. 

Tayyare ticaret odası reisi Aohn 
Youett, Lou\.wille'de şu beyanatta bu
lunmuştur: 

Bombardıman tayyarelerinddn dev
-iyeler te3kil etmekle kafilelerin hima
yesi meselesi ballediiınlş olur. Muayyen 
oaaUerde hareket ederek kafilelerfo 
taldbettiği yollarda ziguıklı uçuşlar 
yapacak olan bu tayyareler deniz üstün 
deki en büyük korsan gemileri ile de
nizalWan batmreak büyüklükte bom
luılar taşıyab;llrJer. 

Londra, 3 (A.A.) - Taymisin 
diplomatik muharriri muhtelif 
menbalardan alınan ve italyaıı kıt 
aları ile Bulgarlar arasında çıkan 
ihtilafa da!r olan haberlerden balı. 
setmektedir. 

Bu haberlere göre, İtalyan 
ve Bulgar askerleri Almanya ta. 
rafından hem Bulgaristana hem de ' 
ttalyaya vadedilmiş bulunan bazı 
Sırp topraklarını aynı zamanda iş. 
gal etmek isterken aralarında kav
ga çıkmıştır. Bulgar hükilmeti bu 
hususta Alman hükilmeti nezdinde 
protestoda bulunmuştur. Yakında 

yeni bir hakem kararı beklenebi. 
lir. 

Veygand, Pe
ten ile görüştü 

lngiltere Suriyeye 
taarruz ederse Al
manya ne vanacak 

Petenıe görüşmelerde bwunan 
General Weygaııd 

"Londra, 3 (A.A.) - Reuter ajan
~ının diplomatik muharriri şunları 

yazıyor: 

Londranın siyasi askeri mahfil
lerinde Almanlann Suriyede Laz. 

(Devamı 4 iincii sayfarfa) 

İkinci kısma, İngilterenin Türk 
ordusunu Kilikyaya saldırdrğı bah
sine gelince, hu sözler, hakikatın 
tam aksidir ve eğer Darlanın nut • 
kunun diğer parçaları ve iddiaları 
da hep bunun gibi ise -ki öyle gö
rünüyor- Fransız başvekil mna • 
vininin, İngiltereye düşmanlık et • 
mek için, tarihi hakikatleri de is • 1 
tediği gibi deği~tirnıekten çekin • , 
nıcdiğini göstermektedir. İngiltere, 
Kilikyayı yani Adana ve havalisi -
nin, •hukukan• Fransaya aid ol • 
duğunu tanımış imiş. Darlan; yi
ne doymak bilmez bir emperya • 
list ruhile bu güzel Türk vilayet -
!erinin Fransada kalmamış olma • 
sına yanıyor. Fakat kullandığı •hu 
kukan. tabiri çok güliinçtür. Han -

HARBİYE NEZAllETİNİN TEBLİGİ 
Nevyork, 3 (A.A.) - (Ofi): 
Vaşington'd:ın Amerikan ajanslarına 

bildirildiğine göre, milli müda!aaya ait 
siparişlerin tercih edilmesi için hükı1-
met tarafından ahiren aJınan tedbirler 

İstanbulda otobüs işleyemiyecek 

ği bnkul<an, kimin hakkı hukuku ' 
kime peşkeş çekiliyor? Harp için • 
de, müttefikler, silah kuvvetile, 

• 

işgal ettikleri topraklan, galip gel- r~ ' 
dikleri takdirde nasıl taksim ede • l ... 1I 
cekleri hakkında birbirleı'İne kar - t. " 
şı bir takını taahhüdlere gmşmiıı ·'. 
olabilirler. Fakat bu yağmanın ,._ ~'"~~ " 1% f ı 

B1r lnglliz hava l!ıısfinct.. ln,cnl• pfl11tl111'l uçup ııfdly11:r, 

HAVA HARBi 

•hak ve hukuka ile ne münasebeti ! 
vardır. O topraklar halis Türk top 
raklan idi. Hatta harp içinde işgal 
edilmedikleri için galipler, hnııla • 
rın üzerinde bir fetih hakkı bile id. 
dia edemezlerdi. Mondros mütare
kesi şartlarının zorla !as.tik gibi 
çekilmesi sayesinde işgal edilmiş 
olaıı bütün Türk topraklarını biz, 
i:sHklal Harbi ile Yalnız Fransaya 
karşı değil; bütün galiplere karşı 
kanımız ve canımız pahasına kur -
t:ırdık. Malilm tarihi bir hakikati 
Oorlaıı neden değiştiriyor? O za -
maıı, bizimle ilk anlaşan, İngiltere. 
ye, Yunaııistana, italyaya karşı 

lngillz tayyareleri 
Berlin ve Kiel'e 

Hazreti Muhammet 
Ve islim Ordusunun Muharebeleri 

liai hü. 

il 
Harbin İsliinı fileminin merkezine sıçradığı bir sırada Arap h Ü c U- m etti 1 er Aleminin hususiyetlerini anlatacak olan üstad Ziya Şakirin bu 

eserinde büyük bir kumandan olan Hazreti Muhammedin mü-
Londra 3 (A.A.) - Salı1hiyetli hinı muharebelerini <>kuyacaksıııız. 

bir membadan öğrenildiğine göre, 
bombardıman servisine mensup y k d N 
tayyarelerimiz dün Kiel kanalın ·j a )fi a eşre 
dak.i gemilere Scleshwig • Hols • 'iİİİİİİİ 

De ıw. 4 fulcü sayfad.ıı,l • 

Başlıyoruz 

(Devamı dördüncü sayfada) 
---<>-·--

Yunanlılar 

Akropoldeki Nazi 
bayrağını kaldırdı 
Londra 3 (A.A.) - Ernln bir 

membadan gelen haberlere göre, 
Atinada Alınan askeri kumandan -
hğı ~opoldenn kaldırılmış ola 
Nazi bayrağı sür'atle ibulunmadığı 
takdirde şiddetli cezalar tertip o • 
lunacağını bildirmlı;tir. 

Çolakoğlu hükumeti. ahaliye hi
taben bir beyanname neşrederek 
hasmane hattı hareketin fena neti
celer doğı.ırabileceğini hatırlatmış 

