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Balkanlarda 
Yeni Bir Şeyler 
Olacakmış! 

--o-

Berrinde 

Muhtelif 

r ileri 

Bunun İçin 

Faraziyeler 

Sürülüyor 
Her Hitler 

Macarlara Denizden 
ÇOK GEÇ--/ Mahre~ Verilecek 

'IE 

Bulgar Kralı Boris 

Ante Pavelic'in Almanva:va 
vaptığı seyahat da bununla ala
kadardır. 

Bulgar Prensi Kiril'in Slovak
va tacını kabul cdecef!:i hakkın
daki sayialar Alman Haı:iciye 
N eza re' inde gülüne diye tavsif 
olunmuştur. ÇOK AZ 

İngiltere şimdi bütün ümidini A
rnerlkan yardımına bağlamı;.tır. 

Amerikanın Lond.ra Sefirinin Va
şingtona giderek Cümhurreisiyle 
görüşmek ihtiyacını duymasmın 

en büyük sebebi budur. İngiltere 
Girit ve Yunanistancla tayyare 
azlığmm zararını görmüştür. Ml -
sırda da hava üsti.ınlüğünü ıımha
.faza edemezse, tehlike büyüktür. 
Bunu önlemek de ancak Ameri -
kanın yardımiyle mümkündür. 
lfalbuki Amerika hfıl3 ayda an -
<:ak 1500 tayyare yapabilmekte Ye 
bunun da yarısını İngiltereye gön
derebilmektedir. 

Iıt. Zekeriya SERTEL 

Lloyd George va~tiyle .I':gil-
. terenin harp sıyasetını ~u 
1ki kelime ile hülasa etmi§ti: 

"Çok geç ve ç?k az:,, . • 
lngiltere hükuınetı sıyası vr.ya 

askeri her meselede daima geç 
kalıyor ve hareket ettiği zaman 
~a pek az şey yapıyor, demek is
lıyordu. 

--o-

Hitler, Hırvat Lideri 

Ve Bulgar Krali İle 

Görüşmeler Yaptı 
Bcrlin 7 ( A.A .) - Bir hususi 

muhabir bildil'iyor: 
Balkanlarda yeni bir seyler o

lacağı intibaı vardır. Berlinde 
birbirini nakzeden muhtelif fa. 
raziyeler ileri siiriilmektedir. 
Fakat resmi kaynaklardan hi(' 
bir tavzihte bulunulmu~·or. Hat 
ta Bulgar Kralı Boris ile Hit
ler ve Mareşal Göring arasında 
vukuu "D.N.B ... tarafından bil
dirilen mülakat hakkında bile 
Lir ~ey söylenilmiyor. 

Alman Hariciye Nezareti söz
cüsü. Macarist:mın denizde bir 
mahreç isteğini kabul etmekle 
beraber bunun arazi ilhakı su
retiyle deP:il. sadece bir transit 
seklinrle olıcaihnr anlatmıstır. 

Macarlarla müzakere 
Budapeşte 7 < A.A.) - "D.N. 

B .. , Budapeşten Nachrichten'in 
yazdığına .E(Öre Bardossv i1e İ
talyan devlet adamları arasında 
Romada görüşiilen meselelerin 
en mühimmini Macaristana de · 
nizde bir mahreç verilmesi teş
kil etmektedir. 

(Devamı: Sa. 5, Sii. 4) 

Yeni 1io El<rilel< 
Salısa c·ltarıldı 

İdrak Edilinceye Kadar 

Muhafaza Edilecek F'ilhakika Chamberlain'danbeıi 
ltıgiltere hükumeti daima hadise 
leri önliyeceğine, hadisel~rin ar- Yüzde 20 çavdar. yüzde 30 ar- dar makamlardan istiyecektir. 
ltasından gitmiş, daima geç kal- pa ve yüzde 50 bu_ğdav ununqan Belediye İktisat müdürlü,ğ'ü 
lı'ıış ve daima az iş yapmıştır. mürekkep bir halita ile yapılacak veni tip ekmek için icabcden ted_ 
.. Son senelerin hadiselerini göz olan yeni tip ekmek bu sabahtan birl~ri almıştır. Dün toprak 0tıündc bulundurmak Lloyd itibaren satışa cıkarılacak ve mahsulleri ofisinde fırıncıların 
Ceorge'a bu meselede hak ver - fiyatı 12 kuruş 10 para olacak- da iştirakiyle yeni tip ekmek h:ık 
h-ıek için kafidir. Hatta Gi~itte tır. kında ,görüşülmek üzere bir top
\te Balkanlarda aylarca suren Hükt'.'ımet yeni mahsul .E(elinci- lantı yapılmışt(r. Fırıncılar bu 
}ernas ve müzakerelere, Balkan - ve kadar bu ('esniyi muhafaza e- toplantıda. yeni tip unun de
'<lra tnühim kuvvetler scvkedil - decek ve hasattan sonra yeni bir ğirmenlerde bozulmamasının te
<:liği hakkındaki haberlere rağ - tip ekmek çıkarılmasını alaka- minini istemişlerdir. 
lnen Ingilterenin nasıl bu.Fada_ da =========================== 

Yeni Mahsul 

Bu Çeşni 

IS~ç kaldığını ve az iş yaptıgını 
gortnedik mi? 
. lier gün Londra radyosu_nda 

sıYasi hadiselerin bir tefsirını ya 
Pan lngiliz muharriri Cynl Lay
~l>ll Girit mağlubiyetinden bahse
Clerıcen şöyle diyordu: 
b "~ngiltere harp başlad'.ğınclan-
1.er~ birçok darbeler yeınq, mag
~bıyetlere uğramıştır. :r-;on·ec;te 
\r atvik'te, Fransad~ . Dun~erk'te 

unanistanda ve Gırıtte ugr~dı -
~1tnız mağlubiyetler hep ~yni r.e

ebe irca edilebilir: Vaktıyle ha
~ırıa~!llış olmamak, hadiseı;re !.a
lt addum edememek, ve sen h:ııe
et edememek.,, 

* t ngilizler şimdi de Amerika -
l nın yardımını ayni cümleler
e tavsif ediyorlar: 
": Çok geç ve çok az. . 

h-ı l3ırkaç gün evvel lngiltercrun 
b eşhur muharrirlerinden ve me
t ~s \rernon Bartlet radyoda yap-
ıgı bir konuşmada: 

"Ingilterenin kurtulıua:;ı A -
~eıikanın yardımına ba~lıd•r, 
dıyordu. Bu sebeple Amerikan 
:Vardınu bizi miitehas.,is ve ınin 
ll~ttar etmektedir. Amerikan 
!'1•1kürnet ve milletinin yartiım 
~Ç"•n. ~österdiği heyecan bütiin 
h llgıhz milletinin gfüıliinıi f et-
etrniştir. Fakat bu tardıın 

~ok geç ve çok az oluyor. \'ar-
1lllın sürati bugiinkii tPınpo

sunu muhafaza ederek, t.tcdk
k~eltıe de,•am c-derc;e, k•>rkmm 

1 ı,. Aınerikan tank ,.e tın·y ırc-
~rı hir ~el halinde Tnı.,riltı.•re · 

~ e akınıya bao.:Jadı;;ı aiin hizi 
~·· . .. ,., .. · Pranınış bulacak \'e b"lki de 

do \·akit hu ~·ardımın artık fay-a ~ • 
sı olnuyacaktır.,, 

lng·r 
Yete 1 12 mebusunu bu ar.ı ·!ika-
Yatd sevkcdcn sebep, ı\mı~rikan 
Clern~lllını_n bir türlü sürat kesbe-

l ı:ıesı ve bolla~am-ısıdır. 
A..trı.~g~ltere şimdi bütün ümidıni 
A.trı. l'tan yardımına bağlamı'.Jtır. 
'tl Vrı. anın Londra sefiri Vinant 

aşıngtona giderek Ctimhur 

\Devamı: Sa. 5, Sü. 5 ' 

' 

.. 

Nuri Sait Pa';!a 

Nuri Sait Paşa 
Ankaraya 
Gelecek 

-o-

Irak · Devlet Nazırı 

T ahran'a da Gidecek 
Nuri Sait Paşa 

Şam, 7 (A. A.J - Bağdattan 
öarenildiğine göre, Nuri Sait 
Devlet Nazırlığına tayin edilmiş. 
tir. Hususi bir vazife ile Ankara 
ve Tahrana gideceği söylenmek-
tedir. • 

irak oı·dusunzm zayıatı 
Bağdat, 7 (A.A.) - Irak ordu

sunun zayiatını tesbit ic;in bir ko 
mite teşkil edilmiştir. 31 Mayıs
ta Bağdatta c1kan kar,gaşalıklar 
hakkında tahkikatta bulunmak 
icin de başka bir komite teşkil 
~ştur. , .. , -

• .. (Devamı: Sa. 5, Sü. 6) 

• 

·J 

H. Hitler •in 
Tek Arzusu 

Amerikamn İngilizlere 

Azmini Yardım 

Zay"ıflatmaktır 

Almanlara Göre 

lngiliz Amerika 
İstihsalah Müttefikleri 

Zafere Ulaştıracak 
Londra, 7 (A A.) - Time<; gnze 

tesinin diplomatik muhanıri ya
zıyor: 

Hitler, Amerikanın In.5iltereyc 
yardım azmini za:yı~latmak i~ti -
yor. Müşterek Ingılız - Amerıkan 
istihsalatının müttefiklere zaferi 
temin edeceğini biliyor. Sonra 'ŞU 
nu da biliyor _ki,.._ harp ma.~zen.1e~i 
imal etmek içın _Alman mııletının 
sekiz senedir devam cd~n gayreti 
cetin mahrumiyetler panasın!l ol
muştul'. ve b_U, UZ~!1 ~i.r harbe mii 
sait bir zemın degıldıı. 

Nihayet Hitler Vichy~nin işbir
liği gayretini arttıı~~ga ç_a~ısı -
yor. Fakat Vichy huku~etı azns~ 
arasında bile Almanya ıle askerı 
işbirliğinden iğrenenler var~ı.ı:: 
Fakat bir iktısadi kalkınma vadı 
kuvvetli bir yemlemedir. 

H itlerin beyanatı 
etrafında tefsirler 

Nevyork, 7 (A.A.) - Nevyork 
Times gı:ızetesi Hitlerin Belçika
daki eski Amerika büyük elçisi 
Cudahy ile yaptığı göriişmeden 
siddetli bir i!:.>anla bahsPderek 
diyor ki: (Devamı: Sa. 5, Sü. ·O 
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SiYASi HALK GAZETESi 

Amerika 
Fransa 

Arasında 
--o-

Münasebatın inkıtaı 
1 

İhtimali Varmış 
-o-

DAKAR 'ın da 
işgali 

Mevıuubahistir 

Darlan 

ihtilafı 

Weygand 

Asılsızmış 
Vaşington, 7 (ı\..A.) - UnitcıJ 

Press yaz1yor: 
Birleşik Amerika ile Fransa 

arasındaki münasebetler tarihjn 
en buhranlı safhalarından birine 
girmis bulunu:vor. Viehy ile Va
şington arasındaki münasebetle-

~ ' Yeni Müşteri Bulmak SanatL 
Or. GASSON DiYOR Ki, 

"Rer tacir bu kitapta gösterdiğim usul1eri tatbik etmek 
suretile bir iki sene gibi kısa bir zaman i~inde mü~teri}e· 
rinin adedini bir misli arttırabilir. Ben bu kitabımda sm.• 
ı-.u -:ıınnti öi'tr.-tivor11m ... Fivııtı !;O kurus. 

r···································--···, 
ı Avrupa İlel 
Orta Şarki 
Arasındakf 

Köprü 
-o--

~ Berlin Ve Londra'nm 

1 Elde Etmek İstediği 
ı Köprünün ~nahtarı: 
: 
: 

~ . . 
Milli Şefin 
Elindedir 

Harbin Neticesi 

Türkiyenin Vereceği 

Karara Bağlıdır 
-o-

Journal De Geneve 
rin inkıtaı ihtimalinden acık~a G t • 
babsedilmcktedir. Müsahitlerin . aze esıne 

Bir müddet evvel Eden ile ~ötüş nıek üzere Kıbrısa gıden Siikrii mütalaasına göre. miinasebetle- · Ed ·ı b b 
Göre: 

rin kesilmesini Amerika tarafın- Saracoğlu Kıbrıs tayyare meydanında Mıster en ı e era er 1 
dan General de GaulJe hareketi- ~/----·--·--· ------~-, -ı Geçenlerde E.den le 
nin tanınması takip edecektir. ı ' 

~,:;~r~~""~~iıi;~;'r;;:~"A:;r \. __ A 5 K E -~ T ~!' Z ~ Y ~~ j \ Görüşülüyordu, B_u 

~L'Pbi;~~~a:1~::ır~:~fe~et A Ldenı·z Harbı· Gün de Papen ile 
1 - İşgal altında bulunmıyan ft Ceneve, 7 (A.A.) - "Journal 
Fransaya yiyecek J?Önderilmc- s I de Geneve" gazetesi, "Avrupa ne 
sinin durdurulması. Simdi sev- Baslamıs ayı ,, Orta Şark arasında köprü',, baş-
kiyat yapılmıvorsa da her ay lığı altında şu makaleyi yazmış-
iki vapur buğday ,gönderilme- tır: 

si deroiş edilmisti, "Harp, Balakanlarda bitti.Sima 
2 - Fransız Afrikac;ına sevki- ı'skenderiye Kullanılamıyacak Hale Gelirse, li Afrikada devam ediyor. Orada 
yatı durdurmak. Esasen bu mihverin Mısıra karşı taarruzu 
sevkiyat buııün fiilen durmuş • d I d .., . G .. ı· ·ı· ciddi olarak başlamıştır. Jngiliz w bulunmaktadır. Malta' dan istifade E i me ig1ne ore, ngı iZ ler Tobruk ve Sollumda çetin bir 
3 - Fran!!anm Am0 rikada b1o- mukavemet gösteriyorlar. Daha 
ke edilmiş olan alacaklarının Dona~ması İçin yegane Üs Cebelitank Kalır cenubu şarkide, l:fabeşistanda !-
serbest bırakılmaması, talyanlar, muhasamatı uzatmak 
4 - Amerikanın Fransadaki ASKERİ l\IÜTAHASSISIMIZ YAZIYOR ve General Wavell'in Nil, Dicle 
Büyük Elcisi Amiral Leahy'yi ve Fırat kıyılarında pek ziyade 
geri cağırmak. G iridin işgali bir haftayı hul lıyan gece Iskenderiye iizcrincle muhtaç olduğu kıtaları tutmak 
5 _ Fransa iJe diolomatik mii madan Akdeniz harhi baş· ilk defa kesif bir tayy·ırc hücu- için azami gayret gösteriyorlar. 
nasebPtleri kesmek. lamıs bulunuyor. Adadaki hava mu yapılmı~tır. Diln gece lle bu Ihtilaf Iraka da sirayet etti. Al 
6 _ Fransanın (l'arp yarı kü - üslerini süratle tanzim eden Al- hücum tekrar edilmiştir. man bombardıman tayyareleri o-
resindPki topraklarını ve bil - manlar. şimdi buradan uçurduk- Ingilizlerin Akdenizde dört de- raya ,gitmiş bulunu;:or. Fr:ansı<: 
hassa Dakar'ı isgal Ptmek. Cün ları tayyarelerle çarşamba aksa· niz üsleri ,·ardır: Cebelifarık, mandası altında Surıye topt akb-
kü bu topraklar düsmanın e- mmdanberi Iskenderiye deniz üs- l\Ialta, Iskendcriye \"C fübr!s, rı müşkül bir vaziyete Clti~müş-
line ı?ecerse. ııarn yarı k.i_iresi-

1 
s{inii bo!nbardın:ı.an~ ~~~lanu~la~- tür. 

nin emnivP+i tehlikPve dH<=er. dır. Hazıranın dordunu bc~e bag- (Devamı: Sa. 5, SiL 51 Ingilizler ticaret gemiı;i zayi-
. (Devamı; Sa. 5. Sü. J) ------------------------- atına rağmen umumiyetle ~eniz-

Almanların da istifade etmeleri mevzuu bahsolaıı Afrikanın At
Jantik sahilll'rindc en mod crn limanı olan Casablanca 

MISIR' A YENİ 
Amerikan 

Vapurları Geldi 
Nevyork. 7 (A.A.) - Nevyork 

Times gazetesini nyazdt~ına gö
re, son günlerde motör. makine. 
kömür ve ilac vüklü Amerikan 
vapurları Mısır limanlarına gel
mişlerdir. 

Bu gazete Mısırın Arnerikadan 
ka_ğıt. kaucuk, makine vedek a· 
Jetleri ve diRer eşya almak iste
di.itini vazmaktadır. 

Kahire 7 (A.A.) - Habeşis -
tanda, fevkalade müşkül toprak 
ve hava ~rtlarına rağmen şar
ki ve 2'.arbi Afrika kıtaları Jim· 
maya doiru ilerliverek müthis 
Omo nehrini ~ec:-misler ve Aba
ti'yi zaotetmislerdir. 1,000 esir 
alınmıştır. 

(Devamı: Sa. 5, Sii. 7) 

Sir Cripps'in 
Londra 

Seyyahati 
Londra, 7 (A. A.) - "Dail:v 

IIerald,. gazetesinin diplomatik 
muharriri. İn,gilterenin Moskova 
Büyük Elcisi Sir Stafford'un 
Londrayı ziyareti hakkında di -
yor ki: • 
· "Her halde Sir Stafford ve 
zevcesi Moskovaya dönmeden 
evvel bir müddet istirahat ede -
ceklerdir. Çünkü, Büyük Elçi 
1940 Mayısındanbcri fasılasız o
larak Moskovada kalmıştır. Va
kıa Eden ile görüşmek icin kısa 
bir müddetle ayrılmıştı. Alman -
Rus münasebetleri hakkında ga
rip sayiaların dolaştığı bir sıra
da Sir Sta!ford'un verdiği ma -
llımat çok mühim olduğu iısikar 

(De\•anu: Sa. 5, Sü. 

S UrİJle Vaziuefi leri tutuyorlar. Karada bakım o-
• lan mihver, Avrupadaki kıtala -

riyle şimali Afrikada ve yakın 
Asyadaki harp sahaları arasında Dafi irtibattan mahrum bulunuyor. ayyare 

Topları 
Avrupa ile Orta Şark a

rasındaki köprü şimdiye ka
dar mahasamattan dışarıdcı 

Nazilerin Elinde 1 kaldı. Harbin an~. neticesi 
Türkiyenin verecegı karara 
bağlı olabilir. Gerek Berlin

G. Dentz, Müdafaa in, gerek Londranın elde et

--o-

Kıtal arının 
mek istedikleri bu köprünün 

İcabmda anahtarı İsmet İnönünün e
lindedir. Ankara, muharip

İl e lerin siyasi faaliyet merkezi 
oldu: Nazik bir vaziyet, teh

Değiştirilmesini İstedi likeli bir vaziyet. 

Alman Kıta lan 

Suriye'ye İki Alman 

Denizaltısı Geldi 

Kudüs 7 (A.A.) - "Afi .. Fran
sanın Suriye fevkalade komi
seri General Dentz, perşembe 

günü Beyrut radyosunda söyle
diği nutukta Fransanın Vichy 
hükumetinin siyasetini takibet -
mesi lüzumundan bahsetmis ve 
Suriye ile Lübnandaki Fransız 

makamlarının bu toprakları ken
di vasıtalarivle müdafaa edecek
lerini ilave etmiştir. 

Bu hususta emin bir menba -
dan öğrenildiğine göre. General 
Dentz Surivedeki kıt::ıatın ez
cümle henüz cok vatanperver 
sayrlan hava ve tayyare dafi ba-
ta~a kuvvetlerinin kendilerine 
emniyet edilecek kıtalarla hat-
ta icabederse Alman kıtab.riy
le de~istirilmesini Vichy'den is
temiştir. 

(De\'amı: Sa. 5, Sü. 61 

Tiirki;re şimdiye kadar mii· 
temadiyen Ingiliz ittifakına s:ı· 
dık olduifunu beyan edegl'l · 
di. Türkiye kendi menfaatleri
nin en uzak , .e binaenale;\'lı 
kendisi icin en az tehlikl•li o • 
lan clevletin menfaatlerine 11~· 
gun olduğunu diişüniiyor. Snr· 
ka doğru Alman genişleınes 
Atatiirk'ün vatanındıın geç 
mektedir. Ga1inin halefi, h:i 
kim bulunduğu yerin elvnrla 
rında Alman eeni~lemcıı;ini fer 
viç etmekte hiçbir istHaı:lcsı 
yoktur. Hiç süphesiz hunurı 
için olacak, ki daha hnrııtc11 
enci Biiyük Briianyanm yrı· 
nında yer aldı. 
Harp esnasında ise Türkiyenir 

duyguları mütemadiyen arttı. Scı 
mimi bir dost olan eski diişmaı 
Yunanistana karşı mihverin tn 
arruzu Ankarada şiddetli bir infi 
al uyandırdı. Bizim bildiği.~iz_c 
göre, mihvere karşı tehevvur ı 
fadesinde Türk gazeteleri kada1 
siddet gösteren ve fn11:ilten 
icin de ivi temenniler if;rl"sin 
de yine Türk gazeteleri kada 
Heri giden dünyada hiçbir gazc 
te olmamıştır. 

