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Sulh Suriyede 
taarruzu. muharebe 

Siirprislerle dola olan bu 
harpte, hiçbir ıeye olma:z 
denilemn amma, bugiin 
için, :zemin ve zaman he
nüz sulhe müsait görün
müyor. Mihverin yapa~a
iı sulh taarruzu, su/ u 
temin etmekten ziya. e, 
lıarıı taraf talıi ıulhçük re 
bir propaganda vesil si 
vermeie matuf görünü
yor. 

başladı! 

İngiliz ve Gol 

kuvvetleri dün 

sa hah Suriye 

hududunu geçti · 
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F 1AT1 
Her yerde 
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ikinci kiğıt ve- s:I·~ 
lüloz fabrikamız 
Yarıda kalan su tesisatının in-

ş a slna yeniden başlandı 
'Fabrikanın 14 ağustosta işlemesi muhtemel 

Ankara, 7 Haziran Cebel-Drüzde şiddet. 
li muharebeler oluyor 

SURİYE VE KOMŞULARININ VAZİYETİNİ GÖSTEREN HARİTA 

Müteahhidin ölmesi üzerine ikinci kijıt \'e sellllloz fabrikalarına 
Sapanca gölünden getirilecek olan su tesisatı yarıda kalını tı. Sü
merbank, bu tesis~~· yeniden bir müteahhide vermiş ve inşaata tek
rar başlanmı tır. Oy le ümit edili~ or k.i, bu tesisat eylul sonlarına 
doğ~u ikmal. edilmiş olacaktır. Ma liim olduğu üzere ikinci kağıt ve 
selluloo: fabrikalarının inşaatları bitmiş \'C yalnız su gelmesi bekleni
yor~u. Su ~eldikten sonra ber iki fabrika da işlemiye başlıyacaktır. 
Bu _ışle'?cnın, 14 Ağustosa yetiştir~lmesi de çok muhtemel görülmck
tedır. Zıra ı4 Ağustos 1934 de Mılli Şefimizin uğurlu elleri İzmitte 
ilk kağıt sanayiinin temellerini atmı~tı. S on günlerde, yine bir 

sulh taarruzundan bah
oedilıniye b a ş 1 a n d ı. 

•Sulh· ve •taarru:ı• keJinıelerinin 
1anyana gelmesi bile o kadar gay
ritabii ki insan bu garip terkibi gö
rünce böyle bir sulbün tahakkuk 
edebileceğine inanmıyor. Mihverin 
Brenner'deki son ıörü~c netice
•İnde bir sulh taarruzu yapacağın
dan bahseden bir Londra haberi 
ıöyle diyor: 
c~ıussolinı ile Hll1erın son muh\kat

\a. ı esnasında yeni bu· sulh siyac:eti ta
Ccibı hususunda mutabık kaldıkları an
taşılmakt~ıdır. Her ikisinin de diınyaya 
t.e söylemek oiyetmde olduklarını tah

<nin etmek güç degildi.r. Alınan sil:ih
.tarı ile hemen hemen taınamiyle :tet.
tıedilıniş olan Avrupa, şimdi, yeni ni
t.amın nimetlerinden ve Almanyanm 
f'Clli altın devrinden rahat rahat müs
i.cfit olabilir. Fakat, Alınanyanı0 önün-
4:e yegane J!l~nia, AmerikaWardan yar
dtm gören Ingütere, blll~ duruyor. Av
rupanın efendileri harbe başlamak 
oıes'uliyetinin kımlere ad olduğunu 

unutturmıya çalışarak şimdi harbe de
f'am rnes'uliyetinin İngiltere ile Ame
<ikaya rıici olduğunu telkine çah:;;acak
tardır. Ayni adamlar, Avrupa birleşik 
UevleUerinin Almanya idaresinde sulh 
<ıalinde yaşaıwya rnukledir olduklarını 
'beyan edeceklerdir. Bundan başka, bu 
ımemlekeilerin sulh içi.nde yasamak ar
CuslDlda bulınıduklanru, takat buna 
Amerika ile İngilterenin muhalefet 
•ttik1erini uave edeceklerdir.> 

Ayni telgraf, diktatörlerin bu ha
reketlerine iki mucip sebep olarak 
da §Ullları ilave ediyor: 

• ı - Diktatörlerin uzun sürecek bir 
harp karşısında duyduk.lan korku, 

2 - Hergün artan ve Mihver devlet
•eri için tehditkar bir vaziyet alan in
ciliz - Amerikan işbirliği.• 

Mihver, A vrııpayı istila ederek 
Çekoslovakya, Polonya, Danimar
ka, Norveç, Holanda, Belçika, Fran
ca, Macaristan, Romanya, Bulga
ristan, Yugoslavya ve Yunanistanı 
kendi emrine ram ve tabi bir hale 
cetirmiş; müstemlekeler haricin
de, bütün emellerini ve ihtirasları
oı tahakkuk ettirmiştiJ'. Onun için
dir ki şimdi hemen bir sulh yapıl
masını ister; çünkii böyle bir sulh, 
bir Mihver sulbü olacaktır. Fakat 
böyle bir sulhe, İngiltere ve Ame
rika razı olmıyacaklan gibi, Mih
verin işgal veya emrine riımettifi 
Avrupa devletlerinde• Macaris
lanla Bulgaristandan maada, hiç
bir millet de razı olmaz. Hatta, bu
(iin Mihverle i9birliği yapmak is
tiyen Vişi bile, bir Mihver sulhü
nün asıl şartlarını öğrendiği za
man, •ben böyle sulb istemem• di
ıe feryat edecektir, 

Sulh de, harp gibi, iki tarafın ar
ıusu ile kabil olan bir §Cydir. İki 
muharip taraftan lıiri, kendi şartla
nnı silah kuvvetile ve zorla diğer 
tarafa kabul ettirmedikçe sulh ol
maz. Uzlaşma sulhüne gelince, hu 

İngilizler 3 O 
Km. i 1 erledi 

Beyrutun 24 saat için· 
de düşmesi muhtemel 

Kabre, 8 (A.A.) - İngilız Orta 
Şark umumı karargahının tebliği: 

Suriyede, bu sabah erkenden, 
General Wilson kumandasındaki 
müttefik kuvvetler, Alman müs
tahdimleri ve Alınan nüfuzunu 
devamlı bir sızma ile kendilerine 
hakim bir vaziyet temin ettikleri 
bazı mıntakalardan izale maksadile 
Suriye hududunu aşmışlardır. Eğer 
Alınanların bu mıntakalarda en
gelsiz Alınan üsleri tesis etmesine 
müsaade olunursa bu, Orta Şarkta 
müttefiklerin vaziyetinin emniye
tini tehlikeye koyabilecek ve Arap 
memleketlerinin Mihver devletle
ri tarafından işgali ile neticelene
bilecektir. Bu işte, Frarnıızlann ve 
Arapların .işbirliğinin elde edilece
ği ümit olunmaktadır. 

Kahire, 8 (A.A.) - Pazar sabahı 
şafakla beraber, müttefik tayyare
leri, Fransız ordusuna ve Suriye 
makamlarına hitaben beyanname
ler atmışlar ve onları, Suriyeden 
Almanları atarak İngiliz ve hür 
Fransız kuvvetleri ile işbirliğine 
davet eylemişlerdir. 

CDevaDIJ 4 üncü •arfada) 

Veygandla Dar
lan geçinemiyor 

T i:mese göre 

Veygandın lngiltere 
ile harp istememesi 

muhtemel 

General Veygand 

Hür Fransa 

Lübnan ve Su
r iyen in istik
lalini il iı n etti 
General Catroua 

bir beyanna-

m e neşretti 

lngiJtere Suriye ve 
L Ü b nan üzerinden 
abluka v ı kaldırıvor 

General Catroux 

Londra 8 (A.A.) - Britanya hü
kftmeti ile Hür Fransızların şefi 
general De Gaulle namına hareket 
eden Hür Fransanm Ortaşark u • 
niumt mürahhası general Catro • 
ux bir beyanname neşrederek Su. 
riye ile Lübnan'ın hürriyet ve is
tikliılini ilan etmişlerdir. 
CATROUX'UN BEYANNAMESİ 

Kudüs 8 (A.A.) - Geenral Cat
• roux Suriyelilere v-e Lübnanlılara 
J hitaben neşrettiği beyannamede 
şunları söylemektedir: 

Büyük Britanya kuvvetlerinin 
de iltihakile Hür Fransız kuvvet • 
lerinin topraklarınıza girdiği şu 
anda Fransanın şark mümessili sı.. 
fatile bütün saJahiyctleri v-e mes
uliyetleri deruhte ediyorum. Bu 
beyanatı hakiki Fransa ile onun 
an'anelerile bir add-ettiğim Hür 
Fransa namına ve onun şefi gene. 
ral De Gaulle namına neşrediyo • 

(Devanıı 4 üncu sayfada) 

Sırp - Hırvat hu
dudu tesbit edildi 
Macaristana Fiumede 

bir liman verilecek 
Berlin, 8 (A.A.) - Bir hususi 

muhabir bildiriyor: 

l 

lngiltere Hariciye 

Nezaretinin tebliği 

Fransa sözünü 
tutmadığı için 
İngiltere hare
kete geçmiştir 

Londra, 8 (A.A.) - İngiltere 
Hariciye Nezareti, bugün, a~gı
dalti tebliği neşretmi0tır; 

1 Temmuz 1940 tarihli ~kllı
r~syonunda, İngiliz bükümeti, Su
rıye ve Lübnan'ın hasım bir 
devlet t;arafından i~gal edilmesi
ne ve lngilterenin müdafaasını 
teahhtit ettiğ; Orta Şark memle
keUerine karşı bir hücum üssü 
o1arak kullanılınasuıa müsaade 
edem iyeceğini bildirmişti. 

Bu sarih ihtara rağmen, Viclıy 
hükOmeti, Mihver devletleri ile 
~birliği siyasetine devamla, Suri
ye ve Lübnan'daki hava üslerini 
Almanya ve İtalyanın emrine tev
di etmiş ve Irak'taki kuvveUere 
harp malzemesi vermiştir. Swiy~ 
Y<> Alman ıızması başlamıştır. 
Vichy hük:U.meti, Suriye ve Lüb
nan'ı tamamiyle Alman kontrolü 
altına koyacak mahiyette tedbir
ler almakta devam etmektedir. 

Mütareke şeraitini pek çok te
cavüz eden ve Fransanın sabık 

müttefiklerine karşı h•r hangi bir 
harekete geçmesine &erelinin ma
ni olduğu hakkında Mareşal Pe· 
tain'in son beyanab ile tam tezad 
halinde bulıman böyle bir hare
keti İnıilterenin müsamaha ile 
kaTŞılaması beklenemez. 

Buna binaen, İmparatorluk Jruv 
vetlıeri tarafından müıaharet gören 
Htir Fransız kuvvetleri, bu oabah
erken Suriye ve Lübnan'a ıir
mişlerdir. 

-
İsken deri yeye 
büyük bir hava 
hücum~ yapıldı 

Mısır Almanya
yı protesto etti 

İnsan zayiatının 
fazla olmasından 

korkuluyor 
Kahire 8 (A.A.) - Mısır dahili. 

ye nezaretinin tebliği: 

Cumartesiyi Pazara bağlıyan 1 

gece, İskcndcriye'ye bir hava hü • 
cumu yapılmıştır. Ölü ve yaralı • 
!arın fazla olmasından korkulmak
tadır. B:r çok bomba atılmış ve 
mühim hasar vukua getirilmiştir. 
Zayiatın kat'i miktarım tesbit be. 
nüz mümkün değildir. Bir düşman 

(Devamı dördüncü sayfada) 

• da. iki tarafın da birbirlerini yene
miyeceklerini kabul etmelerine ve 
~azarlığa girişerek anlaşmalarına 

bağlıdır. Bugiiıı, Mihver kendini 
calip addediyor, İngiltere ise mağ
lubiyeti kabul etmedikten başka, 
muzaffer olacağından -m bulu
auyor. Bundan emin olmasaydı, !tir 
uzlaşma sulbünü çoktan kalKd e
ılerdi. 

Londra, 8 (A.A.) - Daily Tele
graııh gazetesi Weygand'la Darla
nın halll. geçinememekte oldukla
rını yazmaktadır. Mııamafih gazete 
Weygand'ın Vichy'nin hattı hare
ketine uymak hususunda çok ileri 
sürüklendiğini tahmin etmektedir. 

Salahiyettar bir kaynaktan öğre-

nildiğine göre, Hırvatistan ile ha- ============= 
BUGÜN 

Suriye ve 
Lübnan 

Bitlerin en yaJı:uı. arluıdaşlann
dan Hess'in h>r n:d8'Jll• ııulhü tek

(Devaını 4 bri uyfM.) 
Diğer taraftan General Dentz'in 

{Dev&m1 4' öacü aaıfaü) 

len Alınan işgali altında b.ulunan 
Sırbistan arasJndaki yeni hudut, 

(JHvamı 4 üncü 1&yia4a) 
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Bu mühim yazıyı 
üçüncü sayf amı:ı
da bulacaksınız 

Vişi hükOmeti 

'' Surigede hiç 
Alman askeri 
yoktur,, diyor 
lngilizler, Fransa

nın vaziyetinden 

istifade etmiş 

Mareşal Peten Suri· 
yedeki Fransızlara 

bir mesai gönderdi 

General Vılson 

ı 

A.merika Marti
ni k sularını 

kont rol edecek 
Amerika ile Fransız 
makamları arasında 
bir anlaşma yapıldı 

IMartinik sulannda 
Fransız gemilerinin 
harekatı Amerikaya 

haber verilecek 
Vaşington, 8 (A.A.) - Hariciye Na

zın Coı·dcll HuJJ, dıin gazet.ec.:iler kon
feransmda, Amerika Bırleşik IkvleUen 
ile Marti.nikteki Jo"nuı.sız makaınlan a
rasında bir anlaşma \ ukua gelditini ve 
'ııu anlaşma mucibınce Arn~rlkan ıayya 
relerinin ve gemilerinin Martinik sular1 
açıklarında kara.kol ııezeceklerinJ bil
dirmiştir. 

Martinik sularında Fransız aemileri
ııin bütün harek!ıtından da Amertkan 
hültOmeti malilmatdar tutulacaktır. 
Bwıa mukabil, Amerika Birleşik 

DevleUeri hükOmet.i, Martinik makam
lanDa AnJ,erikan memleketlerinden, za
ruri ihtiyaç maddeleri alınası vasıta
larını tem.in eyliyecektir. 

Kuvvetli bir 
in g ili z harp 
donanması 

Tam süratle Cebe
lüttarıktan Akde· 

• 
nıze açıldı 

Bu fi loda 
Ark Royal, Furius 
tayyare gemilerile 
Renovn zırhlısı var 

La Linea 8 (A.A.) - Ofi: Bu s~. 
bah şafakla beraber, Ark - Ro) al 
ve Furious tayyare gemileri, Re -
nown zırhlısı, Sheffield kruvazö-u 

ve torpido ve d-enizaltı filotillala -
rı, tam sür'atle Akdenize do,itru 
Cebelüttarık'tan ayrılmışlardır. 

