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Orta Şarkın 
müdafaası 
--
ln11iltere, artik, Orta. 
pkta sok ıiddetli ol
mağa mecburdur; ~kiı 
Alman med dalgan artd. 
lngiliz mevzilerinin önü
ne gelmiıtir; bundan son
ra yapılacak Alman lıam
leai de muıJalfak olursa, 
Mısır ıJe Süveyıin kaybe
dilmek tehlikesi vardır. 
Buna karıı, bugün lmpa• 
ratorluktan ve Britanya 
Adalarından iktuat edi
len bütün kuvvetlerin Or
tatarka gönderilmui lci
:ıımdır. 

Y-: A6ilin DAVD 
Ankara, a Ba:ıinın 

Ş 
arkl Akdeniz cephesin
de, İngilizlerin ileri mü
dafaa mevzileırindoo lıiri 

olan Girit de Almanların eline geç· 
ti; fakat, Girit miidalaası Jrakı kur
tardı; İngilizler, bütün Mayıs ayı 
içinde, Irakta kendilerine düşman 
we Almanyaya dost bir hükfunet 
kurmuş olan Raşid Ali ile taraftar
larını mağlup etmek için uğraştı
lar ve Girit müdafaası, onlara, bu 

ZJRBI.ı BIB 
• 
lngilterenin bu 
günlerde Suri
ye ye taarruzu 
çok muhtemel 
General Gol umu
mi karargahını 

Hayfaya nakletti 

Almanlar Suri
ye işile meşgul 

---...~!)---

Hür Fransızlar Alman 
harekatına karşı Suri-
yeyi müdafaa edecek 

GÜNLÜK SiYASi HALK 

Ankara, Istanbul ve 
lzmirde iaşe müdür-
1 ü k le r i kurulacak 

Diğer Vilayetlerde iaşe h6yetleri kuruluyor 
AnkaTa,, 4 (İkdam Muhabirinden) - Çıkan bir kararname ile An

kara, İstanbul ve İzınirde birer İaşe Müdürlüğü ve diğer vilayetler
de iaşe hey'etleri kurulmaktadır. İaşe Müdür ve hey'etleri valilerin 
emrinde bulunacak ve valilere yardımcı olacaktır. İaşe Müdür ve 
bey'etlerinin vazifeleri de tesbit edilmiştir. Bunlar gerek milli mü. 
dafaa icapları noktasından, gerek halkın her türlü ihtiyacları itiba • 
rile bütün iaşe iıjlerini tedvir edeceklerdir. 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Mısır kabine
si istifa etti 

Ruzvelt 
Vinantla 
görüştü Yeni kabine bugün 

Amerika 10 Haziran- eski başvekilin ri~ 
da kararını verecek· yasetinde kurulacak 

Kahire, 4 (A.A.) - Reuter: 

iş için muhtaç oldııklan kıymetli 
caınanı kazandırdı. Şimdi, İngiliz. 
lerin Jraka sımsıkı yerleşmeleri 
lazımdır; çünkü bundan sonra Al· 
man med dalgası, artık Orta Şark 
lı:ıytlarına • Suriye, Filistin, Mısır 
sahillerine çarpmak üzeredir. Bir 
nokta mühimdir. Ahnanlar, İngi· 
lizlerden daha seri davranmakta 
ve daha müessir vurmaktadırlar. 
Girit, denizaşırı bir yer olmasına 
ve adada tek Alınan neferi ve be· 
Jinci kol bulunmamasına rağmen, 
yalnız havadan indirilen bir ordu 
ile 12 günde işgd edilmiştir; buna 
mukabil. Irak harbi, memleket da· 
bilinde İngiliz kara ve Jaava kuv
vetleri bulunmasına ve halkın bir 
!asını İngiliz taraftan olmaSJJHI, 
yalnız havadan değil, karadan, de
nizden ve havadan İngilizlerin tak
viye göndermelerine iınkin buhın
masına rağmen, ancak bir ayda hi· . 
tirilehflmiştir. Bu mukayese, İngi· 
lizlerin lehine değildir ve geçen 
Martta Alman orduları, Bulgaris· 1 
tana girdiği tarihtenberi, Mihverin \ 
harbin siklet merkezini Akdeniz 
da:rülharekabna naklettiği artılıı 
ıarahaten görüldüğü halde {bu, 
esasen, Almanyanın Romanyaya 
geldiğ~ İtalyanın Yunanistana ta· 
arruz ettiği geçen sonbahardanberl 
malum idi) İngilterenin Orta Şar
ka, bala mühim kuvvetler getir
mediğini, yahut da getiremediğini 
göstermektedir, 

Vqington, 4 (A.A.) ~ Reisicümhur 
Roosevelt, .Amerikanın Londra Bllyük 
Elçls! olup hük1lmetile temas et.mel< 
üzere Vaşington'a gelen Vinant'la dün 

J bir saat görüşmü,tür. 

Mısır kabinesinde tadilat 
yapılmak üzeredir. Nazırlar 
Başvekile istifalarını vermiş

ler ve Başvekil de Kral Fa
ruk'a istifasını takdim etmir 
tir. 

Alma11lar, Giridi aldıktan sonra, 
bir hamle daha yapacaklardır ve 
hu hamle onları ya doğı-udan doğ
ruya Mısll'a yahut da karadan Mı· 
ıın üzerine yürüyebilecekleri bir 
yere getirecektir. Mesela Suriye 
gibi. Bu takdirde, Akdeniz darül· 
harekatındaki muharebeler, hiç ol· 
mazsa, Mısır ve Süveyşin vaziyeti 
bakunından kat'i neticeli mücade
leler olacaktır. İngiıtere, Yunanis· 
tanda, Giritte nıağlup olmuş, fa· 
ket vakit kazanmıştır; SuriyedP, 
Irakta mağlup olursa, artık, vakit 
kazanamaz; çünkii basım, vakit ka. 
zanılarak müdafaa ..dilmek isteni· 
len hedeflere varır. o halde, İngıil
tere, Orta Şarkta, herhangi biı; 
Mihver taarruzunu, lıavadan kara· 

General Dö Gol 

İngilizlerin Suriyeye 'karp aske
ri bir harekete geçmeleri ihtimali 
çok kuvvetlenmiştir. Hatta bu ha.. 
reketi glin meselesi addedenler de 
vardır. Almanlar bugün hava kuv. 
veti itibarile Suriyede hakiın va • 
ziyettedirler. Bu vaziyetin deva -
mı Kıbrısı daimi bir tehdit altına 
sokacak ve nisbeten uzakta bulu • 

(Devamı 4 ilncti sayfada) 

Türk-Alman 
anlaşması 

Meclis ticaret anlaş
masını tasdik etti 

dan, denizden ve nereden gelirse Ankara, 4 (A.A.) - Büyük Mil
gelsin, defetmek mecburiyetinde· Jet Meclisi bugün Refet Canıtezin 
dir. başkanlığında toplanarak ordu, 

(Invamı 4 ilncU Ayfada) 

Amerikanın İngiltere Büyük 
Elçiııl B. Vinant 

Öğrenildiğine göre yeni ka
bine yarın ayni Başvekilin 
riyasetinde teşkil olunacak 
ve Saadi ve Veft partileri yi-
ne hükfunete iştirakten imti-
na eyliyeceklerdir, Veft par
tisinin hala kahine dışında kal
ması kat'iyen bir harici siya
set meselesi değil, fakat sırf 

dahili siyaset meselesidir. Fil
hakika Veft milli hükfımete 
iştiraki kabulden evvel umu
mi seçim istemektedir. Halbu
ki diğer partiler seçimin harp 

zamanın~a şayanı arzu ol· 
madığı fikrindc<lirler. 

Hiikfuneti daha ziyade ge
nişletmek fikri Kahirede umu
miyetle iyi karşılanmaktadır. ) 

Siyam ile lngiltere 
arasında anlaşma 

Londra 4 (A.A.) - İngiliz ma • 
kamları ile Siyam hükı'.ıme • 
ti devlet nazırlarından Osthanan • 
da arasında bir anlaşma yapılmış.. 
tır. 

GAZETESi 

BRENNER 

MÜLAKATIN DA 

Mihverin 
Türkiye ile 
münasebafı 
görüşülmüş 

--o---

Brenner mülakatı 
nihai taarruza geçil
meden evvel yapılan 
son görüşme imiş 

Mihver nereye 
taarruz edecek 
Berlin, 4 (A.A.) - Bir h\ISUS, 

muhabir bildiriyor: 

Hitler • Mussolini görüşmesi 
Berlinde askeri vaziyetin !nlrişafı
run icap ettirdiği taıbil bir hadise 
ola'rak telakki edilınektedlr. Bu 
mülakat bekleniyıordu. Çünkü iki 
diktatörün her mülakatı arasında.ki 
mutat fasılalar gelip geç:nrlşt!. 

Münhasıraıı stratejik olan bu 
konuşına hakkında faraziyelerde 
buhınmak müşküldür. Fakat 
Balkan teşkilatına ait bazı me
selelerin ve Türkiye ile münase· 
betlerin bilhassa mevzu teşkil 
etmiş olmaları aşikar ~bi gö
zülriiyor. 

Giridin işgalini takip edecek o· 
lan taarruzda İtalyan işbirliği ge
rek Süveyş mmtakasında, gerek 
Suriye vaziyetinde bilhassa mühlm 
olacaktır. Herhalde bu mülakatın 
kat'i ve nihai taarruza geçilmeden 
evvel yapılan son mülakat olduğu
na şüphe yoktur. 

ı Bulgar-İtalyan 
..--ihtilafı~ 

Bulgarlar, Debre, 
Gostivar ve T eto
v ayı istiyor 

İhtilafın yakın
da halledilece-

1 ği söyleniyor 
rı 

\ 
.. //J;illllt 

:·. :w;; - ~ 

~"' ~ 

' ı 

Bulglll' Baıvekili Yılof 

Berlin, 4 (A.A.) - Bir lıusuil mu· 
babir bildiıVor: · 

Garbi Makedonya hususunda İtalya 
İngilizler, §imdiye kadar, Akde- bahriye ve jandarma subay ve me

niz darillharekAtına, oraW11 sev• murlan hakkındaki kanunun al • 
kulceyşi ehemmiyeti ile olgun tıncı maddesindeki •muhakeme al. 13 U • Cuma 

.. .. 
gunu 

!
!!!!!!!! ile Bulgaristan arasında çıkan ihtiJMa 

dair Berlindek! Bulııar mahfillerllıde 
beyan olduğuna göre, Almanların, çe

miktar<la kuvvet getirememişler- tına alınmak• tabirinin tefsirine = n azıran 
dir. Bu sütunlarda, her zaman ileri ait mazbatayı kabul eylemi,.; ve Al 
sürdüğümüz gibi, İngiltere 300 bin manyaya ihraç edilecek Türk mal-

---
kişilik bir kara ordusu ile bin tay. farına mukabil kliring hesapların- H 8 z ret 1• M u h a m met 
yareyi vaktinde Balkanlara getire- daki Alınan mat!Qbatında yapıla. 
bilmiş olsaydı, bugün, Mısırın ve cak değişıklik ile Türkiye • Alman f 
Süveyşin müdafaası eııdi~esi için- ya arasında tıcari mübadelelere Ve slam Ordusunun Muharebeleri 
de bulunmazdı. Fakat İngiliz kara mütedaır hususi anlaşma için .tea- • 
ve hava ordularnıuı heniiz teşek- tı olunan notalarla, Türkiye • !tal. 

kilerek İtalyan işgaline bııııktı!tları 

mmtakada Bulgaristan'm taıihl haklan 
vardır. Debra, Gostivar ve Tetovo ~ 
birleri Türle ekalliyetlerini ibtiva eden 
saf Bulgar şehirl~. Ancak ihtilat 

ciddi nisbetler alamaz. Çünkü yakında 

meselenin hal edileceği ümit olunmak

tadır. Aksi takdirde Bulgar - it.alyan 
dostluğuna halel geleeektir. 

kül halinde olmaları, Habeşistan ya .ticaret ve s.eyrısefaın muahe. 1 Bu""gu'"k farı'hz"" fe.&rz'ka ~=== 
hariç, İngilizleri ıniitenıadiyen mü- desının temdıdıne aıt notanın tas- ı J' : Hollanda Hindistanı 
dafaa harbi yapnuya ve ric'at et- dı· 'M hakkındakı kanun ıa·yı·halan O "' b . . .. k 

1 
. • , atad Ziya Şakirin, uzun müddettenberi hazırlamakta oldu- k 1 

miye sevketnıi~tir. nın ırın<:ı muza ·ere erını vapa • - b .. b. .b. f .k d ı ı· ·ı . . b b as er top uyor 
•t'b · 1 b' 'ki t k · rak tasvı·p eylemı·,tır. g~ .u mu. ı.m tarı ı te rı a a, sam. • a .e. m .. ın.ı.n u eyecanlı " ı vcrın ıar ın sı e mer ezı- , _ Batavya 4 (A.A.) - Hüklımet 

-

___ n_i_Ak_·_dcJı~ıi~ze!!;n:a!.k~lcJt!!m!!es:!!i~v~e:!;lı~· ·~ıı.~il-- l..::!M;!;:ec:!.lJis~ge~l.,::ec~e~k~to~p~l~an~tı.s=ın:ı~P~a-·jb!a!d!ı!s!e!le!r!ın!!ı !v~e!k!!an!!lı!m!!u!h!a!r!e!b!e!le!r!ı!n!ı!ç!yu!!zu!!n!u!o!k!u!y!a!c!a!k!s!ın!ız!!.!!~1923 sınıfını ı>ilah altına çağır _ 
(Devamı 4 üııcü sayfada) ıartesi ünü ı ~"acaktu. mıştır, 
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1 İstanbulda ekmek \ı:·~ 
1 ·~~ 1 

un sıkıntısı yoktur 
------------------

Valinin beyanatı 
Fırınlara üç günlük un veril
di - Pasif Korunma tecrübesi 

birkaç saat sürecek 

Dr. Llltfi Kırdar 

Evvelki akşam ve dün şehrimi -
:in ekser semtlerindeki fırınların 
inünde büyük bir kalabalık görül. 
müştür. Tekmil fırınlarda normal 
miktarda ekmek çıkarıldığı halde 
bunların çabucak satılması yüzün-

Dr. Lutfi Kırdar 
dün akşam 

Ankaraya gitti 
den tahaddüs eden bu kalabalık 
bilhassa öğle vakti artmış ve kay • 
makamlıklarca icap eden tedbirler 
alıruruştır. 
Yapılan tetkikler neticesinde bu 

gayritabii vaziyetin, 24 saatlik bir 
pasif korunma tecrübesi yapılaca
ğı ve evvelden ha·ber verilmiyecek 
olan bu tecrübede fırınların ekmek 
çıkarmıyacağı hakkında yanlış ha
berler aksetmesinden Heri geldiği 
anlaşılmıştır. 

Bu kabil şayialan duyan bir kı
sıın halk manasız bir telaşla ihti • 
yaçlanndan çok fazla ekmek alma 
ğa kalkl§1Xlışlar ve bu yüzden de 
bir kısım aileler geç ekmek bul • 
muşlardır. 

