
• 

SAYI 658 - SENE 2 

B.,..1-ıiıi: ABiDiN DAVER 
PAZAR 

FIA Ti 
1•°'1lAT TAitVIM Her yerde 

TDM'OJll• - ABOITT 

18 
l;ı:ııeteye Tıl: 1941 - Ay: 6 Gün: 138 

18 - :lfa:\·ısı - PAZAR. 3 ~onderilen 

ADRES: Caialoilu Yıllık 1100 

•• ,, .. •« ı 
evrak &:eri Rumi: 1357 - MAYIS 5 
verilmez. Hicri: 136e - Reblülihır: Zl 

MAYIS 
N-'fiyeCadJ.i 

lfo. H 3 aylLo. :f·O 

Son Telsnf Matba.-da B..dır. Kuruttur 
1941 

1 T elırrcıl :iKDAM l.tanlııal .J 
\.. 

GÜNLÜK SiYASi GAZETESi HALK 

\!isinin tut-
a 

tuğu yol 
Fransanın Suriyedeki Üs· 

lerini Mihver kuvvetleri
ne açması, Türkiyenin 
menfaatlerine asla uygun 
değildir; çünkü harbi ce· 
nub hududlorımıza kadar 
getirmekte ve muvasala 
hatlarımızın kesilmesini 
mucib olacak bir vaziyet 
ihdas etmektedir. 

y ..... , Abidin DAVER 

IE' ransanın daha doğrusu, 
U-- Vicby hllküınetiniu İn-

giltereye karşı :\lihver
le işbirliği yapması, Amerikada, 
büyük bir infial uyandırdı. Ameri
ka, bu büyük davada, Fransayı da 
demokrasiler cephesinde farzedi· 
yor; onun Almanya ile hoş geçin· 
mek siyasetini, mağlup ve muztar 
bir vaziyette bulıınıııası dolayısile 
mazur ve zaruri görüyordu. Fakat, 
Vicby biikümeti, işi aııtarak keıı· 
di galiplerinin y anıııda İngiltere· 
ye karşı cephe alıııca ve İngiltere) i 
mağlup etmek için Almanya ile 
İtalyaya yardıma ba~layınca Ame
rika •ya ben, ya Mihver• diye ba· 
ğırmak mecburiyetinde kaldı. 

Gelen haberlerden anlaşılıyor ki 
Amerika, Fransa ile her türlü mü· 
nasebeti ke•ecek, Fransız halkına 
iaşe için yaptığı yardımları ~ur· 
duracakbr; hatta, garp nısıf ~u~e
oindeki Fransız müsteınlekelerınııı, 
Amerika tarafından işgal ve idare 
edileceği gibi tehditlerde? bile ba: 
his var. Fakat yine Amcrık~n ~at 

Ç.. ·ı· en senekı mura· 
buatı • orçı ın geç · . d 

tinin akim kaldığı bır yer e 

R
caa lü' m"-acaatinin muvaffak uzve n .... .1 . 
olmaM umumiyetle beklen• .nuy~r· 
diye ümit.sizlik izhar edıyor ar. 
Fransız bükfuneti, Alınanya)·a yak
ı ak kararını verirken bunun 
:~cağı bütün avak!b! he•a~la· 
mış olmak llzım geldığıne g?re, 
lrltk Vichy'yi, ne sözle, ne ıaşe 

dd 1 • yardınnnı kesmekle, ne 
ma e erı hd. d·ı 
de müstemlekeleriııi işgal te ı ı e 
yola getirmiye imkan yoktur. Fr:~· 
sa aşağı doğru kayuııya başla ıgı 
.,,;yırda hergün biraz daha yuvar· 
!anarak nihayet evvela, İngiltere 
ile sonra da Amerika ile harbe 
rkmek mecburiyetinde. ~~lacak 
gibi görünüyor. Meğer kı ıkı cep· 
beli bir siyaset takip ede. 

frakta vaziyet 

1 RAK 
şehirleri 

___ ,o--

İngiliz tayyare
leri tarafından 
bombalandı 

j Almanlar lrakı elleri
ne geçirmek için Mu
sul üzerine yürüyecek 

Beyrut, 17 (AA) - (D.N.B.) 
18 numaralı Irak tebliği: 

Garp cephesinde: Umumi vazi· 
yette hiçbir değıişiklik olmamıştır. 
Mahdut keşif faaliyetleri vuku bul
muştur. 

Cenup cephesinde: Üç düşman 
tayyaresi Ira·kın bir şehri üzerin
de uçarak birçok bombalar atmış· 
!ardır. 

Ciddi hasar yoktur. 
Kıt'alarıanıa: Basrada düşman 

mevzilerine taarruz etmişlerdir. 
{Devamı ( üncü sayfada) 

Suriye 
meselesi 

lngilizlere göre 

Telaşa lüzum 
yok, çünkü .•• 
Almanı;~~ muvasala L 
hattı 4 bin kilometre -

uzunluğundadır 

b Ü y Ü k lngiliz konsolos
bir şansa kavuş- luk ları Suriyede 

kalacak 

Mareşal Peten 

Fransa 

tuğu kanaatinde 1 ·ıt t kti. d 
ngı ere am va n e 

Ruzveltin hitabe- harekete gt:çecek 
sine bir tebliğ ile 

cevap verildi 
Vichy, 17 (A.A.) - Ofi ajansı aşa

ğıdaki tebliğı ne§retmi§tir: 

Londra 17 ( A.A.) - Londranın 

1 
resmi mahfillerinde beyan edildi
ğine göre Alman şartlarının Vichy 
hükumeti tarafından kabul edil • 
mesi üzerine Suriye hadiselerinin 
aldığı durum, askeri vaziyet itiba. 
rile, hiç bir endişe vc>rınemekte -
dir. İhtiyar ve yorgun olan mare -
şalin son günlerde Mihver devlet. 

1 

-

Amerika Climhurreisl Ruzvelt 

Amerikanın 
oynıyacağı bir 
çok koz var 

---<>--
Ruzvelt beyana
tını izaha lüzum 

görmedi 

Bir İngiliz tayyaresi deni z~c bombaladığı geminin 
• yanarak batı~ kontrol cdıyor 

AFRIKADA 

in g iliz 
motörlü 
vesaiti 

HAVA HARBi 

Almanlar 

Moskova-
Roosevelt'in nınre 1 Petaln tarafın· 

dan yapılan hitabenin Fransız. müstem
lekelerini Alınanyanın emrine vermek 
fikrini tazammun ettiğine inandlrnuığı 
istihdaf eden bc-yanatı resnıt Frruısız 

d k• • asAı mahrillerinde hayretle kar~ılanmıştır. a .siy Hususiyle ki Fransız De~let Reisinin 
hitabeshle verlen bu tefsır, garb yarı 

1 
küresinde bulunan Fransaya ait Guya-

m em U r a r ne, Guinec ve Martini.k'in Birleşik A· 

1 

merlka tarafından i5galini ve aralann
da Nonnandie de olmak üzere Birleşik 

1 
Amerika limanlarmdaki 10 Fransız geD a imi bu un. miillıin müsaderesini derpiş eden res-

!eri tarafından mütemadiyen taz • Vaşington 17 (A.A.) - Amerı • 
yika maruz kaldığı teslim edilmek kan sahil muhafaza teşkilatı kur
le beraber Vicby hükümetinin al • mayından bildirildiğine göre Mih
dıqı vaziyetin tasvib edilmediği \ver ajanları tarafından yapılan ta>ı 
gizl-enmemektedir. Mihver devlet- ribata benzer vak'alara mani ol -
lerl ilkbahar taarruzunun birinci mak üzere silahlı muhafızlar !ka-

(Devamı dördüncü sayfada) (Drvamı 4 üncü sayfada) 

Kapuzo mevzi
lerini işgal etti ---Almanlara göre Sol-
lum ve Kapuzodan 
İngilizler tardedildi 

mi beyauaua ayuı zamanda vukıı bul· 

Bir haftada 93 dukları yerleri :;:,~:~~~:~di!:'aı:a~aau=.,.:; 
tayyare kaybetti• Fransanın müracaatına cevap venneğe 

H · · ""dafaa · tı arıcıye, mu lüzum görmeınış . 
(Devamı dördüncü sayfada) 

Yerde tahrip edilen· ve bahriye nezare-
1 er bundan hariç ti erine haber vere-

1 n giliz zayiatı 
12 tayyare 
----00--

Maltaga geni 
hücumlar 

rek er e e 
Mosko'V8, 17 (A.A.) - Sovyetıer 

Birliği Hariciye halk komlserliğt bugün 
Moskova nezdindeki ecnebi heyetlere 
gönderdiği bir tamimde, ecnebi siyası 
ve konsolosluk mümessillerinin Sovyet 
topraklannda •eyabatlarma ait hüküm 
leri bildirmiştir. 

HESS 
muamması 

Fransızlara göre 

Nazi şefi, Fransa-
Ankara 17 (Radyo Gazetesi) -

İn . . ' to'·rı·ze kuvvetleri Lib- . 
gıhz mo .: . . Lonılra, 17 (A.A.) - 17 Mayısta nı-

ya. MısıT hududu uzerınde ve Lih- !>ayet bulan hatta iç!nde Ahnanlar. İn· 
3 

arazisinde Kapuzo kale~ıne aıt giltere üzerinde ve Ingiliz sah!llerı a· 
~ mevzileri işgal etmışlerdır. çıldanndan 65 tayya~e kaybetmışlerdir. 

Bundan böyle mezkCır mümessiller, 
daiml bulundukları yeri ancak Harici
ye, Millt müdafaa ve Bahriye nezaret
' erinin al.Mtadar makamlarına haber 
verdikten ısonra terk edebileceklerdir. 
Yanılacak seyahatler, gidilecek yol, te
vakkuf edilecek yerler, müddetler ve
saire kaydedilmek surtiyle haber veri· 
lccektlr. 

n ı n sırtından bir 
Alman - İngiliz sul
h Ü yapacakmış 

azı , 
1 

b rada Almanlardan 500 Bu mikiara Hess'in lngiltereye gelmek 
tngılız er u k sair harp itin bindiği tayyarede ilave edlfuse y<:· Londrada tahmin

ler devam ediyor esir almışlar, tan ve kün 66 olur. 
(Devamı 4 üncii sa~·fatla) {Devama f, bcü ıuı)'faıbı) (Devamı 4 üncü sayfada) 

Amerika 
Lyou, 17 (A.A.) - Le Temps gaze· 

lesinin tahminine göre Rudoll Hess'ın '' s t •ı d ff tiran hakkında Alman ma!ıillleri tara· Osye e Şı ep ,' 
un !ından ver.len izahat hadisenin biıia-

yetinde ileri sürülen noktaJ nazarı te-

Frans ız m Üste ID • yid etmektedir. 

Denı.zyollarına geçtı• se~~~ı!~~ıa:eı~:~~z-~t~!~n::':~= 
k 1 • • • şga balif olan Hess Alman - Sovyet Jkti-

1 e e erının ı - ıd! ba~lanndan da memnun değildir. 
•• •• • .less vakit geçmeden plfı.nını tatbik 

1 . d'' unuyor .nevkilne koymak istemiştir. in} u ş 18500 tonluk bakır, demir ve krom Şİiep- Mısırda gördilğü terbiyeden tevarüs 

d 
yledğl ingilit sempati~inin bütün h'f;iı'P 

k d leri Denizyolları idaresi ka rosuna girdi ,ülr•tl•rını neticed• ıug.ııere uzerıne 
1 'ltere Ameri a a yüld•yccek olan bır Fransız - A1n,ı•n 
n.g! k- İş Bankası. Etibank ve Deniz ·I yollarına ~cvredıl1:1iş bulun".1akla· ·birliği fökri ııe çarpışmaması mum-

k k b li d h 1 k 1 d Fransanm ve Fransız iıyıparatorluğunwı slVll tayyare me 1 bankın koyduğu müşterek sermaye dır. Sosj.'Ccı:? Şıle.bın 960 bın !ıra {un değildir. Fılhakika Hess';n fi<rince, 

lerl• açaca ı"le kurulan Sosyete Şilep dunden mu a ı n e arıç mem e et er e.n .1. lh tep . nrundan bir A1man - Jngı ız. ~ u ya-
FADA Tbaren tamamen Devlet Denız • satın aldıgı Bakır Krom 'c Demır ,.ıab;Iccekti. Fransanııı tamanuyett le

YAZISI DÖRDöNCÜ SAY 
1 1 ~ilep)frı du" ~lıntaka Liman Reis. ılnde Almanya tarafından sarahatle 

~~:-====--=================-= liginde resırı-en Devlet Dcnızvo1la. v::ı.zıyct alnması üzerinedir ki, Hess bu 
1 rı İdaresi adına tescil edilmiştir. ·oapta beşlan ış olan müzakereleri mu· f oüNKÜ M A O L A R 1 

\·atfakıv<>tsızlı e ugratm~k ıı,.·1n tah:-ık-
• Muhtelif iskelelerde sei'er halinde kuku cmkftnsı7. 1'ıt maceraya aulmıştır. 

• bulunan gemiler avdetlerinde Dı:?· V·ndrn, 17 (A.A.) - 3 numaralı .(\i
niz Nakliyat Komisyonunun hak • man şefi Rudol! Hessin pora~ü~le in· 

Altınordu 2, Istanbulspor 1, 
Beşiktaş 3, Altay 1 

kı tasarrufundan çıkarak Deniz • •iltcreyc inmesi ar:,~ında gızlenen 
· ._ • r.lr hakk da bir bırıne zıt mütalea 

yolları emrınde çalışmaga başlı:ı a. . 1 U . 1 ···ıne devam edilmek-. tarın ıler ~ ı: ~ı m ... .., ~ 
caklardır. Bu suretle Dcvlet Dcnız· 1.,,r yolları İdaresinin şilep kadrosuna ı ır. (Devamı dördüncü say fada) 
18,500 tonilatoluk şilep ilave edil - , •• , , 

19 Mayıs bayrağı 
bugün Ankarada -Bayrak b sabah Çankınya ve saat 14,30 

da Ankara vilayeti hududuna ulaşıyor 
Çankırı, 17 (İkdam muhabırin • 

den) - cEbedi Şeften Milli Şefe• 
sembolünü taşıyan ve Samsundan 

Ankaraya kadar Türk gençliğinin 

çelik ellerinde adeta uçurularak 
getirilmekte olan •Bayrak. burada 

heyecanla beklenmektedir. Çankı. 
(Devamı 4 üncü sayfada) 

Dün iki mühim yara .. 
lama vak'ası oldu -Bir genç nişanlısı ile nişanlısının 
anasını ve kardeşini, bir genç te 

iki yengesini ağr· yaraladı 
Dün öğle üzeri Feriköyünde bir 

yaralama vak'ası olmuş, Zihni a -
dında bir genç, nişanlısı 19 yaşın. 
da Vesile ile annesi Ayşeyi ve 13 
yaşındaki erkek kardeşi Kamili bı. 