La.Linea 8 (A.A.) - Akdeniz. 
den gelen 10 ticaret vapuru, bu 
sabah Cebelütta=ık limanına gel • 
miş ve demir atmıştır. 

Romanyanın nüfusu 
viŞİYE VERİLECEK AMERİKAN 

NOTASI Bükreş, 8 (A.A.) - D.N.B.: 
Vaı;lniton, 8 (A.A.) - Hariciye Ne- 6 Nisanda yapılan nüfus sayımı-

zareti Vlchy ile Vaşington arasındakl 
münasebeUer hakkında bir oç gün ev- na nazaran Romanyanın nüiuom 

Vichy 8 (A.A.) - Saiahiyettar ve! alman Fransa notasına verilecek takriben 13 milyondur. Bükre~in 
bir membadan tebliğ ediliyor: cevabı hazırlamaktadır. nüiusu hemen hemen bir milyonu 

İngilizlerin Suriyeye karşı yap. UmumiyeUe kabul edildiğine göre bulmaktadır. İstatistik merkez o
tıkları taarruz hiçbir suretl-e kabi- (Devamı 4 üncü sayfada) fisi iptidat mesaisinı bıtırmiştir. 

li müdafaa değildir. Olsa olsa, bu - -----------------------
taarruz Çörçil tarafından Fransa • ı 
nın içind-e bulunduğu feci vaziyet- G ı t F • 
ten istifade ederek, İmparatorluğu. a a asar ay ener ı 
nu ele geçırmek hususunda tatbik 

edilen planın bir devamı addolu • d •• d 1 o d • 
~ un e - yen ı 

İngiltere kendi taarruzuna sebep 
olarak Almanların Suriyeye ilıl'aç 
edilmesini göstermiştir. Halbuki, 
Merselkebirde hiç bir Alman yok 
iken İngiltere bizim filomuzu mah 
vetmeğe teşebbüs etmiştir. Dakar. 
da yine hiç bir Alınan mevcut ol
mamasına rağmen bu büyük lima. 
m ele geçirmek teşebbüsünde bu -
Junmuştur. Gabomda, Kamerun • 
da, yeni Kaledonyada, Tahiti'de 
hül~a İngilterenin Fransaya oyun 

• . - • • ,e . .. " 
Milli Küme Maçlarında 
--------~---- =~,..,...,,,,.,...,.,, 

Beşiktaş Ankarada Maske : 
Sporla 3 - 3 berabere kaldı 

Harbiye lstanbulsporu 4-0 yendi 

(Devamı 4 üncii aayfada) Maçların tafsilatı 3 üncü sayfamızda 
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M ı • y k"'J t• d Hastalıktan 
Yerli, yabancı ve te'lif, tercüme a ) ye e ~ e ın e ~ÜT~ k Q he kötü ilaç 
Hiç böyle Bobstil 

olur mu? 

bütünedebive-felsefie;erleri,dur- yenı· tayı·n ve terfı·ıer AOmısyonu Yazan:Prof.Şükrü8ab&11 madan ve gayet dikkatle okuyan, 

okuduklar;nı da çok iyi anladığına Kuzu etine narh M i>ter Ruıı:velt demokrasi· Ey mutrüban, ey mutrüban .. sav-f köşeye yerleştirilirdi. şüphem olmıyan genç ve kıymetli • ~ere, İngiltere, Çin .-c sa-

t:.n nevadan yükselir. Bütün canlar, sumathaneye top- bir edebiyat muallimi, geçen gün Vekaletin hazırladığı terfi listesi k o y m a k t a n ıreye, Y&rdıma çoktan 
Bülbül ııihı şevki lguh:ıe, hlme~ .. dem ~:n~!~: so(şn:y~)~tiram makamın- Beyazıttaki ağaçlıkta yine bir şey- M 1· V k·ı ı· M 1 h be .. R 60 Alt K r mu V 8 z 9 e Ç t İ karar verdmiş,b•ödünç ve kira. ka-

gaze an o -.um· ı · !er okuyordu. Sordum: a ıye e a e ı emur arı ara.. ase cısı ıza , ıncı o nununu a u maksatla meclise, İndi Hak'ta dün gece, sultanlık - Buyu~.un!.. • . _Nedir okuduğun yine? sında bir tayin ve terfi listesi ha- hasebecisi Mehmet Ali 60, Levazım Fiyat Mürakabe Komisyo - uzun münakaşlardan sonra, kabul 
ağlan eyledim. Derdı. Böylece {ayini ceın)i kü- Cevap verdi: zırlanmıştır. Listeyi aynen neşre- ve kıymetli evrak Müdürlüğü ay- nu kuzu etine narh koymak. ettirmiye muvaffak olmuştu. Ar· 

Militi Rabbaru evinde, hayme bün-1 şat ederdi _ Mevlfuıanın bazı rübailerinin, diyoruz: niyat muhasibi Muvaffak 50, Ma - tan vazgeçmiştir. tık Amerika muavenetinin hızını 
yat eyledim.) Ayine, bir ney taksimi i!ı. başla- manzum tercümelerini okuyorum. Maliye kırtasiye müdürlüğü mu latya muhasebe müdürü Saffet 50, Yapılan tetkiklerde kuzu - hiçbir şeyin durduramıyacağı kat-

(Üçüncü sel<lm) .. .. n_ı~dı. Taksim bitip de peşreve gi- _ Kimin bu manzum tercüm1>o hasebecisi Bahir 260 lira, İstanbul Hususi Kalem Müdürlüğü Büro nun hayvan borsasındaki can. lyetle tahmin olunuyordu. Fakat, 
!!er gece kuds.ilere, c.iinı gonülden 1 rilınce, herkes ayağa kalkardı. (Se- 1 , kırtasiye deposu atölye ustası Şadi Şefi Emin 40, Yozgat Muhasebe lı olarak satışı, kesildikten geçen bir yazımda tafsilatını an-

• hıl deri~. ına) etmek ist;venler, birer birer e~ Alay ettiğiniz genç şairlerden 130, İstanbul kırtasiye deposu baş Müdürü Tevfik 40, İstanbul muha. sonra kasaplardaki satısından !attığım veçhile, infiratçıların 
Hep cemaır Hakka, ya hu ve ya ortaya çıkarlardı. na memur muavini Avni 175 lira, İs. sebe kontrol memuru Yunus 40, ancak bir iki kuruş farklı gö- memleket dahilindeki propag-anda. 

menhıl derim. Bu sema, (mukabelei şerif) gün- ı ı ~
1

~: k e b n kimse ile alay tanbul hazine avukatı Edip 170 İzmir tahsil şubesi şefi Halil 35, rülmüştür. Buna göre, komis. (arı ve bu meyanda Amcrikan:n 
Hak yeri ıı.Ju gönı .. . Hak ben ile, !erinde, semfilıanelerdeki (sema)a t ır ler eazun geçenlerle lira, İstanbul kırtasiye deposu an· Hususi Kalem Müdürlüğü Mümey yon tarafından konulacak sa- eski Londra Sefiri Mister (l<cne· be b d. 0 d k. . . e mem, yanız n , 
H k H kk • 1 1 bn Hak ile e:;;::m~z ~ ~~ a 

1 .me_ra~ım ı:ra sevi~tiklerimle, sevdiklerimle, be- bar memuru Rasim 140 lira,, Anka- yizi Raif 35, Erzincan muhasebe tış fiyatının piyasadaki bu - di)nin sık sık tckcrriir eden ik z. 
a , a a vası o up.. en kendi- . ekz ı. at a s1emad IJın 'be~nure ğendiklerimle tatlı tatlı şaka ede- ra kırtasiye deposu anbar memu. müdürü Canip 35 liraya terfi et • 

1 
günkü fiyattan daha yüksek !arı Devlet Şefini hayli yormJktr.-

me hı1, hıl derim. f gıyme de şart oma ıgı gı ı, çıp- . ru Hüseyin 125 lira, İstanbul kır - mişlerdir. Tevzii arazi komisyonu olacağı anlaşılmış ve bunun dır. Balıu.•ııs ki İngiltereyi çuk , a-
[Bunlara benzer altı kıt'adan 'lak ayakla sema etmek mecburi-! rım. Am b kalan bunlarla hep tasiye anbar memuru Orhan 110 reisliğine 140 lira; Abbas Mutlu, üz:erine narhtan vazgeçilmiş. kından tanıdığı mefmz olan ,.

0 · d t d ··1d· - ma aş 1 Al. t· 
sonra) yetı e mevcu egı L al d. 1 • lira, Kırtasiye Müdürlüğü muha • Emliık Müdürlüğü kontra örü ı ır. Ruzvelt idar°'inin Büyük Britan· (D .. d.. ·· • ay e ıyor. • ANLAŞ L i 1 

• or u!1cu selam~ .. Sema esnas:nda, kollar açılmaz- _Başkalarının da kahyası deği- sihi Süleyman 120 lira, Kırtasiye 140 lira, tevzii arazi komisyonu a. I AMIYAN B R Ş ya hükumeti nezdinde uzun ıııihl· 
Ey aşıkan, ey aşıkan.. kim _gors~ dı. Ell~r, göğüs üzeri~de_ bulunur- !im! Hele oku şu manzum Mevlana Müdürlüğü memuru Kiızım 100 li. zası Hüseyin 140 lira. tevz ii arazi Diğer taraftan kasapların det müm.-.•ili oı.n bir zatın rnn 

iıu hoş dilberı. du. Sag el ıle, sırttaki lıbasın (l] tercümelerini de görelim! ra, İstanbul kırtasiye deposu dak·; komisyonu rei.si Lfıtfi 120 lira ile nasıl olup ta hayvan borsa • ifade ve düşünü~ tarzı Jıakikatrn 
Aklı, huyu berbat olur.: her an 1 yakası tutulur; rol el de'. hün:ıet Kıymetli edebiyat muallimi bun- tilosu İffet 75 lira, İstan.bul ~ırta - tayin edilmişlerdir. sındaki canlı fiyattan ancak Amerika umumi efkarı üzer.nde 

. . • olur. bır sers~rı. ıfode eden bır şekilde, saga dogru !ardan dört, beşini okuyunc3 şaşa- siye muhas~be memuru Ismaıl Kad Giresun Defterdarı Sıtkı Ankara 

1 

bir iki kuruş fazlasına sata - az veya çok tesir iJ,a edebilir. (Ayın)lerın guftelerı, ekserıya kav~turulurdu ... Baş, hafıfçe sol !adım. Demek birçoklarının nasır/ ri 75 lira, Istanbul kırtasiye mu • mektepleri muhasebeciliğine, Kır- bildikleri bir türlü an\a<ıla - (Kcnedi)nin zannına göre Bırle-
c.cn~bı Mevlfınii'nın (Divanı :ı<:;e- tarafa doğru çevrilir, ~yaklarla ya- şairi, diye alay ettikleri delikanlı. hasebe katibi Cemil 75 lira ücrete şehir tahsilat şefi Ahmet Plüver ı r-.arnaktadır. Çünkü bu iki ~ik Devletlerin harbe filen htiraki 
bır)ınden ve hazan da (Mesnevı)- rım çarh atılarak sema edılırdı. Ve Mevlanay bu kadar iyi anlıyacak terfi etmışlerdır. malmüdürlüğiine, Bu.sa tahal-k •1< kuruş farkın ne toptancılara bizzat öniine geçilecek fenalıktan 
den intihap edilir. Tarikatlerin il- buna (post çarhı) denilirdi. ve bu kad~r mükemmel tercüme .,. Ankara kırtasiye deposu baş _ şefi Ali Rıza Gaziantep varidat 1 ne de kasaplara yelişmiycce • daha kötii bir ilaçtır. Ne kafilelere 
gası zamanına kadar, muhtelıf ma-ı (Ayini şerif) çalınırken, (selam) decek kadar şark edebiyatına vakıf memuru 175 lira, tevzii arazi ko - kontrol memurluğuna, İzmir Yeni ği muhakkak görülmektedir. harp gemileri terfikine ve ne de 
kamlardan takrıb<'n otuz kadar aralarında tevakkuf edilmezdi. Ve ··ba· vezni denilen en oor vez- misyonu reisi Numan 175 lira ile şube tahakkuk memuru Fazıl Kar. Bu vaziyet karşısında bazı hatta 5ark sahillerinde muanen ( • · ) b · t• ve ru ı k 1 A d l rl 1 
avm estelenmış ır. istiyenler selam başlarında sema- h · '·'m bir şairmiş. terfi etmMerdir. Şl)'aka su be tahakkuk sefliğine asap arın na o u an ıay - bir mesafeye kadar karakol gemi· 
~ir (ayin) in_ (dört selii~)_dan 

1 

dan çekili~lı;r; istiye~~er de.ayni za-j neG:l~ ikinci~ine: ;ı'3irinc~~ni Ankara ievazım Amirliği mu. maaşla;ile naklolunmuşla;dır. van borsasına mal getiren sü- !eri dola5tırmak suretile Bü~·iik 
murekkep oldugıınu aTZetmıştık... manda semaa gırebılırlerdı. h t am bıle .. ikıncısını ıse - -------- rü salıiplerile anla~a ak bir Britauyaya gönderilecek gemilerin B 

.. 1 •.. d'. t ı· oo·lm k şa san anım h·ı ld • 1 kt d hd t b' h d 1 ı· . 0

'' ece, ayını or. ~e am~ . e - Ayini şerifin terennümü hitam yeni tanıdun, bununla da yakası d ı e yapı ıgı sanı ;na a ır. ma u ır sa a a o sun se ametı-
ten maksatl~rın bu:ı d~, ayın dur- bulunca, bir (aşır) okunurdu. Böy- vazolu şair, bobstil celebi filan diye seyyar şerbet Is tan bul a niçin Bu yolda tahkikat yapılmak. ni temine taraftardır. Ancak umu· 
rr.adan, sem~zenlerı bıraz d~rdu- lece ayini cem, bitmiş olurdu .. : eğlenirler. Konuşurken kendisine ._t;;;a;;;;d;,;ır.,._________ ıni olarak İngiltereye yardım fikri. 
rup dınlendırme~~ır: Ve ~ynı za- Aşn, (Fatiha) takip ederdi. Bunun 1 yukarıda adı geçen nasır şairi ile Ve SUCUiuk yasak çay y 0 k ? ne muhalif değildir. 
manda (usul) degıştırmektır. ·· · d (şeyh) tarafındon bir !\' ı·· "d bahsedecek oldum. Gara1·/ar JQ Şimdi anlaşılıyor ki Ruzvell 27 ff . . er 1 ( ""- d- k) uıerıne e ., ıev ana an Uı . 

