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Mi ili Şefimiz 19 Mayıs Şenliklerinde 
19 Mayıs bayramının Ankara.ya ait tafsilatını dün vermiştik, fl§af!~ 
Resimler; Sooısundan gelen bayrağın Milli Şefe verilişile, inonfınu 

Şeref Tribünün de göstermektedir. 
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Almanlar 
Giride as~ 
kerindird[ 
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f IRAKTA 1 
• ingilizler 
Fallujah'ı 
işgal etti 

= İNGILIZLER = 
Paraşütçüleri 
imha ediyor 

ıı---------------------------------~· 

= ERDÜN EMIRI = 
Raşid Aliyi 
tenkid etti 

ı , Giridde muharebe 
şiddetle devam ediyor 

Irak kuvvetleri tarafınd• n işgal edildiği söylenen 
Erdünü9 yerini gösteren harita 1 Erdünün işgali haberi 

henüz teyid edilmedi 
J 

------------------'Çörçil dün be
Akdenizde harp Ruzvelte yeni sa- Ha be şist an yanatta bulundu 

İTALYA GI. GOL -o----

Naci Şevket 
!Bağdada döndü 

1 Ah. t veriliyor h a r b i b i t t i Londra, 2-0 (A.A.) - Başvekil 
Mihuerin Marttan beri a ıye Çörçil, bugün Avam Kamaras;nda 
yaptığı taarruzlar, Alı.de- harp hakkında kısa bir beyanatta 

Sa voie ve 
Nisten vaz-

• 
geçmemış 

Vişinin yaptı
ğı anlaşmaları 
kabul etmiyor 

Kahire 20 (A.A.) - İngiliz umu 
mi karargahının tebliği: 

ni:zdelı.i asıl lnıili% meu- Vişi hükumeti Ame- Almanlar teslimi bulunduktan sonra, Almanların 
zilerine taarruz etmek son zamanlarda cenubi Yunanis- ALMAN - FRANSIZ 
için yapılmış bir yaklaş- ·kayı protesto etti m Ü h imse mi yor tanda tayyareler tahşit etmiş ve 

HÜR FRANSA 

Irakta, Irak kıt'aları ile kısa bir 
çarpışmadan sonra İngilız kuvvet
leri Fallujah şehrini zaptetmişler. 
dir. Burada mühim bir köprü sağ. 
lam olarak bulunmuştur ma hareketidir; büyük rı şimdi Girid üzerine muazzam bır M .. k / . Jıakk d 

::a'i:a~~,;:;~t,~nd:e" b:: Amerika Martiniğe Şimdi Sirenaikte mü· ~~~~~a ~alkmı~ ~ldu.ğunu bildir- ~=~ı/ğe n~;rediıec:~ a , , , , f 1 Başvekil demıştır ki: . 
alametler, bu taarruzun , altın daposu cadelenın ıkıncı sa Bu son birka gün içinde keşif Londra, 20 (A.A.) - Eski Fnınsıı: pek yakın olduğunu gös- oırerse - t l .. ç bl Yıı'nanis- tıududund•- Times'e bfidirildiğine gö-

ayyare erımız, cenu re Fransız efkarı wnumıyesı izahat al-

b h d ·ıecekm'ş has başlı ya cak mış tandaki tayyare meydanlarında m~lı: hususunda sabırsızlanmakt:ıdır. 
Yasan: Abidin DAVER 

/Nı.. kdenizde harp çct~n bir 
~ safhaya giriyor. Mıhver, 

İngiltereyi, Akdenizde 
vurmak kararını vermiş ve bahar
la beraber bu büyük taarruza baş
lamıştır. Şimdiye kad~~ .yaptıkla
rını şöyle hulasa edebılırız: . . . 

1 - Bulgaristan işgal edı!ınıştır, 

2 _ Üçlü Pakta girip çıkan Yu
goslavya ile Yunanistan vurulmuş· 
tur-

3' _ Mihver, Şarki Trakya bu· 

dutlarımıza ve Malaban ~u~nuna 
kara bütün Balkanlara bakım ol-

muştur; . . d 
4 _ Ege ve Yunan denızlerın e-

ki Yunan adaları - Girit müstesna · 
birer birer işgal edilmiştir; 

er ava e 1 . 1 (DevamJ 4 üucü ,arfadaJ İtalyanların Savo~ _ilzc~indeki iddia-
larından vaz geçmediklen hakkında şa
~,,.'llar cereyan etmekte ve Nis'e daiı· 

iki Fransız harp 
gemisi Martinik

ten ayrıllyor 

Aostt: D Ü k ü teslim 
olduğunu Musolini

y e bildirdi 

Nazi siyasetin
deki değişiklik 

istekler İtalyada tek:r.ar ö~_e sürülmek-! 
tedir. 
FRANSIZ ALMAN MÜZAKERELERİ 

Berlin 20 (A.A.) - Stefani: 

Berlin, 20 ( A.A.) - Düık d' Aoste
un teslim olması etrafında fikir 
beyan eden Alman askeri mahfille
ri İtalyanlar;n mukavemet için Al
man b~umandanlığı taı-afından 

Alakadar bir menbadan öğrenildiği
ne göre son Alman-Fransız müzakerele 

Yugoslavyanın taksi- ruıın netıceıerj haklı:md• bugün resmi 
bir tebli~ neşredilecektir. Mütareke ile 

minde takip e d i ı e n ;hdas edilen vaziyette büyük bir deği
• • şilf.lilı: hasıl olmadığı kaydedilmektedir. 

politika başka ımış 
tahmin edilen müddetten azla da- Bcrlin. 20 (A.A.) - ıtalyan - Hn-vnt' 
yandıklarını takdirle söylemekte- muahedesi hakkında mütaJea yürü~ 
.lirler. Bu teslimin General Rome- siyasi mahfiller Alm~nyanm Hı~•atis
, . . . . . tanla btına benzer bır muahede ımza
lın ordusu ıçın menfi bır netıce lamamış olduğunu teyld etmişlerdir. 
vermesi ihtimali yooktur. Çünkü bu Bugün bulunan l\al sureti Hırvatistanın 
vaziyet ötedenbeli beklendiği için !talyan boyat sahası dahilinde buluı;
lcap eden bütün vikaye edici ted- "uğuru! göstermektedir. Btı itibarla I-

•• • 
orçı arpva-

ziyeti hakkında 
izahat verdi 

Müttefiklere mühim 
tebligatta bulundu 

General Dö Gol 

Habbaniycde ve Basra mıntaka
sında ı-aziyet sakindir. 

(Devamı 4 üncü sayfaı.ia) 

Suriye hava 
üslerinde 
Hür Fransızların 
iştirakile yapılan 
akında Alman 
tayyareleri yakıldı 

lngilterenin Bey r ut 
elçisi geri çağırıldı 
Londra 20 (A.A.) - Ortaşark 

İngiliz hava kuvvetleri umumi ka 
rargahının son tebliğinde bildiri • 
len ve Suriyede Rayak tayyare 
meydanına karşı yapılan hava hü
cumuna hür Fransız pilotları da 
ıştirak etmişlerdir. 

5 _ İngiliz generallerinin ~ala· 
!arından istifade edilerek Lıbyd 
istirdat edilmiş ve harp yine Mısır 
hududuna dayanmıştır; 

b . I ,._ t talynııın kendi menfaatlarını sarih an- C Af "k d l 
ır er aı:.umış ır. !aşmalarla koruması tabi! görülmelidir. • rı a o r u a r ı 

1 Roma, 2-0 (A.A.) - Stefani: uvatistanın Macaristan ve Sırbistan!&, L"b •• d "l k 

1 

Dük d'Aoste Mussolini'ye bir q;n.' n hududlan henüz tesbit edllmemlş-ı 1 yaya gon erı ece 
. .. d ' k te !' ld - tir. Bu hududlar Sırbistanın mukadde- ı ,, 

mesaJ gon erere s ım 0 ugunu ratı tayin edilirken mihver tarafından ,,_.. -

Londra, 20 (A.A.) - Hür Fransız 
kuvvetleri Umumi karargfilu dün Lon
drada mümessilleri bulunan bütün hQ. 

(Dnamı 4 öncü sayfada) 

Kudüsten müstakil Fransız ajan 
sına gönderilen bir telgrafta bil -
dirildiğine göre yerde bulunan bir 

(Devamı 4 üncü sayfada) 
& _ Irakta ortaklar temin edile· 

rek bu memleket İngiltere aleyhine 

tahrik edilmiştir; . 
1 - Vichy Fransasınuı. masıle 

Suriyeye Alınan tayyareleri sev-
kolunmuştnr. Amerika ıteı&ıcumturu Ruzveltı 

Yedi madde içinde hulasa ettiği· s •• · tt k Londra 20 (A.A.) - al..,.ıye ar 
miz bu işler, Marttan Mayısa a• hfillerde beyan edildiğine göre 
tlar, yapılmıştır. Böylece Şarki Ak- ma . · ·ırk 
denizde vaziyet üç ay içinde, baş· Vichy hükumetinin sıyasetı .gı ı -
tanbaşa değişmiştir; fakat bütün çe tezadlarla dolu bir yola gır~ek. 
bunlara rağmen Akdenizde İngil- tedir. Bir tar~ftan ~~g~terey~ ar
tereye esaslı bir darbe indirmek 1 Suriyenin ıstıklalını mudafaa 
kabil olamamıştır. Akdenizin sev- :tmeğe hazır,.olduğunu bildiren ge 
lmlceyş bakımından bütün kilit neral Dentz, diğer .taraft~ Al:~~ 
mevzileri ve ehemmiyetli üsleri tayyarelerinin Surıyeye ınm 
Cebelüttank, Malta, fskenderiye, bu istiklalin tehlikeye maruz kal -
Süveyş Kanalı, Hayfa, Kıbrıs, Gi- masını kabul etmektedır. . 
rit İngilterenin elindedir. İngilte· Fransa istikbali bakımından gıt
reyi Akdenizde mağlup edebilmek tikçe tehlikeli olan bir uçuruma 
için, İngilizleri buralardan\ atmak süruklenmesine müsaade etm~kte 
şarttır. Böylece, l\farttanberi Ak- ve istikbalini terhin et?,'e~ted;." .. 
denizin şark kısmmda yapılan bii· Amerikada Vichy huk~n;e 1~'.n 
tün harp faaliyetlerinin hiçbiri j 2afına karşı duyulan ak~ulame ın 
kat'i netieeli bir hareket değildir; açıkça izahına devam edılmekte • 
hepsi İngiliz asli mevzilerine bir dir. 
yaklaşmadır. İngilterenin Akdeniz- Ruzvelt cbir dünya buhr.anı kar
deki vaziyetini bir kaleye benze- şısında bulunduğumuzu ~ıl~yoru_z. 
lirsek, Mihver üç aydanberi bu kn- 1 Milletimizin emniyeti'. ?':t~n hu~ 
lenin dış kuşağını teşkil eden tah- milletlerin emniyeti gıbı.~~um le 
kim at haltına varmak için, bu h~t· likesine maruzdur!• dedıgı _z~ma.n 
tın ilerisindeki ve önündeki manıa- Amerikan efkarı umumıyesını hu. 
ları ve setir birliklerini temizle- lasa etmiştir. 
miştir. Kaleye karşı asıl taarrruz, Londra 20 (A.A.) - Ruzvelte 
bundan sonra başlıyacaktır. Hiç (Devamı 4 iincü sayfada) 
fliphe yok ki Mihver, daha doğ
rusu Almanya, taarruzu yarını hı· 
rakaeak değildir. Bazı alametler, 
lıu taarruzun pek yakın olduğunu 
göstermektedir. 

bildirmiştir. çizilecektir. Bugünkü hal ~ekli Bismark 
Mussolini şu cevabı vermiştir: ·~ usüllerini hatırlatmakt:ı ve nasyonal • 
.Evet asaletmeab siz ve asker- sosyalist diplomasi usullerinde bir de-

leriniz her zaman kahramanca har- ğişiklik husule geldiğini göstermekte

bettiniz ve insanlarca yapılması dir. 
mümkün olan şeylerin hududunu Irak'la Almanya arasındaki diploma-

t .ili münaseeblleri meselesinin halledil-
aştınız. talyan milleti size hayran- mi3 olduğu fakat bu hususta niçblr 
dır ve istikbal hakkındaki kanaa- resmi tebliğatta bulunulamıyaeağı söy _ 
tinize iştirak etmektedir.. ıenmelı:tedir. 

Yeni Polislerimiz 
Dün polis okulunu bitiren 236 
genç memura diploma verildi 

başvekil Çörçil 

Londra 20 (A.A.) - Başvekil 
Çörçil Giride yapılan Alman taar· 
ruzu hakkında izahat verdikten ' 

j sonra, harbin diğer safhaları hak· 
kında demiştir ki: 

cAmba • Alaı;i zaferi, Dük D' A. 
osta ve Dükün elinde kalan kuv -
vetlerin hey'eti umumiyesinin tes 
Um olması ile neticelenmiştir. 
Aınba - Alagi zaferi, Habeşistan. 

da İtalyanların her türlü büyük 
organize mukavemetlerine niha • 
yet vermiş olan bir hareket olarak 
telakki edilmelidir. -Alkışlar. Şüp 
hesiz, cenupta çarpışma bir müd - j 
det daha devam edecektir. Fakat 
Amba • Alaği zaferi, muhakkak 
ki İngiliz veya imparatorluk kıt • 
aları tarafından şimdiye kadar ya. 
pılıruş olan seferlerin en şayanı 

kayıdlarından birinin zirvesini teş 
kil etmektedir. -Alkışlar. 

Haritayı tetkik eden bir kimse 

. ,, . . . ,, • • . 
• _, .. .. ... . "" 

Hazreti Muhammet 
Ve lslam Ordusunun Muharebeleri 

• B~b.in İslam ~lemİD;i~ merkezine sıçradığı bir sırada Arap 
.lilemının bususıyetlerını anlatacak olan üstad Ziya Şalcirin bu 

eserinde biiyük bir kumandan olan Hazreti Muhammedin mü
hiın muharebelerini <ılrnyacaksınız. 

Yakında Neşre Başlıyoruz 
...... • • . • --· . • -

Münakaşadan kaçınmama!ı 
Yazan: Selami izzet SEDE.S 

Bir meslekdaşımız, yüksek 
tahsile dc\"am edenlere memuri· 
yet ,·erilmemcsi kararına •Va· 
tandaşların iktısadi kabiliyetle
rine göre bilgi sahibi olmasına 
cevaz vardır, yahut yoktur diye
rek ikiye ayrılmasının halkçı 
prensiplerimize olduğu kadar, 
yüksek tahsil müesseselerimizin 
pyesine de aykırı düştüğilnö• 

aöy liyerek itiraz etmişti. 
Yine bu meslekdaşımız bu söz. 

kafi değildir, dinledikten sonra 
söylemek de lazımdır. 

Gerek yüksek tahsile deum 
edenlere 1ncnıuriycı \·crilnıenıe
si, gerek Üniversiıclill'ri ~ı·or 
kurslarına devanıa n1ccl1u.r tut ... 
mak asık münıokaşa mevzuu te
lakki edilmelidir. 

Almanya bundan sonra ne yapa·! 
eak? Geçenlerde, yine bıı sütun
larda •Akdenizde Kan manevrası» 

Bulgar harbiye 
nazırı Berline 
niçin gidecek ? 

