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HatayınAna Vatane1:iltihakınınyıl- ~!:i~!~~ 
dönümü büyü~ törenle kutlanacak faaliyette 

Geniş bir merasim programı hazırlanıyoı~, Dünkü içtimada 

Afrikası Fransız ,,,..,,, ... "'. "' .. 4... .. . 
Suriye mesele
si ve İngiltere 

lngiltere, Suriyeyi Alman 
lardan eouel İfgal etmeJ. 
mecburiyetindedir; fa
kat, Viıi böyle bir hare
keti lıarp veıileıi addede
bilir; ona ba bahaneyi 
vermemek için, Sariyeyı 
lıür Franıızlarm iıgal et
meıi en iyi saredir. 

Y-: Abidin DAV ER 
Ankara, 5 Haziran 

t?:!!!!. ünün en mühim mesele
~ si, İngiliz _ Fransız mü-

nasebetleri ve bu arada 
Suriyenin vaziyetidir. Vişi, Alman. 
yanın zaferine yardım etmek su.re
tile neticede bir ıey ler koparmak 
yolunu tutmnştur. Bir Amerikan 
pzetesinin elediği gibi Fransız hü
kfuııeti, dayak yediği sopaya ı:ii· 
venmiye ve sarılmıya başlamış; 

a7Di zamanda bu aopa ile hiir 
Fraııııızlan ve İngiltereyi tehdide 
kalkıpnıştır. Bu sopanm, harbi ka
undıiı takdirde, Fransaya yeni 
bir dayak daha atacağına şiiphe ol
mamakla beraber, mesele, timdi, 
Suriye etnıhndalıi nazik vaziyet
tedir. 

Alikadarlarm tuttnklan yollar 
§Öyle hulisa edilebilir: 

Almanya, Akdenizdeki ..e bil
lıassa Afrü:adaki Fra11ııız üslerin· 
den, linıanlanndan ve toprakların
elan istifade etmek, ayni zamanda 
Fransayı da İngiltereye karşı har
be sokmak istiyor. 
Fransız hükfunet~ Almanya ile: 

beraber harekete karar vermiştir; 
fakat bu ihaneti Fransız efkarı U• 

mumiyesine kabul ettirmek için, 
İngilterenin harekete ıı-eçnıesini 
belıllyor; sonra lngiltere taarruz 
etti kendimi müdafaaya mecbn· ' . rum, diye Almanya ile beraber ln· 
riltereye karşı harbetmek niyetin. 
eledir. 

İngiltere ise, (tliişkiil bir vaziyet. 
tedir. Almanyanın da, Fransanm 
da maksatlarını anlamıştır; Vişinin 
eline geçirmek istediği •taarruza 
uğradım; kendimi müdafaaya mee
burnm> manevi silahını ona ver
memek için, hemen harekete geç
mek istemiyor; halbuki çoktanberi 
sizli veya açık olarak Suriyeye 
Btzmakta bulunan Almanya, Giri
di de zaptettikten sonra, bir ham
lede Suriyeye gelebilir. Bütlin E· 
ge denizi adalarına el ko~·muş ve 
bu denizin kilidi olan Giridi de 
işgal etmiş olan Almanya, Suriye
nin üstüne oturduktan sonra, onu 
oradan çıkarmak. Orta Şarkta ınev
cnt bugiinkii İngiliz kunetl .. ri 
için, pek 111ün1kün göriinınii~·or. AJ. 
manlar, Suriyeyc yerl .. şinec, Kıb
ns, Filistin, Süveyş Kanalile 1\-lısır , 
Musul petrollerile Irak ve Or!a 
Şarktaki üsl .. ri tehdit altında ka
lacak olan İnırilterenin Akdeniz do
nanması, hep tehlikeye diişer. 

Bu vaziyette, İngiltere, ya Vişi
llİn Almanyaya - esasen mukarrer 
olan • iltihakını göze aldınp Suri
yeye Almanlardan evvel girmek, 
yahut da Almanların Suriyeye a· 
çıkça gelmelerini beklemek şıkla
rından birini kabul etmek ıztıra· 
rındadır. 

lngiliz gazetelerinin neşriyatı ve 
askeri muharrirlerinin yazıları, İn
gilterenin, bu iki şıktan birini ka· 
bul için beniiz kat'i kararını vere
memis olduğunu göstermektedir. 
Suriy;~·i hemen işgal edelim, di
yenler de urdır; beklemeyi daha 
ihtiyatlı bulanlar da. 

Fran"8, filen Alınaııyanın tarafı-
11a geçin«. İngillere için Şarki Ak· 
denizde tutunmak son derece güç
leşecek ve belki İspanya da Cebe
lüttarık'ı muhasara edip Septe bo
t- kapatacaktır. Bu takdirde, 

{Dcu , ........ +ı 

.. 

--
HatayWar, bhraman Tilrlt orduaunu Jnlrbmı]ıır lıesenık lı:ıırp!Qor 

Tarziye mi, 
tavzih mi? 

Antakya, 6 (İkdam muhabirin· 
elen) - Batayın aııavatana k&vtlf" 
masıııın yıldönümü olan U Hazi
ran sah günü bütün vilayette bü
yiik ,enlikJK yapılacaktır. 

t ' VINAN'f. 
Amerikaya aulh teklifi 
getirmediğini aöyledi 

Vişi Darlanın Türki
ye hakkındaki sözle

rini izah ediyor 

Bu yı]ın kutlama proeramı §iın-
cliden hazırlaıımıya başlaıwştır. va...,,gton, 6 (A.A.) - Vinan-

tın S\Ub teklifleri getirip &etitme-
8İr iki IÜll iA;inde bu tören ıızoııra- od>i:ine dair bir ıı..zetııclnin suallne 
mııun tamamlanması ~ok mnhte- verdiği cevabn aynen ne~rirıe 
meld.ir. Bu sendci enliklere ordu, Roo,evelt mtisaade etmiştir. Bıı 
halk ve talebe işfuak. eclecek; Aıı- pe'< ender gbrülen bır lıadi..edir. 

Vichy 6 (A.A.) - Havas • Oiı takya, İskenderunda we~ıt resimle- Roo evelt demiştir kl: 
bildiriyor: • >' •Bir sulh teklifinin onuncu de-

ri Y•Pıla~aktır. Kaza, nahiye ''e derecede bir yeri bHc me\.~uu 
Amiral Darlan'ın beyanatında lıöylerde de bu mutlu gün coşkun bahS değildir. Ne ıulh teklifi ma-

Umumi Harpten sonra Türltiyede likJ -~') ktir hiyetinde ne de her hangi bir sulh 
vukua gelen hadiseler hakkındaki ten . erle tt'<l'it ...., ece • Tcittn müzaken."'i yoktur. Kat'iyeıı buna 
fıkrasına karşı Türk matbuatmın glindliz ve gece olmak iizere ilri benzer bir şey mevcut değildir. 
aksülameli üzerine, salahiyettar kısma ayrılauk Halkevinde ve Bunu Reisicümhurun bir tekzıb 

P ti - ,_, d b .. .. c·· nıretinde deg~ il fakat bir ittihamı mahfiller •u ciheti tasrih etmekte- ar oc ..... arın a ııgunun, um-
-s ~urctinde kullanınız.'t 

dı.rl~r kı·,· b••v~kı"l muavini, Tür - huriyet rejiminin manasını tebariiz . ' ..., " 

1 

Kımi ittihrun ettig1 Roosevelt 
kiyeye karşı, milli gayretinin saıf- ettiren konferans ve temsiller ve- den •orulmuş o da •Alınanyoya 

(Dernmı 4 üncü sa~ bda) rilttektir. aldanan kim>elori> demiıtir. _ 
~- ~;-:-~:;;;:;,;:;;;;;;;;;;;;:;;;::=;;;:=:;;;;;;;;;;:-';-~~~~~-;-~......=..: 
H i t 1 e r D e d i k i : 1 " A m er ikalılar 

1 
Av rupada 

Alman davası SULH 
B. Amerika 
menfaatlerine yapılacak mı? 
muhalif değildir f Mihverin Suiha 1 

l taraftur oldu- l 
'' Fakat •• kafile sis

teminin kabulü 
harp demek olur,, 

ı. ğu anlaşıhyor ı 

Brenncrde sulh ta· 

1 arruzunun nasıl ya· 
Vaşington 6 (A.A.) - Life mec-

muası, Hitlerin 23 Mayısta mec • 1Pılacağı görüşülmüş 
muanın Berlındeki muhabiri olan 1 
Cudahy'~'e yaptığı bir beyanatı 
neşıetmektedir. Cudahy Birleşik 

Anwrıkaııın rski Belçika scfiridır. 
Hıtler Amerikan muhabirine vm

diği bu ılk mülakatında şöyle de
miştir: 

Kıt'a dışına 
gönderilecek 
ilk kuvvetli 
fırkayı hazırladı 

-·-.o--

Birinci muharebe 
fırkası yeni malze
me ile yetiştirildi 
Vaşington 6 (A.A.) - Amerika 

harice seferi bir kuvvet gönde: • 
ımeğe karar \erdigi takdirde •BL 
rinci muharebC' fırkası Amerikan 
ordusunun kıt'a dı~ıııa sevkedile • 
cek ilk cüzütamla:ından birini leş 
kil edecektir 

Genelkurmay Reısı General 
Marhall meb"usan meclisinin ma • 
liye encümeni tali komisyonunda 
söz alarak ezcümle demiştir ki 

{Devamı 4 iincü sayfada) 

• • 
ışı görüşüldü 
L on draya göre 

Almanlann Suriyeye 
hululü deYam edi oı 

Berline göre Amerika Hariciye Nazın B ııJI, lngilten Büyilk Elçisi 
Halifaksla &örii.~:vor 

Suriyede Alman -- A .k 
kıtal arı yoktur Hoare Belisha merı a Vişi-

Fransız tayyareleri Ku 
düse beyanname attı 

Vichy, 6 (A.A.) - Nazırlar mec
lisi bugün saat 11 de '.'vlareşal ?ete
nin riyaı,-eti altında toplanmıştır. 
Bu toplantıya nazılardan baskaca 
Fransız Afrika.ı umumi murabbası 
Weygand, Cezair umumi valisi A
rial Abrial, Garbi Fransız Afrikası 
umumi valisi General Boisson, Tu
nus umumi valisi Amiral Esteva 
ve Fas umumi valisi General No
gues de ~tirak etmişlerdir. 
Nazırlar meclisi toplantısından 

sonra neşredilen resmJ tebliğde 

müzakerelerin Fransız Afrikası 

hakkında cereyan ettiği blldiril
ınekte<lir. 

(Devamı 4 lliDdl !Oa;rtMlı) 