ırıncı s. am '._il'• ya ~~u uye gülbank çekilir, hazır olan canlar J o ise bana Mediınadan tutturup H Jb k" h . . d k" Mayıs ocak başı miisalıabesini yap-vey~ ~devrı rı;van) denılen ~ller- tarafından da aşk ve şevk ile: Sadi'ye, Şirazi'ye, Hayyam'a, At- Terkosun menba suyu a u 1 şe rımız e 1 madan bir gün evvel Tokyoda Ha-
fle ... )ıkdıednc~,sel.amla,r,_l <M.~v-~evı_ ev- - Hıl ı'l, u, ıl.... tar'a, Hakani'ye, Kafıni\e, Feyzii d j ye satılmasına tacirlere 2s_oo sa. n d. ık Be 1 e diye maki ne riciye Nazırı Matsuoka Amerika 
erı ı erı usu ı e .. uçuncu s1>o . ' . . . Hindi' e Cuneydi Bağdadi'ye, Yu- d ld müdürlüg~ Ü h:ftişlere mümessilini kabul etmiştir. Japon 

lam, evvela (devri keb:ir) ve sonra DBıye, m~ab.el~ edb~!~dı. d hal nus'a ;uzuli'ye Şeyh Galib'e dair m Üsaade edilmiyecek ı Ç a Y tevzı e l 1 gazetelerinin neşriyahna göre gö· 
"Üriik semai usullerile.. nihayet u sure "' ayın ı ... nce, er ' ' f d t ı· B l"' · baş 1 adı · · k r·ı 
' ti [ · f ı ] k ı öyle •evler okudu, hem arsça an, Beledı·ye, sıcakların başlaması Ça.y v_ e Kahve. tha at r ıgı 1 rü~menın mevzuunu gemı a ı e-dördüncü selam yine (evfer) usu- suma ar yanı, so ra ar uru ur- ' . .. k ed .. k d 
1.1 best 1 ,_,.' v· b tel · 1 du Mevsimine göre meyvalar ve hem arapçadan, hem tur Ç en oy- üzerine şehirdeki su ve şerbet sa • şehrımıze g_elmış olan 2500 sandık Belediye Makine Müdürlüğü, !erinin Ameri a onanma veya ı e e enmıL e es erın ma- · k d ·· 1 lfımat te t t 1 t tayyareleri tarafından himayesi kamları her ne olursa olsun, bu ı yemişler çıkarılarak bir taraftan le şeyle.r 0 u u ve .. 0 Y __ e __ ma falla- tışlarını sıkı bir surette kontrole çayın vzıa mı am_am amış ır. garajları kontrole ba~lamıştır. Ba.. 
Usuller hl·ç deg"işmezdi bunlar yenilir. Diğer taraftan da,. verdı kı bu sefer busbutun a karar vermiştir. Seyyar şekilde su Fakat bu ç_ay~arı alan Is-.anbul pı- dema her garajda benzin bulun _ teşkil etmiştir. Bu himayenin Ja· ' ı kaldı nda!<: tu rlarda mal bu ponya bakımından doğurabHeceği ff C · ı· t tim .. dd ti müsahabete koyulunurdu. yıp m. V'I! şerbet satışına müsaade olun - yasası • · 1 cca .. .. ··.,·· • masına müsaade olunacaktır. Yal. 
• (aı;a ~~'ğ';,,~~er~;e;; dah~:ımeak Mevlevi dergahlarına ve bilhassa Genç diye bu~lara cBodbstilk. dli~ mıyacaktır. Boyalı şerbet imaline lunmadı_gı h_ayretle . gorulmu~.ur. nız betondan depoları mevcut olan neticeler üzerinde serırin dikkat na 
.. b. b k "-' t k d meclislerine kat'iyyen içki girmez.. yenler, ya bobstılın ne eme o ve suların irine buz atarak soğu - Bunun uzerıne kendilerındeıı çay- 'garajlarda benzin bulunmasına mü zarı çekilmiştir. Bilahare Japon Jla 
uzere - ır uçu ......, saa a ar • h t h ·· l l tt ki d · fa rı'cı've Nazırı İn~iliz, İtalya v• Al· ·· d. B C '. ) ba la d di. duğunu bilmiyorlar, ya u er gor- tulduktan sonra "satılmasına mani arı nere ere sa 1 arına aır • saade olunabilecektir. Ayni zaman n ~ :~:~ '.· ya':ı,

8

'(v:ied'" dev!,·ı m.:Oaa~ (Daha var) dükleri s_a_ ka_l_lıyı ?abalan ve yahut olunacaktır. Bundan başka_ su. s.a .. - turalar istenmiştir. Verilen fatura da ahşap garo.jlar da kamilen ka _ manya sefirJ.,rini de kabul eder.-!< 
d - lı ( ) ·ı c· . ) da her gorduklerı kaytan bıyıklıyı. tanların sattıkları suyun cmsını U- k_opyelerinin _çoğu Anadoluya ai:- patılacaktır. Mahalle aralarındaki vaziyet hakkında fikir miidavele-sın a - ça nan peşrev ı e, ayın - b .1 1 1 • b • t t tır Mahallerıne yazılacak ve ha 

1 
hakk d )erinde bulunmuştur. Mister Ruz-ln ı· d 1 (1) Hususi ayinlerde, derviş hır· bo stı sanıyor ar. zerlerıne yazmala•ı mec un u u- . · . - garaj arın kaldırılması ında a 

( son se am) ınd ailn. sonedir~lça kınan Osman Cemal KAYGILI lacaktır Yapılan kontrolde satılan kıkaten faturalardakı adreslerde herhangi bir garaj buhranına mey. velt müsahabeııinin ertesi giinii lıu s~n peşrev e ave ece o- kası giyilmez. · bulunan kimselerin bu malları a _ kafile meselesinde sarih bir vaziyet ıur0 
.. a, mukabeleı· şe·ıifı'n yalnız su etiketind_e ."azılandan başka bu dan bırakmamak üzere tetkikler t 1 
' ' ı hib ı d ı ak lıp almadıkları tahkikatla t''sbiı 1 · 1 dı almaması ve sadece ngi tereye tes· musikili kısmı üç saate tekarrüp l ' unursa sa ı ceza an ırı ac ve yapı maK a r. lim edilecek silahlnın yerinine 

-'erdi ' •HKEMELERDE VC PO L IST E 1 böylelikle Terkos suyunun memba olunacaktır. Bundan sonra gelecek Davet 
"" .,.. art·1 t · edil d h 1 varmasını temine çalışılacağından t vu diye satılması da önlenecek. p ı er evzı me en azır a • 

Ayini Cem nan tevzi listesi al:ikadarlarca göz İstanbul C. Müddeiumumiliğin • bahis ile iktifa etmesi çok mllnalJ 
(Bektaşiler)de olduğu gıl>i, Mev- Mahpus kocasına eroı·n go··tu··ren tir. den geçirilip tasvip edilecektir. den: görünmiiştiir. 

levilerde de (ayini cem) vardı. Fa- İstanbulda bulunduğu anlaşılan Bugiin de Fransı.z - Amerika mil. kat 
"'11 · b'' b-tün.. ·d· ld Tqraya 1500 otomobil lastiği K h t · b n · etli Saray hakimi Halit Öz nase'-·tleri had. bir safha~a girmi• M:~~vi~:::in usay:.i ce~~~ ~a- kadın yakalandı, adliyeye Veri i gönch!rilecek a ve evzıa ~:;ı~)~cele memuriyetimize mü : ~örü~yor. Fransaya 1cıır;, Ameri: 

ıitti. Ve tarikate mensup, 'herhangi • Ticaret Vekaleti şehrimizde bu- Vilayet, bugünlerde gelmesi bek racaatı. kanın alabileceği biçok tedbirler• 
bir sahıs tarafından, - ekseriya, lunan otomobil lastiklerinden 1500 !enen müsaadeden sonra kahYe Askerlik ikmal imtihanları den şu tertip ile bahsolunuyor:• 
şadümanlık izharı maksadile - ter- Kadın eroinleri gömlegv in dikişlerine koymuş kadarının taşra vilayetlerine gön. tevziatını kaza kaymakamlıkları 1 - İşg:ıl altında bulunmıyan 
· dil. d' 'l ğ k · Üniversite Fakültelerile diş ta • F · k ·· d•rilmesinin tip e ır ı. derilmesine müsaade vermiştir. vasıtası e yapma a arar verrnış - ransaya yıyece gon , 

Ayini Cemi tertip eden zat, Kadirgada oturan 32 yaşlarında 1 şında Feriha ile Filyokuşu'nda o - Bu hususta Ticaret Müdürlüğü- tir. Kaymakamlıklar, mıntakala - babeti ve eczacı mekteplerinin son durdurulması. Halbuki esasen bu 
( eyh) tarafından tensip edilen Mahmut kızı ~igiır adındaki ka • turan Macidin karısı Nedime dün ne bir de tevzi listesi gönderil • rındaki kuru kahvecilerin, miıes _ sınıflarında askerlik ikına! imli • yolda sevkiyat ba~lnmı~ değilrlir. 

· · - d d ki dın bu sabah Istanbul tevkıfhane •. · bır dedikodu yu .. zünden kavga et - k ı ı·n ihtı· a n k !ay a tesb·t hanlarına dühden itibaren başla - Yalnız bir•ok tasavvurlar a~asıııda gecerın günu, na i e yeme er miştir. Bu listedeki mi tara göre sese er y cı ı o c ı , 
yaptırır. Meyvalar, kahveler, çay- sine gelerek mahpus bulunan ko- mi.şlcrdir. lastiklerin sevkine başlanmıştır. edebilecekleri için tevziat çok iyi nılmıştır. Bu imtihanlar 16 Hazi • ayda iki gemi erzak yollamak pro• 
!ar aldırır. Her şeyi gündüzden ha- cası Vedat Işıkkandıranı zıyarete Kavga esnasında Nedime Feri - İstanbul için de 400 kadar lastik bir şekilde yapılmış olacakt,r ana kadar devam edecektir. jesi de hayli zamandır uzoktan par. 
ıırlat;rdı. gelmiş, getirdiği temiz bir göı:nJe.. hanın başına bir sopa vurarak a. ayrılmışsa da bunların .te~ii için Kaymakamlıklar şimdiden müra - • !atılan bir ümit yıldızıdır. Bina n-

Gavriresmi olan bu (iıyin) ge- ği kocasına vermek istemiştir. ğır surette yaralamıştır. henüz müsaade gelmemıştır. caatları kabule başliyacaklardır. d-:--- aleyh bu tehdidin Vişi üzeriı•ıle 
· ·d tlil d ·ht to ı Fakat kadının hali gardiyanlann Mes'ut b"ır "ız IV8Ç fazla bir tesir Y. apaca~ iimit edile· cesı. ave er erga a P anır- Tatil kuralan 

lardı. Cemaatle yatsı namazını kı- nazarı dikkatini celbetti.~inden Ni. Yaralı tedavi altına alınmış, 1 Sağlıklı çocuk büyütmek Müteahhit tüccar B. Mehmet mez. İkinci nokta da takriben bu 
lıarlardı. Ve ondan sonra, (m""'- garın elindeki göml··k alınmış ve suçlu yakalanmıştır. Tatilde çocukların sokaklardan . . . . . ih mahiyettedir. 

-, B 1 ı b k - ıhh t Ali Taphğın kızı Bayan Mer k' dancı dede)nin: dikişleri sökülünce içerisinde ero. kurtarılmalan ve faydalı bilgiler ı gı_ ı e a ım çocugun s a ı- .d.. ! _Fransız Afrikasına sev nah 
b 1 nd "'· ·· ··lm·· t.. Yenı" ti"ftik mabaulu'" . le · ı·ç·ın mekteplerde açı- ni temınle beraber bakım zahrne. Taptık ile Vakıf Paralar llii.ı u- durdurmak. Halbuki bu netire de - Ayini ceme salaiii\8!.. in u u u,.,~ goru .uş ur. ,grenme rı . . . d. . ç · rü B. Kemal Güz'ün oğlu genç 
Kadın derhal yakalanarak cür- ·.acak olan tatı·1 kursları 14 tem • lını de yarıya ın ı_rır. ocugunu - e<ıasen tahakkuk etmis bir knfi· Diye, nida etınesi üzerine, su- Tiftik ihracatının mürakabesine k 1 k ld - lt k muharrir arkadaşlarımızdan Dok. k db" 

1 mümeşhut müddeiumumiliğine tes daı·r olan nı·zamnamenı·n 15 ın· cı· da faaliyete geçecektir. Mek • zun aç ay ı o ugunu ve a ı u. , d 
1 

. d'' kanın alabiltteği ı.trço te ır er· ınathane [yani, yemekhanede] top. '.IIUZ ı ·1 d · · · b. tor Hamit Güz ün üğün erı un d ild lanırlardı. lı·m edilmış· tir. t~ı.kü·ı d 1 d k. çocuk bahçeleri de 23 ruşluk posta pu u ı e a resı_nız~ ı bash bir mahiyeti haiz eğı ir. maddesi mucibince ~ e en .ep er e ı ö,..O p k t ı 1 nI d yapılmış · 
Yemek, evvelce yenilmiş olduğu 

için, ortada sofralardan eser gö
rünmezdi Her tarafa, postlar dö
§enirdi. Neyler ve kudümler blr 

Bir kadın arkad--ını aopa ile l H · d k·şat olunacaktır. ı ze bildiriniz, size (BAKIM LT T) ar 0 e sa 0 ann 8 • 3 _ Fransamn Amen"kada bloke 
-.. hey'et bu yılki nümune eri hazır. azıran a u 1 . . d .. d 1. tır. Genç evlilere sonsuz saadet-

1 
b t h Yaraladı h · Yemek parası olarak 20 lira üc. erımız en gon ere ım. .,d;lmis alaeak arının ser es ıra· lamıştır. Nümundrrin şe rımiz l !er dileriz. · k yf' 

1 
d Al 

1 ğ.. de t -etıı· çocuk kampları ise 30 Hazi- Çocıık Esirgeme Kurumu Gene kılmaması. Bu e ıye e m•n • Küçükpazarda, Süleymanıye so- İhracat Başkontrolör ü un eş- J.Aiiiiiiiiiiiİılı••••••••••I · · kd' t ·v 
randa açılacaktır. Merkezi ANKARA Fransız mütuekesınm a ı arıcın-kağında 9 numarada oturan 22 ya.. birine başlanılmıştır. den •ani bir sened.-nberi devanı e-

-----· .. ~----------""!"'----~------. 
~ ~~~~~~~! 

Bu sabah gözlerimi açtığım ı.a. Gülüyor .. herhalde ortada benim bomboş duruyor. Her şeyi öğren • mi görünce neş'esini zaptedeme • 
man, kendimi bir hastane odasın - bilmediğim bır çok ~yler dolaş - mek iç'.n doktorun gelmesini bek- di: 
da buldum. İlk önce şaşırdun, son. mış. Sorguma cevap vereceği yer- liyeceğim.. - Maşallah, maşallah .. bizi çok 

t 1 d Y 1 de başka Şeyler SOruyor: · Baş tarafımdaki tabelaya baka. korkuttunuz Ferit bey .. bugün ber ra her şeyi ha ır a ım. ara an • 
f t . kl _Bunları sonra a··g·renirsiniz as. rak bazı şeyler ög"reniyorum. Has· halde iyisiniz değil mi?. mıştun. Son gecenin ecaa ı a ı • al 

ma geldi. Hangi istikametten gel- teğmen.. siz şimdi söyleyin baka - taneye gıriş tarihim,. 21 gilı::de~ • - :e~kür ederi~ doktor. Y • 

.Müellifi: İRFAN~ diği belli olmıyan meçhul bir mer. lım nasılsınız?. ı beri burada bulundugumu soylu - nız, bır şeyden haberım . yok .. ne 
" mi, beni olduğum yere yıkmıştı. _Vallahi bilmiyorum, 'lıerhal • y_or. Teş~islere.~a~ı~orum .. hem. oldu:" ve ne olacağım, hiç bır şey 

Fakat ben kalçan)dan Yaralanmış- d 1 nasıl • şırenin soyledıgı gıbı.. bılmıyorum. •. 
Edebi Roman: 48 

Bu sırada etrafı gündüz gibi ay. lyorlar. 
dınatan bir şimşek çakıyor ve bu ı Karanlıkta ne olup bittiği pek 
ziya tesiri altında, asteğmen Feri- anlaşılmadı .. sabaha kadar d~a.. 
din gözünün önünde süngüler par- dan çakan şımşek karşısında sun-
lıyor .. mangası yaklaşmakta.. güler mütemadiyen parladı. 

