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=======~====~.~=~========-~--1 ngilizler Suriye etrafın
daki mücadele 

Amerika 
kararını 
bildirdi 

taarruza 
başladı Bugünkü vaziyet ve ftı1't· 

lar içinde, İngiltereniı 
Orta Şarktaki Ordusunu 
mümkün olduğu kadaı 
takviye ederek Irak ve 
Suriyeyi işgal etmesinder 
başka çare kalmamakta
dır. Fransa, ancak lngilte. 
renin kuvvetli olduğunı 
gördüğü takdirde, lngili, 
aleyhtarı bir aiyaset takif 
etmiyec~ktir. 

-<>---
- FRANSA -""" r SURIY EDE -"'\ 

Ya Almanyayı 13 tayyare mey· 
ya Amerikayı I danı bom bar-
tercih edecek dıman edildi 

\.. J Amerika Reisi Ruzvelt \.. J LiBYADA 

M areşal Petcn'in dahi ağ 
zmm içinde geveleyir 
Fransız milletinden giz

lediği son Alman - Fransız anlaş
masının neleri ihtiva ettiği anla
şılnuya başladı. İlk meydana çıkan 
şey, Suriyedeki hava \islerinin 
l\lihver tayyarelerine kucağını aç· 
mış olmasıdır. Radostan kalkıp ı. 
rak'a giden Alınan ve İtalyan tay· 
yareleri, Suriyedeki Fransız üsle
rine inerek benzin almışlardır. 
Bö~·lece yalnız Fransanın değil; 
lrak'm da l\lihverle işbirliği yaptı· 
ğı meydana çıkmıştır. Irak'ta bir 
askeri hükumet darbesile iktidar 
mcvkiini ele geçiren hükumetin, 
İngilte~eye karşı tuttuğu husumet· 
kar siyasetin, İngilizlerin İngilte· 
re - Irak ittifak muahedesi ahka· 
mına muhalif hareket etmelerin· 
den ziyade, bugiinkü Irak hiiku· 
metinin Mihverle anlaşnıış olnıa· 

d 'I . ld' • · tık anlaşıl-sın an ı erı ge ıgı ar . 
mıştır Böylece Irak ve Surıye ya-

• ' be ni Fransa İngilizlere karşı cep 
' ·1ı · Orta ve Yakın alınış ve Mı verın • 

Şarkta İngiltereye karşı başladıgı 
t Vardım etnıe-k yolunu tutaarruza 
mu• oluyorlar. 

' Ed ,. İngili:ı; Hariety Nazın en ııı. 
Avam Kamarasındaki beyanatına ı 
göre İngilterenin Filistindeki kuv-

tl ' . Suriye bava mel·danla-ve erıne, . aiı 
rmm Mihver tayyarel~rı tar ~
dan kullanılmasına mümanaat e • 

l 'h' t ve serbesti nıek için tam sa a ıye . . 
. 1 • t"ır Bu İngilizlerın Surı

verı mış • • . de 
yeye karşı harekete geçmelerı • 

Ruzvelt şiddetli =F=R=A=N=S=A=I 
Sözler söyledi 

Fransız üslerinin 
işgali muhtemel 

Londra 16 (Radyo saat 9,15 de)
Amerika Reisicümhuru Roosevelt 
yaptığı beyanatta demiştfr ki: 

.. 
lngilteregi 
protesto etti 

Suriye resmi tebliği 
Beyrut, 16 (A.A.) - Aıağıdalti res· 

mi tebliğ neşrolunmuştur: 
Geçenlerde bir miktar Alman tayya

resi. Suriyeden trasit o1arak geçmj;;;tir. 
Bunlardan on beşi Suriye tayyare mey
danlarına inmeğe mecbur kalmışlardır. 
Mütareke şartları mucibince, Fransız 
makamatı bu tayyarelerin mtimkjn mer 

{Devamı '1 iineii sayfada) 

En az altı tayya

re tahrip e dildi 

İngiliz kıtaatı 
takviye ediliyor 

Kahire 16 (A.A.) - R.esmi teb • 
!iğ: 

İngiliz hava kuvvetleri Alman 
tayyaı·elerine Suriyede üç tayyare 
meydanında taanuz etmişlerdir. 
Bunlar Şam, Rayak ve Tümdür 
tayyare meydanlarıdır. Bunların 
hepsine <!ün taarruz olunmuştur. 

• 
lngilizler 
Sollumu 
geri aldı 
Halfaya geçidi de 
İngilizlerin elinde 

Kahire 16 (A.A.) - İngilız kı\
aları, dün, Halfaya geçidini, Mü -
said ve Sollumu i gal etmişlerdir. 

ALMfü'< TEBLİGİ 

cŞimdiye kadar Fransa ile olan 
münasebatımız, Fransız • Alman 
mütareke esaslarına dayanm~~ta 
idi. Fransa hükiımeti de .bu müta. 
reke şartları haricinde hıç bır şey 
yapmıyacağına dair bize temınat 

(Devamı dördüncü sayfada) 

Tümdür'de üç Yunker, diğer iki Berlin 16 (A.A) - Alman ordu-
1::::::::::::=::::1 Alman tayyaresi ve bir Caproıü ları başkumandanlığının tebliği: 

mitralyöz ateşine tutulmuş ve en Şimali Afı·ikada, Afrika kıtaatı-
'" tayyare ciddi hasara uğra'ıl- na mensup İtalyan müfrezeleri 

mış ve bir tayyare yakılmıştır. Tobruk civarında bir düşman hü. 
Yunanistanda Alman işgali al- cumunu tardetmişlerdir. 

tında bulunan tayyare meydanla - Oldukra büyük miktarda İngiliz 
rına da tı;arruz edilmiştir. kuvvetlen. birçok zırhlı tank hi -

(D 4 
.. . f da) may.esınde, Capuzzo kalesıne ve 

evamı uncu say a . . . 
_ • \ Sollume ılerlemı~Jerdır. Bazı düş-

F Al 
man müfrezelen, Sollum'e girmiş. 

rallSJZ - man ·!erdir. Düsman, bu hücum esna -
l sında büyük kayıplar kaydetmiş 

a n ı a ş m a s ı n ı n 1 ve bir miktar esir vermistir. 
Alman hafif savaş tayyareleri, 

ilk netı• Ce lPfi Tobruk ve Sollum civarında~i mu-
~ 1 hı ,. le uv ı aki etlı bır sıı • 

• 
'rette ıştirak e1mış1erdir. 

İNGİLİZ TEBLİÖI 
Kahire 16 (A.A.) - Ortaşark 

fngilizler sinirlendi 

Suriye ile Irak ve komş ularmı gösteren harita F r a n s a y q k a r ş 1 
hava kuvvetkrınin tebliği: 

Sirenaik'de, 12/13 Mayıs gecesj, 
Britanya bombardıman tayyare -
leri Bingazi üzerinde demiryolu -
na, askeri karargaha, hükumet da. 
irelerine ve Kat.edral rıhtımına 

tam isabetler kaydetmişlerdir. 

f:bedi ~eften \Şayanı-d-ik_k_a_t hareketegeçilme· 

Milli Sefe!. bir teklif si taraftarları var 
mektir. Belki de bu satırları~ y~· 
nldığı veya okunduğu anda, Jngı· 
liz tayyareleri, Suriye bav~ mey· 
danlarına hücum etmişlerdır. . l l N kT . .. Seriinin 

Bugünkü vaziyet ve şartlar ~çın· Amasyalı at et er evyor aymıse gore 

12 adada, bir gece evvel Maritza 
mÜtaleaSI ve Kalato hava meydanları bom • 

\ bardıman edilmişhr. Yangınlar çı. 
karılm1ş ve yerde dağınık bir hal· 
de bulunan tayyareler arasında 
tam isab.etler kaydolunmuştur. 

de İngilterenin, Orta Şarktakı or· 
du'sunu, mümkün oıduğu ~ada~ Dün gece bayrağı Amerika Dakar ve 
takviye ederek Irak ve Surıyeyı 1 ti etlere Aç o re s Ada la nı işgal etmesinden başka çare kal- çoru m u a rı 
mamaktadır. İngiltere, bunu yapa· t es fi m etti 1 e f işgal etmeli 
cak mı, daha dog" rnc a yapabilece~ N k 16 (A.A.) Am ik k k 16 (A.A.) _Bayrak Per- evyor , - er an 
mi? Yapması lazımdır; çünkü a sı Kava k at 19 30 da atlet- kuvvetleri diğer memleketleri Hit. 
takdirde Mısırı ve Siiveyşi, garp· şembe a şlamı 

1
sa mışt;r lerin aşındırıcı temaslarından kur-

ten tehdit eden l\lihver, buralarını lerden tes ım a ın · · · 11 
1 . · .eş'e içinde Havza. tarmak ı~ın ku anmak lazım gel • 

kt d tehdı·t·· edecektir Genç erımız n d. • h .. k ·· ·· ·ı · ·· N şar an a • . • Jl devam etmek • ıgi u munu ı erı suren ew-
Dikkat edilmişse gör!ilıııiiştiir kı ya dogru yo arına York Times gazetesi diyor ki: 

İngiltere, fena vaziyete düştükçe tedirler. Habeşistanı istila etmek için 
Fransa Alınanyaya doğru kaymak· HAVZADA Mussolininin, Danimarkaya, Nor- ı 
ıa, İnglltere vaziyetini düzelttikçe p veçe, Holandaya ve Belçikaya el 1 

kl . ıka Havza 16 (A.A.) - Bayrak er-
ise Vişi Alman tazyi erme. mı. - . t 2~ 20 de Havza. koymak için de Hitlerin ileri sür- r Ma 

1 
p t 

Hırvat krallığı 
ihya edilirken 

Bu devletin İtalyan 
nüfuzuna girmek Üze
re olduğu anlaşılıyor 

Zagreb, 16 (A.A.) - Stefani: 

vemet etmektedir. Şimdi, Jngılte- şembe gecesı saa ~, b 1 d dükleri haklara istinat ederek A-ı reşa e en 
· · t ' .,..,tirilmis ve e e ıye 

re, yine sıkışık ve güç hır ".azıye . ya arızasız . b- •.• ' ko • çor es adalarını, Dakarı ve Farnsız Berlin, 16 (A.A.) - Yarı resmi 
te olduğu için Fransa, yıne Al· dairesindekı Atatuık odasına d Afrikasının b>;tün mühim liman- bir mahfilden bildiriliyor: 

Dün, Hırvatistanda, müstakil 
Hırvat devletinin hükümranlığı
nı temsil edecek olan Zvanimirov 
Krallık tacının yeniden ihya edil
diği ilan olunmuştur. 

' · ·ı· 1 r \ Bugün yollarına e • .. 
manyaya sokulmuştur; Ingı ız ~ nulmuş ur. . . • . !arını işgal etmiye kafi gelecek bİı' 

1 

Alman • Fransız müzakereleri 
için Akdenizde muvazeneyi temın m eden atletlenmız bayragı vı. filoyu vakit geçirmeden bu mınta- Berlindeki yabancı gazete mahfil
ct..:cnin tek çaresi, bu ~eph~dc r:yet hududunda 9.3o da Amasya· kalara göndermeliyiz. Bu harekatı, !erinde büyük bir alaka uyandır-
kuvvetli olmaktan ibarettır. 1\1'.h· !ılara tevdi etmişlerdir. bilahare bir tedip hey'eti seferiyesi makta devam ediyor. 
ver, nasıl, Balkanlara ve Akden~ze A.MABYADA (Devamı 4 üncü sayfada) (Devamı 4 iincü sayfada) 

Merzifon, 16 (A.A.) - Bu sa
bah saat 9,30 da Samsun - Amasya 

.1• et hududunda teslim olunan 
vı ay d··k··1 bın· lerc• 
b ak yollara o u en ' .. 

ayr h .. J • ın 
halkın coşkun tez& ur erı aras -
da saat 12 ye dot.ru şehrimizdM 

YAKINDA 

Haz.reli Muhammet 

Bu husustaki emirname, resmi 
gazetede intişar etmiştir. 

Roma, 16 (A.A) - Ofi: 
Dün akşam teyit edildiğine gö-

• re Hırvat tahtına getirilecek müs· 
takbel kral hakkında Hırvat hük:U
metile müzakereler cereyan et
mektedir. Müzakereler hakkında 
tafsilat alınamamıştır. 

Roma, 16 (A.A.) - Ofi: 

Akdenizdelri lngi. 
liz lıaua ve deniz 

kuvvetlerine men• 
sup lilolarınuı ha. 
rekat e•naıında a• 
lınml§ lotoğralları 

1 k h b
. HAVA HARBi 

ra ar ıye na-
zırı Ankarada Ha novr' a 
ne le r görüştü ? ş i d d et 1 i 
Berlin temasların ne 
şek i 1 de yapıldığın
dan haberdar değil 
Berlin, 16 (A.A.) - Yarı resmi bir 

kaynaktan bildiriliyor: 
Bugün Alınan Hariciye Nezaretinde 

ecnebi gazetecilerinin suallerine şu ce
vab verilmiştir: 

«Irak Harbiye Nazırının Türkiye'de 
hangi zatlarla müzakerede bulunduğu 
Berlin'de bilinmiyor. Keza Türkiyenin 
Irak'a karş nasıl bir vaziyet aldığı da 
malün1 değildir. 

Mamafih Berlin'in siyası nıahfilleri 
diğer memleketlerin vaziyetinl ve bil
hassa Irak'ın Arab Aleminde mazhar 
olduğu teveccühleri alaka ile takib e
diyorlar. 

ve GIRID 
Hava taarruzuna uğ
radı, Giridde 5 Alman 
tayyaresi d Üşür Ü 1 dü 

Londra 16 (A.A.) - Salahiyetli 
bir membadan öğrenildiğine göre 
Girid adası üzerinde büyük bir ha. 
va faaliyeti olmuştur. Düşman tay 
yareleri Malema ve Heraklion'u 

(Devamı dördüncü sayfada) 

bir baskın 
Sanayi mahallelerinde 
büyük yangınlar çıktı 

Londra 16 (A.A.) - Hava neza
retinin tebliği: 

Bu gece İngiliz bombardıman 
tayyarelerinden müteşekkil büyük 
bir filonun yaptığı hücumda Ha • 
novre başlıca hedefi teşkil etmiş " 
tir. Şehrin sanayi mahallelerinde 
büyük yangınlar çıkarılmıştır. A • 
ğır bombardıman tayyarelerimiz • 
den bazıları Berlin, Hamburg, 'e 
Cuschaven'deki hedeflere hücum 
ettiği gibi bir kısmı da Calais, Bo 
ulogne ve Dieppe'deki doklara hü
cum etmıştir. 

Tayyarelerimizden dördu bu ha. 
rekattan dönmemiştir. 

Sahil servisine mensup tayyare· 
!er bu gece Saint - N azaire ve Lo. 
rient'daki doklara, gemilere hü • 
cum etmişlerdir. Diğer bazı tayya. 
relerimiz de İjmuiden doklarmı 
bombalamıştır. 

Bu harekata iştirak eden tayya
relerimizin hepsi dönmüştür. 

ÜÇ VAPUR BATIRILDI 
Londra 16 (A.A) - İngiliz hava 

nezareti istihbarat bürosunun bil· 
(D•vamı <l üncü sayfada) 

Motörlü Nakil Vasıtaları 
--------.. -----------~ 

Maskelerini, her 
bulundurmak 

an kullanmağa amade 
şartile kaldıracaklar 

Ankaı·a, 16 (İkdam muhabirin • 
den) - Fenerleri maskeli olarak 
çalışmakta bulunan nakil vasıta -
lannın seyrüseferde zorluk çek tik. 
leri anlaşıldığından, İstanbul vi -
. . ..... .. .. ... .... • • 

lay<ıtindeki motörlü vasıtalarda 

bulunan maskelerin, her an kulla
nılmağa amade bulundurulmak 
şartile kaldırılması Vekiller Hey'e. 
tince kararlaştırılmıştır. 

' • 41" '"' ..... . • . -
9=~7E. 

Muammalar harbi 
Yazan: Seliimi izzet SEDES 

mühim kuvvetler kaydırdıysa, Jn
giltere de, adalarınm emniyeti için 
lüzumlu olan kuvvetlerinden faz· 
lasmı Akdenize kaydırmak ınecbtt· 
riyetindedir. İngiliz İmparatorlu· 
ğunun Afrika müstemlekeleri, Ce· 
nubi Afrika İttihadı Doıııinyonu , 
Hindistan, Avustralya ve Yeni Zc· 
landa'daki bütün kuvvetlerini Mı
sıra, lraka, Filistine göndermesi 
artık acil bir ihtiyaç olmuştur. 