(Del'amı: Sa. r;, Sii. 7 
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T ARIHTEN NOTLAR 

Kıbrıs'ın Tarihçesi 
Ve Elıemmigeti 

Kıbrıs, Küçük Asyanın Cenup Sahillerini, 

Suriye, Irak ve Filistini Kontrol Eden ve Kısa 

Hint Yolunun Emniyetile Alakadar Bir Yerdir 
YAZAN : SAMİ TEZİŞ 

Yunanfstanın istilAsı tamam
lanınca mihverin şarkta 

Riri.ştiii muazzam askeri ha
rekat için bunun bir merhale 
olduiu ve bundan sonra Alman
ların Girit ve Kıbnsı işRal ede
rek ve buraları birer basamak gi. 
bi kullanmak suretiyle İrak ve 
Mısırın iatillsına teşebbüs edece
J{i ileri sürülmüştü. 

Mihver de bunu tercih etti. Bir 
coklan için muhal aibi ıörünen 
bu harekat, Akdenizdeki İnai
liz deniz hakimiyetine rağmen, 
hava üstünlüiü sayesinde Giri
din işaaliyle tamamlandı. 

Bu sebeple •imdi bütün •özler 
Kıbnsa çevrilmiş bulunuyor ve 
Almanların her ehemmiyetli ha
reki tı müteakip yaptıktan bir 
hazrlık devresinden sonra Girit 
harekitmdald tecrübelerden de 
istifade ederek Kıbnsı işıale te
şebbüs edecekleri muhakkak ad
dediliyor. 

Yezit ve Harunürreşit zaman
larında da Arap ordulan tarafın. 
dan zaptedilmiştir. Venedikli -
ter 14 üncü asrın başlannda ada
ya hulüle başladılar ve bir bu
cuk a1ır hükümran olarak ada 
Venedik donanmasına ve korsan
larına emin bir melce oldu. 

•• 
.. arih Kıbrısın Osmanlılar 

tarafından zaptının Por
tekizli Jojef Nasi isminde bir 
Yahudinin teşviki neticesi ola
rak vuku bulduiunu kaydeder. 

IAnadoluya 
Gidecekler 

Yeni Bir Liste 

Hazırlanıyor 
Kendi arzulariyle şehrimizi ter 

kedip Anadoluya gitmek jstiycn
lerin son kafilesi dün sevkcdil -
miştir. 

Vilayet evvelce kaymakamla -
ra yaptığı bir tamimde, rnazeı et
leri dolayısiyle Anadoluya gitmek 
imkanını bulamıyanların tcsbitmi 
istemiş ve kaymakamlar da mın -
takaları dahilindeki bu gıbi aHe
leri kaydetmiye başlamışlardı. Bu 
listeler bugünlerde tamamlanıp 
vilayete bildirilecektir. VilAyet 
bu listelere göre yeni bir sevki
yat programı hazırlıyacaktır. 

Haliç İdaresinin 
· Müstakbel Şekli 

Haliç idaresinin Mtinakalllt Ye 
kAletine devri için hazırlanan ka 
nun projesi bugünlerde Büyük 
Millet Mecliaine verilecektir. Be
lediye bunu nazarı ifibare alarak 
muvakkat Haliç idaresinin tasfi
yesi için bir heyet teşkil etmiştir. 
Bu heyet yakında vazifesine baş
lıyacaıktır. 

Muallimlerin Mesken Bedeli 
tık tedrisat öğretm~nlerinin 

932 yılından itibaren alacağı mes 
ken bedellerinin verilme:rd için 
bütçede münakale yapılmı~tır. 

PİYASADA: 
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GÜNÜN RESiMLERi i 

. 
Birinci coğrafya konıresinc iştirak eden miltehassas ve muallimler 

Birinci coğrafya konıreshıin top landığa 
Fakülte binası 

Tarih - Dil - Coğrafya 

Milli Piyango 

4 Kişi Kuyuda 
Boğuldu 

Bunlardan 

Karı koca 

ikisi 

idi 
Evvelki ekşam Beşiktaşta hir 

karı kocanın ölümü ile neticelc -
nen bir vaka olmuştur. 

Dikilitaş mahallesinde 24 nu
maralı evde oturan bahçıv<>n Is -
mailin karısı Sehnaz 12 metre 
derinligindeki kuyudan su alır -
ken muvazenesini kaybetmiş ve 
içine düşmüştür. Hadiseyi uzak
tan güren Ismail karısının imdn -
dına koşmuş ve kuyuya inin onu 
kurtarmak istemiştir. Fakat bu 
esnada Ismailin bastığı taş parc:ı
sı kopmuş. o da karısının yanına 
düşmüştür. 

Biraz sonra etraftan yetişen 
komşular karı kocayı kuyudan ö
lü olarak çıkarmışlardır. 

Cesetleri muayene eden adliye 
doktoru Enver Karan gömulmc
lerine izin vermiştir. 

* Uskiidarda da bir ka.ı:a ol -
muş, Ahmet Güler adında bırinin 
oğlu 11 yaşında Cemil Gulc.r ku
yuya düşmüş boğulmuştur. 

* Kısıklıda Libada sokağında 
5 numaralı evde oturan Cemil, 
bahçedeki dut ağacına çıkmış, bas 
tığı dal kırılınca ağacın altındaki 
ağzı açlk kuyuya düşmüştür. Ço
cuğun babası tedarik ettiği bir 
çengel ile Cemili dışarı çıkarmak 
istemiş ise de o zamana kadar Ce
mil çoktan ölmüştür. 

ADLİYEDE: 

8 - 6 - 941 

Em 
içki Yasağı 

Yazan: Naci Sadullah 

Hilaliahdarcı bir Baynnııı 
Meclis kiirsiisiinden ma · 

llını sözlerini söylediği güııdcn -
heri, içki düsmanlari;) le muarız· 
ları arasında şiddetli bir nıiica 
dele başladı: O kadar ki, bu hnh 
sin alaka U;) andıracagı vehıııın'-' 
kapılan bazı meslektaşlar: 
"- içki ~ asak edilmeli midir 

edilmemeli midir?,, Sualini, koca 
ınan bir anketin ıne\'zuu haline 
soktular. 

Eğer aramızda, "içkiye mUp • 
tela olmak,, hastalığına tutulan . 
lar çoğalıyorsa, bunun i.~niiıae gc-\ 
menin çaresi, bir yasak kanunı 
çıkarmak değildir: Çünkü her · 
hangi bir hastalığı olduğu gibi 
içki iptila mı tedavi edebilecel< 
ilaç, bir "yasak,, değildir. Bunun 
içindir !.i, hugiin: ''- içki yasak 
olunsun: içki iptilası azalsın!, 
şeklinde bir temennide J,uluıı -
makla: 

"- Bundan böyle, kızamığa, 
kızıla, \'ereme, frengiye, boğma
caya yakalanmak memnutlur!, 
tarzında bir yasak çıkarmak ara
sında pek az fark ,·ardır. 

Fakat şurasını gözönünde tut
mak lizım gelir, ki Giridin coğ
rafi vaziyetinin Almanlara mü
hım avantajlar ve İngilizlere 
ciddi zorluklar vermiş olmasına 
rajtmen Kıbnsta, vaziyet bi
rıncılerin aleyhine ve İngiltere -
nın lehınedir. 

Jojef Nui Kütahya vnliliii za
manında inci ve mücevher hedi
yeler ve nefia şaraplar takdim e
derek ve para ikraz ederek İkinci 
Selime hulüle muvaffak olmuş 
ve şehzadenin Kıbns sarabından 
icerek derin bir mesti icinde bu
lud uiu sırada ona Kıbrıs zap
t.edildiği takdirde bu nefis şarap 
hazinesinin ele ~eçirilece~ini teL 
kin etmiştir. Seilm nedimini 
muhabbetle kucaklamıs ve ona: 

11 Eğer ben padisah olursam 
sen de Kıbns Kra1ı olacaksın,, 
vadinde bulunmuştur. Jojef Nasi 
bu vaade o kadar inanmışı ki 
evinin kapısına "Kıbıs Kralı Jo
ief,, kitabesini ve Kıbrıs hüku
meti armasını asmıştır. 

Yaban Domuzu 

de Derileri 

Sa+.n Allnacak 

Birinci İkramiyeyi 183558 17 Yaıında ~ırsız Bi~ 
Numaralı Bilet Kazandı Kadın Tevkıf Edildı 

Fatihte Kirmasti mahallesinde 
oturan Nazifin kızı 17 yaşında 
Tefarik evvelki gün Hüseyin is -
minde bir adamla birlikte Gedik
paşada Tiyatro caddesinde kun -
duracı Şabana ait eve girmiş ve 
hırsızlık edeflken suç üstünde ya
kalanmıştır. 

içki iptiliisııu önlemenin carc· 
si, - her içtimai hastalık karşısın
da ofduğu gibi - onn doğuran se
heı>leri ortadan kaldırmaktır. Ve 
bence, içki iptilasını çoğaltan sa
yısız sebeplerin en başında, i~ki 
içmeden eğlenme imkanlanmn a~I 
lığı gelmektedir. Ve içki, ltu az. 
lık yiiziinden doğan kötii iptilftla·• 
rm en az zararlısıdır. Eroin ipdl~ 
sına, kokain iptilasına, morfin, es 
rar,e\·e kumar iptilasına göre, iç· 
kilerin en keskinini bile, faydalı 
bir ilaç sayabiliriz. 

Bu şartlar içinde, şarap, kon
yak, ,·otka, ve) a rakı şişesine ilan1 
harp edersek, kılıcını çekip elek • 
lere meydan okuyan Hoca Nasred 
dinden ne far kımız kalır? Sümerbank villyetlere gönder

diji birer mektupta, her vil~yet
te itllf edilen domuzların derile
rindc.n istifade imkAnlarını ara -
maktadır. Domuz derileri, Beykoz 
deri fabrikasına teslim edilmek 
şartiyle kilosu yirmi kuru~tun sa
tın alınacaktır. Domuz derisinin 
bu suretle para etmesi üzerır.e, 
köylülerin yabdn domuzu nvına 
daha büyük ehemmiyet verecek
lerine 'ŞÜphe yoktur. Şimdfy• ka
dar dom\IZ derisi, memlell~iz
de işlenmediği için, dışarıdan do
muz derim ithal edilmekte, ve 
pek pahalı olarak ayakkabılar ya 
pılmaktaydı. 

Milli Piyangonun 6 ncı tert 7 100 lira kazananlar 
2nci çekilişi dün Ankarada 19 ~"' Sonu 698 ile biten 300 bilet. 
yıs Stadında saat 19,20 de çekıl-

Kıbrıs Akdeniz büyük adala
rının yedincisidir. Sicilya 

ve Sardunyadan kücük ve hemen 
hemen Korsika buyüklüğünde -
dir. Büyüklük itibariyle Ege de
nızi adalarının üçüncüsüdür. 

Çok ıeçmeden Kanuni Si.ilev
manın vefatiyle Sarı Selim Os
manlı tahtına ıeçmiş ve Jojef 
Nasi Bel~rat seferinden dönüşte 
Selimi karşılamış ve ayaklarımı 
kapanarak vaadini hatırlatmıştır. 
Selim onu yerden kaldırmıs ve 
eski nedimine bir havli iltifatla 
beraber "Taksus. on iki ve Sik
Jad büyilk adalannn dilltası,, ün
vanını ihsan etmtŞtır. 

miş ve bu keşideyi kalabalık bir 50 lira kazananlar 

Suriye ile Akdeniz kıyılann -
dan meydana gelmiştir ve şarkt 
Akdenizln şimal zaviyesinde kl
ındir. 34,29 ile 35,44 an: ve 32.J5 
29,30 tt11 daireleri arasındadır. 
Adanın uzunluA'u şarktan ~arbe 
dob'u 230, genişli~i ise 96 kilo
metredir. Vasati genişlık 60 ile 
80 kilometre arasındadır. Me
sahai sathiyesi 9,600 kilometre 
murabbaıdır. 

Suriye ve cenubi Anadolu sa
hillerine hemen hemen ayni me
safededir ve Anadoluya biraz da
ha yakındır. Hayvanat ve neba

tı bakımından daha ziyade Su
ye ile benzerlik arzeder. 
Küçük Asyaya bakan şimal sa-

Çivi Tevziatı - VilAyet emrJ
ne verilen çivilerin tevziine baş -
lanmıştır. Dün de şehrimize bir 
vagon çivi gelmiştir. 13 ton tutan 
bu çivilerin mühim bir kısmı şeh 
rimizde tevzi edilecektir. 

halk kütlesi takibetmiştir. Bu çe 
kilişte kazanan numaraları aşa
ğıya yazıyoruz: 

30.000 Lira kazanan 
183558 

10.000 lira kazananlar 
112051 1Z092S 241 
6.000 ur .. .......... 

082269 116231 193653 ,lJt,9&5.9 
255552 287962 

2 .000 lira kazana.nl.ar 
Sonu 1803 ile ve 7295 ile biten o
tuzar bilet 

1.000 lira kazananl.ar 
Sonu 4077 ile ve 6123 ile bıten o· 
tuzar bilet. 

500 lira kazananlar 
Yumurta ihracatı Arttı_ Al- Sonu 3374 ile, 8535 ile ve 9160 

manyaya yumurta ihracatı son ile biten otuzar bilet. 
'll!nlerde çok artmıştır. Bu yüz- 250 lira kazananlar 
den piyasada yumurta fiyatları Sonu 5767, 5974, 6320, !Ht09, 2316 
da hayli yükselmietir. ve 280f ile blteıı otuzar bilet. 

Ticaret Veklleti yumurta ihra- -----------

Sonu 583 ve 657 ile biten üçer 
yüz bilet. 

10 lira kazananlar 
Sonu 12 ile biten 3000 bilet. 

3 lira kazammlar 
Sonu 5 \le- b:\t.en 30 bin bilet. 

Kazanan biletler 
30,000 lıralık büyuk ıkramıye· 

yi 1Caiıman 183558 numaralı bile&o 
tin bir parçası Istanbul ve bir par 
çası da Emirdağda satılnu~tır. 
10.000 lira kazanan ikramıye bi
letleri de Jzmir Akçaabat ve Ma
nisada satılmıştır. 5,000 lira ka
zanan numaralar da Sivas, Ordu, 
Dörtyol, Plumer, Samsün ve Is
tanbul. Iki bin lira kazanım virmi 
parça Istanbul on bir par~'a An
kara yedi parça Jzmir dört par
ça Adana üç parça Aydın iki par 
ça Edirne iki parça Antakya jki 
parça Trabzon birer parçası Tur 
gutlu, Tavas, Uşak, Emirdag, Rey 
haniye, Kilis, Vezirköprü, Pasen
ler, Iznik, Zonguldak, Ere~li, Kon 

hıli çok imzalı ve bilakis Suri
veye bakan şark sahilleri ko

ylılda kabili duhuldür. Bu va
ıyet adanın muhtelif zamanlar

da istilası sırasında büyük rol 
vnamıştır. 

Fakat bu ihsan kuru bir Un
vandan ibaret kalmamıştır. Jojef 
Nasi malik olduA'u cesim arazi i
cin hazineye on dört bin duka 
ve yalnız şarap rüsumundan el
de ettili on beş bin kurona mu
kabil de iki bin duka ver~i ile 
mükellef tutulmu11tur. Bu sırada 
Venedik tersanesinin yanması 
Selimin Kıbrıs harekatı hakkın
daki arzularını tatbika müsait 
bir fırsat vermiş, sadrazamın 

arzusu hilafına ve Jofef Nasinin 
teşvikatını Kaptan Derya Piyale 
Paşa ile Selimin lalası Mustafa 
Paşanın desteklemesi üzerine 
nihayet fiiliyat sahasına intikal 
etmistir. Bilhassa müftü Ebbüss11 
ut Efendi de Edimede yapılmak
ta olan Caminin insa masrafını 
karşılamak üzere bu seferin a
cılmasına müzahir olarak bir de 
fetva vermesi veziriizam Sokul
luyu yalnız bırakmıştır. 

catçılanna derhal ihrac lisamı 
vermektedir. Almanyadan bat
ka İtalyadan da vumurtalanmı
za talepler vaki olmaktadır. 

satılmadılım rören köyliller bu ya, Denizli, Tarsus, Mardin, Çar
yıl fazla istihsale ehemmiyet şamba, Bursa, Çankırı, Ordu, Kon 
vermeml.elerdir. ya, Birecik, Gölcük, Eskişehir, 

Ada üç mıntakaya aynhr. Mer 
kezde 100 kilometre uzunlukta 
ve 20 - 25 kilometre ~işli.tinde 
kadim Messaria ovası vardır. 

Anadoludan az vumurta Jrel
diği için ihracat .ıenl.e mikyas
ta yapılamamaktadır. Buna da 
sebep, aeçen sene yumurtanın 

Maamafih yeni alman tedbir - Samsun, Kars, Tokat, Bor, Jstan 
lerle yalan zamanda Amdolu - bulda ve diğer ikramiyeler de yur 
dan mühim miktarda vumurta dun muhtelif yerlerinde satılan 

İkinci Selim, Kıb"ııın halife 
Ömer zamanında İslamlar tara -
fından zapt ve bilahare de Mısır 
Sultanlıiı tarafından idare edil
miş olmasını sebep ıöstererek 
iki devlet arasında sulhün deva -
mı arzu olunuyorsa Kıbrısm Os
manlılara terki lazım sreldilini 
ileri sürmüş ve Çavuş Kubat a
dında bir sefirini Venediie gön
dermiştir. 

~elecdi ümit edilmektedir. biletlere isabet etmiftir. 
İnkenderun körfezine dojtru u

zanan Sent Andera (kadim Dena 
retom ve Sa tal ya <Adal ya) kör
fezinin karşııında EpiRanya (ka
dım Akamos) c;ıkıntıları ve bu 
ki cıkıntı arasında Asya sahille
rıne en yakın Koma Ketti bur· 
nu vardır. 

Sekli dolayisfyle ada eski za
manlardanberi kovun ve keçi 
postuna, kalkana ve yunua balıll
na benzetilmiştir. Biri ıarpten 
.-rk sahillerine kadar uzayan, 
~lerl bir daire tıeklinde ,ıarp ve 

nuba dobıı iki da~ ıilsilesi 
w merkezde bunlara hakim 0-

P daılan vardır. 

** 

lstanbulun Çöpleri her ıün Baydarpmpdaıa hareket 
eden trenle sihulerllea po11talar 

•• Bir mtld-'8ttenberi lataobu • Adana4a kalmakta ve sllntl iti· 
lan btlttln ıUprilotlUeri ntlne mah•Wne ıWerllmemek 

Barem Ye Salac:ak ilkeleleri a- tedir. Toplaaaa posta tantalara 

Mısır, Filistin, Suriye, İrak rasmda denbe dökülmektedir. haftanm iç stlntlnde ekapresle 

bazı kimselerde elindeki nüfuzu 
fena kullanmak meylinin mev
cut oldupnu gösterir. 

Esasen bizi teessüre se\'keden 
tef de budur. Umit edilirdi ki, 
yapılacak tevziat herkes arasın
da fark ıösetilmebizin yapıbm. 
O zaman herkese düşen hi!ISe 
çok ta az olsa bir inkisar uyan • 
dırmudı. 

•• 

Osmanlı lmparatorlu~u - Lodos bu süprüntüleri Hhile at- lskenderuna sevkolunmaktadır. 
nun elinde bulunurken ve bü- makta, her tarafı telviı etmekte Halbuki Ankaraclan hareket 
tün Şimali Afrikada ve Eıe de- ve bu mevsimde etrafa netıetti- eden tren Adanada bir müddet 
nizindeki adalarda Tilrlcler hü- ği koku sahhatimizi tehdit ve bi- lstanbul trenini beklene, posta 
kümranken ve bütün Akdeniz zi de bizar etmektedir. çantalan Adanada Oç giln bekle
bir Türk aölü halini aldıktan Bilhassa son siinlerde süprün- miyecektir. Ayni intiza11ısazlı • 

Adanın eski zamantardanbe- başka Atlantik ve Hint denizin- til mavnalan aahlle hilsbiltUn ğan lıtanbuldan Erganiye gön • Fatih Halkevinin 
ri buldavı, earabı Zf!Y- de Osmanlı donanması dolaşır- aokulup süprüntülerini dökmiyc derilen posta çantalannda da vu 

tlnyafl, balı. buhuratı, e&P ve edileme:zdi. Bu itibarla Kıbrısın baılacbklannclan, oblann kenara kua geldlll bilclirilmektedlr. Ba muayene ifi 
ı.akır madenleri ve tuzu meş- ken Kıbrısın Venediklilerin elin.. gelmesi için lodosa da hacet kal zan iki ve bazı ıünlerde de üç 

urdur. de bırakılmaama imkan tuavvur ınamaktacbr. Denilebilir ki, Is - ıtbalilk poata çaatalan IJiideia 
Kıbmın adını bakır maden- zapbnı Jojef Nast iamlnde bir tanbalaa d)triatflleri dolrudan ılnderllmekte lmlf. 

