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Sovye t 1 er Dalmaçya, Bosna Her-

1 r ak ile • .. sek paylaşılamıyor 
s ı y as ı Zuriclı, 12 (A.A.) - Reuter; •• b 1 Berlin'den alınan haberlere göre Al munase et erte• manyanın enınlyeUe beklNlığl yeni si: 

yası: muva!fakiyeUer talı kkuk etmemış 

sisini k a b U 1 etti tir~asler Nachrkhlen gazctesn n Berlin 
muhabıri f\lnları yau.yor: 

Teklif S 0 vy et ı · . Alman:rarun arzu eııigı ş•rUar dahi-, er 1 D lınde bU" 11 blrlığlne daır Vlchy henUz 
Ankara Büyu"k Elçisi sar~ bir brar almamıştır. Von Pa

pen in Türkıyeye avdetı de tehir cdıl-

v ası fasiJe yapıldı rn4tir. 
• İspanyada yapılan yeni t.ayın1er İs· 

Moskova 12 (A.A.) - Tass ajan- panyanın tak;p ecleceğı siyaset hakkın-
sı bildirıyor: • da General Franko ilo Serrano Suner 

ispanyanın 
vaziyeti Büyük Millet Meclisinde Irak hükumeti 1940 senesi 50 , arasındaki gizli bir anlaşamamazlık bu

nunda Ankaradaki elçisi vasıtasile lunBaduğu trzında tefsir ecli1mektedlr. 
Lo dr 12 (A A ) T. d · S t h ·· k • · sler Nachrlchten gazetesinin Buda 

k
. Cn beal-tt ğ .. ::-. ırnes - ıyor otvlye B" uli~metıne Irak ile Sov • peşte muhabirinin bildırdiğ!ne göre Hır 
ı: e u arı a yurumek uzere e er ır gı arasında siyasi müna vaUstandakl kukla hükumet Reisi Pav

general Franlıonun Hitlerc verdi- ı sebetler kurulması için müteaddid ı ıeviç'le Kont Clano arasında hudutlara 
ği tahriri müsaadenin Fransanın müracaatlarda bulunmuştu. Irak aıt müz~kerelerde eüçlUkler çıkmıştır. 
İspanyadaki büyük elçisi Pietri ta hükumeti, bu münasebetlerin •· , daHDırv1atıstan Bosnb a ve Hersek'~en ma-

Şimdi Vişi 
tazyik ediliyor 

'1:'=J.':': ,:::,:;;:. Milli Müdafaaya 13 buçuk milyon 
..wnu, ,,,_ 611 n.....ı. f k 1 Ad h e "idi ,,.,.,. "• ,.,..,,. ,_.,. ev a a e ta s ısa t ven afı d V. h d · ·ı b" 1. '"' a maçyanm r kısmını da ıstemek

r n an 1c y e mareşal Petene sısı e ır ıkte, bir deklarasyon neş- ıe, ita)J'a ;.., buna yanaşınamakld 
tebliğ edildiği söylenmektedir. Bir rederek Irak da dah!J olmak üı:ere ır . 

...... ,. aqııırri ifin ,_ 
yik edilmekt• olJuiu ..... 
ı.,.lqor. lqa'7fl, ,,_.. Askeri muhakeme usulü kaanau 

müddet evveı imza edildiği anıa. Arap memıeketıerinin istikıaııni Hitlerin muavini 
şılan bu vesika mareşali tazyik tanıdığını ilan etmesi arzusunu iz-

ltet İfİll ajlehi ilılimal, Ankara, 12 (AM - B. M. Mecıllol eden Mil nwnarak -mıun - ,._ 
lteaat Mlllfllllftl 6-lrJ.me/ı. buıtln Şemaetlin Günaltan'm BaşUlı- rasınm tefsirine alt mazbalanuı -el 
Wir AlrJenisJe biiyiilı lığında toplanarak Türkiye - Alman- nıilzakereleıiDJ ya- ft ta...ııı e_yle-

maksadile kendisine tebliğ edil , har eylemişti. 

dolf 
HESS 

h•ducfôila.tı- aldıİJ liUeml ..al6 -

.._,_ • &.-- lanofl ya arasındaki ticari mübadelelere " mişıır. 
Jlhler w lhı ılhd mata gere ıeneral Franlıo tspan -

...,. fwh UU ,...,.rr, bunlara alt tecı;ye anlaşmalarının bazı Meclis bundan ııonra ukerl -ke
lfi/toerin /ıponyayı ı/ımtıl hiıkümlerlnin tavzihine, Türkiye - Yu- me ousulü kanununa etı: kanım Ji7jhııs 
eıl-li IGMIOlllll' olllflOs nanislan klirlnC anlaşmasının uzatılm~- sının ve dahl!Jye . memur~ bir 
- sına alt kanun !Ayihaları ile VllAyet ı- kısmmm lahdıdı &inlerine art kanunun 

Mr .....ı.He 71111yua yadan yapılacak Alman ileri hare • 
Londra, J2 (AA.) _ Ofi: ketinin tarihini tayin etmeği Hlts 
Bitaraf siyul mahfillerin Ber, !ere bırakııuftır. Bu ileri hareke -

!inden aldıkları buı haberlere gö- tine bu ayın on ~nden sonra baş 
re, Bitlerle MU980lininln yakında !anacağı zannedilmektedir. Gene
yeniden bir mülakat yapmalan fh, ral Franko Almanyanın İspanyaya 

___ ·------- cıare kanununun bazı hükümlerini tadil (Devamı ' il•di AJÜÜ) 

,._, Ahiiin DAVO 

l 1P&n1el pseteleri, ıansUre 
tibi tutulduktan lıı- ao•r., t.cııtereye çatma:pa 1Nıf' 

IRAKTA AFRIKADA timali vardır. (Dnun ' ltndi sayfada, 

SOveyşe 
Epir ordusu teslim olmadan ey

vel İtalyanların hiçbir zaman Yu
nan hududunu geçememiş ve Bal

Eski Cümhur
ı.lalar, 11 llayıe aaballı çıkan bli
th aaetelerin batnıakaleleri hı
ıiltere al•ylııiHe lııicualarla tielu
•ur, lhı ıı.ıı-ı Yeren ajua telpa, 

. fuua .. aamlan mkbte deler: 

Mus·ul'a 
---00---·-

İki Alman tay- Üçüncü hava 
hücumu yapıldı 

kanlar muvaffakıyetinin yalnız Al- re ı· s ı· 
man lot'alan tarafından kazıı.nıl- Hoover 

• • • 
yaresı ınmış 

•Hük1unetin, noktai nazıirını ak- I 
Rttıren bu makaleler, hükQmetin lbnissuud Raşit Ali- Libya ve Habeşistan• 
lefk•liımdı yapılmakta oıan deği- vi hı'maye eylem. eyi da .harek.at .ln,iliz.ler 
fikliklerlıı efkirı umumiyede tev, J , 
Jıt_ e~tiği tefsirler sebebile ne~redil- r e d d e t t 1 .ehıı_ıde ınkışa edıyor 

ırıış olmasına rağmen, bu ınuvaffa
luyetler neticesinde Almanyanm 
Süveyş Kanalına karşı ve umumi
yet itibarile bugün Yakın Şarkta 
yaptlacak harekat için kendisine 

.ınn ... ' .. ~ .. aaJfülı) 

LONDRADA 
m14tir. Makalelerde, bu munase- 12 (R dyo Gazetesi) _ Kahıre, 12 (A.A.) - Mısır Da-
betle bazı tahrikttçıların tspanyot A~ara, .d d.: ·yen bir habere biliy .. e Nezaretinin teb. liği: Avam kamarası 
erdll8Ullu Falanı·a muhalif go""S'ler- Henuz teyıl e ı mı ı. aresı· Musula .. ık· A man aH Duşman tayyarelerı pazar gecesi 1 
mlye ve İspaııyanm yeni bir isti- ~ore, . 

1 h be h 1 d b ete d ğru yü .. . b 1 d ınmıştır. . - de birbi~~ ardından üçüncü gece o- ara a in e 
,., m blld" 0 . terum1!

1
e taşkal 1'. İBNİSSUUD RAŞİD ALIY ! !arak, Suveyş Kanalı mıntakasına 

,..nı ırmıye vessu e tı erı . YE ETMİYOR hücum etmişlerdir. Atılan bomba· 
bildirilmelıtedir. HIMA ) B ray ge !ardan az hasar olmuştur. Bir kişi Meb'uslar Avam Ka-

•Arrlba gaı:etest, ordu ile Falanj Kahire 12 (A_.k -: u a · - ölmüştür. " "f • d 
ımısındaki tesanüdün her zaman- len haberlere gore Hıc.az Kra:\-;1~ Kahire, I2 (A.A.) _ lngiliz ha· marasının ÇI t,,m e 
dan daha kuvvetU oldu"1.ınu kay· nissuud Irak hiıkümetıne te~ ı0ak. va kuvvetleri karargahıntn dün t O p 1an1 y O r 
cleyledikten .sonra İsp~nya düş-ı ta bulunarak lngil~.er~. aley~ı~; ı neşerdilen bir tebliğine göre, Lib· 
manlarının Falanj tarafından ya- (O.vımı ' uncu say ı Londra, I~ (A.A.) - Reuter'ln 

Yada cumartesi - pazar gecesi İngi- parlamento muhabirı· b"ld" · 
pılryorınuş gibi ordu aleyhinde ya- A HAR B 1 .i. aitır bombardıman tanarelerı Asırlardanberı İmpar~ı:.:~~~ 
ıılar ve ilanlar ne~rettikleri bildi- H A V Trablus limanına hücum ederek İs-
riliyor. Bunu !ngilterenin yaptığını mukadderatını idare etm~ büyük 
bT B 1 ki h '"nyol mımdirenine tam isa-b<?tkr devlet adamlarının nutuklarna 
~;~~~~~ s~m~:1::ı~;iz~;~ Karşı ı ı ava '<aydetmişlerdir. Büyük bir infıl'k sahne teşkil eylemiş olan Avam 
.. ,_ t" . J olmuş ve birçok yangınlar çıkmış- Kamarasının müzakere salonu, ha-
.... ye ışır.. h .. ı 

U C U m a r tır. len, bükülmüş direkleri ve v. ıkılm•• 
Ya gazetesi de şunlan yazıyor: .., 

<Kendisine bir ülkü yaratmasını d• (Dn ... fı Badi ııayfada) (Dewamı dördüncü aayfaıla) 
bilen azimli Ye sağlam 'bir mille- devam e ıyor e 
ttn, dalgah ve mütereddit bir bey- l k d L • 
nelmilel siyaseti olamaz. Buna bi- f .. ' d 9 S en er un ı m an 1 
naen İspanyanın beynelmilel siya- ngiltere uzerın e 

Amerikanın harbe 
girmesine muanz 
Avrupayı istila için 
5 milyon asker ve 40 
milyon tonluk 
donanma lazım 

&eti sarih ve dosdoğru bir hat ta- günde 91 Alman T h . E d · ı · 
lıip etmektedir. • du··cu"rüldü e C l l'Jff l 1 y OT 

Nihayet Abe gazetesi İspanya tayyaresi ,, 1 M Nev:rork, 12 IA.A.> - BJrleflk A-
barbine telmih ederek diyor ki: Londra, 12 (A.A.) - Hava Nezareti- ıııer1ka DevleUerl oabık ReisJ Hoover 

İ diln akşam radyoda bir nutuk rad ecı.-
•Franko tarafından idare edilen s- nln teblljl: ta areleri- Ith ı .. t "h t • • b 00 

•• k rek ezcümle ıö1le demiştir: 
panya yalnız dahili sebeplerden Bu .gece b~m:rd~~an Ha!urg ye a a ve ı raca ıçın uyu an- •- Amerikanın İngilterey-e J'llpabi-

d 1 h b t . d • ·ıd· B İs mlz guzel ır ava • 1 "' b" Uk d h o ayı ar e mış e~ı. U:· u - Bremen'deki bedellere yeniden. huC'~m e<es• en uy ya.r ım arp dllU>da 
panya Avrupa harbırıın ılk mey- lmişlcrdlr. Her iki şlllrdki bahrı ııı;aaı trepolar da vücuda getirilecek kalmaktır. Don:mmamuı harekete ıe-
dan muharebesini kabul etmiş, bu tzıahlarına ve •mal mıntakalara pek rırmek Avrupa harbıne girmeınJz de-

k·-•-· · !i!Ak e yangın bombası mcktır. Bu harb tam inkişaf safhasında 
meydan muharebesini yapmış ve çok yiı ~ ın v İskenderun limanının asri vası- nan m. alzemc ile takvıye etmek Ü· bulund .. •u bir •ırada Amerika hen"-
k b 1 ·ıeı otılmış ,.e bir çok büyuk yangınlar çı- İ "" • ~ 
azanmıştır. O zaman eyne mı 

1 
tır talarla teçhizi için Munakaliıt Ve zere Izmir ve stanbuldan vinç ve kendi müdafaasını temin edecek kadar 

. ı· . k d" tarafımızdan karı mıı • ! ınyase ımız en ı . . • Eıııdeıı ve Rotıerdam havuzlan da da kaleli tarafından hazırlanan proıe· saire skendcruna goııderilmiştir. bile iıa ırlanmamıştır. Milletimlz mlıt-
kendi azimli karanmızla çızılmış· hil olduğu. halde diğer bazı bede!lere • sür'atle tatbiki kararla•tırıl- İskenderun limanının etrafında bu. le ıd deg>ldıı·. Mıllete karıı kongre· 
ti. Bu siyasette milleti~ çok asil .ve 

1
. de daha k~ÇUk mikyasta hücumlaı ya· nın t L" ndaki tahmil \"e talı· . Junaıı sahalar gayet müsait oldu· mn br vazifesi vardır ki oda şu esası 

k saf sevki tabiis.nın tazyıkın- ~ılmıştır. 1 mış ır.. ıma 1 iı suali reye koymaktır: Aimanya İtal-
J)eysma' iııdl .. yfaü) 1Iiya vasıtalarını ş~mdıl;k elde bulu-ı (Devamı 4 üncii sal fada) (Devamı dördüncü sayfa4a) 1 

.., .... r.ıl\.4f • U. ~tler Bir
- • ..--lnlr • Ja lllyul mha, 
&ebetler tesisi hususunda müsbet 
blr hattı hareket almakla beraber 
bunu, herhangi bir deklarasyo~ 
neşrine bağlı tutmaAı rnuvafık gıir 
~emişti. O zaman Sovyet hükOmC: 
tı _bu yolda bir cevap vermiş ve 
muzakereler kesilmişti. 

Bir tayyareyle 
uçtuve dönmedi 3 Mayıs 1941 tarihinde, Irak hü

~~tl Ankaradaki Sovyet Büyük 
el~ı~ı _vasıtasile Irak ile Sovyetler Hess, tayyaresi düıı.:-
Bırlıği arasında siyasi münasebets f Y 

ler kurulması teklifini tekrarlamış tükten sonra skoç· 
ve bunu Araplar memleketleri Y a d a p a r a § Ü t } e 
hakkında herhangi bir delılArasyon yerde bulundu 
neşrine bağlı tutmamıştır. 