1 
şu ciheti kabul eyliyecektir lti bu 
çorak arazide, cür'etkiır bir hare • 
keti ve harp ilminde fevkalade bir 

Emniyet ordumuza iltihak eden mü nevver memurlarınız iibide önünde bilgi sayesinde her türlü ümidin 1 

İerini dinliyen kimse çıkmadığı• 
aa yanarak bu sefer de Öniver
sitede kurulacak olan spor te· 
§ekküllerine kız ve erkek talebe
lerin devama mecbur tutulma· 
larına itiraz ediyor, Üniversitede 
mecburi hi<: · r şey olmamalıdır 
4iyor, batta derslere devam bile 

Bu iki kararda da belki isabet 
vardır, lal<aı mademki bu iki kn
rann da isab~tli oln1adq~1nl iılıha 
eden bir kaleuı çıkmıştır. şu lıaı.. 
de bu kararların IKAhPtlı olılt> 
e1111u isbat edeeek esh•lıı mut~ 

beler de meydana krınmolıdır. 
Bunun aksi: •Adonı sen de. io

liyrn isiediiinı ,.;;,·ıesin. bi• y•
pacağım11.ı yapar12. de111ı·li. a::ılıtt 

bir şey oJuyM. l\unı IH" liııu°" 
var? Zihinlerde nkd .. kahnı.JM• 
lıdır. Rö~·le da,ral,arda n;tjt.dı• '."ew 

ri rokflır. Esb•hı ntll~iJ.rlN ..... 
tünde açık nıiinakıışa ~alrnl •• 
dilm•lidir. !\tiinalıa•"dan ~. ,.,.. 

mak "7. rok \•erilen lı•nmı ..... 
lıetsiı\ij(İn• delfılrr eder dlyoru:a. 

başlıklı bir yazımızda izalı ettiği· - - il • k 
miz gibi, Almanya, bu denizin gar- Berlin mahfi erı ço 
binden ve şarkından İngiltereyi k t davranıyor 
iki cenahtan çevirmek istiyecck· e um 
tir. Şarkta ihata manevrası hayli Berlln. 20 (A.A.) - Yarı resmi blr 
ilerlemiş, Suriye ve Iraka tem~s monbadan bildiriliyor: . . 

R • mahfülerde olduğu gıbı yan 
etmiye başlamıştır. Mesele, bura· esın~ahfıllerde de Bulgar Harbiye 
da tutunmaktan ibaret kalıyor. Öy- ~~:;:,ı General Daskalof'un Berlın'e 
le tahmin ediyoruz ki bir taroitan il in gideceği hakkında kat'! ketumıyet 

(DevaJll} 4 üncü sayfada), ın~afaza edilin•lı:tedir. ~ 

İstanbul Polis Mektebinin ellı 
dördüncü devre mezunlarının dip. 
!omaları dün Yıldızda Polis Mek
tebinde tevzi edilmiş, bu münase. 
!>etle, Taksim Cünıhuriyet mey -
danında ve mektepte IDP.rasinı ya. 
pılmıştır. 

Bu devrenin 236 mezunu dün sa
bah saat on buçukta Taksimde 
Cümhuriyet abidesi önünde top • 

lanm1şlar, :!.bideye çelenk koymuş- ~evkinde muazzam bir iş başarıl -
lar ve and içmişlerdir. Merasime, mıştır.> 
bandonun çaldığı İstiklal marşile Cenubi Afrika birliği ordusu, 
başlanmış, mezunlar, İstiklal mar. bunda, çok mükemmel bir rol oy. 
~mı söyliyerek bandoya iştirak et- namıştır. Bu ordu, General Smuts· 
mişlerdir. Bundan sonra, abideye <lan ilen emrini almış ve şimdi bu 
Emniyet Müdürlüğü namına bir Çe \harp sahnesinde sefer nihayetine 
lenk konmuş, mektebin elli dör • .ermiş olduğundan, şimale doğru 
düncü devre mezunlarının birin - .Akdeniz üzerine gidecektir. (Alkış· 

(Devamı 4 ıincü sayfada) lar) (Devamı 4 üncü sa;rfaia) 

Acaba hu itirazı, bıı tenkidi 
dinliyen olacak mı? Zannetıni· 
yoruz. Halbuki büyle itiraz ve 
tenkitleri yalnız dinlemek değll, 
karşılığını da vermek çok isa
betli bir hareket olur. Bizce lıöy. 
le mevzuluı ya\ııız dinlemek 



SAYFA - :t -
Mevlevilik Nedir? 
Celileddini Rumi Kimdir? 

Yazan : ZİYA ŞAKIR 
-91-

Cenabı l\levlana'dan kalan ser- met eden yaşlı çelebiler, destars12 
pu~lar arasında, bir de (külihı sey- gezmezlermiş. 

Akan suların dura
cağı bir cevap 1 

Meşhur romancı Babakın yattı 

ğı odaya bir gece hırsız girm~, ka 

ranlıkta ayaklarının ucuna hasara! 

odadaki konsola yana~ıp onun göz 
lerinj karıştırmıya başlamış, bu a 

fı) ve yahut (kılıci taç) denilen Destar faslına da burada hitam ralık uyanan Balzak, hırsaın far· 
nn'e le adüf ediliyor ki, ikiye kat- veriyoruz. Ve şimdi, (Mevlevi el· kma vumtş, yattığt yerden onu 
!anabildiği ve ilice eldııtu için bu biııesi)nin şekline geçiyorıu. biraz gözledikteıı sonra sormuş: 
Is.im Yttilmiştir. • Cenabı Mevlana'nın giymiş ol· 

- Ne arıyersun orada hemşe-
Bu kiiliih ve yalıut lacın giyile- ı duldan üst. ve iç. elbisel~ri hakkın· 

cek yeri J11varlak, istü ikiye bö- da, muhtelı( vesılelerle 12abat ver· rim! 
lü~müş, yasst ve iki yollu ~lup, .o I mişti~··· Bu ~lbi.~le~le, tarikati~ Hırsız hiç. istifini bozmadan şu 
lkı yola <sn:rı ~s~üva) denden sı-

1 
lee!!Sus etmesı uıenne kabul edı-

1 
cevabt vermış: 

yah hat çekilmıştır. len kıyafet arasında baıı farklar _ Para arıyorum, para! 
Bu tacı ancak, (cezbei Rahman); gözüyoruz, Balzak gülmüş: 

ile (üstüva)nın esrarına vaklf ohm Mevlevi şeyhlerile dervişlerinin 
mümtaz zevat giyebilirmiş. İslan- elbiseleri, (harici) ve (dahili) ol
bulda bazı maruf (Mevlevi azizle. mak üzere ikiye ayrılır. Hariçte, 
ri)nin mezar taşlarında tesadüf e- herkes dilediği şekilde cübbe, şal
ıl.ilmektedir ... İşte, (mevlevi sikke- •·ar, entari, pantalon ve saire giy· 
ıi) hakkında edinebildiğimiz malii- mekte muhtardır. Fakat dahili kı

- Be adam demiş, ben orada 
gündüz para arıyorum da bulamı· 
yorunı, sen bu zifiri karanlıkta zor 
bulursun! 
Tıpkı bunun gibi, bir mamanı 

ınat, bundan ibarettir. Şimdi (des· I yafette, )ani (Mevlc\İ kısvesi)n- da dün yanımda cereyan etli. 
tar)a ge~iyoruz. 1 de, hiç değişıniyen ve hiç bozul-

(Deslar) sartk demektir ..• Buna· mıyan bir usul vardır. 
binaendir ki, üzerine sarık sarıl· J (Mevlevi ksvesi), ancak dergah
mış olan <.sıkke)lere (sartklı sikke) 

1 

ta giyilebilir. Hariçte gİ) ilmesı, 
sarık ız sıkkelere de (dal sikke) 

1 

usulden değildir. Bu kisvenin üst 
4enilmektedir. kısmı, (haydari) denilen yakasız 

Sikkelere bu sanklarm sarılma· ve ıuun bir cübbeden ibarettir. Bu 
lan da bir usule tabidir. Ve bu: <Übbeoin yakasına, göğüs hizasına 
ılestarlar, ancak (Çelebi efendi) kadar inen ve (üstüva) tabir edi· 
tarafından (tekbir)lenir, ve ait ol- len iki parmak enliliğinde (t) ve 
dukları zevata gönderilir. (Şeyh)-1 yahut (18) sıra, makine diki~i çe
l~r, destar vermiye ve yahut tek- ı kilmiştir. [Burada, istitrat olarak 
bır etmiye mezun değildir. şunu da arzedelim ki, Mevlevi ta-

Çelebi efendiler, sikkelerinin ü· I rikinde (9) adedi ile onun muzaaf
ıerine, (siyah destar) sararlar. lan olan adetler, mübarekti.r.. 
(Sikkei şerif) in altında, iki parmak ı Türklerde de (9) adedinin makbul 
kadar yeri işgal eden hu destann ve mübarek addedilmesi nazarı 
üst tarafı ince olup, alt tarafında! dikkate alınırsa, (MC\·levi tariki)
• yani sikkenin tam kenarına gelen nin tam bir Türk tariki olduğuna 
yerde - kalınlaşrr. Ve destarın ucu şüphe etmemek liizım gelir.] 
uzun bırakılarak • evvelce arzetti· (Dalıa var) 

Bir müessese tahsildarı, ahbap
lardan birine taksit alını.va gelmiş
ti. Bizim ahbap: 

- Bugünlerde on param yok, 
şimdi git de birkaç gün sonra bir 
uğra! 

Diye onu atlatınıya çalışırken 

tahsildar: 
- Hele hele dedi, şu ceplerini 

bir karıştır, birkaç lira bulursun! 
Alıbap bu sefer kahkahayı salı

verdi: 
- Yalıu, ben ceplerimde, ay ba· 

şmda bile bir şey bulamıyorum, 

nerede kaldı ki ayın yirmisinde 
birkaç lira bulacağım! 

Akan suların bile duracağı bu 
cevap karşısında bir kahkaha da 
tahsildar savurarak eli bo~ döndü. 

Osman Cemal KAYGILI 
ğimiz (taylesan) gibi. arluoya sar· --------------------------

f KUAM 

JDIS POLfTi~J 
Siper yapmıyanlara I r Amerikadan 

ithalat 

' Malzemeyi teslim 
etmek 

ceza verilecek 
Vilayet, dün kaymakamlıklara bir tamim 

ile yeni direktifler verdi 
Dun öğleden sonra vilayette kay 

makamlar, v:ıli muavini Raşid De. 
mırta~ın reisliğinde Seferberlik Mli 
dürü Ekremin de iştirakile topla 
narak pasif korunma işleri üzerin. 
de görüşmüşlerdir. 

Bu toplantıda hususi, umumi sL 
per ve sığınaklar hakkında görü -
şiılmüş ve halkımızın siper, sığı • 
naklar hakkında icap eden izahatı 
almaları ıçin her kazada teşkiliit 

yapılma,;ı kararlaştırılmıştır. 

Seferberlık Mudürlügıince de 
kaymakamlıklara dün şu hususlar 
bildirilmiştir; 

•Musaıd arsalarla bahçelerde nü 
mune sıpcrleri gibi halkımızın ye
niden siper kazmaları. Evvelce ha. 
zırlanıp da kış mevsiminde bozul. 
muş vey:ı dolmuş olan siper ve sı
ğınakların hır an evvel temizlenip 
yapılma;ı. 

Sayfiyelerde 
kontratlar 

Beledive 
kontrole 

aybaşında 
başhyacak 

Bir Hazırandan ıtibaren Vilaye -
timizin sayfiyelerile bütün ka. 
zaların ia belediyece konturat yok 
lamasına başlanacaktır. 

Her kazada umumi sıper yapma
ga miisaıd yerlerin sür'atle tesbiti 
ile buralarda temizlik işleri ame -
leleri ve az cezalı mahkümlardan 
da istifade suretile siperler kazıl -
ması.• 

Mahalle mümessilleri ve bekçi
ler bugünden itibaren mahalleler
de halka bu hususta teblığat yapa. 
caklar ve herkes bahçesinde, bah -
çelorri olmıyan halk da cıvarların
dakı arsalarda •müşterek siper. ler 

yapacaklardır. 

Bu emre muhalif hareket eden -
!er pasif korunma kanunu muci • 

bince kaaz idare hey'etlerile mah

kemelere sevkolunacaklar ve hak

' nnda 25 !ıradan 50 liraya ka. 

dar ağır para cezasile 6 aya kadar 

hapis cezası verilebilecektir. 

43 bin 
kahve 

çuval 
geliyor 

----0-

Portsaidden 8500 
çuval yük it' n .:li 

Brezilyaya sipariş edilen 43 bin 

--o-

Takas Limited Şir
ketine müracaat

lar yapıldı 
Sü veyşe her dört günde bir 

Amerıkan vapurlarının gelme
ğc başlaması piyasalarımızda 

tesirlerini göstermiştir. Ame • 
rikadan mal getirtmek için Ta. 
kas Limited Şirketine müte -
addid müracaatlar yapılmıs -
tır. Amerikadan ağır yağlar 
getirtmek için şehrimizdeki bir 

Yazan: Prof. Şükrü hbaa 

H arhin başlangıcında •pe
şin para ile Amerikada 
mal tesellümü• hakkın

daki Jonson kanunu Büyük Bri
tanyanın lehinde kafi bir durum 
gibi telilli olunuyordu. O zaman 
gerek Vaşington ve gerek Londra
da şöyle bir muhakeme yürütülü· 
yordu: Almanya denizlere hakim 
olamadığı için Atlantik denizini 
aşarak gelebilecek ticaret gemile· 
rine malik drı':"ildir. Diğer taraft•• 
halli ticaret gemileri olsa ve nak· 
liyatı serbestçe temine muvaCfak 
bile olsa peşin para ile ınübayaa 

fırmanın muracaad .r..a..... • 
içın ne altın ve ne de dövizi var· 

dilmi~ ve Ticaret Vekaletı ta • dır. Binaenaleyh Birlcsik Devlet· 
rafından bu firmaya 200 bin ler iki muharibe karşı ga) et bita-
liralık akreditif açılmıştır. Bir raf ve adil bir tavır takmdıl..ları 
firmanın da otomobil ve yedek halde filen temayül ettikl.-ri tarafı 
aksamı getirtmek için yaptığı himaye ve muhafaza etmiş oluvor-
mi.ıracaat tetkik edilmektedir. lardı. Almanyanın muhtemel İli· 

Hukümet Süveyşe kadar A· radarına da kendisinin dr İngifü 
merikan vapurlarile getirile • misalini takip etmemesi için hıç 
cek Türk ithalat mallarının bir sebep ve mani olmadığı soyle-
Port. Saidden İstanbula ve di· nrbilirdi. 
ğer limanlarımıza Türk va - Muharebe bida)·ette tahmin rdi-
purlarile nakledilmesi için lü- len yava~ ,.e durgun seyir ycrıne 
zumlu bülün tedbirleri almış. bilha.-.a Fransanın iznıihlalinı in· 
tır. taç eden harekat da hakiki bir ını-l_._ ____________ lr şek ınüsaraası mahiyetini alınca 

L k ı k ve tayyare ve denizaltıların Atlan· o anta ar on- tik nakliyatını ciddi müşkülata u~
rattığı sabit olunca Mister Runelt 

trol edilecek ilk formülün artık kiifi gelnwd;gi· 

Ekmeği narktan fazla 
satmak yasak 

ni müşahede etti. Esasen tahkikat 

kıtılır ... Siyah destar, yalnız çelebi 
efendilere tah•is ~ilmiştir. Onlar- l MAHKEMELERDE ve PO L 1 s T E 1 Bu yoklamalarda konturatsız ki. 
dan başka, hiç kimse, bu renkte raya verilen yerler bulunup bu • 

destar sarmak hak ve imtiyazJlla '-----------------------------! !unmadığına bakılacağt gibi her· 

çuval kahvenin Rio limanından Bazı işkembeci ve lokantact dük 
Türkiyeye müt:cveccihen yola çıka kanlarıntla ekmeğin narhtan fazla. 
rıldığı hakkında şehrimızdeki a - ya satıldığı tesbil olunmuştur. Bun 
Jakadarlara malumat gelmiştir. ! lar yüz dırhem ekmek için ınüşte
Münhasıran memleketimize aid ba rilerden 4 kuruş, elli dirhem için 
zı ithalat eşyası ile kahveleri ge • de 2 kuruş alarak bir kilo ekmeği 
tirmekte olan Brezil va vapuru doğ 16 kuruş iızerinden satmaktadır -
rudan doğruya İzmir veya İstan • lar. 

için İngiltereye gönderdiği en MU· 

temel arkadaşları da eğer Bü) ük 
Britauyanın ytkılması istenmiyor
sa Yeni Dünya ıuuavenetinin hızlı 
ve müessir olmasını istediler. Alı· 
nacak malzeme ve teçhizatııı be
dellerini peşin para ile tesvi)e de, 
mücadele nzadıkça, zorla,mı)a 
başlıyordu. Bu şartlar içinde •İare 
ve kira• kanunu uzun münakaşa· 
lardan sonra ıneclisten ç•ktı. 

malik değildir. Adı• k • d ı 1 hangi bir şüphe veya şikayet tak-
(Şeyh)lerin sardıkları destar da, ıye orı or arın- dirinde geçen yılın konturatları da 

( çele!H destan) ile ayni şekildedir. istenecektir. 
bul limanına gelecektir. Belediye Reisliği beher kiloda 

Ancak, rengi koyuca yeşildir. [Yal. d b • d •• •• Böylece kira ihtikarı yapılıp ya. 
aıa şu var ki (şeyh) olan zat, aslen a 1 r o g"' u ş pılrnadığı da tetkik edilmiş olacak 
ve neslen (şeyh zade) ise, destamı t 

ır. 

