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Eknıeksizlik Meselesi 
Bütün fırınlarda ihtiyaçtan fazla un var, 
halkın telaşı izdihama sebebiyet veriyor, 

•• • 
sonmıgen . . -.-:-. 

Dar/anın Ticaret veka- 1 

satılmıgacak · fırınlara verilen un başka gere 

ihtirası letının teblıK.!._ Evvelki güıı ve dün şehrım n Beledı"ye Re ı· s ce tekmil &emtlerdeki iırınları kon 
ekser semtlerindeki fırınlar önıin. lrol etmişlerdir. 
de görülen kalab>:ıl,1< dün d< b ı r LÜTFİ AKSOYUN BEYANATI 

F ran•ız; Baıuekil maaui
ninin durup dururken Ki
lilryaJan bah•etme•İ, 
Fran•ı:z emperyalistle • 
rının auiniyetlerine ue 
Türk topraklarına karıı 
beslediği ihtirastan bu
ırün dahi uazgeçmedikle
rine bir delildir; lakat 
Darlan bir lasiki mahrum 
ua:ziyetinde kalmıya mah
lrUmdur. 

Ankara, of Haziran 

/A mira) Darlan'ın İngilte
reye çatarken Kilikya 
haklunda söylediği siiz· 

)er, Türk matbuatında ve Türkiye 
efkirı umumiyesinde büyük bir in
fial ve haklı bir heyecanla kuşı
landı, Amiral, İngiltereye hücum 
etmek istiyorsa, yalan yalnış binbir 
delil ve bahane bulabilirdi. Köpür
müş bör ağızla abuk sabuk sözler 
söyliyecek olduktan ronra, lfif mı 
yok? O halde Amiral cenapları, 
durup dururken neden bu bahse 
Türkiyeyi ve Kilikyayı da karış· 
lırılı. Önce, bir tarih bilgisizliği 
ve bir çam devirme telakki ettiğim 
bu söderde, sonradan başka bir 
ıey sezdim. Daha evvel diğer ar
kadaşlarım arasında, bnnu sezen
ler ve yazanlar var mı, bilmiyo
nıın. Varsa, anlan te'kit etmiş olu· 
rum. 

Amiral Darlan'ın, lngiltere, 
Türkleri teşvik ve tahrik ederek 
Kili.kyayı hilekarlıkla bizden geri 
aldmh, y1>lundaki iddiasında, yal
mz· tatmin edilememiş blı' emper
yal~t hırsın düne ve geçmişe ait 
bir teessüf ve telehhüfünden baş
ka, yarına ve istikbale ait bir aç
gözlülük de gizlidir, 

Amiral Darlan, galip Alınanya
nın arabasına koşulurken her ne 
bahasına olursa olsun, Fransamn 
müstemleke lmparat.ırluğunu kur
tarmak sevdasına kepılmışhr. Dün
kü müttefiki İngiltereye ihanet 
etmek ve bu ihanetinin ücreti ola
rak Fransadan İtalyaya ayrılmış 
olan parçaları koparmak ve kurtar
mak istiyor. Darlaıı, Fransız em
peryalizmi1tin zorla yuttuğu mem· 
leketleri olduğu gibi muhafaza e
debi1mek için, söz, şeref, namus 
gibi bütün mukaddesatı satıp sav
mıya hazır bir politika muhtekiri 
vaziyetindedir. O, Belçikadan ta
viz olarak arazi almak babasına 
batta Al~a• . Loreni de memmıni
yetle verıniye hazırdlf. Darlan ve 
kumpanyası, emperyalist ihtirasla
ra bu kadar kapılmış olduklarına 
gere, onun Kilikyadan bahsedişin
de, yalnız alamadığı bir parçaya 
yanmak değil: bu parçayı tekrar 
ele geçirmeyi düşiinınek hırsı ve 
açgözlülüğü de buhınduğunu dü
şiinıneınek elden gelmiyor. Çünkü. 
Darlan mahut söziinde, haktan, hu
kuktan da bahsediyor; •İngiltere 
evvelce bize lıukukaıı. tanımış ol· 
dnğu şeyi kurnazlıkla ve cebren 
bizden koparmak için Türk ordu
sunu Kilikyaya saldırtıyordu• di
y1>r. Mağliıp ve perişan yere seril-
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(Devamı 4 tincii sayfada) 
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Yeni tip ekmek 
g ı d a bakımından 
eski tip ekmekten 
hiç far k l ı d eğ i 1 

Ankara, 5 (A.A.) - Başveki
letten tebliğ edilmiştir: 

Hükumet, 6 Haziran 1941 tari
hinden itibaren yeni hasada ka
dar ekmeğe yüzde 30 arpa ve 
yüzde 20 çavdar katılmasına ka
rar vcrnıiştir. 

Bu tedbir, balkın Ye milli mti· 
dafaanın •kmeklik ihtiyncını 
tam ve sağlam bir teminata bağ
lamak ıııaksadile alınmıştır. 

Yeni tip ekmeğin gıda balu
mından eski tip ekml'ğm vasıl
larını tamamiyle haiz olduğu 

fenni tahlillerle sabit olmuştur. 
Memleketin birçok mıntaka

larında yalnız arpadan yapılmış 
ekmek yenilmekte olduğundan 
bu tedbir sadeee buğday istihlak 
eden mıntakaların itiyadına hl· 
tap etmektedir. 

Yeni tip ekmek hakkında aıa
kalı makamlarca icap eden ted
bir ve tertipler alınmıştır. 

Mısır m a t b u a t ı 

Amiral Dar lanın 

l<ı}lçtıları faaliyet esnasında İJıciliz 

Suriyede vaziyet 
kat'i safhaya 
girmek üzere 

-o 

Hür Fransız ve İngi-

liz kumandanlan as-

keri vaziyeti görüştü 

Peten F ransası 
askeri hareke
te ha zırlanıyor 
--~ 

F r an sız Afrikası 

valileri Vişide 
-----
toplanmıya başladı 

müddet devam etmiştir. muavini L. Ak- Lutfi Aksoy bir muharririmiıe 
Halkımızın biç bir sebep olma- demiştir ki: 

dığı halde böyle ekmek tedarik:n- soyun beyanatı •- Tek.mil fırınlarda bol un bu-
de ;müşkilat çeloniye maruz kal· lunduğunu fakat gece yarılarına 

~ası .. üzerine dün sabah . fmnlara ı yacından fazla ekmek almıya de· kadar çalışmalarına rağmen yine 
uç gunluk bol un verılmıştır. vam ettiklerinden fırınların dün. fırıncıların halka ekmek yetiştire. 

Belediye reis muavini B. Lü: tı · d h medilderini teitişlerimde gördüm. kü imalatı a emen >atılmıştır. 
Aksoyun resiliğinde dün sabah d - h Hatta bazı fırınlarda30.40 ""Val u-Fakat ak~ama ogru er zaman. ,-
Toprak Mahsulleri Ofisinde bir kinden fazla ekmek çıkartılarak na rastladım. 
toplantı yapılmış ve her kazada hiç kimsenin ekmeksiz kalmama- Evvelki gün de bir çok kimseler 
kaymakamlar bizzat fırınları kon. S-4 günlük birden ekmek almışlar. 
trol ve imalatı teftiş etmişled i r . sınr. ~., :ı, 'rn.ş!ır. drr. Bugün vermiye başladığımız 

Ekser halkımız 24 saatlik bir Belediye reis muavini B. Lıitfi 3 günlük undan sonra akşama doğ. 
pasif müdafaa tecrübesi yapılacağı 
hakkındaki şayialara bakarak ihti-

Aksoy ve belediye ıktısat müdürü j ru izdiham hafiflemiştir. Hiç kim. 
B. Saffet Sezer dün gündüz ve ge- (Devamı dördüncü sayfada) 

Manidar bir tekzipjBir şayiaya göre 

. Alman - Sov;d!Hitler geni bir 
Beklenmiyen taarruz -
İsken deriyeye 

askeri paktı sulh taarruzun· şiddetli bir ha
ya p ı l mı yaca k da bulunacak va akını yapıldı 
Romanyada yeniden 

yeraltı sığınakları 

yapılmasına başlandı 

Bu tedbir kime karşı?. 

Şehir üzerine yük-Almanyanın İngiltere
ye karşı harbe devam
da menfaati yokmuş sek infilak ve yan

l 1 gın bombalan abldı 

insan zayiatı fazla 

bize tecavüzüne Suriyedeki Fran Vişinin Hür 
Berlir. 5 (A.A.) - !Xımei ajan. 

•ının Roma muhabiri tarafından 
bir Alman • Sovyet askeri paktı 
hakkında verilen haber resmi men 
balarca Lekzip edilmektedir. 

Kahire, 5 (AA.) - Resmi tebliğ: 
Dün ge<:e Iskenderiyeye bir ha

va hücumu yapılmıştır. Tayyare 
dilfi bataryaları ateş açmışlardır, 
Şehir üzerine yüksek infilak ve 
yangın bombalan atılmıştır. Bu 
hücum insanca büyük zayiata se. 
bebiyet vermiş ve bu yüzden fazla 
insan ölmüştür. Yaralıların adcdı 
henüz malfun değildir. Bir çok ev. 
!er yıkılmıştır. 

cevap veriyor sız komiserinin Fransızlarla har-
"Adanadaki -;af er m Ü h im hitabesi bet m esi yakın 

Berlin, 5 (AA.) - Alman gaze
teleri Romanyada yeni yeraltı sı· 
ğınakları inşa edilmekte olduğuna 

bir 
tamam ile 
Türk zaferidir,, 

Kahire, 5 (AA.) - Bütün Mısır 
gazeteleri, Amiral Darlanın beya
natı hakkında Türk gazelelerinlll 
neşriyatını iktibas etmededir. 

El.mokattam gazetesi, Darlarun 
tecrübesizliğini tebarüz ettiımekte 
ve Amirale, Fransız hariciyesinin 
vesaiki arasında, Adanadaki zafe. 
rin tamamile bir Türk zaferi oldu
ğunun ve Fransızların burada bÜ· 
yük miktarda ganaim terk<etmiş 
bulunduğunun bürhanbrını ara. 
masını tavsiye etmektediı. 

Bourse Egyptienne gazetesi, 
Darlan idaresinin hazin fakat ge. 
çici bir devre olduğunu tebarüz 
ettirmektedir. 

---0--

A MERIKA 

Çin-Japon 
harbinin bitme
sine razı imiş! 
Stefaninin mühim 

bir haberi 
Roma, 5 (A.A.) - Stefani ajan. 

sının Vaşington muhabiri yazıyor: 
Japon • Çin muhasematına bir 

nihayet vermek üzere Birleşik A
merika hükfuneti tavassutta bu. 
lunınıya mütemayil gözüküyor. Bu 
hususta aşağıdaki üç ı>saslı şart ko. 
şulacaktll': 

ı - Japonya ancak Şimali Çm
(Devamı 4 üncii uyfada) 

Londra, 5 (A.A.) - Vichy'den dair haberler neşretınektedirler. 
alınan haberlere göre, General Romanyaya hava hücumları bek. 
Wey,gand, Vichy'den hareketini 'ıendiğine delalet eden bu hazırlık. 
önümüzdeki cumartesiye tehir et- tar merak uyandırmıştır. 

General Catrawı: 

Londra, 5 (A.A,) - Haber alın· ı 
dığına göre, hür Fransız kuvvetle· 
rinin Yakın ve Orta Şark delegesi 

1 General Catroux, Hayfada Gene. 
ral dö Gol ile görüşm~tür. Bunu 

müteakip iki Fransız generali, Fi. 

listindeki İngiliz kuvvetleri başku
mandaru Ge.neral Sir Maitland 

Wilson ile mülakatta bulunmuş-
!ardır. 

ınl§tir. 

Diğer taraftan, Fransız garp 
Afrikası umumi valisi Pierre Bois
son'un tayyare ile Dakar'dan Vi
chy'ye ge.lir gelmez Mareşal Pe
tedir. 
BOİSSON'UN İLK TEMASLARI 

Vichy, 5 (A.A.) - G3Ilbi Fransız 
(Devamı dördüncü sayfada) _, 

Amerika 
Fransız - Alman 
işbirliğinden 

memnun değil 

1 Bu kanaat Vi
bildirildi ı • 

şıye 

\·a,ington 5 (A.A.) - Amerika 
ıırıriciye Nozırı Hull Frans~-Al
man işbirliğinin Birlesl.k Amerika Bertin, 5 (A.A.) - D.N:B. nin 

(Devamı 4 üncü sayfada) ve rliger ıniktleriıı aklarına kııı·-:============-= ;'t gayri dostane ve hasmane ol-
1 

j du~unu Vichy hükümctine bildir- ı 

Vekiller Hey' eti 1 ıniştirfıuLL'UN BEYANATI 
Vaşington, 5 (A.A.) - Amerika 

d •• t ı d H.ariciye Nazın H~ FransaJıın un op an ı garp yan .kiiresm~I topraklan-
.. nın Bırleşik Amerika veya dijier 

Ankara, 5 (A.A.) - İcra Vekil- Amerika devletleri tarafından mil-
leri Hey'eti ·bugün saat Hi da Ba§· sadere edileceği hu•usuncıa lıir 
vekalette Başvekil Doktor Refik ihtar olarak teliıkki edilen beya

natta bulunınwı ve ~tir ki: 
Saydam'ın riyasetinde haftalık top- (Devamı 4 üncil sayfada) 
lantısını yapmıştır, 

Kıbrısta harp 
hazırlığı tamam! 

Kuvvetli bir hava 
müzahereti temin 

edilebilecek 

Orman<la endaht eden Jngiliz 
tayyare avcıları 

Melbourne, 5 (,A.A.) - Kıbrısta 
muhasemat başladığı takdirde İn
giliz, Avusturalya, Yeni Zeliında 
ve diger İmparatorluk kıt'alarına 
müessir bir hava yardımı temin e
dilmiş bulunmaktadır. 

Salahiyetli bir menbadan bildi. 
rildiğine göre, A vustura!ya i.sti$
ri harp konseyinde bugün bu hu
susta beyanatta bulunulacaktır. 

Kıbrısın Mısıra ve Filistine ya
kın bulunması dolayısile kuvvetli 
bir hava müzahareti yapılabileçe. 