_Binaenaleyh Sovyetler Birliği Berlin 12 (A.A.) - D. N. B: NaSs 
ltıraz~ı. ~ri alarak Irak ile Sovyet yonal • Sosyalist partisi resmen 
!er Bırlıgı arasında siyasi müna • bildiriyor: 
sebetler tesisi hakkındaki teklifi Führerin muavini Rudolf Hess 
kabul etmiştir. -ki seneden seDeye artmakta 0 • 

BERLİNDE NASIL KARŞILANDI lan bir hastalığı dolayısile Führer 
Berlin 12 (A.A) y kendisinın bir tayyare kullanma _ 

bir membadan biİdirili ar~ resmi sını kat'i surette me~etm!ş!i- son 
(Devamı dördü l!_Or ..... ela) 1 zamanlarda, bu yasaga rağmen bir ".. . . 

ncu .. ,,..a (Devamı dördüncü sayfada) 
. ..... • 

YARDIM 
Yazan: Selami lu.t SEDES 

Amerikanın yardımı yılan hi
kiyesi oldu. Rivayetler de muh
telif. Kimi yardım sözde kaldı 
diyor, kimi ıecikti diyor, kimi 
de Jard.mwa bollaştığına iddia 
ediyor, 

Blitün bn iddiaların ae dere
ceye kadar doira oldufaııa kas 
tirmek henliz kabil delil; ortada 
lıelllbaşb malam olan ıecine 
.. , ise flmdilik Amerikanın bol 
bol yardım vitlerine devam et
tiğidir, Yardım bollandı mı bil
Jllİyorum amma, yardım vitle· 
rlnin bollandıiı mabakkakbr. 

Ben bn hakikate göz yumup 
:rardımıa bollandığını söyliyea· 
Jere iltihak edeceğim. Fakat bu -
yardımdan kastedilen şey aedir? 
Malzeme değil mi? .• İngilterenin 
malzeme ve mühimmat yardı
mına muhtaç olduğu meydanda. 
Altı aydır bu ihtı~ acım davul 
çalarak ilan edi)·or. Fakat mal· 

zerne ,.e mühimmat yardımı da
vanın halline ki.fi gelecek mi· 
dir? 

Harbin bU&lin)ıü durumu, mu. 
anam bir davayı sona erdirebil
mek için yalnız makine yardı
mının kifi gelmiyeeeğini belli 
ediy~. Bu~~n makineden ziya
de, hıç dcgılse makineye yete
cek kadar insan yardımına ihti-

• yaç var. Yalnız makinenin bek
lenilen ve ümit edilen işi başa
racağını havsala kolay kolay ka
bul edemez. Benim anladığım 
yardım, sözün tam mônasile yar. 
dım şudur: Amerikanın harbe 
girmesi. Elden eeldili kadar 
yardım etmekten nıüsbeı netice 
alınamadığı görülmüstür. Ame
rika harbe girmekle geciktiği 
müddet aktif yardım da gecike
cektir, Bugün vadedilen ardıın
lar yerine getirilse bile hugiinkü 
§artlar içinde bana g(ire pasif 
yar41wı olmaktan ileri ge~eme&. 
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SAYFA-~ 

evlevilik Nedir? 
Celaleddini Rumi Kimdir? 

Genç şairler ve 
alaturka musiki ı 

, 

yazan: ZİYA ŞAKIR 11 ·Yazık oldu Süleyman efendiye• 

1 

mıibdii Orhan Veli yeni bir şiir k ı 

- 83 - tabı çı~~rdı". İçinde iki arkad~~ınu 
(Scrtabhah) yalıut (aşçı dede) ların intizamlarını mnhafaıa eyle· ı daha şıırlerı bulunan ltu kitabıı 

·.'.\'lcvlevi tarikinin teşkilat ve teş· nıek, kolay bir iş değıd~.ır.:. (Semi· başınd~ .şiirin uzunca bi~ t.arifi ~' 
rı.f~t'.nda, dergihlarm rn büyük 1'İİ· zen dede) büyük lnr sukü11etle v.e 1 ı.u t~rıfın .arasında mvsıkıye dau 
bıtıdır, Ve (sertarik)dcıı sonra. ayak ışaretlerıle, bunların yerlerı· •da bır haylı satırlar var. Bu satır 
lkınci gelir. Vazifosi, "'" derecede ı nı tayin _eder. Ve dalgıın dervişlere larda deniliy.o~ ki: ~Güz.el san'•!· 
aııihimdir. Bu va•ife. zahiren( mat I de •• ayagını yere ~arrnak suretile. !ardan musıkı dahı tabıatı taklit 
bahı şerif)de pış4'u ~·eııı .. klere oe- (selam) başlarını ıhtar eyler. etmemeli, tabiat manzara ve ses· 
"""'' etmek ise de, 8811 i~i, (adam Semazenbaşı, çok meşgul olur· lerini tasvire kalkışmamalı, bir 
pisirmek) ve (insanı kamil) yeti~- sa, semi öğrenmek istiyenleri, t!er- rüzgirı, bir f ... tınayı, bir dalgayı. 
ti;ıııektir. Bunll, sıra•ı gelin<:e, izah vişleri bır (dede) ye tevdi e4er ki bir yangını, bir baru ve top sesini 
edl'ceği·ı. buna da lsemii dedesi) 4enilir. Bir notaya alıp bunları bize musiki di· 
f)ergihın vartdat ve masarifini derviş, kinıden semi öğrenirse ona, ye dinletmemeli!> 

kuntr .. ı etmek, d<'rVi'l"na verilen ve (Senıa dedem) llnvanını verir. Hatt.ii bil münasebetle meşhur 
(nivaz) denilen l•Ylık mangırları). Sema ıneşkt>den ve (mukabelei Çaykovski ile Borodin'in iki meş· 
nrn d<-recelurini lakdır eylt'mek şerif)e iştir. ak eyliyen dervişleri& 1 bur eseri, bu iddiaya muhalif ola· 
sibi maddi ve man.-vi biT hay· hepsine birden (semazen) denilir rak gösteriliyor. 
li mühim işler de, (a<ıçı dt'de)nin ki (sema bılen derviş) demektir. Ş h ld b' . 1 t k 'ki 

· · ·· d . d u a e ızım a a ur a musı 1 
v•ııfesı cuınlı•sın endir. Baş dede - Teşrıfat sırasın a . 

1
' • . b' il . b' 

• • • . L ) genç şaır er ıçın tam ıç mış ır 
Konya d•rgahında (ÇHebı Efen- yerı, lkııdumzen .. aşı uın alt tara· kaft d Ad d• ks · d ksa 

... d'· d • d 0 d "h kı an ır. e ı se enı, o nı ••) .ve, ıger ergıılılarda (şeyh e· fında ır. aıına, erga ın en • 1 t k k 1 • · d · . . . . . asan a a ur a ma am ar ıçın en, 
fendı)lere karsı lıiıtun ınes'ulı.yetı demlı (dede)sıne, bu unvan verı· h. h h' b' be t 

~ .. . . emen emen 1ç ır peşrev, s e, 
deruhte eden en mnhım şahsıvet, hı·. . kı t •· k .. ·· t ·ı k' . · . semaı şar , ur u gos ert enıez ı, 
(a. çı dcde)dir. !fon• bina"'1dır kı, Meydancı dede - Gerek Konya· t b" t' ı rını ay . a ıa ın ses ve ı11anzara a ~ 

gerek çelebı cf<·ndılt•r ve gerek daki dergahta ve gerek diğer hiı· t kl't t · ı ı B ke 
<6'Yh efend'ıl~r dt•ır<•," hlnrın lıu··ıı··ın d "hl d f nen al 1 et mk 1.ş edo sunk. azı tık. 
'!'- · .. .._ , ._... yük erga nr a, vazi esi en ("Ok mancı artn a sını er en yap .. 
unııı~ıınıı onlara "'" rkırlar.. ve ve en teferruatlı olan zabitler, !arı bülbiil taklidi müstesna olmak 
keııdılcrı sadı•ce (manevi ve ruba· (meydancı dede)lerdir ... İki mey- 'ki d 

1 üzere alaturka musı ne ense 
Bı) işler ile mc~gu ehırlar. d<ıncı dede vardır. Ve bunların va· ' 

* . 
T· rikatin tr-şrifMtl mucibince, 

dergahların a•lı erkıiıunı te~kil e· 
d.en bu yük.'lek nırvki •ahibi zabit
lerden sonra, yol sırasile, diğer 

zAbitaııa geçiyoruz. 
Türbedar d•dc - Tiirbei şerif ile 

&en1ihancnin nazırıdır. Mniyyetin· 
ıle . • kifi derecede • (bevvab) de· 
nHen yardımcı dervişleri vardır. 

zifeleri ayrılmıştır. Bunlardan bi· tabiatı taklit ve tasvire yanaşma· 
ri, liçeri me:vdaneısı), diğeri de ı mış, yahut yanaşammıştır. Öyle ise 
(dı~arı meydancısı)dır [l]. Fakat, azizim klirnetçi, şu bizim genç 
dervişleri az olan dergahlarda ve 1 şairlerin şerefine, nevadan bir tak. 
tekkelerde her iki vazife de bir zat 1 sim et de arkasından keman ut, 
tarafından ifa edilir. k .. b'' d buka ·ı t '1n anun, cum uş, ar ı e a m 

[l] (İçeri meydan<:ısı) - (Taşra 
meydancısı). 

. 
taklavat geçin bir çiftetelliye! 

O•man Cemal K.AYGILI 

' 

llCDAM 

15 Mayıs tayyare 
şehitleri ihtifali -Öbürgün Fatihte tayyare şehit

leri abidesi önünde yapılacak 1 

15 Mayıs Perşembe günti Fatih· 
le Tayyare Şehidleri Abidesi ö • 
nünde yapılacak olan Tayyare Şe
hidleri Llıtifali programı dün tes • 
bıt olunarak alakadarlara bildiril
mişt i r. 

programa göre ihtifale saat 13 de 
başlanılacak ve davetlilerle kı •aat, 
mektepliler ve halk iştirak ede • 
cektır. 

Abideye ihtiram çelenkleri ko -

nulup nutukların söylenmesinden 
sonra bir müirez-e tara-f ından ha • 
vaya üç el atış yapılacak ve bunu 
bir resmi geçıd takip edecektir. 

İhtifale başlanırken herkes bir i 
dakika sükut edecek, fabrikalar ve · 
vapurlar düdükl~ı· çalacaklardır 1 

O giln, aziz hava şehıdlerımiun 

hatırasına hi.ırmeten tekmil hava j 
faaliyeti birer saat müddetle tatil 
olunacaktır. -Mesirelerdeki 

gazinolar 
Fiat tarifeleri bugün 

tesbit ediliyor 
Mesirelerdeki içkili, içkisiz, çal· 

gılı ve çalgısız gazıno ve birahane. 
!erin yeni fiyat tarifelerini tesbit 
ve tasdik edecek olan komisyon 
bugün Belediyede Bebxliyc Reis 
muavini Lutfi Aksoyun reisliğinde 
toplanacaktır. Bu toplantıya kay • 
makamlar da iştirak edeceklerdir. 

[ü 

tren 
de hususi 
kalkmadı 

Anadolu ya trenle ikin
ci kafile dün gitti 
Şehrimizden Anadoluya nakle • 

dilecek olan vatandaşlardan tren
le gideceklerin evvelki gün başla. 
nan sevkiyatına dün de devam e • 
dilmiştir. 2 nci kafile dün saat 
14,30 de. İzmite kadar olan istas • 
yonlara gönderilmiştir, 

Nayzeııbo~ı dede - Dergahta bu- fl 1 
lunan (11iyzen), (kudümzen) ve MAHKEMELERDE ve p o L 5 T E Fiyat Mürakabe Komisyonu dün 

(a1·inhliın) denilen (lıaneude)ler· ""'----'!"'"-----------------------/ öğleden sonra Mıntaka Ticaret Mü 

Mürakabe Komisyonunun 
dünkü toplanhaı 

Fa.kat beyannam'C verenlerin hep 
si gelmedikleri için hususi tren 
kaldırılmıyarak posta ve yolcu tre
nile gönderilmişlerdir. 

1940 programına dahil yollar 
den mürekkep olan musiki hcy'eti- dürlüğiınde toplanarak bazı ihti • 
nin (şefi)dir. Vazifesi, (mukabe- Ispanaktan zehirlendigı"'. sanılan kar hadiselerini ve et fiyatlarım 

Mali yıl sonunun yaklaşması ü. 
zerine Belediyenin 1940 mali yılı 

yol programına dahil yollardan 
mütebaki kalanlarının da tamirle
rine geçilmiştir. Diğer taraftan 
son aylarda belediyece 119 bin 19 
liralık yol yaptırılmıştır. Bunlar 
meyanında Nişantaşında Emlak 
caddesine 18 bin lira, Saman yolu· 
na 9822 lira, Şişli • Pazaryeri yo • 
!una 3999 lira, Kurtuluş - Barut • 
hane yoluna 4300 lira, Şışhane 

mey anına 5363 lira, Mezbaha ıçin 
deki yollara 3432 lira sarfolun • 
muştur. Ayrıca son aylarda Husu. 
si İdare bütçesinden de 4fü bin li· 
ralık yol ill§8 ve tamir olunmuş · 
tur. 

lei ~eril) esnasında, hinin musiki tetki ketmiştir , Komisyon dünkü 

kısımlarını idare rtmck, ve diğer kadının barsa g"' ı düg"' ümlenmiş toplantısında kuzu etine de azami 
umanlarda nilyzenl•r yeti~tirmek· ı satış fiyat koymağı muvafık gör. 
tir. Teşrifat sırasınd;ıki mevkii, aş- ------------------ müştür. Fiyatlar önümüzd'Cki top· 
çı dededen sonra gclır. B l h h • d l• ld " lantıda kararlaştınlacaktır. 

b . 1 eyog" u asta anesın e ame ıyat yapı ıgı Kudümzen a~t - Kuduın ça an Merkezi Avrupa ve 
ve iıyini şerif okuyan haueııdelerin halde kurtarılamadı ve dün öldü Almanyaya catıılar 
başıdır. Teşrifat sıra'1nda, nay-Len· 
başıtlan sonra gelir. Vazifrsı, nıu· 
kabelei şerif esnasında kudümzen-
leri idare etmek, diger boş zaman· 
larında da, kudümzen ve (ayin· 
bin) yetiştirmektir ... Ayinhıinlar, 
en güzel sesilerden seçilir. Bunlara 
musiki makam ve fasılları öğreti· 
lir. Risaletmeap Efendimizin med· 
hiisenasını ihtiva eden (na'ti şe· 

rlf)lerle, (Cenabı Mevlana)nın en 
parlak gazelleri czberlrtilir. Türk 
musikisi üzerinde çok büyük tesir 
yapmış olan Mevlevi musikisinin 
büyük üstadlarından bazıları, hun· 
ların arasından yetişmi~tir. Suası 
gelince mu(assal izahat verilerek
lir. 

Kazancı dede - Aşçı dedenin, 
muavinidir. Vuifesi, matbahı şerif 
işlerine nezaret etmekle beraber, 
(matbah canları)nı terbiye etmek· 
tir. Bu itibarla mevkii ve işi çok 
mühimdir. Teşrifatta, bütiin (can)· 
!arın en altında oturur. Ondan son. 
ra, hiç kimsenin oturması, usulden 
değildir. 