Dığer taraftan Port - Saıdde bu. 50 para gayrimeşru kazanç temin 
lunan kahvelerimizden 8500 çuval. eden bu halın kat'iyetle menolun. 
lık bir parti de Türk vapurlarile masını ve narhtan 10 para fazlaya 
nakledilmek üzere yüklenmiştir. satış yapmağa kalkışan lokantacı, 

öa tarafında kavisvari bir açıklık 
terkedilir.] 

(Mesnevi)den icazet alarak ders 
vermiye mezun olan (Mesnevi· 
Un)lar da, • şeyhi olmıyan tekke
lerde bulunduklan zaman • çelebi 

İki kişi kavga ettiler .. Birer ay 
hapse mahkôm oldular, fakat ••. 

efendilerin müsaadesile destar sa· Dün İstanbul adliye binasında de ledbırlerle şehrimizdeki ihtikar 
rabilirler. Bunlarm destarlarınm asliye dördüncıi ticaret mahkeme. vak'alarında mühim bir azalma 
reng\ de yeşildir. Ancak şu var ki, si öni.ınde, koridorda bır kavga ol- müşahede edilmektedir. Son za • 
ft!lebi ve şeyh destarları gibi, ta- muş, biroırlerinden davacı olan Ni manlardı ıthalat imkanları fazla -
manıen sikkei şeri~n kenarında 1 yazi ve Mehmed adında iki kişi, !aşmış olduğundan hariçten de bir 
olmayıp onlardan bır parmak ka· birbirlerini bir hayli dövmüşler - çok mal gelmeğe başlamış ve bu 
dar yüksektedir. j dir. Hadıse şöyle olmuş'.ur: .-azı~et ihtikar rnaksadile mal sto., 

(Nayzenbaşı)nın desları, ban· Nıyaıi ile Mehmedın aslıye dör. ku yapanl:ırı endişeye dü.şürerek 

!ardan tamamiyle farklıdır ... Bu düncü ticaret mahkemesinde bir ı ellerindeki mallan normal fiyat -
destar, ötekilerden ince ve ensiz. davaları vardır. Bunlardan Niyazi,· !arla pıyasava sürmege sevketmiş. 
dir. Birbirinden kosaca fasılalı bir Fehmi adında birisini şahid olarak tir. Alakadar makamların sıkı kon 
şekilde, iki çizgi halindedir. Ren·• göstermiş, fakat dün, mahkeme • trollerıle alınan cezai tedbirler de 
gi, • keza - )eşildir. nin önünde, Fehmiye: ihtikar vak'alarının azalmasında 
(Kudümzenbaşı)nıo destarı ise, - Ben senin şahidliğinden vaz- müessir olmuştur. 

daha hafif olup, adeta bir çigiden geçtim.. istemiyorum! 
iltarettir. Demiş, 1'u söz üzerine Mehmed 

Bunlardan farklı olan, yalnız müdahalede bulunmuş, aralarında 
(imam destarı)dır... Mevlevi der- başlıyan münaka~a kavga halini 
giihlarındaki imamlar, tarike men- almıştır. Yetişen mübaşirler ve ad 
sup oldukları için (sikke) taşırlar. !iye polisleri kavgacıları ayırmış • 
Fakat bunun üzerine • diğer imam- !ar, iki taraf birbirinden davacı ol. 
!ar gilıi • malum olaa umumi şe- duğu için, meşhuden, Sullanah • 
kilde beyaa sarık sararlar. med birmci sulh ceza mahkemesi.. 

ihtikar için yeni bir formül 

Fiyat Mürakabe teşkilatı son 
günlerde şehrimizde yapılmakta o 
lan bir kalay ihtikarile meşgul ol 
makt:ıdır. El altından bir kilo ka 
layı 650 kuruşa kadar satmakta 
olan bir müessese hakkında bu . 

günlerde son karar verilecektir 

Haber aldığımıza göre bu müesse-Cenabt Mevlana'nın • erkek ev- ne verilmi~ler, muhakeme netıce • 
lit kolundaa • sülalesine mensup sinde, hopr ikisi de bırer ay hapse 

&e cürmümeşhuda karşı bir tedbb 
ol- ve sadeee (çelebi) unvanını mahkiirn edilmişlerdir. Ancak, bu 
tapyaa evat da, sikkelerinin il· karardan sonra taraflar barışmış - olmak üzere satacağı kalaylarıı 
zerine siyü ıle9tar sarmak iıntiya. lar. cezaları isl<at edilmiştir. 
ıruu muhafaza ederlermiş. Ve hat- lbtikir vak'aları azahyor 
ti, .soa asra katlu, K•,..ı. ika· Hük\ımetin aldığı sıkı ve yerin-

... --... ..~------------'"'!"----------------, 

.,~~~~~~~! 
MfteDifi: iRFAN DOOAN 

Edebi Koman: Z9 

paralarını bir kaç ı;ün evvel alır a · 

ta ve müteakiben malları teslin 
etmektedir. 

faza etmekliğim icap ediyordu . 
Konuşmaları çok uzun sürmedi . 

Bir iki dakika sonra ayrıldılar. 
Herhald~ Suad vaziyeti biliyordu. 
Belki de beni atla~tıktan bir kaç 
dakika >onra gene buluşacaklardı. 
~laksadları beni şaşırtmaktı. Fakat 
ben buna ehemmiyet bile verme · 
dim. İkınci buluşmaları artık be • 

tllc gün hep bu şekilde geçti. Ek., licesine sevdiği nişanlısına ev • nim için mühim değildi. Onları 
ser vaktimi Fazılın yanında gt'Çir· lenme zamanına !:adar yakın ka. bir an için yanyana gördüm ya ka. 
dim. Akşam üstü ele bir müddet 1 lacak. fi .. vaktile Emelden bu hususta ma 
Suadı. takip ettim. Fakat netice * lı'.ımat almamış olsaydım ve, Sua-
boş çııktı. Berid.le buluşmadılar. Bugün her ş~y bitti. Suadlc Be- dın bir kaç gündür bana gös'.er -

Ertesi gün alay komutanının ya. ridi Beyğlu cadd.-.ınde yanyana diği aliıkasız hareketleri bilmesey
ııına gittim. Alayınn değiştirmem· konuşarak g·del"!erken gördüm. diın, bunda o kadar şüphe etmez.. 
deki sebebi sordu. Annemin rahat. Dernek ki Emel yalan söyleme • diın. Fakat iş böyle değildi. Bu se. 
Sl'-lığını bahane et.im. Şarkta bu- miş .. Dört gündcnbcri Suadı ta • beple Suad ayrılır ayrılmaz derhal 
lunan dayıma daha yakın kalaca. kip ediyordum. Beride ise hiç uğ.

1 
Beridin yanına ka.ştum ve bütün 

ğırnı söyledim. Beni sevdiği içın fi-" ramamıştım ve uğramak niyetinde metanetimi muhafaza ederek iki 
kirlerimi makul buldu ve istidamı de dcğıla.m. üç kelime ile onu reddedebildim. 
Kolorduya havale etti. Eğer bu iş Nihayet, bugün onların ikisinı Onun vazifeli benden fena idi 
olursa; hem ben ve hem de Fazıl bir arada yakaladım. O anda bü - Ağlıyacak hale gelmişti. Rengi uç
fazlasile sevineceğiz .. ben aldatan tün asabım sarsıldı. Kendimi na • tu ve adeta titremeje başladı. O • 
fazlasile sevineceğiJı. .• Ben stl zaptettğimi bilemiyorum. Bü • nun bu sahte hareketleri benim 
=~tan bir kızdan tama. tün bar<Jketlerin' konlrol edebil. aldanmama lt.if.i ~- Şiın. 

uzaklaıac&Rım. O dle de • mem içiA ~ mlllıa - diJe kaw •ldelzmt&1 ama, o va. 

Fandık çuvallar. 
yarın bU'•kılmıyacalc 

Çuvalla hurda fındık ihracatı 
hakkında Ticaret Vekaleti yeni 
bir kaı·ar vermiştir. Bu karara gö
re çuvaldan tasarruf etmek için 
50 kilo nurda fındık doldurulan 
ve mütebaki kısmı bükük çu • 
vallara badema 60 • 95 kilo hu=da 
fındık konulacak ve bıı suretle ilı.. 
raç edılecek\ir. 

Berker ticarethanesi hakkmda 
yapılan tahkikat 

Beyoğlunda Beykcr mağazası • 
>ın kundurolar uzerinde ihtikar 
aptı;":ı hakkındaki ihbar üzerine 
•hkikata geçilmişti. Fiyat Müra -

"abe Komisyonu ve Vekalet mü • 

Kayıkhane ınhibini kaçmnak 
iaeyen il,._ 

İlyas adında bir kayıkçı, Sutlıi • 
cede kayıkhanesini kiraladığı Be • 
tul adında ı;enç ve güzel bir kıza 
1\şık olmuş, bir gün Sütlücede so -
kakla Betulü çevirerek tabanca 
çekmiş. kaçırmağa teşebbüs etmiş, 

kızın bağırması üzerine etraftan 
yeti~nler tarafından yakalanmış, 
ikinci ağır ceza mahkeme:;ınd~ 4 
ay yirmı gün hapse mahkfrm edil • 
mişti. Temyiz mahkemesi bu kara. 
rı nakzetmiş. İlyasın yeniden mu
hakemesine dün baslanmıştır. Mıid 
·~niumumi ve davacı eski kara!'da 
ısrar edilmesini istemişler, İlyas, 
nakza uyularak yenideı! muhake • 
me yapılmasını ve cezasının kaldı. 
rılmasını talep etmi;ıtir. 

Mahkeme, Temyizin nakız kara· 
·•na uyulup uyulmamaSl için ka:ar 
·erilmek ü~ere duruşmanın başka 
üne bırakılmasına karar vermiş • 

ttişleri tarafından yapılan tet -
i'der ndicesinde, Beyker rnağa • 

'asında kundura fiyatlarının yüz -
0 yüz kırk 'lisbetinde fazla oldu. 
u görülmüştür. Ancak, Fiyat Mü-

'ir. ·akabe Komisyonu, harpten evvel 
• Beyker mağazasında kundura Dünkü ihracabmız 
"iyatlarının bu derecede olduğu i. Almanya~·a son günle!'de mühim 
·n bunun ihtikar addedilemiyecc miktarda tütün sevkedilmeğe baş-
ınütaleasını izhar etmistir. Müd 'lanmıştır. Dün yapılan 750 bin li. 

~eiumumilik bunu senelerdenberi ralık ihracatın mühim bir kısmını 
'"vam eden ihtikar mahivetinde l lütün teşkil etmektedir. B.undan 
'lakki elmiş, Beyker Limited "ir. başka İsviçreye tiftik, Çekyaya 
~ti mes'ul müdürü Lerara hak - 1 barsak, Romanyaya ve Ftlistine 
.ında takibata geçmiştir. balık gönderilmiştir. 

kit bir şey bilmiyordum. Çok fena olmuştum. Onun ya • 
Üstelik beni kabahatli çıkat'tna· nında iken asabiyetimin tesirile 

ğa kalktı. Yaptığım işlerden hah • kuvvetlenen adalelerim, beni ayak 
setmeğe başladı. Zavallı kız ... Za • ta tutabilıyordu. Fakat kendısin -
val!t iki senelik nişanlım ... Öyle den a;rrılınca bütün dermanını ke· 
güzel bahaneler buluyordu ki, her sildı. ilk geçen bir taksiyi çevire. 
•eyi bilmeseydim belki de onu din 'rek evime doğru hareket ettim. 

leyebilirdim. Fakat Ferid artık al. Annem, her vakitki sinir buh 
datılamazdı. Sen bugünden sonra ranı tesirile ağlayıp didinmeğe 
beni değil, sevmeğe başladığın Su- ba~ladı. Onun bu hareketı, bir ni
adı aldalmağa bak .. çünkü, bu se· şanlıyı terkettiğim için değıl, beni 
nin için bir ihtiyaç .. sana bir tek rengim uçuk bir vaziyette görü -
ni•anlı yerine bir sürü erkek la • şünden oldu. Dünyada benden baş. 
zım.. ka kimsesi olmıyan bu kadın, ev • 

Keşl<i teyzezadem olmasaydın .. 
çünkü ailemde senin gibi bir kıza 
ben yer veremiyeceğim. 

Sokak ortasında durmağı mana. 
sız buldum. Bir sürü teminat din

leyecek vaktim yoktu. Bütün al -
datanların tabiatıdır. Kendilerini 
haklı çıkarmak İçin her şeyi ya • 
parlar. Bunun içın son sozumiı 
~yledim ve kendisile artık alfilı:am 
kalmadığını bildirerek JHJDdee 

!adının üzülmesine tahammül ede
miyordu. 

Kendisini teselli ettim, fakat o -
nun b2nı teselli etmesinı isteme • 
dim. Çünkü teselli de bir nevi aL 
datrnak değil miydı? Halbukı alda
nacağım kadar aldanmuıtım. Bun. 
dan fazlası olamazdı ki. 

Benim için ne Kaıltköyde bir 
teyze ve ne el.. onun kızı Berid kaL 

(Arma ... , 

ışkembeci ve emsali dükkancıların 
ıhtikıi.r suçile müddeiumumiliğe 

teslim olunmalarını dün kayma • 
kamlıklara tebliğ etmiştir. 

Karaköyden T akaime 
yapılacak yeni yolun planları 

tamamlandı 
Karaköyle Taksim arasında ya. 

pılacak olan yeni yolun planları • 
nın hazırlanması bitmiştir. 

Plana göre bu yol Yüksekkaldı. 
rımın arkasından ve Firuzağa ci • 
varındaki yangın yerinden geçe -
cektır. 

Yolun istikametinde geniş yan • 
gın yerleri mc>vcud olduğundan 

fazla bir istimlak masrafını mucib 
olr-4yacaktır. Yolun bazı kısımla. 
rında beton köprüler de yapıla -
caktır. 