1 n gilterenln 

Moskova elçisi 

Edenin daveti 
Üzerine L on

draya gidecek 

hükumeti nin fJaziyetini 
tenkit ediyor beğenmiyor 
Sabık Nazır diyor ki : Cordell Hul dediki: 
~~~~~~~~~~~ 

.. 1914dekl tempo 
ile 1941 muharebe 
sini kazanamayız" ı 

lngiltereye yardım 
edeceğimizi Fran .. 

saya bildirdik 
~ '\"iı.3inglon, G (A.A.) - H.:ı.riciye Na
l ıırı Cordell Hull tarafından Fransa 
1 hakkında yapılan beyanatın metnı 
f\ldur: 

İlk raporlardaki iş.ur.atın i.er.-ıne ola
rıık Vjchy hukUmet.inin şimdi taarruz 
mak<adlarile dığer devletlerle !şbirliğı 
gıyaseti kabul ve tatbik etmesi inanılır 
bir ~Y de~ldir. Böyle bir •iy•set yal
nız atır bir mütareke hilkümleriıll te
CilVÜZ ederek kıym~Ui hakların 'e 
mentaaUerln ter!r.J demek olmıyacak, 

aynı zamanda Fransayı drhal a:ı:kert 
ve olyas! bakımdan to.b! bir devlet tıali
ııe koyacak ve bu memleket diğer bir 
ook milletler akyhiode bir tamı.ı aleU 
olacaktır. ltu vaziyet, Fransız milleti
nin hürriyetine, hakiki menfaatlerine 
ve refahına yııpacağı biıyük tesirlerden 
başka, diı,:er memleketlerin haklarına 
karşı tamamen hasmane ve ıayri dos· 
ta,ne olacaktır. 

Diğer taraftan bir gazetecinin sualine 
ce\'ap olarak: IJlll!arı söylemiştir: c r ipps hükumete Amiral Leahy'den iptidai mahiyeti<! 

1 A t k 1 bir kaç rapor aldık. Samimi ve açık ma uma verece İııgilterenin eski Harbiye Nazın olarak •öylıyorum, tahaddüs eder gibi 
.. . Hoare Belisba cörtinen vaziyPtten çok endişe ediyoruz. 

Londra 6 (A.A.) - Salahıyettar . Birlcoik Amerika, Fransıı hükfrmetine 
kaynaklardan öğrenildiğine göre, E<tinburg, 8 (A.A.) - Halen nu1<.umetı vaziyetinin zorluklarını takdir etmekte 
ingilter~nin Moskova elçisi Sir başlıca lenkid edenlorden bulunan eski okluğunu ve Fransız mil!etfııln selS-
s C 

Harbiye Nazırı Hoare Bel.isha, Girjd rnett meselelerini bal için kendisine 
tafford ripps, hariciye nazırı E.. muharebesinden alınan den-?erden bah- mümkün olan bütün müzaherctte b~ 

den'in daveti üzerine, mü~avere i .. t.t'redek, harekatın ~k ve idaresinde hmmak azminde bulunduğunu Amiral 
çin yakında Londraya gelecektir. yeni bir münebbih kullanmak: ı zını Leahy vastasile mü~temirren bildirmiş .. 
Sir Stafford, Londrada bir kaç gün oldugunu söylemiş ve oöuerlne töyle tir Fakat Birl~ik Amerika ana slya
kaldıktan sonra, l\foskovaya vazı - dcvom eımiıtir: semin Fronsoyı ıstila eden ve onu bo-

Bu muharebeyi. kazanmak.lığımız ıa- yunduruk altına almak üzere bulunan 
fesi başına dönecektir. zımdır. Bu makc;aUa tam bir gayret kuvetlere karşı kendlsini mlıdafaa ic;in 
Yabancı memleketlerde bulunan sadeden her hill<Omete y<ırdım edece- büyük Britanyaya yardım etmek oldu

elçilel'in ve büyük elçilerin, vazi • iiz. Fakat 1914'deki tempo ile 19-11 'de ğuou da Fransız hilkümetıne açıkça 

yetin bütün safhaları hakkında ma harbi kazanamayız. wylem~tir. 
lıimaltar olabilmeleri için, sayanı (Devamı 4 üncü sayfada) (Devamı dördüncü sayfada) 

arzu addedildiği her defa, müoave. "" '· -
relerde bulunmak ÜZt're İngiltere
yc gelmelerınin mutat bir usulü 
teşkıl ettiği ka):>'lhınmaktadır. 

Stokholm, 6 ( A.A.) - İngiltere
nin Moskova Büyük Elçisi Cripps 
tayyare ile Mosloovaden Stokhol
ma gelmiştir. Cripps bir boğaz mü
tehassısını görüp birkaç gün sonra 

'ifl-ftÜ,U,~ 
S ıh d " terede bugiinkü idare adanıları

U e ogru. . . nın merhametsizce ıa,fiyesi ar-

Yazan: Sclômi l:u.t SEDES 
Moskovaya dönmek üzere buraya!--------------

zularını lllandırıyor; Berlin: 
•Benim artık İngiltere ile harbe 
devam etmekte menfaatim kal
madı- demiyc hazırlanırken İn
gilterede mahdut bir harp kabi
nesine meyiller artıyor. 

geliyordu. Fakat muvasalatından 
sonra, Londraya gıtmek ıç!n hazır
lıklarda bulunduğu öğrenilmiştir. 

•Kafile sisteminin kabulü harp 
demek olur. Alman başkumandan
lığı Amerika kıt'asının bütün bir 
kısmının istilasını a}'ln istilası ka
dar hayali bir şey telakki etmekte. 
dir.> 

Hitler Almanyanın, işçileri zor
la çalıştırmak imkanı sebebile Jlt.. 
merika için iktısadi bir tehlike o -
lacağı fikrini reddetmiş ve •ma • 
demki Almanyanın rekabetinden 
korkuluyor, o halde niçin müstem
lekeleri elinden alındı?> demiştir. 

Coğrafya kongre
si dün toplandı 

Bu seferki sulb taarruzu, yir
mi iki ·~ içinde yapılan taarruz
lardan daha makul, daha mantı
.ki bir manzara arzetmektedir; 
çünkü dünyanın durıılbu biraz 
daha vüzulı peyda etti, havsala
nm kolay kolay kabul edemiye
ce(i sürpritler tabii bir ..tekil al
dı, harbin tamamile makineleş
tiği ve galebenin kara ve deniz
den ziyade havalara bikinı ol
makla tahakkuk edeceği anlaşıl. 
dı, sözün tayyarede olduğu mey. 
elana çıktı. Hitler Avrupa reşkilıitlanması • 

nın Alman ihracatına piyasalar 
(Dnamı 4 ündl Hyfacla) 

Almu ıBafmıırepli Göring 
(Yazısı 4 üncü sayfada) 

Maarif Vekili mühim bir nutuk söyledi 
YAZISI DÖRDÜNCÜ SAYFADA 

Aziz-el- Mısri 
tevkif edildi 

13 HAZiRAN . cJJM .A ~ .G0NP,· NE, Ş RE ' BAŞLIYORUZ 

Hazreti Muh~~~~t ~e·: ·~am o~dutarının Muharebeleri 

Bugüne kadar seferberliğe ya· 
na~nıam~, seferlıcrliği menfur 
telakki etmiş olan İngiltere i~çi 
partisinin, Berlinin sulh taarru
zu öaünde: Harbe devam! diye 
ha:\ kırması, ·makine, ınakineJ 
yine makine• diye yükselen ses
ler arasında kaybolmak zanıre
tindedir. Giridin tahliyesi, bir 
hlicuma nıanız kaldığı takdirde 
Kıbnsıp. r.aptının Giritten daha 
liiç olacatı mi11'baaaları, t.ıiı.. 

Fakat her ne olursa olsun, İn
aıilterede bütlin ümitler, hatta 
hububat ithalatının azalması ba. 
hasına da olsa, meınlekete maki
ne ithal edebilmektedir. Bu ma
kineler de ancak ve ancak Ame
rikadan gelecektir ve Amerika 
vapurlarilc gelecektir. Amerika 
ise, Almanyanın sulh taarruzuna 
dair heniiz bir şey söylememek
te, İngilterenin harp anusunu 
da takvire eder göriinmcmcktr
dir. Bnlıri;ye :-lazırı Alboy Knox, 
İngiltercden gelecek pilotları 
yetiştirec·cklerini söylüyor ""' 
İngilterenin Anıerikadan vapur 
istediğini bildirmekle iktifa e
diyor. l'tfeb'u~an 1ne<"li"i Amt·ri
ka ordusuna kırk bin ta\·\arr 
temini için bütçeyi yiik,~ltivor 
ve İngiltereye ~evkedilecek olaa 

Kahire, 6 (A.A.) - Geçen ay Mı
s.ırdan tayyare ile kaçmıya ~eb
blis eden eski Mısır Genelkurmay 
Reisi Aziz-el-Mısri ,,. iki arAıl.ııp 
tevkif Müaitlaılir, 

• ,·;.;: • · .. :!;.~:--._ .' .. '',.-~·~~·.·• .. _,·_ .. ' '·,' _•,''.;- '·,r• ~' - ~-, 

Üstad Ziya Şaklrin bu:' "uhim ·tarihi eseri Arap aleminin heyecanlı 
hadiselerini ve İslam ordularının yaptığı muharebeleri .anlatmaktadır· 

(Devamı clörclüncü Hyfada) 



SAYFA-2 
IK D A_M------·---------- ~-- --...,-......,...--_".1_-_H_AZlltAN - 1141 

![~l Mevlevilik Nedir? Ş.EHiR HA.BERLiaRI 
• ' • r... • . 

:;,~:"°~:ı.·i"ı.I 

Celileddini Rumi Kimdir? 
Yazan: ZIYA ŞAKİR 

-109-

Muhallebiciler 
okusun! 

Adamcağız yaşlıca, tıknazca, üs
telik de terli idi. Ben, bir masanın 
kenarında, üzeri koyu kahve renk.! 
fırın sütlacının biraz ılınmas:n 

t ı. p ek m ek ,, ,_ _____ 'suriye hazırhkları 
e of ör 1 er v 8 Yazan: Prof. Şiiluü Babaa 

Yarın sabah c, ıhıyor " C ;:: ::::~:gi:;: 
Yeni 

Orada hazır bulunan (can)ların 1 Bu üç devır, hitam bulup da se- bekle<"ken, o da karşımdaki masa· 
~~--~--~ı-~~~~---~ 

S a r h O Ş 1 U k mekte ısrır ile devam 
ediyor .. Ruzveltin Vişi Sefiri Ami· 
ral (Leahy) nin bütün teşebbüsle
rine rağmen Mareşal Peten Al· 
manya ile işbirliği yapmak siya. 
setine devama azmetmiş görünü· 
yor. Vaşington ve Paris politika· 
ları birbirini muvazi istiltameUerde 

·takip edeınemektedir. Bu aykmlı· 

calbleri: rcazenler eski yerlerini alınca, hep ya çöktü: 
[Rabbena, amenna, biına enzelte birden, sırtlarındaki hırkaları çı- ı - Ban.a da bir sütlaç, fakat rica 

vettebi'nerresul .. ] karırlar. Böylece: [sılatı beşeriye-• ederim, bana getireceğiniz sütlaç 
Yani: [Ey (Rab)bımız!.. İnzal den ve tab:at behlıniyeden azade] [benimkini göstererek] bunun gibi 

tluyurduğun Kitaba iman ve Res\t- olurlar. Ve artık, Ceruibı Hakkın kahve telves.i renginde olmasın, 
lüne itba ettik. Bizleri, varlğuıa davetine icabete hazır ~alunurlar. beyaz olsun! 
ve, vahdaniyetine ve KJ.tap ve Re- Hırkaların bu suretle çıkarılma- Tabii, be:<im bu söze karşı kız
sülüne iman eden şahitlerin züın- sı diğer bir manayı da ihtiva eder marn liızırnd: değil mi? Hiç aldır· 
resine ithal ve kaydeyle.] ki o da: madım, yine huz dolabından yeni 

Ayeti celilesini tefekkür ile rneş. [Afaki ve enfüsi, gizli ve ka- çıkmış olan ve zavallı dişlerime 
gul ~!ur. Ve sanki bu kalblere, paklı ne kadar s;r varsa, cümlesi trampet çaldıracağa benziyen ö
(Cenabı l_l~)kı_?: o anda aşikar olmuştur. Artık sır- nümdeki buz gibi sütlacın biraz 
~ E~, ıtUka uzere bulunan mü· !arı gizleıniye, ne bir kuvvet ve ılınmasını beklem•ye başladım. A

mınler ... ~ızler, daıma sa:-~. --·· ne de bir yardımcı yoktur.] de-1 dam, önüne konulan beyazımtırak 
tarımla bırlikte olunuz. Ta ki, on- mekti:r. şu anda 0 meydan, bir sütlaçtan dopdolu IJ.\r kaşık alıp 
hrın sadakat hallerile, sız de hal- (meydanı ahıret)tir. ağzına attıktan sonra. sanki kay
leşmış olursunuz. Bu meydanda, ne mal ve ne ev- nar çorba ile ağzı yanmış gibi di-

Diye, hitap buyurduğu duyulur. !at, hiçbir kıymeti hah değildir. lini sağa. sola oynatarak ağzmı bir 
Ve böylece, (mıtrıb)da okunan Ancak matlup olan şey, (kalbi se- iki höpürdettikten sonra mahalle-
natı şerif, derin bir huzıl ve huşu lim)dir. Bunu (Cenabı Hak): bici çırağına haykırdı: 
ile dinlenerek nihayet bulur. _ Ulan, bu sütlaç mı, dondurma 

Niıtın hitam bulmasını müteak·p, • [Yevrne layenfau malün vela be- mı? 
neylerin üflenmesinden ve kudüm- nun .... J _ Sütl3ç! 
!erin vurulmasından mu··rekkep 0 • Ayeti kerimesi ile ferman buyur- B 1 .. tl" b ? Gö' .. - u nası su aç e. rmuyor 
lan lahüti 0bir ahenk duyulur. O 1 duğu. g>bi, diğ~r birçok ayetle;Ie musun, dilim, damağım karay .. lde 
zaman da. de ışaret etmıştır. Ve (Cenabı k t· . . t tul ked· y vrusu ' . . • .. Hak : ar ıpısıne u muş . ı a 

. [Hay~t ~a~ıplerının kafresı uz~ ) . gibi zangır zangır titrıyor. 
rıne. (fanı)lık muhakkaktır. (Ba- [Yevme yefırrulmere ..... J 1 _Buz dolabından şimdi çıktı da 
ki) olan, ancak (Cenabı Hak)dır.] Aveti kerimeslle; onun için! 

Mealindeki Ayeti kerimenin sır- [Ehli mahşerin birbirlerini gör- _ Hay 0 buz dolabına senin us. 
rı münceli olur. . _ meleri zaruri olan o günde; bütün 1 tanı tıkmalı da bir gece sabaha ka. 

Fırınlardan f~zla ckuıck alanlar pişman ol
dular ve şimdi peksimet yapmıya kalktılar 
Ekmekleri' yüzde 30 nisbetinde \ Diğer taraftan iki gündenberi 

arpa ve yüzde 20 nisbetinde çav • fırınların önünde görülen kalaba. 
dar karıştırılması hakkmdaki ka - ı lık dün tamamile zail olmuştur. 
rarın tatbikine şehrimizde yarın Belediye Reis Muavini Lutfi Ak • 
sabahtan itibaren başlanılacaktır. I d" b h K dık'. t t . . .. soy un sa a a oy ve s an • 
Eskı tıpe gore olan elde mevcut ; . 
unların yarına kadar sarfolunaca- bul semtlerindeki fırınları teftış 
ğı tahmin edilmektedir. Toprak ederek tevzi edilen bol unların 
Mahsulleri Ofisi Müdürü ve Bele. hepsinden ekmek imal edildiğini 
diye İktisat Müdürü dün bu hu • görmüştür. İzdihamın bir kısım 
susta Fırıncılar Cemiyeti Reisinin halkın fazla ekmek almasından i. 
iştirakile bir toplantı yaparak gö- leri geldiği dün müteaddit kimse. 
rüşmüşlerdir. 

Bu yeni tip dolayısile ekmek fi- !erin kilolarla ekmeği peksimet 
yatlarında bir değişiklik olmıya • 
caktır. 

Keçiyi kuzu di
ye satıyorlarmış 

--v---

yapmak üzere fırınlara getirmesi
Ie de sabit olmuştur. 

Halk hamamı 
açılamıyacak 

Belt:diye reis muavini Hamamcıların hiç biri 
iki kasabı cezalandırdı kiralamağa razı değil 

Şüphe edilenlerin 
hemen kan tahlili 
yapılacak 

Şoförlenn içki içip içmedik. 
!erini tesbit için geceleri ani 
yapıljn kontrollerde ckan tah. 
lili• icrası da kararlaştınlmış
tır. 

Kontrollerde içkili oW.uğun • 
dan şüphe edilen şoförler he. 
men tıbbı adliye sevkoluna • 
rak nöbetçi tabipler tarafından 
kanı alınacak ve muayene o • 
lunacaktır. ______ .) 

Faturasız 
satışlar 

Anadoluya gizli ya
pılan bu satışlar sıkı 

kontrol edilecek 
Işte o anda, sem~hane, d:z ~ke- insanlar, hukukll ibat davaların· ı dar orada yatırmalı ki aklı başına 

~e~. ve baş.larını onlerıne egerek dan korkarak birbirlerinden, yani gelsin' Bunun, buz dolabma girme
ıstıgrak ha!ınde ~u~unan (can)lar, kardeş kardeşten.. evlat, ana ve rnişi yok mu? 

Belediye Reis Muavini LOtfi Alt 
soy dün Kadıköy semtindeki bak. 
kallarla kasapları teftiş etmiştir. 
Bu teftiş neticesinde iki kasabın 
keçi etini kuzu diye sattıkları ve 
bir bakkalın da boyalı irmik sattı. 
ğı görülerek ceza kesilmiştir. 

Belediye Reisliği muhtelif semt
