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Beliren alametlere naza
ran, btıflamak üzere olan 
Orta Şark meydan maha
rebeainde, lngiltere irin, 
kaybedilecek ıey, Akde· 
niz hakimiyeti ve impa
ratorluk yollan oldupna 
göre, lngüizler canlarını 
ditlerine takarak dövüı
mek ve hiç bir miidalaa 
tedbirini ihmal etmemek 
mecburiyetindedirler. 

Ankara, 6 Hazirwıı 

3 ayltk 300 

İ~tanbul G0NL0K SiYASi HALK . GAZETESi 

SAYI 679 - SENE 2 

DİKKAT 

Gazeteye 
'.i"~nderilen 

evrak geri 
verilmez. 
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Son 
r 

Telgr~f r~ ... 'baaaında Baaılıf. 

ticaretiıniz 

Bugünlerde vasi bir ticaret i 
anlaşması yapılması muhtemel ! 
15 milyon liralık takas anlaşması tatbik mevkiine 
kondu ve Vekalet odalara bir tamim gönderdi 

•tmiı ve bu husrııta tacirlerlmüin tenvir e
dilmuini bildirmiftir. 

ı 
l 

S ulh zamanında, uzua bir 
rahavet devresi geçire
rek harbe hazırlanma-

Suri;ym.111 FUlırtln 1mdHum ııevbclilm Frımm topçulan 

Ankara, 1 (ikdam Muhabirinden) - Al
manya hükfimeti ile yapılan cem'an 15 mil. 
yan liralık taka anlaımalan ttDclik edile
rek mer'iyet ve tatbik mevkiine konulmnı
tur Ticaret Vekaleti bütün Ticaret Odala
nna bir tamim gönderer~'- a-.1,.~malan Ualı 

Ôirentliğime 11öre1 ;,alunda Almanlarla 
ılalıa lla.i 6ir ticaret anlapnaıı 70pılmat1 
kuvvetle mıı.htemeldir. 

mıı olan İngiltere, hBia, bir müda
faa harbi yapmaktadır. Geçen Ba
ıriranda Fransa, uğradığı fırtınaya 
dayanamıyarak çöken çürük bir ev 
gibi yıkıldıktan sonra, bütün harp 
planları altüst olan İngiltere, 1940 
yazında ve sonbaharında, kendi a
dalannın müdafaasını temin etti. 
Kışın mahdut vasıta ve kuvvetler
le, Afrikada Halyaya karşı taarru
za geçti Fakat 1941 ilkbaharından
beri, hemen hemen tamamile işgal 
edilmiş olan Şarki Afrika İtalyan 
İmparatorluğu müstesna olmak ü
zere, Afrikada ve Akdenizde, yine 
bir müdafaa harbi yiıpmaktadır. 

Balkan ve Girit muharebeleri, 
hatta Irak macerası bile, İngiltere
nin İmparatorluk yollarına tevcilı 

Amerika · 
Fransa ile mü
nasebatı kesiyor 

Bunu müteakip 

DöGol hareke
ti tanınacak 

Dakar işgal 
edilecek 

edilen hareketler~ ezici bir taar· ----<>--
ruzla karşıhyacak kudreti henüz Amerikadaki Fransız 
haiz olmadığını ve hala müdafaa- elçi si toptan tek· 
da bulunduğunu göstermektedir. 
tııgilterenin, BalkanJarda taarruza Z i p 1 e m e Ş g U 1 
geçmesi beklenemezdi; çünkü Bal- y aşington, 7 United Press ya
kanlar, karayollarile Mi,hvere bağlı 2ıyor; 

- Suriyede· 

Amerika Hariciye .Nazın Bul 

Fransız-Alman 
işbirliği 

Askeri 
tatbiki 

planların 

üzerinde 

1 

__ _,..,._ __ _ 
Alman istilası 
devam ediyor 

Beyrutta evlerin du
varlarına dö Gol işa

retleri çizildi l 

Suriye limanlarına 
1 

8 Alman deniz
altısı gelmiş 

-._.,_-

y Ü k sek komiser, 
tayyare dafi topları
nın idaresini Al-
manlara bıraktı 

İngiliz membalarından verilen 
haberlere göre, Sıniyenin, Roman
ya ve Bulgaristanda olduğu gibi, 
bir taraftan memlekete yerleşirken 
diğer taraftan tekzipler neşretmek 
tabiyesile, Alnıanlaı· tarafından 
işgali devam etmektedir. 

' 

Harp ve 
Türkiye 
Bir İsviçre gazete

si vaziyetimizi 
nasıl görüyor? 

Türk devlet a-
damlannın kar
şılaştığı çetin 

mesele 

Türkige 
IG.. - A ·1 hl"k 1 
1 unun acı te ı e-
llerini mütalea ederse 

Kırllmamak için 
eğilecekmiş 

idi. Mihver ise, büyük kara ordu- Birleiik Amerika ile Fransa ara
larına sahipti; bu kara orduların· sındaki münasebetler tarilıin en 
dan başka! Balkanl~ra ?'~im hava buhranlı safhalarından birine gir
kuvvetlerı de getırınışti. J."akat, miş bulunuyor. Vichy ile V"§ington 
Alınanlar Mataban burnuna kadar) arasındaki münasebetlerin inkıtaı 
indikten s.onra. araya. deniz .. ~- ihtimalinden açıkça bahsedilmekte. 
y~rdn; d".nızde ıse İngıl~ere ustun- dir. Müşahitlerin mütaleasına göre 
dü. Bu itibarla artık Mihver taar- münasebetlerin kesilmesini Ameri. 
ruzunun, İııgilterenin hakim oldu· ka tarafından General dö Gol ha
ğu unsur önünde durması icap e- r ktinin tanınması takip edecek· 
diyordu; halbuki Alman bava or- ee 
ılusunnn mildahalesi Girit adasının tir. (Devamı dördüntü sayfada) 

Darlanla Ve Y
g and arasında 

i N G i L 'f. ERE i h ti I af çıkmış 
sukutu ile neti<:elendi. Girit, İngil
tere için, İmparatorluk yollarını 
muhafaza eden mühim bir ileri 
mevzi idi. Adanın 12 giinde Alman

Verilen bir habere göre Suıciye 
limanlarına sekiz Alman clenizaltı 
gemisi de gelmiştir. (Radyo Gaze
teııi). 

Kudüs, 7 (A.A.) - Ofi: 
İngHiı tayyareleri Beynıt'daki petrol 

depolarını boınbardıman ettikten sonra 
(Devamı 4 üncü sayfada) , 

---o~--

Cenevre, 7 (A.A.) - .Jınnal de 
Gen eve. gazetesi, •Avrupa ile Or
ta Şark arasında köprü• başlığı al
tında şu makaleyi yaznll§tır: 

Harp, Balkanlarda bitti. Şimali 
Airikada devam ediyor. Orada Mili 
verin Mısıra karşı taarruzu ciddi 

(Devamı 4 üncü sayfada) 

lann eline geçmesinde Alman ha- - • 
~· ordusunun gayreti kadar İugi- 1 Arap rüesası ile yenı 
lizlerin hazırlıksızlığı da müessir • d t 
olrnuştnr. Bunu, bizzat kendileri hır anlaşmaya 8VC 
itiraf ediyorlar. 4 Haziran tarihli' e d j 1 j y O f 
bir Londra telgrah şöyle diyordu: 

•Londrada Birinciteşrin ile Ma
yıs arasında Giridin müdafaası için 
lıizmı gelen tedbirlerin alınmadı
ğ'ına teessüf edilmekle beraber, bu 
iş etrafındı! münakaşa etmenin za-

---.o---
Araplar istiklalle

rinin pahasını 
ödemeğe hazır 

manı olmadığı düşünülmektedir.• Kahire, 7 (A.A.) - Yüksek bir Anıb 
İngiltere altı aylık vakit buldu- siyet; El Ahram ııazelesine yazdığı 

lu halde, ' Giridin miidafaası için bir makalede diyor ki: 
kap eden tedbirleri ya ihmal ya- lngiliz Hariciye Nazırı Eden'in SOJl 

• ,. ' •• .. nutku ve lrak'daki mütareke ı:;artlan 
but da ımkansızlık yuzunden ala- İngilterenin Arablara olan dosUuğunun 
mamıştır. Şimdi, Almanya, darbe· ·lıirer yeni delilidir. Bunlar, Arap er
lerini Orta Şarktaki İngiliz esas kan umumiyesi üzerinde gazeteleıin 
mevzileriıae İmparatorluk yolla- propaganda ve neşriyatından ziyade te-
rını doğTud~n dogr· uya m··d f siı' yapmıştır. Fakat ı.1 aziyet o derece 

1 

. ~- a aa ciddidil' ki sadece sözleı·}c halledilemez. 
eden hatlara tevcih etmek uzere- Aı·ablar istiklalleri hakkında endJ~ede 
d~. Kıbrıs ve Sur~~e de Mihverin bulunuyor1a~·· Netice henüz terazidedir 
eline geçerse, fngılız esas mevzi- ve Arablar Ingilterenin muzaffer olma
leri bilhassa havadan ihata edil- sına yardım edecek muharebelere iı;
miş olacaktır. tirak etmelidirler. Arab ve Islü.m ale-

minin nihai darbe için kuveUerini bu· 
Böylece İngiltere l!Ml yazında gün seferber etmesi lazımdır. Arablar 

da, İmparatorluğunu müdafaa et- istikli111erinin ve birliklerinin balı.asıru 
mek ıztırarmda bulunuyor. Geçen ödemeğe hazırdır. 
yaz, deniz 31 kilometrelik dar bir Muharrir, İnııi!i& devlet adamlarının 
hendek 01,'.,,asına rağmen Brit n v?kit geçirmeden daha sıkı bir Öi birli-

• . ... ' a ya ğı ıçın Arab ruesası anlaşmalarını te.k:-
adalarını ıstiladan kurtaran bir lİ· lif elmektedir. 
mil olmuştu; çiinkü bu daracık de
nizin iite tarafında, bilhassa İngi
liz hava kuvvetlerile İngiliz ordusu 
donanması, bir istila teşebbüsiinil 
akim bırakacak kndar kuvvetli idi. 
Müdafaa edilemiyen tabii miinile· 
rin azimkar bir düşmanı durdura
madığına Girit muharebeleri bir 
delil olduğu gibi, geçen senek> İn· 
giltere müdafaası da aksini isbat 
eden bir bürlıandır. İngiltere, eğer 
Orta Şarkta kiifi derecede kuvvetli 
ise, denizaşırı bir l\lilıver taarruzu
nu, müdafaa veya mukabil taarruz
la durdurabilir. Fakat bunun için, 
önceden tedbirler alınmış olmak 
gerektir. 

(DevaD11 dördüncü sayfada) 

IRAK 

Devlet Nazırı 
Nuri Sait paşa 
Hususi birvazife ile 

---o---

Ankaraya gelecek 
Şam, 7 (A.A.) - Bağdattan öğ

renildiğine göre, Nuri Sait Devlet 
Nazırlığına tayin edilmiştir. Hususi 
bir vazife ile Ankara ve Tahrana 
gideceği söy Jenmektedir. 

Laval de Vişiye 
geliyor 

Londra, 7 (AA.) - Reuter ajan
sının Alman hududunda bulunan 
hususi muhabiri bildiriyit": 

Afrika harbi Amerikan 
Habeşistanda DONANMASI 
İngilizler 2 bin 
esir aldılar Zannedildiğine göre, Fransız-AL 

man askeri işbirliği planlarının 

tatbiki ·bahsinde Amiral Darlan'la Abati kasabası ve 14 
aralarında tebaddüs eden noktai 
nazar ihtilafı üzerine General Wey top ele geçirildi 
gand hareketini tehir etmi§tir. Her Kahire 7 (A.A.) - Ortll§ark İn-
ne kadar Darlan'ın Fransada dahili giliz umumi karargahının tebliği: 
harp ~ahasına ~.a ol~a _Frnsız. - Al-ı .Libyada, kaydedilecek mühim 
man .şbırliği Sı) asetını tatbık et- hıç bir şey yoktur. 

(Dnamı 4 ilndl a&ıitı41ı) (Onaıuı 4 üncü sayfada) 

Müthis bir iile faciası 
.. •" 

Bir mayin gemisi mera 
simle denize indirildi 

35 bin tonluk ü
çüncü zırhlı da 
bugünlerde deni-

ze indiriliyor 

10 bin tonluk bir kru· 
vazör tezgaha kondu 

Nevyork 7 (A.A.) - Yeni iki 
Okyanus donanması için inşa olu
nan ilk mayin gemisi denize indi
rilmiştir. Merasime bahriye müs
teşarı Bard r iyaset etmiştir. Bu 
gemiye Terror adı verilmiştir. 6.000 

'C' .h b. d . tonlliıtoluktur. r atı te ıra am evın- Bahriye müsteşarı söylediği nu-
tukta demiştir ki: 

den k acan karısın ı r (Devamı<liincii~a) 
' LJOÜN 

sokakta !!_oğazladı ~giltere harp pli-

Kadın derhal öldü aşıkı kaçtı ve nını muvaffakıyet· 
bıçaÖı ile yakalandı le tatbik etmiştir koca, kanh 

Dün akşam Fatihte sokak orta -
sında bir cinayet işlenmiş, bir a -
dam evinden kaçmış olan karısını 
sevgilisi ile beraber yakalıyiirak 
kocaman bir kasap bıçağile yara • 
lıyarak öldürmüştür. 

Dün gece geç .vakte kadar yap -
tığımız tahkikata göre bu aile fa
ciasınm hazin hikayesi şudur: 

Ramide Cuma mahallesini n 
Şeyh sokağında Fazıl Engin adııı 
da bir genç karısı Mükerrem v~ 
bir yaşındaki çocuğu ile beraber 
oturmaktadır. Fazıl Engin, mez • 
bahada kesicidir. Ve biı' müddet -
!enberi ifa etmekte olduğu aslrer -
lik vazifesini bir hafta kadar evvel 

(Devaııu 4 Ülilcü sayfada} 

Haftalık siyasi icmal 

{azan: Emekli Kur
may subay t B. 