IJerllnln çokluıundan ve eöbretln- Yahudinin telldnatına atfetmek dotru7a Usküdara dökiiluıekte-
aldıtı iddi edilir. (1). Ada bllhasa Garı> milvenihlerl ta- dir. Eter mavaalar akmtıda de- * * 

ll>uadlm baıka Kypl'OI, Kynlrası rafından Türklerin ıertieleme mirllyerek yüklerini a.o Itaalar 
thusfa Paphla, Salamlnla siyasetlerini pllnm ve yalnız ça- 'belecliyenin bir temaıuivaptljı Kahve tevslatuula 

phelda, Chetlm adlariyle de ya pul arzusiyle ıöstermek ldn ya- kabul olunabilirdi; halbuki fim _, ,ı .... 
Ada Firavun AırirYel Pılınıt beyhude aayretlerdir. Ba- diki haliyle ıehrin bir tarafın • ga,,..an UYf/11118UZuur 

Amazis zamanlarmda Mısı- husus, Suriye denizinde Türk du alma& ıii;rtlntü diler bir 
, Keyhilarev ve KeyklW. de- ticaret Jremilerine ve deniz yo- tarafaaa ınaJdedilwekhMllr. 
erinde lranm. Ciçon ve Ha- llyle Mekke ve Medineye ıdden pu.· :.-ı._ ı·u&ı 1..1. 
zamanında Yunanlılann e- hacı aemilerine Kıbrısı kendile - .-J IAltlnHM; •e -.:.~· ..... 
e idi ve bllAhare İlkender ta· rine üs edinen Vened!k'1ranan • ~~:C~=t~ "t 

ttmmctan zaptedildl. 1arınm ikide birde hücum etmele- telvis edil ~ d . did 
J " 'I 9 -- ile ---'- An6u-• ri, Kıbnsın za-ı lüzumlu •ös- ec ..... n en ıun en 

" ~ -.ı-a 1ı •oau ~w.. "' bu mahaurlarm izalesini alaka· 
yı zaı>tettlkten aonra An. teren belli batlı sebeplerdir. darlardan • ed . 

toeye ve Kleopatraya hediye et- Venedlk1ilertn ıulhen Kıbrısı nea enm. 
t.ıtlel~.. teslimi kabul etmemeleri üze- * * 

Bir arahk Yahudiler, Muaviye, rine Murat Reia, Piyale Pqa ve Poatalal'da tntlzamaızlık 
Müezzinzade kumandasında 126 
kadir.ıa. 30 kalyon. 12 eektirt 
8 maVUJla 40 karamUrsel ve 40 
nakliye ııemisiyle bir miktar da 

•1arm llt1ncell olan ~ 
lf!l.-a••·den mehuıdur. Franaızta 

f8ıılllıııff•'ln de bundu mo,tak Wdutu 
'4rkMa ' Oacildea 

Son pnlerde posta idaresin
de lntizamsn:lıklar görül

miye başlamıştır. Bilhassa lıken 
derunaaıı aldıiumz habere ,üre, 

Aydma 418 kilo kadar kah
ve seldi. Bu kahvenin 350 

kilosu )'UIDlf&r ve birer kilo o
larak bazı kiımelere da4ttıfdı ve 
ıert kalanı da 250 ter ırana tev
d edildi. 811 tefti tekil birçok 
kimaeler araamda hakh olarak 
bir teeaGr uyachrnuftır ve hat 
ta birçok kbmeler •eıld bu kah 
ve ıehnese ve dalatdnİasaydı de 
mektedirler. 

haddi zatmda ehemmivetslz 
girilnen ha mesele üzerinde du 
rulacak oluna hiç te yabana a
tılacak bir te>' deiildir. Ve bu 

Fatih Balka"ı:.1 hastalara P• • 
ruıs b mak !(in bir 

teşkilat vtlcude retirdi; fakat bu 
iti hatır ıöniile bakmakamın ve 
ura gheterelt yapmakla mükel· 
lef olan kimseler işin f aydnım 
ve halkın istifadesini selhetmek
tedJrler. 

Birkaç gün evvel muayene nu 
maruı almak 'için erkend.,n ~İt· 
tim ve birçok kimselerle bera -
her saatleree bekledim fakat he 
pimiz numara almadan .rerf dön 
miye mecbur olduk. ÇUnkU hu 
ite bakan hemşire istedliini 
)'Ul)'or, istecliifni )'amuyor ve 
bu arada birçok kimseler de nu
mara abnadan muayene edili • 
yor. 

Maksadı tesisle taban tabana 
aykırı olan bu hareketin önlen· 
mesi için alikadarlann dikkat 
nazanm çekmenizi rica ederiın. 

Dün üçüncü sulh ceza mahke -
mesinde duruşmaları yapılan suç 
lular kabahatlerini inkar etmisler 
ise de mahkeme suçu sabit gör -
düğunden Tefarik'ln 1 ay 20 gün 
suç ortağı Hüseyinin de 1 ay hap 
sine karar vermiş ikisini de der
hal tevkif etmiştir. 

içki iptilasını yayan te-lkinkiir 
miiessirler ara!;mda, edebiyatı • 
mızın, ve musikimizin rolünfi de 
unutmamak mecburiyetincleyiz. 
Hlfızaları nefis sakinameler, ve 
şarabiyelerle dolmuş bulunan ve 
her gün, her gec:e, en müet~dr scı 
terden: 

"Ehli askın neşvegahı kt!,el mey• 
hanedir?,, 

''Kurdu meclısl A~ıkan meJtıanede,. 
'Uçan ku l r kebap olsa, akan au .. 
lnr §arnp olsa, meyhaneler mesken ....... 

Kasa Hırsızlan - Sultanhama kabilinden binlerce gilfte dfnlt • 
manda Menaşi hanında Moize ait yen, üstelik tc senelerdeaberi ~a· 
52 numaralı yazıhaneye girerek irlcrinden: 
kasayı kırmak ve içindeki bin kil "İç bade güzel sev var ise akli su• 
sur lirayı aşırmaktan suçlu han urun - Dunya var !mis ya ki, yok 
odabaşısı Yusuf ile karısı Aliye, olmuş ne umurun?., 
kahveci Mehmet ve karısı Fatma şeklinde nasihatler almış bulu • 
nın duruşmalarına dün asliye ü - nan vatandaşlar karşısına kıırd 
çüncü ceza mahkemesinde başlan bir "içki yasağı,, ile dikilmek, bir 
mıştır. nehrin seyrini, fermanla de!istir• 

Bunlardan üç il suçu inklr et- mek istemekten farksızdır! 
mişler, yalnız Aliye, gece yazıha- ====·=========
neye girdiklerini ve kasayı balta 
ile kırıp paraları aldıklarını ıtiraf 
etmiştir. Mahkeme noksan şahıt
lerin celbi için başka ıtme bıra
kılmı§tır. 

Mahk6m Olcla - Bursalı bir 
soför evli oldulu halde bundan 
bir müddet evvel tstanbula ~e
lerek Asiye adında bir kadınla 
lr.lvri me11ru bir sekitdl vasama
~a başlamıştır. Şoförün Bursa
da oturan esi bunu haber alarak 
dün sabah tıtanbula ~lmi(I ve 
zabıtaya kocasını sikAvet etmiş
tir. Bu ihbar üzerine cürmü -
meşhut yapılmı11 ve evli şoför 
Asiye ile fena bir vaziyette ya
kalanmı.ıır. 
Yanılan muhakeme sonunda 

şoförle Aaiye ü9ft ay 'hepse mah· 
kum olmıqlardır. 

Almanya ile 'ncart 

Münaseba+.mm 
Almanya ile aramızda yapılan 

10 buçuk milyon liralık ticaret an 
laşmasının tatbild'ne başlan- ııştır. 
Dün bu anlaşmaya göre, ilk par 
ti olarak 110 bin lirallk tlittin gön 
derilmiştir. Bu tütünlere muka • 
bil Almanyadan bir makine, y~ -
dek Alet, tıbbi ecza gelecektir, 
lthallt tacirleri, bu mallar üze
rine siparişlere başlamıştır. 

Tuhafiye Mağazalan 

Tasnif EclDlyor 
Fiyatları mürakabe komisyonu, 

tuhafiye eşyasının toptan satışlar 
da yüzde 20, perakende ıatıvlar· 
da da yüzde 25 .kirla satılmasına 
karar vermifti. Tuhafiye mata -
zalanndan bazıları perakendeci ol 
dujunu iddia ederek yüzde 25 
kırla mal satmaya başlamışlardlr. 
Fiyatları mürakabe bürosu tuha· 
tiye mağazalarını toptan ve pera
kendeci diye bir tasnife tabi tut
maya karar vermiştir. 

Öğretmen Subaylar 

Hakkında Yeni Bir 

Kanun Layihası 
Ankara. 7 (TAN Muhabirin

den) - Devlet baremi kanunu• 
na ıeklenecek fıkralara dafr 1Ayi. 
ha Büyük Millet Meclisi umumt 
heyetine sevkolunmustur. Llvi· 
ha esaslarına ~öre askerlik der• 
si okutacak subay öğretmenler 
haftada dört saatten hzla ders 
verebileceklerdir. Subaylar lise 
ve orta okullarda ilave olarak 
ders alan memurlara verilen ile· 
rete tabi olacaklardır. Bundan 
başka askeri okullarda öltretmen 
bulunmama;nndan dolayı illve " 
ten ö~retmenlik vazifesi alanlar 
haftada dört saat kavdına Ubi 
tutulmıvacaklar ve kendilerine 
saat hesabiyle verilecek tedril 
ücreti. rütbeleri maas tutarının 
i.ıcte ikisini i.ecavüz edemlyecek
tir. 

Lavihaya eklenen bir madde 
ile hu hükümlerin 940 mali yılın 
da ders okutan subay öltretmen
lere de teşmıli derpiş olunmuş
tur. 

Bina Vergilerine 

Yapılan Zamlar 
Belediye, vergilere yaplan zaın 

dolayısiyle dun tahsil .jUbelerine 
tebligat yapmıştır. Bu tebligatta. 
aybaşından itibaret vergilere akar 
lar için buhran vergisinin üçte 
biri, ikametglhlara yine buhraı: 
vergisinin altıda biri niabetin<k 
müdafaa vergisi ilavesi ve tah • 
silitın bu suretle yapılmasa bildi• 
rilmektedir. __ ....,. __ 
Likör Fabrikası Lağvedildi 

Mecfdiyeköyilndeki Llk3r fab
rikası liğvedilerek Bom on ti f ab
rlkasına devrolunmuştur. 1 ikor 
fabrikası milduru Hıkmet Tekir 
dağ Şarap fabnkası mudıırlugune 
tayin olunmuştur. 
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( Manda Altındaki Suriye 

( :~~ tCl'1:1 
Dünyanın 
Siyasi 
Manzarası 

Mister Roosevclt, Winant'ın bir 
sulh tekhfı geUrlp gctirmecliğı 

hakkında bir gnzctcdnın sualine 
Vcrdıği cevapta, ne sulh teklifi 
ll'lahlyctınde, ne de herhangi bır 

sulh mlızakcrcsl seklinde bir şc
Yın mevcut olmadığını kntıyctle 

beyan etmiştir. 
Amrckinaın, Mister Hull'un beya
natına rağmen Stefani njansmın 
bildirdiği şartlnr dahilinde Japon
Ya ile bir anlaşma ynoması lhti
lnal dahilinde gorulmektedir. Çun
kU bu takdirde Amerika, kendisi 
için en hayati tahn olan Cenubi 
Çınde, Felemenk Hindı tnnında ve 
'Fılipınde Japon tehdidinden kur
tulmuş olacak ve Almanyaya kar
Gı tamamen serbest kalacaktır. 

Sulh Şayiası: 

Mister Rooscvelt, \Vinant
m bir sulh teklifi gcti -

'tip getinncdiği hakkında hir ga 
tetednin sualine verdi•'<i t'CYap
ta: Ne sulh teklifi mahiyPtin -
ele, ne de herhangi bir sulh mii· 
ıa~cresi şeklinde bir :5C in olmn 
dıgı nı kat'iyyetle beyan etmiş 
''.e Almanyaya aldaıınn kimsele
l'ı itham ettiğini söylemi~tir. 

Fakat Lonclra kaynakların -
elan gelen haberler, Brenncr 
lııülakatında Almanya \:c Ital~ a 
~evlet reislerinin leni bir sulh 
~1Yaseti takibi hususuncla muta-
1>1k kaldıklarını ve kurulmak Ü· 
ıerc bulunan Avrupa Birle~ik 
l>evlctlerinin Almanyanın ida -
resi altında sulh içinde yaşama-
~rına ancak Ingiltere ve Ame • 
~•kanın mıini olduğunu ilôn c
Cccklerini bildirmektccliı·. 
Ayni kaynaklar, bu sulh ta -

hrruzunun, uzun siirecck hır 
~rpte, Ingiliz ''e Amerikan iş 

hırJiğinin tehditkar bir vaıiyct 
:lınasmdan mütcYcllit ol!luğu 

anaatini izhar etmcktedidcr. 
. Oiin Stcfani Ajansı da, Ame
't~kanın, Çin • Japon muharchc
liıne nihayet , ·ermek iizrre, su 
§art1arla tavassutta bulunıll1ya 
~iiteınayil olduğunu blldirıni~r 
tır: 

, ı - Japonya yalnız f,iİmali 
~•ni, l\lançuri \'c l\logoli:.tanı 
ontrol edecektir; 

t'· 2 - Cenuhi Passifiktc her 
Utlü genişleme emellerintlcn 

"az geçecektir. 
3 - Jngiltcrc ''e Amerika Ja

~nyaya eşya ihracı ambargo -
Unu kaldıracaktır. 
llugiinkii bir habere göre de, 

:ıncrika Haricile Nazın Mister 
t luıı, Japonya ile bir ademi tc -
.. ~"Üz paktı aktetmenin, Ame -
• ~kanın Uzak Şarkta takip elti
~· siyasete miiga~ ir olduğunu 
eyan etmiştir. 

~erikada: 
S on haftalarcla ısrarla hah -

b}·· sedilen sulh tl'klirlt•ri ' 'e 
,. U7.akerclerini Mister ltoosc • 
tı elt'in knt'i bir lisanla tekzibi 
e ltıana ifade etmektedir? 

.l\lister Chruchill'dcn ziyade 
Mister Roosevelt'i en büyük diiş 
manları olarak görıniye başlı· 
yan mihver siyasi mahafili, ta -
mamiylc benimsedikleri ve in
hisarlarına aldıkları Avrupa kı· 
tasma Amerikanın miidaha(e,,in 
den sinirlenmektedirler. 

'-~------------------~-----~ '-~----------------~./ 

Mihver kaynaklarına göre Mis 
ter Roosevclt, sulhe mani ol • 
mak Ye çok zayıf dlişen Jngiltc -
re tarafından bir sulh teklifi ya 
pılmasını önlemek için hiiyÜk 
gayretler sarfctmektedir. Bu 
tekzip te bu endişenin hir ifa • 
desidir. 

Ho 
Resmig 

Komiseri.er -
e çidi 

-J-
Şimdiye kadar Na-ıilcrin \'e 

Nazizın'in aleyhinde ~ok ~iddct-ı General Gouraud'nun 
li beyanatta bulunan ve Nazi zi-. ----------
mamdarlariylc konuşulamıya - idare Tarzı 
cağını söyliy<"n Mister RoMe -
,·elt'in böyle hir sulh ıniiza!<t>rc- 8 ~irin~.iteşrin ~919 tarihli 
sine girmek istemesi mancıt~i hir hır Cumhurreısi kararı ve 
harekettir. "Yakın Sark ordusu baskuman-

Diğer cihetten, doğrııclan doğ danı ve Fransa Ho - Komiseri. 
ruya ve ani bir Nazi taarruzu ünvaniyle - bu ilk ünvanda (Su~ 
tehdidi altında lnıhınmn an A· riye ve Lübnan) sözleri ı;?eçme
merikanın. lngiliz mukn~•cnwti- mektedir • Beyrut'a j?Önderilen 
nin deYamımla biiviik menfaati Gen~ral Gouraud, j?erek yerli 
vardır. Bu nrnka,·;mct, Amcri • halk. ,gerek komşu devletler ve 
kaya hazırlanmak için vakit ka- ızerek bzizat Fransa bakımından 
zandırmaktadır. (!ayet zararlı icraat yapmıs, da-

Bütiin sanayiini, en genic: mik ha doğrusu, artık düzelmesi müm 
yasta harp istihsali için yeniden kün olamıyan bozuk bir idare
organize etıniye başlıynn ve nin ilk temelini kurmuştur. Bu 
harpten sonra Avrupanın tamir hareketinde hıristiyanlığa bdh
'\'e imanna biiyiik mikya:.fn iş • lık, arazi tevsii hırsı. sadece de 
tirak etmek suretiyle istihsal va kuvvete istinat prensibi. kısaca
sıtalarını ve sermayesini kulla - sı müstemlekeci ruhu amil olu
narak biiyiik bir iktıs.ı<li lnıh - vordu. İsledi~i hatalar şunlardı: 
randan kurtulmayı tas,ı,·vur r.· 1 - Müstakil Suriye devleti 
den Amerika icin, Almaıı niıki- topraklarına göz dikip verilen 
miyeti. idaresi ~·e inhisrırı altın - söz hilafına. sırf İnı;?iltereve re
da bir Avrupayı tanıy:ır.ık sulh kabet için bir vesile icadiyle o-
ynpınak mümkün değildir. ralarını ele _geçirmesi; 

Fikrimizce Amerikanın, Mis- 2 - Kilikya adı verilen öz 
te-r Hull'un heyanatınn :rağmen, Türk topraklarını askeri işgal 
Stcfani Ajansının bildirdiği şart altına alma~a kalkışması; 
lar dahilinde Japonya ile bir an· 3 - Müslüman Suriye zararı
laşma yapması ihtimal dahilinde na ve intikam maksadivle hıris
gürülmektedir. Çiinkü hu tak - tiyan Lübnan'ı büyültmesi ve 
dirde Amerika kendisi için en bu Suriyeyi, tabii limanı olan 
hayati saha olan cenuhi Çinde, Trablus'tan mahrum etmesi; 
Felemenk llindistnnm<la ,.e Fi- 4 - İcraatinde Milletler Cemi
lipinde Japon tehdidinden k ur- yeti paktının intidab idaresi sek
tıılmuş olacak ve Almnnyaya lini tarif eden 22 inci maddesi
karşı tamamen serhest kalacak- ni hice savması, ve verli hükti
tır. metler i kukla derecesine indir -

Fakat böyle bir kombinı:zo - mesi; 
nu iiçler paktmın esas riikün· 5 - Ho - Komiserlik dairele
lcrinden biri olan Japonyunın ~ini büyük bir devlet, bir koca 
kabul etmesi şi.iphelidir. Bu tak imparatorluk teşkilatı imiş ~ibi 
dirde Japon •a tekrar şimuli Çi- binlerce Fransız memuriyle dol
ne ve Baylmla kadar Sihirynva durması; 
te\'ecciih etmek mecburi,vetinde 6 - Kilikyadan boşanan muh
kalacak ve karşısında dört se- telif hıristiyan unsurlarını Su
ne eYYele nazaran çok kuvvet - riye ve Lübnana yerleştirip bun
lenmiş ve hazırlanmış olan Sov· lara "ahalii asliye,, den fazla im
yetlcri bulacaktır. tiyaz ve hükumet dairelerinde 
Amerikanın Japonya ile böyle mevki vermesi; bir kısmını da 

bir anla ma yapmıva tema) ıil yerli halka karşı zabıta işlerinde 
göstermesi, Sovyctleri .Japon - ve komşu devletlere karsı iz'aç e
yaya daha cok ~·aklaıihrıll'akhr. dici vazifelerde kullanması. 

Mösyö .Molotofun hu yaz '.l'ok 1f 1f 
yoyu ziyaret edeceği hakkında- Kurulan Bir "Uzak Şark,, 
ki haber, hu cihetten şayanı • ----------..:...-~ 
dikkattir. Müstemlekesidiı 

Fransada ~ 

Son gelen hahl'rler. ı\lmnn
Fransız i birliğine ait 

nıii:ınkcrclerin yeni hir buhranlı 
safhaya girdiği. hissini veJl'mc·k
tedir . 

ltalyanların FransaYa nit ta -
leplerinden vazg"eçm,.dikltwi ,.c 
Amiral Darlan ile l\ltın•sal J .. e· 
tain ve Genemi \\Teygnı;tl anı
sında ihtilüf ~ıktığı bildirilmek
tedir. 

Şimcli;n'! kadar ıniihı·"ke 
sartlarının ılışına çıkmnnuıkta ıı; 
rar eden ihtiyar l\farcşaluı. Frnn 

(Arkası 4 ünciideı 

8 irinci maddedeki hatası, is-

r-.... Yazan: --· .. - -""' 
: : 

l Re/ ik Halid 1 
1------------- : 

Suriyedeki isyan esnasında sokak muharebeleri 

Suriyedeki kubhf-Ji köylerden biri 

Uzak Sark. bir Afrika müstem- hürmeten ve arzusunu verine 
lekesi kurmuştu. Zira, yerli ida· ıı.etirmek icin - Aleviyyin ismiy
relere hiç bir hak ve salahivet le ayrı bir devlete yer vermek. 
vermiyerek teşrii ve icrai bütün Suriyeyi deniz mahreclerinden 
kudreti kendi eline almış, hatta mahrum etmek suretiyle! 
ecnebi ve mahalli mahkemelerin Maamafih Weygand o 'kadar 
b ile istiklal ve hürivetıerini hiçe. cezayı da kafi ~örmemişti: Ce
say~ak pervasızlığını. göster - belidürüz'e idari muhtariyet ve
mıştı. [Mehaz: V. de Saınt Point] rerek Suriye ile alakasını tama-

General Weygand'm 

Yaptıkları 

miyle kesmişti. Ve daha fena 
bir şey daha yapmıştı: Dürzi ve 
Sam isyanına vesile hazırlıyan 
müstemlekeci yüzbaşı Carbillet
yi de Cebelidürüz'e en j?enis, hu
dutsuz, derebeyi salihiyetleriy
le vine bu General Wey.litand 
yollamış; halefi General Sarail 
de onun yaptığı ise dirayetsizli
~i ile tüv dikmisti:. 

Yalnız 1920 _ 1925 seneleri a
rasında. vani 5 yıllık kısacık müd 
dette gerek arazi. ı;?erek idare 
sekli bak1mından Surivenin kaç 
türlü değişikliğe uğradı_ğına dik-

Komiser de Jouvene1 Paris'ten 
hareket ettHU zaman henüz du
manları tüten Ye kanı akmakta 
devam eden korkunç, betbaht 
bir ülkeye geldiğini biliyordu: 
hariçten yardım gören ve direk
tif alan Arap nasyonalist partisi 
ile atık uyuşmak icabettiğini, 
şimal komşusu kuvvetli Türkiye 
ile de bağdaşmak lüzumunu a·n
lıyordu . Binaenaleyh evvela yol 
u~ra_ğı, Mısırda bu parti baskan
lariy le görüşmeği kabul etti. 