Fransa, İngiltercnin Orta Şark 
ve Yakııı Sarkta kuvvetli olduğu· 
na emin bulunsaydı Almanya il• 
yaptığı anlaşmada bu kadar ileri 
gidemez ve Suriyeyi Mihverin bir 
sıçrama tahtası, bir köprü başı 
mevzii olarak kullanmasına mlisa· 
ade edenıezdi. İngilterenin Suriye· 
ye karşı yapacağı hare_ketlerin 
Fransa tarafutdan göreceği kar~ı
lık da yine Akdenizde ve Filistin· 

geçti. 
Merzifonlu atletler yollarına de-

de·rek saat 20.4<> da bayrağı 
vam e . 

un 154 üncü kilometresınde 
koşun . , 
Çorumlulara tPslim ettiler. • 

da Çok kuvvetli olmas1 
havzasın 

ve islim ordusunun muharebeleri 

~ ü yük Tarihi Tefrik"i"'I:"'=='-
İlk islam ordusu, ne gibi bir sebep ve ihtiyaç ile ve ne 

suretle teşekkiil etmiştir? İlk isHinı ordusunun teşkilatın

daki tetkike şapn noktalar nedir?. (Hazreti Muhammed), 
hayrete şayan derecede az bir kuvvelle, ilk muzafferiyeti 

ne suretle elde etmiştir? İlk islıim ordusunda tatbik edilen 
nizanıların nıalıiyetleri, nelerden ibarettir? Ve bunlar, ne 
gibi neticeler vermiştir? 

Hırvatistanın müstakbel birinci 
kralı olarak ismi geçen Dük Spole
to 41 yaşındadrr. Dük Spoleto, Dük 
Aosta Ammanuel'in ikinci oğlu ve 
Habeşistan umumi valisi Dük Aos
ta'nın ortanc~ kardeşidir. Annesi 
Louis Philippe d'Orleans'ın mı 
Prenses Helene de Fı-ance'dır. 

Almanya denizlere hakim ol
mamakla beraber, yaptığı deni· 
:ıaltı faaliyeti ile, Atlantikte mii· 
nakalatı sekteye uğral!ıuıldadır 
İşte bunun içindir ki, bir gün 
harbe girecek olan Amerikanın 
Avrupaya asker ihraç edebil
mesi çok güçtür deniyordu. 

Basit bir görüşle Nevyork ile 
Berlin gözönüııe getirilince, bu 
işin kolay olmadığı meydana çı· 
kar. Bu harbi 1914 ile mukayese 
etmiye de imkan olmadığı artık 
tebeyyün etti, Bunun için Ame· 
rikanm Avrupa kıt'asmda, kara. 
da lıarbetınesini beklemek hnl· 
ya kurmak olur diyelim. 

İnsan Berlin ile Suriyeyi göz. 
önüne getirip, A1men1arın deniz. 
lere de hakim olmadığını düşü
nünce Elenlerin mağlfibiyetin
den sonra adaların birer birer 
işgal edilmelerine ve bugün Su
riyeniıı bir tramplen, bir atlama 
taşı olarak kullanılabilmesine ne 
diyeceğini şaşırıyor. Denizlere 

hakim olınıyan Alınanyanın a
daları işgal edip Suriyeye geç· 
mesi bir muamma, bu ihraç ve 

işgal hareketlerine donanmanın 
tnllni. olamanıası başka bir nıu
amınadır. 

' d . deki İngiliz kuvvetlerinin ktt retı-
ne bağlıdır. Vişi, İngiltere~e? ~or
kusu olmadığı takdirde, ışı fıleıı 
miicadeleye kadar götürnıek ga~a: 
helini gösterebilir. Buna ma~ı 
olmak için, İngilterenin Alulenız 

icap eder. 
"k ın da aı·tık nutuklarla, 

Amerı an •. 1 f" 
diplonıatik teşebbüslerle degı , ı
len haı·ekete geçmesi zaınaııı gel

. ti y ksa geçenlerde, aklı ha· 
mış r. o , .. 1 d .•. 

d b ·r Anıerikalınııı soy e ıgı 
şın a ı 

.b. ·• ı'sten gerliklen sonra ya-
gı ı, ı'"~ :. .. 
ılacak yardımın hıçbır faydası ol· 

~ıvacaktır. Denıirin tavında dö· 
viiİdüğiinü Amerikalılar da bilir

ler. 
Abidin DAVER 

1 

'-~=--= 1 Yazan: Ziya Şakir I =-=---=---...,.--') 

Yakında-lkdam'da 
'-------....:..------------·--'J 

Roma, 16 (A.A.) - Stefani ajan· 
sı bildiı•;yor: 

Ante P&vt ı;ç'in riy~setinde bir 
Hırvat hey'eti pazar sabahı Roma
ya gelere'.< Hırvat tacını ka'bul et
mek üz >re Savoie hanedanından 

bir prensin göster'lınv,ini kraldan\ 
rica edecektır. 

Bu hey· et Romada siyası. iktısa
di ve kEza araziye müteallik mü-l 
him anlaşmalar inızalıyacaktı. 

Haydi bu hususta böyle diye· 
linı amma, Alınan ordularının 

Suriyede harbelmesine ne lliye
lim? .• 

Tarih 1939 Avrupa harbinden 

•muammalar harbi. diye bahse

decek gibi geliyor bize. Bugün· 

kü muammaları da ancak tarih 

çö7'.eceğe benziyor. 



i 

SAYFA - Z 

ev ili edir? 
* ... .. .... '"'"~ 

Celaleddini Rumi Kimdir? 
Yazan : ZİYA ŞAKİR 

-87-

Lüzumsuz eşya 

mübayaası 1 
Dün ak~am radyoda yine şöyle 

denildi: 

Şey hdendinin oda.,ndao çıkıl
dıktan sonra, önde aşçıbaşı dede 
•c arkada o (caıı) olmak üzere 
uıatiıahı şerife gelirlerdL Ve artık 
) apılacak merasimin zamanı bek· 
leoirdi. 

- Harbin ne zaman biteceği. 
Kendisi suyu ıçınciye kadar, aşç... dünya vaziyetinin ue zaman duru· 
ba~ı da, ka~ıktaki pilavı yer. Tas lacağı, bugünkü iktısadi bozukluk· 
alırken, aşçıbaşı da niyaz ederek ların ne zaman düzeleceği malüm 
kaşığı iade eder. değil! Onun için har vurup harman 

Burada dikkat edilecek çok mü· savuracak zamanda değiliz; müm
bim bir hareket vardır ki o da aş· k.ün olduğu kadar tutumlu olalım; 

Bu merasimin ilk kısmı, akşam çıbaşı gibi, dergahın en büyük zi.· kat'i ihtiyacımız olmadıkça öteberi 
yemegi ziyafetinden ibarettir. Bu bilinin, yemek esnasında mütema- almıyalım; lüzumsuz eşya müba
ziyafet, ikindi namazından sonra diyen ayakta durarak canlara su yaasından kaçınalım; paramızı boş 
(İsmi Celil meydanı)nda verilir yetiştirmesi kendi maiyyetinde bu- yere harcamıyalım! 
H meydancı dede tarafından: lunan .. t d" k d · l 1 • en mup e ı ve ı emsız e · Radyouun bu nasihatı çok yc•in-

- Lokmaya salaiıaiı!.. radın ellerine, büyük bir tevazu• de çok iıla amma gelin de siz buna, 
Diye bağmlarak ilan edilir. Baş- · ti 'd' 1 ' \'e memnunıye e su vermesı ır... kadınlara anlatın! Kadınların ço· 

ta ... eyhefendi, olmak üzere, bu zi. B d t ik" ı ·d·b d ki 1 • . u .a •. ar __ ın_usu ve a a ın a ğuna bu gibi na.silıatlcr, adeta vız 
yafetıe • eğer varsa - şeyh zadeler, ı t 
ve bütün kıdemli ve ihtiyar dede-

ınce ıgı gos erır. geliyor. E\·de dört iskarpini varken 
(Seylıefendi) su içtikten sonra, 1 ve bunların dördü de heniız yaına-ler bulunurlar, kıdem sırasile, şeyh • ı 

f d . · • ta f d t 1 artık hiç kimsenin su istemesi \'e 
1 
sız, peııçesizken, bir besincisi için e en lRıtı sag ra ın a o urur ar. . · 

D • ı h.. • I d icme i adet dei!'ildir. B•ına binaen kıyameti koparan nıce kadınlar erga un orerene ın can ar a ~ . . . 
· k de ·ı h f d' i bu gihi nıeclislerde bulunan eyhl\- nr. Yaluız ıskarpuı mı )a, apka 

- 3 uıc ı ın sıra ı e • ey e en •· ı d · ı t:ı f d 1 1 fendiler, aşçı dededen ıı istemek· da bö> le, çorap da rop a. eşarp 
nın so ra ın a ·er a ır ar. . . . . . .. . d , 

Evvel • h f d' . .. .. d le acele etmezler; buyuk bır ıhtı- da ,.e daha bılmem ne e. a şey e en ının onune e· . . • . 
ğl'rm· b" f t' 1. S • t f yaç hıssetseler bıle, sofradan kal- Zaten ötedenben bir değırmen· 

ı ır so ra gc ır ır ... ag ara · . ' 
ta buluna 1 k d kılacak zamana kadar, h.hamnıul dir dönüyor amma suyu nereden 

n can ar, ı cm sırasını .. t . , · . • b' 
bozın•dan b ( t 1 ı:os erır.er. geliyor? Bunu bılınıven ve ır 

~ u so raya o urur ar., . . . .. .. . . . · . 
Sol taraftaki hôeercoeşiu canlar Seyhefeudı su ıçtıkteıı soıır~. ar- turlu bılmek ıstemı)en bırçok ka-
da. ayni suretle de~irmi bir nıesin. tık su lası derhal ortadan kalkar. dınlar, ne yaıık ki hugiınkü iktı
sofra etrafına topla;,ırlar. Ve (lok·~ ~ıba~ı ta ı, duvardaki <_kuzuluk) sadi nziyetiu fe,·kalade nezaket 
ma)nın getirilmesine intizarda bu· denilen höccreuin Ust ~özündeki ve darlığının da pek farkında ola-
luııurlar. afa ko~·ar. / mıyorlar! 
Aşçıbaşı dedenin nezareti altın. Yemek bitmekle, acşı halının Ekselans moda cenaplan, tabii 

da getirilen bu lokma • zengin der· \·azifesi hitam bulmuş olmaz .. Ye· l..amanlarda kadınların üzerinde na
gi.blarda • etli pilfl\ dan ve fakir mek yiyen canlar, yine kıdem sı- 1 sıl fermanferma iseler, bugün yi
~ergi.hlarda, sade piliıvdan ibaret· ı rasile ·erle~ine çekilir çekilm~z ne ayni \'8ziyettedirler. Tabii za
tır .• Çiinkü, tarikat ıidab 1·e usu- a<~ıba ı faalıvete ba lar. En,ela, manlarda bile, ruh doktorlarınca 
!ünde muhtelif yemekler bulun- höcereneşin canların sofralarını delilik alametlerinden biri olarak 
durmayıp taamın sade bir ncv'e toplar De,·şirir. Kuzu\ubun alt gö- gösterilen lüzumsuz eşya müba
miinhasır kalması. adettir. züne koyar ... Sonra. ~eyhefcndinin yaası, bu zamanda dclili/l'İn danis-

Ancak, mevsim miisait olduğu önüne gelir. Büyiik bir hürmetle kası olsa gerektir. Ben demiyorum 
takdirde, kavun, karpuz gibi mey- onun sofrasını da dev.,irir. Sofrayı ı ki, kadınlarımız eskipiıskiô, yırtık, 
valar; kış mcv&imintfr ise, üzüm, iki e1inin üzerine alır. yamalı, k.irpas içinde birtakını 
erik ve uir kuru mey alardan ya· (Daha var) {Devamı f, üncü sayfada) 
pılmış hoşaflar bulundurmak caiz 
olabilir. 

Yemek; son derecede sükünet, 
terbiye ve nezaketle yenilir. Esa· 
sen Mevlevi tarikiııin n dergahla. 
rının en büyük hususiyetlerinden 
biri de, bu üç şeye taınamiyle ria· 
yet etmektir. 

r MAHKEMELERDE ve . ' POLIST.:.J 

55 yaşında bir adam genç bir 
kızı yüzünden jiletle yaraladı Yemek esnasında, konuşulmaz. I 

Öksürüp aksırılrnaz. Kimse kim· 
senin kaş>ğına ve ağzına bakmaz, •---------

B~tün ~azarlar, ~nünden ·~~ılmaz. 'On altı yaşındaki kızın yaralanmasının sebr. 
Kunsenın kaşıgına, ekmegıne ve) • • • ~ 
yahut yemek yediği yere el uzatıl, 1 hı bır alacak meselesı oldugu anlaşıldı 
m•~· Jt:ğız. şa~ır~~hln~~z. E~afın· 

1 
Mustafa adında 55 yaşında birisi ı ruşa sattığı için adliv-e\ e verilmiş, 

:~kı~erı tıksındırıp ıgreodıreceı. Artin kızı 16 yaşında Dikranuhi'y-e asliye ikinci ceza mahkemesinde 
ıçbır harekette bulunulmaz. Kumkapıda yolda rastlamış, eski muhakemesine başlanmış, mahke
Fevkalade bir sebeple bir şey bır alacak meselesı mevzuubahs • me, Vasılin tevkifine karar ver· 

söylenmek icap ederse, fısıltı ile olmuş ve aralarında çıkan kavga . •niştir. 
söylenir. Ve, sözler kısa kesilir. da Mustafa Dikarnahiyi ııletle sol 
Herhangi sebeple olursa olsun, yanağından keserek yaralamıştır. 
sofradan kalkmak adet değildir. Dikranuhi adliye doktoru Hıkmet 

Aşçıbaşı dede, elinde bir su tası Tümer tarafından muayene edil . 
oldu(:u halde ayakta durur. Ve göz miş. varası kapandıktan sonra tek 
!erini mütemadiyen sofradakilerin 

rar muayene edilip yüziınde sabit 
üııerinde ge~direrek su istiyenleri 

iz kalıp kalmıyacağı hakkında kati 
tetkikte bulunur. 

rapor verilmek üzere evıne gön • 
Su içmek ihtiyacıuı hisseden derilmiştir. 

canların, aşçıba,ı) a ı:öz ucile bak- Mustafa yakalanarak adlıyey-e 
ması kafidir. A.cıha~ı dede. der- verilmiş, müddeiumumıllkçe, hak
hal elindeki tası, o canın omuzun· kında takıbata geçılmıştır. 
dan uzatır. Su alınırken, sağ el 
göğse konularak niyaz edilir. On· Zabıtaya hakaret eden etmiı 
dan sonra tas alınarak ba'i sağ ta
rafa çevrilir. Sükunet ve nezaketle 
tasın içindeki su içilir. Bu esnada 
üstüne başına 1·e yahut sakalına 

su damlalılmaııuya son derecede 
dikkat edilir. Tastaki su bittikten 
1tonra, yine ni)·iz edilerek neza
ketle aşçıbaşıya verilir. 

Fakat derhal şunu da ilave ede. 
lim ki, suyu içeu can, aşçıbaşının 
elindeki tası alırken, kaşığına pilav 
doldurarak aşçıbaşıya takdim eder. 

Vazife halindeki polLS memuru
na hakaret etmekten maznun Ali.. 
nin aslive birinci ceza mahkeme -
sınde yapılmakta olan muhakeme
si dün neticerenmiş, Ali 1 ay hapiie 
ve 25 lira para cezasına mahkum 
edilmiştir. 