Son kuvvetini topliyarak bağırı. Asteğmen Ferit, bunları pek gö-
. remedi. Yalnız; fersizleşen gözleri-

J-Or · l bir ·· -
- HüsıUl çavuş!.. nin önünde ilk zaman ar suru 
Manga o tarafa yakaşıyor ve iki süngüler parladı ..• 

iç k '<ı bir ağızdan bağırıyorlar: - 11 -
K t ııı Dört aydanberi yazmak fırsatı • - omu anımız ..... 

Cevap yok .. yalnız bir inilti... nı bulamadığım hatiralan bugün 
ş.mdi. bütün takım bir araya tekrar ufak kağıt parçalarına kay-

toplandı. Meçhul istikametten ge. detmeğe başladım. 
len mermilere çok güzel şekilde Harekata girdiğimiz giindenbe • 
cevap verildi. ri bir çok hadiselerle karşılaştım. 

A tık ses yok .. bütün takım as- Bir ay evveline kadar olan biten 
te.~men Feridin etrafında .. ellerin- her şeyi 'hatırlıyorum. Fa.kat bun
den 1:elen her §Cyi yapmajia 1<alı;ıı. dan şonraı;ı meçhul.. 

de iyiyim. Bun an evve N b ··ğ k · · b·legı -tım. Halbuki şu anJa başım sargı. cZatürree .. sağ kalçasından ya - a zımı 0 renme ıçın ı 
l ·· ·· ·d t k dun?. ralı .. kafa tasının sol geri kısmı ı mi yakaladı. 

lar içinde .. so gozum a e a apr 1 _ Tehlikeli bir vaziyet atlattı • - Acelesi yok asteğmen.. fazla 
lı .. bunun ne olduğunu bir tür Ü . . , z:edeli ... > • dilik. . 
anlıyamıyorum. Başka yerimden nız. Hem zatürree, hem de ıki yerı b. . konuşmak sizin için şım ıyi 

? 1 .d. . Başundaki sargılann sebe ını bir şey değil. Bir ay evvel yaralı Yaralanmama imkan var mı.. nizden yara ı ı ınız.. F k t 
• .. 1 ancak anlıyorum. a a ne zaman olarak buraya gönderildiniz, yakın Gözümün önünde hala süngu er _ Ne diyorsunuz?!. 

d olduğunu bir türlü hatırhyamıyo. da da iyi olarak buradan çıkacak-parlıyor. Sanki o zamanı şu an a _ Heyecanlanmayınız.. henüz 
ı .. th· b ' d rum. O gece yalnız kalçamdan ya-yaşıyorum. :l>i u ~ ır erman ~ her şey bitmiş değildir. Bir arzu -

sızlık hissediyorum. Vazıyet ımı 

öğrenmek için, içeriye giren hem- j nuz W1X mı?'.. . . 
şireye sormak mecburiyetinde ka. - ~şekkur ederım hemşıre ha.. 
lıyorum: nım .. demek böyle ha?. 
· - Nerede bulunuyorum hemşi- Cevap vermeden dışarı çıktı. Dü 
re hanun?.. şünmeğe başladım. 

- Kolordu hastanesindesiniz as. Zatürree ve iki yerimden yaralı 
teğmen.. imişim .. demek ki başım bu sebep-

- Ya!.. Bu kadar uzaklarda be- le sarılmış .. yattığım odada başka 
nim :ı:ıe i~ var acaba? 1 kimse yok.. yanımdaki karyolıı 

ralandığımı biliyorum. 
Hakikaten müthiş bir tehlike at. 

!atmışım. Yaralandığım mıntaka 

neresi, burası ise neresi.. arada 

günlerce yol Var .. nasıl getirildim 
ve nasıl tedavi edildim, hiç bir şey 

bilmiyorum. 

Biraz sonra sabah vizitesi baş -

lııdL Doktor be:ı:ıi.ın bugünkü hali-

sınız. 

- Ba<ka? .. 

- Bu kadar kafi.. başınızda ağrı 
filan hissediyor musunuz?. 

- Bilmiyorum, yalnız derma • 
nun yok .. 

- Eh .. tabii.. hem 40 derece a • 
teş, hem de iki yara ağrısı 81!Bi 
dinç yapamazdı kl: 

(Daha nr) 

degeİen bir haldir. Binaenaleyh ye. 
ni bir unsur olarak ileri ıo;ürülecek 
bir mahiveti haiz dei!'ilılir. 

4 - A;,,erilcanın Visi Sefiri (Lea
h~·)yi geri ~ağırmak. 

5 _ Fransa ile diplomatik müna. 
scbetleri ke•mek. • 

Bu S-On lki tedbir hakikat halde 
bir fiilin muhtelif safhaları gibi sa
yılablir. 

I>- Fransanın garp yarım küre ;n 

deki topraklarını isgal etmrk 1.l!ı 
suretle Martinık adaları ve Afr;·~
nın Amerikaya miitevttcih limanı 
Dakar Amerika kuv,•ctlerinin eli· 
ne geç.,.,ck demektir. En Mİİ''"'ir 
tehdit unsuru ağlebi ihtimal bn son 
t~sviyc tttnıdır. Beş ev,·elki rarrlrr 
daha zivadc manevi bir kı:·ı'letl 
hniz oldı;ihı halde Fran'1~ mü lcm
l~ke topra~Jarının lsgRli Fransa ile 
haı·p için knt"i bir ad ın sayıl · '" 
!ıdır. Normandiyanın znptı da fi'i· 
yata geçilmPk manasınadır F n
ıı;ızlar müsten1lekelerini nereden \'e 
kimin tarafı11d~1 n tcca,·üze uğr · :ı 

müdafaa tdeceklerini tckı:nı lo ık· 
(Devamı ' uncü Sal fo.!e) 



SAYFA-3 ,. ------

l SPOR 
Elçi Vinant Malta ada•ı 

Amerikan yardımı Her türlü 
nınarttığını söyledi karşı 

taarruzs. 
koyabilecek 

Galatasaray 
F enerhahçe gi 

1- O gendi 

Suriye ve Lübnan· Niçin akıl 
Doktoruna •orulmuı? 

Vaşington, 8 (A.A.) - Birleşik Malta, 8 {A.A.) - Malta valisi 
Amerikan~.n Lond~a. Büyük Elçisi Dobbie ahaliye hitaben radyod~ 
Wınant dun Harıcıye iNezaretıne söylediği bir nutukta adanın biı 
bir ziyaret yap~ilr. Winant cuma istila teşebbüsü ihtimaline karş 
günü ayaı_ı azası önünde yaptığı looyması icap edereğini söylemli 

MÜTTEFiK ORDULARI 
EN MÜHiM HAREKAT 

HAREKETE 
Son Telgraf rehlrimi• Milli Ta-• 

sarruf Cemiyetinin ·kısa panta• GEÇMESILE 

haber verilen beyanat hakkındaki ve şöyle demiştir: 

Beşiktaş Ankarada 
3 • 3 berabere kaldı MEVKllN 

SAHASI HALiNE GELEN 
HUSUSiYETLERi NELERDiR ? 

BU !on ve ceketsiz .!:"Zmek• hııkkın· 
daki fikrini ele alarak bir anket 
yapmış~ anketi 1apan arkadaş da 
herhalde lıu fikri benimsememiş 
olacak ki koşa koşa akıl doktoru-

haberleri teyit veya tekzipten im- Malta, Giritle mukayese kaıbu ~ Fenerle G. Saray arasındaki re. 
tina etmiştir. Bununla beraber her- etmez bir mukavemet imkanın• vanş mahiyetini taşıyan hususi 
hangi bir taratta.,yeva Ingilterede maliktir. Mes'ul subaylar da bı. maç dün Kadıköy stadında büyük 
barıştan bahsedilıfıesine doğru bir miitaleaya tamamen iştirak etmek. bir kalabalık önünde yapıldı. Bir 
temayül müşahede edip etmediği tedirler. Maltayı terketmiyeceğiz . hafta evvel ezeli rakibine on kişi 
hakkında sorulan suale sefir şu ce- Adanın ne Almanlar, ne de İta!- kalmak suretile yenilen Fenerli • 
vahı vermiştir: yanlar tarafından işgaline müsaa- l'<!rin bu hafta ne yapacakları me • 

Yazan: /. F. S. 

Mü.ttefik ordular nihayet diln !tavassut ederdi. Esklden ipeıt .:umllfW1 
sabah Suriye ve Lii.bnanın istilii ı>ek maruf v~ Avrupaca makbul id~ heı 
taarruzuna bn•lad 1 MiiJı' ı.•. tarafında yüzlerce tezgah işlerken, bu-

. ~ ı aT. ım '"" ıün bu sanayie rağbet kalmadığından 
dıselere sahne olacağı ınu.lıakkak. ıtıemen hemen bütün bu ipekli mal çı
olan bu mevki hakkında okuyucu. karan tezgillı.lardan eser kalmamı:; gibi
lanmıza tafsiliit venneyi faydalı ılir. Hükfunette hiçbir tereddiit mev- de etmek niyetinde değiliz. Malta r kla bekleniyordu. 
buluyoruz: • Nehirler 11e Ziraat cut değildir. Bu milletin mubare- kendisinden beklenen vazifeyi ifa Oyuna G. Sarayın hücumile baş.. 

besidir ve millet de bunu biliyor. ya ~ukte_dir. olduğunu isbat ede- landı. Fakat derhal akını kesip ta. Bugün Fransız mandası altında bu-

w. t Anı ik d cektır. Hukumet ve harp hizmet- arruza geçen Fenerliler ilk anlar • lunan ve cenup hududumuzda komşu 
ınan , er an yar ımının 1 . M ltan t rih' . . . olan Suri- u umı h b k da 0 

Atı d 
. . . 'ttik b. ı erı a ın a ıne mazıdekın- da gol pozısyonuna giriverdiler ,_, m ar e a r s-

Suriyenin iki büyük nehri vardır. 1) 
Nelıriasl. Bu nehir Cebeli ~rkiye ile 
Ceebli Lübnan arasında bir tepeden ne
bean ederek, şimali şark.iye dogru akar 
ve Hama ile Humstan geçerek Halep 
villiyetinde bir kavs teşkil eder ve An
takyayı da dolaştıktan sonra Süveydl
yedcn Ak.denize dökülür. 

as enızını gı çe artan , ır ı den d h 1 k f 1 k tm M b · manlı devleti idaresinde bulunuyordu. 
'kt d kt ld • il' a a par a say a ar a ası açrn aşlangıcı seri ve fakat asa- o_ ~aman. Suriye: Şam, Bcyrut, 11'1.lep 

mı ar ~ geçme e 0 ugunu ave için hiçbir şey ihmal etmemektl'- 1 bi geçmektedir 11/ililyetıerile Kudüs ve Cebeli Lübnan 
eylemıştır. <lirler, G. Sarayın k~vvetli kadrosu Fe. müstakil mutasarrıflıldaruıdan ibaretti. 

AFRİKADA 

İngiliz tayyarele!ri Bin
gaziye hücum etti 1 
Kahire, 8 (AA.) - İngiliz hava 

kuvvetleri tebliği: 
5/6 Haziran gecesi İngiliz tayya

releri Bingazi'ye hücum etmişler
dir. Üslerine dönerken birkaç İngi. 

!iz tayyaresi Mantuba'da yerde du
ran düşman tayyarelerini mitral
yöz ateşine tutmuşlardır. 

~ •--<>-- nerin karşısıiıda daha iyi ovnuyor. Şimdi Fransızlar, buolann hepsine bir-

A 1 J.,..... den (Suriye hıükfuneti) adını vererek M E R K A D A Beşinci dakikada Osman muhak- hususi bir idareye bağlamJşlardır. 
kak bir golü lam çizgi üstünden Halbuki Çok eski devirlerde şaı,. ve 

Ruzvelte yeni sala- yakaladı. G. Saray kalesi karışıyor. havalisine (Suriye) derlerdi Şam şeh
Bu esnada o kadar bariz bir pena!- rinin hakiki ismi (Dımşık) iıİi (1). 

hiyetler veriliyor tı oldu ki hakem Adnan Akın bu- 0 Suriyenin coğrafi 11aziyeti 
'Vaşington, 8 (A.A.) - Senato nu bittabi göremedi... ile nüfusa. 

şefleri, silahlanmak program.nın Fene_:bahçe zayıf olmasına ~a~ • Suriyenin coğrafi teşekkülü ve mev· 
tatbikinde müşkülata maruz kalın- men haki'?. "".azıye_te geçmı~t':1'. k;ii !itibarile pek büyük ehemmiyeti 
mak dolayısile bahriye veya harbi- Tam on bırıncı dakıkada Nacının v~rdır. Eski devirlerde olduğu gib~ bu
ye nazırları tarafından lüzum gös- 1 bomba gıbi b'.r şütünü_ dir:k kur. gun de 3Yni ehemmiyeti hamili. Gerek 
terildiği takdirde herhangi bir fab- .. rıyor. Akabınde Nıyazının bır eski viliıyet taksimatına göre gerek.e 
rikanın idaresinı· hu'·kfunete devı'r şutu de Osmanın ellerınde.. bugdünkk ü şekline göre Suriyenin Akde-

0 ~ .. e i rolil ve mevkii her zaman gö· 
için Reisicümhura saliihiyet veren n beşinci dakikad~n sonu G. .onunde tutulacak bir kıymet ifade eı-
kanun Iayihasının sür'atle kabulü- Saray da açılıyor. Saliihattının fal mektedir. 

2) Bu da Erdün, nanu diğeri (Şcria) 
nehridir ki şimdi.ki Suriye teşkilatının 
(Erdün emareti) kısmında kaldığı için. 
bu nehirden (Erdı.in ve Filistin} faslın
da bahsedeceğiz. 

Bundan başka nefsi Şam şehrinin 

içinden geçen bir nehir daha vardır: 
Berdl nehri. 

Cebeli Havranın ctek:~erinden akan 
birkaç küçük nehir daha varsa da, bun· 
lar çöle dökülüp kaybolurlar. 

