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F I AT 1 

Başvekil ile Hariciye Ve- 1 

kilimiz Parti Grupunda 
Beyanatta Bulundular 
. ·-· ---..,.. - -

Amerika Bahri

ye Nazırı dediki: 

Müteca vizle 
boy ölçüşmek 
kararındayız 
Mütecavizi mağ
lup etmek için 
icapeden şiddetle 
karşı koyacağız 

Fransa ne Grup Hükumetin izahatını 
yapacak ? sürekli alkışlarla tasvip etti 

Hitler • Darlan mülakat. 
F ran•ız. politikcuının biı 
dönüm noktasına gelip de. 
yandığını gÖ•termektedir. 
Fransa, ya Almanya ile 
ifbirliği yapmak, yahutta 
mukavemet ederek Al
man1arla tekrar mücade
leyi gö:uı almak ıztırann
da kalacakdır. Bununla 
beraber, belki ikisi ortası 
bir u:ıdapna yolu da bulu
nabilir· 

Ankara, 13 (A.A.) - C. B. Par· 
isi l\Ieclis Grupu umumi hey'eti 
lıugün (13/5/1941) salı glinii ııaat 
15 de reis vekili Trabzon Meb'usu 
Hasan Sakanın reisliği11de toplandı 

Ruzname, Hariciye Vekilimizin 
umumi hey'ete vereceği izahattan 
·.baretti. Bu maksatla Hariciye Ve
kili Şükrü Saracoğlıı ilk defa tıös 
alarak körsö1e geldi. Türkiyeyi a
lakalandıran hadise ve vakıalara 
müteallik izahatını umuınf hey'et 
dikkatle takip etti. Barlelye Veld• 
linin bir saat kadar devam eden bu 
zabatuıdan sonra muhterem Baş· 
vekilimiz Doktor Refik Sayda• 
söz alarak verilen izahatı Jnıla.. 

Y-: Alıidin DAVER ve teyit eden beyanatla buJoıul11-
lar ve ıamuml bey'etin sürekli aJ. 
kışlarUe ~dııuı nihayete erdi. t?::!. eçen -, hoeünlerde, 

~ Alman ordularının taar-
ruzu karşısında, Fransa 

lnırbin mihrakı olarak büyük bir İ 
ehemmiyet kazanmıştı. Kısa bir za. 
manda yenilerek Haziran sonıında 
Mihverle mütareke yapıruya ve si
lahlarını b1rakmıya mecbW" olan 
mağlilp Fransa, bir müddet için. 
mücadele sahnesinde, eski ebem· 
miyetini kaybetti; fakat aonra ya· 
Yaş yavaş tekrar mühim blr Amil 
halini ald1. 

Geçen Mayıstaki kadar detiJse 
de, bu Mıyısta da bütün gözler )'İ· 
ne Fransaya cevrilmiştir; ~ 
Fransamn bundan sonra takip ede
ceği siyııset, Akdeniz cephesiııe ~
tikal etmiş olan harp lherlnde lıü· 
ylik bir rol oynıyabilir. 

Son gelH haberler, İspanyııım 
Alman ordularının kendi toprakla· 
nndan geçip Cebeliittarık Boğazı· 
na inmesine müsaade ettiği merke
zindedir. Bu haberler, hatta doğru 
yanlış gün •ile tayin ediyelrar, bu 
haerketin 15 Mayısta başlıyacağını, 
Bitlerin Frankeya, İspanyanın ia· 
te meselesini laal için, yarimi vi· 
ilettiğini bildiriyorlar. 

Af mani ara gö
re Hes /ngiliz 
dostu • • 

ımış 

• 

Rudolf Hess 
lngilterege 
nasıl indi? 

Vaşington 13 (A.A.) - Bahri· 
ye nazın AUı&y Kno:ı: ask.eri 
mühendisler cemiyetinitı bir 
toplantısında aöz alarak §ÖYıe 
deıni§tir: 

Amerika §imdl önüııdd<.i iiç 
yoldan birini seçmek mecburi • 
yetindedir: 

1 - Mütecavizle boy ö~ • 
tnek. 

2 - Dünyanın diğer leınm • 
larından tecrid edilmek., 

Altdrnlsln l>üim un•uri.aııudan bir lngillz Jıarp ~mısı ıııa heybetli toplan 

3 - Teslim olmak. 
Biz birinci şıkkı kabul ettik. 

Mütecavizi korkutmak veya 
mağhlp etmek için icap eden 
§iddetle ona karşı koyacağız. 

Kafileler meselesine de temas 
eden Albay Knox şunları söy • 
lemi~ir. 

Gönderdiğimiz malların öbür 
kıyıya gitmesini temin için ye. 
1U bir müdafaa sistemini geni§· 
letip teklimi.il ettirmemiz ihti • 
mali vardır. 

'--------------"" Hırvat- Alman 
hudutları 

tesbit edildi 
---o-.---

HAVA HARBi 

Manneheim 
tahrip 
edildi! 

İngilizler Ostend ve 
Dünkerk havuzlarını 
da bombardman etti 

Londraya yapı I an 
hücumun neticesi 

Londra, 13 (A.A.) - İngiliz Hava 
Nezaretinin tebliği: 

İngiliz bomhardunan tayyareleri 
' bu gece Rhin mıntakasındalıi lıe-

D ün Zag~ repte bir deflere teuar ........... ı ;,ı ... •. 
Hücun11un siklet merkezini Maa· 

anlaşma imzalandı hcim"ın fabrikalar mahallesi teşkil 
Zajreb, 13 (A.A.) _ D:-ID. etmi,tir. Birçok yangm çıkmış ve 
Bugün öğle Uzen, Zajlreb hülrlmıet biiyük hasar olınu;tur. Kolonya ve 

ııarııyında, Almanya \'e müstakil Hır· Koblenz şehirleri de bombardunan 
vat devleti delegeleri, iki menıleket a- edilmistir. 
rasmdaki hududları t.esbit eden bir mu- Diğe~r ta~yareler Ostende ,e 

Darlan Hitler 
ile .. .. .. 

goruştu 

Alman - Fransız 
müzakereleri 
devam ediyor 

Darlan Vişi' de 

Amiral Dalran abede imzalamışlardır, Du k h 1 h ·· t 
Bu muahede, yeni Hırvat devletinin 1 n erque avuz arna ucum. e .. Le 

bir yabancı aevletıe akdetıığt ıll< mua· mişlerdir. ndra, 13 (A.A.) - Berlinden 
•ilcllrildiğine göre Bitler, Fransız 

bedeyl teşk~ır~~~~DLAR (Devamı dördiincü sayfada) Başvekil Muavini Amiral Darlan'• 

Zağreb, 13 (A.A. )- D.N.B. kabul etmiştir. 
Buglin Almanya ile Hırvatistan ara· J a p 0 n y a d a n MÜLAKATTA RIBBENTROP 

smda imzalanan muahede hükümlerine DA BULUNDU 
nazaran, Alman - Hırvat hududu, u- k J L d ( 

ORTA ŞARKTA 

Cephelerde 
harekat 
ağırlaştı 

Sollumda Mihver ta
arruzu püskürtüldü 

ırakta keşif ve ha
va faaliyeti oluyor 

Kahire, 13 (AA.) - Ingifü Orta 
Şark umumi karargahının tebliği: 

Libyada, Tobruk'da nziyette 
hiçbir değişiklik )·oktur. Sollnm 

mmtakasında dü,man, ark~ doğ· 
ru lıet küçük kol halinde ilerli)e 
rek kuvvet]i bir keJİf yapmı~tır. 
Düşman, Sofiffnin garp ve ccnu· 
bundaki mıntakada motörlii kııv· 
vetlerimizin ileri unsurları il• k111r. 
şıla ma!';ı iiırrine, geri dönınii~tiir. 
Ric'at edeu dü~man, hava kuvvet· 
)erimize çok iyi bir hedef te~kil 

eylemi tir. 
(D•'lanıı 4 iintü •ayfada) 

Orta Şarkta 
Fakat Akdeniz cephesinde Mih· 

verin müessir bir tazyik yapa bil· 
mesi için, yalnız ispanyanın yardı· 
mı kafi değildir. Fransarun da Al· 
manya ile işbirliğini kabul etmesi, 
Şimali Afrikadaki Fransız toprak· 
!arını ve üslerini Mihvere açması, 
Fransız donanmas.nın bakiyesini 
Almaoyaya teslim etmesi, Suriye 
ile Mihvere hüsnü kabul göster
meyi ka•uı etmesi lazımılır. An· 
cak, o zamandlr ki Mihver, Akde
ai-ı meydan muharebesinde, İngil
tereyi Akdenlzin batısında, orta
sında ve doğusunda ciddi surette 

H i t 1 e r, f ü h r e r Büyük bir a 1 ika 

mumiyet itiabrile, ibr tarafdoo Avus· y u.. s e e n s e s OD ra, 13 A.A.) - Berlinden Mu••ttef"ıkle b". ..k bildirildiğine göre, Bitler • Darlaıı r UYU 
turyanın sabık Karmlol ve Stirya ara· 
zisi ııo diğer tarafdan Hırvatistan, Slo- milliikabnda Alman Hariciye Na- h az I r l I k 
venya ve Dalmaçya arasındaki idaı1 Almanlar Rusyayı ıtırı Von Ribbentrop da hazır bu- yapıyor 
hududu taklb etmektedir. Bu hududun lunmuştur. Bu mülakatın nerede 
k•U tahdidi, ekonomilt şeraiu de göz Asya da s e r be st ceeryan ettiği bildirilmiyor. 
önünde tutularak, bir Alman • Hırvat k b • 

muavin ı iği uyandıran bu Amerika çok miktar 
da tayyare gönderdi komisyonu tarafından mümkün olduğu bıraka C a ı r DARLAN PARİSTE 

kadar süratle yapılacaktır. Muahedenin J Viehy, 13 (A.A.) - D.N.B: 
musaddak suretler!, pek yakında Ber- an aşma yaparsa • • İyi malumat alan mahfillerden Nevyork, 13 (A.A.) - United Press'ın 

mevkiini ilga etti hadisenin tafsilatı 

Hesin bıraktı- Hesi bir köylü 
ğı vesikalar tevkif etmiş 
Berlin, 13 (A.A.) - .<D.N·~·~ t:'~~;·ı.:!b~:~»N;,.r~ !fu.c.~ece 

Nalional Sozialistische Zeıtong e geç vakit şu husus! tebliğ; ne§retmiıtir; 

!inde taatl edilecektir. Muahede, imza bildirildiğin .. B , k'I l Kudila muhabinnin bılclirdiğıne gore, 

g
llirmtareikhtiednd

1
_ern. itibam mer'iyet mevkiine. J a p o n y a k o 11 a r 

1 
. . . e gore aşv~ 1 ua~ /büyük mıktardn Amerikan bombardı· v_ını ~ır_~I _Dalran bu sabah Pa. man ve avcı tayyareleri yakın ~arka 

iTALYAN HffiVAT MUZAKERELERI rıse donmuştur. gelmiştir. 
Roma 13 (A.A.) - Salahiyettar bir b a ol ı d u r m 1 ya c a k (Devamı dördiincü sayfada) (De\"aını dördüncü sayfad~) menabd:U, bildirildiğine göre İtalyan ve, ,.,.,., • .....,_.....,. __ ..,_..,_..,_.., • ....,_ • .......,_....,........,....., _______ ....,_ 

f:lırvat hükOmetleri arasında iki memle 1 .. ·- '"' '"' .. 
ketin hududlan hakkında mümkere-

tazyik edebilir. 
Tobruk müdafaası ve Mısıra sağ- liğ deiyor: d b akdan 

d~n 'oldan y~'lşen kuvvetler, Sırt Rudolf Hess tarafın a? ~~ ka 
körfezi cenubundan Solluma kadar kağıt ve vesikalard~n .ş!?' ıye '"re. 

t , b" .. .. .. d . t"b a• edilebıldıgıne go • gaye serı ır yuruyuş yapmış o· ar ıs ı r , k 
lan Alman • İtalyan ordusunu dur- 1 Hess her şeye rağmen "e tanıma : 
durmuştur. Bu ııımtakada, iki ta- ta olduğu İngilizler nezdi~de şa~:ı 
rafın takviye kuvvetleri getirerek bir tavassut sayesinde İngılt~re 1 e 
ke.ndi vaziyetlerini ıslah için, bir Alınanya arasında ~ibayet ~ı~ ;:: 

(Devamı dördüncü sayfada) laşma tahakkuk ettırebılecegı 1 

-------------- risabiti ile yaşamıştır. 

T U .. r k - Bu 1 g a r Filhakika Londradan veri~en ~~: 
b 1 kendisinin inmek ıstedıgı 
er er '"ti •• b J • k bir noktada paraşu c mu nas e et e rı ::;a:.~; v: hiç şiiphcsiz. yaralanmış 

olduğunu bildirmekte~ır •.. 
Eski başvekil diyor ki Partiye malUm oldugu uzere, se-

l d beri •ok basta olan Ru· 

Bulgarlarla Türkler araıında· 
ki dostluğun ve iyi komıuluk 
münasebetlerinin idame ve 
takviyeai bugün her zamankin-

den ziyade zaruridir 
Sofya 13 (A.A.) - Bulgar ajan

sı bildiriyor: 
Sabık başvekil Toşef bugün Zo

ra gazetesinde •Türkiye ve biz• 
başlığı altında neşrettiği bir ma • 
kalede şöyle diyor: 

Bulgaristanın milli sevincine, 
Bulgar milletinin Balkanlarda ce
reyan eden hadh;elerin komşumuz 

ne er en > "t "k 
d lf Hess son zamanlarda gı tı ç~ 
d:ha çok ve daha değişik tedavı 

1 ·ne başvurmuştur. Bu çare· çare erı .
1 

.. 
ler arasında manyetizmecı ere, mu-

• 1 mu··racaat da mevcuttur. 
ne~cın1 ere 

d. . . bu tedbiri almıya sev-Kcn ısını . 
keden akıl bastalığıdan bu ~ımse-
lerin ne dereceye kadar nıes ul ol
dukları meselesi de aydın!atılma
sına çalışılacak bir nıeseledır. 

Fakat, İngilizlerin Hess:e. bir _ _tu· 
zak kurmuş olmaları pekala nıum· 
kiindür. 

Herhalde hattı hareketindeki 
Devamı 41ördüneü sayfada) 

Dun İ~koçya'da karaya inen Alman 
zabitinin Hitlerln muavini Hess olduğu 
kati surette tahakkuk etmiıtir. 

Londra, 13 (A.A.) - (B. B. C.) Sa· 
Ubiyettar mahfilde Rudol! Hess'in İn· 

(Devamı dördüncü sayfada) 

r cereyan etmektedir. Hr iki taraf da 
ki rnn1leket arasında n1un1kün olduğu 

!<adar sıkı ve dostane münascbeUer 
rsisini arzu eylemektedir. Müzakere
lr; dah;;ı ibr müddet devam edecektir. 

(Devamı 4 ü11cü •ayfada) 

r YAKINDA 
-·--

Hazreti Muhammet 
veislamordusunun 
muharebeleri 
1 Üstad Ziya Şakir in Yeni Eseri 

1s1 im ordusunun ilk komandanı 

Hazreti Muhammettir 1 
1 
Onun o tarihte kullandığı tabiye ve ıevkulcey§ uıulle· 
ri, aldığı müdafaa tedbirleri, yaptığı taarruz hareketleri 
bugünün en lıüyük Aıkerlik cilimleri ve bütün muzal· 

fer kumandanlar tarafından tatbik edilmektedir. 