Semazenbaşı - Teşrifaf sırasın· 
da, (türbedar dede)dcn sonra gelir, 
Vazifesi, derviş ve muhiplere (se· 
ma) öğretmektir. Ve, (mukabelei 
şerif) esnasında, sema eden derviş. 
!ere, nezaret eylemektir ... Bil zatın, 
seına esnasındaki vazifesi, çok mil· 
ilim ve naziktir. Semahanede, ha· 
un adetleri pek fazla olan derviş· 
lerl, sema halinde idare etmek, on· 

Beyoğlunda oturan Hasan kızı 
Ayşe bır hafta evvel pişırdıği ispa
nağı yedikten sonra karnında bır 
veca hi~lmiş, zehırlendiğıni zan· 
nederek Beyoğlu hastanesıne kal. 
dırılmı.ştır. Hastanede yapılan mu. 
ayene neticesinde barsağının dü • 
ğüml'Cndığı anlaşılmış, bır ameli -
yat yapılmıştır. Ayşe dun hastane.. 
de ölmüş, cesedı muayene eden 
adliye doktoru Hikmet Tümer def. 
nıne ruhsat vermıştır. 

Kadını iğfal etmi§ 

Kasımpaşada oturan İhsan, E • 
mıne adınad bır kadını izdıvaç va· 
dıle iğfal ettiği ve hamile bıraktığı 
içın adliyeye verilmiş, aslı ye altın 
cı ceza mahkemesindeki muhak'C • 
mesi dün neticelenmiş, altı ay müd 
detle hapsine karar verilmı.ştır. 

Polise hakaret eden kadın 

Sultanahmedde polis Tuvfiğe ha 
karct eden ve elinde bulunan si • 
midi yüziıne atan Ulviye adliyeye 
verilmiş, asliye birinci ceza mah -
kemcsinde yapılan muhakemesi 
neticesinde suçu sabit görülmüş, 
bir ay müddetle hapsine, 30 lira 
para cezası öd'Cmesine karar veril· 
mıştır. 

Belediye cezalan 
Emniyet altıncı şube memurla • 

rının yaptıkları kontroller netıce. 

sinde 34 markasız hamal, tramvay· 
dan atlıyan on kişi, 15 muhtelif es
naf, 8 şoför, 5 otomobil sah.ibi, Bü. 
yiıkada •e Hey be ide 2 esnaf hak. 
kında ceza zabıUarı tutulmuştur. 

Büyiıkadada Balıkçıl caddesinde 
74 numarada Yaninin fırınında tar 
tısı eksik 32 kilo francala, 40 kilo 

ekmek bulunarak müsadere edil • 
mı.ştir. Dokuz yolcu fazla alan 
3001 numaralı otobüsün şoför ve 
bı letçisi hakkında şiddetli ceza tat 
bık edılmiştir. 

Tramvaya atlarken dü§tÜ 
Galatada Necalibey caddesinde 

hareket halindeki bir tramvaya 
atlamak isteyen Agop çocugu Tak 
for dü~rek başından yaralanmış, 
tedavisi yapılmıştır. 

Arkad"!ını yaralıyan Mustafa 
mahkum oldu 

Samatyada bır fmnda çalışan 

arkadaşı M ustafavı sustalı çakı il ~ 

yaralıyan Mustafa aslıye bırinc 

ceza mahkemesınde dün dört ay 
hapse mahkum edılmiştır. 

Bir çocuğa araba çarptı 
Bostancıda Gümüş sokağında ' 

numaralı evde oturan Ertuğrul ço. 
cuk caddeden geçerken Reeebır 

ı daresindeki araba çarparak yara 
lamış, çocuk tedavi altına alınmı 
Recep yakalanarak tahkikata ba 
lanmıştır. 

Almanya ve Merkez! Avrupa 
memleketleri için satışlar devam 
etmektedir. Dün m.uhtelif mem -
leketlere 417 bin liralık ihracat 
muamel'Csi kaydedilmiştir. Bu me. 
yanda Almanyaya deri, tütün, tif. 
tik, yağlı tohumlar, İsviçreye tif -
tik, Fransaya fındık, Amerikaya 
av derisi satılmıştır. 

Almanyaya tiftik ve yağlı 
tohumlar 

Boyalı §ekerler 

Boyalı şeker yapıp satanların 

belediye m'Cmurları tarafından tec 
Almanyaya satılmış olan 200 bin ziye edildikleri hakkında Şekerci· 

liralık tıftik ve yağlı tohllmlar dün ler Cemiyeti tarafından Belediye 
limanımızdaki vapura yüklenmiş · Reisliğine yapılan müracaat tel • 
tır. Tiftık paralarını taahhüd et • kik olunmuştur. Neticede boyalı 
miş uian Türk Ticaret Bankası bu. şeker imalinde bir mahzur bulu • 
ııünden itibaren lediyata başlıya • namamış fakat sıhhate muzır bo· 
eaktır. yalarla yapıldığı takdirde bun la • 
Yardım Sevenler Cemiyeti rın müsadere edilip amilleri ne ce· 
İstanbul şubesinin bugünkü za verilmesi icap ettiği alakadar· 

toplantısı !ara tebliğ olunmuştur. 

Yardım Sevenler Cemiyetinin 1 Gönüllü Hastabakıcı 
,..,hrimızdeki azalarına da hüviyet 1 kursları 
varakaları verilmesi kararla~lı=ıl • Şehrimizin tekmil hasl aııelerin. 
mışlır. Cemiyetin İstanbul şubesi de açılacak olan gönüllll hastaba . 
ıu maksadla ilk partide 5000 hü · kıeı kurslarına yazılmak için Hal. 

yet varakası hazırlatmaktadır . kevlerıne ve Parti Merkezlerine 
lüviyet varakalarına azaların i • yapılan müracaatlar çok artmıştır. 
imlerilc hangi işlerde ve kollarda Dün de yüzlerce genç kız ve ka· 
alı.şlıkları, yılda ne miktar aidat dın müracaat etmiştir. 
'erdikleri yazılacaktır. Diğer taraftan dün saat H,30 da 
Diğer taraftan İstanbul şubesi i. Gtimüşsuyu askeri hastanesinde 

' re hcy'eti bugün mühim bir top hastabakıcı hemşireler kursunun 
tı yapacaktır. Bil toplantıda ba· dördüncii deVTesi açılarak tedrisa. 

yeni kararlar verilecektir. ta başlanılmıştır. 

ı ıoıs POUTı@ 
r-
Bir ayda 
~-

117 gıda mad
desi bozuk çıktı 

Yazan: Prof. Şükrü Baban 

1E::3raasa, geçen yaz ıığradı· r ğı kaı.ir ve tarihinde 

1 
hem.ea bin seaedir hiç 

misli göriilmeıniş hezimetten soa· 
ra, galipten !tir mütareke ıalep e
derek silahını bırakmlf'ı. O zam11n 

Nisan ayında 1398 
gıda maddesi 

tahlile gönderildi 
Belediye me111urları tarafta· 

dan şehrimizin muhtelif semt
lerindeki esnaftan Nisaa ayı 
icıntll' 1398 gıda maddesi nü
munesi alınarak Belediye 
kımyahaııesinde tahlil olun
nıu~tur. 

Bu gıda maddelerinden 
117 si bozuk ve sıhhate muzır 
çıknııştır. 

Yine ayrıca mezkllr ay için
de Belediye kimyalıanesinde 
tahlil olunan 50 harvani gıda
daıı da 3 ii bozıı k ve yenmiye 
gayrisalih hulunmu~tur. 

Bira satışları 
artmıya başladı 

istihsalin arttırılması 
için tedbir alınıyor 
Yaz mevsiminin gelmesi üzerin'C 

İnhisarlar idaresinin bira satışları 
artmağa başlamıştır. Bu maksadla 
İdare istihsal miktarını tedrici bir 
surette arttırmak için tedbirler al
mağa başlamıştır. İnhisarlar İda:-e· 
si bu sene tevzi vasıtalarını esaslı 
bir surette takviye etmiştir. Bilse. 
beple her mıntakaya en kısa bir 
zamanda islenild igi miktarda bira 
gönderilecektir. Tevziat için lü • 
zumlu m ktarcia şişe stoku da te • 
min edılmiştır. 

Bir genç Taşköp· 
rüden düştü 

Bir gençte pencereyi 
açarken bileği kesildi 
Kadıköyünde Bayramyerinde O· 

turan Sedad Fikirtepe civarında 

Taşköpriıden geçerken müvazene.. 
sini kaybe~rek köprüden düşmüş. 
yaralanmış, tedavi altına alınmış. 
tır. 

Şehremininde oturan Talat sar • 
hoş olarak gece evine gelmiş, camı 
kaldırırken çerçeveyi düşürmüş, 

kırılan camlar bileğini ehemmi • 
yetlı surette kesmiş, baygın bir 
halde ha;taneye kaldırılmıştır. 

Binlerce fite gazoz bo:.mk 
çıktı 

Son gunlerde belediye müfettiş· 
teri ,.e kontrol memurları tarafın. 
dan şchrımiz in muhtelif semtle • 
rinde satılan gazozlar esaslı bir 
muayeneden geçirilmiştir. Bu mu. 
avenelerde binlerce şişe bozuk ga· 
zoz bulunarak müsadere ve imha 
olunmuştur. 

Bunun üzerin'C gazoz imalatha • 
neleri de sıkı bir kontrolden geçi· 
rilmişlir. İmalathanelerde kulla • 
nılmış kapak ve kapsüllerden çu· 
vallarla bulunarak müsadere ve 
imha olunmuş ve bunları kullanan 
'malathane sahiplerine de ceza ke· 
~ilmi.stir. 

bu millet iş !taşına geçecek şerefli 
bir maziye malik ihtiyar bir ku· 
mandan buhıbilmişti. Verdün mü· 
dafii Mar9f1ll Peten aefsini vatani 
için fe4a ve vakfetmeyi göze ala
rak, kaçtm parlimenter sivil itlaM 
yerine kaim olwuıştu. 

O z111118& btt zatın 4izgini kuv• 
vetli ellerine alması iki zıd cereya
nı durdurmuştu. Bir kısım müfrit· 
ler Reisicümhur Löbrün, Başvekil 
Reyao ve sair medis azası olduğu 
halde Afrikaya, müstemlekelere İl· 
tica etmeyi ve orada İngil'z yardı
mile mukavemete de\'amı düşunü
yorlardı. Peten ve Lava! \'atanı bı· 
rakıp sergüzeştler peşinde koşmayı 

muvafık bulmadılar \'e feri akıbet. 
ten sonra ne kurtarılabilirse onu 
kurtarmayı kendilerine gaye edin
diler. 

Bu acıklı günlerde korkulan ikiı;. 
ci bir tehlikeyi de bu yeni hükü· 
met önlemiye muvaffak oldu. Ye· 
nilmenin verdiği acı ,.e ıztırap için· 
df' feveran eden millet, mes'ulleri 
aramak vesilesile intikamlara, 
öç almalara müracaat edebilir ve 
böylece memlekette. düşmanın ek
meğine yağ sürebHe<"ek. bir anur~i 
başlıyabilir ve böylere 1871 hezi· 
metinde Parisle kopan Komün ih· 
tilalinin faciaları tekrarlanabilirdi. 
Buna da Vichy hükumeti mini 
olabildi. 

Fransız Mareşalioıin gayesi ınü· 
tareke içinde harp yaralarını sar· 
mak idi. Bunda imkan ve şartların 
müsaadesi nisbetinde muvaHak ol
du. Harap olan yolları, köprükri 
yaptırdı, yıkılan, yakıln müessese· 
leri, fabrikaları yeniden işler bir 
hale koydu. Bütün bu işleri yapar· 
ken de eski müttefiki İngilizleri 
kabil olduğu kadar ızrar etmemiye 
çalıştı. Galiplerle mesai birlii,\i mi· 
nasını taşıyacak her hareketten 
çekindi. Maamafih bu siyasetine 
rağmen Büyük Britanya, Fransız 
donanmasından hiçbir zaman emin 

ir hale gelemedi ve her dakika 
onu tarassut ve mürakabeden hail 
kalmadı ve bu yüzden Dakar, O· 
ranj hadisesi gibi vukuat eksik ol· 
madı. 

Amerika hidayette Vichy'ye kar
şı pek somurtgan bir sarat göster• 
miş iken yavaş yavaş oraya tevec
cüh etmiye başladı ve nihayet Ruz
velt şahsi bir dostunu sefir olarak 
izam etti. Amiral Leahy yeni bil· 
kıimct üzerinde teskin edici b!r i· 
mil olmıya çalıştı, Vichy'nin Berli· 
ne fazla kaymasına mani oldu. Di· 
ğer taraftan İngilizlerin ablukası· 
nı da hafifletecek ve Fransız iaşe· 
sini az veya çok mümkün kılacak 
tedbirlere. başvurdu. Mister Çör· 
çil'in ablukasında Fransa lehine 
gedik açmak için Amerika matbu· 
atı açık bir mücadeleye girişti. 
Böylece Fransa dürüst politikası· 
nın, hatta son zamanlarda Sen 
Ceymiş kabinesince bile tasdik e· 
dilmesi gi!ıi dikkate değer bir ne· 
tice elde etti; o kadar ki İngiliz 
Başvekili son bir nutkunda Mare· 
şal Petene çok milliyim bir dil kul· 
landı. 

Maamafih muhakkak olan bir ci .. 
bet varsa o da Fraasız siyasetinin 
artık bir dönüm noktasına geldi· 
ğidir. Lava!, Darlan, Dö Brinon 
gibi birçok mühim siyasi rical Al· 
manya ile açıkça bir işbirliği ya· 
pılması taraUarıdırlar. Şimdiye 

da bıle sağa sola çevirmeme mü • yanıma gelip elini uzattı: 
kadar, &sU"lardanberi, iki höyük 

- Ne demek istiyorsunuz, de • ğünüzü maalesef iki senedenberi 
kara Avrupa devleti birbirine sal· 

dim. Muammalı konu~aktan pek anlıyamamıı;sınız .. ve öyle zanne • 

ikinci kısım 
-1-

•• 1936 .• 

( Asteğınen .Ferid• in 
•ıotlanııda.n..) 