Suriyede buğday, arpa, darı, mısır1 
mercimek, nohut ve bakla mahsulü pek 
mük.Cmm.eldır. Dut ağaçları dahi tok 
olduğundan hayli ipek çıkarılmaktadır. 
(Havran) ovası ve (Ası) vadisinin top
rağı pek münbittir, bir çok yerlerinde 
senede ın.t kere mahsu1 alınır. 

nü kolaylaştırmak hususunda mu- ~lu bir atışla çektiği bir frikiği Bugi.inkü Suriye hükfuneti hudutları 
tabık kalmışlard ı r. Layiha pazar- Cihat uç_arak k __ urt.ard_ı. B_ır, az .. so. nra ·;inde· yalnız Kudüs, Filistine geçınl§- • Suriyenin tarihi 

d E f - t d tır - Şam, Hal·ep, Beyrut ve Lübnanda 
tesi günü senato•ya gelecek ve der- -~ ş agı'.' muthış hır şu u. _ıre • iki buçUk milyondan fıız!a nüius vardır. Suriyenin tarih! durumu pek ente-
hal müzakereye başlanması istene- gın yakinınden avut ... Her ıki ta • Sur'yenin büyük şehirleri Şam. Ha- •andır. 
cektir. raf da zaman zaman ha.kim oynu. \ep, BeYTUt ve ikinci derecede Hama Fenikeliler devrinde pek mamur o-

yarlar.. wns, Trablus~ Lhk.iye, Sayda, s~ tan Suriye, Fenikenın ı.icaret merkezi 

Bir devriye esnasında Maryland 
tipinde bir Amerikan tayyaresi 
Cant tipinde iki İtalyan denrz tay
yaresine rastgelerek birine hücum 
etmiştir. Bu tayyarenin arka top
çusunun tayyareden atladığı gö
rülmüştür. 

Macari-st-an_,,d_a_, -yollar- Ar.~erikanın üçün-
da sol tarafı takip CÜ deniz devi 

Tam otuz birinci dakikada Niya. <\.kke, Nao""'"" l Ya.ta ve h•yfa Filis- olan (Sayda) ve (Sur) şelı.ırlerile iş-
tinde kalmıştır.) tıhar etm.şti. Fenikelılcr Suriye sahil· 

ziyi top ayağında iken tekrar dü- Suriycnin mesaha; sathiyesi (138,040) lerinden Baltık denil.İne k•dar çıkmış, 
şiirdü!er. Fakat hakem Adnan A • ~ilometre murabbaıdır. Milattan evvel Ümitburnunu dolaşarak, ta o vakitten 
kın hayret edilecek bir jesti., bu Surıye kıt'asuıın ahalisi Suryan!, İbra- Afrikayı devretmişlerdi. Bundan sonra 

etmek yüzünden denize indir~C:li 
hadise çıkh 

Bertin, 8 (A.A.) - Macaristanda, 
yollarda sol tarafı tak.ip etmek usu. 
lünün kaldırı,lması lı'l milyon pen
gölük bir masrafı icap ettirmekte
dir. Bu vesile ile şuocihet de kayde
diliyor ki, Alman •sker !eri sağla
rını takip ettikleri için Macaris
tandan transit olarak geçtikleri za
man müşk!Nata maruz kalmışlar

ılır. Bu usul bazı hadiselerin çık· 

masına da sebebiyet venniştir. 

Knoks'un nutku 

Dünynın bugüne kadar 
görmediği en büyük deni:ı 
kuvvetini teıiı ebneliyiz 

Camden cNew-Jersey>, 8 (A.A.) 
9 adet 16 pusluk topla mücehhez 
bulunan <Southdak<>ta• zırhlısı 
dün Camden'de denize indirilmiş· 
tir. Geminin inşası 13 milyon ster
line malolmuştur, 

penaltıyı da vermedi... ut, v~ Fenik.eli olarak. akvamı Sfuniye- Hazreti Süleyman zamanında Şam ve 
Nihayet bu tehlikeleri atlatan tlen uç kav.ıne ayrılmıştı. Üç lisan ko- Fenike salıilleri Beni israilin idaresi

G. Saray otuz altıncı dakikada Eş.. nuşurlardı. _Bugi.in hemen hepsi de a- ne g.,çiyor. Daha sonıa (Asur) ve 
.. _. . . .1 ~apça tekellum eder ve hristiyanlan da, (Babil) lıükılmdarları tarafından zap-

fagın ayagıle hıç yoktan bır gol ka. ,,abancı olarak gelip yerleşenlen do (ediliyor. Bunlardan İraıülere intikal 
zandı. \'\raplaş.rnıştır, Ya.lmz Halep Türk 0 • ediyor. Keyhüsrev Babi.lden Akdenize 

Bu sayı Fenerlileri harekete ge- !arak kalmıştır. indiği sırada Şamı zaptediyor .. Büyük 
tirdiyse de ilk devreyi (l-O) • Şam ahalisi cinsiyet itibarile bir vah- İskenderden sonra Suriye Makedonya-

mag. det teşkıl ederse de, dm ve mezbepçe Jı.Ian.n istilAsına uireyor .. Bilahare tek-
lup bitirmekten kurtulamadılar. bir çok aynlıkları vardır. eYrlilerin bü- rar İrarun EşkJncyan miıICıküntin eline 
İkinci devre başlar başlamaz sol \'Ük bir kısmı müslüman olmakla be- geçiyor .. Nihayet Milattan biraz evvel 

dan akına geçen Fenerliler tam <aber, Cebeli Lübnanda, Beyrutta bıı- Romalılar zapted.iyorlar ve Şam şehri 
1 kl d O k 

Junan hıristiyan1ar Maruni Rum Sür- Roma devletinuı zengın bır eyaleti o-
go yapaca an sıra a sman o!'. . • • · . . . . . . . van!, katolik, protestan ve sair cemaat.. luyor. Isa.om zuhurile hırıstiyanıyet.ın 
nere. attı. Korner bır netice ver - tere inkısam etmişlerdir. ükönce Şamda neşri dJhi Şama aynca 
medı. Lilbn:zı cihetinde ve Havran taraf- bir hususiyet veriyor ve Şanı Romalılar 

Rüzgann fırtınalı bir şekilde es. ;ıannda aynca .Dürzi> oamile bir ce- onarında büyüyor, 
meğe başlaması oyunun zevkini maat olduğu gibi, Cebeli Nusayriyede de • RomaJan sonra •• 
yavaş yavaş kaçırıyordu, {Nusayriler) ismini alan biıyük bir ce-

Şam (Raııt Bin Velid) tarafından 1 Da müracaat etmiş... Nanemolla: 
b~!~ havali;ıile - zap!ediliyor. Ömeria ı - Allketi yapaıı muharrir akıl 
ıı~el;l devrinde (Dımşık) ııehri dün-
yaııuı en mamur beldesi olarak laı:ızim 1 hastanesi sertabibi ile görüşmekle 
, .• ltanımatr ediliyh" · .. or. J:lurıdan BODra Emevı iyi isabetli bir iş yapın~,. dedi ve 
!.a a ı ükurn suruyor, • ... . 

Su.riye bir aralık Abbas!ler, Selçuki- ılave ettı: 
!er, ıdaresıne de geçiyor; Beni Medres - Vaktinden evvel kabak çiçeği 
'leni Artuk ve (Atabek)lerden tBeni · · · , 
.t::ı!tekin) gibi (Tavaif; Müliık) dahi Su gıbı açılıvenrsek yakapaça soluı:u 
riycnin her tarafında saltanat sürüyor.. tımarhanede elmamız çok nıuhte-

IIicri altıncı, yedinci, hatta sekizinci meldir •. scrtabibin fikr. · .. Jd 
asırlarda Şamda hüküm süren «Mü!ükü ö" k h · hald mı e"e en 
Eyyübiyel' tekrar maarif ve medeni.Ye- grenme er e ha)"trlıdtr •. 
i..in ihyasına çalıştıklarından, Şam o a
sırlarda eski şöhretini ve ehemmiyeti~ • ni buluyor. Bundan sonra bir müddet FENERİN ŞANSI 
'\lısırlılara t5.bi oluyor. l\'loğolların is-
. !asında taarruza ve harabiye uğruyor.. Fenerbahçe dün de ezeli rakibi 
rinıurdaa çok zarar görüyor., Nihayet 
Yavuz Sultan eSlttn tarafından Mısırın Galatasaraya yenildi. Fenerliler 
fethinde Şam ve haval.isı de Osmanlı- geçen haftaki maçta hakemin ~·ü
farın eline geçiyor. 

İkinci Sultan Mahmud zamanında zünden kaybettiklerini siiylediler. 
siyasi zaruretler dolayısile Şam \'e ha- Bu hafta da şanssızhklarını ileri 
•alisinin id~si Afısır valisi Melınıet J süriiyorlar. Nanemolla: 

Pa~ya ihale olunuyor: fakat ara- ı 
ı n çok geçmeden İngilterenin ve A- - Fener taraftarları artık hak .. 
wstucyarun müdab.alesile t<>krar, Mı- 'sızlık ediyor., dedi ve iliive etti: 
~ır askeri Ş; m ve havalisini tahliye e- l • . . ... . • 
derek Osmanlılara teslim ediyor. 0 ta- - Şazının hakemlıgını, şansın 
eihlen Büyli.k Harp senelerine kadar rolünü biliriz anıma ı..cccriksizli
Osınanlı İrr•paratorluğu idaresinde- bu- "'in b d · ' tl tık.. 
lunan Suriye, 1918 de İngiliz ve Fran- g u crecesıne ras anıan1ış • 
F1z istiJ~sına uğnyarak, Filistin İngi- iki hafta üstüste yenildikten sonra 
tizlerde ve Sam, Beyrut, Lübnan, Ha- artık FenerliJer şansa, hakenıe de
lep Fransızlarda kalmak: üzere işgal e- ... 
diln1iştit. gll, kendi takımlarının bu işte la-

(I) Şam_ sol minası ifade eUlii için ya kaldıklarına yansalar daha doğ. 
At demek oıa.n (Yem=) e mukabil l ru olacak •. 
bn isim verilmişti. 1\1. K. 

r s~it::·ki:nN:ıs.ı öldürüldü?) 
\.. Yazan:M. Sami Kn.rayd 

Sultan 
tatmin 

Aziz, bu hareketi ile lngiliı.leri 
ve halkı teskin ettim zannetti 

•Ahvale göre, Mahmut Nedirr. nesine göre d'<!vlet varidatının yir. 
paşa Rusya politikasının mürevvici mi bir milyon kadar tuttuğu anla
ol.duğundan makamı sadarete vü. şılmıştır. 

rudile beraber general İgnati'<!f'in İşin garibi devlet, kendi kendini 
tavsiyesile· Bulgarları Rum patrik aldatıyor ve, bu hareka!ile de da
hanesinden tefrik ederek müs:a • bil ve harici aldattun zannediyor. 
kil eksarı halk idaresi teşkil etmiş du. 
ve d_evl'<!ti bir başka şekil ve idare- Halbuki, ortada en büyük alda. 
ye koymak niyetile islah zamanın nan birisi varsa o da Türk milleti 
da yapılan şeylerin cümlesini boz- idi. 

Bağdatta normal 
hayat 

Bu merasim mil.nasebetile söz 
söyliyen Birleşik Amerika Bahriye 
Nazırı Albay Knox ezcümle demiş. 

B de d F lil N
. . . maat vardır. Bunların hepsinin ıruıbed-

u ne e ener er ıyazıyı 1 . dır · e:rı ayrı . 
çıkararak onun yerin~ Ali Rızayı 

Romanın yılmasile Şam Bizans İm-
paratorlanrun hissesine düşüyor .. Bun- mağa teşebbüs ederek iptida Ru - Tanziroatı hayriye ile her işte Ye 
dan sonra yine İranin Sasa.nl devleti- m'<!li demiryolları mukavelatını her yerde mevki alan Hıristiyan 
ne geçerek, nihayet Hicazdan islamiye- fesheylemiş ve vilayat nizamatıru tebaa aı:ın babası olınağa başla -
tin dünyaya yayılmasile, en önce Şam tağyir edip ve küçük küçük vali • mışlardı. 

I!ağdat, 8 (AA.) - Bağdatta va
Eiyet gittikçe düzelmekt& ve sokak
larda seyrüsefer artmaktadır. Fa-

kat tabii şarUarıo daha bir müd
det geçmeden tekrar teessüsü bek-

lenmemektedir, Bağdat civarında 
camilerle diğ-er mukaddes yerle
rin İngiliz bombardımanları yü

runden hasara uğradığı hakkında

ki şayialar tekz.i.p edilmektedtr. İn. 
giliz tayyareleri mukaddes yerlere 

bo.mba atmamak için büyük b.ir 
dikkat gösternuş.lerdir. 

tir ki: · 
Dünyanın bugüne kadar görml'

diği en büyük deniz kuvvetleri te
s~ etmeliyiz. 

.southdakota. zırhlısı Northca
ralina ve Vaşington zırhlılarının 

sınıfına mensuptur. 
Camden tezgahlarında diğer 

harp gemilerinin inşaatın.n inkıtaa 
uğramasına mani olmak üzere tez
gahların diğer kısımlarında çalı
şan işçiler, merasim 'esnasında da
hi çalışmalarına devam etmişler
dir. Ancak yemek tatilinden isti
fade eden işçiler merasime iştirak 
etmişlerdir. 

>t:JRIYEDE ŞiDDETLi MUHAREBELERİN 
VUKUU MUHTEMtJ.DiR 

koymaları zaten bozuk olan hücum 
hattını büsbütün zafa düşürmüş " 

Suriyenin ticaret ve sanayi bakımın
dan da büyük bir ehemmiyeti vardır. 
Guriye, eski zamanlarda şark ile garp 
tı.rasında büyük bir ticaret merkezi idi. 
"'~·ek Hint. Irak, İran, Ceziletü.larap 
f'e Asyadan, gerekse dahilden bu mem. 
leketıere mühim mikyasta · itbaltı.t ve 
ihracat yapılır ve bir çok eşyaya Suriye 

tü. tsıam ülkesine dahil oluyor. ilkler teşkiliue kalkışıp bu terti • Hıristiyanlar, adeta bir ecnebi 
Dakikalar ilerledikçe Sarı • La

civertliler oyunlarını büsbütün boz 
CDevamı 4 üncü sayfadn) 

İlkönce Hazreti Muhammed Şamın 
retlıini arzu buyuruyorlarsa da, giden ·bat cümlesinden olmak üzere Sof- tebaası gibi sahibi salahiyet idiicr, 
serdar buna muvaffak olamıyor .. Bila- yayı Tuna vilayetinden ve Kara. Mürabahacılık, dedet işlerinde a. 
hare Hazreti Ömerin hOlüfeti zamanın- hisan şarkiyi Trabzondan ve Ma • lım ve satım, is'ikraz işlerinde ma. 

raşt Adanadan tefrik ile başka baş liyccilik, Türk köylü.,ünün muat • 

Kapı açıldığı zaman saat saba- f cüzdanını çaldığını zannediyo- ka birer valilik yapmış olduğu gi- tal kalan ip:idai maodosinı el;r>den 
hın dördüne geliyardu. Galbin ı Büyük Zabıta Roman• ı: 39 rum. Çünkü ben verdiği adreste bi Bosnanın öbii!c ucunda olan Her ucuzca almak, sara)a ve, devlete 
göründü. Genç kızı odasına da· onu bulamadım. Hakiki Lang- sek sancağım beri tarafta olan Ye- içten nüfuz ile borularını öttür • 
vet etti. Janine hemen sordu: K E D lande iki senedenberi ortadan nipazar ile birleştirip onu dahi bir mek Hıristiyan tebaanın Tiirk 

- Netice nedi·r doktor? i r- ! '"'~ kaybolmuş ... Doktor, bu adamda vaWik itühaz eylemiş ve bilcümle milleti aleyhine olarak refah ve 
Gaibin müphem bir harekette 1 •• •• 1 insanı şaşırtan esrarengiz bir hal vilayatın muhassesat ve masarifa. saadetini temin ediyordu. 

bulundu: t G Q Z L U var, Cinayet mahkemesinin ka- tını hesapsız ve ölçüsüz tenkthat Türkler, ta!lzimatı hayriyeden 
- Şimdilik bir şey söyliye- pısında ona tesadüf ettiğim gün- ile tezyid etmiş olmasile her ma • sonra mali, iktisadi varlıklannı 

mem, dedi. \. ADAM 1 den beri bakışı hayatım üzerinde hallin idaresi sektelenerek bitta • hürriyet ve, müsavat havası zih • 
- Ö!miyecek, değil mi? - - adeta müessir oldu ... Hain, kedi bi memurinin vukua gelen suüs - niyetile tamamile Hıristiyanlara 
Doktor cevap vermeden om~ gibi bir bakışı var... timatatından ve zaptiye neferatı • terketmişle:di. Bu, terk iradi bir 

!arını silktL Janine ilave etti: I Türkçesi M. Feridun Gaibin altın kaplama dişlerini nın ve aşarı rüsumat memurları. arzu ile değil, hürriyet ve müsa -
- Ben öldüğünü istemiyo- gösteren bir gülüşle kuru elleri- nın tadiyatından taraf taraf şika· vat havasının zaruretleri icabı ola 

rum... ni uğuşturdu. Sonra sadece: yetler zuhura gelmiş ve en ga!ip rak kendi kendine husul bulmuş-
- Telaş etmeyin ... Şöyle kar- lümsedi. Sonra doktora dönerek _ Ben bu adamı tanıyorum. olarak taşra memurlarının ekse • tu. 