' 

J 

Japonya Hariciye Nazırı 
Matsuoka 

Tokyo 13 (A.A.) - Japon ordu • 
sunun gazetesi olan Kokumin Şin 
bun, başmakalesinde diyor ki: 

SovyeUer Birliğin.in Almanya • 
ya verdiği malzemenin arttırılma-

\ 

sına muKab:l Almanyanın Sovyet
leı· Birliğını Asyada serbest bı • 
rakması suretile hır Sovyet • Al • 

(Devamı dördiinrü sa}iada) 

SORUYORUM! 
Yazan: Selcimi lzut SEDES 

Tekaüt olduktan sonra oğlu
nun yanına yerleşen bir zat, iki 
bin lirasını oğlu elinden alacak 
diye sinir buhranına yakalanı
yor \'e karısına, ogJuna, gelinine 
hayatı zehir etmiye başlıyor; öy
le tahammül edilmez bir bal ah
yor ki, oğlu nihayet bab•sını Ba. 
kırköy hastanesine gönderiyor. 
Hastayı orada müşahede altına 
alıyorlar ve: 

- Deli değildir! 
Diyip geri gönderiyorlar. Bu 

fermanlı akıllı tekrar oğlunun 
yanına gelince ev halkını yeni· 
den kasıp kavuruyor ve günler
den bir rün parasına göz koyan
lara tabancasını çekiyor, karısı
nı, gelinini ve oğlunu öldiirüyor, 
kendi. i de ölüyor. 

* Sinir hastalıkları mütehassıs· 
!arından soruyorum: Paramı al-

dılar diye değil, paramı alacak· 
lar diye k::ı.rı~ını, oglunu. b ıni .. 
ni öldüren bir in~anın aklı ba~ 
şında ınıdır? "'.\lua}.) en bir ınu· 
bitte, mahin1 cşha~ ortasında 

asabi buhranlar ge\·İren bir 1n· 
saııı o muhitten ayırıp. sabit fik
rine ten1as etmeden, di~simülas· 
yonu kale almadan eline: 

- Akıllıdır! 

Fermanı vermek tıbben caiz 
midir? Bakırköy hastanesi dok· 
tolraına soru)·orum: Deli değil· 
dir dediğiniz bu zatm i !ediği 
bu üçlü cinayeti 11a"I tefsir ede
teksiniz? .. 

Hukukçulardan •ertı\'orum: 
Ortada \'uracak \'r \'urulacak 
kimse kalmayınca son& t'rcn hu 
aile facrasının mr,'ıılii de kal· 
manu..tır di) e. bir dt•liyi başıboş 
bırakanlara mes'uliyet le~~ccüh 
etme' ıııi? .. ... 

• 



• 

AYFA - :Z llCDAM 

·~'11 ·. :ıt ~ ., . .,. ~·. 
· ... " ~ .. ~\ . . .-; . . .. -. . .: ~: Mev evilik Nedir? 

Celaleddini Rômi Kimdir? 
Yazan: ZIYA ŞAKIR --

- 84 -

Ne demeli, 
ne dememeli r 

Ak"'"' ruetesi dün 71ae •Ne de
meli, ne dememeli?• diye herlı:ae 
tiirkçe öCretiyerdu. Fakat ayıli. p
zeteain .dördüncü .. y1amac1a piyle 
bir baflılı: vardı: 

Kadıköyil.ıı tarihçeal! 

İ•tanbul derı:'}ılaruıda, dışan ı cider. Oratlaki (caıı)l..-dan, (b
nıcydancılığlDı ekseriya (kaııane1 zancı), (dolapç.ı), (~Dlllfıkçı) H 

dede)ler deruhte ederler. (Yeaika- saire cibi birine ve 7ahut (böt<'ft
pı Dercahı)nda, dışarı meyda11.cısı, neşin) dedelerde& 1'ir bileli;;.. 
(aşçı dede) idi. Bazaa (matı.ah müracaat eder: Buna ne bUJ"arulnr? Kadılı:ö:rfhı 
canları)ndan biri de, içeri mC7- - Ben, tarlka daltil olrnl.. isti- tarihçesi deme11111li, Kadıköyiinü.n 
1ucılık vazifesini ifa ederdi. J'Ol'WIL Bana, rehberlik etmeni r.i- tarihçesi delllflli.. çünkü sözün doğ-, 
(Meydancı dede) ler, doerudaa ea ediyerum. rımı •KMıkö7. değil, •Kadıköyü•-

•oğruya (~yhefenı!i)lma emri Derdi. dür. 
altındadır. Ba~lıca vn'f~ltti de, Eğer talip, matlup olan şartları Nasıl ki •Akşam gazete- •Ha7-
feyh ile dervişler arasmd~ki irti- ltaiz ise, bu rica hiçbir uman red-; darpaşa vapur•, •Kalamış koy., 
batı muhafaza etmek, ~eyhe(endi dedilmezdi. Rehberliği kabul eden ı •Galata kule•, •hıyar salata., •lı:n
reı;men bir yeri zi7arete J(ithği za- zat, talibi peşine takarak doğr zu fırın•, •davul toz., •minare göl
ma.n ona re(akat eylcmf'k ve sıUre (aşçıbaşı dede)ye götürür, tak:i: ge• denemezse, tabii •Kad.ılı:ö7. de 
ribi i~lerdir ki; bu itiharla mey- ederdi. denemez. 
dancı dedeler, ş<>yhefond'lerin ya- Aşçıbaşı, talibi 1aı;a bir isticvap- işin garibine balan ki, ~amm 
verleri ve emir :ıabitleri gilıi te- tan geçirirdi. Eğer muvaCık örür- hatırı sa,..Ian mubarrlrlerınden 
liklı:i edilebilir. •e mutbakta kalmasl için e.!.. ve-1 Vi - Nd dünkü yansında İstanbul-
Ynlı:andanberi saydığımız ma- ri;di, da en iyi türkçe konn.'jllnların Ka-

Lamlar, daima l!hı:Jeı ine vernirdi. Taliıı. mi,..fir sıfatile üç gün _ , dıköyünde oturduklarını sö7lüyor
Veı<ifoler, daima biiyii', (,irinti''"" rada kolırdı. Fakat bu kalışta d;.. du. ~mdaki •Ne demeli, ne de
" sülı:Uneıle ifa e<li:ırdi. 'lu iti\ıar. kate şayan bir vniyet vardı. mem~lı?• ~aşlıklı_ 7azılan yazanın 
la Mevlevi dergiılılarında herkes Bu liç gün :ıarCında bu misafire da Va - Nu olduguna ve VA • Nu 
ft1ifesini bilir, her iş tam bir cid· hiç kimse ehemmiyet vermezdi. nun da anası! Kadıkö7lü olduğnna 
d.iJ'et ve ahenk diaresinde eeer7a.n Hatta ona. en küçük bir aJinalılt göre İstanbulda en ("':ib .. ftirkçe 
ederdi. (Şeyh)ler, bunlara emin ol- bile r,ÖstPrilmezdi, Orada, bir kö- konuşanların hep Kadılı:o.yunde o
dulı:ları için ya)n17. o intizam ve şeye ahlmıı lilzum•uz bir eşya gibi turduklarına artık hioç şüphe kal
abengia muhafazasına uzaktan ne- eski bir postun üzerinde boynunu mıyor. 
aret etmekle iktifa ederler .. başlı- büküp oturan bu misafire, o kadar• Osman Cemal KAYGILI 

Almanya ile ticare. 
timiz inkişaf ediyor 

fhracat arthğı için Almanyanın alacağı 4,5 
milyona kadar indi. Mühim miktarda 
tıbbi ceza siparişleri verildi 

Almanyaya satılan 200 bin Ilra- j Diğer taraftan Almanyaya mü -
Lk tiftik lredellerinin tevziine baş- 1 him miktarda eczayi tıbbiye sipa. 
lanmıştır. Bu malların bedeli olan rişi verilmiştir. Alman fırmaları 
akreditif doğrudan doğruya Türk bu teklifleri en kısa bir zamanda 
Ticaret Bankası namına açılmış • yerine getirmeğe hazır olduklarını 
lır. Alakadar tacirlerden bir kısmı bildirdıklerinden bir iki ay zarfın. 
dün paralarını almışlardır. da memleketimize mühim miktar-
Diğer taraftan Alınanyaya yapı. da eczayi tıbbiye ve kinıyeviye it

lan ıhracat günden güne artmakta hal edilecektir. Almanya ve diğer 
olduğundan Almanyanın klerıng merkezi Avrupa memleketlerine 
bakiyelerinJe bizden alacağı olan evveke }apılan eczayi tıbbiye si • 
miktar .ı.5 milyon liraya kadar düş pari!;lerinden bir kısmı da gelmiş. 
m~tür lır 

---------·--------
Beyoğlunda ha-1 Gazinoların ta-

va denemesi rifeleri hazır 
15 Mayıstan sonra 
tatbika geçilecek 

r ' 1 Kuzu eti fiatları 1 

' ,_ 
• Mezbahaya kilosu 17 
: kuruşa mal olan kuzu 
1·80 kuruşa satılıyor 

Komisyon per
şembeye karar 

verecek 
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POLİTİKA 
Yeni inkişaflar 
Yazan: Prof. Şiikrü Baban 

ia} allı:anlarda Alman ord• 
u;;;;;v larınm iadlrdij!i e:tid 

darbeler aeticesinde bil.
tii:n k Yanmada itleri fimdilill 
tesviye edilmit sa7ılabilir. Ylll'
la•, Yunan, Britanya ıailttehit 
cepltesi kurul..,ay- Avra,.nm 
bn kıamında kuralm•ı ıllişünül
ınüş olan müdafaa hattı teessüs e
dememiştir. 1914 - 18 harbinde Se
lanikte Mar"'8l (Franııe Desprı·-

Fiyat Mürakabe Komisyonu ku- nin) lrumandası altındaki hareket' 
zu e1i azami satış fiyatlarını tesbit tanzir eylemek hususundaki eınel
etmek için tetkiklere başlamıştır. ler tahakkuk edememiştir. Bu da 
Trakyadaki kuzu mıntakalarından gösterir ki tarih bir tekerrürdür, 
alınan malumata göre bu mınta • sözü dar miinasile doğru bir for
kalarda kuzunun tanesi 125 kuruşa mü! değildi. Hakikat halde hi~hir 
satılmaktadır. Bu hayvanların nak hadise ayni şekil ve tarzda teker· 
!iye vesair masraflarile mezbaha- rür etmez. Ancak benzer vaziyct
da kilosu 15-17 kuruştan muame. terden benzer neticeler doğabilir. 
le görmektedir. Buna göre kes!! • Yunan işinin taı;fiyesinden •onra 
miş ve her türlü masrafları çıktık. 'Al~anya ~· al~.lumum Mihver n 
tan sonra kuzu etinin kilosu 34..36 takıp edebılece<•ı hareket tarzı In
kuruşa mal olmaktadır ki kilosu- giliz ve A~e~ikan. n~umt efkarını 
nun perakende olarak azami 60-65 yakından ılgılendırmıye başlamı~
kuruşa satılması icap etmektedir. tı. Mısır ve SüveyŞ iizcrine ~idı!l'lli 

Halbuki şimdi fiyatlar bundan bir ~aarruz beklenilen ibtim:ıllrr 
çok yüksektir. Komisyon Perşem. ":'asında bulun~yordu". Hatt.ii Iı.ı.ı:i
be günü yapacağı toplantıda esas lız matbnatı boyle bır t~bhıı'ü 
narhı tesbit edecektir. Bundan baş mnlı~kk.ak addediyorlardı. Yalnız 
ka koyun etlerinde de cinslerine ~e:;':'" .~zla ısının.ıra. başl~ması 
göre 5 kuruş tenzil.at yapılacak • şım d l\k'l'ı vb~r mk.~v1a ek~ılle Su \'Ol)kŞ 
t arasın a ı ın usur ı ometre ı ca mcşguliyetledni, (mfirşit)lik büyük bir alftkasulık karnsında ka 

vazi(esine hasrederek, dervişlerin lırdı ki, ekseriya derin bir hüzün 
bltıai ve rulıani cepheden inkişaf ve teessüre kapılırdı. Fakat bütün 
etnıclerine gayret göstorirlerdi. bunlara, ve hatta ekseriya kasten 

Kalas ihtikarile maznun bir 
tacir yakalandı 

Bu Pazar sabahı 
yapılması kararlaştı 
Beyoğlu kazasında yapılacalı: o-

lan pasif müdafaa ve p~ütçü -
!erden korunma tecrübesinin günü 
kanırlaştırılmı.ştır. Tecrübe hu a -
yın 18 inci Pazar günü sabahı saat 
11 de yapılacaktır. 

ır. mesafeyi aşmıya pek fnilsait hu-
Mesire yerlerindeki çalgılı. çal- lnnmuyordu. Fakat Irakta cereyan 

gısız, içltlli, içkisiz gazino ve lo -ı H t b k eden hadiseler birdenbire Dide ve 
kantaların fiyat tarifelerini tetkik as a a 1c1 Fırat vadilerine birinci planda bir Yulı:arıda saydığlmız hinnetler- yapılan tahkir ve tezlillere katlan

•en maada dergiihlarda (niy,.en- mak lazımdı. Çünkü orada geçen 
lik - kndümzcnlik . imamlık - mü- bu öç gün, (nefıı)ln gurur ve kib-
111::tinlik) gibi birtakım ifler ve va- rini kırmak için geçirilen ilk bü
ofeler daha vardı ki bunlar da ta- yük imtihandı. 
nl<ate dahil olan zevat arasından Bazıları bu imtihana tahammül 
ıeçilirdi. edemezlerdi. Matbahı şerifte hiz-

Me•leri tarikinde, her vazifeye met eden o kadar in..an içinde, 
mukabil mutlaka cüz'I miktarda böyle hor ve hakir sürünme7i ne
hir ücret verilirdi ki buna (niyaz) fülerine yediremiyerek, tarikattı 
denilirdi. İkinci derecedeki vazife girmekten vazgeçerler, derhal der
ııahipleri, dergahın muayyen kad- gllıı terlı:ederlerdL 
re•undan hariç bulunduğu için 
bunlara o vazifelere ait niyazlar-

(Daha var) 

Fiyat milrakabe te,ldliltı zine.ir
leme suretile kalay ihtik.arı yapan 
birkaç kişi hakkında tahkikatını 

ikmal etmiştir. Menahim isminde 
biri elhıde bulunan kalayları İs
tanbuL .... :-.:ı Mersine ve yine Mer-
sinden İstanbula göndermek sure
tile maliyet fiyatlarını yükseltıni7e 
teşebbüs etmiştir. Menahim bu su
retle bir kilo lı:alayın maliyetini 
750 kuruşa kadar çıkarmıştır. Suç
lu ve arkadaşlart adli7eye teslim 
edilmiştir, 

la beraber, - liyakat ve ihtiyaçla- ,-.. =--------------------------

Yalova. Silivri ""' Ça laka lı:aza. 
larında yapılacak olan denemenin 
günleri de bugünlerde tesbit olu • 
nacaktır. 