VALİNİN BEYANATI 
Vali ve Belediye Reisi B. Lil.tfi 

(Devamı dördüncü sayfada) 

İngilizler Musu-1Kayzer Vilhelm 
lu işgal etti dün sabah öldü 
İngilizler Beyrutu 
bombardıman etti 
petrol deposu tutuştu 

Sabık Kayzer 1918 
denberi Doorn'da 

oturuyordu 
Kahire, 4 (A.A.) - İngiliz teb- Doorn, 4 (A.A.) - Stefani ajan-

liği: sından: 

Irakta kıt'alarımız Musul'u işgal Eski Kayzer, bu sabah saat 11,30 

tm. 1 di B ğd tt 2 H . d da vefat etmlştir. 
e ış er r. . a • a a azıra~. a Berlillf 4 (A.A.) - Vefatı D. N. 
zuhur eden cıddı kargaşalıklar u • B · t f d b'ld' ·1 · .. . aıansı ara ın an ı ırı mış o· 
zerine Irak hükıimeti dün Orfi i • \ıan Almanyanın son hükümdarı 

(Devamı dördüncü sayfada) (Devamı 4 üncü sayfada) 

Harp içinde sulh! .. 
Yazan: Selami l:uct SEDES 

Lıgiltere işçi partisinin senelik 
bng:resinde Bay Attlee'nin: •Ba 
zı kimseler IDtlerle hala bir an
la§llla akdi mümkün olacağını 

:nnnediyorlardı... Bitler mede
niyete meydan okudu ve dünya
yı esaret altına almak için bir 
eşkiyalar teşebbiisü mevzuu 
bahsolduğu anlaşıldı. Bu bal 
Birleşik Anıerikada göriişleri 
değiştirdi• demesi, Gal işçi meb
usu Rbys Davies'in sözlerinin 
barış lehinde bir hareketi teshil 
eder mahiyette görülüp tenkit 
edilmesi ve milli icra komitesi 
llzasındıİn Noel Baker'in, söz\i 
Hess'e intikal ettirerek: «Burada 
sulh istiyen pek çok kimse bu
lunduğunu da zannediyordu. 
yollu beyanatı Londrada hafif 
de olsa, bir sulh havasının es
mekte olduğunu meydana ko
yarken Hess'in de sulh maksadile 
Londraya gitmiş olduğunu ve 
İngilterenin harbe devam için 
Amerikanın sarih hareketine bel 
bağladığını da ima ediyor. 

Londrada sulhe taraftar olan 
ekallikalll blr zümre bu taraf
tarlıklarını şöyle izah edebilir
ler: İngiltere bütün harp miid· 
detinee bir karış toprağını düş
man ayağı altına vermemiştir, 
sayiatı devede kulak sayılabilir, 
buna mukabil Afrikada galiptir, 
Habeşistanı yeniden fethetmi~

tir; Avrupa ve Balkanlar kozla
rını Almanya ile pay !aşsınlar. 
Bugün İngiltere silah ve ordu 
bBkımındaR, harpten evvelkin-

den çok daha kuvvetlidir. llal 
böyle iken sulh masasına otur
makta fayda vardır. 

Ekseriyeti teşltll edenler için 
ise sulh sözünü ağıza almak bile 
cinayettir. Nasıl Almanya sulhe 
yanaşmıyan İngiltere İnıpara
torlıığunun imhasından başka 
çıkar bir )·ol yoktur diyorsa, sul
he yanaşnııyan İngiltere de Hit· 
lerizınanın tahrip ve imhasından 
başka çıkar yol olmadığını iddia 
ediyor. 

Acaba son söz kimindir? A· 
merikanın Londra Elçisinin 
memleketine gizli bir haber gö
türdtiğünü kale alırsak son sö
zün Anıerikaya bırakıldığını 

tahmin edebiliriz. Eğer Amcri· 
k.a, Japonya ne derse desin d~ 
yip pasif yardımdan aktif yar
dıma geçerse harp taraftarları 

kuvvetlenirler ve sulh istiyenle
rin ise adları arulmaz otur. Yok 
eğer Amerika aktif yardıma geç· 
mezse, o zaman İngiltere belki 
yine biiyük bir ekseriyetin arzu· 
sile harbe devam eder. 
Eğer İngiltere tek başına har

be devama karar verirse, Al
manyanın Avrupa ve Balkanla
ra: •Buyurunuz, bir sulh kon· 
gresi ak !edelim• deme:<i çok 
nıuhtemcldir. 

Harp içinde sulh mü? di~·ecek
siniz. Ohnaz olmaz deıne, olnıaz 
olmaz söziinün ne kadar rioirru 
olduğunu bize bu harp k.;ıdar hiç 
bir hadise ve vakıa isbat ede· 
meıniştir 



SAYFA-• 

Mevlevilik Nedir? 
Celileddini Rumi Kimdir? 

Yazan: ZIYA ŞAKIR--
- 107 -

Senbolizm, tasavvuf, 
· Ömer Hayyam 
Dünkü gazetelerin birinde ınu-

' nayın Ahmet Haşimle şark sen-

. . 

.lil.EHIR . HA:.BBRLER.I 
• ' .t '\r" 

İlk okul muallimlerine' 
1 

sicil cüzdanı verilece!< 
'"' 30 bin çuval 

kahve 

Hitler -Musso
lini görüşmesi 

Yazan: Prof.ŞiilaiiBabam bolizmine dair yazmış olduğu ya-

l 
zıda yine Ömer Hayyanun tasav· A lmanyarun Devi t ş • 1315 senesi CcmazWlahır ayının yini şerifi, son devirde Mevlevi se- • y· t f" • e e.., 

29 uncu çarşamba ~esi, cihan se- mahanelerinde büyük bir hayran- vufçuluğundan bahsediliyordu. IC&re 0 151 58• Fü.lırer ile İtalya Başve-
mahanesine ebediym gözlerini k: .kla karşılanmıştı. Bundan birkaç ay önce yine bu SÜ Cüzdanda muallimin mektepten çıktığı gün· t 1 k kili ve diktatörü Sinyor 
pıyan (Zekai Dede), Mevlevi mu Ku!ekapısı dergahının 90n post- tunlarda yazmlflım ki Hayyamıı in & m a j Çin ;fussolini Bremıer'de onuncu <>!.· 
•ikisini artık tam tekemmül devre- nişinlerinden (Mehmet Ataullah rubailerinde tasavvuf aramak, ö ;len itibaren bütün tercümeihali kayıtlı olaca! mUzakerelere lıiğu söylenen bir mülibtta bu-
line isal atmişti. Dede)ye gelince .. bu zatın da Mev- kü.zün altında buzağı, daha doğru· İstanbul Maarif Müdürlüğü, ilk Bu cüzdanlarda her muallimin .rn.dular. 

Zeldi Dededen sonra, (Ahmet levi musikisine çok büyük hizmet- su didon sakallı Sarafiınin meyha- okul muallimlerine birer sicil cüz. muallim mektebinden mezun ola 9 1 r i f 1 1 Bu görüşmenin ehemmiyeti gö.,,. 
Hüsameddin I>Me) ile Hüseyin ler etmiş olduğunu ehemmiyetle nesinde zemzem aramak gibi bir danı vermeğe karar vermiştir. Fa· rak mesleğe girdiği tarihten bu - ~en kaçamaz. Resmi tebliğde mü-
Fahreddin Dede) !er de Mevlevi kaydedeceğim. şeydir. Hayyam, tam manasile bit kat bütçede böyle bir iş için ayrıl. güne kadar bulunduğu vazifeler Brezilya kahve şirketi hesabına lfil<atın mevzuu hakkında hiçbir 
musikisine hayli hizmetlerde bu- Me'hazlerime nazaran, şark ilım" - maddeci, bir zevkçi, bir keyif ehli tah . t lın d - d . d- - .. kd" talt"f 1 Port • Saitten getirilen 30 bin çu tafsil.it verilmemektedir. Yalıuz 
1 d la F k t d · +6•kil le · b daha bilemediniz, bir bardaklı tek- mış sısa mevcut 0 a ıgın an gcir ugu ta ır, 1 ve ceza ar va! kahveyi Ticaret Ofisi satın al-
un u r. a a • - son evn ~ rını ve u arada musiki ilmini cüzdanların Maarif Müdürlüğünce sırasile mukayyet bulunacak ve mükfilemenin dört saat gibi uzun 

eden - bu musiki üstadlarının ara- bihakkın tahsil etmiş olan bu mü- ke şeyhidir! O, bu hususta Yunus- lab'ettirilerek maliyet fiyatına mu badema vazifesinde vukubulacak mak için şirketle müzakerelerde bir müddet devam eylediği tasrih 
sında, (Zekai Dede merhumun nec- ne\'Ver zat, dergahın komşuların- la, Nesimi ile, Fuzuli ile filan k.ı- allimlere tevzii için Maarif Veka.. deg- işikliklerle verilecek ceza veya bulunmaktadır. Haber aldığımıza olunmakta ve Alman ve İtalyan 
1. k · · (H f Ah t Ef d" D d ki yas edilemez göre Ofis bu kahveler için şirkete • ı crımı a tz me en ı ~- an lapçı (Vayis) ve (Kayl) ile ' !etinden müsaade istenmiştir. Ve- takdir, taltif ve terfi gibi hususa\ erkanıharbiye reislerinin de iki şe-
d ) · k tı · h ' t d y N • · · Fu ı · · yüzde 4 kar teklif etmış· tir. Henüz • e nın ıyme 1 ımmc ve gayreti e dost olarak onlardan fransızca unusun, esımının, zu ının kalet, bunu münasip görmüş ve muntazaman bu cüzdana kaydolu. fin maiyyetinde bulundukları bil· 
b · "k b " •b 'd ·· d · j ı · d k· k bu hususta bir anlaşmaya varıl • . uyu_ ır a 1 e vucu e getırmiş- ve almancayı öğrendikten sonra, manz1;11lle erın ; ı __ aş , mey, şar~p. dün alakadarlara tebligatta bulun- nacaktır. Böylece sicil cüzdanına dirilmektedir. Hariciye Nazırları-
tır kı o da, konservatuvar (tasnif yine onlardan tedarik ett iği kitap- peymane, sahba sozlerı ve o soz- muştur. mamıştır. Ofis, Birlik azalan tara- nın ve askeri rüesan;n vücudu du-

t b ·t h • t ") · +o ..... . 1 d 1 · k 11 t ı -~ H bir göz almak, sahibi olan mualli. fından getirilen 1000 çuval kahve. ve es 1 eye 1 nı ....,...ı e en - ve, lar vasıtasile felsefe, içtimai ilim- erın u anış arz arı ner=e, ay- Cüzdanlar, öğretmenler yardım rumun siyasi ve askeri bütün ba-
~m!eketimı"zi ··k k "k" l b.lh k y mınkı· ıer nerede' Ulunayın zor min mesleki vaziyetini, kıdemini yi de ayni şartlarla satın almağa k ı d ı d '"~ n en yu se musı . er ve ı assa garp musi isine a · - birliği tarafından yakında tab'et • ım ar an ince en iğini gösterecek 
ulemasını teşkil eyliyen - arkadaş- dair derin tetebbülere girişmiştir. la senbolizm ve tasavvuf kisvesi- tirilecek ve maliyet fiyatına mu • ve hülasa bütün tercümei halini talip olmuştur. delillerdir. Amerika ve Londra 
larile, ebedileştirmiş oldukları (İs- Ve bu suretle, son devrin musiki ne büründürmek isted i ği, Hayya- allimlere tevzi olunacaktır. anlamağa kafi gelecektir, Bu husus:aki anlaşmalar tama - gazetelerinin bu baptaki neşriyatı 
ta b 1 K t · t ) Ü b" k ·· ·· ·· H .. · R "f men neticelenmemiş oldug"undan n u onserva uvarı neşrıya ı aleminin yegane ( stadı mari· mın ır aç sozunu useyın ı a- • tahmin sahasını geçememektedir. 
nam it d k. lerd" T "" k ih t t ·· es· d ı. ak! tevziat içın yine emir verilmemiş.. ı a ın a ı eser ır. ur fet)i unvanını · raz etmiştir. ın ercum ın en ... uraya n e- • Esasen bu harbin başlang ıcından-

musikisi tarihini, ebediyete kadar Me'hazim, diyor ki: [Müşarün- diyorum, siz de okuyun da bunlar- Hurda lncı·rden Fırın 1 ~. rda un tir. Brezilya kahve şirketi müdü- beri Mihver devletleri ricalinin ta-
"t" k 1 b d uf • ka b k &1 rü Azmi tevziata müsaade edilme. go urece o an u neşriyattan do- ileyhin iktidarı musİJ'isi sadece ku- an tasavv manası çı rın a a- kip ettikleri usul bu olmuştur. Mli-

1 K l 1,. k h I ki 1 si için Ticaret Vekaletile temaslar-ayı, onservatuvar mues~ıni laktan öf!renilm1'kten ve meşkedil . . ım: a" a a ve . kalemelerin vukubulacağını e\ ve!-
"'-~ onun güzide tasnif hey'ctini ı mekten ibaret olmayıp, (nota) usu.! 1 - Ey dostlar beni meyle bes- Sa anıyormuş• ~a bulunmak üzere Ankaraya git. ce ilan ederek haftalarca cihan 
§Ukran ile yadederken; derin vu- !ile çalışarak bihakkın üstadlık leyin ki sararmış yüzüm kıpkırmızı ---o-- miştir. ~ matbuatında dedüoodu ve tahayyü-
kuf ve mali'ımatile bu büyük mertebesini iktisap eylemiştir, Ka- 1 fakuta dönsün, içki o kadar hoş Al d 3 " He r gün kon trol lata meydan vermemek, mülakat 
işin en kudretli amillerinden olan nun çalmaktaki mahareti (Farabi) 1 şeydir ki benim ölümü bile imam manya a muesse- Asker ailelerine olunca da mevzuu hakkında hiçbir 
(Zekai zade Ahmet Efendi) de lıl- derecesinde, uddaki kemali ise, . onunla yıkasın ve tabutçu da ta- se bu işle meşgul yapılması bildirildi ıey sızd rmamak, fakat varılan ka-
yık olduğu iftihar hissesini hür- adeta Sehir mertebesinde idi. Şark butumu asma kütüğünden yapsın! . . . yardı m ı• Ş ı• rarları bilahare ş iddet ve azimle 
metle takdim etmelidir. musikisi üzere (sonometre)nin ter. 2 _ Zühreden aya kadar gezme- AI:_nanlarla vanlan bır a_nlaşma. Şehrımızde bazı fırıncıların un • tatbik etmek. Ancak dünya efkarı 

Bu muhterem zat, pederi!ıe pek tibi, daha doj!rusu ihtiraı, dehası- diğ cm yer kalmadı, fakat bu gez- Y~ gore ıb: :memleke~ Y:~de; 35o ~~~ sa~ıkları a~aşılınırır. Hallbu. neticeleri üzerine hükmederek gö· 
lıayırlı bir halef olarak yetişmiş, nın eseridir... Mukabele günleri, diğim yerlerin hiçbirinde içki ka- bın !ıra ı ıncır _ver~ ece ~· . ~- ı 1 ırı _ara ~er en 1~n a;;:: yanız Dünkü toplantıda ye- rüşme mevzularını bilahare istih
yalnız musikide değil, diğer ilim-• (mıtrib)de okunan ayinleri büyük dar meclisi şen!enrliren bir şey bu- dan _b~~a lOO bın liralık bır ın~ır ekmek ımalın~e ku anı__ ası lşa~t raç etmek mevkiine düşürülmek. 
lerde de kemal kesbetmıştir. Ve bir dikkatle takip eder, gerek usul- lamadım. Aptal meyhanecinin ak- P_artis~nın satışı etrafın~~ ,;;: ~· • ı koş~lm~·ş· ~~du~~an !un B~ edi- ni bir formül bulundu Demokratik devletlerin takip et
bilhassa on türlü (Kur'an) oku- de, gerek nağme ve terennümlerde ima saşarım ki paradan çok güzel ruşmİe e~ cereyan etme e_ · a- 'Y