!NGİLİZ TAYYARELERİ-
NİN HÜCUMU 

1 
Kahire, 5 (A.A.) - ngilizi hava 

kuvvetleri tebliği: 

Aclolf Bitler 

İngiliz kuvvetlerine mensup ağır 
bombardıman tayyareleri, Bingazi 
limanı ve civarındaki bir tayyare 
ıneydanuıa muvaffakiyetle tetev· 

(J>.umı 4 üncü sayfada) 

Kral Boris 
Viyanada Hitler ve 
Göringle görüştü Zürih, 5 (AA.) - Reuter: İyi 

haber alan Vişi mahlilleri, mütte
fikan, Hitlerin yeni bir sulh taar- Viyana, 5 (A.A.) - Öğrenildiği
ruzunda bulunacağı şayialarını tek ne göre, Alnıanyada seyahatte bu
rarlamaktadır. Bunwı sebebi, A. lunan Bulgar Kralı Boris dün Vi. 
merikan müdahalesini bertaraf e- yanaya muvasalat etmiştir. Kral 
debilmek ve Almanyanın muvaf- ' Boris, babasının doğum yıldönü. 
fakiyetlerini takviye etmek teşkil 1 münü kutlamak üzere Slovakyaya 
edecektir, Almanya, İngiltereye gitmişti. Kralın Bitleri ve Maresal 
karşı harbe devam için artık meıi. Göringi de ziyaret ettiği öğrenil-
feati olmadığu:ı.ı bildirecektir. miştir. .... *" .... """"'" ............ "' .. , •• ,,,. ••• ..... 

Doorn şatosunda 
ölen ihtiyar 

Yazan: Selami ln.t SEDES 

Doorn şatosunda cenazesin in 
ınerasinısiz kaldırılmasHH vasi
yet ettikten sonra ölen ihtiyar, 
Bitler Almaııyasının esasların1 
kurmuş, temellerini atmış, emel
lerinin ana hatlarını çizmiş olan 
adamdır. Nazizma inkılabı 2 "Jcİ 
Guillaume Almanyasırun Kul· 
tnrkampf'ından pek çok şey· de
ğiştirmiş olabilir; fakat teferrü· 
atın ortasındaki çekirdek 2 nci 
Guillaume'un ektiği tohumdur. 

2 nci Guillaume 1888 de tahta 
çıktığı zaman Alınanyanın satJlı 
ıııesalıaıu 5'0.088 kihımetre mu· 

rabbaı, nüfusu 47 milyondu. Met 
re murabhaına 87 kişi diişüyor
du. Onun saltanat devrinde nii· 
fus metre murabbaına 120 kişi 

düşerek 65 milyona çıktı. 1888 de 
Alınanyanın varidatı 1,200 mil
yondu; 1912 de 2,886 milyonu 
buldu. 1887 de Almanyanın itba
lôtı 3 milyar 188 milyon mark, 
ihracatı 3 milyar 190 milyon 
iken 1911 de ithalatı 9 milyar 
786 milvon, ihracatı da 8 milyar 
106 milyon oldu. 2 nci Guil
laume, 39,000 kilometrelik de· 
mi:ryulunu 62.000 kilometreye ~·
kardı. 

Doorn şatosunda scs\İz sada
sıı.: ölen '\'e sessiz ~allnsrz. gö~ 
miilecek olan ilıtiyar l9.0ll0 su
bayın idaresindtki 468,000 ki-

(Devamı 4 üncü sayfa\la) 
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IDl~S POLff.;K.Aj 
Celaleddini Rômi Kimdir? 

Yine giyinme, kuş<r r------.... Japon sesi 
Yazan: ZIYA ŞAKİR 

- 108 ~-

1 Mılll~~sa~~~a:~:: Cen Halk tipi ayakkabı Anlaşılmaz 
------ yetın:n teşebbüsü üzer:ne, cemı • k l bir iş va,,mgtonda ne vakıt bir 

tin reisi ile Sümer Bank erkan satışa c l a T ı ıy o T •.• 
dan biri, giy.nmemizden tasnı ' parça hareket ve faali• 

yet görülürse derhal 

Yazan: Prof. Şükrü Babaa 

Mevlevi musiki ü"ladlarınııı 1 siyet ve m~brilkiyetinden • vaktile. / 13,.r.ım<lır demiş . ------------- Kuzu eti bazı ka• Tokyodan bu kımıldam.ya muka· 
isimlerine burada nihayet verir· bahseylemiştik. {Üstüva) hattı Bu meseleden bahseden dünk. 560 kuruca satılacak bu ayakkabılann bü· l d 45 b b'il bir ses yükselir. Harbin başlan· 
ken şunu da ilave edelım ki; pek hakkında da malUnıat verm4tik. ı Son Telgraf, yazın, erkekler:n ş~p Y sap ar a , aZI• gıcındanberi Vaşington ve Tokyo 
;ok ıhtisar ettığımız bu zevatına· Ayin esnasındaki (deveran)ın ku· kasız, kravatsız, hatttl .kıs~ ~ntn Ün malmeze ve evsafı tesbit edildi, ayakka- larında neden 70 bir planda, fakat zıd ;stikametler-
ralarmda, üstadlık derecelerıne tup noktası etrafındaki cereyanı,, !onla gezebıleceklerını soyluyor l ld k d } [ 1 de seyreylemektedirler. Berlinde 
vasıl olan yüzlerce Mevlevi musi~ yukarıdaki rkinci .rivayeti tamami- !ardı . Çocuklar, f~tboküler, yahu' bl ar yapı l tan S OD ra amga athrı aca kuruştur ? ı7 Eyliıl Üçüzlü Pakt imzasından· 
kişinas. gelip geçmiştır. Ve herbırı le teyıt etmektedır. da karadan devrıalem seyyahlar İstanbul Ticaret Odası halk tipi !arın içinde firmanın ve Ticarc beri ise bu tezat ve muvuihk hay-
bü~ük bır (tarik. ve meslek, gay- Ayinin, {dini) mahıyetine gelin- gibi kısa pantalonla gczmive pd ayakkabılar için bir müddettenberi Odas.nın damgaları bulunacaktır Belediye b Un U r~ti mucip bir hız almıştır. Ruzvel-
retı) ıle, Mevlevı musıkısı" n te- ce ..• (Hakayıkı sema) dan bahseden aklım ermez amma, yaz sıcakların - yapmakta olduğu tetk1klerini bi- Bu suretle evsafına uygun olarak tin biraz taahhüdü mutazammın 
kemmülüne hizmet etmışler~.ir. Mevlevi müellifleri, vaziyetli şöyle I da pekala şapka~ız, kravatsız, hatt( tirmiş ve bu ayakkabıların evsafı yapılmıyan ayakkabılar şikayet ü Ögv renm-.ıc.9 her sözü Matsuokanın haşın bir 
Fakat bu terakki ve tekell)IDule izah ediyorlar· 1 ceketsız gezılebihr. [le fiyatlarını teshil etmi~tir. 660 zerJıe derhal loontrol edilecek ,., Vlf cevaıbını celbetmiye mahkUnıdur. 
rağme~, der~ahın. mu~i~i şekli (Mukabelei ;erıf)de, namaz kılı- d B~~·k.; birç.oklar~ şel~~~~ f~~eğiln kuruşa satılacak olan bu ayakka· imalat sahibi tecziye edileceklır çahşıyor Mihver Japonya ill' misakı imza 
da:ma ılk vazıyctbrnı mu _ataza ey· nıp, tesbih çekilp, dua edildikten de. oy e·ıgezmenın ki a~. a ı ~ : ~ bılardan her istiyen, evsafına uy- Ticaret Odasının bu hususta hazır· edince bunun Yeni Dunyayı oldugu 
lemiş esasını kay etmemış ır. ·h ed b ı ( ) J ugunu ı er surece er ır. a a gun Dlmak şartile,,yapabJecektir. ladıg·t evsaf şartnamesinde ayak- Bazı semtlerde kasapların yerde mıhlamıya ve Büyük Bnıan. 

' l .k 1 1 sonra, sema an e u unan can • ka 1 k t d l k 1 k kuzu etini 40, 45 kurusa sat-Mevlev musı ışrnas arı, ya n:z l h Ik ı t ı ç yı var 1 ora a ya;:rn ye e Halk tı"pı' ayakkab:lar t.eşhir edil· kabıların imalıitında kullan: aca · ya ve Çine yardım etmemi,'e sevk . . • arın a a o up o urma arı .. ve, h " k 1 ld . "b · tıkla h Jd d.. ı · · 65 ' 
tarik kadrosuna gıren musık alet· k sabır muddet. başlarını ônl rıne gıyen ıç da mamısko ugu ~· ı, dikleri vitrinlerüc aynca bu t:ıp ç'ıvi, iplik, deri, kösele ve bütün 70 k~~uş: ~at::f:(a~rrn~~zar; ve icbara mahsus bir siya!;) alet 
lerile iştıgal etmemışler· kendi hu- - k (k ·ı- ed ) il t i yıne kaç vaz r şap asız ve ra- ayakkabtların satıldığını gösteren malzeme ve teferrüatın cins ve ev- teşkil etttğinde kimse zerre kadar 
susıyet alemlerınde; kan~n. tanbur, ::f";k\ürd;';;~l~n:ıarı;e [;i~:u~ 1 vatsızl;ı~ cİa 5o~al.mıya başlamıştır. levhalar da asılacaktır. Ayakkabı· safı tesLit edilmiştir. dikkati celbetmiştir. şuphe etmedi; Vaşington ıse her-
keman, kemançe ve saire g'lbi saz- \" t tt ... 1 ed k Onun ıçın !.ıubalılık denılen şey, Kilo başında 25 kuruş gibi kPSten daha az ... Nit~kim mukave. 
lara da rağbet eylemişlcrdır. Fa- ::~ ı~a:ınsa:melrle~i~:u int :~~] , k~la kala ceketsiz gezm!ye kalıyor • büyuk b.r fark gös .eren bu lenin imzasından ik gün sonra Mıs. 
kat çelık tellı saz.ların (mıtrıb)a • i.f d d B (t 1 kı, o da bırçoklarının, temmuz sı- Geçen mal"ı yıl- s . d 12 halin neden ıleri geldigi be-• . 'manasını a e e er... una a- ' urıye en va. ledivece tetkik olunmaktadır. ter Ruzvelt en at"'ili hıtabelH·nden 

• sa\' ısanın a. acz ıçın e e- k t h 1- ı 1 'b' girmesi usulden olmadıg"ı cihetle 1 vuf) 1 d [ .. d k caklarında ccketlerı koltuklarında \.. , birini daha ırat ettı· ve dedı kı. 
bunlardan hiçbirını, mııs.ld kadro- 'l k ·1 · · d J d'. 1 taşıma laza en ayı a ış mış gı' d k• •th J"t ı·mon geldı• - Diktatörlerin hiçbir hareketı bızi 
larına ılhakını düşünmemişlerdir m(r.~ı.t· b)e:;a d ıç~ le acz k ıt~r ar. bır şeydir. Eğer, şehrin göbeğinde a 1 ı a a gon 1 Salih Banguog"lunun iıtifaaı kl'rkutmaz ve takıp ettıgimız yol· 
Bazı derga"hlarda belki m• ustesn; M t rbı a 1 taer af adyakgad. a • ıyorl ceketsiz gezmemekte ısrar edile· • ı rı ın so ra :n a 1 ırcgc so b k . l'k 

1 
. kabul edildi dan bizı alıkoyamaz. Muhtemel hiç 

ahvald~ arasıra yalnız (kanun) d d cek olursa u cc etsız ı yanız cı- G" ••k "d t 10 K • ,. b k b' ,_. . .. k"'t • - omuzunu ay yor. Bura a, agır ve .. h d'l ' umru Varı a 1 omısyon azamı sa• Bir .mıiddet .en beri Ankarada ır om mezon .,,zı ur u emez. 
mıtrıblara gır· m!ş ıse de usul ve h l" 11· b ı ( •t if var sa~f:ye ve koylere asre ı ır; So Ü ·· ı· Pakt · b 

• a ave ı ır ses e, na ı şer ) o- h · · · d d · 'k k t ·ı ı· ld f • k k bulunan Birlıkler umumi katibi n çuz u ın sıvrı ır u~u-an'aneyı muhafza etmekte taassup k b 1 şe rın ıçın e e ıncecı e en ce- mı yon ıra az O U bş ıah oyaca nun biz mu'teveccı'h oldugu· aç k 
umıya aş ıyor k ti 1 T G" · · k Salih Banguoğlu şehrimıze gel. e · · • msteren (dede) !er tarafından (bid- . .. e er e gezı ır. ıyınıp uşanma İ 12 tır· fakat perv·~·· yoktur .,. (Nal) (medh sen5. etım>k) de- 1940 senesi stanbul gum·· ru""kleri Suriycden Haydarp. a'aya va- miştir. Ög'rcndig' imize göre Vcka.." • ~~ · at) telakki edilm' ve taammum . • ... u . . işler nde havli tasarrufa yarıyacak ., , 

. . ış mektır. Resulu Ekrem Efendımızın olan bu halın sıhhate de faydası umumi varidatı 29 milyon liradır. gon limon gelmişt:.r. Ithalatçılar bu let Bav Salih Banguoğlunun isti- Kira ve ödünç kanunu fJhakıka 
etmMemlıştı_r. ''"" . ta 'h' h kkın faziletlerini, •eref ve kudsh·etler ni 1 k Bu rakam 1939 varidatına nazaran 1 malları piyasaya çıkarmak için !asını kabul etmiştir. Bu sebeple Amerika Cümhuriyetinin dJ<ta-ev evı musm.ısı rı ı a , ... .. ~ .J. • o ·ıca tır sanırım. t .. 1 b' l . d 

. . 
1
• t sena etmek hususunda tertıp edıl- O C al KAYGILI 10 milyon lira noksa.nd. ır. B .. una s.e·. j Mürakahe Komisyonuna maliyet mumaileyh bundan sonra münha- or er grupunı.:1 ır eşmesın ~n 

da . toplıyabildig"ımız. ma uma. ın mış· olan (şı'ı'r)lere de ,ayni ı'"'m aman em h b diğ . 1 korkmıya temayu··ı etmedı·g·ı·nı· go"s •• bep·te Avrupa ar ının goster ı fiyatlarını bildirmişlerdir. Kı:ımis- sıran esas vazıfcsi olan Takas i. • 
bulasasına burada nıhayet verıyo· verilir... İste; semahanede halka b' ok yeni ınkişaflar sebebile it. mited müdürlüg"ünde kalacaktır. teren biır dclll idi. Fakat Üçüzlü 
-·z ş· -" tekrar (mukabeleı· şe- K k 1 ki tr . . ır ç yon limonların maliyetlerine göre Paktın sarih bır' h;;•.~u"dı"ır kı' h~ •• · ım.u, olarak başlarını önlerine eğip in· ıa anç ı a me eaını vuran halatın azalmış olmasıdır. • . . R d • •1 ~.. --
rli) bahsine dönerek semahanede ti zar h' at nde bulunan {can) !arın Mehmet tevkif edildi 1940 1 1 d ld azamı satış fıyatı tesbıt edecek ve omanya an getırı en nüz bugün harbe girmem~ bir 