(3 üncü sayfada) 

- •mpden tipinde bir lııgiliz tayyaresine bombalar yerleş<iriliyor 

ngiliz hava 
haki mi yeti 

lngiltere ile Manş ve 
istila limanlan üze· 

rinde teessüs et mi ş 

Berline göre 

Balkanlarda 
• 

yenı 

ler 
bir şey
o laca k 

A m e r ikan l n Bulgar kralının Hitler-

L d l . . le mülakatı hakkında 
on r a e ç l sı birşey söylenmiyor 

Vaşingtondaki te
maslarına devam 

ediyor 
Vaşington, 7 (A.A.) - Salahi

Hitler Bulgar 
kralını 

kabum 
tekrar 
etti 

yetli kaynaklardan öğrenildiğine Berlin, 7 (A.A.) - Bir hususi mu• 
göre, Amerikanın Londra Büyük bahir bildiriyor: 
Elçisi Winant, ayan reisi Wallace . Balkanlarda yeni ,bir şeyıe.r. olac2" 
ve diğer dört demokrat aza ile yap- mtıbaı vardır .. Berlin de bırj .bırıni .nak· 

. . , .• .. t _ . , zeden muhtelif farazıyeler 1lerı suru! ... 
tığı ıki saatlik mulakatta .uıgılizle- mektedir. Fak.at resmi kayn&kl.<«iun 

(Devamı 4 üncü sayfada) hiçbir ıavzifte bulunulmuyor. Ha'la Bul 
-- - -o----- gar Kral Boris ile Bitler ve ~lı.ıraıpd 

HITLER 
Hırvat Devlet Re· 

isile görüştü 

Alman - Hırvat 
hududu çizildi 

Salsbıng, 7 (A.A.) Resmi tebliğ: 
Hitler cuma günü öğleden sonra 

Berghof'da Hırvat Devlet Reiı;i ve 
doktor Ante Paveliç'i kabul etmiş

(Devamı 4 üncü sayfada) 

Çöp fırınları 
yapılmalıdır 

Yazan: Selami l:u.t SEDES 

Fevkalilde ahval, Belediyenin 
temizlik işlerinde de kendini 
gösterdi ve bazı zaruri engeller, 

umumi sıhhate dokunacak bir 
durum aldı. İstanbul Belediyesi, 
sırf Belediye Reisinin şahsi gay. 
reti ve şahsHn ü•tüne aldığı mes· 
uli.yetle, şrbri bir ~öp afetinden 
korumıya muvaffak oldu; eğer 
Lutfi Kırdar. miihim meseleler 
ikarşısınd:ı birlakıın fornıalikle
re bağlı kalarak, mes'uliyetten 
kaçman bir B elediye Reisi ol-

Göring arasında Vld-:u u DNBıı tarafın

•n bildirilen mü!Akat haklı:ında bile 
bir ~ey söylenilmiyor: 

Ante Paveliç'in Almanyaya yaptığı 
seyahatda bununla alakadardır. 

Bulgar Prensi Kiril'in Slovakya ta
cını knbul edeceği hakkındaki şayialar 
Alm?.n Hariciye Nezaretinde gülünç di
ye tavsif olunmuştur. 

Obersalzburg, 7 (A.A.) - D.N.B. 

bildiı'iyor: 

Hitler, Hariciye Nazırı Yon Rlb

bentrop hazır bulunduğu halde 
Bulgar Kralı Boris'i kabul etmiş
tir. 

saydı, İstanbul çcpleri kaldırıla
mıyacak, şehrin yakın köşeleri· 

De, yakın sahillerine dökü lın<lk 
mecburiyetinde kalınacaktı. 

Muhterem doktorun hayran ol
duğum enerjisi ve cezri hareketi 
ile limmenin sıhhatini tehdit e
decek olan bu vaziyet önlendi. 

Doktor Lutfi Kırdarın buldu· 
ğu çare ne de olsa muvakkattir, 
bu çöp işinin bir an evvel kökiin
den halledilmesi ebemdir. Bele. 
diye az bir para ile çöp yakma 
fırınları yapacaktı. Bu fırınların 
yerleri ve planlannın hazır ol
duğunu duymuştuk, inşası Koor
dinasyon hey"cliıılı> veya alaka· 
dar V ekfıletin karar ile tehir .,. 
ıDc\'amı 4 üne\• sayfada) 



iKDAM 
:::=:=:=::::::::::=:=:::::::;;:::::::::~-;:::;::~:.;:::::::;:::::::::::;:;:::=~~~==~~~==-~~~~~~~~~~~~~--~~~~~~~AZ/RAN-:1ı11 

~~3 1 DIS POLii~ edir? 
bayılma! yeni tip ekmek 

yazan : ZİYA ŞAKİR Hani şakadan bayılmağa falan 

Celaleddini Rumi Kimdir? 
GAZİNOLAR 

DA ZAM 

Amerika ve sulh 
Yaa:an: Prof. Şükrü Balı&11 
H ki giiad~r telgraflar slllh ıau kırdıla.rile beze....öş l>vlua11• 

da gelmez. Çünkü limonun tanesi • - 11 O - sebze halinde yirmi beşe imiş, selı 
• • _ ze halinde yirmi beşe olanı. bak -

(Sema)ın bir manası da, Cenabı ı Vey eyliyen aşka vefa .. candan de kalda mana d t b d b _ 
Hakka tevekkül ve onun (Resıllü bir, (Allah hil) Iamaz's Kv a 1° uzidi. ehşe die u 
K · İs ' · ınız. ış o sa a:r ney-

crırn) ınden ısl.i.şfadır. Buna bına- ter m.isiı:ı, can olasın .. makbulü se_ fakat mübarek, kendinin en 
en sema esnasında, (masiva)yı ta- can· an· Ja 0 sın. çok aranacağı bır za111anda kimya 
mamile unutarak, (lahuti) alemin Her bir muradı bulasın .. candan de oldu. 

Bu sabahtan itibaren çıkacak ve eskisin
den daha beyaz ve mugaddi olacak '° 30 uı- ft "' !O pvUrı uri. olarak imal edilecek .._ 7fmıİ ~ 

ekmdJer lıa sahalııtaa iöltuea satışa çıbrılacaktu. 
y.,.; tip ekaeğia ~- - <ilefil ft Jaaffi ..... ~ 

... aupıWi •laeaiı _...,lwqtır. cezbesine garkolmak şarttır. bir, (Allah, hıi). 
Sema esnasmda, neyler ve ku- Dünyayı terket, din ara.. her şeyi 

diimler, (ayini şerif) denilen bes- kalbinden tara. 
teyi çalarlar. Ve (iy.in.ihan)lar da, Ne o, ne bu Jazım aana .. candan de 
o bestenin güftesini okurlar ... (A- b ir, (Allah, hil). 

Vaha, çilek, vişne, kaysı, kara 
dut bol olduğu için sıcaktan içimiz 
yandıkça bunların şerbetlerine da. 
yanınz. Fakat limonun ~ baş • 
kadır. yini şerif) ler, dört devreyi ihtiva 

ederler. Bu kısımlar, (selam) deni- Ben be d Hoş limonun işlni, şimdi otoma-n ei sultanım.. sultanı ci-
len fasılalarla ayrılmıştır. Bu dört bil de görüyor. Mesela, bundan 

hanbanun. 
(seliım)ın da manası vardır. Yani, Görd"· ""-" ..,._. iki üç akşam önce, İstanbul tara -um ısv•= .~,,.ın.. şüride vü 
(Resülü Ekrem Efendimiz) in gu·· - h fındaki caddelerin birinde bir kız. .. . , ayı::anım. 

n(Cahk~~ kHullarını) affettırmek için, Ben, o .. 0 da ben old~. o, can ile cağız, bir delikanlıya mı kızmış. 
en..uı ak ka dört defa rica ve · ten oldu. yoksa bir kocakarıya mı içerlemiş, 

niy5zd': bW,undu~unu hatırlatır. Niçin oluyor daim" bu nale vü pek anlıyamadım, caddenin orta _ 
Dörduncu selam. bir merhalei efganım. sında hiddetle biru söylendikten 

beşarettir. Çünkü, (Resulü Ek- sonra: 
rem)in dördüncü niyazından sonra Firkatli hicrinden - - Amanın bana bir fenalık ge-
i'ısi ve günahkar kullarını aifettir- ey yar, çarhı li 

devran ağladı. ·yor, bayılıyorum!. 
d.ğine işarettir. Kana garkoldu gönül hep, aklile Diye oracığa uzanıverdi. Uzanı-
d Buna binaen, (ayini şerif) in dör- can ağladı. verdi amma, orası Göksu yeya Ye. 
I iincdü secıam:, semazenlerin çehre-· Cebrallin, kudsiyanın, yandı biilü nibahçe çayırı değil ki bu bayılma 
erın e ( enabı Hakkın merhamet . işi biraz uzasın da herkes telaşa 

ve nimetlerine karşı derin bir şük- EnbiyAııın evliyanın go"zl · pkeı:ı düssün, zavallıva limon, kolonva 

Demir tel ve 
naftalin sahşı 

Ticaret Vekiletince 
durdunıJm~ de~i dir 

Dün sabahlti bazı gazetelerde 
demir tel ve naftalin satışlarının 
Ticaret Vekaletinin emrile dur • 
durulduğu hakkında asılsız bir ha
ber çıkmıştır. Alakadarlardan yap. 
tığımız tahkikata nazaran Vekil.e
tin böyle bir kararı yoktur ve, de. 
mır tel ile naHa!in fiyat ve satış
ları da diğer maddeer meya -
nında l\fürakabe Teşkilatı tarafın
dan kontrol edilecektir. 

f d ") ·ı . 1 . V b.. • ' erı an ran i a esı ı e netıce enır. e oy- ğl dı getirsinler, bileklerini ol!sunlar, 
lece, semiia _ nhihay~t vderilir . . !~ o Ey yazık, eyvah yazık, eyvah ~a:ık: yüzünü yıkasınlar, bu müddet zar. Hınızlık hastalığına müptela 
~am;n, sema anenın erın su .. unu eyveh yazık. fında 0 da yattığı yerde, yaptığı olduğunu iddia eden kız ve 
ıçın e; Böyle bir çeşrni yakine, şekki vic- numaranın muvaffakıvetinden e- gözcüsü mahkum oldu 

[V:eterel - meli.iketi lıiffine ınin dan ağladı. rrıin olarak tatlı tatlı dalga geçı;;nı E~el.ki akşam üzeri Gedikpaşa-
havlil arş ..... ] (İkinci selam) Kızcağızın bayılır gibi yaparak ye. da Tıyatro caddesınde f>l numara-

Ayeti kerimeı;lııi tilavet eden, Ey lişılcan, ey ıişıkan .. can filemin- re uzanınasile kalkması bir oldu. 1 rada kunduracı Şaban Arbanın evi 
~ ve tannan bir sada yükselir. den gelmişim., ~~k·ü· o yere uzanıp ta başına bir nin üst katında 17 va~!armda Nazif 
Ve, Baş kaydı yok, canım arar .. mef- ikı kışı koşar koşmaz elli metre kızı Kirmastili Teforek girmiş Vl1 

Gıda maddele
rinin tahlili 

Belediye bir kimya
hane daha kuruyor 
Gıda maddelerinin daha iyi ve 

seri tahlil edilmeleri içiı:ı Belediye 
R'Cisliği Tekaüt Cemiyeti ile müş.. 

tereken Eıninönünde sebze ve mey 
va hfili civarında kü~ bir kim -
yahane vücude getirmek üzere te. 
masa geçmiştir. 

Burada yalnız bakkallar ve ıne-

vaddı gıdaiye salıcılanndan alı • 
nan maddeler tahlil olunacaktır. 

Belediyedeki 
müstahdemler 

Bir yardım sandığı ku
rulması düşünülüyor 

Habersiz yapanlar 
c e zalandınlacak 

lediye yeni ta
rifeler hazırhyor 
Bazı kahve ve gazinolarda 

son günlerde fiyatlara 1 kuruş 
ve 60 para arasında bir zam 
yapıldığı görülrn~tür. Beledi
ye Reisliği İktisat Müdürlü • 
ğünce tasdilr edilmeden yapı -
lan bu kabil zamların tanın • 
mamasını ve yapanların teczi
yesini kaymakamlıltlara b; l • 
dirrniştir. 

Diğer t.ı.raftan İktisat Mü -
dürlüğü kahve ve gazinoların 
fiyat tarifelerine umumi bir 
zam icrası için tetkiklerde bu
lunmaktadır. Bu zam sınıflara 
göre 20 para ile 40 para arasın
da bulunacaktır. ...._ _____ ,J 

Eyüpten Gümii§auyuna giden 
yol yapılıyor ... Fakat 

Yor. Alman _ İngiliz lıotıq. 
masının. ea kızını bir safha .• di .. •.. ,_ ya gır 
. ı• oy.., ltir zam....ıa Rllhün so-

r~n ha~~sını hissetmek isap üz"' 
rinde ııiiki.n. Yerici •ir tesir yapı· 
yor. Yalnız mesele ciddi bir suret
te yakından incelenirse bu işin ne 
ka._ d<LmJi ve .... eltluğu teza
hür eder. 

[Elhamdiilmah!i iRabbil aıe- tiinü canan olmn<um. öteden bir taksi de acı acı düdü • konsoldan öteberiyi aşırırken yaka--, la t Beediyede ücretle çalışan bek -
min ... ] (Daha var) ğünü öttürmeğe başladı. nmış ır. çi, hademe, odacı ve maaşlı müs -

Eyüpten Gümüşsuyu mezarlık _ 
!arına ve meşhur Piyerloti kahve
sine çıkan yolun parkeye çevril • 
mesi kararlaştırılmış:ır. Dünden 
itibaren bu kararın tatbik:ne gc•;il 
ın.işlir. Fakat yolun merdivenlı o -
Lan yokuş kısmı da merdivenleri 
kaldırılarak parkeye tahvil edil • 
mektedir. Bu ise esasen dar olan 
yoldan at ve arabaların inmesil1'C 
de meydan açacağından civar hal
lonın memnuniyetini mucip olma. 
mıştır. Bu münasebetle burasının 
merdivenli kısmının bozulmama • 
sı belediyeden istenilmiştir. 