Peynir ihtikarı 
Arnavudköyünde bakkal Vasil 

90 kuruş azami fiyat konmuş olan 
kaşar peynirinin kilosunu 100 ku • 

•• •• 
.fUN6U ERt 

PARLADI. 
l'tfüellifi: ffiFAN DOGAN 

l Edebi Roman: !5 

- Söyledim zannederim. Tek. ı man bana hak verirsiniz .• 
rar etmekliğime müsaade ederse- Mevzuu uzatmak istemediğim 
niz bir daha söyliyeyim .. sizi se· için tekrar ayağa kalktım; 
Viyorum. - Yarın buluşacak mıyız?. Ma-

Onun bu sözü beni güldürdü. Iıim ya üç günlük izin müddetinin 
Fakat birde1tbire aklıma gelen Be. •on günü .. belki bir daha görüşe • 
rid, bu gülüşümü çabucak teessü- me) iz .. 
re boğdu. Çıplak kolunu boynuma doğru 

- Korkarım ki Berid hakkında uzatıp, gözlerini manalı rr.analı 
aöylediginiz sözleri hep !rendi süzmeğe başladı: 

menfeatiniz için söylediniz.. - Ne kadar alakasız davranı • 
- Bu kadar düşüncesiz değilim yorsunuz bilseniz. Hem bu saatten 

Ferıd bey .. bir kızın hayatile oy. sonra nereye gidiyorsunuz bilmem 
namak, benim yapacağım işlerden ki., mademki ·arın buluşacağız, 
değ:ldir. simdilik hiç ayrı!mıyalım daha iyi. 

- Şu halde?.. Bu gece misafirim olmaz mısınız? 
= U j>l ıfo~ı·u .. yakında asteğ- - Evli bir kadının her isteği 

- il.;,,.;.; oı'idl &ördüğünüz za- kocasına aiddir Emel hanım .. bu • 

Bir meyhaneci fİfe ile bir 
balıkçıyı yaraladı 

Pangaltıda Erge!tt'kon caddesin. 
de 58 numaralı meyhanenin sahibi 
İsmail ili? balıkçı Arab Veysel ara. 
sında çıkan kavgada İşmail Arab 
Veyseli rakı şişesile başından e -
hemmiyetli surette yaralamış, V-ey 
sel tedavi altına alınmış. İsmail 
yakalanmıştır. 

Arkadaıını yaralayan çocuk 

Ycnişehırde oturan tahsın oğlu 

Akif ve Serkis Şirinyan adında iki 
çocuk kavga etmişler, Serkis Akifi 
suiitalı çakı ile belinden yaralayıp 
kacmış. biraz sonra yakalanmış 
hakkında takibata başlamıştır. Ya
alı çocıık tedavi altına alınmıştır. 

Otomobil çarptı 

Şoför Nurcttinin idaresindek' 
2479 numaralı taksi otomobili Kö: 
rüden geçerken Muzaffer Çatan'< 
çarparak ayağından yaralamıştır. 

nun için beni mazur görünüz. 
- Benim isteklerim kocam tara

fından tatmin edilemclikten son -
ra, sizin söyledikleriniz suya düşer 
~erid bey .. bu kadar derin düşün
meniz bence manasız .• bir kadın 
zannetmem ki, sizin kadar alaka -
sız bir erkekle karşılaşabilsin .. 

- İşte siz karşılaştınız Emel ha
nım .. 

- Hayır, hayır siz de boylc ola
mazsınız. Haydi biraz açılın ca -
nım .. bir sigara yakmaz mısınız. 

Bakın hava ne kadar guzel.. sizin
le şöyle bahÇ('de biraz dolaşıvere • 
lim. bana bir şeyi-er anlatınız. Ar. 
zu ederseniz ben size bir şeyler 

anlatayım, hayatımdan bahsede · 
yim. 

- Neler söylüyorsunuz Allahaş
kına .. üzerinizde zerre kadar hak. 
kı olmıyan bir erkeğe bu derece 
iltifatınızı manasız bulurum. Siz 
bu gece pek yorgunsunuz Emel ha
nım .. ayrılalım artık .. odanıza çe· 
kilip istirahat ediniz. Biraz Yicda. 
nınızı harekete geçirip dü~ününüz. 

lltDAM 

Talebe kampları 
Pendik, Kartal 

açllacak 
Bu yll Kızlltoprak, 

Maltepe ve Bartında -Birçok yerde çocuk bahçesi açılacak 
Bu yıl ilk mekteplil-er için çocuk j deki haftadan itibaren kazaları do· 

kamplarının Kızıltoprak, Pendik, , laşarak istekli talebeleri muayene 
Kartal, Maltepe ve Karadenizde edecektir. Diğer taraftan İstanbul 
Bartında, açılmaları kararlaştırıl • 1 Kadirga 3 üncü, Beyazıd 5 ıncı. 
mıştır. Haziranın 9 unda açılacak Üsküdar, Beşiktaş 19 uncu, Kara • 
olan bu kamplara girecek talebe • gümrük 27 w Kasımpaşa 10 uncu 
ferin 19 Mayıs Pazartesinden il ı - ilk okul bahçelerinde de birer ço -
baren sıhhi muayenelerine başlana cuk bahçesi açılması karar~tırıl

caktır. Maarıf doktorları önümüz- mıştır. -M. Kemal Öke/Tahsil ve tehak-ı 
dün Gülhanede kuk şubelerine 
son dersini verdi memur alınıyor_ 

r 
Son Kafile l 

--oo---
Karadeniz yolu ile 
Anadoluya g i d e· 
ceklerin son ka-

filesi dün gitti 

imtihanı biten 
talebelerin aile-
1 eri de Anado-

luya gidiyor 
Kendi arzularıle şehrımızi 

terketınek üzere mıiracaat e -
den va andaşlardan Karade -
nize gıden son kafil-e dun ak • 
şam üstü saat 18 de Ankara 
\'apurile lımanımızdan a}Tıl -
mış!ardır Ordu'dan Pazara 
kadar olan 13 iskeleye uğray.:ı
cak olan \ upurun mürettep 
yolcu mıktarı 4611 ıl r. G rek 
imtıhanlar yuzımden kaim , 
olan ta.ebe ve ,·n! lerının \'e 

gerekse mazeretleri dolaysıle 
gidenwyip te ışlerın• şımd hal 
le 1mis buluran \'atan l 1a •n 
;,tırak le bu ıklar hemen he. 
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Dl.5 POLİTİKA 
İki çocuğu~ 
saltanatı 

Yazan: Prof. Ş:ı ,,; B~ban 
lE!!!!!._ on ;cünlcrın tar hı u .e 
e;;;;;J} Jı::nç ç cı...K \c • e et 

altında ikı hukunıd..ırıu 
ıneınleketJerine biiJ Uk fırtı ~r 

celbettiğini gi>,;,terdi. Yu;:o,fa a
nın 18 yaşında Kralı İkinci (P''"'I 
Naip Pol"ün bo~unouruğuı u atn
rak idare dizginini eline alını: ~\1-

nıanlarla yapılan anla .ıu..ı) t hıua1 

ederek men1leketini uıuazzanı ~ur 
badireye atlı vr bedbaht s.lıanaı 
\'e ülkesi parçalandı; il.ı ha t ı 11· 

de Yugoshıvya tarıhı bıı : _ıl ra 
haline geldi. T•ıp"akları um n J· 

rı tarafından ya..,aı.t cdLld Bul~ 

garlar, f\olacarlar, R ... ıue.ı! •r Jl ı· 
ı ıııı aldılar. Dah,Jdel!:ı 

millhctler de ıst:k12l 1 
dalga! ndırdılar. Aıı k bır 
devan1 eden . o d.ı C) 'a 

il 

11 

rette • hiıkümd rhk t n. •'le 
gurbet elleriude !aha ur le (· 
nıektedir. 

Cenubuınuzda lr k da ın r· 
hum Kral (Fa\'Sal)ın n ıl•dunıu 
vesayet altında pc-lcr n ıı tahtına 

ciihh etmi,ti. Bır a~ e•' 1 hır hı· 

Profesörün ordudan 
ayrılması münasebe
tile merasim yapıldı 
Gülhane askeri tatbikat mektebı 

hastanesi 1 inci harıciye k ınığı 

profesörci Albay Doktor, Opcr;ıtar 
M. Kemal Öke tahdidi ı;in do -
layısıle dünden itibaren ordudan 
ayrılmıştır. Bu münasebetle dıi.n 

akşam saat 17 de Gülhane hasta -
nesınde bir veda töreni yapılmış. 
tır. 

Belediye yeni memur 
namzetleri arası n d a 

imtihan yapacak 
Şehrimiz Belediyesin.o t.ı.hsL' ve 

tahakkuk şubelerine seyyar me. 
murlar alınması kararlaştırılmt~ · 
tır. 

~ kf•m •t darbe ı Naip Ab lıl·lıı 

.J 1 Irak memleketi hud tllrından kaç 
"------------ mıya mahküm cyledı • f;e, 'ani 

15-20 lira asli maaşlı veya 50 !ıra 
ücretli olan bu memuriyetler ıçın 
ayın 23 t·ncü Cuma gitnlı Şehır 

Meclisi salonunda orta mektep me 
zunları arasında bir imtıhan yapı. 
lacaktır. Lise mezunları arasında 

da ayın 21 inci Çarşamba gunu bir 
imtihan yapılacaktır. 

Y d ı hiıki'nneti resı lıaru 'g:C .. ı. l\ üstnr-e· ar ım seven er len da\·et edil~n mecl s e•ki . ilıi 
• t • d i ·kat ed<-rek sabi hukunıdara '\!l"lll 

C e m 1 ye 1 n e bir naip intihap ettı . Yenı l!uku-
rnet Londrada i •i tebkkı olunma· 

Törende Vah ve Belediye R isi 
B. Lütfi Kırdarla Merkez ve Kol
ordu Komutanları, Üniversite Rek 
törü B. Cemil Bilse!, mü!<'addıd 
profesörler. doktorlar ve tıb, uni -
versite talebeleri hazır bulunmaş.. 
tur. 
Toplantıda değerli operatôriı -

müz son dersini vermiş ve mutea
kiben yakın arkadaşları tarafından 
kendisinin mesl-eki husuşiyetleri 

ba"kkında konuşmalar yapılmı~tır. 

Valinin dünkü tetkikleri 

ltalyaya deniz yolu ile ihracat 
batladı 

İt.alyayla deniz tarikile yenı ı~ier 
yapılma~a başlanmıştır. Bu ıtıbar
la birkaç gündeııberi İtalya hesa -
öına mühim miktarda balık satıl
mağa başlanılmıştır. Diğer taraf • 
•an balık ihracatı bu sene bır çok 
imkansızlıklara rağmen mühım bır 

miktarı bulmuştur. Romanya, Bul
garistan, İtalya. Filistin başlıca a
lıcılar arnsınJadır. Bu sene de lıa.. 

Vali ve Belediye Reisi Lütfı Kır
dar dün Harbiye ve Sipahi Ocağı 
cıvarında t-c:tkiklerde bulunmuş ve lık ihrac~ıtının lemin ed:ceği men
müteakiben beledive İmar Müdtir- faal 2 mılyonu geçecektır. 
Iüğüne g.derek bu"rasının ve Şış • ! Parklara konulacak heykeller 
linin imarı için hazırlanılmış olan ı Belediye Rc-_ısli~i !arafından _En
projel-eri görmüştür. ver paşanın koşkunun bahçesın • 

Harbiye ve Sipahi Ocagında i - den alın:nış olan büyük boga hey. 
ınar faaliyetine Hazirandan itıba- 1 kelleriııin Taksim bahçesile Kadı · 
ren başlanılacaktır. İlk par•ide bu. köyünde Sahıl parkını iyi tezyin 
raya 350 bin lira sarfolunacaktır. ettikleri görüldü~ünden badema 

• • • • parklarda bu kabil heykellerin ve 
Cep fenerı pılı geldı küçük mermer tezyinatının ko -

Avrupaya sıpariş edilmiş olan nıılması knrarlaştırılmıstır. 
cep elektrik pillerınden bT parti· Polis Okurunun 54 üncü devre 
şehr' mize gelmiştir. Fi ya Müraka- mezunları 

be Komisyonı~ bu pillere azami sa. Beşik ta ·ta Yıldızdakı polis oka -
tış fıyatı tesbıt edecek ve bundan lunun 54 üncii devre mezunların.ı. 
sonra piyasaya çıkarıla~aktır. 1 ayın 20 inci günü saat 10 da <aha-

Bu pıllerın malıyet fıyatları ge- detnameleri mernsimle verilecek -
çen sene gelenlerden daha ucuz ol 1 tor. Yeni ve genç mezunlar o gun 
;u~undan pil fiyatıa;ının du mesi sabahleyin saat 10.30 da Taksimde 
·uvvetle muhtemeldır. 1 Cümhuriyet abidesine mera5imle 

Denizde bir kadın ce.edi çelenk koyacaklardır. 
bulundu T opkapı haricindeki yollar 

Evvelki gün limanımızdan Kara. ve Topkapı mezarlığı 
bigaya hareket eden Mersin vapı;. Topkapı haricindeki Topkapı me 
•u Kumbağı önlerine geldiği za - zarlığının Maltepe yola ıle Topka.. 
"lan deniz üzerinde yüzen bir ce - pı - Yedikule asfalt şosesi üzerın -
od görülmüş ve çıkarılmı~tır. Hü. deki kısımda bulunan mezarların 
yeti henüz tesbit edilemiyen ce- kaldırılması için Belediyece 15 gün 
d temiz giyinmiş bir kadına aid- bir mühlet verilmiştir. 

·r. Liman Reisliği ve Emniyet leş Bu mühlet nihayetinde kaldırıl. 
·ıatı tahkikata devam etmekte - mıyan m-ezarlar olursa Belediyece 

•. rler. ' kaldırılacaktır. 

Dün yapılacak işler 
tesbit edildi 

Yardımsevenıer Cemiyeti şeiıri • 
miz id.ar heyetıne yardımcı o!Jrak 
seçilen 7 kı ılık komite dün topla
narak açıla~ k gönullu has•abakıcı 
hemşireler kuı slan ve bayanları • 
mıza verilecek yurd müdafaa,ında 
kadınlarımızın hizmeti me\•zulu 
konferanslar hakkında konuşmuş • 
!ardır. Bu kon[ ranslar köylerimıze 
varıncaya kadar tekmil İstanbul 
kazalarına teşmil olunacaktır. Dün 
kü toplantıda konferansları vere -
cek olan bayanlar ve branşları ka· 
rarlaştırılmıştır. 

Bu meyanda Şüküfe Nihal Başar 
tarafınd"n ayın 27 nci Çar;;amba 
gunü şaat 17,30 da Beyoglu Halke. 
vınde c Yardın' \'e Şefkat duyga -
lart• isimlı hır konferans verıle ... 
cektir. Diger taraftan cemiyebn i. 
dare h-ey'etı de dün Emınönü Hal
kevinde bir toplantı yapmıştır. Bu 
toplantıda Maarif Müdürlüğı.inun 

Bartın, Kartal. Pendık ve Maltepe 
il-e Kızıltoprak.a 9 Haziranda aça -
cağı kapml.ıra 2 bin fakir çocuğun 
meccanen kayde'.tirilmesi kararlaş. 
tırrlmıştır. 

Üsküdar yolları 
Üsküdar • İzmit yolunun Üs -

küdardan Saınandıraya kadar o
lan kısınının .s<'Se halinde ın'.?ası 

kararlaştırılmıştır 

Bu kısım inşaatına 250 bın lu-a 
ar.folunacak 'e ayın 28 ınde bır 

mute-:ıl ' le ,ııale olunacaktır. 

Yerli nişadır İmali 
Yeri. n od.r ıçin yapılan tctk.k

ler nihayetlenmi~tır. Bu te:kıklere 
2"re cüz'i mıktarrla imal edılmek. 

'e oba nişadır gayet pahalıya mal 
olmaktadır Yerli nipdırın !•D ku
ru~a satılma ına· mukabil A\'rupa 

enşelı r.i odırlar pi ·asaya 30 ku
.. ı~a arzcdilebilmek edir. Bu itibar 
'a imalatı fazlalaştırmak suretile 
~alıyct fiyatlarının düşürülmesi 

' rpiş edilmektedir. 