Bugün 30 Ağustos .. •çımde tarifi 
mıiımkun olmıyan bır takım se • 
\'inçler dolaı;ıyor .. evV<!•a. bır as • 
ker olduğum ıçin, bu mılli hayra • 
mın verdıği derın bır haz benı tam 
eıanasile rı<!9'eY'C garkedİyOr. Son· 
ra da, çok sevdiğım Berıcti bırkaç 
aat sonra grand üniformalarıın!a 
""'11fll& alıp gezdirmek hevesi.. 

l Resmigeçid başladığı zaman, bü. 
rün İstanbui halkının caddelerı 
doldurduğunu gordum ve bır an 
Berıdı diışündum. Ne olur diyor • 

dum, onu da bu kalabalık halk a • 

saatle vermıvordu Halbukı evvela - Bonıur Ferıd be\', d'Cdı. Her. 
onun ısteklerıne boyun eğmek mec halde Berıde gıdıyorsunuz değil 
burıyetınde ıdım Bu seb-::'ple ba • , mı?. 
kamadım ve yalnız Bendin cFe • Kısaca cevap verıp uzaklaşmak 
rıd. dıyen sesının karşısında sara. istedım: 

rarak yürüdum. _ Evet, dedım. Başka nereye 
Süreklı alkışlar durmadan de • gidebilırım ?.. 

vam edıyordu. Herhalde t>nun kü· Garip bır şekilde gülıimsiyerek 
çüctik ell'Crı de bu alkış l<afılesıne uzakla~mama manı oldll· 
karışıyordu. Bu düşiınce ıle' duy • - Yazık doğrusu.. neş'eli bir 
du~um sevınç bana bır an içın ka. güniıntizti aldatan bır nışanlı ya • 
tı gelm' <tı Birkaç saat sonra nasıl nmda geçırmek sızı sıkmıyacak 

rasında bu geçışı seyrederken gö· olsa onu görerek arzularıma kavu. 

b 1 şacak tım. 

galıba .. 
Bi.ıtün benliğim sarardı. Daha 

bır ~fa bıle görüşmediğım bır ka· 
rlının 

re ı sem .. 

Benım bu arzum bır kaç dakika 
sonra ycrıne geldigı halde, ben ma. 

alcsef onu göremedım . Valruz sesı. 

nı işıtmekle büyük bır haz duy • 
dum. 

Bir cadde dönemecınde ismunın 
çağınlmasile adeta sarardım. Bu 
BerıddJ ve benı çağırıyordu. Fakat 
bakamadun, muhafızı bulundu -
ğum sancak, gözlerımı yuvaların • 

Fakat bu olmadı. Aksı bU" tesa
düf her şeye manı oldu ve ben, ıkı 
•enelık ölmez sevgımı hır dakıka 
ıçınde kaybettım. 

Resmıgeçıdden sonra alelacele 
Köprüye gelıp Kadıköye gılmcğe 
hazırlanmıştım O sırada ıkı hafta 
e\'Vel bır arkadaşım taraiından 

takdım edild ığım bir kadınla kar
şılaştım . Bu Emcl'd i. Benı •skele 
tizerınde görünce güler hır yüzle 

dının bu derece ileri varışı ziya • 
dcsile canımı sıktı: 

- Sözlennizden bir şey anla • 
madım Emel hanım, dedim. 

- Anlamadınız mı? .. Tabii, an· 
lamak ıslemıyorsunuz da onun i. 
çın .. Bend sızı kendi.ımıe öyle gü· 
zel baglamış kı. .. 

İyıce asabıleştun: 

dırmış ve kih biri ve kilb öbürü 
hoşlanmam Emel hanım.. dıyorum kı . bır tesadüf 'Cseri ola • galip gelmiştir. Ucu hucu görül· 
Manıkürlü parmaklarile oyala • rak ben karsınlla çıkmasaydım bu miyen hu ihtilaftan daima başka 

narak cevap verdı: hep bovie devam edecekti. unsurlar istifade edegelmişl.ir. Bu· 
- Bir ikı saatınizı esirgemezse- Gıttikçe fenalaşıyordum. gün bu faslı kapamak vakti gel· 

niz, size bugün çok mühim şeyler- - Gene muammah konuşmağa mi~tir. Viclıy ve tekmil Fransa, 
den bahsedebilırım Ferıd bey .. ak.. başladınız Emel hanım. Anlataca· İngiliz ve Amerikan galebesine in
si halde ayak üstünde hiç birşey ğınız şeylerin bir sıra dahilinde tizaren menfi bir durum muhafaza 
öğrenemezsinız.. olmasını arzu ediyoru.m. Sonra, etmemelidir. Henüz vakit ;ken 

Kurcalanan diışüncelerım altüst sevdığım bir kız hakkında daha Bcrlinle açık bir anlaşma yap· 
oldu. Cok sevdiğim bır kız hak • ciddi koauşmanızı rica ederim. ınalıtlır. Avrupada kurulacak yeni 
kında bırdenbire bu şekilde sözle~- Biraz evvel gülen yüzü birden • nizamın dayaklarından biri olmak 
le karşılaşmam ,bana her şeyı yap bire kırmızılaştı ve adeta bağırır. fırsatı henüz kaçmamıştır. Amiral 
makta ısrarla telkın edıyordu. Ve casına cevap verdi: Darlan'ın sık sık Paris seyahatleri 
ben Kadıköye gitmek içın hazır • - Kendinizi kışlada zannetti • bu muğlak mesele ile şüphesiz ala· 
lanırken, Üsküdara kalkacak bir niz galiba Ferid bey. Karşınızda- kadardır. 
vapura onunla beraber girmeğe ' ki bir asker değil bir kadındır. O. Avrupanın siyasi manzarası sa• 
mecbur oldum.. nun için emreder gibi konuşma • balltan ak.•ama harikulade tahav· 

Ü .. vınız Maamafıh muammalı ko • vüller ar~etmektedir. Akdrniz• st salonda tenhaca bir yere o· 
turduğumuz zaman avn şekilde· nuşmuyorum ve meselenin esasını de, Yakın Şarkta hadiseler bir· 
ki tebessümlerile v~zum~ baktp, söylüyorum. Nişanlınız Berid sizi birini kovalamaktadır. Londranın 

· l aldatıyor anladınız mı? verdig"i haberlere \e yaptığı tah· ellerile de grand üniformamın k _ ·.. . • . 
ı Bütiin vücudüm bir anda el'Ck • 111inlere göt'e Surıye yenı hadısele· 

lıç askısile oynamağa baljladı: 

- İşte böyle sarışın asteğmen .. 
sız, çok çüriik bır yolda yi.ıl'Üd.ü -

trikl<'nmıs gibi tıtremeğe başladı: re şahit olalıilir. Moskovanın ha· 
- Ne diyorsunuz?•.. ıreket hattı Stalin Yoldaşın idar• 

(.Dalıa var) (Devamı üçüncü sayfada) 
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Yugoslavya 
hakkındaki 
Sovyet kararı 

SİNGAPURDAj Avrupa da 

Berlinde bir hatanın 

Amerika, lngiltere, Ho
landa, Avustralya, Bir
manya ve Çin mümeuil-

lerinin İflirakile 

kabulü şeklinde Askeri bir konfe 
tefsir edildi 1 

Berlin, 12 (A.A.) _ Yarı resmi r an S top anıyor 
bir membadan bildirılıyor: TokY.o, 12 (A.A.) - D.N.B. bı, 

• 
yenı 

nasıl 

• 
nızam 

olacak 
.->olonya uml·mi valili. 

ğinin hudutiarı 
neşredildi 

Londra, 12 C A.A.) - Ofi cmustalcil 
'rarutız aJiulılııı •ul Alınan hududunda
' ınuhabll't yı.1.ıyor: 

B~rlin siyasi mabfillerınde, Sov- dırıym: 
yetler Bırliğının Belçıka, Norveç Amerıkanın yenı Çungkıng Bü 
ve bilhassa Yugoolavya elçiliklerı- yük Elçısı Edward Gauss'uıı Çun· 
ni tanımamak hakkındaki kararı kuıg'e geldıgı bıldirılmektt.'<iır 

Alman gazch:leö ilk defa olarak Po
ınya uınnnıt v.ılılıgının hududlarını 
~şretını:;lerdr Hıı lıudııtların dışuıda 
\lınanya taraıındd.o ilhiiK edıtıııış 10,5 

'yon Put"ı·t.ılı kıtlnı~kt.adır. Bu yeni 
uir Avru!-JdJ'·• .\hıı.t11y ının tahakkü

nune dogrn yetıı hır t1<:1tve teşkıl et

.n~ktedır. 

son zamanlar hiidıselerirıın mantı- Gauos, g•zetecılere yaptığı ı,eya
ki bir neticesi olarak telıiloki edıl- natt.; vakıııda Sırıgapur'da asker 
mekledir. bır ko;1feraılli aktcdilecegıni ve bı. 

konferansa Bırleşik Arnerıka, Filı
oin Avu>tralva Holanda Hındıs
lan~, İngLIW~, İ3ırmanya ve Çun· 
kıng mumessillerinin ıştırak eyli
yeceğin ı bildirmiştir. 

Bugün Alman Hariciye Nezare
tinde, Moskovadaki Yugoslav eı

çi:ıınin saıahıyetlerının kaldırılmcı

s, ırnkkında şu beyanatta bulunul
mu'ıtur: 

V.•ktile Yugo•la,-ya hakkında ai
danmış olan yalnız S<ıvyctler Bır
liği değildir, fok9t, bu memleketin 
Üçlc. Paktı imzaya kadar vasıl ola
bileceğini sarumş olan bizzat Al

manya da aldanmtştır. Binnetıce, 

SovyeUer Birliğinin aJol-,ğı bu ted
bir, sun'i sure.tte tc-şkıl cdılmiş o
lan hu devlet hakkında mazıde iş
ledıği bir hatanın kabulunden baş
ka bir şey değildir. 

Tuna nakliyatı 
Romanyada askeri 
idareye devredildi 

Romen Krall 
mareşal oldu 

Bükreş, 12 (A.A.) - Stefani a
jansından: 

Bugün resmi gazetede çıkan bir 
kararname ile on yooı buyuk sana
yi müeö.Sescsi a:;kcri idareye devre
dilmektedir. Bunların arasında Tu
na nakliyat müesseselı:.'rının en bu
yüğü olan <Tuna Seyrısefaın Ru
men Şirketi• bulunmaktadır. 

Btikreş, 12 (A.A.) - Stefaııi a

jansından: 

Polonyalı Yahudilerden ve Yu
nanlılardan mürekkep iki yiiz k~i
l>k yeni bir kafile Targu-Jıu te
mc-rktlz kampına sevkedilmıştir. 

Bükreş, 12 (A.A.) - Rador aıan
ıı bıldıriyor: 

Romanya Kralı Mihail'e dün 

Mareşal rütbesi tevcih edilmiş ve 
Mareşallik asası General Antones
oo tarafırıdan kendısıne mera:;unk 
tevdı edilmiştir. 

Y uğru 1 m u ş ve 
mağşuş afyonlar 

Ofis bu oları da 
satın alacak 

Ankara, 12 (İkdam muhabirin • 
den) - Toprak Mah,uUerı Ofisı 

~ımdıye kadar yaptıgı afyon alun 
larında satuplerıne ıa<ie ettıgı yuğ 

rulmuş ve mağşuş a(yonıan Ja bıı 
defaya mahsus olmak tiz;,re alnı.• 

ğa karar vermı;;tır. Öııumüzdek 
senelerde, bu neviden afyonlar. y 
ne. eskıden olduğu gibı alınmıya 
caktır. Bu nevıden afyonlar 10 Ha 
zıran Salı akşamına kadar İstan 
bulda veya Afyonkarahısarında 
hıplen veya sahıplerının mutc 
medleri ıarafından Toprak Mal 
sulıeri Ofısine teslımı lazımdır. 

Gall!>s, kendisınin de bu konfe
ran•a ı.ştırak edıp etmıyeceğı hak
kındaki- suale k.ıçamaklı lur cevap 
\'E>rmi.ştır . 

İyi malıimat alan mahfılle~de 
talımın edıldiı~ıne gore, <?au.ss. ~ın· 
g.:.ıµur konferan~rn::. Va~ıngtı>n dan 
hu.susi talimat gelırmıştır 

lngilterede her 
ev bir kale 

haline geldi 
Anavatan muhafızları 
talimlerini bitirdiler 
Londra 12 (A.A.) - istila teşeb

büsü olduğu takdırde ikınci müda· 
faa hattını teşkıl edecek olan ana. 
vatan muhafızları bır senelik ha • 
raretli bır lalını devresı gcçırmiş
rer ve bugün tal]lamile hazır bir 
vaziyete gelmışlerdır. Anavatan 
muhafızları kuruluşlarının yıldö -
nümünü Çarşamba gunu tes'id ede 
cek ter ve bu münasebetle bır mu • 
hafız müfrezesi Buckıngham sara
yında nöbet bekliyecektır. 
- Bıdayette mahalli bir gönüllü 
teşkıliıtı olan anavatan muhafız -
tarı şimdi ordudan güç l('frık edi • 
lcbılir ve teçbızatlı bır teı,-ekkül ol 
mu~tur. Mükemmel bir şekilde ta
lım ettirilen anavatan muha-fızla -
rına mensup bazı cüzütamlar ordu 
ıle müşterek manevralar da yap -
mı.şiardır. 

Anavatan muhafız teşkıtitı ol -ı 
mıyan tek bir köy yok b'lhıdır. Bu 
ıtiİıarla, istıla teşebbusü yapılırsa 
her nokta bır kale olacak ve her 
sokak, her ev müdafaa edilt>eektır. 
Her koyde anavatan muhafızlan 
•.ınklara ,.e hücum miifrezelerıne 
•asıl karşı koyacaklarını \'C mıt -

ralyôzlerlc el bombalarını nasıl 
'"ullanacaklarını bilıyortar. 
' ---0---

.art~ Grupu bugün 
toplansyor 

, ı-ara 12 (ikdam muhabirin • 
,'.\.fi.\. ' 

Jenl _ Yarın (bugün). saat on 
, te toplanacak olan Partı Gru • 
.eş ş··k S 

d Harıcıye Vekılı u ru a -
ıun a . h-
·açoğlunun bır haftalık hancı a. 
tıseler hakkında ızahat verınesı 

uhtemeldir. 
-~>---

F ransada ekinlerin 
yarısı mahvoldu 

Vichy. 12 (A.A.l - Effort gaze
esıne göre, bu kış Fransanın ışgal 1 

!tında bulunmıyan kısmında tar
lardakı ekinin en az yarısı soğuk-

.. n mahva-lmuştur. 

cYeni bir nizaının tesisi adı verile-n 
ou ı.a.rzın ikı ceptı~ı vardır. Siyasi cep

e ve ık.LLSadı ~vııe. 

Siyasi bakımdan yeni nizam eski dün 
vacta yaJnıt. bıı tt"k: hilkrm devıet bı
.ıkmak.lattı •• .\lmanya, ilZ t'Ok tabi! ha
t.? konulan topraklar Aln:aııyayı çevir
ıc-ktedır. 

Yeni nizam n1ucibince, sözde ilmi 
ılan bır tattır ihdas edilmlŞtir_ Alman 
ılnıay~n Avrupa devletJerı tabihkleri 
tt. ı-.. >eesıne gore sınıfl;,ıra. ayrılnıakt.adır. 
Bulgarı:-;t.an ve H.onıanya gLbı orta dev
letler .zwı.sch.t"land• Iar mevcuttur. 
..,..,nra Slo\-·akta gıbı tellenki edHen talt 
derecede «Nebenlnnd• ıar vardır. Da
•ıa. sonra Alman hımayesi altında kıs
ınen mılll Uu· idareye nıalık Hohemya 
,ıbi nıt>nıleketlen gf>lıyor. En sonra da 
Polonya uınuml valiliği mevcuttur. 