Şimoli takriltea taayyiiıı etmiştir 
ki (Hitler)in mua•iııi Rudo!f Hesıı 
İskoçyada.ld büyük olosta ve nüfuz
la bir ""1ısiyet olan Lord Hamilton 
ile sulh üzerinde konusn1ak iizere 
gitmiştir. Alman gaıet;lerinin ifa· 
de tarzlan ve İngiltercde bu zntın 
iltica ve finırının etrafında hiçhir 
p1"opaganda yapılmamıs olması 

hatti Almanyadan (Hitl;r)in inti· 
kamından kurtulmak itin firar et
tiğine veya Sovyet Rusya ile an
laşmıya muhalif olduğu için hn.rn
fını tehlikede gürcıek kactı(!.na 
dai-r başlamış olan ne~ri~·at \;e t•(1e .. 
bi~·atın birdenbire kesilmiş bulı.n· 
mnsı bu düsüncc tarzmı teyit eder. 
(Hess)in bilvasıta İn illi dcdd 
cdamları ilr temnsı neticesinde ge .. 
tirmiş olabilecf'ği sulh şartlar•nı 
kabnl v"ya reddetmeden en·el. Rü
yiik Britanyaya hn mitr:ufe1eı1r. a
dm yardımlar Vadeden Vt> bütiio 
kovvetile mühimmat. ilah , .• er· 
'lak yeti~tirmiye ~hş;n. Ameril(a• 
nın re~·ini ftlmayı düsiinmek crı ip· 
tidai nezaket kaidesi •avılmak k.ıp 
eder. Birleşik De,·letlPrin Vındrn 
Sefiri (Winant)ın bmat Vaşinı:· 
tona kadar seyahati İngiltPrPnio 
harl.e devam için cn miibrem <ay
dığı yardımların a<"f'le ,·opılması 

veya sulh yolunda ne tiirlü ,·-iirii .. 
nülme5i hakkında birzat Mi•ter 
Razveltln miitalea ve ttı.-ini aln11• 
ya matnf oldnğu ltm•v .. tli bir ihti· 
mal gibi telikki oluna1'il:r. Ru mu· 
hakeme tanını dP<teJ.livrn en bil· 
yük delil Birleşik De ·lrfJ,.r Ciiın
hurreisi Ruzveltin diin inti~ar r
den eMmmiyetli beyanatıdır. J,nn· 
dra Sefiri (Winant)•n •ulh fel,lôfi 
getirip getirmedi~i bıtkkınıl•ki l,ir 
~Rzeteeİ soa)İne mU~"riİnilr-vh ce• 
vap olarak demistir ki: 

Hitabı ız· ze" ile neticelenır· • - Savulun geliyorum, karışmam Bu esnada evin !!Okak kapmnda ah 
"' b kl T t deml'Cr için bir sandık kurul -

Artık ayin, bitmiştir. Çünkü Ce- ha! e iyen evfik oğlu Hüseyin Nar 
nabı Hakkın: Basın birligv i kongresi Di en kor 1 · · d kı 1 kızın hırsızlık hastalığına müptela ması hakkında teUUkl'Cr yapılmak. 

y na ses erını uyan z. ld - .. 1 . t" T I k tadır. 
[Edüni, estecibleJtiiın_ .. ] yanna kaldı cağız limonu, kolonyayı falan bek- 0 

_ ug~nu soy emış ır. ~ are ve Bunların maaşlarından sandık 
Yani; [Benden, isteyiniz. Ben de Iemeden hemen fırladı· Huseyın yakalanarak adliyeye ve- - · · h b" 

duanız mucibince, islediğiniz'i ve- Türk Basın Birliği İstanbul Mın. - Aman buralarda bir sucu yok tilmi~ ve <:;ürılmü Mdeşhut Klaranunu-1 ~ece:: ::::r=da ır J:ı:ri~:- --.o---
reymı.· ] Emn· celili· m•~;bınc" e, takası Reisliginden: mu~ na gore yap an urıışma ı s<>-j · . . • 

~ ·. . nunda suçları sabit görüldüg-ünden ışten çıkmalarında da ltendilerıne 
(dua) zamanı gelmiştir ... Ve bu Mıntaka kongresinin müzakere- Dıye yel yeperek caddeyı tuttu_ verilecektir Köstencede çı

kan yangında 
dua, artık (mı.>lı:abelei şerif)in hi- ye başlıyabilmesi için lazım gelen Herkes, tabii bu kızcağız gibi ya- Tefor:k .. alh ay hapse, ancak yaşı- -·---.:>---
tamı demektir. nisap hasıl oamadıg"ından kon'""' landan dd t da b ima nın kuçuk olması dolayısıle bu ce- L. h' l .. -- ca e or asın ayı z, b" . . .. .nd. il ıman rzmet eri için yeni 

yarınki pazartesi günü saat 14 de bunun i~in kendin d h . b" zanın ır ay yırmı gune ı ır • 
Bir ayın nümunesi .,... e a a emın ır . d.. hı H.. . . d 

bırakıldL Kongre talimatı muci _ yer arar. Arar amma limon d · mesıne, ıger suç useyının e program 

Tacirlerimizin z a -
rar görmesi muh

temel değil 

Sema ve musiki bahislerinde, 
(ayin)den sık sık bahsettik.. (Mu
kabelei şeri()in esasını teşkil eden 

hince vann mevcut aza ile iktifa madrabaz elinde yirmi beşe ":ıdu~ bir ay h~pse. ı:ıahküın edilmesine 
)iunarak müzakereye başlanacak - ğunu unutmamak lazım! karar verilm.iştir. 

Devret Limanlar Umum Müdür. 
lüğünün yeni sene bütçesi kabul 
edildikten sonra Umum Müdürlük tır. Osman Ceııaal KAYGILI Suçlular . muhakemed~n sonra 

derhal tevkil edilmışlerdir. bu sene için ) eni bir mesai prog .. 
ramı hazırlıyarak Vekaletin tas • 
vibine arzetmiştir. Bu programda 
liman hizmetlerinin bugünkü ihti
yaçlara göre daha uygun şartlar 

altında cereyan etm'Csi için lüzum. 
lu bir çok tedbir ve hükümler der
piş edilmiştir. 

•- Bir sulh trkl':!inin o"unru 

ve Mevlevi musikisinde, ayrı bir ,------------------------•, 
hususiyet gösteren bu terennümle- c .AHKEMELERDE i ı 

Çarpı§IJla neticesinde bir 
otomob~in önü parçalandı 
Evvelki gece sabaha karşı saat 

Kii&teııce limanında çıkan büyük derecede bile bir ~·rri nıevnıhahis 
bir yangının büyük tahribat yaptığı değldir. Ne sulh tilılifi mnhh·rt;n. 
dün gel:en ajans habe.rlerioden öğ. de bir şey ve ne de hrrh•n!'i hir 
ren ilmiştir. Öğrendiğimize gi\re sulh miizakeresi vardır. Kat'in en 
Köstence limanında mühim mik - buna benzer bir şey mevcut değil· 
tarda Türk iıhalat ve ihraı:at mal- dir. Buno Reisicümhunın biY tek· 
lan da bulurunıılı:tadır. Fakat bu zibi •uretinde değil. fa Irat bir itham 
mallardan ihraç edilmis olanların suretinde k:ullanım7'.-

rin sözıen hemen kıim.ilen, <Fars> ve PO L S T E I 
lisenile tanzim edilmiştir. Bu da, --------------------------~ 
Cenabı Mevlana'nın adetlerine itbii 
ederek (Mesnevi) lisanından ayr~ 
mamak içindir. 

Mevlevi dergfilılarını görmemiş 
ve yahut o devre yetişmemiş olan 
zevatın meraklarını tatmin etmiş 
&lmak için bu (ayin) !erden birini 
nümune olarak buraya ilave etme
yi faydalı addettik. Ancak bunun 
Fars lisanile yazılmasında, okun
masında - ve bilhassa, lisan bilrni
yen le!' için anlaşılmasında - ki müş. 
külatı nazarı dıkkate alarak, seç· 
tiğimiz (ayin)in manzum tercü
mesıni bulduk. Onu dercetmeyi 
tercih eyledik ... İşte, (iyini şerif) 
ııümunesi: 

Dahi üstad (Itrl)nin (segah) 
makamından bestelediği (1iyin)m 

manzum tercümesi 

(Birinci selam) 
Binlerce senin, cemilinin Aşıkı var. 
Binlecce, demi visal.inln Aşıkı var. 
Bir ben değilim cemlliniıı Aşıkı 

olan 
Her bir kılının hayalinin i.şıkı var. 

Ey saf olan ehli safA.. candan de 
bir, (Allah, bO.). 

Müelliii: İRFAN oot.AN 

Kansını kurtarmak isterken 
kendisi de boğuldu 

Kuyuya düşen karısını çıkarmağa uğraşan 
İsmail heyecandan kendi de kuyuya düştü 
B'Cşiktaşta, Ihlamurda 22 numa.. I kuyuya düştüğünü görünce bağır. 

ralı ~osl.anda oturan bahçivan İs- mağa başlamış ve etraftaki bos -
mailin kans~ Şehnaz kocasına yar. tanlardan yetişenler kan kocayı 
dun etmek ıç.ın 12 metre derinli • çıkarmağa çalışmışlardır. Fakat 
ğindeki kuyudan su çekerken kova bütün gayretlere rağmen İsmail L. 
kuyunun taşlarına takılmış ve ka- le Şehnaz kuyudan ancak ölü ola
dın kovayı çıkarmak için kuyuya rak çıkarılmıslardır. 
eğildiği bir sırada müvazenesını Cesedleri ~uayene eden adliye 
kaybederek kuyuya düşmüştür. doktoru Enver karan definlerine 
Anasının kuyuya düştüğünü gö- ruhsat vermiştir. 

ren Kiımil ismindeki küçük çocuk iki fırının un ve ekmekleri 
derhal babasına haber vermiş ve tahlilhaneye gönderildi 
lsm"!l koşarak. kuyunun başına Tahtakalede Petronun ve Küçüle 
gelıniştır. İsmaıl karısını çıkarmak pazarda Diya.mandi'nin fırınlarında 
için kuyuya inrneğe çalışırken he. yapılan kontrol sonunda beledzy~ 
yecanla. sıkı tutunamamış ve o da zabltası memurları vaziyetten şüp.. 
k.arısı gibi kuyunun dibine inın.iş- helendi.klerinden, un ve ekrnekler
tir. den nümuneler alarak Beledi~'< 

Kamil babasının da anası gibi tahlilbanesine göndermişlerdir. 

Tekrar dolaşmağa başlıyor. Çl2-
meleri tamamen çamur içinde .. yü 
rümek pek müşkül .. hazan taşlık 

bir mıntakaya geliyor, o vakit bi -
raz daha dinçleşiyor. Ayaklarını 

yere vurarak biriken çamurlar • 
ôO>.<c:...:;;.ı.. .. ·...ı-'' .-:;. dan kendisini kurtarıyor. 

Edelıl Roman: t7 1 Elleri kaputunun cebinde .. fakat 

1 · '"' dah hiç faydası yok .. her tarafı sırsık -
Gene tek tük silah sesleri geli • unca ış u.ır32 a kolayla~cak_ _ . . . . 

yor. Parola muntazam devam edi- 1 gündüzün görulecek iş herhalde lam:. sag cebındekı ~ı. kını ıçın. -
yor. İki süngülu er bıraz ileride be bu kadar güç olmı}acak.. dekı tabancasını tutu~'or. Sol cebın 
yaz çadırlara bürünmüşler etrafı 1 _ Mevllıt onbaşı?!. deki eli ise bir karton parçasına 
gôzetHyorlar. Onlar da hiç bır şey I _Buyur komutanım~. rastlıyor. Ne olduğunu ha ırlıya. 
gorernıyorlar. Ses b;raz uzaktan gellyor .. ka _ madığı için, onu dışarı çıkarıp bak 

Asteğmen Ferit, diğer mangala. ranlık, mangalarını tam yerinde mak istiyor. Karanlık buna da ma
rı dolaşmağa gid.yor. Üzerindeki buhrıasına bile mani.. 0 tarafa doğ r.i .• tam o sırada bir şimşek ı;akı -
kaput sırsıklam olm14.. rütubetli ru yaklaşıyor. yor ve gözleri Beridin hayalile kar 

hır elbisenin vücudune yapışmak- - Bir şey var mı?. şılaşıyor. 
ta olduğunu hissediyor. Tamamen - Yok komutan m .. her şey yo. Üç ay evvel evinde iken cebine 
ısland·ğının farkında .. fakat aldır- !unda .. bekliyoruz•.. bıraktığı resim .. şimdiye kadar o-

111yor .. esasen üşümüyor ki~ İçin. - Uykuya dalmak yok ha!. nun ayni yerde kalmasına hayret 

de, onu ısı an Stcak bir duygu mev - Merak etmeyin komutanım! .. 

cut .. vazife aşkı, eınrın yerine ge. Siz gezerken biz nasıl uyuruz kl?. 
tiı .. l mesi.. l - tıöbetçileri de ihmal etme • 

Saat.ne bakıyor •. •h e geliyor. ı yin .. tüfeklerin.iz dol.ı& ff emniyet-
&:ok çok dört saat kaldı. Sabah er te hnlupeu• • 

ediyor. Böyle bir gecede Berictin 

burada ne işi var? Fırlatıp atmak 

istiyor, fakat buna nedense içi ra. 

zı olmuyor. Hatta ıalanınasını bile 
arıı:ll et.me~ olacak ki, oruı lek • 

2,30 da Harbiye cihetinden Taksi
me doğru gelm'Ckte olan Hüsnünün 
idaresindeki 1543 numaralı otomc>
bil Taksimden Harbiyeye gitmek
te olan vatman Hali<lin idarcı;jn

deki tramvaya çarpmıştır. Çarpma 
neticesinde tramvayın ön kısmı ha· 
sara uğramış, otomobilin ön ve 
sol çamurluğu parçalanmıştır. 

--·--<>--

Askerlik işleri 

Şubeye davet 
Beşiktaş Askerlik Şu besinden: 
Şubemizde kayıtlı 297 doğumlu 

5. sınıf hesap memuru Mehmet Oğ. 
Rasim (323 • 13) ve Yd. istihkiim 
teğmeni 316 doğumlu Sadık oğlu 
Kiimil Boran (23577) in pek kısa 
bir zamanda şubemize müracaatı. 
Etmediği takdirde hakkında 1076 
sayılı kanunun maddei mahsusa -
sına göre kanuni mu~le yapıla
cağı ilan olunur. 

Bundan başka Tahtakalede Pet
ronun fırınında 22 ekmek ve:mi 
noksan olduğundan ekmekler mü
sadere edilmiş, suçlu Petro ceza
landırı!Illl§tır. 