Maarif Vekili 
Dün imtihan netice-· 

lerini tetkik etti 

ve tesbit edecek olan ihzari ko • ehemmiyet verdi. 

misyon dün belediyede Belediye k u r s 1 a r 
1 

Dün gelen haberler Sovyet Rus-
Reis muavini Lutfi Ak.soyun reis.. yanın Irak hüklımetile si7asi mü-
liğinde toplanmıştır. nasebetler tesisine karar verdiğini 
Kaymakamların da iştirak ettik- -----0 bildirmektedir. Böylece Geylani 

!eri bu toplantıda tarifeler tama - 4. 6 hafta deva"' hükumeti Sovyetlerce m"'ru bir 
mile hazırlanmıştır. Bugün ihzari hiikfunet olarak telakki olunmak-
kamisyon tarafından esas komiıı • edecek tadır. Bu cihetin bugünkü şartlar 
yona verilecektir. Tarifeler de 15 içinde ehemmiyeti bü,.Uktür. Esa-
Mayıstan sonra tatbike başlanacalı: Orta mektepten aşağı sen Moskova, Bağdat ve Basrada 
tır. • • • • olup bitenlerle pek yakından alA

tahsıllı kızlar ıçın ay- kadar olm17a başlamıştır. Irak 119-, 

Demirle yaraladı rı kurslar açılacak keri tebliğleri Moskova radyosun· 

=,,~~.~. -birer miktar da m .... [ MAHKEMELERDE ve p o L 1 s T E J Şehrimizde bulunmakta olan Ma ·-·uno arif Vekili Hasan Ali Yücelin re - Karaköyde oturan seyyar kol. 

Yardım Sevenler Cemiyeti İda. 
re Hey'eti dün bir toplantı yap -
mıştır. Bu toplantıda gönüllü has
tabakıcılar için açılan ve açılmalı:. 
ta olan kursların 4Ji hafta devam 

ca Alman resmi tebliğlerinden bile 
evvel okunm17a başlamıştır. Al
manya da zahiren Musul havalisin
de cereyan eden vakayile yakın
dan alakadar değilmiş gibi bir du
rum ittihaz etmekle beraber yeni 
Irak idare.•ine sempatik olduğunda 
!ip e yoktur. Esasen İngilterenin 

(Mevlevi tanlri)ne, e isliğinde dün sabah Maarif Müdilx I tukçu Muharrem ile Beyazıdda 
ne suretle girilirdi? B lüğünde bir toplantı yapılmıştır. Çadırcılar caddesinde kahveci Ali 

ı•r maznun adi.yed Maarif Umum Müfettişlerile bazı Kahraman arasında bilıisebep bir Şimdi, mevznumlllUll en ehem- 1 en 
aiyetli bir faslına gelmiş oluyoruz. :~~~t~:~nun~~~ar v~t~~~ =-i~~i~~d!!~~=~~ 
M-ıevt tariklnin esa ki arı, !ildim - a ç a r e n y a k a a n dı ri etrafın a görüşillınüştür. başından ağır surette yaralamış • 

tııd1et • zarafet ve neza et 0 uğu B. Hasan Ali Yücel öğleden son. tır. Yaralı Cerrahpaşa hastanesine 
için, bu tarih girmek, kolay bir iş ra da müzeleri ziyaret etıniştır. kaldınlınış, Ali yalı:alanarak tahki 
delildi. Tıpla (Bektaşi tarilı:i)nde 1 kata başlanmıştır. 
eldllla gibi mühimce imtihanlar- J 
dan geçmelı: lazım ırelirdi. 

Ba:ı.ı rivayetlere nazaran, tarika
Cla tee..süs ettiği aııırlarda, Mevle

Sahte pasaport ve sahte sterlin maznun
larının muhakemesine devam edildi 

ri olmak lriiyen kimııelec, ister Memleketimize sahte pasaportla 
CtlllÇ ve iater ihtiyar oloun, evveli girmek ve sahte sterlin surmek su. 
1'Ml7adaki (Sultan Veled) medre- çundan bır kısmı mevkuf, bir kıs
ıeıılne cönderilirler.. orada, ilim mı da serbest olarak muhakeme e
w inan talısil ederek icaı:et aldık- dilmekte olan A1fred Hayın ve ar. 
tan sonra, tarika kabııl edilirlu- kadaslarının muhakemelerine ikin 
..ış. cı ağır ceza mahkemesınde dün de.. 

""1lı:rlbeıı iki ıınr kadar elıemoıi-I vam edilmiş, gayrımevkui maz -
,.etle mnhafan edilen bu ımd git- nunlardan Anton Rap, Yasef Vllys 
clole ihmal olnnm11J iııe de, tarika ve ALis Vays'in sorguları yapılmış, 
daılıil olmalı: için vazedilen kayıt, şahidlerin çağırıl.nıası için muha -
pıt, erkan ve merasime, tarikle-! keme başka güne bırakılmıştır. 
rbı ilga.~ı ıı:amanına kadar tamami- Dün on iki kadar olan maznun.. 
ı. riayet gijsterilmişti. lar bır ıırada giderlerken, mev • 

Tarilı:a girmek ü.-tiy- bir kiID-ı kutlardan Alfred Haym, kalabalı
.aiıı, tarikat mensuplarından ba- ğın arasına karışarak kaybolmuş

mer kızı Hikmete aft 1 numaralı 
evde yangın çıkmış, döşemeler kıs
men yandıktan sonra söndürül
müştür. Yangının ocaktan çıktığı 
anlaşılmıştır. 

Kayı§ kopunca 

Çcmberlitaşta oturan ve Beşik
taşta Kızılay Kurumunun kutu 
fabrikasında çalışan 14 yaşında İs
mail Çatuk'a, makine kayışı kopa
rak çarpmış, muhtdif yerlerinden 
yaralanmıştır. Yaralı çocuk Be
yoğlu Belediye hastanesine kaldırı
larak tedavi altına alınmııştır. 

Ootomobil çarpb 
aıları tanıfından u çok tanınmış • tur. Jandarmalar derhal bütün bi. Şoför Nurcddinin idaresindeki 
.tması.. ahlikı temiz ve mazbut ol- na içrisinde kendisinı aramağa 2486 numaralı otomobil Voyvoda 
malı:Ja beraber, kalbinde ık Mev· başlamışlar, karakol kumandanı caddesinden geçerken 0 civarda 
levili!in manevi ve rulıanl feyzine Kanber onbaşının aldığı tedbirler oturun Cemal adında bir dilsiz• 
dair bir 8§lı: ve şevk bulunması IA- sayesindf'. Alfred Haym, adliye hı- çarparak muhtelif yerlerinden 

78
. 

- gelirdi. ıP c.kmağa muvaffak ola 
Ba !"ftitİ ha.is olan bir lı:imse, madan yakalanm~ır. ralamış, yaralı Beyoğlu hastanesi· 

......, girmiye karar verdilı:tea Yangın b&flansıcı ne kaldırılmış, şoför yakalanmış 
-· ""inoea (matbahı §8rif)e Cihıılide Y eniyol oo~&ı.nda Ö- br. 

~-------~----:-~---~--~~-~-~----~---~-• 

Alhn fiyatlan 

Altın fiyatlarınd• birkaç güa
denberi bir istilı:rar goörülmekl<t
dir, Bir altın 27 lira ve 27 ,15 anİ
sında muamele görmektedir. 

--...--0--

Bet yatındaki çocuğun 
başlanmasına sebey olan 

kaynana 

Katina adında bir kadın, ayni ev
de oturan İzak kızı Sonyanın beş 
yaşındaki çocuğn Benjame11e iki 
tokat vurmuş, çocuk merdivenden 
aşağı yuvarlanarak merdi 'enin alt 
başındaki mangala çarpmış, man
galın üzerinde kaynamakta olan su 
dökülerek çocuk muhtelif yerlerin. 
den yanmış, bir ay hasta yatmışbr. 
Katinanın bir müddettenberi de

vam etmekte ola.n muhakemesi dün 
Asliye Sekizinci Ceza mahkem&
sinde neticelenmiş, suçu sabit c<>
rülmüş, bir sene hapse mab.lı:Om &
filmiş, ancak, mnhtelif sebeplerle 
bu ceza beş aya indirilmiş ve tecil 
llunmuştnr. Katinanın, 50 lira ma
ıevt zarar ödemesine de karar v&
)lm.lştlr. 

- Neler söylüyursunuz Allah • 
aşkına•. 

- Yapacağımız işlerden baha -
diyorum. Sonra, göreceğiniz bu İıJ 
ıçin kendi evinize de malumat ve

şüncelerle Kadıköye gilmeğe ha - receksınız. Yanı annenızi de bv 
ı zırlanırken, şimdi bir takım şüp. müddet zarfında görnııyeceksinız. 
helere maruz kalmıştım. Zira, Berıdin herhangi bir sebeple 

- itimadınız çok fazla Ferid 
bey. Fakat düşünün kı sevgı ile 
arkadaşlık mevzuubahs olamaz. 

Ne diyeceğimı şa~ırmıştım. Da. 
ha bir iki dakika evvel temiz dü -

- Pekali netice ne olacak•!. sizın evımze uiJ'aması muhtemel • 
- Yoo, telaşa lüzum yok. Eğer ı zı muhafaza e:lll'f'niz !.Azım. HattA Ondüleli sarı saçlarını duzelte • dir 

,eremıız; lwrW"aık isUyor.aıw: so- ruşanlınızla alakası o~an erkeği s~- relı: cevap verdi: Teşebbüs ettığiın bu işi sonraya 
•wııı .. kadar beni dmkrsınız ve, o-1 ze ıpmdıden soylıyebılırım. Asteg- ı -Netice, söyledikleruni isbat bırakmak istemiyordum. Netıcerun 
n~ gore hareık.t eder,;ınız. Eğtt men Suadi tanıyor muaunuz• Es • etmek .. fakat bunun için de bır ta- boş çıl<acağını bıldiğ<m halde, bır 
nışıınlınız tarafH>dom aldatılmak m<'r, orta boylu, Et-eıılı:öywıde o . kını düşüncelerımi söylemem icap kere ıçıme gıren şüphe benım tik. 
lfllll:ııe ı:elmıyor&a, . muJ!Qkkak lri ~uruyor. Düşunıneym canını, beni eder. Meseli: Şu ikı gilıı!Wc bay - rımi çekmeğe kafi ı•lmişti. 
bu sevııruze • bemm aoderımden ~ ıze takdım <>den Suadden bQ!ıse . ram müddetını n~anlınızdan ayrı - Kabul ediyorı.w:n Emel hanım, 
...nra. istiyettk _, ~ -

1 
1ıyorum. işte o Ber.dı ııevivor ve 

1 
elaralt geçireceksını.. Yani kendi. ı dedım. Fakat öyh! zannedıyor~ 

ılir. Hem... lı:endisııe alfıkador,ıır. Benım sııe s:nı asla gomııvecelı:sıııız. Bunun iti, bunun sonu boş çılr.acak ve sıı 
•irden ayap k.allı:ıp WU\l keıs.. ı maddi ;sbat 0larık göı<tereceğim ıçın de şınıdı Üskudara çılı:aır çık-: mahçup olacaksınız. 

tim y de, cnların ıkıoını pek yalcın- maz ufak bır mektup yazıp Bendi Gülerek ayal(a kalktı. Vapuru -
- B.ır ıriirü kuru sOa: detti mi, ·da bır arada goreceğınıW.U-. haberdar edeceksıruz. muz Üsküdara yakla~ışt.ı.. 

lırtc..,,iyorum, dcdım. - Asteğm€'n Sı.ıad Beridle ala. - .Buna ne lüwm var?!. - &-vginız 0 ., kadar kuvv.tlı 

Elimden t 'l ·p beni tekrar kana. kadar ol.ama. Emel hanım. Bırbı.,-. - Çok lüzum var Ferid bey. ımış Ferıd bey. ihtimalki ben sizı 
peye doğru çektı. er ni t•~ımadıkl~rını kat'ıyetlıe Çiinltü Berıd sızin bu talı! müddıe- şimdilik fazlasile iir.düm. l"ııkat 

- Kuru söz değil astei:,•Dunı, ar- söylıyebilırim. Sonra, Suad benım tınde evıne u~ramıyacağınızı bi - sonunda bana balı: verecelı:sınix. 

., ederseniz maddi ispatını da gö- çok iyi bır arlı:ad.aşımdır. Böylıe lirse; bem o işlerinı kolay takqı e. Şimdi Üsküdara inelim ve arnı 
ı:Arriotıa. Fakat aoıNkkaıılılıtını- ..,,.e asla ~ eda~ der hem de bi.z... ~iallıa ~ bi.r ı:xıaaret bı.Ww 

Maslak yolunda bir otomobil 
kazası 

Evvel.ki gece, Avni Günebakan, 
Turhan ve Celal adında üç genç, 
Beyoğkmda boya nıütehassısı Ah
med Baymana aid hususi otomo
bili garajdan çıka.muşlar ve 47424 
numara taşıyan beyaz bır pl&ka 
takmışlu, bu otomobille Sultan • 
ahmede, Kasımpaşaya vesai.r bazı 
yerlere gidip dola~tıktan sonra, 
geç vakit Sarıyere gitmek üzere 
yola çıkmışlar, otomobil Hacıos -
man bayırı civarından sür'atle ge
çerken bir ağaca şiddetle çarpmış, 
parçalanmış, otomobili idare eden 
Avni ile Celal başlarından yara • 
!anmışlar, Turhanın kolu kırılmış.. 
tır. Yaralılar Şişli çocuk hastane -
sine kaldırılmışlardır. 

Seferberlik Müdürü terfi ve 
takdir edildi 

Vi!İlyet Se(erberlik Müdürü Elı:

rem mesa.isl.ııde gösterdiği muvaf
fıılı:ıyetten dolayı Dahiliye Vckôıle
tince talı:dir ollU1D11lf ve bir derece 
terfi etnıiştir. 

nişanlınızı hal:ıe!dar ettikten ~ -
ra U!e başlıyalım. 

Hiç bir huyunu bilmediğim bu 
kadının te~ebbüsile duyduğum şüp 

heler vicdanımı sızlatmağa başla • 
mıştı. Muhakkak ki masum Berid 
·böyle bir meselenin faili olamazdı. 

Çok iyi tanıdığım Asteğmen Su. 
ad, Beridle asla alakadar değildir. 
Bu benim için kal't bir düşünce 
idi. Zaten onu blr kere bile görme-

mişti. 

Üsküdara çıkınca, İzmitteki bir 
arkadaşımın hastalığını bahane e
derek ufak bir mazereti nişanlıma 
bildirdim. Mektubu p~taya attık.. 
tan sonra da tekrar Emele dön • 
düm: 

- Arzunuz tamam hanımefen -
dı, ıimdı işe ~yuuz bakalım .. 

- PekAli asteğmen başlıvoruın. 
Şimdı beni dinleyin ... Bu iki gün
lük tatil esnasında mua~n za . 
manlarda birbirimizi ffememiz 18. 
:.un. Mesel!: Bu gece Ka1am14lıılci 
baloya, yarın gece ıie evimde ve
-oeği.m ÇJIJ'a muhakkak celıne&is 

etmesi kararlaştırılmıştır. 
Tahsilleri orta mekt.epten aşağı 

bulunan genç kız ve kadınlar içın 
olan kurslar ise onar hafta müd -
detle devam edeceklerdir. 