Hep bir 

çakla yaralamıştır. Hadise şöyle ol 
muştur 

Vesile Feriköyünde Seliıır. ık 

mahallesinin Kuyu sokağında 0 -

(De ... amı 4 üncü sayfada) 

ağızdan ••• 
Yazan: Selami izzet SEDES 

«Tavşana kaç, tazıya tut!• atalar 
ıözile ifade edilebilecek olan ~u 
iki cepheli siyaset, her iki mu~arı~ 
tarafa karşı, bir nevi garip hır hı· 
taraflık muhafaza ederek onların 
kendi toprakları üzerindeki hare· 
ketlerine seyirci kalmak şeklinde 
tecelli edebilir. Bize, bu fikri ilham 
eden Suriyedeki bava meydanları· 
na 'hücum ederek oradaki Alınan 
tayyarelerini tahrip eden İngilfa 
bava kuvvetlerine karşı, Fransız· 
!arın hiçbir harekette bulunmamış 
olmalarıdır. Eğer, Fransızlar, bu 
siyasette devam edecek olurlarsa 
Mısırın politikasını örnek tutnmŞ 
olacaklardır. Mısır toprakları üze· 
rinde harbedildiği halde Mısır bil· 
kftmeti hala harbe girmemiştir; 
Fransa da ayni surette hareket e· 
rlrhilir. Gücü yeten gelsin; Fransız 
idaresindeki üslerden istifade et· 
~in; ben seyirci kalırım; diyebilir. 
Bu garip vaziyet kabul edilirse 
Fransa iki muharip arasında, mü· 
temadiyen tekmelenen bir futbol 
topuna bcnziyecektir. Onun için 
bugün Suriyedc Alman ve İngiliı 
tayyarelerine karşı tatbik )dilmiş 
olan bu seyirci politikası, diğer 
yerlerde, bilhassa Fransız ve Şi· 
nıali Afrika topraklarıııda tatbik 
olunamaz; çünkü çok tehlikelidir. _... 

mlş bulunmaktadır. Hepsi yeni o. '" .. _ _. __ ._...,..,.~'!!"!!!'!!il\ 
lan bu gemilerden Bakır 7350, De. , \ 

mir 6330, Krom 5700 tonluktur. ~. 6:JI <gJ lYl f'll ı( 

Kürek çeken kayıkçı, ağıııı 
. toplıyan balıkçı, kutusunun ba
şını bekliyen kundura boyacısı, 
fırçasını sallıyan sıvacı, barcını 
karıştıran rençber, kazmasını 
ı;.ırtlıyan bahçıvan, baltasını o
muzlıyan oduncu, kumaş topla
nnı istitliyen manifaturacı, ka .. 
dehlerini şıkırdatan mey haneci, 

pınar başında küylii, masa önün. 
de sehirli, kiiıip, muharrir, gaze. 
trci, nıcınur, ıneb'us, \·ekil bizde 
herkes ~arkı söyler, bir besle mı
rıldanır, sevdiği bir havayı ıs· 
lıkla çalar. Biz musiki sever in· 
sanlaı·ız, tek başımıza şarkı söy. 
lemi~·euiıniz :ok gibidir. Fakat 
hep bir nğızdaıt ~arkı s(;~ leme· 
njn zevkini alt11::ı1ni'qz. Ilcp ıı:r 
agudan saı kı 6oylcm<siui bilme· 
yiı. 

l\lünirin, Safiycnin, l\lııallanın 
•Saçlarıma nk düştU., «Turna· 
lar• gibi harcıalem :;arkılarını 
dinlemekten, yüz kere, bin kere 
dinl.-mcktcn usanmıyanlar bu 
şarkıları sessiz . adasız dinlerler. 
Halbuki böyle harcıalem halk 
havalarını başka memleketlerde 
halk sessiz sadasız dinlemez, şar. 
kı söyliycn san'atk5ra uyar ... e 
hep bir ağızdan ,;;yter. Bunun 
başka bir zevki, ha~ka lıir keyfi 
vardır. 

Bıı satırların yazıldığı saate ka· 
dar Fransanın vaziyeti, henüz ta-

' mamile aydınlanmamıştı; fakat 
örs ile çekiç arasında kalmış olan 
Vichy •ekice taraflar olmuş görü· 

' ' . nüyor. Bu taraftarlık, onu, ıster 
istemez yeni bir harbe sürükliye· 
bilir. Çiinkü hem Mihvere fllen 
yardım edip, hem de demokrasiler
le sulh halinde kalmak kolayca ba
snnlabilecck bir politika marifeti 
değildir. Anla~ılan Vichy •denize 
dii!'r-n )·ılana sarılır» :;öziine uygıtn 
bi; harekette bulunııyor. İ~ine diiş· 
füğü mağliıbiyet denizinden kur· 
tutmak için, Mihvere sarılı~·ur. 

(Devamı ( üncü sayfaia) 

Dünkli AIUııordu • fstanllu1sper 1llaı;uıdaıı biT eıstarıtane 
(Maçlara ait taf•iliıt diirdiincü sayfaıııııcla) 

Denizbankın lağvından sonra De 
nizyolları İdaresi bankanın şirket- / k \ 
te olan hisselerine sahip olmuştur. ( H a /ta ı 1

1 Bundan ronra İş Bankasının his • 1 
ı;esini ve müteakiben de Etibankın ) k " • / 
hisselerini satın alarak şirketi de. \ as erı ıcma 
vir almıştır. ı --o 

Sosyete Şilebin bütün memur ve y A Z A N : 
ge"llikrde'<. mürettebatı Devlet De 

nizyollan İdaresi emr' de çalışa • 
caklardır. 

Şirketin tasfiyesine 30 May s 
1941 den ıtibaren kari! i lornıali· 1 

telcı· da · ınde başlan C?1 .;r l 

Eınekli Kurmay 
Su b n y /. B. 

(Yazm 'ıç ·ncü s:ı}f:ıda) 

Biz heniiz hu keyfi tndamndık. 
YrıtJndan itibaren rad:yomu• 

zun ıınzartcsi \'C çnrsaınba gi~n .. 
le ri cıBir lıRlk tiirkii~ıi İ•,. "'" ~·o .. 
?UZ• ba-.lı~t altJJHla ~c.·ni bir ll<'Ş• 
riyala ha ... 1ı~·;u.:• ğuıı rl ,,·f111t1 uın 
zaman çok sev·ndiın. ilnıhoıll· 

<Devamı .ı ü11cü •alfada ı 

• 

, 



l 

vlev edir? 
....... 

Celaleddini Rumi Kimdir? 
Gidelim Asım baba· 

ya, gidelim! 
yazan : ZİYA ŞAKİR Şehir Tİ)ntrosunun komedi kıs 

Istanbuldaki tarihi 
abidelerin tamiri ı 

tuında bu g~cc Asını Babanın jü 

- 88 - b_ilesi va~. ~an'atkiır i\lünir Nurct-

Gôf::•Ünün hizasına kadar kaldı- rada, üçüncü niyazı ~·aplıktan son-ı tınle Na~ıdııı ~e Halk Operet Kum- ----------
rır. Geri geri ç~k. ilir, O sırada _mey- ra, şe)·hcfen~inin ,,.,ı tarafında ot~-/ p~n.yasının,, 4tirak ~deccii) bu jü- Valı· LuA tfı· Kırdar Evkaf M .. 1 ·· l •• v •• b• 
dan od~ı. dcrın ıc ıazıınk~rane ran cana du~ru ılerler. Onunla mu-, bılcde zaullı yclınış bcşlık Asın. 1UC ur ugune ır 
lıir sii4iıt içindedir. safaha eder. baba da kendini gösterecektir. telgraf çekerek teşekkürlerini bildirdi 

Bu sukütu vakur \'e ahenktar 1 Bu müsafahaya (gôrii,mek) de- Bugünkü pazarı \'e hıı geceyi biı 1 ' 
bir ses ihlal eder. Şeyhefendi, otur- nilir. Ve yapılan h~r.eket de'. ".ıüte- çok gezme, tozma ve eğlen~e. yer- \'alı. v~ ~eledire Reisi Lütfi .Kırı bunu blanbul Belediye Reisi sıfa· 
duğu yerde, (sofra gülbanki)oi kabilen . birbi~lerının ellerım üp- ~eri~de geçirece~ olanlar ıçın bu d_:ır dun \ "..kıflar Umum Mudur - tıle derın bır memnunıyetle karşı-
çeker_. Bu gülbank, şöyledir: ınekten_ ıbar~ttır. . , ıübı~e n~ gtiz~I bı~ fırsattır. . . lugu~e. a.şagıd~kı telgrafı ~kcrek l lamaktayım.• 

[Elhamdülilla.. e4ükrülill:ih... Şey·hın sag tarafındakı zevat ıle Hıç şuphesız kı gerek kadırşı- tarıhı abıdeleıın ve camılerın ta· Diğer taraftan öğrendiğimize gö 
Hak, berekiitını vere... Erenlerin görü mek bittikten s~nra, sol t~- nas Münir _Nurettin i_le. arkadaşları. mır v_e m~hafazaları ıçm Evkafın I re Vakıflar Umum Müdürlüğü bu 
nanü nimetleri, demleri, safaları rafta bıılun?nlarla aynı suretle mu- gerek Naşıt ve Naşıdın en s~çm_e yaptıgı planh çalışmalaı ı takdtr 

1 

mevzuda l94l mali yılı icin de ye. 
zıyade ola ... Demi Hazreti Mevliı- s~f~ha edılır, Can, yıne . üç yerde ~·k.ımı, gerek Halk Operelçılerı, ve tebrık et.?' ıştır.: .. .. .. ni bir faaliyet programı hazırla • 
na.. Sırrı Sultanı Ateşban Veli .. nıy?~ ed~rek. ~şçı ded~n.ın yanına ıht'.yar Asım Bab~·nı·n hatır ve şe· Umum mudurluğüınuzun memle mıştır. Ayrıca 1940 mali yılı için
hü diyelim, bü ... ] ı·~kı~''.· !"llc~ını. çencsın'.n altında I refıne bu. gece bulun kuvvet '~e ketım.~z dahılı~de 1 ~ı!yon !ırayı de tamır edilen eserleri ve mezkür 

Bu gülbanki nıüteakıp, a~çı dede bırbırı~ın • uzer.ıne . es.kı yazılar~- , kudretlerıle halkı memnun et mı· tc_cavcız. eden bır meblag .sarfı le .v~ yıldaki faaliyeti gösteren bir rapor 
büsbütün geri çekilir. Şeyhcfendi· mızdakı (lamelıf) şeklınde - bag-' ye çalışacaklardır. guzel bır program dahılınde mıllı hazırlanmaktadır. Bu faaliyet me-
nin ofrasını, kuzuluktaki yerine lıyarak durur. Şeyhcfcodinin çeke- Pek gençliğinden buı:üne kadar iıbidelerimızi korumak ve ha·ap yanında Üsküdarda Mesihpaşa 
~.·crlc•tirir. ceği (gülbank)a muntazır olur. Venibabçedelü Kehal baf:ınd:ı Bay olanları ihya etmek hususunda • 

• 1 d s d K d'I' d medresesi ve camiinin, Azapkapı Aşçıbaşının lıizıneti, daha bit· Şeyh. gülbank çek~r. Biı) ece ar- rampa~a a, arıyer e, 11~ ı ın e, sarf-ettiği esaslı ve planlı mesaiyi 
mcmiştir ... Sofrayı yerle~tirdikten tık o canın ıahsiyet ,.e mevki ini ı Mamada, Beykoz ça~ ırında, Şelıza- büyük bir memnuniyetle takdir ve cam linin, Sokullu, Fatih ve Ka • 
sonra, bir etine leğen, dii':er eline tekrim ve tebrik eder~. Can, C\'vel- deba~ıııda, Beyoi:luııda \'e umumi, takıp etmekteyim, Vakıflar İdare. sımpaşa camileri ile Laleli cami -
ibrik alarak şeyhefendinin önıine ı ce yaptığı iıç niyiiz ile şeyhin önu· hususi sünnet dü;ııinlerinde rah- sinin İstanbul şehrine yaptığı cid. inin tamir ve tanzim!eri de dahil 
gelir. Şc)·hefendi ellerini ~·ıkarken 1 n~ gidip tekrar el~ni ve ~izini öp: metli Hamdiler, K. Hasan_lar, Ab· di hizmetler takdire şayandır. Ve bulunmaktadır. 
su diı 1 .. nırk suı-elile hiznıetini biti- tukten sonra. aynı merasımle gerı durre-zzaklar, Kavuklu Alıler, Na-
rir ... Iltı e<nada, diğer canların yı- çekilerek odadan çıkar ve doğruca ~itlerle ~·üılerce, binlerce seyirciyi 

kanma i ••ri de ikma• edilir. . ı matbaha gider. kah. gülm.•d•n. ~ırı~- ge~irıniş, ka~ Pasif korunma Çamlıca tepesi 
Yıkanma keyfiyeti de hitam bul- (Arkası \'ar) dcrın derııı duş!indur~uş ve hatta 

duktan sonra, (taşra meydancısı) baz~n oy~adığı oyun ıcabı olarak denemeleri kimin olmalı ? 
tarafından kuh,·c ~ctirilir. Bu kah- hazın hazın ağlatm. ış ve bu sure_t!e 

~ Bir çocuk dü§erek batından k d b tı d k d ,,eyi matbahta, kazancı dede pişir- Tür te".'aşa e e ıy.~ n a:. ~n ı~e 
nıiştir. Ve kahve fincanları, bii~·ük yaralandı ve ke_ndı tarzına gore nıuhım bır 
bir tepsi içine dizilmiştir, Köprüde Ada iske!e,ıne Ada ,.a. mevkı tutmuş olan Ası.m Ba~ayı 

Kahve, en e\'vel • (niyaz) ile • puru yan~tığı sırada haınallık bu ihHyar ve has.ta ~alınde hır~.• 
f") helcndiye takdim e-lilir. Sonra maksadile memnu olan yerd'Cn va. guldurmek ve sevındırmek de ~u· 
tepsi büyük bir Jıliruıetle • şey- pura giren 12 yaşında Zeki iske • tün tiyatro scverlerin, bir vazıfe-
hin 'ağıııda"•lerden başlanarak • le memuru tarafından görülmesi sidir. . . .. 
bütün canların önünde gezdiritir. I üzerine kaç~rke~ düşmüş, başın - B.uııdan on, on _beş, yır~ı ?'ıl o~
Canlar, kah,·e fincanlarını niyaz dan ehemmıyetlı surette yaralan • ceki kış gecelerınde Naşıdın Dı
edcrek alırlar. Dudaklarının uçla-ı mış, hastaneye k. aldırılarak tedavi reklerarasındaki tiya~rosunu tıka
rile, hiçbir ses çıkarmadan içmiye altına alınmıştır basa. dolduran ve N~.şıtle A:•ın~ Ba· 
başlarlar. Kara Mustafa medresesi tamir bacıı:ın kar~ılıklı nuktelerı, ~-ınas-

Kahvel.rini ıçıp bitirenler, der- edilecek !arı, tuhaflıkları kar~ısınd~ gulme-
hal fincanlarını meydancı dedeye Belediye Reisliği maruf ve meş- den katılanlar umarıın kı bu ak-
uzatmazlar. Bilakis ·fincanı 53;;. a· şanı, bu jübileye koşacaklardır. Ben ,. hur Kara Mustafa •paşa• medre - k 
Tiıçlarına alıp üzerini de hırkala- sesini esaslı bir şekilde tamir et _ ki yıllar var, hi~bir tiyatr~ya aya 
nnın kenarı ile örterek dururlar. basman11~ke11 bu gece, eger vak-

m'Cğe karar vermi~t;r b ı b'l' 
Şe\'hefendinin kahvesi bitincive tinde yeti~ip yer u a ı ırsenı ora-

, Ayrıca Kara Mustafa pa~a sar • d k k'd k h 
kaiar beklerler. Fakat bu bckleyi- ya ben de gi eee , es ı en pe o· 

nıçları da tamir ettirilecektir. · ı A B b b 
~' hissettirmezler. şuma gitmı~ o an sım a ayı, u 
Şeyhcfendi kahve-ini bitirir bi- Yangın batlangıcı gece, öteki san'atkarlarla birlikt~ 

tirnıez, meydancı dede fincanı yi- Şehzadebaşı caddesınde 107 nu. son defa olarak seyred~rek -~ski 
ne ni ·az ile alır. Dii:er fincanları maralı şekerci dükkanı üzerindeki hatıraları anacağım .. sız de oyle 
da ayni suretle topladıktan soura,. odadan yangın çıkmışsa da, der - yapın tiyatrosever okuyucuları~, 
kapının biraz . ilerisinde durup 1 hal yet şilere'< etrafa.. sira_Yetıne •'.z 

1
de bu akşam Asım Babaya gı

(kahve gülbankı)ne muntazır ka- meydJn verılmeden sondurulmuş· dın. 
lır ... Şeyhefendi, giilbank çeker. tür. Osman Cemal KAYGILI 
1'1eydancı dede. ni~-iız ederek, geri 
geri kapıya gider. Böı lece me ·dan r 
odasını terkeder. l 

Şiındi s1.ra, asıl mf'rasime gel- _ 
miştir ... (1001) günlük çilesini mu· 
vaffakıyetle ikmal etmiş olup, ar
tık (höcere) ye çıkarılacak olan 
(can) orada bulunan canlara res

MAHKEMELERDE ve POLIST~j 

men takdim edilerektir. 
Yemek ~·enilip kahvelerin içil

diği miiddet zarfında bu un, ka
pının dışında, hırkat;.ı sırtında ve 
yenleri kollarına ge~irilmiş olarak 
beklemektedir ... Aşnha'I, hu canın 
iônüne düşerek, kapıdan geçirir. 
Kapıdan girer girıncz, ikisi bir

t1en niyaz eder. Ba~ keserek yapı· 
lan bu ni~·ıizda1J ;onra, aşçıba~ı bu
lunduğu ~·erde te\'ekku( ederek o 
can. ağır ağır odanın orta~ıoa doğ· 
ru ilerler, Orada bir daha baş ke
serek niyitz eder. Tekrar yava~ ]'-a. 

vaş yuruıucsine devan1 ederek, 
şeylıefondinin öııünde. üçüncü bir 
niy.izdan "onra, diz (Öker. Elini ve 
dizleriııi öper ... Bu hareket, şeyh 
ve mürşidine karşı tam bir teslimi· 
:rettir. Ve böylece, (biat) resmi ik
mal edilmiştir. 