Fakat mülakat bek1enilen ne
ticeyi vermedi. Filvaki _goruş
me esnasında yeni Ho _Komiser. 
sükun avdet eder etmez Suriye· 
ye bir (ana yasa - kanunu es~si) 
bahşedeceği vadinde bulunmuş
tu, zaten Milletler Cemiyeti de 
Fransaya Suriye ve Lübnan man 
dasını bu şartla vermişti. fntidab 
kararnamesinin birinci maddesin 
de deniliyordu ki: "Bu mandanın 
mer'iyete ~irdiği tarihten itiba
ren üç sene zarfında, mandater 
devlet. Suriye ve Lübnana - verli 
hükiımetlerle uyuşarak ve bütün 
halkın hukuk, menfaat ve arzula
rını hesaba katarak - bir ka
nunu esasi verecektir . ., Manda 
1922 senesi temmuzunda mer'i
yete .ı;tirmişti; binaenaleyh 1925 
senesi sonunda bulunulduğu ci
hetle bu maddenin yerine getiril
mesi çoktan icabederdi. [Halbuki 
- yine de tamamı tatbik edilme
mek sartile - Suriye kanunu esa· 
sisi ancak 1930 mayısında tasdik 
olunmuştur!l Mısırdaki parti 
de Jouvenel'in o kadarcık vadiy
le memnun edilemedi; hatta bir 
Fransız muh3rririnin ifşasına gö
re, lüzumsuzca. toyc~. belki de 
mütaassıbca ileri gitti, Fransız 
mümessilinden ordusunun t?eri 
alınmasını ve intidabtan vazt?ec
mesini bile istemek cesaretini 
cüretini ,gösterdi! 

** Bir Tefeci Paşa Oluyor, 

Oğullan Prens 

<5u.~iye - Filistin cemiyeti) 

[(•l3~ıUBiiM 

yan ve ihtilallerle karşı -
lasmak. daimi bir ordu beslemek. 
bozı?unlara uğramak. Fransız ka
nı dökülmek ,gibi hadiselerle tam 
virmi iki sene mandater devleti 
z:ırara sokmustur. İkinci madde.. 
deki hesapsızlığı kanlı bir fela -
ket, serefsiz bir hezimetle neti
celenmistir. Ücüncüsü hala kapan 
mıvan bir vara halinde islemek
tedir. Dördüncüsü resmen veril
miş bir söze riavetsizlik teskit e
der. Besinci madde Fransada ve 
vurtlarında dikis tutturamam•~ 
hir sürü kabilivetsiz adamı verli 
halkın zaten dolu olmıyan kese
sinden beslemek demektir. Altın. 
cıva ıtelince memleketin havası
nı büsbütün bulandırmaktan. ve
ni bir husumet unsuru varatmak
tan ve istikbal icin de dahili bir 
H!ti~as. hatta kanlı sahneler ha
zırlamaktan başka bir netice ve· 
remezdi. Hülasa etmek lazımsa 
<;Öv le diyelim: 

Gouraud. Kral Faysal'ın çe
kilişinden sonra Surive 

kıtasını, evvela dört ayrı hüku
mete taksim etti. Şam. Halep, 
Aleviyyin. Büyiik Lübnan hiikı'.'ı
metleri. Bir müddet sonra bun
lara bir besincisini ve altıncısını 
ekled i: Cebelidüriiz ve miistakil 
İskenderun sanca~ı. Lakin 28 
haziran 1922 tarihinde. veni bir 
kararla valnız Şam. Halep ve 
Aleviyyin hükumetlerini bir fe· 
derasyon seklinde birlı>c;t;rdi. Bu 
dahi edvam etmedi. 1924 Birin· 
cikantınunda, General Wev_gand 
veni hudutlarla yepyeni \'e da
ha kücültülmüs bir Suriye dev
letini kuruyordu; yani • nasvo
nalist edip Maurice Barrecs'in 
Ehlisalip bakiyesi saydığı Ale
vilere karsı beslediği muhabbete 

kat edilince Fransanın ve Ho -
Komiserlerinin kararsızlığı, pro$l
ramsızlı~ı. hatta şaskınlığı tama
miyle meydana cık:ır; [Mehaz: 
Pierre L:ı Mazicre]. 

•• 

unvanını taşıyan ve Arap 
istiklaline çalışan bu partinin 
reisi kimdi? Prens Lutfallah! 
Fransanın Yakın Sarktaki siya
setini bir çok noktalardan şid
detle tenkit eden maruf bir Fran 
sız muharriri tarafından yapıl
mıs tahkikata istinaden Prens 
Lutfallah'ın mazisi ve hikayesi 
söyle hülasa olunabilir: 1860 ta
rihinde Lübnandan Mısıra me
teliksiz üç ortodoks Rum deli
kanlısı j?eliyor; biri bir cinayet 
isliyor, kaçıyor, kayboluyor; ö
bürü ölüyor ve kalan kardeşi Ha. 
bib'e beş, on lira miras bırakı
vor. Habib bu parayı f::ıizcilik
te kullanıyor, kazanıyor, arazı 
alıvor, pamuk ekivor ve zen,gin 
oluyor. O kadar ki 1887 tari· 
hinde Habeşistan ve 1888 de 
Türki:ore istikrazını kendisi ka
patıyor. 1921 vılmda Habib paşa 
ismiyle ~özlerini yumdu~u va· 
kit serveti altı milyon Mısır li
rasını Slecmektedir. Oğulları da 
Hicaz Kralı Hüsevine, bir dar vak 
tinde nakdi yardımda bulunuyor 
lar, "emir .. yani "prens .. ünvanı 
alıvorlar. İste Lutfallah. bu ev
latların en büyüifüdür ve Arap 
istiklalini temin edecek partinin 
reisi de kendisidir!. 

~üneşten Kararmanın Faydası ••. 
tt· }{Ildır kere moda ·a uymaktır. 

ler ~n olsun, erkek olsun genç· 
~·05 h'l mevsiminde güne ban· 
llr!( \! Yapmazlar, kararmazlarsa 
1,a!(lldaşları onlara acayip gözle 
lıı arlar. Başkalarının yapmadığı 
lıaşıJapmak ayıp sayıldığı gibi, 
))ıalt larının ·aptığını ~ı ... pma • 
~01! .. da insanlar için - herkesin 

;;ne çarpan • bir eksikliktir. 
etı • 0danın çıkardığı icatlm·dan 
~illl~Yisi de. siiphesiz, yaz ınev
ltıa~ndc vücudiin cildini karart-

ı 'Usuliidiir. 
~eı nsan oğlu diinynyn elbiseyle 
Ri.i:ediği icin elbise, viicudii 
l>ıut~ş~n iirttiiğiind"n dolayı 
~l.td .. aka az <;ok znrıı · \'erir, vii
"eıtıu az çok kun•ets·, ve ınuka· 
"'· etsiz . Z ·ı k c1· nırtı :'\apar... .en ı er en ı 
~n ;ı-ında çırçıplak ·:ezerler -
~etı· aha ku, · 'i \'e ınukave • 
~enı1ı old11kla1 ' llde. mendeni 
~tını e,!cetlere • erek elbiseyle 
ili.ta ege nıecbııı· olunca hastalık· 
()illa karşı nı11kavemetsiz kalırlar. 
ta r da giine banvosu yapın-
d • ıate · • "ha n kara viicutları bir kat 
'- nı tararır ve hac;talıklara kar
t~ a\·enıetlcri artar. 

f,~d ne banyosunun en hfü·iik 
-. •• biai elbise giymeğe ..;ıec-

bur eden medeniyetin hu zararın
dan koruyarak, bir nıi.iddet ol· 
sun. tabii hayata a\·det ettirmek 
ve o ıniiddetten sonra da yiicu
diin kU\'\'Ctini \'e nıuka\'Cmetini 
artıracak bir hazine toplatmak • 
tır, · 

Zencilerin viicudiinii biisbiitiin 
kara eden maddenin hl'nsi bir 
gram olduğuna göre, deniz kc· 
narında hiraz kararan beyaz in· 
sanların \•ikutlerinde topladıkln· 
rı o madde ağırh,i!ı ı>ek az olmak
la beraber, bu madde viinıt irin 
bir sıhhat mayası gibi tc ir t>der .. 

Güne banyosuna alıştıktan 
sonra kararan bir vi.icut, sonba. 
harın ,.c kı mevsiminin sık s ık 
deği en hnvn şartlarından ileri 
gelen mikroplu, hula ık hastalık
lara karşı bir miidaf aa ''asıtası 
toplamış demektir. Cildin iize
rinde o kara kara maddeler de
\'am ettikçe. damarlarımızda kan 
her gün onları oradan alrr ,.e vii· 
cudttn her tarafına ha:vat ve sıh· 
hat mayası olarak dağıtır. 

Herkesin giines han~·osu :rap· 
ması adet olsn:nlı. sonbahar ye 
kı mevsiminde cıkan hir (ok 
hastalıkların önü alınmış olur • 
du ... 

Gouraud. Yakın Sarkta bir 
manda idaresi değil, en hasin bir 

Çalman Tayyare 
-

General de Gau lle Cebelita. 
rıkta bulunduğu sıralar-

da bir gün ansızın Cebelitarık 
tayyare meydanına altı kişilik 
bir İtalyan yolcu tayyaresinin 
indiği görüldü. Meydanda bu- Yazan: 
lunan meraklılarla sarılan tay-
yarenin içinden yalnız iki Fran 
sız tayyarecisi cıktı. 
Kendilerinin ilk talebi General 

de Gaullc ile görüşmek olmuş
tur. Bu arzuları yerine jl!etiril-
diği zaman iki r.tenc Geıneral de 
Gaulle'e kendilerinin hür Fran
sız tavvare kuvvetlerine vazıl -
mak istediklerini sövlemisler ve 
ayni zamanda beraberlerinde 
.ıtetirdikleri tayyareyi de Hür 
Fransız kuvvetlerine takdim et
mişlerdir. Bundan sonra iki 
Fransızdan biri Generale mace
ralarını şövle anlatmıştır: 

- Arkadaşım pilot Jero'ya 
c~airde rastladım. İkimiz bir-

likte Oran'a gectik. İkimiz de 
kaçmak çareleri arıyorduk. Bu 
tayyare Fransız simali Afrika
sına bir iş için _gelen bir İtalyan 
komisyonuna aitti. Ve sahil by 
yare meydanlarından birinde 
bir han~ara çekilmisti. Biz bu
rada dolaşıp içeri $lirmek için 
bir fırsat kollamab başladık. 

Elimize han~ann bir anahta. 
nnı ~eçirip ~ece yansı sıvışmak 

için çok uğraştık amma nafile .. 
Ondan ümidimizi kesince bir 
ı?Ün t?ÜPeızündüz mevdana dal
dık. Ortalık kalabalık idi. Bu 
sebeple kimsenin dikkat naza -
nn~.cekmedi. Hanı?arın yanına 

De J ouvenel İş Başında 

Hatip, gazeteci, diplomat ve 
ayandan bir sivil olduğu

mı bildirdi~imiz; dördiincü Ho -

t?elince kapısını açık bulduk ve 
içeriye daldık. 

Fakat bu sefer de tayv:ırenin 
kapısı kilitli idi:. Bu son mani-
ayı ortadan t:alafrrtitO< icin 
cok ·~tn~~n 't!İftf h r'flıP r~ift fil' 
kilidi kırmağa muvaffak ola· 
madık. 

Ümitsizlikle etrafa lr.ikınır
ken zayıf ufak tefek bir adam 
olan Jero memnuniyetle bal?ır
dı: 

- Ben açık duran şu tayya
renin penceresinden içeriye gi
rebilirim. 

Hakikaten 10 dakika içinde 
bu dedii!ini vapmıstı. Hemen 

(Devamı 4 üncfüle> 

kapının kilidini çevirdi. K:tpıvı 
açtı ve beni içeriye aldı. Maki. 
neler so~uk olduğu icin bir miid 
det ı bekledik. Bir kac dakika 
sonra tayyare han~ardan cık· 
b. Bir müddet meydanda yü
rüdü. Bu bir kaç dakika b::ına 

saatler J.'(ibi uzun S?eldi. En ni
hayet havalandık. Bütün bun-
lar o kadar ani olmuştu ki şaş
kınlıktan hic kimse bir şey vn
pamamış arkamızdan bir el si
lah bile atılmamıştı. 

Cebelitarık üzerine geldiği -
miz zaman tepemizde bir İn
eiliz muhafıt: tayyaresi belirdi 
Oturdu~um verden bize cevir
dikleri mitralvözlerini ~örebi
liyordum. Derhal cebimden be
yaz mendilimi cıkardım. Var 
kuvvetimle sallama~a bashıdım 
Bunun faydasını eördük. Öteki 
tayyare nisan almaktan vaz1reç. 
ti. Bize vere inmek icin rehber 
lik etti. Ve böylece işte pura· 
ya General de Gaulle; size il
tihak etmei?'e geldik. 
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Yazaıı: Sabilıa SERTEL 

Her Bitler Dirlcşik ~ml'ri • 
kanın eski Bckika sefiri . 

ne \•erdiği bir mülaka'tta: 
"Alman başkumaı danlığının A· 

mcrika lotasının bir kısmınm is . 
tilasını ayın istilası kadl!r ha,·alı 
telakki ettiı'.;riııi., sö~·Jiiyor. nit . 
ler Alınanyamn işçileri zorla ça 
hştırnıak imkanına malik olması 
sebebiyle Amerika için iktıs:ıdi 
bir tehlike olacağı fikrini reddet· 
tikten sonra da: 

"Mademki Almanyanın rckaLt' 
tinden korkuluyor, o hnltlc nicir 
miistemlekcleri elinden alındı?,, 
Diyor. 

ll-- .. 

H itler haklıdır. Biiyiik snna· 
yi devletleri, kar ,.c paznı 

için istihsal yapan büyiik devlet· 
ler ınüstcnılekesiz, niifuz mmta . 
kasız yaşıyamazlar. l\lilletlerinin 
ihtiyacı için istihsal yapan dev . 
letler değillerdir ki, noksan il.ti· 
yaçlnnnı. diğer milletlerle ynpa· 
caklan sa'y kı~,ncti i.\zcrinr1cn 
miibadele ile temin edebil inler 
Bu diinyanın diğer biiyiik snna· 
yi devletleri dünya müstemleke· 
terini, pazarlarını aralarmila tali 
sim ederken, Almanyanm müs • 
tcmlekelerini elinden alırlarsa, e' 
bette ki, bir ikinci harple buııurı 
teminine ~alışılır. 

• )f. 

"uraya kadar doğru. Ru mcv 
U cut emperyalist sistemin 

zaruri bir neticesidir. Fakat llit
ler, Almanyanın bu sistemden ay 
rıldığını. "Almanyanın mtistnk -
bel ticaretinde kağıt esasına cle
ğil, spckiilasyonun ilgasiyle l'm -
tia miibadelcsi esasına clavanaca
ğını,, söylii~·or. Yani Ahuanya 
pazar için istihsal değil, milletler 
arasında emtia nıiibadclesi kin 
istihsal yapacaktır. O halde hu 
harbe, müstemlckclerin zaptına, 
bütiin A\Tupa milletlerinin Al -
nıan hegemonyası altına girme -
sine ne liizum var<lı? Zaten Al -
manya ~·iiksck sanayii He bu tlcv 
Jetlere iktısadm hakimdi. HPlc 
pazar için istihsal sistenıimlcn 
aynldı mı. hu milletlerle ihtivacı 
olan ma.ddeleri, gönül hoştui,p~·
la pek güzel mübadele edebilir • 
~i .. Hele yanı başında ihtiyaç i~in
ı tıhsal yapan bir SovyP.t 'Kus~·a
da vardı, Avrupa da, bu iki hU -
yiik devletin nizamına sirmiye 
mecbur olurlardı. 

Halbuki Almanya, lngiliz 
imparatorluğunu Avr1111a

dan kovmak, Afrika müsteınlc -
kclefine sahip olmak ve A\Tupa
daki miletleri hegemonyası :ılh
na almak için harbe girdi. l 914 
harbinde Versay muahedesiyle 
Alınanynya ne ~·apmışlnrsa bu 
defa. Almanya da onlara al ni 
şe)i yapmak niyetindedir. Bii~ ük 
Alınan sanayHnin, kar diktatura
sını kurması için bu pazarlara. 
hu mibtcmll'kelere ihtiyacı 'ar • 
dır. Evet Almanya biitÜn bu dev 
Jetlerle mübadele 'apacaktır a· . ' 
ına bu sanayiin ki'tnnı temin et • 
mek, biiyiik Cermen imparntor -
hığunu kurabilmek için, Auu -
pa milletlerini yerine 'öre 1ira
at bölgeleri, saı;ayi n~ntakalnrı 
diye ayırıp, hu memlckctl('rin 
mahsuliinii, mamulfıtını k'-'mli 
tayin edeceği fiyatlarla, em1ia 
mukabilinde tabii makine ve sa· 
nayi i'ılatı miibadele ederek tan 
zim edecektir. Serbest mtihaclcl 
yoktur. O zaman kar esareti clüı 
yada misli güriilmemiş hir se 
kilde bir imparatorluk kurncnk 
tır. Esir milletler bu biiyiik inıı1:ı 
rntorluğa ham madde \'e muh u 
yctiştirmiyc memur edilecekler 
dir. 

Hele işçilerin, köyliilerin zorlıı 
çalıştınlmasi~·le artacak hariku 
laıf e istihsal karsısında n.oost•n]1 
nasıl korkmasın? D:ıha diin Ame 
riknya. l'cnubi Amerika pıızar 
larını damping yaparnk clin<lcı 
alan Almanya, bu hnriJrnhicle is· 
tihsalclcn sonra Aınerika~·a \ 'e Jn. 
giltt>rcye nl'ler yaı>maz? 

Hitlcr bunu Roose,·~lt'c anht:ı· 
mt>.A'ım. divor. Roc•:.('n•lt hunu < 
kadar i~ i ;ınl:ımış ki. §İmrluleı 
harbe 1:irmr.nin Alman mcnfna~ 
lt>ri için 7aruri old11ğ1mu tJiın c 
di,.cr. Ve ayı zapt cttinnem, di 
yor. 

YenS YcUcr 
Bebek - ı~t irıye yoJu ar3sıncb 

ki istim!Ak l<-r trımamlanmı~tır 
tstimHik mu'tmcJcırri t:ıınamC'ı 
bittikten sonra yol inşaatı başlı 
yocaktır. 

Nafoı Müdürliil!ü de Y~ikule 
~Ievlevihanc kapısı arasında sim 
diye kad:ır yapılmıyan asfcı!t yo· 
lun ınşasına karnr vcrmic:tir. Yc> 
ni yol yapıldıktan sonra Evün ılc 
Bnkırköyü arasında mukenim 
bir şose açılmıs olacaktır. l; 
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Manda Suriye Altındaki PO 
G. Saray-Fener_ 
BUiün~ .Tek-rar 
k.. arşı/aş ıgor !ar~· 

(8a$1 3 üncudeJ 

Beşinci Ho - Komiseı 

' Geliyor 

De Jouvenel, vazifesi başına 
gelince. bir müddettenberi 

Suriyede dahili isleri de uhdesi
ne almış olan Fransız muvak
kat hükumetini dd?iştirio dev
let reisli~ine, Sultan Abdülha
midin sabık damatlarından ve 
Beyrut'un ivi tanınmış simala -
rmdan Ahmet Nami beyi tavin e-

Ha!ta arasında verilen ve sık acar ve çok seri oyunu ile takı- diyor ve ona verli bir kabine 
sık tesadiıf etmek istediJUmiz mına sık sık rahat nefes aldır - kurduruvor. Daha evvel Surive
bır karar bugün Galatasarav ile tacaktır. de Antakya esrafından ve Be-
Fenerbahçeyi hususi surette-kar- Sarı - Kırmızı takımın hücum reketzadelerden Suohi Bev, "İt-
şı karşıya ,getirmektedir. tarda, santr çizgisine kadar çı - tihadı Suri reisi .. ünvanivle bu 
~ hafta ayni takımlar a- kan iki beki buj{ün bövle bir vazifeyi eönnekte idi; isyan onun 

rasında yapılıp Galatasarayın u- hareketi yapmakla Melihin e- zamanında, fakat manda idare
zun zamandır hasret kaldığı ga- şapelerine mimi olamıyacakları - sının hatasivle vuku bulmus
libiyetle sona eren maç, Fener- nı herhalde idrak edecekler. bel- tu. Nasvonalistlerin iştirak et
lılere fena dokunmuş olacak ki, ki de bütün müdafaa destekle - medikleri o kabineler ve hüktl. -
boş kalan bir pazardan hemen me bir tabiye kullanacaktır. metler bittabi memleketi temsil
ıstifade ederek bir rövanş teklif Hülasa edersek, bugünkü maç den uzaktı ve mandater devletin 
ettiler. Fenerbahçe, takımı iste- bir tarafın galibiveti tekrarla - elinde birer aletdi. Bu ciheti hu· 
dili şekilde olmasa dahi, kıymet- ması karariyle, diğer tarafın da susi faslında anlataca~ız. 
li ve eski rakibinin önünde şan- intikam almak hırsiyle çıkara - Yeni Ho - Komiser. dii?er ta-f sını bir kere daha denemekle caklan pyundur. Böylece futbol raftan 30 mayıs 1926 tarihli u
çok şey kaybetmiyecektir. Belki alemimizin en gürültülü ve en vuşma ile Türkiye • Surive mü
de bir Ralibiyetle takımının ku· heyecanlı cazibesi olan Galata- nasebetlerini de tanzim etmiştir. 
vei maneviyeslni yükseltecektir. saray - Fener maçım bugün bir Lakin Şamda ne vait, ne tehdit 

Galatasaray, bir hafta evvel daha seyredecek ve doyamıya - sükun ve istikrardan hala eser 
kazandığı j{alibiyet, teknik ııö - rak yenisini bekliyeceğiz. yoktur. Fransa, "vatani,. ismiv
rüşünün ve cesaretinin verdi~i Büyük mactan evvel her iki le anılan nasvonalistlerle arasını 
ümitle tekrar tehlike karsısına klübün ikinci ve fiçüncü takım- düzeltmedikçe hadiselerin sona 
çıkmaktadır. Fenerin bozuk bir lariyle oyuncu bulmak kabil o- ermivecdini ve ordunun rahat 
oyun çıkarmış olınası, san _ Kır- lursa, tckailtleri karşılıyacaklar- kalamıyaca~ı anlıyor: de Jou-
mızılılara öyle bir ümit vermiş- dır. ) venel'i j{eri ça.iınyor ve Yakın 
tir ki, bu vartayı atlatıp Feneri • ..Füruzan Tekil $ark'a besinci Ho - Komiser ola-
bir kere daha mallup etmek ve rak 1926 da, Hariciye Nezareti 
ovunculannı Fenere karşı galip Galatasaray Denizcilik vüksek memurlarından birini, 
gehniye alıştırmak yolunu tut- Poıısot'yu aönderiyor. 
tunnuştur. - Bayramı · * * .~ 

İki ezeli rakip arasında bu Ri- Galatanray denizcileri bugün - • 
bi karşılaşmalann bol olmasını lokallerinin mevsime acılışı mü- Ho • Konuser)er Nasıl 
temenni ettikten sonra, bugünkü nasebetiyle mevsimin ilk kürek 
ma~ ele alalım: vanşını yapacaklardır. Bebekte Seçilir? 