İşte mahut yenl Avrupa nizam bu 

suretle ortaya çkamaktadır. Bu yeni 
nızamdıı Almanlar istediklerini yap
n1akta serbest olacaklardır. Nazi ,et
crinın beyanatlarına gôre böyle bir 

yeni nizamın bütün Avrupada yani Al

manyanın Afıglo-Sakson plutokrasi'sl 

ıara!ından izaç edBemiyeceğini zannet
tiğini garp mınlakasında tc.slsi lazımdır. 

Bu siyasi tahakküme iktsadi bir tabi
lik inzimam etmektcdi.r, 

Sofyadaki 
Sovyet elçisi 

Dün sabah tayyare 
ile Moskovaya gitti 

Sofya, 12 (A.A.) - Stefani ajan
sından: 

Sovyetler Birliğinin Sof ya Elçisi 
bu sabah tayyare ıle Moskovaya 
hareket etmiştir. 

Japon imparatoru 
Alman heyeti 

reisini kabul etti 
Tokyo, 12 (A.A.) - D.N.B.: 
imparator, Alınan eokonomi hey

eti ı-eısi Wohltalhsı kabul etmıştir. 
Kabulde Alman Biıyük Elçlliı de 
hazır bulunmuştur. 

Janine arkadaşı Loiseau ile 
birlikte matbaaya geldi. Kapı
da duran gar~onu t.'"lil'-" ~el3mla
dıktan sonra asansöre bindi. Talı 
rir he)"'etine tahsU, edilen "alon 
altıncı katta idi. Bu salondan bir 
çok kapılarla birtakım küçük 
odalara geçiliyordu. Gazetenin 
müdHrii böylf.'" istenıi~ti. Ru sa
yt'de başlıca muharrirler kendi
lerine ınahsus odalarda rahatça 
çalışmak, hatta zi~ aret kabul et
mek ve icabında sadec.- kapıla
rını açmak sureme arkada~la
rına bir şer sormak unkinın1 
buluyorlardı. Burada hir gazete 
için elzem olan bir arkadaşlık ve 
anlaşma havası esiyordu 

Portatif bir yazı makinesinde 
çalışan bir gazetecı: 

_ Dava ne oldu? 
--~-----._..... ..................... .., 

&:f'::Y'-~~.;;.~ ASl<ER1 VAZiVET 
~' Hava taarruzları şiddetleniyor 

Diye sordu. Genç kız cevap 
' verdi: 

Son günlerde hava 1ı<1Tbi 

~ddetlt">Mn4, gerek lıı.gı.lttte, 
gi1 rek .ı\l1nan:ıur bü~riik havjı ıa· 

an«ı=larına ge,·ını;;ladıT . lng-ı • 
lizlcr son h1kmrılard<1 çok fazla 
tayycue kutfa11111W.ktadırla,._ ln • 
gilız lıava kuvvetlı-rının ''011 ta. 
arruzlaTı o kada:r ş-iddet!i oı • 
-mıış'uT ki. AlmıanlaT. [1€~"0 .<e

ne olduiiıı gibi. yttıe mııkabelei 

bilmısı! """clnıriyerımte kal • 
mıf1<11' ve taamızların<ı IM?d.e1 
ola-rak ekseriy~!e Londrayı seç• 
mr~leTdir. Btınun sebebı ise, 
Londranın hem yakın. hem de 
büyük bir hedef olma.« ve ge -
1~'1 qiizel bombardımana mü•a.. 

il n.J..:11 1~1n • 

rin atacaklan bombal<ınıı boş 
sahaya düşmesı"" ıJııımaL yok. 

,. Bu taarrıı.ıtar, Alm<11.U1Ta, 
ttL . . nd 
Mayısın bırıncı gUnu en cm 
!>trıncı günü somınıı kadar 132 
caYYareye ırıa.Lolm.uştur. tngilı.z 
hava kuvvetlen ıayıatı.. At -

· -·-~"- ôU-te bıT ma-nıarınkme - -- '"" 
nubetindedir. 

J,.gılız IWlOO ~tteri de, ta-
anıalamıa Ha-rnbtP11 "" Bre • 
meni ıaıt derecede de Em.den 
re R~tteTdam'ı hedef ittihaz et· 
ınektedirltt. 

Son ~. Tobrukta, Sol
lumdıt, H abl!§istanda ve Irakta 
lcayd<I değer mülma harekat ol-

_ Ne olacak, gülünç bir ka· 
rarla neticelendi; idam! 

Salonun hır köşesinden bir ses 
alay etil: 

_ Demek jüri gazaba geldi! 
Janine yazı odasına doğru git

ti. Girmeden evvel bir arkada· 
şına sordu: 

- Patron burada mı? 
- Burada amma hıddeUi. .. Yil· 

zünden düşen bin parça oluvor! 
- Daha iyi! 
Loiseau arkadaşlanna döndü. 

Gene; kızı göstererek: 
- Bugün pek sinirli! 
Dedi. Şakalar, alaylar başladı. 

Genç kız kendisine takılanlara 
lizım gelen cevapları \·erıyor 

ve- herkesi güldürüyordu. Sevil· 
diği bir muhitte olduğu belli idi. 
Seri bir hareketle beresini ve 
ınantosuau çıkardı, sotıra Loi
seau'yu peşinde sürükliyerek 

tı. Kesııam uzun bir iple mez. 

1 KDAM -----
fr BUGUN ""\ DÜNDEN VE .. -·---ı 
1 s ı Y.A sil ( BUGUNDEN _ 
l VAZIYET J • 

,.---....,,,,,.,,,,,,,,,==--. 
Günün Meseleleri 

"·----=--=---=~--'--'"""" 
Bir milletin ha 

Sovy.et_ıer ?irli~inin Jstanbulda ilk tiyatro 
ıkı vazıyetı yııtında mazi 

ve menakabe
lerin tesirleri 

Sovyet!C'r Brliği ıkı üç gün ev1'el 
Norveç, Bcl<;ıka ve Holanda hukıi
metlerınin Moskovadaki mümessıl
lerini tanımamak hu<usunda hır 
karar almıştı. Ahiren. Sovyetler 
Bırliğinin Irak'taki Raşid Ali htl
kümetini tammıya karar verdıği 
de resmen bildırilmekıedır. Irak 
1932 senesinde istiklalini almıış, 

Milletler Cemiyetine de girerek is
tikliili hemen bütün dünyaca ta
nınmı.ştı. Böyle olduğu halde, Sov
yetler Birliği hükümeti Irak'ın is
tiklalini şimdiye kadar tanımamış
tı. Amerika gazeteleri, bu son vazi
yet üzerine bazı tahminlerde bu
lunmıya başlamışlardır. Bazı Ame
rikan gazeteleri bunu Sovyet Rus
yanın Almanyadan çekinmesine 
atfetmekte, bazıları da, Scvyet 
Rusya ile Almanya arasında sıkı 
bir işbirliği kurulmasına doğru bir 
adım olduğu tezini ileri siırmek
tedir. Hatta, bazı Amerikan gaze
teleri, Sovyet Rusyanın Üçlu Pak
ta iltihakını bile muhtemel gör
mektedirler. Maamafih, bütün bu 
mütaleatı ihtiyat kay<lile kabul et
mek ve karşıJamak lazımdı~. 

IRAK'IN TEŞEBBÜSLERİ 

Muhtelif kaynaklardan verilen 
haberlere göre, Irak hükiımcti mad 
di ve manevi yardım hususunda 
birçok memleketlere başvurmuş

tur. Bu meyanda, Hicaz Kralı İb
nissuut, Irak'a, İngiltereye karşı a
çılan mücadelede yardun etmiye
ceğini bildirmiş, himaye talebim 
reddetmiştir. Raşid Alinin şahsi 
mümessilinin Tahranda muvaffa
kcyet elde edemediği bildirilmek
tedir. Kahireye göre, İranın bu hu
mstaki hattı hareketi, bir ademi 
tasvip hareketidir. 

Mısır seyahati - Osmanlı dram kumpa~: 1 
yası-Şehzade başının Ramazan geceleri(~ 

Yazan: Hikmet Nisan .. ~~- Yazan: Hiımid Nuri lrınalı 

Bu müessıf vak'a karşısında İs- nezahet ve san'attan arı, avam sah Milletlerin hayatlarında mazi mi, 
tanbulda tıyatrosuz kalan hey'et, neleri idi. Kendim bilen, göreceği yoksa menkıbeler mi daha kuvvetli 
olduğu gibi doksan kişilık kadro - piyeslerden bır hisse ve ders al • tesirleri yaparlar? Birisi, diğerini 
sile Mısıra gidiyor. Hidiv İsmail mak isteyenler, Manakyana gıder- tamamlar ve milletlerin mazileri 
paşanın büyük sahabet ve hima)"e !er. orada bir iki saat nezih ve fay ile menkıbeleri varlıklarında, mü
sine mazhar olan bu ilk Türk ti • dalı vakit geçirdikten sonra iyi bir dafaa hareketlerinde büyük roller 
yatrosu, Hidivial operasında oyun. intıba ve temiz duygularla muceh. ifa. ederler. Asrımızdaki teknik, 
!ar vermeğe başlıyor ve fevkalade bez olarak çıkarlardı. sosyal, ekonomik büyük ilerleıne
rağbet görüyor. İsmail paşa bizzat Bu tiyatroda oynanan eserlerin lerine, canlı varlıklarına rağmen, 
temsillerin bir kaçında bulunmak- çoğu, Manak~·an tarafından Fran. Birleşik Amerikanın 15 inci yüz 
la İstanbulun bu değerli san'at - sızcadan tercüme edilerek sahne _ yılda, Sultan Fatihin İstanbulu 
karların• bir cemile gösteriyor. 1 ye konurdtt. Bunlar meyanında z~pt~ylediği asırdaki keşfinden 

Kahirede bulunduklan esnada Viktor Ilugo. Dümas, Jorj Ohne, şımdıye kadar harp ve mücadele 
trup·un şefi olan Manakyan rdu, Kapü. gibi rrüelliflerin e _ hususunda büyük mazisi, halk ara-
menfaatine verilen cFazilet ma 'crı çok sevilen ve takdır etli • sında söylenen, bilinen menkıbe-
h1p olur mu?> piyesi, halkın mu l d. !eri yok gibidir. Jorj Vaşington·u,, 

' er ı. 1 ·ı· 1 
azzam t~zahüratile karşılanıv_ or ' o 1 D ngı ız ere karşı yaptığı istikl&J 

~ sman ı ram kumpanyasının 
:.ı:anakyan, İstanbulda oldu<•u g.I t mücadelesile, müteveffa Cümbur-~ ·per uvarı, hatırımızda kaldığına 
Mmrda da kendine bir nıe\•ki ~ :ire şu Eserl<:>rden teşekkül edi - reisi Mister Vilson'un geçen Umu· 

mi Harbe memleketini i ·tirak et-pıyor. ı rdu Zola'n:n Therese Raguin'i, 
K h , ı· k d · t · tirerek, Garp cephesinde bir kısım a ıre ve s en erıye urnesı ·nu Frou, l\!is soka[:ı \'ak'ası, Am 

den İstanbula avdet eden tru ı crika askerinin yaptığı harpten 
mumcu, Guzel Amelya. Madam başka ehemmiyetli harp mazısı,· · 

tekrar şurada burada, S10;yyar ha ntrope ç k h M"h 
!inde oyunlar vermeg"e ba<lıvor'" k z, ocu ırsızı, u en- menkıbeler mevcut değildir, deo.e-

, , sın ızı, Kızılköpı·ü cinayet;, Za- bilir. 
1880 tarihinde, Prens Amadoni ta Y b · k F F Klod "' a anı ız. an an ine, Şimali Aınerika•.·a, Kristof Ko-
rafından Tif ise davet edildiğin • 'efill 0 S h d' K ' l ·' ' «, ersen ya u ı, ciy üye lomb'un bu kıt'ayı keşfinden ,onra 
den, bir Tif!L> seyahatine çıkıyor- dıirli gelın, .:'.\fonte • Kristo (bu • ·ı· ı - h · 
1 lllgı ız erın nıu acır göndermeleri 
ar. ser çok uzun olduğundan, üç ge. ve yerleşmeleri hareketlerı"ne nıu-

Tiflis temsilleri iki sene müd. d · h 1. d 
e e serı a ın e oynanırdı.) Ak - kabil, Cenubi Ameril:~"B dahı" en 

detle, yazın orası, kışın İstanbul 'ör K' K 1 s ' 
ın, on es ara, Vatan (V. fazla İspa:ıyollar, Latin dig· er mı·ı-

olmak üzere devam ediyor. Bu ' d • ) H 
>ar Unun · aydudlar, Sezar Bor- !etlerden İtalyanlar, Fransızlar, bir 

turnede Aleksanyan, Binemeci • ı" iya L"k B · 
• u res orııya ıle, Düma'nın kısım Cermenler yerl"'<mişler, inı-

yanlar, (karı koca) S•ncakyan v• Lfp·emut L d K l -, -.,- , . • a anı o ame ya) sı, ha'eyledikleri kırmızı derili "erli 
komik Triantz da Maı.ak v. ana re - <'k ~k · k o · h ' m, cı arı, emır ane müdürü insanlar yerine bu kıt'anın sakin-
fakat edıv. orlar. Saison'a •Par\s Oi\a el t b' · ·b· ' n er a ıuı. .. gı ı yüze ya. leri ve sahipleri haline gelmişler, 
fukarası• PIV'CSile başlanıp, umu - kın eser. böylece Kanadada Fransız, Avus
miyetle melodramlar oynanıyor Şunu da ilave etmeli ki, Manak- tralyada İngiliz lisanının, killtürü
Şekspir ve Şiller'e de, •Hamlet., yan, Tiflisten avdetinde, bu kum- nün hakimiyeti gibi, Şimali Ar.ıe· 
Haydudlar•, cOteHo. gibi traje • panyayı kurmadan evvel, bir ope- rikada İngilizce, Cenubi Am·rika

İngiliz gazeteleri İspanyanın Al- dilorle büvük bir yer verilivor... ret kumpanyase teşkil etmiş, bu da ise bilhassa İspanyolca ana dili 
man askerlerinin Cebelültarık'a Bundan da anla<ılıyor ki. üstad, hey'et 1881 evailinde, ~yoğlunda halinde kalmıştı. 

1 , .. d tt" . b orada da •an'atinin inceliklerini Talı'mhanede (1) cCroı"ssant. tı·yat * 
CEBELÜTl'ARIK'A TAARRUZ 

geçır.e erme musaa e e ıgını, u 
l d ve mesleğinin büyük kudretini tak r d b" d" Es iıusu.sta bir mukavele imza •n ı- osun a ır uzüneden fazla ope ~ atirlerinin veya •Mittologie ... 