1 
e eıs ıgı_ ara ~n an . !ayma am. Kaymakamlar dün vilayette Va- tikleri sistem ise büsbütün başka

mak suretile bu husust ilim de hiss tt·-· k 1 d- ""klükl . 1 -. k" . k b"I; d t J len zrnır pıyasalarında bır kısmı ıklara verılen bır emır e fırınla • l ' .. Ah t K • . li dır. Bı'r go·· ruş·· me olmadan evvel , e ıgı usur arı, uşu erı o an ıç ıyı para mu a ı ın e sa ı- h d im k .. 3000 t k d h .. k tr r· b k b.l ı muavını me ınıgın reıs -
temayüz eylemiştir, - mukabeleden sonra - derhal icap yor. Satacağına kendi içsin enayi! urk ~ 0

. ab tzere kt dı on a ar rın ~rgu~ on 
1 
° u .. ".; .. u : 1 ğinde toplanarak asker ailelerine tantana ile konferansın akdoluna-

Bir taraftan dahi pederiniR, di- edenlere ihtar ederek, Mevlevi mu. 3 - B'.rtakım boş sözlerle benim sto ıncır u unma a r. "nı s~d~n ti ır~ncı _ar g~se. terb 1 yardım işi üzerinde görüşm~ler. cağı ilan olunmak, ufaktefek te-
ğer taraftan da (Bahariye Mevle- sikisinin en küçük bir aksaklık kafamı sişireceğinize, rakı ile, şa- Söylendiğine göre Alınanlar bur · ~ şlı e et eczıye e e erı e dir. reşşüh ve gevezeliklerle hatta mev-
vihanesi) şeyhi (Hüseyin Fahred- göstermiyecek derecede mükem-[ rapla gBnlümü şenlendiriniz, son- da incirlere süt karıştırarak bazı g 0 unmuş ur~ Bu yardımın daha çabuk ve esas zuu örten esrar perdesinin hiç ol-
din Dede)nin musiki terbiyesi al- mel olması lazım gelecej!ini söy- ra da ben ölünce cismimden hfısıl kimyevi muamelelere tabi tutmak. lı bir şekilde yapılması için yeni mazsa bir ucu aralık edilmek bir 
tında, irsi musiki istidatları inki- !erdi. l (Daha var) (Devamı 4 üncü sayfada) ta ve bir nevi kahve elde etmekte- Türkiye • İsveç ticaret bir formül bulunmuştur. nevi itiyatttr. Hatta bu alışkanlık 
taf etmiş olan Ahmet Efendi, ge- _ dirler. Almanyada bu işle uğraşan anlqmuı Vali ve Bel<.>diye Reisi Lıllfi Kır o kadar ileri gitmiştir ki devlet 
rek pederinin ve gerek bütün 3 büyük müessese .ın1!vcud olduğu İ dar bu formu·· ıu·· Dahilı"ye v-'-"'eti-ıresleri deg"il, sefirlerin gidip gel-

) 

Türkiye ile sveç arasında bir =ıu 
• Mevlevi ve gayrimevlevi - musi- ( söylenmektedir. müddettenberi Ankarada cereyan ne götürmüştür. melerinin saikleri bile herhalde a· 
ki üstadlarının eserler~ ~taya 1 rlı AHKEMELERDE ve p o L ıs T E eden ticari görüşmelerin tam bir ğ :zdan kaçırılır. Bu tarzı muhake-
alıp hıfzetmek suretile buyük bır ı _ _ Alacağını iıteyen arkadqını anlıışrna ile neticelendiği hakkında Muallimlerin kıdem zamlan menin son delili de şu dakfkada 
isabet göstermiştir. . 1 • • • öldüren Ahmet 3 .eneye ! bugün şehrimizdeki alakadarlara T qrinievvelde verilecek ~ister Ruzvelt ile gör.üşmek ve va-

Başta, (Bay~tl B~li~)- maka- Kendısını evden kovan karısını mahlrum oldu mali'ımat gelmiştir. Anlaşmanın Kıdem zam~ı al~cak olan ilk ~yet hakkında ~alu~at ~ermek 
mından .. b~_r ~~yın)ı_ şe~ifı olmak Bundan bir müddet evvel Şile • bugünlerde imzalanması beklen - ! mektep muallımlerıne verilecek uzere. memleketıne do_n~uş olan 
11zere, yuzu mutecavız, dınl ve gay. k kt k "' k }k d nin Kumbaba mevkiinde hayvan ınekledir. kıdem zamlarına ait tahsisat cet - Amerikanın Londra Sefırı Wınant. 
ridini eser bestelemiştir. Bu itibar· 50 8 a CSmege a tşaD a am otlatırken Tevfik ve Ahmet Gül J I B !ık ih veli tasdik edilmek üzere Ankara. ın seyahati etrafında yayılan ha-
la Mevlevi musiki tarihinde, na- isminde iki genç kavga etmişler. ta yay~ a racatı ya gönderilmiştir. berlerdir. Londra ve V'lfington tel. 
mını ebedileştirmiştir. Bir hayli dir. Tevfik Ahmet Gülden vaktile yenıden bqladı Bu zamların tevziatına Teşrini- graflarından haber öğrenôyoruz ki 
yaşlı olmasına rağmen, bugün de Dün Birinci Ağırceza Mahkemesinde 9 sene kendisine sattığı koyun çanları be. İtalya ile olan ticari mübadele. evvelden itibaren başlanılacaktı!'. Sefir Mister Çörçilden Mister Ruz-
gençlere nümune olacak bir faali- " h • delini istemiştir. Ahmet Gül Tev. !erimizde son günlerde bir artış Hayvan hastanesinin faaliyeti velte gayet gizli ve çok mühim bir 
yetle, il_ mi v_azıf_esine. dev. am et_, 9 ay Ve } 0 gun apse mahkum edıidi . <!örülmektedir. Uzun müddetten _ Fatihteki hayvan hastanesinin haber gö."türmekt_edir. Y_in.e öğreni-

h ki ke d fiğe ne parası istediğıni sorunca u k (H ) h k ki d 
mektedır. Hıç şup esız n I· p it d t Ki k l k .. . . il Tevfik hiddetlenmiş ve elindeki beri görünmiyen İtalyan balıkçı faaliyeti gittikçe ge~lemektedir. yocuz ı ess ın a ı urumu 
sinden daha uzun zamanlar mu- anga ı a o uran r or a a • gune ındir mesine karar vermiş. E .. 1 b 1 . · d k • h hakkında mahrem ve kat'i mahi-' ' 1 H b da b" ·· dd t ı· sopayı Ahmedin kafasına vurmuş- gemileri tekrar limanımıza gelme. zcum e u yı ıçın e mez ur as. 
vaffakıyetle istifade edilecektir. nsı ayganuş un n ır mu e ır. g"e başlamışlardır. Bu İtı"barla ı·tal- tanede 4774 beygir 1269 ester 24' mat Amerika Cümhurreisine bildi-

evvel para sıkıntısı ve ma~t dar· İki karmanyolacı maznunu tur. Bunun üzerine Ahmet Gül in- • • ril kf B "ki h b b" 
Son devrin Mevlevi musikişinas- ! - . . k k T f .. aldırm yanların balık mübayaatı yeniden merkep, 2953 köpek, 2015 kedi te- ece ır. u ı a er ır arava 

!arından olan (Rifat Bf.y, Rauf lıgından kavga _etmışler, Kırko~ bu mahkemede çağını çe are ev ıge s ış davi olunmuştur. - getirilerek biraz da hayalin dizgini 
Yekta Bey KAzım Uz Bey Nayl hale aldırmadıgından karısı Hay • Hasan Yılmaz ve Bclkis adında ve bıçağını Tevfiğin kalbine soka.. ba,Jamışt ı r. Diğer memleketlere 1 b' l y k"l" • .,_,1_

1 
• salıverilirse (Winant)ın İngiliz hü-

' ' 1 b . K" k ·d k k ··ıd · · .. tur·· yapılan ı·ııracat normal şartlar al n ııar ar e ı ının teuu1< erı Emin B~y Bolahenk Nuri Bey ve ganuş ır gece ır oru ~v en ov. iki kişi evvelki gün Aksarayda, R 0 urmuş · • B" k .. . . . . kılmetinin harbin idaresi ve de-
• ' şt r Kirkor o geceyi bir kahve- Ahmed" ed . d Birinci ag" ır cezada devam edil • lın c'a deva!!! etmektedir. Dün muh ır aç gundenberı şehrırnızde h hakk d k d- . Mevlevi ayinlerinin son bestekarı mu u .· . . ıyy e yangın y~rın en aeç bulunan a·u·mru··k ve İnhisarlar Ve.. vamı ile sul ın a i uşı.in-

k 1 Ahm d. n\ h k · telif memleketlere 120 bin liralık olan Ahmet Bey)in de isimlerini de geçırmek meburıyetın<k! kal • mekte olan piyango bayii Ali Fua- ıne le o an e ın u a emesı J· 1. R .f K d . t tk"kl . celerini Vaşinglona izah etmek is-
. k k d" · · dı ··nl 1 d " ·ddJ · ı· M hkeme Ahmet ihracat muamelesi kaydedilmiş ve . ı ı aı ara cnız e ı erme 1 b 1 kaydederken, bu devrin en kıymet- mıştır. Kır kor arısının en ısını o emiş er ır. I aya göre, Ha- sona ermış ır. a devam etmektedir. Vekil dün Güm tediği gibi bir neticeye van a i ir. 

li · kovmasına kızarak ertesi günü san Yılmazla Belkis, Alı Fuadın }ulün suçunu sabit gördüğünden bu meyanda Mısıra ve Almanyaya Bu tarzı muhakemenin doğruluğu 
· şahsiye.ıerinden olan (Mesnevı- 3 seneye mahkum edilmesine, an- tütün satılmıştır. rük ve 1nhbarlara bağlı bulunan 

han Mehmet Celaleddin Dede E Ha_vganuşun yolunu kesmiş ve ka. para cüzdanını ve on tane piyango b""t"" .. 1 . . meşrut değildir. Yalnız gevezeliğin ' - ı lm 1 d cak suçta ag-ır tahrı"k bulunması ve Gö ··u·· H bak k u un muessese erı gezmış ve u -.. biletini zora a ış ar ır. "nu u asta ıcı urıu • 1• doğruabileceği imkanları göster. 
fendi) hakkında da birkaç söz soy- ısını yere yatırarak kadını bıçak. y k 1 1 1 d"" dl" ·aşının ku""çu··k olmas' hasebile bu r.ıumı fiaaliyet etrafında a aka • ikk t d _ a a anan suç u ar un a ıyeye · .,.ıldı mek bakımından d · a e ege.-. 
lemeyi, Mevlevi musiki tarihi na- la ag·ır surette yaralamıştır. ı· k . . S lh C cezanın 3 seneye ı"ndirilmesine ve ""3' darlardan izahat almıştır. Raif Ka- h k teslim edtlmişler ve ıncı u e- Şu halde Brenner mülakatı a -
ınına lüzumlu addederiz ... Pederi- Birinci ağır cezada rüyet edil - zada sorguları yapılmıştır. Sorgu Tevfiğin babasına 500 lira nakdi Aksarayda Kızılay hastabakıcı radeniz şehrimizde daha bir kaç kında elde mevsuk hiçbir mali'ımat 
nin postnişin olduğu Yenikapı . netı"cesın· de l{asan Y,lmaz tevkif '.azminat vermesine karar venn;._ !ık mektebinde dün bir gönüllü gün kalacaktır. ht 1 

d . 1 . h t mekte olan KiTkorun muhakemesı -·-. Kadıköyun'" de Alh•ol alnmda yoktur. Yalnız mu eme mevzu-
Jıılevlevihanesin e goz erıni aya a 1 . edilmi•, Belkis serbest bıraı...ı~··- ..,. k" e ın" e parmaaını hastabakıcı hemşireler kursu açıl. , .- !ar mebzulen hatıra gelebilir. Ni-

l bu t da k ·· •·~k dün netice enmiştır. -. ~·~ ,...ıyma ma m ı • B k 70 ,_,_ k ı'ıtı"mla" klere '--·'anacak açmış o an za ço yu""" tır. ka mıştır. u ursa genç....,. ve a- ""'T' tekim İngiliz ve Amerika radyo. 
ilmi vasıflara malik olmakla bera· Mahkeme, Kirkorun kansını öl- s· I • k I __ ,_,_ .... pbrmıt dın iştirak etmiştir. . Kadıköyündeki altıyol aj!zının a !arı ve gazeteleri binbir ihtimal Ü· 
ber bilhassa en guz·· ide Mevlevi mu- dürmek kastile yaraladığını sabit ır ame enın ° a ....... .-e Fatihte Hoca Üveys rnahalleain- çılması için hazırlanan plan dün 

•--- "ıldı" ı d Bah ed Albn dütiJor - ıerinde konuşmaktadırlar, Müka-ııilti üstadlarından idl Tambur çal· go""rdu'·ğün· den 22 sene hapse konul. _. le oturan 13 yaş arın a a · ~ehlrcilik mütehassısı M. Prost ta. 
" ükk . da alı - lemenin vukuu zamanına nazaran ınaktaki maharetı,· emsalsizdi. Hem ak Kirk de ,__ Feriköyünde. Baruthane cadde- ,!in ulkii kasap d.. ilnın Ç - Altın fiyatlarındaki düşüklük ık! rafından Vali ve Belediye Reisi 

masına, anc orun ev n """ kt "kl · li Balkan ve Girit muzafferiyetlerin, 
musikişinas ve hem de şairdi. Musi. sinde oturan Mahmut Şişlide kadi- ;ırken parmağını ele rı e ış yen vam etmektedir. Fiyatlarda dün Lütfi Kırdara verilerek tetkik o -

vulmak ruretile ağır tahrik netice- k t den aonra takip olunacak istika· ki nazariyatına, çok kuvvetle va- fe fabrikasında çalışırken bir lııolu- :ıyma makinesine ap ırımş ve de 15 k~ kadar bir tenezzül tunmuştur. Burada yapılacak olan 
'nd · 1 · l · · y al uk al met görüşülmüş olabilir. Askeri klftı. Buna binaendir ki, bu derin sı e suç 1' emış 0 aıası ve suçun nu makineye kapt1rarak kestirro4- Jarmağı kesilm!ftır. ar ı ÇOC kaydedilmiştir. Dün bir tın 26 :stiml.ik hazırlıkları da bitmiştir. 

bb 1. de kal al ıar-'- ted altı 1 k -'-~-- 1 harekitın hangi ~ikamette ve °" vı>kuf ile bestelenı.lş olduğu (düga- tam teşe üs ha ın ması do- tir. Yaralı Şişli Etfal hastane&inl lastaneye k dırı .... avı. • ira 45 uruş üze,.,....,.. muame e flemen faaliyete geçilecektir. 
hı cedit) makamıadakı· "·tadane a· - la ·1 n 9 kaldır·'-·~tır na alınmıştır, görmfi•tiir. şekillerde inkişaf ettirileceği çelik "" yısı e cezasının • şene ay ve on ._ , ..., pakt ile ba"'lı iki devlet ""finin tet. 

p. z • r g u n Ü kik sahası:. girmiş o~k muhak· --·· .. --------ıo--~-----
if ':,~~~~~~! 

llıüellıfi: IBFAN DOOil 

Limon çiçeği nişan elbisesinin i. 
çinde Yıldız, bu gece oldukça ağır 
ve ciddı gcirünüyordu. Onun bir 
kaç ay <;vvelki şımarık hali gözü.. 
mun önüne geldi. Adeta bu haline 
sevindim ve mes'ut olmasını dile
dım. 