1 • • . ') . .. t yı ının son ay arın a e e naftalinler 
:rapılan SMev evı ayını nın :ıı:us e- vaziyeti, (Resulü Ekrem) Efendi- Evvelki gün Küçükpazarda met· edilen varidat şöyledir: Kanunusa- mallar piyasaya çıkar.Jacaktır. Ha- devlet Mihvere harp ~çarsa Japon· 
n;t oldugu esaslar hakkındakı r.ıa- mizin (Harıa) dağındaki mağara- resı Gülizarı kıskançlık yüzünden nide 2 milyon 890 bin, şubatta 3 ber aldığımıza göre bil parti me- Fiat mürakabe komisyonu dün ya da mücadeleye iştirak edecek-
k:ıınata devam eylryoruz. la, (Cenabı Haklkı tefekkür ede- evinde, bıçakla yüzünden yaralı- milyon 980 bin, martta 2 milyon yanında bulunan 2 vagon 1 ımon İz- mıntaka ticaret müdurlüğünde top tir. Bu •harp ilan etmek. kevtıyeti 

MEVLEVİ AYİNİ rek (vahy) nüzulünü beklemeleri- yan Mehmet Erdoğan dün adliyeye 350 bin, nisanda 3 milyon, mayısta mire gönderilmiş ve orada pıyasa; lan~ıştır. Romanyadan naftalin Mister Ruzveltin elinde mü).•rr " 4' 

{Maksat ve mana) ne teşbih edilmıştir ... Çünkü, bek- teslim edilmiştir. Sultanahmet İ- 2 milyon 225 bin liradır. ya çıkarılmıştır. İzmirde satılan li-\ getıren ve bunları 140 kuruştan sdi.laht1;:: hBirleşhik .ne1vıet11etr arzuhe-
Semahanede cereyan eden ve !enen (nat) da manevi birtakım kinci Sulh Cezada yapılan sorgusu - ---o-- . çatmak istıyen firma yeniden ko. ıyor "ı arp arıp, ngı ereye er 

(mukabelei şerif) denilen {Mevlevi irşadatı ihtiva etmektedir. Ve ora- esnasında maznun suçunu inkar Eyüp • Edirnekapı parkeai monlardan bır kısmı da İstanbula / misyona müracaat ederek fıat ıste. türlü yardım ya_pılsın ve i);Jy ece 
l)!IJili), sadece muntazam hareket- daki canlara _ hassasiyetleri nie- etmiş ise de, poliste verdiği itiraf getırilmiştır. Bunlar pahalı fıyat- miştir. Murakabe komısyonu bu Jaf"lnyaya da mudahale fın;aı 
lerden ve hiç şekli d ğ4miyen betinde - irşat feyzi verecektır. ifadelerde rtiraf etmiş olduğundan Eyüp • Edirnekapı parkesi iki !arla satılmaktadır. naftalinlerin ancak kilosu 20 ku· •imkanı verilmiş olmasın. y _ı, z 
(fantezi bir gösteriş)ten ıbaret de- (Daha var) tevkü edilmiştir. güne kadar bitecektir. Fakat bu ruştan satılabileceğini bu müesse. hava ve denizaltı hücumları .me-
ği!di. Bilakis her hareket, dini bir yolun tahsisatı bitmiş ve henüz ye. T-ophanede yenı· seye tebliğ etmiştir. rikadan gönderilen esliha ve mü· 
maksat ve manayı ihtiva etmekte ni tahsisat gelmemiş olduğu için • • himmatın Büyük Britanya adnları-
l<ti .. Şimdi. bunu izah edeceğiz. [ ) parkenin iki tarafına yapılmakta b k d Bulrarlar ~ı~ demır almak na yetişme=i çok müşkül ve meş-

{Mukabele; şerif) günü, (sema- MAHKEMELERDE ve p o L 1 s T E olan bir kısım yaya kaldırımları ir ç o c u is- Htıyor kuk kılmıya başlayınca Mister Çor· 
lıane)ye nasıl girildiğini ve cuma _ ile birlikte yapılmaları icabeden Memleketimizden pik demir mü. çil mecliste açıkça ifade etti ki 
11amazı kılındıktan sonra, asıl (Mev --------------------------- mezarlık duvarları şimdilik öylece panseri kuruldu bayaa etmek için Bulgaristandan Yeni Dünva yaln11! siLihlan gön-
levi avini)ne ne suretle girifildiği· Jela" tı•n muhtekı·rı· Raşı·t Sevı·ı 4 se- bırakılacak ve tahsisat geldikten bir heyet şehrimize gelmiştir. B11 derrnPkle değil, İngilizlerin elleri-
ni mufassalan arzetm~tik. sonra buraların yapılmasına başla. lıeyeı ticaret ofi•inde alakadarlar- ne teslfm edPbllmekle faydalı bir 

Bunun tahliline gef.nce ... Evve- k• •• .. hk ,. Jd nacaktır. Bu ise yeni kurulan par- ispanser Çarşamba la müzakerelere başlamıştır. şey yapmış olabilir. Amerika !lar-
li şu ciheti kaydetmek lazımdır ki, De Se iZ ay SUrgune ma Um 0 U kenin yanları açık ve istinatsız bı· •• •• • } Müzakereler müsbct bir şekilde biye ve Bahriye Nazırları da nu· 

k ıd • . . k t 1 gunu merasım e . ... . . t ki d ,._ t .tün.. ki t (mukabelei şerü)in umumi şekli· ra ı ıgı ıçın par e aş arının ara. netıceleııdıgı takdirde verılecek u arın a e,.~r u 'reV ya ve 
niıı. manası, (dini _ ahlaki - terbi- balar, otomobiller ve bilhassa kam açılacak demirlere mukabil Bulgaristandan imaliit denizin dibine göndeı.,ım..ıc 
yevi] maksatlara istinat etmekte Suçlu Yozgada sürülecek ve 1550 yonlar tarafından bozulmasına se· ı ç k E ' K t mal ithal edilecektir. için ise bu kadar külfeti ihlivara 
idi. bep olacağından buraya ait tahsi· ocu sırgeme urumu . ara. • • sebep yoktur, yolunda sözler SÖV• 

{Mukabelei şerif)teki maksadı lira da &ğlr para CeZBSI Verecek satın bir an önce verilmesi beklen..! fından Tophane~e. Kılıçalipaşa ı Gızlı francala aatlfı mı ledll"r. Binaenaleyh kafile halinde 
.__._ ed nl mektedir. . medresesıtnde yelnı bır tcÇocuk dis. yapılıyormut? • ve Amerika donanmasının ve tay-
_,, e er arasında; Evvelce asliye ikincı· ceza mah· tarifelere zam yapılmış old g· ve ' e 

u u Bir otobüs bir dükkana girdi 
1
: paAns rı• besıs do ub~duş u_r. d" b Francala imal eden fırınların yarelerinin himayesinde sevkiyat 

[Ervah lleminde {Tann) tara- kemesi tarafından 3 sene Yozgada bu suretle pilavın 7,5 kuruştan 10- yrıca ura a ır e gun uz a h 1 Dün sabah Fatihten Saraçhaneye ı . • yalnız hastahane ve asta ara ver- derpiş edildi. Böylece Alınan tay• 
fmdan ruhlar:n yaratılmış olma- sürgün cezasile cezalandırılan Ra.. 12,5 kuruşa çıkanldıg· ı, tatlı ve bö. 1 kıınevı ve yıkama yurdu yapılmış 1 d doğru gitmekte olan şoför Ekrem t H .. 

1 
.. .. d 

1 
- meleri kararile satış yer eri tahdit yare ve tahtelbahirleri Amerika 

&ından başlryarak, ilnsanların ün-, şit Sevilin yı'ne aynı mahkemede l'eklerin kiloda 10-15 kurn• arrtı- ır er uç eessusun e açı ması d ı f ı '"" Uslanmazın idaresindeki otobüsün' 
11 

·h . b .. .. t .
7 

olun uğu ha de bazı ırıncı arın gemilerine ve muhafızlar· na hü-
yaya gelmesini .. yaşayıp ölmesini .. nakzan devam etmekte olan mu. tıldıg·ı görülmü•tür. • azıran çarşam a gunu saa • li 11 · · ı 

' tekcrleg"i birdenbire fırlamış ve o- 1d V li B 
1 

d' R .. L'tf' ciz 'ce maha ebıcı, sütçü ere de cum ederlerse ve bu yüzden müsa· te-krar dirilmesini.. kıyamet günü- hakemesi dün neticelenmiştir, e a ve e e ıye cısı u ı 
Bunun üzerine tekmil lokanta, tobüs ayni caddedeki 211 numaralı I · oatış yaptıkları hakkında bir ih. deme ve harp olursa müte<"aviz A· 

nü görmesini temsil etmektir.] Mahkeme Raşı't Sevilin temyız· Kırdar tarafından yapılacaktır 
t ti b .. k ·ı · • b' du"kk'-a gı'rm;•tır· . · barda bulunulmuştur. merika değil, belki Alınanlaı-rlır Diyenler bulunduğu gibi; mahkemesi tarafından verilen na.. a ıcı ve ore çı erın umumı ır ''" ..., 

[M 1 • • teW•ten geçı'rilroeleri tebliğ olun. Çarpma neticesinde dükkanda ı Dün bu şekilde Galatada bir fran deenbilirdL Fakat böyle bir tevile ev evı ayininden maksat; (gü. kız kararına uyarak Raşit Sevilin .., ı d · · bulunan Rasih Aslan yara an ığın- cala fırını hakkında tahkikata ge. Japonyanın yardım etmiye~•ğını 
noş)ın etrafında dönen (seyyare)· 300 kilo jelatin satışından 1280 lira muştur. dan Crrrahpaşa hastanesine kaldı- Basın kongresı" çilmiştir. Toh,·o derhal tebliit etti ve Amrrı· 
leri tanzir etmek .. (güneş) maka- gibi fahiş ve gayri kanuni bir kar Bir sayfiye hırıızı yakalandı, rılmı~tır. B b I k I k kadaki hararet derecesi de bir dü-
mına kaim olan {şeyh)e tam bir temin ettiği sabit olduğundan dört 9 aya mah'-"m edı'ldı' aıta a ı aatı mıyaca . rd' N' k' b 'ı 
te r . . 11" ILU Bir ı·plik fabrikası yandı 4000 Ttll'.k - Blrllil *-"' şüklük gciste L ıte ım u ap-s ımıyet ile manevı ve mua a sene sezik ay Yozgada sürgün e- Mu>iıolııll8I 8 • "lt'Wdaı: Belediye seyyar balık satıcıları ta irat edilecek ıne<iliur nutuk on 
kudsiyeti haiz <>lan, (kutup) nok· dilmiye, 1550 lira ağır para cezası. Burgaz Adasında birkaç günden- liralık zarar var Mıntaka kongres, yarınki Cu· hakkında zabıtai belediye talimat. beş gün !IDnraya talik olundu ve 
tas. etrafında deveran eylemektir] na, 300 kilo jelatinin müsaderesine beri devam etmekte olan hırsızlık. Balat vapur ıskelesinde Sami martesi günü saat on üç buçuk- namesine koymuş olduğu yeni hü· ocak başı müsahabesi halini alan 
Dıye, vaziyeti tefsir eyliyenler ve dükkanının 6 gün seddile 38 lira !arın faili dün yakalanarak cürmü Özenin iplik fabrikasında elektrik ta Eminönü halkevi salonunda kümleri 15 hazirandan itibaren tat göruş·· .ne de geçenlerde tahlil et-

de vardır. mahkeme masrafının kendisinden meşhut mahkemesine verilmiştir. telleri kontak yaptığından dün öğ· toplanacaktır. Kongrenin açıla- b'k b ı kt k t y bilmeın 161 arkadaşın hazı.r bu- ı e aş ıyaca ır. tiğim gibi, umulan ikat'iyeti gös-
Muhakkak olan cihet şurasıdır alınmasına ve kararın kesbi kat'i- Hırsız Niko Yani girdiği evler- leden evvel yangın çı mış ır. an- lunmasına bağlıdır. 0 gijn bu ek- Buna göre tahta ve başta taşınan termedL 

lıti, Mevlevi ayini. yukarıdaki her yetini müteakip bütün gazetelerle den ceket, pardesü gibi eşyalar çal- gın neticesinde iki tezgah ve yirmi seriyeı bulunamazsa toplantının kaplar içinde satış yapılamıyacak, 
iki rivayeti de birleştirmişti. Ve bu de iJ.anına karar vermiştir. mış ve bunları saklamıştır. Birin- çuval pamuk tamamen yanmıştır. ertesi güne bırakılması merkez kaplar galvanizli veya çinko ola. 
'"'b ·1ec1· '·' (d' • ah"kt zarar 4000 lirayı geçmektedil'. Tah- idare heyetince kabul edilen ta- caktır. ,.., ar ı ır ..., ını • "' • ve, c· ı· lok ta · A li C hk esın· d 
teriııyevi] b;; mahiyet kesbet· ız 1 zaıı:.!_~pak ';'

1 
an •• cı s ye eza ma em e ya- kikat neticesinde fabrikanın 20 bin llmat icabıdır. 

......., rı er pılan duruşma sonunda Niko Yani tal ld ğ anı 1 Birlik azası arkııdaşlannuza ha- Tqkıtla Dolmabahçe yolu mi"ti. 1 ,. 'iraya sigor ı o u u aşı mı~ tırlat.cyorıiz. 
Semilhanelerin, tam ortasını teş- Bazı lokantalarda ve börekçiler- 9 ay on gün hapse mahkQ:m edil- e tahkikatın genişletilmesine bllf- Taksimde Taşkışla ile Dolma· 

bahçe arasındaki yolun makadam 
şose olarak inşası karar~tırılro14-
tır. Bu işe 6000 liı:a sarfolunacak. 

kil eden (kutup) noktasının kud· de Belediyeye haber verilmeden mlştir. lanmıştır. 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~~~~~~~~~--~~~~~~~~-

llilellıJi: IBF AN DOOAlll 
Edebi Roma&: 45 

Dans bittiği zaman onu masasına ı gönderdim. H~ngür ~üngür a~la
kadar götürdüm ve her ikısıne bır dı. Onun bu zatı benı de teessure 
den saadet dileyerek annemi a:ıp 1 düşürdü. 
evime geldim. Dünyada bu kadından başka hiç 

Ordu evinde iken teessürıini.ı sak kimsem olmaJığı için, kendisini 
hyan annem, yolda giderken fık • daima neş'e!i görmek ıstiyorum ve 
tini açmağa mecbur oldu. Benim bunun için çalışıyorum. 
de bo~ le mes'ut bir gecem! görmek Alay yarın hareket ediyor. Bü -
içın sab rsızlandığını söyledt. tun suı,aylar hazırlanmakta .. ~ • 

Onu ikna edebılmek için bir çok kerlerin teçhizatı dağıtıldı. Bolu -
;areiere başvuıdum. Fakat öyle ğümün başından hiç aynlınıyo • 
an orum ki, bu kadı".n fikrini rum. Hatta onlara kahramanlık 
hep Berıt meşgul edıyor. Onun ınisa:ıerı getırerek düşüncelerini 

kabahatlı olmadığını kat'iyyetle takviye ediyorum. 
kabul etmiş .. böyle olunca b 'n hak Çok ne~'eli halleri var. Böl'.le bir 
sızlığa mahküm oluyorum. Halbu- zamanda fırka merkezıne . gılm~ • 
k Bcridın ihanetıni gozümle gör. digim içın duydukları sevıncı goz· 
ti.um. !erinde kolaylıkla okuyorum. 
An.ııemi ougiia dııı)'IDWl )'&IWMI Şimciılik ~ ~ d~iilıcem. YQk.. 

en büyük gayem, Orduya ve mil· 
!etime arzu ettikleri şekilde hiz • 
met edebilmek .. 
Öğleden sonra alay komutanı 

bütün subayları ordu evi salonun
da topladı ve gireceğimiz harekat 
hakkında uzun tafsilatta bulundu. 