şuna oturun bakayım! dedi ki: Dedi. Bir müddet sözlerinin risi ve belki cümlesi azil veya di. Mahmut Nedim paşa, bir yandan 
Doktor genç kıza hatlarla bu- _ Aktrıs' Claude Vermont'un kar kil g· er mahalle nakil suretile yerle • devletin varidat fazlası oldug" unu şısında er üzerinde bırak-

a: ·r 

ruşmuş çirkin yüzile tezat teşkil 0··ıu·· münü şüphesiz hat,rlarsınız•. t - t · . kl tt• S rinden kaldırılması cihetile umum ilan edip dururken dig" er taraftan 

H afta.lardanb~ ıfetıom e dunun mühim bir kısmı terhis d t ti .. ı 1 b · ıgı esırı zev e seyre ı. onra • e en a ı goz er e akıyordu. _ Ben dünyanın ala'yı·şın· den la b' 1 memurini devlet bir seyyar kütle Galata sarraflarından para istik • 
den şayialanian son"' ediLmişt" •Fakat b --' •- Bu adam k , on rın · ır şey sorma arına mey- . . . '"" ~ u <Huu.nu.n ~,,.. - ocanız mı. debdebesinden ve elemlerinden dan vermeden anlattı: haline gelmıştı.... razı gülünç bir haldi. 

müttefikler ( Atma.nla.rdıın ev • hi.ıatı hiilen Mihverin mü.tare • Genç klZ hayretle sordu: 
ve•) Suriye ve Lübnam dün sa- ke komisyonunun kontroıü. al • - Kim? o kadar u:ak yaşıyorum ki... - Hayat birtakım tesadiifler- Midhat paşa Sivasa gitmedi, Da- Saray mütemadiyen para isti -
balıtan itibaren i§gale b~lıı.mıf tında bulunmalctadır. _Yaralıdan bahsediyorum. Janine bütün macerayı başın- den ibarettir. Yine böyle bir ge- yatlı. Nihayet kendisini Edirneye yordu. Mahmut Nedim paşa. za • 

S 
dan sonuna kadar anlatmak mec- vali tayin ettiler. ı hirde yüzde on, hakikatt'<! yüzde 

bulunuyorlar. Hür Fran.m ve uriyede başlıyan bu ha • _ Hayır. Benimle hiçbir alıi- d ce buraqa çalışırken bahçe kapı-
Büyük Britanya kıt'alanndan rekata iştirak ede11. fngi - kası yoktur. Yalnız, size itimat lburiyetin e kaldı. Cinayeti, talı- sının zili çaldı. Bir tecrübe ile Görülüyor ki, Mahmut N'<!di:ın yirmi faizle Köçekoğlu Agop va " 
mürekkep olan müttefik ku.v • liz kuvvetlerinin tamamile mo- ederek söylüyorum, bu adam ak- Jtikatı, muhakemenin safhaları- meşgul olduğum zaman buraya paşanın sadaretile tanzimatçılar sıtasile on milyon liralık bir istik. 
vetlere general VUson kumanda törize ktt'alardan miite•ekkil tris Claude Vermont'un katilidir. nı, müdahalesini, yüzüğün nasıl girmenin kolay olmadığını siz de ve, meşrutiyeti idareciler arasında raz aktederek saraya para yetiş • 

• bulunduğunu ve esrarengiz ""z- deh etlı' ayrılıklar - de elme tiriyordu 
etmektedtr, bulunman çok muhıtemeldir. Gaibin kaşlarını çattı: ,,_ biraz·evvel gördünüz. Böyle :ı:a- ş vucu g • · 

B
. "~~-tt b . '--·· Hür Fransız kıt'aları ise adedi - Neler söylüyorsunuz? lüklü adamı nasıl takip ettikleri- manlarda kimseyi kahul etmek- ğe başlamıştır, Artık, Agoplar, Artinler, Mavr<> 
ır mw.w.c en erı ,...,,4 ve ni, hulasa her şeyi anlattı. Sonra Mt'dhat paşalar H"-yı'n A-ı· Kordatolar, Hris'olar koca Osman. 

S 
. çok mü.him olmamakla beraber Dedi. Doktorun salona girmesi istemem. Bu itiyadıın garip bir • ~~ ·• ~ d~niz yolu ile unyeye girmek- k 1 şunları ilave etti: paşalar, Riiotü P'""'·· ilh ... Mah. lı .t.mparatorluğunllll para bulucu 

te olan Almanların bu vaziyet iyi yetiştirilmiş, modern teçl•i - ile uykusu yarıda a an ve genç 1 d t adam olarak şöhret almama se· ...,, ~ murabahacılar olmuslardı 
zatlı güzide cüzü.tamlardan mü.- kızı Galbin'in odasına kadar ta- - Şimdi an a ınız va?.. çeri- mut Nedim paşa ve, padişah aley. T ı _ ' · . .. 

karşısında Vi.şi hükümetine sa • rekkqıtir. kip etmiş olan Loiseau müdaha- de masanın üstünde yatan adam hep olmuştur. Hatta bazı kimse- hine vaziyet a~ bulunuyorlardı. t Mahmut Nedim paşa, sarayı ~u-
dık olan Suriyedeki Fransız .. d" aktrisi öldürmüştür. LQumier'yi ler daha ileri giderek benim bir Bu esnada Mahmut Nedim paşa mayunca ne hatıra gelır ve ne ıs • 

Mü.ttefiklere mukavemet ede- le etmeyi münasip -gor u: nevi deli olduğumu iddia etmek-
yü.ksek komiseri .Verııtz'i muka- cek Alman ve Fransız ku.vvet _ _ Mus" aadenizle anlatayım... ancak o kurtarabilir. Daktor du- tanzim etmiş olduğu bütçede üç tenilirse mlini~ yapmağa başla-

t · b de kle · .. daklarının arasından mırıla'an· ten çekinmemişlerdir ... veme e ıc ar e ce n fll-P • Zerinin alacagı· netice Fransız Diye uzun bir hikfiyeye baş- milyon fazla varidat gösteriyordu. dığından Sultan Azizin de çileden 
h · !d • - ~ - b ada " dı Gaibin acı acı guldü. Sonra de-esız o ugu-.oua"N-, UT mu. - ku.vvetlerinin hattı lıa:reketine lamak istedi. Fakat J anine ona : vam etti: Diğer taraftan da maliye neza • çıkrnasırıa vesile olmuştu. 
him çarpışmalar vukııbıılmas. bağlıdı,.. A1manlann Su.riyeye ibu imkanı vermedi. - Mahkılmun akıbeti sizi faz- retinin Galata taraflarından bir Sult Aziz t .1 d ., 
çok muhtemeldir. Halep hava meydnmndan isti _ _ Rica ederim sen bu ~e ka- la alakadar ediyor... Anladım... - Bugün imiş gibi hatırlıyo- milyon altı yüz bin lira istikraz . . an ' amamı e eg,ş • v aktile Suriyede bulunan fade ederek tayyarelerle asker nşma, dedi. Git içeri uyu ve hor- Peki, bu adamın ismini biliyor rurn. Yanıma yeni aldığım bir eylemiş olduğunu iliin ediyoTdu. mış;ı. Fakat, halk dedikodu yap -

general Weygand, burada getirmeleri ve Giritte ol.duğu la ... Ben doktora vaziyeti anlata- musunuz? hastabakıcı ısrar etmek cür'etini Bir eski cetvele göre 0 zaman maga başlamıştı. 
30 bin kişilik bir Fransız ordu. • gibi parasüıtçii.ler kullanmaları mıyacak kadar aptal değilim. E· - Demin de söylediğim gibi gösterdi: •Bu zavallının hayan devletin umumi borcu yüz otuz Ahali, Mahmut Nedim paşa ve 
su. teşkil etmiş, mü.him miktar • muhtemeldir. Fakat bii.tü.n bu sasen seni diııliyecek olsaydım Marsilyada yüzüğü satarken ku- tehl'kede. dedi. Sanki hayatın sekiz milyon lira olarak gösterili - pa<lişab aleyhine söylenmeğe baş • 
da da yedek teçhizat ve mii.1ıim.. ihtimallerin alacağı vaziyet Vi-ı şimdi burada bulunmıyacaktık... yumcuya isminin Langlande ol- büyük bir ehemmiyeti varmış yor. Ve, bu, borcun senevi faizi de lamışlardı. Sultan Aziz. halkın de-
m.at toplamııftı. Fransa, Alman• şi hii.kiimetinin hattı hareketine Fakat lüzumsuz bir as3biyet duğunu söylemiş... Fakat ben gibi... sekiz buçuk milyon lira olarak tes dikodusunu adamları vasıta,ile. i • 
ya ile mü.tareke akdettikten son bağlıdır. gösterdiğini anlıyarak arkadaşı- inanmıyorum... Yüzüğü satma- Janine doktorun sözünü kesti: bit edilmiştir. jltir olmuııtu. 

-~~~~~~~~~~~~.-.t:~~Jn~ı~n~g~o~ .. n~l~ü~n~ü~alm~ak::!_~iç~in~o~n~a~gu~··:·~~d~an::,~e~vv::_eI~b~aş~k~a~b~ir:inın::'.·~h:ü:vı~·y:et:.~~~~~~~~~(~D:a:h:a~v=az:,'.)~---~(~ll~.~1288::~)..:se:n:esı::.·~m:a:J~l~ın::ü:v:aze~:·~~~~~~~~~~(D~a:h:a_v~ar~)__J 
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Veygandla 
Daı '.an 

Vişi hükumeti 
CBat tarab 1 iaci u;ııfııda) 

oymımak istediği :ı.er yer.de de hiç 
bir Almanın bulunmad.ğı aynca 

Sulh taarruzu! Suriyede mu
harebe başladı 

. . .<Bat tuafı l inci sayiada) 

Hastalıktan 
kötü ilaç 
(Baş tarafı 2 .ci s~da) (B.ı tarafı ı inci •ıtıııaI 

Iıııgı:ıiz ablukası yüzünden aç kalan 
Fran.sanın Almanyaya lcarşı siya
setini değiştirerek y&§ıyabileceği 
bak>kı.Rdaki fesatçı sözlerine işaret 
eden gazete, Fransız yiyecek kay
nakları Almanlar tarafından yağ
ma edilmeden evvel İngiliz ablu
kası bütün dünyaya şamil iken bile 
Fransanın yiyecek bakımından ken 
di kendine yettiğini hatırlatmakta.. 
dır. 

şayanı kayıttır. 

Suriyede general Dentz hiç bôr 
Alman askerinin mevcut olmadığı
nı iddia etmiştir. Yalnız Irak'a geç 
miş olan bazı Alman tayyareleri 
Suriye tayyare meydanlarında ka. 
raya inmişlerdir. Şu saatte manda 
altındaki bütün memleket dahilin
de yalnız üç, dört Alman tayyare. 
si kalmıştır ki bunlar da uğradık • 
!arı hasar neticesi olarak toprağı • 

(Saf tarafı l hıci sayfada) 
lifi için :lngiltereye geçtiii kuvvet
le ı;öyletımektedir. O garip ve de
dikodulu seyahatin hedefi bu., ola· 
bilir; çünkü Mihvu, bugün yapıla
oak bir sulhten memnun olacak
tır. Fakat bu sulhün tahakkuku 
lçm, İngiltereyi de memnun ede
cek şartlar teklif etmesi Jbıın
ılır. Almanya Ye İtalya, böyle şart
lar teklif edebilirler mi? Bu iki 
devlet, İngiltereyi menınnn edebi
lecek fl'J'tlarla bir sulh yapmayı 
teklif ettilı:leri giin, İngiltere, on
ların zifına ve harbi .kaY.betme.lı: 
korkusnna kapıldıklarına hükmet· 
mez mi? Bu takdirde, İngilizler 
snlhe yaııaşmıyacaklardır. 

lNGILlZLER SÜRATLE İLERLİYOR 
Londra, 8 (A.A.) _ Ofi: tadttlar. Henüz hıraziye halinde o-
.Akşama doğru gelen haberle<e göre lan b11 Vaşington tahminleri tahalc

t"llistin'den hareket etmiş olan kıtalar: kttk edeeelı. olursa Fransa Alman 
Şam'm cen"bu ıarbisinde hududdan elli işbirliğine belki de fazla sarılmalc 
kilometre kadar mesafede Ku...,;tra'ya 
doğru ilerlemektedir. yolunu tutar. Anglo Sakson lile-

SON VAZİYET minden üınidi kesilirse lı.ıt'a A~TU-
ondra, 8 (A.A.) - Reuter: pasının en biiyük nüfuzıına kat'i 
Gece yarısına kadar muhtelif kaynak olarak boyun eğmek vaziyetine dü

lardan gelen haberler, mu· t'-"'· kuv-"""' şebilir. Laval Amerikayı b11 adım-
v~Uerin, 3'i_iz. kilometre mesatede Şam'a 
gıden demıryolu boynuca ı;imale doğru larla harbe doğru g.itmektcll tah-
ilerledikıerini ve pazar sabahı erlı:en zir etmektedir, Mumaileyh diyor 
otuz kilometre kadar bir ilerleme ya- ki: •Fransa kurtarılmıya muhtaç 

mıza inmişlerdir. Tnnes gazetesinin Fransız mu
harriri de Vidıy adamları hakkın
da dikkate değer mir makale neş
rederek Weygand'ın anlaşılmaz bir 
muamma halinde kaldıiuıı yaz
maktadır. 