İstanbul vilayeti mülha.katından 
da gönüllü hastabakıcı hemşireler 
kurslarına iştirak etmek isteyen -
!er çoğaldığından bunların nazari 
dersleri bulundukları yerlerde, ıı. 

meli dersleri de şehrimiz has • 
tanelerinde görmeleri k<1;farlaştı -
rılmıştır. Diğer taraftan bugün -
!erde mülhakatta ve şehrimizde 
koııferanslar verilmesine başlanı.. 

lacaktır. 

hoşlanmadığı her şey Berlinin an
cak zevkini olı:şıyabilir. Nitekim 
bunun uksi de tamamen doğrudur. 

Bir !&raftan eski Arap hafüelerl 
Pa7tahtında büyük tebcddüller o
lurken Avrupanm tl Garp ucunda 
da siyast faaliyet en had bir safha
ya girmiştir. Bir Londra haberi, 
doğru ise, General Franko Alman 
fJ.' tlulannın Cf"bt:Jüttarık1ı ~stiJi \'O 

ııptetmek üzere hpanya 'onrak)A 
r.ndan ge~"trıl'lerine 7ıuılı bir mil. 
saade vermiştir. Bu hareketin ne 
zaman başlıyacağını tesbit etmek 
salahiyeti de Führerdedir. Kodillo

Bclediyede muhasebe kursunu nun bn kolaylığlDa mukabil Al-
bitirenler manya da İspanyaya iaşe madde-

Belediye Muhasebe Müdürlüğü 
tarafından açılan memurlar kursu
nun yeni de

1
vresi bitmiştir. Bu dev

reyi muvaffakıyetle bitiren me
murların diplomalan 20 Ma7ıs gti
nü merasimle tev:ıi olunacakbr, 

Dünkü ihracahmız 
Kuzu derisi ihracatı son günler

de artmıya başlaıntştır. Dün muh
telif memleketlere yapılan 311 bin 
liralık ihracatın mühim bir kısmı
nı deri teşkil etmektedir. Bundan 
başlı:a A1maoyaya zeytinyait, Bul
g-ariatana pabmıd hıılisııaı, Ame
rikaya ıu; derisi •önderiloı4ür. 

icap edel'. 
- Sebep?!! 
- Bazı şahısları ırir.e tanıtmam 

Uizım. Sonra, yann bir arada si · 
zinle İsıt:anbul tarafına geçeceğiz. 
İrademe hakiDı olaıruyarak ce • 

vap verdim: 

- Bunları da kabul ediyorllID, 
dedim. Fakat düşünün lti masum 
bir kızın hayatile oynuyorııunuz. 

- Bu ııonradan anlaşılır Ferid 

bey .. talihli bir adamsınız ki, bu • 
gün kendi ayağınızla karşıma gel· 
diniz. Şimdı buyurun sizinle Eren
köyüne kadar geçelim. Bası şey • 

!erden bahsetmek lazım. Ayni za. 
manda evimi öğrenmiş olursunıı.z. 

Onunla bır taksiye atlıyarak E
r.cnköyü ne doğru harekete ı:eçtik. 
B:ir oürü seyden bahsedeceğini ı;öy 
!ediği halde, hep boş !Aflarla vakti 
ik!Ul'JD('!e çalışlı. F.vli bir kadının 
bu denıce serbestliğini manam 
bulmai>a başlıyordum . Öyle zan • 
rıed.iyorum ki, bu kadın bir İ4 p.. 
mek iııle.ıniyru-, bir ma.cere yaşa • 
m.a.k lçiıı çalıtcyw. (Dalıa var) 

leri verme7i taahhüt eylemekte
dir. İngiltere ve Amerikanın bes
lemekte ve abluka;yı yarmakta pek 
nazlı davrandıkları bir sırada Ber
linin bn muaveneti şüphesiz pek 
iyi telakki olunacaktır. 

İspanyollardan bu müsaade elde 
edilince Amiral Darlan ve ~lare•al 
Petene de müracaat teshil edilm'<
tir. Yine İn~liz lı:aynoklarırn giire, 
Fransadan istenecek şey nisbelen 
mahdut olacaktır. İspanyaya gc~
mek üzere işgal altında bulu.,mı

yan Vich7 hülı:ı1ıneti toprakların
daa ve şimendiferlerinden Alman 
na.lı:liyatının istifade edebilmesi .. " 
Bn teklif Paris ile Vichy arasında 
mekik dokumakta olan Amiral Du 
lan •e Abeb ıırumda miiulr.eTe 
edilirken Berliıı gueteleri Nia n 
havalisini:n. lta!ya7a verilmesinin 
muvafık oıa.,ağı haklı:.ında neşri

yata başlamış bnlunuyorlar. Bu 
malı:alelerin manası açıkça Fransa 
büldimetine bir ihtar mahiyetinde
dir. Uysal davranılmakla mağlubi· 
yetin bazı ,.Ulı:leri hafifletebilinir; 
aksi takdirde daha ağır darbelere 
intizar edilmelidir. Bahusus ki bu 
Fransız toprakla.rından geçmek Ü· 

zere r.rtlfade Almanlar için, cebren 
elde edilmesi hiç de büyük bir kül· 
fet teşkil etmiyen faydalardandır. 
Buna muvazi olarak Suriyeden de 
üs olarak istifade etmeyi Almen
Jar istemekte imiş. Fransaıun Su· 
riyeıkki vaziyeti hukuk bakımın· 
dan da biraz garabet arzetmekt• n 
hili kalnıa&. Malum old\lğu veçhi
le Suriye mıuoclasmı Fransaya Mil
lel.ler Cemi7eti .ermişti. r.lr ay ev
vel Vkhy hükumeti bu cemi7ettea 
çelrilaıif old$ndan bu Arap mem 
leketinde Fnınsanın bulunmuı ... 
hulruld senedi de kalmamı, diye 

(Devamı üçüneil SIQ'fada) 
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H 
. d 1 ıl 1 Pol<J nya başve· \ v Azı y ET İngiltere hükfiınetile Iralı: hıi -ı 1 k ~ - -..,.-- "' c ~ ava 1 a a a r 1 n u a i n g iltereye Alman-Sovyet ya- ~:;~k~:~:ı~~:mi~~lan ~h=n~ r a ve Akıl oua 

A 
"k 11 b'" ""k .vardım .,. kil muavini kınlığı ve Japponya me ve mücadelenın sebeplerini e. lngı·ıtere böyle yapar mı iJi? 

merı a 1 ar uyu İn . . saslara göre tetkik elmenın dalı. Düakti ~ ·-ı . l . K • t • • 1 gılulere Pl'e Irakta Irak kav- faydalı olacağı fikrindeyiz. . .. -e~ erın ynclıfına cö-
manevra, ar yayıyor atı elerın hımaye· ı Londranın b.t m .. ar- l veÜe•rn•~ ~~kave.meti çökmek Ü· Dünyada yaşayan ft is!imnk Yazan: Hamid Nuri lrmalı r~. ~ır .. ~.ı.. oğlunu, karısını. ge-

d 
zeredır. lngllızler Irakta So'f}'d d. . . ~"'.' o~dürmüş.... Kasap peder ba 

Hooolulu 1.1 (A.A.) - Kırk bin· sı' taraftarları arttı dmanı esnasın a . R la f d ' ınıoe sahıp olan insanlann sayısı anın mandalanna, Milletler Ce -ı 'fi_ bıtlrirkmı, ölmek üzere bulunaa 

1 d 
hemmıyet atfetme · "riinmek .nıyeti kararile terkolunmuş, Şar- ..,.nla.aaruala _ı.a. - .. easuıdaa çık.an ta.. den fazla askenn ışliralrile dün ı usya. ra ın an tanmmasıaa e- 330 milyon kadardır. Bunlar muh- . _..., b 

cabah Havai adalarında büyük ka. yara an 1 ed' 1 •--· . mış ıo - telif ırklara ve mılletlere mensup- . . . _ l p · ı 
l b l 

~ t ır er. o.ucılızlere göre Sovyetler durlar Bulundukları erler ki Erdıinde Ingıllere htmayesinde 
9 

muş. .. 
ra manevra arına aş anm~tır. n.. Hullde mu-sadere cdi- Londı.. 13 (A.A.) - ·Polonya 1 çoktanberi lrakı tanımak isliyor- lard . A b'st y şwı - ıe Emir Abdullahın Krallığı altın.. Naaemollaya ......ıu1c: danın muhayyel müdafaasını te. başvekil muavını geıaeral S<Jsn.ıvs.: tardı. Fakat eski Irak bükUmeti 'k ır: ra \ an yarım adas~ AL ta bir hükıimet teşkil edilmiş, A.. ~'"*:.•dam aealıa deli mi idi!_ 

min miliadile kıt'alar"" topçu lecek vapurlar hakkın .d, Londra uzerı~ .cumartesi gü-1! buna mütemayil değildi. Şimdi Rlı- ~ü a~~n fs':aı·l~a°:bt~Askıs ba".: rabıstan v?rımadasında dahi mee- " . lı:uvv-etleri, Adada bir tara~an di- d - • d J u·· yapılan hava hucumıı e.r ;ısın- .d Al. h'"-'-- . . ç y ç yanın u • 'k - Bu 'I akıllı hattı - Y .ı. 
t 

ı 1 §1 • ~uuıeti So ti le sıya tün ak ff di tanın Çi mr ı ..;yük devletin siyasi, ilt • • . • . 711 • - . 
ğer tarafa harekatta bl!lunmakta a mu sa 1 avranı - , da aralanmıştır. Genera'ın bulun.. • .. b ti . vye er . ed: samı, ın ·s ve nin .isadı nüfuzları t . t .... ıti n ıliTe etti: 
yoe tayyare filoları stratejik nokta. ı . t. Y . · b< b dıiş 51 mnnasc e er tesıs etmek ıst ı- bir kısmı, Avrupada dahi cenup ve eessus e m~.ı. zt10 lira içlıa 4ört can kı 
!ar üzerinde uçmaktadır Havai a. masınt l S ı y 0 r dujı1 evm cıvarl ınalııl.eır mveı ae~•a ği cihetle Sovyetler Irakı tumut- sarki Rusya ile Balkanlar. Şimalt Afrika ili;, orta Afrikada- ımcak deli I bilir B a YH 

. muş ve genera ın e :ıne ·~ !ardır B hali rd . !ti Müslüman Arablardan yalnız . .. 1 oda .t n _sanıaada 
dalarında şimdiye kadar yapılo.n Vaşington 13 (A.A..) _ Cordell _. bomba parçaları isahet etmiş- • u ma e en cenup ve şarki M 11 b' . l ınsan şoy e ursun anesı beş yüa 
manevralann en mühimmini teş - Hull, ayan ticaret encümenine ~~G l S-Osnııvski'ye bir ame- Belrin ise, Sovyetlerin, tngilizle- Rusyada bulunanlar, Sovyetler la- stıkısır1a· ı1 avrearı·ımırı·şneTvı himayeCaltında lira7a İfe yarar öküz bile bwmalc 

' enera rin tanıdığı eski Irak hükumetini f dan bolşevikl....,ti il · ler unus ezayır _.. kıl eden bu manevralar esnasında, gönderdi"i bir mektupta, Amerika at yapılmıştır. Bundan evvelki rda ınDi . , 1 . -.; 1r .mı.ş 1 • F ' ' ' •w~ 
5 

• tanımamış oldukları halde in.,;lte- ır nı an aııe erı yaş ı ınsan a as eskisi gibi Fransız ve İspanyo.-
Avrupada ve Asyadaki harekattan Birleşik devletlerı tarafından mü. harplerde bir çok defa yaralanın~ ... · h ! ttikl · ·· 1 b. • nın, Libya Arab ve Müslümanları 

1 
• 

d 
- ı b !arın S k. bu !ar na e reniu tanımadığı Raşid Ali hiiku- rın mu a aza e erı soy ene ı -alınan bütün dersler tatbik olun - sa ere eo.ı en ya .ancı vapur nlaıı osnovs ı. yara ı • metini l•nınıış olmalan bakımın- lir. Fakat orta ve genç Tatarların, da İtalyanın idaresinde kalmış • 8Qf111uharrirler 

maktadır kullanılması bahsınde tahdıdat ya. hf'mmıvet ver~ktedir. dan memnundur. T .. k. t 11 1. 1 'ardı. ne diyorlar." · 
1 

· tın t ur ıs an ı arın, ısan arını ve a -
ı pı mamasını tavsıye" ış ır. ·ı ı Bundan başka Sovyetlerin. Yu- ile terbiyelerini esasta muhafaza Yine geçen Cihan Harbinde İn- Ban akşam gnetelerl •başnı.., 

11 ayda Maltaya 600 . Amerika Bırleşık Devletleri bah K" ""k h b I goslavyayı tanımamaları da Ber- etmelerine rağmen, S-Ovyetlerin di giltereye dünya musevi sermaye - harrirler ne diyorlar?-• baflığı aı.. 
nye komısyonu reısı Amıral Eme- ÜÇU 8 er er tinde bir hatanın kabulü suretinde ai tel.fıkkilerine uyarak İslam di • darlarının yaptıkları büyi:!1c yar - tında sabah gazetelerinin baş .... k .. 

ha va akını yapıldı ry'nın geçen hafta ayan tıcaret ~- - tefsir edilmiştir. Bu hususta Sov- nine rabıtalarını kesmekte olduk. dımlara mukabil, meşlmr Lord Bal lelerinden bulisalar alıyorlar. N., 
_ cumenı huzurunda yapmış ol~ugu •Btıkreş, (Stetani): Resmi bir tebliğ, yetlerin de Almanya gibi aldandık- lan kaydedilebilir. for beyannarnesile, Fılistındcki A· nemollaya: 

Malla 13 (A.A.) ::-- Royter: Ge • beyanat, bu kere neşredıcmıştır. 
10 

May's numııyışçilertnden mes'ul o- ları halırlatılmaktadır. Berline ı:ö- Küçük Asyadaki Türkler Bal - rab topraklarının yer yüzünde - Başmulıarrirleria ne dedllıl• 
ı;en Pazar gecesı duşman tayyare- Am iral Emery, hükiımelin bu va- ıanlann tevkif edıldiklerıni bildirmek- re filhakika Almanya da Yugos- kanlarda muhtelif devlt!tlcr ıdare- mevcud il milyon musevinin va - rinden ha~rinh Tar mı! .. diye sor. 
lerinın üç dalga halinde Maltaya purları, kendı bayrakları altında, U?dir. Mücrimler, askeri mahkemeye lavyayı t'çlü Pakta girnıiye layık sindeki Müslümanlar dahi dinle • tanı haline getirileceği de wdo - dıık.. Üstad gülerek cevap verdiı 
)•apt l<_ları hücumda sivil emlake ·harp mıntakalan• ndan geçeelı: sevltedıiecelı:tir. görmek suretile aldanm~tır. cine bağl·dırlar. Türkler tam mıi. lunmuştu, - Haberim olınu mı ya!~ Onlu 
pek buyuk hasarlar olmuş:ur. Sivli İngıltereye malzeme nakliyatın • _• Londra. (Ingiliz Amırallığmm teb- Bu iki mesele üzerinde birlcşmiı nasile mus akil Türkiye Cümhu - * lıerhangi bir hidi&eyi nirip çevi-
halk arasında da bazı zayıat var - da kullanmağı düşünmekle oldu - 1'.C•): Ingıhz Rocheboune ve Kopanes sı- görünen Sovyet • Alman siyaseti-! riyeli devletinın idaresind is ik • 1930 da bazı kayıdlarla Iraklı - rerPk birkaç sütaa kararttıktan 
d· p rte · - - · d d'' lılhlı balıkçı ıcm•lerı batmışhr. Kopa- . l r a.~a sı gıınu cıvnr a _ .. ort ğunu söylemiştir. Bu mınlakalar ıncs'm murettebatı ara.sında hiç zayial nın daha sıkı bir işbirliğine ve ye- talini hiç bir zaman kaybetmemiş ara verilen istiklal kendilerini aoara: •Ba vasiyetin venıc:eii ne~ 
dc!a duşnıan tayyarelcrı . ~zük • tasrih edılmemiş olmakla beraber, yoktur. ni bir anlaşmıya doğru gitmesi Ja- bır millettir. lılıim milletler, ve tatmin <?tmemış, şartsız istıkl.iil i - ee hiıdiseleria inlı.işaf'ıle ıuılaşıl. 
muş ve dört alarm verılmıştır. Amiral Emery'nin, Ameri.ka bita- • Moskova: On i><'> giınden beri Mos-ı ponyada iyi karşılanmamıştır. Al- hükfunetler arasında devlet teşki.. çin 12 sene İngiltere mandası al - eaktır• deyip imnyı ıı...,..n.r. 