Yüzlikler takılıp ta erkekle kız 
kol kola gıri!ı masalarına dogru 
yurürlerken, etraftan miıthiş bir 
alkı tufanı başladı Bu hale iş ıra k 
etm mek doğru olmıyacagı i~ın, 
ben de ellerimle bu alkış kafilesi.ne 
ka ı ım. 

Bir aralık Yıldızla göz göze gel. 
dım. Çok acı bir bakışla lı<;>nı siızü. 
yordu. Onun bu bakışı karşısında 

IWe~IRewen• 6' 

anneme dönerek gelişi güzel ko
nuşmıya ba;;ladım. 

Bu gece gelmemiş olsaydım mu. 
hakkak ki daha iyi olacaktı. İhti
mal ki, saadet arayan bir kızm içi. 
ne zehir kalıyordum. Bundan ev. 
ve! geçen hadiseler lıep gözı.imün 
önüne ~eldi. Öyle zanned iyorum 
ki, onu ben daha ziyade at gezin
tisi yap .ıgım zaman kırmıştım. 

Caz durmadan çalı} ordu. Necati 
beyle Yıldız hanım dansetmiye 
başladılar. Bütüa nazarlar onları 
süzuyordu. 

Annem adeta ağlıyacak vaziyete 
gelmişti. Onun bu lessürünü der. 
hal anladım. iki sene e\·vel.ki nişan 

lini göz önüne getiriyordu. Ben ise tün hakkınız nişanlınıza aittir de· 
be gece maziyi hiç diişünmek iste· itil mi?. 
miyordum. Mahzun" bir tavır aldı. Hakika -

- Ne var anne, dedim. Sıkıldın • . l:en genç kızlar çok anlaşılmaz mah 
sa gidelim artık.?.. lılklar ... 

- Hayır oğlum, niye sıkılaca. - Öyle olsun Ferit bey, ded;_ 
ğım .. çok gü•el eğleniyoruz.. Yalnız çok yazık ki, bir kız sizi a;. 

Bir aralık ben de dansa kalktım. dalmak küçüklüğünde bulunmuş .. 
Yıldızın neş'eli bir gecesin<k! otur- Halbuki bana nişanlı olduğunuzu 
mayı muvafık bulmadım. söylemiştiniz .. 

Annem tabur komutanlarının - Bunları ner.,den öğrendiniz 
masasına gitmiiti. Dans bitt iği za. Yıldız hanım?. 

man ben de aynı masaya giderek - Babamdan.. alay komutam 
Yıldızı tebrik ettim. söylemiş. Zannedersem nişanlını -
Nişanlısı bir arkadaşı ile konu. zın babası ile mektuplaşıyorlar • 

şuyordu. Yalnızlığ ından istifade e- mış .. 
derek k0nuşmıya başladı: Aklıma, birkaç hafta evvel alay 

kıp eve gitmeğe karar verdim. O 
benim bu fikrimi anlamış olacak 
ki gülümsemeğe başladı: 

- Beni mazur görün Ferit bey .. 
artık bu hususta konuşmak sala • 
hiyetini bu geceden itibaren kav
bettim. Yalnız son ricam, sizinle 
danselmek .. malı'.im ya, Cumhuri -
yet Bayramı gecesi bana ummadı. 
ğım bir darbe indirdiniz. Ben emın 
olunuz ki hepsini unuttum. Çünkü 
siz haklı imişsiniz .. 

Onun bu arzusunu reddedeme • 
dim. Nişanlısı Necati Beyin mü -
saadesile dansa kalktık ve pistin 
ortasında dönmeğe baı;ladık. 

_ Siz benden daha betbahtmış. komutanınm beni çağırışı geldi. Baygın gözlerle yüzüme bak -
sınız Ferid bey .. her şeyi ögrrndi. O vakit ben bu kadarını ümid et • maktan geri kalmadı. Ben ise ko • 
ğımi zannetmiştim, halbuki aldan- mcmiştim. Demek ki benim ma - nuşmaktan bile çekinerek müte • 
ml§ım.. z· m, yakın ela buradaki er tarafın - madiyen irademe hakim olma~" 

- Artık bu bahisleri bırakalım dan öğrenilecek .. harekata gitmem 
1 d G ld · kt çalıştım. Zaten başka bir şey ya -

Yıldız hanım, bakın sizin mış'enize çok iyi o du oğrusu. .. e ' en 
bütün salondakiler iştirak etmek sonra da başka bir çare du ünü - pamzadım ki.. çünkü om. karşı 

·· ıb~ ~imdiye kadar ufak bir temayül istiyorlar. Ba<ka seylerden bahse - rum e "'·· • 
iiniz. Ha ta benimle hiç alaka<lar Yıldızla müsahabeyi uzatmak bile duyınadun. 

u ü.nden itiıb..rea bil. i.itemedım. Son olarak dansa kııl. (Daha var) 

kak ve bedihidir. 

G 1 t Diğer taraftan Fransanın askeri a a a sar a y ve siyasi durumu itina ile miitalea 

F B h t k edilmiş olmak iı:ap eder. Çünkü son • a ÇC C rar Alınan • Fransız işbirliğinin Ame-

k 1 rika ve İngilterede uyandırdığı aa r Ş 1 a Ş ı y 0 r k:isler Mihveri çok ilgilendirecek 

Bu maç bir 
mahiyetinde 

revanı 

olacak 
Galatasarayla Femırbahçe klüp.. 

leri bu hafta Fener klübünün Ka
dıköy stadında cGalatasaray gü • 
nü•nÜ tes'it edeceklerdir. 

O gün bu iki güzide klübümüzün 
A. ve B. takımları karşılaşacaklar 
ve ayrıca Türk futbolüne büyük 
zaferler kazandıran eski futbolcü. 
!er bir araya gelerek, bir tekaütler 
maçı yapacaklardır. Halkın sene • 
lerdenberi sahalarımızda göreme -
diği Zekiler, Ala'lar, Nihad ve 
Mehmet Nazifleri sahada b ir daha 
görmek muhakkak ki bamba k 
ve zevkli bir 5PQıl' hidiseai halin 
a!OM:aktu' , 

mahiyettedir. Vişi Fransası yavaş 
yavaş harp mahrekine girmiye baş
lamıştır; hatta Sı·ri:vede ve den;z. 
!erde Büyük Britanya kuvvetleri
nin hücumlarına uğramaktadır. A· 
merika ise Vişiyi çok şüpheli na
zarlarla görmektedir. Bu gidişin 
kaypak mail bir satıh üzer"nde 
Peteni Almanya ile ve o safta har
be iştirake kadar sürük!iy<.>bilır. 
Fransa müstemlekedeki ü lel'I ıle, 

Şimali Afrikadaki kuvvetlerile e 
bilhassa elinde bulunan donanma· 
sının bakıyesilr askeri mi;him bir 
varlık sayılab lir. Yakın Şark ve 
Akdeniz, Süvevş boğuşmalarının 
n had bır safha,ında ve muhtemel 

bir Büyük Britanya ada<ına ta r· 
uz ihtimallerinde bu kuvvetlr n 

(DevamJ f üncü sayfada) 
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Bohemya ve 
Moravyada 

Alman makamları 
82.000 memura 
işten el çektirdi 

Londra, 4 (A.A.) - Londrada 
bulunan Çekoslovü makamlarına 
gelen haberlere göre Alman ma
kamları Bohemya ve M<>ravya'da 
82.000 memura işten el çektirmiş
lerdir. Bunlar arasında Prague hü
kiımet memurları, mahalli beledi-

Hırvat!arın eski
reisi Maçek 
mevkuf 

Hırvatistanda 4 as
keri mahkeme 
teşkil edildi 

Kudüs, 4 (A.A.) - Orta Şarktak; 
Hırvat mahf:Uerinde öğrenildiğin < 
göre bir müddettenberi kendisin 
den haber alınamıyan ve öldüğ. 
zannedilen köylü partisi lideri Mo 
çek, Kupeniç'de nezaret alt.nd: 
bulundurulmaktadır. Partinin reh 

ye memurları, posta miivezzileri, muavini Koşutiç de tevkif edilm~
demiryolu memurları ve öğret- tir. 
menler vardır. Memurların böyle Son günlerde Hırvatistanda 4 
kütle halinde vazifolerine nihayet hususi askeri mahkeme teşkil edil
verilmesi işgale rağmen devam e- miştir. _Bu mahkeme_ler şimdi ku_k
den bozguncu hareketlerine atfe- la hükumete karşı ~ınayet suçu ık 

. .. mevkuf bulunan bırçok kımselerı 
dilmek.tedır. Son gunler~e dört muhakeme etmektedir. Bu ccina-
tren kazası olduğu ve faıllerının ı t y 1 Kr 11 • k . . . . ye • ugos avya a ıgına arşı 
yakalanmadığı bıldırılmektedır. d k tt· sa a a ır. 

İtalya kralı Macar 
başvekil ini kabul etti 
Roma, 4 (A.A.) - Stefani: 
Kapitol'ü ziyaret ettikten sonra 

Macar hükiımet reisi Quirinal sa 
rayına giderek Kral tarafından 
kabul olunmuştur. Bardossy ile 
hey'etin diğer azası bundan sonra 
Kral tarafından öğle yemeğine alı
konulmuşlardır. 

Amerika bahriye ko
misyonunun kararı 
Vaşington, 4 (A.A.) - Bahriye 

komisyonu Amerikan ticaret va· 

nutku 

Şarki Afrikada 
İtalyan tehlikesi 

Pretoria, 4 (A.A.) - Cenubi Af
rj}ca kuvvetlerinin Şarki Afrikaya 
gönderilmelerinin yıldönümü mü
nasebetile dün radyoda bir nutuk 
~öyliyen . Mareşal Smuts bu rnınta· 
kada İtalyan tehdidinin bertaraf 
edildiğini ve Cenubi Afrika tarihi
ne şanlı bir fasıl daha ilave edil
miş olduğunu hatırlatmış ve şimdi 
Cenubi Afrika kuvvetlerinin, Şi
mali Afrikada daha büyük Alman 
kuvvetlerile karşılaşacağına işaret 
etmiştir. 

purlarının, Kanada ve Amerikayı 
Avustralya ile Yeni Zelandaya 
bağlıyan deniz yollarında işliye

rek bu hatlardaki muvasalayı te- Şimali Afrikada daha çetin rnu
min edeceklerini ve bu suretle 12 harebeler olacağını beyan eden ha
tngiliz gemisinin İngiliz harp hiz· tip demiştir ki: 
metlerinde kullanılmak üzere ser- Cenubi Afrika, cephede bulunan 
best kalabileceğini bildirmiştir. kıt'aların mevcudunu idam!' et-

Knoks harp gemi erı· mek için yeni gönüllülere muhtaç
tır. Bu dawtiınin boş netice ver-

İnşaa hnda mucize miyeceğinden eminim. 

yaratılmasını istiyor Bir Portekiz balıkçı 
Vaşington. " (A.A.) _Bahriye gemisi tecavüze 

Nazırı Albay Knoks gemi müceh- uğradı 
hlzleri konferansında bir nutuk Lizbon, 4 (A.A..) _ Exportador 
söyliyerek harp gemilerinin inşaa- balıkçı gemısi Afrika sahillerinde 
tında bir mucize yaratılmasını ta-. Blanco burnu açıklarında avlanır· 
lep etmiş ve bunu Amerika ile ln· ken meçhul bir denizaltının ateşi-
gilterenin denizlerde hakimiyetle- ne maruz kalmıştır. Mürettebattan 
rini idame edebilmeleri için iste- iki kişi ölmüştür. Aralarında ya
diğini beyan eylemişlir. Knoks, de- ralılar bulunan diğer yirmisi salı 
niz ve hava kuvvetlerinin mes'ut günü Lagos civarında Moreto'da 
bir işbirliği ile harbin kazanılaca- ı karaya çıkmışlardır. Portekiz ~a
ğına şüphesi olmadığını ilave et-1 kamla_. hadise hakkında tahkikat 
miştir. açmışlardır . 
..;..----------~~-!!!'!!!!!!"!!!!!~~~---~~!!!!!••"'!'"ti!!!!!!~~ 

~ 

..,,..,.~~.....,'< ASl<ER1 VAZİYET , 

Suikast mı? 
Amerikanın Londra 
deniz ateşesi muavi
ninin ölümü şüpheli 

görüldü 
Londra, 4 (A.A.) - Dün akşam 

' Ç vakit öğrenildiğine göre, A
,erikarun Londrada deniz ataşesi 
nuavini olan deniz binbaşısı Wal

ter Raymond Jones ölmüştür. 
Amerikan Büyük Elçiliği bu ö

ü.m etrafında tahkikata başlamış
,ır. Bunu resmi tahkikatın takip 
·dip etmiyeceği malfım değildir. 

Ölümüne tekaddüm eden günler
'e hasta olan Jones bekardı. Ge
;en Kanunusanide Londraya gel
mezden az evvel Ruzveltin yaveri 
ve bu sıfatla da Riyaseticümhur 
yatının kaptanı bulunuyordu. 

Bir hafta evvel Londraya gelen 
bir haberde Paul Hammond adın
da diğer bir subayın harbin devamı 
müddetince Amerikan Büyük El
çiliği deniz ataseliği muavinliğine 
tayin edilerek Londraya hareket 
ettiği bildirilmiştL 

1NrtHAR MI E'ITİ1 
Vaşington, 4 (A.A.) - Bahriye 

Nezaret~ Amerikanın Londra de
niz ataşesi muavini Binbaşı Wal
ter Raymond J ones'in intihar etti
ğini bildirmiştir. 

Jones Şimali İrlanda limanların
dan birinde bulunan bir gemide 
kas~tura ile kendini öldürmüştür. 
Adli tahkikata başlanmıştır. 

Romanya Atina elçi
sini geri çağırdı 

Bükreş, 4 (A.A.) - Stefani: 
Neşredil1'n bir kararname ile Ro

manyanın Atina Sefiri Gane'nin 
vazifesinin sona erdiği ve bunun 
için geri çağırıldığı bildirilmekte
dir. 

Küçük haberler 

* Londra - Hür Belçika istih
barat bürosu, Belçikalı pilotların 
halen Orta Şark İngiliz hava kuv
vetlerile işbirliği yaptıklarını ve 
Girit üzerindeki harekata iştirak 
etmiş bulunduklarını bildirmekte
dir. 

