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Eğer, bir gün tecaoiiuı 
uğrayıp tla harbetmelı 
ınecbııriyetincle lıalıruılı, 
bizi lıurtaracalı olan o 
ruhtur. lnönlerinde, Sa
lıaryalarcla, Dumlupınar
lartla muzaller olan o 
ırarıılmaz, o yılmaz ruh. 
Bu ruh Atatürlıün ölmez 
ruhudur; bu ruh, lamet 
lnönü'nün, yalnız tliif'Jla
nı değil; milletin makıiı 
taliini tk yenmİf olaıı 
biiyülı ruhuclur· 

Y-: Abidin DAV~ 
IE3} ugün, İaönii fdıitliğin-
19) de, İnönü zaferlerini td-

it içia merasim yapıla· 
cak, bu iki meydan muharebesiıt
de can veren yüce §dıitlerimlıı: 
hürmet ve minnetle anılacaktır. 

Bali ve istikbali iyi karşılamak, 
mukadderatın karşımıza dikeceği 
güçlükleri yenmek için, mazimizi 
asla unutmamak, ondan ders ve 
kuvvet almak lliıımdır. İbretle do· 
lu olan tarihin en büyük kıymeti 
de, belki istikbalin yolunu aydın
latan bir met'ale olmasıdır. Bugün 
inönü şehitlerinin l;mzunıııda hür
metle, şükranla eğilirken vatan 
için canlarını feda edenlere karşı 
kadirşinaslık göstermek, ıninnet 
borcumuzu ödemekle katmıyoruz; 
ayni zamanda, o nferledn ka~
ılığı son derece güç şartlan duşu· 
nerek yarın için ruhuınu~~ ~e?l 

· · Jerımızııı bir iman aşılıyonız, &ınır 
li .. · b' daha tavlıyoruz. Şanh çe gını ır bl 

tarihimi:zin bu yakın şerefleri, ·ı 
dm için bir kuvvet kaynağı olu-

yor. 
10 İkincikAnun 1920 n 31 Mart 

1920 günleri İnönü mubaerb.~ Dley· 1 
danlarmda muzaffer olan Türk or
dusunun ne gibi ümitsiz ş~~~r al· 
tında harbedip galip geldıgını an

. Türk lamak için, Ebedi Şefin • 
ı;ençliğine hitab•ındalı:i hakılı;aten 
muhteşem sözlerini biT daba oku· 
mak kafidir, Çünkü bu sözler, 0 

umankl feci vaziyeti pek iyi ifade 
eder: 

• 
. . 

clstikıAl ve Cümhuriyetine kas· 
tedecek düşmanlar bütün d~ya~at •• • •• •• 

• 

Raşit Ali Geylani 
Bağdat cami inde 
k a b i le şef l erini 

kabul etti 

Karşılık il hava 
bombardımanları 
Kahire 10 (A.A.) - Resmen bildi

rildiiine ıöre Rutbah tayyare meydanı 
dün sabah erkenden t.ealiın olmuı ve 
İnlili.z hava kuvvetleri tarafından tek-

' rar işgal edilmiit!r. 
Rutbab,· Bllıdlstan bava yolu tize

rinde mühim bir mevkidir. Bu tayya
re meydanı Bayfa'ya petrol akıtan Pi· 

· peline' in de lb:erlndedlr. 
. Kahire, 10 (A.A.) - İngiliz Ori<ı 

Sark umwnl karargAhınm tebUfl: 

1 
Irak'da, Rabbaniye ve Basra mınta

lcalannda vazi3et sakin kalmakta ber-
"Devam• ' ""•cÜ sayfada) 

iSPANYADA 

8 sivil vali ve 
ı bazı memurlar 
• 

tebdil edildi 
Franko'nun en mühim 
yerlerde kendisine sa
dık adamlar bulun-
duracağı anlaşılıyor 

l 

Madrid, 10 (A.A.) - Dün öğrenildi
tüıe göre İspanyanın dahili idaresinde 
bazı değişiklikler yapılmıştır. Bu ı;le&l
ıJikllkler uzun QJ'Ylnndaiı berl dtıfttlt a.i-
7asette vuku bul3n en mUhim JUidlsc
lerden biri olarak teltUtki edılmektedir, 

1 - Madrid'-e ve diger yedi mühim 
merkeze yeni sivil valiler tayin edtlmlş
tlr Bu merkezler şunlardır: Kndiz, Se
g:onfe1 Sala.mankö, Cuenca, Kardova, 
Zamorave, Balear ada1ar1. Bu yeni ta-
1inler, General Franco'nun en mühim 
;yerlerde kendine mıdık adamlar bulun
duracağını göstermektedir. 

2 - Falanj Partisi. gaz.etelerini dalbi.
Jiye nezaretinin sansüründen istisna e

.......... ..._....._ __ den emrin iptal edilmesi de bu tayin-

•• • • )erle alakadar görünmektedir, Bu i<tis-

B u Y UK naiyet kararı General Franco'nun sa
dık bir dostu olan Galarza'nın dahiliye 
nezaretine ı:etirildiği afuılere tekaddüm :'U:!!~t:~:~~e~.ir ~~~~:neı:ıB u G u N iN o N u N DE 

;~~flt~!~E:u!r==~ MERASiMLE KUT LANIYOR~7:.'f..-:Eft.7IE! 
ve memleketin her köşesi bilfiil Diln 1ece, geç vakit ı.ı:enez de San· 
!wıal edil:miş olabilir. B" "k İnönü Kahramanının ku. mekte, ekseriya, bu merasim, yağ tınlmıştır. Bunun için, bu yıl, İn • doval'ın hariciye ne~reli hu~ .. ka-

·Bütün bu şeraitten daha elim uyu da kahraman orduları - mur altında_ ve ~?~k havada ~a. - önü zaferlerinin kutlularuna me • lem müd<lrlüğüne tayın edildig• oğre-
ve daha vahim olmak üzere, mem- mandasın.. .'. e danında, Türkün pılmakta ıdı. İnonu zaferlerınm rasimi bugün İnönünde yapılacak, ni~!t;:ddema Gipuzcoa'da livU vaJJ 
leketin dahilinde iktidara sahip o- mızın, İno~u- m y d'ği büyük gün kutlulanma merasiminin bundan .. ziz şehidlerlmizin hatıraları teb. olan Albay caballero da emniyet umum 
!anlar gaflet, dalalet ve hatta hi- makCıs talıını y_en ı !d" .. ünün böyle her Mayısın ikinci haftasın. cil ve taziz olunacaktır müdürlüğüne tayin edllmistır. Bu suret 
Y 

et iç' d b ı bil' 1 r Hatta stladığı ıçın, yı onum .. .. · le bütün İspanyol polis teıkildtı Albay 
an ın e u una ır e · kışa ra düf t da Pazar günü yapılırnısı kararlaş· (Devamı 4 ııncu sayfadaı) Caballero'nun mtıraka~i altına ı:ir-

bu iktidar sahipleri şahsi menfaat- ~~~l~~la~n~m:'.a~s:_.ı ~d:a_;k~ış~a~t~e=sa==~e-·-;-;--:;~----;---;~;--• f m!ş bulunmaktadır. 