Taksimdeki aaha ifraz 
edilerek satılacak 

Taksimde Dağcılık Klübü önün. 
den ve yanındaR başlıyarak Sipa. 
hi Ocağına kadar uzanan sahanın 
arsalara ifraz olunması işine ay ba 
şından itibaren başlanılması karar
laştırılmı~tır. 

Bu ifraz yapıldıktan sonra ar • 
s;;.Jar satışa çıkarılacak ve beledi. 
yenin göstereceği yeknasak plan 
ve tipde olmak üzere apartıman 

yapma~ı kabul ve taahhüd eden 
halkımıza müzayede ile satılacak· 
tır. 

Vali Ankaraya gidecek 

Vali ve Helediye Reisi Lütfi Kır. 
dar bugünlerde Ankaraya giderek 
muhtelif şehir işleri hakkında a • 
Jakadar Vekaletlerle temas ede -
cektır. 

içkili yerlerde telefon 
bulunacak 

İç.kili yerlerin hepsinde telefon 
bulunması zabıtai belediye tali -
ma~namesi nıucibince mecburidir. 
Fakat bazı yeni açılan içkili yer. 
"erde telefon bulunmadığı görüle
rek bu hususta kaymakamlıklara 
.ebliğat ::apılmuıtır. 

15 Münhale 150 Talip 
El-ektrik, Tramvay ve Tünel İda. 

!"elerinden askere giden memurla. 
· ın yerine Hl kişi alınmak üzere 
ıır ımtihan açılmıştır. 
Yarın yapılacak olan bu im'iha· 

ıa dün ak.•ama kadar lise ve orta 
mektep mezunlarından 150 kız ve 
erkek talip müracaat etrni~tir. Bun 
'arın ekseriyetini bu yıl mektep • 
!erden mezun olan ııençlu teşkil 
etmektedir. 

İngiliz Başvekili Mister Çörçil 
son nutkunda bu kanunun da kafi 
olanııyacağmı açıkça tebarüz et· 
tirdi. Müşarünileyh dedi ki: Bize 
Anıerikada silib ve mühimmat tes
lim etmek kili değildir. Bu aletleri 
İngilterede biziın elimize vermek 
lazımdır. 
Dünyanın dört köşesinde, Akde

nizde, Pasifik denizinde, Afrika 
sahillerinde ve açık denizlerde, her 
tarafta hazır bulımmıya mecbur o
lan \.'e askeri ve ticari sevkiyatı 
himayeye memur olan Büyük Bri
tanya donanması bu muazzam sa· 
hada dağınıktır ve Fransanın ara· 
dan çıktığı tarilıtenberi bu işkri 
yalnız ba~ına başarmaktadır. Bina
enaleyh her tarafta en lrunetli bir 
vaziyette olamaz. 

İşte iki haft.adır Amerika devlet 
adamları memleket efkarını bu on 
düşünceye alıştırmakla meşguldür. 
!er. Şimdilik Amerika sahilleriı•
dcn bin mil ınesa{e~·e kadar tlcarl'I 
gemileri muhafaza edilmekte ve 
böylece İngiliz do11anma,ıııın hi
maye işi biraz halifletilınektedir. 

Bu sahayı genişleterek tıi İrlanda
ya kadar teşmil etmek lazımdır. 
Hariciye Nazırı (Hul) dünkü ate~li 
nutkunda •Gönderilen lıarp malze
mesinin İngiltereye \·arması çare· 
lerini Amerikanın temin cdeceğiı.i 
teyit etmi~ir .• Ne şekilde bu gaye
ye vartlacağı tasrih edilmesi he
nüz Mister Ruzveltin bu bapta nİ· 
hai karan Yermemiş olduğunu gös
termektedir. Cümhurreisi geçen 
çarşamba ııünü hir nutuk irat ede· 
rek bu baptaki fikrini izah ede· 
cekti. Fakat eski Cümhurreisi ve 
İaşe Nazırı Mister Hover'in ihtı· 
yata davet eden hitabesi Beyaz Sa. 
ray misafirini biraz daha temkinli 
olmıya sevketmiştir. Herhalde bir 
luoç gün daha matbuat ile ve devlet 
adamlarının ağzile propaganda l·a· 
pılacaktır. Bau mahfillerin muka
vemeünl kırmak lazımdır. Maama
fib çok vakit geçirmek, teredıhit· 
lerle kıymetli zamanlar kaybet· 
mek vakti .çoktan geçmiş olmak 
lazım gelir. Yugoslavyaya v.ıidedi
len muavenetin bir kısmını te~kıl 
eden malzeme Kızıld.!nize varabil
dii!"i vakit Yugoslavya izmihlali 
çoktan mühürlenmiş bulunuyor· 
dıı. Büyük Britanyanın mukave
meti her tarafta devam ediyor. 
Afrilu.da Sollum önlerinde Gene
ral Romelin savleti yeni hazırlık· 
tar yapmak üzere durdurulmuş· 

tur. Habeşistanda İtalyan orduları 
Adisababanm sukutundan kırk beş 
giin sonra nihayet teslim olmu~tur. 
Burada knvvetli bir İngiliz ordusu 
gerek Mısır, gerek Yakın Şak mü· 
dafaa veya taarn1211nda kullanıl
mak üzere ııerl>est kalacaktır. 

(Devamı 3 üncü »l faı!a) 
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lr-BUGON-°' r GÜNÜN MESELELERi Jl &.r ırt~ 1 s ı v A sıı \.. "anemoııanı 
• • • l v Azı y ET J Bilhassa milletler arası sulh '"' Harbin daha faz· • -~ 4<~~ -~ı 

Amerika e l Ç 1 S 1 harp, ıktısad ve sıyaset munase - M ol" 
Fransa fngiH ereye kar betl~rile hareketlerine aid olan 1 • ı· .. . as rni lle Aoata 

M t k ~ nez h b . k ·1 mes ul sı!'aset adamlarının hata - a genış ıgecegı Dünkiiniin muajları 
a SU0 ay ŞI ar e gırece mı !arını mille.ler öderler veya bun - bı"r hakı"katbr Babeşistaııdaki son ıtahan ktıv-

1 ,. • !ardan <k>;ian felaket ve musibet · retlerini& ea lıü;yük kısm~ ~lm-j e i a C l Ver m l Ş 1 Suriye vaziyeti nezaket.ni mu - ler:> uzun seneler katlanmak mec· maııdaııile, erkinıharbin,,iJe ıes.-
hafaza elmekledir. Londradan ge- bııriyetinde kalırlar. Yazan: HiimiJ Nuri lrmaJı lim otolu. · 

~ len haberler, Alman tayyareleri - 1939 harbinden evvelkı yıllarda, Ş ki aı~k · - j so" zcu·· su·· n Ün ga nin S · d kt d am dostluk, evvel ve sonraki iktisadi _ar_ nıri ada ki ftalran kuvvet-Almanlar 11.500 met- Haf k haftada bır apon . • unye en geçme e ev geçen Cihan Harbinden 90nra ik • 1 leruıın ba~kumandanı v hal . 
------------- zeteciJerİn suallerine eylediklerini, tayyarelerle gönde • tısadi buhran her sene biraz daha muahedeler, mukavelelerle mute - • K aiuwı oğl Dük d'A e . ~~n 

rede çarpışan k k ır rilen A!man sivil ve askerlerinin fazlalaşınca ve niha~et 1929_1930 akip askeri muvaffakivelleri, de - le r eslim u osto lııgdız. 
a ç e r e mıs verdigw i cevap bir kısmının lraka geçmekte, bir da hii.d deYTelere gı·rin- İngilte- v.am eden ablukadan s~rstla.maına. re l M olınıı· .>'• ~ru \"er~len 

t l kullanıyor k ,_. ~~ ·~ F. 1. 1- . h · 1 · ısenra 1US0 ınıre bır mesaı gön· ayyare er r A - k D N B B ·ısınının da Suriyede kalma ... a Krallığı ve Buyuk Britanya İmpa· Sl, 1 ıs ınn muse•'l mu acır erın d rd' M r . d Dük L • 

di h '""P851 Y 1 Ye C e . Tokyo 20 (A.A.> - . . . ıı- oldukların b·u, __ , .. edir Anla ı·ska'nınd:ı ısrardan dog"an Arap e. ı. usso ını_ e e nararetb Londra ?O {AA) - Şirn a\'a "" l b 1 1~· · - ratorluğu, dominyonlarile müs - b 
günkü gazeteciler top anlı.sının aş şıldıg" .. y· · h··1ı:· eı· Al menf"ı muka\•emeıı·, lraktaki mu··ca ır cevap .. nrmı'- Nanemoll.a: 

muharebeleri 9000 metreden fazla d h b" ı ına gore 'i'ı u um 1 - temleke\eri murahhaslarını da\''!t la B l• r çok gıda ma • Jangıcında, ecnebi mu a :r er su • ile laşm da delenin "··! . M.h , d 1 t - llılesaı ra bayıldım dogrU>U .• 
ır. tı.falarda yapılmaktadır. Naziler baş! d 1 manya yaptığı son an a ederek Ottava kn-.c..ra"•ını top • ~aması, ı Hr eve - _, _ _,, .li tti 

allerıni sormaga . ama an evve Al vll"' ·- r • . ...,.... •e ı ve e . 
M e. 109 tipinde ye bilhassa yüksek delen· bulunamıyor k • manların Suriyeden istedikleri lııliı. Neticede verilen bir takım ka.. .erının yardımla.rı üzerine Suriye- . . . 

Japon hukümetının mer ezı is - gibi ıs· read t 1 •• k b 1 nın, havalısinin harp ha-ketlerı·- - ltalyanlann bu ...... kahra-
ır. lıfalara çıkaL'lerek 11.500 metre ·· ·· t.ec'l ı e e me ermı a u ey • rarlarla İngilteredeki muhafazakar ·~ 1 u b nl 

UL or· F ansız tilıbarat ofisı sözcusu gaze l er - le . t" ne sahne olması ı·hti ali . man •~an meş u ur amma. bu 
ır. tı"fada çarpışabilecek -ni bir tay ' _Bükreş 20 (A.A.) - ı r ıı d uı mi§ ır. partinin mümessili hükumet, di - m erı mez • L--' "b" ·· 

ı- dcu kendisine zor sua er en sor kür ihmallerin tevali eden maküs ....... ar ~an ıne benuz rastlamam:ş-
yare kullanıyorlar. aıaru>ı: . mam••ını rica etmiş ve müşkiil su- Diğer taraftan İngilizler Habe • ğer memleketlerın ithalatına kar- tık.. 

İn Ahaliye yı·y'l!cek maddelerı te - - .,;5 t -'- b k 1 k tl ııeticelerı tarzında te15kki oluna • Bu tayyarelere mukabil giliz. allere cevap verebilecek vaziyette •· anua ser est a an uvvc e - şı ana\·atanın ve dominyonlarla 
lerin son model Spitfire ve Hurri- mini halen Rumen makamla.rının bulunmadıg· ını söylemış· tir. Bunun rini Filistinr.ı sevketmektedirler. mii<temlekelerin gümrüklerinin ka bilir. 

1 
b ı 1 · · teşkı'l etmekte. S · d k R d 1· ·ı·~ t l cane tayyareleri kullanılmaktadır. aş ıca meşga esını - üzerıne •özcüden, Matsuoka ile uı:ıye e i ayak tayyare mey a- pılarını kapattı. Bu sakat tedbir ngı "'re gaze e erinin verdikleri • 

Sunday Times g112etesinin muha dir. Her ne kadar Romanya mu • Birl..,ik Amerika devletleri büyük nı Ingiliz ve hür Fransız tayyare. iktisadi buhranı gümrüklerinin ka haberlerde, Her Hill<•r - M. Darlan 
. . . . · kemmel bı'r ziraat mernkke\ı ıse -, !er· t f d k b b d ı 

Radyoda 
m<inaluıfa hırı hava harbının bu yenı tabıye. d . k dd 

1 
. . ('(Juu bun elçisi Grew arasında dün yapılan ı ara ın an te rar om ar ı .

1 

pı arı yabancı milletlerin emHası. konu~masından. Fransa - Almanya 
lerini anlatarak Stratosferde mu - e yıyece ma e erının - '.' mu·· ıa·kata daır lafsilılt vermesi ri- man e. d. ilmiştir. Hür Fransız tayya- na kapanan milletlerde iktisadi sa. muahedesi maddelerınden bahso • 

d b .. ı · ·k sulünc tab• bu- 1 ilk bo b t harebe etmecre mahsus bombardı - an oy e \esı a u ca edilmi.şlir. Japon mümessili de re en defa Suriyenin m ar - lah 1'usule getirmC'di. hracat pa - lıınuyor. AITupa donanma.sıle, cbu 
man tayyareoleı·ı·nı·n yakında mun. lunmaktadır. Bu usul derhal m~r- . . dımanına ış'·tirak tmiş bulunmak. 'za-lar d 1 d·- 1 k t 

Ankara radyosu yaplıi:ı ~·enılik· 
!er arasına bir de münakaşalı kon
ferans koymuş .. Nan .. nıolla: . t . kt. Gazeteler her gun mevzuubahs mülakııtın hususı hır e 1 - ı ar aşan ıger meme e - vük Avrupa miistemlekelerıo ida.. 

lazam hizmete gireceklerini der· ıye e gırecc ır. tah zı'varetten ibaret oldugu· cevabını tadır. Suriyede Vişi hükümetine 

1 

lerde ise ayni buhr • ., genişledi. - Vedat !'<edim T-r bu ınunak:ı
~lı kouıqmaları şimd.lık tehir et· 
se fena olmaz. dcdı 'e ~zlerini 
şiirle bitirdi: 

k ı l .,,...derek: halkı bu , · d ta d h- F resinden de bahisler 'ardır Sun -p~ etmektedir. Amerikadan gelen ma 8 e er ne,..- • vermiş ve Grew'in Matsuokaya bir aı yyare. afi topları ur ran • İngiltere hükümeti bu hatalı ha. 
Boeing sistemindeki uçan kaleler didalı mmnuniyetle kabul etmege nezle i13.cı verdiğini söyliyerek Ja. sız ve İngıliz tayyarelerıne ateş reketile A\Tupanın her tarafında vedek. Fransa yüksek kom'.seri 
sayesinde İngiltere bu hareketin ve disiplinli olmağa davet edıy~r. pon haricıye nazırının Avrupa se. açm_ıştır. Ancak Vişi hükıimetinin ı ve bilhassa cenubu şarki ile Bal - general Dcntz'in hitabesinden dün 
başında gelmektedir. Bu tayyare - !ar. Haftada iki defa et yen~ce • vahatinden döneh beri nezleden ~urıy~ye .yapılan hava taarruzla - kanlardan Orta Asyaya doğru uza. kü iki müttefiğin fiıli muhasım ol
ler 9000 metre irtifada 2 bomba tir. Tereykagb-, ş.:~::n;;,ı;;:ı~~l~ ~=- ;,.uztarip bulunduğunu ilive et - d.ıntı şundilık bir harp sebebı ad - nan sahalarda, Brezilya, Arjantin maları ıhtimalleri de anlaşıhyor. 
nakledebilmekte ve saatte 400 kilo ancak ço U>U . ...., l mış· tir. e mıyeeeğı anlaşılmaktadır. Bu,- vesaire gıbi cenubi Amerika mem- Yarın neler olacak• Harbın ihtı. 

rı'k edilebilmektedır. Ev kadı.n arı, nıınl be b Fr Alın b 
l k . _. a . ra er ansız • an . ır !ek-etlerinde bulunan pazarları AL Iatlarile :;irayct sahaları hakkında 

- Şu gürültülü zamanda dinl"
diğimiz münakaşalar kafi değil mi 
ı;auki!- ~I. K. 

metre yapmaktadırlar. Bu kudret. 
et başka bombardıman tayyaresi 
yoktur. Bu irtifaa çıkan bir bom • 
bardıman tayyaresi bir çok dafi 
toplarının ateşinden masun bulun
makta ve avcı tayyareleri için de 
kolay bir av teşkil etmemektedır. 

biraz vivecek tedarik edebı m_~ 50000 • k •• ligı tatbikatın 1 kadar ın · 
· ' l sıne ten mu· . ın nere ere - manyanın, ltalyanın, Japonyanın kat'i hükümkr vermek imka"nla _ iimldile her gün mağaza arın ° - kı af ed ğ' ld" 

nünde uzun müddet sıra beklıyor. teşekkiJ koleksiyon ~ d ece ı meçhu ur. Al 1 hulül;er;;~· ~tif~~elerile nüfuzla • rına nasıl malik olunabilir"' Mü -
Bir temizlik ameleaine 

kamyon ~rptı 
!ar. Ekmek de bulunamamakta .ve on ra ve Vaşington Vişiyi - 'nna er e mış o u. cadelenin şiddetleneceği, harbin 
haftada bir kııç kere ekmek yerme Kopenhag 20 (A.A.} - (Stefa • man itfüakma girmiş telakki et : l' Jt.. sahasını genişleteceğine dair haki. Temizlik amele.inden Hus > :n 

oğlu Nuri Vılayetin önundc çalı -
fırken bir kamyon çarparak muh. 
telif yerlerinden yaralamış, kam • 
yon, kazayı milteakıp kııçmı;tır. 

nusır L'ipası yenilmektedir. Son ni): Maruf Danımarkalı kaşifler - mektedırler. Hür Fransızlar, Vışı _
1 

. b d katler karjiısında bulunulmakta • 
mahsulün fena olması esasen mev. den Willıam Landbeck, vefat et • hükumetini 1ıel'in eden bir beyan.. En sag am, sulhte ve ıca ın a dır. 