1 ve bilhas.sa İngiliz esirlerine gös -
teı;;ilen iyi muamele ile Alman as
kerlerine karşı gösterilen soğuk -
!uğun bariz bir tezad teşkil ettiği
ni kaydetmiştir. Hükilmet, halkı, 
tavrını değiştixmeğe davet etmek • 
tedir, 

~~~--~~~~~-

Yazan: S«timi luet SEDES 

- Olan oldu azizim, yaya ka
lacağız. 

- Neden? Tramvaylar işleye
miyccek mi? 

- Hayır, otobüsler işleyeııüye. 
eek. 

- Otobüscüler grev mi yapı· 
7orlar? 

- Belediye mhi olmak isti • 
yor. 

- Mani olmak istiyor da ne 
demek?.. İstiyorsa ellerinden 
mhsatiyelerini alır. 

_ İş böyle dei}il, belediye na
kil vasıtalarııım aı•ldı< ı bir sı • 
rada böyle bir şey yapmaz. 

- Peki, nasıl mani olmak is
tiyor? 
'- Bak dinle: Otobüs şoför ve 

biletçileri ayni şekilde numaralı 
kasket giyecekler, ayni şekilde 
gömlek giyeceklermiş .. 

- İyi ya işte .. 
- İyi değil. Çünkü geçen sene 

de belediye bunu tatbik etmek 
istedi, tatbik edemedi. 

- Bu sene tatbik eder. İşi da
ha sıkı tutar. 

- Peki, haydi bunu kabnl e • 
delim. Ya alt tarafL .. 

- Alt tarafı Mdir? 
- Tıraşı uzamış, ~ alka karşı 

laühali muamele eden terbiyesi 
kıt kimseler otobüslerde istih • 
dam edilmiyeceluniş. 

-E, sonra?. 

- Sonrası bu. Yakın bir za • 
maııdan itibaren biç hir otobiis 
sahibi hiç bir otolıüs hattında 

yapılan telıliğat hilafında ne hi· 
letçi, ııc de ~ofiir )mllanamıya 

cakmış. -

- Ya kullanacak olursa?. 
- Kullanacak olursa mils · 

tahdenıler işlerinden , otobiıs!er 
de seferden menedileceklermiş .. 

- Öyle ise hakkın ,~ar az.iz!nı, 
eğer belediye bu kar;;rını tathik 
ederse yaya kalacağız dem~k • 
tir. istaııbulda otobiis i~leyemi. 
yecek demektir. 
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levilik Nedir? 
(·~~'~:·:-:: '. ~· ~Jı;/: 
-·~@~:: ':\~@~ .. ,:. 

Celileddini Rômi Kimdir? 
Yazan: ZIYA ŞAKİR 

- 106-

Kadın ve erkekte 
giyinıne tasarruf uf 
Dünkü Son Telgraf yazıyordu: 
Er!ı:ek ve kadınların giyinmele 

rinde tasarruf yapılacakmış.. Er 
. . . . keklerden memurlar bile şapkasız 

U'.l suretlt>, Dede Efendi, ikinci de- adet ıdı kı, her hevesk!ra nasıp O· ve kra t bil kl iş K 

Saç makinelerinin 
lOda 9 u bozuk çıktı! 

fa olarak, &aray hayatına girdi. lan şeylerden değildL d 
1 

va sız geze ecl! erm · · 
Dahi bestekar, bundan soo.ra, bi· llilfız Zekai, büyük bir minnet 1 b;~ ar~ ge·ll~ce'.. o~lar'::ı n~·iz ~ez' 

ri (Hüzzam) ve diğeri de (Ferah • ve şükranla, (Dede Efendi) nin 
1
ece ~rı. .enuzk asr e . ı mı1yodr feza) makamından olmak üzere iki derslerine devama başladı. Kısa ya nız gıyı~ıp uşarun~ ışler n 

Belediye reisliği dün bütün bu bozuk 
makinelerin mühürlenmesini emretti 

(iyin) daha besteledL Sultan Malı bir zaman zarfında harikulade in • kadınlara bır takım ::ıvsı~ ve pro. 
1nud, tarafından, (murassa iftihar} l<lşaflarla karşılaştı. Ve onun da • ~~ganda;rk y:ıp~cagıhn~:!1 bahse· 
nişanı ile taltif edildi. hiyane istidadı tık tab'" ıyor. r e e en a• a memur 

Berber dükkanlarındaki perın anant, ondüle makinelerinin fenni 
muayenelerinin ikmal olunduğunu yazmıştık. 

Dede Efendinin san'at eserleri, sını aldı ' ar 
11 

mecra • olanların bile şapkasız ve kravatsız 
Yaln.·z bunlardan ibaret değildir. Pek uz. un .. . b k gezebilecekleri açıkça ve dobra 

surmıyen u meş d b .. 1 d'ğ' h ld kad 1 
Bu asil Türk bestekarı, (dini) ve devresinden sonra, (Dede Efendi) 0 .ra soy~; ı ~ a. e, . . ı~ arı~ 

Muayeneler neticesinoo maki nelerin 10 da 9 unun bozuk olduğu 
hayretle görülmüştür. Keyfiyet Belediye Reisliğine bildirilmiş ve ce· 
va ben hepsinin mühürlenmesi teb li ğolunmuştur. 

(gayri dini) olarak, yüzlerce eser Hicaza giderek, orada ebediyet a· n~~::ru geze d ı ~ce ;;:,r\ k ruç~ as'.{: 
be;telem4tir ki, bunların hepsi de lemine karışırken, kat'iyen müte- e ı ybor, 8G. '1: c. ek apa 1 gdeçı 1

• 

Kadın saçlarının kıvrılmasında kullanılan bazı ilaçların da ze· 
birli ve bozuk olduğu anlaşılarak bunlar imha olunmuştur. 

ayrı ayrı birer ·•heserdir. · d ınıd· ç- k"' k d' d h" yor aca a. ıyınıp uşanma a ta. ..., essır e6 • ı. un u en ı e a 

1 

f . . k d 1 . 
Musiki ifadesindeki üslubuna na- 1 h 1 f 1 k . b' d sarru ıçın a ın arın nesız ve ne nur arına a e o aca yenı ır e- .1 b'l ki · · d · · b 

zaran, kendinden evvel gelmiş O· hanın parlamak üzere bulunduğu • ı .~ rze. ı ece erını e .ıan en 
lan (Itri) vesaire gibi büyük bes· na emindi. soy ıyeyım: 
tekıirların tav.rlarını muhafaza et- Bu emniyet, kısa bir zaman son- Evvela manikürsüz, pedikürsüz, 
miştir. Fakat bu arada, çok dikka· ra, feyzini gôsterdL (Haf.z Zekai) ondülesiz, permenatsız, rujsuz, e. 
te şayan olan bir takını yenilikler 1285 senesinde Mevlevi tarikına sanssız, rimelsiz gezebilirler. Sani. 
de göstermiştir. Ve bu hareketile girdi. üstadının izini takip etti. yen geçen yıl ortalarında yaptır. 
de yalnız (.Mevlevi musiki) sini Birbirini müteakip, beş (ayini şe • mış oldukları, henüz yıpranmamış, 
değıl, (Türk musiki) sini de, san • rif) besteledi. Bunları takip edPrı solmamış, yeniliğinden bir şey kay 
at aleminin en bülenı şahikalarına peşrevleri vcsair şaheserlerile, hem betmemiş olan yazlık entarileri, 
kadar yükseltmiştir... Ve nihayet, Mevlevi musiki alemini ve hem de fistanları, ceketleri, blUzları, şap-
1262 senesinde, kalbinin sönmeyen Türk musiki hazinesini ihya etti. kalan, iskarpinleri ile pek ala ge. 
at<>5lerinı (Resu!Cıllak Efendi • (Zekaı Dede) nin musiki alemi· zebilirler. Fakat bunlarla kim ge. 
m.z) ın Ravzai Mutalıhara'lartnın ne eP :ıüyük hizmetlerinden biri zecek? Onlar geçen yılın modaları 
eşiğıne dökmek için Hicaza git • de, en eski ve en metın bır ilim ve 1 idi, onlar çoktan turfa oldu, şimdi 
mış .. orada (kolera) ya tutularak irfan yurdumuz olan (Darüşşafa . yenilerine ba~a~ım! Havalar a~am 
hayata veda etmiş.. aziz ve kıy • ı ka) da musiki muallimliği ettiği I akı~~ ısındığı ıçı~.çorapsız dahı ge
mettar vücudıl, mukaddes beldenin müddet zarfında, yüzlerce musiki· 

1 
zebılırler dıyecegı amma, kadınla. 

altın kumlarına defnedilmiştir. 1 şina• talebe yetiştirmesidir. rın sokakta çıplak. bac~kl~:1a ço. 
* San'at uslubunda, hocası Meh • rapsız gezmelerı, hır çeşıt zµppelık 

(İsmail Dede) nin ebed1 gaybu· med Beyin ve bilhassa (Dede Efen- ve yeni tabirile bopstillik oldu. 
di) nin tavırlarını tamamile muha- ğu için ben, buna pek taraftar 

beti, Mevlevi musiki fileıninde, · 
bü faza etmiştir. F~kat, -Türk musi· ı değilim. :aınız bu ~.ora~. nıeseıe~ı, 

Komisyon yasa· 
.., v 

gına ragmen 
---o·---

Romanyadan gelen 
naftalinler piyasada 

saiılmış 
Blemberg isminde birinin Ro

manyadan 150 ton naftalin getirdi. 
ğini fakat teklif ettiği sa.ış fialları 
gayet pahalı olduğu için fiat müra 
kabe komisyonunun bu malları 
satmasına müsaade etmediğini yaz 
mıştık. Haber aldığımıza göre ko· 
misvonun ihtarına rağmen bu naf. 
talinler kilosu 160 kuruştan piya
sada satılmıştır. Bu itibarla müra. 
kabe teökilatı satıcı hak.kında ta· 
kibata başlamıştır. 

Gümrük ve inhisarlar 
vekilinin tetkikleri 

"yük bir boşluk husule getirdi. kişinaslarının içınde, ilk defa ola • tasarruf ışınde en duşunulecek bır 
Vakıa 0 devirde, (Nakşi Dede), rak- (Garp notası) da öğrenerek, seydir. Çünkü bu mesele, bazı aile 
(Bursalı Sadık Efendi· Dede), (E· (Alafranga) dcdig"imiz Avrupa mu bütçelerinde epeyce bir yıkımdır. 
yüplü Hüseyin Dede) gibi mus!ki lı Şehrimize gelen Gümrük ve İn. 
listadları mevcud ise de, bunların sikisiııe de vukuf kesbetmiş, o tarz· En kötüsü yiiz yirmi beşten ba~ • hisarlar Vekili Raif Karadeniz dün 
hiç biri (İsmail Dede) nin açtığı da da bazı eserler bestelemiştir. yan bu, sigara kağıdından kat kat yine İnhisarlar Umum Müdürlüğü 
boşluğu dolduracak kudrette de • Hepsi de, ayrı ayrı y:iksek kıy • ince çoraplardan, ayda üç, dört ve Gümrükler Baş Müdürlüğünde 
lillerdi. nıetıeri haiz olan (dini) 'e (gayri çift giyen kadınlar vardır. En ufak meşgul olmuştur. 

İ t b ada,•(Zek"' Ded ) dini) eserlerinin aded', beş yü' ve hafif bir arıza, temas karşısın. Vek°J gümrük ithalat resimleri· 
ş e u esn 81 e ye- .. t · d · B d d d h 1 · l'kl · k ı k 1 

tişti. Ve Mevlevi Simiihanelerini, par1 p~ybı .mu e;atvızdırh.. ..: a, 
1
n; ~ .er1 .kakıp ı edrı açan vet uk a~dı ne ait hazırlanan yeni tarife cetve 

Y . d h" 1 .1 1• 1 b" tt' ve uc: ır sana e asına ma ır. bır ıp ı açışın an sonra, e au e ı 1. . t 'b'katında so ra alınan 
enı e a nur arı e am a ar e ı. ld ğ b" .. k d l'ld' d'l b 1 .. .. d ının a. ı n n 
(İsmail Dede Efendi) nin san • ı 0 " una en uyu e ı ır. sevke 1 en u çoı:ap ~r yuzun en neticeler hakkında alakadarların 

d im (Daha var) (l>evamı 4 uneu savfada I d' •.. ah t d' 1 · t' v k·ı· at nurun an da feyz a ış olan · ver ıgı ız a 1 ın emış ır. e ı ın 

(Zekai Dede) 1242 iellesinde (E • yarın İnhisarlara ait fabrikaları 
yüp)te dünyaya gelmişti. Ecdadı • ( "'\) teftiş etmesi muhtemeldir. 
nın mesleğ'ıni takip ederek, küçük AHKEMELERDlE ve POL IS T E İtalya ve Almanya ile 
rasından itibaren. ilim tahsiline ..) ticaretimiz 
b..ves gösterdi; ve KUT'anı Kerimi Eldeki ihracat stokları azalmak. 

Otom o bili er 
yatak dc~ildir 

Belediye, müstahdem
lerin yatmasını 

menetti 
Garajlarda, otomobil, otobusler 

içinde bazı müstahdemlerin yattığı 
görülmüş.Ur. Belediye Reisliği bu· 
nu sıhhat bakımından mahzurlu 
bulduğu için dün kaymakamlıkla. 
ra bir emir vererek garajlarda 
bekçiden maada kimsenin yatırıl. 
mamasını telbiğ etmiştir. 

Yumurta ihracab hararetlendi 
İtalya, Almanya ve merkezi Av. 

rupa memleketlerinden bazılarına 
mühim miktarda yumurta gönde. 
rilmektedir. Bu itibarla ihracatı 
kontrol dairesinde her gün yüzler· 
ce sandık yumurta standa"dizas. 
yon nizamnamesi hükümlerine gö. 
re muayene edilmektedir. İhraca
tın fazlala5ması üzerine fiatlarda 
hafif bir yükselme başlamış'.ır. Sa. 
tışlar iyi fiatlarla yapılmaktadr!-. 

Coirafya kon:?feıine 
gidecekler 

Ayın altısında Maarif Vekili Ha. 
san Ali Yücelin reisliği altında 
Ankarada toplanacak olan büyük 
coğrafya kongresine şehrimizden 

iştirak edecek olan muallim ve 
profesörler yarın akşam şehrimiz
den haı·eket edeceklerdir. 

hıfzetti. Fakat onun en büyük ar. Sonradan o""ded·ıg"' ı· 50 lı'rayı zı"m- . 1 ı ta olduğundan harıce satı.an ma • şif· hane 11rtlarında "ÖP r:usu, musikiye intisap etmektl ~ 
Araya araya, İsmail Dedenin en • d • v • • • !arın miktarında düşüklük başla. yakılmıyacak 

m e t ı• ne g e Ç} f 1 g} 1 Ç} n mıştır. Dün muhtelif memleketle. . .. . kıymettar talebelerinden (Eyüp • re ancak 45 bin liralık mal ihraç Şışhane sırtlarında çoplerın ya. 
lfi Mehmed Bey) i buldu. Bu zat, edilmiştir. İhracatın mühim bir j kılması semt halkının şikayetini 
harikuldde musiki ha!uasile tanı, · ı t 

d 2 11 h kısmı Almanya ve ,ıa.;~,adır. mu~ıp o m~ş ur. .. • . 
ruyor ve kendisine (Dede Efendi • Bir belediye tahsil arı sene ay apse İtalya ile olan ticaret anlıışması· . Cıvardaki ."'v ve dukkan sahıple. 