!erini, müstevlilerin siyasi emel- iN GILTEREDE lngı·lterenı·n Ak- AF R K ADA -
lerile tevhit edebilirler. Millet, -

~~~~~~ı:~:~ harap ve bl· Holanda, Belçika deniz donanması lngilizler Bingazi E g e d e 
İşte Birinci ve İkinci İnönü ıe· h 

laitleriniu, süngüsüz, cephanesiz, b Af ikaya mihver limanını ş'dd ti Uç ada da a kılıçsız yanlız göğüsleri, dipçikleri, L ü k s e n u r g r. ı e e 
dişleri ve imanlarile kazandıkları ve nakhya tını ke s me - işga 1 edil dl 
saferler, büyük Atatürkün yukarı· ·ışgaf •I yıldönümü ğe Çal l Ş l y O r . bomba:- lQn etti 
daki hitabesinde Türk gençliğine Roma 10 (A.A.} - İtadyan or • 

anlattığı ümitsiz ve feci şar!lar Gı·rı"d ,, •• Kıbrıs Gemilere isabetler ol- duları umunıi karargahının 339 
içinde kazanılmıştı. Çörçil bu münasebet• V""° ı numaralı tebliği: 

Bugün, o binbir yokluğu muzaf· l l icaJine du . . ki iaşe gemisi Ege denizinde Siklad grupundan 
fer bir varlık haline ı;etirmiş olan 

1 
Je bu dev et er r . ·· •. k d h • d Andres, Einos ve Turmia adaları 

İnönü şehit ve gazileri ite onla~ın b. mesaj gönderdı 01 Un C eye a ar ta r l P _ e İ 1 d İ tarafımızdan işgal edilmiştir. 
Yüce ~~r~~r.~ Büyük Milli ~~f Is- ırer müdafaa edilecek Şarki Afrikada lut'alanmızın 
met tnouu nun huzurunda hurnı•t Holanda kraliçesi Libyada kayda de- müstevlilerin gittikçe artan tazyi. 
Ye minnetle eğilirken, yarın icap Londra 10 (A.A.) - Yunanistan ki kar<ısında mukavemeti bütün 
ederse, ayni yokluk içinde değil; ilde nutuk söyledi daki İngiliz imparatorluk kuvvet. ğer bir şey yok mıntakada devam etmektedlr. 
fakat ayni iman ve fedakarlıkla, la !erinin tahliyesi harekatına mfres· - • - ,,. ""' • 

ı l k h 1 d Alm Londra, 10 (A.A.} - .AınirQllılı: ·-
aya eraııat ve a raman ıkla Ö· Londra 10 (A.A.} - . anya- sir bir surette iştirak eıtikten son. ,ı-..iiiii-iiiiiiiiiiiiiiôiiiöiliiôiiaj' 

Ü k 'f · ld • d" • t J Dairesinin ıebliği: ,. v şme vazı emız o uı;unu u- nın Holanda ve Belçikayı ıs ıd<alı·sı- ra şimdi, İngiliz donanmasının, 
fÜnmeliyiz. ıld"nu" mü bugı.in Holan - gayretlerini şarki Akdenizde top . Perşembe sabahı ilk oaatlarda, 

t nın y o • . d .. 
stikHil ve Cümhuriyetimize kas- lar Belçikalılar ve büliın ~nya lıyarak Sicilyadan Trablusgarba deniz kuvvetlerimiz, Bingazi lirna-

tedecek düşmanlar bütiin dünyada, tar~fından kederli, fakat aynı za- ve Bingaziye düşman asker ve mal nına bir hücum yapmışlardır. Li
yine emsali görülmemiş bir gali· manda ümitle dolu bır tarzda ınıl- zemesi geçmesine mani olmak key manda demirli düşman gemilerine 
biyelin mümcsslli olabilirler; fa- (iyeli üzerine teksif etmiş olduğu isabetler kaydedildiği müşahade 
kat, biz de, yine İstiklal Harbinde· mıştı~ÖRÇİLİN MESAJLA.fU öğrenilmiştir. Maltayı üs ittihaz olunmuştur. İki düşman iaşe gemi· 
ki yenilmez rnhla emsali görülme· Londra, 10 (A.A.} _ Bugun, Al· edinen torpido muhriblerile de • si limana yakla, rken yakalanmış 
miş galibiyetleri, emsali görülme· manya, Belçikayı, Hola?da_yı ve 1 nizaltılardan mürekkep bir deniz ve tahrip edilmiştir. Bunlardan bir 
ıniş mağlübiyetlere çevirmek iıua· Lüksemburg'u istilc edelı bır sene kuvveti, Alman ve İtalyanların Af tanesi üç bin tmıilatoluk ve mühim 

:ig!:r,m::aat~i~~.ytsm~~zt:ö:~ı:ıı:::: olmuştur. rika sahillerine vapur geçirmek mat taşıyan diğeri beş ila altı bin 

f Bu münasebetle Çörçil Belçika teşebbüslerini kollamaktadır. Al • tonilato hacminde idi. Bu gemi· 
ki siliih ve si,·aset arkJıdaşları, e- ı d"l · ı· ' d ve Holanda Başvekilleriyle Lük· man ve İtalyanların Fransız kara er, parça parça e ı mış ır. 
na ve ümi.tsjz ıartlar korşısın a 
yılmış olsalardı, Türkiye, istikla· semburg Hariciye NazLrına bugün sularından geçmek istedikleri zan. LİBYA VE HABEŞİSTANDA 
liui ve şerefli varlıJını asla elıle birer mesaj göndererek müste\'lı- ned.lınek ed;r. Bu ise İngiliz do - ı Kahire, 10 (A.A.) - İngıliz Or. 

(Devamı 4 Unca 5ayfada) (Devamı 4 üntii sayfada) {Devıımı t iı.ıı.cü sayfada) (Devamı dördüncü ~a~ (ada) 

SAYI 651 - SENE 2 

TAKViM 
Gaz~ 

gönder1ls 
evralc ..ı 
verilmez. 

Yııl: ı941 - AJ: li Gün: 131 
11 - Mayıa - PAZAR 
Rumi: 13117 - NİSAN 28 

Jlicııl: 13118 - Rebiü!Alur: l' 

Scıa T elıınd Mıaıatt..ttMıı-111.\eıa 8-allJ'. 

.. 

İqitiz tayyare filolarının Jilzlerce ton bomlıa ile 
harabeye çevirdilderi Bambm&dan blr ı;örünüş 

-\ HAVA HARBi 

Hamburg ve 
Brem en alev der
yası haline geldi 
1 n fi 1 a 1 i r 3 bi 
metre yuk rıdan 

hissedildi 

Alman deniz ve deniz
alh tezgahları hara

beye aönclü 
Londra, 10 (A.A.) - İngiliz Hava Ne 

1zareti istihbarat bürosu diln gece Ham
Hitlerin, kendisine bazı tekliflerde burg ve Bremen'c k•roı y"pılan hava 

bulunacağı haber verilen akınlarının geni•liği hakkında ıu ma· 
lOmatı vermektedir~ 

, 

Sovyet Şefi B. Stalin Şimdiye kadar olduğundan çok !az-

lng"liz gaz tele
r ine göre 

• 

tal inle 
GÖRÜŞECEK 
r-Sovyetlere ... -

1-Asyada tam hare 
ket serbestisi 
2-lran yolu ile Bas
rakörfezine mahreç 
Teklif edecek 

Buna mukabil 

la miktarda bombardıman tayyarele
ri. akına iştirak etmiş\erdir. Bu hü1.;um 
esnasında on binlerce yangın bombası 
ve yüzlerce ton yüksek kudreUi infilllk 
bombaları ati11I11Ştır. 

Hamburg ve Breınen'in üstü birer 
duman tabakası ile ortülmüotür. Çıkan 
yanjpnlar o kadar gen.I, ve şiddeUi bı.r 

(Df'vamı 4. üncü s.ayfada) 

ITALYA 
KRAL 1 

Tayyare ile Ar
navutluğa gitti 
Tirana, 10 (A.A.) - Kari Üçıin

cü Vict<>r-Emanuel, bugün öğleden 
sonra tayyare ile Tirana'ya gelmiş 
ve tayyare meydanında Kont Ci
ano, General Cavallero, umumf 
vali J acomoni ve Arnavutluk Baş· 
vekili tarafından karşılanmıştır 

R u s p e t r o 1 v e Ş"l l d- .. 
buğdayından bol ı ep er en mu-
bol istifade edecek rekkep bir filo 

Londra 10 (A.A.} - Ofi: News 
Chronicle ve Daily Herald gazete. 
teri, bugün birinci sayfalarında, 

Hitler ve Stalinin yakında arala -
rında bir görüşmede bulunmağı 

düşündüklerini bildirmektedir. 
Times gazetesinin diplomatik 

muharriri de, belki de pek yakın
da mühim Rus • Alınan diplomatik 
müzakereleri yapılacağını tahmin 
etmektedir. Times muharriri, bil • 
hassa Yugoslavlara karşı gösteri -

(Devamı 4 üucü aayfada) 

Harp malzemesi nak
letmek için Amerikan 
limanlannda toplandı 

Londra, 1() (A.A.) - Şileplerden 
mürekkep bir filonun K12ıl denize 
harp malzemesi nakletmek üzere 
Amerikan limanlarında toplanJık
lan Vaşingtondan bildirilmekted!r. 
Hariciye ve Bahriye nezaretleri 

bu vapurların himayesine ait me
seleleri te~kil< etmektedir. 

,e •• ,, .... • ,,,. "fl"Y' ,. ... ..,...... ,,, "•""" .. ...,. . .,,.,. ,,,,,,,,, .. 

Is anbul kadın a
rına beyanname 
Yardım Sevenler Cemiyeti kadınlanmızı açı· 
lan hastabakıcı kurslarına dav e t ediyor 
Yardım Sevenler Cemiyeti İdare 

Hey'eti azaları dün Veli ve Bele • 
diye Reisi B. Lütfi Kırdarın iştira. 
kile toplanmıştır. 

Bu toplantıda yeni •Ç'llacak gö • 
nüllü hastabakıcı hemşireler kurs. 
Jarile atelyeler ve pasif müdafaa 
işlıerin<k! kadınlarımızın çalıştırıl· 
ınası işleri görüşülmüştür. Hasta • 
bakıcılık kursları için dün sabah • 
tan itibaren parti merkezleri ~ 
Halkevlerinde kayıdlara başlanıl • 

ını.ştır. Dün bir çok talebe kızlu 
müracaat ederek seve seve gönül
lü hastabakıcılığa talip oldukları. 
ıu bildirmişlerdir. 

Kayıdlar ayın 17 sine kadar de
vam edecek ve müteakiben her 
hastanede kuxslar açılacaktır. yar 
dımsevenler Cemiyeti dün bu hu. 
susta İstanbullu bayanlara hitaben 
şıı beyannameyi neşretmiştir: 
Yardım Sevenler Cemiyeti İs • 

(Devamı • üucü 5a)'f•M) 
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Me viüik Nedir? 
C ·~ d. • R"" A Ki dir? e"' e mı umı m 

Canım Anadoludan 
bir cennet 

: DL5 POiiTi(t.:A 
M •f v 1 •ı• b ~~~~[~~~~~~~~e···" Açık VG!ZQ!C~ 
~aarı eKı ll uraaa ARABA VE Yazan:Prof.ŞükrüBaban 

Yazan : ZİYA ŞAKIR __ .,,..,.,,, 
-81-

Bir akşam gazetesi, bugünlerde 
İstanbuldan Anadoluya gitmek is
tiyenlere Anadolunun güzel yerle- 1 k ,, b 1 K A '1JI y o N n aponya, geçen Eyluliin on 

t et T ı• ~ er e a~ ':\ A"{~. "J fV.ll 1::::/) yedisinde, Berlinde ü~iizlü 
:'fa.. a ~ (°"\ \.~.i. • " Paktr imza ederek Mihvere 1 H T 1 KARI 1 iltihak etmişti. Daireııin iç tarafına, (semazen), miyeti \'ardır. Bu şa4hrvantn şekJj rini yazı ile tanıtmıya çalışıyor. ---------(!~ı------

dcnilen dönen· dcrvi~lcı in otur mas\ 1 de, derga.lılarm servetlerinin dere- Ben de şiırıdi burada canım Ana
için, - yine daire\'İ ~c.kdde - ensiz celerinc göreılir. Zengin dergahlar- dolunun en güzel yerlerinden biri- Vekil bu seneki imti an neticeBerinin 1 
ltir keçe yayılmıştır. Bu keçe da- 1 da san'atkirane işlemeli mermer- ni, orayı bilmiyen okuyucularıma • • • I ~ v •• 1 ... imidir. Mesnevi kürsüsünün öuün- ılerden kubbeli, havuzlu şadırvan· tamtacağım: memnunayet V8rlCI 0 ClU{JUftU SOY yor 
•e de ayrıca keçeler yayılmıştlr. lar bulunduğu gibi fakir derg~h- Binlerce, hayır .. on binlerce, bel- Maarif Vekili Hasan Ali Yücel,) c- Bı.ırada 5 - 6 gün kalarak. tet-

---O-

Belediye Kayma-
k a mhldara buna 
mani olunmasını 

Daha o gün bu ittifakın Ameri
kaya müteveccih olduğu aşikardL 
Gaye Alman - İngiliz müsaraasın
da Birleşik Devletleri Britanyaya 
yardıın cdemiyecek bir surette 
mıhlamak ve mefluç bırakmak idi. 
Vaşingtona yalnız demokrasibr le
hinde mebzul miktarda muhabbet 

Bu keçeler daimi olmayıp, anca; larm şadırvanları de pek basittir. ki ~e yüz binlere.~ ~.anı:· ~a°:ki Hey- dün .sabahki e~s~resle An-karadan ki~lerde buluna<!aşım: Bu yıl tek
Mesncvi dersleri takrir edilirken Hatta bazı yerlerde, aletide bir tek beliadanın beş yuzu, hını hır araya şehrnnize gelm.i§tır. mil mekteplerde ırntıhanlar.n ne
clinleyeolerin oturması için yayı- çeşmeden ibaerttir. getirilmiş.. mevki ga~ct yüksek.. Haydarpaşa istasyonunda Vali ticeleri iyidir. Bu netice geçen yıl
br'. Ayini şerif başlıyacağı zaman, . Av.tunun etrafında, (matbalu şe- buJunduğwnuz yerden alt yanda- ve Belediye Reisi Lutfi Kırdarla lara nazaran çok mudbi memnu
kaldırıhr. rıf) ile, (semahan~) ~e (~öcere)- ki ovamsı yere doğru baktı~u;uz 1 Maarif Müdürü Tevfik Kut, Üni- niyettir. Kat'i muvaffakıyet nisbe-

Cümle kapısının, sağ ve sel ta· ler sıralanır. Tarıkatin nızamları zaman gözümüzün önünde gıttik- • versite Rektörü Cemil Bilsel ve ti de yakında belli olacak ve ilan 
rafında iki merdiven vardır. Bu mucibnce, muayyen olan merhale çe alçalmakta olan çam ormanla-! maarif erkanı tarafından istikbal edilecektir.• 
merdivenlerden bir balkona çıkı- v~ d~recelerni geçmiş, a~tık (mu- ~ından başka bir şey göremiyoruz.! olunan Hasan Ali Yücel doğruca Vekil, ikmal imtihanlarının. Ey
hr ... Bu balkon, birbirinden par· hıp)l~k ve !ah~t (dede)hk merte- ı Th.i gündür, reçine kokusundan Cİ· Vilayete gelmiş ve Vali ile bir müd llllde mi yapılacağı hakkındaki !:.'U

maklılkla ayrılmış, üç kısımdan b~ler~~e crı.şmış olan hr ( can)nm, , ğcrJerimize öyle bir tazelik gelmiş 1 det görüştükten s:onra Maarif Mat- ale de eski talimatname hükmünün 
mürekkeptir. Sağdaki kısımda, (se- bır hoceresı va·r· dır. Gerek. avluda ı' ki içimizdeki öksürüklü, tıksırıklı baas'"'' zı'yaret etmı'ştı·r. o" g~leden d - · · ......... değiştirilmiş olmadığım ve egışıp 
ma)a iştirak etmiycn (muhip)ler ve gerek. bu hocen·le.rd.e, ıl.lc .göze ı yaşlılarda öksüri"k, tıksınk nanuna ı sonra da Maarif Müdürlüg~üne ve 
_.,j. s ı kı d d A • ' il" lı ti 1 k 1 deg-işmiyeceğinin de malum hulun-vsurur, o snn a a, ayını şer ı çarp~ Acı e. er; tcnu~ ı , ınt12~ bir şey yok.. ka;t·nakJard~n fı~ki- Üniversiteye giderek Rektörle gö-
teınaşaya elmiş olan yabancılar v~ s..ııkiinettır. Bu derm ve uhrevı ran buz gibi sular, su değıl, bırer rüşmüştür. madığı cevabını vermiştir. 
bulunur. sukunete; avlunun bir tarafını iş- j Kevser yahut abıha'-·at köyden H A~ li y·· l . t'h l h k Hasan Ali Yücelin şehrimizdeki . . . . • .; .. · asan uce ım ı an ar a -

Ortada kalan kısım. çok mühim- gal edetı. mulııp kabırlerının beyaz 1 aldıg-ımız bir bütün somunla yarım tetkikleri esnasında bazı imtihan-
kında alakadarlardan izahat almış 

dir. Buraya (mıtrıb) denilir. mermer taşlan ve bunların üzer- okka et, bir toparlak peynir, bir ve kendisile görüşen bir muharriri- larda hazır bulunacağı da anlaşıl-
Mıtrıbın, semahaneye nazır, par- terinde yükselen vakur serviler, hayli ze .. 'tin, so\•anı, bir lr;~i bir maktadır. " ~ mize şu beyanatta bulunmuştur: 
maklılldı cephesinde, biri sağda ve çok yüksek bir üade verir. oturuşta hemen sıpıtıveriyor. Ka-
diğeri solda olmak üzere iki (sü- * radeniz kıyılarından, katırlarla an- --------m--------
tun) vardır. Bu sütunlardan, sağ- Mevlevi Tari1cinde, cak üç günde gelebildiğimiz bu 
dakinin önünde, (nliyzcnbaşı) nm Erkin ve Efrat çam yaylasından bir türlü ayrıl-
soldakinin önünde de (kudümzen- (Hazreti Mevlana)ıun ebediyet mak istemiyoruz. İki gün önce dal-
başı)nın postu yayılmıştır. filemiııe intikal etmesinden sonra, 

Kudiimzenler, kudümzeabaşının J (Sultan Veled)in kendisini istihlli 
Postuuun önlinde, iki sıra olarak O· 1 etmesi lazım gelirdi. Halbuki, 
tururlar. Nayzenler ise, nayzenba- muhterem pederinden VO mualla 
pın postuddan itibaren, kudüm· ecdadından çok yüksek faziletlere 

tarı, pıtrak gibi kırmızı meyva do

lu, sık elma bahçeleri bile, bura

nın. yanında bize vız geliyor. Üç 

günlük yolculukta en saz benizli-

Gazino tarife
leri hazırlandı 
15 Mayıstan itibaren 

tatbik olunacak 

Genç ressam
ların sergileri 

Dün akşam Basın bir· 
liği binasında açıldı 

tebliğ etti 
Son günlerde bazı semtler- ve muhaleset izhar etuıiye müsaade 

de yük arabacılarının yüksek olunuyordu. Bu nekta o kadar ba-
(iyat istedıkleri, kamyoncula- t'İZ idi ki Beyaz Sarayın bu vesil:a 
rın da tarife harici para talep karşısında abülameli şiddetli ol-
ettikleri görülmüştür. du ve Mister Ruzvelt ateşli hitabe· 

Bunun üzerine Belediye Re- terinden birini daha ir:ıt ederek 
isHği kaymakamlıkların naza- •Diktatörlerin Jıi~bir tehdidinden 
rı dikkatini celbetıniş ve bu 

1 

korkm.:ıdrğnu ve tuttuğu yolda a-
kabil şikayetlerin eheınmiı•et- zimle yürünıekte devam edeceğini. 
le nazarı dikkate :ılınarak se- bir defa daha tekrarladı. İngilteı e-
bcbiyct verenlerin şiddetle ye, harp hariç, mühimmat, nıalze-
cezalaııdınlmolarını ve daimi me ve erzak bakınundan yardım 
kontroller yapılmasını bildir- de,•aın edecekti. 
miştir. j Üçüzlü Paktın bir hükmiine göre 

\.. .J} Japonyanın Mih' er lehinde ate~e 
. atılması için elyc"lm mücadeleye 

Bovalı şekerler i§tirak etmemiş. olan bir devı~.ti~ 
J Alınan~·a ve)·a ltalya~·a teca' uzu 

h h" • ? şarttır; yani Amerika ha:'.p aç::ırsa 
S 1 1 lll 1 • Tokyo da dansa iştirak cd('Aelrtir. 

---o---- Halbuki Amerika Devlet Reisi 1n-
Şe kerciler belediye giltereye muavenete devam ede

ceğini, fakat harp Han etmiyecı:ği-
reisliğine müracaat ni söylüyordu. Böylece Berliu ve· 

e t t i ı e r sikası tatbik sahası buJamıyacak
zenlerin arkasına doğru tek sıra Ü· tevarüs eylemiş olan bu zat, (Hü- nıizin bile yanakları al al olmuş .. 
ırere oturmuş bulunurlar. sameddin Çelebi)nin kıymet ve e- Mesire yerlerindeki gazino ve Dün ak§am saat 16 da Beyoğlun· Şehrimiz Şekerciler Cemiyet~ 

Sol taraftaki sütunun dibi, (na- hemnıiyetini takdir ederek, pede- aman Allahım, orası ne yerdi, ne birahanelerin yeni fiyat tarifeleri da Basın Birliği binasında genç' Belediyeye müracaat ederek 2 yıl
ti şerif) okunmıya mahsus yerdir. rinin nıakamını ona terketti. Ve yer .. bir şehirli, hele bir İstanbullu, ~a~iyle tasn~. o~.unmuş:ur. Y: 1 r~aml~unız c-Liman. ~~vzulu dan beri hariçten boya gelm~iğin-

tı. Böylece hem Şark Anglo Sak· 
sonlarına el uzatılacak ve bem de 
Japonya için müdahaleye vesile 
verileıniyecekti. Fakat ilkbahara 
girdiğimizdenberi hava ve deni
zaltı muharebeleri çok şiddetlen· 
miş, Alman taarruz ve hücumlan 
o kadar sıklaşmış ve şümullemniş
tir ki Atlantik denizini boydan ho· 
ya muhBJaza edebilmek İngiliz 
bahriye ve havacılığı için gayet 
müşkül olmuştur. Batan geınilerin 
adedi bayiiden hayli artmıştır. Bu 
şartlar içinde Amerikanın, evHI· 
den olduğu gibi, Yeni Dünyada es· 
Iiha ve mühimmat teslim etmc'dc 
iktifa etmesi şıkkında Ameril :'l 
muavenetinin kıymeti azalacn,,,ı 

anlaşıldı. Mister Çörçil on gün ev· 
vel Avam Kaınarasında bu ciheti 
vazıh olarak ifade etti ve Ameri· 
kalılan İngiliz kalesinin mukave
metini arzu ediyorlarsa Büyük Bri
tanya adalarına kadar silah gön
dermiye ve bunları İngilizlerin cl
tel'ine teslim etnıiye davet etti. 

İstanbuldaki büyük dergahlarda, 1ı kendisi, ancak Hüsameddin Çele- bu kadar güzel yeri, gündüzden nı tarifeler salı gunu Belediye Reıs 
1 
bır sergı açm~lardır. Sergının açı;- den şekerlerin yerli boya ile bo

tam mıtnbm karşısına tesadüf e- bi'nin vefatından sonra, Mevlevi ne kadar hulya kurarsa kursun rü- muavini Lutfi Ak.soyun reisliğin- lışı çok güzel olmuş limana ait muh yandığ nı, fakat Belediye sıhhat 
ilen diğer bir balkon vardır ki bu· tarikinin (postneşin)lik makamına yasında bile göremez. de bir komisyon tarafından son telif tip portreleri ve peysajları müfettişlerinin cgayrisıhhidir. di-
rası da (hünkar mahfeli)dir. Mah- geçti ... İ§te; 0 tarihten derguhların defa tetkik olunacak ve daimi en- gösteren tablolar büyük bir ala- ye bu kabil şekerler için ceza kes-
felin, aemihaneye r.azır olan kıs- kapanrl1ğı tarihe kadar, artık post- - Orası neresi idi? cümene verilerek 16 Mayısta tatbi- ka üe seyredilmiştir. tiklerini bildirmiş ve yerli boyala-

k f )idi. v d Ah A l'k ı Diyeceksiniz. Söyliyeyim; kata geçilecektir. Sergı·, saat tam 16 da Basın Bır· • rın hı·ç de gayrisıhhi olmadıg~ını mı a es r. e orga ın serveti- neşın ı ya nız (sulbü Mevlana)ya 