Amerikada 
En büyük kara ma· 

nevralan başladı 
Nevyork 20 (A.A.) - Umumi 

Harptenberi Amerikan Grdusunun 
yaptığı manevraların en büyüğü 
dün Vaşington mıntakasında baş· 
lam ıştır. Vaşington garnizonundan 
35 bin kişilik bir 1<.ııvvet San· Fran 
sisko ile Los Anııelos arasında yarı 
yolda bulunan King City'y? sevke
dilmiştir. En büyük Jıarekit bura.. 

- da yapıimalı:tadır. Bu ay içinde bü. 
tün memleket dahilinde mühim 
harekat yapılacaktır. Manevralara 
piyade, topçu ve tank dafi batarya
ları iştirak etmektedir. 

cud un buhranını va!ılınle;;tırmış - miştir. Müteveffanın bıraktığı ye. ! name neşretmişlerse de ne bu be - harp zamanlarında hakiki m<inasi- j 
t· Ö ··müzdcki mahsulün bilhas- gaııe mıras, bugün dünyanın bü - l yannamedcn ve ne de Amrikanın le garantili dostluklar, iktisadi mü s:· bui~ay bakımından iyi olduğu tün memleketlerinden toplamış ol- ! teşebbüsünden müsbet bir netice nasebetlerdeki kuvvetlerin derece· 
memnuniyetle anlaşılmaktadır. Ba duğu 50.000 sinekten müteşekkil alınması çok şüphelidir. Çünkii Vi- !erile ölçiilürler. Bir!C'iik Amerika. 
zı miistehlikler tarafından yapılan lrolleksiyondur. şi matbuatı Ruzvelt ve Amerika a. nın, 1919 sulh muahcdelerinin im. 
toptan mübayaalar bir panik baş • leyhine tiddetli nesriyata başla • zası üzerine kat'ilcşen infiradçı si-
langıcına sebebıyet vermış _ve b~ Malzemeyi fes- mışlardır. o kadar\i bu neşriyat yasetine, ilctisadi hareketine, sabık 
hal resmi makamların faıili;'"Ctını Mihver memleketleri gazetelerini ı Fransa Cümhuriyetinin yalnızca 
son derece sekteye uğratarak ha • lim etmek bile geride bırakacak dereceyi bul- çırpınarak tekrarladığı gayretler, 
yatın. pahal~asını intaç etıni_ş- (Baş tarafı 2 nci gyfııda) muştur. Vişi'nin karan üzerinde müslıet neticeler, semel'eler \"er . 
tir. Bükr~in un ihtiyacını temın en fazla müessir olan 1iınilin, Al - medi. 
etmek maksadile hiik:iimet bir kD- Asıl Büyük Britauya adalannda manyarun AJsas • Loren müstesna Daima tekrarlanan bir söz var • 
operatif kurmuş ve Bükreş fırın • dayanış daha harikuladedir. İllı:ba· olmak üzere Fransız topraklarını dır: Şimdiki harpten e\•vel İngil • 
cılan bu teşekküle iştirak etmiş • har ve mayıs gelmiş hatta geçmek- garanti etmiş olmasıdır. tere hazırlığını yapmamıştı. De . 
!erdir. Fırıncıların tacirlere müra- te bıılunmnş olmasma nığmen •- * mek ki 1919 dan sonraki senelerde 
caat etmeğe lüzum görmeden un- dalara asker çıkarma işinin yapda- lakaydi yalnız iktisadi sahalarda 
!arını doğrudan doğru ·a bu koo • mamakta olduğu anlaşılmaktadu. · değildi. Milletler Cemiyeti vasıta· 
peratiftcn a ıyorlar. Doğrudan doğruya adaların istili- l-zlanda Dıı.nimıı.rkadan ayn\dı sile tanzim ve on r edı en Av. 

~- sı keyfi:retinin pri hırakılltiı - Nevyork. .ııo (AA) - Copen- rupa veya Cihan devletleri derno.lı: 
Ametjkada timeadife ~~ümkün SB)'lldığı tahmin e- hague'dan Ne".Y"""k Times gazete- rasisi nizamının mü da faa'.sı' keyfi _ 

ritç.ilerinin talebi dılebılır. _ . . sine çekilen bır t~lgrafa göre, İz- yetile, İngilterenin, Fransa ile Bir-

,.__ cm ... ~ 20 (A.A.) Ucretlerın ha lıJd d b h tm · B"" .. k 0 
.. . ı Esasen Führen• lM! !ıarbıne landa adasını Dıınımarkaya .bağlı-ı !eşik Amerikanın milli müd· faa -

Amerikada tevkif educu ,,,_-, . . - zr ar an "' se esı uyu yan şahsi rabıta feshedilm~tir. !arının hazırlıklarının tamamlan _ 
I arttı:rılm~ ı'?1' yap!ılma.kta olan Brita?ya bl~giıhnıa _sal~rma~ İzlaııdarun 1918 senesindenberi ması mes'uliyetlerinde de ihmal • 

Vaşington,~.:.) .:_ Nevyork ışçı tahrilciıt_ı şımdı demıryollarına zorlugunu tcslım mahıy~~~de~ır. müstakil bir devlet olarak tanın-1 ler, hatalar devam eylemiştır. 
ve New..Je--'de yap!lan araştır· sirayet etmiştir. . . Amerikanın da mcnalünl hUD.a· makta olduğu ve Danimarka ile a- '! 

·-ı El! Bu üc.ret z":"'mı talebı 10, Hazı- ye etliği Yeni Dünya siyası .. • rica·ır.astnda mevcu.t yegane bag-ın Da- * 
malar neticesinde 120 ecnebi ıs di! kumpan• alanna • (j 

l randa şımen er ·' Iİ.ll<:e de tekrar edilen ıngı z m_ u. · nimarka Kralının ayni zamanda Almanyanın, 23 Ağustos 1939 da İsland"a tecrit kampına konu muş- akt 
tevdi olunac ır. kavemeU çııbak de.Uldenmelidir. İzlanda Kralı olmasından ibaret Sovyetler Birliği murahhaslarile 

;tur::':::~~~~=-:-:--:::-:-:-~~~~=--=--:~~~~~~=-::-~~ ·:,;7~;-;~~~~~~i'!!' Hüseyin Şükrü BABAN bulunduğu lıatırlatılmaktadır. imzaladıkları ademi tecavi.ız ve 

~"{ASKERİ VAZİYET 
llR-.....: ' ' o 

G1R1DE iNDiRiLEN ALEMYAENNr~2l&R 
LERi VE CEPHELERD 

~ün Avam Kıım&r4ıStnda 

l!:::J beyanatta bıJwwm t ngi -
!iz başvekili Çörçil, dün sabah 
Girid adasına Almım pıtTIJ§ii.ı • 
~!eri mdirildiğini haber per • 
miştiT. t~ıi.z b4fVekilmn 11er
diği mal'llma.ta göre, hava.dan 
inen bu Alman kıt' alan Yeni 
Zelaftd4 Uceri ellrisesi giı,rmif 

olcıuk Giridin Sııd& U-..ına 

atıtmıştır. 1500 kifideıt ibaret 
olan bu Alman k.t'olan derhal 
ciddi m~ yapmaflar 

ve bir a.slceri luıstımeyi ıM !1f! • 
çirmişterıiir. lngiü.z kıt' alanmıı 
vaziyete lıdkim olduğu bildı • 
riliyor. S°" Zttmmıl<mfa Giride 
Alman lıava hi.icımılannın sık • 
laşma.stma sebebi bu ~ilse 
hazırlık olarak miitale« edil.e 
bıHr. Maa.ıruıfiA 1500 kifilik bir 
ku~·vetle Suda lim.flmnı" ele 
geçirilmesi pek muhtemel de • 
ğildir. 

Ş imali Afrikada Sollvm'da 
ilci tanıf moıörlü kıı.troet-

1 eri anısında muharebeler de • 
vam etmektedir. Atmmı motÖT
lü kuvvetleri Sollumun cenıı. • 
buOO- bir taızm.ı.2'l gir4m.if • 
lerse de İngilizler bu taarruzu 
piiskürtmii§lerdir. Londra, hô. • 
it., /mr ıopnıklanııda bugii.n 
hiç bir Alman ve İtalyan aake
ri kamam~ olduğunu bildirmiş. 
tir. 

ı r4kta çarpışmalar olmakta· 
dır. Boğdad ile Habbamge 

taı/ı/llft ~ ....ıında "" • 
ı .. ıw.'4 l'aUw:ıık ıehri İngi!Uı: 

kuvvetleri tıı:rafında" işgal e • 
dilmistir. Bıı şehir BağcJ.a'!-a 
30.35 - kilometre ~fededir. 
Ş h . . al eden fnl]&!ız kuvvet-e n ışg • • 
!eri Habbaniyeden ı!erlem~f • 
(erdir. Nehir üzerinde bir köl! -

- .. de tahrip ecWmede-n lrı. 
runıın iri& 
gilizlerin eline geçtiği bild • 

mektedit'. 

H abeşistanda Amba - Ala-
ği mevkiinde ,,.ukave • 1 

mette bulunan ltalyan. Kral .ıa
ibi Dük D"Aosta bı'itün ıruvvet
lerile berd>er düıt teslim 0~ -

mıtft'ıır. !)ük'Üft teslmı olUfU ile 
Şarki Afrikadaki lta!yan idare. ' 
si sona ermektedir. Bundan son 
ra Habeşistanda muntazam as -
keri htıffkıit bitmiştir· Çete har 

bi şeklinde birkaç noktacJ.a m'."' 
ferid mııkavemetler gorii.leb'.lır· 
se de italyanlarnı bunu duş -
man bir muhit içiııde uzun za
man idame etmelerine imkan 
yoktur. Bu sebeple Juırekıitrn 
kısa bir zamanda ı.amamen tas
fiyesi beklenebilir. 

S uriyedeki ~ayak tayyar.e 
meydam Jngiliz ve lıur 

Fransız hava *"""etleri hırıl • 
fından tekrar bombardıman e • 
dilmi§tir. Beyrııt ve civannda • 
ki tayyare dafi topUJrı tayyırre
lere ateş açmışlardır. Alm~n 
toyyııre!eri Stı.riyedell geçwı.ege 
ve Iraka gitmeğe devam ed.i -
yor. Tayyıı:re'lerie Irakıı gönde. 
rilen Alman sivil ve asfcerlerı -
nin bir kısmmtn da Suriye4e ) 
kaldıktan bildirilmeloteıdir. { 

* 

Hakikatte o masada oturan 
dört ~i onunla hiç alakadar ol
mamıştı. Yalnız onların yanın
dan geçerken içlerinden biri, 
iriyarı bir adam başını kaldıra
rak yeni gelene soğuk bir nazar 
fırla.tmıştı. Loiseau buradan u
zaklaşmak için içinde doğan ar
zuyu güçlükle yendL Masada o
turanlardan birinin müthiş yum
ruğu a1t:nda <Büyük Gazete.nin 
bir nüshası duruyordu. Bıı nüs
hada Janine'in bir makalesi var

dı. 
Boş masanın önündeki aş~ 

sıraya otururken Li.osea.u. güç
lülde: 

- Bir balon! 
Diyebildi Şundi dört kişi ara

sında cereyan eden muhavere
nin bir iki kelimesini işitebilmek 
için dikkatle kulak kabartıyor
du. Fakat masadakiler alçak ses
le konuşuyorlardı. Buna rağmen 
demin kendisine bakan iriyarı 
adamın şu sözleri siiylediğini 

işitti: 
_ Hata etm~in ... Bu işin bıı 

ge<:e bitmesi lılzımdi! 
Mavi gözlültlıi adam cevap 

verdi: 
_ Kız da:ha vatmamıştı diyo

rıım sana! 
İçlerinden bıri sordu: 

-Öyle ille ne diye 00.,aya gel
din? .. Beklıyemez miydin? 

İriyarı adam sözü kısa kesti:' 
_ Kifi! dedi. Burada kuman

da eden benim! 
Sonra mavi gözlüklu adama 

dönet"ek ila\'e etti: 
- Sen yine oraya döneceksm 

ve bu işi bitireceksin! 
Loiseau bu gizli muhaverenin 

sımnı auıhakkak: surette öğren
mek i$tiyordu. Dört kişinin otur
du,iıu masıuı:a birk<ıç adımlık m!>-

-- - -- ' 
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safede bir teleficm kabinesi var
dı. Oraya gitmekten b~ka çare 
bulamadı. Ve iriyan adamın son 
cümlesile maVi gözlüklü adamın 
cevabını oradan dinledi. 

Mavi gözlüklü meçhul adam: 
- Peki! 

Dedikten sonra yerinden kal
karak .kapıya doğru yüriidü. Loi· 
seau artık tereddüt edemezdi. 
Janine tehlikede idi. Her ne ba· 
bas.ına olursa olsun, onu koru
mak lazımdı. Bunun için danse
deıı çiftlerin arasından kendisi· 
ne bir yvl açarak ilerledi_ Çinko 
tezgahın önüne gl'lınce patrona 
birkaç para uzatarak mavi göz
lüklü adam:n arkasından kapa
nan kapıya dıoğru yurüdü. Fakat 
duvarın yanındı;ki masada otu
ran üç kişiye bakmak n<'den ak
lına gelmedi? Eğer bakmış ol
saydı iriyarı adamın onu ilÖSte
rerck güldüğünü ve yanındaki
lere dirseğile vurduğunu gönn~ 
olı>rdu. 

İçerideki ışıklarııı tes\ri. ile so
kak şimdi daha kar.anlı.it görünü
yordu. Loiseau i!trafaıa ha.kını
yordu. Fakat mavi gözliiklü a
dam ortadan .kaybolm14ttı. Sağ
da koşan bir adanun ayak sesle
rıni işitir gibi oldu. Gazeteci ce--

ıraretle, faıla düşünmeden gürül
tünün geldiği tarafa ~tu. Fakat 
sok.ak o kadar karanlıktı ki ... 
Sokak fenerler! kesif gölgeleri 
delemiyordu. Loiseau öroşuyor
du, ne yaptığını 'bilmeden koşu· 
yordu. Ona bir tek düşünce lıA
ılrimdi: Gözliiklü adama yetiş
mek:, Janine'i kurtarmak! 