Caıı, ayağa kalkar. Ayni yerler
fe iiç niyaz daha yaparak geri ge
ri aşçı dedenin yanına gider. Bu-

Kahveci Kadiri öldüren Abdur
rahmanın muhakemesi dün bitti 

Abdurrahman 18 seneye mahkum edildi 
fakat, tahrikten ceza 9 seneye indirildi 
Bır müddet ev\•el Beş:k'.~ i<;ke • yarısı indirilmiştır 

lesınde hır cınayet olmui, kahveci 
Kadir, Abdurrahman adında bır 

Enkazcı Taha mahkum oldu 

arkadaşından alacagı olan parayı Enkazcı Taha Eminönü Malmü. 
istemiş, Abdurrahman vermeyın - durlüğü içın alınan çubuk demir
ce Kadir bıçağ:nı çekerek üzerıne lerıni, azami Eatış fiyatı 23 kuruş 
hücum etmiş, bunun üzerine Ab - olduğu halde kırk kuruştan sat -
durrahman da bıçağını \ekerek Ka mış, hakkında tutulan zabıtla ad. 
diri öldürmüştü. Abdtrrahmanın !iyeye veı-ılmiş, asliye ıkinci ceza 
bir müddettenberi ıkınci ağırceza mahkemesinde tevkif edilerek 
mahkem~sinde de\·am eden muha. , me,·kuf·~n muhakemesine başlan • 
kemesi dün neticelenmış, mahke • mıştı. 
me, 18 sene müddetle hapsine ka • Tahanın muhakemesi dün neti -
rar vermiştir. Ancak, Kadirin bı • celenmiş, 25 lira para cezası öde -
çağını çekerek Abdurrahmanın ü. I mesine "" yedi gün müddetle dük 
zerine yürümüş olması şiddetli tah kanının kapatılmasına karar ve • 
rik sebebi görülerek bu cezanın rilmiştir. 

Yarın yalnız Şişli na
hiyesinde yapılacak 

Evkaf burada tesisat 
yaptırmak istiyor 

Beyoğlu kazasında yapılacak o- Evkaf idaresi Belediye Reisliği-
lan pasif müdafaa tecrübesinin ne müracaat ederek Büyükçamlı • 
nahiyelere taksim suretile ayrı ca tepesinin ve buradaki gazino 
günlerde icrası kararlaştırılm~ • ı yerinin kendisine verilmesini iste.. 
tı~. ,, miştir. İdare buna mukabil tepede 

Ilk tıx:rube bu s.abah saat 10,30. modern bir kır gazinosu ile diğer 
da cŞışH_: nahıyesınde yapılacak - bazı tesisler yapmayı kabul etmi§· 
tır. Tecrubede tekınıl nahıye hu - tir. Fakat Belediye Reisliği Çam • 
dudları dahilindeki ekipler bilfiil lıca tepe · h · t k . sıne e emmıye verme • 
vazıfe al&rak çalışacaklardır, Bu te ve b ,, ı . . al' . 

1 
urasının guze manzara ve 

ekıplerın fa ıyetlerınden başka h ,, .. .. al k k d. · 
· h' h d dl d 1ı·ı· d avasını gozonune ara , en ısı 

yıne na ıye u u arı a ı ın e . , . . . , 
bilınmiyen yerlere mefruz para - ~ır şehır otelı ıle gazıno ınşa etmek 
şütçüler ındırilecektir, Paraşütçü. uzere tetkıklerde bulunmaktadır. 
terin esir edilme veya imha olun _ Bu tetkikler müsbet netice ve • 
maları için nahiyede müstakil e - rirse, Evkafın talebi kabul edilmi-
kipler teşkil olunmuştur. yecektir. 

Afyon fiatları yükseldi 
Afyon ihracatı son zamanlarda 

artmıştır. Ofisin de elde bulunan 
her nevi afyonları satın almağa 
karar vermesi üzerine fiyatlarda 
sü1.·'atli bir yiıkaelme başlamıştır. 

Zile taraflarında soft, ince afyon. 
!arın kilcsu 10 liraya kadar satıl
maktadır. Piyasadaki Drogin af -
yonların kilosu 550 kuruşa kadar 
muamele görmekt'Cdir. Fiyatların 

bu suretle yükselmiş olması müs
tahsili memnun etmiştir. 

Maarif Vekili Ankaraya 
döndü 

Birkaç gündenberi şehrimizde 

bulunmakta olan Maarif Vekili 
Hasan Ali Yücel dün Ankaraya 
avdet etmiştir. 

Vekil ımtihanların kat'i netice -
!erini de beraberinde götürmüş -
tür. Diğer şehirlerinkilerle muka. 
yese edildikten sonra, Vekaletçe, 
imtihanların geçen yıla nazaran 

----n----
Maarif Vekili Profe-

sör Ziya Güne 
teşekkür etti 

M3arit '\'ekili ırasan Ali Yücel aer
v-etıni vefatından sonra Üniversiteye 

tahsis etmiş olan göz Doktoru Profesör 
Ziya Gün'e aşağıdaki mektubu gönder
mitlcrdir: 

Sayın Profesör Ziya Gün, 

Cal""'1'ak kazandığınız ve takdıre de-
ğer bir tasarrufla biriktirdiğiniz serve
tinizi Üniversitemizin inkişaf ve teki\-
mü1iine tahsis etmiş olduğunuzu Rck-
törümüzden öğrendim. 

Bu yüksek ve örnek olacak hareketi 
memleket 1.'Iaarüi adına büyük şükran
la karşılarım. 

Saygılarımın kabulünü rica ederim. 
Maad Vdilll 

Yücel 

Nakil vaııtalarınd~ maskeler 

kaldırıldıktan sonra 

muvaffakiy-et nisbetlerini gösterir Şehrimiz dahilinde i§leyen ve -
cedveller neşrolunaeaktır. saiti nakliyenin ışıklarının maske-

Fındık Kursları lenmesi hakkındaki mecburiyetin 
Fındık mahsulünün daha iyi ye- Koordinasyon Hey'eti tarafından 

tiştirilmesi ve fenni bakımı elra • kaldırılması üzerine Taksim • Ye. 
fında müstahsili hazırlamak için nimahalle otobüslerinin saat 24 e 
Vekill'Clin kararile bazı fındık mın kadar işlemelerine müsaade olun
takalarında kurslar açılacaktır. 1 ması Belediye Reisliğince karar -
Hazirandan 15 Hazirana kadar de. Iaştırılmıştır. 

vam edecek bu kurslarda her ttir- ı Ancak bu karar Koordinasyon 
lü nazari ve ameli dersler gösteri- Hey'eti emrinin tebliğ edilmesin • 
lecektir. den sonra tatbik olunacaktır. 

Maliye Vekili 
dün geldi 

Vergi tahsilatı ta
akkukun yüzde 80 i 
Maliye Vekili Fuad Ağralı 

dün sabah Ankaradan şehri -
mize gelmiştır. 

Burada bırkaç gün kalacak 
olan 1''uad Ağralı mali yılın 
nihayetinin yaklaşması müna
sebetıle şehrimizdeki vergi 
tahsilatı ve diğer mali işler 
hakkında dun Defterdar Şev. 
ket Adaldan izahat almıştır, 

Bu yıl şehrimizde vergi talı. 
silatının tahakkukatın yüzde 
80 i bulduğu kuvı·etle tahmin 
olunmaktadır. 1 _______________ J 

Boğazda yaz 
tarif esi hazır 

Daha geç vakit vapur 
bulmak kabil olacak 
Şirketi Hayriyenm yaz tarifele. 

ri hazırlanmıştır. Yeni tarifelerin 
tatbikine 10 güne kadar başlana -
caktır. Bu tarifeye göre Boğazın 

muhtelif iskelelerine akşamları 
daha geç vakte kadar Köprüde 
vapur bulmak imkanları hasıl ol
muştur. Bundan ba~a şirket el -
deki vapurların verdiği en gen4 
imkanlara göre herhalde halkın ih. 
tiyaçlarını göz önünde bulundur • 
muş ,.., sabah saatlerini ona göre 
tertip etmiştir. 

Gönüllü haıtabakıcı kurıları 
Gönüllü hastabakıcı hemşireler 

için Aksarayda Kızılay hastabakı. 
cı hernşıreler mekteb;nde yeni 
kurslar açılması kararlaştırılmı -
tır. Bu kurslar 2 Haziranda açıla -
caktır. Kurslara 18 • 45 yaş arasın. 
da olan ve en az ilk mektep tahsi
li görmüş olan bayanlar kabul e -
dileceklerdir, Dünden itibaren ka. 
yıdlara başlanmıştır. 

Gençlik Bayramı 
hazırlıkları bitti 

19 Mayıs Gençlik ve Spor Bay -
ramı münasebetile yarın Taksim 
ve Fenerbahçede yapılacak olan 
büyük spor tezahüratı ve resrnige
çidin son hazırlıkları da ikmal o -
lunmuştur. 

Yarın öğleden sonra ayrıca tek.. 
mil Halkevlerınde de spor teza • 
hüratı ve muhtelif müsabakalar 
yapılacaktır. 

5000 liraya mahkum oldu 
Kuru meyva ticareti yapan Sa • 

laman bir Avrupa firmasına kuru 
erik sat:nak üzere anlaşmış, gön
derdiği eriklerin, mahallinde açı -
lıp bakılınca, bozuk olduğu görüL 
müştür. Yapılan şikayet üzerine 
Salamon adliyeye verilmiş, asliye 
altıncı ceza mahkemesinde muha. 
kemesine başlanmış, yapılan tah -
kikatta eriklerın bozuk olduğu an
laşılmış, Salamon, 5000 lira para 
cezasına mahküm edilmiştir. 

Dünkü ihracabmız 
İhracattaki durgunluk devam et 

mektedir. Dün muhtelif memleket. 
!ere 200 hin liralık satış mua!D1!le. 
si kaydedilmiştir. Bu mahalların 
büyük bir kısmını Almanlar ve İs
viçreliler satın almışlardır. Roman 
va ve İtalya için yapılan satışlar 
da mühim yeklın tutmaktadır. 

Saat 1 e geliyordu. Serin bir sa- terin ne kadar doğru olduğunu rı yaptığınız hald'C neden başkala. ğim bir >;ey .. bil' iki saat sonra ge
bah rüzgiirı saçlarımda geziıune - takdir ediyordum. Ben de bir aş- rını düşünmüyorsunuz?. Yalnız ne bu caddeler dolacak, her tarai 
ğe başlamıştı. Gecenın bu saatin. ka inandım, Berid tarafından se - siz mi seversiniz acaba? .. Siz zaten gürültüye boğulacak_ aldanan ve 
de nereye gidebilirdim. Zat.en bu vildiğımi zannettim ve hep onu sevemezsiniz ki.. hazan, arzu etti- aldatanlar kafilesi a.~ağı yukarı ko 
taraflarda tanıdığım kimse kal - düşündüm, ğiniz şehvete doyamadığınız için şuşup duracak .. 

mamıştı. Kadıköyündekı Beridin Fakat bu şarkı bana kuvvetli bir didinirsiniz.. Şimdi, Beridin evinin önünden 
f l\lüellıti.: IRF AN DOOA?. e\'I benim için artık yoktu. telkin verdi. Bu dünyada ne aşk Caddeler bomboş .. kalbim ondan geçiyorum. Ayaklarımın beni na • 
~ Edebi Roman: 26 Ağır adımlarla boş caddelerde var, n'C de sevgi.. hepsi gönül eğ - daha boş .. hiç bir şey düşü!M!mi - sıl olup ta bu taraia sürüklediğinin 
~ iler!em_eğ_e başladım. İki günden • Iencesi.. bir söz boş yere söylen - yorum .. Yürüyorum.. tenhalık ve farkında değilim. Arzu etmedigim 
aşk dilenecekti. Sonra da benim ı ztilündc bulunmuş. Faka\ ben ma- berı ışıttık_Ierım kula klanında ak. mcz. Kim bilir bu şarkı hangi bağ- sessizlik meğerse ne iyi şey .. iki gayriiradi bir haı·eket.. metaneti -
karşıma çıktığı zaman gülerek sah alesef bunu._ yapamıyacagım. Bü. sed_:rek ~gulduyordu. Çok itımad rı yanık bir adamın içinden çıkan tarafta uzayan bir sürü evler gö. mi ele almıyacak olsam ben belki 
te sevgi'>ını gooAErmeğe çal~acaktı. tün ihtiraslarınızı başkalar•nın ettıgım bır arh ''4 nasıl olur da I acı sözlerdir. zümün öııünden sırıtarak geçiyor- de daha ilerı varıp bu evden içeri 

Bu evde fazla kalmam benim i • kucağında söndürmeğe kalkıştınız. Beridle münaseb t peyda edebi • . !ar. Kim bilir içlerinde ne kadar gireceğim ve iğrendiğim bu mah-
çin iyı olmıyac<.ktı. Elıni sıkma.,,•a Çünkli sizin gibi 'kadınlar. sevdıaı- Lirdi?. . Halbukı, gramo.f.on .. un çatlak se. ld 1 1 " l b b b k d kah a anın~ ve aldatmış zavallı ar lüku ayaklarımın altına a ıp par. 
bile lüzum görrr.cd~n şapkamı al • ni zannettıki~ri erkeklerden de ra ' Ko"şebaşındaki bir evden çatlak sı e era er ~r suru a ın - mevcud .. bı'lhassa aldatanlar. On • ı - .. 1 · 'k' · k t 

k 1 B k d
. > . . . kahaları sokağı dolduruyor. Za • ça ıyacagım .. goz crım ı ıncı a 

dım ve odadan dışarı çıkmağa ha- bu bıkar ar. en en ıme mace- bır gramofonun sesı gelıyor: vallılar .. Biraz da kendi halinize !ar, aldananlara nazaran çok daha pencerelerinde drılaşıyor. Beridin 
zırlandım: ra aramıyrırum. Bir subay esasen A k . zavallıdırlar. , od d · b' elektrk 

Al' h 1 dk E 
1 

h . . 'b 1 . 1 . d k d' • f ·a ınanma• 1 giılseniz ne olur bilmem ki.. aşkın asın an mavı ır ı şuaı 
- a aısmar a ı mc anım 1 •ızın gı ı erın mu ııtın en en ı.. S , 1 . . 1 ld • , . Yu"ru"mek bu gece çok hoşuma tü.l perdelerden dışarı süzülüyor. 

dedım. Artık yarın için bulu ma - s:nı uzak tutar. Arzu eder~eniz ya • eı.•ıyor sanı114• \'e sevgının ya an o ugunu sız ıs. 