IKIJAM SA.Yl'A - • ----
r BUGUN ' ( -- Ü 1 J t..r 'il~ 
ıstYASif GUN N MESGE.L
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R ~=K:~~~~-ı 
l v Azı y ET ' A tlantik denizinde ve İngilte- 1r1 1 n ışga. - . ,, 
S . . . re adalarını çevıren Manş Şayia ,JuumaJr 
urıye, pohtıka sah- ve Şimal denizl1'rinin sularında ı· d \ lıa.tal<iuıa dair 

nesinin Ön planında ana vatanın nakliyat yollarını taı - 10 en 5 0 n r a Zaman zaman, maksadı belli ol· 
yare ve tahtelbahir taarruzlari 1 rnıyan bazı kimseler tarafından çe-
kesmek hareketlerine fasıla ver Akdeniz, Arabistan şitli şayialar çıkarılıyor. Bu şayia· 

İtalyanlarla Bulrarlar ve miY"n Almanya, Akdenizde İtaıy; •tar ekseriyetle bizimle wya yakın· 
Macarlar aruında ihtilaf çıkb ile birlikte raauyeani . devam et ve Mısırda bekle- 1 ıarımızıa ata.kadar hadiselere da· 

G" .d. tirmektedir. Girit adasındaki Al ı·len hareka"' t 1 ir_dir. Akla bir_ sual.geliyor. B_u şa-
ırı ın işgalinden sonra Suriye manya muvaffakyetine mukab n yıaların hedefi nedir, bu şayialara 

beynelmilel politika sahnesinin ön t ngilterenin Iraktaki hareket; ı.2. ...azan: Hamiıl Nuri lmudı karşı ne yapmak lazunT .. 
plii.runa geçmiştir. Gelen haberler tırmak, Arap t1'sanüdünü önleme!. Nanemolla: 
bu meml1'ketin yakın bir istikbal· ı t gayretleri hedefine vası o muş • :ni.r mahallerdeki Almanya ve t • _ Çıkarılan •ayiaların hedefi 
de askeri harekata sahne olabile • F Y tur, denebilir. Suriyedeki ransa. talya tahrikleri ve hareketlerı,· Ber bizi ve bizi yakından alakadar e-
ceğini anlatmaktadır. Mücadele b nın tayyare meydanlarına u ara· in ve Romada umulan neticeleri den meseleler karşısında vaziyeti· 
sahnesi olan memleketl.,r hakkm • ziyi işgale ge11'cek piyade, topçı. ı.-eremez. mizi ögr-erunek için yapılan dene-
da tıpkı şimdi Suriyedekiler gibi · ı · · ko 
h be 1 1 . tank cüzütamlarının ış erını Mihvtt devletlerinin Şimali Af· melerden b••ka bir şey değildir. 

a r er ge mıştir. Bir gün Alman- 1 ı tak ..., 
,__ ask . aylaştırmak maksat arını ;ı rikada •[ısır ve su··veyş kanalını dedi ve ilave etti: 
wıın er ıhraç ettikleri haber ed"ld" f " eylediği bir aralık zann ı ı, a • istihdaf eden hareketlerinin ne _ Bu dedikodulara ehemmiyet 
veriliyor, ertesi gün Almanya bu k · s · d k. h 
h be . k t" at anlasıldı kı, urıye e ı a,-J tarzda ı·nkişaf edeceg· ı şımdilik kes vermemek, hükümetin ve gazete-

a rı a ıyyetle tekzip ediyo~, · 1 1 ı meydanlarını ngi tere tayyare e · •· ı· rı· ıemez. Tobruk mu·· stahkem mev !erin verdig" i malumatla iktifa et-
bunu müteakip İngilizler tarafın - · ı v· h .. 

rınin bo:nbardıman arı, ışi u • kiindekı· ı"ngiltere kuvvetlerinın mek bugün için en doğru hareket-
dan bir hücum v.. işgal ihtimalle. k" t "ki 

uffi1'ti üzerinde tesir ve azyı c. mukavemetlerınin bertaraf edıle • ıtir. 
rinden bahsediliyor, daha sonra da rini arttırmak, Iraka yardıma gı· M 
Vişinin Suriyeyi müdafaaya karar memesi, Sollum yolile Mersa. at-decek Alman tayyarelerinin yolla· · 
verdıği bildiriliyor. Hulasa şayia • ruh, lskenderiye, Kahıre ist,ka • 
!ar haberler tekz· 1 ··t rını kesmek maksadını istihdaf ~Y- metlerine Alman ve İtalyan taar. Niçin tel&, 

• . . ~ ıp er ve mu a • lemiştir. Fakat bundan sonra, Sı.- . · d ' 
• 

lealar bırbırın.i kovalıyor . . I .
1 

t db. 1 • d ruzı hareketlerınln başlamasına e İyoruz ... 
İ ·ı· l .. . rıyeye aıt ngı rere e ır erı ~ b. • t k"l l Ş"dd •ı· İ tanb llul b" "k pas" ko-ngı ız ere gore, Almanya Fran- beklenebilir. ı' ır manın __ eş_ ı eY, er~ •.. ' e. ısı. s u ar uyu u 

sa ıl1' anlaşmış ve Vişi hükumeti Akd . . b"lh k h cakların hukum surdugu Mısınn rurıma tecrübeleri yapılacağı habe-
Suriyeden istifade hakkını Alman. enııın ı bassak şar kavza • :arp hudutları ve çölleri sahala • rini yanlış anlıyarak fırınlara ko-. . ı •ında Kıbrıstan aş a, mer ezın • d . i k d K h" N · ? !ara vermıştır. O halde ne yapma. d k ... 

1 
d d hi . 1 t rın a yıne s en erıye, a ıre, şuştu. içın." 

t . . e ı .ı.\.1.a ta a asını a ı§ga e • .. · hd f ı· · · ğ" • bol Jd lı? ngılızler bu suale resmi mahi· 
1 

İt 
1 

k . Suvevş kanalını ıstı a ey ıye - Ekm1'ğımız, yeme ımız o u-
. medcn Aman ve ayan as erı 1 k • · ı · - hald f d d "kk" d alp yette hır cevap vermiyorlar. Yal • k ·

1 
. . S . f. 1. •. ·e Mıhver taarruzuna mevs mın gu e ırın an, u an an ı 

uvvet erının urıye ve ·a ı ıs.ın .. · d ğ d k d d h dd d f 1 k"l · · dol nız gareteler Suriyenin derhal iş • . . . .
1
• . d _ nusaıt bulunma ı mı a ay e e. a ın en az as nı ı erımıze • 

. . . • sahıllerıne. Ingı .erenın onanmo . . . d kt f d • v !imi· 
galını tavsıye ediyorlar Resını ma k 

1 
. . f 

1
. t· d . ılırız. urma a ne ay a var... a 

1 d · uvvet erının aa ıv1' ın en emnı- . . . ' . d b , t d anlaşıldığı 
kam ar sa ece Suriyede muhtemel t h" . d k k··ir ti" denecek Gerek Suriy-., ve Fılıstin sahıl • zın e e)ana ın an 
bir Alman hareketine karşı bütün ;e d ıss~ ere ' t u ~e· ı olunması !erine netice itibarile Arabistan gibi lüzumsuz telaşımız bir ekmek 
tedbirl1'rin alındığını bildiriyor • harz a 1 racınat kel şek buuls dı·ıem. ,. varım.adasına bu istikame:ten Sü- sıkıntısının olduğu zehabını orta· 

esap ve rnaıı ı a a e .. ' . .. ık dı 
!ar. k b" . r veyş kanalına, sonra da Basra kor. ya Ç ar · 

Alman kaynaklarından gelen ha· yece.. ır ış ır. fezine, Afrikada dahi Mısıra doğru Naneroollıı& 
berler ise İngilizleri itham etmek- Mustemlekelerde ve J"?,3~da 8~. • ·10vcih edilmesi muhtemel Alman - Böyle lüzumsuz telaşla ortalı· 
tedir. Alınanlar İngilizler iqin: cSu tındaki ~emkketlerd" b~yuk tus ve İtalyan kuvvetli askeri hare • ğı velveleye V1'rmek hem kendi
riyeye karşı bizim harekete geçe. temlekeıere sahıp devıet,trden n- «:e•lerinin başlaması ve irıkişafı 1 miz, hem de diğer vatanda~larımız 
ceğiroizi bahane ederek kendileri giltre ve Fransanın metodlan, her. Akdeniz hakımiyeti hareketleri n~ için zararLdır. dedi ve sözlerin! 
harekete geçecekler. Fakat Vişi hü h~gi bir. ayaklanm~yı bas_tırmak tieelenmeden tam bir ehemmiyet!" şöyle bitirdi: 
kumti Suriyenin bir emrivaki ile ı~ın askerı k~vvetlerıı:ı sevkıle be- tetkik olunamaz ve beklenemez, - Varlık zamanında yokluk te
işgal;ne asla razı olmıyacak ve Al. raber, muhaltt reı.>lerı ve eleman- düşüncesindeyiz. Büyük mücade - !aşı göstermek İstanbullulara ya· 
manya da Vişiye bu yolda müm • ı ları eld1' tutma_k veya el.e alnı~. '.eleri Akdenizde beklemek muva. kışır mı? 
kün olan bütün yardımı yapacak- kıy":'Ilcıları dagıtmak, sus.~nna . ~ "•k olur. M. K. 
tır.> tır. Irana kaçan sabık l.abıne reısı 
Diğer taraftan Vişi bir İngiliz ta. Raşit Ali Geylanl ile_ arkadaşları • 

arruzuna karşı Suriyeyi müdafaa nın kıyamlarını temın eden Al - ( Biiyük tarihi roman:1o8 • ""\ 

ed1'ceğini bildirmektedir. Vişi Su. 1 manya ka_rşısı!'8· _kral naıbı ve mu l Sultan Azı"z Nasıl Öldürüldü ?J 1 
riyeyi İngilizlere karşı müdafaaya halli Abdı:! İlah ıle taraf.arlar~ çı-
h lanırken G 1 Dö" Gol". kanlmış, Ingiltere kuvvetl-erınm '------------Yazan:M. Sami Karayel-
azır enera un . 1 b .. lelik -

. d k" H"" Fr 1 d S . vazi•·ete_ bakım olma arı oy • k b 1 emrın e ı ur ansız ar a un- " · · f • R k k k a e e . Al 1 k .. d f ıe kolayıaştırılmışıır, denebilır. ngıltere usyaya arşı oyma , mu 
yeyı man ara arşı mu a aaya . . t • • 
hazırl~nmaktadır. Dö Gol bu hu - Ancak, Ak_denız~e Mihver dev-, etmek için mutlaka Fransaya muhtaç ıdı 
sıısta Ingilteı:,eden, Vişi d1' Alman. 11'tlerının . ha~ımıy_etlerını temın . . . . , . 
vadan yardım göreceğine emin bu. gayesile Gırıl ışgalınden sonra AI. Yanı, Almanya mevcudıyetını kur- nazın ~rçakof un notası . Par~ 

1• aktad Lo dr d d t "d manya erkanıharbiyesinin hazır • mn•tu Bunun üzerine de siyasi ve muahedesıne bundan evwl ındıril urun ır. n a an a eyı -. · . , __ d bel · -t · · 
-"'ld. · ·· Ge al D .. G 1 ladıgı· yeni hareketlerin başlama - askeri nüfuzunu kullanarak Avııs. mış o..... ar erın mu emmımı 
cu.ı ıgıne gore ner o o . . . 
Filistine gelmiş ve Haytada karar- ınnı beklemek icap _ed1'r. Surıye turya, Macaristan, İtalya uçıer ıdi. . . 
gii.h kurmuştur. veya Fılıstın sahıllerıle Arap mem ittifakını vücude getirmişti. Rusya, Tanzıınatı hayrıye ve 

. • • leketlerine Akdeniz yollarından Sonra da Ruslar, Almanlar Fran· (H. 1272) ıslahat fermanının yapıl 
Fransa Mıhvere gırdı fazlaca kuvwt.ler gönderilerek A..._ saya doğru yürürken Osmanlı İm. madığın~, ?ropaganda vasıtasıle Av 

* Tokyo - Japon sözcüsü, ga
zetecilerle yaptığı görüşmede, Ba
tavia'daki müzakerelerin mühim 
bir safhaya yaklaşmakta olduğunu 
bildirmiştir. * Çunking (United) - Japon 
bombardıman tayyareleri, Çunkin 
ge şiddetli bir hücum yapmışlar· 
dır. Ölü miktarı, 200 kadar tahmin 
edilmektedir. Bu rakam, bu sene· 
nin en vüksek zayiat rakamıdır. 
İngiliz eİçiliğine ve Fransız konso
losluğuna bombalar isabet etmişth. 

Diğer taraftan artık Fransanın raplarla meskun mahallerde yenı paratorluğunun Parıs muah1'desile ~paya ı.an. etn:ıış, ve Avrupa ef • 
Alman işbirliğine girdiği açığa ve ehemmiyetli hareke.lere baş • elde ettiği faydalı hükümler; bir k~n. umumıyı:sı_nı kandırmış, aley 
vurulmuş bulunmaktadır. Amiral !anması işi bitmiş sayılamaz. B~- çırpıda ilga ettiğini ilan etmekle hımıze çevırmege muvaffak ol • 
Darlan bunu açıkça söylemiş ve nunla beraber, böyle bir vaziyetın beraber harbin hitamından sonra muştu. 
d1'miştir ki: husulünde Akdenize hakimiyet Londra muahedel1'rile tamamen Hatta o zaman bu, ferman hak • 

•- Fransanın menfaati Alman • '11Ücadelesinde İngiltere bahriye • naili emel olamamıştı. kında İngilt1're, Fransa, Rusya ve 
yanın harbi kazanmasına yardım sile hava kuvvetl1'rinin müsbet İngilrere, (M. 1870) muharebesi. hatta Devleti Aliyye tarafla~·m • 
etmektedir. Fransa bunu yapacak. rolleri ve muvaffak olabiiecek ~u- ne adeta sesini çıkaramamış, başta d_~n yapıla~ .tetkıkat ne ı_cesınde 
tır.• kavemetleri de hesap edilmelıdır. bulunan Glavuston dahili ıslahata şoyle bır hukum de verilmışt._ 

(D~vamı 4 tincü sayfada) o zaman Araplarla I!l1'ski.ın mez- dalnm gibi görünmüş, sulhten . cTanzimatı h~yriye_ cetvelin~e 
başka bir şey istemıyormuş gibi ıhma! edıl':m vaıdler, ıstı~! edı • 

·· • • t·· len terakkiyala nazarar nı:;bet ka 
gorunm~ u. 

(A.A.) 

- Otomobilim çahndı! 

INGİL TERENiN BUGÜNLERDE SURiYEYİ 
iŞGALE TEŞEBBÜS ETMESi 

Demişti. Filhakika gözlüklü 
adam yerinden killkmıştı. Ka • 
pıya doğru gidiyordu. Genç kı
za, adam takip edilmediğinden 
emin olmak için bulunduğu ta
rafa seri bir göz attı gibi geldi. 
Nezaret altına alındığını his • 
setmiş olacaktı. 

Büyük Zabıta Romanı: 35 
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Diye bağırdı. Garson elindeki 
hesap puslasını sallıyarak: 

- Hesabı görmeden gittiler! 
Diye feryat ediyordu. Bütün 

kuvvetile düdüğünü çalan polis 

İngiltere, Rusyaya karşı koy· bul etıı:_ez_ ooecede çoktur.. . 
mak, mukabele etmek için mutla. B_u ~ilk.um_ (dMah. 1867) seneFsınde 
ka Fransanın muavenetin" muhtaç verılmıştır kı, a o zaman ran. 
idi sa ayakta bulunuyordu. Yine o za-

ÇOK MUHTEMELDİR 
ı ngi!izlerin Suri11eye kar§& Diğer taraftan Kıbrıs adasının 

bir askeri harekete teşeb • bir taarnıza karşı havadan mü-
büs etmeleri ihtimali gün geç • essir şekilde müdafıuısı da İn • 
tikçe kuvvet bulmaktadır. Hat· gilizleri Suriyeye harekde ic • 
ııi bu hareklltın bQfıama..tnı bir bar edecek kadar mühim bir 
gün meselesi addedenler bile sebeptir. 
vardır. lngiliz pzeteleri Suri • Çünki! Kıbnsıı bir tauruz 
yenin fimdiye kadar işgal edil halinde ln.giliz to;yyareleri tı • 

memesini biı- ha.ta saymakta ve zakta bulunacağından icabı ka-
bundan dolalfl alıikada:- ricali dar milessir yardımlarda bulu • 
açıkça itham etmektedir. ııamıyacaktır. 