Vichy 8 (A.A.) - Ofi bildiriyor: 
Bu sabah Suriye ve Lübnana ya

pılan tecavüzler üzerim!, Mareşal 
Peten, Suriye ve Lübnandaki Fran 
sızlara hitaben, yüksek komiser ve 
başkumandan general Dentz'e bir 

ııılnnş olduAcnu ·o.ldirmekte,fü. değildir. Bilakis Eski ve Yeni Dün. 
Hums•a karsı şarki Ürdün'd h t ' 
ITak'tan bir cenah h . en ""Y" u ya arasında bir birleşme vasıtası, 
- . umımu yapıldığı b' d" d 1 l" b'J' 

Sürprizlerle dolu olan bu harp· 
te, hiçbir şeye olmaı, denilemez 
amma, bugün için, zemin ve za
man henüz ıulhe müsait görünmü
yor. Mihverin yapacağı sulh ta81'
ruzu, sulhü temin etmeJı.ten ziyade, 
karşı tarafta.ki sulhçülere bir pro
paganda vesilesi vermiye matuf 
görünüyor. 

hissini veren haberler de mevcuttur. ır onme o ap ro u oynıya ı ır• 
Bu ilerleyiş, Beyrut ile TrabluS§am'ın lktısadi mil1ıadelelerin istikbalde 
gri kalan Surıye arazisi ile münakalatı- inkişafı hayallerini de Amerikalı
m. tehdit etmektedir ve bu noktalardaki !arın gözlerinde parlattıktan sonra: Muharrir diyor ki: 

Weygand Fransanın müttefiki o_ 
lan İngiltereye karşı harbetmesini 
istememeSi mümkündür. Weygand 
herhalde bilir ki üstadı olan Foch 
hayatta olsaydı hiçbir zaman böyle 
bir ihaneti tasvip etmezdi. Her ne 
olursa olsun Fransada şimdi Wey
gand hal~ dünyanın hürmetini mu
hafaza eden yegane şahsiyettir. 

mesaj göndermiştir. 
Mareşal, mesajında, bu tavsif e

dilmez hücumun muhalif Fransız. 
lar tarafından yapılmakta olduğu.. 
nu ve İngiliz kuvvetleri tarafın -
dan müzaheret gören bu Fransız
ların, Fransız hükümranlığını mü. 
dafaa eden kardeşlerinin kanını 
akıtmakta tereddüt eyle~kle • 

biltun Alman rlurıstlerbnhı vaziyetini B.. iik b" .. .. . • 
levkalfide fena bir hale aokacaktır. • uy ır serguzeşte gozli bagh 
Ba~a ko!Jann, Al<A'dan Beynıt'a ..,_ atılmadan evvel 1939 Eylillünde 

hil yolu boyunca il4'rledikleri de tah- dost bir memleketin (yani Fransa
mın .. olunab~lir. nın) daha başından kaybedilmiş 

Büyük bır "'.ukavemet olmazsa, bu bir harbe atıldığını unutm'ayınız.• 

Abidin DA VER 
mahallerm bapsı 24 saatte müttefiklerin • • ..• 
'eline geçebilecektir Fakat İngiliz kav- Lav~lı~nfibutün bu •erbeo:e ve 

rini tebarüz ettirmiştir. 
Mareşal demiştir ki: (B•ı tarafı ı iıld sa;rt.t4a) İskenderiyeye 

Hür Fransa 
vtleri ile Hür Fransız kuvvetlerinin Her mantıgıt ı uatçı1arın propaganda
leyifl burada dunnıyacaktır. SüraUe !arı, harp imalatında grevlerin mü
şimal hududuna kadar ilerlemek ve b~ teakibi Mister Rnzvelti tuttugu" 
:un s . aahilini .loc dır. Ul'lJ'e al etmek lllzını- yoldan çevirecek Jı:ndrette olma-

9 HAZİRAN PAZARTESİ 

7.30 Program, ve l\ofemleket saat aya
rı. 7.33 Müı.lk: Hafif Program. 7.~5 A
~an haberleri. 8.00 Müzik: Hafif progr«
m.ın devamı. 8.30 Evin saatı. 

12.30 Program, ·ve Memleke~ saat a
yan. 12.33 Müzik: Şarki ve TürkUlcr. 

12.45 Ajans haberleri. 13.CO Müzik: 
Karışık program. 13.15 Müzık: ş,rkı ve 
türkülerin devamı. 13.30 MüzL!t: ı<arışık 
program. 

18.00 Program, ve Saat ayarı. 
18.03 Müzik: Fasıl sazı. 18.3~ Ziraat 
takvimi. 18,40 Mllzik: Solistler. 19,0t1 
Konusma: (Mehmedin saati), 19.15 MU
tik: Köy zeybek havaları. 19.30 Saat 
8,Tarı Ajans haberleri. 19.4.5 Müzik: 
Radyo caz orkestrası. 20.15 Radyo ga
zetesi. 20.45 Müzık: Bir halk türküsü 
öğreniyoruz. 21.00 Konuşma: 21.JO Mü
Eik: Solo şarkılar. 21.25 Konuşma: (Hoş 
beş) 21.45 Mtizk: Rariyo senfoni orkes
trası. 22,30 Memleket saat ayarı Ajans
haberleri. 22.45 Müzik: Cazband. 23.25 
Yarırıki prns(ram, Ve' kapanış. 

Küçük haberler 

Fransa, sabık müttefikine karşı rum. Bu sıfatla manda rejimine ni 
ilk olarak silah çekmemiş olmakla hayet vererek sizleri serbest ve 
m üftehirdir, müstakil ilan ediyorum. Hür Fran-
Mareşal, bilahare, tecavüze ba - sa lruvvetlerile İngiliz kuvvetleri

hane hazırlıyan propagandanın 
Suriye ve Lübnandaki limanlara nin hudutlarınıza tecavüz etmesi 
Alman kıt'aları ihraç edildiği ki • hürriyetinizi kaldırmak iç-in değil 
diasında bulunmuş olduğunu ha • bilakis sizlere hürriyet temin et • 
tırlatmış Vi? sözlerine şöyle dev81ll mek içindir. Bu yürüyüşümüz Su
etmiştir: riyedeki Hitler kuvvetlerini tar • 

Siz ki oralardasınız, bütün bun • detmek ve şarkın İngiltereye ve 
!arın yalan olduğunu biliyorsunuz. bize karşı bir üs olarak düşmana 

M al 
hizmet etmesine mani olmak için-

areş , u~amıyacak vazjyette 

FRANSIZ TEBLİÔİ 
Beyrut, 8 (A.A.) - Fransız Baş

kumandanlığının tebliği: 
İngiliz kuvvetleri bu sabah 3.45ten 

itibaren Suriye ve Lübnan'ın cenup 
hududundan taarruza geçreişler
dır. Öncü kuvvetlerimiz düşmanla 
temasa geçerek talimat dairesinde 
muharebeye devam etmektedirler. 
Şam civarında Mezze tayare mey 

danı İngiliz tayyareleri tarafından 
bombalanmıştır. Hasarat vuku bul
muş ise de insanca zayiat yoktur. 

FRANSIZLARIN İKiNCİ 
TEBLiCI 

bulunan üç yahut dört tayyare ha- dir. Hürriyet için harbeden biz • 
ricinde, Surıye ve Lübnanda ne Al ler düşmanın memleketinizi bu ka 
man hava kuvvetleri ne de Alman dar ezmesine bütün insanlarınızı, 
askeri bulunmadığını tasrih eyle - bütün envaı ve eşyan ızı kendi kon 
miş ve demiştir ki: trolü altına alarak hepinizi esir Beynıt 8 (A.A.) - Suriyedeki 

menzelesine indirmesine mani ol - Fransız kuvvetleri kumandanlığı • 
Tecavüz, tamamile haksızdır ve . . nın teblig"i: 

Yakınşarktaki Fransız hükümran. mak içındır. Fransanın müdafaa • 
t hh ·· t tt ' · · · ıı ti · t · İngiliz kuvvetleri, bu sabah saat 

lığı yalnız bugün ilk defa olarak sını aa u e ıgı mı e erı arı-
hın. tanıdıg· gadd · af üçü 45 geçe Surive - Lübnan hu _ 

tehdit edilmiş bulunmaktadır. 1 en ar ve ıns sız , 
bı·r mu"stebı'dı· ellft · a d b duduna hücum etmişlerdir. Fran -

Mareşal, mesajını şöyle bitir • n ~rı ar sın a ı -
mektedir: rakmak bizim için do"ru değildir. sız orduları, bütün r.uklalarda par-

ABLUKA KALDIBILACAK lak bir surette mukavemet etmek-
Haklı bir dava için, tarihin va - Kahire 8 (AA ) İngilte hü tedir. Üç İngiliz tayyaresi düşü -

tana emanet ettiği arazinin tama - · · - re - .. 1 kiımetf namına hareket eden Ka • ru müş, müteaddit tank tahrip e -
miyeti davası için çarpışıyorsunuz. h. b .. .. k 1 . S 1 dilmiştir. Şam, Halep ve Rayak 
Bu araziyi müdafaa etmesini bile - ıre uyu e çısi ir Di es Laup -
ceksiniz. Benim ve bütün Fransa • san Suriyelilere ve Lübnanlılara tayyare meydanları düşman tara
nın temennileri sizinle berabe~ _ hitaben bir beyanname neşretmiş fından bombardıman edilmiştir. 
eli ve müttetiklere yardım ve onlara İLK ÇARPIŞMALAR 

r. WEYGAND AFRİKAYA i imat ettikleri takdirde İngiltere 
HAREKET ETTİ hükumetinin kendisile işbirliği yap Vic~y, 8 (A.A.) - (Ofi): 

y h 
8 

(AA) B. k .. 1 mış olan bütün milletlerin müste. ı Surıyeye yapılan hücum hakkın-
~- bıc y v· h · 'd. :-;. ır 

1 
adç gbun- fit oldukları menafii onlara da te- da alınan ilk haberler, bu '1ücumun 

.,,,n erı ıc y e ıs .ışare er e u- . _. . . . . pazar ·· " ·· ilk ti · d 
1 

· I' Af .k d k" F mm edecegıni bıldirmıştır. Beyan. gununun saa erın e vu-
unan ~ım~ ı hh rı a a ı 1 ~nsız name su noktalan ihtiva etmekte- kua geldiğini tasrih etmektedir. De 
um~m; .. mt;ra ası .~enşera l' ;ı.- dir: ' Gaulle'cular ve İngiliz kıtaları, Fi-
~an u~ t ayyan;. ı e ırna ı ı. Abluka kaldırılacak ve sizlerin ' listinden gelmekte idi. Bu kıtalar, 

aya.av e etmış ır. sterling bloku ile derhal münase • Cebel-drüz'ün cenubundan Suriye 
VIŞI GOL TARAFTARLARINI bata girmeniz temin olunacaktır. arazisine girmişlerdir. Çarpışmalar 

İDAM EDİYOR Bu hal ihracat ve ithalat hususun- vukua gelmektedir. Müdafaa hare-* Abbavil1e - Abbaville mm • Vichy 8 (A.A.) - Clermont Fer da da sizlere fevkalade büyük men katına, Suriye yüksek komiseri Ge-
takasında esrarlı kaybolmalar ve rand divanıharbi, dün, general De faatler temin edecektir. Mallarını. neral Dentz kumanda etmektedir. 
boğulma hadiseleri devam ediyor. Gaulle tarafları iki sübayı ölüme zı 1r,emleketlerde serbestçe sata - İNGİLİZ TAARRUZUNUN 
U üncü kurban olan bir küçük ço- ma.hküm etmiştir. Divanıharbin cak ve istediğiniz şeyleri serbestçe İSTİKAMETİ 
cuk Pont Remy'de denizden çıka. müteakip celselerinde de hattıüs -
nlmıştır. Bu iki aylık çocuk cese- tüvadaki Fransız ordusuna men • 
dinin bir ay suda kaldığı anlaşıl • sup 3 kişi İngiliııl.er lehinde pro -
mıştır. paganda yaptıkları için 3 sene hap * Kahire _ Kral Faruk ile Kra- se, altı sene medeni haklardan is. 
!içe, İskenderiye'de bombardıman. tifade edememeğe mahkiım edil -
'an müteessir olan bölgeyi ve has- miştir. 
tanede bulunan yaralıları ziyaret Ltl'BNAN HÜKÜMETİNİN 
etmişlerdir. KARARI 
* Bangkok - 1 Hazirandanbe. .Şam (A.A.) - D. N, B: Lübnan 

ri Japon ajanları Bangkok'tan hükumeti, neşrettiği bir tebliğde, 
100.000 ton hurda demir satın al • Suriye ve Lübnana karşı fena ni • 
mışlardır. yetle yapılan gazete ve radyo neş-

Bu demirler ağır sanayide kul • riyatını tebarüz ettirmekte ve bil. 
lanılaca~tır. bassa Lübnan efkarı umumiyesi -

nin bir yabancı devletin muhte -* La Linea - Stratmore vapu- mel müdahalesini sempati ile kar
ru Cebelüttarık'lan tahliye edilen şılıyacağı iddiasını reddeylemek • 
20-00 kişiyi hamı! olduğu halde dün tedir. 
öğleu~n sonra Atlantik isıikame • Bu tebliğde ezcümle şöyle den. 
tinde denize açılmıştır. Bu vapu - mektedir: 
run meçhul bir sebepten dolayı bir Lübnan hükiımeti, Lübnanın ken 
haita içinde iki defa Cebelüttarık- . di mukadderatı hakkında kendisi
tan ayrıldıktan sonra tekrar dön - nin karar vermekte olduğunu ve 
cwg ı.i malumdur. Fransanın mcmleke:te sulh ve em * La Llnea - Argus tayyare niyeti idame edeceğine tam emni
g,mi<i Cebelüttarık'tan hareket j yeti bulunduJ;~·nu beyan eder. Bu
e ınişlir. Atlanıik istikametinde de· na binaen, Lübnan hükümet ı. mem 
nlze açılan gemiye iki torpido muh lekeli bir anlaşmazlı ğa sürükliye • 
'lbi refakat etmektedir. bilecek ve harp meydanı haline * Vigo - Vigo deniz makamla. sokabilecek mahiyette her türlü 
•ı Navia limanının üç mil şimalin- sergüzeşt siyaset:ni reddeyler. 0€
de müteaddit maynler görüldüğü. ~ek hü~ümet .gerek halk, ~öyle bir 
ııü haber vermektedir. (A.A). ıihtımalı gayrı mevcut tclakkı et • 

---<r-- menin vazifeleri olduğu fikrinde -

Beşiktaş Ankarada dir. 

berabere kaldı Amerika 

salın alabileceksiniz. Viclıy, 8 (A.A.) - Suriye ve 
SURİYEDEKİ ALMANLAR Lübnandaki askeri harekatın inki-

Londra 8 (A.A.) - Röyter: Şi • şafı hakkında Vichy'de pek az taf
mali Suriye hududundan alınan silat mevcuttur. 
haberlere göre, aralarında havacı- Vichy'de salahiyettar Fransız as
lık teknisyenleri, tayyare müret • .keri kaynaklarından bildirildiğine 
tebatı ve propagandacılar da dahil göre, İngiliz tecavüzü, gerek Fi!is
olmak üzere bir çok Alman halen . tin, gerek Şarki Erdün'den yapıl -
Suriyede bulunmaktadır. Bütün mıştır. İngiliz kuvvetleri Mers-A
Suriyedeki bava dafi bataryaları- yum istikametinde hücum etmiştir. 
nın hepsi, Almanların elindedir. Muhalif F'ransız kıt'aları ise Ma-
Almanlar, sivildir. faal kalacaklar ve Vichy'nin muva-

Suriyede fiyatlar durmadan fır. cum cephesi, Lübnan'da Mers-A
lamaktadır. Meselii petrol gibi bir 1 yum'dan Cebeli Drüz'ün cenup 
çok maddeleri bulmak imkansız - kısmına kadar bir sahayı kapla
dır. maktadır. Fakat fasılasız bir mu-

Ordudaki asker ve erbaşlar ara. harebe hattı bahis mevzuu değil
sında Hür Fransızlar hareketine dir. Düşman, münferit kıt'alarla 

ilerlemiye teşebbüs etmektedir. 
ve general De Gaulle'a karşı bir 

sempati gözükmektedir. Bir yük -
sek subayın dün Filistine kaçmış 

olduğu bildirilmektedir. 