Işıksız bir geçit, dar bir so
k.ak. .• Bu geçidin, bu solı:ağuı 
ağzında çöp birikin tileri var ... 
Loiseau gözleri ile karanlığı del
mek i..ti;ıormıq gibi bakıyor ... 
Fakat karanlık esrarını muhafaza 
ediyor •.. Birden çöplerin yanın
da bir şey kmııldadı. Gazeteci a
dalelerini gerdi ve mücadeleye 
hazırland~ Fakat \lir lahza son
ra içi ferahlıyarak kendine gül
dü. Bir kedinin foslorlü gözlerini 
görmüştü. 

Loiseau karanlık sokaklarda 
faydasız yiiriiyii§üne devam et
mek üzere dondü. Sokağın ağ

zından geçtL Birden ensesine 
müthiş bir darbe indi ve yıldı
l'ırnla vurulmuş gibi olduğu yere 
yıkıldı. Kendini kaybetmeden 
evvel genç bir kızın hayali göz
lerinin önünden geçti. 

i1.ıDAT! 

Bu saatte Janine ne yapıyor
du? 

Genç kız nezaret altında bu· 
lunduğunıı anlayınca arka~ı 
.Loiseau'ya telefon el1n4ti. &ııı
ra perdelerin arkasına ~aklana
rak tıadısclerin cereyanını taki
be başlamıştı. Mavi gözlillı:lü a
damın hareketlerini gözünden 
.kaçırmamış. arkadaşının geldı
ğini ve her ikisinin de tıir müd
det sonra bi.I'biri arkasından u
zakla$tıbnı i!Örmii§tu. 

(Dalıa nr) 

Hamid Nuri Irmak 

rs~ı;:A;lıanN:S.ı öldürüldü?) 
Yazan:M. Sami Karayel

Ruslar, Kırım ve Sivastopol seferinin ka
deme kademe acısını çıkanyorlardı 

Yiizde altmışı eshanu unıumıye meselelerı idi. Hersek geçidkrınde 
senedile tediyeye bağlandı. Bu se- vucude getirdiğimiz ıstihkimlar 

heple bii->bütün iş çığırından çıktı. yıktırıldı. 

Devlet bu mali müşkülat karşı - Sırp, Karadağ ~!eri bıter bit -
sında bocalayadururken Ruslar, mez, Raslar, bu sefer de Eflak ve 

rrplan ~yaklandırdılar. ~lgra -ı huğdan menlMI çalcantılan u, 
dın \'aroşunda bulunan İsıam aha. beyliklere de ecnebı prensı tav nı
li üzerine tasallut ettiler. Tıirk le Devleti Aliyeye olan rabıt..";arı. 
topçuları da .lı:aleden Sırplılar üze- nı katettiler. 
rine ateş açtı. 

Ruslar, feryadı blstılar. Asıl is. 
yanı yapan Türklere hücum eden 
Sırplar olduğu halde bilmukabele 
temini asayiş için top ateşi edıldi
ği ileri sürülerek Ruslar, Fran • 
sızları da yanlarına katarak kıya
meti kopardılar ... Ruslar, Avrupa. 
yı lnşlrırtıyorlardı. 

- Türkler, Sırplar üzerine top 
at.eşi ederek teleflerıne yürümüş • 
!erdir. Bu, bir cinayettir. 

Mesele büyüdü. .Asilere karşı 
hareket eden Devleti Aliye, keneli 
memleketi ve tebaası üzerinde htı. 
kim olamadL Ve, temelli olarak 
Belgradı Türk askerleri tahliye et
ti. Bununla beraber Belgrad va • 
roşlan dahilinde bulunan bütün 
Türkler lerkidiyar etmeğe mecbur 
aldular. 

Ruslar, ecnebi müdahalesini vü
"ude getirerek Türkleri bill mu • 
'ıarebe Belgraddan çık&rmağa ter
•,;,·atan eylemeğe muvaffak ol. 
nuşlardı. 

Rusya, Abdiilınecid devrinde Kı 
run muharebesile Devleti Aliye • 
1:n Pariste kazandı.ğı mevcudiye -
ı yalı: etmek için çall§ıyordu. 

Bu, Belgrad darbesile Rusya, 
>aris muahedesinin vücude gelir -
dıği beynelmilel tekeffülü ilk ham 
!esile yıkmış bulundu. 

Sırphlar, Rusların teşvilti!e B~l 
gradın ellerine geçmesini istiyor • 
!ardı. Belgrad ve civarı kalelerin -
de bulıının Türk" askerleriru ve 
Türk ahalisini muhacir etmek ıs ~ 
tıy:ırJardı. Ruslar, Eflik. Buğdan 
tarafından SU'bistana küilı~·etıı as. 
keri rnühlmınat ve silah ~rmiş
lerdi. 

Rus;"a, Kırım ve Sivastopol se -
forinın acısını kademe, kademe çı
karıyord11. Taraf taraf Osmanlı u!. 
kesinde ihti.Liller ve şak~veıler 
vücude getiriyorlardı. 

Buğdan w Eflikten sonra, Gır d 
isyanı viicude geldı. Ceziredeki 
isyan her memlekette emsali giı • 
rülen ısyan kabilinden ıken ale • 
me kar~ı bir renk ve halde goste. 
rildi. 

Ruslar, şöyle propagandada bu -
lunuyorlardı: 

- Memalilti Osmanıye gayri -
müslim ahalisi devleti metbuaların 
dan hoşnud.suzdurlar ..• Bı.ı sebep· 
le isyan ediyorlar_ 

Bu, isyan ile hem Gır!dı Yuua 
nistana ıltihak eıtırmek ve hem 
de bu sırada Hıristıyanların hüs • 
n iilıailerıni i;;tilısal sevdasına dil.;· 
dü. 

Fransa imparatorluğunu Devle
ti _Aliye aleyhıne ilet eden Rusya 
mukemınelen rolünü ovnu"ordu 
İngiltere yalnız kaldığı içın · sessı~ 
duruyordu. Fakat, bitaraftL \ün • 
kü Rusya Avusturya, Prusya \·e 
Italya devletlerini de !ttil,-ad na 
almıştı. 

Girid ısyan ateşi içınde ıd ı. Tu k 
kara, deniz kuvvet.eri G·rtd ısı:a -
nını bastırmakla meşguldü. Ve, 
muvaffak: da oluyordu. 

Fakat, Rusya buna da miıdahale 
e~ti. Türk kara ve denrz ku\~\·ct~e· 
rinin tedibden vazgeçmelen · ı ,_ 
!ep ettt. 

Ruslar, Gırıd isyanından ıstıfa· 
de ederek Sırplıları tekrar kı kır•
tıla.r \'t', Sırbıst.anda bulunan ve 
kalelerde mevki almış olan Türk 
askerlerıni çıkarmağa ,.., lı:alelerı 

Dev'etı Aliye, Rusların bu entri- '"lk\ırmaea muvaffak oldular 
k~larım ortaya ~oydu ise ~e ecne. . Devle•ı Aliı-e, Şı!iırmış vazı~ette 
bı de\'l.etlerce hıç hır t sırı olma - ıdı. Çuııkü. yalnız ·alınıştı Onu 
dı. Çok geçmeden Karadağ me:;e - ·tutan İngıllere de }"alnız kalmı,tı. 
lesi patlak verdi. Karadağlılar mu Rusyaııın peşıne takı!an dcdetlcr 
vaffak olarak ilerlediler. Her.sek müttehit bir kütle ha'. nde hareket 
geçidlerıne girerek vaziyeti vahım ediyorlardı. 

bir kle sokmuş ise de Serdarı Ruslar, İ lav ittıhadını vilcude 
Ekrem Ömer paşa. lediblerıne gi. getirmek içlıı bir ceınİ)t't teşkıl et. 
deceğ; sıralarda Rusya, Fransayı 1 m~erdı. Bulgari.tan, B. sna, ıı"r. 
~ne t~karak doğrudan doğruya •ek, Sırbistsn dıyarında ou ccr,,,
mudaha . .:de bulundu. Halbuki. bu I yet Rus yardımile fevkal;ıd faal 
meseleK>r Devlet.ı A.U~enin dahi!! bir rol ovnuyordu. (Daha var) 



l-IADiSELER VE.. '"\ 
c.-BAŞMUHARRıRLER J 
Dun alqamki &"Iltelgnı!ta Etem İz-ıparatorlutundan ıı.tiklii! vicUle ayartıl

zet Bcn1cc • K ime ka ·ş ı muda!aa?> bai dıfı cUndl'nbt·ri muztaript.ir. BilJı.aı.,ba. 
lıgı altında yazdığı başmakalede Surı- C'emi:veti A.k'\·aıwla.n aynldıktan Vl 

ye yük.sek komi~cri G.!neral Dentz?ın manda hakkını kayebttikt.eıı sonra. dahi; 
nutkunu mevzuu bahsederek Surlye ve Frantta.nm Suriyelilere 'kreddtı.tsuz., ka· 
Lübnanın vaziyetini tahlil ederek, Har- yıt&-u. ve p.r~ istikl;i.llerinl 'Vermesi 
bın İraka sıçrayı.şının yakın ve orta lazım .,.elirken; bU;ikls Surlıyeyi ~ 
'".rk milletlerinde doğurdu~u büyük a-ıhukuki bir manda ile dt-Jil, tam ve fili 
takayı izah etmektcdır. Etem Izı.et Be- mUslemleke lıa.llode ve elinde iulması 
nıce mak.aleslnde Geııeral Dentz, İngil- Suri) e b.aJ..Uıcb. nasıl bir muhabbet ve 
terenin aldığı tedbirlere kar~ı Vi~lnin laad,ak.at ifade TC izi bırakabllirT. Bu 
battı hareketini ı.a.v ip eder mahiyet ve 'ıvazl:yetıe Suriyeli anca.k harp sonımda 
R'.ı~~ n~t.kunu haksı~ bulmak:a ve $ur:'Ye:,-e hürriyet istlklil ve kuvvet «~ 
Vışırun Surıyenin bır mıhver Ussu ha- tiret"ek olan cttm<*raslltt'fl sadık ve 
line gelmesine miliıaade, batta yardım muhabbelkir llala<ak •-e belki de l>u 
etmekle, İngiltere İmparatorluğunu ve nazdı; anlarda Surl,vonln müslalıbel la 
orta prk milletlerini tehlikeye koydu- mamJ.ıimı ve lstl.Id:il!nl filen ta.ııM<ltnk 
ğunu söyledikten •onra ,öyle diyor: oatıı.,,-ma lnılbl ettirmek ;çln onun 

«() lıalde, blllıiıı Ya.kın ve Orta pr- emniyet .v• bürrlyetı yolunda mücade
t.m anaı.ı.n va&iJ'etinde 1>"'1ınan Su- I• ednı ln&"UWer tam ve &('ık muzalıe-
,..enın vaziyell; dbelle ili, İtıı'iUderlret halinde buhııı1'Caklır.> . 
~ bl..-a cıer<eecıe ıı..,yali e.lıeınmiye.. Etem izzet General Dentzın :t.lıh,·er 
u habdir Te bu ebıe:ntmiyci n~e kuvvetJerine kCillı müsamahakAr dav
teıclbtrleri eelbedecek mah~yett(l'dir. :hı- ! ranmas.ı.ıu tasvip etm.iyerek makalesini 
pıizleı"; ın. ~bir olarait Fili · i~ ya- 1 fi• cümlelerle bitiriyor: 
lım buhm&n hava üıı ve meydanlanııı İ «Fraı...adan ve Sıırlve ,.- ltoml
boaııbanbman etnı.;,J.erdir. İubma ıö• serlruien '11 ....ta ve iııtllclıalde !ste
re - <ilitr müoelsel battkeUuin de 1 nen "'7ö fıuııey:.t bat;ııula Suriyede 10 
la.kip-~ m.ulıakka.ktır. Zira.. Suriye ma ısa takaddüm eden vuiyetiıı oldufu 
başıboş veya FransaD.m elinde mihvere ıc1tri iade n mdhatazası . ve mihverin 
aça bir ftaı>ı hal~ bın!r>laına.s ve ... ı bemanırt !br a.ı.erı taaliydfııe fırsa.I 
iter ne ~ olma. olsun; on.. ye 1 'Vumeme!ddir. 
Y&ltuı Şaıtt emıııVetlnln mubafuası. ıı. ı Bu ~rvenln ~ taşacak lııer ha.. 
•vııwıaıı bırakılımmak ,..,-.,. ve w mrri muJı&kluk ki teyakkuz ve ~ 
li ~· l"ettlim-dlr. ' .-i;reUe mukabeleı;inJ del'ba.l sörmok.ie 

cVll&lyd ba - elddi, iıayall ve ula l"eelbııiyettkllr.> 
,..ıı.v iken; SarlJodtt.I yiiUek komı
Genenı Dmlm; fnc;ıı:. hareUttııi i;ısvlp 
veya leftddU.- Hür Franeaya Uübak 
edeoeti 7trde; biliüo n-u ve slbııi
rcıli Ue İnciltereye Ur., Vl,idaı .e A-

Balkanlarda 
• • 

y enı nızam 

ınlııı.I Darlandan daJıa bumane bir da.. ., __ ,da N edd" Sadak cAcele 
n.n ~ na ör al1*bır -.er- .._..... ecm ın 
ID"1l:kıcl.ir ve ° C e n. GOfraya oturan aç misafir> ba;,lıklı baa-

.> makalesınde, Yugoslavyanın mağ!Qp o-
Etem t~ Benice bundan ~a Ge- J luııuıdan aonra Balkanlarda İtalyan~ 

neral Dentz m Ingil.lz tcdbırlerin' haksız ' ların kurduğu yeni nızaruı mevzuu 
cO:ıtermek için söylediği ıfizleri mevzuu 'ı balıs<dcrek b ıllıassa diyor kı: 
baluedcrek, Generalin bu ıöı.lerJe al.A• c.1\lnıanya n:1 ta.- 1 nıara. celmeeeydi i
kalı e!kArı urnumiyeleti da!ıa fazla f(ıp lalya, Arnavuııuı..ı..ı da l)lll<akı.. Al
lıeye duşürdugünil •Öylüyor ve General man ·a Libyaya &i~dl Airikada bir 
0e.nt2:'ın nutkwıdan Suriyenin fca1Jın .. tek İta.lyaıı kalıwyacakh . Demek lıdı Al
da tamam.ile mihver emrine terkedHe-

1 

ma.u kuvvetlertnbı yardımı olmadıkça 
blleceğlnJ gösterdiğin! kaydederek ya- İtalya. ble bir yerde tutunmağa. mult
=a ı;öyle devam ediyor: • tedir değildir. Şııb&id• bir ı-un A.Jıruuı 

aGenen.lbı üzerinde durulacak bir 1 kuv\·etlt'riııin Balka.ıılar~ çe-kilıNer-
oümlest de bilhassa pdor: _ dilini, İtalyayı Yananhlazla, Sırplarla., 

c- Mıı.reşal Peleuden Suriye ve Liıb h:ı.tti kralfannı layln ettikleri Uırvat
bonı müdalaa etmek vaoıltt5ini a.ldım.11.:.rla b<lşbaşa bıra.klıtma farzedelim. 
Bu vaz:!fey! .......ımu bir tan.da ifa e- llalya alanla, ldt ba.-;ma bir ay ba
deeellm. M!llwl6en.lma emin bulunan rınabillr mlT Almanya Y~ işcaJJ 
Fransa. Suriye ve Lübnan llallunın p. .. ı &ltına aldıiı bütün o memlcke&ler hal
d•"•'lıı.dm ve mubab~"n eınlmür. kında İlalyanm """'1 lıaklunda !ecrü-

Şaıiı. ord1181l kuvv~le kııvnlle muı.a- beye mıislenll bu duygu varken, r;alip 
lıeleye baurdJr .> ınfatlle ora.lan nasıl ve ue bakla ldıanı 

En llnıvvelli far e llUitl - ltuv- edebilee'*.? 
nf,*Hte m kö&ıil m.mı t.etkil edm cYapdanlar Mp beyhnded'tr. Darp he 
Fnm•dan ..,.... ve tlmdJkl balde bir ıım bltmemio;llr, Neti<:m de h!ıo mailim 
pıtı. -~ bal>MdlltrıN ne bdM d•f;ldir. Buiün huni.ar o ka<br aeele ve 
tuhafsa; Suri7e ve Lübnan Jıa•mchn (iretldir iti Dük de Spolelo Hırvatlara 
........_. ve muı..bbe& bSlomıı<al ü o lıral ilıl.n edilirken kardeşi Dük D' Aos
Ddar tnhal .,.., sarip s6~1ec!lr. le iııcllblere t<sllm olmwıtar. Bu kar-
RııHr.,...., Svt1e lı&aJ Omıaıılı im· Pf"lı"'& Jıanıi -· . 