Galatasaray takımı j(~ ha!· yapılacak bu yanşlara Galatasa-
ta Fenerbahçeden üstün oldu- raylılar Fene~rl de da- au zat;Selefinin aksine, dir-
ğunu ~termiştir. Rakibinin o- vet etmişlerdir. ; bemle söz söyliyen. tem-
yunun büyük bir kısmını on ki- Rakipleri kadar 'kuvvefli ot - kinle hareket eden ve uzun. de
şi ile oynaması, bu üstünlükte madıklan halde Fenerliler, bu rin tetDkler yapmadan fiilivata 
büyük bir amil ise de, Fener - daveti kabul etmişlerdir. Müsa- ~yen b1r lmirdir. Hatta 
bahçenin oyunu ile sayı çıkara- bakadan sonra davetlilere lı:lüp Pomcare'ntn Jıabratındald -
mamış olması ve y~ane Jlolünü binasında bir çay &iyafeli verile- hise J(Öl'e •abr yapıhnası ica-
Küçük Fikretin fewkalade bir cektlr. • !!- beden bir isi ona vermelidir,. 
frikiki ile temin etmiı b~ - Spor isevenler fçin cok ~zel Ponsot da _ 'bütün eski Ho _ Ko-
ması be.riz bir hakikattir. bir spor bQramı olacak bu kar- miserler gibi _ Surfyeye ~lirken 

Buna mukabil Galatasaraylı· şılaşrnalaan programını bildiri· bu kıta hakkında tamimiyle 
Iar on ki.tilik Fener takımını u- ~:tr · malumatsız ve ıpro.rramsız olmak 
zua zaman kendi ceza çizRisi i- "'Saırt:l4 fdik'Mı marşı, 15.15 la beraber, hılkati icabı, yerin
(inde oynamıya mecbur e_tmiş - Birka( söz. i 14,30 Lokal'in ~- de etüt yapmadan, teferrüatlyle 
ler, fakat yakaladıkları mutead- zisi. ıs -tek çifte Bayan.ar (Fe· vaziyeti kavramad2n evvel işe 
tlit fırsatları heba ederek anc= ner - Galatasaray), 15.15 İki çif- llirifmiyecektir. Denilebilir ki: 
ild sayı çıkarabilm1'1erdir. te Bayanlar (Fener - Galatasa- "Merkez, neden Grala!'lt 'b&y'le, 
~ Galatasaray takımı ~e- ray), 15.30 Tek çifte erkekler, memleketi hiç tanıınıvan adam

çen ha.ftak.inden daha iyi bir ta- 15.45 İki çifte erkekler (Fener - lan ıanderiyor ve nicin onlara 
kını çılGarabilir mi? Olsa olsa. Galataaıınry) U5,15 Tekaüt şam- sarih talimat. bir direktif ver-
Gündüzün. o ~ hiçbir iş ıöre- p!yon ebbe1'\erin yan$1, 16,30 miyor?,, r "°tuz , ,.,... 
memiş olan Cemilin yerini al - İki çifte. 16.45 Dört tek Bayan- Muhtelif Fransız muharrirle-
m.sı ile biraz daha müessir o- lar (Fener - Galata.saray) 17, 
labillr, Eşfakın da takımdaki ye- Tek (ifte emek (Fener _ Gala- rinin birleştikleri fikri hülasa e-

. t ,___ haf k f k k dersek vaziyet ~yledir: Paris 
rm auJMUı, ıeçen ta i ır - t&Ba!a:Y') .JT.ll Dört tek er e - hükumeti parlamento müzakere-
satları daha iyi neflcelere bağlı- ler (J'ener - Galatasaray) 17·30 lerinden, kabine buhranlanndan, 
yaeat bir sebeptir. • Mükifat. tevzii, 18·30 Davetlile- 1>arti kav~alarından başını kur-

Fakat diıter ta!atan Fenerbah- ~çav. tarıp da deniz aşın mühim işle-
(enin buaün ~n seferki Ribi, Güreş Müsabakalan le u~raşacak halde de~ildir. 
~yıf bir kadro ile oynamasını Profesymel güreşçiler arasın- Her hükıimet değişikli~inde, ik-

hakimdir; intidab idaresine mey
dan okuyorlar; Ho _ Komiser 11 
dustos 1928 de meclis müza
kerelerini üç ay tehir ediyor: yi
ne bir netice çıkmıyor; bir d:ıha 
uzatıyor, sonunda da 1 şubbat 
1929 da bilamüddet tatile mec
bur kalıyor. Yer yer kıyamlar, 
kanlı hadiseler, dükklnların ka
panması, grevler, asker müfre· 
zelerlne hücumlar, neler, neler ... 

Suriyede kargaşalık, kararsız
Irk devam ededursun, komşusu 
İrak çoktan müstakil bir devlet 
haline sokulmuştu. 

Nihayet 22 may11 1930 tart -
hinde kanunu esasi ve cümhuri
yet ilan ediliyor, 1932 de me
busan meclisi toplanıyor; Hk 
Ciimhurreisliğine seçilen şahıs 
Arap İzzet Paşanın o~lu Meh
met Ali El Abid'dir. Fakat, ye-
ni hükumet, Başvekalete getirılen 
Şam kadısı Şeyh Taceddin'in e
linde alet oluvor ve tekrar karı
şıklıklar ba.şlıyor; Ponsot'ya 
da 1933 te Parfse dönmek düşü-

İzmir, (TAN) - İzmir birinci erkek lisesinden bu yıl 47 talebe 
mezun oJmustıır. Yukandaki resimde birinci liseden bu sene mezun 
talebe giiriilmektedir. Karşıyaka kız muallim mektebi de bu yıl, 
geçen ~ ıllara nazaran fazla mezun vermiştir. 

vor. Yedinci Ho - Komiser, Tok- , •••••••••••••••••••••••h 
yo sefiri Comte de Martel'dir: ' 
zevk ve safa düşkünüdür; tered-ı 
dütle ıecen bir devreden sonra • 
Cümhurreisini de de~iştirerek . 
Suriye devletini nasyonalist par
tiye teslim ediyor, kurtuluyor. 
Fakat yeni umumi harp tekrar 
bu havalide Fransız müstemle -
keciliğini J{eri ıetiriyor! 

Bugün MELEK Sinemasında 
Z Güzel ve Büyük Film Birden ' 

Bu Kadın Benimdir Kanatlı Kadınlar 
Baş Rollerde t Baş Rollerde 

EDDY LAMARR ALİCE FAYE 
SPENCER TRACY Asri bir kadının hayatı 

Buıün Saat 11 de tenzilatlı matine 

Mandater devletin ve yerli hü
ktl.metin akıllara dur~luk ve
ren idare mekanizma.ını, bunun 
acayipliklerini y~ Jazrmıu 
sığdıracalız. °'...,....,. - ~----·-------------------' 

__.../ 

Tarihten Notlar 
, ' Bugün SARAY Sinemasında 

Z rizel ve şayanı hayret film birden 

muavfftıemlden =e~:c0::~ SALTANAT BiR GECELiK 
parça Osmanl donanması Kıbrı- KURBANLARI SEVGiLi 
sa doğru hareket etti. Paul Horbiger - Dilde Krilger 
Lala Mustafa Paşa kumandasınd'3 Edwige Feuillere Johıı Lodgc ve Theo Lingen 
ki kara ordusu 2500 süvari 7000 tarafından kuvvetli bir dram tarafından cazip bir komedi 
Yeniçeri 50,000 muntazam piya- Seanslar: 3.15 - 6.25 - 9.30 Seanslar: 1.40 - 4.50 - 7.55 
d~ ~~ ~cılarla beraber 10~. b~ " Bugün Saat 11 de tenzilatlı matine 1 
kısı ıdı. Muhasara uzun surdu 
ve 1570 senesi temmuzunun bi
rinci Riinü Kıbnsın son mukave
met istihkimlan zaptedildL Fa
kat ada ne Jojef Nui'ye verildi 
ve ne de adada bir Y abudi Kral
hb tesis edildi: Cezirenin vari
datı Valide Sultanın tahaisatın3 
ilbe ve Osmanlı İmparatorluku
na iltihak olundu. 

6fll----- U G ÜN _____ , 

_T A K S .1 M Sinemasında 
2 BÜYÜK FİLM BİRDEN 

1 -:- DOKTORUN 2 - KORKULAR 
AŞKI DIYARI 

TGrkçe mlil w earkıh j İstaiı'bulda ilk defa 
Bugttn Saat 11 de tenzilatlı matine ._ _______________________ , 

~ ................................ .. 
Siiven 'kenahnm açım ... -
. dan sonra kısa Hint yolu

nun 1nRiltere 1mparatorluku elin
de bulunması Iazımdı. Bu sebep. 
le İnRilizler Mısır valisi Meh-
met Ali Paşanın isyanı vesilesiy- Bugün SÜMER Sinemasında 
le müdahale ederek ve ayni yo-
lu ele .zeçirmeyi arzu eden Fran· 2 Güzel ve Büyük Film Birden : 
aızlara bir hayli mücadeleden 

1 sonra evvela Mısın ve sonra da MONTEKARLONUN ZANZ BAR 
bu meselede Osmanlı İmpara - ~ÇHUL KADINI 
torluğuna yaptı.klan yardımı ba- Baş Rollerde : Büyük maceralar filmi 
hane ederek muvakkat kaydiyle DİTA PARLO ve · LQLA LAME 
Kıbnsı ~al ettiler. 

Küçük Asyarun deniz sahille - ALBERT PREJEAN Baş Rollerde : 

riyle bütün Suriyeye ve Filis. "••••••B•u•ı•ün•S•a•a•t•l•l•d•c•te•n•z•il•a•tl•ı•m•at•ine 
tin sahillerini kontrol eden ve --••••ı., 

8 - 6 - 9tı 

8.30 Program 
8.33 Müzik (Pl.) 
8.45 Haberler 
9,00 M rşlar 

9.30 Evin saati ... 
12.30 Saat ayan 
12 33 Peşrev 
12.45 Haberler 
13.00 Türküler 
13.45 Orkestra 

* 18.00 Program 
18.03 Cazbant 

18.30 Ziraat ta 
viml 

18.40 Cazbant 
19.00 Fuıl 
19 30 Haberler 
19.45 Müzik (PL 
20.00 Yurt saa>i 
20.15 Şarkılar 
21.00 Memleket 

postuı 

21.10 Müzik (Pl. 
22.10 Çigan mü 

zlğl 

22.30 Haberler 
22.45 Spor serv 
23.00 Caz Pl.) 

Kızılay Kongres~ 

Dün Toplandı 
Ankara 7 (A.A.) - Kızılay u 

mumi merkezi reisli~inden: 
' Kızılay umumi merkezi 7. 
1941 tarihinde, İstanbul m 
busu Ali Rana Tarhan'm reis 
ği altında toplanmıştır. 

Ruzname mucibince idare h 
vetinin maruzatı dinlenmie, 1941 
bütcesinin tatbikine mezuniyet 
verilmiş ve yeni ihdas edilmiş "' 
lan Kızılay umum müdilrlü~n• 
Malatva bez fabrikası umum m~ 
dürü B. Ziva Tahsin Ay~n'üıl 
tayini tasvip edilerek içtimai 
nihayet verilmiştir. . 
Dünyanın Siyasi 

Manzarasr 
(Baş tarafı 3 ilncil ıayfaÜ 

sız müstemlekelerinl taınomiyt. 
Almanyaya teslim etmemek 1 
çin nevmidane gayretler sarfe~ 
tiği hissedilmektedir. 
Vaşingtondaki Franm btlyid 

elçisinin, Almanların Suriye hl 
va mcydanlannda yerle,tikldl 
ni kRt'i surette tekzibi Fran~a 
nın mukadderatının Amerika 
nın mukadderatına mtthslif. of 
madığı hakkındaki beyanntı ~ 
Vichy hiik(ımetinin Mistd 
Hull'un hl'yanntına cevap teşkl 
eden tebliği, Almanya ile tam 1 
birliğinden Framıa icin doğac 
vahim neticeleri idrak ettiğiıı' 
göstermektedir. 

Fakat Almanlann Suriyedl 
yerleıımeleri Fransayı lnırlltert 
ile silahlı bir ihtilafa doA"nt sf 
rüklcmektedir. Bu vaziyet hAs~ 
oldufti tRkdirde Fransanm Al • 
mBn tnbilyetinden kut1u1up blo 
taraflık vHiyetini muhafaza t 
mcsi pek güç olanktır. 

M. ANTEN 

Basın Kongresi 
Yarına Kaldı 

Türk Buın Blrlli)I lat•nbul M.ıl• 

taka• relıllölnden: 
Mmtaka kongresinin nıüzakere1' 

başlıyabilmesi için lftzım relen nı..f 
hasıl olamadığmdıın kongre yarmıcl 
pazartesi günü saat 14 e bn-akü:lfo! 
Kongre talimatı mucıbince yann meıf 

ıcap etlrec~ .. sebe? yoktur. Şa- da buj(iin ö~leden sonra Şeref tidara Relenler "Ali yapamadı, 
kat olan Buyük Fikretten yıne stadında serbest güreş müsaba - bizim Veliyi yollanz!" diye dü
matı.~ kalsa da, ~~ne:b~hce, kal.arı yapılacaktır. Evvela eski şünüyorlar ve ~tikleri zata: 
Rebn ve Esa~ b~n ıstıfade Tür.kiye şampiyonu Kara Ali ile "Haydi, diyorlar, durma, Suriye. 
edecek. iistelik urun zamandır eski antrenör Pellinen karşıla - ye koş, yetiş, dırıltının önüne 
sahada JlÖ!"Ünmfyen atlet fut - şacaklar. bundan sonra Mersinli .zeç!,, En büyük ihtarlan, tek 
bolcu Melihi takımına alacaktır. Ahmet ile Müiayim güreş tuta- direktif de 1Udur: _ ~Vaka iste-

kısa Hint yolunun emniyet? i- sünde de ayni imkinlan bula - YENİ NEŞRİYAT 
çin de İnJtilterenin elinde bulun- mıvacaklan muhakkak gibidir. 
ması lüzumlu ıörülen Kıbrısın Fakat buna rağmen Kıbrısm iş
kısa tarihçesi budur. Pli mümkün oldulu takdirde bu 

• cut aza ile iktıfa olunarak milzak'"' 
ÜLKÜ - Halkevlerl ve Ralkoda- reye ba~lanacaktır. 

Bir taraftan Esadm takımda caklardır. -
Otta haf mevkiini doldurması, Manalı beraberlik kararların- meyiz!,. t:_~ 

12 j{Ünde Giridi ele ~iren mih radan Suriyeye atlamak ve sonra 
ver devletlerinin Kıbnsa da ay- da Baara ve Mısıra kadar inmek 
ni eekilde bir hücum yapıp yap. kelaylaşacaktır. Her ne kadar 
mıvacakları ve şayet böyle bir vüzlerce kilometrelik çöl yolla
istili teşebbüsü vuku bulursa rmda ve bilhassa İrakta İnj{iliz-

lan dergisidir. Her aym 1 inde An -
karada• çıkar, 100 üncü sayısı ne:ıre
dilmlştlr. 

Galatasaray~ tazvilt ümitlerini dan bıkmış olan halkın bugün J11r 1'-.... * " 
kırabilecek bır mahlvet tasırken. de sinirlendirilmemesini temenni Ponsot ve De Martel ' 
Rebifnin de solaçıkta sağdaki ederiz. 
K~ük Fikrete nazireler yap- k daki Ma lar 
man Dıtimali Feneri rakibi de. An ara Ç 

- bunun Giritte oldu~ Ribi sürat- lerin vaziyetlerini düzelttikten 

RADIESTHESIE - Yertn altında
ki madenleri ve hazineleri keşfeder, 
yeni bir ilme alt neşredilmiş bir kl
taptn-. Mühendis Cevdet İlkray tara
fından yazılmış. İkbal Kitaphanesi ta
rafından neşredilmiştir 

recesine yükseltecek amillerdir. Ankara, 7 <A.A.) .--: 1~ Mayıs 
t Aynca Melihin mevcudiyeti stadında yapılan Mıllı kume maç 
oyuna ~ haftaki cerevanı larında Istanbulspor - Maskf'!Spor 
verdirmiyecek diğer bir amildir. karşılaşması 3-3 beraberlikle, Be
Fenerbah~enin b~nkü merkez şiktaş - Harbiye idman yurdu ma 
muhaciml Galatasaray müdafaa- çı da Beşiktaşın 2-1 galibiyeti ile 
sını dalma endbede bırakacak , neticelenmiştir. -

Ponsot tam iki sene düşünü- le temin edilip edilmiyeceaini sonra bu seferin zorluklan pek 
yor, ikinci derecede bir kestirmek mümkün değildir. Fa- fazlalaşmış ve dolayisiyle mu

takım deiisiklikler yapıyor, va- kat Giridin istilasında yakın Yu- vaffakryet ihtimalleri o nisbette 
t.anilerle uyuşma yollan anyor, nan hava üslerinden ve yine çok azalmış olmakla beraber Kıbn
uyuıuyor j{ibi de oluyor; kanu- vakın Yunan ve on iki adadan sın işgalinin Batı Akdenizin kont 
nu esasiyi hazırlaması için inti- istüade eden Alman hava kuv- rolünü ele geçirmek bakımından 
hap neticesinde bir meclis top- vetlerinin co~afi vaziyeti dola- da mihver i(in pek faydalı ola
luyor; nasyonalistler bu meclise' visiyle Kıbrısm iş2ali teşebbü- calt aşikardır. 

* ~ 
iLK ÖGRETIM - Maarif Veldlll

liğl tarafından neşredilir, haftalık öğ
retmen ve eğitmen gazetesidir, 85 in
ci.sayısı çıkmıştır. 

- Hay, feytan canmı alsın! diye söylendi. v v· kl B N ·44 
Uçüncü kattan, atelyenin bulunduğu 12 ncı ka- ~azan: ıc aum o • . 

ta kadar, merdivenler ona, bitmez tükenmez bir 
yol gibi, uzun görünüyordu. 

Yavaş sesle küfrede ede, merdivenlere doğru 
yürüdü ve çıkmağa başladı. Çıkış, dik bir yokuşn 
anclırıyo~u; çıkıyor, çıkıyor, bitmiyordu, nefesi 
tükenmişti, halbuki hala 8 inci kattaydı. Durdu, 
ve ayak sesleri işiterek kulak kabarttı; bir bckç: 
gözükmüştü. fonu açtı, Joe'nin sesi duyuldu. meğe tamamiyle takatsız hissediyordu: 

Erik ezile büzüle: - -- ------- - Tablonun da, mükafatın da Allah belAsını - Allo, Joe. Beni kimse aramadı mı? Bir haber 
- Ah .. Ne olur, benimle atelyeye kadar gellp/ versin. de mi yQJ<? Dinle, Joe, mankenlerden birini bek-

kapıyı açıverir misiniz? Haftalardanberi, evet, Nina kendisini bıraktı liyorum.~eldiği vakit içeri al. Beş numaralı mer-
.Aııahtarlar Lilianda olduğu için, atelyeye gi- bırakalı, hiç uyumadığını sanıyordu_ 'l'oplandı divenden çıksın. Ne dedin? lzin kağıdı mı? Tabii, 

remiyece;ıı.; ... i ancak coimdi hatırlamıştı. Bekc.·i ekşi t b.. ar T--ırk·· eden·m Allah ah tlık e · e;u• ır ve kapıyı açtı. a ıı v . "'~ ur . r a v rsm. 
bır suratla bir şeyler homurdandı: Y. arı uykuda s t bı'r b uk Erik· 

L ilian odada yoktu, fakat Erik'te, odada baş- aa on uç ··· · dolaşıyor, rahatsız edilmek hiç hoşuna gitmiyor- B L·1· d ı Ne yorucu L-d ı d 0 d .. 
ka bl·rı·sı·nı·n bulundugwu hissi vardı. Gö'zu··ne ilk - u ı ıan a... - ın... ıye u -du. Maamafih Erikle beraber asansörle 12 nci ·· d ·· 

kata ,..,ktı. çarpan şey, tabloyu örten kumaşa iliştirilmiş şun u. 
r bır karttı: Her yanı sızlıyor, yorgunluktan gözleri kapanı-

Koridoru ~eçip yangın merdiveni yanından a- yordu. Hayır, resim yapmak hiç içinden gelmi -
telyeye sapaı\ten, Erile: "Skimpinin bu gece sizin yanınızda kalmasını yordu. Skimpi sıkıştığı köşede rahat nefesler a-

- Şu bizim meslek te çok gayri sıhhi, diye şi- rica ederim. Eğer herhangı bir şey olursa, onu lıp veriyordu. Erik yatağa, onun yanına uzandı, 
kiyet etti. S~nt-~ari hasta~~sinde, . annesine götürürsünüz. ve derin derin içini çekti. 