1
- k r d B d ı cSakın aldanma• bat ediyorsunuz. Hepiniz aldatıcı gidiyor. Ne kadar yürüsem yorul. Bır an duı-uyorum.. heyecandan 

ğa _uzu_m a.ma ı, . un an soı 'r.a rından itıbaren Beridi de içinize k lb' · k • 
B·ı••h la dı mahlu'klar Hep' · Emel g' mıyacag"ımı zannedi'.•orum. Hal - a ımın çarpışını P(' guzel işite-benım ıçm ne B·cnd ve ne de ~ız alır, b<-raberce kendinize sevebile- • ı "' ya n T• sınız. ınız ı - ' , ı k b ' B ·d 'b' b' t k ht h buki dimağım iki günden.beri ze - biliyorum Kulakl.ırımda, onun varsın•z. Bir tesJuüf eöeri o ara .. . k ki Kendi kendime güldıim ve ür • ı, erı gı ı ır a ım sa e a • 

kar ılaşsak bile bana brr şey sôy • cegınız er e er ararsınız. perdım. reketlerle kalb hırsızliğı yapmağa delenmekte .. manen bitkin bir hal her vakıt söylediği, iki üç kelıme-
l'Cmeğ teşebbıis etmeyiniz. Ak•i Şiddetle kapıyı kapayıp merdi - Şimdiye kadar bu şarkı kimbi. çalışıyorsunuz.. amma kendıniz deyim. Bütün insanlardan nefret lik bır cümle dolasıyor: 
'8kJıra., l~zeti n~f.inızle oynarım. \·enleri indını ve onun arkamdan lir kaç defa işittiğim bir şeydi. Fa- bir parça aldatıldınız mı ağlıyor • ediyorum. Hep böyle yalnız kal - c Bahara muhakkak evleneceğiz 
Ac. ım o zava:lı kocarıııa ki sizin bağ:rmasına kulak vermeğe lü • kat üzerinde bir an bile düşün - sunuz, didiniyorsunuz, hatta ha - mak bu gece benim en büyük bir değil mı Ferıd? • diyor. 
fibı bır kadına el uza•ma.ı. ~enez- <1um görmeden sokağa fıriadlRL memiştim. Şimdi ise bu basit söz. vatının bile kıyıyorsunuz. Bunla· arzum .. fakat bu elde edemiyece • (Daha var) 

----------

JDl.5 PO[ifiKA) 
Amerikada 

heyecan 
Yazan: Prof. Şükrü Baban 

V ich> hükümetinin Al
manlarla ~·apmakta ol• 
duğu ınüzakerelerin iyi 

bir neticeye bağlanması ve hele 
ihtiyar Mareşalin Fransız milleti
ne lıitabesi Amerikada pek büyük 
bir heyecan -.e tel~ uyandırın"!" 
tır. 

Petene mukabele olmak iizere 
Ruzvelt de Fran.sız milletine bir 
hitabede bulıuımWjtur . 

Eski Verdün kumandanı §ij)'I• 
diyordu: 
•Eğer efkirı uınumilenin sıkı 

inzıbatı içinde cereyan etmekte o• 
lan müzakereleri n~ticelendire!J:le-
eek ohırsnk Fransa ınaf:lübİ\ elini 
iktıham edebilecek ve dünyadaki 
büyük Avrupa \'e nıüste. leke 
mevkiini muhafaza eyliyebile ·ek· 
tir .• Fransız Devlet Rei>inin bö} ı~
ce Almanlarla anlaşmakla Aun· 
pada ve müstemlekelerde eski 
mevkiini muhafaza edebileccğ'i ka· 
naatine varması Va:,ingtonu çok 
kızdırmı~tır. 

Buzvelt, ötedenbcri nıağhip Fran 
sanın Berline doğru fazla kayma
ması için elinden geleni yapıyordu. 
Müstacelen Vichy'ye bir askeri \'8 

şahsi dostunu sefir olarak gönder• 
mesi Fren.sızlan yeis ve ıztıraplun 
içinde yalnız bırakmamak \'e onla· 
ra ümit ve te.>elli vermek gayesi
ne matuf idi. Laval'in Berlinle uz. 
!aşma siyasetinin mıı\·affnkıyetsiz. 
liğinde Amerika diplom sisinin bü
yük bir hisse ,,e rolü olmuştu. 
Fransız mağlubiyet ve mütareke· 
sinden sonra, Amerika. adeta, vak
tinde Pol R&yno'nun istimdadına 

cevap vermemi.; olmanın doğurdu
ğu inkisarı tamir etmek istiy~r gibi 
davranıyordu. Hatırlardadır ki 
General Weygand'ıo Fransız uıey· 
ot n ınuharebesi adını verdiği nıu· 
ezzam 111üsaraada harp talii L&tin· 
terden yüz çevirmiye başlayınca 
o zamanki Başvekil Reyno lııçkı· 

rıklarla kesilen bir sebie Amerika· 
dan el uzatmasını istemişti. Vaşing
ton bu tazallüm \'e feryada bir mu· 
kabelcde bulunamaıru.~tı. İngfüı 
mukavemeti teressüm edince bu 
memlekete muavenet başladığı gi· 
bi, Vichy de ihmal olunmamak po
litikası güdüldü. Fransayı hiç ol· 
mazsa Alman safında görmemek, 
müstemleke ve donanmasının Cer
mcnlere yardım etmeınesini tcmıu 
eylemek Loudra ve Vaşingtonuo 
asgari hedefleri oldu. 1\laamafih 
bu endişe \'e korkuya rağmen ufak 
tefek iz'aç hareketlerinden de hiıli 
kalınmadı. Faraza Dakar hadi.esi, 
daha yakın zamanlarda Fransız ge. 
milerinde ara~tırmalar \'e erzak 
nakliyatına nıümanaatler bu \'Sdİ• 
deki teşebbüsler arasına girebilir. 
Fakat Amerika efkiırı umumiyesl 
bilhassa Fransızların aç bırakılma
sına karşı feveran etti \'e gazeteler 
lngi!terenin Fransaya tatbik edi· 
len abluka siyaseti aleyhinde şid
detli makaleler ne}retti. Bir halde 
ki Vaşingtonun tavassutile Londra 
gayriıneşgul Fransaya a)·da iki ge· 
mi erzak gönderilmesine murnfa· 
kat etti. Fakat ~imdi bu yeni uz· 
laşma haberi üzerine Bahriınuhi· 

tin ötesinde büyük bir fırtına 

koptu. 
Mister Ruzvelt bütün diplomatik 

teamüller haricinde doğrudan doğ
ruya Fransız milletine hitap ederek 
kendi şefinin hareket \'C sözlerini 
tenkid etti ve Alman - Fransız i~· 
birliğine milletin gönül rızasile ka
il olduğuna inanmak istemediğini 
tekrarladL Ayrıca yı:kanda balı· 
settiğimiz erzak nakliyatı durdu
rulduğu gibi Dakar, Kenya \'e :\lar· 
tinik'in işgali derplş olunmı)a baş
ladı. 

Amerikan limanlarındaki Fran
sız gemilerine Noroıandi de dahil ol 
duğu hald~. Amerikan muhafızları 
konuldu. İki memleket diplomatik 
ınüna~betlerinin kesilıniyc doğru 

gittiği anlasılıyor. 

Amerika Bahriye Nazırı da son 
,·irıni dört Qatio en ruühinı hi'tdi. 
~esi Vichy hükümetinin Alman) il· 
va teveccüh etmesidir. diyor. 

Ayni umanda Gen<'ral Woy• 
"aııd'ı da. Mare.al Peten hükiımetı 
ıleyhine tııh•ik etmek isfınn söz· 
ler sarfo]unınakta \-'e \·azılar ne~· 
rcdilmektedir. Eğer WeYl!and \'i· 
ch,·'nin Alnıan siy~c;;etini rtfld,.rler· 
~c ~ kendi,ine ~nki ıniis•akil hfr 
hüklim~t imis r.ibi •yardın1 ve hıre• 
•~anunu nhkimının tatbik oluna· 
••i:'l tPlısir edilm•l<tPdir. 

Diin tn,,.t1i7 ffariti'.'·"" ıt71rı fı~· 
tpr Eden Viehv'yi tenkid e<l•rk•• 
hugiln V""i Dünva bu mrml~kel 

(Devamı 3 üncü sayfadıı) 
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Amerika da 
heyecan 

Libyada lngiliz
ler taarruz ede
bilecek vaziyette 

Yugoslav kralı 
Büyük muhare· 

beler oluyor 

~iman tayyarelerı, Su lngılterenın Surıyeyı 
rıye hava meydanları 

işgal etmesi lazımdır 

(Ba~ tarafı Z ad sayfada) 
aleyhine ayaklanmı~tır. 
Fransanın bu ithan1lar \·e teve

ranlar karşısındaki aksiiliı.moli he
nüz malüm değHdir. Yalnız Berli• 
henüz hiçbir anlaşmanın yapılma
mış veya tamamlanmamış olduğu• 
nu temin ediyor. 1\-laamafih uuizı
kereler cereyan ededururken Su· 
riyenin tayyare üslerinden Alman
ların istifade eyledikleri lıir baki
J<altir. 

ile Ruzveltin oğlu 
görüştü 

Alman hava ku vvetlerınin Suri
yedeki hava meydanlar.ndan isti
fadelerini temin eden Alman -
Fransız anlaşmasını günün en n1ü ~~~-~---· .. ·-------~ 

Avustralya başvekil 
umumi vaziyeti nası 
gördüğünü anlatıyoi 

A merikadan tay- Çinliler Japon taarruz- him meseıesi oıarak telakki etmek 

Y
are istedi .arını püskürttüklerini hususunda dünya efkarı umumiye

si müttehit ve berdevamdır. Af. 
Orta :;.arkta bir yer, 17 (AA.)- bildiriyorlar man tayyarelerinin Iraka gitmek 

{ugoslavya Kralı Piyer, Orta Şarl üzere Suriye hava m<'ydanlar.ıından 
,a bir yerde Reuter ajansına ve• I benzin ikmali için hala istifade et-
Jiği bir mülakatta şöyle demişti: J a p o n a r ıkleri ·bildirilmektedir. Şim<iiye 

Y anlız ha va kuvvetlerile Akde
• 

nıze hakim olmak imkansızdır 
Yazan : Emekli Kurmay 1. B. 

Fransa, Mareşalin nutkunda de
diği gibi, kendisini daha zıyade 
hir Avrupalı devlet telakki ederek 
lıu kıt'adaki durumu ve mokaddeFRANSADA c- Düşan, Sırp, Hırvat ve Si.. kadar Iraka gden Alman tayyare-

H b
. . 1 . venlerin birliğini kırmıya asla mu 10 bin asker zayi:ıt Jerinin adedinın elliyi bulduğu tah-

ar ın genış emesın- vaffak olmıyacakt;r. Müsavi olm~· d 1 min olunmaktadır. Bunlardan on 
d ı ver i er de cÜrÜm ortağıdır lığı kadar da kısa olan müca "" beş tanesi Musula, diğerleri 'ile I-

le mağlüp olduk. Fakat milletimi ;ung-Kuıg, 17 (A.A.) - Hupeh raktaki muhtelif hava meydanla-
Sydney, 17 (A.A.) - Avustraly' zin serefini kurtardık. Şu anda her eyaletındeki Çin cephesınden ge- rına inmiş bulunmaktad:rlar. lra

Baş\ ekalet vekih Yadden şu beya· ,es;n duyabilmesı için yüksek ses· .en telgraflara gorc, Han nehrinın kın yegane muntazam ve mükem
natıa bulunmuştur· e şunları s<iylemek arzu edıyo- .~ark ve garp sahillerıııde yapılan mel pisti olan Meydanı Rabbaniye 

Iraktakı vaz.iyetın bıdayette Ü rıım: Düşmanlarımız millctım.e Japon taarruzu tardedilmiştır. Ja- elyevm İngiliz kuvvetlerinin elin
mıt edildiği kadar sür'atle ayd.n· <arşı hattı hareketle11nde. ınsanı- xın kuvvetlerine verdirilen insan- dedir. 
,ar madığı maalesef aşikardır. He yet kaidelerini ihlal etmemıye dık- ~a zayiat 10.000 e balığ olmuştur. İki üç- gündenberi İngiliz hava 
ne ><.:tdar askeri harekiıt İngilız kat etsinler.• Tahung dağlarındaki Çin mevzi- ku,·vetleri Suriyedeki hava mey
.t..ınetlcnnın lehine .inkişaf et- Orta Şarkta bir yer, 17 (<l\ .. A.)- !erine hücum eden Japonlar 8 Ma- danlarını bombardımana başlam.ş
rn '< e ise de Raşid Ali taraftar- Yüzbaşı James Ruzvelt dun Yu- yısla başlıyan taarruzdan evvel iş- !ar, Suriyedeki Fransız fevkalade 
!arı az bile olt;a Almanyadan hır goslavya Kralı Piyer tarafından gal ettikleri mevzilere çekilmiş- komiseri 'bunu protesto etmiş, Al
:nık ar Y rclım gondcril!l'eııin: rr.·' kabul edilmiştir. .. . terdir. man tayyarelerinin Suriyedeki 

Bu hafta aslıri icma!imıze gıre. 
bilecek rneselel<'r şunlardır: 

1 - Habeşistanda İtalyan muka
vemeti ve İngiliz temizleme hare
ketleri. 

2 - Uzakşarkta İngiltere • Ame
rika - A,•ustralya - Holaoda Hın • 
distan•nın bir J apun taarruzuna 
karşı mü~terek müdafaa 11,;tn harp 
hazırlığı. 

3 - Akdrniz hiikimiy<'tı için 
harbin bu deniz h .. vzasında go. -
terdiği yeni safhaları ve muhtc -
mel inkişafları. 

dafaa içın harp hazırlığı gorınek _ ratını başka ktt'alardan beklemelı 
tedirler. Bu hazırlıkların en mü • istemiyen bir politikaya teveccüh 
himlerinı Amerıka ve İngiltere gö etmiş görünuyor. Geçen Bu:uk 
rüyor. Amerıka Çın dcnız.ni kapa. Harpte İngiliz ve Amerika ittifakı 
mak ve Paoıfik'de mıihım bır usse hu ml'mlekete çok nimetler \e yar
;ahıp olırak iç:n Fılıpın adala:-ım dımlar temin etmi~ti. Bu defa hu 
müdafaaya hazır!amakı~ meşgul - ellerin kendisine ayni şiddet ve sa· 
diır. İngiltere de Singapuru bil • ınimiyetle uzanmadığını görmek
cassa Malaka yarımarlasında kara teıı rnütehassil bir yeısc kapılmış 
müdafaası için mükmad.yen y-enı gibi görünüyor. Fakat çok hissı)a· 
kı.'alarla takviye e mcktedır. ta tabi olmak realist hır ;ı s t.n 

en iyi \'asfı sayıll, z Yaıln z ,-\n1t'"-
Bütun bu 1'.ızırlık'3ron faydalı 

olduğu nşıkiiıdır. Fakat Japonya, rlka \·eya Alınaııyadan biriui ıntı-
A\Tupad.ık, Mihver rr ·t'ef>'derı • hap etmek gibi mü•kıil bir t klif 
ne hır fayda temin ed yo;. Bu fay- de Vich~ için çok ağır gelehıl r. 

sat bulur . .ıcak kadar uzun muddet Verilen maliimata göre 'bu mu la- Sarı nehrin ~lmal sahilı boyunca meydanlara nasılsa indiklerıni ve 
4 - Atlantik 1'arbi 
5 - Almanyanm lkmal vazive -

ti ve Amerikanın harp yardımı 

içinde )·aşadığımız günlerin 1 r 
da, Akd~mz harbi içın kullaıdına-
sı lüzumlu olan İng"iz ve Amerı _ birib a~ır hi~ dh.amule ıle gel ı ıe 

rn ' wemet etmışlerdir. katla Karı Piyer, James Ruzvelt- c!!nubi Şansi'de başlıyan muharebe buralardan derhal uzaklaşmaları 
l.np ratorluk efkarı umumiyesi. 1 ten Birleşik Amerikanın Yugoslav~ Yuanşu'nun şarkında ve ga~binde için tedbirler alındığını söylemiş-

İngi\tere hükümetinin hatta Suri- ya Jıava filosunun tekr~r teş~ılı devam etmektedir. tir. Komis<'r, hava meydanlarının 
Bunların her b.risi ayrı avn tel 

kike def;.,,r uzun birer mevzud•tr. 
Bu icmalde her biri hakkında der. 
li toplu kısa birer fikir verm«ğe 

çalışacağım'. 

k 
. \·e er yırmı ort saat \enı ur ı 

un ku ı-vctlerını U zakş;ırkta kal. 1 t' kted · • . er gc ırnıe ~ ır. 

ye topraKları üzerinde dahi olsa için tayyare verip vermıyece~ını JAPONLARfN İDDİASI bombardımanını Fransaya karşı 
Alı: an tayyarelerine karşı kat'i bir sormuştur. James Ruzvelt <Maıes- Tokyo, 17 (A.A.) - Cepheden bir tecavüz telakki etmektedir. Hal 
l ırekPte geçmek hususunda ver- telerinin istediği kadar• cevabını gelen haberlere göre Şansi'nin ce- buki, Vichy hükümeti bu hareketi 
dığı kararı muhakkak surette tas- verdiği bildirilmektedir. nubunda ve şimalinde bulunan Ja- bir tecavüz telakki etmediğini bil-
vıp ~decektir. Müstacel ve şiddetli pon kuvvetleri Çung-King askerle-ı dirmektedir. Şu hale göre, bu hare-
t,.·lb,tler alınması S!Jikar bir suret- • I • rine ağır bir d~.rbe ind_irrMşlerdir. ket İngiltereye karşı harp için, 
te ıstel',lmcktedir. Askerlik ., erı Telgraflara gore, beşıncı Çın or- Fransa tarafından bir veı.-ile adde-

Suriye makamlarının Alman tay • d k dusunun 'bir kıt' ası imha edilmiş ve dilmiyecek demektir. 
va e'erın n !arka müdahalesini ka- Emeklı ve ye Ae su- 7.000 dm fazla eslr alınmıştır. Amerika, Suriyedeki hava mey-
bul etmelerinın Vichy hü.kümeti- baylarla askerı m e • danı.arma Alman tayyarelerinın in-
nin eınrile olduğu şüphesiz<iir. Bu b e davet S • F•ı• • mcsıle 'başlıyan Alman - Fransız 
ise bır işarettir. Alman tazyikine murlan ŞU ey Urı ye Ve ı ıs tın işbirliğinin Şimali Afrikaya da teş-
kar}l Fransız hükumetinin şimdi- Beşlklaf Ask.rlilı: şuı.eşlnden: k Uı mil edileceğini tahmin etmektedir. 

ka ikta AskerHk ~ubesınde ayı h • 1 1 • B A k ye k..dar idame ettiği mu veme- B~ - ş dd ~raınanuş olan E- S a ı e r ı azı merikan gazeteleri, bu ta -

b
. d esı· hen<iz ya;; ha .ne u. d' d A . Af . 