İçimizde bulunmıyan bir erkeğm Suadın ailesi olmakla tahakkuk B~ridi düşünüyorsunuz. Ben ise 
hiç olmazsa şahsiyetine hürmet e- edemiyecekti. Bu sebeple Cemal yalnız sızin b:r iki okşayışınızı bek 
delim. Sizin refahınız için çalışan gibi 45 lik bir deri tüecarile evler. liyorum. Halbuki o sizi aldatıyor, 
bir adam, kendi evinde yabancı meğe mecbur oldum. ben ise .. 
bir adamın bulun."'I!asına nasıl ta • - Kaderinize razı olun Emel ha- Fazla söylemedi. Bütün vücudü 
hammül eder. banet çok fena şey. nım. Dzmek ki siz maddi düşünce- titremeğe başlamıştı. Onun bu ha. 
dir. Bakın or.a tahammül edeme - lerinizi sevgiye tercih edebilmiş • reketine hiç bir mana veremiyor -
eliğim içir., ougün Berid benim na- siniz. Hem biraz evvelki sözunüz dum. Okşanmaktan, sevilmekten 
zarımd~ bir hiç olmuştur. Böyle o. den bir şey anlamadım. Suadle bahsediyordu. Ben bunu nasıl ya. 
lunc« ben nasıl olur da başka bir vaktile bir münaı;ebetiniz mi var· pabılirdim• .. Aldatılmaktan kor • 
ar':amın karısile gecenin bu saatın- dı?.. kon ve ürperen bir adam bu vic • 
·ıe başbaşa kalabilirim?. Bi• an düşündü. Cevab verme - dansızlığı yapabilir miydi?. 

- Sevginin ne olduğunu bılıyor di. Yorgun başını göğsüme düşu • Bu çapraşık yola nereden sap. 
<nusunuz Ferid bey?.. rerek parmaklarını apuletlerim it- tım bilmem ki.. 

- Çok iyi bilirim Emel hanım. zerinde gezdirmeğe başladı. Boynuma dolanan kolunu sert 
'akat bu şekilde sevgi olmaz. Sizin - Bunları sormayın Ferid bey. bır şr!<ilde itıp ayağa kalktım. 
>aşka erkekler üzerinde hiç bır bırakın birkaç dakika olsun u va- Bütün kadınlardan nefret etme· 
~akkınız yoktur. Bütün varlığı - ziyette kalayım. Ne olur, yalvarı. J :e ba·lamıştım. Emel bö~le olduk
~ızla kocanızın olmağa çalışınız. rım siz:, ba gece gitmeyıniz bura- , tan sonra, Berid neden böyle QJma.. 

- Olamadıktan sonra?. dan .. bır parça olsun benı aldat - 111'. Boyr"m adeta burgulanıyor. 
- Bunu da vaktile düşünmelıy. mağa çalışın .. bir an için göı!,·ri • 1 Ya ben onunla evlentlıkten sonra 

diniz.. min içine bakınız .. sizi n<>den ıu başıma bôyle bır felaket gelse ne 
- O zaman asteğmen Suadın ka derece sevdım bilmem ki .. sızi ılk yapaoıl 'dim. Üç dört gün evden 

rısı olmam icap ederdi Ferid bey. 1 giiı1!üğüm gün deliye döndüm uzak .ışacak olsam, Berid muhak • 
halbuki, ben, biraz da maddi dü-ıSonra da Beridin nişanlı_sı oldıığtt· kak kı Emel gibi davranıp, evıme 
şünen bir kadınım. Belki onu se • nuzu işitince size acımaga başla • yabancı bir erkeği sokup ondan 
viyordum. Fakaı dli§ünüjlerim, dım. Bakın, siz bıı anda bile hep (Arlıan var) 

dı. Fakat bir aralık 'erdi~i tcmı
nat ile Bağdat kabinesi Londnı
yı teskin eder gibi oldu. Fakat in· 
gilizler a•:keri ihtiynt tedbiri al· 
mıya lüzum hissedin<'e ,·azi~et bir. 
denbire fenalaştı ve İngiliz kıt'a· 
larile Irak kıtaatı aras1ndıt nıiisa· 

demeler başladı. Bu ate henuz 
sönmüş değildir. Hatta nıilli"et 

saika ve tahrikile bircok Surh eli
lerin Irak ordtı•unda hizmet etmek 
Üzere hududu gt"çtiklerini dün sa
bahki Anadolu Ajansı bilrlirİ\or· 
du. Bütün Arap memleketlerinde 
din ve kan kardeşliA'i hislerine da· 
yanarak propaganda yapıld•ğı mu· 
hakkaktır. Etrafımızda yangın çık

masından hoşlanmadığımızdan iki 
taraf da dost olan bu memleketler 
arasımda tavassut teklif ettik. 

Mısır hükümeti de hizmetlerini 
ayni maksatla arzetmiş bulunuyor
du. Müzakerat elyevm cereyan ha
lindedir. Fakat işin başındanberi 
tahmin olunabileceği veçhile Bal:· 
dal darbesinin ipuçları belki cok 
uzaklara kadar gitmektedir. Çünkıi 
her ne kadar Berlin kaynakların· 
dan tekzip edildi ise de (Geyliıni) · 
nin Alman yardımını istemesi pc• 
lnbii \'e beşeri bir his idi. İngilte· 
reye kar~ı harbe girişen her kuv
vet en büyü!.. İngili~ hasmından i;. 
tiındat etmek mevkiindedir. (Dü,. 
ınanlarımızın düşmanı bizim dos· 
tumuzdıır) ~özü ferdi ınüııa ehel· 
kr kadar devletler münasebetin· 
de de caridir. Berlin ricalin;n de 
ufak da olsa Büyük Britan~·ava 

çıkarılacak her zorluğu hıisnü te• 
liıkki edecekleri ve her ateş yuva· 
~mı körükliyecekleri muhakkak· 
tır. Nitekim vukuat tahminin üs· 
tünde inkişaf etmektedir. Otuz ka
dar Alman tayyaresi mıiteha,sı 

ve levazımla Irak'a yetişıni~tir. Bu 
imkan hasıl olduğuna gore bu ilk 
kafile) i başkası,ın takip etmiye· 
cl'~ioi kiınsc temin edemez. Bahu· 
sus ki bu Irak harekatına muvazi 
olarak Almanya Fransa ile bida· 
yetıe farz ve tahmin olunduğun· 
dan daha geniş mahiyette bir an· 
!aşma yapmıştır. Mareşal Peteo 
Fransız milletine bir hitabesinde 
istikbal için geni' ümit .-e ufuk· 
!ardan bahsetmiştir. Yalnız memie
ketten endişe ve şüphe\17. kendisi
nin takip olunmasını btcmektedir 
Suriye üslerinden Almanforın i · 
!ifade etmesine müsaade olundu
ğu sarahaten meşhuttur. Şimdiden 
üniformalı Mib,·er zabitleri Suri· 
yede dolaşmaktadır. 

Mister Eden Avam Kamarasın
da olan bitenden ve uri)·e hak
kındaki Alınan - Fransız anlaşına· 
sından hoşnutsu-ıluğunu aç1kı;a 

izah ehniştir. Fran>a, bir müd· 
det evvel, ~lilletler Cemiyetinde• 
çekilmiş olduğuna göre uriye Ü• 

zerindeki mandasının da hukuk 
bakımından nihayet buln.ıuş olma· 
sı lazım gelir. Müstakbel İngili7 • 
Fransız münasebetl.,riııio daha <i· 
yade bozulması ihtimalini İnı:-iliz 
Hariciye Narırı sarahaten derpı~ 
etmiş ve bu durumdan Fransanın 
mes'ul olacağını şimdiden i.fade 
eylemiştir. Mütareke şartlarına 
muhalif olarak Alman tayyareleri• 

(Devamı dördılııcü sayfada) 
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Sovyetlerin 
•• •• •• •• 

lngiltere 
goruşune gore 

Amerika Fili pin Ada- ı 
la r ı n ı n müdafaasına 

Singapura yeni 
takviye kıtaları 

gönderdi 

Fransız - Alman anlaşması gü • AT / [ ? 'C' d l Baba için bir jübile tertip edildi. 
" nim en mühim siı'aSİ hadisesi ol- ı J Y QSI yapı lr • • I' ay a arı Hiç şüphesiz kendi branşında bir 

Amerika bahriye mus makta devam edıy •r. Amiral Uar. - • "' k l kıymet olan Asım Babanın çektiği 
teşarı fngİlizlerİD ih• lanın Pariste yaptığı u•un müza - en nz U e S S l I' S l g l na a T ıefaleti hatarladıktan sonra bu jıi· 

, • • kercl<'r nihayet bır anlaşma :ıe ne- hileyi hazırlayanlara teşekkür et-
tlyaclnl tesbıt ettı • ıı·celenmi• ... e bu muz•kerelerı ör. _, memek mümkün değil. Fakat A· ., • " Haı•a taarruzlanna karşı dünyanın lıer tarafında nıulıarip, gay.-. itina gösteriyor 

Moskova, 16 (A.A.) - Kızılordu
nun gazelesi olan <Kızıl Yı!dıız., 
Filipin adalarının müdafaası husu
sunda Amerikanın vaziyetindeki 
dcgişi.kliğe işaret etmektedir. Bu 
ga ·etenin yaz<l•gına göre Amerika 
eski durumu hilafma Filipin ada
larının müdafaasile meşguldür. 

Gazete diyor ki: 

Cin heyeti, hazır
iıoı çok beQendi 

Vaşington, 16 (A.A.) - LC>ndra- on perde arkasından bir Alman - muharip mille•ler tedbir almaktadır. Her bakımından faydala olan sım Babanıa jübilesi zeagin pro-

dan avdet eden Anıerika Bahriye Fransız ittifakı belirmiştir. Anlaş- bu tedbirler cii.mlesinden olarak aile sığınaklan hakkında en itıi ta· grama rağmen rağbet cörmemit-
B. ı ·k h h ·· Nanemolla: müSteşarı James Forrestal ır eşı maııııı ma iyeli hakkında enuz rifleri havi olan bir ızahııam.e neşredıyoru : 

Şimdi Filipin adaları, Singapuı 
ı·e diğer İngiliz üslerile birlıkte A
nıcr>ka için cenup denizleri mınta-

.,ında büyük deniz kuvvetleri 
bh.şit edebilmek imkanlarını ve
ren biT müdafaa ileri karakolu va
ıt:, etine girmı.ştir. 

lngilız ve Ameri.kan şeneri ara· 
nda bir toplantı yapılacağı söy-

1 nmektedir. Manilla, Borneo, Port 
darvin ve Singapur noktalarına is
t·nat eden mu terek müdafaa si
~ aseti şayanı dikkattir. 
Alınan biıtün bu tedbirler ve Fi

lipin adalarının müdafaası için A
merıkan Bahriye ve Harbiye Ne
zaretleri emrine v.,.-ilen büyük 
tahsisat Amerikanın Pasifik müda
faası siyasetinde bu adaların esas 
lı bir amil olarak telıl:kki edildiğin . 
göstermektedir. 

Rumen • Alman 
iktisadi müzakereleri 
Bükreş 16 (A.A.) - Stefani a -

jansından: 
Resmi bır tebliğde bildirildiğine 

göre Almanya hükıiıneti tarabn • 
dan Romanya ile iktisadi mUzake
relere gırişıneğe memur edilen na· 
ur Clodius Alman - Rumen maH 
ve ticari münasebetlerinin arttırıl· 
masına müteallllr. bütün meselele
rin halli için nazır Michal Anto • 
nesko ile çatışmalarına dev~ et· 
mektedir. Nazır ClodiUS a~ za ~ 
manda general Antoııeako e 
görüşıniiftür. 

Amerika ayanının 

Londra, 16 (A.A.) - İngi!tere
den Singapur'a gelen takviye kuv
vetleri Singapur'un Keppel hma
nına ilıraç edilmi.!jlerdir. Bu lımıan
da büyük bir faalıyet hıiküm_ sur· 
mektedir. Ödünç verme ve .kirala
ma programı mucibince Amer~
dan gelen yeni harp malzemesının 
Amerikan şileplerinden tahlıye .e
dilmekte oldLığu görülmektedır. 

d asen faz-Düny an<n bu kısmın a es 
)a miktarda arttırılmış bulunıan ha
va ve deniz kuvvetleri için go~de
rilcn takviye kuvvetleri ta_mamıyle 
"- edil . !erdir. Gönderılen 
... raç mış d ktur kı 
takviye kıtaatı o ka ar 9"' mb 
bunların ihracı geçen perşe e 

.. .. kadar devam etmıştır. 
gunune i T 

Singapur 16 (A.A.) - ~ı ız 
Mal"""a'sından uzun bir devırks": 

_, la bir Çın as en 
yahati ya.pmı.ş o n 1 müdafaa 
ney'eti lizalaı; Ma e~~:a telıliko
tertibaltnın bilhassa ti' ldu"'ı . çok kuvve ı o s· • 
!erme karşı . d. Malezya'da 

beyan etmişler ır. t 
nu ff dli, Avustralyalı. n-
b~ur: M~ezyalı kıt'aların ı;ıkı 
~~ ızişbirliği yaparak ~~lışmalan ~a 
bu hey'et ;uerinde guzel bir tesır 
bırakmıştır. 

--~--- • 
Hes'in tayyaresı 
teşhir edilecek 

Londra 16 (A.A.) - Silah mü • 
bayaasına aid istikraz için yapıl'.'° 
cLondra haftası• münasebetıle 
Hess'in tayyaresi Trafalgar Squ • 
are'de teşhir edileeektır. Bu hafta 
içinde Londrada yapılacak k~yıd 
muamelesinin bütün taşra şehırle
rinde kaydedilen miktıırın yan • 
sına baliğ olacağı üınid e·dilmekte-

Meclisin dünkü içtimaı 
Ankara, 16 (A.A.) - Büyük Mil-

bir karan · ıet Mecliri bugün Şemaettin Günal-
Dün A • ta 'ın 'bfı§kanlığında toplanarak 

Vaşington 18 (~-;;: muha. v~ar Umum Müdürlüğü 1008 
merıkan ayan ~lisı b . pur mali yılı kat'l hesabı hakındaki 
ripten d.ijjer bır ~~arıpe v_a ere mazbatasını tasvip etmiş ve Hari
devredilmesine ınanı o~ı.:~k· ciıye Vekaleti teşkiliıtına ~i! kanu: 
infıratçılar tar~ından yap bu na ek kanun IAyihasının bırıncı mu 
lifi reddetmıştır. İnfiratçılar b. keresini yaparak dağılmıştır. 