lerde açılacak olan cHalk hamam· 
Iarıo nın yerlerinin bir an evvel İstanbul Mürakabe teşkilatı fa • 
tesbit olunarak bildirilmesini kay. aliyetini günden güne arttırmak • 

lıPp bırden ellerını yere vururlar. babadan.. dost, dosttan .. analar v~ _Yok bayım, sütlaç, mahallebi, 
Ve derhal ayağa «.~arlar ... B~ babalar, evlatlarından kaçarlar, tavukgöğsü, kazandibi ne ki varsa 

tadır. İstanbulda bulunan bazı sa-
makamlıklardan istemiştir. . .. . 

Fakat bilhassa Beyoğlu ve Kadı. tıcılar Anadoludakı muşterı!e~Ie 
köyündeki hamamcılardan hıç bl- anlaşarak fatura vermeden ve pa
rinin hamamlarını cHalk hamamı. halı fıyatlarla mal satmakta ve bu 
olarak kiralamağa taraftar bulun- ı mallar Anadolunun muhtelif mm. 
madıkları anlaşılmıştır. Binaena • takaları~da satılrnakl~d~. Bu se .• 
leyh buralarda yeni İnJaat yapıl •

1 

heple Murakabe Teşkılatı tekmil 
ması icap edecektir ki bu da şim • naklıyat an_ıbarlarına bırer tezke
dilik gayrimümkün bulunlI'akta- r~ yazarak Is.anbuldan An~doluya 
dır Dii'ter taraftan halk hamamla. gıden mallar hakkında Murakabe 
nnda 7,5 kuruşa yıkanılması ha • Bü~osun~ ı_rıuntazaman malılmat 
mamctları rekabete düşürdüğün • verılrnesını ıstemıştır. Bu suretle 
den bunlar halk hamamlarının ço- faturası.~ ?Iar~k satı~a.n ~alların 
ğaltılmasını istememektedirler. kontrolu ımkan dahiline gırecek -

kalkış, k~yamet .. _gunu°.de.. (ehlı gizlenecek yer ararlar, fakat bula- hepsi buz dolab;ndadır. 
haşr) den!len, butun olulerın, me- mazlar.] Adamcağız kızdı, masanın üzeri· 
urlarından .. kalkış·nı ifade eder. Diye mahşerin dehşetini insanla.. ne on iki buçuk koyup ayağa kalk
Mı!rıbdan yukselen musiki 8'."dası, rın nazarında tebarüz ettirmiştir ... tı ve benim geçen sene tam bu va
(Sur) un temsilınden başka bır şey İşte, 0 anda bunu düşünen sema· kit bu meseleye dair yazmış oldu
değHdir. Ve haşir ehline, (kıyam) zenler, o korkunç vaziyet karşısın- ğum bir fıkranın son cümlesini, 
emrını vermıştır ... Artık; kafile da Cenabı Haktan !utuf temenni ortaya fırlatarak hiddetle kapıdan 
halınde, (mahşer).e gıdılı:c"ktır. ederek • evveıa sağ kollarını kaldı- çıkıp gitti. 

(Şeyh), bu kafılenın onune ge- rarak. sağ ellerini semaya açarlar.. _ Ne idi 0 senin geçen sene yi-
çer. Dünyada, (mürşit)lik ettiği sonra da sol kollarını kaldırarak, ne bu meseleye dair yazmış oldu
gi.~;, ahırette ~e (rehber)lik ı:cı.er ... sol ellerinin parmaklarını. da, Ce- ğun fıkranın son cümlesi? 
Boylece .. (semahane) devrı;cI~ır. nahı Hakkın (azap, korku.. fakat Diyecekseniz. Ne olacak şu idi: 

. B~ muddet zarfında, tari~ fe- rahmet) düşüncesile aşağıya doğru _ Bari şu çorba tenceresi ile pi-
yız libası olan feraceler (yanı, der- tutarlar .. ve böylece (sema) etmi- ıav tepsisini de ·buz dolabına koyu-

Bit pazarında yol ortasında 

seyyar satıcılık yaıak 
Dün Bitpazarındaki dükkancı • 

larda yapılan bir kontrolde teb • 
hirhaneye göndermeden satılan 32 
takım elbise bulunmuş ve bunlar 
etüve gönderildiği gibi sahiplerine 
de ceza kesilmiştir. 
Diğer taraftan Kapalıçarşının bu 

kısmında da yolda durarak elbise, 
saat, kundura ve emsali satmak 
yasak edilmiştir. viş hırkalart) sırtlarda bulunur. ye başlarlar. nuz be adam? 

Romanyadan getirilen 
naftalinler 

Ve önleri, büyük bir huzura çıkılı- (Deftmı ftl') Osman Cemal KAYGILI Yeni muhavvele merkezleri 
1'0rmuş gibi, derin bir hürmet ve 1 Rornanyadan getirilen 10 ton 
edeple kavuşturulmuştur. Ve ar- yer ~bnda yap'.la~ak I naftalinin li.man _antrepolarından 
tık bütün (nefis)ler, ve bütün ne- ["' __________________________ "'] Elektrik Idaresi şehrırnızin muh çıkarılması ıçın alakadarlara ma. 

fislerin mukadderatı. rehberlik e· ı MAHKEMELERDE ve p OL 1 S T E 1 telif semtlerindeki muhavvile ıner lıirnat verilmiştir. Fiyat Mürakabe 
den (şeyh)e teslim olunmuştur. kezlerini peyderpey değiştirerek Komisyonu bu naftalinlerin aza • 
Vaziyetlerde, tam bir inkıyat ve daha büyük merkezler yapmak i • m! satış fiyatını tesb:t edecek ve 
teslimiyet bulunduğu halde, ağır K v h ı f b• k çin bir proje hazırlamıştır. Bun • bilahare piyasada satılacaktır. 
ağır yürünerek semiılıane devrolu- lVlrClgt pa a I Sa an Ir asap ıarın bir kısmı yer altında yapıla. Lastik tevziatı 
nur. 

Tam, (şeyh)in makamı önüne ge
lmce bir an tevakkuf edilir ... Ta
rıkatin telkin ettiği (iman)a naza. 

Ad li y e d e t e v k i f e d i 1 d i cakt~çıkta dut •atııı yaıak Vilayetlerin lastik ihtiyacı için 
Vekaletin yaptığı tetkiltler netice
lenmiş ve her vilayetin ihtiyaçla
rı ayrı ayrı tesbit edilmiştir. Vekiı. 
letçe hazırlanan tevziat listesi dün 
İstanbul Ticaret Müdürlüğüne gön 
derihniştir. Elde bulunan 2000 !as. 
tiğin 1500 ü muhtelif vilayetlerin 
ihtiyaçlarına tahsis edilmiş ve 
500 ü de resmi müesseseler ihti • 
yaçları için ayrılmı~tır. İstanbul 
vi!iıyeline evvelce lastik verilmiş 
olduğundan tevziat listesine ithal 
edilmemiştir. 

ran c eyh), (Hak ile halk) arasın- Seyyar bir iplik ve kuka salıcısı da ihtikar 
da, tavassut eden (Nebii Zişan) 
Efendımizin varisleri olan (mür- SUÇU ile yakalandı ve tevkif olundu 

Dutların açıkta satılması beledi· 
ye talimatnamesi mucibince yasak 
olduğu halde ekser semtlerde bu· 
na riayet edilmediği görülmüştür. 
Dün yapılan bir teftişte Balıkpa • 
zarında üstü açık satılan dutlardan 
2 tabla görülerek sahibine ceza ke. 
silmii ve dutlar Darüliıcezeye gön 

şit) !erdir. .Bu sebeple, (şeyh) in Dün Asliye İkinci Ceza mahke- yadan 1 milyon liralık kağıd, 3,5 
• ~Kıble) cıhel~deki • •. makamına mesinde ihtikiır davalarına bakıl-ı milyon liralık muhtelif kimyevi 
hurmet ve tazım ile egılerek (se- mıya devam edilmiştir. ve tıbbi eczalar, 7 milyon lıralık 
lam) verilir. Ve o makama arka! Seyyar iplik kuka satıeılığı ya· mulıtelif sınai mamul.it ithal edı
dönülmeden, ileri geçilerek devre pan Agop isminde bir işportacının Iecek ve bu mallar mukabilinde, 
devam edilir. suçu ehemmiyetli görülerek tevkif yağlı tohumlar, kuru meyvalar, tü-

derilmiştir. 

45 haıta çocuk Prevantoryum. 
da tedavi edilecek İkinci selim yeri de, (semahane edilmış· tir' • tün vesaire verilecektir, 

kapısı)dır ... Şeriat ve tarikat mey- Beyog·lunda Miliyadis adında bir Z b t .. · · • k 1 d 
d:ınına, bu kapıdan girilir. Bu iti- a ı a uç eroıncıyı ya a a ı 

c Yardım Sevenler Cemiyeti• ta· 
rafından 45 hasta ve fakir çocuğun 
Validebağındaki prevan'.oryumda 
yatırılması kararhştırılmıştır. 

Beyazıt havuzunun etrafına 
sıralar konacak kasap da 70 kuruşa satılacak kı

b:ırla, bu kapı da mebrukiyeti ha- vırcık etini 80 kuruşa sattığından 
izdir. Buna binaen,orada da, hür- adliyeye verilmiş ve ıhtıkar suçun. 
metle eğilerek selam verilir. dan tevkif olunmuştur. 

Böylece yapılan üç devir esna. 
sında, (semazen)lerin kalbleri, boş Alm•nyadan yeni anlqma ile 
durmazlar. (Ceniıl:ıı Hak) dan.. o- alınacak mallar 
nun (Habibi Ekrem)indeıı.. ve Almanlarla imzalanan rnuvak • 
(mürşit)lerinden başka sığınacak, kat ticaret anlaşması hakkında şeb 
iltica edecek hiçbir yerleri olmadı- rimizdeki alakadarlara tebligat ya 
gını düşünmekle meşgul olurlar. pılmıştır. Yenı anlaşma ile Alman. 

Şimdi hemen bölüğünüze gi • 
diniz ve mümkün olduğu ka -
dar çabuk hazırlanarak Zımık 
kö) üne hareket ediniz, Bildirilme
sı Jazımgelen malumatı tüm sjiva.. 
rıierıle karargaha yollarsınız. Oyle 
zannediyorum ki, şimdiye kadar 
bı. ışin bnüne geçilmiştir. Ç~nkü 
bu vaıiyet üç saat evvel vukubul
muş.. fakat emniyeti tesis etmek 
lazım. İkinci bir emrime kadar ta
k•mmızla o mıntakada kalacaksı· 

r, 'ı: 
- Emredersiniz komutanım .. 
- İllie işinız alayca teır.:n edile. 

cektir. Ştmdiltk taktmın ·zt 24 sa. 
aUk yiyeceği ile yola çıkarırsınız. 
B~n bu hususta yarım saat evvel 
~e ı;ubayın& icaobedeıı em rlerı 

Edebi Konıan: 4i 

verdim. Siz ilk önce, tabur muha
re~ ağırlığından bol miktarda 
cephane tedarik edı-rsiniz. İaşe işi 
de ~'vakte kadar bitmiş olacaktır. 
Azami iki saat sonra buradan ha
reket etmiş blllunacaksınız. 

- Başüstüne komutanım! .. 
- Haydi yolunuz açık olsun .. 

kuvvetli iradenize güvendiğimi bir 
ktre daha tekrar edebilirim. 
Asteğmen Ferit, sert bir seliım 

alıp hemen dışarı fırlıyor. Saat ak. 
~amın .5. L. demek •7 > cie lı;ıreket 
etmiş olacak .. 
Yağmur ha la yağıyor, duracağı 

da yok... Fakat ona tevdi edilen 
vazıfe, yağmuru ve fır:ınayı gör. 
m!ye m5ni .. her şeyden evvel ve· 
rileıı e.ınriıı iı:ruı. lium.. bwııı, 

Zabıta kaçakçılık bürosu memur
ları son günlerde yaptıkları araş
tırmalar sonunda; Tophanede Lü
leciler caddesinde 13 numarada o
turan Osman Aköz'ü, eroin sat· 
maktan yakalamıştır. Osmanın ta
vuk kümesinde bir miktar eroin 
bulunmuştur. 

Küçükpazarda Yenihayat soka 
ğında 7 numarada oturan İbrahin: 

Ferit çok güzel takdir ediyor ve 
acele ile bölük mıntakasına hare
ket ediyor. 

Ayrıca buraya maarif bütçesin
den de 45 çocuk yatırılacaktır. 

Altın ile karısı Fikriyenin evle
rinde yapılan arama sonunda beş 
gram eroin bulunmuş, suçlular ya
kalanmıştır. Eroinciler adliyeye 
teslim edilmişlerdir. 

Beyazıd meydanındaki havuzun 
etrafına sıralar konularak burada 
halkımızın istirahat edebilmeleri • 
nin temini kararlaştırılmıştır. 
Diğer taraftan Gülhane parkın. 

daki sıraların da bilhassa Pazar 
günleri gayrikafi olduğu görüle • 
rek yeniden 100 sıra yaptırılması 
kararlaştırılmıştır. 

hakiki bir düşman hedefi mevc11t gece oluşu, öğrenmek istediği her 
olsa, iş bu kadar zor olrnıyacak. J şeye mani ... Üstelik, bardaktan 
Fakat bu böyle değil ki .. iki ü,; ba.. boşanırcasına yağmur ve yürüme-* şı boş beyinsizin gelişi güzel etra. yi güçle~tiren çamur mevcut .. 

Gece ... Saat cl2• yi geçiyor. Her fa yayılması, takımını daha ihti- - Hüsnü çavuş!. 
taraf zifiri bir karanlık içinde .. göz yatlı hareket etmesine mecbur e· - Buyur komutanım?!, 
gözü görmüyor.. uzaktan uzağa diyor. - Bır şey yok değil mi?. 
siltıh sesleri geliyor. Yağmur bü. Böyle bir yerde, maiyetindeki - Hayır komutanım!. Emrinizi 
tün şiddetile yağıyor. Ara sıra ça.. erlerden bir kişinin burnunun ka. bekliyoruz. Ara sıra yanımızdan 
kan şimşek, etrafta yükselen sarp narnasını bile istemiyor. Alay ko. tek tük mermi geçiyor. Başka bir 
dağların koyu gölgelerini aydınla- mutanının söylediği tüm süvarile· .ey yok .. 
tıyor. sonra müthiş bir gök gürül- rinden hiç bir ese! yok.. - Diğer mangalarla irtibat yapa 
tüsii kulak zarlarında akisler u. Elindeki paf•ayı kaputunun ye • biliyor musunuz?. 
yandırıpor. Zırnık köyü derin bir nine siper alarak fosforlu puslası _ Parolamız çok güzel asteğ • 
vadi içerisinde adeta kaybolmuş .. ile mevkiini tayine çalıştyor. Yan- menim .. yanyana gibi konuşuyo . 
kırk hanelik evinde belki de kırk lışlık yok .. emredllen rnıntakaya ruz. Henüz orada da bir faaliyet 
k:Şi yok... gelmiş .. fakat ortalıkta ne başka yok .. 
Asteğmen Ferit, üç saatten beri bir kuvvet ve ne de bir tek tüm Ü .. .. . d ? 

bu k 1 k t k da , .. . . d d •. 1 M.. d - şuyen var mı ıçınız e .. sarp ve aran ı mın a a suvarısı mevcu egı . usa eme Ü .. 
dlll'madan dolaştyor. Muhtelif yer. bilmiş ise, ara sıra gelen silah ses- - şunıek olu~ .mu komutanım 
!ere yerleştirdiği takım eratını bir !eri ne oluyor? Kendi takımından j O karlı gunler hızı çelik gıbı yap
türlü yalnız bırakamıyor. Ara sı:a henüz bir er tek bir mermi sarfet •. h. Hepimiz çok iyiyiz. Yalnız, sizi 
etraftan verilen parolalar onu. i- metli. Çünkü kime atsın ve kimi 'düşündük. Hiç bir ~ey yemediniz .. 
şinde daha titiz ve uyanık yapıyor. 1 vursunlar?. Görünen bir şey yok -Aç değilim Hüsnü çavuş .. Hem 
Bazan yakın rnıntakalardan geçen ki .. amma mukabil taraftan bir ta. aç olsam da ne çıkar .. souğa alışık 
bir serseri mermi bir an için ken- kım siliılı sesleri geliyor. Hem pek olduğumuz gibi açlığa da alışmalı • 
disini olduğu yerde tulup etrafı u1.akta da değil. Bllnlar kimin ta - yız değil mi? .. 
dinlemıye mecbur ediy<.>r. Etraita ral!Jldaıı atılı>·or ac;ıba? .• Zaman!Jl (Daha ur) 

tir. 

Kalay ihtikarı yapmak isteyen 
biri yakalandı 

Fiyat Mürakabe memurları bir 
kalay muhtekirini yakalamışlar -
dır. Tahmis sokağında Ali isminde 
biri bir kilo kalayı 9 liraya satmak 
istemiştir. Suçlu hakkında tutulan 
zabıtla birlikte adliyeye verilmiş. 
tir. 

Dünkü ihracatımız 
Dün muhtelif memleketlere 150 

bin liralık ihracat muamelesi kay. 
dedilmiştir. Bu meyanda Romanya 
voe İtalyaya balık, Almanyaya tü -
tün gönderilmiştir. 

Maarif memurları toplandı 

İstanbul VilAyeti kazalarındaki 
maarif mPmurları r!ün Maarif Mü. 
<!ürü Tevfik Kut'un reisliğinde t:>p 
!anarak şahadetnamelerin tevzii 
ve rnekteplerın tamiri işlerini gö· 
rüşmüşlerdir. 

Bursa pazarı ihtik&rdan 
mahkum edildi 