1 - Habeşistanda İtalyan mu -
kavemeti Amba - Alagi kalesine 
kapanmıştır. İngiliz Hind kıt'aları 
bu kaleye şimalden ve cenuptan 
ilerleyen iki taarruz kolu halinde 
sokulmuşlardır. İtalyan mukave -
metinin İngiliz taarruzları ka~ı -
sında sür'atle kırı\ma;;ı muhtemel
dır. İngilizler için Habeşistandaki 
temizleme hareketlerini bır an ev. 
ve! bitirmek çok faydalıdır. Böy. 
lelikle bunıda serbc•t kalan kuv-tin acınacak ır tarz a gevşem li Yedek <••k• tabirle birinci ve ır e, merıkanın Dakarı ve rı-

1• mek ve · "- · · ----o--- k d k' F - k 1 · · uzerıne ileride daha \•ahim a a· tkincı sınıf ih.liyat zabıt...'ln '"'"' memurını I a a ı ransız mustemle e erını 
metlere şahit olabiliriz. askeriye) Subaylarla asked memurla- ngilizler tehlikeli zaptetmesini tavsiye etmektedir- vet!erini Mısır, Filistin veya Iraka 

Şüpheye az yer bırakan gayr_i- rın •cnelık .yoklamablan~-~:ı:ıu•r;;/r~:ı mıntak-a ı"laA D ettı"}er \er. Amerika Cümhurreisi Ruzvelt, sevkedebilecekler, Habcşistanın in 
, gtınunden ıtıbaren aş. uu""a ve - n b · b' ı·-. h . ... · san ve ham madde kavnakların 

resmi haberlere göre, Vichy nıın . 
1941 

akşaıru ıuhayet bulacakltır u lŞ ıT ıgı ak'kındakı ığ'bırannı , -
yat>t!,'iı tavizler, Almanların _mu· ~·;oklamaya i,tanbulda bulun":n u- Londra, 17 (A.A.) - İngiliz Jıü- ga_zeteciler toplantısında izhar et. dan istifadeye imkan bulacaklar • 
hasamatı Orta Şarka ve şı:rnalı Af: vazıın, Veteriner, Ecum ve Tabıblenn kiımeti tarafından bildırildiğine mıştir. dır. Diğer lıir fayda da, Mısırın 
rı'rnya gen isletmek hususıınd~kı yokla malan 1/Hnı.ran/941 gununden 1 göre 1941 senesi Şu'bat ve Nisan HESS MESELESİ Habeşistan ve cenubi Afrika ile 

' F n ·mühım 7/Haziro:;tn/941 eunu.ne kadar devam l · · d Akd · d · f H 1 hava ve kara muvasalasının temin 
projelerinde': _ ransanı ı.nı edilecek. Diğer subay ve askeri memur- ~y ar.ı ıçuı e . enı~ e. ~eyrıse a- esı; '?eselesi etrafındaki .ıeye-
bır ölçüde curum ortağı olacağ ı taruı yoktamalan 8/Hazıran/941 ın ıçın tehlıkelı olarak ılan edılen can sukunet bulmuş gihi gorün- edilmiş olmasıdır. 
göstermektedir. g ü n u n d e n 20/Ha.;ran/ günü- mıntakaların hududuna şimdi aşa- mektedir. Maamafih bu işin içyüzü 2 - Uzakşarkta Japonya Çin 

Geçe\l hafta içinde cereyan eden ne kadar devam edilecelt yoklama gün- ğıdakı mıntakala da ilave edilmiş- hala anlaşılamamıştır. İngilterede · harbini sür'atle bitirip serbest kal 

'·adiseler Mısırın __ m?daf~ası ba~ ~,~:,,~~~~~. :.~·~~1·d2,"?::b:.d:~ t.ir: Res El Ka~ais'den itibaren .. 24 ~apılan bazı tahm~nlere göre Hess mak istiyor. Japonya _Asya kıt'a • 
mından beslenen umıtlerı hakh g_ Salı, Pe~embe günleri öğleden sonra wıcu derece ıstıkametınde ve Tur-' Ingıltereye Hıtlerın rızası ıle gıt- sında garp ve ceııııp ıstıkametle • 
!erecek sobepleri kuvvetlendırmış- "'at 14 den 18 e kadar apğıda yazılı kiyedcı Galıdonya burnunun 100 in· 1 miştir. İngilterenin sem Berlın Bü- rinde yayılmak i<;ın ,·alışıyor. Garp 
tır Alman _ İtalyan taarruzını:un •·•sikalarla bırlıkle bıuat müracaat e- ci derecenin 3 mil mesafesinde bu- yük Elçisi Henderson 'bu hadiseyi ta Çin ve cenupta dört müttefik 
gecıkmesi mevzilerimizi takvıye deccklerdır. . lunan mefruz bir noktadan -Türki- şöy_le lzah e.tmişti;:. •Hess samimi vardır: İngiltere, Ame~ıka, Avus -
etme!;: zamamnı vermış ve b..ı za: ı - Eıneklı subay ve memurlar. ye karasuları hariç olmak üzere - ve ıdealıst bır Nazıdır. Hıtlere bağ- tralya ve Holanda Hındıotanının 
maıı dı>ııanma ve hava 1cuvvetlerı A - N~!us huvıyet cuzdanının tas• geçecek hattın çerçevelediği mın- lıdır. Himler, Ri.bbentrop \'e Ley meydana getirdiği. bu ,dört mutte-

y
. kullanarak dü<man hatlannı, diltil suretı . . taka. Bu nııntakalardan İngiliz as- gibi bazı ki=elerın Nazi partisıni fik cenup istikametini kapatmak 

ı 1 ' B Maa• resını senedı (Beraat) • k 1 - d 1 k d. f ti . 1 t 'kl . . . s· . gelmekte olan takviycı k:taatııu ve - • • . .. _ kerı ma ·am arının musaa esi o - en ı men aa erme a e ettı erı- ıçın ıngapur, Port • Darvın, Bor-
iaşe kollarını hırpalamışlar ve ha- C

0 
- V~':: ~:~ı~irw;~1;,'";ut>e.ınde madan gcı;ecek vapurlar, maruz ni görünce hayal sukutuna uğra- !li!U ve Manilla üslerine dayan -

sara uöratmıslardır Avustralya - .• ·~· dıploması kalacakları tehlikeden kendileri mış ve Almanyadan kaçmıştır. maktadırlar, Bu maksadla Uzak _ 
"" ~ · ·· ihtısa:t yapın..,. ~ - ' 1 1 ki d kıt'alarının Tobruk'u cesaretle m~- E _ Sıhhi subayların d•ploma ve mes u o aca ar ır. * şarkta dört müttefik müşterek mü 

dafaa etmeleri de Alman teşebbu- ıhıısas vc•ik••ı. . J ~!!!!!!!!!! 
sünün durdurulmasına yardım et- F _ İkı ad•>d 4.SX6 eb'adında v ... -

mi}tir. Şimdı müttefik kuvvetler kalık fotogr.f 
Tobnık ve Sollum nııntakalarında u _ Yed•lı. sub•J ve Aı.lı:nl ftlemur-

taarr•ıza geç<>bilN:ek vaziyete gir- ı:ır: m~l rdır ;;. - Nü!u> hü'1yet ciizdınırun tas-

ı d 1 h . · in dikli sureti . 
Diger uç ami ın e e ımıze - B - Askerlik vesikası (Terhıs te:ı-

kışaf ettiği görülmüştür: "edek subay dıploınası) 
keresı, ı.. 

1 - Zırhlı otomobil kuvvetleıı:i· C _ HerhanCi bir Fen şubesınden 
miz artmıştır. !httsas yapını,ı ıse dıplomasl-

2 - Düşman çölde motölrü va- 0 _ Sıhtıl subaJ'ların dıploma ve 
ıntalarla yaptığı naklıyatta müşkü- ihtisas vesikaları . 
liita mana kalmaktadtr. E _ İki aded 4,SX6 eb'adında vesı-

3 - Yunanıstan müharebesi bit- kalık fotoğraf 
tikten sonra donanmamız Şimali Halen istanbuld:ın hariç mahalllarenl~ 

1 
Emeklı ve Ydek subay 

Afrıka sahilleri boyunca daha u- bu unan d ılı vesi-askeri ~ıemurlar yukarı a yaz 
zun bir mesafe üzerinde faaliyette · 

1 
b rer suretıni balundukları ye-

d 
ka arın 1 _ -· • t ede-

bulunulm.asını müsait kılan .bıi.r :U· rin askerlik ~ubelerıne_ muı·a.caa .. 
ruma girmiştir. rek pul ilsak etmeksızı.n tabsd~ etgt~~~ 

S o vyetler --Bir vapurun Ameri-
kada tevkif edilmiş 
olmasını protesto etti 

·u .. bir mektupla şu eını.ze 
taahhu_ u ...... ...,..bw.rdur. Mektuplarında 
dem1ege ,.,._.. d · · 
bulunduklaı:t rnahallın açık ~ r~sı1:1ı 

akta nüıkelleftirler. senelik ıb.tı
~~01 oklaına.suta iştirak etmeyen v~ya 
> :cıa olanlar yukarıJa yaı.ıl_t v~s~ 
UJşr _ 1 dukları y~·lerı bıldır
··uretlenle bu un o d 
•• . l . 1076 savılı kanunun 1 . ına -
ınıycn el _ ceza.il tat 
de~ine te,·fikan elli hra para -
bik edllecegi ilıin olunur. 

• Be lkla.ş ,ukulilr. Şub< inden: . 

.. 31? .. 3ıı dog'J.m~u dahil tekmıl 
1 - 1 bıJ doğ..ıınlulardar 

lht;yat acemıl~ .. • ~, · yaptıklarıtl4i 

Genç kız otomobilini binanın 
önünde bırakmıştı. Bir Ameri
kan markasını taşıyan bu araba 
büyük bir sür'atle seyredecek 
kudrette idi. J anine hızlı gitme
yi pek se,·erdi. Sür'atten hoş
lanmadığı için arabaya nefretle 
bakan arkadaşına. 

- Haydi bin! 
Dedi. Loiscau otomobilde sür

atle gitmektense yolda etrafına 
bakınarak dolaşmayı tercih eder
di. OtornQbilcı binerken: 

- Hızlı gitme! 
Diye tembih etti. Genç kız ce

\'ap verm[ye tenezzül etmedi. 
Şişman arkadaşı biner binmez 
otomobil hareket etli. Şimdi oo
kaklardan büyük bir sür'atle ge
çiyordu. Janine kalabalığın ara
sından geçiyor, .otobüslerin, kam
yonların yanından uçup gidiyor
du. Dreksiyonu büyük bir ma
haretle kullanıyor ve şoförlerin 
savurdukları küfürlere nastl mu
kabele edileceğini biliy.ordu. Bir
denbire otomobilin di'kiz ayna-
sında bir şe)· görerek yavaşladı. 

r. 
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beraber yine makul denecek bir 
tarzda otomobilini sürüyordu. 
Fakat Parisin kapılarından çıkar 
çıkmaz otıımobil mahmuzlanan 
bir at gibi ileri atıldı. Parisle 
Compiegne arasındaki 7'5 kilo
metrelik mesafe rekor teşkil e
decek bir süratle katedıldL Com
piegne'de bu uykuya dalmış ooki 
şehirde Napolyon vaktile Öjenı
ye ilanı aşketmişti. 

Genç kız şehre girince yavaş
ladı. Loiseau o zaman geniş bir 
nefes aldı ve korkusu yavaşça 
zail oluyormuş glbi uzun uzun 
içini çekerek mırıldandı: 

tiğini öğrendı. 
Genç kız bu malumatı alır al

maz müzeye koştu ve müzenin 
katibi ile görüştü. Katip iki ar
kadaşa bütün kolaylıkları göster
di. Janine bu suretle ölünün bi
riktirdiği mücevherata \'e ziynet 
eşyasına ait evrakı karıştırmak 
ve tetkik etmek imkanını buldu. 
Bu arada Mirtag'in meşhur kol
leksiyonuna dair resimli bir ma
)<aleyi ihtiva eden eski bir mec
mua eline geçti. Resimler arasın
da aktrisin yüzüğüne benziyen 
mavi yakutlu bir halka vardı. 
Bu yüzüğe ait yazı genç kızın 
kanaatini takviye etti. Çalınan 
yüzüğün resmi bu idi. 

Katip haddi zatında bir kıy
meti olmıyan bu mecmuadan er
tesi güne kadar ayrılmıya muva
fakat etti ve genç kız büyük bir 
sevinçle Parise döndü. Bu sefer 
bir muvaffakıyet elde etmışti. 

Matbaaya geldiği zaman masa
sının iıstünde bir not buldu. Ga
zetenin müdürü derhal onunla 
görüşmek istiyordu. Müdür genç 
kızı soğuk bir yüzle karşıladı. 

-Tahkikat ne safhada? 