İlalya harbe gırelıdenberi geçen raflık kanunu ile tesbıt edılen mu.. lkova'da bul.una". .SovyeUer Bırh~uıin ına.nyanın daha {azla gıda m.n~de- !atını laik esaslara göre kura.n, led tında iken devam eden siyasi mü- M. iL 
ll ay ıçınde Maltaya 600 hava akı- cebe mıntakalarına telmıh etmış Bcrlin Buyuk ;ı,;ı.~,.ı Dekanozov, Ber- len ve petorl almak mukabıhnde vır eden, Avrupa ve Amerıkanın cadele, 1930 dan sonra şiddetlen -nı yapılm~tır. Bu akınların yüzü ,ıduğu sanılmaktadır. lin'e hareket etmı~t.r. Sovyetleri A.syada serbest bırak: ilerlemiş devletleri ve milletleri m~ Irak:aki dahili ve harici sıya. harpten CVTCl başlıyan, ııoara ge • 
geç-en ay olınust\.ır. • Berlin, (S\etani): Bir kaç hafta- ması kat'jısında Japonyanın da elı gibi kanunlarını örf ve adetlere sette parlizanlıldara, İngiltere leh n şleyen propagandalarından som-. 

(Ankara Haberleri] 

Halifaks yeni bir d:ınberı, Alm81lJ'a ıu Sovyctler arasın- kolu bağlı kalmıyacağını Japon ga- göre hazırlayan, iliılıi nasları siya- :!arı, ale>htarı siyaset adamlarının fiıli yardımlarının önüne geçmelr, 
da mübadele meseleleri hakkında sa- zeteleri yazmışlardır. * si, içtimai, iktisadi hayatında tat- çarpışmaları şeklıne gırını.ştır. Hindıstandan Basn. körfezi yollia 

nutuk söyledi lihi.yettar Alman mahfilleri ile n•Ju- - - . ·kereler yapmak üure Almanya'da bu- - bıkten sarfınazar eylemiş bulunan Dı~r taraftan Arab devletleri 1ısır cephesine yardımı kı>iayiq • 

938 mahsubu 

?'<Pvyork, 13 (A.A.) - B.B.C.: lunan Sovyet Harıci T•caret ııalk Komi- yent İnkişaflar devlet Türkiye Cüınhuri ·eti ve l \'e mılletleri fcdera.;yonu teşkilıne tırmak, Süvey§ten Bura körfezine 
ingiliı: Sefiri Lord Balifıık.s diin seri Krutikov, Mo.ıcova'ya bareket et- (Baş tarafı 2 nci sayfada) millet de Türk milletidir, Bunlara Irak m;lliyelperverleri önayak ol- uzanan sahayı eıımfJet altma al -

Kansa• City'de bir 11atuk söylemiş miştir • (AA.) bir tez de ileri sürülebilir. Akde· mukabil Afrikanm şimal ve orta - muşlar, Filistine İngilterenın mu- mak gibi gayelerle Irakt& PiQet v-. 

tütünler 
ve demiştir ki: I niz şark ve garp havıMı, &fısır, smda, Arabi.tanda, Suriye, Filis - ı se\i '."uhacirler yerleştirmesi, u _ askeri harelteti İngiltere bete ""' 

_ Atlaotik muharebesini kazan- Vali Muavini Raşit znik Süveyş ve hatta Afrika ve Asya tin, Irakta, Hindistan ve Çinde bu. mumı Arab lesanüdüne, miı.cadele tinin tercih ettiği an' pi yoc. 
dıktan sonra Amerikanın nıütenıa- Kaymakamı oldu vaziyeti ortaya atılmıştır. Bu harp lunan İsliim dinine salık muhtelit ve muhalefetlerine aid cereyanı Muhl:elif vak'alan, JıAdhtl~ 

Ankara, r.ı itltdam muhabirin- diyen arlan tayyare yardımı mll- Şehrimiz Vali muavini Başit De- böyle uzayıp gittikçe ve tayyare ırklar ve milletlerle, bu arada Fe- kuvvetlendirmiştir. dikkatle takip etmekle tıeı:aı-, 
den) _ Memleketimizdeki şirket- nzencyi lehimize bozacaktır. Bir mirta~ Dahiliye Vekaletince İznik tabirbatı emsalsiz nisbctlcr aldık- lemenk Hindistanı adalarından Ca Mısır cephesinde Almanya ve t - hududlanmu:ıa öt.esindeki dmt ,. 
lerin hariee giinclereeekJeri faiz aıı1.,,ma sulbü olamaz. Naziler İn- _ • ça beşeriyet için korkunç boğuş- va ve civarında bulunan insanlar talya ile devam eden ehe;,,miyetli kolllfll memleketlerde ı:ıormAl w 

b ·!iz Dominyoıılarına bakim olur- kuası kaymakamlıgına tayın olun- malar derpiş edilebilir. Yangın, İspanyanın, Fransanın, Felemen - harbe rağmen, Musul petrollerini aak:in hayatın ndetini -.it te.. 
mukabili mallardan 9:18. mahsu 11 gıl ,, __ .

111 
•• ba'--ı· -·ı· tahrip edilir- mu -tur. t• k · h' ..--~ 

il B 
ar ....,. • uı y~ zey ınyağl lekesi gibi, gitti çe ge· gin, Ingılterenın müstemleke, mao 1 ımaye, Arab tesanüdünü önle - ınennilariın:is ınvnd• J:ıoıJ=mn•ı... 

tü.tiinlerin istisnaııı Vekı er ey- ııe Amerika 1aşayış larZllll muhafa- j 

1 

- nişlemektedir. Sovyet Rusya, A- da, lafzi birer istiklal ile idare ve ı m\'lc. Mihver devletleri."lin simdilri -
etince k.aruıutınimtinr. u edemez. Bitler Ayrupada hikim j j§{ ~ JD1 (ı::::! A 1 merika ve Japonyanın halleri de himay~sindedirler, ya.hud siyasi, ı---------~~----ta-dır_. ___________ _ 

Hakimler ve müddei- u.~dık~.a da -~~tterenin yaşaması _ - _ _ _ ~-~ ;;;;;;;» . endişe uyandırmaktan 1ı;.1i değil- ıklısad• nufuz1a.rına ta.bidırler. ,-~::;;;~;;~-;;;--::::;:;---::-----~ 
,. mumkun deı:-ildır. - - dir. İslam millellerin nüfus itibarile ' 

Umumller arasınd• &ta.nbuı no ._ U/5/941 ~ıı.u. Hüseyin Şükrü BABAN en fazla olan kısmı İngiltere kral.. 

nakil ve tayinler Sovyetler birliği- Irak ıo~ ~~:•;n ı:22~;5 5
-
2

• lığı ve Büyu.ı. Britanya impara -
ıoo bvicre Frc. 132·20 Hırvat devletinin torluğu ıdaresind<' veya himayesi-

Ankara, 13 (ikdam ınahabiria· ı' münasebeti ıoo Drahmi J009i 
3~ 99 hududları le nüfuzu altındadır. 

den) - İzmir huknk IWdmliğine Londra 13 (AA.) - İyi haber 100 Peçeta 12.845 12.84 n~tın, 13 (A.A.' - Yan . . * dırma ti B li.. 100 Yen S0.915 30.90 =• ' reı;mı bır Arablardan, geçen 1941 cihan har 
Salihli hakimi Senet, Ban falan mahfiller, Sovye etrk ır .. gı 100 lıvec kronu 30.525 S-0.51 menbadan bildiriliyor: bi esnasında ""bık Osmanlı ı·mp" 
hukuk hilı:imliğ:ine Ennenik baki- ile Irak arasında diploma ı mu • Berlin oiyasi moh!illerı, yeni Hırvat ~ -

PER~Lİ KUYU 
Nakleden: Faik Bercmen mi i\lıuaffer, Tokat hakimliğine nasebetler tesis edildiği ha~ında ESHAM n TABrlı.AT ~~:ı~':n~~~e'::ir. yakında neı;rcdilınesıni ratorluğu idaresinde bulunan Ara-

. . . M-0skovada n~n>dilen teblig hak- bistan yarım adasile Filistin, Suri-
S h" tal -r- İkramiyeli ~5 1938 19.- 19.- Sonılan bir suale cevahmı. Alman I · amsan i.kimi Becep An ye di !ar '-'· A,B,C, •:rganı· ~ 5 ·"rami- h.a . 0 _ 1. 'd k. H ye, rakte bulunanlara Ingil~ere ' kında yor ~. " ,. -. rıciyesi ı;x;r ın e ı ırvat Elçisuıin, izalığıaa li:lbiataa müddei11D1Wllİsİ .. kü:m t• ktanberi I • yeli 1>133 19.05 19.05 yalnız Alman _ Hırvat ulak hudud mın hükümeli istiklal viıdeylemi:ı, bi -
Sırrı Be1puan eeu hiıJcimliğfoe S-Ovyet hu e 1 ço . . Sıvas - Emınım I 19.30 19.25 takasındaki tahdit JŞı ıle m~ul bulun lahare Filistin ve Irak Arablan 

• · ıı: · t. · tanunak ıstı yor • ıı ı~ vıı · Tefenni hakimi Sabri, Boyabat hi- rak hu tıme ını _ • \ tabık c • ı 19.50 19.40, dul~unu kayd<'Ylcmışlır Inııiltı>rPnin, Suriyeli Arablar Fran 

irimlienae 1.'--di~li h~mi re~~· du. Fakat Irak huküm~ ı. mu ak . 
Ankara muddeıwınumı mıı.avuılı- değildı. Bınaenaleyh badıse anc 
(ine İstanbul icra memuru Cemal, mevcud bir niyetin tahakkukun -

safhalarını karilerimiıe bildir-

Birkaç arkadaş bLr araya gelmif nm»n hayretten donacak bir h&. 
ve Anadolunun .garp kıyılarında le gelmiş. Kuyunun dibi m ta • 
otomobille bir seyahat yapmağı ka zam, :-eşil rahat ve güzel b';; yer 
rarlaştırmı.ştık. Yolculuğumuzun ~.Etrafına biraz dikkati bak 
dördün.cü günü, bir akşam üstü. I dedem, .kar~sında peri ıı::ıar ;::.. 
Edremıdı goçm~ ~yv~lığa doğru zel ,.-;a.cları omuzlarına döküim ·· 
yol alıyorduk. Kesıf agaçlı loş bir genç bir kadın görmü . k uş 

İstanbul hakim muavinliğine İs- dan ibarettir. 
tanbul icra memanı Naim, Üskö- ---o---
dar icra memulruğwıa Bursa icra 
memuru Haydar tayin edilmi.tler· 

Ha.-a ,ehitleri ihtifali yarın 
Yarın saat 13,30 da Fatihte Kırık 

Kaaatlar abidesi önünde yaptl~ea~ 
olaa büyük hava şehitleri ibtifalı 
hakkında dün sabah Bava J{urnnıu 
İstanbul şubeainde bir toplantı ya· 

d.ir. 

Defterdarlar arasında 

pılmıştır . 
~tifaliıa çok 111ülı:eoımel ve pa~· 

lak olması için icap eden tekmil ı 
huırlıklar ikmal elUJIJllu&tar· 

Ankara, ll (İkdam muhabirin
.ten) - Afyon defterdarı Recai 
Çanları defter4artııra- maliye 
miifettişleirııden Bedri Hatay def
terdarlıiına ta'JİD e4ibni$k:rdir. 

--~·-...... ------.------~~--~ 
~~::~ ASl<ER1 VAZİYET 

' Jrakan mUdaH•••• v• ba•r•J• 
çıkar.lan lnglllz kıtaab 

eten haberlere göre Irak- duldan tahmin edilebihr. Bas· 
. l kıt' a.Uın 

ta vaziyet de'""""""'-4 gı·- raya çıkarılan lflfr' ız r,..-... i.e hıç bır Ueri ııareJce*te bulu • 
G 

bidit-. İngilizler, lrok kıt'alan • rıamaını§lardır. Bu1l4 ~akcırak 
m Hııbbomye meydanından bu leıt'a.lann heni.İZ mr ıleri ha· 
Bağd.oclırı 50 ldJometre garbın.. reket yapacak kuv~ete sahıp 
ıt<ıki miidafaa ~ çe • o!-maıi.Jdan netice..ıne ,...,.,...ak 
kıL11t.l!ge mecb>tr el'm.l§lerdi. l • mümJ..-üftdür ÇiirıJ<ü b1' lcuv -
ro.lc bt'alanmn Frat ""hrini ce.. ıı-•· e«iril-f.'etlenn harekıita ~ "'"' _ 
nuba kaTF miidııfaa edecekleri 
anla§ılı!I"'". lraklıltır, İngil<zle • 

için Frat bendlerini ~nrok 30 

kilmnetrelik bir sahayı sıı. al • 
tında bırakıtw;!ardır. Faıkal m.»
cadele sohasının t'a..--.Yetl"" gö. 
re bunu müessir bir mü.daflUI 
tedbiri olarak ka.b1.! etmek 
snıifküldıir. 

lraktaki İngiliz kuı'Ve!!!erinin 
miktarı lv.ı' 'c1nda malii.mct yok.. 
&& da lraklıüın H~yedc 
gerilemeğe mttbur etmden"" 
bnkıltrsa, Irak kuın•etleriu mu.
iıdil yuhı<d yakın nı.i.ktıı.rda ol • 

memeleri için •ebep ı1ok gibı • 
dir. 

Libyııda SoU...,..U. karşılıklı 
kqıf /uırelcetleri oLmakta. her 
iki taraf ta fıazlrltınmaktadır· 

H obeşi.>'landa Amb« - Ala -
gi bölgesı1'de harekat f11.. 

gilizlerın Z,,hine inkışaf e""."'k.. 
redir. Jı.gilizler burada yeıoid~ 
200 esir a.Lınt§lo.rdır. Cenubi 
Habquta.'ltdaki ııı:ınık«t ise bil· 
tün sahada inkişaf halifMÜdir. 
Bııraıia da 1ngW.ıicr 13 ü İfa! • 
yen olmak üzenı 150 em- almış. 

lcu-dll'. 