Bundan bir müddet evvel Fiyat 
Mürakabe Bürosu kontrolörl~ri 
Sultanharnarnında Bursa Pazarına 
girmişler ve eşyaların üzerindeki 
fiyat etiketlerini tetkik edince bun
lardan bazılar.nın Fiyat Mürakabe 
Koınigyonunun klır haddinden faz
la oldukları görülmüştür. 

Bursa Pazarı sahibi Hüsnü ihti
kar suçile mahkemeye verilmiş ve 
dün Asliye İkinci Cezada muha· 
kemesi neticelenmiştir. 

Mahkeme, Hüsnünün suçun" sa
bit gördüğünden ve kiır haddinin 
fazla bir kar temin etmediğini na
zarı itibara alarak Bursa Pazarı 
sahibini 25 lira ağır para cezasına 
ve dükkfınının yedi gün seddedil
mesine mahkum etmiştir. 

iki karmanyolacının 
muhakemesi bitti 

Bundan bir müddet evvel Üskü
darda Hulüsi ile Mehmet, Selimi· 
yede bakkallık yapan Zebranın 
geceleri paralarını üzerine alarak 
döndüğünü öğrenmişler ve kadın 
bir gece dükkanı kapayıp giderken 
karanlıkta üzerine çullanmışlar ve 
paralarını alıp kaçmışlardır. 

Birinci Ağıreezada devam et
mekte olan dava sona gelmiştir. 
Dün mülaleas.nı söyliyen reüddei
llmumi muavini Feridun Bagam: 
suçun sabit olduğunu. her ikisin.n 
de Türk Ceza Kanununun 49'7 nci 
maddes!ne uyularak cezaland rıl· 
rnalarınt is!eml<tir. Mııhakeme ka. 
rar vecilmek IUer• talik edilmiştir 

ğın amil ve aailderi sathi bir ba· 
kışta ırörülebileceğinden çok daha 
derindir, 

Ana hatlarında Amerika, lı.ariJe 
doğru gitmekte olan bir kıt'a ve 
memlekettir •. Fransa ise harpten 
mağlup çıkmış, hezimetini kabul 
ve itiraf etmiş, fakat gayritabii bir 
şekilde uzayıp giden mütareke 
devresinden çıkarak sulhe kavuf
mak hevesile müteharrik bir mem. 
lekettir. Geçen Haziranda mütare
keyi imzaladığı vakit nihayet bu· 
nu bir sulh m ukaddernesi saymış 
idi Fakat İngilterenin yalnız ba· 
şına kaldığı halde harbe devama 
karar vermesi ve sonra da hariku· 
iade bir mukavemet kudreti gö• te
rerek abluka, tazyik ve b<>mbardı• 
manlardan fazla bir heyecan ve 
teessüre kapılmıyarak sebat gös
termesi Vişi hükıirnetini çok müş• 
kül bir duruma soktu. O kadar pe
şinde koşulan sulh ve sükı'.ın gel· 
miyor; bilakis Büyük Britanya ab• 
!uka politikası ile Fransa gittikçe 
zor bir rnevkie düşüyordu. Haki· 
kat halde Fransızlara daha ziyade 
dost savılabilecek bir İsviçre gaze. 
tesinin · dediği gibi bütün Avrupa 
kıt'ası ablukanın tahdidatından 
muztariptir. Cenubi ve Şimali A· 
merikada bolluk olduğu, kahve, 
buğday yakıldığı veya denize dö
küldüğü bir sırada Avrupa açlık 
ile pençeleşrnektedr. Bu sefalet 
beraberliği dertleri bir olanları bir 
dereceye kadar birleştirecek en 
kudretli ilı:nildir. Refah ve saadet 
içinde olan Yeni Dünyanın, aç ve 
perişan Avrupanın zihniyet:nı ve 
hareket sebeplerini layıkile kavrı· 
yamaması hiç de gayritabii bir 
keyfiyet sayılamaz. Binaenaleyh 
Fransanın bir buçuk milyonluk 
esirinin hiç olmazsa bir kısınını 
terhise çalışması, meşgul ve gav· 
rimeşgul diye ikiye ayrılmış olan 
memleketin bu iki kısmı aras.ndaki 
set ve manileri hafifletecek ted· 
birlere başvurrnast ve nihayet i<
sidik ve açlıkla mücadele yol'arı 
araştırması AmerikaLları pek 
kadar alakadar etmiyebilir. Ame
rika İngilterenin behemehal gale
besini can ve gönülden arzu et• 
mektedir. Hatta bu bapta yardımda 
bulunmak hakkındaki vatlerıni 
kısmen şimdiden tutmakta, kısmen 
de harbe filen iştirake hazırlan· 
maktadır. Fransız kuvvetlerinin 
Ingiliz • Amerikan safında bulun
ması istenirken bu kuvvetlerin es• 
ki müttefik;ne karşı bitaraf kal
makla iktifa etmiyerek Almanvaya 
müzahir olabilecek bir hareket 
hattı ihtiyar etmesi Vaşiııgtonu pek 
ziyade kızdırmaktadır. 

Suriye hava üslerinden Alman 
tayYarelerinin istifade etmesi Lon. 
dra kadar Nevyorku da sinirlen• 
dirdi ve Riyak ve Beyrut hava üs
leri ve benzin depolarının İngiliz· 
!Pr tarafından bombardıman edil
mesi Amerikada tasvip ile karsı· 
landı. Halbuki bun•,rnukabele ola
rak Franstzların Ürdün'de yaptık· 
ları teşebbüs hiç de tasvip edil· 
metli 
Mareşal Peten hükümeti ise bü

tün rnüsternlekelerini kuvvetle 
müdafaava karar vermiş görünü
yor. Tını:us, Garbi Afrıka valileri 
elyernv Vişide General Weygand 
ile müzakere halindedirler. Daka· 
, ın tahkimi Amerika tehditlerine 
karşı bir cevaptır. Suriyede Fran
sız komiseri General Dentz Fransız 
müstemleeklerinin Franstz kuvveL 
!erile müdafaa edileceğini saraha
ten ifade etmiştir. Diğer taraftan 
İngilzlerin tarafını iltizam eden ve 
Fransanın kurtulusunu Büyük Bri
tanya ordusile harbe devamdt bu· 
lan General Dö Gol ve Orta Şark 
delegesi General Catroux Hayfada 
birlesmisler ve Orta Şarktakı İn
giliz kuvvetleri başkumandanı Ge
neral Wilson ile müzakeratta bu
lunmuşlardır. Golist Fransa ile Pe. 
ten Fransasının çarptşınıya 1'aztr• 
land kları artık şüpresiz ribı gö
rünüvor. Halbuki ihti ar 'fr;... ·al 
iktidarı eline aldığı ilk • ltikrJa r• 
da, Dö Gol ihtilafını ima e<'erek, 
hiçbir kudret Fransayı ikiye ayıra
rnıyacaktır demişti. Bu kehanet a~ 
lehi ihtimal tahakkuk ed niye
cektir. (Devamı üçüncü sayfada) 
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Giritte divanı- 1 Pariste iaşe işi İMolotov bu yaz 
harp kuruldu yeniden vahim Tokyoya gidiyor 

r BUGON . ' L G o N o N M E s E L E L E R 1 ] ,. Ar - rıı~ 
1 s ı y Ası 1 --------~ ı.anemoıı~~-] 
' s v Azı YET ' M ~~~ıı~~;~,::ri:~d~:ı:~ı:eı:~ yeni kurulacak, s.ı::::. ~' e.sl 

uriye mese esi ve defalar görülmüştür. Fakat içti • 
suJh taart UZU mai ve iktisadi, siyasi felaketlerin d Ü 0 Ya, istismar Bir iki gündür sulh şayiaları sık 

umumileşrm!sini intaç eden neti • ı;ık tekrarlanmıya bil§l;ıdı. 

Paraşütçülere fena 
muamele edenler 

safhaya girdi Suriye günün meselesi olmakta celerinden ibret dersleri aldıldan du•• nyasJ O 1 a m az Bu şayialara göre, Alm•n•ylWl 
Ziyaretten sonra iki devam ediyor. İngilWer Suriye ya az görülmüştür veya hiç müşa. İngiltere ile artık muharebeye d .. 
devlet münasebetin• hakkında heyecanlı haberler ver- hede edilmemiştir. Buna da ııebep, vam etmekte menfaati yoılmı!Jf.. 

Hayvanat bahçesinde- miye devam etmektedirler. Londra hodbinliklerin, insanlarda olduğu •:azan: Hômiıl Nrai l....Jı çünkü, Almanya alacağını ainut. 
Cezalandınlacak ki 4500 hayvani ke- de inkişaf bekleniyor radyosu dün akşam Suriye hakkın. gibi, bilhassa büyük milletlerin i- 1 y~~ yapllllf.. Avrupada sul-

Zürilı, 1 (A.A.) _ cBuler ...,. , • • D Tokie, 6 (A.A.) _ (DNB) daki haberlerine şöyle başlamıştır: darecilerinin ruhi hallerinde fazla. !arına, zafer payından beklediği 1 hun yeniden tesisine milı..i olacK 
ric_ hlen• gaaetesiııiıı Berl_in'den ölre- , sılmeSJ teklı"f ediliyor cAlmanların Suriyeye akmakta ca mevcut bulunması olmuştur. 1 miktan alaınıyan Amerika liyuet hiçbir şey yıokmuş .•• 

H""i Şimbun gazetesinin ö~en· 'd L 1-- d lan 1 ·kt' t daınl M d- t Nanemolla· oildiiiııe ıöre, Almanlar 1nCi1Ja ordll· ..., .. - 01 u.......-ına air deliller top - Geçen Cihan Harbi içinde bile ve ı ısa a an onroe us u. · 
suna dahil olmal< ve .Alman parll§ÜI· Voch,-, 8 (A.A.) - (Tus): diğine göre, Sovyetler Birliği Hari maktadır. Hatta bu harekete bil- anlaşılmıştı ki, müstemleke ve la • runa yapıştılar ve Avrupa işlerine - Sürprizler U'88lllda böyle sulll 
çülerine fena muamele• etmekle mıız. Fnınsız ııazetleri Paris'te i8fll11n ,eni ciye halk komiseri Molotov, bu yaz fiil Alman tıs' mar usullerın· 1·n eskı· ta''-ik -tı·ı il_ <:>n karışmadılar, Bu netice, -'- • pyalarıu inanarak nt'i hüküm 
aun çetecileri Muhakeme etmek 0zere bir vahim ııafbaauu ka7~rlar. İfgalintrı başlangıcı de- .., ,... "" elı: do"-• lıruız 
Gi<id'te ut.eri =•" , ı kw'mUllar- ı,,.on•cıa çıkan •Propres• pzetesi Pli- Tokio'yu ziyaret edecektir. Bu zi· nebilir.. leri yalnız istiamar olunan millet- {J.Şen veya. aanayideki "inkiş;oflarla verm , •·~ o .. dedi ve ili-
ıhr. ris'te orta b.alli bir ailenin münııuıraıı yaret üzerine japon • Sovyet mü- Diğer taraftan hür Fransız ajan- ler kütlesine değil, bunu yapan Joğan yenı. ~tl~rdaki değişikliği ı ve etti: 

Londra 8 (A.A.) _ Loodra,.a ıelen, selnıeden mürekkep bir yemek hazırla· nasebetlerinde yeni bir inkipf 111 da Suriye otellerinin Alman za- milletlerin emperyalist ve büyük Avrupadaki buyük devletlerin ida - Avrupaya olan olduktan llOll• 

ma!Gmatıı: ıöre, Gllbelo İqilizlerln ııaJ yabllmek için bir orta mektep ötre!- gözükmesi beklenebilir. bltlerile dolu olduğunu bildirmek· sermayeleri temsil eden zümrele _ recileri gibi, Birleşik Amerin er- r., bu i:ıt'ad• sulhle harp arum • 
T• Gırid'de vahflı'ııne muameleler yap-~ ıilDdelik kazancmm jkj bllçuk B k • ·· 1 ' imil J.madı. da f i: bulunabilir? tıkları hakkında ;venldcn neşriyata baı ı .... ., '.""". paraya muıı.ta_çtır. y tedir. undan başka Suriye tayya- rine, umumi hey'eti itibarile halk.. anının gorme erme o ne ar 
laıunasını emretmiştir. Alman esirleri-! Bugun bır Parıs gazetesı, et noluanı- Unanlılar hakkında te meydanlannın tamamen Al- !arına işe yaramaz bir yük bir ga- * 
ne ,.e ezcümle paraşütçülere yapılan: na bil çare olarak hayvanat bahçes1n- bı"r kararname manlann ellerinde bulunduğu ve ile teşkil ediyordu. 1939 harbi hangi tarafın zafe~ile 
muamele meselesi hassatan i.ltti sürüle. ıdeki 4508 hayvanın kesılerek eUermın bir Macar gemisinin geçenlerde De 1 1 · k clretl · h'.k" hita b 1 rsa b 1 · yet olun 1 cektir satılmasını tklif etmektedir, Et nokaanı v et erın u erı, u ume. m. ~ u , u sun, rıa . -

· bılhassa boynuzlu hayvanların kesilme- Atına; 8 (A.A.) - (DNB) Suriyeye llOO ton benzin getirdiği lerin kuvvetleri ve bu siyasi teşek· ması ıktıza eden esas ve prensıp Radyo idaremiz yeni bir neşri. 
Amerikan müdafaa si yasak edildili için vahim bir mahi- Hükıimet tarafından kabul edi. haber verilmektedir. küllerin manevi varlıklarına daya- şudur:. Yalnız siyasi de~il, iktis_adi,, yat programı yaptı. Her dinleyici 

yet almıştır. len bir kanunla muhasamat bil· Almanlar ise bu haberleri tekzip narak, güvenerek başka milletle • ıç_ lımaı hususlarda_ dahı her mıl_le_. tarafından beğenildiğine kanı oldu-

b 1 Gazetelere eöre, iaşe vaziyeti bilhas- tm kt h k k OnO an .., cenup sehiı !erinde hele Manıilyada tikten sonra harp için yapılacak j e. e e _ve bunların Suriyeyi isti:; rin yer üstü, yer altı, insan emek. .ın . u u una, istıklalıne, benlığı. I ğumuz bu programın bir tek sa· 
Vaşigton, 

8 
(A.A.) _ Maliye Nazın çok vahiındır. Bu S<ne balık av1 birden istikrazlara iştirıik eden Yunanlı • laya vesıle olması için İngilizler l lcri, kolları servetlerini, kaynakla· ne rıayet olunmalıdır. kat tarafı var: Spiker. 

Morıenthau radyoda beyanatta bulu-! b•re azalmıştır. Çünku kış ve ilkbahar iar idam cezasına çarpılacaklardır. tarafından uydurulduğunu bildir- rını istismar suretile işletmeleri Amiral Darlan, son be;, ana tın _ Nanemolla: 
naralı: müdat.a.a bonolanom ilk .,.ıar ~ok soğuk olmuş ve balıklar sahillerden ·-- mektedirler. Almanlar tayyareleri. y unları yüzlerce milyonu geçen daki kısımları ihtimal ki tarihi bir - Radyomuzun spıker işi öte • 
zarfındaki sa+ ... _....,..,_ ceman 441 mil- açUc denıze uzaklaşmışlardır, Açık de- 1 "l" 1 4 AJ nin Suriyeden Ir k · ld ! Ik ·hı· • · ti ·ı ·· k" d be b h' 1 b' ...... ~ . d . Fr 1 b'tl bl 1 ngt iZ er man a a geçmış O U• ıa ın 1 :ynrı 1.aa erı e mum un .. adtse dıve anlatmak lSlCtni• Ve Ki en rj a ıs meVZUU O an ır şey. 
7on 782 bin dolar tenıin edilmiş olduğu- nız e ıse an.c;ız ar 1 3 av anamı- 'ğ b'l k b J k d' ı J J • 

1 • • b d unu ı e a u etmeme te ır er. oluyordu. 'l'eknik keşif erin sana • ikva dediği Adana, Maraş, Gazı • dir amma bir türlü halledilemedi 
nu söylemiş ve şunları iJAve etmiştir: yor ar. gemISI afır 1 F k t S · Fr • , Denızlerin bir tarafında cereyan eden Gazeteler halkın yalnız et ve balıktan a a urıye ansız fevkalade ko.. yie tat tiki, harp aletlerinin icadıle ~nt.,p, Urfa mudafaasile Turk ıs. gıttL. dedi ve iJ.ave etti: 
bAdisler Amerika Birletik Devletlerinin mahrum olmakla kalmadığını sebze is· Londra, 6 (A.A.) - Bahriye Neza- miseri General Deniz bevanatında kıt'alar fetheden ordu efradile bir. ,iklal mücadelesinin umumı hey'e. _Güzel, faydalı ve mühim neş
barp ıçın sarfettiji 1&1retlerin her sa- libhikini de tahdit etmek mecburiye- retinin teblijl: bunu kapalıca itiraf et~iş ve d~ likte, zaotolunan, istismar edilen ti hakkında hatalı mantalitenin, riyat muvaffakıyetli bir şey amma, 
hada tacilini istilzam etmektedir. tinde bulunduğunı yazıyorlar. Çünkü Bismark'a kercı yapılan son bara- mlştir ki• 1 k. 1 1 Ik d h" i t' ~~-" b tan b • · mem e et er ıa ır:ı a 1 Ç ıma ınsanlığa danı h"-·anlar fel"·et • gelgftlelun· ik ı· d'U · rııu w ın ~zı top se ze ~tıı firma- kattan sonra, deniz kuvvetlerimiz, üç ww.- aA "' sp er n ı ve sesı 9000 tayyare fahri• lan beledıreee konulan nızamlardan iaıe gemisiyle bir sllAhlı balıkçı gemi- •- Bazı ecnebi devlet tayyare- ve iktisadi netice itibarile siyasi !er, iztıraplar veren tehlikelı zihn1• söylediklerini kulağlmıza pürüzsüz 