ilin notası) deniliyordu. • h • t hk A el nın bı'r sene mu" ddetle uzatılması rı namına dun Beledıyeye yapılan 

E .. ı·· M hmed s ve memurıyetten ma ruınıye e ma um o u yup u e ey, genç ve sebebile bu rrİemlekctle olan kar. bir müracaalle burada çöp yakıl· 
heveskar talebesinin musiki istida. t t b ı B 1 di tahs'ld ı 1 b l t r · t · t' s an u e e ye ı ar arın- u unmuş u . şılıklı mübadelelerin daha ziyade, maması ıs enmış ır. 
dına ilk derste hayran kaldı. Bü • dan olup bundan bir müddet evvel Üsküdar müddeiumumıliği ha· artnoası beklenmektedir. ! Vali ve Belediye Reisi Lutfi Kır. 
y\ik bir ehemmiyetle derse deva· tahsi11ıt makbuzlarının dip l<'oçan. clise hakkında tahkikata ba., umş. Halı'r. vapurlarında yaz tarı"feaı· dar bunun üzerine Temizlik İşleri 
ma başladı. .. Dersler, derhal tesi • h I k 50 ilr t larında ta ri at yapara ayı ır. . . ı Müdürlüğüne emir vererek çöple. 
rini gösterdL (Gi!nç (Hafız Ze. zimme~ine geçir~n ta.hsildar Sab_:i· Çay ihtikar ından ma7- Haliç vapurla~ının yaz taı:ıfelerı 1 rin behemehal şehir haricinde im· 
kii); bu derslerin daha ilk sene • nin muhakemesı dun ikıncı agu: b" t . l ~ bugünlerde tatbık edılecektır. Yöe. ha olunmasını bildirm~tir. 
sinde, ufak tefek bir takım ilahi • cezada sona ermiştir. uun ır acır e çıragı ni tarifeler hazırlanmaktadır. ğ· ilk k l d' 1 1 1 
!er ve şarkılar bestelemek sureti • 1 rendig" imize göre Haliç sahillerin. 0 u ıp omaıı a an ar Mahkeme gerek Sabrinin ikrarı mahkemede 
le, Mevlevi musiki alemine yeni ve gerekse §ahitlerin ifadele:ile ı de bulunan ailelerin sayfiye yerle. Maarif Müdürlüğünün ilk okul 
hir deha yıldızının doğduğunu müj suçu sabit gördiığünden ve Sabri. . Bandırı:ııalı bakkal Ş~»"'ye 11 rine gitmesi üzerine bu vapurlarl.a j diploması almak istiyen vatandaş. 
deledL . . tı· e ge ird'g·. ıncblag·ı kıloluk bır sandık çayı 7~0 kuruş· >eyahat edenler azalmıştır. Bu ıtı· !ar için geçen hafta İstanbul Bi· 

nın zımme n ç . ı 85 r t k .. .. . . . 
İsmail De~. talebesi Mehmed mahkemeye verilmeden evvel öde· tan .ıraya sa ar en curm ımeş. barla yaz tarıfelerıle vapur sefer. rinci İlk okulda açtı~ı imtihana gi. 

Francala 
tahdidah 

Francala veren lo
k a n ta, işkeınbt:ci 
ve gazinolar ceza• 

landırılacak 
Belediye Reisliği tarafın· 

dan dün kaymakamlıklara 
gönderilen bir emirle fran· 
calaların yalnız hastalara has. 
redildiği francala satan, müş· 
terilerine veren lokanta, iş· 
kem beci, gazino gibi yerler 
görülürse tecziye olunmaları 
bildirilmiştir. 
Diğer taraftan francala ima

latı için her gün 20 çuval un 
ayrılmıştır. Bunun on çuvalı 
hastahanelere hasrolunacak • 
tır. 

Eyüp - Edirne
kapı yolu bitti 

Vali, l:.alkın bir dileği
nin derhal yerine 

getirilmesini e m ret ti 
Belediye reisliği taraflndan yap· 

tırılmakta olan yeni Eyüp • Edir. 
nekapı parke yolunun inşaatı ik· 
mal olunmuştur. Fakat mevcut 
tahsisat bittiğinde• yolun bazı kı. 
sımlarının tretuvarları yarım kal. 
mıştır, 

Dün semt halkı Beledi~ reisli· 
ğine müracaat ederek tretuvarla. 
rın da yapılmasını rica etmişler ve 
parke kısmın Edirnekapısına 150 
m.ıtre uzak olan müntehasının tam 
Edirnekapıya kadar uzatılmasını 
talep eylemişlerdir. 

Vali ve Belediye Reisi Lutfi Kır. 
dar halkın bu dileğinin derhal ya
pılmasını Heyeti Fenniye Müdür. 
lüğüne bıldirmiştir. 

Adalar ve lstinye itfaiyesi 
için motör 

Adalar ve !stinye itfaiyeleri için 
yeniden iki motör yaptırılması ka. 
rarlaştırılmıştır Bunun için dün 
Daimi Encümenden tahsisat iste. 
nilmiştir. 

Altın dü§üyor 

Altın fiatlan her gün muntazam 
bir surette 15.20 kuruş düşmekte· 
dir. Dün bir altın 26 lira 60 kuruş 
üzerinden muamele görmüştür. 

Kahve tevziatı belediye 
kooperatifine verilmedi 

Şehrimize gelen kahvelerin bir 
kısmının Belediye kooperatifi ta
rafından satılması hakkındaki ta. 
savvurdan vazgeçilmiştir. 

Kahve tevziatı yine birlikler ta. 
rafından yapılacaktır. 

Kurtuluı yolunu duvara 
bindirmekte bulmuı 

ıoı~s PoLiriKAf 
iki görüş 

Yazan: Prof.ŞülaüBabaa 

M ~r:ş~. (Peten) in sağ kolu ve 
Mosyo Lavalin halefi Ami • 

ral Darlan Türkiye siyaseti hak • 
kında vakıalarla teza~ halinde bir 
takını ifadelerde bulunurken bil· 
tün Fransız politikası ~ılı 
bir buhran ve sadmeye maruz bu· 
lurunaktadır. (Montoir) da Führer 
ile Peten görüşmesinden sonra bir 
aralık sıklaşacağı zannedilen Al • 
man • Fransız münasebetleri ild 
milletin uzlaşmasının en b!iyük ta 
raftan Lavalin iş başından uzak • 
laştmlması ile bir nevi durgun • 
luk devresine girmiş idi. Alman 
sefiri (Abetz) in oi.i.tün teşebbüsle
ri ancak (Peten) in veliahdin; gö~ 
hapsine alınmaktan kurtarmış ve 
Parise serbestçe gidebilmesine im
kan temin eylemiş idi. 
Fransız mahfilleri Lavalin u • 

zaklaştırılmas:nı sırf dahili bir key. 
fiyet olara •• mütalea etmek iste • 
mişler fakat bundan iki mC'mle • 
l'.et münasebetlerinin mü'~• ar ol 
masını arzu etmemişlerdi. Yaln;z 
Almanlar Fransaya karşı ıtimadsız 
ve soğuk bir durum takınmak lıi • 
zumunu his.ett '.er. Ar.:iral D~r • 
lan bütün gayret!ni aradaki bu bü 
rudeti izaleye hasretti ve Lava! • 
siz de uyuşmak imkanını ileri sür· 
dü. Vişi ile Faris arasında uzun 
müddet mekik dokudukbn sonra 
nihayet Mösyö Hitler tarafından 

kabul olunmak şerefine nail oldu 
ve o günden itibaN>n de Fransanın 
İngiltere ve Am~rikaya karşı va • 
ziyeti müşkülleşti. 

Müttefik orduların Balkan he • 
zimetlerini takip eden bu ınüla • 
katta Suriye meselCS:nin ve alelu
mum Alman ve FranEız işbirliği • 
nin bahis mevzuu olduğu m1·hak • 
kaktır. Mareşal mütareke ahkamı
na tamamile sadık kalacağını şe 

'crefini muhil bir şey yapmıyaca • 
ğ:n• tekrarlamaktadır. Fakat hatta 
mütareke ahkamını anlamak ve 
tatbik etmekte de muhtelif usul ve 
şekiller olabilir. Bir misal olarak 
Suriyedeki Fıansız hava üslerin • 
den Alman tayyarelerinin istifade 
ederek Iraka geçmeleri keyfiyeti 
tetkik edilebilir. Mütarekenin bu· 
na dair olan maddesi aynen şöyle· 
dir: 

·Bütün tayyare meydanları ve 
bütün Fransız topraklarındaki te· 
•isat Alman kontrolü altına vaz'o· 
lunr:ıuştur.• 

Beyin şakirdleri arasında, böyle d'ğ" d S b .. 2 sene 11 ay hap. hut halınde yakalanan Tah•akale- leri fazlalaştırılmıyacaktır. Yalnız renlerden 25 yurtdaş muvaffak ol· 
'bir harikanın bulunduğunu haber s~ ına~~iı a ;:~i ve suçlunun üç 

1 
de Tahmis sokağında çayc. Mdı. tarife saatlerinde bazı değişiklikler muştur. Bunların diplomaları önü.

1 
Şoför Ömerin idaresindeki 3147 

alır almaz, bizzat Eyıibe kadar gel· sen~ müd;etle ~emuriyetten ıne· met Ali Rıza ile çırağı Kanberin yapılacaktır. miizdeki hafta içinde verilecektir. numaralı otomobil dün gece Şişha· 

Bittabi bu cümlenin mutlak ve 
umumi olması, Suriye hava üsleri· 
nin de Alman kontrolü altına a. 
lınmas:nı istilzam eder. Fakat bu 
kaydın konulmasından maksad, bu 
teftiş ve mürakabeden gaye; ağJe, 
bi ihtimal Fransızların bu üsler • 
rlen Almanlara karşı herhangi b!r 
taarruzi harekete geçmek veya 
müttefiklerini geçirmek tasavvur
hrına engel olmak üzere mani bir 
tedbir almaktır. Yoksa bu müra . 
kabeden Almanların bu üsleri İn· 
giltere aleyhine kullanması mana· 
>ı kolay kolay ç:kamaz. Çünkü o 
takdirde Fransa harbe yeniden fa. 
kat bu defa Almanya tarafında 

harbe iştirak etmiş olur. Halbuki 
Mareşal Peten Fransanın kat'in·n 
mağlup ve artık harp dışında ol · 
duğunu mükerrer surette teH1in 
'imiştir. Amerika hükumeti de e
~ı>Sen bu ciheti derpiş ederek te • 
l:'ışa düşmüştür. Çünkü ayni mü • 
tqıeke ahkamı mucibince Alman· 
brın Martinik adalarındaki üsleri 
de kullanmaları ahkamı vardır. 

Yani Amerikalıların kendi sah ala· 
·ında garp yarını 'küresinde de Al· 
nanlar tayyare ve paraşütçü bu • 

tli. Mehmed Beyin evinde, (H.lfıı nedilmesıne karar vermiştir. muhakemesine dün asliy.ı ıkinci S bin ton ıeker getirildi M .. 1.. k'I I neden inerken birden bire bozul. 
Zekıli) yi dinledi. Ve dinler dinle- • cezada devam edilmiştir. Kanber Mısır tarikile hariçten 5000 ton otor u ~a 1 vallta a~ının muştur. Şoför Altıncı Daire yoku-
mez: 

- Oğlum! .. Bunda.n böyle, hocan 
He beraber, benim derslerime de · 
vam edeceksın. Sana. haftada bU 
kHe, ayrıca da derıı vereceğim. 
dec"i. 

B,•, öyle büyüJı: bir nimet ve ııa· 

Mıiellıtı: iRFAN DOOAN 

Bır çecuk bulatık çukurunda mahkemeye gelmemek ve polisin ~eke rgetirilmiştir. Ticaret ofisi ıenelık muayenelerı sunu o hızla inmemek için kurlu. 
ölü bulundu elinden kaçmak istediğinden tev· ı arafından ithal edilen bu şekerler Motörlü nakil vasıtalarının kon. ıuş yolunu karşıya gelen duvara 

Erenköyünde Bostan caddesinde kif edilmiştir. ihtiyaç anlarında kullanılmak üze. trol ve muayenelerine ayın 19 un. çarpmakta bulmuştur. Bu esnada 
oturan Ahmedin Ebubekir adında. Muhakeme, fiat ".'üra~ab_~ ko. l re stok edilecek ve depolard~ mu· da başlanılm·as·ı ka:arl~.tırı1"_'ıştır. otomobilin önüne bir elektrik di· 
ki oğlu bir muddetten beri ortadan misyonuna yazılan hır muze!<kere- hafaza altına alınacaktır. Ofis Av. Muayeneler iki ay ıçerısınde ikmal reği çıktığından otomobil direğe 
kaybolmuştur. Nihayet dün çocuk nin cevabının gelmesi için talik e. rupadan da bir miktar şeker ithal •olunacak ve her semtte ayn gün· bindirmi.f ve ön tarafı hasara uğ. 
ölü olarak bir bulaşık çukurunda dilmiştir. edecek1lr. !erde yapılacaktır. ramıştır. 

eli bir yemek yedik .. belki bun • 
dan sonra şu kasabada rahat ve 
sade bir hayat geçirmeğe muvaf • 
fak olurum. 

* Bugün ordu evinin iç salonunda, 
bir haftadanberi hazırladı{('m, 

Edebi Roman: 43 (zehirli gaz) hakkında b'r konfe· 

'undurabileceklerdir. Değil Marti. 
verdim .. gıc!ecektım.. •ile, Afrikada Dakarda Almanlar 
· Bu, benim için o kadar ehemmi. .. erleşecek diye heyecan duyan ye
yetli bir şey değil ama, Yıldız için "li dünya efkannın böyle bir vazi· 
zannediyorum ki o kadar iyi olmı. .,etten ne kadar endişe duyacak • 
yacak.. sukutu hayale uğramanın •arı ise üzerinde durulamıyacak 
ne kadar fena olduğunu pek iyi bi· adaı açık bir noktadır. 
liyorum. Mütareke hükümle.ini bu kadar 

) 
rans verdim. Alay komutanı çok 

_ Saklanacak bir şey yok Yıl • dislnden evvel hased eden Suad memnun oldu. Ara sıra böyle kon-
dız hanım, işle her şey bildiğiniz , isminde bir erkeğin mevcud oldu. feranslar vermem için mevzu ve • 
gibi .. ğunu bilseydi tabii böyle söyle • receğini söyledi. Subaylar '1ağıl • 

Alay komutanı bunu subaylara 
tebli ğettiği zaman, üç kişi ayrıl. 
dık. İkisi teğmen birisi de ben .. ni. 
hayet beni göndermiye karar ver· 
diler. Önce kabul ettim, fakat bu 
gün caydım. Çünkü, alayımız ya. 
kında (Dersim harekatı) na iştirak 
etmek üzere buradan ayrılacak. 
mış .. bu sebeple Fırka merkezine 
gitmekten caydığımı alay komuta
nıma söyledim.. harekata girmek 
benim için daha iyi .. çok sevdiğım 
bölüğümden böyle bir anda ayrıl. 
mak istemiyorum. Hem beni sıkan 
bu gürültülü hayattan bir an için 
kurtulmuş olacağını .. 

Ne yapsın kadıncağız? .. O, oğlu. 
nun rahat ve neş'eli bir hayat sür. 