~ını bildirmektedirler. Almarya, dir ettirmiş, unutulmaz bir hatıra ret oynamıştır. !erinde büyük ciltlere ayrılmış e-
hpanyanın iaşe hususunda göster- bırakmıştır. Bu operetler de Orphe aux en • serleri ihtiva eyliye<:ek miktarda 
d iği tereddüdü izale etmek üzere * fers, La Mascotte, Les Brigands, fazla olduğu Arapların, mazileri, 
iaşe meselesini taahhüt etmiş, bu Manakyanın kendi nam ve hesa. Madame Angot, Leblebici Horhor menkıbeleri de çok kuvvetli, ehem-
mukavele imzalanmıştır. Söylen- hına, İslanbulda kurduğu ve 1914 Köse kahya, Arifin hilesi vesai~ miyctlidir. Mağrib denilen Fas, 
diğinc ı;~ı e, Alman kuvvetleri l 5 Umumi Harbine kadar temadi ve gibi, muhite zevk ve hayal saçan, Cezayir, Tunus Araplarile Libya, 
Mayıstan sonra harekete geç<p Is- tekamül ettirdiği ilk tiytaro, bu ve çok sevilen operetlerdi. !\fısır, Hicaz, Suriye, Filistin, Ye. 
pan>.ıdan geçerek Ccbclüttarık'a THlis seyahatinden sonra vücude * men, Irak Araplarının lisanları &o 

taarrı .. :a başlı}acaklardır. ·geLirilen •Ü>manlı Dram kumpan- İstanbulun tiyatro terbiyesini ııasında blnllr, ffve itibarile farklar 
1f. yası• dır. bu suretle ba1aran Manakyan, ya· göstermektedir. Bu mJUetler eski 

Polonya Başvekili 
İnj!iltereye döndü 
Londra. 12 (A.A.) - Polonya 

Başvekili General Sıkornki Ameri
kadan İngillereyc gönderilmekte 
olan Amerikan bombardman tay
yarelerinden birile Londraya dön
müştür 

ı Büyük Zabıta R<ım:nı: 13 

r~ KEDi -"' 
il GÖZLÜ 1 
1\..-ADAM-Jı 
ıTürkçesi M. Feridunj 

A 

bahaya doğru sürükleniyormuf 
gibi istemiye istemiye gidiyordu. 

- Patron !azacak! 
Diyordu. 

- Sen patronun kızdığını gor
dün mü? 

- Çok! 
- Beıı görmedim. Onun için 

nıerak ... ~diyorum! 

•Büyük Gıızete•niıı patronu 
Paller zamanın en muktedir ga
zetecilerinden biri olmakla ma
ruftu. Bir vak'anın ehemmiyet ı
nı evvelden ölçebilmek hassası· 
na malik ti. Anketlerinin bazıla
rı büyıik bir şiıhret kazanmıştı. 
Muhabir sıiatile dunyay> dolaş
mıya alışmış olduğundan gazete· 
nin müdürlüğünü kabul ederken 
kalbinde adeta bir acı hissetmiş
ti. :;iimdi genç gazetuileri yetiş· 
lirmekten büyük bir zevk alı· 
yordu. J anine eh kabiliyetli, eıı 
sevdiği taleberden biri idi. 

Genç kızın arkasında Loiseau 
olduğu halde içeri girdiğini gö
rünce ııeş'e]i bir tavırla sordu: 

- Ne haber? .. Sen mahkeme
den geliyorsun değil mi? .. Ne
tice ne oldu? 

Janine kısaca cevap verdi: 
- Laumier mahkôm oldu. 

Bu hey'et, kışın Ramazanda Şeb zın sayfiyelerde oynarken ,kışın bir medeniyetin, fütubatm, mazi. 
zad~başında, yazın da Kadıköyün- da İzmir. Tekirdağı, Edirne Se _ nin, Tarık ibni Zeyyadın ismine 
de Zambaoğlu bahçesinde temsiL liinik. Manastır, Üsküp, S~sun izafetle anılan Cebelüttarık Boğa· 
!er verirdı. ~ibi kalabalık şehirlere de turne • zını, dağlarını geçerek İspanya fü
Yıne o sıralarda Abdi, Hasan, ler teskll ediyor, İstanbuldan uzak tuhatının, idaresinin, sanayii nefi. 

Şevki, Ali Rıza gibi komikler de yaşayanlvrı da san'at kudretile tes.. sesinin ubi sahibidirler. 
birer kump.ınva teşkil etmişler, hir etmekten geri kalmıyordu. * 
tülıiat oyunları verirlerdi. O devirde yaşayanlar, fstanbu _ Mesela Mısırın, Miladı İsıi'dan 

Bunlar. eğlenmek ve gülmek ar. !un ramazanlarını, hususile Şehza- üç buçuk asır evvel Büyük İsken
zu>unıı ıılıar eden halk ile dolar, debaşının sahur vaktine kadar na. der tarafından işgaline, daha ev

.ıl dolup boşaldığını, otuz gece ve! ve sonra çeşitli istilalara. iş
müddetle bütün İstanbul halkına gollere, sahiplere sahne olmasına 
nasıl bir eğlence yeri olduğunu rağmen milli ve kültürel menudi
pekala hatırlarlar.. yetini hiçbir suretle bozmamış 

-Küreğe mi? 
- Hayır! 
Bu cevabı Loiseau vermişti. 

Miinalı bir tavırla elini ensesin
de gezdirdi. Müdür hayretini fa
de eden bir ıslık çaldı. 

Tıyatroların kapıları, el ile ya _ h_~ı~ ile ~eskfuı bulunduğunu gö
zılmış reııg5reıık iliınları okumak- ruruz. ~ıger. Arap mem!eketlerın
la meşgul bir sürü halk kütlesinin ı de de boyledır. 
hücumuna maruz kalır, içeri gir • Sabık Osmanlı. ~mparatorl~ğu, 
mek veya girdikten sonra dışarı Ar~p memleketlennı asırlarca ıda
çıkabilmek, Direkler Aras d resınde bulundurmuş, fakat m:m 

- Ben davayı takip etmedim, 
dedi. Fakat kafi deliller buluna
madığını zannediyorum, ın a ra. b. 1 · kül" ı·· 1 · ·· f hat yürüyebilmek bir hayli mü kü ıs erıne ve • ur erıne nu uz e-

Genç kız başını salladı: latla elde edilirdi. ş dememiı. tesır yapamamıştı. 
Hazreti Muhammed'le islaın di-- Ben de işte bunun için size 

müracaat ediyorum, dedi. Adli 
bir hata kaşısında bulunduğu
muza kaniim. 

Paller genç kızın yuzune me
rakla baktı. Fakat bir şey söy
lemedi. Janine devam etti: 

- Evet, bir yanlışlık oldup 
muhakkak. .. Tahkikata başlasak 
iyı olacak ... 

- Polis tahkikat yaptı ya! 
- Yaptı amma )•anıldı. Cina-

yet ortaya çıkar çıkmaz. Katili 
bulduğunu zannetti ve başka 

mücrimler arayacağına Laumi~ 
er aleyhine delil toplamakla 
me~ul oldu. 

Tiyatrolara girmek isteyen halk 
intihap ettiği sahne ile seviye V..: 
derecesini kendi tayin ederdi. Bu 
itibarla, Manakyanın müdavimleri 
Darülfünun, hukuk, ve tıbbiye ta. 
lebelerile, memleketin münevver 
tabakasını teşkil eder, Fransızca • 
ya vükufu olmayıp da Beyoğluna 
gelen ecnebi turneleri seyredemi • 
yenler, .Osmanlı Dram kumpanya. 
sı• nın oynadığı ayni piyesleri, ec. 
nebi artistlerden aşağı kalmıvan 
Manakyan ve arkadaşlari!e gÖr -
mekle bu noksanı telafi ederler -
di. (2) 

(1) Şimdiki Taksim - Talimluı.. 
ne malıaltesi. 

(2) Bu seriye aid ilk yazılar 
9 • 10 - 12/S c!e çıkımı§tır. 

Paller koltuğuna yaslandı. O 
aralık telefon çaldı. Rahatsız e
dildiğini gösteren bir hareketle 
ahizeyi kulağına götürdü. Fakat 
bir sani)'e sonra yüzünün değiş- Fransız muamması 
tiği görıildü. (Baş tarafı % nci sayfada) 

- Tabii efendim... Muhak- makinesine filen el koymasi!e mu
kak. .. Anladım efendiın .•. Bizzat hakkak kat'i bir istılı.amet alaeak
ben meşgul olacağım... tır. Bu seyrin imkanlarına göre 
Dediği işitildi. Genç kız sem- hazır olmak ve hep akan cereyan

pati ile patronuna bakıyordu. Bu !ara uyarak sürüklenmemek vakti
faal ve zeki adama bağlanmıştı. di:r. Bütün bu endişeler Fra,,,;ız 
Patronun telefonda cevap verir- politikasının muammalı vaziyetini 
ken bir yandan da kendisi tara- izah ve tenvir eder. Bütün Avrupa 
fındaıı ileri sürdıiğü teklifi dü- millederi uyanık \'e cevval bulun
şündüğünü tahmin ediyordu. mak ıztırarındadırlar. Eğer hadi
Janine aldanmamıstı. Müdiır il- selerin seline kendilerini kaptır
hiıeyi yerine koyar koymaz >or- mak istemiyorlarsa.~ 

iıı: (Daha .aı) Hiıacyin Şükrü BABAN 

ni, Kur'naı Kerim'in arap~a li~anı 
ile islim diğer milletlerdeki okun
ması gibi ahval, Arap kültüriinıin 
diğer milletlerinkine tesirlerıni 
gösterir. 

Irak hidiseleri, geçen Cihan Har
binden sonra Filistine Musevi mu
hacirler iskanındaki ısrarlarddn 
d?ğan Arap milletlerin endişelerı
nın, mubalefeUeri11in yeni bir saf
hası telikki olunabilir. Mısır cep
hesinde bayati müdafaa ve miica
dele ile meşgul iken, Arap millet
lerin fili mukavemetlerine 'ehep 
olacak hadiselerin çıkamamasına 
dikkat eylemek, İngiltere hükiime
ti için daha basiretkarane bir ha
reket teşkil edecekti. 

Har;ciyene tayinler 
Ankara, 12 (İkdam muhabirin • 

den) - Temmuzda tekaüde sev • 
kedileceic olan Berlin elçiliğı müs
teşarı Nureddin Ferruhun yenne 
merkezden Kemal Nejad, Ha1'!b 

konsolosu Selimin yerine merkez. 
den Reşad Erhan, Haleb muaV\n 
konsolosu Bt>kırin yerine merkez -
den Rüştü tayin e<lilmişlerdir. Pa
ris elçiliği katibi Fatin merkeze a.. 
lınarak yerine Cemil Nafı, Kôsten

ee muavin konsolosluguna m<>r -

kezden Arif Horlaç tayin ed.i.lmtş. 
ijr. 
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Kırkpınar 
güreşleri 

Tekirdağlı Hüseyin 
yine yağlı güreş şam

piyonu oldu 
F.dfrııe, (İkdam Muhabirinden) 

Edlrnede .ber sene anane eeldinde 7a
pılmaJı:ta olan Kırkpınar yaglı güreı 
miısabakaları Saray içinde yapılmıştır. 

Giı.reşlere başlamadan önce reşml ve 
hususi teşekküller tarafından Atatürk 
heykeline çelenk lı:oıımuş, büyüklerimiz 
hürmetle anumışbr. 

Müt..akiben Adalı Halil pehlivanın 

mezarı ziyaret olunmuş ve kabre bir 
çelenk konulmuştur. 

İki eenedenberi Türkiye yağlı &üret 
baı pehlivanı anlık kemerini muhafaza 
eden Tekirdağlı Hüseyin bu sene de 
mü.sa bak ayı ka.zanar•k kemere sahip 
olmuştur. 

Cümhuriyet Halk Partisi tarafından 
müsabaka galiplerine milkAlat olarak 
hususi surette hazırlatılmış olan altın 

fiCP saatleri umumi mllfettiı, Parti mü
tettiııi vali ve organizatörler tarafından 
merasimle Yerilm.iştlr. 

--410----

Rudolf Hess 

HİTL ER Hava harbi 
(Bat wab 1 inci sayfatla) (Baı taraf• 1 inci sa)fada) 

kıymetli üsler temin etmiş bulun- Doı·t bombardıman tayyare,; bu h.1-
ması Mussoliniyi Hitlerin temayül- rekattan dönmemiı;tır. 

Sahil servislne mensup tayyareleri
leri hakkında bazı endi,.-;elere sev- ıniz bu gece Yumwden ve teksel ada
keylemiştir, Filhakika avutucu ba- sındaki deniz tayyareleri üssüne hücum 
zı tatlı sözler bir taarfa bırakılırsa eımiılerdir, Bu harekata i>;tirak eden 
bu temayüller İtalyaya, İspanya ve tayyarelerimizin hepsi ü,şüne dönmiıs-

Farnsaya verilen ehemmiyetten t~GİLTEREYE BAVA TAABJltJZU 
fazla bir ehemmiyet verilmediğini Londra, 12 CA.A.) _ İngiliz hava 
göstermektedir. Söylendiğine göre ve dahiU enuıiyet nezaretlerinln teb-
Musso-Iini, Hitlerin Selanik'i aJni liği: · 
zamanda üç devlete, İtalyaya:Yu- Pazar akşamı, bir miktar d~man 
goslavyaya ve Bulgaristana tek'ı tayyaresi Dorset .ahiline yaklaşmıştır. 
ettigın". e dair sarih deliller elde .f.- Dıişman tayyarelerin! avcılarımız ön

lemiş ve ancak bunlardan ki.lçük bir 
tikten sonra bu kanaate varmıştır. kısııoı memleket Jçıne dalabilmiı;tir. 
Yugoslavya bertaraf edildikten Düşman bomba ve av tayyareleri şarki 
sonra Mussolininin korkusu Hitle- Kent sahili ile Taymls mensabını da 

' Sl I"t ] ilh aşmıştır. Bunlarda memleket içine an-
rın, ovenyanın a yaya akım ak kı b' --• d bil. de · · 
k~~· ·· "d" c sa ır me-...e a ın cınnış-

ö.Ll gormesı ır. Mussolininin di- !erdir. 
g·er bir k ku d N' ,. !tal . o: su a ıce ın yaya 9 GÖNDE 91 DÜŞMAN TAYYAJtESi 
ilhakı lehınde Almanyada başlıyan DtlŞÜlltlLDtl 
neşriyatın Vichy hükumetini taz-

iKDAM 

IRAKTA 
lb.ıt tarafı 1 inci sayfada) 

harekete müzaheret edemiyeceği -
ni bildirmiştir. İbnissuud Raşid A
liyi himaye etmeyi reddeylemiş -
Jr. 
Diğer bazı haberlere göre Raşıd 

Alinin şahsi mümessili Tahranda 
da bir muvaffakiyet elde edeme • 
miştir. 

İranın Irak hadiseleri karşısın -
daki resmi hattı hareketi tam bir 
ademi tasvib mahiyetindedir. 

BIUTBA İŞGAL EDİLDİ 
Kahire, 12 (A.A.) - İngiliz Or

taşark umumi karargahının teb • 
!iği: 

Irakta, Rabbaniye ve Basrada 
sükun hüküm sürmektedir. Mo • 
törlü kuvvetlerimiz, Rutbayı işgal 
etmişlerdir. 

N evyork 12 (A.A.) United 

B. Ruzvelt 
iyi eşti 

Dün öğleden sonra 
çalışmaya başladı 

Vaşington, 12 (A.A.) - Beyaz Saray
dan bildirild:igine- göre, Roosevelt, şon 
rahatsJz.hğından dolayı halsiz. olmakla 
beraber bugün kendisini iyi hjssetmek
tedir. 