!KDAM 

Irakta ı ~::ta~ ı ~.:ada) ~~~~~~:.~:da) 
(Baş larafı 1 inci sayfada) butun cinstl'n Alman tayyareleri-

, k ı.:: eüeı.c o~ tda....ı llwht.ı.rayı \' f:rmış_ 
Giridde Alman paraşütçüleri ve lir: nin çok b ü,·ük tanaşşütleri ni m ü 

1-8)-"Yarelerle getırılen kıt'alar ada· \ 'lchy huküıneti ıle Ahnt.ınya ara- ıahedc e. !!uşlerd ir. Bunlara ard 
ya inmek teşebbüsünde bulurunu~ sında son defa aktedilen anlaşınalaı ırdına her gece hücum ettik ve mu 
tardır. Bunla'!'dan bir kısmı izale c. miinasebe,ile ve bu anlaşmaların Fran. azzam hasa. ika eyledik. Fakat 
dilmişlli. ,"J:~ m~n(aatlcri bahs jnde doğurabilc ... ~imdi şu cihet sarihtir ki bu tah 

.. . c<:gı netı c<'J t.; r ve dıi!er devletlerın bı. 
Londra 20 (A.A.) - Röyter aıan \ iıu.sus'<ı muhtemel hattı hareketleri ba. ii tler, Giride kar~ı bir hücumuı 

ıının Habbaniyedeki hususi muha- kımından General De Gaulle ve Fran- mukaddemesini teşkil ediyordu 
biri bildiriyor : • ısız imparatorluğu müdafaa konseyi a· Bu sabah, büyük kuvvetle bir hav' 
İngiliz kıt'aları tarafından işgal oıtılıdakı mülahazaları aliıkadar hükiı · hücumu başlamış ve ciddi bir mu· 

edil F 11 "ah H bb . t ın<Uerın dıkkatıne arzetrneği lüzümlı.. 1arebc şeklini almaktan hali kala-en a uı , a anıye ayya- ~deyler: 

re meydanına hakim olan yayla • 1 ı _ Vicby hükUmet; mütareke ik mıyacak bir müsademe ibtidar C· 

dan tardedildikten sonra geri çe • kendi kendini müstevliye kar~ı bütiin derek inkişaf yolunu tutmuştur. 
kilıneğe mecbur kalan Irak kıt'a- ıstiJslitllni kendlsmden alan bır vaziyet<. Gi:ritteki kuvvetlerimiz, İngiliz-

! !ında ··d f dili" koymuıııur, !er, Yeni Zelıindalılar ve Yunanlı· 
arı ara n mu a aa e yor - 2 - Bu aynı hükOmet jjctidarı ele 

du. Rabbaniye ile Fallujah ara • almış ve Fransız milletinin reyıni kaH- !ar General Freyberg'in kumandası 
sındaki büyük saha ric'at eden I - ven sormadan ve millet mümessillen altındadır. (Alkışlar) . Düşmana er 
rak kuvvetleri tarafından su altın- en iptidai hürriyet ve vekar ~artları azirnkıir bir mukavemette bulunu
da bırakılınıssa da kıt'alarımız do- içinde reylerini .vermeden esas kanun- tacağına itimadımız vardı'!'. 
Iambaçlı bir 'yoldan buraya varma ıar; ~e:;~u::ıan aonra Vichy hükfı Çörçil, harbin diğer sa!halar: 
ğa muvaffak olmuşlardır. Ayni za. met;, Fransız milletinin biç bir kontrolü hakkında beyanatta bulunduktan 
manda İngiliz hava kuvvetlerine olmadan ve memleketin üçte iltisi düş_ sonra, celsenin nihayetinde bir ke
mensup nakliye tayyareleri ile ge- man ~gali altmda olduğu ve diğer üç- re daha Giritteki vaziyetten ibah-

t . · ı d" - kıt' 1 ·· ıd F 11 te biri de mczkür hükümelin kuntro!U setmiş ve demiştir ki: 
ırı en Jger a ar ço e a u - altında kat1 bU- sükut inhisarına tabı 
jah'ın şarkında yere inerek bu mev bulunduğu için milletin sesini duyur- •Bu yapacağım beyanatın büyük 
kil üç taraftan sarmışlardır. Daha masma en küçük bir mklln dahi mev- t>ir ehemmiyette olduğunu iddia 
evvel beyannameler attlarak bu _ cuı olmadan icrayı hükümet etmekte- edemem. Bu beyanatı sırf toplan
radaki askerler teslim olmadığı dlr. mış bulunduğumuzdan ve Avarr 

4 - cKanunuesasb mnl verilen ve Kamarasının kendisini ta:mamilf 
takdirde şehre hücum edileceği Fransa kanunuesasisinin yerine keyfi 
halka bildirilmi9tir. Beyanname " olarak ikame edilen ..-•tinler mucibin- haberdar tutmamı çok hararetli SU· 
!erde verilen mühlet bittiği halde ce Vlchy hükılmetuün. otorite kaynağı rette arzu ettiğini düşündüğürn-
h . b' al h " münhasıran 85 yaşında bulunan ve se- den dolayı yapıycrum. 
ıç ır cevap ınmayınca ucuma el den be . 11 ALMAN PARAŞ'mv.'"" ~• n er rl yaşının tesır e zayı!laınış u ı..,. u uı:m..ı 

geçilmi§tir, Habbaniyeden 25 kilo- olduııu ı;a.bit olan bir ihtiyarın ııahsında YENİ ZELANDA ÜN:LFOR-
metre kadar bir mesafede bulunan mündemiç bulumnaktadır. 1YM1 
b üh . k b · l " t MASI G ŞLER ... u m · ım öprü aşının ışga ı, ~ - Bu vakıalardan Vıchy hükfune i 
Fallujah'dan çöl tariki ile ancak J Fransız bükfunranlık hukukunu tatbik Suda koyuna ve civardaki muh-
0 · k 1 B ğ 1 ve icra edemlyeceğl ve buna hakkı da telif tayyare meydanlarına kar« 

5 1?1°r;ıetre uza ta bu unan a - olmadığı neticesi çıkmaktadır. Bilhassa, birçok ~iddetli hava bombardı.man
dad a gıden yolu açmaktadır: . müstevi! Ue iş birliği yopmak için al- tarından sonra, 1500 kadar düşman 

Irakltların mu.kavemetı şıddetlı makta olduğu tedb;rler ne serbestçe a- askeri, Yeni Zelanda muharebe ii 
olmamış ve kıt'alarımızın hareket- l ıınmış, ne de kanunidir ve buna binaen 

Fr · ıı tin. ıa hh · t 1 k niformasını labis olarak (nefret v< !erine tekaddüm eden ağır hava ' ansız mı • ı a u a tına • 0 ar 
. . mahiyette teLakki edilemez. istikrah tezahürleri) paraşütlerle 

bombardımanları muvaffakiyetı • 6 - Fransız vatandaşı hakiki hissi- ve askeri nakliye tayyareleri ili!, 
mizi genış mikyasta kolaylaştır - v.a tııu l!ade imkAnıru her yerde Fran- Hanya ve Malemi mıntakasında 
mıştır: Hücum esnasında bir Al - oanın elinde kalan imkan ve vasıtalarla yere inmişlerdir. Bu haber, bugü n 
man Messerschmitt tayyaresi gö - lı.arbo devamı hususund~ki arzu ve az- .. d ·1 . . k 

.. .. .. mini ifade etmiştir. imparatorluğun saat 12 de gon crı mıştır •·e as e-
rulmuşse de, av_~ı~arımızın hucu " Vkhy"den kurtulabilen bütün toprak- ri makamlar, vaziyete hak'm bu
mu kar§ısında sur aile uzaklaşınıŞ- ıarında ve bıitün yabancı r.ı emleketler- I lunduğunu kaydeylemişlerdir. 
tır. de müstevlinin emrile hareket eden SAAT 15 DE VAZİYET 

Londra 20 (A.A.) _ Röyter: Ma Vichy hükümetinin ı;iddetli tahdidatına Saat 15 de gönderilen muahhar 
verayi Erdünün Iraklılar tarafın - rağmen hal. böyle. olmuştur. .. 
d . tili dild " ğ' h kk d d "" 7 - Otontes ı duşmanın kontrolunden bir rapor, fasılalı hava bombardı-

an ıs e ı ı a ın a uş- ·hariç bütün topraklarda serbest bir su.. manları ve bilhassa hava difi ba-1 
man membaından verilen haberi rette tanınmış olan ve vatandaşlarının !aryalarına karşı mitralyöz ateşi 
teyid eder mahiyette hiç bir haber hakiki hissiyatlannı temsil ederek el- ile müterafik devamlı keşif uçuşla-
alınmamıştır. lerinde bulunan vesait ve imklln daM- rı olduğunu bildirmektedir. Hanya 

B t 20 (A A ) _ B ğd dd lınde Fransanın aktettogl muahedelerın 
eyru · · a a an ve taahhütlerin tatbikini temin etmek- ile Malemi arasında düşman tara-

bildirildiğine göre, Irak hariciye I te bulunan General De Gaulle ve Fran.. fından ele geçirilen bir askeri has
nazırı Naci Süveydi Suudi Ara • 1 sız İmparatorluğu müdafaa konseyi şu tane, şimdi yeniden geri almm!§
bistanın merkezi Elriyad'dan dön- hususıon beyan ederler: . tır. HJı.nya _ Malemi yolunun cenu
müştür, Irak milli müdafaa nazı - Fransa, iktidarı. gasbetıruş .ve Fran- bunda oldukça kuvvetli bir düs.-

.. uz ordularının hilr mılletlenn mtişte· 
rı da Ankaradan Bağdada don - rek selftmetı için harbederken uğradı- man grupunun henüz temizlenme-
ıüşı ür. ğı mağ1Qbiyet1en istifade ederek bizzat miş oldı.ığu bildirilmektedir. Fakat, 
Di~r ta-raftan bildirildiğine gö- .kendilerini dilımarun tabii eti altına tğına gö , blltfka gruplara 

re, Irakın Kudüs başkonsolosu bir koymuş bulunan hilk metler tarafın- hakim olunmuştur. Malemi tayya-

TÜRKiYE CUMHURiYET) 

ZIRAA T BANKASI 
Kuruluş tarılıi : 1888. - Sermayesi. 100,000,000 Türk lirası. 

Şube ve ajans adedi: 265 

Zirai ve ticari her nevi banka muameleleri 
Para biriktirenlere 28,800 lira ikramiye veriyor. 

Ziraat Bankasında kumbaralı ve ihb&rsl% tasarruf hesap. 
larında en az 50 lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek 

kur'a ile aşağıdaki pl§na göre ikramiye dağıtılacaktır. 

4 A. 1,000 liralık 4.000 L 11100 Adet 50 liralık 5,000 L 
4 • 500 • 2,000 • 120 40 4 
' • 250 • 1.000 • • • ,soo • 

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

DİKKAT: Hesaplarındaki paralar bir sene içinde 50 lira.. 
dan aşağı düşıniyenlere ikramiye çıktığı takdirde % 2C fazla. 
sile verilecektir. 

Kur'alar 1enede 4 defa 11 mart, llHaziran 11 
Eylul ve 11 Birinciki.nun tarihlerinde çekilecektir. 

İstanbul Komutanlığı Satınalma Komisyon u 

Aşağıda cins ve mık.tarları yazılı İki kalem yiyecek maddcsı 6/6/ 941 gü .. 
nü hizalarında gcisterilcn saa tlerde açık eksi.itme usulile ı;3tm alınacaktır. Şart
nameleri her gün kom h,-yonda görulebili r, Istcklılerlıı. belli günde Fındıkhda 
satınalma komisyonuna gelmeleri. (384 )) 