Almanlar bugün Suriyede 
yalnız hava kum>eti itibarile hıi· Bunun için lngilizler Kılınsa 
kim bulunmaktadırlar. Fakaı çok yakın olan Suriye tayyare 
bir müddet &0nm nakli.ye tay • meydanlarından istifade çare • 
yarelerile bir kara ordusunu da sini arayacaklardır. Bu'!Ulan ba._ 
Suriyeye i'!Ulimıeleri çok mu1ı. ka Suriye Alman hakimiyetinde 
temeldir. Hadiseler de Alman bulundukça Kıbrıs için daimi 
ların bu yola doğru gittiklerini bir tehlike teşkil edecektir. 
göstermektedir. Almanların Su· lngtlizlerin böyle bir hareket ı 
ri ye·ye kara kuvvetleri gönder • • teşebbüı için, Filistin ve ~ark 
diklerine dair kat'i maluma$ Erdiin mıntakalarında en az b, 
yoksa da muhtelif kaynaklar • buçuk iki kolordu miktarındc 
dan verilen haberlere göre şim· askerleri bulunduğu tahmin e · 
diye kadar bir tümenlik er dilmrktedir. Iraktaki motörlü 
ve subay göndı>rilmiş olduğu kuvvetlerir. de buna inzimami -
bildirilmclctedir. Bu haberler le İnoilizlmn Filistinin şima • 
doğru ise bir müddet sonra bu füıifcn sahili takiben Beyrv.ta '" 
kuvı:etin bir kolorduya bnliğ daha zayıf bir kuvvetle şark 
olması mümkündür. Bugün Su· Erdiinden Şam istikametirıe ik 
riyede bir kolorduyu teçhiz e • koldan harekete geçmeleri mıı 1 

d'cck silah, cephaııe ve vesait tenıeldir. Bu istikametlerd 
.,1evcut bulunduğu tahmin edil· muntazam yollar bulıınduğun • 
mektedir. Almnıı'arın bir kol • dan bu lıarcİ"atın sür"atle ink" 
orduyu böıılece siııilılandırarak şafı ııe kısa bir zama ~da bütifr 
Fransız kuvvetlerinin de yardı. Suriyenin lngiliz iwaline gir 
mil, Suriııeden Filistin ü:trirıe mesi pek mümkündur. Anc< 
yurümelerı muhtemeldir. Böyle lngilizler böyle bir tc•ebbüs' 
bir neticeye mani olmak için gecikirlerse o zaman işin çok 
lııgilizleriıı Suriyeye karşı sür· dalıa fc.zla ve biiyük ın~l:ülıit. 
atli bir lıarekette bulunmalan la kar§ı!lljaCayı da muhakkak • 
i/ıtimııli çok kuwetlenmi§tit. w~ ... 

İki arkadaş kaçan adamın ar
kasından koştular. Yollarının 
üstünde bulunanları özür dile -
meden itip geçiyorlardı. Müşte
rilerden biri hiddetle ayağa kal
karak Loiseau'yu kolundan hoy· 
ratça yakaladı: 

_ Terbiyesiz herif, kendini 
nerede zannediyorsun! 

Diye çıkıştı. Fakat gazet~ci 
şimdi bambaşka bir adam ol -
muştu. Ona terbiye dersi ver • 
meğe kalkan müşteriyi o kadar 
şiddetle itti ki adamcağız sırt • 
üstü yere yuvarlandı. Ortalık 
birbirıne karışmıştı. Yere yu • 
varlanan adamın yanındaki ka
dın avazı çıktığı kadar bağırı • 
yordu. Loiseau bütün lruvvetile 
kapıya doğru k.o~uyordu. Janine 
önünde gidiyordu. Gözlüklü a -
dam ise arkasından bir alay as
ker geliyormuş gibi sür'atle ka· 
çıyordu. 

Böylece salona giden merdi
vene doğru koştufor. Bir gar • 
son genç kız:n yolunu kesmek 
istedi. Janinc r.ürum ederek 
garsona bir yum"uk savurdu. 
Sonra sokağa ç.kan !< •:de ra 
o;aptılnr. 
Monak~da ba' :rışmalar, çağı
n"lılar oldu. l'ir·ok k msel~r 

a}.:ığa kalkmış ne olduJt•n" bir
birlerine sc-ru~ urlardı. Ortada 
bir panik havası esivordu. Sıikü
neti munafaza 1\ .::ı orkestra bir 
dans havası çalmıya çalışıyordu. 

Türkçesi M. Feridun . 

Bııucn d~ar.Ja birtakım sesler 
işitildi. Loiı;eau'nun arkasından 
gelen bir garson: 

_ Hesap!,. Hesap görmeyi U• 

nuttunuz! 
Diye bagırıyoniu. Janine: 
_ İleri! ileri! 
Dive havkırıyordu. Gürültüyü 

işlte~ bir "ıxılis memuru dansin· 
gin kapısına doğru yürüdü. Bu 
delilerden birini durduı mak için 
kollarını yana açtı. Fakat kova
nından çıkan bor torpıl gibi ileri 
atılınış olan Janine memurun 
kolunun alt•ndan geçti. Muvaze
ne::ini .kaybeden memur da ol
d;ıgu yerde döndükten sonra 
boylu boyunca yere uzandı. 

Orada, sokağın kö esinde göz
lüklü adamın çaldığı otomobilın 
kırl!'•zı feneri yanıyor. Hareket 
ed n bir rrotôrün infılakları işi
tild•. Janme: 

_ Bc.ekrt versin buraya yaya 
gelme m' 
Dıye düşundü ve otomobiline 

atı ti lo eau ara'-.ının kapmna 
asılmıya " cak vakit bı 12 ıdı. 
Otomob• le. birbir.nin arkasın
dan süı 'ati gidiyorlurd 

Saçları maıa .ıe kıvrılın~ b:r 
genç: 

memuru: 

- Ceza yazacağım! 
Tehdidini savuruyordu. 
Gece Parisin içinde müthiş bir 

yarış başlamıştı. J anine direksi
yonun üstüne eğilerek bir tocpil 
sür'atile Blanche sokağına sap
mıştı. Öndeki otomobili henüz 
görmüyor, fakat gaz koyuverin· 
ce çıkardığı gürültüyü işitiyor· 
du, Yarışın hararetine kapılan 

Loiseau: 
- Gayret! Gayret! 
Diye tekTar ediyordu. Arkada

şının bu cesaretine hayret etmek 
genç kızın aklına gelmiyordu. 
Sokak köşelerinde pek az yavaş
lıyordu. Erinite meydanına ge
lince Mogador sokağına bir oto
m<>bilin saptığını gördü. Fakat 
oradan bu sür'atle geçemezdi. O
peranın arkasından dolaştı, cad
deyi takibe başladı. Madeleine 
meydanında refüj'ün kenarını 

sıyırdı. Polis memurlarının dü
dükleri durmadan etTafı çınlatı
yordu. Sokaktan sokağa birbir
lerine haber veriyorlardı. Fakat 
takip edilen otomobil yoluna de
~am ediyordu. 

Concorde meydanı. Düdük ses
lerim işiten bir bekçi gözlüklü 
aı:ı.ırnın bindiğı otomobilın yolu
nu kesmek ısteı:!i Fakat kendini 
yana atınıya ancak vakit bula
bıldi. Otomobil az daha üstün
den geçecekti. Janıne arkadan 
bıı hadiseyi gördü. 

(Da.ha var) 

0 vakitler daha Almanyanın tn. man Almanyanın esamisi okun • 
giltere ile rekabeti olmadığından muyordu. 
ve teşekkül halinde olduğundan Fuat paşa_nın hariciye nezaretin. 
tngil:erece Almanya düşünüle- de bulundugu esnada yırmı beş 
mezdi. bendi havi olarak (M. 1867) de Lon 

Fransa ise kanadı kırık çabala. dra, Parıs, Vıyana, Berlın Peters • 
nıyordu. Almanya, koca Fransız burg ve Flo~~~~a _bulu~a~ D~v· 
İmparatorluğunu bir vuruşta kır. l'.'ti. Aliyye mW..ıt erme gon 1'rı en 

imparatorunu bile esir et· layıhada bu cıhetler pek zıyade ka 
mıştL palı bir sıırette itiraf edilmiştir. 
mlngiltere, Fransanın bu hali kar. Gorçakof, İngilterenin Devleti 
şısında sulhtan bahsediyor, ve bir Alıyyeyı hımaye tarzında ~e~dığı 
şey yapamıyordu. Bu sebeple Rus. cevabı şiddetle protesto etmıştı. Bu 
ya at oynatmak istiyordu. esnada Versay'da yani Pariste mu 
Rıısyanın amaline Avusturya da zaf_feren bulunan Alıı:anya başve

mümanaat edemezdi. Çünkü İta! • kılı m~ş.hu_r Bısmark ile muhabe • 
yadan çekiniyordu. Fakat Alman • rata gırıştı. 
tar muzafferiyetten sonra ittihat • Rusya, Devleti Alfyyeye ve hat. 
ıannı vüeud1' getirdi. Avusturya ta İngiltereye iliınıharp etımyi 
ve İtalya Almanya üçler ittifakı vü Bismarktan talep etti. Avusturya 
cude getirdikten sonra Avusturya- da Rus hariciye nazırının protes
nın Rusyadan korkıısu kalınam)f • tosundan müteessir olmustu. 
tı. Kurnaz Bısmark, Avusturyanın 

Fakat Osmanlı İmparatorluğu i. Fransa ile ittihat ed1'memesi için 
çin ufuklarda siyah siyah bulutlar Rusyaya tamamile muh'aç oldu • 
geziniyordu. ğundan sıkıldL 

Çünkü, kendi m1'nfaatler~ için Diğer taraftan Fransa lebınde 
Rusyaya karşı tuttuğu İngıltcre bulunmak ihtimali olan İngiltere. 
hamisi Rusyanın karşısında yalnız vı kırmak istemiyordu. Bu sebep. 
kalmıştı. le Paris muahedesine vaz'ı imza 
Nasıl ki, İngilterenin yalnız ka. eden Düveli muazıamanın bir kon 

1ı ı ve, Rusyanın Almanya ile su- frrans aktile protesto not.asır.:ii.
reta dahi olsa dostluğu ve müvazc- tetkikini teklif ile lse bir sur ti 
ne siyaseti. dört sene sürmeden hal buldu. Bu teklü hem Rusya ve 

Devleti Aliyyenin başına bir bü. hem de İngılterecc kabul eui'tl 
yük bell açtı. Ruslar, İstanbula ka Londra konferansı işte budl.lf. 
dar yalnız başlarına yürüyüp gel • Almanya, Ruslann Devletı Ali\~ e
mişlerdi. Ve, neticede Bertin mu • ve kar ı ilanıharbıne meydan ve•· 
a"edesı ahkamına boyun eğm1'ğe meyip bir konreransla Rıısları a.r 
meclıur olmuştu. tatmak siyasetini tutmuştu. 

Her ne hal i&e, Rusya hariciye tDaba var) 
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Orta şarkın 
müda ı-ausı 
(Bat tarafı 1 iuci sarfada) 

tereyi Akdenizin Asya ve Afrika 
aahillerine kadar geri alması üzeri
ne vaziyet bir kat daha ciddileş

mi~tir. İngiltere için, Orta Şarkta
ki kuv,·etlerini arttırmak ve artık 
gerilememek mecburiyeti kafi su
rette kendini göslernıiştir. İngiliz 
genelkurmayı, Britanya Adaların
dan dahi bir miktar kuvvet ayırıp 
Akdeniz darülharekatına gönder
miye karar vermiş midir? Londra
dan memleketine dönen Avustral
ya Başvekili .Menzies, bu hususla 
fU sözleri söylemiştir: 

•Salıihlyettar makamlar, Orta 
Şarktaki orduyu insan ve malze
mece takviye için tasavvuru kabil 
bütün tedbirleri almışlardır. Ben, 
Londrada iken harp kabinesinin 
her içtimaında, elzem ihtiyaç ol
mıyan bütün tankların, topların 
ve tayyarelerin Orta Şarka gön
derilmesi için, tehlikeyi göze al
dırmıya daıma hazır bulunulduğu· 
au müşahede ettim. Mukavemeti
miz, Alman hesabını altüst etmiş, 
biti Mısır ve Süveyş hayati mın· 
takasını çok daha iyi müdafaa e
decek bir vaziyete getirmiş, !rakı 
temizlemek ve kıt'alara yer değiş· 
tirmeler yaptırmak imkanını ver
miştir. Bununla beraber, tehlike 
büyüktür. Bunu azimle karşılama
liyız, fakat bedbinliğe düşmek için 
lebep yoktur .• 

Avustralya Başvekilinin çok doğ
ru elank büyükliiğiinii itiraf etti· 
ii tehlikeyi önlemek için İ:ngilte
renin, İskenderun körfe-zi cenubun
dan Sollum'a kadar uzanan sahada 
herhangi bir hava ve kara taarru· 
aunu önliyecek kadar kuvvetli ol-
1nası şarttır. Bunun i~in de İmpa
ratorluktan ve Britanya Adaların· 
dan ikhsat edilen bütün kunetleri 
Orta Şarka göndermek iup cdi· 
yor, Harpte, emniyet biraz da cür
etle temin edilir. 

Abidin DAVER 

Kayzer Vilhelm 
(Baf tarafı 1 inci sayfada) 

İmparator ikinci Wilhelm 27 İkin.. 
cikanun 1859 da doğmuştur. Baba. 
sı Prens Guillaume, validesi İngil
tere Kraliçesi Viktoria'nın kızı 

Prenses Viktoria'dır, Wilhelm 1877 
den 1879 a kadar Bonn üniversite
sinde hukuk ve siyasi bilgiler tah. 
sil etmiştir. 1882 ye kadar İmpara. 
torlırk muhafızları birinci piyade 
alayında yüzbaşı rütbesile bölük 
kumandanlığı yapmıştır. 

Bunun üzerine Prens Wilhelm 
15 Haziran 1888 de Almanya İm • 
paratoru olmuştur. 
İmparator ikinci Wilhelm, salta

natı esnasında, 10 Mart 1890 tari -
hinde istifa eden Prens Bisrnark • 
tan sonra birçok başvekil değiş • 
tirmlş1ir. General Capriye 1890 dan 
1894 e, Prens Hohenbahe 1894 den 
1900 e kadar, Prens De Blovv 1900 
den 1909 a kadar, Bethmann Holv
veg 1909 dan 1917 ye kadar, B. Mi
haelis ve Kont Herliııg 1917 de, 
Prens Max de Bade ise 1918 de hep 
ikinci Wilhelm zamanında başve • 
lı::illik etmişlerdir. 

10 İkinciteşrin 1918 de saltanat 
çöJ.."iüğii sırada Kayzer Wilhelm 
Holandada Amerongen'e iıMaa et. 
miş ve 28 İkinciteşrinde saltanat. 
tan feraga1 beyannamesini imza • 
lamıştır. 

Ruzvelt 
<B.t tanlı 1 inci sayfada) 

Vaşlnıton, 4 (A.A.) - Müstakil Fran 
"" ajanoı bildirlllyon 

Ameril<anm Londra Büyük Elçisi 
V.naı>l'm Vllflngton'a dönuı;ü gLtıride 
en esrarlı bir mesele mahiyetini al
ın.ak tadır. 