mesini arzu ediyor. Halbuki ben o
nun arzu ettiği şeyleri şehirlerde 

değil, ancak dağ başlarında bölü. 
ğüınle çal~arak elde edebileceğim. 
Bu fikirlerimi kendisine söyleyin. 
ce düşündü ve tabii her şeyi kabul 
etti. 

Bir kaç güne kadar kendisini 
tekrar dayımın yanına gönderece
ğim. Harekat bitinceye kadar ora. 
da kalacak.. ondan sonra bakalım 

Ordu evi her zamankinden dah~ ;eniş tevil ve tefsir; hakikati hal· 
güzel bir şekilde süslenip donatıl. de Abnanya ile askeri işbirliğinin 
mıştı. Zayıf elektrik lambaları kA. bir mukaddemesi gibi telakki olu· 
fi gelmediği içın, salonun muhtelif nabilir ve o zaman Büyük Britan • 
yerlerine lüks lambaları asılm!Jjtı. ra tayyareleri bütün Suriye üsle • 
Etrafta göze çarpan bir faalyet l'ini bombalamakta kendilerinde 
var .. ne de olsa tabur komutanının hak bulabilil'ler. Vişinin, hatta sık 
kızı nşanlanıyor. Ne kadar yapsa- <ık Pariste tcplanan ekser nazır • 

Bu sözü istemiyerek ııöylemiş • J mezdi. F~at ben bunu. Yıldız~ an dıktan sonra ben de evime geldim. 
tim. Çünkü, Beridi bir an için ni • !atacak clegıldım ya .. ıçımden uzu! Havalar gayet soğuk olduğu i • 
şanlını olarak kabul etmiştim. Hal düm ve kırıldım, 0 kadar... çin, evde oturmak benim için da • 

kader neler gösterecek .. 

* bukı o, benim için çoktan bir hiç Biraz rnnra gittiler. Hemen an • ha iyi oluyor. Akşama ordu evin. 
olmuştu. neme i~in iç yüzünü sordum. Ay • de aile toplantısı olduğu halde git. 

Yüdız, elindeki resmi biraz da • nen tahmin ettiğim gibi çıktı. An. mek niyetinde değilim .. benim ou 
Benim yerime bugünlerde teğ. 

menlerden birisi gönderilecek. A· 
lay da yakında harekat için yola 
çıkacak .. 

!ar yeridir. 'arın da yavaş yavaş Berline doğ • 
Kat'i emirler geldi. Üç gün son. ru kayd1kları açıkça anlaşılmakta • 

ra hareket ediyoruz. Bütün subay· Vilayet merkezinden tam teşek. i r. Fransız polıtikası böylece eski 
ha d'kkatle su··zme·· "'••ladı "on nesi, annemin fikirlerini sormak il. • ı;e .,..,, • • • durgunluğum hakkında ortada bir 
ra arkas,nı çevirerek, ben gelme •. zere erken erken evimize teşrif çok dedikodular dola ·ıyor amma 
de,-, evv l kim bılır kaç defa oku· ! etmü;ler .. Fakat annem güzel ce • 1 aldırış bile etmiyoruı:. 
duğu yazıyı, bir kere daha okuyup 1 vap vermiş ve Beridin resmini gös * 
güldü: tererek nişanlı olduğumu söyle · İki gün evvel alaya bir tamim 

- Ne kadar güzel bir hitap de • miş .. hakikat:e bu yalan amma, be gelmişti. Fırka merkezinden, iy'. 
ğil mi Fcrıd Bey .. ha.cd ediyorum, ni kUTtarmak için tam bir çare.. İngilizce bilen bir subay istiyorlar. 
Jesem yalan olmıyacak.. Ben de anneme sabahki vaziyeti Zanned€rscm General yanında ça

Zav;ıll.ı tuz .• oııun ;yuılaı:ına ken anlattun. Beraberce j;Üldük ve ne§ lı~tı.racakmı~. 

Fırka merkezine gideceğimi an. 
neme söylediğim zaman sevinm~ 
ti. Çünkü bu küçük kasaba onun 
canını sıkıyordu. Bugün ise bu iş· 
ten vazgeçtiğimi söyleyince canı 

sıkıldı. Hele harekata gideceğimizi 
öıirenince z.iyadesile iizüldü. 

!ardan ziyade ben seviniyorum. Bu küllü iyi bir caz tedarik edilmişti. "!Üttefiki İngiltere ile açıktan açı· 
aksam son olarak ordu evinde bir Durmadan çalıyor ve etrafa neş'" ~a ridal haline girecektir. Ameri • 
eğlence tertip ediliyor, aynı za. saçmak ıçin uğraşıyor. <a ise İngilterenin !zinde yürü • 
manda Yıldız hanın~ın nişan me· Davetliler masalarını tamamile T.ekt~ tereddüt e~ecektir. Da • 
rasimi yapılacak .. alay harekattan işgal etmişlerdi. Bır aralık necati 'R şimdiden Amerika limanların • 
döndükten sonra da evl.enC'cek.. 'beyle Yıldız hanımın nişan mera. ı··~ki Fransız ticaret gemfü:rin7 c1 

Bütün subaylar davetli.. gidip simi icra edildi, Alay komutanı yü ontılmll§tur. Garp nısıf kuren' • 
gitmemek için düşündum, sonra <ilikleri kendı elile taktı. leki Fransız mıisteınlek~krine de 
annemin de ısrarı üzerine karar (Da.ha var) (Denmı :1 üncü sayfada) 
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ır;; BUGÜN ' • DEN(ZCfLIK BAHiSLERi iki görüş 

~~:;ı~;' •Jış'·. r Ati fk d · ;.-;~'='""~.::";:';!!. 
Amerikalılar ka-Hitler harbi 

zanamıyacaktır 
Zam zam vapuru Hitler Musolini ıma 1 an 1 enız çı::;:.::::p::~~in~K~~ o~~ 

-<>- ı} b t Jd ? h b • 1 ld halde Türk siyasetini şu veya bu 
Fransayı Nazi saha- nas a. ırı 1.. müJakah e.tra- mU are eSI DaSJ 0 U teşvikilemüteharrikimişgibigöıı 

• • .LI d' fında lahmınler termek yolundaki gayretleri Fran-
Amcrikalı d i P l oma t sına gırmış a~e ıyor Alman korsan gemi- sa devletinin ağır vaziyeti ile telit 

k 
. ı· w V!iiington, 3 (A.A.) - Geçen cu- • N Hitlerle Musolini arasında vuku. yazan : Abidin Da ver kabul etmez. 

muvaffa ıyelSJZ ıge martesi günü Amiral Darlanın Si OCVCÇ bayrağı ta• bulan mü!Akat günün siyasi hadi. Amiral böyle vahi isnadlar pe • 

dört sebep gösteriyor n_utku~da.~ngi!tereye karşı yapıla~ ıı:ıyor muş selerinin başında gelmektedir. Mü- 4 - Siınall Atlantik'te bir kalileye ederek dümen makin.sını veya düme- şinde iken yanTü~ki~edi bir Alrnan 
. şıddetlı hucumlardan sonra resmı -. refakat eden Rodne:y zırhlısı ile Ramil- Dini hasara uğratmış olacak ki gemi, 1 gazetesi yeni r Y e istiklalin 

Ncvyork, 3 (A.A.) - icar ve Jaşe İ mahfillerce her bakımdan Fransa. Lizbon, 3 (A.A.) _ Biarritz'den IAkatın mevzuu hakkında henüz ııes zırhlısı da dilşrnaru, a~lebi ihtimal, ~ daire çeviriyor ve •J'!U zamanda ve hürriyetin adeta bir din halini 
programını t.atblk2 memur Harr:y Hop- . . . İspanya v. olu ile gelen ve Atlantik.. kafi mah1mat kelmemişse de Ame. garpten ihata etmek üzere reyre bq- •uratı azalı:yor. aldığını görecek ve tesbit edecek 
kins ,Th.e American• mecmuasında nın filen Nazı sabasına gırmış te. . . . . larnıştı. {Rodney, 33.900 ton, 23.5 mil Cossak filotilla lid«inin sevkettiğı kad .. h lik ol bT G 
Y ... d.ı"' b'· maıı:-~e •Hit.ıer kazana- lakki edilebileceğinde hiç şüphe e- te bir Alman korsan gemisi tara. rıkanın Kolombıya radyosu Gırı. sürat, 4 ..,~~ - Rami.llies 29.150 ton, Tribal • "''ı b"· .. k ubr" 1 d t ar vuzu a ma a ı ıyor. a - •• ~ ~~ _,,__ - - uyu m ıper e, ... a ll ğl. iki" d 1 ı· .... 
mıyacaktır. diyor ve bunll qağıda dört dilmemektedir. Bundan böyle fından batırılan Zamzam vapurun. din işgalinden sonra Almanya ve 

1
22 mil sürat, 8 tane 381 Iik, 1 taY)'are) 23 tı biraz ~ Almanlarla. tema.o ecıı- P ve ma up eve ın ~ruş • 

ıebebe istinad etllriyur. Fransanın jestlerine Mareşal Pe. dan kurtulan 116 Amerikan teba- 1t 1 . b. Bu suretle Almanlar dört taraftan ıe- :rorlar. !eri arasındaki bu farkı kaydetme-
ı - Hıtıer iuıklkl bir deniz kuvve- ik v· .d ası, aralarında kadınlar ve çocuk.. ayanın yenı .. ~r hamle hazırla. len İngiliz kuvvetleriyle sarılmış olu- 27 tn07U gnnn, eece :varısından son- den geçemedik. Yenmek ve yenil. 

line malik değlldir. ten tarafından Amer anın ışı e. dıklarını ve mülakatın bu maksat- ;rorlardı. İnıiliz donanması, crota Al- ra, saat 1,20 - 1,50 arasında Zulu, Maori mek ihtimal ki yalnız askeri çar -
2 _ Hava üıoU!nlllğilnü yavq 1avaı ki büyük elçisine ve Fransanın Va· lar olduğu belde bugün Lizbona la vukubulduğu tahmin edildiğini man gemileri• emriyle mlltemerklz bir xe CossaJ< muhrpler; Bisrııark'a torpido la d • . .. 

kaybediyor, şingtondaki Büyük elçisi tarafın- varmışlardır. İngiliz • Amerikan b"ld" . t• y· .. surette muhtelif isli.kametlerden iki Al- hikumu 1apıyorlar. Son ilti gem! b' pışma rla egil, musademelere te 
3 - iııziıterenin ve bi%zat bizim se- dan da Amerika hariciye nezareti. " 'ıhiye grubu azasından 24 Ame- ı .ırmış ır .. ıne bu radyoya gore manın üstüne koşuyordu. Bu ihata torpido isabeti kaydediyorlar. (Bu m:'.: kaddüm eden ve onu takip eden 

lerber edebil.,.,.ğimlz kayoaklar derece ne, Fransanın mütareke şartları- rıkalı ile 60 İngiliz tebaası Fransa. yenı hamlenın hedefi ilk bakışta çenberlnden kurtulmak çok güçtü. ··ipler: 1870-2400 ton, 36,5 mil sürat, zamanlardaki siyasi dirayetle de 
ıınde menabu yoltıur. 

1 
.
1 

. .t . lın 1 dı Libyaya müteveccih gibi görün- Jlk ta:nare lııiic1ımlan.: 8 tane 120 lik·top, 4 tane 533 lük tor- alakadardır 
4 - HWer'in haksız olarak elde et- nın icaplarından faza ı erı gı mı. da ka ış ar r. mektedir, He..üZ uzaktan olmakla beraber her p;do kovanı). H'" .. s .. ı .. BABAN 

tiği kazançları tarııio etmesine müsaade yeceği hakkında verdiği teminat Gelenlerden biri demiştir ki: • . . . . . . . taraftan geniş bir ihata _çenberi Ue sa- İkinci torpilin isabetinden sonra Bis- useyın · u tru 
•ylemek iktisadi, siyasi ve ahl!ıki bütün nazarile bakılmıyacaktır. •- Şafaktan az sonra Themesis . Salfilı.'.yetli_ Ingılız mahfıllerınde rılm"> olan Almanlara, ilk önce Victo- mark'ın baş tarafında bir yangın çıkı-
llmerikan menfaatlerine mugayirdir. Vaşington Star diyor ki: isminde ve Norveç bayrağı taşıyan ıse henuz mut~lea yürütülmemek. rius tayyare gemisinin torpil tayyareleri Y·>". Demek ki torpil, tali b;r cephane- '!,_e mükemmel AlmBJl zırhlısına •Coup 

Hopkins, Hıtlcr'i ve onun idaresi al· .. .. . tahminen 10.000 tonilatoluk bir Al- tedir. Mülakat Londrada az heye. yetiştiler ve hemen hücum .ederek lik veya mazot sarnıcını tutuşturmuştur. de Grace• _denilen "':n darbeyi indiri-
ında büyük muvailakiyetler kazanan .Geçen hafta Fransız buyuk elçı canla karşılanmıştır. Londradaki Bisma;k'a bir torpil isabeti temın etli- . Groenland'ın cenubundan hareketle )Oı ar. Talihsız Hood.un ınl'kamı alın-
'e bugün de dlinyan1n en kuvvetlisi sinin verdiği nota Dar lanın nut~ man korsan gemisi Zamıam'ı top !er. Hücum gece yapıldığı için ancak trlanda'nın şimalinden, garbinden ve raıştır. Alman. gemısı . uz~. suren l;Jir 

olon Nazi harp '."aki"'.'sini hafifseme-ı kundan sonra tekrar tetkik edil. ateşine tutmuş ve yolcuların ka- tahm;~ere göre, bu mülakatı esa- b;ı· tek isabet mümkün oldu. <Ol'ubundan dolaşarak l>i;ylik bir yarım ,takıpten sonra mıha edilmiştir. 
mekle beraber diyor ki: . . melidir. Şayet Fransa Darlanın yıklara binmesini emretmiştir. İki sen a evvel Musolini istemişti. Prince ol walcs zırhlısı ile Norfolkjdaire ı;-evirmiş olan Alman zırhlısı, arlık 1 Bı.ı mücadele de netıcı; itıbariyle ge-

Haleı:'ı .bombardılllaI! t:'"aresi .ıti-, gösterdiği yoldan gidecekse Ame. kayık devrilmiş, bir diğeri de obüs 7akat Gırıt harekatının uzaması ve Suffolk ağu· kruvazörleri 25 mayıs lnrest'on 400 mil gorbindedir ve torpil '""' harpte 31 mayıs 19Hi da vuku bu. _ı-
b::ırıle ustun kuvveti Inglltere dauna , . _ isabeti neticesinde tatmıştır. Kim. Jörüsmeyi geciktirmiştir. Yine snbuhı saat üçe kadar Almanları mu- ı~abetieri üzerine dunuak mecb'Jriye-1 n1u~ . olan Skagcrrak muhar-bcsuun 
a.rtı.n miktarlarda bomba tayyaresi elde ı rıka ıle F'l"ansa artık yolların ayrıl- Londrada harek•t h .. d /\.'affakıyetle takip et~iler. tınde kal.n~tır. Fakat biraz sonra son 

1 ~ynıdir, O muharC'bt:de Almanlar, In· 