Gizli Francala mı çıkarılıyor 
paralan peşinen alındığından ta - Bunun üzerine ga1.eff'ci Rei•• ki· 

Beyoğlu mıntakasındaki bazı cirlerimizi endişeye dajürecek hiç mi itham ettiğini sormu~. Runelt 
francala !ınnlarının etiketsiz ola. bir sebep yoktur. de: •Almanyaya aldanan kimse-
rak francala çıkarıp bunları civ;ır- lerl. demiştir. 
larındaki muhallebicilere sattıkla. Demir V1' lamba §İ§esi ihtikarı Şu kısa ve çelik gibi sert ve ke-
n Bele~yeye ıh bar ?lunmuştur. Fiyat mürakabe teşkilatı mc-mu:- sici ifade ile l\tister Ruzvelt bir 
Bunun ıı_zerıne ehemmıyetle ta ki - 1 !arı dün demir ve lamba ~işeleri sıılh lakırdısının deveran etmiş ol· 
bata geçilmı~tır. Ihbar tahakkuk ihtikarı yapan iki mües•e>e hak- dıığunu ve teklifin or(a\a atılmış 
ederse mezkur fırınlar cezalandı - kında zabıt tutmuşlardır. Bu mü- bıılunduğuııu kabul edi ·or dcmek
rılacak ve tekerrüründe de kapa - esseselerin yaptıkları usuisuz sa· tir. Çünkü ifadesinin iki kısın 
tıJacaldardır. tışlar hakkında yarın Mürakabe yekdiğerile tam iıısieam halinde de. 
Vali Boğazın imar planlarını Komisyonunda tetkikat yapılacak. ı ğildir. Hem sulh teklifi olmamış· 

tasdike götürdü tır. tır diyor ve hem de ila,·e c~i~·nr: 
Kadıköyunde Altıyolağzının ge- Beıiktat - Akaretler yolu •Almanyaya aldnnanları itham 0 di-

nişlelilmesi içıU hazırlanan prcjL Beşiktaş. Akaretler yoiunun ar- yorum•. Almnoyava aldananlar tn. 
ve .isti.ınlil:: cetvelleri Vali ve Be- navut kaldırımı , halinde bıılunan giliz ricali meyanınrfa (Iless)in ve• 
!etliye Reisi LUtfi Kırdar tarafın- psımlarının da parkeye tahvil o- . ya herhangi diğer bir kanal ile ya· 
dan Ankaraya götürülmüştür. Lut.. lunm3"1 kararlaştırılarak muktezi pılınış olması muhtemel sulh tek· 
fi Kırdar ayni zamanda. Boğaziçi- parkeler mezkür yolun üstüne dö- lülcrine kulak kabartmış olanlar• 
nin Anadolu yakasının imar plıiıf- külınüştür. Ancak bu parke yığın- dan başka kimler olabilir? 
!arı hakkında hazırlanıp Şehir lan gelip geçmeyi fevkalade işkal . Il_faa?.'afi~ Beyaz. Sara~ • ".'~afi· 
Meclisince tetkik ve tasdik olunan ettiğinden yolun bir an evvel ya- rınm sozlen sulh gtlvercın.ının ka· 
plinları da tasıUka giitürmüştür. pılması yahut buradan kaldırıla- natlarını daha doğmadan koparmıt 

Plıinlar tasdik edilir edilmez faa. rak daha münasip bir yere konul- sayuabilir. Binaenaleyh lmndaa 
liyete geçilecektir. ması istenilmiştir. •onra Amerikanın artık harbe gir· 

mesi keyfiyeti pek yakında tahak· 
kuk etmesi icap edcn bir vaziyet 

rar cebine sokmayıp harita çanta- Düdüğünü üç defa kısa kısa öt. Mermi vızlamalan gittikçe faz • sayılmak laum gelir. Yeni Dünya
lalaşıyor, kendine siper alacak bir nın bütün ağırlığil~ trrazinin fno:ilı: 
yer arıyor. Kaputunun cebinden kefesiae oturması zaruri olmu~lur. 
tabancasını çıkarıp parmağını te • Her nevi sullı imkanı Vaşingtonca 
!iğe yerleştiriyor, ve, gecenin ka - makbııl göriilrut'ylnce ynln11 haşı· 
ranlığına alışan gözlerile etrafı SÜ- na mücadeleye devam edc1'"ycce
züyor. ğini Amerikalıların dnha bngiin 

sının içerisine bırakıyor. türüyor .. bu parola yan taraftaki 
Zihnini bir an için işgal eden bu bir sütre gerisinde sinmiş olan 

tesadüfe adeta kızıyor. Terkedil - mangaları harckeU? geçiriyor. 
miş bir nişanlının böyle bir saatte Biraz evvelki silah sesleri git -
yanında ne işi var?. Uzun bir rü- tikçe sıltlaşmağa başlıyor. Mevlüt 
yaya dalacağından korkuyormuş onbaşının mangasından mu:tabele 
gibi hemen yerinden sıçrıyor ve 1 e~iliyor. Fak.at iki taraf birbirini 
tekrar dolaşrnağa başlıyor. Pek görmeden gelişi güzel a•eş ediyor. 

yakından bir serseri m'Cfmi daha Asteğmen Ferit, diğer mangala-

geçiyor. rın yanından geçmesini bekliyor. , 
B:raz evvel ayrıldığı mangadan Düdüğünü iki defa öttürerek onla

iki üç el ateş ediliyor. Sonra da ra süngü takarak ilerlemelerini 
bir bağırısma işitiliyor. Herhalde 

yolunu şaşıran birkaç serseri, man 

ganın tuzağına düştü. Olduğu yer

de durup etrafı dinliyor. Yağmur 

sesinden başka ses yok.. 

- Mev!O.t onbaşı? .. Ne yapıyor. 
sunuz orada?!. 

- Komutanım, iki yabancı a • 
dam .. mecburi birkaç el ateş et -
tik.. kaçıştılar .. 

- Pekala, çok titiz davranın, 

ben dii'er mangaları bu tar.aia ça
&ırıyorum. 

bildiriyor. Diğer manganın yanına 

varıncıya kadar herhangi bir kar. 

şılaşma ihtimalini düşünüyor. 

Yağmur, bu belirsiz işleri iyice 
sekteye uğratmak içiı:ı gittikçe lnz 

lılaşıyor. Sanki yağmur yağmıyor, 

gökten kovalarla su boşaltılıyor. 

Ferit sırsıklam .. çamurdan yü -

rüyemiyor. Güçlükle taşlık ve ça
lılık bir yere 1;ık:ıb•liycr. Manga -

!ara durmadan parola ile emirler 

veriyor.. 

Diğer mangalar kendisine yak- ilan ettikleri devlete yarıfım • fa. 
!aşmak üzeredir. Çok hafif konuş.. at nutuk veya den;,.Jerin dibine 
tukları halde seslerini ~tiyor. gönderilen erzak ve mühimmkt ile 

- Hüsnü çavuş bu tarafa?!. ı:cği!, dnğnıılan doğrtt)'a yardım 

Birdenbire sendeliyor .. sağ kal - xrtık çekinilmesi kabil ohnıyan bir 
çasını burgulayan bir mermi !esi- zarurettir. 
rile yere düşüyor. Müthiş bir su _ Avrura harl>foe ka~ böyle p•·tin 
rette canı yandığı halde bağıramı. ve sallı imkanlanna lta~1 feveran 
yor. Tehlikenin pek yakında oldu- halinde bulunan llirle<ik Ilevlrt· 
ğunu anlıyor. Dişlerini sıkarak !er Japon - Çin ha.rbinin uzla ına 
mangaların yaklaşmasını bekliyoY. öle neticelenmesi için me)·an•cilik 
Fakat dayanamıyor. Herhalde kan yapm1ya hazırlanıyormtı<. Diinkü 
zayi ediyor. telgraflar böyle bir durumu h~her 

- Komutanım, ne taraftasınız?' ,eriyorlardı. 
Bu sorguya asteğmen Ferit ce - .Japonya an<ak Şimali Çinıle ve 

vap veremiyor. Pek yakına bir yıl iç J\logolistanda kontrnllinii yapa
dının dü<üyor ve kulakları yırtan bilmek Cenubi Pasifikte her tJr~ü 
bir giiriiltti husı>le getiriyor. ~t'nişl.emeden içtinap etm<'k, İnG"ıl· 

Manga gitl.ikçe Feride yaklaşt • J rr ''e Amerika Japonyaya l:~rşı 
yor. nıevzu esya ambargosunu k..!Jır· 

(0.U. nr) CDeumı 3 üncü sayfada) 
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r BUGÜN 1 [ . J Amerika ve sulh 
1 B 1 y .A s • ı HAFTA L 1 K As K ER l 1 c M AL {Baş tarafı 2 nci sayf1ıda) 

Adana çiftçilerinin -Kösten~e lima-

1 k t . J • d k. · nındakı yangın 

l_. v Azı y ET 1 " - - malr. şartlarile Uzak Şarkta sulhün 

lngiltere harp planını :~;;:!~:::::ta:a:~ Tekzip neşretmek 
tabiyesi mihlili temin ohuı.madıkça topal 

mem e e iŞ erJD e ) Zahire, pamuk ve ka-

y U •• k sek h . ı· uçuk depoları yandı assa s 1 ye 1 Bükreş 7 (A.A.) - Dün sabah 

İngiliz kaynaklarından verilen 
haberler Suriyenin Alman usulle
rile işgaline devam edildiğini bil
dirmektedir. Bu haberler arasında, 
8 Alınan denizaltı gemisinin de Su
riye limanlarına geldiği bildiril
mektedir. 

• d • k d f bir sulhe razı olmıyan Amerika 

Şım ıye a ar muva - u .• aı. Şarkta .Jap'."'Ya~ tam İn· 
hidamını beklemıyen hır uzalaş. 

fak 1Yet1 e tathı.k et tı· '.:;;::~ ~~;~~:1'~!: ~~; 
böyle :mi gıbı gonı.nen iki istek 
birbirini tamamlayıcı mahiyette----·------•-------- saat üçte Köstence limanında bü. 

ı 
iik bir yangın çıkmıştır. Ateş bir 

aşe Müsteşarının riyasetinde yapılan bir ·ereste deposundan çıkmış ve sür-

toplantıda umumi iaşe vaziyeti ıtle zahire, pamuk ve kauçuk de • 
Diğer taraftan Vişi hükfuneti de, 

ne Suriyede, ne de Fransanm Atri. 
ka müstemlekelerinde Almanlar 
bulunduğunu, Alınan tayyareleri 
girdiğini tekzip ile meşguldür. Vi· 
şi hükılıneti.ni.n Amerika elçisi ga· 

1 
ıfu. Uzak Şarkta sulh avdet eder 

ngiltere ne Atlantikte ve ne de Akdenizde ve Japonya ile Amerika münasebet 

b•• -k b" vJAb' w leri de hu ÇiA bataklığından çıkan 
UYU lr mag U ıyefe ugramamışbr menfaatlerle ihlil edilmase Yenl 