k 
hoş_nutsuzl~k gostererek Pari~'e sebze sine rastıanşlar ve bunlan batonnışlar- !eri garpten şarka giderken Suriye itaatsizlik hareketlerine sevkey • "Ctın zebunu olmaktan kurtula • getiremiyor. Spiker buhranı halle-

ası işçisi grev yaptı getırmemege bıışlamışlar ve diler fir- dır. Bu gemilerin Bismark'm ve ticaret meydanlarına inmişler ve derhal 'cdi. mamıştır. dilse, ajans, memleket haberlerini 
Nevyor, 6 (A.A.) _ K&liforni~'da ma'ar da sebze geli'i ıcği azaltmışlar- ııemilerimize karı;ı faaliyette bulunan hıvalanmış!ardır. Sonra da şarktan * Iı rça1ar ıs· ı · "" 

•- dır. Maamafıh sebze buluruıada tesbıt e- diğer harp gemilerinm la•elerinl tem.in b Yine geçenlerdeki nutkunda ve ça nan pa m ım erıni Oı;. 
büyük •Nortll American Aviation• ~len fiyatlar o kadar Y~ir ki, •tmek maksadi,-le denizde blllundul<· gar e giderken şüphesiz Suriye Şslısl münasebetlerde, mahdut harpten Eonraki dünya nizamından renebil~iz. 
tayyare fabrikasında çalqao ııendikaya halkın büyük bir eltseriyetı bww. ala- lan muhakkaktL topraklarında biraz durm\lşlardır.. ve muayyen idarelerde nihayet bah d M. te Ed t' • 
dahi 9 00 . . . ile . artı cak v•••vette de•ildir, General Deniz Surı·yenı'n mu··da· se en ıs r en, iç unaı em 

M. K. 
1 ·0 ışçı ucre "'' ırılmaunı ~ • mik<arları belli olan insanların ru- niyetı' zikretmış,· ı· ıım· aı· ·- ikt' 

istiyerelı: grev ııa,, etmi;,tir. faası hakkında da demiştir ki: ç •ç ısa. 
Bu su.reUe işçiler, Amerika ve büyük 

Britanya hesabına mezkiir fabrikaya 
aiparlJ edilen 1111 mll,-on dolarlık ta:r-
7areniıı ,,apılmuuu ııeciktlmıif olu-
7orlar. 

lngiltere kömür ihra
cını tahdit etti 

LondrA, 8 (A.A.) - Gal "7aleti kö
mürlerinin Tabancı memlekeUere ihrAcı 
tAhdid olunmllilur. Bu b.attıuwı bafuı
da bir miktar kömOr vapıına dımlurul
ınuştur. Geçen tıanamn _,undan beri 
kömür almalı: ü&el'e leleıı vapurlar da 
beklemektedir. 

İhracatçılana ~tiklerine ıııre bu 
tAhdidatın hedefi, lııglllerede bazı en
dOstrilere kömür vermek ve ilıncaltan 
.,,...,, bizzat - ... tanın kllmflr ~ 
laruu temin itJ' 

1 1 he Lje • 

FAzlıı latihal - .... - -ınürlerin iJıracma m!lıaadede deYMa 
edileceti 1ıalıer alınoultır. 

5 bin HırYat amelesi 
Almanyaya gitti 

2'ağrep, 1 (A.A.) - (Slefani): 
Ş.mdiye kadar bet bin Huvat ame

lesi, Almaıı;J'a'p. plmiftlr. 

Fransada yahudi 
düşmanlığı 

Viclıy, 1 (A.A.) - D.N.B. 
Franaız emni,yet memurlan, biltün 

Cote D'azur bo:runm blllıaua ~ 
aıaritimea, Var ve Boucbıe8-de-rbone 
viliıyeUerlnde yahudilent karsı tAklbat 
yapmışlardır. 42 ,..-cı 7abudi tecrid 
kamplarına kono.lm111tur. - 7ahudl 
mua,y,-en ,-erlerde ikamele med>lll' e
dilntiıtir. 

Hitler Paveliçi 
kabul etti 

Salzblll"I, 8 (A.A.I - D.N.B. 
Hırval devlet reial Paftllç busOa 111-

t..den 10ora aaat H'de Berabof'da Hlt
ler tarafından kabul edilmiftlr. Uzun 
müddet süren mUl.AkatlA marepl Gö· 
rinC Voa llibbmtrop halr bnhmmu~ 
!ardır. 

Stimson tezı"nı" Koordinasyon bey'eti A1m hi hallerine göre hareket, ihtiyari di nzam, hukuk, müsavat kaziye • hatalıdır, hem de çok tehlikelidir. 
•- anların bizden istediği hürmetler, samimi rabıtalar, iş in· s' d k t b ld 1 İl "d f d t ) d kendi silahlarımızla kendi müs· ıne 0 unmamış ır, u yo a e - eri milletlerin, geri milletlerin 

mu a aa e iyor op an 1 temlekelerimizi müdafaa etmemiz.. tizaını ve birliği, normal hayat ve zem _siyasi, mıl_li istikliıllerde yeni lde milli, siyasi, iktisadi, içtimai ni 
Vaşincton, 8 (A.A.) _Harbiye Nazı- Ankara, e (A.A.) - ıtoordln..,.on dir. Biz de bunu yapacağız.. şartlar husule getirir. Müstemleke <ıhnıyet ve ıhtiyaçları zikreyleme.. zamlar içinde ve onların terakki • 

rı Stimson, gazeteciler toplantısında, heyeti, bu aasah saat lO'da Batvelı:il Anlaşılıyor kı' Fransa mu"stem· ve istismar idarelerinde dahi böy. miştir, !erini dahi milli istiklallerine sa • 
-velt'in ne için mallara el koymak !>o~r Refik Sa,..ıam'ın .V-tinde • ledir. İhtiyaçların basit ve az ol • Mih d ı ti · · A h' ı k t · t • · 1 •-lanm••tır. lekelerini üs olarak kullanılmak ver ev e erının vrupa • ıp o ara emın e mege saınım 
"'1Mı!yetini istediiini anlatmışltr. Slim -.. - duğu, sanayideki inkişafların bun- d Akd · h' t la d •- ı d ı 1 t'I son demiştir ki: üzer. e, tıpkı. Bulgaristan gibi Mih. an enıze, ın er n ına -~ - arz a ça ışma arı şar ı e yarının 
ndiğine ıöre .Almanlar İngiliz onlll· ları hudutsuz hale getirmedikleri mil eyledikleri harp, söylenen ye· huzur, refah, emniyet, ve sükCıne· Suriye hazırllkları verın emrıne verecek, buna karşı geçen asrın bilhassa birinci yarısın alüminyum noksanı ve milli mudataa vukubulacak bir İngiliz müdaha- ni nizam, istismarlara isim değiş • tini temin eyle~leri mümkun ~ ır 
imalAlma aı·ı -··lı ··~·ileri -tenUerl (Bq ta-h z nel u_.•d•) da kütledekı' itaat ruhu fazla idi. t' k il ı h Hıi N · I--•· 

- -- r- •• ,., lesine silahla mukabele edecek ve ırme gayes e yapı ıyorsa em mıt un rn""' 
AlmAnlarm elinde bwwunaaı :rüzüııden Mukavemet düşünceleri pek azdL 
bir çıkmaz hasıl olmuştur. Bunll izale Bütün bu kılıç şakırdatnıalar, Almanyadan da bu yolda bittabi 
etmek için ReU.lcilmhlUWl lstedltt 11• yardım görecektir. Birleşik Amerikanın müteveffa 
IAhi,-eUer elzemdlr. bombardımanlar hudutlarımızın Cümhurreisl Mister Vllson da, ge-

Stimoon bil lllli~tleriıı mebusan pek yakınmdadır. Daha dün Irak- Amerikanın, Vişlnln bu siyase- çen Umumi Harbin sulhüne ve 
meclisinde bir takını b~ itirazlarla ta parlayıp sönen harp ateşi, bu- tini tasvip etmemesi ilzeriue Al· sonraki Milletler Cemiyeti teşkili. 
teehhUr etmemesi icabeylediğiııi aöy- manya bu işte de Amerikayı kar- tına esas olan 14 prensibindı! ha • 
ıem'•tir. gün de Suriyede alevlenecek de- şısında görmiy b ı · ~ e aş amış ve verı· talı olduğuna ihtimal ki kani bu -

meldir. Harp dışındayız, fakat her len haeerl- go"re Amer"·-- umu 

KUçUk haberler 
ç• ç • ....... , • lunmadığı esasları ilan etmiş, o -

tarafımızd- top. mitnlyöz, bom- ml efkArmı kımdırmai: fçJn son aun sağ eli gibi olan müşaviri Al. 
ba -1eri kulaklarmuza gellyor. Hltler. - llluaollni mfllAi:atınd• bfL. bay Hious, ileri milletlerin geri 
Bütün bir husumet merkezi ortı.· yilk blJ' sulh taarruzu yapılmaııma milletleri idaresi, nllfuzu ve lstis. 

• Londra, - Amirallik dalttsl, em- aında __ '-'n bır' •ulh ,__ ası ibı' karar verilmiştir. Mihver, artık 
gaim ve jev~ ıunındeki balıkçı pmi- ..,.. ~ ~y g Avrupada harp harekAtının niha- marı altında bulundurmakta hak-
le~inln ba.tıııını bildirmektedir. Ben- kalmak fakat eski her iki muha· yete erdiğini ve Avrupa milletleri· lan olduğunu beyan eylemişti. 1919 
aaıro de olen veya yaralanan yoktur. ı .. h ıı· . . . harbinin sonra A vrupanın ihtiliıf-

• Bükreş, (D.N.B.) _ Hali ttrarda ~ım zumreye ve a .. a y yenı nın s_u~h ve ~aadet içinde yaşama-
bu.lunan eski Romanya Başvekil mua· iltihak edeceklere hurmet telkin !arı ıçın İngıltere ve Amerikanın 
villl ve lejyonerler reisi Horl_a Sima:nııı ederek bu durumu korumak ancak müdahaleden vazgeçerek harbe ni- mişler ve Mihver etrafında kur-.ıl
mı.ıhllkemes; dün gıyaben Bükrel eli.va- Milli Şefin kudretli iradesile ta· hayet verilmesini teklif edecek'ler- duğu idida edilen Avrupanın ha· 
ru harbinde bailamlltır. dir Fak t İ ·ı· Am 'kan d kik te A1m '"'-lar'I 1 • Londra, - İnliltere'de bulunan w hakkuk edebilen bir harika olarr.k · a llgı ız ve erı ra - at an Sw•u ı e esaret a -
mtemaqonal mecburl il kanunu muci- ka dol d ğ yo ve gazeteleri bu muhtemel ta- tına alınmış Avrupadan başka bir 
bince çalqtınlacak olan müttefik dev- y .. unn;ıya .'! e~. ı arruzu akim ·bırakmak için şimdi· şey olmadığını anlatmıya başla • 
Jetler tebaalarile Fraosızlann ı..,..ı mua Huıeyın Sukru BABAN den propaganda faaliyetine giriş- mışlardır. 
melesi önilınilzdekl pazarlesi günü bal- !!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!~ ıı.,iı.caktır. 

Mezkllr kanım Belçikalılara, Çekos- Loiseau yaralının üstüne eğil-
lovaklara, Fransızlra, Holandalılara, mişti. Doğrularak: 
Norveçlilere ve Polonyalılara pmildir. ed' Kalb' h 

1 İndianapolis, - Mayi ile soğutulan - Hayır, d L ı enüz 
,-eoı tayyare motöıil Amerika ord11Su çarpıyor... Fakat zannedersem 
tarafından kabili edllınistlr. Bil haberi yaşamıyacak ... 
General Moton kumpanyuı l!An et- Bir müddet sustular. Sonra 
miıtir. Sallıhiyetli kimseler bu motörün Loiseau dedi ki: 
buaUn Avrupa harbinde kullanılan bü- lım Pol' 
tün motörlerden üstQn olduğunu beyan - Burada durmıya · ıs-
etrruşlerdlr. Bu motör 1325 be;nlr kllv· ler nerede ise gelir ... 
vetinde olank tabmln edilm~ktedir. - Hakkın var, gidelim. 

• Alıeziras, - 14 ticaret vapurundan Loiseau gözlüklü adamı p 
mürekkep bir kaf1je Akdenlzden ııelmis tererelt ııordu: 
ve Cebelittank'ta durmadan AtlanUie 
açılnuftır. xatııe,.e llç torpito muhrüıi - Bunu buraa mı bırWca-
lifl ikl denizaltı ı;etakat ~. ltz? 

- Ne milnasebet? .. Otomclıile 
alacağız! 

İki gazeteci büyük bir ihti· 
ırıam1a bayılan •amı kaldırarak 
otomobilin içme yatırdılar. Loiı
seau yine sordu: 
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memur defterin& başka bir nıı.
aıara yazmıştı. 

* Bir lıöcrede uyku lllcının te-

üstünde bir ayak sesi işitildi. 
Gecenin karanlığında beyaz bir 
gömleğin lekesi görüldü. Bir a
dam parmaklığa yaklaştı ve ka
pıyı açmadan sordu: 

- Ne var? .. Bu saatte ne isti-
yorsunuz? 

- Size bir yaralı getiriyoruz. 
Loiseau istical gösterdi: 
- Haydi durmayın, kapıyı 

açın! 

- İmkanı yok... Boş yatağı
mız kalmadı! 

Genç kız otoriter bir aes1e mü· 
dahale etti: 

- Bot yatağınız var mı, yok 
mu diye sormuyoruz. Burada bir 
adam can çekişiyor ... 

fSuh::A;;N~sıl Öldürüldü? t 
~---------Yazan:M. Sami Karayet-.J 

Devlet, Tunusa bir nevi istiklal vermekle 
bazı pürüzleri ortadan kaldırmış bulunuyordu 
İdare umuru milhlm bir sağdan 

geri hareketi icra ediyordu, Filva· 
ki Padişah, sadaret fermanını ta. 
kip etmek ve bir dereceye kadar 
göz boyamak fikrile (ıslahatı mat· 
luLenin temamii icrasile beraher 
hukuku umumiyenin temini mu. 
hafaza:;ile kô.ffei sunuf ahalinin 
ada' eti kfımileye mazhariyetleri 
hususuna kemalile dikkat ve itina 
ıle beraber bilcümle mahakimi 
şcr'iyede eshabı ehliyet ve iffet ve 
istikametten bulunanlar istihdam 
o;unmak ve mahakimi nizamiyeye 
havale olunan umurun dahi mu· 
diletı sahiha ve hakıkiyeye leş. 

vik .. ) 
Tarzında sadrazamına bir tezke-

re yollamıştı. Bununla ortalığln 

1 
gözünü bağlamak ve o, bitmez tü. 
kenmez ıslahat sözile hem harici 
ve hem de dahili kandırarak hiç 

mut paşa, icraatına valilerin, mu
tasarrıfların tebdili ile başladı Se. 
bebi de aşikardı. Ali paşanın sen~ 
!erden beri kurduğu devlet bina. 
sını idare edenlerı ortadan yok e
derek kendi adamlarını getirmek 
ve bu suretle mevkiini tahtı em. 
niyete almak gerekti. 

Mahmut Nedim paşa, mevkıinı 

tahkim için Şurayı devlet reisi Ka· 
mil paşanın maaşını yirmı beş bin. 
den yetmiş beş bine çıkardığı gıbi 
ruswnat emanetine on bin, bahriye 
nezaretine yetmış beş bın, nafıa ve 
ticaret nezaretine elli bin kuruş 
zam, hariciye ıle maliye nezaret
lerine de birer müşır tahsisatı ıla. 

ve eyledi. 

Dahili vukuatı takip edecek o
lursak idare umurunun başka biı 
kalıba dönmcl<te olduğunu görü. 
rüz. 

bir şey yapmamak yolunu tutmuş 
bulunuyordu. 

Vak'anüvis Lıitfi tarihi fiiyle ya-

Rusya sefiri İgnatief de Ali pa· 
şanın vefatından dolayı geniş bir 
nefes almış ve ile başlamıştı. 

zıyor: 

cBlr müddet sonra hüUsası Ana· Ali paşanın önünde perende ata. 
dolu ve Rumeli taraflarında fi· mıyan Rua sefir fimdi istediği gibi 
mendiferler ima1ne şüru olundu· oynayııbilec:eltti. 

INGILIZLER HALEP HA VA MEYDANINI 
DA BOMBARDIMAN ETIILER 

- Ben nereye oturacağım? 
- Sen arkada dur ve yaralının 

ııarsılmasına mini ol! 

sirile kendinden geçen bir adam 
arasıra sayıklıylll'du. Rahat bir 
uyku uyumadığı belli idi. At· 
zmdan sık sık: 

- Ölüm ... Ölüm .•• 
Sözleri çıkıyordu. 

Hastabakıcı bir müddet tered
düt etti. Nihayet ZOl'aki bir ifade 
ile: 

ğu misullu nehirler (enhar) vası· Rua sefiri, Mahmud Nedim paşa 
tasile dahi teshili muamellta ve yı ve, padiphı ek alacak ve iste.. 
ticaret ve sınaatı mahalliyenin eliği istikamete ııevkedebilecekti. 
tervici esbabı intifar ve imtin•ına Bu sıralarda dikkati çeken vu • 
dikkat olunmasmı beyandan iba.-et kuattan biri de Tunııs meselesi i • 