ta d • kt d bul 1 de k.. se boaulma::nıştır Bundan sonra • a sa ası gun en • 1 b" 11 ı-'ı . ı 1 d ha • • · ı - ttık'·-et: 'kçe, haftadan hattaya azalmak dır. ıgı llO a a unuyor ar me ·-, .. · .. Alnu.nla.r IOzdtın kaybo uyor: ır gayre e gene harekete geçiyor; yal. fl:ı ıı: er a agır zayıa a ugra 1.4.L& 

tr zi'.izler ona yetişiyorlar ve bizim de tir.• korsan gen1isine bindirildik. Kor. gune Sovye: menfaat mıntakaları- Fakat saa~ 3 ten sonra rüyet şartlan ~~z şi.'~di, 30 mil yerine ancak 8 mil :oonra, limanlarına ~-açnuş~ı. Altnnl.ar, 
yardımımızla bir sene sonra demok.ra- san gen1isinin güvertesinden obüs- na :raklaştıgından Musolini Sav. köLUleştiJ Irgilizler Groenlad cenup 1 gıdebilıyor. Ya makinalannda ağır ha- Hood u. batırarak once bu· muvaiiaki-
çiler hemen hemen müsavi kuvvetlerle lerin altında Zamzam'ın 7 dakika- yet • Alman münasebetlerinin ha- burnundan 350 mil kıblede ~.ı\.lın~hı.~ .,_ar ı:'ardır: yahut torpil yaraları yüzün- yet kazanmış~; faka':- ~~ra B~s~nark'ı 
<\lman:ya ile çarpıŞacaklardır. Bundan Bir Fransız vapuru da batırıldıg·ını gördük. Korsan k'ki mahive•in" l k . t k kaybettiler. Fa.kat ufuldan ve golden den batmamak için 8 milden fazla gi- kurban verıruşlerd.r. h:g,J,z do1>onrr.a>ı 
~onra da demokrasilerin kat1 üstünlüğü L • .. ~ 1 an ama. ıs eme - ,ingiliz tayyareleri sarmıştı. Sahil hiz- rie,niyor. Fakat topları sağlamdır. be:ıe denizlere hiı.kimdi.r; esasen ba,.· a 
ğ~ıecektir. tevkif edildi 

1 

gemisind~ bi_r gec: yattıktan sonra tedır. Bundan başka Hıtlerle Mu. metine mecbut devriye u.yyareleri ile İ"KUlzlerin yeni hıımlelerl: türlü olmasına da lmltlın yoktu. IKı do-
Hopkins İngillderln cesaretini tebcil Dresden ısmındekı Alman vapuru. soliııinin son görüşmelerinden lı<'>ri Ton-e Neuve'deki (Ter Növ) Kanada 27 mayısın fecri başlarken Arl.:-Ro- nanma arasındaki kuvvet nisbetı, pek 

ettikten sonra ~öyle dernek<ledir: Londra, 3 (A.A.) - Amirallik d>i- na nakledildik ve bu vapurda beş Amerika ile Framanın vaziyetle- hava kuvvetleri geniş mikyasta keşif- yal'in - han; ı;imdiye kadar Almanla· büyüktü ve hi'ıla da büyiıktur 
Siv;llerin bombaniımaru ı;iındiye ka res;nin neşrettiği bir Holanda deniz 1 h fta k ld k rinde ço!t değişiklik olmu ~e bu 

1 

:er yapıyorlardı._ Sahil devriye tayya- rın müteaddit defalar batırdıkları tay- Tar,rarelerin biiyül< Jıianell. 
dar olduğundan daha on misli fazla ol- tebliği: diyor ki: a a .. 

1 
' erkekler mevzu un d .. ~ Ş . r' ·~lerindCM. Amerikan mamul§. tından u- yare gemisinin - torpil tayyareleri bir lngt!:;Jerin muvaffak.yetinı,, .._ y,c:1.re 

~ İngiliz milletin.in rıu:ınev.iyaimı bo- 8.379 tonilato hacminde Fransız win- Bu muddet zarfında . . .. .. .. a U:_u...,~reken tetkiklı1e nın mesafe tayyaresi Catalania, 26 ma- daha hücum emrini alıyorlar; fakat lcr temin etnıİiilerctir; çünkü on! ol .. 
c.amıyacaktır. İngiliz milletinin ınane- nipeg ıemisi, Antil sulnrında Vank.ing! 1 günlerinin 20 küsur saa!ını anbar- luzum gorultnuştur. lvı:;, saat 10 buçukta, düşmanı tekrar rüyet şartlan fena olduğu için, hücum n1asaydı1 temas kaybolucrıkh ve l ad 
viyatı hava bombardımanlariyle sar.. -bergen Holanda harp geınisi tarafın .. i da ve yalnız iki saatini üst güı!"er- Hülasa tahminler mülakatta Gi. '{)rdü. Bu tayyare hücuma uğradıJı ~ınri iptal ediliyor. Bismark, kendisine de İngiliz harp gemileri, Bisma.rk ı bu· 
fillmıyacak derecede kuvvetlidir. ıian önlenm~tir. winnipeg, ~larsi1ya-, tede geçirmiye mecbur edilmişler. ridin İ<:!<Jalinde ' k" . t ·1 ;in düşmanla teması kaybetti. Bu h,ü ...... bir.daha hücuın eden İngiliz n1uhriplerj Iamıyacaklardı. Tayyareler hcn1 teması 

• ";So n sonra ı vazıye ı e 1 1 il · deki · · Hopkins, tngilterenin deniz hayat dan hareket etmi~ v·e yoJda Dakai"'a d" alA Af . . . cuınu an aşı an, Alman gem erın Df'- ateş açıyor. Bu sırada Norfolk: ağır t.emın etmişler, hen:ı de yaptıkları !or-
70uarıru açık tutmak lüzumunu bahis uğrıımıştı. winnip~g'de, Martinik'e i lr.• şm 1... rı~a rneselelerının konu- t.ayyareler yapmışlardır. knıvazöıii, yetişmiştir, 203 lük topla.- pido hücumlariyl-e bu seri zırhlının a-
mevzuu ederek demiştir ki gitmekte olan 200'd~n fazla Alınan yal.. ~uldugu ve ıki taraf başkumandan. 'Ia.yya.reler yetişiyor: riJrle Alınana ateşe başlıyor. Sabah o- yakları.ruı çelme takmışlar, onun kaç-
Şimdi çok genişletilmiş olan devri- · bulunmakta idi. Bu Almanlarto bu Ç' }'} • • larıı11n da bulunması mevzuun as- Falcat İngilizler havadan ve denizden turken İngiliz zırhlıları da yetişiyorlar.' masını lmkfu>ız br hale geti~işlcrdir, 

yelerimiz Amerika.ya kaqı da haytrlı r,emide bulunduklarının sebebi hiç de )0 1 erlD yeni keri mahiyette olduğu üzerinde düşmanlannı iyice sarmışlardı. Saat 181 lüıl~r. kö_türüınleşen Alınan zırhlı- Alman zırhlısının Hodd'a nifbctie çok 
düşünceler beslemiyel akıncıları ve sarih değildir, ve halen tetkik edilme\<· muvaffakiyeti toplanmak\ d ll,15 te meşhur Aı·k-Royal tay:ır:.re sına salvo yagdmyorlar. kıymetli olduğu, çok giklülde batmlm11 
dıenizaltıları tarscrt edeceklerdir. Onları tedir. a ır. gemisinin tayyareleri Alınanları gor- Bu satırlar yazıldığı zaman, yani dün olmasiyle sabittir. K-endi.:::-ij'l~ <:.yni se-
araştıracağız, yerlerini tesbit edeceğiz Q k 244 f Çunking, 3 (A.A.) _ Cepheden alı· . Diğer taraftan Macar başvekili. dülcr. (Arl<-Royal 22.600 ton, Z0,7 sil· akş'm yediye kadar, muharebenin bu nelerde inşa edlmi~ olan 25.COO tonluk 
ve dünyanın bu kısmında dOBt olmıyan rta şar ta ay- nan son tefg .. aflnr, Şunsi d;;ı.ğlık mınta- 1nın.1:<>rnayı ziyaret edeceği haber rat, 00 tayyare) Bu sırada Alman ge- safhası. hakkında tafsHat gelmem.işti; İngiliz ve Fransız zırhlılarından da:l.a 
Nazi kuvvetıerin.iıı mezk:O.r hayat yo- yare düşürüldü kas?ndıı ve Çinin c n:ıb:u1~ cereyan I verıllrken Bük.reşte de bir maç es.. mileri rota değiştirmi'})er, doğuya doğ .. 

1 

ıı:ıkat Ingiliz zırhlılarının şiddetli top enli olduğuna göre. gizlice onlardan da 
lunu kesmelerine mani olaca.k vasıta- eden muharebelerde Çınlılerın muvaf· d .. . ru seyrediyorlardı. Ark-Royal, Cebe- at<'.'şl altında kal5rak Bismark'ın milte- h.a büyük olarak inşa edildiği anlıışılan 
tarı bulacağız. Kahire, 3 (A.A.) _ İngiliz hava kuv caıdyet kazandık.lannı göstermek~ıdir. j nasın a Al,?1a~ a~e~htarı n~mayış. lüttarık'lan hareket eden filonun tay- a<ldit ağır isabetler alarak topçusunun B~mark'ın batmamak icin yarnldıgı, 

Biz.zat kendi menfaattttimiz, genis Şansl'nin cenubu şarkisinde Taikö.Il l ler yapıldıgı bıldırılmektedir. yare gemi."idir. Hep .30 milden fazla 1 sustuğu, yanmnğa ve batmağa başladığı, hakikaten de pek güç Oitmasından an-
lktisadt üstünJüğlimüzün yapabileceği vetleri orta şark umum! kararç~hının Şau dağlarında ve Şnntze-Aoping yo- * giden gemilerden miırekkep olan bu bGsb{itün hareketsiz kaldığı tahınin. edi- !aşılıyor. 
harp aletlerinin dünyayı hürriyet.e ka- neşrettiği bir tebliğ, Mayıs ayı zarfında !unun garbinde :ı;iddetli muharebeler . filo, dlişmana hayli yaklaşmış olec3k' !ebilir. Alman zırhlısı, A1mnn gemi mtihcn~ 
vuşturacak olan Mıstr ordularına, de- orta şarkta 244 düşman tayyaresinin ki amiral, Sheffield (Şe!i1d) büyük ı' Ağabeyinin feci Akıbetini görmüş dislerine ve deniz inşaiyeciliğine şeret 
nizlerde harbeden müttefik bahriyeli- tahrip edilm~ olduğunu bildirmekte~ olmaktadır. D A G A R C 1 K Kruvazörünü Bismark'ın takibine me- olan Prince Eugen kruvazörünün daha verecek bir sağlamlık ve muk3vemet 
lere ve muharip hava kuvvetlerin e- dir. Ayni ay zarfında, İngiliz hava ku1ı1 Çinliler Fukien eyaletinde Fooşov•un mur etti. (Shefficld 9.100 ton, 12 tane evvel kaçtığı anlaşılıyor; İ!lgiliz!"'r bu göstermiştir. 
rismesini emretmektedir. vetleri 65 tayyare kaybetmiştir, fakat şimali garbisindeki Tal'u tepelerinde de (Baş tarafı 3 üncü sayfada)) 152 lik, 32,5 mil sürat, 3 tayyare) Bu geminin de takip edildiğınj bilJiriyor- İngiliz atniralliğinln, hasım zırhlıı:nn1 

Hopkiıı.s, Amerika hakkında da l()y- bunlardan bi.r miktarının pilotları kur- bir muvaffakiyet kazandık.lann.ı söylü- esnada, Beş.inci K.ing Corc ve Rodney ı Iar. Fransız limanlarına 1tica ederse, dört tc;.rattan sarn1ak hususunda gö.;;;tC'r 
le diyor: tulmuştur. ne paralar gidiyor, ne paralar! zırhhlan da, Bismark'ın bulunduğu Brest'leki iki Alman zrrhhsı.nm Akıbe- diği yüksek sevk ve idare deniz sr·v· 

Amerika demokrasilere top yelto.n Bununla, tahrip edildiği katı surette ırorlar, Vual denilen bu para tuzağı ço- bölge:ye doğru yakllişıyorlardı; Wun tine uğrıyacağı muhakkaktır. kulccyşi bakı:nından bir :!8heser olduğu 
Çinlilerin bildirdiklerine göre, Cin . . "'--

:ra.rdımda bulunmak siyasetine sadık tesbit olunan dOsman tayyarelerin.in hecüz Muharebe mesafesıne gıreme- ~· darbe: gibi Huod gibi Azametli bir g~mı. bçrha--
. ••- B rd d kuvvetleri japonlan dağlık mıntakaya. rap karikatür.lerinjnJ yahut ta Ce. · 1 d" Niih t N ~ 1 , · 

kalmağa azmetmışwı. uya ımm er-ıumum1 mecmuu 12'3'• balii olmak- mı.şer ı. a::re, Oı.ı.o kun e$İ olan Dotttshi va olduktan sonra binnisbe zaif inti-
hal ve hesabsız bir ~ilde yapılması tadır. ' -~ çekildikten sonra 30 Mayısta mukabil mal Nadirin dediği gibi senbolik Zırhlılar uzaktı ama Ark-Royal'lıı re ağır kruvazörü, Bismark'ı bir tor- Ilz trruvazörlcrlnin dOşmno.a .saldırmak-
l3zımdtr. Hitıer kuvvetlidir, fakat de- . hücuma geçmişler ve düşmana atır za- çorapların yerine hakikt çoraba torpido tayyareler iiçin mesafenin e- pido hOcumiyle batırmak emrini alı.yor. ta gösterdikleri yl'!-:sek cesaret de. hu-
mokrasiler ondan daha kuvvetlldrler. Hu-ku" metı'n beyan- . hıemıniyeti yoktu. Öğleden sonra l{lyya~ Bu gemide 4 tane 533 lük kovan var- günkü İngiliz denizcilerinin Nelson'un 

yiat verdirmişlerdir. benziyenleri ne vakit ortav. a çıka- reı A1m ,_ hü · · ld 1ar d er an.wra cuın emrını a ı i ı.r. Bunlardan fırlayan torpiller, 27 ha.ltild lonınlan oldnklannı bir defa 

namesi• lranın tekzibi cak acaba? f•kat bu hücum muvaffak olamadL mayıs saat ıı i ı dakika g<>\"e, bu g(lzel daha ispat etmiştir. 
B •• k f Al Yen itlen temas ve tor.,;do hücumu: U reş e manya Giyinip kuşanma işlerinde, er. ı 

BükreJ, 3 (A.A.) - Romanya hflldl- Talıöan, 3 (A.A.) _ Reuter: Nihayet, SheUield kruvazörü saat 17 .. •• , • 
aleyhinde nümayiş [meli neşrettiği •bfr beyannamede _nü- İran matbuatı, Abadan petrollerini keklerin şapkasız, kravatsız geze- buçuktan biraz sonra, Almanlara yeti- f Buyuk tarıhı roman:1o7 ~ 

mayi~lerin simdi Romanycı.daki yıye- muhafaza altına almak için İngilizlerin bileceklerini söyliyenler, bakalım, :::erek tekrar teması temin ediyor ve e s 1 Azi N ı o·· ld .. ·· ıd .. ? 
Bükreş, 3 (A.A.) - Romanya • Al- cek kıtlığının Alman kıtalarınm bulun- iran'a asker ihraç e·m<>k li• 're müsaade Jilijmanı takibe . başlıyor. 20. dakika ! U tan Z ası ur U U • 

rnany~ futbol maçı ~~ Almanya imasından ileri geldiği zehabının bir is1edikleri hakkınd"' Azl.Cıne Coloniale bu husuta liadınlar için neler söy. :.onra Ark-Royal'ın torpıdo tnyy.arele· \. 