ı . Dünya İngiltereye yardıma ve Al· 
h k k d k 

• • h ıolanna sirayet etmiştir. Şiddetli 
a 1 n a 1 1 Z a a b dinledikten sonra 'ir rüzgarın tesirile yangın Uma-

~~~~~ ... ı~~~~~ 

Turfanda mahsullerini 'konan 

fiatla ofise teslime karar verdiler 

Adana, 7 (AA.) - Büyük müs
tahsil çiftçilerimiz dün burada çift. 
çiler birliğinde İaşe Müsteşarının 
riyasetinde bir toplantı yapmışlar
dır. 

bi kabul ederek Anadoluda yeni 
mahsul idrak edilmeden turfanda 
olan kendi mahsullerini Ofise tes
lim etmiye ve kendilerine Hızım ·o
lan bulguru da sıkıntı bertaraf ol-

Valimizin de hazır bulunduğu duktan sonra temin eyleıniye ka
bu toplantıda İaşe Müsteşarı, iaşe rar vermi§lerdir. 
vaziyeti etrafında izahat vermiş ve 
tesbit edilmiş olan fiyatlar üzerin- Yine bu toplantıda çiftçilerimiz 
den mahsullerini Toprak Ofise ver- tarafından verilecek olan hububat 
mek suretile bu fevkalade zamanda için millet anbarları tesisine de ka. 
çiftçilerimizin fedakarlık göster- rar verilmiştir. Çukurova müstah
melerini isteıni§tir. sillerinden buğdayın kil01Su yedi 

Memleket meselelerinde daima buçuk kuruştan, arpanın kilosu da 
hassas bulunan çiftçilerimiz İa;ıe 5,55, 6,65 kuruştan satın alınacak
Müsteşarının bu talebini olduğu gi. tır. 

--------11:11-------~ 

Amerikada grev Macarlara Ak-

ler silah imalatı- denizde bir mah 

nı geciktiriyor reç verilecek 

Grev devam ederse Bu arazi ilhakı sure
ı-:üku met tayyare fab- tile değil, sadece tran
rıkalarına el koyacak sit şeklinde olacak 

Nevyork 7 (A.A.) -:: Yüksek bir Budapeşte, 7 (AA.) _ D.N.B: 
memur, grevcıler bugun ışe tekrar Blldapeşten Nachrichten'in yaz-
başlamadığ:. bkdird~ .. hükumetin J dığına göre Bardossy ile İtalyan 
pazartesı gunu Reısıcumhur tara. devlet adamları arasında Romada 
fından neşredilecek bir emirname görüşülen meselelerin en mühim· 
ile North American Aviation tay- mini Macaristana denizde bir mah.
yare fabrikalarına el koyacağı hak. reç verilmesi teşkil et ekt d' 
kındaki şayiaları teyid eylemiştir. B r 

7 
(AA) m e ır. . 

Grev İngiltere ve Amerika için er ın, · - Alman Harı-
yapıan siparişleri geciktirdiğin • ciye Nezareti sözcüsü, Macarista
den harbiye ve bahriye nezaretle • nın denizde bir mahreç iSteğini ka. 
rile istihsaliıt idaresi bir tedbir a • bul etmekle beraber bunun arazi 
lınmasını ısrarla istemi§lerdir. ilhakı suretile değil, sadece bir 

Boksör ve para· 

şütçü Şmeling 
Alman askerlerinin 
iyi muamele gördük

lerini söylüyor 
Nevyork 7 (AA.) - Yunanis • 

tanda paraşütçü kıt'aların hareki!.. 
tına iştirak eden ve Alina civarın· 
da bir hastanede tedavi edilmekte 
bulunan boksör Schmeling, Co • 
bia Broadcasting Syst muhabirile 
görüşürken ciyi muharip• diye lav 
sif ettiği İngilizlerden sitayişli bir 
lisanla bahsetmiş ve İngilizlerin Al 
man askerlerine 4)<ence yaptıkla
rı hakkında dolaşan şayiai;ıra i • 
nanmadığını söyliyerek demiştir 

iti: 
İngilizlerin eline düşen arkadaş· 

!arımdan bazıları İngilizlerden iyi 
·ele gördüklerini söylediler. 

Midesinden muztarip bulunan 
Schmeling, harbin yakında bitme. 
sini ve bu suretle Amerikadaki bir 
çok dostlarına kavuşmağı temen • 
ni ettiğini ilave etmi§tir. 

transit şeklinde olacağını. anlalınl§
tır. 

15 bin kişilik bir 

Çin kuvveti 

imha edildi 

Karanlıkta ancak bir 
kaç Çinli kurtulabildi 

'İ'oky<>, 7 (A.A.) - Domei ajan
sının yazdığına göre, Şansi eyale
tinde 15.000 kişilik bir Çin kuvveti 
hemen hemen tamamile imha edil· 
miştir. Bu Çin kuvveti 5 tümene 
mensup muhtelif müfrezelerden 
mürekkep\~ Ve Mienşan dağları 
ile Şin nehrin arasında muhasara 
edilmi§ti. Karanlıkta ancak birkaç 
Çinli kurtulabilmiştir. 

Vali muavini kay• 
makam oldu 

Ankara 7 (İkdam. Muhabirin • 
den) - İstanbul Vali Muavini Ah· 
met Kınık Karakoçan kaymakam. 
lığına tayin edilmiştir. 

Milli Piyango 
Ankarada yapılan dünkü keşide
de kazanan numaraları yazıyoruz 

Dün Ankarada Milli Piyangonun 

.tltıncı tertip ikinci çekilişi de icra 

edilmiştir. Bu çekilişte 30 bin lira 
olan büyük ikramiyeyi 183568 nu

maralı bilet kazanmıştır. 241288, 
120923, 112052 numaralı üç bilet de 

onar bin lira kazanmışlardır. Di
ğer ikramiyeleri kazanan bilet nu· 

maralarını da aşağıda bildiriyoıruz: 

5000 lira kazanan numaralar: 

82269 116231 100653 199859 

Z555.a2 2879& 

2000 lira kazanan numaralar: 
Son dört rakamı 1800 ve 7295 ile 

nihayetlenen 60 bilet. 
1000 lira kazanan numaralar: 

Son dört rakamı 4m7 ve 6123 ile 
nihayetlenen 60 bilet, sonları ifü74, 
8535, 9160 ile nihayetlenen 90 bi
le 500 er lira, 0074, 2316, 2804, 5767, 
632(}, 9909 ile nihayetlenenler 250 
şer lira, nihayeti 698 olanlar 100 er 
lira, 583 ve 657 ile bitenler 50 şer 
lira, son iki rakamı 12 olanlar 10 ar 
lira alacaklardır. Son rakamı 6 ile 1 
bitenler de ~ er lira amorti kazan. 
ı~dır. 

nın birçok binalarını da sarmıştır. 
Yangının sebebi henüz belli değil. 
]ir. 

Yazan : . B. Emeklı Kurmay Subay manya aleyhine harbe iştirake ken. 
-- - - disi.ııde daha büyük bir kudret ve 

zetecileri kabul ederek Orta Şark- . . • -
taki ve Suriyedeki Fransrz tayyare 1 k"~kdenız 

1 
h~vzası~~ hte • gı: atıı:aga 

1
karar v~er. Eğer 

. I üslerine Alınanların girdiğini kat'i 1 ~t n netı<:e ~rıne 
1 

kınca n _: B an evlet erı muşterek mü • 
bir lisanla tekzip etmiştir. Garip- g~. :r1 ~nınFçok şeyb~r ayk~ttı~ dafaa azmile Tuna boyunu tutsa -
tir ki Suriyedeki Fransız fevkaıa- j goru ur. a at h.ar .ı topye un e'e !ardı, bugün vaziyıot bambaşka o • 

Molotof 
Bu yaz Tokyoya gi- de komiseri General Dentz beya· alır::_ak, bunlan Ingıltere hesabına' lacaktı. 

natında yabancı devlet tayyarele· tabu karşıla.mak icap _eder. 1 Yunanistan taarruza uğrayınca 
deceği bildiriliyor rinin şarktan garbe ve bilahare de Ingılteremn harp planı şudur: ı İngıltere müttefiğini yalnız hıra • 

Roma, 7 (AA) _ Lavaro Fascis. g'.'rpten şarka gidip gelirlet'ken su. Hazırlıklarını ikmal edinciye ka kamazdı. Fakat bu sırada Alınan. 
ta gazetesi, Sovyet Hariciye Komi· · rıye topraklarında yere indiklerini 

1 

dar ve Amerıkan yardımı son hı • lar_ Libya.dan taarruza başlamış ve 
seri Molotofun Japon Hariciye Na.-~ saklamamıştı. Anlaşılıyor ki Vişi z~m bult.mcıya kadar gerek Atan. dogu Afrıka harekatı da henüz bit 
zırı Matsuoka'ya ziyaretini iade 1 hükfuneti, Suriye ve diğa- müstem- ı t;kt,e ve ge:e~se Akdenizde mağ • memişti. Ingilterı: kuvvetlerini par 
için bu yaz Tokyoya gideceğini ha- lekeler _hakk:ndaki bütün haberleri· lub'.yetten ıçtınap etm7k. çalı_Yarak Yunan~tana yardım et
ber vermektedir. topyekun tekzip etmesi için Ame- Şınıdı kendı kendimı.ze soralım; mege karar verdL Fakat bu yar • 

Avusturalya da 

rikadaki elçisine talimat vermiştir. İngiltere şimdiye kadar bunu ya • dım ancak Alman ileri hareketini 
Almanlar da bu haberleri tek· pabildi mi? Cevap vermeden ev • geciktirecek ve biraz zaman kaz-a

zip ederek, İngilizlerin Suriyeyi iş- vel geçen senedenberi cereyan e. nılacak kadar az kuvvetle yapıldı. 
1 gal etmek istedikleri için, efkarı den harekatı kısaca gözden geçi • Daha fazlasını yapmak için İngil. 

İngiltereye gönderil- hazırladı~larını iddia etmektedir- relim: terenin Mısırda büyük ve serbest 
•• ler. İngilizler ise Alınanların ayni Geçen sene Ağustos • Eylu - 1 • kuvvetlen yoktu. 

mek uzere para top• tabiye ile Romanya ve Bulgaristan- Teşrin aylarında İngiltere Alman Bu sebeple İngiltere parçalan -
lanması menedildi da nasıl yerleşmiş olduklarını ha· hava taarruzlarına dayandı ve bir [ mış kuvvetlerle üç cephede_ harbe 

tırlatarak bir taraftan bir memle· istila hareketine mani oldu. Bunu devam etti: Doğu Afrikada Italyan 
Canberra 7 (A.A.) -Avustralya kette yerleşirken diğer taraftan takip eden kış devresinde İngilte. ordularını temizledi. Libyada Mı • 

başvekil muavini Fadden Avus • tekzip neşretmek ta.biyesinin artık re İtalyan ordularına karşı Libya. sır hududuna kadar oyalama mu • 
tralya parasının boş yere Lond.raya kimseyi kandıramıyacağını söyl:e- da ve doğu Afrikada taarruza geç- harebelerile çekildi ve hudut ge • 
akmasına mani olmak maksadile mektedirler: ti. Ve muvaffak da oldu. ris.inde Alman ileri hareketini dur 
hükümetin, İngiltere tarafından * Fakat bu sırada Almanya iki durdu; gerek Tobruk müdafaasile 
harp techizatı satın alınması için k d · lru ı im cephede taarruz! harekiı' a başladı: ve gere. se enız vvet erile Lib-
Büyük Britanyaya gönderi ek - Birisi Atantikde denizaltı harbi, yadaki Alman • İtalyan ordusunun 
üz. ere p.ara toplanmasını, bu gaye •• g= ~ ~ Ü - . diğeri Süveyş ve Mısıra dogru" Llb geri muvasalasını felce uğrattı. 
yı takdır etmekle beraber yasak 

d
·-· . b Y! va ve Balkanlar istikametinde mu. cüncu·· cephe olarak Alman ·ııen· 

etmeğ~ karar ver ıgını eyan ey • 1 !!~!!E!!. 5-!~!J~~= kabil ilen· hareket. , lemıştır. ~ :....._ _ hareketi karşısında az kuvvetlerle 
Fadden demi§tir ki: Bu vaziyet karşısında İngiltere müdafaa ve oyalama muharebe -
İ ·u . h 

1 
8 HAZİRAN PAZAR iki cephede ve bu sefer iki mütte. l leı·i vererek Giride kadar geri çe. 

ngı erenın arp gayret eri uğ. fiğe karşı harbetmek mecburiye - kildi. 
runda yapılan bu para teberrüleri, 8.30 Program, ve Memleket saat aya-
Avustralyanın bizzat kendi harp n. 8.33 Müzik: Kad>n sesleri. 8.45 A- tinde. idi. Atlan tik harbini kazan- Harp plaru neydi? Hazırlıklarım 

jans haber1eri. 9.00 Müz:k: Marşlar ve mak ıçın Ingiltere Amerikanın "k ı d. k d Am ihtiyaçlarını karşılamak için bu . . 1 ma e ınceye a ar ve eri • uvertürler. 9.30 Evin saati. yardımını tem tt b d A 
ayni parayı sterling olarak İngil • 12.30 Program. ve Memleket saat ın e ı; u saye e <an yardımı son hızını buluncaya 

dal~?a aç ve malzeme,;iz kalıp kadar mağlubiyetten içtinap et • 

irnkin görebilir. Şu halde Ameri· 
kanın programı anla§ıhyor: Avru· 
pacla harp, Asyada siikfuı. · 

Hüseyin Şükrü BABAN 
~ 

mek değil mi? Buraya b.adar İn -
gilterenin pI.ii.ru muvaffakiyeti< 
tatbik ettiği aşikardır. 

Fakat bundan sonra İngiltere ne 
yaptı? Gıride J.azım olduğu kadar 
kuvvet gönderilemedi. Zira Gi.:-it 
harbi Irak ve Suriye hiıdiseler:nin 
çıktığı zamana rastladı. Bu sırada 
doğu Afrikadaki harekat bile sona 
ermemişti. İngiltere doi(u Af:ika. 
da, Libyada, Giritte, Irakta ve hat· 
ta Filistinde kuvvetler bulundur • 
mak vaziyetınde kalmıştı. Bu va • 
ziyete karşı yetecek kadar elinde 

"vet yoktu. İngiltere harpten 
e.-velki senelere ait ihmallerin za. 
rarlanna katlanmak, ve her neye 
mal olursa olsun bir parça daha 
ıraki! kazanmak mecburiyetinde i. 
di. Amerika Kızıldeniz yolile yar· 
dıma başlayıncaya kadar dayan • 
ması lıiz:ımdı. 

Bu düşünce ile İngiltere doğu 
Afrika işini muvaffakiyetle bitır • 
di, Libyada dayandı. Irakta vazi • 
yeti kurtardı. Suriyede belirmesi 
muhtemel tehlikeye karşı Filistin
de kuvvetler toplamağa muvaffak 
oldu. Bunlar doğu Afrikadan ser • 
best kalan İngiliz ve müstemleke 
kıt'alarıydı. 

Fakat işin içyüzünü tamamile 
bilmiycn biz askeri muharrirler 

(Devamı 4 üncii sayfada) 