diğer bir tezkerei musannia! da- dl. Tunuıı valisi S.dıi: ıı-şa tara -
hi Babı.Aliye vürut ile meali keza· fından memuriyeti mahsusa ile 
lik ilin olundu.• Flormııada Hayrettin P8fll ikame 

K alriredeıt gelen haberlere 
göre, Rodos adasındaki 

ltaıya.n &ııyyaT'f! meydanı lngi • 
liz ağw ııo..ıı.nı- tawa.nı. 
im &ıın;fı.ıMleA bomba.1'dım&2' 

edilmifı:&r. 

AJcdeni.zdelci adalarda tcq/ya. 
re meydanlıınnın iki tara.f için 
de heem.miyeti va.rdır. M iht>ere 
Suriyeye akmak, Libya cephe • 
Bini ve lskenderiyeyi lcolllycc 
bombanhmım elımek için, lngi • 
!izlere ise Suriyeye a.kış hııre • 
ketine ve ayni zamanda lslren· 
deriye ve Sü.veyfin kolayca. 
bomba7'1iıtncmtTJa m4tıi olmak ı.. 

çin bu meydanlar liizwmludur. 
lngıUett, bıı ga.yeyi temin içi• 
Mil.verin kullıındı.ğı tayyatre 
meydanlAnnı bomb~ eı • . . 

lcii eft itli tnüdııfııa ıunuı. te
min oluııabilir. 

S t.ıriyeye lcıırp da fngiliz • 
ler ha.va. bombardımanla. 

" ycıpmcktadırlılt'. Geçmlenie 
Beyrnttaki ~trol depolann.ı 
bom.ba.lamqlanh, Gelen haber -
terden bu depoların yandığı .,._ 
ı~lımakta.dır. ingilizler dün de 
Alman ta.Y!la.relerinitı Suriye • 
de temerküz ettiği H cılep tcqı • 
ya.re meydanını b9mbcıırdı.mım 
<Jtmişlerdi. Yenle ""1unan tcqı. 
yareler huııra. uğratılmı§, biı&cı.-

lardcı yangıft ~· 

Ş ımali Afrikada ~ 
sıcaklar gen.it harekıit İc· 

1'!Ml114 imlcdtl vennemektedir. 
Burıuia m<!t>Z'İi dn-riye horelcci. 

tı ve kcır§ılıklı havcı tcıcırruzlan 

Genç kız yet"ine geçti ve biru 
tltrlyen bir elle direksiyonu 
tuttu. Arkada müvazenesini btıl· 
mıya çalışan Loiseau: 

- Doğru hastaneye! 
Dedi. Fakat J anine bu fikirde 

değildi: 

- Ortalığı velveleye vermek 
niyetinde değilim, dedi. Bu İl 
sonuna kadar gizli tutulmalı ... 

- O halde? 
- Gablin'e gideceğiz! 
Loi-u endişe ile sordu: 
- Deli Gablin'e mi? 
- Deli fakat mucizeler yara. 

tan bir deli ... Kliniği bura,·a ya
kın ... Yine taliimiz varmış ... 

Genç kız sözü uzatmadan ya· 
v~a hareket eUi. Polisler vak'a 
mahalline geldikleri zaman ha. 
rap bir otomobilden başka bir 
~ bulanuy acaklardı. Birkaç 

DELİGABLİN 
Yüksek parmaklığın onune 

otomobil yavaşça gelerek durdu. 
Kapıdaki zilin üstünde bakır bir 
levha vardı. Üstünde şu yazı: 

Gablin klinif(i. 
Parmaklığın arkasında kestf 

ağaç dalları ve pencerelerinde 
ısık vanmıyan bir pavyon seçili· 
yordu. Loiııeau tereddütle arka· 
daşına baktı. Genç kız: 

_ Ne duruyorsun zile bassa-
na? 

Devince Loiseau endişe ile par· 
mağı~ı düğmeye bastı. Bir müd
det beklediler. Janine: 

_ Bir daha çal, diye emretti. 
İyice çal ... Israr el.. 

Loiseau'nun çaldığı zil bina
nın içinde uzun akisler bıraktL 
Nihavet blr ses: 

z• 

- Gidip doktora sorayım. 
Diyerek parmaklığın önünden 

uzaklaştı. Loiseau: 
- Bu~ iyi! 
Diye söylenerek kapının &ün

de dolaşmıya başladı . .Tanine sa· 
hırsızlığını yenmiye çalışıyordu. 
Yaralının üstüne eğilerek nabzı
nı yokluyor, bu sefil adamın vü
cudunda henü2 dolaşan hayat 
nefesinin sönmesinden korku
yordu. Loiseau şimdi yanına gel
miş bu manzaraya bakıyOl'du. 
Nihayet kollarını kavuşturarak 

dedi ki: 
- Bu Gablln denilen herif her

halde bende iyi bir hatıra bıralt
ınıyacak! 
Arkalarında sakin bir ses işi

tildi: 
- Benden mi bahsediyorsu

nuz' 
İki arkadq hayretle dönduler. 

Görülüyor ki, devletin tarihini ediliyordu. Paşa, villyet ile İtalya 
yazmıy• memur olan vak'anüvis uvuıa akdedilen ı.tikrudan mü 
efendi dahi tezkereye, tezkerei tıevellid miin•nayı BabıAliye ar:ı 
musannia. diyor.' Demek halkı al· için tııtmbula geldi. Avdetinde Tu 
datmak, şıınendifer ve ıslahat yapa nuı valiliğine dair bir ferman gö.. 
cağız diye harici ve dahıli avutm~ türdü. Bu, fermanda Tunus vilA • 
için Padişah t":"k~releri ve emır· ı yetinin veraset imtiyazı ile ihale
leri vücude getırılıyordu. si beyan edildlldıen sonra deniyor 

Memleketin iman ve ıslahatı i. 'ki: 
çin yalancıktan ve uydurma tezi:e. cMinelkadim cm olduğu veç • 
relere ne lüzum vardı?·· hile orada hutbe ve darp olunan 

Sultan Aziz, artık rah.ta var· sikke namı namii şehinşahane ile 
mıştı. Yeni sadrazamı ona geni9 müzeyyen olmak ve sancak şekil 
nhıt saatler vermişti. Bu sebeple ve renginde kalmak ve muharebe 
Padişah. kendi hususi eğlenceleri- vukuunda Allliderülıstitae asker. 
le meşgul olnuyı başlamıştı. ce hizmeti lazıme ifa kılınmak ve 

Hatti Padişahın dama ınet'ai:ın. muamelatı ir'ibatiyeti keri'la k • a 
dan ona telmihen: cAri ve mer'i olmak üzere emr vi. 

- Valiler dama taşına döndü! 15.yetin veraset tarikıl~ hAnedan n 
Sözlerinın ortada ve halle ara. da bulunması ve idır • dahı ei 

(Dalııa var 
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Cog"' rafya kongre- Suriy~ ~eselesi 
. • •• ve lngıltere o 
S 1 d Un to P 1and1 (Baş taralı 1 inci sayfada) 

Aıncri~a , filen İngiltereye yardıır 
görüldügünü ctmeyı kabul ederse, Ingiltel'c 

Büyük maçlardaki müvazeneslzlik 
Ankara, 6 (A.A.) - Birın ci Türk l ~ azla, diğ.erleri nok~an 

Coğrafya kon.gres! bugtın scıat 14 de kaydetmişt ır. 

Dil ve Tarih-Cografya FaküJteslnde 
Maar;.f Vekil imiz Hasan Ali Yücel'in 

çok k1ymet1i d irektif leri ihtiva edt.'11 bir 
nutukları ile açılıruştır. 

Hasan Ali Yücel, bu toplantıyı • b i
rinci Coğrafya kcıngresi> olarak vasıf

ıand.ırmasmın sebebin ı :ıöyle izah etm iş-
1.ı.ı" 

• Bundan önce Coğrafya ic: in proğ
ramlar, kitaplar ve djğer hususlar hak
kında bir çok toplanmalar olmakla be
rnber bu mevzuu her cephesinden naza

l\t aarii Vek ılıc .n açılış n utkunu mü
teak ıp azndan b ir kısmının verdigi bi r 
takrı r üzer ine .Bbedi Şet Atatürk"iın 

aziz hatıra sına hürmeten beş dakika 
ayakta iht iram d uruşu yapılnı~ş ve 
bundan sonra aziz l\I illi Şefimiz I.srr.et 
İnönu'ye Büyük Jı.Iilleı 1\olecHsi. R eis i 
Abdülhalik Renda'ya, Ba~vekil Dok
tor Refik Saydam'a \·e G-enelkunnay 
•..ı ... kanı Mareşa l Fevzi Çakmak'a kon
grenin tazimlerinin arzına karar ve
rilmiştir. 

ra alarak her cephesinin mümessilini Kongre, reis vekilJ igine siyasal bilgi.
bir araya toplayacak şekilde §imdiye ~r okulu pro!esôrleı·inden İ:statist.üt 
kadar biç bir içtima yapılmamıştır. Bu Umum ~!ti.dürü Celal Aybar'ı ve kfıt.ip
ilkdir. Hayırlı ve ilmi bir teşebbüsün Ji.k lerine Prof. Besim Darkot ile öğret
başlangıcıdır.> men Kemal Batu'yu seçmiştir. Azala-

Maari! Vekili1 Vekalet.an kongreyi nn komisyonlara ayrılması hakkındaki 
niçin topladığını jzah ettikten sonra ilk t.rkU reye konulm~ş \'e k?misyonlar 
m e s e l e n i n -cprogranu olduğunu, kurulacak kongre ilk umumı top1antı
jlk mektepten başlıyarak orta okul ve sına son vermiştir. 
liselerimizde Coğrafya programlanmn Bu umumi toplanh~an . sonra kom~ 
bazı boşluklarla kopmuş zincirler ha- yonJar ayrı ayrı kendılerıne t~hsis edi
lbıde bulUllduğ\mu kaydederek bwıun len salonlarda .toplanar~ reıs ve ra
sebeplcrini anlatmış, d iğer tarafdan portörlerini intıhap etmışler ve çal~

programlar ayrı ayrı zamanlarda ya.. nuya ba~J.amışlardır. 
pılırken sistem itibarile tam bir jnsjcam Kongre, üç dört gijn komisyonlar ha
vücuda getirilmediğini, ilk, orta ve lise lin.de çahşmalanna d.evam ettikten son 
programlan bu bakımdan blribirlerile ra hazırlanacak komı!!')Ton raporlan ü
jyi bağlıııııııı,ı halde olmadığını , bundan zerinde umwnl çalışmalarına başlaya
ba.şka. baz.ı sın.ıfların ders maddeleri cakhr · 

Fransız kabine· 
si faaliyette 
(Bq tarafı 1 inci sayfada) 

Diğer taraftan, geçen salı günü 
nazırlar meclisi toplantısı hak
kında öğrenildiğıne göre, bütün na
ıırlar mezkur toplantıda Amiral 
Darlan'ın takip ettiği siyaseti tas
vip etıni§lerdir. 
VİŞİYEÇAGIBILANVALİLER 
Vichy, 6 (A.A.) - D,N,B: 

Tarziye mi 
tavzih mi? 
(Baş tarafı 1 uıci sayfada) 

balarından bir tanesini teşkil eden 
bu kadar eski bir hareket hakkın
da serzenişte bulunmak niyetini 
gütmemiştir, Amiral Darlan, yal -
nız İngilizlerin iki yüzlü hile ve 
cebir oyununu aydınlatmak iste -
miştir, 

Şu cihet tebarüz ettirilmektedir 
ki Fransız • Türk münasebetleri 

H,aber alındığına ~öre, halen Vi- değişmemi§tir. İskenderun sancağı 
chy de bulun1?' v~lılerde~ b"§ka, meselesine verilen hal sureti, bu 
Cezaır umumı valisı Amıral Ab- münasebetlerin iki temele dayan -
rial ve Fas umumi valisi General 1 dığuu isbat etmekte<lir. Bu iki te. 
Nogues de Vichy'ye çağınlmıştır. el an'anevi dostluk ve Yakın • 

SURİYE MESELESi m ' 
şarkta karşılıklı haklara müteka -Londra, 6 (A.A.) - Suriye me

selesi Londrada günün meselesi 
bil hürmettir 

Fransanın Almanya ile berabe• 
harbe girmesini göze aldırabilir 
Belki de Londradaki Amerika Bü 
yük Elçisi, Rıızveltten bu miidaha 
le vadini almak üzere, Vaşingtom 
gitmiştir. Amerika, Vişi'ye karşı 
kat'i bir te~ditte bulunursa belk' 
de Darlan'ların cesareti kırılır. 

Şimdilik, İngiltere ıçın, en iyi 
yol, geçenlerde, bu sütunda ileri 
sürdüğümiiz gibi, Suriyeyi Gene
ral de Gaulle taraftarlarına işga' 

ettirmektir. Eğer, İngifü gizli teş
kilatı iyi çalışmışsa, bu işte Suri
yelilerin de yardımını elde etmek 
mümkündür. Çünkü, somurgeci 
Fransa, Suriyelileri aldatmış, onla
ra vadettiği istiklali vennemiş, 

fazla olarak Fransız şirketleri Su
riyeyi soyup sovana çevirmişler

dir. Daha, birkaç ay evvel, Suriye 
halkı, Fransız idaresine kuşı mem
nuniyetsizliklerini grevlerle, nü
mayişlerle pek şiddetli bir şekilde 
ilan etmişlerdi, Eğer İngilizler ve 
hür Fransız taraftarl81'1 bu ~emin 
üzerinde iyi çalışmışlarsa, Suriy.,.. 
yi dışandan ve içeriden yapılacak 
bir hamle ile ele gesirınek pek 

----~---------

Hadisat bize; hakem iş[erinin bir 
çıkar yolu olmadığını göstermektedir 
Şampiyonluğu mevzuubahs eden f çıkan son ve kat'i netice ı;udur: 

büyük maçlarda ekseriya zuhur e- Fenerbahçe takımı bir emriva -
ien hadisele r o bir buçuk saati ida ki ile imkansız ıklar içinde hıra -
re eden hakem işler inin bir türlü kılmış ve magl lıp ettirilmjştir. U -
çıkar bir yola sapmadığını bize ] mumi teessürü n asıl sebebi bu ta: 
gösteriyor. Bu bütün bir spor ef - kımın şampıyonluktan hır haylı 
karı umumiyesi önünde esefle kar nzak lastırılmasında değ i l de hadi
şılanacak bir hadisedir. seye Şazi gibi en maruf bır hake-

Geçen Pazar yapılan Fenerbah _ munizın sebep olmasında al'ama -
çe - Galatasaray maçında hakem lıyız. 
Şazi tarafından çıkarılan Fener o- Bu vaziyet gösteriyor ki en gü
yuncularından Muammerin bu tcc venilir hakemlerimizin bile çok 
ziyesi spor sütunlarının y<?ni bir mühim anlarda tezahür eden zaaf
dedikodusu halini aldı. Klüp taraf- !arı vardır. Bu zaaf bilhassa meş.. 
tarı gazeteciler birbirlerine çat _ hur bir klübümüzün şampiyonluk 
makta ve vaziyet gittikçe alevli tan mahrum olmasına sebep olur
bir hal almaktadır, sa hadiseden yüzümüzün kızarma

Şimdi okuyucularımızla beraber 
Pazar günkü maça avdet edelim: 
Maçın şampiyonluk üzerindeki 

tesiri esasen malum. Sonra karşı
laşan takımlar Galatasarayla Fe -
nerbahçedir. Bu itibarla ehemmi • 
yeti diğer oyunlara nazaran birkaç 
m1sli fazla. 

sı icap eder. 

müşkül olmaz. 
İngilterenin ne yapacağını, şu Maç başlıyor. Her iki ta!'.af, da bi-

birkaç gün içinde göreceğiz. Suri- : rer sayı yaptıktan sonra hadıs,e d~~ 
ye meselesi ve son haddine varan kikası yaklaşıyor .. Fener mu~afu 
İl'l{liliz _ Fransız gerginliği artık Muammer Galatasaray, sol açıgına 
daha uznn müddet sürüncemede bir tekme vuruyor. İlk ihtar .. kı bu 
kalamaz; şu veya bu şekilde bir haklı bir karar~. Biraz sonra yi-

Gerek Fenerbahçe ve gerekse G, 
.Saray klüpleri birbirlerini yenme
miş deği!<lir .. spor tarihinin en nam 
dar rengi olan bu iki teşekkül ga_ 
!ip ve mağlubu ayni derecede ka
bul etme!tini bilirler. Bu itiba!'la 
iki rakibin evvelce yaptıkları bir 
maçta Fenerin galibiyetini temin 
eden bir gole •Ofsayd•dir diyerek 
yerin dibine geçirdikleri ayni ha -
kem Şaziye bugün bazı spor sü -
tunlarında dalkavukluk etmeğe lü 
zum yoktur. 

netieeye varmak mevkiindedir. ne aynı oyuncu hır çarpışmaya da-
, Abidin DAVER ba sebep oluyor. Bu sefer ortada 

Halremlerimize •idarede zaafın • 

daha fena hfıdiseler çıkarabilere -
ğini !ıatırlalırKen; bu zaaftan do -
ğacak hiç bir hareketin t~zahiir et
memesini d"C ist€riz. Afrikada sulh 

yapılacak mı? 
Londra 6 (A.A.) - Times gaze. 

tesinin Zürih muhabiri, Gazette 
de Lausanııe'ın bir makalesini ba
his mevzuu ederek Mihverin ya -
kında bir .sulh taarruzuna kalkma
sı ihtimalinin gayri varit olmadı
ğını bild1rmektedir, 

kast olmıyan bu hareket bir idam 
hükmü ı.adar şiddetle tecziye edi
lerek bu oyuncu saha harici edili-
yor. 

* Aziz okuyucular size o günkü 
hadiseyi hülasa ettim. Bu davadan 

Bunu ; büyük bir kütle ve bir 
cemiyet namına beklemek sarih 
bir hakkımızdır, 

Faruk Ere>-
~~~~~~~~~~~~ 