•leyhınde hasmane nümayişler <>lmıış- neticesi olduğuna halkın nazarı dikka· de çıkan beyanatı 'okzih etnıektedir. liyecekler? Onu merakla bekliyo- ·i, füsmark'a hücum ederek b isabet --------------Yazan:M. s .. mi K.arayel 
tur. tini çekerek bu zehabı cerh etmekte, İran gaz.eıesi diYl'r ki: .emin ediyorlar. Artık talih Blsmark 

Nümayişçilerin ekseriyetini 'Öniver- Alınan kıtalarmın bütün yiyecek.lerin.ı cBöyle bir talcbde bulu;:ıulnıamıştır, ruz. tan yüz çevirmiştir. Bu torpidolardan 
ıite talebesi ve kızlar teşkil ediyordu. Almanyadan getirmekte olduklarını ve Böyle bir müsaade de verl1meıniştir.> O:tman Cemnl KAYCILI biri, geminin sancak tarafına isabet 
136 kişi tevkif edilm<;t!r. Bunlar der- kıtlığın tabil sebeplerden dvg'du.,•nu 
bal Bükreş divanı harbince muhake- ....... ~··~tılr~.Ji.11:~---·- '2 -'ll4&! i~ 
me edileceklerdir. bildirmektedir. 

Raşit Ali Tahranda Macar başvekili Ro
maya gitti 

Tahran. 3 (A.A.) - Irak P. .. silerinin 
reisi Raşit Ali dün akşam yanında dost

Budapeşte, 3 (A.A.) - Başvekil Bar- ları olduğu halde Tahran'• gi?hnişfü. 

flossy refikalariyle birlilde pazartesi ak:- i Bunlar seyyahların oteli olan cFirdev-
ıamı Romaya b.areket etm..islir. siıff kavdolunmuslardır. 

Kru :;HLln.Ll HA v d n V'-'Vlt..ı...Ai{J 

FAS LlM.ANI TEKRAR BOMBALANDI 

1 ngiliz bombarduııaıı tayya. 
relerinin Berliı>i tıe diğer 

bazı Alman somaııi merkezlerini 
bombardtman ettiği bildiril
mektedir. Londra üzerinde ise 
Alman hava faaliyetin.in az ol
dıığu lıaber verıtmeketclir. Giri0 

din tahliyesinden ve ŞimaLi Af. 
rikada sıcaklar dolayısi!e hare. 
kıi m mevziil2şmi§ olmasından 
sorıra bütün çarpı.şma!ann §İm· 
dilik. karsılıklı lıava bombardı

manlarına in.himr ettiği an~ 
lıyor. 
tr.':'!!. iridin talıliyesi esnesında 
~ Alman ha.va kıwveUeri 
kara kuvvetlerine mii.essir şe. 
kilde yardım etmişler ve dört 
giin siiren tahliye sırasında !i
maıı!ardaki İ ngi!iz kruvazörle
rine §idde:li hücu.mlar yapmış. 
!ardır. Bun!ıırdan bir kruvazör 
bir günde 7 saat, diğer biri de 
10 saattan fazla devaırn eden ha. 
ı•a taarruzuna uğramıştır. 
R rıgi!iz t?•jy~reler:ınin 1'."7"an
I sanın şımalı AfrıJoodakı Fas 
limanına tekrar hiicum ederek 
bir italycın gemisine bombalar 
isa!ır ettirdikleri haber veril
ııı.ektedr. Malum ol.c!uiiıı. üzere 

bir kaç gii.n evvel bu limanda 
bir İtalyan gemisinin bcnnbar. 
d11nanı Vişinin fog:ıtereyi pro. 
testosunu ve Amiral Dar1anın 

malum beyanatını davet etmiş
ti. İngiltere Vişir.iıı protestosu
na resmen cevap vernıeıniş ol
mal<la berabeT, Londrada, Al. 
man!ar tr;rafından kullanılması
na mü•aadc edilen Fas limanı. 

nın i§9ıı? altırı daki Fransada ay 
nı şe foi:dc lcu.l!anıl.a.n Kale ve 
d · '.ler Fransıı.z limanl.a.rındaıı 

farkı olmadığı tebarüz ettiri!
mekt 'd1r. 

Fas !imanından istifade nıese. 
lesi Mihver devletleri. için ço/, 
e1ıemmiye'!idir. Çii.nkii. l:nı sıı 

retle şimali Afrikaya asker ve ı 
levazım nakıiyatında Sicil!'a ile 
Trabulusgarp arasındaki mesa. 1 
feyi 1ıemen yarıya indir. 
mek ve sür'atli vapurl,,..-. bir 
gece içinde isterıildiği kadar 
harp malzemesi nakletmek 
miiım.kii.ndür. İşte fogiliz tayya· 
releri Fns limanını bombardı. 
man etmekle böyle hi1' net;ce. 
nin elde edilmesine 111c511i v! ,?.; 

g'bi bir a114 mabat takip at. j 
mcktedir. * 

için uğraştığından dolayı müka
fatlandırmak istıyordu. Bu te.ı:ıız 
yürekli delikanlıı"~ kendıne 
karşı hissiyatın; bı\",yordu. Bu 
hissiyata iştirak e' n ~mekle be
raber ona samimi bir dostlukla 
bağlı idi. _. 

Loi•eau kalben müsterih degıl
di. Dansederken tempoyu §Qşıra
rak genç kızın ayağını basıyo~, 
lromık bir tarzda 1.ıplıvarak dı
ğer çiftlere çarpıyor, fahkir5.miz 
nazalara hede! oluyordu. J anıne 
hissettirmeden cnu sevkediyor, 
büvük falsolar yapmasına mani 
ol~yordu. Loiseau nihayet daya
namadı: 

_ Dansedemiyorum... Şaşırı-

yorum... . 
Diye aczini itiraf etti. J anıne 

onu teselli etmek istedi: 
_ Neden? .. Pekala dansedi • 

yorsun! 
Dedi. Bir çey"ek saat kadar 

bu suretle dan,ettiktcn sonra 
genç kız birdenbire durarak ka
rarını bildirdi: 

_ Bu kadar yeter ... Ben artık 
gidiyorum! 

Fakat bu esnada bir hoparlör 
akisler uyandıran sesile şunu i
lan etti: •Şimdi Monako kı7ları
nın eksantrik dansını seyrede
ceksiniz'.> 

Orkestrada bir trampete gü -
rültüsü merdivenin hareketine 
refakat etti. Merdıvcr · n ba>-a
makları pistin tahtalaı-i!P temas 
eder etmez ı:>n iki glizel kız elle
rindeki çalpareleri şakırdatarak 
merdivenden aşağı bir sel ı<ibi 
aktılar. ısı klar sönmüştü. Yalnız 
iki pröjektör kızların dansını ta
kip ediyordu. 

Janine bu numaravı seyre!
met için kalmıştı.. İyi görebil-

Zabıta Romanı: 3i 
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Türkçesi r.t Feı·idun · 

rnek için koltuğun yanında a· 
yakta duruyordu. Kıwların fev
kalade bir intizamla yaptdtları 
hareketleri, Yiie>ıdlerinin birer 
yay gibi kıvrılışlarını zevkle 
seyrediyordu. Birden kaşlarını 
çattı. Gözleri tesadüfen Loiseau -
nun biraz evvel gösterdiği ada
mın ;~gal ettiği köseye ilişmiş • 
ti. Nazarlarını şimdi oradan a -
yırmıyordu. Salonun yar1 ka -
ranlıgında köşenm teşkil ettiği 
gölgeye sığınan adam iyice fa.r
kedileıniyordu. Fakat genç kız 
gfülcrinin derhal sönen parıltı -
sını görür gibi olmuştu. 

Genç kızın eli arkadaşının o· 
muzuna kondu; 

_ Oraya bal<. .. Görüyor mu -
sun? 

Loiseau ayakfarının ucuna 
basarak yükseldi: 

- Ne var? .. O mu imiş7 
- Emin değilim... Sen de 

bak ... Bana öyle geld1 ki göz -
leri... 

Janine «özlerinin foı;f rlu r,a • b ,. 

rıltısmı görmek limıd.le bu "a
rip adamdan r.azarlar·nı a-y ı 
m.yordu. lı nDt.zo cnı rı Ti .. 
bi yerini terkecliyor, mo..;a., .... n 

arasından geçiyor ve müşterile
ri rahatsız ediyordu. Etraftan 
yükselen itirazlara aldırmadan 

ağır ağır ilerliyordu. Birdenbi -
re durarak arkasından gelen 
Loiseau'ya döndü; 

-O! 
Diye fısıldadı. Loiseau seVi -

nerek: 
- Evet o... Şimdi anladım ... 

Gözleri. .. Evime girdiği gece de 
böyle parLyordu ... 

Loiseau ilave etti: 
- Kafama odun indirdiği ge

ce! 
O aralık alkışlar salonu inletir

ken ışıklar yandı. Momaka kız
ları numaralarının sonuna gel
mişlerdi. Birbirlerinin belinden 
tutarak müteharr:k merdivene 
oturduhı.r ve merdivenle bera -
berber havaya yükseldiler. 

Janine onlarla meşgul olmu -
yor, gözlüklü adamın oturduğu 
köşeden gözlerini ayırmıyordu. 

Fakat :şığın avde\i ile beraber 
adam:n gözlerindeki garip pa • 
rıltı kaybolmu~tu. Şimdi laalet -
tayin bir adamdan başka bir şey 
dC'ğ'ldi. Fakat Janine bulundu
ğu yerden korkunç bir maske 
gibi adamın yüzünü çerçevele -
yen yara izlerini görüyordu. 

Loiseau sordu: 

- Ne yapacağız? 
Genç kız cevap vermedi. Zih-

11 inde bir plan kurmakla meş -
g' ku. Orkestra bir tango çal
n ~f<a ba>lam1ştı. Çiftler yerle -
rind~n kalktılar, hala tereddüt 
erleıı genç kızı iterek geçtiler. 
A t k tereddüt etmenin zamanı 
değild. Loiseau lıeyecanla: 

- Gidiyor! 
(Daha var) 

Tarih tekerrürden ibarettir, şa~m:ız ... Yanlız 
vak'alar çehrelerini değişfir."!l

0

Ş bulunurlar ... 
kuvvetile ve, bilgisile birinci dere. ı Rusya da b~lı başına bir tehlike 
ce bir İmparatorluk olmuştu. kesilmişti. Paris muahedesini ken. 
Avrupanın merkezinde yeni. bir di elile yırtıvermişti. 

Almanya kurul.muştu .. Alman ıttı- Fakat Ingilterenin oynadığı bil
hadı ve k_u~etı askerı:yesı, Fran • yük siyasi rol ve Londra kongresi 
sanın ma~lup _olma~ı, Impar~tor • Rusyayı istediğinı tamamen alını. 
tarının esır edılmesı, Rusya ıle Al ya muvaffak kılmamı t1• 
nanyanın sureta dahi olsa zaman • ş 
· b d tl • b"" ı·· A - Daha dogrusu, Almanyaya Fran. ·ca ı os ugu u un vrupa mu. .. . .... d.. ... .. 

. . . sa uzel'ıne yuru ugu zam?..n gos.. 
yazenesını yerınden oynatmıştı. t d" •· b"t tl - ilk" ., t ·· 

İt 1 Alın 1
• 

1 
er ıgı ı ara ıgın m a.a ını go-

a ya, anyaya mec up o - reme . ti 
muştu. O da milli tekamülünü ik- mış 

' male çalışıyordu. Romayı nihayet Her nedense A~a~lar, ~ıa:ın 
merkezi hükümet yapmıştı. Saro. t~amen D~vletı Alıyye u"."'rıne 
V harebesi akabinde Venedi- yuklenmelerıne manı olabilecek 

a mu · ti "hd 1 · · ~i, Almanya, Fransa muharebesi vazıye er ı as ey emıştı. 
~kabinde Romayı aldı. Şunun bu· Fakat hal böyle iken Rusya Çan 
nun feliiketinden bilistifade vü - İkinci Aleksandr ile Almanya 1m. 
cude gelmiş bir hükümet oldu. paratoru Birinci Gilyom arasında 

Hatta, Fransaya düşman kesildi. ıse gayet sıkı bir dostane mahre
Görülüyor ki, İtalya, şu ve bu mıyet vardı. 

hükıimetin inhidamından ve fela. Daha açıkçası, iki biribL'"İne zıt 
ketinden fırsat bularak muharebe- devlet sureta cilveleşiyorlardı. Fır. 
'İZ kendini düzeltiyordu. sat kolluyorlardı. 
İtalva Rusyaya karşı mutavassıt Yoksa, muazzam bir Cerman mil 

ve şa'rk'• karşı Almanyanın hlına- Jeti ile İsl:h·lar arasında nasıl olur 
-..eti mahsusasile mütecaviz bir va. da dostane bir mahremiyet teessüs 
ziyet aldı. Avusturya da tıpkı 1. d b·ı· d'' eeıırı. .. 
alya gibi hareket ediyordu. İslavlar, merkezi Avrupada bu

lunan Çeklerin, kısmen Polonyalı. 
!arın hamisi mevkiinde bulunu
yorlardı. 

İşte, bin dokuz yüz on dört har· 
':ıinden evvel ki, İttifakı müselles 
·ıu vaziyetin mahsulüdür. Ve İtti. 
"akı mUselles bu vaziye!l<!!"in icabı 
-'arak vücut bulmuştur. Almanya, Hele, Balkanlarda Rusların iddi. 
>,.vusturva • Macaristan, İtalya bir ası büsbütün açıktı. Bu, muazzam 

İslii.v davası karşısında muazzam 
.içler ittifala akdetmişlerdi. 

Tarih tekerrürden ibarettir, şaş- bir Cermanya davası nasıl birleşe. 
-naz... Yalnız vak'alar çehrelerini bilirdi?.. Heı· ikisi de Şarka \'e 
\eğistirmiş bulunurlar... Balkanlara hakim olmak isliyor· 

Fransa, Almanyadan dayağı (M. lardı. 
'870) yedikten sonra cümhuriyet Hülasa; Alman,·a (M. 1870) de 
·ekline girdi. Fransanın mütı-ehit Fransa muhaccbes ·ıde Rusyey, bı-
1ir c"'-mhurivet şeklinde tece!Hsi rnz da atlatın-stı. 
re gittik~e kesbi kuvvet eylemnsi Fran•avı ır -.~··ı:ı "tmi~. A •an. 
i'ransayı Almanyaya kar~ı c-üpheli ·a ittihadını vi.icu . r. t!rı - 1• 

km t ( ~~l;a \""1") ,ir komşu adadına so ~ u. 
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Sevgilisine kaç
mak isterken 

Bir kız pencereden 
düşerek öldü 

Kağıt.hanede oturan Alinin kızı 

Yeni Irak 
kabinesi 

---0>---

Cemil Madfa tara-

fından teşkil edildi 

17 yaşında Feride Muzaffer ismin- Emniyet komitesinin 
de bir gençle sevişmektedir. Feri- halka beyannamesi 
de, babası evlenmelerine razı ol. 
madığından bir defa sevdiği gence Bağdat, 3 (A.A.) - Cemil Mad
kaÇIDJ§, fakat babası onu yakala.. fa yeni hükumeti şu suretle teşkil 
tarak tekrar evine getirmiştir. etmiştir: 

Çılgınca aşık olan genç kız bu J."avşekil Cemil Madfa, Hariciye 
mümanaattan büsbütün hiddetlen- nazırı Cevdet ve adliye nazırı ve. 
miş ve tekrar sevgilisine kaçmak kili İbrahım Kemal.nafta ve müla.. 
istemiştir. kat nazırı Cobbal Benan, maarif 
Feride dün pencereden kaçarken kilinazırı Ruca Şabbi, milli iktısat 