Dıye sordu. 

maga mecbur ediyor. Fakat Pası - • .. • .. .. 
fık - Hind • Akdenız muva.ılasını l-luıeyın Şukru BABAN 
temin ve muhafaza i~m J aponyaya 
karşı haıır!ıklı bulunmak an baş • muadil olan vardım'arınJan n • .ı, 
ka çare yoktur. Fakat Çin hrbi Atlantik harbı İngi tere k' ınc ın
Japonyanın istediği gıbi çabuk bit kişafa başladı. Alınanların h .ıp 
miyeeektir. Sovyl'tler Birllğı, in- ettiği veçhile malzem , ~ v c k 
giltcre v~ Amerika Çine y~rdım yüklü her gemi denız n dıbır, b·'Y 
ettikçe Japonydnın ıarp sef"rı SÜ- larnıyor. Britanya ada · abluka • 
rüncemede kalacak ve ıkinci gaye- dilememi.5tır. İngilterede ne a<;lık 
si olan cenup seferine başla: nm1 • ve ne de malzeme buhran• vud r. 
yacaktır. Japonya bır lngıliz - A - Bi!;ikis bu buhran Almanv ı:ı ve 
merikan ablukasına as!a da.yana - işgal ettiği meırleketlerc: gunJ 1 

maz, Japonyanın bclını büken de güne artmaktadır. Atlantık arhın 
bu abluka korkusudur. de İngilterenin ihtıyacı olan şey • 

3 - Akdeniz hakımıyeti !çın ler Amerikan canı değil, ~ a .uruk 
harp; işte bizi de yakından alaka. ve harbetmek için lngılızlere y•r<J.. 
dar eden en mühım mesele budur. yacak her çe~id Amerikan malları 
Hava kuvvetlerile büyük bir deni. ve bu malların naklt ıçin tıc:ıret 
ze ~im olmak ve deniza~ırı ha- gemileri ve nihayet bu {S'mu rın 
rekat için hava kuv\'etlerıne gü - hava V'C deniz hücumlarına karşı 
venmek nazariyelerine inananlar. l aorunmasında yardımdır. Amerı • 
dan değilim. Deniz hakimiyeti için ka bunları bedava yapıyor. Son za
hava kuvvetleri kafi ch!ğildir. Bri. manda İngiltere için 5,5 mJyon to 
tanya adası üzerindekı hava muha- mlato hacminde 800 lıcarct ger .. 01 

rebeleri, deniz muvasalasını temin ;nşa edilmiştir. 
etmeden Lıbyada yapıl.an Alman Amerika Atlas ve Pas.fck'leki 
ileri harelreti bu nazanye\erin yan emniyet ve istikbali ıçin bu reda • 
lış olduğunu bir daha ortaya koy- klrlıklara katlanmak mecburı.) c • 
muştur. Bu i•ibarla Almanlıırın tindedır, hattiı bir an evvel donan
hava kuv\·etlerıne gu\•enerek Su • malarma harp vazıfe.ı verın., ve 
riyeye çıktıklarını kabul etse~ de, fabrıkalarını gece gund .L? ça . t.r
Fıhstın ve Irak ı.,t,kam-etlerınde mak tizere seferber etmesı ::ı.:ım • 
kara harekatına girişmelerı Lıbya. dır. Mademki Amerikan lktısadı • 
daki .:Vazıyete dönecektı_r. Bilhassa yatı Atlantık ve Pasıfığe yan. A\·. 
bu bolgede Rodos - Surıye deniz rupa ve Asya pazarlar•na bağ! -ıır. 
yolu 600-700 kilometre uzundur. Amerika ihraç edemedıği mal arın 

Hakikat şudur, ki Akdeniz hav. çürtidüğünıı görmektense, on'.ırın 
zasında Almanyanın d€niz kuv • yerine harp lll'Q\zemesi yapın~ ı ve 
vetlerıne ve İngilterenın de hava ıklısada dayanan emntyet ve ;ık
kuvvetlerine htiyaçları vardır. Al bal:.n, kurtarması dal-~ do ud ır 
manya deniz kuvvetleri içın Fran- Bunun için de demokrası pr oısıp
sız donanmasına güwnse de bu - !erine inanan Aın~nk oarbetmclt 
nun kafi gelmiyeeeği muhakkak • mecburiyetindedir. AınerıK'r n 
tır. Buna mukabil İngiltere Ame • donanmasına harp vaz folerı ver • 
rikanın sayesinde hem deniz ve mesine ıntizar etmelıyız. 
hem de hava kuvvetlerini takviye 5 - Almanyarın ık a, vaz ıet• 
edebilir. Almanlara karşı üstiınlük bozui<:tur. Almanya ıkmal ve "' , • 
temin etmesi mümkündür. vasala işlerinde bile hava ku · •t

Malta, Süveyş, Cebelüttarık İn- lerinı kullanıyor. Benzin sarf yatı 
gilizlerin elindedir. Almanya bu ıki mislıne yükselmıştir. Ham mad 
m-evkileri zaptetmedikçe Akdeniz de, petrol ve yiyecek bakım ian 
hakimiyetini kazanamaz, Cebelüt- Almanya Sovyetler Bırlığıne da -
tarık ve Septe boğazı İberya, İs • yanmak istıyor. Avrup.:ıda ha,ka 
panyol ve Fransız Faslarından ka. bir kaynak ve anbar kalmamış'ır 
patılabilır. Bu sebeple Almanya Alman orduları nereye gırmı ·SC, 

Fransa ve İspanyaya muhtaçtır. orada kıtlık ve açlık başlamıştır. 
~'akat bu bölge de İngiltere ve A· Avrupa nüfus itibarile o kadar ka. 
merikan hava ve deniz kuvvetle • laballk bir kıt'adır kı diğer kıt'a • 
;\e desteklenmek mecburiyetin • lardan ithalat yapmadan sulh za • 
ledir. Almanya Süveyşe hücum e- manında bile tok yaşayamaz. Ai -
ierken belki Ccbelültarığa da yük man büyükleri bu fıkrin aksını :d
enmek istiyecektir; Amerikan ha- dia ettiler; fakat iki sene evvE! •d
'a ve deniz kuvvetleri hiç olmazsa dia ettıkleri bu fikrı. şımdı a_vni 
Garbi Akdeniz havzasında İngilte. kanaatle iddia edeeeklerın· za'l -
·e ile işbirliği yapmalı, İngiltere • netrniyorum . 
1,n yükünü harp sahasında da ha- Alman iktısadiyatı, Alman -nılli 

;1etmelidir. toprakları haricindek, ıst•lısal kay V a:ııngton, 17 (A.A.) - Sovyet 
hükümeti, Aqantin ve Uı:uguay
dan Rusyaya ait gelen ve transa! 
olarak Bırle§ik Amerikadan geç
mekte olan yün ve deri hamulesi-
1''"1 Sanfrancisco'da alıkonulmasını 
B'rleşik Amerika nezdinde protes

to etmiştir. 

i l k h ı netıer ıu 
ınua;ız;;ı ı . bulwıruıyanl.aI 
.dair cllerınde \.:-sıkası 

Eğildi \'e birden hiçbir işaret 
vermed~n bir durak yerinın et
rafında dola. ,rak yola çıktığı 
zamandanberi arkasından gelen 
bir otomobille karş•laştı. Bu bır 
tal:si idi ve içınde mavi gözlüklü 
adam vardı. 

_ Yarın hayatımı sigorta et· 
tirecegim 1 - Mükemmel. . İlerl;yol'\IE ... 

Suriyeye gelince, İngilizlerin bu nakldrına dayanır: fakat çıkar yol 
a.ını sür'atle işgal etmesi lazım - olmadıılını harp gostc~tır Hat
-; bu sayede İngiltere Türkiy-e •ada ıkı defa mısır l.ipast vrnıev~ 
nıünaselıet ve muvasa:a.~ıııı mu mecbur kalan hır memleket ıı ,, • 

i faza eder, lr '.< 'e Ilındı ,tan yo. tıhsal kaynağı Alma ikt•sajıyatı 

-n-

Romada bir Alman 
kültür hey' eti 

Roma 17 (A.A.) - Bir Alman 
k: ıt:ır hey'eti bugün Romaya gel

n1ı~tır. 
-- --<>---

Cebelüttarıka harp 
malzemesi geliyor 
La Lınea 17 (A.A.) - Ofi; Bü • 

l"lk bir Ingiliz gemisı dün sabah 
Cehdüttarıı;a mühim miktarda 
harp malıeme.sı boşaltmıştır. 

nUfu~ cuzdanl:--rıyle, 
d ha genç doğumb.:o!ard:ır. 

2-'ll6'_.a. ,]'.··~~ 
nuazzafiık h zuı 1·· ·· · ·· 1 

alt ek tahsil gomıuş o an
Uın sont'& 1 s 

- . ı. b:.ıvlıg ... :·t_a-;ı • .ı.~ ·1 01 t-
1:ırdi..ın \ ""~ ~"" u. • · ı ·ıus cuzdantarıY ~. 
•oma "' •,u 

3 - 331J doğumlarla ınuamel~~e. ta~-
. , daha yi.Lksek tahsıluu bı 

Jlup llsr \!C .· hliyelnamesi. o· 
. . ksck a:;kcıı e 
Lınnış 'u . , , ı ııyetnaıucsı olnuyar. 
tanlar •ıe askeıı e 1 . 

k 1 \es·kalarıyl , 
~arın ve ;3~t doğ~ınlularla n1ua':1eleyc 

4_ - •. ıam Tabib ve \reterınerleM 
labı JC:a>';ı '5 danları ve diploına1a-
CLnd" nuCus cuz 
dle birlıkte, dde yazılı erl~r 

c; _ Yukarıda 4. ma . . 
• be gunU sabahı 

221NlsY 1~:e~~X:~
1

~~nacakiardır. Gel 
Şlılıe nlıc. ... .. kkında askeri ce1a ka-
.ı."•yen erın .u.s 1 

1 hu-kum·· terine gOre muaıne e ya--
nun tırı 

4,1 ıacaı!L il.in oll.ınu.r. 

G<>nç kız sevincinden arkada
şına müthiş !bir yumruk attı. 
U>iseau .boğazından boğuk bir 
ses çıkararak sordu: 

- Ne oluyorsun? 
- Herif bizi takip ediyor' de-

di Janine. Evet gözlüklü adam ... 
Sana ne dıyorum? .. izin üzerinde 
yürüyoruz ... Şimdi ileri! ... He· 

defe! 
iz üsıi)NDE 

Şehrin içinde bulunduğu müd
detçe 11.enç kı.z cür'etli olmakla 

- Güzel fikir ... Benım hesa
bı.ma s.gorta ettır! 

- Şimdi nereye gidıyonrz? 
- Noter Gage'nin evine ... Bu 

adamla aram.z gayet ıyidır Vak
tile onu bir dolanclırıcı kumpan
yasının el;nden kurtarmı:;tun. 

İki arkadaşın noteri ziyareti 
uzun süı-medi. Adamcağ:ız misa
firler.ni memnun etmek içın e
linden geleni yapt• Bir iki dosya 
karışt.rdı, bir iki yere telefon et· 
ti ve neticede aktrisin akrabası 
c-lan Mırtag'in ölmeden evvel 
şehrin müzesine bir eski mücev• 
herkr kolleksivonunu hedive et-

Hatta de\• adımlarile . ., 
- Güzel amma müsaadenle 

sana şunu hatırlat ) '"• ki oku
yucular.rlırzın 'hiç1:ıır şeyden ha
iberleri yok ... Sana güvendiğcrn 
için bu i~P 'başla ına müsaade 
ettim. Fakat sen devam etınivor 
sun... Makalelerin arası uzu
yıor ... Allka kayboluyor ... Hal
buki ben senden heyN:anlı yaz.
tar bekliyorum. Sara bunları ha
tırlatmak istemezdim amma ne 
yapayım, sonunda mecbur ol
dum. 

Genç kızın canı sıkılmıştı. 
(Daha var) 

1 
ru kapar, Filısln uzerınden Sü- ıçın bır \emel taşı e a a~ A.man 
yş istiluırnetıni de tıkaır.ış olur ıstıla harbının davandıgı e.aslar 

u takdıl4le Almanlar Mı ır ve Sü ·ınde en çürui'f..ı '>ene bı..'ur 
y~i Zdptıçın yalnı7. Libya çölle - Almanya Bu\~ 1

- H be n..sb tİe 
1 _den ıkrl rnek ın~cburiyc'inde -.1dan az müteessır oıac ' ,, 
l •lırlar; Sıcilya • Trab\u,,garp de- .~ ap etmt~t.r. Arkısmı &w <'tler 
, ntz ır.ı\•asalası lngiliz donaııma;ı '1 rlığıne verdı; takat <; ı , ' r 

ı 
tarar·ndat1 rlC1v3n1 C'tn1ek üzerf\ 1':.t" E rltgL -kC"nÔ., llJ.rp lıa.ı tgı ı
sild:kçe Almanların Mısıra'"' Sü ,yısılc- ham ınadde p ,rol e 

1 \•eyşe yürüınelerı ıMkanSıldır. Al '"yecek maddel<'rını A m ·w ı 
1 manlar Suriveyi ışgale muvaffak ·rheın G rln'>m vemı •c • m 

olamazlarsa Akdeniz hiıkımiveti i. ler vev vcnı.,ınege t ıar a _\t-

l 
çin talihlerini Cebelüttarık etra- manvanııı İı! !nlll '' ve A ıer k 
{ında deneyeceklerdir :ar,ısında harbe devanı t>lmesl 

4 - Amerikanın harbe ~tirake .mkiınsız olur 



Dün iki mühim yara
lama vak' ası oldu 
(Bil§ tarah 1 inei uyfada) 

tıırmakta ve bir müddettenberi 
Zihni ile nişanlı bulunmaktadır. 
Zihni ekseriya Vesilenin evine gel 
mekte, uzun zaman kalarak nişan
lısı He konuşmaktadır. Yine dün 
de öğle üzeri .nişanlısının evine 
gitmiş, öğle yemeğini yeclikten 
sonra iki genç bir müddet b:l§başa 
kalıp konuşmuşlar, bundan sonra, 
bir ihtimal ve rivayete göre Zihni 
Vesileye tecavüzde bulunmak is • 

imdad otomobili ile hastaneye kal
clırılmışlardır. Zihni zabıtaca aran. 
makta, müddeiumumilik tahkikata 
devam etmek1ıedir, 

Küçükpazardaki Yaralııma Vak'ası 

Dün bir yaralama vak'ası da Kü 
çükpazarda olmuştur. Küçükpazar. 
da Y ahyagüzel sokağında 20 nıı -
maralı evde oturan Bürhan adında 
bir genç bir müddettenberi kumar 
oynamağa dadanmış, evden sık sık 
para istemeğe başlamıştır. Dün öğ

teroiş, fakat Vesile buna muvafa • leden sonra yengesi Nazifeyle yi. 
~at ~tmiyerek. bağırmış ve bunun ne yengesi Vecibeden para istemiş, 
u~rın: ann~sı Ayşe de ~daya gel-ı alamayınca kaba sözler söylemeğe 
ınış, <hger_bır rıvayete ~~;ede ~ıh başlamış, Nazifeyle Vecihe de biı
nl ~esileyı sınemaya goturmek ıs- olup Bürhanı dövmek istemişler, 
temış, annes~. Ay~ buna razı olma. bunun üzerine Burhan, çektiği bir 
mış, bunun uzerıne de Zıhni bıça. b kl N "f · k ıı d 

k k V 'l . . ıça a azı evı o arın an ve 
ğını çe ere esı eyı, annesı Ayşe- k d V ;h . d .. _ .. d . . arnın an, ecı eyı e gogsun en 
yı ve l~ µşınd~kı kardeşi Kamili ağır surette yaralamış ve kaçmış
muhtelıf yerlerınden ehemmiyetli tır. Kaclınlann feryadlarına kom -
surette. yaralamıştır. şular yetişmiş, her ikisi de hasta -

Zihnı, hadiseden sonra sokağa neye kaldırılmışlardır. 
tırlıyarak kaçmış, yaralılar sıhhi Burhan zabıtaca aranmaktadır. 

Irakta vaziyet JVişinin tut· 
Tai00ii:

8

;:ı:~e~::es::;::e- tU Qv U YO 1 
cek olan bir muharebe cereyan et
miştir. 

Musııl cephesinde: üç dil§man 
tayyaresi !rakın bir şimal şehri ü
zerinde uçmuştur. Av tayyareleri
miz düşman tayyarelerini geı·i dön
miye mecbur etmişlt!rdir, Bu tay
yarelerden biri bir ordugahımız ü
zerinde l:ıir müddet uçmuş ve Irak 
hava defi bataryaları tarafından 
düşürülmüştür. 

Tayyarelerimiz birçok keşif u
çuşlar y.ıptıktan sonra üslerine 
dönmüşlerdir. Sineldebani tayyare 
meydanına b<ımbalar atılmıştır. 
Bir düşman tayyaresi dil§ürülmüş, 
diğer müteaddit düşman tayyaresi 
yerde tahrip olwıınuştur. Tayyare 
meydanının diğer kısmı a{r.r hasa
ra uğ:ratıl~r. Müt...addit yangın
lar çıJmuştır. Bu yangınların ziyası 
kilometrelerce uzaktan gözükü
yordu. 
Düşman tayyareleri hükilıneı 

mel'kezi:mizi.n ve memleketin di· 
ğer ınmtakaları üzerinde keşif u
çuşlan yapmışla~ır. Bombalar a
tılmış, fakat az mühim hasarlar 
olmuştur. 

Kahire, 17 (A.A.) - Gayet emin 

CBaı tarafı 1 inci sayfada) 
.Mihver, daha doğrusu, Almanya 
da İngiltereyi mağlfıp edebilmek 
için Fransaya sarılmaktadır, Har· 
bin sonunda Fransaya, o zamanki 
şartlara g-Ore, muamele edilir. Vi
cby, belki de, Bedin • Roma mih
veri yerine Berlin • Paris mihveri 
kurulacağı hulyasına kapılmıştır. 
Fransanın Suriyedeki üslerini 

Mihver hava kuvvetlerine açma
sının Türkiye cephesinden tetkik 
ve miltaleasına gelince, bugünlük, 
bunun Türkiyenin menfaatlerine 
asla uygun olmadığını, çünkü, har
bi eenup hudutlarımıza kadar ee
tirnıekte ve muvasala hatlarımızın 
kesilmeslnl mucip olacak bir vazi
yet ihdas etmekte olduğunu söyle
mekle iktifa edelim. Ayrıca dev
letler arasındaki münasebetlerin 
bu kadar namert bir şekil almas.ı
nın bizim asil seciyemize uymadı
ğını da ilave etmekten kendimlıi 
alamıyoruz. 