Bazıları Amerika harbe &imlediği 
takdirde ingilterenin harbe nihayet ve
recefi manasında bir İngiliz ultimatu
lnu getirdiğini beJ'ao eylemektedir. 

Nevyork, 4 (A.A.) - Ncvyork, He· 
rald Tribune gazetesi ıunları yazıyor: 
Vinant'ın Amerlkadaki vazifenin es

r.arh hicbır nokta yoktur. Lon:.lradaki 
Amerikan Büyük F.lı;isinin memleketine 
ıeimeslnin yeg:lne ..aslı sebebi Roo
aevell'e vaklin ll<'çmeitte oldıı&unu bi· 
naenaleyh Aınedkanın harekete geç
mf"gi daha ziyade talik ederniyeC'eğinİ 
al-ylemek arzusudur. Jler dakikalık 
teebhürün bedeli çok ağır ödene-cektir. 
Herkes Almanyanın gaJjbİyetine ıt•CHll 
olmak için İngiltere ilııe yapılacak İ!-;'bir
liğinin bUtün neticelerini kabul etmek
tE"<ICr 
10 HAZİRANDA VERİLECEK KAii.AR 

Londra, 4 (A.A.) - Times gaute
ıınin Vaşmctondakl muhabiri bildiri
Nor: 

Btrleşik Amerkanın bazı mahlilleı"in
de zannedildiğine göre, halen Atlas ö
tesınde h5kim olan kar.ıraızlık buhranı 
10 haz.ıranda bir ıureti halle bağlana
bilecektir. 

Reisicümhur. ktıngre f"{lerini gör
tlükten \·e h~;ictye nazırı Cordell Hall 
'e ıı...:ır ve iare direktörü Hopkins ile 
ı u ukten csonra oc,lc yeme-tın donao 

fngilterenin bu gün
lerde Suriyeye taa
rruzu çok muhtemel 

(T \\ l Ankara Haberleri) 
DAGARCIK 

(Baş tarafı 2 nci sayfada) 
olacak toprakla yık•k bir meyha
neyi tam.r edınız. SANİN 1 

(Baş tarafı 1 inci sayfada) 
nan İ ngiL tayyarelerinin adayı 
rr.üc...,"r şekilde mudafaasına en • 
gel olabilecektır. Bunu~ için İn · 
gilterenın Surıye tayyare mey • 
danlarından ı•tifade çarelerinı a
rayacağı söylenebilir. 

Londradan da teyid edilen bir 
habere görc general Dö Gol Filis. 
üne gelmış ve Hayfada karargiıh 
kurmuştur. Suriye üzerinde bu -
günkü vaziyet şudur: Vişi bükü -
meli Suriyeyi bir İngilız hareketi. 
ne karşı müdafaaya karar vermiş. 
tir. Bu müdafaasında Almanlardan 
yardım ı;örecektir. Dö Gol'ün em· 
rindeki Hür Fransızlar da Suriye
yi bir Alman hareketine karşı mü. 
dafaa edecekler ve İngiltereden. 
yardım göreceklerdir. 

(Radyo gazetesi) 
W/\o"DllANIN KANAATi 

Londra, 4 (A.A.) - Girid'in tahliye-
6İ, ne Balkanlardaki AJrnan harekatı

nın bittitiııe ne cie küçük Asya veya 
~Iısıı-'da hareki.tın başl.ayacağına bir 
al"1.met olarak değil, ikisi arasında mü
tevassıt bir devre olarak telftklti edil
melidir. 

Londrada dün ru\kim olan fikir de 
bu merkezdedir. General weygand ge .. 
lir geln1ez Vichy'de Fransız kab±nesi .. 
n.In bir kaç defa arcl arda toplanması 
ron derece nazik sddedi1en Suriye va
ziyet11e ali.kadar &örülmektedir. Alınan 
kuvvetlerinin şimdiden Lazk.iye'ye gel
diği hal<Junda f'lyialar dolaşmaktadır. 
Hatta Lazkiye'ye çıkarılan kuvvıeUerin 
tam bir zırhlı fuita oldugu söylenmiştir. 
Her ne kadar bu şay;,, doğru addedH
miyorsa da en hassas noktanın bu mın· 
taka ok\ııiundan §Üphe edilmemeldedir. 

General weygand'ın Vichy'de topla
nan Nazırlar meclhi:inde ne fikir beyan 
etttği hakkında malürnot olmamakla 
beraber~ \tichy bUkılmetinin açıkça Al
manya ile 4birliği yapmak siyaset.ini 
t:ıktp ettlgi flllldlki halde bunıda kabul 
edilmektedir. l!er ne kadar burada 
Vichy kabin~.iııin lçltmalarına Brenner 
mill.Akatından ziyade ehemmiyet atfe
dilmekte i!e de, Fransada, Belgrad hü
k:ümet darbesine benzer <'nerjik bir 
kalkınmaya çok az ihtimal verilmek
~ir. 

cSt'llİYE HAREKATI NİCİN 
GECİKTİRİLİYOR?.• 

Lonclra. 4 (A.A.) - Da;Jy Mail gn
"Zetesi Baş makale~inde diyor ki: 

Suriye harekAtı neden geciktiriliyor? 
Hitler, o, hiç vakit kaybetıniyor. Ciride 
sahih olur olmaz Musolini ile görüşrne
ie gitti. 

Hddiselerin cereyanı, "TI.iistakbel Al· 
hlan darbesinin Suriyeye muteveccih 
bulunacağını gö.~terdigine işaret eden 
gazete soruyor; 

Toprak mahsulleri 
ofisinin yeni 
salahiyetleri 

Ankara, 4 (ikdam l\luhabırin -
den) - Toprak Mahsu.leri Ofisi -
nin isligal mcvzuları arasına mısır 
ve mahltitlarının da ilavesi ve sa · 
tış şartları hakkında hazırlanan 

kararname Vekiller Hey'etince tas
dik oL:nmuştur. 

Ceza evleri umum 
müdürlüğü 

Ankara, 4 (İkdam l\fuhabırin • 
den) - Adlıye ceza ve tevkif ev • 
!eri Umum Müdürlüğüne Adliye 
müfettişlerinden Baha Arıkan ta -
yin edilmiştir. 

Mayi mahruk firele
rinden muamele ver

gisi ahnmıyacak 
Ankar.ı, 4 (İkdam Muhabirin • 

denı - Mayi mahruk firelerindel\ 
muamele verııisi alınmıyacağı Ma. 
' .. e Vekaleti tarafından alakadar • 

Jara tamim edilrniı;tir. 

Ereğli kömürlerin-
den alınan rt:sim 

Ankara, 4 (İkdam Muhabirin -
den) - Ereğli kömür havzasında 
istihsal olunan kömürlerden alı • 
nan yüzde üç nisbi resmin yüzde 
bire indirilmesi Vekiller Hey'etin. 
ce kararlaştırılmıştır. 

Hitler - Musso-
lini görüşmesi 

(Baş tarafı 2 nci sayfada) 
Mihvere iltihak ve inzimamı hiç 
de azımsanmıyacak bir yardım sa
yılabilir. Fransa ile bu kadar sıkı 
bir anlaşma ise istikbal ve sulh 
şartları hakkında vazıh bir tavır 
takınmakla kabildir ki bu bahisle 
de İtalyanın çok söz sahibi olacağı 
bedahettir. Tunus, Nis, Korsika ve 
sair birçok istekler hep Romadan 
yükselmiştir. Mareşal Peten, Dar
lan ve Weygand sınai, lktısadi ve 
batta askeri ;şbirliğine çağırılıyor· 
!arsa bu kadar ağır dilekler idame 
edilmemelidir. 

Ne kadar tayyare meydanımız var? 
iyi müdataa edilen hava Qslerinll.z vat 
mı? hazin Girit macerasından bert bu 
sualleJıe verilecek ce\·nb •Şarki Akde
nizden çıkanlamıyaçağız"• sualinin de 
cevnbını te~ll etmektedır. 

Suriyeye &irme.k için bir pl!ınım.ı2 
var mı? şayet varsa tatbikini neden 
geciktiriyonız? . . . 

ALMANLAR SURiYE IŞILE 
ALAKADAR 

Görüşmelerin Mihv.,-in alelu· 
mum Sovyet pclıtlkası ile alakadar 
olduğu aldanmaksızın temin edile
bilir. Çünkü Romanya ve Balkan
lara tamamen hakim olmak ve Ak
denfain şarkında ve göbeğinde kuv
vetle çizmesini dayamak suretile 
~Almanya Moskovayı pek ziyade 
alakadar eden sııhalarda cevelıina 
başlamıştır, Irak, Suriye, M;sır. ve 
Süveyş işleri de vasi bir Arrya lm· 
paratorluğu olan Bolşevik idaresi
ni lakayt bırakamaz. Garp ve şark 
memleketlerile seyyal ve müte
harrik vaziyetleri tanzim ve tertip 
icap etmektedir. Bunların arkasın
da daha umumi ve Amerika • Ja
pon durumları da şüphesiz muhte
lif cephelerden evirilmiş, çeviril
miştir, .görüşmelerin neticeleri şu 
veya bu istikamette yakında taay
yün edebilir. 

BeTlin, 4 (A.A.) - Bir hususi muha· 
bir bildiriyor: 

Suriye vaziyPti şimdiye kadar büyük 
bir ihtiraz gösterilmekle beraber Ber· 
tin mahfillerini fevkaliı.de alfil<adar et
mektedir. Suriyede kargaşalıklar oldu
ğu haberleri tckzib edHmektedir. Son
ra Vichy hükOmeUnln Fransız toprak
larını her mütecavize karşı mUdafaa et
mek azmi ehemmiyetle kaydediliyor ve 
den ili yor ki; . 

liüıe7in Şükrü BABAN 

4 - Benim gece gündı.iz ve her 
dakika ayinim de, nı}'azım da hep 
içki içerek neş'elenmek ve gülmek 
eğlenmektir. 

Adarr.cagız, böylece bal gibi, buz 
gibi ve gayet açık bir ifade ile ic
kiden, keyiften, zevkten dem v~
rurken, onun bu sözlerini birer 
senbol sayıp da kendısine tasav
vufçu demek, adeta, Neyzen Tev
fiğe Ebüssuud efendi demiye ben
zer! 

Omıan Cemal KAYGILI 

Bugün siyı. si 
vaziyet 

(Baş tarafı 3 iincü sayfada)) 
Görulüyor ki Avrupadaki ikili 

Mihver kombinezonu Fransanın 
da yavaş yarnş iltihakile üçlü Mih 
ver kombinezonuna inkili'ıp et • 
miştir. İtalyanın da bu yeni vazi • 
yete uyması ve Fransaya müte 
veccih talepler!ndcn vazgeçmesi 
lazım gelmiştir. Buna mukabil i -
talyaya Yugoslavyadan arazi ve • 

DİŞ MACUNU 

Dislere hayat verir. 
•-ANCAK:-m 

rılm~ştir. Son Hitlcr • Muss~lini 1 

mulakatının mevzularından bıri -
nin de bu olması çok muhtemeldir. 

Her sabah, öile ue alr
ıam, her yemelrten sonra 
mutlaka fırçalamak ıart
tır. Bu ııaulü ftıfmadan, 
muntazam bir metodla 
takib ~enlerin Jiıleri 
mikroblardan, hastalık
lardan muhafaza edilmif 
olur, paslanmaktan ue 
çürümekten kurtulur. Her 
.zaman temi.z, parlak ue 
gü.zel olarak kalır. , 1 

balyan • Bulgar ihtilafı 
İtalyanın bu ~ekilde Balkanlara 

yani garptan şarka dogru genişle
mesi, şarktan garba doğru genişle
·en Bulgaristanı memnun etme • 
ıniştir. Yugoslav arazisi üzerinde 
İtalyan ve Bulgar menfaatleri kar 
şılaşmış ve bu iki devlet arasında 
ihtilaf çıkmıştır. Berlin , bu ihtıla
fı teyid etmekte, fakat halledile. 
ceğini bildirıtıi'ktedir. 

Macar • İtalyan ihtilafı -~-1 
ile sabah, öğle ue ak1am 
her yemekten sonra günde 

... 3 defa il 

Diğer taraftan yine Yugoslav • 
yanın payla'llmasından mütevel -
lid olarax İtalyanlaı·Ia Macarlar a· ı 
rasında da ihtilaf çıkmıştır. Fakat J 

Macarlar bu ihtilafı re'sen ve mü. •••••••••••••••• 
zakere yolile halletmeyi tercih et. 
mişlerdir. Bunun için Macar baş -
vekili Romaya gitmiştir. * 
ZAYİ - 8/5/941 tarihinde Yalova· 

nn Cınarcık nahiyesinden aldığım nü
fus cüzdanımı zayi ettim. Yenisini çı
kartacağımdan eskisinin hükmü yo}ttur. 

115 dofv,ınlu Ars!= Ceııcd 

Bakırköy SulJı Rukuk Hii.k!mliğlrukın: 

941/74 
Gün gören köyünde mukim iken ö

len ,,.e terek&.;ınc mahıkememi7.ce vaz.i
yet olunan Jı.tchmet Ali kızı l! ııriyenin 
rnirascılarının kanunu medeninin 534 
üncü madc3ine tevfikan üç ay alacaklı 
ve borçluların da 561 inci maddeye tev
fikan bir ay zarfında mahkemeye mü
racaatları aksi takdirde terekenin ha1.i
neye devrolunacağı ilfın. olunur. (5422) 

,_l_a_ta_n_h_u_I_K_o_m_u_t_a_n_lı_ğ_ı_S_a_tı_n_a_lm_a_K_o_m_i_•Y_o_n_'u, __ l_la_n_ı_a_r_ı 1 
Behec Jo1osuna 7 kuruş fiyat tahmin edilen 30 ton taze kabak 17/6/941 

günü saat 11 de açık eksiltme ile ihale edilecektir. '.Muhammen bedeli 2100 
lira olup kat'i teminatı 157 lira 50 kuruştur. Şartnamesi hl"r gün komisyonda 
göriılcbiJir. İateklllerin belli gün ve saatte Fındıklıda satınahna komi.syoouna 
gelmeleri. ( 4228) 

Üniversite Rektörlüğünden 
Fakültelerle Diş Tababeti ve Eczacı mektepleri aon am:ıf talebesinin as

kerlik ikmal imtihanlan 5/Haziran/941 tarihinde ba~layacak 16 Hazlran ak· 

aamı sona erecektır. 
A16kadarlann talim ~nı komutanlığına müracaatları. (4267) 

Muhterem Halkın Nazan Dikkatine 

İstanbul Telefon Müdürlüğünden: 
Umumun konuşmasına mahsus telefonlardan yapılacak mükAleme ücret

lerinde bir değişiklilt yoktur. Eskisi gibi bir mük.iileme yalnız yedi buçul< kll-
ruıtur. (4318) 

Deniz Gedikli Erbaş Okulu 
Direktörlüğünden : 

l - Bu &en ok:ulun1u.ıun yalnız birinci nınıfuıa t~lebt> ahnacaktu· istek 
lilerin arı.gıda yazılı evraklarla nıliracaatıarı. 

A - Nüfus cüzdanı ve tasdikli bir sureti .t..shih ~ilmış nüfus cüzdanı 
kabul olunmaz>. 

B - İlk rrıektep şahadelnamesi. cuz<'rinden bir sene gec:m<'miş bulunmak> 
C -- Kendisinin \·e aılcstnin hüsnllhtı.I eshab1ndan bulunduğunu ıösterir 

polisten nıusaddak hilsntih~l ilmuhaberi. 
D - Üzerinden bir Ş(.'ne geçmemjş çı.çek aşı kiığı.dJ . 
E ... BirhH:İ sınıf içln 1/Eylül/941 de 12 y.ışın· biünn~ ve J6 yaşmı 

bitırn1enıiş bu1unnıak. 