aşağı a&Tkıttığı ip kopmuş ve kız ve içtimai muavenet nazırı nüsret 
sokağa düşerek ağır yaralanmış ve Farisi. dahiliye Mustafa Amari. 
ölmüştür. Kağıthane jandarması 
hadise hakkında tahkikata başla-
ııııştır. 

Mihvere karşı 

HALKA BEYANNAME 

Bağdat, 3 (A.A.) - Umumi em
nlyet komitesi halka aşağıdaki be
yannameyi neşretmiştir: 

Büyük Britanya ile bir mütareke 
(Baı tarafı 1 inci aa7fada) akdettik. Bu mütareke vatanınıı. 

veltle Amerikarun Londra büyük zın şeref ve istiklali ile ordwnuzun 
elçisi Winant arasında da görüşü- şerefini korumaktadır. Yeni hükCl
lecektir. Ayni muhabir Vaşington- metin teşekkülilne kadar, memle
daki mühim şahsiyetlerden birinin .ketimiıin tarihinde yeni bir safha 
kendisine Winant'nın vazifesinin açmak üzere ordu işlerin idaresini 
çok ehemmiyetli olduğunu söyle - ele almıştır, Milletin orduya itimat 
diğini de ilave etmektedir. Çörçil, edeceğinden şüphemiz yoktur. 
Winant'a Amerikan donanmasile A Dün ve bugün vuku bulan kar
merikamn askeri ve iktisadi kuci- gaşalıklar üzerine saat 17 den son. 
retinin bu buhranlı zamanda ne ra seyriseferin yasak edilmesine 
büyük bir yardım yapabileceğini karar verilmiştir. Mağaza veya eli. 
açıkça anlatmıştır. ğer her türlü yağma hareketleri 

Daily Mail muhabiri. fWıları i - derhal ölümle cezalandırılacaktır. 
lave ediyor: 

Ruzvelt ile Winant'nın mülakatı 
bence Ruzveltm bizzat İngiliz baş- Son d a k i k a d a 
vekili Çörçil ile görüşmesi kadar 

Amiral Darlan 
hala 

Berlinin Vişiye 
teklifleri 

I • t f (Ba~ ltnıfı 1 inci sııJfada) emperya IS • m1ş olan Amiral Darlan, toplantı - ~PARA (Ba tarafı 1 inci sayfada) da bulunm~tır. 
General Weygand, bugün öğle -

den sonra Vichyye dönecek olan 
Amiral Darlan ile de görüşecek -
tir. 

ınilletinin bütün varlığile ayaklan
mış olnıa,,.ından doğan mukaddes 
bir nıilli mücadeledir. eN Türk mil 
!eti, ne de onu idare eden büyük §'f 

ler, hiç kimseden ilham alınış de -
ğillenlir. İlham, yalnız milli vic -
dandan, İstiklil sevgisi ve vatan 
•şkı ile çarpaıı Türk ruhundan a -
lınmı hr. Bütiln bir hnsumet dün· 
yası ile sarılmış ve taksim dahi e -
dilmiş olduğumuza göre, kimden 
ilham alacaktık; o zaman, bize dı
şarıdan ve içeriden ven1en nasi -
hat ve ilham sadece •teslim ol -
mak. tan ibaretti. Biz, o harbin 
büyük kilçük bütün galiplerine 
meydan oknduk, 30 Blrinciteşrin 
I9ı8 den U Temmuz 1923 e yani 
Mondrostan Lozana kadar miica -
dele ederek askeri ve siyasi parlak 
uferlerle müstakil Türk devletini 
yeniden kurduk. 

Almanlar.ın Fransaya teklifi 
Londra 3 (A.A.) - Hitler - Mus

solini mülakatı hakkında tefsiratta 
bulunan Times gazetesinin diplo -
matlk muhabiri yazıyor: 

Muhtelif kaynaklardan gelen ha
berlere göre yeni Brenner görüş -
mesinin başlıca mevzuu Fransız 
meselesi olmu;;tur. 

Hususi kaynaklardan alınan kati 
ınırette emin malıimata göre Al -
manyanın Fransaya yaptığı tek -
lifler şunlardır: 

1 - Alsas - Loren Almanyaya 
ait olacaktır. Fakat Almanya Lo -
ren hudutlarında pek az tadilata 
muvafakat etmektedir. 

2 - Pa dö Kale ile Holanda ve 
Belçikanın da bir kısım Almanya
y a ilhak edilecektir. 

3 - Almanya harbin nihayetine 
kadar Fransanın şimal ve batı sa
hillerini işgale devam edecektir. 

4 - Almanya Alsas - Lorenin 
tıpkı kendisi gibi hareket edenler karşısındaki 5 departmanı 25 sene 
yıkılmış ve İstiklal için, vatan iç.in müddetle işgal edecektir. 
döviişe devam edenler muvaffak ve 

1 
5 _Bazı Fransız deniz üsleri ve 

muzaffer olmuştur. Fransa için de, bu arada Dakar Kazablanka Ce -

Amiral Darbın Kilikyanın tahas
sürile içi yanarak İngiltereye hü • 
cum edeceğine Türk İstiklll Har -
binden ibret dersi ve ilham alsa 
daha iyi eder. htiklat Harbimizde 

. ' Kurtuluş yolunun nerede olduğu • zair, Villegrande, Sete ve Beyrut 
nu görüp anlamak üzere, İstiklM Alman fHosu tarafından kullanıla
mücadelemizi iyice tetkik etme - caktır. 
sini Amirale hatırlatı:ru. 6 - Ağır Fransız sanayii Alınan 

Abidin DA VER harp istilısalatının bir cüzü haline 

İki Fransa 
gelecektir. 

1 
\. BAYAT Y4RIŞIN1N 

DİREKSİYONUDUR 

T. iŞ BANKASI °' 
Küçük tasarruf ! 

hesapları 
1941 İkramiye planı 
ltEŞİDELER : f Şubat, 2 Ma7J8. 

1 Aguşto•, 3 İklnclteırln 
tarihlerinde .:rapılır. 

1941 İkramiyeleri 
1 adet 2000 Liralık 

1

3,.1000.,. 
2 ti '150 ,, 

"" 500" 
8 " 250 .. 
35" 100" 
80 .. 10 t• 

300,. 20" 

= 2000.- Lira 
= sooo_ " 
= 1500- " 
= 2000.- ,. 
= 2000,- .. 
= 3500- .. 
= 4000- " = ijOOO.- • 

Yeni Netrlyat 

Hukuk Gazetesi 
Türkçe ve Fransızca olarak yedi 

senedenberi Cevat Hakkı Özbey 
tarafından kıymetli zevatın yazıla.. 
.rile neşredilmekte olan Hukuk ga
zetesinin dördüncü cildinin 49 • 50 
numaralı nüshaları elgun mündc. 
recatile ıntişar etmiştir. Bu nüsha
da Rize meb'usu Ord. Profesör Sa. 

4 - HAZiRAN -19 ·---- - .. -·--------------·---
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ilARrsiııı BİıU is ISANICASINDA 
~K~AMlVEl.İ tiESAp '.:"Jlo.ÇAR 

o. Demir Yolları isletme u. M. ilönlan 
Muhammen bedeli (1600) lira olan 2000 adet kalopUI kavanozu (9/8/941 

Pazartesi günü B&at (15) on beşte Hay.ia.rpaşada Gar binası dahilindeki k 
misyon tarafından kapalı zarf usullle ılın alınacaktır. 

Bu ile ııirmek isteyenlerin (120) llıalık muvakkat teminat kanunun tnyil 
l!ttiği vesikalarla tek.liflerini muhtevi <artlarını ayni ırün saat (14) on dö 
tadar ltoııılByon Reisliğine vermeleri lazımdır. 

Bu İle atı eartnameler komi.syonJan oarasız olarak da&:ıtı1maktadır. 
(3945) • Muhammea bedeli f750 dört bın yedi .:rüz elli lira olan 5 ton ita;vnamııı in 

bezir 16/6/1941 ııazarteı.ı ırünü saaı 15.30 da lmpalı zarf usulü lle Ankara 
İdare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe &irmck 1ır'<•1enler!n 356,25 (üç .:rüz elli allı lira yirmi beıı ku 
liralık muvakkat teminat ıle kanunun tayin ettiği vesikalan ve tekl ile · 
aynı gün saat 1 i,30 a kadar konıi.syon F.<!isllğine vermeleri liz.ımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ank:.rada Malzeme Dairesinden, Ha;rdarp 
ıada T .. ellüm ve Sevk Şcllltinden, dağıtılacaktır. (4122) 

* 1 
Muhnn1n1cn bedcllcrile miktar ve v:ısı.fları ~şağıda yazılı tkı grup ma1z 

me her grup ayrı ayrı ihale ~ilmek 'izcre (20/6/941) Cuma .;ünü hizala 
rında yazılı ıantlnrda Ilııydarpaşnda c~1r binası dahılindeki komisyon tara 
fmdan açık eksiitml:' usu1ile satın alınacaktır. 

Bu i~ glrın ·K istlytnlcrin her grtılJun hizasında ynzılı muvakkat tcmina 
\·e kanunun ı.ı:vın <ttig vesaiklc bırlikte eksı: me gWlü sa:ıtınc k.ıdar kom.is 
1ona müracc;...ıUarı l.lzı d· . 

ehemmiyetlidir. Bu stratejik: bir allnan h 8ber1 er 
konferanstır. Winant Çörçilin At- t------------

Cbn~ tarafı 1 ind •ayfada) 
Kiyeye a$kcr ihraç ettikleri hak. 
kındak! haberi teyit eder mahiyet
le hiç bir haber gelmemiştir, 

Almanya bu isteklere mukabil 
Fransaya şunları teklif etmekte -
dir: 

1 - Belçikanın Valon kısmının 
Fransaya terki. 

Bu işe a t aartnanıclcr komısyon '~n parasız olarak d ğı• · mııkbdtr. 
im Ali Dilemrenin Adli tıbba, İz.. ı - ı adet 3 fazlı cereyan içın 20 w·ygir kuv•·et.nuc 220 :.o voltluk elek 
mir meb'usu ve eski Adlı.ve Vekili nlı: mot&a muhe ,..en bedeli (5o0) I.ıra muvakkat tc;nL.tı (43) !La (50 lantik meydan muharebesi hak -

kında yaptığı tahminleri de bera
berinde getirmiştir. 

A! manların Suriyeye 
asker çıkardığı teey

yüt etmedi 

2 - Fransız hükumetinin Pari -
se avdeti. 

Ord. Profesör Mahmut Esat Boz. Jı:ur,1ş olup açık ek ···nesı saat (10,45) onu kırıt beşte ,apılacaktır 
kurdun serbes, boşanmıya, Ord. 2 _ 2 .ıaeı 3 fazlı cereyan içtn mt.htcl,1 takatle 380/220 voltluk elc.ktri 
Profesör Mustafa Reşit Belgesayın motoru muh mır.en Lcdeli (3150) lira muvakkat teminatı (236) lu-a (25) ku V aşingtonda beyan edildiğine 

göre, Amerikan deniz devriyelerı 

tam manasile memnuniyet verici 
neticeler vemıiyecek olursa Ruz -
velt Atlantikte daha ciddi tedbir -
!er almağa hazır bulunmaktadır. 

Suriye me.elesi hiç şüphesiz Ma
reşal Pctcn ile General Weygand 
arasında görüşülmüş meselelerden 
biridır. Çünkü G<!neral Weygand 
Suriyeyi pek iyi tanır. Mareşal 
Petcnin Alınanların şimali Afrika. 

3 - Fransız harp e!lirlerinden 
mühim bir kısm:nın bilhassa zira
at işçilerile bazı sanayi teknisyen
lerinin serbest bırakılması. 

İsviçre Federal Mahkemesi kıı=ar. rnş olup açık cksiltm<'Si saat (11) on "irde yapılacaktır. (4295) 

!arına, Profesör Hasan Tahsin Ay. · --:..:=========================::;l Kudüs, 3 (A.A.) - Reuter: 
Almanların Surfye s;.ıhtlfnde Lazki

ye'ye asker ıhraç ettiklerine dair veri
len habC'r hakkında burada hiçbir teyid 
mevcut değildir. 

4 - Hür Fransız kuvvetlerinin 
ninin !sHhlak vergilerine, Cevat 1 - . 'k 1 S im K · 11a·n1 rı 1 
H kk Ö b · M''dd · ·ı·k Askerı Fabrı a ar atına a omıayonu 

a ı z eyın u eıumumı ı '----------------------------tc0kiltıtımıza, Profesör Gerhard 
Bu tedbirler kat'i surette gizlı 

tutulmaktadır. 

ya hululleri ve oradaki halkın bu elind~ ~ulunan Fraruaz müstemle -
vaziyet karşısındaki duyguları hak ı kelerının işgali için askeri yar -

Alman ve İtalyan kında General Weygandın fikrini dun. 

Kessler'in Kooperatif hukukuna 
dair makaleloerile, Prof. Char-les 
Crozat'ın İstanbul Tabibi Adlisi 
Enver Karanın ve daha sair kıy. 
metli zevatın yazıları, etüdleri va~
dır. Takibat kısmında da istifadeli 
içtihatları, mütaleaları ihtiva eden 
bu it1m gazebesini okurlarımıza 

tavsiye eyleriz. 

G ORIN G 
DIYORKI 

elçileri Matsuoka sormuş olduğu da muhakkaktır. 5 - Harp tazminatının yüzde 
Bundan ba,ka hür Fransız kuvvet. elli nisbetinde yani günde 200 mil-

ile görüştü !erini, §İmdi işgal etmekte olduk- yon marka tenzili. 
ları müstemlekelerden çıkarmak 6 - İtalyanın Fransaya karşı o-Tokıo, 3 (A.A.) - Alman Büyük El- lan isteklerinden vazge-;mesi. 

çisi Ott ve itaJ;ıoan Bl\yük El'1!1! incı<.lli meselesinin görüşülm~ olma~ı da 

"Zaptedilemez 
bir ada yoktur,, 

bugün jopon h:ırlcl;ye nezaretine gitmif- muhtemeldir. Filhakika Vişi hükü
!erdir. Ott, öğleden <onra bir saat Mat- metine mensup kıt'aların General 
suoka ile ııörıiş'?Os ve İndelli de akşa~ I 
ına doiru ru.rıcıye nazır muavını Şaşı dö Gol tarafından işgal edilen en 
ile bir aaat millM:atta bıılunmustur. kuvvetli mevkilerden biri olan 

Çat gölü sahilinde göründüklerine 
2800 yeni Zelandalı- dair haberler gelmiştir. 

lngilizler Kıbrıs ı n nın akıbeti meçhul BERLiN NE DİYOR? 
Berlin, 3 (A.A.) - Yarı resmi İşgalini müşkül W"Jlinııton, 3 (A.A.) - Yenl Zelanda bir kaynaktan bildiriliyor; 

Başvekili Nash, yeni Zelanda hükfune-gÖrÜyor tinin halen alnuı; olduğu haberlere gö- Yabancı gazeteciler, bugün Al. 
re, Girld'ln tahliyesi sonunda 2800 yen' man hariciye nezaretinden, İngiliz 

Berlin, 3 (A.A.) - D.N.B. bildi. Zelandalının Akibetinin bilinmediğini kıt'alannın Suriyeye girmesi tak-
riyor: beyan etmiştir. Nash, binlerce :reni Ze- dirinde Almanların ne tarzda ha-