Abidin DAVEB 

Amerika 
bir membadan öğrenildiğine göre (Baş tarah 1 inci sayfad1) 
Alman Mareşali Von Blomberg'in Londra, 17 (A.A.) - Eweniııg 
oğlu evvelki gün Irakta eereyan e- Standart gazetesinin Vaşington 

den haerMt eı;rıasında ölmüştür. muhabiri yazıyıor: 
Iraklılara yardım etmek üzere ha-ı Mihverin, garp yarı küreWı.i teh
va yolile giden Alınan hey'eti ara- dit eden pliinla:rını akim •bıraktır
sında Mareşalin oğlunun da bulun- mak için Birleşik Ameirka hükü
duğu anlaşılmaktadl.ı:. . ' meti tarafından tetkik edilmekte 
SOVYETLERİN BIR TEKZiBİ olan tedbirler arasında Dakar'ın 
Moskova, 17 (A.A.) - Ofi: ele geçirilmesi ve Fransız Guyane'ı 
Tass ajansı, Sovyet hük:funetinin ile Martinigin Alman eline geç-

lrak bava kuvvetlerine Sovyet gö- mesine mani olmak için işgali w 
nüllülerinin kaydına müsaade et- Fransaya her türlü yiyecek sevki
miş olduğıına dair Bağdat radyosu yatının kesilmesi vardır. Şimali 
tarafından verilen haberin tama- Afrikaya giden petrol gemilerinin 
mile uydurma olduğunu beyana tevkifi ve Amerikada bulunan 75 
mezundur milyon İngiliz lirası kıymetinde 

Londra 17 (A.A.) - Diplomatik Fran= alacaklarınm tutulmasıı da 
mahfillerin hemen hemen umumi muhtemeldir. 
kanaatine göre, Almanlar Suriyeyi 
Fransızların bir misafiri olarak de
ğil bizzat kendi hesaplarına işgal 
etmekte ve keza Raşid Aliye yar -
dım için değil fakat yine kendi 
hesaplarına !rakı ele geçirmek 
fikriyle Musul üzerine yürümekte 
gecikmiyeceklerdfr. 

Öyle zannediliyor ki, Almanların 
pl~.ı., mevsimden istifade ederek 
çöl olmıyan bütün mmtakaları şim
di işgal etmek ve daha müşkül mm 
takalardaki hareketleri sonraya 
bırakmaktır. Binaenaleyh Şam ve 
M usul, !skenderiye ve Kahireden 
daha önce gelen hedeflerdir. Bu 
m.ntakaların t!vvelden işgali Sü
veyş kanalına karşı bir kıskaç ha
reketini de mümkün kılar. Fakat 
Mısır hududundaki ve Libyadaki 
vaziyetle Şarki Akdenizdeki umu. 
mi vaziyet de Almanlar;n bu hu
sustaki kat'i planlan üzerinde mü
essir olabilir. 

İşte Sollum'un İngiliz kuvvetleri 
tarafından geri alınması bu va1li
yette ciddi bir değişiklik yapmak
tadır. 

ESKİ IRAK BAŞVEKİLİ MOS • 
KOVA ELÇİLİÔİNE 
TAYİN EDİLDİ 

Kahire 17 (A.A.) - Bağdad'dan 

öğrenildiğine göre Raşid Ali hü • 
kiımeti bütün siyasi mahkumları 
tahliye etmiş-ti!>. 
Bunların arasında eski başvekil 

Hikmet Süleyman da varclır. Hik. 
met Süleyman şimdi !rakın Mos • 
kova elçiliil"ine tayin edilmiştir. 

Afrikada 
(Baş tatah 1 inci sayfada) 

malzemesini tahrip etmişlerdir. 
Tobruk'taki müdafiler de mahdut 
.:cdefli bir taarruz yapmışlar, mü
dafaa hatlarını ilerletmişler, Mih
ver kuvvetlerine zayiat verdirmiş
ler, ikisi subay olmak üzere 62 esir 
almışlardır. 

SOLLU}.! VE MÜSA:İD'DE 
Kahire 17 (A.A.) - Beş nokta • 

dan çatal halinde yapılan Alman 
inişini ıardederek düşmanı ilk 
mevzilerine atmış olan harekat se. 
risine devam eden tanklı Britanya 
piyade kuvvetleri düşmanı Sol -
lumdan ve tept!de kain bir köy o
lan Müsaid'den ve Sollumun on 
kilometre kadar doğu cenubunda 
bulunan Halfava geçidinden de çı.. 
karmışlardır. Bu mahdud bir hare. 
kat neticesinde elde edilmiştir. A
lınan esir miktarı ile düşman za -
yiatına aid tafsilat henüz gelme • 
miştir. 

Kahire, 17 (A.A.) - Orta Şark İn
giliz umumi karargahının tebliği: 
Habeşistan1da: Şiınalden Hlııt kıtala

rı ve cenubtan ilerliyen cenubi Afrjka 
kuvvetleri Amba-Alagi'yi tutan İtalyan 
kuvvetlerine kar~ı daha ziyade teral<l<i 
elde ctmJşlerdir. Bu İtalyan kuvvetleri 
~imdi tamamiyle çevrilmiş gibidir. 

Cenub mı.ntakıalarmda, Alge'nin 11 
kiloınetre şimalinde bulunan Giabissi
rely i işgal ettik. 

İtalyan Somalisinin ~imali ~arkislnde ı 
mühim bir limnn olan Dante kıtala
rımız tarafından Jşgal edilıniitir, 

Suriye meselesi 
(Baş tarafı 1 inci sayfada) 

safhasındaki muvafıfakiyetlerinden 

istifade için istical etmektedirler. 
İşin, korkulacak ve acınacak ta. 

rafı Vichy hükümetinin zatının 

yalnız Fransanın durumuna mün. 
hasır kalmıyarak bütün Fransız 
müstemleke imparatorluğuna si -
rayet etmek tehlikesidir. 

«.Namus yolunda. kenclisini ta -
kip etmeleri için vaktile Fransız 
milletine hitap eden Peten şimdi 
kendi gözleri!e kendini aldatamaz. 

Suriyedeki vaziyete karşı koy -
mak üzere İngiliz hükümeti tara • 
fından ittihaz edilen müsbet ted-

Amerikanın 
oynıyacağı bir 
çok koz var 

(Ba~ tı:r•h 1 inei sayfada) 
me edilen 10 Fransız vapurunda 
nasar ve sabotaj alametleri görül. 
memiştir. 

Lonctrnda çıkan Star gazetesi di-
yor ki: -

• Vaşington'daki kanaate göre A
merikanın Viehy'deki büyük elçi. 
si Amiral J,eahy geri çağırılacak • 
tır. Martinique iaşe ve tıbbi müs
tahzerat bakımından tamamile A
merikaya tabi olduğundan Ameri.. 
;anın elinde Fransaya karşı oyna. 

birl-er hakkında Edenin Avam Ka- nacak mükemmel kozlar bulunu -
marasında söylediklerinden fazla yor demektir.> 
bir şey öğrenilememiştir. O da la. RUZVELT GAZETECİLERLE 
zım gelen tedbirlerin İngiliz ma • GÖRÜŞTÜ 
kamları tarafından alınclığıdır. Al Vaşington 17 (A.A.) - Ruzvelt 
manların Suriyedeki faaliyetleri dünkü gazeteciler toplantısın.da 
hakkında yalnız Kahire'd.en maliı- şöyle demiştir: 
mat alınmaktadır. Bu haberlere gö Beynelmilel şartlar, Fransız mil
re Suriyeden otuz Alman tayyare- Jetine yaptığım hitabın daha ziya. 
si geçmiştir. Tayyarelerde Alman de teşrihine imkan vermiyecek ka 
işareti bulunmuyordu. Ve meveud dar ağırdır. 
maliımata nazaran bunlar kıt'a Ruzvelt, çok farazi addettiği ba
n~kline mahsus tayya:'ele:' değil • zı suallere cevap vermekten imti
dır. Alman tayyarelerını ıdare e • na eylemiştir. Bu sualler arasında 
1en sivil müretteb~t ve m~tehas- I • Vichy'deki Amerikan büyük elçi
sıslar Irakta yere ınmışlerdır. si Amiral Leahy'nin geri çağırılıp 

Londra 17 (A.A.) - Londrada çağırılınıyacağı• hakkındaki suale 
teyid edildiğine göre, Suriyedeki de vardır. 
vaziyet hakkında telaşa düşmeğe Gazeteciler, Reisicümhurun Fran 
mahal yoktur. Vaziyet göz önünde sız mili-etine olan hitabının Vichy 
tutuluyor. İngiliz konsoloslukları hü.kılmetine yapılmadan doğrudan 
Suriyede kalmaktadır. doğruya millete mi yapılmış oldu. 

Londrada çıkan Evening Newsin ğunu sordukları zaman Ruzvelt be 
askeri muharririne göre, Naziler yanatınm izahtan müstağni oldu • 
ister Almanya ister Avusturyadaki ğu c_evabını vermiştir, 
üslerinden hareket etsinler dört Amerikanın batı yarı küresinde
bin kilometreye yakın bir mu va • ki bazı Avrupa müstemlekelerinin 
sala battı boyunca hareket etmek muhtemel işgalleri bahsinde diğer 
mecburiyetindedirler. Müttefik • Latin Amerikası Cünıhuriyetleri i
ler ise dahili muvasala yollarından le bir anlaşma dahilinde hareket 
istifade ederek istedikleri gibi Lib. edip ederniyeceğini soran gazete • 
ya, Suriye veya Jraka akın yapa _ cilere, Ruzvelt bu sua1in hariciye 
rak darbelerinin şiddetini iki mis- nezaretine sorulması icap edeceği 
li arttıracaklardır. cevabını vermiştir. 

Bu gazeteci devamla diyor ki: 
•Şans biraz yarclım ederse düş. 

mana hazırlığını tamamlamadan 
evvd vurabileceğiz. Muvasala yol. 
larına denizden ve havadan hücum 
edeceğimiz de şüphesizdir.> 

Gazete Ruzveltin Vichy'ye yap
tığı hitap hak·kında aşağıdaki roii
taleayı yürütmektedir: 

Vaşington 17 (A.A.) - İngiltere. 
nln Amerikadaki büyük elçisi IO!'d 
Halifal;s dün akşam geç vakit A -
merika hariciye nazırile görüşmüş 
tür. Mülakat esnasında Suriyedeki 
vaziyetin inkişafı bahis mevzuu 
olmuştur. 

Hava harbi 
•Bu hitabe geç yapılmıştır. Çün. Ch..t tarafı ı iaci aayfatla) 

~ zar~.arh' at11m:ı1 ş bulafıunuy~r~~: Bu Bu milddet için bir tek İngiliz .av 
ışın mu ım O an tar Reısıeum • 1 tayyaresi kaybolmuş, onun da pilotu 
hurun Vichy tarafından gösterilen 1 kurtulınu~tur. 
teslimiyetin yalnız Suriyeye inhi
s.ar etmiyeceğinl anlıyarak Ame -
rikan limanlarında bulunan Fran.. 
sız vapurlarına silahlı muhafızlar 

ikame etmek suretile kapalı ihta. 
nnı takviye etmiş o!masıclır. 

Amerika, Almanya Dakara ısti
nad ederek daha uzun müddet ken 
disini tehdid etmesine tahammül 
edemiyeceği gibi biz de Suriyenin 
köprii ittihaz edilerek bize tevcih 
edilecek tehdide müsamaha ede -
meyiz. Vichy adamlarının ihaneti 
birdenbire muazzam kuvvetleri 
harekete getirmiş ve harpte yeni 
ve mühim bir safha açmışhr.> 

Günün tenkitleri 
füzyon müdürliiğii diyor ki: 

•Zannediyoruz ki haftada bi
rer çeyreklik iki derste içimizde 
en acemilerimizin bile, bir hali< 
şarkısı öğrenmesi mümkün olabi 
lecektir. Yurdumuzun her tara
hna yayılmış bulunan en aşağı 
iiç milyon dinleyicinin, radyo 
denilen bu muazzam halk mek
tebinden istifade ederek, bir se
ne içinde elli küsur halk şarkı
sını, milli birliğimizin en güzel 
bir tecellisi olarak, hep bir ağız
dan söylediğine şahit olmak, bi
zi bahtiyar edecektir. Bu aydın 
neticenin gerçekleşebilmesi için, 
Halkevlerinde, Halkodalormda, 
meydanlarda, kahvelerde, lokan
talarda, evlerde, nerede bulu
nurlarsa bulunsuular, bütün 
dinleyicilerimizin cB:ir h alk tür
küsü öğreniyoruz. saatinde öğ
retilen şarkıyı hep bir ağızdan 
söylemekten çekinmemeleri la· 
2ırndır. •Bir halk türküsü öğre
niyoruz> saati, biltiin Türk mil
letinin beraberce şarkı söyle· 
mek, beraberce duymak ve be
raberce heyecanlanmak saati ol
malıdır: Tek ses, tek ruh, tek 
millet .• 

Bütün vatandaşların, radyo
muzun bu gilzel ve yerinde di
leğini gerçekleştireceklerine şüp 

be yoktur. Hep bir ağızdan şarkı 
söyliyclim. Hep bir ağızdan şar
kı söylemenin zevkine, keyfine, 
tadına doyum olmaz. 

Londra, 17 (A.A.) - SelA!ıiyettax 
bir mahfilden öğrenildiğine göre 15 Ma 
yısta biten hafta içinde Akdeniz harp 
sahnesinde en a~ağı 27 düşman tayya
resi düşürülmll§tür. Bundan başka bir 
çok dUıman tayyaresi de yerlerde ha· 
sara uğratlmıştır. 

Akdeni.zde v6 Afrikada cereyan eden 
bütün bu lı.arektrt esnasında yalnız 11 
İngiliz tayyaresi üslerine dönmemişler
dir. 

Londra, 17 (A.A.) - Londrada sali
blyetli kaynaktan öğrenildiğine göre, 
cumayı cumartesiye bağlıyan gere, bom 
bardıman servisine mensup tayyareler 
Kolonyada ve Ren'deki hedeflere taar
ruz etıni~erdir. 

Londra, 17 (A.A.J - İngiliz Hava 
kuvvtlerinin bir Spitfaire av tayyaresi 
.filosuna mensup altı Polonyalı pilot 
evvelki gün şimal! Fransa üzerinde iyj 
iş görmüşlerdir. Bu pilotlar üç motör
tü büyük bir nakliye la'yyaresini alev
ler içinde düşürmüşler, d~er biı· tayya. 
re meydanından haı·eket ettiği esnada 
ve altı Messerschmitt tayYarsin.i de 
benzin alırken mitralyöz ate~ine tut
muşlardır. 

Bundan başka Uç gem.iye ateş veril
miş ve bir hücumbotu mi1talyöz ate~ine 
tutulmuştur. 

Bütün pilotlar üslerine dönmüşlerdir. 
Bu barekfıt esnasında en son yuptı.k

lan iş bir yol üz.erinde giden Alınan 
askerini milralyöı ate~ine tutmak 0 } .. 

muştur. 

Londra, 17 (A.A.) - Hava ve dah.ill 
emniyet nezaretlerinin teblijti: 
Düşmanın bu gece Büyük Britanya 

üZerindeki faaliyeti büyük bir )Jlilcyas
ta. olmamıştır. Orta İngHterede yangın 
ve in.JJl:lk bombaları bir mık.tar hasara 
.;ebep olmuştur. Bir mktar ölü ve ya
·alı vardır. Bu gece İngiltere üzerinde 
düşmanın iki bombardıman tayyaresi 
lahrib edilmiştir. 

Malta, 17 (A.A.) - Resmen bildi
·i!diğine göre dün az miktarda düşman 
tayyaresi hükômet binalarnda basarlar 
-.vlid eden bir mılı::tar bomba atnuşlar
Jır. Toplı:ır tam faaliyete getmeden ön
·e projektörler bir düşman tayaresi 
~östermişlerdir. Dün gündüz üç alarm 
verilrrdştir. Bu akınlardan birincisine 
iştirak eden düşman tayyareleri sahili 
aşmamışlard>r". İkfnci akısı esnasında 
',fesserschmitt 110 tayyareleri refaka
ıtinde bulunan junker 82 tayyareleri 
ada ilzerinde yüksek irtifadan ist\.~$flf 
r:u.şu yapını§ ve defi bataryalarının 

mukabelesine maruz kalmışlardrr. 
1Jçüncü akın eınasında, büyük bir 

5üşman teşekkUlü bomba atarak hükü
met binalarında basarata sebeb olmuş
ıa.n1ı:r. 