tereden tekrar istikraz etmesine ayarı. 12·33 Müzolt: Peşrev ve. saz se- maglup olmak tehlıkesını· vaktin-

. . . maileri 12.~5 Ajans haberlerı. 13.00 =========================== 
sebep olacaktır. Ingılteredeki A • !Müzik: Oyun havalan ve Türküleri. de önledi. Bunu bir İngiliz muvaf. -

vustralya kredileri böyle .teberrü· 13.30 Konuşma: (Dereden-tepeden) tazınıkid~ırt.i olarak telakki etmek la - f SuBüyükl• t.a. ntanA·hi rzomizanN:111asıl o·· ldiı" riı" ldiı" ? ) 
ler dolay15ıle 900.000 sterlıng azal. 13.45 Müzik: Radyo salon orkestrası. 
mıştır. Maamafih yasak, mesela ! ıa.oo pro~~· ve memleket saat a- Mısır ve Süveyş istikametinde~ 
hava bombardımanlarına uğrayan i Yarı. 18.03 Muz>k: Radyo saz orkestrası ki Alınan ve İtalyan hareket:.n· '1 YA•an·M S • K 1 
Ye le deki ht 1 dım . . l l8.30 Ziraat takivimi ve Toprak mah- ~ 

r r mu aç ara yar ıçın sülleri borsası. ıs.40 Müvk: Radyo caz gelince İngiltere dayanmak içn ·• • amı araye -
yapılacak teberrülere şamil de • orkestrasının devamı. 19.00 Müzik Fasil ne yapabilirdi? ' d • p d • ğildir. sazı. 19.30 Memleket saat ayarı, ve a- Balkanlar isti.kametinde Alman i e im aşanın evrl Sadaretinde aziller, 

Mt:clis 15 günlük bir 
tatil yapacak 

jans haebrleri. 19.45 ~.l[üzik: Sevilmiş 
Film müzikleri. 20.00 Konuşma (Yurt ileri hareketini durdurmak veva SÜtgÜnfer Ve şahsi hareketler başgÖstermişti 
sati). 20.15 Müzilı:: Solo Şarkilar. 21.00 daha -fazla geciktirmek için İngi,ı
Konu§ma: Memleket Postası. 21.10 Mü- terenin Balkan devletlerinin müş.. 
tik: Beethoven • Dokuzuncu sen!onl terek müdafaasına muhtaçtı. Hal

Ankara 7 (İkdam Muhabirin • 22.ıo Müzilı:: Çigan musikisi. 22·30 Mem buki Balkan devleteri münferit 
den) - Büyük Millet Meclisinin leket saay ayan ve ajans haberleri. bitaraflıklarla harp harici kalma • 

. .. 22.45 Ajan• Spm- serv;sl. 23.00 Müzik; 
bırkaç gune kadar 15 günlük bir 

1
. Dans müziğl 23.25 Yarınki program ve ğa ve baz.ıları da toprak hırslarını 

latil yapacağı söylenmektedir. kapanış. tatmin etmek için Mihverin kuca· 

Parmaklıkta küçük bir kapı ses
sizce dönmüştü. Bir adam dur· 
muş onlara bakıyordu. Sırtında 
kemerli bir gömlek, ellerinde 
lastik eldivenler vardı. Boynun· 
da bir ameliyat maskesi sallanı· 
yordu. Doktorun çalış!rken ra
hatsız edildiği belli idi. Ga1bin'in 
garip bi:r çehresi vardı. Hatların 
çokluğu dolayısile bir maymunu 
andıran bu sırıtkan çehrede zeka 
ile parlıyan bir çift göz nazarı 
dikkati celbediyÖrdu. Dokt;-r a
limler muhitinde aşılar hakkın
daki cür'etkarane mesaisi ve te
tebbüatına inziva içinde devam 
etmek hususundaki zevki ile ta· 
nınmıştı. Keşifler peşinde dolaş
tığı da söyleniyordu. Fakat teh
likeli bir adamdı. Çünkü keşifle
rini faydalı oldukları inkar edil
mez bir hakikat halini almadan 
ifşa etmek adeti değildi. Otomo· 
bile yaklaşarak: 

_ Benden mi bahsediyorsu· 
nuz? 

Demişti. Loiseau bu sözlerin 
tesiri altında bir adım geri çe
kildi. Janine ise bilfıkis bir şey 
söylemek istedi. Fakat Gaibin 
söylemek istediğini evvelden 
keşfetmiş .gibi elinin bir hareke
tile genç kızı uzaklaştırarak ya
ralının üstüne eğildi. Kısa bir 
muaveneyi müteakıp: 

. İ . !in• - Yasıyor... çerı ge . 
Dedi .;,.e kliniğe doğru yürüye· 

rek ağaçların a !tında kayboldu. 
Bir hademe parmaklığın büyük 
kapısını açtı ve Janine otomobi
lini peronun önüne yanaşt:rdı. 
Merdivenin alt başında bir tes· 
kere ile İki gömlekli adam duru
yordu. Sanki her şey onları kar
şılamak için evvelden hazırlan
mıştı. Janine kendisini rüyada 
zannediyordu. 

Büyük Zabıta Romanı: 38 

• 
r-KEDI~ 

il GÖZLÜ 1 
'-ADAM......J 
Türkçesi M. Feridun 

Hastabakı<:ılar yaralıYı ihti· 
marnla kaldırarak teskereye ya
tırdıktan sonra bir şey söyleme
den alıp götürdüler. J anine ba
samaklardan çıkarak onları ta· 
kip etti. Loiseau hürriyete veda 
ediyormuş gibi ümitsiz gözlerle 
arkasına baktıktan sonra ·genç 
kızı takip etti. 

Menner taşlarla döşenmiş be
yaz duvarlı bir koridorda, beyaz 
'bir ışık neşreden elektrik aplik· 
!erinin altında bir hastabakıcı 
kadın gazetecileri durdurarak 
bir odanın kapısını açtı ve onları 
içeri soktuktan sonra ortadan 
kayboldu. Loiseau arkalarından 
kapanan kapıyı açarak korido-ra 
baktı. Kimseler yoktu. O zaman 
J anine omuzlarını silkti: 

- Bekliyelim! dedi. 
Ameliyat salonunda ölçülü 

hareketlerle herkes kendine dü
şen va.ı.ifeyi yapıyordu. Hasta
bakıcı kadınlardan biri masanın 
üstüne upuzun yatırılan adamın 
yaralarını yıkıyordu. Bir diğeri 
yaralıyı esvaplarını makasla ke
serek soyuyordu. Liıvabonun ö
nünde Galbin ellerini yıkamakla 
meşguldü. Adeta bir nevi şuur· 
suzlukla hareket ~ordu. Ak· 

lı yaralının gelmesile yarıda ka
lan tecrübede idi. Bir yaralının, 
vücudu delik deşik olmuş bir a
damın onun için ne ehemmiyeti 
vardı? Hiç... Dikilmesi ve ya· 
manması lazııngelen bir yığın 
insan etL.. 

Asistanlardan biri yaklaştı: 
- Her şey hazır! 
Galbin bir homurtu ile cevap 

verdi. Sonra tecrit kutusundan 
çıkarılan eldivenlere doğru elle
rini uzattL Ağzının etrafına 

maskesini bağladılar. Şimdi ma
sanın yanında du.ruyor. Fakat 
muavinlerinin alıştığı hareket
lerle işe başlıyacağına bir müd· 
det yaralıya bakıyor, üstüne eği· 

liyor, yüzünü tetkik ediyor ..• 

- Pamuk, pens ... 
İstediklerini veriyorlar. Gfu:. 

Iüklü adamın yüzünü daha ya
kından tetkik ediyor ... 

U2un, pek uzun bir zaman gE>
çiyor. Kimsenin müdahaleye ce
sareti yok ... Nihayet Galbin doğ· 

ruluyor, muavinine dönerek so
ruyor: 

- Teşhisiniz? 

insan kasabı 
Küçük salonda Janine merak 

içinde bekliyvr, sabu:sızlanıyor· 
du. Okumak, zihnini meşgul et

mek istemiş fakat muvaffak ola

mamıştı. Bu duvarların arkasın
da neler olup bitiyordu? Yaralı 

adamı ölümden kurtarabilecek· 

ler mi idi? Laumier'nin kurtul· 
ması bu adamın yaşamasına bağ
lı idi. Şüphe içini kemiriyordu. 
Ona cesaret verecek olan her· 
halde bu zavallı Loiseau değildi 

(J)ey&m& yar) 

eyaletin ı;eri şerif w sükkan ve a- ı Hatta bu k~ınekeş arasında ilan 
halisinin can ve mal ve namusla- edilen hey'eli vükela teşkilitı proğ 
rını temine kafi ve vakti zamanın ramı birincisi kara ve deniz kuv • 
mukteziyatrna muvafık kavanini vetleri, ikincioi maliye, uçuncusu 
adliyeme ta: bikan rüyet olunması adbye, döı düncüoü maarif, beşin. 
şartile memurini şer'iye ve aslre - cisi zabıta işleri, altıncısı vilayet 
riye ve mülkiye ve maliyesinin a.. usulü idaresi olmak üzere göste • 
ril ve nasbmda Tunus valisi mu • rildiği halde harici umur kat'iyyen 
rahhas ve mülkdarı aliyyeye ait mu nazan dikka.e alınmamış ve, bu 
radı siyasiyeden maada düveli ec.. meyanda gösterilmemiştir. 
nebiye ile olan muamelatta kema- Abdülaziz, Mahmut Nedim pa • 
filevvel mezun olınası ve hal • şaya icra ettirdiği ilk emirlerden 
1i ilahi vukuunda hanedanın - biri ve belki başlıcası otuz beş se· 
dan varisi ekberin nasbını müs • nedenberidir devlet idaresinde te. 
ted'i tarafı şerefi saltanı se -
niyeme takılim olunacak mab· 

zar üzerine vezan!t ve ~üşi • 
relin menşuru hümayunumla emri 

iilişanım irsal olunması hasusla • 
rına iradei seniyei müliıkiinem we
refsüdu.r buyurulınuştur .• 

'.Bu, ferman, Tunusun ecnebi 

devletler politikasına karşı bir ne. 

ili hareket idi. Devlet, Tunusa bir 

nevi istiklfil vermekle ban pürüz

leri ortadan kaldırmış bulunuyor· 
du. 

* Çünkü Fransa, Tunus üzerinde 
evvel ve ahir bir hak iddia etmek. 
t-e idi. Mısırda İngilizlere mağlup 

olan Fransa, Tunnsu elde etmek 
için harekete geçmişti. 

Mahmut Nedim paşa, sözde ten. 
kihat yapıyordu. Devletin masra:! 

larında tasarrufat yapmakla mali 

buhranın önüne geçecekti. 

Nitekim, Nedim paşa, maaşlar -
dan ve, saireden tasarruf yaparak 
senevi yirmi beş milyon kuruş ta· 
oa:rruf yat>tığını ilim etti. 

Tarih diyor ki: 
•Ol vakit hergün bir türlü şuyıj 

bulan icraat ve tasavvuratın mec. 
nunane hareketleriııe akıl erbab1 
hayret eder olmuşlardı. Hele, İs • 
tanlıulda ecnebi lisanlarile basılan 
ve, Avrupadan gelen gazetelerde 

essüs etmekte bulunmuş olan ka • 
nuni ve adil bir idare fikrine balta 
vurmak olmuştur. 

Nedim paşa, iktidar mevkiine 
geldikten sonra, sürgünler, aziller, 
keyfi ve, şahsi hareketler başla • 
mıştı. Adeta, padişahla sadrazamı 
şahsi kararlarla devletin kurulu 
nizamını bozmağa ahtetmişlerdi. 

Meseııi, serasker Hüseyin paşa, 
dede yurdu olan fspartaya, !şkod· 
ra valisi müşir İsmail pıışa, Trab. 
zona sürüldüler. 

Şirvani zade Reştt paşa, veliahd 
şehzade Muratla muarefesi vardır 
diye sürüldüler. :M:abeyn başkati
bi Emin bey ve, zaptiye nazırı 

Hüsnü paşa da birer yere gönde • 
rildiler. 

Sadrazam, bu, sürgünler için 
yazdığı tezkerede şöyle beyanı 

mütalea ediyordu: 

cİcra buyurulmakta olan tahki. 
kat ve tetkikatta bundan böyle 
dahi tebeyyün edecek ahval üze • 
re cezalarının teşdit kılınacağı ve 
şimdiki halde tahakkuk eden sui· 
idare ve, istimalden dolayı teb'id 
edildikleri ..•• 

Satırlarını muhafaza etm:ştir 
ki bu tsrz, bilahare keyfi idareye 
daha ziyade kapı açtı. 

Bu sürgünler arasında Bağdat 
valisi Midhat paşa da dahil idi. 
Midhat paşa, Sivasa sürülmüştü. 
Hayatı siyasiyede şöyle deni • 

cievlefuı icraatı alay mevzuu teı,- yor: 
kil~ 

(Daha var) 



SAYFX.-• IKD.A...M il- HAZiRAN - 1941 ---
Harp ve T-ürkiye Orta Şark mey Fransız· Alman 

işbirliği 
Haftalık aske

ri icmal Müthiş bir aile faciası ( ud• ıatab 1 inci HyfadaJ 
olarak başlamıştır. İngilizler Tdb
ruk ve Sollum'da çetin bir muka· 
vemet gösteriyorlar. Daha cenubu 
şarkide, Habeşistanda İtalyanlar, 
muhasematıı uzatmak ve General 
Wavell'in Nil, Dicle ve Fırat kıyı
larında pek ziyade muhtaç olduğu 
kıt'ları tutmak için azami gayret 
gösteriyorlar. İhtilat Iraka da si
rayet etti. Alman bombardıman 
tayyareleri oraya gitmiş bulunu
yor. Fransız mandası altında Suri
ye toprakları müşkül bir vaziyete 
düşmüştür. 

İngilizler ticaret gemisi zayiatına 
rağmen umumiyetle denizleri tu
tuyorlar. Karada hfiltlm olan Mih· 
~er, Avrupadaki kıt'alarile Şimali 
ı\frikada ve Yakın Asyadaki harp 
ıahaları arasında irtibattan mah
rum bulunuyor. Avrupa ile Orta 
Şark arasındaki köprü şimdiye ka
dar mııbasema ttan dışanda kaldı. 
Harbin ani neticesi Türkiyenin ve
,eceği karara bağlı olabilb:. Gerek 
Berlinin, gerek lıındranın elde et· 
mek istedikleri bu köprünün anah
tarı İsmet İnönü'nün elindedir. An
kara, muhariplerin siyasi faaliyet 
merkezi oldu: Nazik bir vaziyet, 
tehlilıe)j bir vaziyet. 

Türkiye şimdiye kadar mütema
diyen İngiliz ittifakına sadık oldu· 
ğunu beyan edegeldi Türkiye ken. 
di menfaatlerinin en uzak ve bina
enaleyh kendisi için en az tehlikeli 
olan devletin menfaatlerine uygun 
ofduğunu düşünüyor. Şarka doğru 
Alınan genişlemesi Atatürk'ün va· 
tanından geçmektedir. Gazinin ha· 
lefi, hakim bulunduğu yerin civar
larında Alman genişlemesini terviç 
etmekte hiçbir istifadesi yoktur. 
Hiç şüphesiz bunun için olacak ki 
daha harpten evvel Büyük Britan
yanın yanında yer aldı. 

Harp esnasında ise Türkiyenin 
duyguları mütemadiyen arttı. Sa· 