sin derecesine göre de iç kısmı mü- inhisar ederek bu usul hiçbir za- - Boyvatla Taşköprü arasında 0 • liğinin kapısına gerilen bal:k ağı, söyliyerek itiraz etmiştir. Belediye 
zeyyen ve muhteşemdir. Ve bu man ihlil edilmedi. bir yerdi. Beyazıt havuzunun etrafına bir balıkçı tarafından kesilmek su- Reisliği bunun üzerne yerli şeker 
mahfele, (cümle kapısı)ndan ayn (Arkası var) Osman Cemal KAYGILI l kanepeler konacak retile açılmıştı.r. boyalarını kimyahanede tahlil et-
bir kapıdan girilir. örfi İdare Komutanı Ali Rıza meyi kararlaştırmıştır. 

Asd semihaneyi te.~kil eden da- [ - Beyaztd meydanındaki ha~uz~n Artunkal, Vali muavini Ahmet Kı-
lreyi ihata eyliyen (züvvara mah· MAHKEQı:!l!:'LERDE PO L f S T E ~) etrafına halkı~ızın yaz mevsın_u~- nık, Müzeler Müdürü Hamdi ve 
sus) yerlerin sağ taraftaki üst kıs-ı r~ıo;. ve de oturup istırahat etmeleri ıçın jbirçok tanınmış zevat da seyirciler 
mı da uzun bir balkondur. Bu hal- ~ - - miktarı kafi sıralar konulması Be- . arasında bulunmuşlardır 

lediyece kararlaştınlmıştır. . · . . 

Üsküdar • Beykoz yolunda 
iıtimliklar 

Yeni Üsküdar. Beykoz yolunun 
bazı yerlerinin genişletilmesi için 
istimlakler yapılması kararlaştı • 
rılmıştır. Bu meyanda; Kuzgun -
cukta Paşalimanı caddesinde 80 
numaralı, Kandillide Kapamacı 
meydanında İskele caddesinde 36-
45 numa:-alı, Paşalimanında 69 nu 
maralı, Kandillide Vaniköy cadde.. 
sinde 3 numaralı, Beylerbeyinde 
Yalı caddesinde 45.45/l numaralı, 
Kandilli - Vaniköy caddesinde 5 

kon, kadınlara mahsustur. Sema- ı· T k• f h •• b t • • t k t Burada Şehir bandosunun bazı Bu sergıdel eserleri teşl hır edilen 
haneye nazır cephesi, sık kafesle ·ev ı ane n o e ç 1 sıne o a aksamlar halka meccani konse!"ler genç ressam arımız şun ardır: 
kapalıdır. Kapısı, harem dairesin· J A · A -b H Ak 1 N 

t h k t d b• k d vermesi de istenilmiştir. vnı .n.ı.· aş, aşmet a, e-
declir. Erkek~e~ ~ısını ile, hiçbir a- a an ve a are e en 1r a Jll jat Melih, Yusuf Karaçay, Turgut 
likası yok gıbıdır. Atabay, İhsan Trakan, Faruk Don, 

Semahane bina~mm dahilinde, -----• ------~--- Kauçuk ihtikin 
tam bir mescit manzarası vardır. Adi• ·ıd· S b• } k b 
Ortadaki mihrap, bütün cami ve ıyeye ven ı.. uçu sa ıt görü ere ir ay Lastik şirketinden imalat ıçın 

aldıkları kauçukları yüzde yüz kar 
la hariçte satarak milli korunma 

Fazilet Ak9el adında bir kadın, f mağa başlamış, bekçiler Yusufu kanunu hükümlerine aykırı hare
on dört aydanberi mevkuf bulu - kovalamışlar, biraz ileride yaka • ı{et ettikleri iddiasile adliyeye ve
han ı.;:ocası Hüseyin Avniyi ziya • lamışlar, fakat bu sırada da araba 

Kemal Sönmezler, Mümtaz Yener, 
Agop Arat, Abidin Dino, Nuri i
yem, Selim Turan. 

mescitlerdeki ınihraplaırn aynidir. 22 gün hapse mahkum ve tevkif edildi 
Duvarlara, (Lôfzai Celal) ile (Re
su:lü Ekrem Efendimiz)in mübarek 
(Muhammed) ismi şerifini ve (A
şerei Mübeşııere)nin isimlerini ih
tiva eden levhalar asılmıştır. Bun
ların aralarında (Hazreti l\Ievlanô.) 
De (Hazreti Şems)ilı ve (Sultan 
Veled)in isimlerine ve yahut Zik
ri cemillr:rine ait levhalar da var
dır ... Züvvilra mahsus olan kısım
larda, - dergahın servet derecesine 
göre - halılar ve 'kilimler yayılmış

Bu talep Amerikada bir dereceye 
kadar hü.snü telakki olundu. Esn1 
sen Ruzvelt hükômeti I:üyük Dri· 
tanyaya yardım için birçok feda· 
kirlık.lar yapmıştı. Faraza (Con
son) kanununa, yani peşin para 

tır. 

AVLU 

Mevl<'vi dergahlarının avluları, 
büylik bir hususiyeti haizdir. Umu
mi görünüşü itibarile adeta, uhrevi 
Aleme ait bir kösedir. 

Cümle kapısından girildiği za
man, ilk göze çarpan şey, orta-daki 
şadırvandır. (Mevlevi)likte, (batın 
temisliği) kadar, (zahir temizliği) 
de sarttır. Bu itbarla, Mevlevi der
gahlarında, bol suyun ve blhassa 
kr tarafında musluklar bulunan 
bir şadırvanın, çok büyük ebem-

Mueltifi: IKF AN D<JıC.AN 

· -ilen ve mevkufen asliye ikinci~ ret etmek üzere evvelki gün Is - uzaklaşıp gözden kaybolmuştur. 
?.a mahkemesinde. muhakeme e • 

tanbul tevkifhanesine gitmiş, içe- Yusuf adliyeye verilmiş, Sultan - dilmekte olan İlya ile İsak Ben _ 
riye girmek istemıştir. Kapıda nö- ahmed birinci sulh ceza mahkeme. 

davidin muhakemeleri neticelen ~ 
bet bekliyen jandarma Erkurban sinde muhakemesine başlanmış, miş, İlyanın beraetine, İsak Ben _ 
Ertürk Faziletin girmesine mani bazı şahidlcr dinlenildikten sonra 

davidin 50 lira para cezası ödeme
olmuş, Fazilet, Erkurbana bir to ._ Yusufun tevkifine karar verilmiş-

;;ine ve yedi gün müddetle dükkakat vurmuş, yüzüne tükürmüş ve tir. Suç mevzuu olan helva, du -
nının kapatılmasına karar veril -hakaret etmiştir. Fazilet, tutulan runca bozulacak maddelerden ol _ 

zabıtla adliyeye verilmiş, Asliye duğu için, satılacak, parası ema • miştir. 
üçüncü ceza mahkemesinde mu • net dairesinde hıfzolunacak ve sa- Bir otel hırsızı tevkif edildi 
hakemesi yapılmış, suçu sabit gö- bibi çıktığı takdirde verilecektir. Mustafa adında birisi Sirkecide 
rülmüş, bir ay 22 gün müddetle Arkadatını sırtından yaraladı 

Biga oteliie diğer bazı otellere gL 
hapsine ve tevkHine, 30 lira da pa- ı Suadiyede Tunuslu sokağmda 7 derck gece kalmış, sabahleyin çı.. 
ra cezası ödemesine karar veril • numaralı evde oturan İhsanın evi- k k d b tt ·ye yat k 

· t· F ·1 t t kif dil - .. ar. en e a anı , a çarşa-
mış ır. azı e ev e erek tev. ne Erenköyunde Etemefendi so • J fı k t . ba 

1 
esya l k 

k ·rh ·· d il · t· • Ö ce e vesaır z -ı a ara 
ı aneye gon er mış ır. kağında oturan Mehmed zcan :.t.. .. t t r Must.Ja yak 1 8 . k h l 1 bık l . . l ~o urup sa mıs ı . ""' a a-ır tene e e va ça an aa a ı zıyarete gelmış, aralarında bir a .. ak dli J verilmiş Sult ah 
Hırsızlıktan yedi sekiz sabıkası lacak meselesinden başlıyan mü - nard b~. y.eyelh ceza m' ahkeman • 

1 f . .. . . j me ırıncı su e • o an Yusu evvelki gun Tahtaka- nakaşa bıraz sonra kavgaya ın.ki - . d hak esine başla 
1 d kt 1 b . k" 1.. lA t . M h ed İh b k.. sın e mu em nrruş. e en geçme e o an ır oy u a • ap e mış, e m 1 sanı ıça tt - .. 
rabasından içerisinde 12 kilo hel. la sırtından yaralamıştır. İhsanın b~ ~şyayı çalıp sa ı~n.ı ıtı.raf et -
va bulunan bir tenekeyi çalınış, müdavatı yapılmış, Mehmed yaka. m.1§, mahkeme, tevkifine karar 
bekçiler tarafından görülünce kaç- lanarak adliyeye verilmiştir. vermiştir. 

Kaza kurbanları 
dün gömüldü ı numaralı evlerin istimlak oluna -

rak yıkılmaları kararlaştırılmış -
tır. ver ve Ameirkada malı t&wllüın e-

Harıbiyede vukubulan feci oto
mobil kazası neticesinde ölen Gü
zel San'atlar Akademisi talebesin- ~ - derek naklet, formülüne rı:ğmen 
den iki gencin cenazeleri dün bü- Qenizyolları ve Haliç ara11nda bu usulden vaz~mişti. Çünkü bi
yük bir teessür içinde merasimle aktarmalı biletler dayctte bu kaide İngiltere için ka
kaldırıl.ıru§tır. ! Haliç vapurları ile Denizyolları fi gelecek zannediliyordu. Dt::niz-

lere iti.kim olduğuna ve para itiba-
Sabah saat 1-0 da mektebin :hah- va.P':1rları ~r~sında ~ktarmalı bilet. rile dünyanın en '.lengin memleket-

çesinde toplanan Akademi talebe- ler ıhdası ıçm tetkıkler yapıılmaık- !erinden biri bulunduğun& göre 
lcri profesörlcrile beraber Etfal tadır. hem aldığının puasını peş.in öde· 
hastanesine gitmişler ve oarda sa- Diğer taraftan Belediye Reisliği yebilir, hem de kendi vasltalarile 
at tam 12 de cenazeyi alarak Feri- Köprü - Eyüp arasında d(lığru se- nakledebilirdi. :Almaı:ya gerek al
köy camiine götürmüşlerdir. ferler tertip ede<:ektir. tına malik olmamak, geerk donn:ı-

Fuat T1cryman ve Kemal Soyma- İstanbul Adliyesinde nakil ve ması bulunmamak bakımlarmdaıı, 
nın cenaze namazları Feriköy ca- l aleyhine Anıerikac:ı hususi bir düş-
miinde kılındıktan sonra Feriköy tayin er manlık izhar olunmaks1Z1D, kendi-
mezarlığına defnedilmişlerdir. İstanbul iera memurlarından liğinden bu muamelen.in haricin-

Ölen gençlerin aileleri de İstan- Naim Kunter hakim muavinliği - de kalırdı Fakat biz senelik harp 
bula geldiklerinden cenaze mera- ne, icra memurlarından Osman gösterdi ki İngiltere ne mühimma· 
siminde bulunuyorlard. Mezar ba- Oğuz Ankara müddeiumumi mua. tın parasını mebzulen ve peşin ola
şında Akademi Müdürü Burhan vinliğine, Bursa icra memuru Hay. rak ödeyebilir ve hattl ne de At
Topark da hazin bir hitabede bu- dar Üsküdar icra memurluğuna !antikte hakliyatı emin bir surett 
lurunuştur. nakil ve tayin edilmişlerdir. 1 tesis edebilir, Şu halde işi daha a 

çığa vurarak bariz bir tarzda yar 

1 dım lizım idi. Kira ve ödünç ka 
lerden daha çok tesir etti. Bagvırıp hep bu c..-kilde beni süzeceklerini ud olmamı istiyorsanız böyltı kal- Yanına gitmemek benim için da - . 

"'- • nunu bu ihtiyaca cevap verdi. ikin · t k · · k d. · d' m magı~ tercih ediyorum. Hem artık ha iyi.. o, bana müşfik bir şekilde ısyan ememe ıçın en ımı zap. zanne ıyoru · ci merhale olarak da Atlantik'in 
tede,.,,..0dı'm ue ag~lıvaı·ak odama ~e B b b · desı·ıe kır] bana bundan sonra Ferid veya Su. bakarak gülümsüyor, 

..... • .J -s • a am ana zıya ı mış.. yarısına ya.kın bir mesafeye ka'1ar 
kildim. Halbuki babamın söylediği fakat inadcı bir kız olduğumu bil. ad diye bir takım şeyler sormağa - Kızım?. karakol gemileri ile n

2
kliyata De· 

bu sözler tamamile Feridin hakkı I diği için her şeyi anneme söylü - kalkmayın.. Herhalde o ·beni haklı buluyor. zaret şekli düşlinüldü. On gündür 

Edebi Roman: 19 

karyolaya uzansam rahat e-1 fena halde kızgın. Bi:r' kaç defa 
«emiyorum. Gözümün önün • bu işi halletmek için Feride gidip 
de hep o Beyoğlu caddesi.. ku • meseleyi anlamak istedi amma, 
l:ı.klanmda da hiç unutamıya - kuvvetli ısrarlarım sayesinde ma. 
cağım bir kelime.. c Utanmak!.• ni olabildim. Hatta geçen gün iste· 
Demek ben çok adi bir kadından mediğim halde şöyle dedim: 
daha aşağı bir kimseyim. Ve bunu - Nafile kendinizi yormayın ba.. 
bana söyliyen de çok sevdiğim bil' ba .. ben. Feridi artık istemiyorum. 
ŞQAıs.. Onunla evlenmiyecek olduktan 

idi. Ben onunla değil, o benimle yor. Kadıncağız ad bazan odama Annem bir şey söylemeden çe. İhtimalki bayram günü geçirdiğim tatbik edilen bu si&tem İngiltere 
iki sene eğlendikten sonra işin i • geh:?rek fikrini bana açıyor. Biraz kilip gidiyor. Biliyorum; onların buhranlı saatleri oğluna anlatmış.. lehinde büyük bir harekettir; çün
çinden çekildi. Amma ne yapayım, evvel de buna fena halde canım hepsini kırıyorum amma, beni onun bu hali beni tatlı bir tees - kü Büyük Britanya donanma ve 
işi büyütmemek için gene Feridin sıkıldı. Annem yanıma gelc?rek ol. kendileri IJ1€cbur ediyorlar. Son - süre garkediyor ve ben salona gi. hava kuvvetlerinin Bahrimuhiti 
lehine hareket etmeğe mecbur - mıyacak şeylerden bahsetti: ra, ben ancak ailem tarafından te- receğim yerde tekrar yukarı oda. mürakabesi vazifesi yarıy:- inmiş· 
dum. Cünkü o nasıl olsa babamı da - üzme kendini kızım, diyor. miz görünmek isterken, onlar da ma çıkıp ağlamağa başlıyorum. tir. Maamafih bun.un da kafi gele· 
ayni şekilde reddedecek ve neti ,-

1 
Eğer başka birini seviyorsan söy- bana fena nazarla bakıyorlar. Ba. Beş gündenberi kendimi bile _ miyeceği anl~ılmakta ve artık A· 

cede .. b:n .. on~n. nazarını:a tamamı- le .. Feridi beğ<:mmemiş ola bili!' • kalım bunun sonu neye varacak?.. miyeoek derecede hasta idim. E • merika donanmasının irland.:ıy .. 
le kuçulup adıleşec-ektım. Babam sin .. bu 0 kadar ayıp bir şey değil Bugün hiç bir gayesi olmıyan bir sasen 0 vak'adan sonra evimden kadar gemi kafilelerine refakılt et.-
ise benim bu fikirlerimi bilmediği ki.. kimseyim .. amma bu hep böyle dışarı çıkmamıştım amma, hasta. mesi fikri ileri stirülmektMir. 

Teyzemden de bir haber çıkma- sonra neye kendinizi üzüyorsu -
dı. Helki de Ferid vaziyeti ona bil- nuz? .. 
dirmedi. Çünkü bu kadtn muhak - Babam bu sefer biraz kızarak 
kak çıkıp bize gelirdi. Maamafih cevap verdi: 
gelmediği de iyi oldu. Hiç mecbur - İki sene eğlendiktıen sonra bu 
olmadığım halde bir de ona hesap sözü söyliy~eğine, vaktile söyle • 
vermek icap edecek.. seydin olmaz mıydı sanki?. Bizi de 

Babam vaziyetten hiç memnun müşkül mevkide bırakıyorsun. 
değil.. hem Feride hem de bana Onua ~ ~ bana Feridinlri • 

için beni haksız çıkarıyordu. Hep ayni muamele .. Feride söy- devam edebilecek mi acaba?. lık dolayısile şimdi karyolamdan Bütün Amerika matbuat, efkiirı 
O günden sonra bir daha babam. lenmesi ıcabeden bir takım sözler.. İşte gene beni yalnız bırakmı • da aşağı inemiyorum. İlk üç gün. umumiye ve hük6metini işgal eden 

la da konuşmadım. Aradan bir haf - Kafi anne! dedim. Olmıyacak yorlar. Annem, aşağıdan, bir par- de sayıklamalarla karışık buhran- nokta budur. Halbuki bu nakliye 
ta geçtiği h:ld~, .yalnız yemek za- sözlerle beni daha ziyade isyan - ç.a olsun inmem için adeta yalva - lı anlar geçirmişim .. Annem mü - gemilerHıe Alman denizaltı, iistii 
manları aşagı ınıp sonra tekrar o. k' be b k rıyor. ı temad.iyen ağlayıp durm~ .. ba _ ve hava kuvvetleri behemehal ta· 
d k Ge k k 1 ar yapıyorsunuz.. n, aş asını b d k amız ed.eceklerdiL Mösyö Hitlef 
maa~a b~~i~o~~;llnler~ a~zu o~~t se~?iyoFrun:d• _diye dbir şey söyledikm Terliklerimi sürterek merdiven. am ıse o tordan doktora koş • bu ciheti açıkça ifade eylemiştir. 
ğim şeyler değil.. hep yalnız kal - mı... erı ın uy urmasy~~ me .. - leri güçlükle adımlayabiliyorum. muş .. iki gündür biraz iyileşmi - Bu suretle bu gemileri himayeye 
mak istiyorum. Alemin huzuruna tubuı:ıa. bakıp ta babamla oyle g~ A~ağı indiğim zaman da teyzemle şiın amma, ben ancak bugün ken- kalkışacak Amerika harp gemileri· 
çıkmak beni sıkıyor .. sanki alnıma zel fikır arkadaşı olmuşsunuz kı.. karşılaşıyorum. Müteessir bir hali dime gelebildim. İlk ipm de tey. le Almam askeri kuvvetleri arasın• 
terkedilmiş bir nişanlı damgası ya eğer beni ~ınızdan atmak isti • var. O da annem gibi üzülüyor ga- zem hakkında sual sormak oldu, da çarpışmalar, çekinilmesi kahil 
ı~tlm .. y~üme b~an~rm o~ruzob b .. ~~~mm~ li~ .. bkınt~d~ ~io~~~m~·~-------~~-~~~---~~~~~~~~~~~~-
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'Hitie:.iz~~i dün·lır A T i N A I' 
l. VAZİYET JA .t} ,. • dk• .. ~n~ara~a-'iin;l. 
Hitler - Stalin müla- tRaS. enızın e ı m - !ı kume maçları 

""~a yuzunden • • 
tardedeceğiz,_ E_!9JMIZ 

san . kalından bahsediliyor cadele Almanya 
mi Sovyetlerin Belçika, Norveç ve 

Lord Ha lif aks gaze
tecilere böyle söyledi 
Minneapolis, 10 (A.A) - 1ngr 

terenin Amerikadaki Büyük Elçi: 
Lord Halifaks dünkü gazetecilc 
toplantısında, şu beyanatta bulun 
muştur: 

c- İngiltere, Amerikanın yard 
mı ile Hitlerizmi dünya yüzünder 
tardedecektir.,. 

Lindbcrg hakkında fikri sıorulaı 
Lord Halüaks, şu ccva•bı verm~ 
tir: 

«-Ben ne kadar içtiha<lunda sa
mimi isem Lindberg'in de içtiha
dında <> kadar samimi olduğu şüp
hesizdir. Fakat Lindberg, cihanşü
mul ve hür milletlerin istikbalini 
alakadar eden bazı meselelerden 
bahsettiği zaman yürüttüğü bazı 
mütaleaların, tehlikeli birer hata 
qlduğunu zannediyorum .• 

---o~--

AMERİKADA 

Bir çok İtalyan· 
tevkif edildi 
Nevy<ırk, 10 (A.A) - ikamet 

tezkerelerinde yazılı ikamet müd
detlerini geçirmiş olmak suçu ile 
birçok İtalyanların tevkif edildik
leri, diğer ·birçoklarının da üzerle
rinde araştırmalar yapıldığı öğre
nilmiftir. Çarşamba günü de 160 
Alman den~isi tevkil edilmiştir. 

Nevyork, 10 (A.A.) - Stefani 
ajansmdan: 

Federal makamları N evyork ser
gisindeki İtalyan pavyonunda çalı
şan 00 İtalyanı tevkif ederek El
lis-İsland'a sevketmişlerdir. 

Posta kursunu bi 
tiren memurlar 

Ve Elçilik memur
larının avdeti için 

ge Yugoslavyamn Moskovada elçi bu-

----o- lunduramıyucaklarını bildirme - k f • tt d f;} 
488.124 tonaatoluk ileri her tarafta alf..ka uyandırmış- ço zayı vazıye e ır 

! tır. Londra, bunun manasını anla. 
106 vapur yamadığım bildirmiştir. Londra -11m---------

Londra, 10 (A.A.) _ Dün akşam gazeteleri bu hususta bir kaç ihti. G• . Ad T b k f ·r 1 d b l d k 
aşağ;daki 1.'esmi beyanatta bulu- mali sebep ileri sürmektedirler. ırıt ası ve o ru ngı ız er e u un u -
nulmuştur: Evvela, Belçika. ve Norv.~çle Sov - a Afrikadaki Alman - ltalyan ordusunun 

----.-o • 
Hariciy.e Yek• 
teti teşebbüste 

bulundu 
Alınan ve diğer -bazı membalar yet Rusyanın ticaret munasebet - · Ç 

dan yapıılan beyanat mün~seb~tile leri hatırlatılmaktadır. Bu mem • I ikmal ve takviyesi mümkün olmıyacaktır 
İ giliz istihbarat Nezarctı Nısan reketlerle mübadele Almanyanın 

1 Anklll'a Radyo Gazetesi, 
neşriyatı sırasında, ~il~ ak
şam, Atina Büyük El~ı~ız E
nis Aknygen'e şu tebhgl yap· 

ı~ı ayı içi~de dii~n:an fa~:i.ye~i ~~s~adesile. yapılabilmektedir: B~ 
neticesinde Ingilizlerrn verdıgı tı- hukumetlerı tanımamak keyfıy~tı ı 
caret vapurları zayiatını şöylece belki bu münasebatın devamı. iç~ 

Yazan: Emer=di Kurmay 1. B. 

bildirir: 1 Almanya tarcı.fından istenmıştır. Libya cephesinde muthış sıcak · 
İngiliz zayiatı cem'an 293.009 to- Fakat, Yugosla\ryanın da bu me • lar ve çöl fırtınalarına ra~ınen Al 

nilatoluk 60 vapur, , yanda olması bu ihtimali bertaraf man - İtalyan kıt.'aları Tobruk ka 
Müttefiklerin zayiat.ı cem'an etmektedir. lesine kuvvetli bir taarruz yaplı 

mıştır: 

•Allo, aJlo! 
cAtlııada Tiirkiye Biiyük El-

43 lar; kalenin cenubu garbi bölge -
çisi Enis Akaygen; 100.473 tonilatoluk vapur, İkinci tefsir de şndur: İngiltere sinde 4ış müdafaa hattına girme. 

«Sizin ve Büyiik Elçilik me- Bı·tarafların zayiatı cem'an 5562 Baltık memleketlerinin Sovyet d ti ğe muvaffak oldularsa da, iyi mu. 
murlarının Türkiyeye av e • tonilatoluk 3 vapur ki cem'an Rusyil tarafından ilhakını tanıma-

1 "k~ ü harip olan Avustralyaiılar tara -
nfa için Almanya lU ~um~ 488.124 tonilatoluk 106 vapur. makta ısrar etmektedir. İngiltere fmdan geri atıldılar. A1manlar 