Geç vakit dağıldık. 
Şu memlekette şimdilik son ge. 

cem .. İstanbuldan ayrıldığımdan • 
beri karaladığım hatira defterimi 
bir müddet için kapayıp bavulu -
ma yerleştireceğim. 

Sabahlayin yola çıkacağız, er • 
kenden yatmak niyetindeyim. 

Son defa masamın üzerinde işi. 

me yarayacak eşyalarımı aradım, 
hiç bir şey bırakılmamış .. 
Yalnız Beridın resmi duruyor. 

Bir an için onu süzdüm, sonra da 
onu da bırakmak istemiyerek ora
dan aldım ve kenarda asılı duran 
kaputumun cebine ko ·r!wn. 

'Üçüııcü Kısım 
-1-

1937 
Uç ay sonra .. harekat son safha.. 

swa varmaktadır. (Tunceli) niA 

{Hozat) ve (Deşt) mm takalarının 1 çok güvendiğim subay sizsiniz. Bu 
dik ve sarp dağları.. ' sebepledir ki bu geceki vazifeyi de t.r. 
Asteğmen Feridin mensu~ oldu· anca ksize vermek mecburiyetinde Sebzeler yere konup 

ğu alay, üç aydan beri bu mınta- kaldım. aahlmıyacak 
kalarda durmadan uğraştı ve hala Asteğmen Ferit, bir put gibi a- 1 Pazar verlerinde satılan sebzele. 
da uğraşıyor. F'akat her g~n ~üyü~ !ay komutanının karşısında dur· rin ekse~iya yerlere konularak sa
bir muvaffakiyet ken~lnı goster~- · muş bekliyor. Bir an evvel }:endi. tıldığı görüldüğünden bu kabil sa
yar. ::...aten bunun boyle olacagı sine tevdi edilecek vazifeyi öğre- tışa müsaade edilmemesi kayma.. 
muhakkak .. dağınık Kürt kafile:e. nip işe başlamak istiyor. i,amlıklara tebliğ olunmuştur. 
rinin muntazam bir ordu ile boy Alay komutanı, masasınırı üs- Bunun üzerine dun Çarşambapa.. 
ölçü ·mesine imkan yok ki.. i~:~ tünde duran bir emre göz gezdiri- zarl!lda bir teftiş yapılmış ve •ekiz 
her gün biraz daha sıkışıyorlar v_e I yor, sonra tekrar Feride dönüyor: ·eyyar sebzeciye ceza verilmiştir. 
bır kaç haftaya kadar her şey bı· _ Bölüğünüzden bir takımla iki Ortaköy dereıi temizlenecek 
tecek.. saat sonra (Kızıldağ) ın (Zırnık) Ortakciy mezarlık yolunun ma-
Nisanın bol yağmurlu . günleri köyüne hareket edeceksiniz. Bize kadam şose olarak irujası ve bura. 

buralarda kendını daha ıyı bellı e. olan mesafesi yedi kilometre ka- laki derenin de temizlenip yeni 
diyor. Hemen hemen bır haftadan dardır. Son gelen tüm emrinde bu bir köprü yapılması kararlaştırıl. 
be~il rdyagk·ank yal ğmudtatr, bu sarp 1 işin ehemmiyetinden bahsediliyor. ınıştır. 
dag a a ı ar arı erı ı. . . . . Bu işe 15 bin lira sarfoluna-
ş. d' f ki rd .. k 1 k 20 kısi kadar tahmın edılen bır a. 

ını ı, u u a a yu se en oyu . · .. .. . . .. caktır. 
sivri tepeler beyaı: bulutlar ara. şıret, tum suvarılerıle musademe- Pia arabalar içinde tafınan 
sında ka ·boluyorlar. Her tarafta ye tutuşmuşlar. Bu haber alelacele ciğerler 
buyük bir faaliyet mevcut.. tüme bildiriliyor. İcabeden tedbir Ciğer, paça V'C bobrelc, dalak gibı 

* !er alınmış .. fakat. kendi mıntaka. akatatın pis yük arabaları içind< 
Alay komutanı asteğmen Feride mu dahilinde olan bu hareketi ay. naklolunduğu görulerek dun bun· 

emir ve ızahat veriyor: nı zamanda bizim de önlememiz 'ar tefıiq olunınlllj ve iki araba sa 
(Daha var' katat deıılle dökı.ümQatür. - .... İjte böy lıe astAjmen, eıı icaQecliyor. , 

Bunun üzerine ve durumun müs
taceliveti itibarile Amerikanın 
LC<ıd;a sPlirl mühim haberlerle 
Vaş!ngtona Cümhurreisinin ~.ezdi
ne gitti. Kat'! kararlar veriJmpt. 
icap edeceği dünkü telgraflardan 
anlaşılıyor. Mister Çörçilin ,.rtık 
f!liyat talep ettiği ve gilya !. <'!teri· 
ka hal'be iştirak etmek istemediği 
takdirde Almanya ile bir tesviye 
sureti tıulmıya çalışacağı söy lPnı• 
vor; hatta Amerika matbuat mıi
dahale ~nde geç ·kalınmış olma
sından korkmakta imişler. 

Cümhurreisi de kongredeki muh
telif rüesa ve ordu erkanı ile · ti· 
<arelerde bulunduğu gibi, Atlantik 
donanması kumandanını da tay
yare ile acele celbederek onun da 
mütaleasını almıştır. 10 Hazirana 
kadar kat'i bir adım atılacağı riva
yetleri d<ılaşmrya başlrunıştır. 

Vaşingtıındaki bu cevvaliyete 
Tokyodan bir cevap gelmesi. har
bin başındanberi ,~ı..ip olı.;ııan siya
sete gilre, ıcap ederdi. Nıi 1 irn 
Tolcyıod.an NZetelerin feryadı yük· 
clmiye başadı. Fe!Pmenk Hindis· 

· 2nı ile cereyan etmekte olan mıi· 
akerelerin uzamasında Amerika 
e İngilterenin roll ri vardır. Bi· 

, aenaleyh harekete geçmek vakti 
,rlmiştir. Gazeteler diyorlar ki: 
Beş senelik Çin hariımin Japon
ay1 cenupta bir tazvik yapın. a. 

IDevamı 3 ündi ııa:rfııda) 
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Çı·n _ Japon VAZIYET • j cak kadar zayıfladığını zannetmek 
1 S . B • 

1 
d hatadır.. Hatta Hariciye Nezare-

urıyeye mütevvec:h ır şı"şenı"n gı"z e . ... . tinin nirnresmi b ... neşir vasıtası muharebesi karşılıklı hazırlıklar ıgı esrar bile şöyle yazıyor: 
•Japonya tarafından Pasifikte 

Atinada birçıok 
Yunanlı idama 
mahkum edildi O 

· ş"dd ti ndi Surye, dünyanın alakasını ç-e- tesis edilmek istenilen yeni niza· 
rdunun yaptığı 1 e e ken en mühim mesıe oıma·kta de- Sefire verilen hu: u ıi izin _ Aşkta sada- mı Amerika nazarı itibara a1mı-

Halk mu 
.. •adere edı'len gibi ln.gi

0

liz pilotu Ç k S vam ediyor. k yacaksa siyasetinde yapacağı her "' in U V Ve t 1 er İ an Almanların ilkbahar taarruzuna atf - fskoçyahların hasisliği • • • türlü değişiklik lüzums11Zdur. Ja-

fİyeceklerİ vagonlar- .. yetiştırecek .1ehrin şimalinde şid·. giriştikıerindenberi .bugün ikinci '"---Yazan: HİKMET NiSAN---" ponya cenıılıa doğru genişıemeıı: 
Vaşıngton, 5 (A.A.) - Bahriye Na· ay tamam olmuştur. Malum olduğu siyasetinde Amerikanın hatta do-

dan boşaltb lı:ırı Albay Knoks, düılf<:li gazeteciler detli hart:ket yapıyor üzere Almanlar mart ayı zarfında Geçenlerde, Asıstans namındaki zel yerine vasıl olacağız. Oraya layısile engel olmasına müsamaha 
toplantısnda beyanatta bulunarak A- hazırlanarak 6 Nisanda Yugoslav· İngiliz vapurunun tayfaları, Ame- gıtmek için tam on kilometrelik edemez.o 

Kabire, 5 .. <.A.A .. ) -. Sa!Ab .. !yetti bir m.er. ikan. Ba. hc.iyesinin, ordunun yaplığ Çunkig, 5 {A.A.) - Şan•i'nin cenu- y · rı"ka sahı"ller' kl d f d b" 
t akta idi

"' Alm b ı il ya ve unanıstana taarruza geç ı açı ann a se er e .ır do··n~~.~ı· geçmek m-burı·ye- Görül' u"yor w Wınan' ••ın Ruzveı• 
ayn n og:renı 6 .ne gore, an ı;-ı ı ngilız p otlarını yetiştirmek içi. '.Jundaki Çin kuvvetleri, halen sarı ne- - ~ "'---"' '-"' ...., " " 

polis memurları Alinanın ıoo kilomelre büyük Britanyaya teklifte bulunduğun <irin şimal sahilinde tahşid edilmiş olan mişler, bu harekatı ilci hafta zar· iken, denizin üstünde parlak bir tınde j<:.Jacaktık. Bereket versin ile miika.ıemeleri ve kararlar veri· 
kadar halt ı;imalindeki Livadia şehri I söy!emiş.ir. Knoks, ilk gelecek kafile- Jpon ordusunun arkasında seyyar kı- fında bitirerek Ege adalarını ele maddenin dalgalar arasında batıp ki, siz olduğunuz için hususi bir ;. lecek gibi bir hava esmesi derhal 
halkına alet açarak aralarında kadın 

1 

nia 3000 pilot namzedinden lerekkü. ;lar halinde harekatla bulunmak ü- geçirmişler ve Onikiada ile irtibat çıktığını görürler ve saikai merak. zin ile buradan geçerek yolu kı. Uzak Şarkta akisler uyandırmıo. 
ve çocuk da bulWll!n bir çok kimsele- ed<!ceğini. tahmin eylediğini söylemi;" ore şimale doğru ilerlemektedir. Mer- tesıs· ettı'kten sonra Gır· ide hu··cum la o tarafa dog"ru du··men kırıp it ı ' · öld.. ·· l dir B beb' böl • me. 0

.
0 mış o uyorıız.. tır, Halbukı· Harı'cı'ye Nazırı Mat· l'ı urm.~ er . unun se ı ge- tir. ~ .... -tl Şansi'de ve şimali Honan'da 5id- ~ 

de miisarede edilen yi)'<'Ceklerin yük-,1 Bahriye Nazırı İngilizlerin yenideı _ n i çarpıı;malar olmaktadır. Muhare- etmişlerdi. Şimdi Almanya yeni bir raklarını tatmıne koyulurlar. Ge- cHususi bir izin• cümlesini du· suoka daha bir hafta evvel, yine 
lendiği treni Alman tehditlerine rağ- de>troyer, istemediklerini, fakat yii ' ır oeydanları, Tanlu ile Keoping ara- hareket için hazırlıklarla meşgul· mi durdurulur ve küçük bir sandal yan Ve bilaihtiyar biraz gurura şiddetli bir lisanla, hatta zahiri hiç 
men boşoltmağa başlaı=ı olmasıdır. vapuru hususunda ~zaml derecede yar- ındaki büyük yol boyuncadır ve ayni dür. Bu harekat sahnesi neresi ola- denize indirilerek meçhul sahih kapılan Mösyö Cambon, muhata- bir vesile görülmezken Japonya• 
Bunun üzerine bir kıyam hareekti vu· ı dı.m beklPıilklerinı itil.ve etmistir. .omanda şln10li Honan'ın kömür maden cak? Herkesin sorduğu sual şimdi maddenin yanına yaklaşıldıkta, bma sorar: nın ittifaklarına sadık kalacagı-nı 
ku bulmuş ve Al.rnan kumandanı trenei::::::ı:::======== ..!ri dolu mmtakasındc:ın geçerek garba b. · d b k b' ı d -

1 

budur Almanlar Ler t t ,. la ır şışe en a•. a ır şey O ma ıgı - Demek ki bu chususl ız· ı'n• ve Amerika harbı' genı"şletecek ~ 
veya antrepolara yaklaşmak teşebbil· .;ansi hududuna doğru giden Taoçung · ., mu a p ... n • ~ 
sünde . bulu;ıacak kimselerin üzerine Milli Şef ile Afgan ,emiryolu boyuna da şamil bulunmak- rısı gizli tutmakla beraber, gelen hayretle görülür. pek nadir olarak verilir? !ursa Mihverciler safında yerni 
ateş edılmesıni emretmışür. kralı arasında te&- a~~~si cephesinden Çin mahfillerine siyasi ve askeri haberler önümüzde Deniz.i": üst?nde ç~lkanan bir şi- .. - Evet, • der arabacı • çünkü tutacağını tekrarlamıştı. Amerika-

tına alınmıeotır ve yüzlerce Yunanlı harp gelen haberlere göre, 90'ıncı orduya are a sa esinin Suriye olaca.. endı~e uyandıran bır hadısedır Bu lundug k .. 
Atinada fvkalftde tedbirler karar al- h k•t hn şe, gemıcıler ıçın d.aım~ mer?k ve 1 oyle z~nnolunuyor ki, üzerinde bu- nın demokratik saydığı Çunkıng 