* 

- Maznun hakkında verdiğin 
bu beraet kararı neye İıitinat e~ 
diyor? Elinde bir delil var mı! 
Heyecanlı bir keşif yaparak ef
karı uınumiyeyi hayrete düşür
mek iktidarıaı kendinde görü
yor musun! 

Genç kız oıüdürüa kalbinden 
geçenleri keşfettiğini anladı . 
Gülmiyerek dedi ki: 

_ Şimdiki halde bir ~ey söy
liyeınem. Fakat ben kendimden 
eminim. Esasen bu aralık gaze
tede okuyucuları alilr.adar ede
bileeek bir şey )·ok... l\lüsaada 
edinis bPn tahkikata başlıya
yım.- Muvaffak olamasam bile 
biç olmazsa okuyucuları alak.a
dar etmuiş oluruz. .. 

Paller gülmiyerek genç kıza 
baktı ve nihayet muvafakat etti: 

_Peki, dedi. Fakat eline cid
ılt bir ipaeu geçirmeden pek ileri 

f:itme! 
OKUYAN ADAM 

Tahrir salonuna bitişik olan 
kü~ük odasında Janine yan ma
kinesinde çalışıyordu. Kanaatine 
cöre karilerin :ııhnini altüst ede
cek olan ilk maka! ini yazıyor· 
do. 

Loiııean içi krekilerlP dolu o
lan küçük defterini karıştırarak 
ı:-czini ·ordu. Genç kız sinirlendi: 

- Sen dolaştıkça çalışamıyo
rum, diye haykırdı. Hareket el· 
meden duramıyor mu~un?.. O
tur, yalıut kalk git ... Ne yapar
san yap, fakat Allahaııktaa do
laşına! 

Loiseau uzlaştırıcı bir toala: 
- Peki, peki darılma, dedi. O

tanıyor11m ! 
Ve dar bir koltap cüç hal ile 

sıkıştı. 
Janiae hafifçe cözleriai .kaldı

nnea gül mektetı kendini alama
dı. Şifmaa arkao!a~ının vuiJOÖ 

Büyük Zabıta Romanı; il 
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cidden komikti. 
- Buna da bir 1"1 di7emeain 

ya! 
- Hayır, dedi. J'anine, şimdi 

saaa yazdığımı okuyaeağun. 
Ve ayağa kalkarak hazırladığı 

makaleyi okunııya başladı. Bu 
yazı hakikatea efkiırı umumiye
yi alakadar edecek mahiyetıe idi. 
JUuharrir polise, tahkikat tı .. ki
mine ve jüri hey'etine çatıyor
du. Okumaya devam etti: 

·Bütün bu sebepler dolayısile 
neticesi hesapsıı malızurlar d .... 
ğurabilecek olan büyıik lıir hata 
kar~ısuıd.a bulwıduğumuzu san
nediyoruz. Jürinin kararına ra(
nıen l..aumier'niıa müuiıniyeti 

tahakkuk etmiş olmaktan pek u
zaktır. Bu sebeple henüz i i~tea 
geçmeden şimdiye kadar topla
nııya mu•affak olduğumuz de
lilleri tamamJamıyı çalışacağu:." 

Loiseau: 
- Hangi delilleri? diye itiraz 

etti. Dikkat et, pek ileri gitme' 
Janinc omuzlarıaı silkerek de

vam etti: 
•Bu deliller tunamiyle Lau

mier'nin lehindedir. Bu ıencia 
masumiyetiai iabat edtte.k vesi
kaları pek yalanda adli7eye tes
lim edeceğiz ve o u.maaa kadar 
'Ulını adım tahkikatıınwn lnitİİ:ll 

meyi ihmal etmiyrcetiz-. 
Makale burada bitiyordu. Geftç 

ku muzafferane bir eda ilp im
zasıaı da okuduktan sonra sor
du: 

- Nasıl iyi yazabilmiş 1uiyim? 
- Sen zaten makinede iyi ya-

zıyorsun! 
Janine arkadaşını• alay etme

sine kızdı: 
- Ben de seni adam diye kar

şıına alıp da yazımı okudum, de
di. Aplalsıa amma yiae ııeai se
verim. Haydi fU JUlDU al da 
mürettiphaneye götii<'! 

Genç kız bu makalesi ile bel
ki de zannettiti kadar karileri
ain alakasını uyandıramamıştı. 
Fakat bu mabJeye büyük bir e
hemmiyet veren biri vardı. Er
tesi gün makale çıktı~ zaman 
loic adam tesadüfen •Bii:rük Ga
sete.yi eline geçirm~ti. Bu •· 
dam sefil bir otelde işgal ettiği 
odada tıulanuyordu.. Yataktaa 
çıkmak istemediği itiıl koridor
larda eteklerini 5ii:riikliyea car· 
soaa çağırdı.: 

- Bugün gazete alw•dın mı?' 
Diye sordu. Gan411 1-Clı gi

füslüğünün eebindea •Bütük 
Gazete•ain bir nWJıaıuaı çıkara
rak uzattı: 

-Al! 
Dedi. Adam vakit P{İnnek 

i~iıa gazeteye güz cezdiraıiye 
başladı. Lawınier davııııı dikkati
ni celbetti. Janiııe'in makalesiai 
okudukça heyet"llJlı artıyordu. 

Birdea yataktan fırlıyuak p-· 
cereye yaklaştı. Sü.kilnuau mu. 
bafaza etmiye çalışarak genç kı
zın bu işe tahsis ettiği iki ·· tw>u 
dikkatle tekrar okudu ve sen sa
tırlara ~lince şiddetli bir küfür 
aavurma.ktu kendini alamadı.. 

(A.rluMiı vu) 

d t b ·ı· ı· · ş, mısınız, 
yer e o omo ı ın asliği pallamış nereden p,eldiniz? diye 90rmağa 
v duraklam:ığa mecbur kalmış • vakit kalmadan genç kadın hemen 
tık. Otomobild<'n inip uyuşmuş ba- demış iri: 
caklarımızı harekete gel:rmek ga- - Benim adım Hakıkattır Evet 
yesile. d-01.a?mağa koyulduk. Yolun şaşmayın; bııraya kımsc rahatımı 
~ıraz ılerısınde .kulel.i kocaman bir bozmasın diye yerleştim. Dünya • 
ına na.zarı.. d.ıkkahmizi celbetti; nm dört bucağını dolaştım ve sı

geçen b:' koyluye bınanın kime a. unlı:ı kadar rahat bir kuvu bula -
ıd oldugunu sorduk; köylü: madım. Hergiiıl lııorkup ·duruyor. 
.- Burası eşraftan Ibrahim be- dum: Biri gelir ,ie rahatımı bozar 

yın kül.esidir, dedi. Buraya perili diye .. 
kuyu d:erler. Halı:ibt bunları anlatırken· de -

Oraya doğru yürüdük, t.am ka- dem onu ı:özden g<.çıriy-0rm~. Bu 
pıya gelince, parmaklığın arka • dildr.atli muayene netıcesinde ka • 
&ında bir gölge belirdi. Bu uzunca dının düpedüz hakiki bir varlık 
boylu, orta yaşlı ve kibar yüzlü olduğuna kanaat get~m.ş. D<>de • 
bir adamdı.. Nezaket),, bize yıldat- mın mütehayyır halını gören ifa • 
tı ve: kik.at -Onu büsbütün aşırtmak ıs-

- Listik değiştirilinceye kadar tİ)Ormuş grbİ yüzüne ru ayna tu. 
bir acı kahvemizi içereeııiz şeref tar. Dedem, o vaktıe kadar güzel 
bahşetmiş olunıunw:! diyerek biı:i bır adam olıiuğunu zannederken, 
davet etli. Hakikatin aynasında tıer şeyı 0 • 

Bir yandan .sıcağın ibir yaıı.dan laııca Ç1plaklığı ile görerek. koca
saatlerce otomobilin içinde kal • ınan -burnu, çı.lr.tk elmacıkları. her 
maktan mülevellid yorgunluğun kesin riya ile methettiği J:'~tlak 
tesirini düşünerek daveti minne~ gözlerini görmüş. Yirmi dön •aat 
karşıladık. süren tehlike geçinceye kadar o. 

Kahve~mizi ıçıp biraz serin- tada kalan dedem, kuyudan çık • 

!edikten sonra civarın iktisad.I ve =~ öntt Hakikate şunlan söy-

zim variyeti hakkında sorouğu- _ Sizıe; hıılnlr.ati anlamak üzcNı 
mu~ sual\ere dikkatle cevap w • -
ren ev sahibimize, içimi1'den biri- şunu soracııgım: Bu kuyu aşağı 

yukan yüz elli senedenberi kulla. 
sinin, aklına ıPerili kuyu• yu sor- lmı nı yor. Bu mlıddettenben· u 
mak geldi. Bu sual üzerine muha.. ' labımız gülümsedi: aiinyada oturanlar ihtiyaçları olan 

suyu tedarik için ta kasabava ka
- Bu isim büyük babam Zey- dar gidiyorlar. Şunu antatr'~k ; ,ti

ne] ağa zamanında talnlm><. O za- y-dum· ş l b' ., ~ . aye ıraz daha k·zar-
ınanlar kasabada bir karışıklık <>!... sak vaktile mevcud olup .J:ıilıihare 
muş, !büyük babamı yakalamalı: ü- bir 1'1!he'e P<;!'asında çekılf'n su • 
zere köşke hücum elmişJer, büyük yun mansabını bulabilir miyiz? 
babam canını kurtarmak gayeııile Kadın gözlerini ded,.me dikkat-
'llelhal kapısmın sol tarafında gör le dikti ve şu cevabı verdi: 
i ~nüz mnnt~m k.u~ya -ki - Alta. bu kuvuya .boşuna para 
ı U'llanlo.r metrük ve iDt1i çalı - harca.mayın. Çiı.nkü bur d k" 
kla ört

. ülü.. ·di 
1 

a a ı mem 
ıı . ı - nm . Otuz sıet \ba zelzehım•n sonra bir daha c;ık • 
re 1 abmi• edilen derinliğe ln4ijj. (DMuu 4 üncü 1&yfada) 
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Almanlara göre 1 v=-
<a.. tualı 1 i.nei sayfa.ta) ! ij ~ =-

ta.z, He68'ia sabôt fiiıirlttin teı;iri • • 

altaıda IMılunduğu hakkında ilk PERiLi KUYU 

Rodolf Hes 
(Bai tuah 1 inci sa)fada) 

gilt.e-reye ıeli.ii habeı·i büyük alaka ile 
karşılanmıştır. Dun Alman nasyonal 
so6yalist partisi tarafından neşredilen 
ve Hess'in aklından has ta olduğunu bil
diı·en tebliC çok 9üpheli görülmekted;r, 
800 millik seyahat yapan bir adamın 
aklına tamamen malik olması tabit gö

T~~:t.~aı~~!~,~~ ı 
Türkiye Cümhuriyeti ile olan dost 
tuğumuzu ihlal elmemiş olmasın • 
dan mütevellid şevinci inzima"'Il 
etmektedir. 

Fransa ne 
yapacak? 

0~! .. ~ara~~~~=) l 
Kahire, 13 (A.A.) ·- Girit'leki merJ 

Tasfiye halinde bulunan 

MAJİK 
(Bat tarah üçüncü sayfa.ta) 

mamak üzere kurumuştur. 
rU1mektedir. 

t .. liğM bildirilen vakıayı teyit et
mcl.te<lir, Hess, Führer'in kalbinin 
ti içinden gelerek yaptı!ı birçek 
lıarJf tekliflerini herkesten iyi bi· 
li) orlu. Öyle görünüyor ki Beos, 
kendi fikrine göre, İngiliz İınpara· 
torluğnnan tam tahribi ile Jtihayct 
lıulııbileeek olan bir inkılaba şah· 
sını feda etmek sureüle mani ola· 
bileceğini tasaVV11r etmekte idi. 
Ma!Uın olduğu üzere Hess'in vazi· 
fesi münhasıran parti işlerine taal
IUk ettiği için kendisi bu tasavvu· 
runun ne gibi akis ve neticeler ,·e· 
rebileceğiai kat'iyyen düşüonıfi· 

yordu. 

Bu kat'j ifade üzerine, dedem, 
ona veda ederek dışarıya çıkmış· 
t1r. Kadın hayatta kaldığı müddet
çe bu hadise hakkında hiç bir şey 
söylememesi i<;in dedeme yemin 
ettirmişti. O da yeminini tutmuş 
ve aneak öldükten sonra bu ha • 
di>;e hatıralanndan öğrenilmiştir. 
Lakin babam böyle saçmalara e • 
hemmiyet vermediğinden kuyuyu 
açtırmağa karar verir. Bir de ne 
görsünler: Henüz bir metre kaz • 
mamışlren berrak tatlı ve bol bir 
su çıkmış. 

~ }jess'ın Almnyaya dönecek miktarda 
benzin almayan bir tayyare il• yola 
r;ıknı a!iiı memleketine dönmemeğe kati 
ıouret1e azmetmiş olduğunu göstermek

Türk siya~etini daima yakından 
takip etmiş ve bu siyasetin başlıca 
esaslarına vakıf biri olduğum için 
bizimle Türkler arasındaki dost -
!uğun bütün güçlüklere ve bu dost 
luğa karşı tevcih edüen yabancı 

Nasyonal Sosyalist partisi bir 
idealist adamın bu kadar merum 
bir sabit fikre kıırban olmasını te
essür ve teessüfle karşılar. Bu va· 
dyet İngilterenin Almanyaya tah· 
mil ettlği harbin devamına mani 
değildir. Harp, Führer'in son nut
kunda dediği gibi, bütün İngiliz 
tefleri denilip de Büyük Britanya 
sulh yapmıya amade oluncıya ka
dar dev11111 edecektir, 

HİTLER MUA vtın.ıl';!N1 
İLGAETrt 

- Güzel amma netice. 
Ev sahibi mütevazi mütevazi 

gülümsedi: 
- Netice şu, ki: Menfaat hod • 

binlik her şeyden CV\"el geliyor. 
Hakikat bile, mesela rahat ve hu· 
zurunu kaçıracak hadiselerin önü. 
ne gecmek maksadile, yani hod • 
binlik ve menfaatini gözeterek ya· 
lan söylemekten çekinmiyor. 

tedir, 
ın.ss İNGİLTEREYE NASIL İNDİ 
Londra, 13 (A.A.) _ Rudolf Hess'iıı 

İskoçyaya eelişi bu sabahki ingiJiz ga
~eteıerıntn verdiği en heyecanh haber-
dir. / 

Times gii2etesi GJascowdaki muhabirj 
de ıu ta.ı.iHitı vennektedir: 

Bir Alman pilotu İskoçyanın garbin
de bir çiftlik civanna paraşütle inmiş
tir. Tayyaresi de alevler içinde yert: 
düşerek parı;alanmıştır. Bir köylü aşık 
kemiği kırılmış olan pilotu jandarmaya 
tesHm etmiştir. 

İskoçyaya boyle hayret verici bir 
tarzda gelen Rudoll Hess senelerden 
beri Mitlerin sal kolu idi. Geçen büytik 
harpte tecrübe görmüş bir tayyareci o
lan Hesa İskoçyaya gelmek için 80() mil
den fazla bir mesafe katetmiştir. 