nezdı'nde llnriciyc Vekaletin· ile Sovv"'t Rusya aras nda b~r an· 

~ ~ 1 1 Libyadan Mısıra yürüycb imek i 
ce teşehbüsat yapılımştır. s t • "' laşma akdine mani sebeplerden çin Tobruk limanını Yunanistan • 

.. Pire Selanik ve Gümülcü- 0 V ye S l y as l biri de budur. Sovyet Rusya bu Afrika arasında bir .ikmal ve tak. 
ne Kon~olosla~ı yerlerinde ka- •• ·ıı • hareketile buna mukabele etmek .h , · 1 viye üssü olarak intı ap e~mış er 
ıa,.~klardır.• J mumessı erıne iste~ş 0.~abili~. çöl içinde pek uzun muvasala yo -
- Üçuncu tefsıre göre dC', bu hare. lunu tehdid eden Tobruk kales:nı 

~ r 1 ~ r İlk defa olarak rütbe! ket, Stali~in ~?vyet hal~ ko~iser- ele geçirmek is.emişlerdir. Buna iJ ~ tT1! a i U .1• r hey'etı reısı, yani başvekıl ol - mukabil İngilizler de 'l'obı uk ka-
~ ve unvanlar verı ıyor' masile alakadar görülmekte, Al - lesini ölünceye kadnr müdafaaya 

Cenubi Sırbis
tanda katliam 
yaptırmışlar 

MosJıova 10 (A.A.} - Sovyetler ı manya ile sıkı bir iş birliğinin mu. karar verdiler. Girid adası ve Tob 
Birliğinin diplomatik mümessille. kaddemesi telakki edilmektedir. ruk kalesi İngilizlerin elinde bu • 
rine, beynelmilel teamül mucibin. Ncws Chronicle gazetesinin dip. lundukça Ege denizi ve Yunanis. 
Ce ı.lk defa olarak rütbe ve ünvan l 'k tan üzerinden Afrikadaki Al:nan-omatı muhabirine göre, Hitler, 
v-erilmesine aid yeni bir kararna- gcnic; tekliflerde bulunmak üzere İtalyan ordusunun ikmal ve tak -
me neşredilmiştir. Bu rütbeler şun önümüzdeki haftalarda Stalinle viyesi mümkün olmıyacaktır. Böy. 
1 d B.. ·· k 1 ı· orta elçı· ve mas le bir müvasa]a ancak hava yolile ~ar ır: uyu e Ç • "Örüşmeyi düşünmektedir. Bu lek-
lahatgüzar. lifl-er, Sovyet Rusyaya Hindistan yapılabilecektir. Bu kadarcık im -

7 5 bin Sırp talebesi \'e Japonya da dahil olmnk üzere kan da, Alman - İtalyan ordusu -

A 1 m an Y
aya Fransaya Ame- Asyada tam hir hareket ~crbestisi nun ileri har~ketinİ destekl€meğe 

ve İran yolile Basr::ı körfezine bir kafi değildir. 

götürülmüş • k d mahreç verilmes!ni ih'iva ıcclecck - Tobruk kalesi vazifesini görmüş. r ı afi y ar } m } tür: Alman ileri hareke' ini dur • tir. Buna mukabil, Sovyct Rusya, 
Kudüs, 10 (A.A.) - Reutcr: ---<o-- Avrllpada bugünkü hududlarını durmuş, üzerin~ ku\·vct çekmiş, 
Orta Şarkta bulunan salahiyet· Her ay iki vapur bugw - garanti eyliyecektir. bu kuvveti taarruza mecbur <'de -

tar Yugoslav mahfillerine gelen Ek . rek yıpratmış, ve nihayet İngiliz 
d 1 k • • F onomı saha~ırııia cfa /\ J,....,:onva .. 

haberlere göre Cenubi Sırbistanda ay a ma lÇln tan• t R ~ dd seyyar ordusuna hazırlanması ıcın 
"'vye t.syanın iptidai ma e • k d t ı· ·ı· h ' 

bulunan Bulgar makamları yeni. h t ·ıd• 1 . d b ·ıh _ d zaman ·azan ırmış ır. ngı ız ava 
f ·· t di.k saya fU Sa yerı l er~nl eKn, fkı assa Ukrlaly~adbug a. ve deniz kuvvetleri deniz muva -

rejime karşı muhale et gos er · yı ı e a asya petro erın -en g~- . . 
1 1 

. 
lerini bahane ederek belediye reis- Vaşington, 1() (A.A.) - Fransa- . . t·f d t . 1 b d k salasını kesmek ıcın .e den ge cnı 

nış ıs ı a e e meyı ta c e ece • . 
!erini, papazları. muallimleri ve mn Amerika Büyük Elçisi Haye, . v ' yapırnrlar. A1man1ar, ıkmal ve 

' Erdü üslerine dayanıyor. Baı,
:ıya kU\·vet çı.kanlmasına devam 
diliyor; llayfaya çıkarılan İngilız 
uvvetleri Erdün huduuuna sev -

'"-edilmiştir. Basra, Bağtlad, Musul 
ölgelerinde bulunan Irak ordusu 

.,.rupları birleşememiş ve şimdive 
.adar sevkülceyşi bir fikirle hiç 
m hareket göstermemiştir. İngi. 
izler, bu vaziyetten istüade ede -
rek ilk anda Basrayı i!jgal etmiş -
ler ve buradaki Irak grupunu geri 
atmışlardır. Irak ordusunun bü • 
ı.Ün yaptığı iş Rabbaniye hava 
meydanını topçu ateşine tutma~ 

ve muhasara etmektir. Fakat bu. 
radaki hafif İngiliz müfrezele!'i 
takviye edilmiş, Iraklıları geri a -
tarak hava meydanı bölgesine ha
kim olmuştur. Erdün hududundaki 
İngiliz kuvvetleri de Hindistan • 
Filistin hava yolu üzerinde mühim 
bir hava meydanı olan Rutba'yı iş 
gal etmişlerdir. 

Yani, İngilizler şimdiden Basra 
ile Fırat nehri, Erdün ve Suriye 
hududları arasında kalan Irak arL 
zisinde üstün vaziyete gelmişler · 
dir. Zaten petrol borularının bü -
yük kısm1 bu bölgede uzanmakta. 
dır. Adeta bu boruların şarkında 
İngilizler bir hudud kordonu te'li. 
sine çalışmaktadırlar. Muhasama 
tam bir harp halini aldıi'.,11 gün İn
gilizlerin hedefi şüphesiz petrol 
kaynaklarının bulunduğu Musul 
olacaktır. 

Ege denizinde: 

1 k b b k t 1 l d b ı F karşılık olarak da rnakıne ve agır l t ı -: .. .. .. T bl " Ege denizinde Mihverı·n adala-
--o--- sair serbest mes e er a mı a - işga a tın a u •. unmıyan ransa ·:mavi mamul5.tı verecektir. a.Kvıy~ ussunu ra usgarp ,an . 

1 
h k t· k ıf 

1 1 1 
d " 

Münakalat vekilinin uaın ettirmişlerdir. Bundan başka için Amerikadan her ay 2 vapur • ._ Baıgazıye nakle muvaffak olama. ı_şga are e ı ısa ası a ara e -

1 l Yugoslavyanın orta ve yüksek dolusu buğday almak için Fransa- mışlardır. Tobruk limanına mık • vam etmektedir. Sıra şimalde Spa. 
huzurile dip oma an mekteplerinde okuyan 75.000 erkek ya ruhsatiye verilmiş olduğunu 1 -----·--------- letmeleri ise şimdilik imkfınsızdır. rot ve cenupta garbi Skilad ada • 

verildi ve kız talebe tevkif edilerek Ma- bildirmiştir. Bu buğdayın ıbedeli A- Amerikan gemileri Kızıldeniz se - j larına gei!°11iştir. Artık Ege deni -
1. caristan yolu ile Almanyaya sevke- merikada bloke edilen Fransız ala- Yugosl:ı V hükumeti ferine başladıiar. Mısırın ve Uzak- zinde bir Ingiliz hava ve deniz ha-

Ankara 1-0 (A.A.) - Posta, ~ dilmişlerdir. cakları ile ödenecektir. Ameri!<:a ·pa heyet şarkın muvasalası ve kaynokları kimiyeti mevcud değildir. Mata • 
gnı.f ve Telefon Umum Müdürlü • 1 Ameirka Hariciye müsteşarı J çok kuvvetlidir. İngiltere bu böl. ban bumu - ~odos hattının cenu. 
ğünün memurları arasında sicille. • • Welles de umumi vaziyet değişme- gönderiyor gede harpkn evvelki ihmallerin bunda kalan Ingiltere Girid ada -
ri ve mesaileri itibarile tef olma - 400 harp geIDISl diği müddetçe bu anlaşmaıun tat- belasını çekiyor. Fakat harp uza. sııu mi.ıdafaa edecektir. Mihverin 
ğa liyakat gösterenlerden ayrılan bik edileceğini söylemLjtir. Kudüs 10 (A.A.J - Ortaşarkda dıkc;a iyi. ve seri bir teşkilatla Mih işgal ettiği adalar mükemmel bi • 
48 memur tahsil dereceıt bir sene - -o- Welles,'in bu beyanatı, Fransa- bir mahalde içtima eden Yugos - vere ü.>lün hnle (!Clmesi her za - rer ha\·a ve deniz üssi.ı olabilirler. 
olan ve Ankarada bulunan iP. T. T. Kanadanın gemileri da siyasi vaziyetin ve bilhassa lav kabinesi yardım istemek i.ize • man variddir. .... ıı İtalya, Oniki adasile tekrar irt'bat 
memurlar kursundan bu seneme· •• •• •• deki ay bu Fransıız • Alman işbirliğinin inki- re, Arr 1 a·,a. Hın·:-• ~ - -.n l kt · t ve muvasala tesisine muvaffak ol-
zun olmuıtur. Bu ~urlar Posta onumuz şafı derecesine bağlı bulunduğu 1ovenlerden müreklcep bir heyet ra a vazıye : du. Almanya Süvey§ !canalına 600 
Telıtraf ve Tele.fon hizmetlerinin miktarı lıulacak suretinde tefsir olunmaktadır. göndermeğe karar verıniştır. İngilizlerin hareket planı Basra. kilometre ve Suriyt?ye 720 kilo • 
her şubesınut: şeflik yapacak bilgi- _ Ka ada Balı- metre yaklaşmış bulun.ıyor. Şarki 

~~bnb~fu~wnu~ciLıouawaro<~AdJ w~~ü~~:===:::::~=~~~~~~~2"~~~~2~~~===~=~~~~~~~2~~~~~Akden~~tngilizm~a~a~~~ k ·k ı t · b 1 kt dı ıar · Nazırı llıac ona ;;; •JLaL:!tt; si Kıbris • Girid - Tobruk limanı ra ı ma e mış u uruna a .r . · rı!e d ın 26.000 mürette-
Kurs diplomaları dün kendilerı- ı ki ay Kana an . ·ne malik bu-l Jüri hey' etinin şefi ayağa r~ -~ vanın yeniden tetkiki için uğra- hattıdır. 

ne Münakalat Vekaleti ve Posta, batlı 4-00 harp gemısı . ·r kalktı. Elini kalbinin üstüne __ B_u_··::...yu_ .. k_Z_~a_b_ı_ta_R_o_m_a.n_ı_:_ı_ı_ şırız... Almanya bu sayede iki imkan 
Telgraf Umum Müdürlüğü erkanı lunacağ.ını beyan etmış ır. koyduğu zaman parmaklarının Bunlar kuru sözlerden ibaret- kazanmıştır: 
huzurunda tevzi edilmiş, münaka. --0-:-:-I t• titrediği sarahaten göı-üldü. Al- I" E D J ti. Genç aktör için inanılacak A) Mora - Tobruk mesafesi en 
lat Vekili Cevdet Kerim İncedayı Ruzvelt ıyı eş 1 çak bir sesle şunları söylt>di: ,- ~ - bir tek ~frı vardı: Üliinı! kısadır. Afrikadaki Mihver ordu-
ve Posta Telgraf Umum Müdürü v . gton 10 (A.A.) - Hafif bir - Vicdan ve namusumu işlıat l o·· z L u.. J o aralık ginnosine môni ol· sunu Mora • Tobruk hava yoli!e 
Kadri Musluoğlu tarafından yeni . aşın ts 

1 
ğından muztarip ederek Cenabı Hakkın ve insan- G . mak istiycn bir muhafızı iterek ikmal ve takviye mümkündür. 

\Tazifelerinde muvaffakiyet temen- mıde raha ız 1
. h reti yeni • Iarııı huzurunda jüri hey'ctinin Janinc göründü: B) Rodos • Suriye hava yolile 

ni edilmiş ve l.azım gelen öğücller bulunan Ruzveltın ara b. h 
1 

ekseriyetle vaı·dığı kanaati bildi- _ ADAM - Buraya gelinciye kadar ca- Suriyeye nakliye tayyarelerile as. 
V'erilrniştir. den hemen hemen normal ır a riyorum: Evet, maznun Matma- nım çıktı! ker indirmek imkanı vardır. Fakat 

---<>-- lm tır. Fakat doktor hafta son~- zcl Claude Vermont'u istiyerek Dedi ve mahkuma baktı. Sen- inen kuvvetleri deniz yolile ikmal 

A •k k J a ~~dar hadisatı sükıinetle ta~ıp öldürmiiştür. Evet( bu cinayeti Türkçesi M. Feridun ra kollarını kavuşturarak gülünç ve takviye etmek, üssü İskenderi-
merı a • iZi • na .. kendisine tavsiye etmış - taanınıürlen irtikap etmiştir. bir infial ile parladı: yede bulunan tngiliz donanması 

d • } Jd etmesını Jüri şefi yerine oturduğu za- - Bu kadar yeise kapılmanın karşısında çok tehlikelidir. Kıbris 
eDJZ yo ll açı ) \tir.:._ ~=-- man salonda uzun bir mmltı ol- yapacağı tesiri g(>rmek için me- manası nedir? .. Aptallıktan baş· adasının vaziyeti de buna manidir. 

t du.. Kimse kulaklarına inanmak rakla do~ruldu. Laumier sende- ka hiçbir şey değil ... Hiçltir şey Eğer Almanyanın Akd€nizde 

Amerikan vapurları 
muntazam seferler 

yapacak 

l Açık vaziye istemiyordu. Demek munun liyerek yürüdü. Derhal anlamış- kavbolmadı delikanh... kuvvetli bir harp filosu olsaydı, 

l tad ) mahkuın edilmiı:ti. Artisti bera- tı. Avukatı Romer ellerini tut- Komik bir hali vardı. Laumi- bugün Ortaşarkta ve Afrikada va-
(Ba' tarah Z ncı say a.. . - d LJ h . b. t et ettirmek şöyle dursun ona muş: er'nin du aa. arma azın ır e- ziyet büsbütün başka bir şekil ala. 

olmıyan l>ir zaruret olacaktır. Böy.~ karşı müsamahakar bile davra- _ Cesaret, cesaret... Karan bessüın geldi. JaDine muzaffe- bilirdi. Hava kuvvetleri deniz aşı. 
lece Amerika ile Almanya arasınd .. ı mlmn~ıştı. Jüri hey' etinin fik· temyiz edeceğiz... rane bir sesle: rı bölgelerde büyük harekatın ba-
adsız bir ıavaı ba~laııuş olacak'~. rince hiç şiiphe yoktu: Laumier Diyordu. Masum olduğunu id- - Hah, işte böyle olmalı, de- şarılmasına kafi gelmem~ktedir. 

b d rum Üçiizlü ı•ııkt ılc öldürmüştü. dia eden Lau.mier için bir ızhrap di. Fevkalade muktedir bir avu· Almanyanın en büyük zafı budur. 
Acaba u u · k. ı Matbuat sır"'"•nda , .... ;ne·. d J .. · · katınız var. Sizi öyle güzel mii-asıl telak ·ı o a- ...... ...- silsilesi başla ı. urının kararı · C 1.. -•at• t _ L 
b..ıU-lı Japonyaca n . . d0 faa ettı· kı' şimdiye kadar bu eueı aruc: 

Harbiye - Demirspnr 
0-0 berabt=re, Gençler 
Bir-iği Maske spcra 

1 - O galip 
Ankara, 10 - Bugün 19 Mnyıs st"n

yomunda yapılan Milli Küme nıa~ıa
nnda Harbiye idman Yurdu - E.Jd
şehir Demir .. por karşılaşması O - o be
raberlikle ve Gençlerbirlıği - Maske
spor karşılaşması da Gençlerin 1 - O 
galibiyeti ile neticelenmiştir. 

İlk karşılaşma Harbiye İdman Yurdu 
ile Demirspor arasında yapılmıştır. İlk 
anlardan itibaren her iki takım da dev
renin sonuna kadar seyircileri tatmin 
edemeyen zevksiz bir oyun oynamıştır, 
Bu devrede gerek Harbiyeliler gerekse 
Oernirsporlular bır türlü anlaşamamış
lar ve yaptıkları bütün akı:ıl:ır bu an.• 
laşuıaınazhk yi.ı.ıi.ınden semeresi.: kal
mıljltr. Devre cansız bir oyundan sonra 
O - O beraberi.ilde bitmiştir. 

Harbiyelilerin rakıplerinden daha üs
tün bir oyun çıkarmış olmalarına rağ
men ikinci devrede tar~ile dcymiyecek 
kadar tatsız ve zevksız cereyan etmiş· 
tir. 

Maç bu hava içmde o - O benıberlik
le neticelenmiştir. 

GENCLER.Bl.RLİGİ - MASKESPOll 
Gençler ile Maskespor arasında yapı

lan ikinci kar;ıılaşına her iki takımın 
enerjik ve şuurlu oyunu sayesinde çok 
canlı ve güzel olmuştur. Daha ilk arı
lardan itıbaren Gençler hAkim bir oyun 
çıkarmağa muvaffak olmuşlar ve rnkip 
!erinin kalesini tehlikeli vaziyetlere 
ı;ok.maktan geri kalmamışlardır. Buna 
mukabil Maı>kespor müdafaası da gi.ızel 
bir tabiye ile bu tehlikell vaziyctlerj 
bertaraf etmekte eüclü.k çekmemiştir, 

İkinci devrede 10 kişi ile oynamak 
mecburiyetinde kalan Maı.ketileriıı ker
~ısında Gençler derhal hakimiyeti tesis 
etmiiler ve 28 inci dakikada 1 - O galip 
vaziyete geçmişleroır. Oyun sonuna 
kadar Geu.çlerin tazyiki alunda devam 
etmiş ise de sayı vaziyet.inde b:r deği
şiklik olmamış ve maç 1 - O Gençleı ın 
galibiyeti ile sona ermiştir. 

rında askeri tedbirler almış, Yeşil
burun adalanna bile kuvvet gön -
dermiştir. 

Yalnız şöyle bir sual sorulabilir : 
Almahya evvelce de bu istikamet.. 
te siyasi teşebbüste bulundu; fa -
kat askeri teşebbüsü göze alama -
dı. Acaba bu sefer, Fransa, İspan. 
ya w Portekizin muhalefetlerine 
rağmen Cebelüttarığa yurumesi 
muhtemel midir? İberya adası sa. 
kinleri muhalefet ettikçe, Alman
ya bu işin mi4r.külAtını yenec-ek 
kudrette görünmüyor. 

Atlcu denainde: 

Nisan ayı zaııfında İngilizler 
müttefik ve bitaraf devletlerin ge
mileri dahil olduğu halde 4-8812-1 
tonilato hacminde 106 gemi kay -
betmişlerdir. Bu mıktar geçen 
harpte Alman denizaltlarının bir 
ayda batırdığı miktarın yarısı ka. 
dardır. Kıyasiye denizaltı harbi, 
Amiral Rcader'in umduğu büyük 
neticeyi vermemiştir. Yapılan he
saba göre, her İngıliz gemisi At -
las denizinin dib1nı bo) !ıyaca1~ ve 
İngiltere aç ve malzt:ıne.,ız ka arak 
istila edilecekti. Amcr: ar.ın ) ar -
dımı, Alman ümidini büsbülun 
çürütmüştür. Amerıkan harb do. 
nanması ve hava kuv\ etlerıle dev 
riye vaziyetinden harp halınc ge. 
çince İngiliz gemi zayia ı daha çok 
azalacaktır. Zira, Mihver deniz ve 
hava kuvvetleri İngiliz ve Aını::n
kan deniz ve hava kuvvctıcr;ıe boy 
ölçüşecek vaziyette değildır. 

Atlas denizinde Almanyanın üs 
olarak kullanabileceği hiç bir ada 
yoktur; hava ve deniz kuvvetleri 
Avrupa sahillerindeki -esas üsleri
ne bağlıdırlar. Bu bakımdan Al • 
manyanın Atlasda sevkülceyşi va. 
ziyeti sağlam değildir. İspanya ·a 
aid olan Kanarya ve Portekize a:d 
Yeşilburun adalarına göz dikıntşse 
de İngiltere ve Amerikanın bu böl 
gede tedbiTli bulundukları mu • 
hakkaktır. 

Vaşingon, 10 (A.A.) - Amerika 
bahriye komisyonu Kızıldeniz mm 
takasına yeni bir deniz hattının a. 
çııldığını bugün bildırrı.ıştir. Ayrı
ca Çine de bir hat açılmıştır. Her 
iki hatta da Amerikan limanlar•n
da kayıtlı vapurlar işliyecektir. 

Bundan fazla tafsilat vermekten 
iıntina eden komisyıon azaları de
tni-:.;lerdir ki: 
Vapurların faaliyeti hakkında 

İngilterenin aleyhine ·kullanılabi
lecek maltımat vermemeyi kendi
lrıize s~kL bir düstur edindik. 

to • • H rıcı) c Saçma' ve müddeiumunıinin talepname- ... 
caktır. Tokyo kabinesırunk a • · - · kadar beligy bir müdafaa gördü-

N 
Matsuoka bu ııo hl) a oır Diye söylendi. Gözlüklerinin si okundu. Müdafaa vekili yeni-

azırı ~ il arkasında gözleri hayret ifade e- den söz aldı.. Mahkeme kal'arı o- ğümii hatırlamıyorum. Bu gü-
A erikan ga:zetecisile yapııgı ın. - k ıu··nç hükmü temyizde nakzetti· 

ın ks ap \iermış- den şişman meslekdaşı: kundu ve idam lıü mü "\erildi. 
lükatta ka~aıua ızhcev sebelti acl· _ Hala kulaklarıma inana• Laumier manen ölmiiş gihiydi. receğine hiç şüphem yok. Daha 
ti·r. llö.rle bir hali a.rP.. ııe ı·stı'".·ers•ınuz? .Beraet mi? Baa-um' Hakimler bey'eti çekiliyordu. ·• • .,. 
dedeceğini ifade et•UŞ\tr. . mıyor · ka bir J0 Üri hey'etinden beraet 

. i.o da basta Ruzvelttn ya- Diyordu. Janine devam etti: Salonda hararetli konuşmaların 
, yaşb·ı~ı~~ kal'i kararlar veri~- _ Hafifletici sebepler bile e- gürültüsü işitiliyordu. Lauınier karan alacaksınız, merak etme-
tagı .. ş . M'k do bi.ikumetı- sirgendi... Ilallıuki ortada sağ- muhafızlar taraimd:ın sürükle- yin". Bu işin içiı1den ahuaız Yll· 
mek üzcte ıl.ren ı a '· d l'l k B ... . l" nı'rkcn avukat yetı·ş .. ~ek o .... u"'u- karıda olarak çıkacaksınız! 

it Sı To11oyeaun lam bir e ı '-'O ... u JUrı usu u - '" • 
niıı bu sesi yiikse ))'le b' 'Lt .ı Laumier başını sallıyordu: 
ıı:ıı· ·l "ık DevlcUere son ır ın ar} kadar saçma bir şey tasavvur e• na vnrdu ve ona cesaret vermek ek ___ :ı.-: • ..._.. 

1 
R ı•11 eş ·· ·· ı·· P k B d 1 d" · · d d' k. - p ~aız --mne ··· uzveltin ogw lu mısırda ..-ibi telakki olunabilir. l.J~~z ." il - dilemez... u a am arın unya- ıçın e l ı: 

ı:. • t k'- yaptıgı ıhiaruı dan haberleri yok... - Herşcy kaybolmadı. Şimdi Fakat ... 
Londra 10 (A.A.) - Kahireden 

bildirildiğine göre yüzbaşı James 
lluzvelt diin Ortasark İngiliz kıtv
\"etleri başkumandanı general Wa
...,ell ~ara{ından kabul edilmiştir. 
Yüzba .. P Jcımes Ruzvelt babasın -
<lan getirdiği bir mektubu knd 
F'aruka verecektir. 

tı ınu:a e me n:ı "-'- '.ı!1 'd ğ' B _,. F k t, ' N :ı. ld w 

t
-L}ike aom8a bi.r defa daha ~- Oaralık reisin bir emri ipu.ı• temyize gı ece ız. ana gayoo. - a a ne.... az ... ~ ugu-
m. di: iyi bir fikir geldi. Merak etme, ma müteessir misiniz?.. Evvela 
~~~yot Be&ya4a S*a~ iti biz- _ Mazaunu getirin! sonuna kadar mücadele edece- şunu bilin ki ben nazik dejtlim. 