Alman hava kuvvetleri baş ku- landalının Girid'den Mısır'a gelmiş ol
reket edeceğini sormuşlardır. mandanı mare<al Göring a••"'dak.i duğunu ve bunlar ar.sındo 768 de yara . 

• r-
5

• il ~-' ,. Bunun bir Fransız - Ingiliz me. emri yevmiyi ne••etm'·tir: lı buıunduitunıı ive ~~u• ,. 
.- ~ ·elesi olacağı cevabı verilmiştir. 

Girid muharibleri, arkadaşlarım, Almanlann Balkan- Söyle bir vaziyette Fransamn Al. 
Genç siliıhımızın şanlı ve zaferli h nanya ıle Fransa arasında halen 

bir hareketi neticelenmiştir. Mu- }ardaki ava ku- .,,evcut milnasebetlerden ne dere-
zaffer bayraklarımız Girid üzer.in. mandanı Öldü ·eye kadar ileri gitmiye mütema. 
de dalgalanmaktadır. Siz, paraşüt- ;il olacağı, ancak, pratik tarzda 
çülerim ve hava ihraç kıt'aları, ve Londra, 3 (A.A.J - Reuıer ajansının bahis edilebilecek bir meseledir. 
siz tayyarecilerim ordu a=kadaşla. lrak'daki İng!liz kuvv<>tıeri nezdinde Nazari olarak, bu hususta bir şey 
nnızla birlikte ve tecrübeli her bulunan hususi muhabiri bildiriyor: , söylenemez. 
rütbede komutanlarınızın emri al- Şimdiye !<adar teyit edilmeyen bir 
\ında fevkalade menkıbeler yarat. habere göre Balkanlanfaki Alman ban Berlin siyasi mahfillerinde, 

kuvt'cllcri b~tumandanı Bağdad mın- Fransanın her ne olursa arazisini 
tınız. takasında bir tayyare ile dolaşırken müdafaa edeceği hakkında Mare-

Sevlnç ve iftiharla dolu olarak İng.ljz avcı tayyareleri tarafından düşü- . . 
Führt'r'e emirlerinin yerine geti- ıiilmüştür. Yine aynı habere göre Al- ~al Pctenin ve harıcıye naziri A
rildiğini söyliyebilirim. Sözlerinin 'l'lan hava kumandanı Bağdad'da ask<'rl ı mira] Darlanın sözleri hatırlatJl-
bakikatini bütün dünya önünde is. nerasimle defnedilınlş1ir. maktadır. Bugün Berlinde Alman. 
pat ettiniz: •Zaptedilmez bir ada yanın her millet için mukaddes o-
yoktur .• Ben, en çetin savaşlarda yapılması icap edeceği hakkında lan bu hakkı Fransızlara vemıiye 
tecrübe edilmiş kahraman tayyare mütalealar ileri sürülmekte oldu· ':ıittabi hazır olduğu bildirilşitir. 
kuv~lcrimin ancak zaferi tanı- ğunu kaydediy.or. K:hrıs, en yakir 
dıklarını evvelden biliyordum. İşte Mihver üsleri olan Rrnlos adası il' 
denizaşırı bu ilk cür'etli hareket 12 adadan 400 kiloımetre mesafede Hava harbi 
bir sel gibi bir kaç gün içinde düş bulunmaktadır. Halbuki bu ad (Baş tarafı 1 inci sayfada) 
manı ezcbilmiştir. rilistindeki İngiliz üslerinden an · tien mıntakasında karadaki hedef-

italvan hava kavvetl-eri ve İtal- cak 250 kHometre uzaktadır. Bun !ere hücum etmişlerdir. 
yan kıt'nlan bir kere daha bu ha dan başka İngiltercnin Kıb'ista i Norveç sahili açıklarında bir 
rckc !erin muva!fakiyetine mües. ki mükemmel hava üssü vardır düşman vapuru batırılmıştır. Dün 
sir bir tarzda hizmet etntlşlerdir. Bunlardan biri Kıbrısın idare me· jece ayni servi>e mensup tayyare-

Arkadaşlar, kezi ~lan Lefkoşe yak.inle_rinde .. er Dusseld.orf ile Duisburg ve 
Bütün Alman milleti son zaferı- diğerı de adanın cenubu şarki sahı. R h h.. ttiltle · gib· Ruhr 

b ı . .. . d k·ı L k 1. u ra ucum e rı ı nizden dolayı sizi takdir ve un. ı nzerın e a n arna a ımanı k d'" hed fi d t t 
. .. ia i ı5er e ere e aarruz e dan dolayı size teşekkür etmekte- cıvar:ndadır. Bu usler harpten e' . 

1 
rd. B. k t B !in 

H b . . mış e ır. ır aç ayyare er e dir. Hava kuvvetlerimizle birlikte ve! vardı. arpten crı dığer mey 
Almanya Girid seferinden hayat. danların tanzim edilmiş olması d akın yapmıştır. 

. . 

İngiliz !şçileri 
(Baş tarafı ı iııci savfada) 

karşılarız. İdarei maslahat politik.ksına 
he doğrudan doğruya ne de bilvasıta 
.kanşmıyacağımızı ve Adil bir sulha 
mukaddime olabilecek ye?gcinc \"aziyetin 
tam bir zaferden ibaret olduğunu bir 
kerre daha teyit ederiz. Hitler ite Mus 
toli'nin fi:k.idler ar~~ında bulunacağı bir 
sulha itimad etmek ya bir cinnet ese
ridir yahut da kendileri namına söz 
6Öylediğimiz kimselere ihanet etmektir.> 

Attlcc df' murahha~lo.ra hitap ederek 
&öyle demiştir: 

c- isuıa tehlikesi cl'an vardır.> 
Bundan sonra Attlee bir sene evvel, 

büyüle Britanya dışındaki insanların 
ck.'ierisinin İngiJterenin mağlOp olaca
ğını iddia ettikleri bir zamanda, Parti
,.. :n hükQmetin m~nliyM.ine i.<;tirAke 
karar verdiğini hatırlatmıştı. 

A!tlee şöyle devam etmiştir: 
•Fakat biz yalnız değildik. İmpara

torluk milletleri ile hürriyeti seven 
diğ:er bütün milletler bizimle beraber
dir.> 

Antrenör Pelinen r 
Kara Aliyi güreşe f. 

davet etti 
Eski Türkiye milli güreş takınıı [ 

antrenörü Pelincnin Kara Ali peh 
livanı müsabakaya davet ettiğini i. 
şittik. Kara Ali, Pelinenin davetinı 
kabul etmiştir. Fakat, yalnız bi!" 
şart koymuştur. o da; yenişinceye 

1 
kadar. 

Pelinen Finlandiyalıdır ve olim
piyat şampiyonlarındandır. Ama • 
tör serbest güreşçi olduğu için ye. : 
nişinceye kadar güreşi kabul edip 
etmiyecei;i belli değildir. ı 
Eğer, Pelinen Kara Alinin mu

kabil teklifini kabul ederse iyi bir 
serbest güreş amatörlerinden Mer. I 
sinli Ahmedin Mülayim Pehlivam 
güreşe davet ettiğini işittik .. Müla- ı 

Attlce sözlerine ıö:rle devam etmiştir: yimle konuştuk. Mersınlının dave-
Almanya,0 lıaklruıda en ziyade nefre1 tinin doğru olduğunu öğrendik. 

ve kin güdülen millettir ve Avrupanın Fakat. Mülayı·m şunları söyledi: 
hür in~anların bulunduğu her nokla-
cında bu insanlar bü;rük Britanya ile - Ben, yenişinceye !<adar tuta. 
beraberdir. Atlas ötesinde gerek Birle- nm .. Öyle bir saatlık, kırk beş da. 
ılk Amerikada gerekse Cenup Amcri- ldkalık güreş tutmam, böyle tutar
kasında bu harı>te mevzuubahs olan sa hodra meydan!.. 
feyin ne olduğu anıaŞı1mıştır. Büyiik 
13ritanyanın yalnız olmadığı ve demok- Dedi. ı 
rası ile medeniyetin vahşete karşı kul- Bakalım bu meraklı müsabaka.. 
landı/il mızrağın ucu olduğu takdir e- nın neticesi ne olacak! . 
dilmektedir. -----0---- 1 
İtalyanlara karşı elde ettiğimiz za- G ·ı • f t b 1 

ferlerin ehemmiyeti küçümsenmemeli- avrı ovıç s an u a 
dir. Şimdi artık İtalya Hitler iı;in bir r O 
•vantaj teıkil etmenıekt<'dlr. 'Bi.Utki ge ıy r : 
ttalya Hltler'in yardımına muhtaı;\ır. Moskova 3 (A.A.) - D. N. B: a-' 
~·russolini tam manasile artıkları topla~ jansı bildiriyor: 
mak: 1çin k~planı tak.ib eden çakallıır-
dan biri~. Başlarında Yugoslavyanın Mos -

Müteakiben söz alan Dok işçileri fe· kova elçisi Gavriloviç bulunduğu 
deresyonunun 80 yaşında mümessil; halde bütün Yugoslav elçiliği mc
Bcntillot gözl'eri yaşla dolu olduğu hal. mlll"ları bugün J.lıl.oskovadan hare -
<le kürsüye gelerek nazileri cehennem ket etmişlerdir. Bunların Ankaraya 
ili1hlann1n dünyaya gönderdikleri en 
kanlı katiller olarak tavsit ve takbih gidecekleri söylenmektedir. 
etmiştir. Sabık Belçika elçiliği memurla -

5 ton vazalin alınacak 

Yukn.rıda yaulı 5 ton vazalin askeri 1abrikalar umun1 müdürlHğU merke 
satınalma komisyonunca satın alınacUt.ır. Satmak isteyen ta1iplcr;n evsııf v 
tiatlannı havt tekh.flerini 10/G/941 salı gününe kadar komicyona vermeleri. 

(4167) 

CUMHURiYET] 

ZİRAAT BANKASI 
Kuruluş tarihi: 1888. - Sermayesi: 100,000,000 Türk Jiıası. 

Şube ve ~jans adedi: 265 

Zirai ve ticari her nevi banka muamelel~ri 
Para biriktirenlere 28,800 lira ikramiye veriyor. 

Ziraat Bankasında kumbaralı ve tnbarsız tasarruf hesap. 
larında en az 50 lira<ı bulunanlara senede 4 defa çekilecek 

kur'a ile aşağıdaki plar.a göre ikramiye dağıtılacaktır. 

4 A. 1,000 liralık 4,000 L 11 100 Adet 50 liralık 5,000 L 

4 • • 500 • 2,llOO • 120 • 40 • 4 800 • 
4 • 250 > 1.000 • 

40 • 100 • 4,090 • 160 • 20 • 3,200 • 

DİKKAT: Hesaplarındaki paralar bir sene i ndc 50 lira.. 
dan aşağı düşmiyenlere ikramiye çıktığı takdirde % 20 f:l7la. 
aile verilecektir. 

Kur'alar senede 4 defa 11 mart, llHaziran 11 
Eylul ve 11 Birincilı:inun tarihlerinde çekilecektir. 

Kuzusuna dal koparmak 
isterken kolu kırıldı 

1 arını ve sıhhatlannı fena etmiş o.. muhtemeldir. Kıbnsta, güzide kıt 
lan kahramanları iftiharla anacak- elardan mürekkep kuvvetli bi 
tır. g~rnizon bulunmaktadır. Adad 

Girid muzafferlerinin ruhuyla: fazla miktarda Avustralya kıtaat 
ileri. Yaşasın Führer. bulunduğu bilha.,sa tebarüz etti · 

KIBRISIN VAZİYETİ rilmektedir. Bu arada askPrİ eheır 
Londra 3 (AA.) - Alman pa - mlyeti haiz mevkilerin Girittc ya

raşütçülerinin Kıbrıs üzerine hü - pılabildiğinden daha mükemmel 
cum etmeleri ihtimali dün akşam surette tahkim ve._ takviye edildi -
Londra mahfillerinde miinak&ia ğine de şüphe yoktur. Bundan ma
mevzuu olmuştur. ada Nazilerin hava yolu ile nak -

---<J>---

Amerika 
Bunu Gal İşçi mebu'<t Rhys Da- rı, elçi Heyndrick ile birlikte öğle

vies'in nutku takibetmiştir. Bnzı dele- den sonra. Sibcrya ve Vladivostok 
~eler bu nutku barış lehinde bir hare- tarikile Amcrikaya hareket ede -
keti teshil eder mahiyette tefsir ehnls-
lcrdir. ceklerdir. 

(Baş tarafı 1 ınci sayfada) Şimendiler amelesi lideri watkms de !> 
\merikan siyasi mahfillPrinde ehem- söz alarak şu beyanatta bulunmuştur. 

iyetli tetsirata n1evzu teşkil ebniştir, l\'Iemleketimde, Hitler dininin telkir 
'~ehassislar halen Reisicümbura hu- edileceği kUrsüler kurulduğunu gör-
1 mült::iyete el koymak hakkının ve- tnckl("!lse biltün kiliselerin yıkıldığın• 

lr:ıesıne d::ıir olarak harbiye nezareti ~örmcği tercih ederim. İngiliz işçileri 
aı·afından kongreye tevdi edilen l!tyi- ~e bahasına olursa olsun, her h~i bir 
~yı tetkikle meşguldur. Müsadere oto- Tngiliz hükün1etin~, sulhu kall~t~ış o
'l":Obıllerle husw i tayyaerleri. kam- lan insanlarla müzakereye g~ı~me~ı 
yonları, her nevi binaları, mağazaları, mtisaade etmemeğe karar vermı~lerdir. 
.:ıc .. men teri fabrikalan, deniz tezgAh-ı Kongre, muhtırayı 19.000 reye . kar~ 
a~ı. demh-,-oııarını, garl~rı, gemleri 2.43?.000 1:Y. gibi Kahir bir ekserıyetl~ 

•• 
Moskova 3 (A.A.) - Sovyetler 

Birliği, bugün, Yunanistanın hü -
kümranlığını kaybetmiş olmasın 

dan dolayı bundan böyle Mosko -
vadaki Yunan elçiliğini tanımadı -
ğını bildirmiştir. Bu karar, son za 
manlarda Yugoslavya, Belçika Vt 

Norveç elçilikleri hakkında alınan 
kararın aynıdır 

Beykoz Yalıköy Gaz Yunus so

!:ağında oturan Q,manın 14 yaşın. 

uaki oğlu Hüsnü Çekiç, dün sabah 

kuzusunu otlatmıya çıkarmıştır 

Çocuk kuzuya taze dallar kopar. 

mak için ağaca çıkmış, fakat mu

vazencsinı kaybederek dtismü;;tür. 

Hüsnlinun ık kolu w ik, dişi kırıl. 

DOKTOR 
Hafız Cemal 

LOKl\JAN llEKbI 
DAHİLİYE MtlTr HASSISI 

Divauyola 104 lj 
Muıowyene ı;ıaatleri: 2.S-6. Tel: 223~8 l 
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Daily Mail bu adaya yapılacak !edecekleri istila kıt'alar;nı deniz
bır taarruzun Giride yapılandan den takviye etmeleri Giritte .ol -
taınamile farklı şartlar dahilinde duğundan daha müşkül olacaktır. ve saire1i istihd•! etmektedU". tasvıb etrruştll'. 

mıştır. 

Yaraıı socuk tedavi edil ek ü
zere H y'larpaşa Ntimure hastahş. 
nesin kaldırılmıştır. 

Basıldıfı yer: Son l'elı:rar • 

Matbaası 