- Niçin? Na 1? - - • Şımdıden teşekkur eder.ün. Fil~P- 07 •• Uyumak istemiyordu: Fakat buna rağmen u-
- Sizi gündüz\ -ri uyxu tutuyor mu? Er~ etr~fm~ bakıll6p1Jilarti~8U .w.t.ell go- yuya kalmıştı. , 
- Neye tutmas ' ' ·· renıedı: Skımpı yite~ Unennlrenfmncta·~-
- Ne Ali şey. B.. ni hiç mi hiç tutmuyor, mü- du. Üzerinde Erik'in paltosu örtülüydü, ve tam K 1 S 1 M : X1X 

barek. burnu hizasında, taş bir bebe~in ablak yüzü gö- "Cılık çıkan" o son geceden sonra, bir gün Stev 
Erik cebinden bir ~·gara paketi çıkararak bek- züküyordu. Nefesi gayet muntazamdı; halinde Thorp Ninaya: 

çınin cebine koydu. oynarken uyuya kalmış bir çocuğun hali vardı. - Çarşamba akşamı misafirlerim var, seni ar-
Adam anahtarını kiu+te çevirerek: Erik: kadaşlarıma tanıtmak isterdim, dedi. 
- Kapınız, zaten açık "Ş ! Dedi. - - - Yatmamalıyım, yoksa uyuya kalırı.rÖ, diye O, kendi yaşında ve kendi mevkiindeki diğer 
- Ya, öyle mi? Çok te .. •kkür ederim. Haydi, düşündü. birçok adamların yaptığını yapıyordu: Ninaya 

ı\ltah rahatlık versin! Etrafına dalgın bir göz attı, ve atelyenin bir sahip olamadığını görünce, hiç olmazsa onunla 
Erik içeri girmeden evvel bu. an durakladı. Ken- köşesinde duran, arkalıksız bir iskemleyi ~ekip o- öğünmek istiyor, mümkün olduğu kadar her yer-

di kendine: turdu. Yorgunluktan kemikleri sızlıyordu. Bekle- de beraber görünmiye çalışıyordu, tiyatroda, lo-
- Lilian gelmfş bile! diye dü}·;ndü. J di ; Merkez kulesinin saati, on biri çalıyordu. Yi- kantada. 
.Jtendisini, bomboş, harap ve tablosunu bitir ..:.. ne bel\_lemiye devim etti: Lilian yoktu ... Erik tele- Nihayet ona birkaç tuvalet almak için kendisi-

ni kandırabilınişti, ve ona şimdiden bir moda kra
liçesi muamelesi yapıyordu. için için, Lüsinin 
onu, günün birinde Nina ile bir arada gönnesini 
istyordu. Arkadaşlarını evine çağırmaktaki mak
sat ta yalnız buydu: Onlardan herhangi birinin, 
evinde genç bir kadın bulundurduğunu ve bahti
yar gözüktüğünü sabık karısına yetiştireceğinden 
şüphesi yoktu. 

Ninanın , Wayt Pleynz'de, Thorp'un evine yer
leştiğinin ikinci haftasıydı. Artık Nina, durmadsn 
kayan o ipekli yatak örtüsünü uykusunda yaka
lamıya, uşağın dik bakışlarına aldırış etmemiyl' 
ve akşamları Stcv'in misafirlerine alışmıştı. Çok 
zaman başının ağrıdığını hissederdi; ona bir ap:ır
tıman tutacağı hakkındaki sözünü, Stev'e hatır -
latmıya cesaret edemiyor, ve esasen Stev'in de iş
leri başından aşkın gözüküyordu, lki gündiir onu, 
briç oyununun "mahremiyetine" sokmağa uğrac:ı
yor, Nina da gözlerini kartlardan ayırmaksızın, 
hiçbir şey anlamadan dinliyordu. Ara sıra onu, 
eve bir piyano hocası getireceğini söylemekle teh-
dit ederdi, çünkü musikiye karşı ne olduğu be -
lirsiz, tuhaf bir zaaf, vardı, ve daima Ninanın o 
hoş cılız sesiyle, kendisine şarkılar söylemesini is
terdi. Ona içirdiği akşamki hadisedenberi, artık 
pek üzerine varmıyordu. Ninanın içi rahat de -
ğildi: Onun için birçok masraflar ediliyor, fakat 
o, bunlardan hiçbirirtin karşılığını ödemiyordu. 
Hayatın, sadece bir alışverişten ibaret olduğu hnk 
kında, "Merkez,, de çalıstığı günlerden k 
karmakarışık ·bir fikri vardı. "Değer,, ve de 
kuş. Teslim-tesellüm... Bu yüzden, bu karşılıklı 
münasebatın, böyle uzun zaman devam edemiye
ceğine emindi. Velhasıl, nereden bakılırsa bRkıl • 
sın, vaziyet kötü, ve sahteydi. Böyle gidPrse, 
Stev'e istediğini vermek ona düşüyordu. Ürkek 
ürkek: \Ark.asa varJ 

Sıvasa Feyizli 
Yağmurlar Yağdı 

Sivas 7 (A.A.) - DivrfkteO 
maada vilavetimizin biltün kana" 
larına beklenen fevizli ya~uı
lar ya_ğmıstır. Bu suretle bir a-r 
danberi devam eden kurak 
zail olmus -addedilebilir. 

BULMACA 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Soldan Saga: 1 - Azlolunmuf 
olanlar 2 - Ilk harfi değişirse' 
Meseleler 3 - Bır çalgı - Harf• 
!erin yerleri değişırse: Bir dal 
silsilesi 4 - Usti.ıne öteberi kO" 
nur - Bir nota 5 Arap memleke
ti 6 - Siz - Ters okunursa: Yar 
mak 7 - Vazetmek - Bir müs -
temleke 8 - llk harfi değişıı-se· 
Büyük bir şarklı 9 - ilk harfi 
değişirse: Muti olmak - lçıne ç~ 
mek, emmek. -
Yukarıdan Aşağı: 1 - BiT çeşi 

tatlı çörek 2 - Sille 3- LAhza 
Eski mekteplerde bulunurdu 
Çekiştirmek - Bir yaz sebzesi 
Akıl - Bir nota - Ilk harfi deği " 
şirse: Afrikada bir göl 6 - Yunl 
nistandadır. 7 - Fransada bir 
hir - Ters okunursa: Dilek 8 -

p.ı r.ı o ı · 

c 
Evvelkı Bulmaca - ~ıa..» ~ 

Sağa: 1 - Müzakerat 2 - Ar t: 
da - Efe 3 - Sczar - Cin 4 - K • 
(Ak) - Ela 5 - Düz - Pil 6 - Et ' 
Ak 1 - Dün - Talak. 8 ·- lle - h r 
rala 9- Müteklmil. 
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HIK.AVIE , : 

··H~vat Bir Masaldır .. : 
~ 

~l ahmut A .. ~ıa Aykut ~ 
#.,,,. .I' .All'\.I""'"-' ...... ~~~~-~~ 

8 Uyuk Harbin bir çığ halinde in
i san yuvaları üzerine çllken fe-
1 ·Ct ve ıstırabı, - Knradcnız.in en -
{1 liıcivcrtliğinc gönül vermiş bir 
• •gili gibi - yeşil yamaçlarını uza

rı <T.) ye de uğramış ve bu az.iz 
~ kösesi de bu !elAkctten masun 
aıtıamıştı 

li' .. 
ıcrct; harp halindeki bütün kor -';ç ve pcrlsan mftnnsiyle insan o -

' !arını mukaddes tanıdığı bağlar -
'l uzaklaştırıyor, hareket faallyetı

~ ~a~betmls dimağlarda hazin bir 
i !tııyet mdnası seziliyordu. 
§tc, bu hercümerci Alem içerisinde 
ı-ı ınini, yumuk yumuk, güzel, se-

1rnıi bir krz çocuğu, sürüsünden ay-
~ıs bir kuzu melaliyle ağlıyor, hıı,; 
'Yor, yalvarıyor, kaybettiklerini 

1Yordu. Onun da şirin bir yuvası, 
urı da çok sevdiği bir anası, babası 
;dı, Fakat o sel önune katılmış bir 
, Parçası gibi bütün bunlardan u
ıt kalmış, sevdiklerini kaybetmişti. 
etvan yürüyordu. Ne duracak vak
i rıe kaybedecek z.ımanları vardı. 
1Yar bir adam, bu küçük yavruyu 
CSkladı. Ve kendilerini selfuncte 
1'lrecek vapura onu da beraber getd· 
1 

1
• Fatma, İstanbuln bu ııuretle 

llıiştı l' . 
0ınbul elleriyle ağlamaktan krz.'lr-

~ gözlerini oğa ola, hayallerin bü-
11t. cenneti, göklerin ebedi aşkı gü
ıı Tstanbula altı yaşında iken bu şe
'Y~e ayak bastı .. Rıhtımda bu kafi-

1 karşılıyan hükOmet adamları a
ltıdan blrf, bir komiser onu kuca

a alarak vapurdan indirdi. Ona 
ll\ir Yolcuları arasından bir tek in
~ Sahfp çıkmıştı. Fakat bu himaye 
ayet şefkate, vicdana, insanlığa 

;.anan manevi blr baldan daha 1-
~ bir alAka ddildl. 
. 
0ınıser KAmll Bey Fatmayı ken

ırıe evlfıt edlnmiıtL Daha o gün 
~Uıeı yavrucak, bir taı bebeli f
ır 1Yle eve ııstarUlmilı ve önilne 

sura oyuncak dllkülerek yalancı 
1 iliklerle avutulmuı, hıçkmklan 
;dırıırnııtı. Kimse ona ıeçmfıten 
a ley ııortnuyor, kimse onun yanın
ıtellınelerln en mukaddeı, en a
lt Olan (ana) ismini yAdetmlyor, 
a 1 Yıllık yumusak bir hatıı.a yavaı 
Vaı körletilerek nlıyan denilen e
~ Unutkanlığın perdesi bu mini 
: Yavrunun g15:ılerfne, gönlüne 
ır ,_ 
~ i\Undak bezi gtbl örlUlUyordu .. 
ı:tıacığın maneviyatını ısıtan sıcak 

,1 e, l>ek çabuk l?\lP etti. Ve o he
.. ı, b" ırkaç yıla varmıyan huzurunu 
e bir felAketle yeniden kaybedi -

etdt.. KAmll Bey isten cıkarılmış, 
ıı it bir ülkeye gitmek mecburlye
ô de katmış ve bir daha oradan geri 
llınenıı~u ..• . .. 
~ atrna, onun Yedlasıdır, denilerek 

a kAmil Beyin kardeş yuvasm;1 ııbıa kucağında yine ayni sev -
• l'ine ayni şefkati gördü. Hırpa

~'lıadı; fakat, bir gün KAmil Be -
t· henıııreıl evlenince vaziyet de -
ı. kısa blr müddet i"in KAmll 

:I'' " a ın annesinin yanında kalan Fat-
e ' 'liadlye Hanımın gelin gittiği ye

ietirtildi 
l!urası bi; Almıdt. Kütük Beyler, 
1?ı l\ca Beyler, kaym biraderler, gö-

11 ce liannnlar, evin kadrosunu teş
ıı !!den faal anasırdı .. İlk günler ge-
'lianımın hatmna hürmet edildi. 

a~tUıt Fatmaya hor bakılmadı. Fa
~ Yavaş yavnıı serpilen, büyüyen, 
u lleııen bu yavrucak, 'dalında to -

0:CUk bir gUl ılbi henUz renk ve 
ıı~ Vermlye bafladığı :ınman, ona 
~la alAka eekillerl de delipniye 
tı}e dı. Hadiye Hanımdan sonra eve 
it n Yeni gelinin akrabaları, kolls 

<ısı fısıltılarına bıısladılar: 
a~ /\101 sen deli misin? Kı:ıa bak
r ' lllnq görmüş karpu:ı gibi, hani 
eıteYse el dokununca çatlıyacak .. 

ı;l\a. Vallahi &en iyi kadınsın, ben 
lttrı böyle fıkır fıkır knynıynn kurt

\! aşarı kocamın yanına çıkartmam. 
e bir bal!kası: 

'; Sana ana naslhatlm olsun, sen 
8 ıı el kızını kocanın yanma sok -
· :Erkekler melek ols:ılar, ıönül -
Şeytandır. Gözlerini dört aç .. 

l!u d . l\ b edıkodulnr, durgun suya atı -
~· lr ta§ parı;ası gibi halkalarını 
Ut~şlete genişlete tesir muhitini bil
i!\ UYor ve bu sözler Hadiye Hnnı -
l!ı ltutafma kadar geliyordu .. 

<ıb r iün bir baba dostu hayalı bir 
aş4; Retlrdl: Akif Bey isminde elli 
Öı-ııe tında kadar kalantor bir tüccar 
aıııı c:e bir kız nrıyormus. Bojazda 
lakı ı, adada kö&kü, tııtanbulda ko -
~ıı~rı Varmış. Fatma oraya basıöz. 
;nıa ek olursa. kızcaJız Hint sul -
lJ b r~ gibi yaşar, bir eli yalda, bir 

kG.a dıı; cariyeler emrine emir ve 
llau rn saltanat sürermtı... Devlet 
a2: ~sanın başına her zaman kon
li~d' u kısmeti kaçU'mayın dediler. 

~lıı 1Ye liannn bu bedava 1örücü
~~lııı1t na~ıı bir tesir altında buraya 
tlıbap ~rını anlamıyor de)ildl. Ve bu 
'arQ11 tekıınerlnl duydukça, üıillü
~ertıy • Fakat, bu kuV"Vetll ve ılnai 
!ir 0~nın önüne de geçmiye mukte
)ll dö sınıyordu. Ve nihayet bir gün 
tatıt rt Yasındaki bu küçücUk kız -
\arak taşbebeklerln koynundan alı -
ıurıa ksaı;!ı ihtiyar bir adamın ko,.-

atılı\ erdı 

Onu süslediler, başma taı; koydu
lar, telli duvaklı beyaz gc>lin elbisesi 
içerisinde o. bir gelincik kad·ır gü -
zel ve renkli knlmıstı .. 

Fakat, işin asıl komık ve komik 
olduğu kadar feci olan tarafı. Akif 
Beyin ihtiyar bir kadınla otuz sene
denberi evli bulunmasıydı. 

Nesibe Hanım kocnsmın c!vladı, 
hattfı torunu ya~ında ufacık bir kızla 
evlendiğini altı ay sonra öğrendiği 

zaman, feryadı bastı. Üzerine fena -
!ıklar geldi. Basım çatkıladı. Ne kn
dar tanıdığı okuyucu, üOeylcl, hacı, 

hoca varsa, hepsine başvurdu. Ken
dini okuttu, üfletti: şirinlik muska
ları yazdırdı. Soğukluk büyillerl ynp
tırdı. 

Küçücük Fatmaya amansız dllşman 
oldu. Fatma, Akit Beyin koynunda 
on beş gece melekfıne bir riiya fıle
mi yaşadı, Kapısını bekliyen yenge
ler, bekledikleri müjdeyi alamamak
tan mütevellit blr hırs ve tehevvOr 
içerisinde köpilrüp durdular. 

Fatma, on beş yasında anne oldu. 
Tahammül edilmiyen bir hayat da 
bu annelikle beraber sona erdi. Ve 
Fatma, Ferit isminde bir erkek ev -
lfıdı dünyaya getirdiği gün Akif Bey
den ayrıldı. 

Akit Bey çocuğu kendi aldı. Silt 
ninelerle büyüttü. Fatmacık da ha -
zln fıkıbetinc yeni bir veçhe vermek 
üzere geldiği yere döndU., 

•• Aradan yıllar geçti, Maceralar 
maceraları takip etti. O, nrhk 

kendini hddlselerln amansı:ı .kucağı
na atmıstı. Şimdi, daha iyi anlıyor
du ki; tallhsl:ı varlığı insan oğulları
nın elinde basit bir çocuk oyunca -
lmdan başka bir sey delildi. İltl -
fatlar, nilvaz.lşler, alAknlar, se\•gller 
kıymet ve insanlık gllzü ile değil, sa
hip olmak arzuslyle şahlanan ihllrruı 

tu:ıaklarmdan ve damar isteklerinden 
başka bir sey değildi. o. dalma gü
zel kaldı. Ve dalma taşlanan bir mey
va gibi iştahı üzerine çekti. 

Uzun b9ylu bir tetkike lüzum ıör
meden önüne çıkan ilk talibe elini 
u:ıattı. Fakat bu iklncl yuva da ken
dWne beklediği saadeti veremedi. Ve 
bir gün kocB.!ının kendisini aldattı
itını 6frendl. 

Genç kadın kara talihinin bu hazin 
tecellisine isyan etti. On dört yaşında 
dalından koparılan bir gülün kok -
lanmadan solmasına tahammül ede
medi. Nihayet o da bir kadmdı. Ve 
nihayet o da bir ev kedisi kadar ol
sun okşanmak ve sevilmek istemekte 
haklıydı. Bu hakkı v~lyenlerden 
almak lAzımdı. Kafasında çılgın fır
tınalar esti. Her şcyJ yapmya kart1r 
verdi, HattA hlyaneti bile .. 

Fakat. bu kararı tatbika sokacak 
zamanı bulamadı. O, şimdi on ye:li 
yaşında ve ikinci çocuğa hamile idi. 

Bir gün Boğaz.içinde sakin bir ya
lının kapısını, temiz giyinmiş, otuz 
yaşlarında kadar gör{inen güzel bir 
kadın caldı. 
Kapıyı; uzun boylu, sevimli yüilü 

kıvırcık saçlı genç bir cocuk açtı: 

- Burası Akit BeyJn evi mi? 
- Evet efendim. 
- Evde yoklar mı oıtlum? 
- Hayır efendim. 
- Akif Beyin oğlu Ferit Beyi ta-

nıyor musun oğlum? 
Çocuk gülerek cevap verdi: 
- Akif Beyin oğlu benim efendim. 
Gene kadın orayn yıkılacakmış gi-

bi oldu. Kar!Jısmda kendisiyle konu
şan bu uzun boylu, bu sevimli ço -

cuk kendisinin, kendi bağrının ya
rısıydı öyle mi? On beş sene ne ça
buk da geçmtıtı. Rengi sarardı. Diz
leri titriyordu. Kalbi ıılddelle çarpı
yordu. 

Acaba çocuğa senin blr annen var
dı, dediler miydi? Yoksa o, anne di
yerek eline doğduğu Nesibe Hanımı 
mı tanıyordu? Bütün mukavemetini 
topladı: 

- Annen İstanbula mı fndl? Ferit 
Bey, diye sordu. 

Çocuk başmı önUne ddi. Gözleri 
yaşardı. Kekellyerek: 

- Anncın dört sene evvel öldli e
rendim, dedi,.. 

Fatma; bu gllz ya5larmdaki temiz 
mAnaya hürınet etti. Asıl annen he -
nim diyemedi.. Hıı;kırıklnrı boğazın

da düğümlendi.. Dese ne ı;ıkardı? 
O, :ıaten manen yarı ölmüş bir lnsa.ı 
detn miydi? Niçin tekrar ona kara 
bir talihin eşiğine gel diyecekti. O ne 
mutlu ki, bir kadmı anne diye tanı
mış ve onun ölümüne haklkt bir ev
lat acısiyle yanmıstı.. Maziden, geç
mişten bahsetmek, ona hayatın kötü
lüklerini, ıstıraplarını anlatmak de -
mek olmıyac:ık mıydı? .. 

Sesini ı;ıknrtmndı. Yumuşak elle
riyle evlldınm kıvırcık ipek saçları
nı oksadı: 

- Allaha ısmarladık yavrum, dedi. 
li\eybabana ııelAm söyle, eski komşu
lıırdan birisi geldi dersin. 

Ve sendeliye sendiye yürüyerek 
caddeye, kalabalığın içerisine kendini 
attı ... 
Hayatı bir su dolabına bcn:ıeien

lerln haklarmı tesllm etmek lfi"Zım .. 
Dolmak, boşalmak. yilksellp nlı;al· 

mnk mademki ayni mihver, avnl 
mahrek Oze,.lndedlr, bunun Jnyme
tı nerede \'e OstünlüğO hangi bakım
dadır?. 

Amerika • Fransa 
~rasında 

(Baş tarafı 1 incideJ 
Fra11sızlara göre 

Vaşington, 7 (A.A.) - Fransız 
Büyük Elçisi Henry Haye per • 
şembe ve cuma _günleri Hull ile 
görüşmiye muvaffak olamadığın 
dan, Vichy'nin vaziyetini izah et
mek üzere ~azetecileri Fransız 
Biivük Elciliğ'inde toplamıştır. 