Amerikan yardımı, harbe istirak 
sayılabilir, İngilterenin insana <ie
ğil, gemiye, tayyareye, diğer mal. 

Alman kuvvetleri Cebelüttarık- zemeye ihtiyacı var. Amerika da 
ta 900 kilometre şimalde bulunan bunu beş para istemeden vermeyi 
Pif'ene dağlarındadır. İberya ada - taahhüd etmiştir. Hatta bu malze. 
sıRa inmek w Cebelüttarığı ele meyi kendi gemilerile ve kendi do
geçirmek için Almanya Fransanın, nanmasile İngiltereye kadar getir
İspanyanın ve Portekizin yardım.. meyi bile göze almıştır. Amerika 
larlQQ muhtaçtır. Fransa son za - bir şey daha yapabilir: İngiltere • 
manlaı-da Alman denizaltlarının nin Akdeniz bölgesinde ve Orta • 
tamiratı ve tank zırhlarının kalın- şarkta kuvvetli bulunmasını temin 
laştınlması hususunda FranSlz sa. için Atlas denizinde harbin yükü
nayiinin yardımını kabul etmiştir. nü üzerin€ almak, İngiliz Atlas fi
Fakat Fransanın ve İspanyanm losunun Akdeniz bölgesinde çalış. 
\lman ordularının geçmesine ~ masını kolaylaştırmak. Amerika 
de:rec.ey.e kadar müsaade edecek.. 'bunu da düşünmüştür; Amerikan 