• tı" ed"I t 1 fi en ç· k 1 Çangt b - .. t k ' . umuz oprü bir arabayı milli hükô.metine yardımı Tot.-.•h-divalnarma verilerek ı·A-ma mahku·m 1 en. e gra ar ın sup m ·ıta arı, sc'nin gar in gını gos erme tedir. Londra rad- f b k . . k k k • n,~ ~ <l ,,_. b' . cam zar '. azı ere nıce esrar gız. ,;e ece adar sag"lam deg"ilınış· '··· 
edilmektedir. a ~ı ın kıı;ililc bir iapon kuvvetini Alm l S l kt d yu son derece kızdırmaktadır. Fe-

Ankara, 5 (A.A.) - Reisicümhur is- dağıtmışlar ve düşmana 800 kişi zayiat. yosu, an arın uriyeye deniz· eme e ır... . 
1
. 27 M ro· · 1 · den ve hav d ·· d. ı·htı·mamla tıkanmış bıı şı'•eyı· \ . . * veran vesilesi ise .. Üc._üzlü Pakt icap. met nünü, aysta dost Afganist.anın ve ırmı~ erdır. 27'nci orduya mensup a an mutema ıycn as- ~ 

istik!&! milll bayramı münasebetiyle kıtalar da, Çangtse'nin cenubu garbı- ker gönderdiklerini haber vermek- gemiye alan kaşifler. mühürlerini Harbı umumıde, bir torpile çar- l~rına uymak ~dıasıdır. Bahusus 
majeste Afganistan Kralına telgrafla ~ındeki dağlık ariız~e bulunan. bıiyük tedir. Hergün Suriyeye on Alman söktükleri vakit, içinde dörde kat- parak esrarengiz surette garkolan kı Sovyet Rusya ıle anlasarak o ta. 
tebriklerini ve müşarünileyh. de ceva- ·' "Japon kuvvetıne bın kişi zayıat ver- akliy tay . . . _. lanmış ve hafif~e solmuş bir ka· tn. giliz harp gemisile İngiltereye ı raftan kendisini emniyet alt; na 
ben mütehassissane teşekkürlerini bil· dirmişlerdir. Şimali Honaıa tankların 1 n. e yaresının geldıgı ve de- ' 

Zağı"!'. 5 (A.A.) - Stefani: dirınişlerdir. himay"5inde hareket eden üç bin nızden de balıkçı gemilerile nakli- ğıtta şu satıları okurlar: gıtmekte olan, Mısır yüksek komi. aldığına kani bulunan Tokyonun 
Pavelitch'in bir kararnamesi ile:::::::::::::::: 1 kişi!., bir Çn kolu, Taoçing demiryolu yat yapıldığı bildirilmektedir. c Ben bir genç kızım ve bir ni. >eri General Lord Kiçner, hiç ev. sesi perde perde yük~elmektedir 

Hırvatistanda Ya
hudi düşmanlığı 

Yahudiler, edebiyat, ga·<elecililc, tiyat- 1 boyunca harekatta bulunan Japon kuv- B 1- tte İn . . . . şanlı arıyorum. Kalbimin intihap lenmemiş, evlenmek niyetinde de Harp hakikaten kıt'alar arasıdır. 
to v-e sinema sahasından tamamiyle f N k vetlerini oradan atmağa ç;alı~makladır. U vaz ye gılizler nıçın he-tardedilmişlerdir. Aynı zamanda Pave- e V y 0 r ta Bu Cin kolu, Vuşiş'in şimali şarkislndc nüz Suriyeye karşı bir harekete e~~ceği müstakbel zevci ~ulınak i- bulunmamış anut ~ir .bekardı, Toplar patlamamış iken bile vazi-
litch, joseph Milkovitch'i propaganda b. kt . şını, bu şışeye tevdi edıyorum .. • .Mısırda bulundugu esnada, za. uet böyled. B··t·· d I b. b' 
mu.s .. •a"arlı"ına tayın· etı·'"''·. b • .ır no .aya varmıı;, bılilhare garp is- geçmemişlerdir? Bunu şu şekilde trı· d k"nl 1 bıtler· d b' . k d' . , ır. u un ava ar ır l· ~ b .... ~ tıkametıne dönmüştür, Halen Tayuant-

1 

· an a sa ı erinden o an Mis ın en ırı, en ısıne müraca-
1 f g r e V sum'da mubarebe devam etmektedir. izah etmek kabildir: İngilizler böy- Byrne'nin isim ve adresi. atla, evlenmek üzere vatanına dön. rine bağlı, girift, çapraşık bir ""an-

i 
ie bir harekete teşebbüs ederlerse Gemicilerden bir kaçı hemen mesine müsaade etmesini rica e. zumedir. Vaşingtona basarsanız 

Nevyork, 5 (AA.) - İngiltere
ye mahsus milyonlarca dıolar kıy
metinde harp malzemesi Nevyork 

Sofya, 5 (A.A.) - Stefani ajansından: limanındaki 77 soğuk hava m~ 
Resmen bildirildiğine göre, Princesse 

11 ninde grev yapmış olan 1400 ame-
Marie Louise adındaki Bulgar vapuru l · .. ·· 
bir yangın neticesinde Pir ilin da enın çalışmaması yuzunden sev
batmıştır. e anın kedilememiştir. Bu amele yevm;ye. 

Bir Bulgar vapuru 
Pirede battı 

lerin arttırılmasını istemektedir. 

Nümayişçi Rumenlere * 
verilen cezalar Nevyork~ 5 (A.A.) -:- iş_çi şefleri, 

' 

Nevyork limanındaki soguk hava 
Bükreı;, 5 (A.A.) - Stıefani: depolarından 74 ünde çalı;;an 1400 
Resmi bir tebllide ıeçen pazar günü amelenin nan ettikleri grevin İn

!tomanya ile Almanya takımı arasın· giltereye ait harp malzemesinin 
daki futbol maçı münasebetiyle mem• k" . kt gr· tın ka 

v sev ını se eye u a amasını • 
nu marşları terennUm etmege teşebbüs 
etmiJ olan talebenin Bükreşe askeı1 rarlaştırmışlardır. 
mahkemesi tarafından muhakeme edi
lerek üç sene ile on bet gün arasında 
tehalüf eden ağır hapis cez.alanna mah 
küm ed.ilmif oldukları bildirilmeldedir. 

Sırbistan hakkında 
mühim kararlar 

Berlin, 5 (A.A.) - Stefani ajan
sndan: Amerika sahilleri açıklarında 

babrılan lnıiliz vapurları 
Sırbistandaki Alman askeri ku· 

madam, birtakım mühim kararna
Nevyork, 5 (A.A.) - Bahriye ko· meler imzalamı;;lardır. Bu karar

misyonu son Cilnlerde Amerılca sahil- namelerden birisi ezcümle milli Yu 
• terinden 700 mil kadar açıkta =an goslav bankası yerine milli Sırp 

54.286 ton hacminde İnglliz vapuru ba- bankasının ikame edileceğini na· 
tmldığıru bild.irmi.ştlr. Komis;ronun ver tık bulunmaktadır. Yeni bankaya 
dığı mal(lmata eöre bu vapurlar ıun· .. d.. 1 k k ·1ıı osla . . mu ur o ara es ı mı Yug v 
!ardır: San!eleks, Rothermere, Brıtısh 1 b nk .. d.. .. R · 

a ası mu uru adwosalievitch 
Securitz, Darlington Court, Ramilies, 
St.arcross, iSlveryev ve C!an Macdoou- tayin edilmiştir. Kendisine Rayiş
ıaı. bankın sa.bık erkanından bir zat, 

Gemilerin torpillendiği yer, Labra
dor'un 700 mil sarkında ve Groen
!and'ın en cenubi noktasından 350 mi 
kadar cenupta bulunmaktadır. 

Alman müşaviri olarak refakat e
decektir. 

Yugoslav dinarı yerine Sırp di
narı ikame edilecektir. 

Muğlada zelzele devam ediyor 

Halk el'an çadırlarda yatıyor, şimdiye kadar 
525 ev otu rul a mı y a c ak bir hale geldi 
Mujila, 5 (A.A.) - Zelr.ele hafit ve pılan resmi tetkikata göre, zelzelenin 

fasılalı olarak devam etmekte ise de başlangıcından bu ana kadar merkez 
bu güne kadar zarar ve ziyan yolctur. ve köylerde beş yOz yirmi beş ev otu
Halk elan evlerinde yatmamakta ve t)Jlamıyacak hale gelmiş 539 ev de az 
çadırda kalmalotadır. Ku:ılayın çadır· hasara uğramıştır. 3 ö!il, iki ağır yara!~ 
!arından halk cok ı.tifade etın.istir. Ya- altı hafif yaralı vaı:dır. 

~~.::~ ASKERi VAZİYET 
İSKENDERİYEDEN SONRA HAYFANIN 

BOMBARDIMANI BEKLENİLEBİLİR 

Küçük haberler hem Vişi hükıinıetini .büsbütün kış.. kendilerini namzet göstererek kıza der. Tokyodan, Pekinden, Patisten, 
kırtmış olacaklar, hem de Fransız- mektup yazarlar. Kiçner, ~nu dinledikten sonra şu J Moskovadan, Bağdat ve Kap'tan 

1 
v· Bir kaç gün sonra cevap gelir, cevabı verır: ses çıkmaktadır. 

• Şikago: Amerika i• feedrasyonuna arın ışi etrafında toplanmasına f k t b h' b k l V • d a a u cevap ıç te e !edik eri - aziyet icabı, daha burada Hüseyin Sükrü BABAN 
mensup bulunan ve 800 bin işçiyi tem· yar ım etmiş olacaklardır. Çünkü şekilde değilmiş. Mis Byrne, şöyle bir sene kalmaklığınız lazımdır. • ·-
sil eden 14 dem.lryolu işçi sendikası üc- Vişi Almanya ile i~birlig" ini sag· _ reılerin saatte 30 ıa 34 çent arasında • diyormuş: . . . Bu m~ddetin. hitamında, lazım o- ma, geçen seneki nişa.'ll.ımla de··ıı. 
atımlmasını istemeğe karar vermiı;- lamlaştırmak ve inkişafını temin - Heyhat! Ben şışeyı denıze a. lan musaadeyı verebilirim. gı 
!erdir.. etmek için bütün Fransızlan etra- talı tam kırk sene olmuştur. Bu Bir sene geçer. Zabit tekrar ge- I * 

• Lizbon: 1'.0 rteklz. hük(lmeti Aço;e' fında toplamak ve m ·ıı· b. ı·k ·· _ gün saçları ag" armış bir ihtiyar ka- •erale müracaat eder·. İskoçyalılann hasisliı;~"' me•huru 
adalarının mudafaa tertibatııu takVıye . 1 1 ır 1 VU . .ı. '(-
etmekledir. seteri tıeclı.iı.atıarı ile Liz- I c~de ge~ırınek gayretindedir. İn- dınım. Bu yaşta evlenmek hiç te - Tuhaf şey, der Kiçner, evlen. alemdir. Buna dair söylenen bir 
bon'dan hareket eden yeni kıtalar a- giltere ıse Vişi hükümetinin Al- aklımdan geçmemektedir! Gençli· menin ne demek olduğunu bir sene çok fıkralar arasında, bu tabiatle. 
dalardaki garnizonu takviye edecelctır. I mantarın elind b' k h lin ğimin bütün ümit ve hayallerini düşündükten sonra, yine bu fikri. . rini en bariz ve en kısa bir şekilde 
<Amerikanın seti halinde harp mal- .... . e ır oyunca a e te d. tı·-· · · b · ı ıeı;nesi imali usulleri bugün o kadar geldıg•ını Fransızlara anlatmak için v ı _e ıgım şışeyı ana gönder. nızde sabit olduğunuzu görmekle '.can andıran şu küçük fakat beliğ 

ed. mek .ıutfund.a .bulunursanız, sizlere mütehayyirim. Demek ki kararınız fıkra hepsinin fevkindedir: 
gen.iı; bir milcyasta tatbik edilmek! ır hergün Suriyedeki Alman hareki· bedi t k t ki artık demokrasi düşmanlarını ezecek . • . e yen nunne tar kalırım!... arar? • skoçyalı para çantasını açtığı 
kadar tayyare yapılabilmektedir.• tını tafsilatile dünyaya yaymakta- * - Evet Generalim. zaman, etrafa bir küf kokusu ya· 

• Londra: Amirallik daires~ mektep- dır. Vişi hükiinıeti ayni zamanda Fransanın eski Viyana sefiri o. - O halde izin e · F yılır! .. o 

~= ı:v:tı::-v!::~~g~,:;ir;:.:- İngilizleri Fransız müstemlekeleri. lan meşhur diplomat Mösyö P. kat, hakikaten, bu v ı:r:ı:d~ka~ Glaskov'dan Londra gaze:elerin. 
masna imkan veren yeni bir proı'e ha- ni ele geçirmek istemekle 1·tham e• Cambon, başıııdan geçen bu mace- bır erkek için harikulade bul • den birine çekilen '"' telgraf t l· ... k d. h b' ··kt h uyo •- a 0 

•ı:lanm!i olduğımu bildrmektedir. Gö- mektedir. Binaenaleyh İngT l . rayı, en ıne as ır nu e ve a- rum... dukça manidardır: 
nullulerm 17 yaşına varmış oimalan ı ız erın mraretle anlatmaktan çok zevk alır. Zabit te=kkür ederek Generalı·n 
lazımdır, fakat bwılar 18'2.inden evvel Sııriyeye karşı girişecekleri bir ha- •- cDün gece sür'atle giden bir 
çağınlmıyacaklardır. (A.A.) reket, Fransızlara Vişiyi iddiasın· ~lr gün, berayi tenezzüh Viya- ~::~~~~:r~~arken, yavaşçacık şu taksi devrilmiş, içinde bulunan on 

da haklı gösternıiye yarıyacaktır. nadan, Şimali Avusturya kasaba- Generalim evleneceg"i 1kişdıi <? hafif surette yaralanmış-
ProfesÖr Halide Diğer taraftan Vişi hükfuneti Çat lanndan birine gitmiş. Pek güzel ' m am. ar r .... 
Edibin konferansı 'gölü civarında asker ta!ışit etmek- bir yermiş; oralarını gezmiye ka-

İstanbul Yardım Sevenler Ce- te, General Dö Gol'e tabi olan Fran rar vermiş. Mahal!! idaı-c, sefirin r~--Büyük tarihi roman :1oq ___________ _ 
. ı· . t k 

1 
• sız müstemlekelerini ele geçirmek bu gezintisi ıçin ıazımgelen vesaiti 1 S it Az. N l o·· ld J 

;u~~örn~ş:;~ Ha~;e ~~ın~~~ istemektedir. Bu hareket şüphesiz !~.~~~ae~~~~~~~~t, araba, araba- \. U an iZ aYSazlan:M. SamÜı.rKarÜ)adyeUI•? 
akşam Eminönü Halkevi salonunda iri Alman yardımile olacaktır. Ç'ün' _ . Sarp kayalıklarla muhat derin 
.Kadınların yurda karşı vazifeleri. kü Almanya silah vermediği tak- bir uçurum üzerindeki ahşap köp. 
mevzulu bir konferans vermişt•r. dirde Vişi için böyle bir teşebbüse rüden geçerken, arabacı arkasına 
Konferansta oldukça kalabalık din- girişmek imkin&ızdır, dönerek sefire: 

Rus poJitikannın galebesi ve Mahmut 
Nedim paşanın iktidar mevkiine gelmesi -

leyici kütlesi hazır bulunmuştur. * _ Az ~onra, mıntakanın en gü-

~=~~==:========!==~~!!:!!!!!!!!!! Almanlar, Parise girmiş, Fran • şadan çekiniyordu. Hatta yakınla-
Gözlüklü adamın çaldıg-~ oto· sayı kırmış olduklarından Ruslar rmdan birine bir gün: 

- Geçiyorum! d b'lm 
mobil rüzgar sür'atile gidebilir Büyük Zabıtı Romanı: •6 a 1 ecburiye ses çıkaramayıp - Şu kanapeyi görüyor musun? 

k l b
. b .d. H " Diıye bağırdı ve otomobil kam- Londra konferansını kabul etmek Aıı· b k k 

Yen!. mar a ı ır ara a ı ı. ırsız 1 b. b ana pe ço gece bunun üze. çı anan ır eygir gıöi titriyerek kk.ı 
·bundan azami istifadeyi temin • şı nı kabul iztırarında kalmış • rinde sabah ettirmiştır. 