CinÖJ. Miktarı 
kilo 

~~~~~~~~~~~ 

sut 
Yoğurt 

20.000 
15.000 

Muh. Bed. İlk temi. ihale saati 
lira Kr. Lira Kr saat dak(ka 

4000 
4950 

300 
371.25 

11 
11,30 

de 
da 

* Beberlne 75 kuruş fiat fahmin edilen 11000 adet tavuk 
0

3/ 6/941 gllnO 
saat 11 de kapalı zarfla satJn alınacaktır. Şartnamesl her ~n komisyonda 
,ıörülebilır. Muhammen bedeli 8250 lira olup ilk teminatı 618 hra 50 kuruştur, 
lstek.lilerin belli gün ve saatten bir saat önceye kadar teklif mek ~uplarını fın-
dıklıda ıatınalına komisyonuna vermeleri. (3810) 

* Müteabblt nam ve hesabına 20 ton balık yağı 23/5/941 günü saat il de pa. 
28I'lıkla satın alınacaktır. Muhammen bedeli 10.000 lira olup knt'I teminat> .. 
1500 liradır. Şartnamesi her aün komia ·onda &örülebilir. İaleklileriu belli &U.0. 
ve saatte fındıklıda satınalma komlsyOI1Ulla gelmeleri. (3907) ------

Ruzvelte yeni 
selahiyetler 

veriliyor 

Akdenizde harp 
if ·ıe Tah .. d 'lın. t. dan kendi adına !IiikAn edılen hareket d l ""-.. .. . 

vaz e ı rana gon erı ışır. ıe · ı:en mes'ul tutulamaz ve tutulma- re mey anını işga teşevuusu şım-, Türk Hava Kurumu lstanbul Ş. -ö---o- malın.r. diye kadar akim kalınıştır. 

Ç • R Ç ı• L Fransız milleti, düşmanın kontro- Hareketin şimdiye kadar nasıl Başkanllğından 

CBo.t wafı 1 inci aa;Jfacla) 

(Baş tarafı 1 inci sayfada) 
Almanya, Fransa ile daha sıkı bir 
işbirliği yapıncıya ve İspanyada 

da mahsul idrak edilinciye kadar 
Süveyşe müteveccih gayretlerine 
hem garpten yani Libyadan, hem 

yakında verilecek fevkalade ahval de A.kdeııizin şarkından devam e
salahiyetleri ile zamzam vapuru - deceklir. Irak ve Suriyede daha 
ııun torpillenmesi ve Dük D'Aos kuvvetlice yerleştikten sonra, Tiir
te'un vaziyeti ile Suriye hadiseleri kiyeye karşı tazyik ve tehdidin de 
bu sabahki İngiliz garetelerinin başlıyacağını kabul etmek yanlı§ 
başlıca mevzularını teşkil etmek - olmaz. 
tedir. Böylece bir müddet sonra, Al· 

Daily Telegraph şwıları yazı - manya, Fransa ve İspanyanın da 
yor: ' yardımile Akdenizin garp kapısı 

Fevkalade ahval vaziyetinin na. olan Cebelüttarık'a karşı harekete 
nı, milli istihsalin arttırılması hu- geçecektir. İspanyanın ~·ardımı te
susunda büyük bir rol oynıyacak- min edildiği zaman bu kapıyı kapa
tır. mak binDisbe kolay olabileceği gi-

Zamzam vapuru ile batan 200 bi Fransanın tam işbirliği elde olu
Anıerikalı, Birleşik Amerika Dev. nursa Tunus limanlarından istifa
letlerinin ittihaz edeceği hattı ha- •le etmek sııretile Libya yolile da
reketi tayine yarayacak olan amil- ha büyük kuv.-etler se\·kedilerek 
!ere yeni bir wısur ilave etmekte- Mısır ve Sü\•eyşi de daha müessir 
dir. sıırelte tehdit elmek kabildir. 

HULL'ÜNBEYANATI Akdeniz taarruzuna şiddetle de

(Baş tarafı 1 inci sayfad ı) 

Bundan evvelki toplantıdan son
ra vukua gelmiş olan ikinci hadise, 
Sollıım'da çok mükemmel bir tarz
da yaı:almış olan harekettir. Bunun 
ehemmiyeti vardır. Çünkü çarpış· 
ma, yaln;z Britanya ve Alınan kıt.. 
alan arasında vukua gelmiştir. 

İtalyan kıt'alannı bu derece uzun 
ve zayıf bir münakale hattının u
cunda idame etmenin değrniyece
ği fikrinde bulunulmuş olduğunu 
zannediyorum. (Gülüşmeler) 

Motörlü liv~anm:rıdan birçoğu, 
zırhlı livaların ve kuvvetli bir top
ç•.ı müzahereti ile, birkaç haftadan
beri harekatta bulundukları mev· 
ziden elli kilometre ilerlemişler ve 
Sollum'u, Cehennem ateşi geçidini 
ve Capuzzo kalesini zaptedcrek 
düşmanı geri atm!§lardır. 

Yeni oollslerimiz 
(Baş tarafı 1 ind sayfada) 

vam için, Almanya tarafından şinı- cisi Cahid Akkan kürsüye gele:-ek 
Vaşington 20 (A.A.) - Hull ga- dilik . iyasi zemin ihzar edilmekte bir nutuk söylemiş, vatan hizme. 

zeteciler toplantısında beyanatta ve askeri hazırlıklar yapılmakla- tinde kendilerine düşen vazifeyi 
bulunarak demiştir ki: dır. Bu vaziyet karşısında İngiltc- canla başla, tam bir feragatle ya-

Vichy'nin Almanya ile işbirliği renin, İmparatorluğun şark nısıf ~ ~!arını söyliyerek arkadaşla • 
hakkında yapılan tenkitlere rağ - küresindeki bütün kaynaklarının rının hislerine tercüman olmuş -
men Amerika Martinique'in y.ye. ,·erimini Akdeniz mıntakasına, Or- tur. Bundan sonra mezunlar bir 
:e~ vesair maddeler ihtiyacını göz 1 ta \"e Yakın Şarka tahsis elmesi geçid resmi yapmışlardır. 
onunde bulundurmaktadır. hatla İngiliz adalarında beklemek- Öğleden sonra saat 16 da Yıldız. 

FRANSA AMERİKAYI le olan büyiik kuvvetlerin, oranın daki Polis Mektebinde Vali Lütfi 
PROTESTO ETTİ müdafaası için lazım olandan faz- Kırdar, İstanbul Komutanı İshak 

Vichy 20 (A.A.) - Resmen bil • !asını, her tehlikeyi göze aldırarak Avni, Emniyet Müdü; Vekili Sala
dirildiğine göre Fransanın Vaşing Ye her güçlüğü yenerek Akdeni- hattin Korkud, Emniyet Şube Mü
ton büyük elçisi Henry Haye, A _ ze getirmesi icap etmektedir. is- dürleri, Emnıyet Amirleri vesair 
ıneri.ka limanlarında bulunan Fran panya ve Fransa da Mihverle iş- davetlilerin de bulunduklan bir 
sız vapurlarının müsaderesini A •. birliği yaptığı takairde, Amerika- merasim yapılm!§, mektebin bah
merika hükfuneti nezdinde protes. 1 nın da, artık deniz, hava ve kara çesindeki Şehid Polisler Abidesi ö. 
to etmiştir. kuvvetlerinin fili müdahalesile in- 1 nünde toplanılmış, Şehid Polisler 

IUnden kurtulmuş olan asker! kuvvet- cereyan ettii(ini bilmek istiyeceği-
leri ve arazisi vasıtasile harbe devam izi dii" • d .. ğü . . bu b t 1 - Yahıız klğıdı idaremizden verilmek üzere nümune ve tartname-
etmc:ttt!dir ve buna binaen müşterek , n şun u m ıçın eyana ı ( sine göre lmAl ettirilecek iki mllyon fitre zarfı açık ekııiltnıeye konulmuıı-
düşmanla mücadele eden bütün dev-ı vantım. (Alkışlar). tllf, 

Jetler ta~!ından muharip olarak adde.. · . •--~uı • 1 İ M4'm l-'-·-dııa: 2 - Muhammen bedeli 2500, muvakkat teminatı 187,5 liradır. 
dilmesi ıcabeder. ıs~ ~ "" ..... ur-.~ . 3 - Ekıılltme 30 Mayıs 941 Cuma gUnil sat 15 de Türk Hava Kurumu 

Fransız milleti, dünyanın her hangı Dairemlzlıı 940/3921 numaralı dosya- lstanbul 1Ubeslnde milteşekltil komisyoD huzurunad yapılacaktır, 
bir devleti tarafından düşr-:mlar ve sile mahcuz olup bu kerre paraya çev- 4 Nümunesi gösterilir ve prtnamesi parasız verilir. 
kendisini idare iddiasında bulunan düş rllmesine karar verilen Beyoğlunda Pe.. I 5 - İsteklilerin ka:nımun tarif et li vesika ve tem.inatıarilc birlikte bel. 
mana tabi gasıplar yüzünden düştüğil rapalas arkasında Çatnıamescit Akar- li gün ve saatte İstanbul &Ubesine mtiracaatiarı. (3927) 

bıgünkil vaziyetinden istifade ve bu va- ca so.ka~ 41 No. lu apartımanm 4 No. ilmi•••••••••••••••••••••••••••••• ziyeti vesile ittihaz edilerek hukukunun )ıı d:ı.ıresınde Soba, Halı, ko~~l, _masa, 
hiç bir suretle haleldar edilmesini halen Cardlrop ve saire eşyanın bmncı a~ık 
tarumamaktadır istikbalde de tanımı- arttırması 27/5/941 Salı günü saat 12 
yacaktır. ' den 13 kadar ifa edilecektir. Bu arttır-

-----0- - _ mada mahcuz esyanın muhammen de-

takdirde ikincı art ırn1ası er_ 
eembe günü ayni .,aatta ifa edilecektir. 

Suri ye hava ierinin yüzde. yet~iı beş~~5~~~7~ıgı 

üslerinde 
(Ba$ tr.ufı 1 inci sayfada) 

miktar Alman tayyaresi tahrip e
dilmiş ve çıkan yangınlar hangar
ları hasara uğratmıştır. 

GOL'E İLTİHAK EDEN 
FRANSIZLAR 

Londra 20 (A.A.) - Müstakil 
Fransız ajansının Kahire muhabi
rine göre, Şamdaki hava üssünün 
Fransız kumandanı Alman tayya -
relerinin Suriyedeki hava meydan 
tarından istifade edeceklerinden 
haberdar edildiği zaman Alman 
' ayyarelerinin inmelerine mü.. 
saade etmemiştir. Diğer Fransız 
subayları da, Almanlarla i şbirliği 
yapmaktan imtina etmişlerdir. Ba
zı Fransız pilotları tayyareleri ile 
birlikte general de Gaul!e emrine 
~irmek üzere hududu geçmişler • 
dir. 

BEYRUT KONSOLOSU GERİ 
ÇAGIRILDI 

) hcı olanlann muayyen gün ve saatte 
rahallinde hnzır bulunar~k memuruna 
müracaat ederek almaları iliın olunur. 

(5129) 

ZAYİ - Tophane Askeri Yollama-
dan aldıgun terhis teıkerem zayi 
olduğundan, yenisini çıkaracağımdan 

eski.sinin hükmü yoktur . 
Rt.e Uendem oflu köyunden 
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ZAYİ - Beşikt.'lŞ Nüfus memurlu-
ğundan aldığım Nüfus cüzdanımı zayi 
ettim. Yenis ini çıkaracağımdan esklı>i-

Din hükmü yoktur. 
1 Beşikıa Şubesinden 327 dotumlu 

1 

İbn.lıim otlu Ali 

.., :\ Vİ _ Süleyman iye Askerlik Su-
besinden nlmlŞ olduğum 1736 numaraJı 
terh.is k~ğıdırnı ı.ayi ettim. Yenisini a~ 
laçağımdan esk. i.s ıı ıin hükınü yoktur . 

İnebolulu Deli İsmaJ.1 
otlu Buseyln 315 -

Zayi ruhsatname 
29/12/939 tarih ve 2984 numaralı bi-

rincı sınıf muafiyet ruhsatnamemi zayi 
ettim. Yenisini alacağımdan eskisinin 
hükmü yoktur. 

Ralig - Tol><'ular x.,ı._ Cadde.t No: 2; 
T\u'k Lastik Fabrikası sahibi 

Ablullah Blnaltı 

o. Demir Yollan isletme u. M. il8nlan 
u 

zlk teda 
zarf usul 

M hamnıen bedeli (6130,00) lira olan bir liste muhtev;yatı Hastahane Fl
Vi cihazları (29 Mayıs 1941 perşembe) cünU saat (15,30) da kapa4 
ü He Arıkara'da İdare binasında sahn alınacaktır. 

Bu i şc girmek isteyenlerin (459175) liralık muvakkat teminat ile kanunun 
tiği vesikaları ve teklifler.ini aynı &ün saat (14,30) a kadar komisyon tayin et 

reisliğine vermeleri lhundır. 
Şar 

şa'da 
tnamcler paras1z olarnk Ankara 'da malzeme 
esellüm ve Sevk Şefliğinden daitttılacaktır. T 

dairesinden, Haydarpa• 
(3717) 

De niz Leva-ıım SatınalmaKomiayonu İlanları 
~ 

Mar mara Üasü Bahri K. Sabnalma Komisyonundan: 
Clruıl 

Kesme Ş 
Toz 

1-
Pazarlığı 

eker 

• 

Kilosu 

120.000 
32.000 

Tahmini fiatı 
Kurltl Sa. 

50 60 
47 75 

Temlnatı 
Lira 
9108 
2292 

Yukarda miktarı yazılı ilci kalem Şeker, pazarhk1a satın alınacaktır. 
23 Mayıs 1941 Cuma ııünü aaat 16 da İzmitte Tersane kapısındaki ko

misyon binas1nda yapıJacaktu·. 
2 

nna da' 
- Pazarlığa iştiriık edecek isteklilerin bu glb; Jıılerle ilgili oldukla
ır 1 icaret ve'ii.k.alarile birlikte yukarda cinsleri hiz...1larında yaıılı te
ınz belli gün ve saatte Komisyon Ba~kanlığına vem1eler1 il5.n olunur. minaUar 

(3862) 

G A 1 P 
Tatbik mühüriimü zayi ettlllmden Paraya çevrümesine karar verilen 

yenisin! 
1 

İstanbul 4 üncü İcra Memurlufun
dan: 941/331 

yaptıracağım. Zayi mühU.rüm- Terplan markalı bir adet kapalı bınell: 

e borcum olmadığı gibi w bı; tomobiiinin birinci açık arttırmaSJ 
!ibaren de hükmü kalmadıııını 2416/941 Cumartesi günü saat 10 ela 

e kimsey 
günden 1 

lstanbulda Gazlı~ıımede Kireçli ook&• 
ğında 19 - 23 •oyılı fabrikada yapılacalı 
ve kıymetinin % 75 tini buhnadığı su
rette ikinci açık artttnnasının 28/5/941 
Çarşamab günü ayni mahal ve saatw. 

ilm ediy 

•• 

orum. 
Eyübün Balıariye ca.dd..,inde 
16 No: da emekli de<nls 111-
ba.yJarından Salih ~ 

C-Ue Ata.oy yapılarağı ilan olunur, (5032) 

AME · TEHDI'D gilterenin yardımına koşması icap için bir dakika sükut edildikten 
RIKAYI · - k J M kt M-d .... Ah d D cdecekt~ batta bu hare et, apon- sonra e ep u uru me e-

Londra 20 (A.A.) - Alman kon yanın harbe girmesini intaç etse mir ile bu devre birincisi Cahid 
trolü altında bulunan Paris radyo- bile. Akkan birer hitabe iradetmişler, 
ru, Amerika Martinik adasına el Muhakkak olan bir şey varsa, Perapalas hadisesinde şehid olan 
.koymağa kalktığı takdirde buna o da bugünlerde Akdenizin ateşler iki polisimizin isimleri abdeye hak 

Hayfa 20 (A.A.) - Röyter: Su
rive - Filistin hududundan bildi • 
riİdiğine göre, İngilterenin Bey • 
•ut başkonsolosu Havard geri ça -
ğırılm!§tır. Başkonsolos mümkün 
olduğu kadar sür'atle Beyruttan 
ayrılacaktır. 

• a su , 
1 

MER BANK 

şiddetle muhalefet edileceğini söy içinde kalacağıdır. . kedilmiş, bundan soma, Vali ve Be 
!emiştir. Spiker Fransa banka;ına Abidin DAVER !ediye Reisimiz Doktor Ltitfi Kır-
aid altınların muhafaza edilmekte ı ---------·------ dar mezunlara diplomalarını tev. 
olduğu Fort • de • France kalesi - Sahibi: E. 1 Z Z E T, Neşriyat zi etmiştir. 
nin, Amerikalıların eline geçme - Direktörü: Cevdet Karabilgin Mektebi birincilikle bitiren Ca -
mesi için berhava edilecegini ilave Bası!dıiı yer: •Son Tel&raf• hid Akkana bir altın saat hediye 
et.ıni9tir. lllatbaap edilmi~tir. 

DENTZ'İN BİR EMİRNAMESİ 

Vichy 20 (A.A.) - Beyrut'tan 
'>ildirildiğiı;ıe göre Suriye ve Lüb
nan fevk.iade komiseri general 
0€ntz umumi emniyete, mllli mü
•lafaaya ve askeri vaziyete aid her 
türlü haberlerin neşir ve tamimini 
yasak eden bir emirname çıkar -
mıst1.r 

• .YER L 1 MA L LAR PAZARLARI 
Müessese si Müdürlüğünden : 

Bankalarımız Pamuklu ve Yiinlü ma mıılatının mağazalarınuzca toptan satısından cari usuller 
O tarihinden ev\"el miie"es toptancı ve 

0

perakcndecilerin sı
ariyle 31. 5. 19·11 tarihine kadar mağazalarımıza bizzat .-e
ihten sonra \aki olacak leni miiral·uatlerin kabul cdilmi

yceej:i ilan olunur. 

dairesinde j,tifade ederek olan 1. 1. 194 
rn~'a kaydedilmek üzere liizıınılıı vesika] 
ya tahrir("n ınüraraat etıneleri ve bu tar 

1 