i
leri henüz meçlı-u~~· .P~rtekiz gemileri için K.ızıl~e?'iz seferi a • 
k-endi hava ve denız usia-ının Al - çılmıştır. Atlas denızınde. Ameri -
man kuvvetleı:i taıı-aimdan kulla - ka İn.gilt:ere için daha cok ~eyler 
rulmasmı reddetmiştir. Hatta Por. yapabiliı: ve yapacağına süphe 
tek.iz mücia.faa makiad.ile hudud1e... yoktur. 

zat eline aWJiı bir 4akikads ya- Janiae: ğim. Sonra affı unutma... Affe- vazifemi yapıyorum ... 
pılan bu iWarın &us.elti yolundan _ Za~llı! dileceğinden eminim ... İ!itiyor Ve sözlerine d.wam etmeden 
ahbyacaiı iiDJit etuanıamalıdır. Diye m.ırddandı w mahkiimi· musun: Eminim di}orum ... Ev- evvel kendini takdim etti: 
~ Şiikrii BABAN ~ kuamwı delikanlı iizerintle vela bu netkeyi alalım senra da· (Daha vaı) 



.SAYFA - 4 

İnönü Ruhu 
(Ba, tarafı 1 inci sayfada) 

edemezdi. Bm muzaffer eden, o 
sarsılmaz, o yılmaz ruh olınuş

titr. Her şeye rağmen bu ruh, i~i
mizde daha kuvvetli, daha sağlam, 
daha zinde olarak yaşamalıdır. E
ğer, bir sün tecavüze uğrayıp da 
harbetmek, mecburiyetinde kalır
sak, bizi kurtaracak olan o ruhtur. 
İııönlerinde, Sakaryalarda, Dumlu
pmarlarda muzaffer olan o sarsıl· 
maz, o yılmaz rulı. Bu ruh Atatür
kün ölmez ruhudur, bu ruh, İsmet 
İnönü'aün yalıuz düşmanı değil; 
milletin aakils taliini de yenmiş 
olan büyük ruhudur. İstikbali ve 
badiaeleri bu rulıla bekliyellm. 

Abidin DA VER 
--o--~ 

İngilterenin Ak
deniz donanması 

<B1ı1 tuah 1 inci sayfada) 

nanmasının vazifesini kolaylaştı • 
racak mahiyette değildir. Maama
fıh salAhiyettar mahfilli?rde işaret 
edildlğine göre, İngiliz hava lruv. 
vetlerinin yardımına ve torpido 
muhrılılerlyle denizaltıların kulla
nılmasına rağmen Libya ile müna. 
kalatın tamamile önüne geçilemi
yecektlr. 
İngilterenin Akdenizdeki mev • 

kii İskenderiyenin müdafaasına 
bağlıdır. Düşmanın şimali Afrika
da sahil boyunca hayli ilerlemiş 

bulunması, Yunanistanın, Ege a • 
dalarının ve 12 adanın düşman, 
elinde olınası İskenderiye istih • 
kamlarını o nisbette ciddi hava 
hücum'kınna maruz bırakacaktır. 
Bununla beraber düşman, avcı tay 
yarelerini bombardıman tayyare -
!erine terfik edecek kadar yaklaş
mamıştır. Yaklaşmasına da mani 
olınak lazımdır. İskenderiye gibi 
Süveyş kanalı da mükemmel bir 
surette müdafaa edilmektPdir. 
Düşman hava hücumlarına ve pa. 
raşütçü kıt'alannın indirilmesi lh. 
timaline rağmen İngilizl<erin kana
lı seyrisefaine açık bulunduracak
larına itimad etmek lazımdır. 

Ölünceye kadar müdafaa edile
cek olan Giril ve Kıbrıs İngiltere 
için ölçülmez bir kıymeti haizdir. 

Bu adaların düşman eline düş • 
mesine maru olınak, onları İngiliz 
maksadları için kullanmaktan çok 
daha ehemmiyetlidir. 
1NG1L!Z DENİZ KUVVETLERİ
NE YAPILAN HA VA HÜCUMU 

Londra, 10 (A.A) - Amirallik 
dairesinin tebliği: 

Garbi Akdenlzdelti harekat esna
ımıda, Alman ve İtalyan tayyare
leri deniz kuvvetlerimize karşı ibir
birini takip eden hücumlar yap
mışlardı.r. Bu hücumlar, 8 Mayıs 
perşembe günü öğleden sonar ve 
akşam devam etmiştir. Gemileri
mizden hiç birisine hiçbir hasar ol
mamı~tır, Her hücum yapıldıkça, 
düşman tayyareleri, deniz avcıları
mız tarafından yakalanmı.ş ve hü
cum bu suretle kırılarak avcıları
DllZ ve filonun hava diıfi batarya
ları tarafından geri püskürtülmüş
tür. Bir avcı tayyaremiz kay1ptır 
Diğer bir avcı tayyaremiz de kay
bolmu§, fakat mürettebat. kurtarıl
mıştır. 

Hava diıfi topları tarafından :; 
torpil tayyaresi ve bir S. 79 tayya
resi tahrip edihniş ve iki torpil 
tayyaresi ciddi hasara uğratılınış
tır. Deniz avcıları, bir Yunkers ~' 
ve iki S. 79 düşürmüş ve bir Yun 
kers - 87, bir Messerschmitt - 11 
ve bir Cr. 42 tayyaresini hasar· 
uğratm!§lardır. Bundan başka, di 
ğer dii§man tayyarelerine de hasaı 
y apılıruştır. 

Irakta vaziyet Hava harbi 
(Ba§ tarafı 1 inci sayfada) (Baş tarafı 1 inci sayfada) 

devamdır. Hab\>aniye'den, İmparator- hal alrnıştır ki pilotlardan birinin tabı
luk kuvvetleri, Ramadı ve Tallaja'ya rini kullanmak ıazım ıelirse yanaınla
çekümış o1an Iraklı asi unsurlarla te- rı birıbırjnden ayırd etn1ek miJmkün o
ması muhafaza etmektedir. 1amtlmıştır, diyebiliriz. Deni2.altı tez-

Beyrut, ıo (A.A.) - Bir yabancı a- &flhlaTı ile diğer Alman deniz te:zgAh
jans, Irnk ~vekili Raşid Ali Geyla- Jarı amansızca dövülmüş ve alev haline 
ni'n:.O., hükümetine karsı sOzde yapılmıa getirilmiştir. Ay ~ı&ı ve ıüzel bava, 
olan teaılıhürlerdcn sonra Bağdad'ı ter- hücumun muvaffak: o1masına yardım 
ketmiş bulunduğu hakkında şayialar etmiotir. 