Roosevelt, bU&iin öğleden evvel, A .. 
vustralyiİ Başvekili Menzies1i kabul et
miş, Hull,'u öğle yemeğine davet eyle
miş ve öğleden sonra da kiralama ve 
ödünç verme kanununun tatbikatına 

memur Hary Honkins ile çaJışmışhr. 

• 
ispanyanın 

vaziyeti 
yik roaksadile yapıl.makta olması Londra, 12 (A.A.) - Mayısın ilk 9 Press ajansının Kahiredeki mu -

goccsı zarfında Büyük Britanyayı bom- habı'rı' bı'ldı'rı·y r (Baı tarafı 1 inci sayfada) 
ve Fransa bu hususta yumn•aklık 0 : d b -, banhmana gelen Alman bombardıman . 1 en aşka hiçbir amil müe>sir ol-
go"sterdı'ği takdı"rde Hı"tlerı'n Fran- 1 · · 1 Ingiliz er Irak kıt'alarını Hah -tayyare erının 91' düşürülmüştür. Bu mamıştır. Bu siya.sete inhirafsız o-
saya karşı himayekar bir vaziyet rakkv.ın hava harbinde uzaktan dahi baniye hava meydanından Bağda. !arak devam edelim.• 
alınası ihtimalidir. yakl31lamamu olan bir rekor teşkil et.- dın 50 kilometre garbında bulu • İngiltere aleyhindeki bu sistemli 

Bu haberleri alan diplomatik mektedir. nan Faluca Jle Bağdadın şimalinde . İs 
9 gecede 91 \ayyare düşilrülmeslııde- k"' R ~".ı.k· "d , neşrıyat, panyayı idare edenle-

mahfillerde söylendig"ine göre, aın amaw u" ı mu a:ıaa mev • İn 
(B fı ki ehemmiyet, büt!ın nisan ayı zarfında rin esasen çoktanberi giltereye 

aı tara 1 inci sayfada) Musso!ini İtalyayı üçüncü plfuıda 90 tayyare düş!lrüldilğil ıöı önünde zilerine çekilıneğe mecbur etmiş - muhalif ve Mihvere meyyal olan 
tayyare ele geçlrıııeğe muvaffak bırakacak olan bir Sovyet - Alman tutulunca bllbıwa lebarüz eder. !erdir. · ti · • lru ı d' d'kl · 
olmuştur. 10 Mayıs Cumartesi gü- yakınlığından da korkmaktadır. ALMAN TEBı.iGi Irak kıt'aları İngiliz kuvvetleri.. ".~atese. erını vvet en ır 1 erıni 
nu- •• t 18 1 ında H A · ll · h k t• · d d k · 1 gos nyor. -a su ar , ess, 1ilgs • Mülakattan maksadın, Amerikanın &rıın. ız CA.A.) _ D. N. B. aJaıw nın erı are e ını ur urma ı • • 
burg'dan tayyare ile hareket etmiş gittikçe daha açık bir tarzda va- bUdrlyor: çin Frat Mhrinin bendlerini aça- l\fihverın, İspanyayı kendi lehin 
ve şimdiye kadar bu uçuştan geri ziyet almasından doğan vaziyetin in.ıliz 1ı& .... lı:uvvetk!ri 11/12 -Y• rak Faluca ile Bağdad arasındaki de harbe sokmak için, devamlı bir 
dönmemiştir. Bıraktığı bir mektup, de tetkiki olabilir. .--ı tfma.ll Almaı!J'• üzerine ~._ araziyi su altmda bırakmışlardır. tazyik yaptığına şüphe yoktur. İs-
maalesef bir zihin tagayyürü alA • Herhalde Hitlerin Florence ve Ha.mburı ve Bremen'e hücum iımlşler- IRAK TEBLİGİ panya, şimdi değil, daha dahili 
metleri göstermekte ve bu da 1 Brenner mülakatları gibi bir mü- dlr. iııPia ıanattlerinm Bremen'e Bağdad 12 (A.A.) - 13 numaralı harp içinde iken İngiltere ile Fran-
H ,. . t h art k b 1. k - . bmıda.n evvdld OSD lkl alımda yaptıit· t hl.. sanın zayıf, beceriksiz ve ileriyi 

_ess ın cınne ay a ma ur an a at yapılmasının munasıp olaca- lan ~b yine şehrin -emdekl meıt- e ıg: göremiyen siyasetleri yüzünden 
gıtmlş olmasından endişe ettirmek- ğma karar verdiği henüz teeyyüt 1 kün mıMı.a.lkler bomb·ı·~~·-tır. Son Bir düşman bombardıman tay • İ 

~·... ı talya ve 4lmanya tarafından ka-
~edir. etmemiştir. Binaenaleyh Hitlerin hil<'um "81la0ırula amellya.t salon11Jla ısa. yaresi Rutba civarında bulunan ıl 

Führer, derhal, bu uçuşlardan bu mülakatı sırf Mihverin demok· b<$ eden Bremen'dek.I bıiyü.k ıehtr has· ordu ve polis kuvvetleri üzerinde zan mıştı. 
haberdar olan ve Führerin yasağı- rasilere karş:ı mütesanit oldukları- taııan..ıı bombalarla yeniden ha.sara. uçmuş ve bunların İngiliz kıt'ala. İspanyanın da, İtalya gibi daha 
nı bilmelerine rağmen bu uçuşlara nı ilan etmek için kabul edeceği ;:!~oı:;:,"" ısaıı::a ..;::;';'~!:"~ rı olduğunu zannederek alçalmış geçen sene Haziranında harbe gir
mani olmamış bulunan veyahud i. ve bunun ise İtalyaya herhangi bir tur. ~hhdut miktar da 1ntııa.ı.. _;::,,. ve bir mesaj atmıştır. Mitralyöz • meyişinin sebebi, İspanyol milleti
cap ettiği takdirde bu uçuşları ih. tavizde bulunacağı manasını ifade a.ı..ıan liman ırunıua..mda bir ı:M< ı !erimizin şiddetli ateşine tutulan nin çok yorgun olmasından, Fran-
bar etmemiş olan Hess'in yaverle- etmiyeceği söylenmektedir. hancv deş, ~. da h!k1'1 dlklie ı tayyarenin hasara uğramış olması konun kazandığı zafere rağmen 
rinin tevkifini emreylemiştir. = dlsl.:1:. :':'ı:viller al'&- muhtemelclir. Birahare bir miktar hnlkın ikiye ayrılmış bulunmasın-

Bu vaziyette, Nasyonal • Sosya.. J """ "* olmu,....._ zırhlı otomobil Rutba kales.ine hü- dan ve nihayet aç kalmak endişe-
list nartisi, maalesef, kendisini, spanya ' cum etmiştir. Şiddetli bir muhare- sinden ileri geliyordu. o zaman, 
Hess'in tayyaresile bir yere d!iş. (Baı tarafı 1 inci sayfada) AFRJ.KADA beden sonra bu hücum tardolun. Fransanın seri inhidamı karşısında 
müş olduğunu veyahud bir kazaya muştur. Düşman iki zırhlı otom().. artık harbi kazandığını sanan Al-
kurban gitmiş bulunduğunu san • yiyecek maddeleri temin edeceği bil kaybetmiştir. Muharebeye iki manya da, İspanyayı tazyika lü. 

k b · t' d hakkında Hı'tler tarafından yapı (Ba• tarafı 1 iuci sayfadal zum gömıemişti. Fakat, Fransa yı-
ma mec urıye ın e görmektedir. • B'b by 1 1 kt "- . düşman tayyaresi iştirak eylemiş-

İ lan va.id üzerine Alman tazyikine ır om a sa vosu e e r .... tesı- . . . kıldıktan sonra da fngilterenin a-
HESS SKOÇYADA YERE İNDİ daha uzun müddet tahammül ede. satı üzerine düşmüş, birçok bomba/ ;;İ ~u. ta~a~~:erden hırı Rutba yakta durması ve Akdenizde ha

Londra 12 (A.A.) - Başvekalet, memiştir. Bu suretle general Fran· da limanda patlamıştır. Fakat bom· la cs,ını?. ıdr dı ?me_'.re .. cenubunda kim vaziyette bulunması, harbin! 
bu akşam saat 23,20 de aşağıdaki konun Almanyaya karşı giriştiği baların tesiri kalın bir duman per- a ev er ıçın e uşmuştur. ağırlık merkezini Akdenize nakle- ! 
deklarasyonu neşretmiştir: taahhüdlerden kuvvet alan Ami _ desi yüzünden müşahede edileme- Bu•• yu"" k den Mihveri, İspanyanın yardımı-
Almanyanın Führer muavini ve ral Darlan, mareşal Petene Hitle. miştir. Millet hl da istemek mecburiyetinde bı-

Nasyonal • Sosyalist Partisi Şefi rin Fransız topraklarından bir kıs. İngiliz hava kuvvetlerine ait rakmıştır. Mihver, şimdi İspanya-
Rudolf Hess, aşağı~akı. ş4'.1'ait için- numn !talyaya terkedilıhiyeceği zırhlı otomobiller cwnartesi günü Meclisinde yı kendi rızasilc harbe müdahale ı 
de İskoçyada yere ınmıştır: hakkındaki vaidlerini Jleri sürerek İngiliz ta arelerinin 8 tı- blı ettinniye çalışıyor. General Fran-

10 Mayıs Cumartesi gününün ge Suriye üzerinden ve ispanyaya ge YY Y P gı , (Ba tarafı ı inci sayfada) ko, u tazyik önünde ister istemez 
1 

cei, keşif tayyarelerimiz, bir Mes. çecek kuvvetlerin Fransız demir - bombar and nra u ba 1 
ikinci maddesinin birnci fıltrasınm, mutavaata mecburdur. Çünkü, Al-

serschmitt • 110 tayyaresinin İs • yollarından istifade etmesine inhi- işgal etmişlerdir. Rutbah hava ordu subaylar heyetn;n terliine aıt ka- 1 man orduları Fransız _ İspanyol 
koçya sahilini geçtiğini ve Gla.s - sar eden Alman taleplerini artık meydanı ise iki gün evvel işgal e- nunun ~ç~cti maddesınin cE> fıkra- hududundadı;, Bitlerin bir emrilej 

1 
n. · dilmış· tir Bu suretle bütün bu mm sının degıştırilmeierıne aıt kanun llyl- İs 

cow st .... ametınde uçmakta oldu • reddedemiyeceğini bildirmiştir. · .. . . - ·ıın da lıirlncl müzalr.erelerinl panyayı çlğnlyerek Cebelütta-
ğunu bildirmişlerdir. Bir messers. Bundan başka Alsace • Lorraine'e taka İngiliz kontrolu altına gırmış yapmıştır. rık'a inmiye hazırdırlar. İspanyayı 
chmJtt 110 tayyaresinin bu vazi • mukabil harpten evvelki Fransız bulunmaktadır. B. M. Meclisinin yine bu günkil top- düşündüren mesele, harbe girdiği j 
yette Almanyaya dönmek için ben hududlarına mücavir fransızca ko. İngiliz donanması Binıaziyi Iantısında kabul edilmiş olan bir ka- takdirde, tamamile abluka altına 

· · d 1 ğı d 1 d nun rnyih.ası ile 1940 yuı MiJll Müda- 1 k 
zmı mevcu o amıyaca n an, ev· nuşan yer er en arazi verHeceği de bombardıman etti fan Vek~let; bildçesine 5.soo.ooo yine a ınara tam bir kıtlığa uğramak 
vela bu habere inanılmamıştır. Fa. söylenmektedir. MilU Müdaf v k•ı t· k korkusudur. İspanyanın, kat'I ka-Londra 12 (A.A.) _ Amirallik . aa e • e ı ara kısmın 
kat bilahare, mitralyözlerinde kur dairesınu: tebliği: budc:csine 8 milyon, . Maliye Vekaleti rarını vermek için, hasat zamanını 

Avam kamarasında 
(Baş tarafı 1 inci sayfada) 

duvarları ile, üzerinden dumanlar 
yükselen bir harabe yığını ol.muş
tur. Cumartesi gecesi yapılan ha
va hücumu neticesinde, müzakere 
salonuna mühisik büyük sofa lle ci
rnrdaki koridorlar da harabiyet 
manzarası arzetmektedir. 

Muazzam ankaz yığınları arusında, 
çok kıymettar eşyanın parçaları da bu
lunmaktadır. Krallık otoritesinin ı;embo 
lil olan meşhur altın asa tesadüfen kur 
tu1nıuştur. Bu asa, mutad yerinde dur 
muyor ve hasara utraınamış o1ın başka 
bir salonda bulunuyordu. 

Avam Kamarasında vukua ge -
len hasar neticesinde, meb'uslar, 
bir kaç zamandanberi başka bir 
yerde yapılmış bulunan V'e şimdi -
ye kadar bir çok defa kullanılmış 
olan Avam kamarasının •Çifti,nde 
toplanacakl_ardır. Bu ihtiyat Avam 
Kamarası, orijinalden daha küçük 

olmakla beraber ayni tertibatı ha. 
ir. bulunmaktadır. Lordlar Kama • 
rasının bir •Çifti. de mevcuddur. 

13 - MAYIS -1941 __. 

İskenderun 
(Baş tarafı l inci sa)'fada) 

ğu için büyük antrepolar da vücu
de getirilecek ve İskenderun ted· 
rici bir surette Türkiyenin en bÜ• 
yük tıcaret limanı haline getirile
cektir. 
Süveyş tarikile Amerika, İngilleo 

re ve İngiltere müstemlekelerin• 
gidecek mallar bu limandan ilıraÇ 
edilecektir. Bunun için cenup li· 
manlarımıza trenle nakliyat içill 
de esaslı tedbir !er alınacaktır. A· 
merikan vapurlarının da her dörl 
günde bir Süvcyşe kadar gelmesi 
bu yolun ehemmiyetini arttırmıf" 
tır. 

Diğer taraftan Tuna ile Merkezi 
Avrupa memleketlerine nakliya1 
için esaslı tedbirler al:ndığı öğre
nil.miştir. Almanya ve diğer Tuna 
devletleri ticari nakliyat için bil• 
tün hazırlıkları itmam etmekte ol· 
doklarından on güne kadar Tuna· 
dan mühim miktarda mal gelmesi 
beklenmektedir 

TÜRKiYE CUMHURiYET) 

ZİRAAT BANKASI 
Kuruluş tarihi: 1888. - Sermayesi: 100,000,000 Türk ıiı ası. 

Şube ve ajans adedi: 265 
Zirai ve ticari her nevi banka muamelel~ri 

Para biriktirenlere 28,800 lira ikramiye verivor. 

Ziraat Bankasında kumbaralı ve lhbarS1z tasarrut hesap. 
larında en az 50 lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek 

kur'a ile aşağıdaki plana göre ikramiye dağıtılacaktır. 