. . 1 . 1.. msuz yere ır za . . 
nevı devır erın uzu . ğiıı1 Meclis gelecek ıçtunaını çarşam-
harp tahriki f~ tefkil edece ba günü yapacaktır. 
ı1eri sürmüşlerdi.. . Matsuokanın 

Meb'usan meclisın!n de 7 Mayı»z 
ta buna benrer bir teklifi reddet· temaslan 
tıği hatarlardadır. ,. Tokyo l.Ai (A..A..) - İstihbarat 

Duff Cooper ın d . si ~amma beyanatta bulun-

b t aıre lan zat, İngiltere, A-eyana ı mıya mezun P B ... ··k Elçile-
.k Almanya u> u 

Londra 16 (A-A.) - Duff Coo • rı_ıe~ı ~~ciye Nazırı Matsuokaya 
per radyo vasıtasile cenubi Aıne • rı_nın ayrı yaptıkları ziyaret
rika ga1.etecilerine beyanatta bulu· dun ayrıt t iışlerin görüşüldiığünü 
narak demiştir ki: l~_rde :ut;. Bununla beraber ~u 

Amerika Devletleri Reisi Ruzvelte oo Berlin ne de Vişi malümat ver. ( S - Asım Baba için tiyatronu• 
bir rapor vermiştir. . memektedir. Yalnız mütare~e şart Dünkü ayıdan Devam ) bile salon kirası alacağını öğrea-

cNew-York Times• gaz~tesane !arından Fransaya bazı musaade- A - ~ıca l>omba, -. ve """- ylyttelı maddeleri, pıı1oe1 Jıa6nde ı.e- dik. dedi ve ilive etti: 
göre Forrestal, raporund~. Ingiliz- karlıklarda bulunulduğu .anlaşı'.. • ırına ıaı.ş, ~kı .ı--.mr. satı- raıbe< aı..bilir. - Eğer Asun Baba bu juhileden 

!e
rin, kafilelere yapılan hucumları maktadır. Bunlardan birı, gunluk mi< meUuıllnln '*•nm- balinde dı- F - oı.annın. lııln 1*elale (o- 1 birkaç para alamazsa, yine kendi 

Jduk 1 ...-•u ~•·b? " için -ıuu anwuada !ı.ı.- yorulmll'•cacı ~in &Takta duna keadimize •ayıp!. demekle iktıfa 
be taraf etmek i<;in muhtaç o - işgal masrafının 400 den 300 mi - menles açma1t ve 1cap e.ıen ulak cereı. lnoıaodan daha u Jıava sarr ıttt.ı ı ed • . . • 
la.rı ağır bombardıman tayyare le- yon franga indirilmesi, ikincisi tamirleri ,,......,.. ....-ııe lüj;>unlu c - Çolak "°"'* ı.ın kapalı -· eeegız galıba · 
rinden sonra en ziyade muhtaç ol-ı yeniden 250 bin Fransız esirinin olan """'ta ve iWlerin de balanda- H - G •JllllMI ihlimlLll bul..,_' 
dukları şeylerin gemilerle ağır serbest bırakılması ve üçüncüsü rulmaaı lizımıhr. Ba ..ıwme (S1l auıd olbioeler için ihll)'a.ıen blrtt kat ~lbiıoo,I Suriyenin iatikbali 

ld _ k d dede y•ınhdor. i - Solukta umuı.-ıt ıçln ond. ile mare·-• Peten 
tanklardan ibaret o ugunu ay- de Fransa ile Almanva arasın a 8 _ Sıimat"' paıUayıeı bomba.Iar.ı J - Sıcala ,,....., "''' ıutwaıı.taı ,,... . , 
detmiıştir. Bahriye müsteşarının bazı endüstri sahalarında iş bir - karşı muka•·<metlııt teınln için, tavanı lektr'J< lerUbatı v;Lna (v&nlıt.ıtör ""1 Avam K~arasında bıf ~cb u5 

Ruzvelte İngiliz milletinin kuvvei liği yapılmasıdır. Fakat buna mu. potreller ~ dı..td•rle v .. ,,.hut lt<mft saire) yokAa ca.bUk erimO)-eeek bir kaı>- Fransanın Mılletl .. r Ceınıq•tmd n 
maneviyesinin ne derece yüksek kabil Fransadan neler istenmis _ ,.,kılnde k~le lııltvlye edU.-uıtlr. ıa hm buhuıdumiabdtr. çıktığına göre Suri)e ıizerndcki 
olduğunu söylem~ olduğuna ve tir? Bu nokta henüz aydınlanma - u - Sıi~ın :oemlni b ""' d~Use K - Sı&ınaiın a.rdlnl.....,...ı ctı> re- mandasının ne olara"'ını sormu .. 

ı k b
. . lh 3QO ki&ocram ~ı ve en az. 5 aaod· ncrlt"ri ile 7apıhr. Ga.z l.unbası, ewa. Nanenıolla: 

he~hangi bir ngiliz a ınesı su mıştır. Ancak bu hususta Fransız melre ka.lmlıtmda bir .ı;;.şeme Ye ıra&- mum. yakmak ıı<ık ı...va ıoarreı1 .... sı- . . 
yapmıya tc ebbi.ıs ettiği takdirde donanmasının Aim. n'ara terki ve ~= ·rmosıne nı>ııl olacak hale c•- cara da ı~ıemes. - Fransa, Almanlara Sura)edekı 
tngiltered~ !htila_ı kopacağını tcba- Suriycden Iraka geç d verileceği ıır ;:,.:ı~dir .. ılı.atın iç du"t";";:' Siper llğınaklar ve hendekler uF·.ıeri verdi~1t1cn1 onra .ing~ltdcre 
rüz ettirdığ,ı_ne şu_ph.e,Yoktur. .. . rivayet edilmişti. Bu. rıvayetler • ~a.z geç= >;:- ,.ath bof1l - 6 - Slpe..ter bomba ııarç.a!uındaa rkaa~mn flı et er Cenıı)·eııln •: 

Forrestalın Çörçılın mevkıının den sonuncusu hakkuk etmiş 1~ Sıi>n<* ~n b..,ıı& leb- korodtikları cibl bi bir t<4tll<k J'&JN- dçıd~ıg'.n~. 1 a~k'.n~. 1urbdı.gda ıha •• her zamandan zıyade sağlam oldu- bulıınmaktadır like oı.tuiunda ~- ,uı..r bir tuı.ın hrsa muvakk&I bir um&il • in palan e ı >e soz erını §O) e tı ı: 
ğu noktasında ısrar ettiği de öğre- Alman tayy~relerı Suriye mey- d.aşllnl pa.ıı.a .,, -.ıı..ı- ve çö- da koruya.bilir, N<ırede oluna elsun - Fakat, Fransa ho lı• h rekel 

· t• 1 . . ten eı:aan ~ı t.azy11tl.,.. .ıa,-- k:u:dınla.ealt slperl«lıı derlıılit' ~ met- etmekle Dimyata pirince ı:"tl rkea 
nilmış ır. danlarında?- ıshfade ederek ~raka bilecek derec..ı.. utlam ~. re v~ atıdannuı c-ı.tıtı bir meltt ve evdeki bulgurdan olan! ra done· 

Kral Faruk R I , geçmışlerdır. Dığer rivayetlerın ne E _ Zehirli pdanD alııebileoeii ı.a- &lpenn dibi o.ııo metre olmalad.ır. Bu c ~e henzivor 
uz ve tın 1 dereceye kadar dogru olduğunu da ... --- ft biilüD ~- ve ,__ &lperi<-re ı;ıtın:ımklaorın a.ı.d.!lıe ,...... 

9 
• ·~ 

og" lunU kabul etti 
1 
zaman göster<!Cektır Fakat Vişi ı~ ve del~ler • ..-. .... dellkleri, eşik- k:: v~ uzun olur. 1 - 8 kişllrlden ra..ıa l ___________ ı_. K. 

· , · · . · · ıerbı ,.,....ıan lı•mıc&Zı ve eiel<lrilı 0 sıperler ~iTI büfriı olmalıdır. ve I 
Londra 16 (A.A.) - Kahireden huk~met,nın SUrt) :<le.?- gcçıd ver- boruhmnın ~rl dell1tltt "' ..... - lylol diPr bir ~ azalır- ..... Esirlere sigara 
. k·ı F . 1 mesı de mutarek<:! hukumlerıne ay. -•-- diktuı.tle ......_. .. ~ır ve ba >ılmıı!adar. 

mi.ısta ı ransız aıansına ge en . . kte ·~ ov-· • . verilmiyor 
. 

1 
af .. M Kr 

1 
F kırı bır hareket telakki edılme - cibl ;ı-erlett lıo>'a Anıp ablllla, &loı, 1 - Slperi<-rın 7-b<oıiı -..ııenıe 

bır te gr_ a goı;e, ısı~ _a ı a • dir. İngiltere ve Amerika bunu a - .....,., mna, oodıılı ou.r• veya me1iin cös iıniine ııluıacaı. ...ı.r: 
ruk, Gırıtten donen Bırleşik Ame- k .. l . l d. v· .. bu ka ·raeua ı.a.&anlmoı kaba - .......... A - Pasif korunma -.ırt;yedaoo L<>ndra 16 (AA.) - Sal"hf\et • 
ri.ka Devletleri Reisinin büyük oğ- çı ça soy ~ış e~ ır_ ışının ·mkh kitli ve -•rlflrl 7ap"t.mna - oluı ..,tırimlzde n-ı n1e m- tar bir membadan oğreıuldığ.ne 
1 ·· b J R ıı•· k rarı Fransayı Ingıltere ıle harbe ·.,.ıe lri1 kola ve b-1eri &1bl .....ı bah(ıe vanıa -""'* nya clva_.ı göre Alman hükOmetinın İngıliz 
b
u lyutz aş·ıt. amy~sb ooseJ ve ı Ra - dog"ru götürmektedir. Amerika leo •--ıeç•_,.:. .,.___....,...... analarla. -.ı ~ ... ~-a miioııl& .... u e m•o ır uz ~·· ames oo- = .,~ ·---- .._......, harp esırlerine s;gara le\ ialına 

... · . .-.- . kendi limanlarında bulunan bütün F - Camlar1D .,.ua~ bDl hla· dde :r""'hr. sevelt krala Bırle•ik Amerıka dev nihayet verdiği haber alınma,ı u • 
!eti 

. . . . b. • ktub - Fransız "Cmilerine nöbetçiler koy- ·ın tnyikine ~a.namayanıl< lunlacıot; n. - lblaoeieri bulunan deT1llr ve t e " ı İiftl!k"S:ıl ba st--'~ bMı ı rtn zerine ngiliz harbiye nezaretı de . e~ı rJeıııınınR ır m 1 ounu vekr muştur. Normandi transatlantiği ....... öa önilnde 111$ularak dao'~b...: :'.__L·-~- ..... ~. ~. • ,. .. 
mıştır ames ooseve t rtaşar 

1 
b .. F !ar :a.z daha. attını.k için camm ~- --· Alman harp esirlerine karşı ayni 

t ·ı· · h k tl · zdi d ~ u meyandadır. Hur ransız ,..,ya büsbuıüD _,-a kafes ,,elıllnde v07a (Devamı 4 U"cll "8)-fada) tedbiri ittihaz etmış· ır. 
ngı ız ava uvve erı ne n e- · b 1 b eler 

)< • •. h·tlik ·r . b 1 ıse u an aşmayı eyannam a~vari l<itll '"°"""'.,..ııc1 ... ve dalıa ===========================" 1 muşa 1 vazı esıne aş amış- neşrederek Maresal Peten de dahil l:ıy&Nlth o1mıı1ı: lolıa de .,.,. d-

tır. olmak üzere Vişi\ükümet erkanı- vok!a tabla 1ıaııa1< -ldir. Büyük tarihi roman:94 ~ 
Avustralya ha va na• nı takbih ve tel'in etmişlerdir. Aile Sığınaklarında bulunacak [ s it Az. N l o·· ld.. .. .d .. ? 

zırının beyanatı * veya götürülecek malzeme ve - u an ız ası uru u 
Sydney 16 (A.A.) - Avustralya Cerrahpqa haıtaneıine 44 5 _ 8 =-...,_ ,.,._ Yazan:M. Sami Karayel 

hava nazırı Mc. Ewan, Sydney'de yatak ilave edilecek u1a "':r" ~-ı 1010 bal_..,._ Sultan Aziz, horoz ve koç dövüc.türmeyi 
beyanatta bulunarak demiştir ki: - cin önünde ""'-1-1Mlır: d' B' 1 IY d Cerrahpaşa hastam.sinin geniş • A t-~·~ -~-- arasmılıaa bir sever 1 ızzat meşgu 0 Ur U İmparatorluk tayyarecilerinin ye- - ~u- ~ • 

letilmesi kararlaştırılmıştır. Ancak geçil açablbndt zanırt ,.öriilecel<. bul 
tiştirilmesine aid program muci - ·--~· ~ L-- k"~ kiiol<ll L...... Sultan Azlz 'H. 1277) senesın~ bütçe tahsisatı az olduğundan şiın- ........ - ıo"' ~-. -~. •--. ' 
hince talim devrelerini bitiren A- ı ı .. .-.. - ,.. !._=ı=· ~-~mılıh•-•J ıaJıta gıki&. Kırlr. W- Jta,larıııda ldi. vııstraı- pllotlan tavvare ftlola • dilik buraya yeniden 4f yatak ili· ı. , ıa 

,_ " ve olunacaktır. ~ • Mall buhran .1c>n de.recede idi, 116. 
rile yakanda deniz aşırı memleket- B - 3 = P- şid paşanın açtığı istıkraz kapla& 
!ere sevkedilt!ceklerdir. Diinld1 ihnıcahmız lecek delllı '" "°"" lota ' illa 1r11· t bnda eh Nıa hk' :rttab anı..- Osmanlı mparatorluğunun mali • 

Bulgar meclis reisi thracat mevsimi geçmiı olmasın - kullan"-· yesıni ve il<tısadi vaıiyetıni mah-
• t'f tt" dan harice yapılan satışlar azal • C - t_.ııe "- ltbe vü perişan eylemiş ı. 
IS 1 a e 1 mağa başlamıştır. Dun muhtelif 1ı.a11-b " _.. - lllnt ~ Tarihlerimızın pek büyük laka. 

Sofya 16 (A.A.) - Bulgar aı·an· memleketlere ancak 183 bin liralık bal-• ._... b il d ki R ·d belki D _ Yapab= a :r-..ı- ıoı. .,... ı e an ı arı ~ı paşa, 
sı bildiriyor: ihracat yapılmıştır. Bu meyanda madı.. lısdlrdlYol. _... w ...ı.e. Osmanlı tarihi huzurunda boyle • 

Meclisin dilnkü içtimaında mec- Almanyaya tütün, Romanya ve İ· E _ Kapalı bllhnl• 4olleeelı oa - dlr. Fakat, hakiki Türk tarihi hu
lis Reisi Logofetof istifasını ver • tayaya külliyetli miktarda balık, saire ve ıı...ıeıu-ır. -nklar lçla oıı&. " 
miş, istifa kabul edilmiştir. İsviçreye bakla gönderilmiştir. 1erm111 ....,... ,-ılir. *'-" -

Genç kız dudağını büktü. Ma
vi gözlüklü adamdan henüz bah
setmek İ:<llemiyordu. Bu henüz 
kl\Y11leti maliım olmıyan ve kaza
n&~agından emin olmadan elin
den atmak istemediği bir .~kam
bil kağıdı idi. 

Büyük Zabıta Romanı: 17 

• 1 

,- KEDi -"' ' 
IGÖZLÜI 
LADAM_Jı 

O adam bugün sağ değil... Yiızu
ğün işlenmiş altın bir halkanın 
ortasına oturtulmuş mavi bir ya
kuttan ibaıet olduğunu tabii ha
tırlıyorsunuz ... Oldukça eski bır 
mücevher idi... 

_ Bu tarifin yiıztiğün şeklıne 
tamaıniyle uygun olduğundan e
min misini-z? 

zurunda mes'ul bir adamdır. Bu, 
t 1rih huzurunda daıma küçuk ita. 
lacak bir şahsiyettir. 

Devlet mali buhran içinde ol -
makla beraber, Karadağ, Hersek 
isyan ıçinde idi. Avrupa mudaha -
lesi artmıştı. Reşid paşanın hurri. 
yeti topyekün Hırıstıyanlan a} ak 
!andırmıştı. Üstelik de murabaha -
cılıkla va Avrupa mutavassıtlığı 
ıle Tıirk mılletıni soyup duruyor
lardı. 

amallerini tevsi etmişlerdı. Hayal
perestler §Öyle düşünuyordu: Yu.. 
naahlıfın ancak Blzana İmpara
torluğu zaınnında mıittehit ve 
toplu olduğunu bmaenaleyh, İs· 
tanb\ıla malik olmak lazım geldı.. 

ği ıcabeder. Bu ışte İngüız parma
ğı vardı. Ruslara karşı bir hare· 
ketti. 

İngilizler, Yunanlılara yenı b,r 
kral getirmişlerdi. Danimarka kra. 
lının oğlu Prens Yorgi kral ol
mLı<tu. Bir kısım adaları aa Y·ı

nanlılara terkettiler. Bunlar Tı.r. 
k yeden gasbolunmuş ada ardı. 
Bundan sonra, Yunan !ar G r.de 
el atmıya başladılar. Bu aa Ing • z 
teşv ;kı i<ıi. 

ütrafımızda bır çoı< entrikalar 
\ e hadiseler denerken Dev e ı A ı
ye başka şeylerle m şgul olda 
• fö~irlikler, serdarlıklar, r i an 
hdao ed;yordu. lngıltere, bir kale olan .ıasında soyle { ·aparı zat, İngiliz Buyuk 

Hitlere öldürücü bir darbe vur - be}_ana. ı ~atsuoka ile yaptığı mü
mag· a ve harbi kazanmağa yetecek Elçısının ç· den de bahsetmiş ol-

k ı·1tatta ın • derecede malzeme toplayıncaya a a uhtemel bulundugunu 
dar bugünkü ~olunda i!erlemeğe ma:~~~tm:tir. 

_ Üzerime aMığ.m tahkikatın 
muvaffak olması için bana yar
d•m edebilirseniz pek memnun 
olurum. 

Demekle iktifa etti. Avukat 
derhal cevap verdi; 

!Türkçesi M. Feridun 

- Bu hususta size teminat ve
remem. Çünkü yüzüğü bittabi 
ben de görmedim. Bana ııöyle
nenleri tekrar ediyorum. Bu ta
rif yanlış da olabilir. 