K E D 1 ileri atıldı. Lois~au srvincinden: ı d 
etmek istiyordu. Otcınıobil şiın· - H 1 İ ar ı. Demişti. ı l - urr:ı ... Hurr~ !.. !eril... L dr k nf (M 1656 H lb k 
di saatte yüz kilometreden faza •• ·~ Diye haykırdL Bu sefer bariz on a o eransı . ) mu a ll i, Mahmut Nedim paşa, 
bir sür'atle gidiyıordu. Etoile G o z L u I bir fark vaıdı. Aradaki mesa- ahedesinin verdiği hükümlerle Tu sadrazam olduktan sonra Sultan 
meydanından sonra Bulonya oc- fe bir metre, iki metre, on metre nanın seyrisefaine serbesti[ küşadi Aziz, değil kanape üzerinde s. bah-
manı istikametinde müthiş bir ADAM 

1 

kadar kosaldı Gözlüklü adamın le Devleti Aliyvenin boğazları açıp lamak .bir gün dahi devlet işlerile 
kovalama başladı. Genç kız bu ı -- başı görülüyordu. Birkaç metre kapamak hakkını tekrar tasdik et. meşgul olup yorulınamıya başla. 
işi bitirmiye azmetmişti. Yanın- daha yaklaşm:ık kabil olsa... mekle beraber Karadenizin bita - mıştı. 
da Loiseau nefes nefese: 1 Türkçesi M. Feri dun j _ Dikkat!. Yolun döndüğü raflığını temin edememişti. Rus • Çünkü Nedim Paşa, Padişahı 

_ Gayret! Gayret! .. Yaklaşı· noktada geçıeceğim! yanın da istediği bu idi. devlet işlerinde üzmüyor, onu dev· 
yoruz! L I Jan\ne böyle . :,ylıyerek yolun Çünkü, Devleti Aliyye bu esna. let ışlerıle meşgul etmiyor. Padi. 

Diye tekrar edip duruyordu. tarmıştı. Bu sefer de bir kere soluna geçti Fakat gözlüklü a- da yirmiden ziyade zırhlı ve sek· şah ne emrederse derhal yapıyor 
Kontörün iğnesi 110, 120, 130 ra· daha faydası görülüyordu. dam onun maksadını anlamıştı. sen.yüz kadar ahşap harp gemisi. ve ortada pürüz bırakmıyordu. 
kamlarına kadar çıktı. iki araba Otomobil, fenerlerinden uza- Yaklaşmasına mani ~ımak için ne malikti. Ve, bu, donaıunayı İn· Halbuki Ali paşa, Padişahın ma· 
arasındaki mesafe kısalıyordu. nan ışıkların içinde mesafeleri direksiyomı >0la büktü. Bir sa- giltere Rusyaya kail' borç para Jayütak emirlerini reddeder ve ona 
Loiseau'nun sabrı tükenerek bir adeta yutuyordu. Arasıra düdük niye sonra inliyen bir ses kırıla- vererek hazırlatmljtı. verdiği emirlerin harici ve dahıll 
aralık bağırdı: sesleri işitiliyor, yolun kenarın· ral< b'.-birine geçen demirlerin mahzurlarını anlatırdı. 

- Yetişiyoruz! daki ağaçlar titriyerek, sıçrıya· gürültüsüne kar.~t, * Mahmut Nedim paşa ise Padişa. 
Filhakika öndeki o1ıomobilin rak geri kaçıyordu. Gözlüklü a· Büyük bir soğukkanlılıkla Ja- Ali paşa (H. 1288) senesi. Bebek- hın her türlü emirlerini yerine ge. 

yavaşladığı hissed_iliy?,rd.u .. ~a- dam düşmanlarını şa<ırtmak için nine otomrıbilin istikametini de- teki yalısında vefat etti, Fuat paşa tirir, iyi ve kötü istikbali ve hii.li A kdeniz mıntcıkasında hmp ' hava taarruzu yapamamışlardı. kat bu çok sürmedı. Gözluklu a- arasıra yana giden yollara sapı- ğiştirmiş ve •ür'atim.i azaltmadan dan sona Ali paşanın vefatı devlet düşünmeden tatbik ederdi. 
harekatı halen yalnız Malum oldıığıı üzere İskende- dam tehlikeyi anlamıştı. Tekrar yordu. Fakat genç kızı aldatmak yolun alçak tarafıra geçmişti. Q. ricali arasında mühim bir boııluk Bu sebeple, itirazlardan ve fikir 

Libya cephesine inhisar etmek.. riye Şarki Akdenizde İTl{}iliz do. gaza bastı. Otomobil müthiş bir kolay bir iş değildi. tomobil sıçrıyarak gidiyordu. yarattı. Bilhassa Valde Sultanın teatisinden kurtulan Sultan Aziz, 
tedir. Burada da mevsim icabı nanmasının en biiyük ve mühim homurtu ile ileri atıldı ve arka- Şimdi otomobiller birbiri ar· Genç kız o zaman yavaşladı, tahrikile Mahmut Nedim paşanın Ali paşanın vefatile derin bir ne. 
şiddetli sıcakların hükü.m sür• üssüdür. Bu büyük üs Ciridin dan gelenlerle arasındaki mesa· kasından ormandan çıkmıslar döndü ve kaza mahalline geldi. sadarete gelmesine yol açtı. fes almıştı. 

· b h k • · aı· d Aı ' ç 1 to _,_ 1 · d b' Yeni sadrazamı fevkalade akıllı mesı ıı are atın mevzii mahi. ışg ın en sonra man tayya.. feyi birkaç metre uzattı. Saint-Cloud istikamPtindeki yo- a ınan o m=i Ş!l!Il i ır Nedim paşanın iktidar mevkiine 
yetten çıkmasına imkan verme. Telerinin bombardıman saluısı- Jnine dişlerini sıkımış bir şey kuşu tırmanıyorlardı. Bir yol ağ- hurda demir yığını halinde idi. gelmesi devletin harici ve dahili bir :da~dı. Kendisini hiç yormu· 
mektedir. Bıınıın haricinde ka.r. flC girmiş bulıınmaktadı'I'. söylemiyordu. Loi~eau genç kıza zında atlı bir arabaya çarpmala· Loiseau dehşetle: siyasetini temelinden sarstı. Muva.. ~or ~İ e derse yapıyordu. Para 
şı!ıklı hava bombardımaııla" 1skenderiyeden .çonra yine bit' cesaret.vermek için aklına ne ge- rına ramak kaldı. - Vay canına! zeneyi ortadan kaldırarak bir ta- ıse ve gani idi. 
yapılmaktadır. lngiıiz üssü ve Irak petrolleri- lirse söylemekten geri durmu- Yine bir ormana daldılar. Loi· Demekten kendini alamadı. raflı siyaset vücude getirdi. Mahmut Nedim paşa, sadrazam 

nin Akdenizc indirildigi liman yordu: seau çırpınıp duruyordu. Genç Otom<>bilin fenerleri bu faciayı olduktan sonra hariciye nezareLne H arp bıışladığından beri ilk olan Hayfanm da Alman tayya. _Böyle devam ederse, dedi, kız bu işi bir an evvel b'tirmek aydınlatıyordu. Janine yere at- Mahmut Nedim paşanın bir ta. de Server paşa gelmişti. İşler yo. 
defa olarak lskenderiye Teleri tarafından bombımkman yakında benzin bitecek ve elimi· azmile otomobile son sür'atini lıyarak kıvrılan saç, çelik ve de- raflı siyaseti ve tamamile Rusyaya lunda idi. Padişah nefes almıştı. 

evvellci gece büyıı··k bir ha••a ı·•; edı·ımesı· çok mıılıteme'-''-. k . 11, ı·· h d d k · • 't d d bag"lanması İngiltere ve Fransayı Sultan Azı'z A-li paşanın vefatı " ·- ....., ze düşece ! verdı. .,o or omur an ı, on- mır vıgınının a. ın an a amın • 
cumıına ııg"ram~•tır Şehre çok ı ·ıı ·1 A--''·- b. ed k sinirlendirmişti. .. · · b' f ld ğ h l -. · ngı ere ı e ""'' ..-.... arası"- Fakat birden içinde bir endise törün iğnesi ıraz daha çıktı... ces ini çı arıruya uğraşıyordu. uzerıne genış ır ne es a ı 1 a • 
miktarda yangın ve infildk da bıılıınan Portelciu ait doğdu. Hemen eğilerek hazne· Otomob.ldek\lerin bası dönmiye Nihayet arkadasının yardımile Hele, Mahmut Nedim paşanın de hükumetin dahili siyaseti de 
bombalan atılmış, yangınlar Asur adalarının s1ıratejik mev- deki benzinin seviyesini tetkik besladı. Şimdi patlıyacak bir gözlüklü adamı demir mahbe- Rus sefiri İgnatief'e güvenerek ve harici siyaseti gibi bir aksülamele 
çıkmıştır. Bıı büyük taarruzun kii Atlantik harbinde büyük bir etti ve rahat bir nefes alarak lastik bir faciaya sebep olabilir- sinin içinden çıkardı. Janine onun teşvikile Avrupa borçlarını uğramıştı. 
Alınan tayyareleri tarafmdano ehemmiyet taşımaktadır. Bu ;. doğruldu. Bereket versin Janine di. Gözlüklü adamın yorgunluk· kendini hissettirmiye baslıyan ve bundan mütevellit faizleri tedi- Mahmut pru;a sadrazam olunca 
yapıldığı tahmin edilmıektedir. tibarla İngil:ere ve Aını!rlkanın her ga·raja dönüşünde benzm tan bitgin bir hale geldiği an- bir aksü1runel il<> bacakları ve yeden imtina etmesi muvazeneyi Ali paşanın adamları ve yetL.<ti•me 
Çü.nkii İtalyan ka.ra lcıwvetleri teşvikile Portekiz bıı adalara haznesini dcldutmayı adet edin- lasılıyordu. Bazan direksiyonu sesi titriyerek sordu: büsbütün bozdu. Ve müdahaleyi !eri birer birer iktidar Me\ künden 
Sidi Barraniye kadar ilerledik- takviye bt'aları gönderın4tir. mişti. Bu itiyat onu birı;ok de- birdenbire çevirivor 'e otomobil - Ölmüş mi1? arttırdı. uzaklaştırı.bnıya başladılar 

.&..~~-"eri..~ııul.lı..RiLc.JUtı&:..llliiJl.ii&Jıiı:.~~~~~~--~~~""::.....~~~fal~ar:::_m~üşk~iil~·~v~azı~·y~e~U!er~d~en~k.ur~:- ~~sag~-~a~so::la~k:aç~ıy~or~d~u.~J~•~n~i~n•~:~~~~~~-~~~(~D:•:ha:..:v:u~)~~~S~ul~taıı:::~A~•:i•:.:lıer:..:n.e:d:e:P:•~Ali~·~G:a.~~~~~~~~~(D:allll~ var) 
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Fransızlar Am-/ 
manı bcmbaladı/ ı .1 t d 

1 
ngı ere e 

K.,hıre, 5 (A.A.) - Haber alın-ı --·- -- - -
dığ!na göre, Erdün'ün _merkezi o- M a h d u d azalı 
laıı Amman, Fransız tıpınde tayya-

• 
/ngi/iz lıava 
kuvvetleri 

iKDAM 

Dar lanın 
•• sonmeyen 

itirafı 

- -------·----------'6- HAZiRAN - 1941 --- ~ 

Peten Fransası Siı · d · tf (8•ş tarafı l inci 'aytada) ~!!~ah~ ;~~sa~.~~ 
Afrikası umumi valisi Boisson, Vi- Şamdu-ı öğrendiğıne göre, Surıye , 
clıy,ye gelir gelmez l\Iareşal Pe- ile Erdün ara.>ında her tıirlü eşya 

Ekmeksizlik 
meselesi 

(Baş tarafı 1 iııci sayfada) ten taraf'.ndan_ kabul edilmiştir. mübadelesı kesilmiştir. 
Umumı Vöh'. bu ak.şam Anural Ammandan Suriyeye gelen ;·ol. &enin ekmeksiz bırakılmaması ıçiıa 

Daılan ıle goruşecektır. cular cok sıkı bır kontrole !.. •ı •.u- bol un \·erilmesıne devam oluna. ~~:ış. ~:.atından bombardıman e- bir harp kabine
[ ·r ~n. Beyruttaki petrol depc· • • • 

Fransız sahillerini 

(Baş tarafı 1 inci sayfad•) 
ın~ olan Fransa, kendi yorganını 
kurta,mak endişesi jçinde kıvranıp 
dururken Amiralin, Türk toprak
larının vaktile •hu kukan, Fransa
ya verilmiş olduğunu söylemesi, 
herhalde bir suiniyete delalet eder. 