F - 5 adet \.0 esikahk fotograf. 
2 - KayıUara l/Hazlran/941 günü ba~lanacak v• 10/Ağustos/941 günü 

nihayet bulacaktır. 
3 - Kayıtlar İ~ta.nbul Deniz Komutanlığında ve Mersinde deniz gedikli 

~rbaş orta okulu mUdUrlü&"ünde yapı1acağından jateklile-rin bu iki mahalden 
ber hangi birine müracaatları. 

4 Müsabaka imtihanları Türkçe, Matamatik, «Tanlı., cografya, yurt bil• 
gi:ıi.> derslerind'°n 

15/Ağustos/941 Cuma ıünü saat 9 da yapılaC11ldır. (2947 - 4183) 

fstanbul Fiat Mürakabe Komisyonundan: 
68 No: lu ilan: Yerli. kaput bezleri ile iplik1eriniıı toptan satı~larında aza._ 

m1 satış tiatı fabrika satış fiatına gayri ııafi kiır olarak %3 ihivesile elde 
edilecek fiattan ibarettir. 

67 No: lu ilfuun pam~ıklulara ve panıuk ipliklerine ait kunmlan bu .$e-
kilrle tadil edilmiştir. (4309) 

lstanbul Fiat Mürakabe Komisyonundan: 
69 No: lu ilan: Rurdavat eşyasına tesbit e<tilen azami klir hadleri su ..,. 

kildedir. 
1 - Kaba a!At ve kaba "§Yaya %20 
2 - İnşaat malzemesine %25 
3 - Fabrika ve sanayi m~lzemesine %40 
4 - El aıatma ı;t.50 
5 - Jı.1akiue ınotör ve hususi çehklere %50 
6 - Maki)')(' ak~amı ve Fpesiyalitelere %80 
1 ve 2 nci maddelerdekı eşyaların sat~larında aynca %10 parakenaecj ki-

n kabul edilmiştir. (4310) 

fstanbul Fiat Mürakabe Komisyonundan: 
70 No: lu ilAn: Tuhafiye eşyasına toptan ve perakende satışları için tesbU 

edilen klir yüzdeleri ıunlardır. 
1 - Umumi olarak toplan satışlarda maliyete %28 
2 - Nmurnl olarak perakende ı;;ılışlarda toptan fiata %25 
3 - Ancak daha f~la kJrı lcab ettiren vaziyette olduk1arını iddia edeı 

perakendeciler komisyona müracaat edip derecelerini tayin ettireceklerdir. 
4 _ Tuhafiyede bir toptancı bir de perak~ k•bul edllınL,'tir. Bai]<a 

ınutava.ı;:sıUar araya girdiği takdirde bu.nlarJn kar yın~deşi toplanctlarm ki.J 
yüzdelerinden bir miktar feda edılrnek suratile temin edi.lcckt.ır. (4311) 

Beşiktaş Sulh Mahkemeleri Başkatipli
ğinden: 941- 5 -?.-Iuzaffer Ayışık Uc Seniye Ay~ıkın müştereken sahib oldukları Beşiktaşta 

eski Sinanpaşnyıcedid yeni Yılctız mahallesinin Yıldız sokağında ki 16 ye-
42,44. sayılı bir tarafı tablaka.r Savanti vereseleri hanesi bahçe \·c bir tara

fı Ahmet Menzili bah~·esi bir tarafı Fatı)a Zeh.ranın 560 zirf'ı maabahçe 
hanesi ,.e bir tarafı Yıldız cadrlcsile mahdud 402 metre murabbaındakı ah
~ap hane açık arttırmtlya çtkanlmış olup 7 /6/941 tarihinde şartnamesi divan 
haneye talik edilerek birinci arttırması 27/6/941 tarihine müsadil Cuma günü 
saat on dörtten on altıya kadaı· Be~i.ktaş Sulh 11.1ahkcme1eri Baş.kitabeti oda
Eiında yapılacaktır. 

Evsafı: İşbu gayrimenkul ahşap ve üç kat üzerine mebni ve tavon ara
sını ihtiva edip sokak ccbhesinden 42-44 sayılı iki methal olduğu merdivenle 
44 ~yılı kapıdan girilip tekrar merdivenle inilen zenıin katında bir taşlık 
etiki tarzda bir mutbah bir oda uiak djger bir taşlık merdiven altı takriben 
1/8 masura taksim suyu ve bu evde elektrik tesisatı bulun<luiU ve merdi
venle çıkılnn 44 sayılı kapıdo:ın girince birinci katta bir sofa bir oda, tkincf 
bir sofa bir oda bir hela olduğu ikinci katta sofa birinde yük dolabı bulunan 
3 oda bir heli\ bulunduğu ve tavan arasının sofa ve taraçadan ibal'et olduğu 
ve bitişiğindeki -42 sayıh eve kapıdan girilince zemin katıa bir taşlık bir o ... 
dwıluk bir oda hela ve birinci katta u!ak bir sofa bir oda, yuk 1:>lıırak kul· 
hunları ve ahşap bölme ile 44 sayılı evden ayrılmış bulı.man ufak bır aralık 

ve taksim suy1ına mahsus dört adet yerli küp ve 44 sayılı evin çat.:sırun yanın
daki 46 say ıh ev ile müşterek kı5mcn yerli ve kısnıen A v•upa k remidile 
örtülü olup ve bahçede zemininden yukanda mu::luklu bir samıç yedi Pal .. 
rniye bir asma, bir Erik ağacı ufak bir havuz vardır. Umum mesah:ısı: Takri .. 
ben 402 metre murabbaı olup bundan 102 metre mur~bbaı e\•l •e ve müteba~ 
kisi de bahçeye aittir. 

Kıymeti Muhammene:;l: (3987), liradır. Arttırmaya ~tira.k l('IIl yüzde ye
di buçuk teminat akçesi yatmlması veya milli bir bank~ının ke[alet mektubu 
ibrazı mecburidir. Satış peşin paı-a ile yapılacaktır. Belediye Resmi ve Tapu 
harcı 20 senelik evkaf taviz bedeli ve ihale pulları müşteriye nittir. 

Arttırma bedeli nıuhnmmcn kJymet.in yüzde yetmiş beşini bulduğu takdir· 
de yukarıda gösterilen birinci arttırma günü ihalesi yapılacaktır. Aksi halde 
en çok artt1ran1n taahhüdü baki kalmak üzere arttırma on gün daha temdit e .. 
dilerek 7/7/94l tarihine mü~adi.I Pazarertesl günü a.yru saatte en çok artııra
na ihalei kat'iyesi yapılacaktır. 

2004 No. hı İcra kanunu muaddil 3890 No. lu kanunun 126 ncı maddesi .. 
ne tevfikan ipotek sahibi alacaklılar ile diğer al<lkadarların ve irtifak hakkı 
sahjblcrinin dahi gayrjmenkul üzerindeki haklarını ve hususıle fa.iz ve mas
rafa dair olan iddi:ılilnnı e'Yrokı mUsbitelerile 15 gı.ın içinde icra dall'csine 
bildirmeleri l:lzımdır. Aksi halde hak~arı tapu s.icil1erile sabi.t olmadıkça sa· 
tıs bede1inin paylaşmasından hariç kalırlar. İşbu malldci kanuniye nhk~meıa 
göre harekt etmek ve daha fazla malümat almak isteyenlerin 941/5 dosya 
No. sile memuriyetimiı;e mtiracaaUarı ilAn olunUı. (5427) 

Bu mütecaviz ancak Ingiltere ola
bilir. Çünkü mihver, RUlh muahedesi
lin akdine Fransız; İmparatorluğuna 
riayet etmek arzusunu ötedenberi izhar 
edegelmiştir. İ:)lC bunun içindir ki Al· 
manya, mu1.a[feriyetine ragrnen, Fran
sa.ya İmparatorluğunu n1üdafaaya mü
saade ve bu müdafaayı kolaylaştınnağa 
llmadedir. 
Eğer Darlan hükümeti, Suriyeye İn· 

gj]~ tecavtizleri neticesinde bu tecavüz
lere karşı koyınakta şimdiki Fransız 
Alman işbirliıini hesaba katacak o
kırsa, ancak umum! ciheUerin tetkiki 
ıuretile hidi:-eleı: mütalea edilebilir. 

Valinin beyanatı Türkiye Cümhuriyet Merkez Bankası 31 Mayıs 1941 Vaziyeti 

lngilizler 
(Baı tarafı 1 inci sayfada) 

dare ilan etmiş "e asayişi iade ey. 
!emiştir. 

AVRUPALILAR SERBEST 
BIRAKILDI 

Kudüs, 4 (A.A.) - Buraya ge -
len bir habere göre, asilerin rehine 
olarak tuttukları Irak Pclroleum 
kumpanyasının bütün Avrupalı 
memurları serbest bırakılmıştır. 

BEYRUT BOMBALANDI 
Vichy 4 (A.A,) - Ofi ajansının 

bildirdiğine göre, İngiliz tayyare -
!eri bu sabah erkenden Beyruta 
hücum etmiştir. Petrol depolarına 
bombalar atılmıştır. Bir depoya ! . 
sabet vaki olmuş ve bazı binalar 
yanmıştır. Bir Fr:nısız eri yaralan
mıştır. 

--

ınadan tayyare ile ,elen AUas filosu 
Ba~kumandanı Amiral King jl~ y~i§tir. 

PETEN AMERİKA SEF!RILE 
GÖRÜŞECEK 

Vichy, 4 (A.A.) - Mareşal Petain 
bugün Amerika Birleşik Devletleri Bü
yük Elçi!! Amlrnl Lihy'yi kabul etmiş
L.r. Görüşmede Am ,raı Darlan da ha-

Sahibi: E. 1 Z Z E T, Neşriyat 
Direı.törü: Cevdet Karabilgin 
Sahibi: E. İ Z Z E T, Neşriyat 

Basıldıiı ) er: •Son T 

(Baş tarafı 1 ınci sayfad~) 
Kırdar dün bizzat bu vaziyetle a
lilkadar olmuş ve fırınlara fazla 
un tevzi ettirm~tir. 
Mumaıleyh kendisile goruşen 

bir muharr'rimize bazı kimselerin 
düştükleri bu telaşın tamamile yer 
~iz olduğunu söyledikten sonra fU 
beyanatta bulunmuştur: 

.Pasif korunma teerüJıesi günü 
tedbirli bulunmak arzusile fazla 
ekmek almak lstiyen halkımızın 
tatmini için 3 günlük unun tekmil 
[ırın)ara tevziini lüzumlu gördiiln. 
İstaniıulda yevmi çıkan ekmek 
miktarı tabiidir. Bu itibarla hiçbir 
·ekmek sıkıntısı mevzuubahis değil 
dir. 

A k t 1 f 

Altın: SaJi kiloero.Jll 
Banknot. 

72.604.515 

IJ faklılı: • 
DııJall•eld M.ı.aloiokn 

Tllrk Lirası • 
Barietül Haı.ülrlsı 

• 
' 

• 
Altın: Sa! lkilotram U.937,317 

.Allma "'1ıvilJ kabil ~ clıım. -. . ·• ' 
l>iiw dlm&ler n borçlu JCiıtac 
lııaJd:relerl .. 

- Tall•lllori• 
Deruhte edil.ı fl.-raia Mlt.U,. 

klll'lıl$ • 
Xa!lunun t-8 ci maddelerine tevtl• 
kan Hazine tarafından vlki tedlyal 

.....,..ıctıııcıı..u: 

Ticari SeneUer • 

-- 99 t.ıa..ııil e-.....ı 

Maamafih habersiz yapılacağı: 

bildirilen pasif korunma tecrübesi 
için llalkın ıimdiden fazla telaş 
göstermesine mahal yoktur. Çün • 
kü tecrübe nihayet bir kaç saat de. A 
vam edeceğine göre hayatın nor • • 
mal seyri bozulmıyacaktır .. 

VALİ ANKARAYA GİTI'İ 

1 
Deruhte edilen ewaln nak<ll-

• yenin karfılıtı esham •• taı.. 
vilAt (itibari kıJ'metie) , • 

• ller- ı:-.. ... Tü-
.&.......ıar. 

Vali ve Belediye Reisi B. Lutfi 
Kırdar dün akşam Ankaraya git • 
miştir. Orada üç gün kalacak ve 
şehrimize ait bazı işlerle istimlak 
faaliyeti, pasİ'f korunma mevzula
rı etrafında Vekalellerle temas c • 

decektir.__ _ _ J 
ZAYİ - 31/36658 No, lu İkame• tez

~i:f!remi zayi ettim. Yenisini çık.araca· 

'!ımdan emôuıın hükmü yoktur. 
Anı•Vllt Taba"""1da.n Va.iil :Sika 

Altın ve döviz üzerine aY1DO 
TalıvilAI üzerine avans . 

• 
Ha:r.ineye kıaa vadeli aYan&. 

Haslı>eye 3850 No. lu kanuna 11119 , 
açılan altın karlWIW avaııa 
Hissedarlar • • 
lıl.Wıtelil • • • • • • • ... 

Lira 
Lira 

102.124.o.58.oJ 
8.763.591.50 

613.489.50 dll.501.139.03 

489.693.25 489 693.25 

18.197-370.87 

--. 
- '5.005.928.56 18.203.28.11.43 

1'58.748.563.-

21.253.171.- 137.495.392.-

275.848.922.19 &7U48.922.19 

46.145.383.93 
7.927.718.41 54.073.102M 

4.741.69 . 
7 808.722.-

l58.U48.926.75 16M98.390.44 

"' 4.500.000 . ..:. 
U.819.463,02 

YekOn 823.4Z9.40170 

1 TOllllllus 1931 t&rilunden iü ...... 

p a • i . f 
..._. 
Dotlı'M 

Ad.1 ve fe 
•ıuouaı 

Te4a ri.1Mık1 Ps M • ı 

Deruhte edil eo evnlu nak.uy. 
8 inci madde1erlne Kanunun S -

tev1ikan H uıne tara1ından -
-.ıiyat 

Deruhte 
bakiyesi . 
K~ğı tamamen allıa -

vüle yuodilen U§veten teda 
Reeskont m ukablll llAveleıı -.S.. 
vüle vuedilen 
Hazineye yap ılan altın k&r1ı!ıkla 

ili 3902 Nolı kaoWI • 
veleıı ı.cı.avüle .,_. 

avans mukab' 
mucibince ili 
dile. 

JılEVDUA 

Tin 
Altın: Safi 877,150 

3850 No. lu kanuna söre Ha.zlne'1• 
mukabili tevdi olı.ı. açılan avans 

nan altınlar: 

Safi ltiloırr am 65.541 Hl 

DöYls Taalolailbll• 
A \tına tahvili kabil dövizler . 
Diler dövizler ve alacaltlı Kllr!nı 

bakiyeleri 
Muhtelif. • 

-

Lira 
Un 15.000.000,-

7.822.019,15 
6.000.000.- 13.822.019,15 

158. 748.563,-

21.253.ı7ı.--
137.495.392~ . 

17.000.000,-

160.000.000,-

I09.000.000- 513.495.392.-

68.727.544.20 
1.233.782.03 69.961.326.23 

78.124.16T.90 78.ı24.167.90 

-
-r-

23 "'' 959,24 .1~ 657.959.24 
ı 09.368.537 .18 

-
YekOn 

823.429.401 .70 