Arnavudlar, Sırplar, Balgarlar, 
Karadağlılar, Arablar, Rumlar, 
Kürdler ilh. .. ayaklan mı !ardı. 
Her biri bir ecnebi devletin hıma
yesine sığıııarak Türk vatanında 
istıkla! peyda etmiflerdi. 

Sultan Aziz, bır Nışanı Osmanı 
tesis etmişti. Sultan Azız Bursava 
giderek Osman Gazının sanduka.. 
!arına kendi elile bır kıt'a Nı~anı 
Osmani taktı. devam edecektır. ka 

~'< As1<ER1 VAZiVET 
l:f':O'' °' \ l'. AA.ıN şARKT A HARBiN YENi 1 

INKIŞAfLARl 
rdaki hıırelcôta gelime, 

A•keri luırekdtm Y~ M~"' üiz kıt'a!un Alman ta.• 
tıı yeni inki.§aflar göstere • 

1 
ng piiakürttükten ıonnı 

. · arruzunu d 
ceği anlaşılmaktadır. Hessın l~ . l . Libya Mısır lıudu u• . .. b .1 ı!er eınış • . 1 giltereııe geçmesı mıı.nase e~ı e na 8 kilometre mesafede bu u • 
Alınan kaynaklannın bu hıidi- S llum ile hudud üzerınde. 

d . ··ı l l nd nan o ,__,. seye aır mu a ea aT arası a . b. eridi ı§gal etmlj...,.,..ır. 

b .ld. d. ·· ·· ak nda ··ıııe kı ır g • ı ır ıgıne ıore, tı ı o bu luıber lngilizlerin he· 
uJceri hareketler baflıyacak • A~I< mıntClkcıda büyük hare· 
tır ki Hess mueleıı unutulup nu- bu .,_... hale gel • 

k ·ı ·eraırına m-~·'" 
gidecektir. a_ ı klanM delıilet ede • 

Y akı14arktaki vaziyet yeni mış olduk t b gün mahdud he· 
. . ı· Al me- Fa a u bir safhaya gınnış ır. mmı -· . zu bQf<lrmağa 

. S . t def lı lıır taamı 
tayyarelcrı unye ayyaTe mey d h ide buluııduklarını 
danlanndaıı istifade ederek l • mı<kte ır eda. Bumin bu malı. 

erd. 8 ·· ·· termekt ''"· ~-raka geçıni§l ır. unun uze. gos . rruzu ycıpabi!en 
rine 1 ng!ltere icap eden tedbiT· dud hedeflı ıaa . . hergün 
lerin alınnıası için Orlafark fn· fııgiliz kutıtıetl~dın,. "'"rse 

da - · edıldıgı uşuıı........ ' 
giliz kuvvetleri kumaıı nlıgı • takvıye .. iik harekatı ba-
na emir vermi§ ve bunun neti· yarııı daha buy T 
cesi olarak Suriye bfr JıaTeket sarması. beJdenebı ''"· 
üssü ayılnıllJ ve bir habere gö· Akdenizde Kıbnı adası l • 
re lııgiliz tayyareleri Suriye talı.- tayy4T6!eri tarafın. 
meydanlarında bulunan Alma& dan bombardıman edil111i§tir. 

_ Size elimden geldiği kadar 
yardım etmiye hazınm. 

_ Teşekkür ederim. Davanın 
bazı karanlık noktalarını ayd:n
latınamzı rica edeceğim, Mesela 
bu arada bar yüzük meselesi var. 

Romer gülümsedi. Sonra dedi 
ki: 

_ En meraklı noktaya temas 
ettiniz. Evvela Laumier'nin ma
sum olduğunu kabul edelim ki 
siz esasen bu fikirdesiniz. Şu hal· 
de Laumier'nin aktrise yüzüğü
nü iade etmiş olma.&l Iazı.m gel· 
mezmi? 

Genç kız avukatın düşüncesini 
' anlam '1i gibi ilave etti: 

- Öyle ise yüzük ne oldu! 
_ Onu ele geçirmek içın elim· 

den gelen her şevi yaptım. Fakat 
bevhude... E!ı:mde matbuat gibi 
k~vvetli bir vasıta da yoktu. Tek 
başıma mücadele ettim. 

Janine muhaverenin umumi 
mülahazalara sapmasını istemı· 
yocdu. Dedi ki: 

- Araştarmalarımıu esas ola· 
rak ~unu kabul edelım: Müekkt· 
liniz yüzüğü sahibine iade et
miştir. Halbuki yi.ızük ne kasada, 
ne de apartunanın içinJe bulun
du ..• 

fayyarelerini bombardıman et ' 0 . •d üzerinde de biT hava fflU• 

mıştiT. Ayni zamanda t ngılte • 1~~eberi olmUf oe be§ tayyare l 
,.enin Filis in ve lraka yeni d .. · -•ı-•••tii~ 

b·1d· ·1 UfU• • .,_, ' 
kuvııetler çıkardıklan ı ın • * 

Genq kız avukata, sonra arka
daşına baktL İkisi de b~larını 
eğmişlerdi. Devam ettı: 

- Evveliı şu noktaya işaret 
mektedw. 

1------:...--------------
ediyorum: Oda hizmetçisi kasa
nın sırrını biliyordu. Kasayı hA· 
kimlerin önünde açmakla da bu
nu isbat etti. Yüzüğü aşıırm.ış ola· 
mazmı? 

Avukat cevap verdi; " 
- Bu kız hakkında gizlice tah· 

kikat yaptıtdım. Neticesi tama· 
mile kızın lehinde çıktı. 

- Şu halde yüzüğün katil la· 
rafından çalındığına inanmak IA· 
zı.m geliyor. 

- Ben de bu kanaatteyim. 
- Şu halde yüzüğü meydana 

çıkarmak Jlzun. Onun sayesinde 
katili de buluruz. 

Genç kız pek tabii bir şeyden 
bahscdıyormuş gibi konuşuyor
du. Sesinde heyecandan eser 
yoktu. Avukat başını salladı. 

- İyi amma yıizüğü nasıl bu
lacağız? 

Dedi. Janine yine &Ordu: 
_Bu yüıiıği.ın hikayesini bili· 

y<>r musunuz? Aktrisin eline na
sıl geçmiş? Yüzüğü ona kim ver
miş? 

_ Bizzat beıaim yapt ğım tah
kikata y('niden başlamış oluyor
sc:nuz. Benden daha talılılı olma
nızı temennı edertm. Ben m var
dığım netice şudur: Yüzi.ık ak· 
trıse birkaç sene eVli el akrl!'ba
sınJan birı tarafından verilmiş ..• 

Loiseau socdu: 
- Yüzüğıi veren adamın ismi

ni biliyor musunuz! 
Avukat masasının gözünü çe

kerek bir dosya çlkardı. Bir 
müdde{ klğıtlan karıştrdıktan 
sonra şu malfunatı verdi: 

- Mirtag isminde bir adam ..• 
Köyde münzevi bir hayat geçi• 
riyonnuş. .. Fakat evvelce de 
söylediğim gibi ştmdi sağ değil... 
Yani bize hiçbir faydası doku
namaz ... 

J anine cevap vermedi. Düşii· 
nüyordu. Nihayet ayağa kalktı 
ve avukata teşekkür ettikten 
sonra kapıya doğrıı yürı.idii. Çı· 
kacağı sırada avukat: 

- Şansmız 90k açık olsun! 
Dedi. Janine: 
_ Teşekkür ederim. Elimden 

geleni yapacağım! 
Dedikten soora arkadllfl ile 

birlikte merdivenden indi. Loi.· 
seau sordu: 

- Memnunsun ya? 
- Eh, bir dereceye kadar ... 
- Şımdi ne yapacağız? Haydi 

gıdip b rcr bardak bira içelim .•• 
Deh~ tlı harar tim var ..• 

- Sonra ıçerız ımdı yapaca· 
ğım z iş daha mlihim! 

(Daha var) 

Abdülaziz, cülüsunun üçüncü gü 
nü Eyübsultana gidip, kılıç kuşan· 
dı. Cülüsundan ı.iç sene evvel do -
ğan ve, vaktın usulünce mektum 
tutulan şehzade İzzettin efendınin 
doğduğu tarih ilan edıldi. İzzettin 
efendi, doğduktan sonra, Mekke 
1\lollası Alı Siıtı efendi zade Kad
ri beyin Eyübdeki evinde gizlen • 
miş ve bürütlilmilftli. 

Sultan Aziz, bkl"aderi Abdülme
cidın israfatına nihayet verdi ve 
ortadan evrakı naktiyeyi kaldır
mak için bir istıkraz akdoolundu. 
Evrakı naktiyenin miktan iki 

yüz elli milyon allan frankla. Ev· 
rakı naktiye Beyazıt meydanında 
\·akıldı. 

Fakat, mali müzayaka müthişti. 

1 
Evrakı naktiyenin ortadan kaldı· 
rılması için aktolunan istikraz da 
mühimdi. Devlet bu istikraza kar. 
şılık olmak üzere tütün, tuz, dam
ga, patates hasılatından bir para 
vermeyi kayıt altına almıştı. 

Bu zamanlarda vükela ve me. 
murların tayınlan vardı. Ekmek, 
pırınç, ya~. sabun. arpa, uman, 
komür, odun alırlardı. 

* 

Sultan Azız, horoz ve koç dovi.ış
türme~·i severdi. Bızzat me-guJ o
lurdu. 

Galatada ııandıkçı Rizeli Soflı 
baba namında birinin güZ'el bır çı.. 
rağı vardı. Sultan Azız, bu çırağı 
horoz dövüşünde görerek beğen· 
mişti. Yanın,. aldı, büyüttü. Vem 
eyledi. Sonra kendıs!ne damat etti. 
Bir aralık ta sadrazam ; aptı. Bu, 
Mehmet Ali ismınde biri si dı. 
Mehmet Ali paşa oldu. Pad :ıah. 
Bu adamı, mabeyin müşiri, serat
kerlik, kaptanı deryalık, Tophane 
ve lllbhiye nezaretleri ile bunlara 
iliveten hazine! haasa nezaret ini 
vermek gibi bir garibede bulundu. 

Fakat Mehmet Ali paşa kanaat 
ehlinden olduğu için yalnız kap. 
tanı deryalık mUfı almıştır. Diğl!l' 
makam m&aflannı hazineye ter
keylemlştir. 

Sultan Azizin Uelt devirleri, AH 
paşanın ve Fuat paşaların himme
•ile muva:ııeneli bir au.rete geçmife 
tır. 

Bu esnalarda Yunanıstanda da 
büvücek bir ıhtıliıl çıktı. Yunan· 
lılar Tanzimatı Haynyed.en sonra, 

Ali paşa ~ Fuat paşalar devle
tin harici ve dahili aiyuetinl mü1-
takillen idare ederlerdi. Rııaya V9 

İngiltere aruında muvazeneyi bu.. 
!arak yürürlerdi. ~it pap dev· 
rinde olduğu gıbı İngi1tere Devleti 
Aliyemn harıciye nezaretine hi
kım degtldi 

(Daha nr) 



SAYFA -4 

• 
lngilizler taarru. 

za başladı 
(Bat tarah 1 inci sayfada) 

Kahire 16 (A.A.) - İngiliz as • 
keri sözcüsü şu beyanatta bulun • 
mı~tur: 

Suriye üzerinden uçtukları ev -
velce de bildirilen Alman tayya • 
r lraka giderken Suriye hava 
meydanlarından istifade etmişler. 
dir. Anlaşıldığına göre bu tayyare
lerin çoğu bombardıman tayyare • 
len ise :le aralarında bir veya iki 
tane de nakliye tayyaresi bulun • 
ması ihtımal dahilindedir. Kulla • 
nılan tayyare meydanları arasında 
Rayak ve Halcb tayyare meydan • 
!arının bulunduğu sanılmaktadır. 
Alman tayyarelerinden bir kaçının 
Suriyede kalmış olması mu!'ıte • 
m.:ldir. 

IRAKA GÖNDERİLEN 
MALZEME 

Londra 16 (A.A.) - Müstakil 
Fransız ajansının Kahire muhabi· 
ri hafif tanklarla diğer harp leva
zımının Suriyeden Irak istikame • 
\ine geçtiji.ni bildirmektedir. 

Ayni muhabir, hür Fransız pi • 
lotlarının Perşembe gecesi Suriye 
toprakları üzerinde uçarak Orta -
tarktaki hür Fransız mümessili 
general Cartoux'nun imzasını ta. 
§ıyan beyannameler attığını da 
bildirmiştir. Vaktile Şam valisi o
lan general Cartoux Suriyeyi iyi 

tanıyan biridk General Suriyede· 
ki Fransızlara radyo ile hitap ede. 
rek Alman tahırkkümü altında bu· 
lunan Vichy hükumetinin boyun
duruğundan kurtulmalarını talep 
etmiştir. 

BİR İNGILIZ SUBAYININ 
SÖZLERİ 

Londra 16 (A.A.) - Röyter a • 
jansının Kahiredek! hususi muha· 
biri bildiriyor: 

Habbanlye'den tayyare ile av -
1let eden bir İngiliz subayı dün sa. 
bah bana verdiği hususi bir müla
katta şunları söylem~tir: 

Irak· ak! vaziyete sür'atle hakim 
olmaktayız. İmparatorluk ve İn • 
giliz kuvvetleri ile işbirliği yapan 
İngiliz hava kuvvetleri şimdi Irak 
tayyarecıforin; muharebe harici 
etmiş bulunuyorlar. 

Irak ordusunun bazı munferit 
tamları taarruz ve muhaıebe 

kabiliyeti göstermişse de hey'eti 
umumiyesl itıbar;le bu ordu mü
him muharebeler için hazırlanma
mış bulunmaktadır. Nitekim Irak. 
lılar mühim kuvvetlerle karşılaş -
tıkları zaman daima teslim olmuş 
!ardır. 

Alman propagandası Iraklıların 
kulaklarını hcrgün yalanlarla dol
durarak bu isyanı hazırlamakta bü 
yük bir rol oynamıştır. 

LONDRA VAZİYETİ CİDDi 
GÖRÜYOR 

Londra 16 (A.A.) - Röyter: AL 
man tayyarelerine Suriyede kolay 
lıklar verilmiş olmasına Londra 
mahfillerinde teessüf edilmekle be 
raber, vaziyetten telaşa düşmeğe 
mütemayil bulunulmaktadır. Va. 
ziyetin ciddi olduğu söylenmekte, 
fakat bu vaziyete askeri bakımdan 
hakim olunabikccği ilave edilmek
tedir. 

Suriyedeki Fransız makamları • 
nın, dün Avam Kamarasında Eden 
tarafından tasrih edilen İngiliz hü· 
ktimetinin hattı hareketinden ha • 
berdar olduğunu sanmak için se • 
bepler rr.evcuddur. Yakınşarktan 
gelen haberler, Arab dev • 
Jetleri, zimamdarlarından her • 
han birisinde Raşid Aliyi tut -
mak için hiç bir tema • 
yül mevcud olmadığını ve bu d~v. 
!etlerin İngiliz ·hükümeti ile dost
luklarına sadık kalacaklarından 
şüphe edilmediğini göstermekte • 
dir. 

FRANSA 
(Baş tarafı 1 inci sayfada) 

lehe sürat.le hareket etmeleri l~ ted· 
birler almışlardır, 

Hiç haber 'vermeksizin ve Eden'in 
Avam Kamarasındaki beyanatı takad
'it.im ederek İne:iliz tayyareleri 14 ve 15 
f..fayıs tarihlerinde Şam, Tüdmtir ve 
Rayak tayyare nleydanlannı bombzı.ı-
dıman etmişler ve mitralyöz ateşine 
tutmuşlardır. Bu taarruzlar esnasında 
bir Fransız subayı ölmüş ve bir çok 
itişi de yaralanmıştır. ~ayak tayyare 
meydanı sonradan bir İngliz tayyare~i 
tarafından mitralyöz ateşine tutuJmu_ş-
tur. · ..... 
Diğer taraftan InligiJiz tayyareleri 

Suriyenln ve Lübnarun muhtelit yer
llcrıne beyannameler atmışlardır. 
'ngllz bava kuvvetlerinin harekeUeri bil 
~·uk Britanya tarafından Fransaya kar ı 
hasmane harekeUerdir. Binaenleyb 
Fransarun Suriye ve Lübnan fevkaUde 
komıseri BU:yük Britanya Baş kon~o
loauna şiddetli bir protesto notası gön
U.ıımiııu.. 