Tunus, 5 (AA.) - Tunus umu-ı' tulmaktadır~ caktır. B;z, ha kımızdan değil bil' 
mi valisı_· Amiral Esleva, bugün GENERAL DE.'lTZ'İN . ., '>ESİ 

Iar.nın ingilız tayyareleri tarafın- Si ıstenıyor 
dan bombardımanına karşı Fran-
sız hava kuvvetlerinin bir muka· 
helesi olduğu zannedilmektedir. Parlamento içtimaın

da hararetli münaka
Şaları ceryan edecek Amerika bütçesi 

Londra, 5 (A.A.) - Reuter'in 
10 milyar 9 milyon parlamento muhabiri yazıyor: 

655 bin dolar 1 j Parlamento, i~tımalarına yeni-
. den başlayınca, lngilizlerin Girit-

Vaşınglo~, 5 (A.A.) - Meb'usan ten geri çekilmesi üzerine bir mü
meclisi maliye encıiıneni ordu büt- zakere cereyan etmesi muhakkak
çesını t_asvı.ıı ederek meclise gön- tır. Bu müzake.re esnasında, Çiır
del'llllitır. Butçe 10 milyar 9 milyon çil ve Atllee hükumet adına be-
65ti b 187 ' m dolara baliğ olmakta- yanatta bulunacaklördır. 
dır. ~en Büyük Harptenberi or- Giridin tahli~ e.:;i, tenkitkar efka
du butçesi bu kadar yükselmemiş- rın bazı noktalarını tcsbit etmiş
tı. B_u .b~tçe, orduya -4ll bin tayyare tir. Ezcümle, mahdut azalı bir harp 
tenunı ıçın tahsi.atı ihtiva etmek- kabinesi talep edilmekte ve tama
tedır. mile müessir bir tarzda hareket et
. Harbiye nıüı;teıarı Patten;on ma- memiş olan bütün idare adamları-

hye encümeninin gizli bir celsesin- nın merhametsizce tasfiyesi isten
de yaptığı beyanatta - bu beyanat mektedir. Bu vaziyette, müzakere
aneak bıı.giin nl1redilmiı;lir • şöyle !er, pek muhtemel olarak bütün 
demiştir; memleketin varmıya azmetmiş c-1-

Harbiye nezaretinde kanaatimiz duğu nihai zafer hedefine doğ<u 
§UdUT ki bu programda derpi§ edi- İngilterenin daha yeni ve daha se
len bütün tayyarelere askeri bakım ri usullerle hareket etmesi talebi
dan muhtaç olacağız. İhtiyatlı bir nin müteaddit safhaları üzerinde 
tahminle Almanyanın şimdiki ay- cereyan edecektir. 
lık istihsal .kabiliyeti 3.000 tayya- Bizzat hükümet mekanizmasının, 
redir. All)Ullllar işgal etükleri mem k trol . "L·aJin t · · il on ve !Su= anaımı e leketlerin kolaylıklarından da is-
tifade etmiye başlamışlardır. Bu 
ise Almanyanın tayyare imalat ka
biliyetini 4 ila 6 :bin arasında art
tırır. 

Devalara izahat verdi 

basitleştirilmesi de istenecektir. 
Başvekil Çörçil, şimdiye kadar 

birçok defa malıdut bir harp ka
binesi fikrini reddetmiştir, fakat 
harp zamanında hükümet mekaniz

masının şu '""Ya bu suretle basit
leştirilmesi çok şiddetle istenecek
tir. 

t ı F h gün yıllarca bile ıhtiyacımıza bol ayyare ı e ransaya arcket ttmış 1 Beyrut 5 (A.A.) _ i<'ransanın 
lir Amiral Este\a'nı b h ı· ı ' bol yetecek unumuz oldu«uııu u• · . ' n u seya a ı Surive fevkalade komıscri General 0 

Bombardıman etti 

Almanların bir iaşe 
gemisi yakıldı 

Londra, 5 (A.A.) - Ingiliz hava 
nezaretinın tebliği: Bombardıman 
tayyarererımız dün düşman gemi. 
!erile işgal altında bulunan sahil. 
!ere kar~ı hiıcumlarına devam et
mişlerdir. Norveç •ohuleri açıkla
rında t•hmınen beş lıin tonilatoluk 
bir düşman İS\-€ gemısıne mütead. 
dit bombalar ısabet etmış ve gemi 
yanar bir halde bırakılmıştır. 

Zeebrugge limanına karşı yapı. 
lan bir hücum esnasında mendire
ğe ve mendireğe yanaşmış bulu
nan bir gemiye isabet vaki olduğu 
kaydedilmiştir . 
Bombardıman tayyarelerimiz-

den ikisi üslerine dönmemişlerdir. 
Diğer bombardıman tayyareleri, 
avcı tayyarelerinin refakatinde o
larak, Boulogne'deki havuzlarla ge 
milere hücum etmlşlerdir, 
Çarşamba günü avcı tayyattleri. 

miz Manş ve Pas de Calais üzerin
de det-riye uçuşları yapmışlardır. 
Bir miktar düşman tayyaresine 
rastlanmış ve bir düşman bombar
dıman tayyaresile üç avcı tayya
resi düşürülmüştür, Diğer bazı 
düşman tayyareleri de hasara uğ. 
ratılmıştır. 

Bu harekiıta ıştirak eden tayya. 
relerimizden !lti avcı tayyaresi üs
lerıne dönınemişlerdır. 

VİNANT'IN 
BEYANATI 

hakkında öğrenıldiğinc göre Ami- J Dentz bu akşam •aat 20 de Beyrut nutmamasını ve böyle 24 saatli1ı 
ral Tun~s'._a ait mı:seleleri . hü~ü-! radyosunda Yakın Şark Fransız pasif müdafaa tecrübesi gibi ıısıl
metle gor~şmek uzere Vıchy ye. mbaylarına ve askerlerine bir hi- sız şayialar ve yersiz telô.şlarla di. 

Fran~ız Amirali, bu sözlerile 
anlaşılan :ltihvue şunu demelı. is
tiyor: gıtmektedır. tabede bulunmuştur. ger vatandaşları müşkiıl vaziyette 

F1·cı.nsız hududunda bir yerden bil· .... 
- Ben, İngiltere~c kar~ı harbe 

girerinı amma, bütiin İınparatorlu
gun muhafaza edilmesi, hatta İn
giltere tarafından hukukan bana 
verilmiş olan Kilikya da bana iade 
olunmalıdır. Bıı şartımı kabul et
tiğiniz takdirde, ben de eski müt
tefôkimi arkasından vurmıya ha-

dinliyor, 5 <A.A.) _ Siya•! müşahid- '\.ieneral Dentz en tehlikeli ı.> lar- bırakmamalarını bekliyoruz. 
ler. Alınan !azyiki altında hareket eden da olduğu gibi, bu akşam da o du- Diğer taraftan fırıncıların m. 
\·chy hük' ınetinin G"1ıeral De Gauı- va hitap ettiğini beyan eyledikten kısmının unları sattıkları hakkın. 
le'e ilt•hnk etmiş bulunan Franm mü• wnra F'ransanın Suriyeden vka- daki haberleri zabıta ve kayma
temkk<-lerin, •rkrar ele geçirmek 'cin ca.ii:ına, Alman alaylarının Fransız kamlıklar vasıtasile tetkik ettiri• 
yapıtın h.azırhklJrıt tacil etnu'kte ol-
dugunu zanne<l•yorlar, Vichy aynı za- alayları yerine ikame olunduğuna. yoruz. Bu tesbit olunursa çok liid.. 
.nanda, İng1Ji1.ler" hiıcum ettigi takdirde Lazkiyeye ve Beyrut'a Alman as- detli ceza tatbik ~lunacaktır.• 
Suriyeyi mudafaa içm de hazırlıklar kerleri çıktığına dair yapılan • ' Bu sebepsiz ekme!c buhranının 
yapnmktadır. Gatçı propagandayı tekzip eylemi§, şayanı dikkat bir hususiyeti de Ba. 

~ırım. General weygand'ın Çad gölti mınta- ancak E>cnebi ta.vyare1erinin garp-
0 södl'rden bu maıtayı çıkarışı- kasında şıındiden aske.- tahşit ettiği kırköy ve Anadolu yakasındaki 

mı bir vehim telakki etmeyiniz. zannolunmaktadır. len sarka doğru uçarken Suriyede sayfiye mahallerinde hemen tek• 
papaz kafalı, öyle haçlı ruhlu, öyle Londra, s (A.A.) - Nev• Chronicle' yere indiklerini ve yollarına de- mil fırınlarda çok bol ekmek bu
papaz kafal, öyle haçlı ruhlu, öyle ~ bll&'unl<u l>a1;maı.aı~ ı.,_ vam eylediklerin~ şimdi de bu tay- lunmasıdır. 
aç sömürgeci, öyle doymak bilmez "' millelini Vicl\y hiikfımetinden ta- yarelerin şarktan garbe doğru t ··~- Fırınlardaki izdiham daha fazla 
emperyalist adamlar n politikacı- ::~~~l~;;~:.~:;r;ç!r:;:;~P ~{:~ tiklerini söylcmi~tir. merkezler ve kalabalık kazalarda 
lar vardır ki böyle düşünceler ka- bu makalede ezcümle şöyle deniliyor: General Dentz, Fransanın Al- görülmüştür. 
falarından bir an çıkmaz. Türk «Size karşı horekiita girişmek, artı< manya ile olan siyaset değiı;ikliği GECEKİ TEFTİŞLER 
Hatayı bize iade etmemek i~in hun- ıçtinabı kabil ohn·"n hir hol olmuştur. ni jzah ederek bu siya.etin Fran- 1 . 

' nu_n muse. bb!blerl .ın. ;dere edenle_ r_, sayı açlıktan kurtarmayı ve ,_ a- Be edıye reis muavini ve kayma. 
!arın nasıl canla bas.la •alıştıkla- k d h k J kl k d fı , en ı .şa ,ı mcııwauerı ııgrunda sızı t , . t'hd f tt' •.. b· _ am ar gece geç va e a ar rın. 
rını; fakat muvaffak olamadıkları- bııgün bulunduğunuz noktaya geti!'en- şa ma) ı ıs 1 a c ıgını ~'1a rnu !arda kontrollere devam etmişler• 
nı unutacak kadar, beniiz zaman !erdir. kabil ise istenilen yegiıne ~eyin 
geçmemiştir: 1939 senesinin bugün- . İngiltercye karş .. vgili Almanlarla Fransız muhafazasına tevdı olunan !erdir. 

1 . d b da yanyana harbetıneııi2 görülecek bir yer]erin korunması için icap eder- !!E!!!!!!!!!!!!!!E!E!!~E!'!!!E!"!E!E!!!'. !!E!E!ll 
erın e, u a mlar, kanını emdik

manzara olsa geı·ek.lir. Mussolini'nin se Fransızların dövüşmesi olduğu· 
!eri Hataya bir ahtapot gibi sarıl- \s,ihfal ettigmlz askerıerile arkadaş BORSA 
mışlardı. Amiral Darlan da, işte lık etmek acaba size yakışacak bir rol nu beyan eylemiş, Fransız müstem
bu gibil<'rden biri olduğunu isbat müdür? fakat muhteris ve entrikacı lekelerinin Fransız kuvvetlerile İsTA.'ilBUL BORSASI 5/8/941 FİYA'n 
etmi<tir. Galip Almanyanın rizme: ~lan ııtz; bu -.uiyetkre mah'l<fim e- müdafaa edilecel!ini ·bildirmiş ve 

1 · ! _ lı k .. • dı~r> l'i)zlerinj şöyle bitirmiştir; 
ennı J a yara böyle menfaatler <Siz şellerlnlzln p!Anmı tatbıkle n ,;_ . . . · B · 
koparabiltteğini sanan bu Frans1Z !<.elle! deCilsiniz. Bahriyelileriniz, ge- • Sıze her •.cyı soyledım. enı an
Amiraline, Türk İstiklal Harbi ta- ınilerllc Fı·aıısoyı lılılfı kurtanıbilirler. !adınız. Vazıfe başına. 
ih. . k b. d h t · İmparatorlt•k lnıvv~tl...-!nlz de henüz HAVA TAARRUZDJA KAll~I r ını o umasmı ır a a avsıye .· TEDBİR 

ed · · fakat b d f d d. "Fransı:z mustemlekelcrinl kurtar:ıbile-erız, , u c af on an ken ı -ı.. . tıed· s· F ·11 ı· • c~ '\."aZ.ıye ır, • ız. :rnnsız mı e ı, 

m_enıle~~tı h~sa~~na ders a)ması Fr...nsanın hurri:rt davasını, ister~('niz 
lçın dcgıl - çunku cereyan eden tahakkuk cttirebilirsini. Si>in <linizde

Vichy, 5 ıA.A ) - Beynıt'dan haber 
verildiğinf' göre, Sı.zriye'dekl Fransız 
makamları, hava hiıcumlarna karşı a
lınacak tedbirleri h=ılka bildirmi~erdir. 

1 
100 
100 
100 
100 
100 

Sterlin 
Dolar 
b-v. Fr. 
P<!<;eta 
Yen 
i.v. kr. 

5.24 
132.20 
30.2025 
12.9375 
31.1375 
30.745 

F.sham ve Tavv:tat 
lkr.ımiyeli % 5 1833 '.Ergıını A.B,C, 19.3f 
İst. Rıh.tını Dok ve Antrepo tahv. 12.06 
tstanbul, Tel~f n 9.35 hadiselerden anlıyoruz ki böyle bir d!r. 

der. alıp istifade ed...,ek cibi!liyette ;::::::::::::::::::_.,.,,_ ____ ..,.,~::"':?~"::'"~-----~"."'"--_.=-.ı< ı·------------~ 
değildir - fakat , bizim o harp için- _..ı ./././. 

~'P;?//~ ~ 
de galip Fransa~·ı nasıl mağlup et- ~ ~ ~ 
fiğimizi g<lrüp anlaması için. ~J:' 0 

Dublin, 5 (A.A.) - İranlda Bıı§· 
vekili Devalera bugün meb'usan 
meclfainde yaptığı beyanatta Dub
lin üzerine geçenlerde yapılan ha
va akınında 27 kişinin derhal öldü
ğünü ve 45 .1t4inin de ağır yaralan
dıklarını ve bala hastanede yattık
larını, 25 evin yıkıldığını ve 300 
evin de içinde oturulamıyacak de
recede hasara uğradığını söy !emiş
tir. 

Bardossy Musolipi ve 
Ciyano ile görüştü 
Roma, 5 (A.A.) - Macar Başve

kili ve Hariciye Nazırı Bardossy 
ile Mussolini ve Ke>nt Ciano ara
sında konuşmalara bugün öğleden 
sonra da d<"·am edilmiştir. 