Amerika Vişi'nin va- Hoare Belislıa 
zİyetİnİ beğenmiyor (Baş tarafı 1 inci savfada) 

(Bat tuafı 1 inci sayfada) Sulh için yepyeni bir nizam ıesis edil 

olmakta devam ediyor. Gelen ha- G u·· nu·· n tenkı· tlerı· berler, teyit edilmemekle beraber, 
B · 1 Hitl · Ih t Vaşington, 6 (AA.) - Cordell 

1 u şayJa 3:"•b, taerın sud bş'aldr. • Hull'ün beyanatı siyasi müşahitler tara 
annı umuou ır arI'UZ a ı ır. ı . ti 

mesi lüzumuna işaret eden eski Harbi
ye Nazırı dem~ti:~.- Jd ; 

Gnral dö Gol'ün Hayfada bulundu. 
ğunu bildirmektedir. 

· ld • B .. k ld k' bık A tından birinci derecede ehemmcye ra •• tar fı 1 . . " d ) mış o ugu ru se e ı sa - . , edilm 
,~ a ıneı SaYıd a ik b" ük' l . . Cud h , . hai• bir vesika olarak te!Akkı ek-

Almanların Suriyeye hulülü d&
vam ediyıor. Suriyeye giden Al- ' 
manhrın maksadı tayyare meydan 
!arı .kurulmasına nezaret etmektir. 

mil 1 d 1 k ti d •~ mer an uy e çısı a y nın . Be li " iln yon arca o ar ıyme n e., .d.,, 1 il .. bettardır B tedir Vichy hükılmetine, r n on -
ı uıa arı c m.unase . u · .. 

harp malzemesi tevali eden grev . . · de egildiği ve Darlan tarafından çızı-
ler yüzünden b ir türlii sevkolu- şart!ar, nıhayet, Brıtanya Iınp.ara.. len yolu tal<lb e\\lği 1-'l«\;rde, Fransıı-

_,_, b' d . lu torluğunu, Avrupa meselelerınde ğun !ed tm' d 
namıyor, 5.,..,z ın emıryo . . . , . . Amerikan dostlu u • e 1§ a -

hıç bır reyı, bulunmıyacak ıkıncı işçisi ücretlerinin arttınlmaııını 

Faaliyet saiki olarak kılı' tahakkuk 
ettiribnesinllı yerine biz.met etmek iE
teği kaim olmalıdır. Kendi cemiye
timiz içjnde de btiyilk değişi.klildere 
hazır olmalıyız. 1.tilletimizin ve Avrupa 
kıta mdaki milletlerin bayatı üzerinde 

tesir yapmak için şimdiye kadar çolı: az 
şey yaptık. İ~in alil~ne 'bir tarzda tak

BERLİNİN TEKZiBİ 
Berlin, 6 (A.A) - Yarı resınl 

bir •kaynaktan bildiriliyor: 
İngiliz propagandasının Suriye 

ile fevkalade meşgul olması Berlin 
siyasi mahfillerinde alaka uyandır
ml§tır. 

Burada öyle zannediliyor ki, bil
hassa Alman kıt'alarının gfıya Su
riyeye nüfuz ettikleri hakkındaki 
Londra haberleri, İngilterenin te
vessül etmek istediği hareketlere 
efkarı umumiyeyi hazırlamak için 
kasden çıkarılmaktadır. Bu husus
ta blhassa Times gazetesinin Suri
~eye Alman kıt'alarının çıkarıldı
ğı haberlerinin b"§tanb"§a uydur
ma olduğunu yazdığı kaydedilmek
tedir. 

Berlindeki müşahitlerin müta
leasına göre, Suriye hakkındaki 
§İmdiki İngiliz propagandası, Oran 
ve Dakar'a karşı yapılan taarruz
lardan evvel Londranın çıkardığı 
haberlere pek benzemektedir. Ha
tırlardadır ki o zamanlar Almanla
rın Fransız filosuna el koymak is
tediklerini İngilizler iddia etmiş
lerdL Birkaç gün sonra da İngiliz
lerin eski müttefiklerine karşı ya
pacakları harekete İngiliz ve Ame
rikan efkirı umuıniyesini hazırla
mak için bu haberleri çıka=ş ol
dnldarı anlaşılmıştır. 

FRANSIZ TAYYARELERİNİN 
FAALİYETİ 

Kudüs, 6 (AA) - Bir Fransız 
tayyaresi bugün Kudüs üzerinde 
uçarak Fransızlara hitaben b€yan
nameler atmıştır. 

Bu beyannamelerde halkın yan
lış yola sevkedildiği Alman ?.ava 
teşekküllerinin Suriye hava usle
rini işgal ettiklerinin veya Alman
ların Suriyeye geldiklerinin doğru 
olmadığı bildirilmektedir. 

Buna benzer beyannameler Hay_ 
faya da bir Fransız tayyaresi ta
rafından atılmıştır. 

ALMANLAR ŞAM'I 
İŞGAL ETMEDİ 

Beyrut 6 (AA.) - Alman kıt'a
larınm Şam'ı işgal ettikleri şayia -
!arı kat'i olarak tekzip edilmekte. 
dir. 
AMERİKANIN SON İHTARI 
Londra 6 (A.A.) - Vichy hüku

metinin general ve valilerile mü -
~akerelerde bulunduğu, Suriyeye 
Alman sızmasının devam ettiği ve 
Fransız makamlarının Fransız İm.. 

istiyor. Huice yardnn menıro· sınıf bir dev !et ha1ine ifrağı istlh
da! etmektedir. 

bahsolduğu zaman sabotaja pek MUSSOLİNİ • lIİTLER MÜLA • 
benzer hareketler karşısında ka- KATI VE İNGİLTERE 
lan ve kemli ordusuna kırk bin 
tayyare yetiştirmek zaruretinde Londra 6 (A.A) - Mussoltni ile 
bulunan Amerikanın bugün har- Hit1erin, son mülakatları esnaııın
be gireceğini beklemek hulyaya da yeni bir sulh siyaseti takip hu
yakın bir şey olur ve bu durum- susunda mutabık kaldıkları anla • 
daki bir memleket gayriye nasıl şılmaktadır. Her ikisiniJı de dün. 
yardım edebilir?.. Bu itibarla yaya ne söylemek niyetinde oldu
dlinyanın harpten ziyade sulhe ğunu tahmin etmek güç değildir. 
doğru adımlar attığını kabul et- Almanyanın önünde yeg§ne ma 
mek Ulzıındır. Amerikanın ıo nia, Anw!rlkalılardan yardım gö -
milyar 9 milyon 655 bin 187 do- ren İngiltere, hala duruyor. Avru. 
}ara baliğ olan ordu bütçesini panın efen<lileri şimdi harbe de • 
bugiinlülı: •Hazırol cenge eğer vam mes'uliyelinin İngiltere ile 
ister isen sıılbii salah• sözüne Amerikaya raci olduğunu telkine 
uygun hareket etmesinden baş- çalışacaklardır. 
ka bir oey telakki edenıiyece- ---<>---
ğim. Amerikalılar 

paratorluğunu her türlü tecavüze (Baf tarah 1 inci •aylada) 
karşı müdafaa niyetinde bulunduk Birinci fırka mutlak bir üstün • 
!arını ilana devam ettikleri şu sı. lüğe sahip bir hücum kıt'asıdır. 
rada İngiliz efkarı umumiyesinin Ve bu itibarla yüzde yüz derecede 
dikkati Ortaşarka çevrilmiş bulun- yeni malzeme ile teçhiz edilmi§ 
maktadır. bulunmaktadlr. 