Amerika kara
rını bildirdi 
(baş tarafı 1 inci aayfada) 

vermişti. Halbuki Fransanın §İmdi 
Almanya ile yapmış olduğu anlaş· 
ma, hürriyeti imha etmeğe matuf 
bir ittifaktan başka bir şey değil • 
dir. Amerikan milleti, şu kanaat • 
tedir ki Fransanın Almanya ile 
yaptığı bu ittifak, düşmana Fran
sadan ve Fransız mü,stemlekele • 
rinden istifade hakkını veriyor. Bu 
anlaşma, Garbi Afrika üslerinin 
düşman eline geçmesine ve binne. 
tice garp nısıf küresinin tehlikeyE' 
düşmesine sebep olmaktadır. 

AMERİKANIN İHTARI 
Londra 16 (A.A.) - B. B. C: A· 

merikanın Boston radyosu dün ge
ce muhtelif dillerde Fransız hükü. 
metine bir ihtarda bulunmuştur. 

Boston radyosu: 
•- Şimdi Fransız halkına husu

si bir mesaj vereceğiz. Aşağıdaki 
tebliğ Vaşingtonda neşredilmiştir: 

•Son günlerde Fransada vuku -
bulan ve mareşal Petenin nutkiyle 
son haddine varan hadisat Birle • 
şilt Amerikayı çok derin bir endi· 
şeye düşürmüştür. Fransa için mü 
tecaviz Almanyanın, yahud Birle
şik Amerikanın dostluğundan biri. 
ni tercih etmek dakikası gelmiş -
tir.> 

Fransız - Alman 
anlaşması 
(Baş tarah 1 inci sayfada) 

Bir suale cevap olarak Hariciye 
Nezareti, müzakereler henıiz sona 
erm<diği cih~tle bir .!\iman • F ran
sız anlaşmasından bahsetmenin ta
rnamile yanlış bir şey olacağın: 
bugün kaydetmiştir. Alman m2h
filleri Fansız gazetelerınin intıba· 
!arından Fransanın kendini başka 
bir kıt'anın nüfuzu altında olma
yıp bir Avrupa devleti olarak his
settiğini istihraç ediyorlar. Bum ı 
içindir ki, Berlinde zannedildi.gi
ne göre Fransanın bu temayülü. 
Mareşal Peten'le Amerikan Büyük 
Elçisi Amiral Leahy arasında ya
pılan mülakatta da tezahüratını 

göstermiştir. 

Diğer taraftan siyasi mahfillerde 
işaret edildiğine göre Almanya hi 
bir zaman Avrupa ile Amerika a 
rasında yaptığı tefrik kadar sarih 
bir tefriki Avrupa ile Afrika ara 
sırda yapmamıştır. Avrupanın A
merikanın dahili işlerine müdak.· 
le etmesine lüzum yoktur. Fakat 
Amerikanın da Avrupa işlerinde 

işi yoktur. Akdeniz mıntakasmııı 
ise eski dünyanın bir kısmı oldu
ğu şüphesizdir. 

İSPANYA DAYANIYOR 

iKDAM 

Şayanı dikkat 
bir teklif 
(Baı tarah 1 inci ııayfada} 

haline sokmaklığımız lazım gelse 
dahi yine yapmıya hazırız. Bunun 
neticesi, Alman denizaltıları bir 
vapur kafilemizi batırıncıya kadar 
beklediğimiz takdirde karşılaşa
cağımız neticeden daha fena olmı
yacaktır. Bu hareketimize ne Fran 
sa, ne de Portekiz itiraz edemiye
ceklerdir. Amerikalılar Fransızlar 
için bir kurtarıcı olacak ve İngiliz
lerin yardımile hür F'ransanın hu
dutlarını genişleterek Hitlerin ev
vela Akdenizı, sonra da dünyayı 
kontrolü altına almak planına ma
nı olacaklardır. 

---oo---

Hava harbi 
(Baş tarafı 1 inci sayfada) 

dirdiğine göre, İngiliz bombardı • 
man tayyareleri dün öğleden sonra 
Frizon adaları açıklarında himaye 
altında seyreden bir düşman vapur 
kafilesine hücum edetek 2000, 4000 
ve 5000 tonilatoluk üç vapuru ba • 
tırmışlardır. 

ALMANLARIN FAALİYETİ 
Londra 16 (A.A.) - Emniyet ne

zaretinin tebliğı: 
Bu gece düşmanın Büyük Bri • 

tanya üzerindeki hava faaliyeti 
küçük mikyasta olmuştur. 

İki çocuğun 
saltanatı 
(Baş tarafı 2 nei sayfada) 

nin Suriye topraklarına inmelerine 
Vichy hükumetinin ya mani olmak 
istemediği ve yahut mimi olama
dığı anlaşılmaktadır. Her iki ihti
male göre de İngilizler Suriyede 
hareket serbestilerini iktisap et· 
mişlerdir. Görülüyor ki YakıL 
Şarkta vaziyet çok vahamet kes· 
betmistir ve Almanlar Libyadan 
ve belki de Suriyeden !'llısır üzeri 
ne yürümek programlarını tahak· 
kuk ettirmek azmindedirler. Irak 
da cenahı emniyet altına alacak 
ve belki de ileride daha geniş ha· 
reketler için üs olacak ve herhal
de petrolleri le İngiltereye 'yardım 
edemiyeeek bir hale okulaeak
tır. Geniş ilkbahar lıareketleri Af. 
rikada ve Asyada ba~lamıştır. 

Hü•ey'n <;;;l,;rü BABAN 
• 

DAGARCIK 
(Baş tarafı 2 nei sayfada) 

pılıpırtılarla gezsinler! •• Demek is
tediğim şu: 

Dünya bugiin, baştanbaşa tak· 
mış takıştırmış, takmış çakıştır

mış, iki dirhem, bir çekirdek, dü
ğün dernek içinde vur paılasm, çal 
oynasın gitmiyor. Bütiin dünya mo
dalarının asırlardanberi kulluğu

nu yapmış olan Avrupa başta ol· 
mak üzere Asya, Afrika, başlarını 
iki avuçlarının jçine almış, tıpkı 

l latanbul Komutanlığı Satınalma Komisyon u İlanlar; 1 
Beher adedine 280 kuruş fiyat tahmin edilen 800 adet keçe belleme 

19/5/941 günü saat 11,30 da pazarlıkla .atın alınacaktır. Şartname her giın 

komisyonda bulunabBJr. :&lubammen bedeli 2240 lira olup katı tc nın ti 336 
liradır. İsteklilerin belli gün ve saatte Fındıklıda satınalma komısyunı.na gel-
meleri. (3775) 

* Asa_ğıda cins ve miktarları yazılı iki kalem urgan 19 51941 gun at 11 
de pazarlıkla satın alınacaktır. Şartnamesı her gün komisyonda go uiebıUr 
İsteklilerin belli gün ve saatte kat'l teminatlan ile birlikte Fındıklıda Satı ... 
nalına komisyonuna eelrneleri. (3776) 
Cinsi Miktarı adet 

Araba urganı 
Mekkiıre c 

1000 
1000 

• 

Fiatı 
Lira Krş. 

1800 00 
1250 00 

Kat 
Lıra 

minatı 
kuruı 

270 00 
187 00 

4000 liralık nakliyat lı;l pazarlıkla 20/5/941 günü soot 14 de ı teklislne 
ihale edilecektir. Şartnamesi her gün koınl~onda görülebilir Kat1 temınatı 600 
liradır_ İsteklilerin belli gtln ve saatte Fındıklıda satınalma komi::y nuna gel-
meleri. (3852) 

* Beheı:.ne 45 lıra fiat tahmin edilen 150 • 300 litrelik 150 adet çe berli ve 
galvanizli bic!on 21/5/9-11 gtlnü saat 11 de pazarhkla satın alınacak ır Muham_ 
men bedeli 8750 lira olup kafi teminat 1013 liradır. ş .. ·tnamesı h . gun ko· 
misyonda gOrtılebilir. İste;dllerin belli gün ve saatte Fırdık.lıda sa ı..-ıa1.ma ko-
m\syonuna gelmeleri. (3850) 

* Çlıruğe çıkarılmış bir at ve bir kısrak 19/5/941 günü saat 15 de Beşiktaş. 
taki hayvan hastahanesjnde pazarlıkla satılacaktır. İsteklilerin belli gun ve sa-
atte mezkür mahalde hazır bulunmaları ilftn olunur. (3851) 

* 50 ton sığır etine teklif edilen flat pahalı görüldügünden yemden pazarlı· 
Ilı 20/5/941 günü saat 15 de yapılacaktır. Muhammen bedeli 22~00 lira olup 
kat'ı teminatı 3375 liradır. Şartnamesi her &ün komisyonda görülebilir. İstek.• 
illerin belli gün ve saatte Fındıklıda satınalma komisyonuna gelmeleri. 

(3813) 

Aşağıda cins ve rnıktarlan yazılı iki kalem yiyecek n1addesl 616/941 gü
nü h.izaıannda gösternen saatlerde açık eksiltme usulile satın almac tır. Şart
nameleri her gün komisyonda görülebilir. İ~1".ekU1erın bellı günde Fındıklıda 
satınalma komisyonuna aelmeleri. (384J) 

Cinsi Aliktan 
kilo 

llluh. Bed. 
lira Kr. 

İlk temi. !hale saati 
Lira Kr. saat dakJka VAPURLARIN HAREKETİ 

TEHİR EDİLDİ 

Londra, 16 (A.A.) - Times ga
zetesinin Lizbon muhırbirine göre 
Darlan' la Hitler anlaşması Al
manların Akdenizle Afrikadaki 
mücadelelerinin yeni bir safhasına 
başlangıç teşkil edecektir. 

Ekserisi sahil bölgelerinde ol • 
mak üzere dağınık yerlere bomba· 
lar atılmıştır. 

arpacı kumrusu gibi, acaba ne ola- Süt 
eak, bu halin sonu nereye varacak? Yoğurt 

20.000 
15.000 

4000 
4950 

300 
371.25 

11 
ll,30 

de 
da Vaşington 16 (A.A.) - Stefani Bu muhabire göre Hitler, V;chy 

ajansından: anlaşmalarından sonra Kamerı.c-

Kıbrıs 
diye düşünüyor. Uzayan harp, her- [ !'••••••••••••••••••mmım•ıız:••••• 
gün modaya, şıklığa, iki dirhem bir y il 1 U M. Vaşington hüktimetinin Fransa- nun Fransızlar tarafından terke

ya mal götürecek olan vapurların dilmesini istemiştir. Almanlar Ka
hareketlerini tehir etmiş olduğu ır.erun'u işgal ettik!en sonra Fas 
öğrenilmiştir. üzerine kolayca ) ürüme ı düşün-

çekirdckliğe smcıeri, tekmeleri, D. Deniz o arı . . udürlüğü ilanları 
yumrukları indiriyor. Bazı yerler- ! İiİı•••aı:cmım•••m••m:ıı:m:m:::ıa::::ım:3:•C::i:!!!•••lil 
de buğday ekmeği yerine mısır 13.~ ~ıuntazam posta seferleri yolcu ve yük navlun tari!cleri dcğış iştir. Yeni 

Bu haber, Vışideki Amerikan se mektedirler. Hıtler bu fedakfu-lı/!ı 
!irinin Mare al Petene Fransa ile bir hak olarak talep ediyor. Fa1<at 
Almanya arasında mesai birliği ya Fransızların hududu gevşetmelcri
pılınasma matuf her teşebbüsün ne mukabil İspanyollar daha z"ya
Amerikaya karşı hasmane bir hare de ihtimamla kapamıya çalışmak· 

(Da~ tr..rrn 1 inci sayfada) 

bombardıman etmişlerse de bu hü
cumlaı· hiç bir hasar yapmadığı gi· 
bi insJnca da zayiata sebebiyet ver 
mem~t ır 5 düşman tayyaresi dü • 
şürulmüştür. 

tarifeler J/Haz.iran/941 tan1ıindtJt itibaren tatbık edilmeğe başlana~ktır. 
pası gi.inleri, mayon<'zli levrek ye· A1ılkadar1ar yinnj be er kuru' bedel mukabilinde acentalan dan teda-
rine sade suya maydanozlu bulgur rik ecleb füler. (3739) 
çorbası aksamları ihılas ediliyor. m•amm•mııım111-ı:::ıım1:11ım••mmı::=ımıaıııı:1111mı1mm• 

ket telakki olunacağını ihtar etmiş tadırlar. 
olduğu suretinde radyolarla yapıl. Taymis'in muhabiri yazısında 
mış olan neşriyatı teyid etmekte • §Öyle devam ediyor: 
dir, Akdeniz vaziyetinin şım<liki sa!-
FRANSIZ VAPURLARINA MU • hasında esaslı bir nokta vardır ki 

HAFIZ İKAME EDİLDİ o da askeri mülahazaların siyasi 

KIBIUSA YAPILAN AKIN 
Resmen bildirıldiğine göre bom

bardıman tayyarelerinden mürek
kep kücük hır düşman hava filosu 
dün sabah Kıbrısa hücum ederek 
muhtelif yerlere bombalar atmıs. 
!ardır. Üç ki i yara! rımıştır. Ha -
sar çok hafiftir. Vaşington 16 (A.A.) _Sahil mu düşüncelere tekaddüm etmemesi

hafaza t~şkil5tından bildirildiğine dir. Cenubi Fransanııı ıstikbalini ~--~----------
göre, Amerikan limanlarında bu • Hitlerin askeri mü avırleri tayin Askerli~ işleri 
lunan Fransız vapurlarına silahlı edecektir. İtalyada Cenova cıvarın- ________ ;:.... __ 

muhafızlar ıkame edilmiştir. Bu daki bahri inşaat tezgahlan t r- 312 ila 332 dogwumlu 
tedbir neticesinde, cNormandie. pil atmıya mahsus rıi.:um botları 
dahil olmal. üzere Nevyorkta yeni inşası için hummalı bir faaliyet acemi erat askere 
Orleand'da 3, San Pedro'da 2 ve s:rrfetrnektedir. Harbin bundan w 

sonraki safhas.nda ve .,akın hava· çagırı ıyor 
San Fransisko1da 1 ki cem'an 10 

!arda bu hücum botlarının .kat'i Kadıköy Yeril Askf'l"lik Şubesinden: 
Fr n ız vapuru nezaret altına a • ı bir rol oynam;ısına intizar edil-, Şubemizde k"yıUı 312 ilA 33Z doğum. 
lınmıştrr. mektedir. lu hiç a kerlik yapm:ıTış i~l5m acemı 
VAŞİNGTONDA YAPILAN TOPLANTJ MATBUATIN MÜTALEASI era'.tan bakaya k:ııanlor t·• m ve terbi-

Dünyanın böyle bir vaziyetinde 
dört çift ~·anıasız, penfe. iz h,kar
pini olan bir insanın bir beşincisini 
almıya kalkması, bir çorabı iki de
fa giydikten sonra oııu kaldırıp 

alınası, evde kat kat elbisesi du
rurken hiı!a terzi terzi dolaşması 
ne denıcktir? Lüzumsuz eşya n1ü-

1 

bayaası ile liizumundan fazla şık
lık, çıtkırıldımltk iptilası, hata ba
zı erkeklerinıizde de varsa da bu 
tiryakilik, daha ziyade bayanlarda 
hiikmünü sürdiikü için radyo, ara
sıra sırf onlara hitaben \'e onların 
hoşlanacağı bir dille bu mevzun 
dair nc~riyatta bulunsa ne güzel 
olur. 