İngiltere Amerikaya 
ha r b e ait tecrübe 
ve vakıaları bildirdi 

İstiklal Harbinde •Gazi Antep , 
koca bir devleti• harhedip onu 
yenen bir Türk ~chti olmak J<ah
ramanlığını ve nıucizesini göster· 
mişti. Bugiinkü Türkiye ise, yur
dundan bir karış toprak vermemek 

Vaşington, 5 (A.A.) - Sala.bi- için en büyiik şehrinden en kilçük 
yetli b.ir kaynaktan öğrenildiğine köyüne kadar, baştan a('8ğı bir 
göre Birleşik Amerikanın Londra •Gazi Antep• olmak azmindedir. 
Büyük Elçisi Winant, Büyük Bri- Darlnn bir fasiki mahrum vaziy&
tanyanın Amerikan askeri m.. • tinde kalQ'.llya mahkilmdur. 

:-~PARA . 
\ \ HA.YAT YARIŞıNIN 

Devalera Alınan hükümetine bir 

protesto notası vel'ildiğini ilave 
etmiştir. 

Macar Basvekili bu akşam Buda.
peşteye dönmek üzere İtalyadan 
ayrılacaktır. 

Hi.kime hakaret eden ıuçlu 
mabkUın edildi 

Ali Topallar adında bir hırsız 
6 ncı Asliye Ceza mahkemesaıde 
hırsızlıktan dolayı görülmekte olan 
muhakemesi sonunda karar tefhim 
!'Clilirken hakime hakaret ettiğin
aen cürmü meşhut yapılmış ve bu 
ruçtan 8 inci Aslıyeye verilmiştir. 

Muhakeme neticesinde Ali To
palJar hakime hakaretten dolayı 

2 ay on beş gün hapse ve 85 lira 
ağır para cezasına çarptırılıruı;tır. 

---o---
Çin - Japon 
(Bq tarafı 1 iaci sayfada) 

de ve iç Mogolistanda kontrolünü 
yapabilecektir. 

2 - Japonya Cenubi Pasifikte 
her türlü genişlemeden içtinap e

decektir. 

3 - İngiltere ve Amerika Japon.. 

yaya <!§Ya ihracatı ambargosunu 
kaldıra<:a\Jardır. 

TÜRKiYE CUMHURiYETi 

ZIRAA T BANKASI 
Kurul~ tarihi: 1888. - Serma yesı: 100,000,000 Türk. lirasL 

Şube ve ajans adedi: 265 
Zirai ve ticari her nevi banka muameleleri 

Para biriktirenlere 28,800 lira ikramiye veriyor. 

. uşa 1 Abidin DAVER 
hıt!erı tarafından tesbit edilen va-
kıalara göre harp esnasında elde 
ettiği teerübeyi ihtiva eden tam 
bir raporla dönmıi§tür. Raporun 
yalnız askeri vakıalara değil, ayni 

zamanda Britanya ekonoınirıi, iaşe 
vaziyeti ve içtimai şartlar hakkın
da tafsilatı da ihtiva ettiği .bildi
rilmektedir. 

Winant bir mülakat eı;nasında 
gazetecilere şöyle dem'ıştir: 

iİngilizler sefaretim.iz vasıtasile 
Birleşik Amerika hükfunetııı"e harp 
zamanına ait tecrübe ve vakıaları 
bildirmi§tir. Bu malümat Birleş.Jc 
Amerikayı demqkrasinin müda
faasına hazırlamak içi!Il büyük bir 
askeri ehemmiyeti haiz<lir 

Hitlerin cemilesi· 
Vilhelmin 

bir 
cenazesine 

askeri hey'et 
iştirak ediyor 

Berlin, 5 (A.A.) - Yan resmi 
bir kaynaklan bildiriliyor: 

İkinci Vilhelmın cenaze merası
mınde, Jlolanda askeri kumandanı 
hav·a generali Chrıstiansen. Führcr 
namına tabu:a bir çelenk koyacak. 
.r Kara ve hava orduları şefleri 
le başk ·mandanlık şefi tıırer ge. 
eral VP don anına başkumandanı 
r ammıl tarafından teınsµ oluna. 

aktır. Fiıhreı, kara, deniz ve hava 
'rnvvetlerıne mensup birer bölük
en mürekkep bir şeref taburunun, 
\iman ordusunun Umumi Harpte
ti başkumandanına ihtiram vazi. 
fesini ifa ey lem esini emretmi§tir 
ıir bölük asker, tabutun toprağa 
'evdii esnasında tüfekleri ile hava

Günün içinden 
(Baş tr re' l inci sayfada) 

şilik orduyu 27,000 subayın ida
re ettiği 620,001! kişilik bir ordu 
yaptı ve bu orduyu çelik bir di
siplin altına aldı ve babasımn 
zorla hükmü altına soktuğu Al
manyaya milliyet ve milliyetçi
lik mefhumunu aşıladı, sonra 65 
milyonun önüne düşüp: ileri! 
dedi. 

Gayesi: Şimal denizi ile Manş 
denizinde Almanyanın deniz ti
caretini geliştirecek limanlar al
mak; Fransanın bağ ve madenle
rini ele geçirmek, Belçikayı, Lo
reni, Şampanyayı, Flandrayı 

kendi hesabına çalışhrmak, İn
giltere donanmasını imha edip 
denizlere hakim olmak, Afrika
yı, Hindistam hakimiyeti altına 
almak, sanayi ve ticaret hege
monyasına sahip olmak, İskan
dinavya ile Dolanda ve İsviçr~yi 
ticaret muabedelerile birleştir
mek, cihana hakim bir büyiik 
Almanya kurmak. 

Doorn şatosunda ölen ihtiyar 
çeyrek asır bu emelleri besledi, 
bu emellerinin tahakkuk etme
sine çalıştı. Muvaffak olamadı. 
Bugünün Meinkampf'ı, dünün 
Kulturkampf'ının ba~aramadığı
nı haşarını;\:a ('alı~mıyor mu? 
Bugün filizlenen ve dal budak 
salar gibi olan Çl'kirdek, Doorn 
şatosunda ölen ihti)·arın ektiği 
tohumdan başka nedir? 

Beklenmzyen 
taarruz Ziraat Banl<a.smda kumbaralı ve ihbarsız tasamı! hesap. 

larında en az 50 lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecelı: 
kur'a ile aşağıdaki plana göre ikramiye dağıtılacaktır. 

4 • soo • 2,eoe • 4 A. 1,too liralık 4.600 L 11198 Atlet 541 linbk 5, ... I.. 

4. zso • uıeo. ın • 441 • ,,.... 

a ihtiram atışı atacaklardır. 

Veliaht, Führerden başka, ordu 
başkumandanı Mareşal Von Brau-

(Baı tarafı 1 inci sa:rfaıla) 

vüç eden yeni bir hücum yapmış
lardır Merkez mendirekte en bü. 
yük hasar vukua getirilm~. Kak
dral mendireğinde yangınlar mü
~ahade edilmiş ve tayyare meyda. 
nı ve civarında büyük infilaklar 

4AI • lCMI • 4,898 • 168 • it • 1,!0I • 
DİKKAT: Hesaplarındaki paralar bir .ene içinde 50 lira. 

dan aşağı düfmiyenlere >kramiye çıkttiı takdirde % 20 fazla. 
ıile verilecektir, olmuştur. 

Rodosta Maritza tayyare mey. 

T. lŞ BANKASI -, 
Küçük tasarruf 

hesapları 

1941 İkramiye planı 
KEŞİDELER : 4 Şubat, 2 Ma718, 

1 Agu;;tos, 3 iklnclte;;r!n 

1 
tarihlerinde yapılır. 

1 

194ı İkramiyeleri 

1 adet 2000 Lirahl< = ~000.- Lira 1 
1 3 " 1000 '" = 2000- " 

2 " 750 " == 1500_ " 
4 " 500 " = 2000.- JI 

8 " 250 .. = 2000,- " 1 
35 it 100 " = 3500- " 
80 tt 80 o.... :=: 4000- " 
300 .. 20 " = 6000.- " 1 

DOKTOR -·-e 
Feyzi Ahmet Onaran 

t-"İLDİYE VE ZÜHREVİYE 
MÜTEHASSISI 

(Babıali) Ankara cadde•i Cağal
oğlu Yokuşu Köşe başında No. 43 

Hırvat Uevlet Reisi 
Almanyaya çağırıldı 
Viyana, 5 (A.A.) - Sudostfunk 

Viyana ajasnının Zagreb'den ver
diği bir habere göre, Hırvat devlet 
reisi Doktor Paveliç, Alman lıüku
metınin daveti üzerine Alman,Jya 
hareket etmiştir. Dahiliye ııazırı 
Dokt<ır Artukoviç hariciye müste
şarı ve hususi kalem nıcınurları 
devlet reisine refakat etmektedir
ler. Hey'et yarın sabah Salzburg'a 
varacaktır. Alman elçisi Kasche da 
Hırvat misa:firlere refakat etmek
tedir. 

Amerika 
(Baş tara& 1 inci aa:rfacla) 

·-
Gayrimenkul 

l11ARr5i11i siuM is 8ANKAsı110A 
iKRAMiYEl.İ HESAP AÇAFI 

enkaz satışı D 
Beyoğlu Döroüneü Sulh Hukuk H8kiınliğinden: 940/232 

Mahkemece vaziyet edilen gaip Perikli uhdesinde bulunan Beyoğlu 
ı:·amerhatun ı:ıahallesi Çat:ı.ickaş sokak 16 numaralı hane enkazı mahke
memiz tarlından açık arttınn:ı sureWe 5/6/941 tarihine müsadif per
şembe günü F.aat 14 te satlığa çıkarılmışsa da verilen kıynıeL yüzde yet
miş beşi bulınadıgından ihale edilmediği ve rnezkfir enkazın ıkincl arttır
ınası 11/6/ 941 tarihine mü:;adii rarşamba günti ~aat 14'te icra edileccğındcn 
yevmi ı.1ezkllrda istekl :1crin mahallinde hazır bulunmaları iliı:n olunur .. 

(5440) 
............................... 1 .......... 

Aakeri Fabrikalar Satınalma Komiayonu ilanları 

5 ton vazalin alınacak 

Yukarıda yazıh ~ ton vazalin askeri fabrikalar umum müdürlüğü merkt'Z 
atınalma komisyonunca ıatın alınacaA.tır. Satmak isteyen taliplerin evsaf ve 
fiaUannı havi tekliilerini 10/6/941 sah gününe kadar komisyona vermeleri. 

(U67) 

•* Tahmin edilen bedeli 40 lira olan Zeytinburnu silah tamirhanesi arazi• 
si dahilindeki oUar bir sene müddeUe açık arttırma ile ihale cdilcr•cktir. Ta· 
!iplerin muvakkat teminat.ı olan yilzde 7,5 nisbetindeki 3 lirayı h('r han&i bir 
Mal Müdürlüğüne yatırarak alacaklan makbuzla birlikte SalıpazarındH Aske
ri Fabrikalar yollamasındak.i Satınalma komisyonwıa 17/6/941 sah gilnil saa.t 
14 de müracaatları. (43U) 

1 lıtanbul Komutanlıiı Satınalına Komiayon'u lli.nları 1 
,,,. Aşc.ığda yazı1ı yem maddeleri hiza _larında yazılı Eaatlcrde eksiltnıeleri ya· 
pılmak üZeı·e D/6/941 ı;unü paza!'iıkla satın a.luıacaktır . 

Şartnameleri her gün komisyonda görQlebilır. ısteklilerln belli gür ..,. 
saatlerde teklıI edecekleri fiatlara göre yüzde on beş ten11naUan ile Fındı.klı.,. 
da satınalrna komisyonuna e:elmeleri. (4352) 
Cin!~ Miktarı Pazarlık saaU 

~10 a n 
Kuru ot. 30 H 30 

• 60 15 

• w 15 ~ 

* 2/6/941 günü kapalı zartla ppı!an eksiltmesine istekli çıkmayan 
tavuk 9/6/941 eünü aaat 11 de pazarlıkla alınacaktll'. Şartnamesi her g(•· k,,_ 
misyonda görülebilir. Muhammen bedeli 8250 lira olup kat'i t.eminr 12:7 
liradır. 

İ>teklilerin belli gün ve saatte Fındıklıda satmalma komisyonuna gelme-
leri. (4330) 

R~i raporlar gösteriyor ki, 
Vichy lı.ükUm<!-ti tecavüz ve tahak
küm mah!'adile baıka devletlerle 
ışbirliğİ siyaseti gütmektir. Bina
enaleyh Fransız bükfımetinin it
tihaz ettiği bu hattı hareketi ay· 
dln tatacak bütUn maddi ve kanaat 
evrici hadiseleri mumkün mertebe 
Slir'atle toplamağa calışıyoruz 

1 o. Demir Yolları işletme u. M. 118nları 1 
Muhammen bedeli 4ı50 dôrt bin yedi yüz elli lira olan 5 ton ke1ynamı Ut( e 

bezir 16/6/1941 pazartesi günü Mat 15.30 da kapalı r.arf usulü ile Ank.C!ı ırl:ı 

İdare bina!:ında satın alınacaktır 
Kur'alar 1eaede 4 defa 11 mart, llHaziran 11 

Eylul ve 11 Birincikinun tarihlerinde çekilecektir. 

chitsch'ten, başkumandanlık şefi 
Mareşal Keıtelden ve S.S. kıt'aları 
'?"fi Himınlerden resmi taziye tel
~rafları almıştır. Veliaht ve aynı 
•amanda İkınci Vilhelınin zevcesi 
Yral'eşal Göring ile refikasınadn da 
-ıahsi taziye telgrafları almışlardır. daruna hücum edilmiştir, Hangar--~--------------

!ara tam isabetler kaydedilmiş ve I 
şjddetli infiliiklar vukua gelmiş

tir. Bir miktar bomba, yerde tay. 
vareler arasına düşmüştür. 

Blı işe ıuınelı: isteyenlerin 358,25 (üç y!lz elli altı Era yirmi bef ku ı) 

liralık muvakkat teminat ile kanunun tayin ettiği vestkalan ve teklif! rınt 

aynı gün saa.t 14,30 a kildar komisyon Rei.sliline vermeler· lizımdır. 

Führer, Almanyadan cenaze me. 
rasimine davetli bulunanlann em. 
ine hususi bir tr<'n verilmesini 

• ' cmretıniıttir_ 

Sahibi: E. t Z Z E T, Neşriyat 
Direk-törü: Cevdet Karabilfia 
Baaıl<bjı 7er: •Son Tcleraf. 

llhtbaaaı 
Şartnameler parasız olarak Ankarada 1.lfaizcme Daıresinckn, Haydarpıe-

ıada Tesellum ve sevk Sefliğln<len, datıtılacaktır . (41221 