mimi bir dost olan eski düşman 
Yunanistana karşı Mihverin taar
l'UZU Ankarada <iddetli bir inıfial 
uyandırdı. Bizim bildiğimize göre, 
Mihvere karşı tehevvür ifadesine 
Türk gazeteleri kadar şiddet gös -
teren ve İngiltere için de iyi te
meııniler ifadesinde yine Türk ga
zeteleri kadar ileri giden dünyada 
hiç bir gazete olmamıştır. 

Buunla beraber Türkiye, ne Yu
nanistan ne de Yugoslavya lehinde 
müdaharede bulunmamıştır. Onun 
Biyaseti, tamamile Sovyetler Bir -
liğinin siyasetine tabi olmamakla 
beraber Stalinin aldığı vaziyete 
kısmen bağlıdır. Ne için? Coğrafi 
ııebepler dolayısile: Eğer Türkiye 
Balkanlarda harbe girişmiş olsay· 
dı kendisini Rusyanm Trabzon ve 
Erzuruma karşı mulıtemel bir ha. 
reketine maruz bırakmış olurdu. 
Garpta çarpışırken şarkta arkadan 
vurulan Polonyanm akibeti Türk· 
!er için hiç cazip bir şey olamaz. 
Vakıa Moskova, Romanyadaki 

Alman lehdarı ihtilale karşı muh· 
teriz davrandı, Bulgaristanın üçlü 
pakta iltihakını takbih etti ve Yıı
goslavyadaki isyan hareketini al • 
kıııladı. Fakat Bolşeviklerin efen -
disi duygulu değildir. Onun düşe. 
ne alakası yoktur . .Sırpların askeri 
2li:fından hayal sukutuna uğrayan 
Stalin, daha geçenlerde büyük iti
bar gösterdiğı elçileri Gavriloviçi 
Rusyadan çıkarmak suretile Sırp· 
ları en acı bir tarzda reddetti. 
İsmet İnönü'nün vatandaşlarım 

düşündüren diğer bir sebep daha 
vardır: Balkanlardaki harbe varın 
caya kadar, muharip ve vatanper -
ver bir ırkın kahramanca müdafaa 
edeceği Anadolu dağlarını her. 
hangi bir ecnebi ordusunun ge
çemiyeceğine kani idiler. 

Fak.at Yugoslavyanın yıkılışmdan w 
Yunanistan'ın fethinden sonra ne düşü
ııülmelidir? Polonya, Belçika, Holanda, 
Fransa, Yunanistan mağlUp oldukları 
halde Türkiye için çok kuvvetli Alınan 
ordusuna karşı muzafferane bir muka
vemet çok müşküldür. 

Türk devlet adamlarının bugün kar
şı!aşWtları mesele fevkalıı.de. çetlrufü· 
Eğer kararlarını memleketlerının dai
mi menfaatleri olarak telakki ettikleri 
hususata istinad ettirirlerse, müfrit te
lakki edecekleri her türlü Alman tek
lifine karşı koyacaklar ve istikbalj 
)torum.ak için milleti en büyük tehlike
lere maruz bırakacaklardır. Eler gü
nün vaziY<>tin! Acil tehlikelerini mü ta
lea ederlerse kırılmamak. için eğilecek
ıerclir. 

Daha geçenlerde Tilrk Vekilleri E
den'le görüşüyorlardı. Bugün Von Pa
pen'le müzakere ediyorlar. Zamanın 
müşkülQtına rağmen Türklerin elinde 
biılS çok güzel bir koz vardır. Bu koz 
da Avrupayı Orta Şarka bağlıyan köp
rü üzerinde sağlam kök sal.mıs bir dev
letin nüfuzudur. 

Ankaradaki Maçlar 
Dün Ankarada milli küme maç

larına devam edilmiş 1stanbulspor
Maskespor ile 3 - 3 berabere kal
mış, Beşiktaş da Harbiyeye 2 • 1 
galip ge~tir. 

dan muharebesi 
(Baş tarafı 1 inci sayfada) 

İngiltere, l!MO sonbahannda Al· 
manlıır, Romanyaya gl>ldiği, İtal· 
yanlar Yunanistana taarruz ettiği 
zamandanberi, Mihverin harbi 
garpten §Uka naklettiğini biliyor. 
Daha o zamanlar, Hindistan Nazırı 
Emeri, Almanyayı arka kapısın
dan, yani Balkanlardan vuracağız, 
diye mevsimsiz bir •hazırol!• bo
ruım bile çalınış; Hindistanda ya
rını, hatta bir milyonluk bir ordu 
hazırlamakta olduğunu söylemiş· 
ti. Bu barpte Hindistan, İngiltere
ye yardımda nazlanıyorsa da, Hin
distaııın her köyünden bir tek as
ker ahnsa, bir milyonluk bir ordu
nun efradı temin edilebilir. 
İngilterenin 515 milyonluk İmpa

ratorluğunun sonsuz kaynakların· 
dan ve Amerikanın yardımından 
istifade ederek Orta Şarkta, Mih
ver taarruzlarını galibane durdura
cak büyük bir ordu vücude getire
bilirdi ve bu geırlş darülharekatın 
büyük ehemmiyeti gözönünde tu
tulunca bunu yapmış olması icap 
eder. 

Orta Şarkta sevkulceyşi vaziyet 
Balkanlardakinin aksidir. İngiltere, 
arkasını kendi kaynaklarına daya· 
mış ve ilnüne denizi alımştır; bu· 
na mukabH, Mihver haki:nı olma
dığı denizi aşmak mecburiyetinde
dir. Giridin tam müdafaasını ha· 
zırlryamamış olan ruh, Orta Şar
kın müdafaasında da amil olma· 
ınışsa, İngiltere, borada, her güç
lüğü ve haSIDJnı yenebilecek kadar 
kuvvetli olmak gerektir. İngilizler, 
Balkan muharebelerinde ve Girit
te bava kuvvetlerinin ve hava mey 
danlarının azlığından şikayet etti
ler. Senelerdenberi Orta Şarkta, 
bulunduklarına göre hava meydanı 
yokluğundan ve son zamanlarda 
İngiliz hava ordusu takviye edil· 
diği için de tayyaresi~likten şika
yete hakları yoktur. Bu defa, kay
bedileceli: şey, Akdeniz hakimiyeti 
ve İmparatorluk yolları olduğuna 
göre, İngiltere canını dişine taka
rak dövüşmek ve hiçbir müdafaa 
tedbirini ihmal etmemek mecburi
yetindedir. 

Abidin DA VER 
• 

Amerika 

(Baş tarafı l iııel sayfada) 
mek fikrinde olduğu malfun ise de 
Mareşal Peten'in son planlara he
nüz muvafakat etmediği zannedil
mektedir. 
AMERİKALILAR İNANMIYOR 

Nevy9l'k 7 (A.A.) - Amerikan 
radyoları, general Weygand'ın A -
mira! Darlanın siyasetine muarız 
olduğuna dair İsviçreden gelen ha· 
berlere inanmıyorlar. Bu haberle -
rin Mihver tarafından çıkarıldığı
nı ve sinir harbine dahil bulundu
ğunu zannediyorlar. 

Amerika gazetelerinin başmaka. 
lelerinde hür Fransız hareketine. 
artan bir alaka gösterilmektedir. 
Başmubarrirlerin bir kısmı, eğer 

derpiş ediliyorsa, De Gaulle'ün A· 
merika tarafından tanınmasını tas
vip ediyorlar. 

Vichy 7 (AA.) - İyi malfunat 
alan mahfillerden öğrenildiğine 
göre, Lavalin .13 Kanunuevvel 1940 
da hükı'.imetten ayrıldıktan sonra 
gitmiş olduğu Paristen yarın Vic. 
hy'ye dönmesi bekleniyor. Lava! 
Vichy civarında 'bulunan Chatel -
don'daki malikanesine gidecektir. 

Afrika harbi 

(Baş tarafı 3 üncü sayfada)) 

İngiltere hesabına ne arzu ediyor
duk? Sevkülceyşi mülahazalarla 
Giridin kuvvetle müdafaa edilme. 
sini ve Suriyenin bir an evvel iş
gal edilmesini doğru buluyorduk. 
Zira Girit, Akdenizde İmparator • 
luk yolunun en kuvvetli istinat 
noktasıydı. Bu elde bulundukçıı, 
Almanya Libyada muvasala doia
yıs~e büyük harekata girişemez 
ve Ingiliz donanması da Alman 
bava kuvvetlerinden fazla müte _ 
essir olmazdı. Suriyenin işgali Al· 
manyanın Ortaşarktaki Arap iile • 
mile münasebetini kesmek ve Sü
veyşe karşı muhtemel kıskacın 
garp ucunu koparmak maksadile 
mühimdi. İngiliz genelkurmay baş 
kanlığı bunları bizden elbet daha 
iyi düşünmüştür; fakat niçin yap. 
matlı? Giritli müdafaa jçin daha 
fazla kuvvet konamaz mıydı? Su
riye mevcut kuvvetlerle işgal etli. 
!eınez miydi? Suriye işgal edilsey
di, İngiltere Fransa ile de harbet. 
mek mecburiyetinde mi kalırdı? 

Nazarl olarak Giride o kadar az 
kuvvet tahsis edilmesi ve Suriye
nin ;şgal edilmeme.si İngiltere için 
hatadır. Fakat harbi idare eden !n. 

(Baı tarab ı inci sayfada) giliz siyasilerinin ve askerlerinin 
Habeşistanda, fevkalade müşkül bu kadar basıt askerlik meselele • 

toprak ve hava şartlarına rağmen rinde böyle bile bile hata işleye • 
Şarki ve Garbi Afrika kıt'aları bieceklerini kabul etmek için iyice 
Jimma'ya doğru ilerliyerek müt • dar görüşlü olmak lazımdır. Ne 
hiş Omo nehrini geçmişler ve A _ A:tlantikd_e ;:e n~ de Ak~enizde in
bati'yi zaptet.m.işlerdir. 1.000 esir a giltere buyuk b'.1'. mağ.lubiyete, uğ. 
ı t . ramamıştır. İngiliz planının şım -
ınmış ır · · dilik esası bu old • ·· t 

Cenupta diğer şarki ve garbi . uguna gore, or a. 
Afrika ku~etleri Soddu'dan iler- ya çıkan neticeleri tabii karşılamak 
liyerek onlar da Omo nehrini mu.. lazımdır. 
vaffakiyetle geçmişler ve bu hare
ketlerini şafakla beraber yaptık -
ları muvaffakiyetli bir taarruzla 
genişletmişlerdir. Burada da 14 
top ve 1.000 kadar esir alınm1ştır. 
Düşmanın bir mukabil taarruzu 
ağır zayiat verdirilerek püskürtül
müştür. 

Amerikan 

HİTLER 
(Baı tarafı 1 inci sayfada) 

tir. Alman Hariciye Nazırı Von 
Ribbentrop mülakatta hazır bulun
muştur. Mihver devletlerinin zafe.. 
ri neticesinde Versailles boyundu
ruğundan kurtulan genç Hırvat 
devleti reisile yapılan konuşmalar, 
Alman ve Hırvat milletlerini bir-

<B"f tarafı 1 inci sayfada) leştiren samimi bir dostluk havası 
Hitlerin imalatını geçebiliriz. Ve içinde cereyan etmiştir. 

geçeceğiz. Amerika harp gemileri- Müzakeerleri müteakıp Paveliç 
nin inşası Hitlere cevabımızdır. yedi sene muharebelerinden ve Bü
Harp esirlerinin yardımı ile ve mec yük Fredric devrinden kalma bir 
buri işçilik kaidesinde Hitlerin ve sancağı ve Büyük Fredric'e ait bir 

(Baş tarah 1 ınci sayfada) arkadaşlarının bizi tahakkümleri satranç ta-lrunmı Hitler'e vermi§ 

Hull'ün beyanatından sonra öyle altına almak için inşa ettikleri ge-. . ve maiyyetindeki zevatı Hitler'e 
zannediliyor ki Amerikanın Fran- miye tayyarelerle refakat edece- l takdim etmiştir. Paveliç gerek gel
saya karşı aşağıdaki tedbirleri al- ğiz. diği zaman, grekse ayrılırken bir 
ması muhtemeldir: Altı ay sonra denrze indirilmesı ihtiram kıt'a~ı tarafından selam-

ı - İşgal altında bulun.mıyan mukarrer 35.000 tooluk uçuncü lanmıştır. 
Fransaya yiyecek gönderilmesinin, zırhlı ilan Soothdakota bugün me- Salz·burg, 7 (A.A.) - D.N.B: 
durdurulması. Şimdi sevkiyat ya- rasimle denize indirilecektir. Me- Doktir Ante Paveliç, Von Ribben 
pılınıyorsa da her ay iki vapur buğ- rasime Bahr:iye Nazırı Albay Kno>ı trop'la yaptığı mülakat esnasında 
day gönderilmesi derpiş edilmişti. riyaset edecektir. Bahriye Nazırı Hırvatistanla şimdi Alman kıtaatı 

2 - Fransız Afrikasına sevkiyatı hemen bu merasimden sonra 10-000 tarafından işgal altında ibulundu
durdurmak. Esasen bu sevkiyat tonluk Santape kruvazörünün de rulan eski Sırp toprakları arasın
bugün filen durmu§ bulunmakta- tezgaha konulması merasimini ya- daki hududun çizilmiş olduğunu 
dır. pacaktır. Alman Hariciye Nazırına bildir-

3 - Fransanın Amerikada bloke miş, Von Ribbentrop da memnuni-
edilmiş olan alacaklarının serbest Suriyede yetini beyan etmiştir. 
bırakılmaması. 

4 - Amerikanın Fransadaki bü, 
yük Elçisi Amiral Leahy'yi geri 
çağırmak_ 

Günün tenkitleri 

(Bq tarah 1 inci sayfada) 

bitirerek e\rine dönmüştür. Müker. 
rem kocasının gelişinden hiç mem 
nun olmamış, onunla muhtelif ve-
3iJelerle kavga çıkarmağa çalış -
mıştır. Çünkü Mükerrem, Eyüpte 
çalıştığı Kontrplak fabrikasında 
tanıştığı ambar ustabaşısı Tabirle 
sevişmektedir ve kocası bmada 
bulunmadığı müddetçe akşamları 
evine gelmekle beraber Tabirle 
birlikte yaşamışbr. 

Nihayet Mükerrem geçen gün 
bir yaşındaki çocuğu Yıldızı elin. 
den tutarak komşuları Zeynebe 
götürmüş: 

- Zeynep, ben gidiyorum, de • 
miştir. Al çocuğu akşam babası ge
lince ona teslim ediver! 

Mükerrem bundan sonra evdeki 
eşyalarını toplamış ve kapının a • 
nahtarmı da kocası Fazıla vermek 
üzere civardaki bakkal Basriye 
bırakarak savuşmuş, Tabirin evine 
kaç.mıştır. 

olamıym:ı. Mükerremin üzerine a- ı Facia tahkikatile muucieıumumı 
tılmış, ıki bıçak_ darbesıle boynu- muavinlerinden Kemal Öz oban 
nun yarısını kestıkten sonra, sırtın. dü kt k ç 
dan ve vücudunun diğer yerlerin- o~u gece ge_ç va · e _adar m_eşgul 
den de derin birkaç yara açmııı ve . ş, katılin ve şahıtlerm ıiade