Osman Cemal KAYGILI 

Aile sığnakları 
Va ıngton, 16 (A.A.) - Mareşal Pe- ye I<;"ın gıydırılmış olarak cclb ve se\•k 

tain'in mihverle Jı;bJ.-liği yapılmasını Londra. 16 (A.A.) - Londra ga· edileceginden toplmıınu günu olan (Baş tarafı 3 üncü sayfada)) 
istihdaf edere" radyoda sdylcdigi hay- 2cteleri Alman tayyarelerinin Su- 22/5/941 peı;;embe günü şubeye müra- C - Ev veya apartıman clva.rın<la 
ret verJct nutuktan sonra Roo.sevelt'le riveve inmelerine ve bu hcidisenin 1 caatıarı ve bu dnvl'tc ıcnbct etmiyenıer müsait balıçıe ve &rSa bulunmıya.nlar 
başlıca nazırları arasında akdolunan u- BÜyu'"k Britanya ile Vichy arasın- h~_kkında 111~ numoırul·ı· kan .. unun hü- korunma. ~rnlrlerbıe müra.caat ederek 
zun bir konferansı müteakip Amerika ~'-! · tatb k _, ı ceg il ı yerini ta.yln ettlnne11d'.{)". 

dak ·ı mu"nas~betler u" zerinde yapa- ·~·~ erı ı =•• • ı . an. o unur. hükümeti Fransız milletine heyecanh ,.. B ıı•- d ı ak na ka d D - Siperin yapıl3.<'atı yer herhangi . ... . I b" "k b. h u ~· ave rn amı >m ır. 
biı· hitabda bulunınuştur. Bu hitabda bı1ecegı tesır ere uyu ' ır e em- • bir yıkılmadan m~ir olmıyaca.k ka-
Fransız milleti Almanya lle Amerika· miyet vermektedirler. dar makta bulunmak. 
dan birini tercıhe davet edilmr·k!cdir. Liberallerin gazetesi olan News Kad.iköy Yabaııeı Askerlik Şubesln· E - Slperlerbı üzttin: tayyarelerden I 
VEYGANDDA YARDIM EDİLECEK k d den: belli olmamak için kazılan yerdeki a.-
Daily Telegraph"ın Vaşıngtoıı mulı.abıri Chronicle de şunları yazma ta ır: .. ayıtlı 312 il~ 332 dahli doğumlu A· razlye uyıwak surette aizlem<'k. ı 

ne göre, eger Fran•a Almanlarla askeri Artık maske atılmıştır. Fransız ıceıni İsl5.m ve gayri isl3m erat talim F _Siperin i('iılde herha.ngj bir yağ. 
lşbirlıgl yapacak olursa, ağlebi ihtimal, milleti ve hatta Alman • Fransız m_aksadile sevk edıleceltinden toplanm.a murlu havada su ı-lrınlyecek tcklld.e 
Amerıkn da garb yarım kilresindeki rnütarekenamesi şa-ı-tlarına karşı ımıu olan 22/~ayıs/941 pe~e~be gu- tertibat almak. 
Fransız rnüstemlekelcrfne karşı derhal yap?lan bu ihanete verilecek bir nu saat 9 ?a nü~us cüzdanları ile bera- G - Gaza. karşı korunmak f.cin de 
askeri harekata girişecektir. Bu toprnk- ek d H • k t ber şubemıze muracaaUarı. Blı>ere ha.va girecek bir ye-r bırakmamak 
lar, bur bir Fransa.ya iade edilince7e t cevap var rr: are e e geç- 9 ağı.zla.nnı caz lecJU'flZ telle ve kapak-
~·eyahut mtislrlkll arazi olarak kuru- mek. Evet, Almanların Irak işleri- • • la.rla. kaı•a.m:ık. 
luncaya kadar P nameukan konferan- ne karışmalarına verilecek cevap Kısa hızmetlılere H - S'ı>ern üzerine ıra.o ıreı:m-. mu· 
sı tarafından l ,aı ve idare edilecektir. orları bu müdahaleden menetmek- Fatih Askeri!!< Şube>bıden: şamba veyo yağlanRl.11, muınlaruruş, 
ı::teı· General Veyıand Almanlann, ten ibarettir. Her ne sebeple olursa olsun hiç as- kalın kumaşlar örtmek ve bu örtünün 
maree;al Petoin"in Avrupa ve Afrikada • kerlik. yapmam.:} (312_332) dahil acemi kenarlan ve etekleri 0,15 • 0,20 met.re 
Alman iıibuli&lni kabul ettigi hakkın- ı•:ıhnh~nda. to1n·1lıkJa. g-ömiilme1idir 

yoııu bah.sında vaziyet almaktan imti- isldm ve gayri islfım erat ile muhacir ' 
.laki beyanatına ragmcn, şımali Afri- na edilmic:tir olarak yurda gelip te &cldiği yabancı 

1 
Yablu: bir kapı delili. a~rk bırakmalıdır. 

k:ıda Alınanlara karşı koymağa teşeb- .., Ve bu da içeri &'ird•kkn sonra kapa 
:.;us edc-cek olursa Amerıka hükllmeti .-Roosevelt'in bu mesajına> cevabın memleketde askerlik yaptıgına dair U te tn vrU ete"'! içi 1 • 

Berlinden değil f.ıkat Vichi)'den verile- vesikası olmıyanlur ve yine memleke- ıp rs e e:c:. en g n ne çer-
kiralanla ve ödU.nç verme kanununun bileceği bildirilmiştir. Buna rağmen, Ünde iş mtikellefiyetı şeklinde asker· d~n to.~ratkl yı~lhdırılı. Bu ('Uklnura bdiazı 
derp.LJ ettigı bUtun yardımı yapacaktır. . . . . 1 1. t b' k d' 1 agır vucu ann m p ç ması f mer • 

A"'"RI.K•"J: KARAR VER'IESI. Bertin siyası mahfıllerı, Rooseveıt'ın belik yapan ar taım, er ıye masa ıye sed' 1 1. b 080 1 "~ ~· " d k l'k .. ter •k tab'd· ven, ır. yapı ır. n.."'ian a.~ına , 
y AKIN yanatı hakkın a az ço a "" a gos - se\ e ı ır. tr tu1ac kiW 1 1 

Dakaı· Almanlar tarafından işgal e- mişlerdir. Bu alaka, bu .mah1Jlerin in- Şubede toplanma günü 22/Mayıs/941 ::e ~~e~ 1 : ~lr e ~apı ~ok~ 
Uzar vaziyetinde bulundugunu i.sbat perşembe gü.nüdut. Bu gıbılerın mez-

1 
~ I"~ . 

5 per er e aa e 7 a 
dildigi takcl.iJ"de Amerika da Brezilya- eylemektedır. klır gıi.nde behemahal şubeye gelmeleri 1 mabJ:ır. k d.. •- 1 1 ta 
ya bu kadar yakın bır usse derhal va- Başka bir memlekete ait esliha.nm gelmeyenler hakkında kanuni takibatta fmdanl Gtelare rur·u~k -ylylarrlnc er ra-
'.Liyet edilme leh.inde c1ddeUi bir mu·'- a ı n • merm e e ve •e· 11 transiti hakkında Fransaya yapılan ıtab bulunulacağı ilfuı olunur. dl to ' d. •- • 1.;adele y<ıpılacaktır. . . • rek ken pçumuzun u~man ...,yya-

VaştDglvn'da b<>yan edildigine göre, lara gelince, ~erhndc şu, cıhet hatırla- relerine a.tacafı mermi parealanna. kar-
Am k t kjb d . h 11 h tılınaktadır kı, Roose~elt ın hattı hare- lnd . 1 d k -•- b k d b er• anın a e eceg.1; a ı are- . . Fatih Askerlik ŞubeS en: ıı;:ı sıper er c orunm~ a tmtn an u 
ket hak.kında kat•t karar vermesi çok }tetine bakılırsa, bu gıbı ıtablarda bu- si l in .. i t 1 . k ta.h 

lunma.k ona düşmez. Başka nH~mleket- 1-Iazırhk kıtasına ve Yedek subay oku taper ... er d u~er po r:; sar· ~ın .;: • 
yaklaşmıştır. lcr İnglltcreye esli ha naklettiği zaman, luna sevk edilecek kısa hizmetlilerin ı 'ıag~~ al.arı veb ~"Leı·rıert g .... e,elny· 
SİYASI MÜNASEBETLERİN . . . . h R it" müddeti l/Hazlrnn/941 tarihine kadaI ere onme ı ve u or u e n "' r e 
KES!. LMESI. BEKLENİYOR Ingılızlcrın vde~~ • .'.'t h oose.vdeil ın prtio.- k l' maltineli tüfek mermisi ı,ıememek için 

~ testoda bulun UJUU.n ıç ışı memış r. uzatıhnış olduğundan gere ıse ve mu-
0 

·o 1 k 1 1 • d to k .. t 11 '' · 6 ( f · ··ı adili okullarından ve gerekse daha ,;, me re a ın ı.-ın a pra or me • 
'aşıngton 1 A.A.) - Röyter: Berlinde bir çok de a aşagıdakı mu a- •l''I". (Gaza kaNı nebati ~ı<mı bol top-
Her bakımdan ve fiili mahiyette icada bulunulmuştur. . . . yüksek m•kleplerden mezun olrnu: rak mutlakı. tercih edilmelidir.) 

llmak üzere B1rleşik Amerika ile .. r..ıı:esel~ bir tayyarenın bLr ~aç dakika yi.ıksck ehJiyctn?tnelilkerle ehliy~tn~me- j - ViHiyet(e her kazada. nümunc-1lk 
ıçın Surıyed~ yere ınmest ıle Ma1:3~a sizlerden askerlığine arar verı ınış o- olarak yapılan siper 8'1lına1dan rör-

Fransa arasındaki siyasi münase ... gibi büyük Ingil.iz ha.rp gemılerının Janların sevk. muameleleri tekemmül --ı···ı bllb·-· ta-'ye ederiz. • 
betlerı·n •o · F da Am k ı nı d ta ettirilmek .... ere hemen ı;:ubeye mu··ra- .......... .... ....,,.,.. "'"'' • na ermesı ve ransa • b.attafa.rca . erı an ıma arın a • ~ • K _ Siper sıfuıaklann planlan (3Z) 
i<i Amerıka büyük elçisi Amiral mır ııomıesı arasında fark vardır. E- caaUan illn olunur. "mnaralı sayfada ırösf.<rilmlştlr. 
Leahy'nin yakında geri çağırılması ğer bu meselede b>~ emsal yaratılmış • 

ise bu münhasıran Ingiltere ve Ame-
oekleniyor. rika tarafından olmuştur. 
Bırleşik Amerikanın Fransayı Fransızların milletler cemiyetinden 

• Iıhverden uzak tutmak yolundaki çekilmiş olmak ltlbarlyle Suriyede 
'Jüyük gayretleri akim kalmışa manda hakları kalmadıgı hususundaki 
benziyor. Fransanın hattı hareketi İngiliz iddiasından Berlin mahlilleri 

hayrete düşmemiı;:lerdir. Bu, Ingilizlere 
ve Roosevelt'in cNazi rejimi ile mahsus bir manevradır. Böyle bir iddi
ittifakı tazammun edebilecek her- adan bilhassa Japonlar hayret edecek· 
hangi bir işbirliğini Fransanın ka tir. ÇUnkü japon mandalarını tanımış 
bul etmesini akıl almaz• yolundaki olan birisi burada da bir fak gözetemez . 

Diğer taraftan, eski müHefik İngil
sözleri gazetelerin ilk sayfalarında terenin işgal altında olan ve olrnıyan 
Hess'e aıd haberlere tekaddüm et. Fransadaki sivll halka ve keza Oran ve 
mektedir. r '"lr halkına karşı tatbik ettiği açlık 

BERLİNDEKİ AKİSLER harbi usulüne de Berlin mahlılleri dik-
• Bcrlin, 16 (A.A.) - Yan resmi bir 'kati çekmektedir. 
kaynaktan bildiriliyor· Ce l·rı"de oyıe zannedihyor ki bu ba-

Bugün AJ~an H::ırfciye Nezaret~de, d~s~l~r işin ahlAki tarafını ta"·si1 etmege 
Roosevelt'io Fransa !uıkkında dek)araıı- kiı.lıdir. 

ŞUBEl'E DAVET 
Yd. S. 8. MI. Me. M. Emin Oğ. M. Ali 

(590 • 117) 1301 İstanbul. 
Adresi: Kadiköy Feneryolu Nail Bey 

Köşkünde 

İşi: Galata Balıkpazarı Kurşunlu Han 
No. (26) • l'erll Eminönü A. kerli< Şııbesinden: 

I - 312 dahil 332 dahil doğum
lu acemi (sağlaın ve sakat) ihtiyat 
Erat sevk edileceklerdir. 

ıı - Toplanma günü 22/Mayıs/941 

Perşembe günüdür. 
ııı - İş bu il:ln Davetiye makamın

da olup vaktinde gelmeyenler Askerlik 
kanununun (90) cı maddesi mucibince 
cualaııdırılacaklardır. 

Askeri Fabrikalar Sah
nalma Komisyonu ilanları 

120.000 metre bez 
Tahmin edilen bedeli 35400 lira o· 

]an 120.000 metre bez Askeri Fafrika
lar Umum Müdürlüğü merkez satın.alma 
komisyonunca 21/5/941 Çarsamba günü 
saat 14 de pazarhkla ihale edilecektir. 
Şartname 1 Ura 77 kuruştur. Muvakkat 
teminat 2655 liradır. (3712) 

Sahibi: E. İ Z Z E T, Neşriyat 
Direktörü: Cevdet Karabilgin 
Bailldıiı yer: •Son Telııraf• 

Jlıfatlıaaaı 

o. Demir Yollan işletme U. M. i a1ıan 
Muhammen bedeli (1912) llra olan 109 met.e muhtelif eb"a•ta bezil la • 

tıkten transmisyon kayı ı (30/5/941) Cuma günü saat (10,45) onu ttırk beşte 
Haydarpaşrıda G3r bin ı dah lindeki komic;yon tara JJ'dan acık ek iltme usu .. 
lile satın alınacaktır. 

Bıı işe girmek isteyenlerin (143) lira (40) kuru~luk muvakkat teminat 
ve kanunun tayin ettlgl vesaikle birlikte eksiltme günü saatıne kadar komi&· 
yona- müracuutları 13zın1dır. 

Bu. işe ait ıartnamtleı: kon1isyondan paı·asız olarak dagıtılnaktadır. 
(3727) 

TÜRKiYE CUMHURiYET) 

ZIRAA T BANKASI 
Kuruluş tarihi: 1888. - Sermayesi: 100,000,000 Türk liı ası. 

Şube ve aıans adedi: 265 
Zirai ve ticari her nevi banka muamelelt>ri 

Para biriktirenlere 28,800 lira ikramiye veriyor. 

Ziraat Bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesap. 
larında en az 50 lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek 

kur'a ile aşağıdaki plana göre ikramiye dağıtılacaktır. 

4 A. 1,000 liralık 4,000 L.11100 Adet 50 liralJ< 5,000 L 
4 • 500 • 2,000 • 120 • 40 > 4,800 > 
4 • 250 • 1.000 • 

40 • 100 > 4,0QO • 160 > 20 • 3,200 • 

DİKKAT: Hesaplarındaki paralar bir sene içinde 50 lira. 
dan aşağı düşmiyenlere il<ramiye çıktığı takdirde % 20 fazla. 
sile verilecektir. 

Kur'alar senede 4 defa 11 mart, llHaziran 11 
Eylfıl ve 11 Birincikinun tarihlerinde çekilecektir. 

Yedikule - Türk Ermeni 
Hastanesinden: 

Kuru Meşe odunu 500 Çeki 
Kuru Gürgen odunu 400 Çeki 

Hastahanemize lAzım olacak ve müfredatı yukarıda yazılı bir J>t'helllc 
odunu eksiltme auretile satın alınacağından taliplerin en muvafık şartlarını 
bildiren kapalı zarfla 23 Mayıs Cuma günti akşamına kadar Çakmakçılar Bü .. 
yük-Yeni Han No. 50 Türk Etmeni Hastanesi İdare lley•etine müracaa~ 

DOKTOR 
Hafız Cemal 

LOKl\IAS HEKiM 
DAHİLİYE MÜTEHASSISI 

Divanyolu 104 
Muayt-ne saatlf"ri: 2.5-6. 11"1: ?.':!398 

ZAYİ - Gümüşsuyu hastahanesjn
den 1936 senesinde aldığım askerlik 
daimi çürük vesikalarımı kaybettim. 
Yenilerini alacağımdan eskilerinin h.ük· 
mü olmadığını il3n ederim. 

Şehtttttinl Odabaşı İbrahim 
ça.vu~ mahallesi l\levlanaka
;pu caddesi numara 114: Adil 

oğlu C<"va.t B.ı-~atır 
1329 doiuınlu 