Haye, Dakar'da, Casablanka' • 
da, sair Akdeniz limanlarmda, 
Lazkıye ve Suriycnin sair 'mm
takalarında Alman kıtaları bu • 
lunduj!u hakkında çıkan haber· 
leri yalanlamıştır. Fransız Büyük 
Elçisi. hava yolu ile kıta nakle· 
den mihver tayyarelerinin Orta 
Şarktaki Fransız müstemlekele
rinde karaya indiğini de tekzip 
etmiştir. 

Haye, resmi bir bevannmne o
kuduktan sonra, birçok ıtazeteci
lerin suallerine cevap vermiştir. 
Büyük Elci Fransanın berhan~i 
bir hücuma karsı müstemlekele
rini müdafaa edecel!ini söylcdil!i 
zaman, nesesiz gözüküvor ve yü-
7.iine kan hiicum adivordu. 

Resmi beyanatını bitiren Bü -
yük Elçi, hiçbir propaj!anda ve· 
va savianın uzun ve serefli bir 
maziy.e sahin olan Fransız mil
letini mukadder yolunu takip et
mekten durduramıyacağını teyit 
ctmis ve şöyle demistir: 

"Sizi resmen ve samimivetle 
temin ederim ki, Fransa mukad· 
dcratı hicbir zaman Amerika mu 
kaddcratına muhalif bulunmıya. 
caktır. 

Fransız - Alman işbirliği hak
kında Amerikanın süphelerini 
izale etmek icin Hull'ü pazartesi 
günü p;;-...... ,..;;.inı ... 

Londraya göre 
Londra, 7 (A.A.) - Vichy hii

kumetinin yeni hattı hareketine 
karşı Amerikanın aldığı vaziyet 
rok azimlidir. Haricive Nazırı 
Hull, matbuata yaptığı resmi 
bevanatta Fransız - Alman iş -
birliğinin inkişafları Fransavı 
mtitecavizler arasına koymak 
tehlikesini arzettiğini ve bunun 
Vichv hükumetiyle Amerika ara
sındaki miin:ısebPtlerde de{!işik· 
liklcr yapabilecel!"ini teharüz et
tirmis ve bu suretle Fransanın 
askeri ve sivasi bakımdan Al -
manyanın hükmü altına girece· 
ğini ve diğer memleket ve mil -
Jetlere karsı kısmen bir tecavüz 
aleti olacağını ilave eylemiştir. 

Hull, böyle bir hattı hareketin 
bir taraftan Fransız milletinin 
menfaat ve istikbaline meşlım 
bir darbe indirece~i ve diğer ta
raftan başka memleketlere kar
şı açıkça hasmane bir jest ola· 
cağı hususunda ısrar etmistir. 
Amerikanın Vichy Büyük El

c:;isi Amiral Leahy'nin teşebbüs
lerinden sonra Hull'ün beyanatı 
Vichy hükumetine apacık bir ih
tardır. Fransaya ordularının ma~ 
lubiyetinden sonra yardım için 
elinden ~eleni yapmış olan Ame
rika, Fransanın mütareke hü -
kümlerine aynen uymak esası 
dairesinde müzaheret göstermiş
tir. 

Fakat bugün mütareke hüküm 
lerinin Vich·· hükumeti tarafın
dan pek çok aşılmış oldujtu aşi
kardır. 

M ihı•erin propagandası 
Nevyork, 7 (A.A.) - Ameri

kan radyoları, General Wey -
P.and'ın Amiral Darlan'ın siyase
tine muarız oldu~una dair İs -
vicrcdcn jlelen haberlere inan -
mıyorlar. Bu hab<'rlcrin mihver 
tarafından çıkarıldığını ve sinir 
harbine dahil bulunduğunu zan
nPdivorlar. 
Darlan - W eygand ihtilafı 

Londra, 7 (A.A.) - Reuter a-
1ansının Alman hududunda bu -
lunan hususi muhabiri bildiriyor: 

Zannedildi~ine ~öre, Fransız -
Alman askerl i&birli~i planları
nın tatbikı bahsinde Amiral Dar 
lan ile aralarında tahaddüs eden 
noktai nazar ihtilafı üzerine Ge
neral Weygand hareketini tehir 
etmiştir. Her ne kadar Darlan'ın 
Fransada dahili harp paha!>ına 
da olsa, Fransız - Alınan işbir -
liği siyasetini tatbik etmek fik • 
rinde ·oldu~u maliım ise de, Ma
reşal Petain'in son im~~nlara 
henüz muvafakat etmedığı zan
nedilmektedir. 

Adanada Müstahsiller 
Toplandı 

Adana 7 (A.A.) - Büyük müs 
tahsil ciftcilerimiz dün buradn 
ciftciler birlij!inde inse müsteşa. 
rmın riyasetinde bir toplantı 
yapmıstır. 

Toplantıda iase müstesarı. 
tesbit edllmiş olan fiyatlar ü
zerinden mahsullerini toprak 
ofisine vermek suretivle bu fev
kalade zamanda ciftcilerimizin 
fedakArlık göstermelerini iste
mistir. 

Çiftçilerimiz bu talebi kabul 
ederek Anadoluda yeni mahsul 
idrak edilmeden turfanda olan 
kendi mahsullerini ofise teslim 
etme~e ve kendilerine lazım o· 
lan bulguru da sıkıntı bertaraf 
olduktan sonra temin eylcrne)'.!'e 
karar vermişlerdir. 

TAN 

Çok Geç ve Çok Az Suriye Vaziyeti H. Hitlerin Tek 
4rzusu (Baş tarafı 1 incide) (Bas tarafı 1 incide) 

(Baş tarafı 1 incidel 
reisiyle görüşmek ihtiyacını duy- General ayrıca emin surette 
masının en büyük sebebi budur. Alman taraftarı olmak şartiyle 
Ingiltere Giritte ve Yunanistanda pilot ve İtalyan vapurlariyle 
tayyare azlığının zarannı görmiiş- Tunustan da tayyare dafi babr
tür. Mısırda da hava üstiinli.iğiınu va malzemesi ı?Önderilmesini is· 
muhafaza edemezse tehlike bii - temiştir. İn.ı?ilizler tarafından 
yiiktür. Bunu önlemek te ancak Sfa~'da batırılan İtalyan vapur. 
Amerikanın yardımiyle mümkün- larının bu vapurlar olduğu mu
dür. Halbuki Amerika hala ayda 1 hakkaktır. 

"Mülakatın sonunda Hitler, A
merikada kendisinin anlaşılama
dığından, planlarında Amerika i
cin gavri dostane hiçbir şey bu
lunmadığını ispat için sarföttiği 
bütün gayretlerin boşa çıktığın
dan şikayet etmektedir. Iğfal edi
lemez bir millet olarak kaldıgı -
mız müddetçe 1Hitierin ~ayretle
ri hep boşa çıkacaktır. Hitlerin 
teminat ve vaatlerinin ne dcgcr -
de olduklarını bilivoruz .. , 

ancak 1500 tayyare yapabılmekte General Dentz tayyare dafi top 
bunun dn ancak yarısını Ingilte - Irırının kullanılmasını Suriveve 
reye gönderebilmektedir. sivil olarak J?iren Almanlara tev 

Amerikaya :·"'rilen 
malii.nıat 

Vaşington, 7 (A.A.) - Salfıhi -
yctli kaynaklardan öğrenildiğine 
göre, Amerikanın Londra elçisi 
Winant, ayanereisi Wallace ve dl 
ğer dört demokrat aza iie yaptı
ğı iki sftatl\k mülakatta IııgilizJe
rin rnAneviyatı ve zafere olnn iti 
matları hakkında müsait mallı -
mat vermiştir. Winant, tngiliz 
hava kuvvetleıinin Inglltere, 
Manş ve istila limanları üzerinde 
hava üstünlüğünü ele almış bu -
lunduklarını zannettirecek esaslı 
sebepler bulunduğunu söylemiş -
tir. Deniz vaziyetinin ciddi oldu
ğu kabul edilmekte fakat Yuna -
nistan ve Girit mağllıbiy~tleri Ak 
denizin ziyaı suretinde telakki o
lunmaktadır. 

Kullamlmıyan gemiler 
, Vaşington, 7 (A.A.) - Roose

vclt dün gazeteciler konforan -
sında, Amerikan sulnriyle Filipin 
sularında ve Panama knnnltnda 
bulunup da kullanılmıyan bütün 
vapurları müsadere etmek, kira -
lamak veyahut kontrolü altına 
almak için federal deniz komis
yonuna salahiyet verdiğini bil
dirmiştir. 

Keza federal komisyon bu va
purların Amerika servisleri veya 
acenteleri tai'afından sefere ko -
nulmasına da salahiyet verebile
cektir. 

Berline Göre 

lngiltere vapura muhtaçtır. Ba 
tan gemilerin boşluğunu ancrık A
merikanın göndereceği vapurlar 
doldurabilir. Bu bakımdan Hoosc
velt'in son iki gün içinde Aıneri
kan vapur kumpanyalarına elle -
rindeki vapurları lngilizlerin cm 
rine vermelerini kararlaştırması, 
ve Amerikan sahillerinde boş du
ran yabancı milletlere :ıit vapur
ları müsadere ederek Jngılizlerc 
devretmek istemesi fcvknltıcle 
mühimdir. 

Fakat bütün bu yardımlar, A
merikan sanayiinin muazzıım ran 
dıman kudreti yanında birer kat
redir. Ingiltere için vaktin büyük 
kıymeti vardır. Yardım ne kadar 
çabuk ve ne kadar bol olursa In
giltere o kadar çabuk teşebbiis 
kudreti kazanacaktır. Onun için 
Ingili:zlerin Amerikadan istedi -
ği şudur: Bol ve çabuk yardım. 

Askeri Vaziyet 
(Baş tarafı 1 incide) 

Bunlann en mühimmi Cchcli • 
tarıktır. Yirmi bin tona kadar 
harp gemileri buraya iltka rde
bilir ve burasını üs olarak kulla
nabilirler. Malta, mütemadi ha,•a 
bombardımanına maruz bulundu
ğu için, lngiliz donanması artık 
burasını bir Us olarak kullanama 
maktadır. ikinci derttede mühim 
deniz fissü lskenderiyedir. isken
deriye ayni zamanda zengin ııct • 
rol depolanna maliktir ve Akde
niz donanması bütün petrol ih
tiyacını buradan temin eder. Is • 

(Ba~ tarafı ı incide) kenderiye üssünden 15 bin tona 
Başvekil Peşteye dönmek üze- kadar olan harp gemileri fsti{a· 

re Floransaya gelmiştir. Macar de edebilirler. 
Harbiye Nazın da İtalyaya ha- lskenderiye tarihte hep dil~ -
reket etmiştir. t man donanmalanmn me:ı:an ol -

Bitler, Boritf'le görüştü muştur. Jskender düşmanın do -
Obersalzberji!, 7 (A.A.) _ "D nanınasın: burada imha. etmiştir. 

N. B... Hitler, Hariciye Nazırı Napoleon un :Mısır seferınc çıkan 
Von Ribbentrop hazır bulundu- d~naı~ması bura~a bab~~lı~ı;ıtır. 
ğu halde Bulgar Kralı Boris'i Şımdı de Akdenız~e en buyuk ~ıa 
kabııl etmiştir. ! ,.~ taaı:nızunun sı~let merke~ • 

Bitler Hırvat lideri ile nı. t~şkıl et~ekt.edir. lsken~erıye 
' Gırıt hava uslerınden 350 nnl me· 
konuştu safodedir. Alman ve Jtaly:ın hava 

Salzburg, 7 (A. A.) _ Resmi kuvvetlerinin Sollum civarmcla 
teblij!i: tesis ettikleri tayyare mcydanla-

Hitler cuma ,ırünü öğleden son- randan da 300 milden claha ar. Jıir 
ra Ber.ı?hof'da Hırvat devlet re- mesafede bulunmaktadır. Şimdi 
isi ve doktor Ante Pavellc'i ka- Ahnan hava kuvvetleri Girit ve 
bul etmistir. Alman Hariciye Sollumdan hareket ederek Iskcn
Nazırı Von Ribbentrop miilak<ıt- deriyeyi çapraz bir bomhardıman 
ta hazır bulunmustur. Mihver ateşine tabi tutmıya başlamışlar
devletlerinin zaferi neticesinde dır. 
Versailles boyundurul!undan kur Almanlann ilk hedefi bu limn
tulan .ı?enc Hırvat devleti rei- nı Maltada olduğu gibi, Jngiliz 
siyle yapılan konusmalar. Alman donanmasının istifade edcıni~·ccc 
ve Hırvat milletlerini birleştiren ği bir hale sokmaktır. Buna mu
samimi bir dostluk havası için- vaffak olabilecekler midir, hiline 
de cereyan etmiştir. mez. Maltada muvaffak oluşları-

Müzakereleri müteakio Pave- nın sebepleri başkadır. Malta Si
liç yedi sene muharebelerinden cilyaya çok yakındır.Adada daimi 
ve büyük Fredric Devrinden kal- surette hlicum tayyareleri bulun
ma bir sancağı ve büyük Frede-
riC'e ait bir satranc takımını durmak mlimklin olmamı~tır. Al· 
Hitlere vermis ve maiyetindeki man ve ltalyan hücumlanna kar
zevatı Hitlere takdim etmiştir. şı adanın yegane müdafaa vaıııtn
P:ıvcliç ı?erek ı?eldi~i zaman ııe- sı, karadaki müdafaa teıisatıclır. 
rekse avrılırken bir ihtiram kı- Halbuki tayyare.ye karşı l'll bli • 
tası +-. .. ,,fınoan !:Pliımlanmıstır. yiik silahın yine ancak tayyare 

R 'l l olduğu anlaşılmıştır. lskenderiyc~ 
ibbentrop a yapı an de \'C Mısırda lngilizlerin hiiyük 

temas tayyare üsleri ,.e mühim nıjktur-
Salzburı;t 7 (A.A.) - "D. N. B .. , da hücum tayyareleri vardır. Ay· 

Doktor Ante Pavelic. Von Rib- nca limandaki müdafaa tesi:.atı 
bentrop'la yaptığı mülakat es- da kuvvetlidir. Binaenaleyh A 1 • 
nasında Hırvatistanla simdi Al - man ve ltalyan tayyarelerinin ls
man kıtaatı tarafından isczal al - kenderiyede muvaffak o1ımıları 
tında bulundurulan eski Sırp top o kadar kolay ve basit olmıyacak
l'akları arasındaki hududun çizil tar. 
mis olduğunu Alman Haricive l\laamafih lskcnderiyeyc karşı 
Nazırına bildirmiş Von Ribbent· başlıynn hn\'a hücumları ile Ak
rop da memnuniveHni beyan et- deniz harbinin başladığına hükınc 
mhıtir. dilebilir. Çünkü Akdeniz harhi -

Pat'eliç Zagrep'e döndii nin en hi.iyiik hedefi Ingiliz <fo • 
Za~rep, 7 (A.A.) - "D.N.B ... nanmasını faaliyetten alıkoy -

Hırvat Devlet Reisi Pavelic Al - ınakhr. lskendcriye iissU kufümı· 
manyava yaptı~ı zivarettcn bu - lamaz bir hale gelirse, lngiliz do
l?Ün öğleden sonra Zagrebe dön- nanmasl sadece Kıbrıs iissiine da
müş ve istasyonda Maresal Kva- yanarak Akdenizde tutmınmaz. 
ternik, Devlet. Ordu ve Ustasa Maltadan istifade edemiycct·~ine 
mümessillerivle Sefirler tarafın- göre Ingiliz donanması için istinat 
dan karsılanmıstır. edilebilecek yegane üs Cebclitnrık 

Pavelic'in avdC'tini miiteakıp kalır. Halbuki C.cbelitarık, şarki 
"Nazırlar Meclisi tm>lanmıstır. Akdenizde faaliyette bulunan hir 

donanma için Us ,·azifeslni göre • 
Gripps'in Seyahati mez. Çiinkil çok uzaktadır. Onun 

(Bas tarafı 1 incide) 
ise de bunun hususi bir sivasi 
manası yoktu. Eden, Büyük. El
ciden her halde muntazam ra -
POrlar almaktadır. Fakat bir sa
atlik bir j(Örüsme. yığınlarla tel
~rafa müreccahtır.,, 

"Daily Mail.. in diplomatik 
muharriri de şöyle yazıyor: 

Hitlerin Orta Sarka doğru vap 
tığı taarruzdan sonra hasıl olan 
vaziyet hakkında umumi izahat 
vermesi i~in Eden Sir Stafford'
dan Londraya gelmesini rica et
miştir. 

içindir ki, Almanlar, Giriı.ll işgal 
edip Mısır sahillerine sokulur !'O· 

kulmaz Akdeniz Jıarbinellıikr.nde
riye tiutmU bombardımanla baş"" 
lamışlardır. lngiliz donannınsı Js
kenderiyeden çekilmiye mecbur 
olursa Akdenizdeki vaziyeti hay
li tehlikeye düşer. Donanmaya is
tinat edemiyen karadaki Mısır 
ordusu ise en büyük mesnedini 
kaybetmiş olur. 

Onun icin Iskenaeriyenin hoın
bardıman~, Orta Şark hal'hinin <le 
mukadderatını tayin edecek hii • 
yiik bir ehemmiyeti haizdir. 

di ctmistir. 
Suriyede Alma11 
talılelbalıirleri 

Ankl_Jra. 7 (Radyo Gazetesi) -
Suriye etrafında dönmekte o
lan fırtına devam etmekte ve hat. 
ta artmaktadır. İn,ıtilizler, Su
riyenin Almanlara mahsus usul
lerle isgal edildi~i. tayyarelerin 
Suriyeye Alman askeri ve Al
man mütehassısları tasıdı,ğını 
bildiriyorlar. Yine İn.ı?ilizlerin 
iddiasına göre Surivede mev
('Ut tayyare meydanları Alman
ların eline geçmiş bulunuvor. 
Bundan başka iki Alman deniz
altısının da Suriyeye .ı?eldiği de 
bilfttrilmektedir. 
· Al alıpuslarm açlık grevi 

Kudüs 7 (A.A.l - ':Afi., İngi
liz tayyareleri Beyruttaki pet
rol depolarını bombardıman et
tikten sonra şehir üzerine be
vanname atmıslardır. Suriye 
ve Lübnandaki Fransızlara hi
tabeden beyannamelerde İnl!i
liz ve Fransız milletleri hiirri
vetinin İngiliz zaferine bağlı ol
dui!u bildirilmektedir. 

Beyrut radyosuna .ı?Öre, Bcy
rutta evlerin duvarlarına de 
Gaulle'ün alameti olan Lorraine 
haçları çizilmiştir. Diğer taraf
tan Lübnan hapishanesindeki 
mevkuflar ekmek tayininin ızün
de 600 J;?ramdan 400 ı?ram-a indi
l"ilmesini protesto etmek ıçın 
açlık grevine başlamışlardır. 

Nuri Sa it 
(Baf! tarafı ı incide) 

idare mdkamlaruıda 
deği§iklikler 

Bakdatı 7 (A.A.) - Neşredi -
len bir kararname ile Cafer 
Hamdi Adliye Nezaretine ve Ah
met Raudi Polis Müdürlüğüna 
tayin edilmiştir. 

Hükumet idare makamlarında 
birçok değişiklikler yapmakta -
dır. 

Amerikanın 35 Bin 
Tonluk Gemisi 

Nevyork, 7 (A.A.) - Altı ay 
sonra denize indirilmesi mukar· 
rer 35.000 tonluk 3 ncü zırhlı o
lan Southdakota bugün mera -
simle denize indirilecektir. Mc -
rasimc Bahriye Nazırı Albay 
Knox riyaset edEcektir. Bahrive 
Nazırı hemen bu merasimden 
sonra 10.000 tonluk Santafe kru
vazörünün de tez~aha konulma -
sı merasimini yapacaktır. 

Amerika - Japonya 
Arasında 

Vaşington, 7 (A.A.) - Ame
rika ile Japonya arasında bir a
demi tecavüz paktının akdi ih -
timaline dair ı:razetelerin sualine 
cevaben Amerika Hariciye Nazı
rı Hull demiştir ki: 

"Bu gibi paktlar imza etmek 
Amerikanın tarihi adetlerine uy
ı?un değildir. Ve ananevi usulii
müzü bozmamız için de hiçbir 
sebep yoktur.,, 

Köstence Limanında 
Yangın 

Bükreş, 7 (A.A.) - Dün sabah 
saat üçte Köstence limanında 
büyük bir yangın çıkmıştır. Ateş 
bir kereste deposundan çıkmış 
ve süratle zahire, p::ımuk ve ka· 
uçuk depolarına sirayet etmiştir. 
Şiddetli bir rüzgarın tesiri ile 
yan~ın limanın birçok binalarını 
da sarmıstır. Yanj:?ının sebebi 
henüz belli değildir. 

l\latsuoka İtalya, İngiliz, 
Fransa ve Alman 
Elçilerile Görüştü 

Tokyo 7 (A.A.) - "D.B .N .. , 
JaPOn Hariciye Nazırı Matsuoka 
bugün biribirini takiben İtal
ya, İnl!iltere, Fransa ve Alman 
ya büvük elçileri ile ı:törüsmüş
tür İtalya büyük elçisi Avru
pa isleri müdürü ile de görüş
müştür. 