Htl'R FRANSANIN TEBLİÔİ 

Londra, 8 (A.A.) - Hür Fransız 
kuvvetleri umumi karargahının bu. 
gün öğleden sonra nc~rettiği tebliğ: 

Hitler - Darlan siyaseti, İngilte
reyi ve müttefiklerini af:ır bir iki 

(Baş tarafı ı ınci sayfada) şık karşısına koymuştur. Ya gayr i 
. , . , . fal kalacaklar ve Vichy'nin müva-

Sırp - Hırvat 

Novısad a kadar Tunayı, bılilhart J faka ti ile Alman kuvvetlerinin Su-
Karadağ ile muvazi surette yaptı- ' . 1 . ·· d d • . . . rıyeye yer eşmesıne musaa e e e-
gı hır .ka~se kadar D_rına nehrın cekler _ ki bu takdirde Suriyenin 
ve Drına dan Karadaga kadar d< istiklal; kaybolacak, Fransa Suri
tesbit olunınamış bir hattı takip et- yedeki mevkiini terkedecek ve Su
mektedir. riye, Türkiyeyi, Irak'ı, Filistin'i 

Ankara, 8 (İkdam) - Milli kü 
me maçlarına bugün 19 Mayıs 
ıtadyomunda devam edildi. Harbi
yeliler İstanbu!sporu 4 _ O mağlüp 
etti. Beşikta§la Maskespor arasın
da yapılan maç çok güzel oldu. Ne
ticede ilti takım 3 - 3 berabere kal

Macaristanın arzu ettiği liman ve Mısır'ı tehdid eden kuvvetli bir 
hakkında ketumiyet muhafaza o- kara, deniz ve bava üssü haline 
lunmaktadır. Maamafih, ancak gelecektir - veyahut, Vichy'ye sa
Fiume'de bir serbest limanın bahis d:k kalan kuvvetlerle çarpışma ihti 
mevzuu olabileceği tahmin edil- malini göre alarak, şimdiden Suri-

(Bet tarafı 1 inci sayfada) mektedir. yede bulunan Almanara karşı ha-
H<mry Haye'nln cuma eünu yaptıiı 11_ rekete geçecek ve d;ğer Alman 

dılar. 

bi harekeller notayı hafifletme~• mu- harek~t etmesi her zaman vaki olan bir kuvvetlerinin gelmesine mani ola-
vaftak olamıyacaktır. Hull'iln Fransız &ey değildir. caktır. 
Sefiri Haye'yi, ısrarla vaki taleplerine Vaşingtondalti memurların hattı ha- Tabiatile ikinci hal sureti kabul 
rağmen, kabul edecek vakit bulamamıa ıreket~ sayesı.nde, Fransanın hem Al- edilmş"t" B •tte Am" I D 
olması da manidar telakki edilmektedir. manya hem de Amerika tarafından ı ır. u şeraı • ıra ar
B umtılakat pazartesi gl.İnü yapılaclAktır. dostluk idamesine intizar edemiyecei;i ı ıan'ın Fransız İmparatorluğunu ted 
Hull"üıı Sefirler hakkında bu ııw:eUe açık. surc~te sabit olacaktır, ricen Alrnanyaya verınek ve düş-

malıdır. Elde ettiği salfıhiyetlerle 
dünyanın ı!mkadderatı üzerinde en 
büyük bir rolü oyıııyarak mevkide
dir. liüseyin Sükrü BABAN 

SPOR 
(Baş tarafı 3 üncü sayfada)) 

dular. G. Saraylılar ise bundan is. 
!ifade ederek daha sık sık akın yap 
mağa başladılar .. Müsabakanın bu 
hali adeta bir didişmed"n ba~ka bir 
şey değildi. Fenerlilerin son daki -
kalardaki gayreti netice üzerinde 
müessir olmadan maç (1-0) G. Sa
rayın galibiyetile sona erdi. 

Maç hey'eti umumiye itibarile 
vasatt an aşağı bir derecede cere -
yan etmiştir. Hakemin idaresi de 
zayıftı. 

Büyük maçtan evvel Fenerle G. 
Sarayın genç ve B. takımları ara
sında 'iki maç yapılmış ve maçla _ 
rın her ikisi de (2-2) beraberlikle 
bitmiştir. 

Faruk Erer 

mania işbirliği yapmak siyaseti , 
Suriyede vukua gelebilecek biitün 
çarpışmalardan tama.mi ·le mes1u) 
olacaktır. Hür Frans ız ku vvetlerıni 

alakadar eden vaziyete gelince, 
bu kuvvetlerin hed(·fi , daima, Al· 
man veya İtalyan , düşmanı her ; 
bulduğu yerde vurmak, Fransız ı 
ana mirasını muhafaza etmek ve 
müşterek zaferi ve Fransan :n istih- 1 
liısını yakl8§tırmak için her yerde 1 

ve mümkün olan bütün nisbette 
İngiltereye yardım eylemektir ve 
istikbalde de böyle ıolacaktır. 

KAHİREDE VERİLEN 
MALÜMAT 

Kahire, 8 (A.A.) - (Reuter): 
Suriyede harekat, plan mucibin
ce devam etmektedir. Bahis mev
zuu olan, askeri bir hareketten zi
yade siyasi bir harekettir. Ç,ünkü, 
Fransızların, istihlas kuvvetlerine 
iltihak edecekleri ve Suriye ve 
Lübna)lda yerleşmiye çalışan Al
manları kovmıya yardım eyliye
cekleri ümit olunmaktadır. 
Fransız kıt'aları ile temasa geçil

diği henüz bildirilmemiştir. 
Almanların Iraktaki İngiliz kuv

vetlerine hücum için Suriye ve 
Lübnanı hava üssü olarak kullan

mış olduklarında şüphe yoktur. Al
manların Suriyeye, hava üsleri için 
lüzumlu çerçeveyi çok aşan bir 
tarzda sızmış olduklarına dair de 
bürhanlar mevcuttur. Almanların 

pek yakında Halebde beklenildiği
ne dair kuvvetli şayialar vardır. 

Kıt'aların buraya hava yolu ık 
nakledilecekleri hakkında da şa
)rialar mevcuttur. Bundan ba şka, 

Alman turist sızmaları da mallım
dur. 

SURİYEDE ALMAN 

ALEYHTARLIÔI 

Kahire, 8 (A.A.) - Reuter: 
Suriye ve Lübnandaki F'ransız 

kuvvetlerine mensup erler ve er
ba§lar arasında Almanlar aleyl:ine 
çok derin hissiyat raevcut olduğu 

maliımdur. Suriye ve Lübnan hal
kında da ayni hissiyat vardır, Bu
rada beyan edildiğine göre, eğer bir 
mukavemet vukua gelirse, bundaki 
kabahat, şimdiye kadar körükörü-
ne Vichy'nin emirlerine itaat etmiş 
olan zirvedeki şahıslardan mü:rek- · 
kep küçük bir çeteye ait olacaktır. 
Vıchy'nin emirlerinin ise Alınan

yadan verilmekte oldu~ muhak
kaktır. 

1- HAZiRAN - IHİ. - ---~ 

. -~.·~ · • • -ı ' ' :·:ı .. : ........ . 

Sabah, Öğle ve Akşam 
Her y~me~te? . sonra mutlaka günde 3 
defa dışlerı nıçın temizlemek lazımdır ? 

Çünkü; unutmayınızki: 
Bakımsızlıktan çürüyen dişle- ff.::Z~~~~~~~~~~=:ı. 

rin difteri, bademcik, kızamık, 
enfloenza, ve hatta zatürricye 
yol açtıkları, iltihap yapan diş 
etlerile köklerinde mide hum
ması, apandisit, nevrasteni, ınt
ma ve romatizma yaptığı fennen 
anlaşılmıştır. remiz ağız ve sağ
lam dişler .umumi vücut sağlığı
nın en birinci şartı olmtı§tur. Bi
naenaleyh dişlerinizi hergün ka
bil olduğu kadar fazla - laakal 3 
defa- •SANiN. diş macunile Lr- ll'c•'U'.ı 
çalıyarak sıhhatinizi garanti e
debilirsiniz ve etmelisiniz. Bu 
suretle mikropları imha ederek 
di§lerinizi korumuş olursunuz. 

DİŞ MACUNU 
Bütün tehlikelere karşı sıhhatinizi korur. 
Sabah, öğle ve akşam her yemekten son· 
ra günde 3 defa dişlerinizi fırçalayınız. 

• • ~· Q~. 'I' ;.;.:;.;,:.~·· _., ·.. ' ,_. ,.r, ... ,: • .. "' . . 
,, ... iiiiiiliU~~~~~~~~~~ 

SÜMER BANK 

YERLi MALLAR PAZARLAR! 
Müessesi Müdürlüğünden : 

Fabrikalarımı:.ula. bıriknll ı; iıs ti..ı pü, telef pamuk, parça bez gi.Ci t..'\li 
hasilat açık arttırma ilt satıl;ıcaktır. Şartnamelerini görmek üzere 
3/6/ 941 tarihinden itiba ren ~rues.<>esemiz Pamuklu Subes1ne müracaat 
edilebilir. Bu müzayedeler 26/ 6/ 941 tarihinde ikmal edilmiş buluna
caktır. 

KIZILAY 
Hemşireler Okulu 

Direktörlüğünden: 
Okulumuz yeni ders yılı için talebe kaydına Mtlamıttır. 

OKUL GECELİ VE PARASIZDIR 
Tahsil müddeti öç >ıldu, 
K:ı.bol şa.rlla.rı: 

1 - Türk tebaası olmak, 
Z - Sıhhat! yerinde olmak, lalıd wı Jıh:mel,e mi.Dl 

kusuru olmamak. 
3 - yaşı 18 den a:;afı ve 25 len yukarı olm.amal<. 
4 - iffet ehli ve ly ı ahlak sahibi olmaa.. 
5 - En az orta tahsilini b!!tlrmlş olmak. 
Ka.ydolma.k veya daha r ... .ıa "':Lhat almak lıçikı İıilanbulda Aksa

~a.yda Haselti eadd-dekl O~ ul Direktörlüğüne müracaat edllmelidlr. 
lzabM almak iı,ıln yazlle .- -"~ edilebilir. 

~ 
Deniz Gedikli Erbaş Okulu 

Direktörlüğünden: 
1 - Bu aene okulumuzun ya1nız birinci sınıfma talebe alınacaktır. İdek 

1ilerin aşağıda yaz.ılı evraklarla müracaatları. 
A - Nilfus cüzdanı ve taf;dikli bir sureti ctashilı edilrnil nüfus cüzdanı 

kabul olunmaz>. 
B - İlk mektep şabadetnamesi. cUzerinden bir sene geçmemi:J bulunmak> 
C - Kendisinin ve ailesınin bıüsnüh&l eshabmdan bulunduğunu gösterir 

polisten musa<ldak hüsnUbfll ilmuhaberi. 
D - Üz.erinden bir sene geçmem.iş ci«;ek aşı kiiildı. 
E - Birinci sınıf için ı/EylOl/941 de 12 yaşını bitirmif ve 1t Y"l'W 

bitirmemiş bulunmak. 
F - 5 adet vesikalık fotoğraf. 
2 - Kayıtlara l/Haziran/941 eünil başlanacak ve 10/Ağustos/941 günll 

nibayet bulacaktır. 
3 - Kayıtlar İstanbul Deniz Komutanlığında ve Mersinde deniz ge<likll 

trbaş orta oJ,ı:u1u müdürlüğünde J"apılacağ'ından isteklilerin bu iki mahalden 
her hangi birine müraccıatları. 

4 Müsabaka imtihanları Türkçe, Matamatik, c-Tarib1 coğrafya, yurt bil
'-! "1 , de"lerinden 

ı5/Ağustos/941 Cuma günil saat 9. da yapılacaktır. (2947 - ()83} 

Deniz Leva:um SatınalmtlKomiıyonu 

Marmara Oısü Bahri K. Satınalma Komiayonundan: 

ı _ Keşif bedeli 143H lira 05 ku:nlştan ioarct olup go•tcrileeck 
!lir mahalde yaptınlacak olan inşaatın kn.palı zarf usulile eftsiltmesi 24 Ia
zirmı/941 salı a:ilnü saat 15 de İzmilte tersane ki:ıp~ındaki koın isyon biııas ın ... 
da yapıL:tcaktır. 

2 - Bu işe ait resim, fenni ve i,d;.rl sartname ile projeler her &ıin koml,-
yonda görülebilir. 

3 - Ekstltmcye tştirlik edecek. istf"klilerin bu gibi işleri yaptJ<larına d "t 

Nafia .Müdürlüklerinden ve Ticaret odalanndan alac.kları - ekşiltmede>. 11 ç 

rün evelki tarili1i - eb.liyet vcsika1annı ve mahalli emniyet müdürlükleriı en 
çıkartacakJan hüsnühal varakalarını ve 1015 lira 80 kuruştan ibaret ilk te , ıi~ 
batıarile birlikte tanzim eJecekleri teklif mektuplarını beUi gün ve saa\., <.?n 
tam bir saat evveline kadar komisyon t41şkanlığıca vermelel'i. ( 440! 

~~~~~~--~~~~~~~~~~~~, 

1 lstanbul Komutanlıiı Satlbalma Komiıyon 'u ilanları 1 
Beher kilosuna 145 kuı,uş 1iat tahmin edilen 15 ton 

,.unu saat ıı de pazarlıkla satın alınacaktır. Muhammen 
ttat"i tt·m.i.nah 3262 lira 50 kuJ'Uitur. Şartnamesi her a:ün 
Jebilir. 

sadcyagı 10/6/9.ıl 
bedeli 21750 lira 
xomisyonda &örü-

İsteklilerin ~lli 
meleri. 

l1ln ve aaatte Fındıklıda satınalma kon1i::...,.onuna ıel• 
(439Q) 

f;ahibi: E. t Z Z E T, Netriyat Direktörü: Cevdet Karabil&ia 
Basıldıiı 7er: •Son Telpaf• lıla~ 

! 