Birleşik Amerikanın Vichy'ye Birinci fırka filen seyyar vazi-
yaptığı ihtar bazıları tarafından yettedir ve şimdi Devens'de karar. 
Vaşingtonun Darlana ve taratarla- gab kurmuştur. Bu fırka geçen 
Vaşingtonun Darlana ve taraftarla- harpte ilk Alman esirlerini alma
ediliyor ve gazeteler bunu muaz - ğa muvaffak olan fırkadır. 
zam başlıklar altında bil<liriyor _ MÜHİM BİR TAHMİN 
lar. Vaşington 6 (A.A,) - Tanınmış 
ALMAN - FRA.ı'\l"SIZ İŞBİRLİGİ gazeteci Raymond Clapper, Nev -

VE SURİYE york Times gazetesinde neşrettiği 
Taymisin diplomatik muharriri bir makalede, Amerikan bayrağını 

Alnıanların Suriyeyi, Iraka ve Mı- taşıyan vapurlarla İngiltereye harp 
ma karşı yapılacak harekatta bir malzemesi sevki imkiınının <1€rpiş 
üs olarak kullanmak istediklerini edilmesini Amerikan hükıiınetine 
kaydetmekte ve ayrıca, İngilizlerle j tav:;iye etmiştir. 
Fransızlar arasında muhasemat do Clappcrin zannettiğine göre, Wi. 
ğuracak bir vasıta olarak istimal nant'ın Londraya götüreceği baş • 
etmek niyetinde olduklarını da te lıca haberi, belki de Amerikan hü 
barüz ettirmektedir. Almanlar kıimetinin, ödünç verme ve kira • 
Fransızlara tam bir müzaheret va. lama kanunu mucibince göndere -
delmişler ve daha şimdiden birçok ceği harp malzemesini Amerikan 
asker göndermişlerdir. Fakat ilk bayrağını hamil vapurları ile ya -
çarpışmanın F-ransızlarla İngiliz - pılacağı teşkil edecektir. 
ler arasında olmasını arzu etmek- VİLKİ'NİN NUTKU 
te<lirler. Chicago 13 (A.A.) - Wendell ViL 

WEYGAND ÇEKİNİYOR kre, Chicago'da kalabalık bir halk 
Taymisin muhabirine göre Gene kütlesi önünde bir nutuk söyliye

ral Weygand şahsan, De Gaulle'e rek demiştir ki: 
karşı harekete geçmek taraftarı Amerika, imalatının emin bir 
değildir ve Darlanın Suriye ve şi- tarzda İngiltereye teslimini temin 
mali Afrikada yapmak istediği şey etmleidir. Aksi takdirde İngiltere 
!ere muhaliftir. yaşamıyacaktır. Amerika harp mal 

Eski müttefiki İngiltereye karşı zemesinin teslimini temin ederse 
silaha sarılmak Weygand'a ağır İngiltere yaşayacak ve muzaffer o-
ı:elmektedir. lacaktır. 

dedileceii hakkında bir ihtar mevzuu simi, azami emniyetin ve konforun te-
bah.Jstir. Birleşik Amerika hükümeti, mini 'ulaşılmaz şeyler değildir. 
AmerikalıJarJıD Fransl'ya mütemayil Demokrasilerin yepyeni bir nizam te
bisiyab. do1aysile bu memleket aleyhin- sis etmek huS\lsundaki az.imlerinin en 
deki tedbirleri çok büy1.ilc bir isteksiz- cesaret verici temın.atı, İngiltere, İn
likJe alacaktır. Fakat Vichy hükU:ıneti giliz imparatorluğu ve Amerika Bir

büyük Britanya ateyhin~le Almanya ile 1~ Devle~eri .~a~d~şla~ nrasında 
işbirliğinde .israr ettiği takdirde Birle- mUşterek bır statü nün §imdıd~ tanın
&ik Amerika hilkfunetlııin Fransa ile 1 ması olacaktır .. Bu suretle. ~ırl~şecek 
münasebetlerini keserek h.'lk.kında AI- l demokrasi harbı kazanmak 1çın ıcabC-: 
manya eczasmdan bir memleket gibi den kaynaklar1 toplamış ola~a~. aynı 
muamele yapacağı muhakkak görün- zamanda da milletlerin .sulh ıçı?de Jş 
mektedir. birliği yaparak yaşayabileceklen. yolu 

VİŞİ MÜTALEA SERDE'J'MlıOR 

Vlchy, 6 (A.A,) - Fransız Of! aja.n
sı bildiriyor: 

Birleşik Amerika ile Fransa 31"8.§ın

daki münasebetlere dair Amerika Ha
riciye Nazın Hull'un matbuata yaptığı 
beyanat hususunda yarı resmi mabf.il
ler tam bir ihtiraz gösteriyorlar. Bıı 
ınahIDJerde her türlü mütalea ve tef
sirden Jmtıru. edilmektPdir, 

ZAYİ - Rize Askerlik şubesinden 
aldığım terhôs tezkeremi gaip eyledim. 
Yenisini alacağımdan eskisinin hükmü 
yoktur. 
Jlhenbı İkizdere (JtnJ'ayıseb'a) na
hiyesinden Xiraızlı tı:öyüııd.en Köse 
ofullanndan Mebınet oflu 113 do-

fumlu -ut Köoo otııı 

ZAYİ - Şavşet Askerlik Şubesin
den aldıı!ım bilılmüddet mezun.işet koi
ğıdımı L\;i ettim. Yenisini alacağım
ian eskisinin hükmü yoktur. 

O..ta.ıı.öyde Po.riaka.1 Yokuşu 35 
II&Yıcla İlmaoll oflu Y11S11f 

Taran 321 

&&iterecektir. 

Hitler dedi ki 
(Baı tarah 1 inci •ayfada) 

arzedeceğini ve bu suretle Birleşik 
Amerikaya rekabet imkanının a -
zalacağını bir delil olaTak ileri sür 
müştür. 

Hitler Alman menfaatinin mil • 
!etleri esaret altına almakta olma
dığını söylemiş ve netice olarak 
şöyle demiştir: 

<Alman davası Bir !eşik Ameri -
<a menfaatlerine muhalif değil -
dir. Fakat bunu Amerikalılara iS
bat için yapılan gayretler daima 
akim kalmJştır.• 

ZAYİ - Galatasaray Lisesinden al
dığım ta~diknamemi zayi ettim. Yeni
.smı alacağımdan eskisinin hükmü • fOktur. 

latanbul Komutanlığı Satınalma Komisyon 'u ilanları j 
Bctıer kilosuna 145 kuru,, !iat tah 'inin edilen 15 ton 

gi.inü saat 11 de pazarlıkla satın alınacaktır. Muhammen 
ka\'I teminatı 3262 lira 50 kuru:;tur. Şartnamesi her gün 
le bilir. 

sadeyağı 10/6/941 
bedeli 21750 lira 
komisyonda göıii-

isteklilerin belli 
~teri. 

gün ve saatte Fındıklıda satınahna komisyonuna gcl-
14390) 

inhisarlar Umum Müdürlüğünden 
Muhammen B. %7,5 teminatı Eksiltme 

r; . Mıktarı Lira Kr. Lira Kr. ı;ekli saati 

hurdavat le-
vazımı. 8 l<alem 492 50 37 - A Eksiltme 14 
Boya ve le- 20 • 673 52 50 50 • c 14,30 
vazunı 

ı _ Mevcut mü!redat listeleri mucibince yukarıda mlktarları yazılı mal-
~eme açık eksiltme usulile satın alınacaktır. . 

2 - Muhammen bedelleri muvakkat teminatları eJqsiliane saatleri )'ıızala
larında yazılıdır. 

3 _ Eksiltme 16/6/941 pazartes; günü yukarda yazılı saallerde Kabataş
ta levazım ve mübayaat şubesindeki alım komisyonı.mda yapılacaktır. 

4 - Liste sözü geçen ıubeden p&'rasız alınabilir. 
5-İstekliler.in eksiltem için tayin olunan gün ve saatlerde 37,5 e:üvenme pg 

ralal'ile tı;rlilıte mez:kfır komisyona mtlraceatları, (4196) • 
• 

•-----------------------.ıı:.m I LAN 

Gayrimenkul Sö.tışı 
fstanbul Dördüncü İcra 

Memurluğundan: 941 - 1879 
Hacı Ahmet oğlu Ahmet Kem alettin, M~hmet Mazhar ve k ,z 

kard~leri Şazimet'in m ülga yet imler malları sandığından istikraz 
eyledikleri mebaliğe mukabil ipotek gösterdikleri ve tamamJna 
yeminli üç ehli vukuf tarafından (400) dört yüz lira kıymet ko
nulmuş olan Beşiktaşta Sinanpa şayiatik mahallesinde Beşiktaş 
caddesinde eski 43 yeni 78 kapı say ılı, bir tarafı müezzin Osman 
evlatları uhde!tindeki dükkan, bir tarafı Çerkes Hasan evlatları 
uhdesindeki konak ve bir tarafı emlaki hümayundan dükkan, ta
rafı rabii tarikiam ile mahdut ev kafa mülhak gediksiz ve havasız 
bir dükkanın tamamı borcun ödenmemesinden dolayı "§ağıdaki 
şartlar dairesınde açık arttırma suretile satılığa çıkarılmıştır, 

EVSAFI 
Gayrimenkul Beşiktaşta iskele civarında ve tramvay cadde

sindedir, Bina tonoz kagir olup harap bir haldedir. İçinde elektrik 
vardır. 

MESAHASI 
5,75 metre murabbaındadır. 

HUDUDU 
Tapu kaydı gibidir, 

1 - İşbu gayrimenkulün arttırma şartnamesi 12/7 /941 tarihin
den itibarrn 41/1879 numara ile İstanbul Dördüncü İcra dairesinin 
muayyen numarasında herkesin görebilmesi için açıktır. İlanda ya
zılı olanlardan fazla malümat almak istiyenler, işbu şartnameye 
ve 41/1879 dosya nuınarasile memuriyetimize müracaat etmelidir. 

2 - Arttırmaya iştirak için yukarıda yazılı kıymetin yüzde 
yedi buçuğu nisbetinde pey veya milli bir bankanın teminat mek
tubu tevdi edilecektir. (Madde 124) 

3 - İpotek sahibi alacaklılar! a <liğer alakadarların ve irtifak 
hakkı sahiplerinin gayrimenkul üzerindeki haklarını husu!tile faiz 
ve masrafa dair olan iddialarını işbu ilan tarihinden itibaren on beş 
gün içinde evrakı müsbitelerile birlikte memuriyetimize bildirme
leri icap eder. Aksi halde hakları tapu sicilli ile sabit olmadıkça 
satış bedelinin paylaşmasından hariç kalırlar. 

4 - Gösterilen günde arttırın aya iştirak edenler arttırma şart
namesini okumuş ve lüzumlu malıimatı almii \'e bunları tamamen 

,kabul etmiş ad ve itibar olunur !ar. 

5 - Gayrimenkul 1/7/941 tarihine müsadü salı günü saat 
14 den 16 ya kadar İstanbul Dördüncü İcra memurluğunda üç defa 
bağlrıld1ktan sonra en ç"k artt ı rana ihale edilir. Ancak arttırma 
bedeli muhammen kıymetin yüzde yetmiş beşini bulmaz veya satış 
istiyenin alacağına riichanı olan diğer alacaklılar bulunup da •bedeli 
bunların bu gayrimenkul ile temin edilmiş alacaklarının lll€Cmu
undan fazlaya çıkmazsa en çok arttirarun taahhüdü baki kalmak 
üzere arttırma 10 gün daha temdit edilerek 11/7/941 tarihine mii
sadü cuma günü saat 14 den 16 ya kadar İstanbul Dördüncü 
İcra memurluğu odasında arttırma bedeli satış istiyenin alacağına 
rüçhanı olan diğer alakalıların bu gayrimenkul ile temin edilmiş 
alacakları mecmuundan fazlaya çıkmak ve muhammen kıymetin 
yüzde yetmiş beşini tutmak şart ile en çok arttırana ihale edilir. 
Böyle bir bedel elde edilmezse ihale yapılmaz ve satış 2280 numa
ralı :kanuna tevfikan .geri bırakılır. 

6 - Gayrimenkui kendisine ihale olunan kimse derhal veya 
verilen mühlet içinde parayı vermezse ihale kararı fesholunarak 
kendisinden evvel en yüksek teklifte bulunan kimse artırmış ol
duğu bedelle almağa razı olursa ona, razı olmaz veya bulunmazsa 
hemen yedi gün müddetle arttırmaya çıkarılıp en çok arttırana 
ihale edilir. İki ihale. arasındaki fark ve geçen günler için yüzde 
beşten hesap -Olunacak faiz ve diğer zararlar ayrıca hükme hacet 
kalmaksızın memuriyetimizce alıcıdan tahsil olunur. (Madde 138) 

7 - Alıcı arttırma bedeli haı icinde olarak yalnız tapu ferağ 
harcını, yirmi senelik vakıf taviz bedelini ve ihale karar pullarını 
vermeğe mecburdur. 

Müterakim vergiler, tenvirat ve tanzifat ve dellfiliye resminden 
,mütevellit belediye rüsumu ve müterakim vakıf icaresi alıcıya ait 
olmayıp arttırma bedelinden ten.zil olunur. İşbu gayrimenkul yu
karıda gösterilen tarihte İstanbul Dördüncü İcra memurluğu oda
sında işbu ilan ve gösterilen arttırma şartnamesi dairesinde satı
lacağı ilan ol un ur. 

Deniz Gedikli Erbaş Okulu 
Direktörlüğünden : 

ı _ Bu sene okulttmu:ıun yalnız. birinci smıtına talebe alınacaktır. İstek 
lil~in a~ağıda yazılı evraklarla müracaatlan. 

A - Nüfus cüzdanı ve tasdikli bir sureti c:tashih edilmiş nüfus cüzdanı 
kabul olunmaz>. 

B - İlk mektep şahadetnamesi. «'11zerinden bir sene geçmemi~ bulunmak> 
C - Kendisinin ve '&ilesinin büsnüh;ll eshabmdan bulunduğunu gösterir 

polisten musaddak hüsnübll Umuhaberi. 
·D - üzerinden bir sene geçmemiş çiçek ası k~iıdı. 
E - Birinci sınıf öçin l/Eylül/941 de 12 yaşını bitirmiş ve 16 yqJDJ 

bitirmemiş bulunmak. 
F - 5 adet vesikalık fotoğraf. 
2 - KayıUara 1/Haıiran/941 gtlnü başlanacak ve 10/Ağustos/941 günü 

ftihayet bulacaktır. 
3 - Ka)"lllar İstanbul Deniz Komulanlığuıda ve Mersinde deniz gedikli 

Hbaş orta okulu müdürlüğünde yapı1.acağından isteklilerin bu 1ki mahalden 
her hangi birine müracaaUan. 

4 Müsabaka imtihanları Türkçe, Matamatik, «Tarih, coğrafya, yurt bll• 
kisi> derslerinden 

15/Ağustos/941 Cuma günü saat 9 da yapılacaktır. (2947 - 4183) 

Üniversite Rektörlüğünden 
Fakü1te1erle Djş Tababeti ve Eczacı mektepleri son sınrf talebesinin a~ 

kerJ;k ikınaı imtihanları 5/Haziran/941 tarihinde başlayacak 16 Haziran ak· 

şamı sona erecektir. 
Ala.kadarlann talim taburu komu t.anlığma müracaatlan. (4267) 

o. Demir Yolları iş letme u. M. ııaııarı 1 
Muhammen bedıellerne miktar ve vasıflan asağıda yazıh iki grup nıalı:e

me her grup ayrı ayrı ihale edilmek lzere (20/6/941) Cuma günü hiuıla
rında yazılı saaUarda Haydarpapda Gar binası dahil.indeki komisyen tara-
fından açık eksiltme usulile satın alınacaktır. _ 

Bu ise girmek istiyenlerin her grubun hizasında yazılı muvakkat ten.ı~at 
ve kanunun tayin ettiği vesaikle birlikte eksiltme günü saatine kadar ko::ıı;,
,.ona müracaatları lfızımdır. 

Bu işe ait §art.nameler komisyondan parasız olarak dağıtılmaktadır. 
. 1 - 1 adet S fazlı cereyan için 20 beygir kuvvetinde 220/380 voltluk eJ .~1<

rik ;,,otörü muhemmen be~li (580) lira muvakkat teminatı (43) lira (50) 
kuruş olup açık eksiltmesi saat (10,45) onu kırk beşte yapilacaktır. 

2 - 2 adet 3 fazlı cereyan için muhtelif takatte 380/220 voltluk elektı· :: 
motörü muhammen bedeli (3150) lira muvakkat teminatı (236) lira (25) kıı· 
hiş olup açık eksiltmesi saat (il) on '-inle yapdacaktır. (4295) 

Sahibi: E. i Z Z E T, Neşriyat Direktörü: Cevdet 
Baulıiıiı J>er: •Son TeJcraf• Matlı..., 

Karabil&İA 
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