Bu miilfıkatların mevzuu he
nüz bilinmiyor. - ---o·---

Laval Vichy'ye Dönüyor 
Vichy, 7 (A.A.) - İyi mah1 -

mat· alan mahfillerden öğrenil -
diğine göre, Laval'in 13 Kanu • 
nuevvel 1940 da hükumetten ay
rıldıktnn sonra gitmiş olduğu Pa
risten yarın Vichv've dönmesi 
bekleniyor. Lava] Vichv civarın
da bulunan Chateldondaki mali· 
kancsine ~idecektir. 
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Avrupa ile Orta Şarl 
Arasındaki Köprü 

(Bas tarafı ı incide) 

Türkiye ve Sovyetler 
Bununla bcrnber Türkiye, nE: 

Yunanistan ne de Yugoslavyıı 
lC'hindc müdahalede bulunma . 
mıştır. Onun siya!ieti, tamamiylı 
Sovyetler Birliğinin siyasetim 
tabi olmamakla beraber, Sta 
lin'in nldıgı vaziyete kısmen bağ 
lıdır. N~ için? Coğrafi sebeplcı 
dolayısiyle: Eğer Türkiye Bal 
kanlarda harbe girişmiş olsaydı 
kl'ndisini Rusynnın Trabzon \'• 
Erzuruma karşı muhterlıel biı 
hareketine maruz bırakmış olur 
du. Gnrpta çarpışırken şarkta ar 
kadan vurulan Polonyanın akı 
beti Türkler için hiç cazip biı 
şey olamaz. 
Vakıa Moskova, Romanyadak 

Alman lehtarı ihtfüıle karŞı mul: 
teriz davrandı, Bulgaristanın üç 
lü pakta iltihakını takbih etti vı 
Yu_goslavyadaki isyan hareketinı 
nlkışladı. Fakat Bolşeviklerin e· 
fendisi duygulu değildir. Onur 
düşene alakası yoktur. Sırplarır 
askeri zaafından hayal sukutun< 
uj!nyan Stalin, daha $.!eçenlerdı 
büyük itibar gösterdiği elçiler 
Gavriloviçi Rusyadan çıkarmal 
surctivle Sırplan en acı bir tarz 
da rl'ddetti. 

İsmet İnönü'nün va'tandaşla • 
rını düşündüren diğer bir sebe1 
daha vardır: Balkanlardaki har 
be varmcıya kadar, muharip ve 
vatanperver bir ırkın kahraman 
ca müdafaa edeceği Anadolu dağ. 
larını herhan,gi bir ecnebi ordu . 
sunun geçemiyece,ğine kani idi· 
ler. Fakat Yugoslavyanın yıkı· 
bşından ve Yunanistanın fethin 
den sonra ne düsünülmelidir~ 
Polonya, Belçika. Holanda, Fra11 
sa, Yunanistan mağhip oldukla 
rı halde Tiirkiye için çok kuv 
vetli Alman ordusuna karşı mu 
zafferane bir mukavemet ço} 
mi.isküldür. 

Türk devlet adamlarrnm bu· 
ııün karşılaştıkları mesele fev· 
kaliıde cetindir: Eğer kararlarını 
memleketlerinin daimi menfa. 
atıeri olarak telakki ettikler 
hususata istinat ettirirlerse, müf· 
rlt telakki edecekleri her türlü 
Alman teklifine karşı kovacnk • 
lar ve istikbali korumak içiri 
milleti en büvük tehlikelere ma· 
ruz bırakacaklardır. E~er JtÜ· 
nün vaziyetini acil tehlikelerinı 
mütalea ederlerse kırılmamak 
için eğileceklerdir. 

Daha ıceçenlerde Türk Vekil 
Jeri Eden'Je ıcörüşüyorlardı. Bu· 
l?iİn Von Papenle müzakere e
diyorlar. Zamanın müşkülatını; 
rağmen Tiirk1erin elinde hRJıi 
cok giizel bir koz "\'ardır. Bu km 
da Avrupayı orta şarka bağlıyaıı 
köprii iizerinde sai?lam kök sal. 
mış bir devletin nüfuzudur. 

Amerika 
Nihayet 

Grevlere 
Verecek 

Ncvyork, 7 (A.A.) =- Yükseli 
bir memur, grevciler bugün işı 
tekrar başlamadığı takdirde, hl! 
kumetin pazartesi günü Reisi• 
cümhur tarafından neşredilecel 
bir emirname ile North Amer.iı 
can A viaflon tayyare fabrlkala • 
nna el koyacnğı hakkındaki şa• 
yiaları teyit eylemiştir. 
Gr~v İngiltere ve Amerika t 

çin yapılan siparişleri geciktir• 
diği için Harbiye ve Bahriye Ne 
zuretleriylc istihsalat idaresi bi: 
tedbir alınmasını ısrarla istemiş 
lcrdir. 

* Vaşin~ton 7 (A.A.) = :Roos~; 
velt'in katibi Earlv gazetecilen 
yantıih beyanatta demiştir ki: 

İşçilerinin grev halinde bulun 
duğu "Northamerican Aviation, 
fabrikalarına orduca el konulma 
sı ve işletilmesi hakkındaki ka 
(!ıtlnr imza edilmek üze~e hazır 
lanmıstır. Binaenaleyh Reisicün 
hur ihtimal pazartesi ı:riinü h'ııf 
ta tatilinden döndüi!ü vakit ame 
le işe başlam:ımıs olursa para ce 
zası ı;!Öreceklefdir. 

Mısır'a Amerikan 
Vapurları Geldi 

(Baş tarafı 1 incide 
Cenupta. diğer s:ırki ve ı:rarb 

Afrika kuvvetleri Soddu'dan i 
lerliyerek onlar da Omo nehrin 
muvaffakıyetle ızecmişlcr ve bı 
hareketlerini şafakla berabe 
yaptıkları muvaffakıyetli bi 
taarruzla ı?enişletrniserdir. Bu 
rada da 14 top ve 1,000 esir aııı 
mıştır. 

/talynn tebliği 
Roma. 7 (A.A.) - "Resm 

tebli~.. Dün gece tavyarelerimi 
Malta'nın hava üslerini borr 
bardıman etmislerdir. 7 mavı 
rtününün ilk saatlerinde İtalya 
av tavvnrelcrinden mürekkep bi 
filo Maltada Halfar hava nıe, 
~anına akaktan ucarnk tnarru 
etmişlerdir. püşman tayyarelcı 
yakılmıştır. 

N 
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F1115JTI 
Eltmizdekl stokun tükenme lhtı
ınallnl g6z6n0nde t utarak ve 
geç kalmış olmamak içi n büyük 
t•daklrlıklar pahasına - getirt· 
meOe . muvaffak olduğumuz 
u1g41 SOper" serisi ahizelerl
mizden geç kalmadan bir tane 
almaGa bu gOnden acele ediniz. 
Radyo amatarıeri nezdindtt 
bQyOk bir muvaffakiyet kazanan 
1941 modellerim tz neşriyafl ahş, 
sastn tabiiliOi ve zarafetleri 
noktasından birer şaheser 
oldukları gibi fennin en son te
rakki lerini de cami bulunmak
tadır ki P H 1 L 1 P S radyo 
fabrikaları bu ahizeleri size 
takdim etmekle müftehird i r. 

' 
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Sabah, Öğle ve Akşam 
Her Yemekten Sonra Mutlaka G ünde 3 Defa 

Dişleri Niçin Temizlemek Lazımdır ? 

ÇÜNKÜ: UNUTMAYINIZ Ki: 
Bakunsızlıktan çürüyen dişle

rin difteri, bademcik, kızamık, 

cnflocnzn ve hnttlı zaturrccye yol 
açtıkları, iltıhap yapan diş etle
riyle köklerinde mide humması, 
apandisit, nevrasteni, sıtma v~ 

romatizma yaptığı fcnncn anla
ı;ılmıştır. Temiz ağız ve sağlDJn 
dışler umumi vucut sağlıgmm en 
birinci şartı olmuştur. Bınaeıın

leyh d şlerınizi her gün kabil .Jl
duğu kadar fazla - Llıakal 3 de
fa - ( S A N 1 N ) diş macunly
Ie fırçalıyarak sıhhatinizi garanti 
edeblllrsiniz ve etmelisiniz. Bu 
suretle mıkropları imha ederek 
dışlerınlzl korumuş olursunuz 

D i Ş MACUNU 
Bütün Tehlikelere Karşı Sıhhatinizi Korur. 
Sabah, Öğle ve Akıam Her Yemekten Sonra 

Günde 3 Defa Dişferinizi Fırçalayınız. 

~ 
1098 82 82,41 Floryada Bcwn kabinler üzerinin ahşap kafesi~ 

' kapatılması, kfitıplık ve yaverhk binalarının önun-
dcki kumluk sahanın ahşap parmaklıkla tahdidi. 

2223,83 166,70 Cı angirde Tüurkgucii sokağının şo e, adi kaldı-
rım, beton bordlır vesaire ın,.:ıatı. 

Kc~lf ve tnhmln bedelleri ile ilk temınat miktarları yukarıda yazdı 
Jşlcr ayrı ayrı açık eksiltmeye konulmuştur. Keşif ve şartnameleri Zaoıt 
\C Muam('lfıt MudurlUğu kaleminde görulebillr. İhale 23/G/041 Pazartesi 
gunU saat 14 de Daimi Encumendc yapılacaktır, Taliplerin ilk tcmim·t 
makbuz veya mektupları, ıhale tar.hinden scklz gün ev\'el Belediye ren 
İşleri Mudilrlı.iğüne mürrıcaatla alncakları fC'nnl ehliyet ve 941 yılına nit 
Ticaret Odası vcsıkalarıyle ihale gunü muayyen saatte Daimi Encilmerı-
dc bulunmaları. (4420) 

BANKASI 
rüRK ANONİ f SfRKETİ 
TESİS TARİHİ 1863 

Statillerl ve Tilrklye Cümhurlyeti ile münakit mukııvı-lename 

2292 Numnralı 10/6/1933 tarihli kanunla tasdık edılmtştlr. 
(24/6/1933 tarihli 2435 Numaralı Rcsmt Gazete) 

Sermayesi: 
İhtiyat Akçesi: 

10.000.000 İngiliz Lirası 
1.250.000 lngiliz Lirası 

Türkiyenin Başlıca Şehirlerinde 
PARİS. MARSİLYA ve N1S'de 

LONDRA ve M .ı\NCESTER'de 
KIBRİS. YUNANİSTAN. İRAN, IRAK, FİLİS 
TİN ve MAVERA Yİ ERDÜN'de 

Merk e z ve Şubeleri 
YUGOSLAVYA, ROMANYA, YUNANİSTAN, SURİYE, LÜBNAN 

Filyalleri ve bütün DGnv:ıdıı Act>T'•sı uP Muhabirleri v rdır. 

Her nevi Banka l\1uamclcleri yapar 
Hesabı cari \ 'C mc\•duat hesapları ki•sndı. 
Ticari k rediler ve vc.,.:ıikli krediler kiisadı. 
Tiirki~·e ve Ecnebi memleketler üzerine keşide scncrlat 
ic;kontosu. 
Borsa emirleri. 
E!ıhnm \'C tahvilat. nltın ve emtnn üzerine avans. 
Senerlnt tahsiliıh "" .,.,;,." 

En yüksek emnıvet şartlarını haiz kiralık 
Kasalar Servisi vardır. 

Pi11asanın en miisait şartlar ile (kumbaralı veya 
kumbarasız) tasar ruf hesaplan açılır 

ÇOCUGUNUZA YERECEGiNiZ 
EN GÜZEL HEDİYE 

1 

Çocuk Ansiklopedisi 
Her Çocuk babası, çocuğuna kıymetli bir hediye vermek ister. Fakat bu hediyc~i 

seçmekte güçlük çeker. Biz, sizi bu müşkülden kurtarıyoruz ve çocuğunuza biı 
Çocuk Ansiklopedisi hediye etmenizi tavsiye ediyoruz: 

Çünkü: ÇocU.k &nsiklopedisı & Çün kü: ÇocUK Ansiklo~edisi 

Çünkü: 

çocuğuD mektepte b ütün d ünya çocukla-
mektep dı~ında, hatta nna yılbaşı ve bay-
mektepten sonra muh· r am hediyesı olarak 
taç olluğu en kıy· 1 en cok verilen eserdir. 
metli escrd ir. 

1 
.. 

Her hedıye kırılıp kay- 1 Çünkü: Çocuk A.ıs;klopedisi 
çocuğunuza faydalı ve 
bilgili bir arkadaş va
züesini görür.Ona hoş 

bolabilir, veyahut u. 
nutulabilir. Fakat Ço
cuk Ansiklopedisi, ço
cuğun bayatı üzerinde 
tesir yapacak ve bü.. 
tün hayatınca iz bıra. 
kacak bir eserdir. y 

saa tlerinde hocalık v• 
~kadaşlık eder. 

Çocuk Ansik1.opedi11i iki 
cilttir. Mükemmel şekilde 
teclit edilmiş ol.arak iki cü. 
di birden (7) liradır. 

Adres: lstanbulda TAN Matbaası 
Talebe ve muallimlere 

tenzilatlı (6) liraya verilir. 

~4 

~p·A~A ~ \ HAYAT • TARJŞJSIN 
DİREKSİYONU DUR 

... ~ ..... .......... . 
IDARUINI BllUl 1$ BANICASINDA 
iKRAMIVELf.- HESAP4 ACAR 

\ 

ır T. iş Bankası ~ ------==------=-----__. 
Küçüle Tasarruf r= 
Hesapları 1941 1 li Devlet Demiryolları ve Limanları işletme idaresi ılanları 

iKRAMiYE PLANI 
Kcşidı::ler 4 Subat, 2 Mayıs, l Aiuı
tos, 3 1kinciteşrln tarihlcrlnde ya
pılır. 

Anahat istasyonları ıle Avrupa hattı istasyonları arasında b:ızı :ıart
larla perakende hamulelere tatbik edilmekte olan doğ(U nakliyat mua
melesi 16/6/1941 tarihinden itibaren: 

Tam vagon hnmulcsi ile Haydarpaşa veya Sirkeciye gelen hamule-

TÜRKiYE CÜMHURIYET I 
ZİRAAT BANKASI 

Kurı.ıluş Tar ihi : 1888 

Sermayesi: 100,000, 000 Türk Lirası 
Şube \'e Ajans adedi : 265 

Zirai ve ticari her nevi banka muameleleri 

•• 
Para Biriktirenlere 28,800 

iKRAMiYE YERiYOR 
Ziraat Bankaarnda kumbaralı ve ihbarsız t asarruf hesaplarında 

lira11 bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile aıağıdakl 
re ikra miye da!l ıtıl acaktı r •• 

4 Adet ı.ooo Liralılr 4.000 

.,, 

4 .. soo .. 2.00'1 .. 
4 " ?SO • 1.000 • 

40 • too • 4.ooo • 
100 • 50 • 5.000 • 
120 • 40 .. 4.800 • 
160 ,. 20 • 3.200 • 

DiKKAT: HesaplanndakJ paralar bır ııene içinde 50 liradan a~ag. _Jf;ml• 
yenlere ikramiye çıktığı takdirde 3 20 tnzlasiyle verilecektir. Kur'ald 
senede 4 defa, 11 Eyl<ll. 11 Blrlncikfınun, 11 Mart ve 11 Haz.1r 

tarihlerinde cekllccektır - Zonguldak Sahil Muhafız Alayı 

Satın Alma Komisyonundan ~ 

C l nıl 

Mu hammen 
f iyatı 

Lr. Kr. 

o 38 

Mikta rı 

Kilo 

180000 Sığır eti 
Ekmek 
Tab'iyesl o 1,497 990000 

Tı.ıtarı M ı.ıvakkat te
minat akçesi 

L r , K r . Lr. K r . 
ihale 
t arihi 

68100 

148!!0 

4670 ....,.. 

1111 50 

12,6.94 ı 
Perşembe 

12.6.941 
Perşembe 

lhall 
saati 
~ 

11 

ı - Sahil muhafız alayı ihtiyacı için yukarıda cins ve miktarları ya• 
zrlı sığır eti ne ekmek pişirme J:ıl 28.5.941 tarföinden itibaren 15 g 
müddetle ve kapalı zarf usuliyle münakasaya konulmu~tur. Mi.ınakasa"' 
nm icra edileceği maHnl ikinci makrısta 'rb. 1. Lcvaı.un dairesi olup mll"' 
nakasa gün ve saatleri yukarıda göstcrilmi;,Ur. 

2 - Talıplcr teklif mC'ktuplarını t'.'n geç ihale saatindcrı bir saat e\t'!' 
vel makbuz mukab!linde satınalm.1 komisyonuna tevdi etmiş bulunacak'" 
tardır. 

3 - Münakasaya i~irak edecek zevat şartnameyi her zaman Tb. S. 
lcvazımmda görebilirler. 

4 - Bu baptaki muvakkat teminat miktarları yukarıda gösterilmiş 
5 - Münakasaya i~tirak edcbılmek için seneı haliye Ticaret Od~ 

kaydını yaptırmış olmak şarttır. (41H) 
lerle Haydarpaşa 'lieya Sirkecide tahmil edilen "İşletme nizamnnmesı 
mucibince katarlara krıbul olunm ıyan ve kabuHi bazr şer<ıUe tlıbi bulu- •••••••• Eyi lnglllzce bilen bir 41•••••••ıır1• 
nan eşya ile nukut, esham. cıva .. gibi kıymetli eşya ve canlı hayvanlar 

1941 ikramiyeleri 
ı adı::t 2000 Liralık = 2000.-Lira 1 hariç olmak üzere .. tam vagon muamelesine tabi hamulelere de; duba va- M Ü T E R C 1 M A R A N 1 Y O R 
3 ,, 1000 • = 3000.- • • z.iyet müsait olmak §artiyle, Haydarpaşadan Sirkeciye veya Avrupa hııt- Askerlikle a!Akası olmamak şartlyle ingilızccden tı.irkçeye ve tiirk• 
2 • 750 ,. =lSOO.- • ! tmm herhangi bir istasyonunda ve bilmukabele Sirkeciden Haydarpaşa- çeden İngilizceye kolaylıkla tercümeye muktedır bir mütercim aranı• 
4 • SOO • = 2000- • : ya veya herhangi bir anahat istasyonuna nakillerinde tatbik edilebil!.:- yor. Maaş dolgundur. (D,S.) ruınuzıyle İslnnbul 176 posta kutusu od· 
8 • 2SO ,. = 2000. • .: cekUr. ı 

3 ~ 10 , .._ • ._remsmnmeiııiiıyiauilimiam~mı.İlll ................................ .. ~ • O • ::3500.- • ! Fazla tafsUAt için Haydarpaşa ve Sirkecideki Demlryol ıımbarlnl'lna ..,. 
80 .. 50 .. = 4000.- • r milracaat edilm('lfdlr. (3 11) (4367) 

.~~?. ... :-...... ~!? •••• ~· ....... :;:.~?.~~~:-.. .: .. .i ı;:;;;;~;:;;;;;:;;;:;;~;;;;;;;;;;;;;;iiii;;;;;;;;;;;~ 1 ) Askerlik isleri Oğlumu 
:ZA Yi : İstanbul Belediye.si ------------

seyrüseferden almış olduğum 
yük araba ehliyetimi zayi ettim. 
Yenisini çıkaracağımdan eskisi -
nin hükmü yoktur. Adres: Ye . 
miş isk~lc inde arabacı Kerim 'ı - _ 
oğlu Naını Tuz. 

KAYIP: Bolu nüfus memur - ı Wrtı••nı• 
luğundan aldığım hüviyet cüz -
danı ile Safranbolu askerlik şu- 1 - İdarem iz.in ihtiyacında ıtuılanılmakta olup hariçten celbı iktiza 
besinden aldığım terh is tezkere- eden 133 kalemde ve tahmini (3,174.619) lira kıymette muhtelif malz.e
mi kaybettim. Yenilerini alaca - menin pazarlık yolu ile mübayaası mukarrer ve son akted ilen husust 
i{ımdan hükümleri kalmamıştır. takas e!&Sma müstenit ticaret anlaljması mucibince Almanyadan da te
Bolu Gökc;esu nahiyesi Çorak darlk l mümkiln bulunmakadır. 
Mıtırlar kar!ycsinden Ali oğlu 2 - Bu malzemenin müfredat listesiyle şartnameleri Kabatııştakf 
İ dris Cakır. levazım ve mübayaat şubesindeki alım komisyonunda her gün öğleden 

Sahip ve Neşriyat müdürü Emin 
UZM AN, Gazetecil ik ve Nc$riyat 

T . L. S. TAN matbaası 

sonra görülebilir . 
3 - Taliplerin % 7,~ tcmlmıtlnriyle birlikte bu husustaki teklifle

rini en geç 25.6,941 gününe kadar mczkür komisyona tevdi etmeleri lü-
zumu nan olunur. (4052) 

Şubeye Davet 
Eminönü Yabancı Aıkerlik Şube· 

sinden: Eminönü, Fat!h ve Eyilp ka
zalarında oturan ve şuoemizde kayıt
lı bulunan 312 (dahil), 332 (ciahil) 
yabancı sakat eratın vesaiki tetkik ~-

'

dilmek Ozcre ellerindeki raporalnrlylc 
fi Haziran pazartesi günü saat do -
kuzda şubemize gelmeleri ilan olu-
nu r . 

* Beıl ktaı Asker lik Ş ı.ıbeıi nden: Şu -
bemlzde kayıtlı 297 doğumlu 5. sınıf 
hesap memuru Mehmet oğlu Rrııılm 

(323 - 13) ve Yd. i!iUhkftm ll'l!mcnt 
31G doğumlu Sadık oğlu Kfımll Bo
ran (23577) nin pek kısa bir zaman
da şubemize miırncaqtı, etmedıgl tak 

Bu resmin 
t hlbl oğlum S ' 

Tark,ıın ile oy 
vel ani olarak 
tadan kaybolm 
tur. Bugüne 
dar hiçbtr ha 
alamadık. Kc 
sını tanıyanı 

veya nPtede b 
lunduğunu bil 
]erin in san 
namına adres 
nıalümat ver 
sini rica eder 

Adapazarında lstiklll mahıll ı::ıt 
soka!iında No. 1 dı:: AbdOrrah"' 
Tarkan, 

dirde hnkkında 107G sayılı knnu 
maddcl mııhsusasına göre kanuni 
:ıınele yııpılac<ı~ı ilı'ın olunur. 