DAİLY TELEGRAPH'a GÖRE 
Daily Telesraph ıazetesi de ı;öyle ya

zıyor; 

Şu cihet kaydedilmelidir, Almanya
da kendiainden yüksek ancak HiUer ve 

mi tebliğde rnutad aamim1 sözler bu-Hı.tler Darlan Göring bulunan bir zat hakkında res

Berlin 13 (A.A.) _ Bitler neş • lunmamaktadır. Alman radyosu da kay 
retti"' bır' emirname ile, Führer (Bat tarafı 1 inci sayfada) bolduğu bildirilen parti aeıı hakkında 

6 • B U 13 (AA ) ııjç bir tazimde bulunmamıştır. 
nıuavinliğini ilga etmiş ve Füh • er n, · · - Yaır resmi Hess'in melekatıakliyesine sahip ol· 

· ı -- · b"" dını bir membadan bildiriliyor: madıgı- haklondaki iddiaya gelince, rer muavın ıgı urosunun a , Alm • . • 
P t . b.. tah ·1 tm" tir an Harıcıye Nezaerti, AJ. HiUer'iıı doğumunun yıl dönümü mü-' ar ı urosuna> vı e ış . Fr .. . . 
Parti bürosu doğrudan doğruya ma~. • .. ans~ _munasebetlerının nasebetile 20 Nisanda Hess başlıca nu-

bugunku v t h kk d b tuklarndan birini söyliyecek kabiliyette Hltl t 'b" 1 akt B''- azıye ı a ın a ya an-E!!'e .. ı o ac ır. ..,onun t .1 görlilmüıtür. 
idaresi MartUı Borınann'a tevdi cı pze ecı er tarafından sorulan DAİL Y HERALD'm ALMAN 

sualler karşısında fevkalade ihti· m· DİALARINA CEVABI • edilmiştir. 
yatk8r davranmıştır. Yalnız, Vichy Daily Herald'ın diplomatik muharriri 

BİTLERİN NEZDİNDE ile müzakerelerin henüz bitmemiş Hess'ln İngiltereye cel.iı;ini şöyle te!si1 

TOPLANTI olduğu müşahede edilmiştir. ediyor: . . . 
Berlin 13 (A.A.) - D. N. B: Nas

yonal • Sosyalist partisi korres • 
pondansı bildiriyor: 

Bugün, Fiilllerin nezdinde, nas. 
yonal - sosyalist partisinin bütün 
Reichsleiter ve Gauleiter'leriılln 

bir konferansı vukua gelmiştir. 
Rayh mareşali hermann Göring de 
bu konferansa i§tirak etmiştir. 
Parti zimamdarları, kendilerine hi 
tap etmiş olan Führeri büyük bir 
heyecanla alkışlamışlardır, 

BERLİNE GÖRE 

. • Hesa'lıı tayyareye bmmesme marn 
. DARLAN VICHY'DE olacak yaverlerin mevcudiyetine telmih 

Vıchy 13 (A.A.) - Amiral Dar- edildiglne bakılırsa, Hess'ln esasen göz. 
lan, refakatinde başvekfilet genel den düşmüş olduğuna ve bu yaverlerln 
sekrete!'leri Paul Marion ve Beno. hakikatta Hess'in kaçmasına mani ola-

ist Mechin. olduğu halde, saat ~iteı;!;:!''!~~=d!~~~~ı:ı~~;: 
18,30 da V1chy'ye gelmiştir. Ami - tine uğrayacağını sezerek efendisinin 
ral Darlan, derhal mar~al Peten elinden kurtulmak istemiştir.> 
tarafından kabul edilmiştir. VAŞİNGTONA GöRE 

KABİNE TOPLANIYOR Vaşinıı:ton, 13 (A.A.) - Rudolt 
. Hess•Jn IskoO-ada karaya inmesı Va-

Vlchy 13 (A.A.) - D. N. B: Ya. şington diplomatik mahfillerinde Nazi 
rın sabah, bütün hükfunet azası - partisi ı;efleri arasında niJak çıktığı hak 
nın iştirakile bir nazırlar hey'eti kın~a bir çok tahmnlere .. yol a~ıştır. 

l toplanacaktır. Siyasi mahfillerde Vaşıngtondaki kanaate gore, Mdı5elllll 

ıld • .. b t 1 tıd hakıki malıiyeti ne olursa olsun Alman 

Berlin 13 (A.A.) - Yan 
bir membadan bildiriliyor: 

sa? ıgına gore, U op an a A. milleti için büyük bôr darbe olmuştur. 
resmt nural Darlan, Hitler ve Von Rib- Bazı mahfiller Hess'in, 30 Haziran 1934 

bentrop ile yaptığı görüşmeler hak temizliğine benzer bir hareketten kaçtı. 
kında mesai arkadaşlanna malU • {! lıkrindedaler. 

entrikalara mukavemet edemiye • 
ceğini havsalama sığdıramıyarum. 
Bu hakikat, mezkur dostluğun, .iki 
mHletin sarih menfaaatlerinden i
baret bulunan sağlam esaslara is • 
tinad ett.iği gözönüne getirildiği 

zaman daha bariz bir surette te · 
celli eder. Türkler ve Bulgarlar 
A vrupanın ayni coğrafi mm taka • 
sında ve yabancı arzuların teza • 
hür ettiği bir sahada ve birbirine 
müşabih tarihi cereyanların yolu 
üzerinde bulunmaktadırlar. Bütün 
bunlar öyle bir tesanüd meydana 
geti~kt-edir ki bunu yıkmak ne 
bizim ne de Türklerin menfaatına. 
dır. Bu tesanüd iki memleketin 
menfaatleri içinde o kadar derin 
bir ııekilde kök salmıştır ki mil • 
!etler arasında düşmanlık ve kin 
doğurabilen herhangi bir hadise 
Türk ve Bulgar milletlerinin müş. 
terek duygularında hiç bir iz bıra
kamaz. 

Makale şu suretle nihayetlen • 
mektedir: 

Bulgarlarla Türkler arasındaki 
dostluğun ve iyi komşuluk müna· 
~betlerinin idame ve takviyesi • 
nin bugün her zamandan ziyade 
zaruri olduğunu söyliyebilirim. t • 
ki memleketin de, karşılıklı bir te. 
rakki yolunda devamlı bir sulh ve 
anlay!§ havası içinde inkişaf ede • 
bilmek için, yekdiğerlerinin zaru. 
ri emniyetlerini mütekabilen te • 
min etmeleri lazımdır. Başta Rei. 
sicüınhur İnönü bulunduğu haldıı 
bütün münevver Türk vatanper • 
verlerinin de ayni noktai nazarda 
olduklanna eminim. Vak tile An • 
karada ve İstanbulda kendisi ile 
yapmak ~erefine nail olduğum mü
iıkatlar neticesinde ~una kani ol • 

dum ki Reisicümhur İnönü de bü
yük selefi gibi Bulgaristanla mü • 

·abil itimad ve dostluk münase
betleri idamesini arzu etmektedir. 

Hava harbi mat verec<>kllr. Toplantı sonunda Londra, 13 (A.A.). - Rudolf 
bir resmi tebliğ neşredilecektir Bess, Glascow hastanesınden çıka- (h~ş tarafı ı inci sayfada) 

' rak ismi ifşa cdilmiyen bir mahal- Sahil servisine mensup tayyare-

(Baş tarafı 1 iuci sayfada) 
d kezl hükümetin ~daresi altında l1ısır'da ay an fula •amandanberi yaptık. 

Iarı yarış, İngilizlerin lehine neti- denizaşırı bir Yunan komitesi kur.ıJmus 
1 · tur. Yakında, cenub! Amerika'da cenu-ce enmiş gibi göriiniiyor. Ingiliz 

Sinema ve Film 

T. A. Şirketinden: 
hava ve deniz kuvvetleri Mihverin 
kara ve deniz muvasala hatlarına, 
li.manlarma mütemadi hiieumlar 

bt Afı·ika'da ve Avustralya'da da mü-
masil komiteler teşkil o1unacaklardır. Tasfjye halinde bulunan Şırketirnj:a 

Umumi hey'eti 21/6/941 t.ırihine mü• Buralarda mücadeleye devam arzusun-

yaparak Libyadaki Alman • İtal- da olan mühim Yunan kolonileri var· 
yan ordusunun bol bol takviye al· dır. Orta Şark'ta Amerikan harp mal-

zemesinin tanınmıe subaylarının kumasına mani oldukları halde, AJ. 
ı mandası altında bulunan •Orta Şark 

maolarla talyanlar, İngilizlere malik olan ve asaleten veya vekalete• 
Yunan kuvvetleri> süratle artacaktır. 

karşı bunu yapamamışlardır. Yu· =~"'-"'=~~~==---====~ iştirak etmek isteyen h~arların top-

sadi.r Cumartesi &ünü saat J J.30 da Şir .. 
ket ~lerkezi olan Ga1atada eski Güm .. 

rük sokak Kürkçübaşı han. No. 15 de 
wpla~acaktır. En az yirmi hisseye 

nanistandan kurtulan 50 bine ya- !anmadan evvelki 10 gün zar!ında ,,.,~; 
kın İngiliz kuvveti, Habeşistandan İstanbul ' iineü İcra Mem•rluiun- ıo dan 12 ye kadar hisse ıenetlerınl 
ve Hindistandan gönderilen birlik- daoı: H0/2'85 Şirketin İdare Morkeı.me tevdi edere1' 
ler, l\lısırın müdafaası için icap e- Beşiktaşta Teşvikjye • Iaba11esınde 
den yerlere yetişmişlerdir. Bunun- Kaatbnne Caddes;nde eski 2 Mükerrer 
takada Mihver, yalnn Irakı hare- numaralı 149 metre murabbaa an;a 3850 
kete getirerek bı"r kı. sım İngı"lı"z · mürakip &ıporu Şirkcti.n '\ferkczı İda-Hraya müşterisine ihale edilerek verilen 
kuvvetlerinı" Mısıra gı"tmekten resinde sa"litüzzjk!r •":ıtlerde hissedar-

mukabilinde duhuliye \ arnkalannı aJ .. 
maları Jfızımdır. Aşağıdaki ruznamedı 

yazılı bll!mço ve Ur ve zarar hesabiyle 

. mühlet içinde parayı vermediglnden -
menedebilmiştir. 1 İcra İtl;ls kanunun 133 üncü maddesine lar tarafından tetkik edilebilir. 

:Anlaşılıyor ki :ı:alnız .Libyadaki tevfikan kendi•inden evvelki müşteride R U Z N A M E 
Mıhvcr k~vvetle.rıle İngılizleri Mı- teklif ettiği bedel de almağa taLp bu· 
sırda magl(ıp edıp Süveyşi almak 1 - 1/1/ 941 den tosfiye tarı hi olan 
kabil olam eakt 0 . . Iunmadığmdan ihale farkı, ve geçen 26/3/941 tarlhlı10 kadar olan m~dete 
M"b Akıdya .. ır,b t nund ıçın gilnlerin faizi müşteriden ödettirilmek ait bilanço ve kAr ve zarar hesabiyle 

ı ver, enızın a ısın a ve 
d • d h k t kt" üzere ihale kararı bozulmak tekrar mürakip raporunun tasvibi. ogusun a are e e gcçece ır. 

B · · d İ "b" Fr arttırmaya çıkarılarak 21/5/9U Çar- 2 - Eski İdare h~y'etinin ibrası. unun ıçın e spanya gı ı an· 
sanın da muvafakati lazımdır, Ma- şamba günü saat 14 den 18 ya kadar 

4 llncil icra dail'esinde açık arttırma ZAYİ - İstanbul Mıntakn Liman 
reşal Peten, mütareke hükümle- . . lrıyasetınden almış oldu;tım 529 numa• 
rine tamamiyle mugayir olan böy- ile paraya çevrıleceğinden milşlerile- , 

· k u ı 4 ralı Reıs şahadetnamemı zayi ettım. le bir hareketi yapacak mı? Bu rm muhammen ıyme o an 47 lira-
ya1nız mütareke şart]arına değiJ: nın yüzde 7,5 pey ak~si. peşinen ve
Fransanın hakiki menfaatlerine de ya J\.1i!U bir Banka temınat mektubu 
uymıyan bir hareket olur. Çünkü vennek suretile satışa iştirak edebile
Almanyanın zaferi, Fransız mağlıi-1 ceklerlnden gösterilen satış gün ve saa
biyetinin tamamlanmas ve Fra . tinde hazır bulunmalan ve daha fazla l D . . 
•a miistemleke İmparatorluğunun ımal(Jmat edilmek isteyenlere daıremizın 
taksimi demektir, 1940/2485 sayılı dosyaaile satış gününden 

Amiral Darlan'ın Bitler tarafın· evvel dairem.ize müracaat ilan olu-
dan kabulü, Fransız politikasının nur. (50ll) 

Yenisini çık.art.acagımdan esk.Ismm 
hükmü yoktur. 

inebolula lll<>lımel otla Abdullall 

Sahibi: E. 1 Z Z ET, Neşriyd 

Direktörü: Cevdet Karabilıı'iu 

Basıldığı ;ye.r: •Son Tel&rab 

Jılatlıauı 

bir dönüm noktasına gelip dayan- ----------------------------
dığını göstermektedir. Fransa, ya Toprak Mahsulleri Ofisi fstanbul 
Almanya ile işbirliği yapmak, ya-
hnt da mukavemet ederek Alman· Şubesinden : 
!arla tekrar mücadeleyi göze al
mak ıztırarında kalacaktır. Bunun
la beraber, belki ikisi ortası bir uz. 
!aşma yolu da bulunabilir. Bu 
harp, o kadar büyük ve şaşırtıcı 

Şubemizde münhAl bulunan muhtelif llcreUl rnemın"lyeUere asıllorının aır
detine kadar muvakkat kaydile memur alınacağından tatip olanların 15 Ma• 
yııı perşembe ııünil ıubemizde yapılac;ık imtihana iştirak ve bu hakka i.k• 
tisab etmek üzere vesikalanm 1' ııünil alqıamına kadar fUbemıze ibraz etme-
leri. (3655) 

sürprizlerle doludur ki hiçbir me· l!•••••••••••••••••••••••ı•••••llJI 
sele hakkında, dünün ölçüleri ve 

D. D. Yollan 1. U. Müdürlüğü ilanları delillerile kat'i bir hüküm vermek 
mümkün olmuyor. Onun içindir ki 
yazımızı herkesin sorduğu fU su· 
aile bitiriyoruz: 
Bakalım, Fransa ne yapacak? 

Abidin DAVER 

Bandırma Sürat Postaları 
İstanbuldan Pazartesi, Çarpmba ve Cuma (llnler! saat 8.15 d<' kalkınokta 

olan Bandırma sürat postalan 18 Mayııı Cuma ııününden i~baren İslanbu':laD 
saat 8.00 de kalkacaklardır. (3735) ' 

Berlin siyasi mahfillerinde, bu 
akşam, Rudolf He&& meselesi ile a· 
likadar olarak bilhassa, bu me.se. 
le hakkında neşredilen İngiliz teb. 
liğinde, Hess'in fevkalade gizli tu
tulan bir yere gönderilmiş bulun • 
duğunu ve orada kimsenin kendi. 

Bini görmesine müsaade olunmıya.. 
cağını bildiren fıkra tebarüz etti· 
rilmiştir. 

nıt olmadığım bildirmektedir. İn· 
giliz tayyareleri hava dafj batarya. 
)arının mukabelesi üzerine geri 
dönmiye mecbur kalmışlardır. 