1 KDAM 

Holanda, Belçika 
(Ba:ı :ara!. 1 inci sayfada) 

nin boyunduruğu altında bulunan 
billetlere karşı İngilterenin duy
duğu sempati ve tesanüt hislerini 
bildirm~tir 

Çörçil, H.olanda Başvekiline gön
derdiği mesajda demiştir ki: 
Holandanın tahrik etmeksizin, 

Alman kuvvetlerinin vahşiyane is-
yaym~tır. Sark radyosu, bu şayiaların Her ne kadar dun so:ı.bnh Almanlar, 
aleyhinde bulunmaktn ve Irak Başve- tayyare bücum filolarımızı dağıttıkları tilasına uğramasının yıldönümü 
kilinin dün Bağdad camiine gitıı:ıi~ ve nı iddia etmi~lerse de ingiliz tayyareleıi münasebetile geçirdiğimiz ıztırap-
orada kendisine heyecanlı tezahürlerde ne düşman avcı tayyarelerinin ne de ,.. 
bulunan bir haik kitlesi tarafından kar- tayyare dall bıılaryalarınm tiJ1 muha- lı sene içinde Holanda hükıimeti
şılanrruı olduğunu bılclinnektedir. lefelile karşıla~mamışlar ve bu iki ae- nin, İngiliz hükfunetine gösterdi-

İngiliz gazete
lerine göre 
(Baş tarafı 1 inci sayfad ı) 

len kardeşlik sempatisı tezahürl<e
rinden sonra, Belçika, No:rveç ve 
Yugoslavyanın hükümranlıkları • 
nın tanınmaması hakkındaki ka -
rarın, oportünist kelimesi kullan -
masa da •fevkalade realist. deni -
lecek bir siyasete ne güzel bir mi -
sal teşkil eylediğini tebarüz ettir. 
mekte ve yazısına şöyle devam ey
lemektedir: 

Beyrut, 10 (A.A.)----- Raiid Ali GeJ>- hir üzerinde daiınl ka.fıle halinde uça- ği yardımdan dolayı minnettarlı-
llni, Bafdad caıniinde namazda bulun- raJt bütün bombalarını hedefler üzeri- ğımı bildirmek isterim. Holanda Muht<emel olarak bu kararın ve-
dultlan 80lll'a, muhtelif Irak kabilele:rl ııe atmışlardır. rilınesinde seçilen zamanı iki se -
şeflerini kabul etmiştir. Pilotlar müthl§ in1ilıiklar vukuhul- Kraliçesinin ve hükumetinin İn- bep izah etmektedir: 

Beyrut 10 (A.A.) _ Irak teblifi: duğunu haber vermişl<rdir. Bu Jnfil!k- gilterede bulunrnaın ve Holanda Stalin'in başvek5.lete gelınesi, 
Hava bombardımJnıan, Habaniyeyl !ardan biri o kadar müthiş olmuştur ki İmparatorluğunun gösterdiği mü- fevkalade bir vaziyeti gösrermekte 

muhasara eden ırak kıtalarını, daha ilç bın metre irtifadan bisscdilıniştlr, zaheret, Holanda kuvvetlerile ti- b lk k kı ı ') 
iyi mevzilere çekilmege mecbur etmiş- Esasen şiddetli suretle yanmakla olan ve e i pe ya nda A manya 1 e 
tir. 7 Mayısta, Rabbaniye civannda bazı hedeflerin ortasına yeniden ı;ok caret filosunun yardımı müşterek mühim görüşmelere ~tirak edece. 
§idetli muharebeler olmuş düşmana bQ büyük bombalar attlmı~\ır. deva için kıymetli ·birer kaynak ği hissini vermektedir. Bu gllrüş -
yük ka.yıblar verdirilmiştir. lnk top- Berlin, Emden ve Almaııyarun omıa- teşkil etmiştir. Holanda muharebe- mel-ere yol açmakla veyahud hiç 
çusu, İngiliz mevzilerini muvaffaklyet- .ıı gorbisinde dif:er hedeflere yapılan bu sinde yeğitçe dövüşen ve şimdi Al- olmazsa Alman - Rus münasebet
le bombardıman ebnl§tir. Irak kayıbllU'J taarruz hareketlerinde cem'an on İngi- man zulmü altında mukavemete 
da mühimdir. Uz layyaresı kaybedilmiştir. !erini aydınlatmağa teşebbüs et • 

Irak hava kuvvetleri, İngiliz mühim· Hamburg'da bir çok denizaltı gemi- devam eden Holandalıları da unut- mekle, Stalin, maniayı ortadan kal 
mat dcpolannı muvaffaklyetle bom· &inin birden inşasına müsait .Bloh und mamaktayız. dırmıştır. Nihayet, bu Rus jesti, 
bardıman etmiştir. Bir İngiliz tayyaresi Vosıı> deniz tezg!llıları ile Bremen'de Çö' il Bel ik B ekili d Baltık devletlerinin ilhakını tanı-
kaçmağa ve diğer bir tayyare Ker- «Dcutıı.sche Shi.U Und Macbinen> ve rç • ç a aşv · ne e 
ltük'de yere inmeğe mecbur edilmiştir. Atlas tezgahlan tahrip ı;<iilmiştir. Belçikalılar tarafından yapılan mamış olan İngiliz hükumetine 
Bütün Irak tayyareleri üslerlııe dön- ALMAN TEBLIGİ yardımın ve müttefiklerin dav;ısı- karşı resmi bir ihtar gibi gözük -
milştür. Bertin, 10 (A.A.) - Alman ordulan na ifa ettikleri hizmetten dofayı mektedir. Bu tanımama keyfiye -

6 Mayısta İngiliz bava kuvvetleri, Başkumandanlığının tebliği: tinde, Ruslar, Moskova ile Londra 
Vaşaş a.slterl tayyare meydanı ile istas- Düşman, ıece, cenubu garbi Almanya minnettarlığını bildirmiş, Lüksem-
yonunu bombardıman etmiştir. Hasat da muhtelif mahallere infilak ve yan- burg Düşesine ve milletine kahra· arasında münasebetlerin iyileşme. 
milhlm değildir. Bir düşman nakliye ııın bombalan atmıştır. Blllı.assa Man- an1 d sine mani olan esaslı <engel demek
tayyaresi, K - 30 istasyonunda zapte- heid'de mahallelerde hasar vukua gel- m ığın an ve sarsılmaz metane- tir. 
dilmlşllr. Bu tayyar"1e bulunan bit ıniş ve endüstri tesisatında 7angmlar tinden bahis bir mesaj göndermiş- News Chronicle gazetesinin dip-
yüzbaşı, bir telmen, üç erbaş ve 11 er çıkmıştır. Fakat bu yangınlar, hemen tir. lomatik muharririne göre, Hitle" 
esir aıının.,tır. derhal söndüri!lmüştür. HOLANDA KRALİÇESİ VİLHEL-

Bir l!nglliz bombardıman tayyaresi, Münferld surette uçan düşman tayya- MİNA'NIN NUTKU uzun vadeli geniş tekliflerde bu -
Bağdad ile Ma:siabida ara8lllda yere releri, Bcrlin1in merkezine hücum et- lunmak üz-ere önümüzdeki hafta .. 
inmeğe mecbur edllmlştir. Bu tayyare- m.işlerdir. Sivil halk arasında bir ka9 Londra 10 (A.A.) - Holanda kra larda Stalinle görüşmeyi düşünmek 1 
nin dört k!ıiUik mürettebatı esir alın- ölü ve yaralı vardır. Gece avcı tayya- ilçesi Vilhelmina, bu akşam radyo- tedir. Bu teklifler, belki, Rusyaya 
mıştır. releri ve hava dafl b~\aryaları beş ve da söylediği bir nutukta nihai za. Jiindistan ve Japonya da dahil ol-

Beyrut 10 (A.A.) _ Irak tebliği: bahriye topçusu ı1ti lngiliz tayyaresi İ 
d t fere itimadını bildirmiş ve ngiliz mak üzere Asyada tam hareket Garb cephesinde, vaziyette değişik- üşürm~ ür. • . 

lik yoktur. İNGiıJz TEBLIGİ dili kullanan milletlere yardımına serbestisi ve İran y-0lu ile Basra 
B!rinci hatta zarfında, 49 düşman Londra 10 (A.A.) - Hava ve Dahi- geldiklerinden dolayı teşekkür et- körfezine bir mahreç verilnıeöinı 

tayyaresi düşürülmüştür. 8 Mayıs günü, li Emniyet Nezaretlerinin tebliği: miştir. ihtiva edecektir. Buna mukabil 
Sineldeban ve Rabbaniye vediğer ma- İngiltere üzerinde İngiliz avcı tayya- Evvela vatandaşlarına hitaben Sovyet Rusya Avrupada bugünkü 
haller 1lzerinde k-i.f u ..... uı]an yap·1 ........ _ relerı, gece üç Alman bombardunJn -• ·- =- kraliçe, ezciımle demiştir ki: hudutlarını garanti eyliyecektir. 
tır. tayyares.lni tahırip etm~lercUr. 

Sabah saat 3.30 da, düıman )ayyare- Düşman tayyarelerinin bu ıece yap- Geçen bir imtihan senesinden Ek.onomi sahasında, Almanya Sov-
Ieri Musul'a bir hücum yapmış ve bir tığı faaliyet, bundan evvelki hucuın!a- sonra, krallık, daha müttehid, da- yet iptidai maddelerinden, bilhassa 
kaç bomba atmıştır, Hava dafi batar- ra nazaran çok daha .küçük bir mik· ha azimkiir, daha kuvvetli ayakta Ukrayna buğdayı ile Kafkasya pet
yalan, Mahzun civarında bir düşman yasta olmuştur. duruvor. Herkes, mücadeleye işti. rnlünden geniş istifade etmeyi ta
tayyaresi düşürmüştür. Bu tayyarenin Lonclra, 10 (AA.) - İngiliz Ha· rak ediyor. Bir tarafta enternasyo- lep eyliyecek ve buna mukabil, 
pilotu _esir alınmli,_ mürettebatından va Nezaretinin tebliği: nal hukuk ve en iptidai beşer hak- Almanya Sovyetlere makine ve 
~ı~~er bırisl tayyare ile beraber yanmış- Cwnayı cumartesiye bağlıyan !arı ile ihtilaf halinde düşman, di- ağır endüstri mamulfıtı verecektir. 

Cenuh cephesinde de vaziyette değ!- gece, İngiliz bombardıman servisı- ğer tarafta sükuta rahkum edilen Eğer Hitler, Japonya ile münase-
şiklik yoktur. ne mensup tayyarelerin esas hu-1 fakat cesaret ve gururla kırılmaz betlerinde Sovyet Rusyaya tam 

Bir miktar düşman bomhjlldıman cum hedefini, Manheim ve Lud- bir pasif mukavemet gö rmekte 1 serbesti vermeyi kabul ederse, bu, 
tayyaresi dün Bağdad üzerinde ve bir wigshaven'deki endüstri hedefleri olan millet var. 1 Matsuokanın Berlini ziyaretinden
kaç a.slterl kamp üzerinde uçmuş, fakat teşkil eylemiştir, Hava güzeldi. Hü Kraliçe, ikinci hitabesinde İngi. beri Japonyanın Uzak Şarkta mü-
hasan mucib olmamıştır. Elrubban ci- tah · k · im t Dok! 

cum, rıp ar<> uş ur. ar ve liz dilı' konuşan milletlere teşek • essir bir şaşırtma hareketi yapa-varlanna bombalar atılmıştır. Ölü ve 
yarah vardır. Hava dafi bataryaları endüstri mahallelerinde geniş yan- kür etmiş ve ezcümle demiştir ki: bilmek .kabiliyeti hakkında Berlin
Aluasuaı kampını bombardıman etmeli gtnlar ç:karllmı.ştı.r. Hitler, Holanda arazisini istila. deki kanaatin azalması sebebi ile 
le olan wellington llplndekl bir İngi- Az miktarda tayyare, Berlindeki etti. Fakat Holandalıların manevi- olacaktır. Nihayet, Amerika Birle
liz bombardıman tayyaresini düşür- endüstri hedeilerini de 'bom bardı- yatını hiç bir suretle QZaltmag· a şk Devletlerinin harbe girmesi ihti-
müştür. . . 

man e1mıştır. muvaffak olamadı. Cu=açao'dan malinden endişe eden Hitler, tan-

ı Calais'de, Ostend:'da ~-e işgal al- yeni Gine'ye kadar Holanda impa- tanalı bir jestle, İngiltere ve Aıne
stanbuJ kadınlarına j tınd. a bulunan arazıde dıger lirnaıı · ı ratorluğu ayakta duruyor. İşgal al- ~ih Birleşik D"."letler.ini, Sovyet 

larda doklara da muvaffsJayetlı tında bulunan arazide ve hu" r ar• ıptıdai maddelerı de elinde olarak (Baş tarafı 1 inci sayfada) -
hütumlar yapılmıştır. zide bir tek azim mevcuddur ve kendi hakimiyeti alt.nda bir Av-

tanbul Merkezi Reisliğinden: Bütün bu harekattan yalnız iki· bu da mutlak mukavemettir. s
1
· _ rupa karşısında bırakmak istemek-

İlk, orta, lise ve yüksek tahsil 
bomtardırnan tayyarerniz dönme- yasetine esas vasıta olarak yalanı tedir. görmüş bayan ve genç kızlarımız · ti 

için gönüllü hastabakıcı kursla~ına mış r. ithal eden ve hlikimiyeli gizli po - ROMA NASIL KARŞILADI? 
!ebe k d d im kt 18- Londra, 1-0 (AA.) - Hava Ne- lisin faaliyetine dayanan bir dü•-ta ay e i e edir_ (Yaşı .-

) zaretinin tebliği: manla hiç bir müzakere Te hiç bir den 45 e kadar her vatandaşın en İ 
Bugün gündüz, ngilterenin ce· uzlaşma olamaz. 

yakın Halkevine 17/Mayıs/1941 gü 
.. ak k d h .. t nubu şarkisi üzerinde düşman av- BELÇİKA HARİCİYE NAZIRI • nu şanıma a ar er gun saa 

c:larmın bazı faaliyeti olınuştur. NIN NUTKU 
14 den 17 ye kadar mur" acaat et -
meleri. 

Afrikada 
CD•t tarafı 1 inci uyfada) 

taşark umumi ltarargahının tebli -
ği: 

Libyada, kayda değer mühim bir 
~ey yoktur. Sollurn'da, İngiliz mo· 
törlü kollarının faal keşif hareka
tı devam etmektedir. 

Hiçbir b<>mba atılmamış, fakat bir 
trene mitralyözle hücum edilmiş 
ve bazı yolcular yaralanmıştır. Di
ğer mıntakalarda kayda değer bir 
şey yoktur. 