4 A. 1,000 liralık 4,000 L.11 100 Adet 50 liralık 5,000 L. 

' • 
500 

• z.ooo • ızo • co • 4,soo • 
4 • 250 • 1,000 • 

40 • 100 • (,{)l)O • 160 • 20 • 3,200 • 

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

• 
Kur'alar senede 4 defa 11mart,11Haziran 11 

Eylul ve 11 Birincikanun tarihlerinde çekilecektir. 

fUn bulunnuyan bir Messersch • s ti bildçesının •sermayesıne mahsuben top beklemekte olduğunu kabul etmek 
mltt - 110, Glascow civarında yere ovye er 1-0 Mayıs cumartesi gecesi, hafif rak mahsulleri ofisi> adıyle yeniden a- yanlış olmaz. İspanya dü~ünüyor lnh"ısarlar Umum Mu""du""rlu""gv u""nden 
d .. lı: ı t B' kuvvetlerimizin kudretli cüzütam· çılan 258'incl fasla 5,000.ooo, Düyunu 
uşere parça anmış ır. ıraz son- ,.. __ t afı l in · l d ki yeni mahsul ile bir müddet h••- "li•••••••••••••••••••••ııiİ•••••.:ııi1 "ti ti ,.... ar cı Hl' • •) !arı kısa mesafede Bingaziyi bom- Umumiye bildçcsinde demiryolları in:;a ~ ı • 

ra, paraşu e a anuş olan bir Al • ' atma ait bono ve poliçeler karşılığı a- bi idame eder ve bu arada, İngilte· 
b k b .1 Sovyetler Birliğinin Irakla dip. b d t t' Gemiler Cinsi Miktan Eksiltme şekli Günü Saati 

man su ayı, aya ı eği kırılmıı ar ıman e DIŞ ır. e ve as- dzyle açılan 273'üncü fasla 10.000.000 re, Akdenizde mag" lôp edilebi!irre, 
1 k loınatik münasebetler tesisine ta. il o ara civarda paraşütü !it! bera • keri hedeflere hasar yapılmıştır. lira levkalMe tahsisat ver miş ve bazı Afrikadan yapdacak nakliyat lJe 

raftar bulunduğu hakkındaki Sov- d trel hüd ı · asında d ü il her bulunmuştur. Bu subay, Glas- Gerek düşman sahil bataryalarının a er çe en ar " ç m • artığın önüne -~mek imkanını 
h yet beyanatının Alman payitah • . • . yon 570 hin liralık münakale 7apılmlf- ' .. -, 

eow astanesine getirllmiş ve bu • ateşı, gerek d~man piJı.e bombar- tır. • bulabılir. 
tındaki siyasi mahfillerin dikka • 

rada evve!A lsmtnin Hom olduğu • tini selbettiğine şüphe yoktur. Ber- dımanlarının mükerrer hücumları Alı.denizde İngiltereye karşı bii-
nu söylemiş, fakat bi!Ahare Rudolf 1. d ki t l"kk' .. S ti reticesiz kalmıştır. İngiliz gemile- bir tayyare yakılmıştır. yük bir taarruza hazırlanan Mih-
H ıd • b'ldi . . Ü ın e e a ıye gore ovye er . h' b. h l.m .. Kahire 12 (A.A) t~.n•ız· o ess o ugunu ı rmıştır. ze • B' u·· 1 ak h""kfı t· · .1. 1 rıne ıç ır asar o anıJ,'i ve mu- ' · - "ö" r- verin, Cebelüttarık yolunu fngiliz-
rı. de herhal.ı.. h"vl et' · t b't ır gı r u me ıne, Ingl ız e- tt b tt h' ki "lm" ta Şark umumt karargfilunın teb-

n ' "" u y mı es ı rin inandırmak istediklerinin aksi- j re de a ani ıç tırmse ne o uş, lig"i: !ere kapayabilecek ve kendisine 
için olacak, kendisintn muhtelif 1 k •-· b' h'"k" . ne e yara anmış . Afrika yolunu a~abilecek vaziyette 

şl d ı ht lif f t f ne o ara ' =ı ır u umet nazcı. Libya'da, Tobruk'da, motörlü ke- ' 
ya ar a a ınmış mu e o ogra le bakmamaktadır. ) İn bulunan İspanyayı ihmal edeceg· i 
1 Kahire 12 (A.A. - gı'liz Or. 'f k ıı k büyük bi d" an bulunuyordu. Hess'i şahsen ta- şı 0 arımız, ço · r uş· tasavvur olunamaz. 
nıyan bir çok kişi, bu fotografların Moskova 12 (A.A.) - Ofi ajansı taşark hava kuvvetleri umumt ka. man müfrezesini gafil avlamış, bu Abidin DA VER 
Hess'in fotografları olduğu kanaa- bildiriyor: rargahının tebliği: müfrezeye kayıplar kaydettirm~ 
tini izhar etmişlerdir. Bunun üze. Moskova radyosu son günlerde Libyada hava faaliyeti dün çok ve 32 esir almrştır. So.Uum mınta-
rine, harpten evvel Hess'i çok ya. Irak haberlerine birinci de=ecede büyük olmuştur. Bingaziye şiddet- kasında, keşif kollar:m12, dünkü 
kından tanıyan bir hariciye me • yer vermeğe başlamıştır. Hatta ·' akınlar yapılmış, burada gemi - pazar günü, hırpalayıcı taktil<leri 
muru, hastanede kendisini görmek bugün Iraktaki askeri vaziyet hak- lcre hücum edilmiş ve nhtımda ne devam etmişler ve tank da!i to
üzcre tayyare ile Glascow'a gön • kındaki haberler Alman tebliğin - üç büyük yangın çıkanlmıştır. Be. pu Jle mücehhez bir düşman tankı 
derilmiştlr. den evvel verilmiştir. nina'da, üç Yunkers • 52 V'e diğer iğtinam eylemişlerdir. 

GJt::Aziz"N'~sıl Öldürüldü? J 
------------·Yazan:M- Sami Karayel-

şı hami bir vaziyet takınmıştı. Bu sebeple Kudüs dahilinde bu • 
Fakat, İngiltere Fransanın, Mı • lunan makamatı mukaddese yer -

sırda burnunu kırdığı gibi Rusya- !erinin muhafazasına memur imiş 
nın da gövdesıni sallamak istiyor· gibiydi. Hülıisa: Fransa da İngil -
du. İrili ufaklı devletleri başına tere ile birlet~i. Kırım harbinde 

Rusların (H. 1255) de Sırp pren- etmiş ve, genç paclişahı mason yap toplıyarak Rusyaya hücum etti. Rusyayı mağlüp ettiler. 
sinden memnun olmadıkları için mııtı. Ve, Rusya mağluıı oldu. l Ruslar, Osmanlı memleketleri 
onu istifaya mecbur ve yerine bir Tanzimatı hayriye ile masonluk Rusya Çarı (H. 1260) senesinde dahilinde bulunan ortodoks Hıris. 
başkasını getirmeğe muvaffak ol. almış yürümüştü. Bir yandan da Devleti Aliyenin taksimini İngil. tiyanlarınuı hamisi olduklarını i
muşlardı. Artık Devleti Aliyenin protestanlık tevessü eyliyordu. Fa tereye teklif etmişti. Fakat, İngil- lan etmişlerdi. 
borusu ötmüyordu. kat, Bektaşiler de rahat durmu • tereden red cevabı almıştı. · Görülüyor ki, her büyük devlet, 

Ruslar, müdahalelerini gittikçe yorlardı. El altından hafi surette Rusya, İngiltereye şöyle bir tak- Devleti Aliye içinde birer devlet 
arttırdılar... Tanzimatı hayriye çalışıyorlardı. Lakin, garbın kuv • sim keyfiyetinde bulunmuştu: İn. idiler. Osmanlı hükumetinin kud
Ruslara yaramıştı. Hıristjyanlık vetli akını önünde Bektaşilik köh.. giltere, Mısırı, Giridi alacak, Rus- ret ve kuvveti n,ıe~cud. ?eğildi. 
ves.ilesile hergün devleti iz'aç etli- ne bir mezhep halinde kaldı. De- 'ya da kendi himayesi altında ol - ı Zaten, Osmanlı hukum~tının ha • 
yorlardı. jenere olmuş bir uzviyet manzara- mak üzere Eflak, Buğdan, Slrbiye riciyesini Istanbuldaki Ingiliz se • 

Sırplar, Bulgarlar, Arnavudlar, sı arzetmeğe başlamıştı. ve Bulgar prensliklerini teşkil e • firi idare ediyordu. 
Araplar, Boşnaklar devlet metbu - Rusya, İngilizlerin, Devleti A • decek, bu meyanda İstanbulu al • * 
alarma karşı isyan halinde idiler. !iyeyi avuçları içine almasından makta gözü olmadığını ikrar et • Kırım muharebesile beraber 
Tanzimatı hayriyenin ilanından dolayı daima teyakkuz halinde i - mekle beraber şehrin vedia olarak devlet hariçten, ilk olarak istikraz 

beri beş altı sene geçtiği halde or. diler... bir müddet elinde bulunmasını is. yapmağa başladı. 
tada hiç bir islahat yoktu. Yalnız, Rusya, nihayet (H. 1269) da ya- temişti. Garp sermayesi Türkiyeye gir -
Osmanlı hükumetinin sinesinde J ni tanzimatı hayriyenin ilanHıdan Rusyanın Kudüs meselesinden mcğe başlamıştı. Devlet bol, bol 
bir sürü milletler hali faaliyette on dört sene sonra Hıristiyanları dolayı Fransızlarla da arası açıl • istikraz yapmağa koyuldu. Hazır 
idi. himaye kasdile müdahaleye kalk. mıştı. Çünkü, Fransızlar Devleti borç para bulmuştu. Sonra ne o • 

Zaten, Sultan Mecid, Masondu. tı. Çünkü Hünkar iskelesi muahe- Aliye dahilinde bulunan Lltinle - lac~ını bilmeden Avrupadan mil 
R~şid paşa, ona masonluğu telkin desindenberi Devleti Aliyeye kar- rin hamisi vaziyetini taşıyordu. CArkası var) 

Eski Cumhurre
Hoover • • 

ısı 
(Baş tarafı 1 inci ıayfadı) 

ya ve japonya'ya harp ilAn edecek mi
yiz? 

Ben, Reisicümhurun 23 ilkteşrinde 
millete yaptığı vadi tutmağa çal15acn-
11nı zannediyordum. Bu vaid Amcrjka 
dışında cereyan eden harplere i§tirak 
etrnJyecegimize ve bir tecavüze maruz 
J<almadığımız takdirde ordumuzu, do
nanmamızı ve hava kuvvetlerimizi A
merika .kıtası haricinde harbe gönder
miyeceğimiz.e dairdi. Halbuki son on 
gün zarfında işittiğimiz bir çok nutuk
rırın hakiki manası Amerkan miJletini 

harbe sürüklemek arzusundan ibarettir. 
Hoover Amerikanın hazır olm::ıdığını 

tekrar ettikten aonra nutkuna şöyle de 
\'ilm etmiştir: 

İnğiliz orduları Bitler Avrupasını is
tila edemez. Avrupayı istila için İngiliz 
ordusundan başka 5 milyon kişilik bir 
Amerikan seferi kuvvetine ve 40 mil
ıron tonluk bir donanmaya ibtyaç var
dır. Böyle bir tdoyu meydana getirmek 
çin 10 sene JAzımdır. HiUer de, aynı 

·üsatte hazırlıklar yapmadan Amerika
i'l işgal edemez. 

Eğer biz bu harbe girecek olursak 
'1arpten sonra itH\s edeceğimizi hesaba 
atmahyız. Milletiroizin bütün tasarru. 

tu mahvolacaktır. Fakat bu fedakArlıl:ı 
~öze alarak askeri kuvvetirnlzi hareke
te geçirmek zar\lretinde krihrsak bunu 
hazırlanarak yapmalıyız. 

-------~---~----~-'-'----~-~-~ 
San toz yaldız 229 Kg. Pa2arlık 21/5/941 14.30 
Sinek k5jtıdı 100.000 adet c c 15.30 

1 Yukarıda cins ve mjktarı 1az.ı1ı malzeme hizalarında yazılı (tin vf' saat
lerde pazarlık usulile satın alınacaktır. 

2 - Pazarlık Kabatqta Levazım ve Milbayaat JUbesiııdekl alım komisyo
nunda yapılacaktır. 

3 - Yaldız prtnamesi ve numunesi sözü geçen şubeden parasız alına!>!-
lir. 

4 - Sinek klğıdı münakasasına iireeekler teklif edece;cleri mala ait. 
nllmunelcrint bir baf!a evveline kadar mezkür komisyona vermeleri IAzımdır. 

5 - İsteklilerin pazarlık iç:in tayin olunan gün ve saatte teklif edecekleri 
fiyat üzerinden ~7,5 &üvenme paralarile birlitcte yukdrda adı geçen komis-
yona müracaatları. (3748) 

Nafia Vekaletinden 
Diyarbakır - Meydan arasında yapılacK.k iki kilometrelik demiryol su• 

be hattı inşaatı kopalı zari u:ıiulile münakasaya konulmuştur. 
l - Münakasa 20.5.941 tarihine te.adü! eden salı &ünü saat on altı da Ve 

kAletimlz demiryollar in~aat dairesinde <i komisyon odasında yap· lacaktır. 
J - Bu işin muhammen bedeli 46000 liradır. 
3 - Muvakkat teminatı 3450 hradır. 

4 _ J\.1ukavele projesi, eksiltme ~artnamesi, bayındırlık işleri genel şar• 
namesi, fenni şartname vahidi kıyas.ii fiyat cedveli, plAn ve profilden mürek• 
kep bir takım münnkasa evrakı 230 kuruş mukabilinde demir.yollar in;1aat da• 
iresinden tedarik olunabilir. 

5 - Bu münakasaya girmek isteyenler referans ve diğer vesikalarını blr 
lstidaya bağlıyarak mün&kasanın yapılacağı tarih.ten e~ az üı; gün evvel ve
kAlete vermek suretile bu is için ehliyet vesjkası. isteyecekler ve bu vesikayı teli: 
lit uırfına koyacaklardır. "1ünakasa tarihinden en az üç gün evvel yapılınamıı 
olan müracaatlar nazan dik.kate alınmıyacaktır. 

6 - Tekli! verecek olanlar teklif zar:flannı iki bin dört y(lz doksan nu
maralı kanunun ve eksiltme şartnamesinin tarifatı dairesinde bazırlayarall 

mlinakasanın yapılacağı saatten bir saat evveline kadar numarab makbuz mu
knbilinde demiryollar inşaat dairesi arttırma, eksiltme ve ihale komisyonu 
başkanlığına vereceklerdir. (2441-2480) 
_::.~~~~~~~~~~~~~~~~-~ 

ZAYİ - İstabul Limanından aldığımı ZAYİ - Taksim Erkek Lisesinden 
8/5354 No. lu tayfa cüzdam~ı. ~yi ~ı.- 2 ncl sınıftan almış olduğum 21/4/941 
fün. Yenisini alacağımdan eskısının huk tarihli ve 66 sayılı Belğemi zayi ettim. 
mü yoktur. y · · · la ,.._d - .. •.· ı in hilk Q 
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Temel Sarc•na yoktur. 

Dr. Şükrü Mehmet 
Gureba hastanesi clld ve zühre

vi hastalıkları sabık hek,:ni, pa:.•r
te:5i, ı;arsamba ve Cumn günleri 
ı den 5 e kadar, Beyoglu İstik~l 
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