Basra bölgesindeki İngiliz ka'tl
pının etrafındaki çember daralmak 
tadır. 

le hareket etmiştir. ler Saint • Nazaire bavnzlarına hü. 

HESS'İN HİÇBİR ŞEYI YOK cum etmişlerdir. ~,. ~\~\ PA R A 
Londra, 13 (A.A.) - Reuter: LONDRAYA YAPILAN 
Salahiyetli bir kaynaktan öğre- AKININ YAPTI(il TAHRİBAT \ 

nildiğine göre, doktorlar Rudolf Londra, 13 (A.A.) - Hedef seç· 

1 

Düşmana baskınlar yapan bütün 
ta~yareler üslerine dönınüşlerdi:r. 

~ BAT AT Y ARIŞl!IIN" 
Hess'in ruhan ve bedenen sağlam meksizin cumartesi günü Londra- DİREKSİYONUDUR 
olduğunu tesbit etmişlerdir. ya karşı yapılan akında mühim ta- L"'~!i;t:::.::0~:=-,;,;.~:,::::.:.:::;~~,;;..:1 

Bess, barış teklifleri getirmemiş- rihi abidelerle evlere büyük hasar 
tir. İngiltereye Nazi makamlarının' yapılmıştır. Fakat o gece 33 düş-
arzuları hilafına gelmiştir. man tayyaresinin düşürülmüş ol-

BESS İSTİRAHAT EDİYOR ması bu akının Alman hava kuv

Berlln siyasi mahfillerinde bil • 
dirildiği veçhile, İngiliz tebliğinin 
bu fıkrası bilhassa enteresandır ve 

fU cihet kaydedi!!llektedir k( bu 
şeraitte, hiç kimsenin, Hess'in na • 

ıııl bir muameleye tabi tutulduğu. 
nu ve muhtemel olarak kendisini 

bazı beyanatta bulunınağa Jcbar 
için ne gibi usuller kullanıldığı • 
ru kontrol edemiyeceği tabiidir. 
Bu şeraitte, Almanlar, Londrada 
bu hususta neşredilen haberlerin 

ne nisbette doğru olduğunu kon • 
trol edecek vaziyette bulunma • 
maktadırlar. Fakat bugünden Ber. 
lin siyasi mahfillerinde, Çörçil ve 
arkadaşlarının bütün bu meseleyi 
propaganda için su.iistimal ederce· 
sine kullanacağından şüphe edil • 
memektedir. 

Düşman bazı şehirlere akınlar 
yapmışsa da hava dafi bataryala
rının faaliyeti karşısında bomba. Londra, 13 (A.A.) - Londrada 
!arım atamamtşlardır. Yalnız Kas- salahiyettar bir kaynaktan bildiri!· 
sena İngiliz bombardıman tayyare. diğine göre, Hess bir hastanede 
Jeri tarafından bombardıman !'dil· ya~maktadır, . ~a~i.i yo~gunluğuna 
mişse de düşman tayyareleri mu· r~gmen kendısını. ~~i bıs~etmekte· 
vaffakıeyt elde edememişlerdir. dır ~e. aş~k kemıgındeki ;•~anın 

vetlerine neye malolduğu hakkın· 
da kısmen bir fikir vermektedir. ' 

İÔARtSİNI BİIH İS BANKASINDA 
jKRAMIYEL.İ HESAP AÇAR 

İnriliz kıt'alairle tanklarının ı verdığı agrıya rağmen neş eh bu
Rutba'ya yaptıkları bir taarru• lunmaktadır, Hess, ekser zamanını 
tardedilmlştir. istirahat etmek, uyumak ve bilhas-

ERDÜN KIT' ALARI sa İngiliz coğrafya, haftalık mec-
Londra, 13 (A.A.) _ Daily Te- ~ualarını. ?kumakla g.e~irm~kte

Jegraph gazetesi, bir Maverayi Er- dır. Kendısıne okumak ıçın bırkaç 
dün kıt'asının Irakta sükılnu ida· roman ve yazı yazmak için lüzum
me etmek için İngilizlerin aldığı lu şeyler verilmiştir. ,Hess, çok y~
tedbirlere iştirak etmekte olduğu- zı yazmaktadır. Hess e, hastanenın 

mutat yemeği verilmektedir. nu yazıyor. 
Londra 13 (A.A.) - Iraktaki va. 

ziyPt p,azeteler tarafından mutedi. 
lane bir nlkbinlikle mütalea edil • 
mektedir. 

Times gazetesi, Raşid Ali ihtila
linin çökme1c üzere bulunduğunu 

(Baş tarafı 1 inci sayfada) yazıyor. Lawrence'in iş arkadaşı 
Habeşstanda,. Amba • Alagi'ye olun Arablar tarafından kendisine 

doğruyiiriiyen Jngilız kıt'aları, ye- Ebu Elhanek lıikabı verilen binba. 
niden 200 İtalyan esiri almıştır, Bu şı Glubb'e büyük bir ehemmiyet 
mıntakada harekat şayanı memnu- verilmektedir, Asilere karŞJ muha. 
niyet bir tarzda inkişafla devam 

Cephelerde ha
rekat ağırlaştı 

rebevl ha zat idare etmiştir. e)·lemektedir. Cenupta, kuvvetli 
yağmurlara rağmen kuvvetlerimiz, Times gazetesi Raşid Alinin a -
bütün mıntakalarda ilerlemekte damlarının bu hareketi müslüınan 
berdevamdır. Adisababanın cenu- aleminin takbih etmesini nazarı 
bunda Göller mıntakasında kıt'ala- dikkate almamazlık edemiyeceklıe
rımtz, bir düşman mevziine muvaf. rini i<aret etmektedir. 
fakıyetli bir hücum yapmış, düş- Mally Telegraph gazetesi, bir 
mana büyük insan kayıbı verdir- Mavera_yi Erdün lı:ıt'asının Irakta 
mlş ve 13 İtalyan ve 143 Afrikalı ükünu idame etmek için İngiliz. 
esir almıştır. lerin aldığı tedbirlere iştirak et • 

Irakta kayda değer mühim bir ınekte olduğunu yazıyor. 

ıey yoktur. I ~ ·-· -
Beyrut, 13 (A.A.) - Son Iral& 

tebliğine röre, Irak ordusu bab 
rrupunun harekatı keşil faaliyeti
ne inhisar etm~tir, Vaıiyette deği. 
tiklik yoktur. 

Cenup grupu kumandanlığı İn. 
clliı tayyarelerinin Eramara üze. 
ri•e bemlıa attıklarlJlJ, hasar mev-

DOKTOR 
Hafız Cemal 

LOKMAN HEKDI 
DAHİLİYE llÜTEHASSISJ 

Divanyohı 104 
l\fna.yene sa.atlf'ri: %,5-6. Tf'I: 22398 

SON TAFSİLAT 

Londra, 13 (A.A.) - Reuter: 
İngiliz mahfillerinde, Hess'in ha

reketi sebebi hakkında halen elde 
mevcut yegane haberlerin Berlin· 
den gelenler olduğu bildirilmekte
dir. BMaamafih sanıldığına göre, 

Hcss, pek muhtemel olarak diğer 
yüksek Naziler ile anlaşmamazlık 
halinde bulunmakta ve belki de 
çetenin diğer azasına karşı isyan 

etmekte idi. İngiliz mahfillerindeki 
kanaate göre, Almanya, iliğine ka· 
dar (Ürümüştür. 

Hess'in vazife ile gelmemiş oldu
ğu ve herhangi bir kimseden her
hangi bir kimseye herhangi bir 
mesaj getirmediği sarih surette 
beyan olunabilir. 

Hess'in ailesi hakkıAda hiçbir 
şey bilinmemektedir. Hess'in aile· 
si, herhalde Almanyada bulunmak
tadır. 

Alman radyosunun Hess hakkın
da aldığı hattı harekete bakılırsa 
bu hadisenin Almanların bir oyu
nu olması kat'iyyen mümkün de
iildir. 

ÇÖRÇİL'İN SÖZLERİ 

Londra, 13 (A.A.) - Bugün A· 
vam Kamarasında Çör~il'den, Hess 

Cumartesi günkü bombardımanı 
lıirçok kath bir binanın çatısından 
seyreden bir sivil muhafızın söyle
diklerine göre dalgalar halinde ge
len düşman bombardıman tayya· 
releri daireler çizerek ve arkaların. 
da duman halkalar koyuvererek 
uçmuşlardır. Duman halkalarile 
muntazam sun'i bulut yapılmasın
dan da anlaşılıyor ki düşman tay
yareleri hedef seçmeyi düşünme
mişler ve Londra sivil halkını tet
hiş etmek vazifesini üzerlerine al

r T. iŞ BANKASI "'\ ..!:====o!!o~----....-~~~~--=-~~ 
Küçük l 

mışlardır. 

Parlamento ile Vestminister ki
lisesinin uğradığı zarar Taymis 
nehrinin bu köşesini sevenleri yeis 

tasarruf 
hesapları 

1941 İkramiye planı 
KEŞİDELER : 4 Şubat, 2 Mayıs, 

l AgUltos, 3 btlnctte~rln 
tarihlerinde yapılır. 

1941 İlı:ramiy.,Jeri 

l adot 2000 Llralılı: = 2000.- Lira : 
3 H 100() •• = 3000_ .. .. 
2 .. 750 n = 1500_ n 

' .. 500 n = 2000.- .. 
8 .. 250 D = 2000,- .. 

35 .. 100 .. = 3500- .. 
10 .. 50 .. = 4000_ .. 
300 ve fütura düşürmüştür. Fakat ha- \... 

rap olmak tehlikesinden kurtulan 

.. 20 • = 6000.- .. 
~ 

ve sesini İngiliz radyosu vasıtasi
le bütün İmparatorluğa duyduran 
Vestminister çanı tunç sesini yine 
dinletecektir. 

Japonyada 
(Baş tarafı 1 inci sayfada) 

an anla. ması yapıldığı takdirde 
aponya kolları bağlı 

Bu sabah her ne kadar bazı yol- m 
ların kapalı bulunması yiizünden J 
otobüsler dolaşarak seferlerine de- c 
vam etmive mecbur kalmışlarsa 

durmıya • 
aktır. 

Bu gazete ilave ediyor: 
Zamanın icabatından olmak ü. da iş hayatına normal şartlar için· 

de tekrar başlanmıştır. z 
ğ 

ere yapılacak bir taraflı arazi de 
iştimıelerine, dünyada yeni niza ----0-----

Hırvat Alman ın kurulması için esas temeller m 
a 
b 
tılmadan evvel herhangi bir ya-
ancı devlet veya devlet grupu 
arafından hakimiyetin başka bir 

(Baş tarafı 1 inci sayfad l) 
t 

Mama!ih nollce hakkında nlkbnlik hü- d 
küm sürmektedir. evlete ıntikaline karşı Japonya 

edbirli bulunmak mecburiyetin • Budapeşte, 13 (A.A.) - Budapeşte t 
1<İyast mahfillerinden ötrenildiğine gö- d edir. 

.. " re, Macar - Hırvat hududu, pek yakın- Gunluk tt<:a.ret gazetelerınden 
1 ~. tesbit edileeeklir. Ş 

hakkında bir beyanatta bulunma
sı istenmiştir. 

Çörçil cevaben demittir ki: 

Bu çok yüksek ve mühim Nazi 
:ıimamdarının memleketimize ge
lişi hakkında, muhakkak, yakın bir 
istikbalde bir beyanat yapılacak
tır, 

ugai Şogo'da bir makale neşre • 
den siyasi muharrir Kiyoı;awa di. 
yor ki: 

A.klıselirn gö&teriyorki, Avru • 
pa harbi uzun müddet sürdüğü 
takdirde, Amerika İngiltereye il • 
tihak edecektir. Alman zaferinin 
Pasifikte sulhün devamını tazam· 
"l'lırn edeceği yolunda .stical ile 
karar vermek tehlıkeli olur. 

lstanbul Defterdarllğından : 
Kasımpaşada Çatmamescit mahallesinin Orta ookağında klı;n eski 18 ı:ıil• 

kerrer, 8 Mtikerttr 18. Mü. 18 Mil, yeni 191 21, 23. 25, sayılı 4 evin nıs.ıfların_,-. 
12/24 hissesi 13/5/941 1arihinden 1tibaren blr ay Jçinde pazarlıkla satılacak .. 
br. Muhammen bedeli 5387,5 teminatı 270 liradır. 

İsteklilerin, haftanın pazartesi ve perşembe günleri saat 14,30 
emlAk müdürlüğünde toplanmakta olan komisyona müracaatları. 

da mllll 
(3738) -

o. Demir Yo llan i ş l etme u. M. ilanlar 
A:Iuhammen bedeli (1912) lira oJan 109 metre muhtelil eb'atta bezli Jı.,a. 

tikten transmbyon kayışı (30/5/941) Cuma günü saat (10,45) onu kırk beete 
Haydarpaşada Gar binası dahilindeki komisyon taralından açık eksi llnıe uau-
lile .satın alınacaktır. 

Bu ~e ginnek isleyenlerin (143) lira (40) kurusluk muvakkat teminat 
ve kanunun tayin ettiği vesaikle birlikte eksiJtme günü saatine knd,.ar ku~ 
yona ır. üracaatıarı ıazımdır. 

Bu işe ait ıartnameler komisyondan parasız clarak dafıhlmakU:ıdrr. 
(3727) • 

Muhamn1t.>n bec}('li (6130,00) lira olan bir liste muhteviyatı fJastahanc Ff .. 
zile tedavi cihazları (29 1113yıs 1941 perşembe) günil saat (15,JO) da kapab 
zarf usulü ile Ankara'da idare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek i!ileycnlerin (459,75) liralık muvakkat temınat He kanunun 
tayin ettiği vea.ikaları ve tekliflerini eym gün saat (14,30) a kadar kom~yon 
reisliğine \.'ermeleri ıazımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankara'da malzeme doiresinden, Haydarp&• 
şa'da Tesellüm ve Sevk Şefliğinden dağıtılacaktır, (3717) 

inhisarlar Umum Müdürlüğünden 

Cinsi Miktarı Eksiltme şekli Günü S:latl 

Sarı toz yaldız 229 Kg. Pazarlık 21/5/941 14. o 
Sinek kftirıdı . 100.000 adet • • 15.30 

1 Yukanda CJ.M ve miktarı yazılı malzeme hizalaıında 7azıh Cün ve ~aıt
lerde pazarhk usulile satın alınacaktır. 

2 - Pazarlı!< Kabata~ta Levazım ve Müba:raat ıubesindeki alım kom •BYO
nunda yapılacakt1r. 

3 - Ya kit.:! şartnamesi ,. e numunesi SÖZÜ geçen ıubedC'n parası7. ahn;ıbt
lir 

4: Sint'k kACdı münaka!'=as.ına girecekler t~kltf edettekJerı ms.i \ :'il* 
nilınunclerir. bt hat•a t'\'Vf' 1i:ıe kadar meıkür k"rr. yono. verınel r-· t!iZJırdıJll. 

5 I "tek ·.iler n pc lık ıçın tayin olunan gtJTI vt saatw- tek lıf edOC'f'~d.n 
fiyat fizerl;~den ~1,1 gU\~nme paralarfle blrlıkte yukarda Mı ıecen Jmmiar 
una mlıracaalları. (3648) 