Londra 10 (AA.) - Belçika ha
riciye nazırı Spaak, radyo ile Lon
dradan bir nutuk söylemiş ve ez. 

cümle demiştir ki: 
Hitlerin yeni nizamında, Belçi • 

ka ancak bir esir devlet olacaktır. 
Fakat İngiliz zaferlerinden sonra 
hürriyete ve milli şerefe dayanan 
··eni bir nizam kurulacaktır. 

Şimdl öğrenildiğine göre, 8/9 ni
san gecesi hava dil.fi bataryaları bir 
üçüncü düşman tayyaresi düşür
müştür. Bu suretle o gece tahrip e
dilen düşman tayyarelerinin adedi, 
14 e baliğ olmuştur. Esareti biç bir zaman kabul et
======-..======- 'Tliyeceğiz. Biz Belçikalılar, bütün 
düşman garnizonundan 200 asker 1ahili kavgalanmızı bir tarafa bı

Roma, 10 (A.A.) - Ofi: 
Mookova hill<frınetinin, Yugos

lavya, Norveç ve Belçika diploma
tik hey'etlerinin kaldırılması hak
kırıdalti karan, Roma siyasi mah· 
fillerinde henüz tefsir edilmemek
tedir. Gazeteciler mahfilleri, ibu 
kararın Stalin'in Başvekalete gel
mesinin neticesi olduğu hissinde
dirler. Siyasi mahfiller, bu tedbi
rin, Moskovanın diğer memleket
lere karşı siyasetinde muhtemel bir 

değişmenin emaresi olup olmadı
ğını soruşturmaktadır. Kremlin'in 
kararı, Mihver devletlerine ıkarşı 
bir anlayış hareketi olarak telakki 
edilmektedir. 

Habeşistanda, şimal ve cenup -
tan Abma • Alagi üzerine ilerle -
··en imparatorluk kuvvetleri, yen; 
erakkiler kaydetmişler, esirler al
·mşlar ve düşmana kayıblar kay -
'ettirmişlerdir. Şarki Goccam'da, 

Debra - Markos'dan ric'at eden 

ölmüş, 200 kişi yaralanmıştır. Ce. rakacabz. Bütün vatandaşlarım _ ,,,....,...,...,...,,..,...,...,...,===== 
-ıupta bir kaç gün süren ağır mı:- lan, kanlara bulanmış vatanımı. 
harcbele:rden sonra, düşman, kuv ;n timsali olan ve halen esir bu -
etli surette hazırlanmış mevziler- ·nan kralın etrafında toplanma -

len atılınıştır. .arını dilerim. 

Sahibi: E. 1 Z Z B T, Neşriyat 
Direktörü: Cevdet Karabilgin 
Basıldığı yer: •Son Teleraf• 

Matbaan 

{" Büyük tarihi roman:89 .. " 

L Sultan Aziz N~~:!n21~~~~}.~e?~J 
za paşa ve Reşit paşa namlarına Tenzimatı hayriyenin ilanı, hat- tini üzerine alarak, tanzimat 11-e 
mensup iki parti teşekkül etmişti. tı Hümayunun natık olduğu kanu. hürriyetlerine kanunen mesağ ve

Reşit paşa, azlini müteakip E. ni müsavat Hıristiyanlara taşkın- rilen Hıristiyanlan açıktan açığa 
dirneye gitmek husunda temarüz 1 Jık ve şımarıklık vermişti. 

bakarlardı. Damadı şelıriyari Fet- ı mlye arzettirmişken paşa buna as.. 
hi paşa onunla hemefkar olduğun- la meyil göstermiyerek efkarında 
dan o dahi avamı nas indinde med. j israr eylediği ve Mehmet Ali paşa 
bul idi. ba•ka suretle yolunu bularak Re-
Çıragahı menasıbde mutlaküli- \ şit paşayı hariciye nezaretinden 

nan gezrniye alışan memurlar dahi I azlile Edirne valisi nasbettirmi§ 
tanzimatı hayriye bağlarile bağ. olduğu umuru muhakkakadan. 
!anmaktan nahoşnut idiler. Bir de I dır.. .. .. 
Mısırda eyaletinin bittevarüs te. · Fakat, butun bunlar zahiri se. 
veccühüne dair Reşit paşanın ka- bepl-erdir. Asıl mesele ananeperest 
leme aldığı fermanı ali müsvedde. ve muhafazakar vüzera ve rical 
sinde senevi seksen bin kese mali. ile Reşit paşanın tanzimatı hayriye 
ye hazinesine verilmek ve Mısırda hürriyeti arasında vaki olan müca
tarafı D<evleti Aliyeden bir defter- deledir ... 

1 körüklüyordu. 
ederek Paris sefiri Nuri beyin ye- Gayrimüslimler, ne oldum deli-
rine büyük elçilikle Parise gönde. si olmuşlardı. Osmanlı İmparator- Artık iş kolaylaşmıştı. Şimdi 
rildi. luğunun sinesinde yaşıyan muhte. Devleti Aliyeden Rusya her şeyi 

Sadrazam Rauf paşa da Rıza pa- lifülcins milletler kaynaşmıya, açıkça isteyebilirdi. Çünkü, Dev
şanın nüfuzuna baş eğmişti. Rauf ! muhtariyeti idare istemeğe, husu- !eti Aliye kanunen verdiği hürri
paşanın yerine sadarete geçen İz. · si ve, hafi cemiyetll!r tesisine, ec. yet haklarını yerin<e getirmek mec 
zet 1".eh.?1et paşa, eski_ kudreti sa- nebi devletler sefir ve konsolos • 'ı buriyetinde idi. Getirmediği tak • 
daretı gostermek istediyse de mu. luklanna Devleti Aliye aleyhinde dirde, Rusya elçisi, Rusya konso-
vaffak olamadı " ti t "l 1 • · muracaa ara evessu ey emege losları, devlete müracaat ederek 
Paşa, Babıaliye gelir gelmez ba- başlamışlardı. falan veya filan Hıristiyanlann 

riciye nazırı Rifat paşayı azlil<e ye. Reşid paşanın tanzimatı hayri - haklarını yerine getirmek için te-
rine Reşit paşa muhaliflerinden yesi Osmanlı imparatorluğunu 
Sarım efendiyi tayin ettirdi. tanzim ve ıslah edecek iken ba - şebbüsatta bulunmak hakkını al • 

mış bulunuyordu. 
Bu tebeddül muhafazakAranı ri. 

calden bulunanları memnun ettiği 
gibi halkın da teveccüh nazarını 
kazanmıya vesile oldu . 

şına, yeni, yeni gaileler açmak isti. 
dadını göstermeğe yol almıştı. Tanzimatı hayriye ıslfilıat na • 

mına şu garip tecelliyi ortaya vaz. 
etmiş oluyordu: 

1 - Ortodokslar Rusyaya ... 

11 - MAYIS - 1941 

İNÖNÜ 
zaferlerimiz 

İSTANBl"L BORSA.Si 10/5/9U FİA1'1 
(Baş tarafı l inci sayfada) 

Bugünkü merasimde, Ankara, İs 
tanbul, Bursa. Kütahya, Eskişehir 
ve Bilecik vilayetlerinden giden 
birer hey'et bulunacaktır. 

1 Sterlin 5.22 
100 Dolar 129.20 
100 İsviçre Frc. 29.90 
100 Drahmi 0.995 
100 Peçeta 12.89 

Yolou trenleri, merasime iştirak 
edecek olanları, İnönünde Şehidlik 
karşısındaki durakta bırakacak ve 
dönüşte yine buradan alacaktır. 

100 Yen 31.0175 
100 İsveç kronu 30.98 

E S B A M ve T A B V İ L AT 

İkramiyeli %5 1938 19.-
Bugünkü muazzam merasime 

tayyare filoları da iştirak edecek, 
tayyarelerimiz, şheidlerimizin ka -
birleri üzerine çiçekler atacaklar. 
dır. 

Erganl %5 İkramlyeıt 1933 19.0I 
%7 1934 Sıvas-Erzurum II. il4 vır 19.34 
T.C, Merkez Bankası 100~0 

lik üstüne çiçek ve çelenk atıla • 
eaktır, 

Bugünkü M<?Ta.rimin Programı 

Bugünkü merasime aid olınak 
iizere tesbit edılen program şu -

3 - Çelenklerin konulmasını 
müteakip nutuklar aşağıdaki sıra
yı takip edecektir: dur: 

1 - Merasime saat 10,40 ta Par- Ordu namına, Ankara, Üniver • 
ti ve Bel-ediye Reisi Nazif Arıkın site, Bursa, Eskişehir, Kütahya, BI 
işareti üzerine çelenkler aşağıdaki lecik, Bozöyük namına. 
sırayı takiben abideye konulmak 4 - Nutukları takiben bando ma 
suretile başlanacaktır. tem havası çalacak ve bir manga 

Büyük Millet Meclisi, Başvekil - tarafından havaya ateş edilmek 
Jet, Ordu, C. H. P. G. Sekreterliği, suretile merasime nihayet verile • 
Ankara, İstanbul, Bursa, Eskişe _ cektir. 
hir, Kütahya, Bilecik, Söğüd, Bo - 5 - Merasimden sonra heyetler 
zöyük, Pazarcık, İnönü ve Dodur- intıbalarını Şehidlik hatıra defte -
ga nahiyesi çelenkleri. 1 rine yazacaklar ve kendilerine gös 

2 - Bu sırada Eskişehirden ge - terHen mahalde bir kır yeml!ği yi• 
lecek tayyareler tarafından Şehid. yeceklerdir. 

SİZİN DE TAKDİR 
ETTİGİNİZ ÜZERE 

Asrımızın modasının zarafet ve inceliği.ne inzimam eden üstad 
terzilerin mahareti, kadında gençliğe matut e:ayani hayret bir 
beden tenasübü arı.eder. 
Fakat yüz ve onun hututu gevezedirler. Eğer bu nokbya JAzım 
gelen ihtimam g<>sterilınezse, seneh~r bu hatları ba kalarına pek 
çabuk fark ettirirler. Bu, s.iz.:n bir sırrınızdır ki, ufak bır dikkat
siz1ik veya ihmal neticesi rakibelerinjzin dikkat nazarından 
uzak kalamaz. İşte senelerin (bılhassa nazik ve hassas ciltlere 
musallat olan o tahripkar senelerin) cildinize çizmekte olduğu 
on binlerce (bidayette gayri mahsiıs) ince cizgilere ihmalk:tr 
kalm;:ıyınız. 

Zamanla cildinizi solduracak olan ve sizi pek çok defa vakitsiz ha-
rap eden bu ftTızaları akşam ve sabah, KREM PERTEV'le yapacağı
nız ulak bir masajla re1'ediniz. l<REM PERTEV'in bu mucizesine yilZ 

binlerce hC'mcinslnlz gibi siz de hayret ve memnuniyetle &ahit ola
caksınız. Göreceksiniz ki slınanız, ebedi gençliğinizi herkese mağ
rurane söyliyecektir. 
KREM PERTEV'in terkibindeki faal anasır en derin çizgileri blle 
izalede gecikmiyecektir. Bugünden itibaren siz de bir tüp K R E M 
PERTEV'l tuvalet masanızda bu1undurunuz. O, aynl zamanda sert 
rüzgArlarm ve kuvvetli gün~in en iyi muhafızıdır. 

inhisarlar Umum Nlüdürlüğün en 

Cinsi Miktarı Eksiltme ııekli Günü S,•tl 
-~~~~~~~~~~~~~~.,:_~~~-~~-----
San toz yaldız 229 Kg. Pazarlik 21/5/941 H Jıl 
Sinek Uilıdı 100.000 adet c c 15,30 

1 Yukarıda cins ve miktan yazılı malzeme hizalarında yazılı ıün ve saa~ 
)erde pazarlık usulile satın alınacaktır. 

2 - Fzarlık Kabata,ta Levazım ve Mübayaat şubesindeki ahrn koınlsY•
nıında yapılacaktır. 

3 - Yaldız şartnamesi ve numunesl sözü geçen 5ubeden parasız aımat:ıl"' 
lir. 

4 - Sinek kAğıdı münakasasına girecekler teklif edecekleri mala .,;ı 
nümunele.rini bir hafta evveline kadar mezkUr komisyona vermeleri IAzundı~ 

5 - Isteklilerln pazarhk için tayin olunan gün ve saatte teklif e<JeceJ<l• 
fiyat üzerinden %7,5 güvenme paralarile birlikte yukarda adı geçen ko[J)l!"' 
yona müracaatları. (3748) 

TÜRKiYE CUMHURIYETJ 

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

Şube ve ajans adedi: 26~ 
Zirai ve ticari her nevi banka muameleleri 

Para biriktirenlere 28,800 lira ikramiye veriyor. 

Ziraat Bankasında lı:umbaralı ve ihbarsız tasarruf hesap. 
lannda en az 50 lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek 

kur'a ile a§ağıdaki pliina göre ikramiye dağıtılacaktır. 

4 A. 1,000 lir.tık 4,000 L 11 100 Adet SO lirahk 5,000 ı.. 
4 • 500 • 2,008 • l2I • 40 • 4,800 • 
4 • Z50 • 1,000 > 

'° . ıoo • "* . ue • 141 • 3,ZOO • 
DİKKAT: Hesaplanndaki paralar 'bir ..me içinde 50 lira. 

dan aşağı düşıniyenlere ikramiye çıktığı takdUde '9 2D fazla. 
sile verilecektir. 

~8'. olup varidatı ~evlet n~mına I Vüzera ve rical, ulema da dahil 
ıstifa etmek ve asakır \'e saır me. olduğu halde o derece ileri gitmiş. 
murin maaşlarını namı Şahaneye !erdi k;, İngiliz siyaseti Reşit pa 
olarak vermek şartları münderiç şayı daha fazla mevkide tutrnıya 
olup bu defterdar maddesinde muktedir olamamıstı. Bilmecburi
Mehmet Ali paşa ziyadcsile dilgir ye Sultan ecit te Reşit paşayı az. 
olmakla fermanın tadili için Reşit lile Edirne valiliğine göndermişti. 
paşaya pek çok ve fevkalade ilua- Bununla beraber İstanbulda Rı-

Her ne kadar hassa müşiri Rıza 
pa•a, nizamiye askeıinin talimle. 
rine çalısıyor idiyse de askeri inzi
bat henüz layıkile teessüs edeme. 
miştı. 

Hıristiyanların imtiyazları tevsi 
edildikçe daha ziyadesini istemek. 
ten haH kalmıyorlardı. Bilhassa 
Rusya İmparatoru Nikola, Orto -
doksları sahabet dolayısile kendi 
amalini terviçe çalışıyordu. Rus -
lar, Ortodoksların hamisi şahsiye_ 

2 - Katolikler Fransaya. Kur'alar aenede 4 defa 11 mart, nHaziran 11 
3 - Yeni türeyen protestanlar Eylul ve 11 Birinciki.nun tarihlerinde çekilecektir• 

da İnııilt>ereye tabi bir ha • a..__ 
(Daha var) J~ -------