Bütün bu akınlar esnasında aivil bi
nalara vukubulan hasara! za)'l1 bir nis
'.ıct dahilinde olmuştur. Sığınağa gir
miyen bir kaç kl.; ölmilitilr, 

Hess muamması 
(Baş tarafı 1 inci sayfada) 

Eınest Be-ı.in'e gOre Hitler Hess'in 
.'h,giltereye 1'eyah<i11inden haberdardır. 

Diğer bazı mli.şahJtler, Augoburg tay
yare nıeydanının çok sıkı bir nezaret 
altında b~ılunması dolrıyısiyle Hess'in 
takip edilmesi 1cizım geldiglııi gözönün
de tutarak mezklır ~lesserschmitt tay ... 
yarelerinin modellerini çizen ressam 
V'ıiUy Mes.~rschmi•tsbı cürüm ortak
lığını temin ettiğini iddia ediyorlar. 

Şin1dilik mUhlm harp esirinin bulun
duğu yerin etrafında silahlı muhafızlar 
beklemektedir. Hess'le göri.\şınekte olan 
kırk Patrik'ln Londraya döndüğü bu
rada tekz;p edilmektedir. Hakikat şu
dur ki bu 1ş üzerinde h3.h\ esrar per .. 
desi kalkmamıştır. Ve muhtelif tahmin
lerin yürütült •eS'ine devam edlrnekte
dir. Şu srada Alman propagandasının 
bilahare c;ok nıe~gul oldugu ihtimal da
'bilirıdediı-. 

ilrPQ~a 
Altınordu 2, 1. spor 1, 
Beşiktaş 3, Altay 1 
Milli kiline rnaçlanna bııgün Şeref 

Stadında <levam edildi, -
İlk maçı İstanbul~porla Altınordu 

o;v.nadılar, İstanbulspor bugün sahaya 
ŞU kadro Be çıkmıştı; 

cum hattının neden gay:-ı mı..;cssir kal• 
dığını anlamak kabildir. Birinci dev• 
re Beşiktaşm yegane golü ile bitti 

İKİNCİ DEVRE 
Fikret, Sefer, Hayri, Rüı;ıtü, Enver, Beşiktaşlı1arın hüctım batı bu devre 

Cela~. Tarık, Süleyman, MükeıTem, Ka~ de de te:;;irıiiz kaldı ve Alıaylılar zaman 
dir, Ismet. zaman vaziyete h3kim c.lınaktn müşkü· 
Altınordulular da ıu tak.ımla sabaya •ıat çekmediler. Filh•ıkika oytmun ağır-

çıkmışlardır: lığı Beşiktaş müdafaaı tnm üzerinde 
Necati, Şeref, Muammer, Fehmi_ Nu- toplanmış gibi idi. Bc~iktaşlılar 22 net 

ruD;;ıb, Habl Nanuk üSH, l\Iazhar, Hü- dakikada İbrahimin .ıyağı ile ik.incl 
seyin, Haındi. gollerini de çıkardılar. Buna iki dakika 
Maçı Şazi Tezcan id.:ıre ediyordu. sonra İlyas güzel bir golle nluabele etti. 

MayıS Oyuna İstanbulsporluların bir bücu- İzmirlileL 2 - ı vazıye~te beraberlıgi 
mile b~landı. Siyah - Sarılılar Altın- ıınid ettiren güzel bir oyun c;ıkarıyrJr• 

(Baş tarafı 1 inci sayfada) ordu müdafaasını mütemadiyen mer- !ardı. Fakat Beşik1aş Seref'n güzel bir 
19 

kezden zorhyor1ar. Bu tazyik kısa sür- eş.;ı.peden sonra yakından attıgı şütle 

nlılar Bayrağın geçişini görmek i- dü ve Altınordulula~ oyunu açmaya üçüncü golünU de kazandı ve maçın 
muvaffak oldular. mukadderatı bu suretle taayyün etmia 

çin bugünden hazırlanıyorlar. Maçın de~amı İstanbulspor lehine oldu. Ve maç 3 - ı Beşiktaşın leh.ine 
Bayl'ak yarın sabah saat beşte vi- bir cereyan gösteriyor. Altmordulular, bitti. 
layetimiz hududunda: Çankırı at • belki sabaya alışık olmadıkları için her 
!etleri tarafından alınacak ve öğ • noktada aksıyorlar: Top stopları, den-
l d k manjnnlar hep bozuk. 
e en sonra An ara Vilayeti hu • İstanbulsporluların hemen, hemen Ankara, 17 (İkdam muhabirin • 

Ankaradaki maçlar 

dudunda Ankaralı atleti-ere tevdi tek kale ha!Jnde idame ettirmeğe mu- den) - Bugün burada yapılan mil 
olunacaktır. vatfak olduğu ilk _20 dakika içinde ka- li küme maçlarında Galatasaray 

MERZİFONDAN GEÇİŞ leye atılan tek guzeı şüt, Kadirin 14 . . . . 
üncü dakikada kale direğine çarparak Eskişehır'.n . Demırspor takımını 

Merzifon 17 (A.A.) - Ebedi Şef- geri dönüş vuruşu oldu. Bunun hari-, 2-1 yenmıştır. 
ten Milli Şefe sembolünü taşıyan cinde kaleye tevcih edilen her vuruş, Fenerbahçe ile Gençlerbirliği a• 
•Bayrak> vilayet hududunda saat kaleciye verilen bir pas gibi sönük ka- rasında yapılan ikin<:! maç da Fe. 
9.30 da merasimle teslim alındık • lıyordu. nerbahçenin 2.1 galibiyetile netice 
tan sonra Belvar Çayuğu Marın<:a İstanbulsporlularm tazyiki devam l · ti G 1 b" ]'ğ' il . . 
k .. 1 . h 1 ' ' .. ederken Altınordulular güzel bir hamle enmış r. enç er ır ı ı go erını 

oy erı a kının candan tezahur • . . . . . b' · · d d ı ·k· · . . yaptılar ve Saıt'ın ilerı bır pasına ye- ırıncı evre e yapmış ar, ı ıncı 
lerı arasınd~ Mer~.ıfona vasıl ol - tiı;eo Hamdi, güzel bir dirpilingle Se- devrede Fener daha sıkı ve güzel 
muş w aynı tezahuratla karşılan - !feri atlattıktan s< •• ra topu ağlara taktı. bir oyun çıkarmış ve iki gol yapa• 
mıştır. Hfildm oyunun~ rağmen l - O mağlüp rak ma 1 kazanını t 

Atletler durmaksızın Alicik Han vaziyete düşen Jstanbıılsporluların a- ç ş ır, 
Elbi k" le · · tik t' d ' . ' hengi bu andan itibaren bozulmaya ba§ z oy n ıs ame ın e seyır. !adı. 

FRANSA lerine devem ederek Bayrağı vi • İst.spor, Altınordunun sayısına muka 
layet hududunda Çorumlulara tev bele edemeden birinci devre niha;yet-

(Baş tarah 1 iuci sayfada) di etmişlerdir. lendi. 
ÇORUMDAN GEÇİŞ İkinci devrenin ba:;langıcında İst.spor Büyük Devlet vaZJfesini ve toprakla• 

!ular taraftarlarına ümid veren bir o-ı nnm ve imparatorluğunun mülki ta• 
Çorum 17 (A.A.) - Ebedi Şefi- )'1lll gösteriyorlardı. Fakat Hamdi, al- mamlığını muhafaza. etmek kaygusun· 

mizden Milli Şefe sembolünü taşı- tıncı dakikada Jkinci Altınordu golünü da olan Fransanm, yeni Avrupanın 
yan Bayrak bugün vilayet hudu - de çıkardıktan sonra vaziyet yne de- J müştereken tanzimi şartlarını galiple 
dunda Amasya bölgesi gençlerin • .ııı; ti ve bu sefer Altınordulular daha ı müzak~re etıneğe pekala hakkı vardıl' 

ağır başmaga b~ladılar. e bu Ingiltereye karşı bir tecavüz ba-
den teslim alınarak buraya geti - Oyun heyeti umumiyesi itibarile tat reketi telakki edileme«. 
rilmiş ve şehir haricinde on bin - s12 ve ahenksiz bir cereyan takip e- Eden'in Avam Kamarasındaki beya• 
!erce halkın coşgun tezahürleri ile diyor. ikı takım da ne telmik ve tak- natı ve Suriye tayyare meydanlarının 
k 1 - 1 \.Ut, ne de enerji bakımından bir mu- ıgiliz tayyareleri tarafından bombar-
arşı Qn:ırtı§ ve ugur anmıştır. va!akiyet gösteremiyor. 

dımanı, Fransanın hala bir Anglo - Sak 
Yirmi b~inci dakikadan sonra İst. son te<avüz fikri olarak teldkki etmek• 

M O S k O V a sporlular takımlarında değişiklik yap- ten imtina eylediği hususata inzimaJD 
tılar ve Tarığı ortaya aldılar. Tank, etmiştir. 

• . çetin bir didişmeden sonra 34 cü daki-
(Baş tarafı 1 ıncı sayfada) ikada İsi.sporun şeref sayısını çıkardı. MareşalPetain'in beyanatı, her türlil 

niiaka düşman olan Fransanın nokt.ai 
nazarını mükemmel bir tarzda i!ade 
eylemektedir. 

Mezkllr tamime, bundan böyle mem Bu golden sonra İst.sporun gayreti 
nu yerleri ve m~n!3Jtaları_ göster~ bir çok art.tı, fakat beraberlik golü çıkma
llste ilAve ed.llmişt.r. Bu listede bilhas- dan 2 - 1 Altınordunun galibiyeti ile 

Be,iktaf 3 • Altay 1 
ııa Arkang elsk, M u rmanak ve Lenin- b itti. 
rad mmtakalariyle Kareli Berzah•, Es
tonya, Letonya ve Litvanya Sovyet 
Cümhuryetleri, Beyaz Rusya ve Ukran İkinci maçı Beşiktaşla Altay oyna

dılar. Beşiktaş sahaya şu kadro ile çık
mıştı: 

Clermont - Ferrand, 17 (A.A. ) -
Ofi ajansı bildiriyor: 
Mareşal Petainıin Fransız - AlrnaD 

müzakereler! hakkındaki mesajı gaze
telerin ilk sayfalarında b!lyük başlık· 
hırla neşrolunmuştur. Bugünkü Fran• 
sız basınının başlıca mevzuunu da bu 
mesaj teşkil etmektedir. 

ya Cümhuriyetlerinin srı:ıT"" topraklan, 
Kief, Molmavya cümhhiyeti. Karade
nizin muhtelif limanlarıt, Kırım, Baktl 
petrol havzası ve Siberyanın muhtelif 
yerleri vardır. 

İtalya kralı Kara• 
dağda geziyor 

Roma 17 (A.A.) - İtalya Kralı 
dün Karadağın merkezi olan Çeti.. 
ne'yi ziyaret etmiştir. 

leoRSAl 
tsTANBUL BORSASI 17/5/941 FİATJ 

l Sterlin 5.ZZ 
100 Dolar 129.69 
loo İsviçre Frc. 38~ 
100 Drahmj 0.995 
100 Peoeta 12.89 
100 Yen Sl.0175 
100 is. kronu 30.98 
ESHAM ve TA H VİLA T 

İkramiyeli. %5 1938 19.08 
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~~PARA 
'\. \ ,HAYAT YARIŞININ 
~~-DİREKSİVONUDUR 

M.Ali1 Hüsnü, Rıfat, Halil Hüseyin, 
Sabri, Hakkı, İbrahim, Şeref, Şü.krö 

Altay da şöyle sıralanmıştı: 
Fikret Halil, Rafet1 Nuri, Ömer, Se

lf>.haddin, Saim, Hüseyin, İlyas, Basri, 
Mehmed. 
Maçı Selam; Akal idare edlyordu. 
Oyun Beşiktaş'ın bir aknı ile başladı 

ve top Altay yan sahasına yerleşti. 

B~iktaşlılar, Altay müdafasını yıpra
tan bir tazyik yaratıyorlar. Bu baskı 

1 tıncı dakikada ilk semeresini verdi 
Hakkı'dan ileri bir pas alan İbrahim 
topu ağlara taktı. 

Bu mücadelede Beşiktaşlıların daha 
avantajlı vaziyete geçtiği ve ikinci bir 
Jolün peşinde olduğu görülüyor. Fa
·at orta muhacim yerinde oynayan İb· 
rahıim, topu bir türlü kontrol edeme
nesi yüzünden, Hakkı ile Şeref ara
mdaki irtıbah keserek Altay müda!aa
:;ınm vaziyetini kolaylaştırıyor. 

İbrabimin bozuk çalışması Hakkı ve 
·reli de heyecansız oynamağa sevket

ti. Buna Şükrünün ve Basrinin isabet ... 
izliklerini iUlve ederek Beşiktaş bil-

Effort gazetesi diyor ki: 
c H.iUer - Darlan mü1.ftkatından sonra 

mareşal Petain'in Fransız milletine yap 
tığı bıtabedenin ehemmiyeti hiç kimse-
nin gözünden kaçamaz. Mareşalin kısa 
ve veciz olan bu hitabesi bütün tefsir .. 
leri susturacak bütün tereddüdleri iZ~ 
ıe edecek ve bütün meraklara cvap ve
recek ümidleri sabırlı yapacaktır. Ami .. 
ral Darlan Fransız devlet reisi He tam 
miltabakat olarak: Hitıerle müzakere 
etmiştir. Hiçbir fesatçılık artık müm .. 
kün değildir. Fransa yeni Avrupa ni
zamında büyük deı•!et vazi!esını gö~ 
cektir. Bu şu demektir ki şans ayağı· 
mıza gelmiştir. Hemde ne şans ... Büyük 
bir Avrupa ve müstemleke devleti ola• 
rak kalmak şansı. 
Fransanın düştüğü felaketten fevka• 

l.ide bir şansa mazhar oldu. Fransa bu 
şansı uçurumun dibine varmak tizere 
iken buldu. Onu kurtarn1ni:a tıek bir 
adam muktedir oldu. Bu adamı haki• 
kat.en bize tanr~ ... ;.;r.:Jerdi., -----= 

. 
~~ 

İoARE s İNİ siın 
JKRAMiYE:Lİ 

IS BANK-'SINDA 
HESA P A ÇAR 

r T. iŞ BANKASI '°' -======~~=::=!!:!ö====::::i::::==-----=~ 
Küçük tasarruf 1 

hesapları 1 
1941 ikramiye planı 
KEŞİDELER : 4 Şubat, 2 Mayıs, 

1 Aguatos, S İldnciteıırin 
tarihlerinde yapı.IJr. 

l!Ml İkramiyeleri 

1 adet 2000 Liralık = 2000.- Lira 
= 3000.-- " 
= 1500- " = 2000.- " 
= 20001- n 

= 3500- " 
=4000- • 
= 6000.-

3 n 10-00 
"' 2 

" 'l50 
" 4 n 500 .. 

~ 8 • 
250 

" 35 " 100 
" 80 " 50 • 

300 ff 20 • \.. "J 

Bahçekapu Agopyan hanı 
alma komisyonundan 

satın 

Kı!aatın Jhtcyacı için 153 buçuk metre ınlk'abı muhtelif eb'atta kereste 
20 Mayıs 941 salı iiinü saat 15 de Bah•;ekapı Agopyan han 27 Dumarada ko-
misyonumuz tarafından pazarlıkla satın alınacaktır. Eb'ad ve şeraiti komisyon• 
dan öğl'enUebilir. İsteklilerin mezkür gjinde komisyonumuza müracaatıarJ 
ilAn olunur. (3873) · 

,_ı_s_ta_n_h_u_ı_K_o_m_u_t_a_n_I_ığ_ı_S_a_tı_n_a_Im_a_K_o_m_i_s_y_on_'u, __ ıı_an_Iarı 1 
Çürüğe çıkarılmış bir at ve bir kısrak 19/S/941 günü saat 15 de BeşiktaS

taki hayvan hastahanesinde pazarhkla satılacaktır. İsteklilerin belli gün ve sa .. 
atte nıeıkO.r mahalde hazır bu1unmaları uan olunur. (3851) 

* ~~-~~~-------~~~--~~~~~~~~-~ 

Sqhibi: E. 1 Z Z E T, Neşriyat Direktörü: Cevdet KarabilııU. 
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