kadını kanlar içinde yere senniş· .lerüıi tesbit etmiştir. Slıçlu bugün 
tir. Mükerrem feryada bile vakit adliyeye verilecektir. 
bulamadan yıldırım sür'atile inen -·----------
ıbıçak darbeleri altında derhal can ZAYI. s - arıyer Polis Merkez_:nden 
vermiştir. Etraftan yetişenler Fa- aldığım 15/2/932 T. ve 75297 N '· ıu 
z11İ kanlı ·bıçağile ya,kalamışlar ve ikamet te:tkerenıi zayi ettinı. ı:-e:Jsini 
hadiseyi Zaibıtaya haber vermiş- ılocağımdan eskisinin hükmü yoktur. 
lerdiı' · Rus Mültec;si Leonard Gljll ' kl 

-~.-.:om 

o. Demir Yollan işletme U. M. ilanları 
An.abat istasyonları ile Avrupa hattı istasyonları arasında l>azı s<ırtlarla 

ı>er~ende ~amulelere tatbik edilmekte olan doğru nakliyat muamelesi 16/6/941 
tarilılnden ıtlbaren: 

Tam vagon hamulesi He Haydarpaşa veya Sirkeciye telen hamulelerle 
Haydarpaşa veya Sirkecide tahmil edilen cişletme nizamnamesi n1uf'ibince 
katarlara .kabul olunmıy.an ve ltabulü bazı .Şeraite tabi bulunan eşya ile Nukut 
Esham, Cıva... gibi kıymetli eşya ve canlı hayvanlar hariç olmak üzere> 
tam vagon hamulesine tabi hamulelere de duba vaziyeti müsait olmak şarti
le Haydarpapdan Sirkeciye veya Avrupa hattının her hangi blr istasyonuna 
ve biJmukabeJe Sirkeciden Haydarpaşaya veya her hangi bir anahat istasyonu
na nakillerinde tatblk edilebilecektir. 

Fazla tafsilat için Haydarpaşa ve Sirkecideki Dem.iryol anbarlarına mü-
racaat edilmelidir. ( 4367) 

Fazıl Engin akşam eve dönünce 
kapıyı kapalı ·bulmuş, bakkal ken
disine anahtarı vermiş, komşu da 
çocuğu teslim etmiş ve adamcağız 
evine girince şaşırmıştır. Çünkü 

::~ee~~~~r;;ı~~;~~~:;rar;:c:~ 1 IST ANBUL BELEDiYESiNDE;-, 
ile tamtakır bir evde haşhaşa bı. .. _______________________ _., 

akm Ta~•- Bed. İlk temi. r ıştır. Fazıl ertesi gün o civar- = 
da tahkikat yapmııı ve nihayet ka
rısının macerasını öğrenmiştir. 

Nihayet dün sabah Tabirin yerini 
bulan Fazıl, kendisile görüşmüş: 

«- Bu hem ayıp, hem günahtır. 
Bana Mükerremi bul, evine dön
sün. Çocuğumuz var• demiş ve her 
~eyi unutacağını, Mükerremle ken
disini ıbarıştı.rmasını söylemiştir. 

Tahir de buna muvafakat eder ve 1 
hak verir görünmüş, yalnız Müker_ 
remin nerede olduğunu bilmediğini 
beraberce aramalarını teklif et
miştir. 

Aldatılan koca ile rakibi ıbir 

müddet Mükerremi .bernberce bu· 
lunması muhtemel yerlerde ara
mışlar, fakat .bulamamışlardır. Ni
hayet Tahir yalnızca aramıya de-

1 
vam edeceği viidile Fzıldan ayrıl
mıştır. 

Akşama doğru dalgın dalgın evi
ne dönmek üzere Fatihte Gelen
bevj mektebinin önünden geçmek
te olan Fazıl .birdenbire Tahir le j 
Mükerremin karşıdan gelmekle 

1793,60 

ll750,00 

134,62 Daril1A-.. müessesesinin yıllık ihtiyacı için alınacak Pl
rincunu, Nişasta Şehriye ve Makarna. 

192,75 Darülı'.lıceze müessesesinin yıllık ihtiyacı için alınacak 
Soğan, patates, yumurta ve limon. 

Tabmln bedelleri ile ilk teminat miktarları yukarıda yazılı mevı:ı;dı gi
dajye satın alınmak üzcre ayn ayn açık eksiltmeye konulmuştur. Şartnamele
ri zabıt ve muamelat müdürlüğü ka·eminde görülebilir. İhale 23/6/U41 Pa
zartesi günü saat 14 de Daimi Encümende yapılacaktır. Taliplerin ilk te
minat makbuz veya mektuplan ve 941 yılına ait Ticaret odası ve::;ik:alarile 
ihale gtinil muayyen saatte Daimi Encümende bulunmaları. (4417) 

latanbul Komutanlığı Satınalma Komisyon ·~~l~~ı 
~ğda yazılı yem maddeleri Jı.izalarında yazılı saatlerde cksillmc!cri ya

pılmak üzere 9/6/941 günü pazarlıkla satın alınacaktır. 
Şartnameleri her gün komisyonda görülebilir. İsteklilerin belli gün ve 

saatlerde teklif edecekleri fiatlara göre yüzde on beş teminatları ile ~"'ındıklı-
da salınalma komisyonuna gelmeleri. (4352i 
Cinsi Miklan Pazarlık saatl 

Kuru oi 

• 
c 

~~ S. D. 
30 H 30 
50 15 
50 ı5 30 

* İstanbul ve tlsküdar cı!ıetlerinde olmak üzere 2500 liralık muhtelif cins 
iqe maddesi ve yem ile eşya ta~ittirılması işi 11/6/941 günü saat 11 de pa
a.arbkla lbale edilecektir. Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. istek ... 
illerin 375 lira kal'i teminatlan ile birlikte Fındıklıda satınalnıa komisyonuna 
gelmeleri (4401t) 

olduklannı görmüş ve yanlarına l••••••••••••••• t ZAYİ _ Amerikada, Nev York şeb• 
giderek Mükeneme eve dönmesi- V E F A T rinde: j. H. VHliams ve Co., Firnıasn;ın 
ni, her şeyi unutacağını ve kendi- 42.30 dolarlık ve 6/3/938 tarihli faturası 
sini affettiğini, bir yaşındaki ço- Kırklareli Tüccarlarından Mişon Sa- mucibince ithal ettiğiın ınallnra ai1 
cuğuna acımasını söylemiştir. Fa- linas Haziranın 6 ncı cuma akşamı TL.s.7o li.k Gümrük ınakbuzun u ı.<1yi 

el\iğimdan (Gümrük Çekiliş tarihi: 
kat Mükerrem: vefat etmiştir. Cenaze Merasimi bugün 111811938 ; liste beyanname 1932123; 

- Sen artık benim kocam de- saat 11.30 da Beyoğlunda Keneset İs- mahreç No. 102668) liizını gelen dolar 
ği!sin. Benim loocam şimdiden son- rael Musevi Sinagonunda yapılacağın
ra Tahlrdi'r. diyerek Tahiri .göster. 'dan son teşyi vazifesmde bulunmak ıs
miş ve Fazılı hakaretle süzmiye teyerı akraba ve dostlarının meı.kilr sa· 
başlamıştır. Bunun üzerine kendin.. atte teşrifleri rica olunur. 
den geçen Fazıl cebindeki büyük Aiesl efnıdı 
kasap bıçağını çekerek Üzerlerine 

havalesini ifa etmek üz-ere Gümrükten 
bu makbuzun bir suretini alacrıg1m1 ve 
eski nüshayı bulduğuın takdirde hiç bir 
surette kullanmayacağına beyan ede-
rim. 

Kara.bet Çeklçyau 
Galata, Mahmudiye Cad. 29 

atılmış, fakat tehlikeyi gören Ta
hir derhal var kuvvetile koşarak 
kaçmıştır. Fazıl kaçmıya muvaffak 

Sahibi: E. İ Z Z E T, Neşriyat Direktörü: Cevdet 

Basıldığı yer: •Son T elııraf• Matbaası 

Kara bilgin 

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

5 - Fransa ile diplomatik müna. 
sebetleri kesmek. 

6 - Fransanın garp yarı küre· 
sindeki topraklarını ve bilhassa 
Dakar'ı işgal etmek_ Çünkü bu top
raklar düşmanın eline geçerse garp 
yarı küresinin emniyeti tehlikeye 

(Baş tarafı 1 inci sayfada) 
eehi:r üzerine bey'4nzıame atmıolardır. 
SUriye ve Lübnandaki Fransızlara hita 
ben beyannamelerde İngiliz ve Fransız 
milletleri hürriyetinin İngiliz zaferine 
bağlı olduğu bildirilmekte<ilr. 

Kudüs 7 (A.A.) - 01i; -

Fransa'nın Suriye 1evkal3de komise
ri General Dentz, peqembe gilııU Bey
rut radyosunda söylediği nutukta Fran
sarun VichıY hükfunetinin siyasetini ta
kib etmesi lüzunıundan bahsetm1§ ve 
Suriye ile Lübnandaki Fransız makam-· 
lannm bu topraklan kendi vasıtalarile 
Beyrut radyosuna öre Beyrut'da evlerin 
duvarlarına De Gaulle'ün alfımeti olan 
L~rraine haçları çi2ilml$tir. Diğer taral 
tan Lübnan hapishanelerindeki mev
kl.flar ekmek tayininin günde 600 gram 
dan 400 grama indirilmesini protesto 
etmek için açlık grevine başlam1şlardır. 
müdafaa edeceklerini ilave etroiftir. 

(Baş tarafı 1 iııei sayfada\ 
dilmiş olacak ki, aylar g<oçtiği 

~~:;. fırııılardan ses sacla çık- ı Beyoğlu Vakıflar Direktörlüğü İlanları 1 
Eğer bu tahminimiz yanlışsa, ~--••••••••••••••••••••••••••••••••m•mmmım~ 

düşer. 

FRANSANIN AMERİKA ELÇİSİ 
TOPTAN TEKZİPLE MEŞGUL 

Vaşington 7 (A.A.) - Fransız 
büyük elçisi Henry Haye Perşem
be ve Cuma günleri Hull'le görüş.. 
meğe muvaffak olamadığından 

Vicby'nin vaziyetini izah etmek 
üzere gazetecileri Fransız büyük 
elçiliğinde toplamıştır. 

Haye, Dakar'da, Casablanka'da, 
3air Akdeniz limanlarında, Lfızki· 
ye ve Suriyenin sair mıntakala -
rında Alman kıt'aları bulunduğu 
hakkında çıkan haberleri yalanla.. 
mıştır. Fransız büyük elçisi, hava 
yolile kıt'a nakleden Mihver tay -
yarelerinin Ortaşarktaki Fransız 
müstemlekelerinde karaya indiği -
ni de tekzip etmiştir. 

Haye, resmi bir beyanname o _ 
kuduktan sonra bir çok gazetecile
rin suallerine cevap vermiştir. Bü 
yük elçi Fransanın herhangi bir 
hücuma karşı müstemlekelerini 
~1Üdafaa edeceğini söylediği za • 
ınan neş'esiz gözüküyor ve yüzüne 
kan hücum ediyordu. 

Resmi beyanatını bitiren büyük 
elçi hiç bir propaganda veya şayi. 
anın uzun ve şerefli bir maziye sa· 
bip olan Fransız milletini mukad· 
der yolunu takip etmekten dur • 

.Bu hususta emin bir menbadan öğ
repildiğine göre, General Dentz Suri
yedek! kıtaabn ezcümle henüz çok va
tanperver sayılan hava ve tayyare daf 
batarya kuvveUerinin kendilerine enı 

0 iyet edilet-ek kıtalarla hatta icabeder. 
se Alman kıtal;ırile değiştirilmesini Vi
chy,den istemiştir. General ayrıca emiı 
surette Alman taraftarı olmak şartill 
pilot ve İtalyan vapurlarile Tunustan'd:: 
tayyare d'a!i batarya malzemesi gönde
rilınesini istemiştir. İngiUzler tarafın· 
dan Sfaks'da batırılan İtalyan vapur· 
larının bu vapurlar olduğu muhakkak
tır. 

General Dentz tayayre dafi toplarının 
kullanılmasını Suriyeye sivil olarak 
~iren Alınanlara tevdi ebni~tir. 

duramıyacağını teyit etmiş ve şöy
le demiştir: Sizi resmen ve sami -
miyetle temin ederim ki Franse 
mukadderatı hiç bir zaman Ame . 
rika mukadderatına muhali! bu -
lunmıyacaktır. 
Fransız • Alman işbirliği hak -

kında Amerikanın şüphelerini iza
le etmek için Hull'ü Pazartesi gü. 
nü göreceğim. 

Belediye Reisimizin o harikula-
de başancı kudreti ile bu fırın
ları yaptırmasını dileriz. Yok 
tahminimizde yanılmıyorsak, 
Koordinasyon hey'etinin veya 
salllhiyettar Vekaletin İstanbul 
halkının sıhhati ile ilgili olan bu 
fırınların inşasına hir an evvel, 
tez elden izin vermesini tememı ' 
ederiz. Fevkalade ahvale rağ· 
nıen İstanbulun çöp yakına fı· 
rınları da fevkaliide bir zaru-
re«ir. 

İngiliz hava hakimiyeti 
(Bai tru(• 1 inci sayfada) 

rin maneviyatı ve zafere olan iii 
matları hakkında müsait malfunat 
vermiştir. 

Winant, İngiliz hava kuvvetl~ri
nin İngiltere, Manş ve istila liman
ları üzerinde hava üstünlüğünü e
le almış bulunduklarını zarınetti 
recek esaslı sebepler bulunduğum 
;öy le.miştir. Deniz vaziyetinin cid 
li olduğu kabul edilmekte faka1 
?unanistan ve Girit mağlubiyeti· 

·eri Akdeni:zin zıyaı suretinle te-
1akki olunmamaktadır. 

Söylenildiğine nazaran Winant 
Ç'.örçil'in biıtün İngiliz milletinir 
faal müzaheretine nail olduğum· 
':>eyan etmiştir. 

Winant, Amerika yardımı prr.>· 
gramında herhangi bir değişikli~ 
yapılması için hiçbir teklifte bu
hınmamıııtır. 

Sem'Cı Mahallesi Sokağı No. Cinsi "Ay ğı 
~~~~~~~~~~~~~~-..:'--~~~~~--~~~~~~~~~~_;; 
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Yenicami 
Bedreddin 

• 
• 

Abdüssel~m 
Hüseyinağa 
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Vapur iskelesi 
H. H. Paşa 
Dere boyu 
G. H. Paşa 
Camükebir 
Bedrettln 
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G. H. Paşa 
Kemanke~ 
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Tomacıbap 

• 
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Cıncı vakrl han, 

• 
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• 

A. A. Paşa.han 

• 
Cami altında 
M. A. Paşalıan 
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• 
• 
• 

Serdari ömer 

• 

Dere boyu 

Dere boyu 
Dörtkuyu 
Havuı.kapıst 

• 
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