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::;;,ariciye Vekili Şükrü Saracoğlu hazır bulunmuştur. 
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Havacılık sana
yii istiyoruz 

Hes ifşaatta 

bulunacak mı 
Harıa ıehitlerimizi anar· ,. Bu""tu""n du""nya 
ken bu darıamızı tekrar· 

GÜNLÜK 

Almanyanın Ankara Büyük 
Elçisi Fon Papen 

lamakla rıazilemizi yaptı· 
ğımu;a rıe ıehitlerimizin 
ruhunu ıaJedecek bir tek
lifte bulunduğumuza ka
niiz; «ekmel pefinde» ko
ıarak kaybettiğimiz 15 

H itlerin muavini 
hakkında tahmin
ler y Ü r Üt Ü yor J 

•enenin üzerine bir 15 ·~- ı H e s v a s ı 
ne daha kaybetmemek r· 

-bir rMilli Şefin 
rin, harıacdık •anayiinin plan düşünüyor 
ilk tahıiıatını 1941 • 42 

büt,eıine koymak lazım· Bayan Rudolf Hes 
dır. d v ·ı 

Ankarada egı 
Of·. Rudolf, L dr 14 (A.A.) - ı. 

B ugiln hava tehitlerimizi on a 1 . a a muvasa-
Hess'in ansııın skççy Y 

anacağız. Onlar, Türk • .· de!·cce 
!at~ ile hasıl olan surpıız 0 •

1
• bu 

milletinin havalarda yük büvilk olmuştur ki Londra ha a 
ııelmesi için can veren kırık ka- fe~kaliide hadiseyi münakaşa ~~ : 
natlar, yurdu korumak için gök- mektedir. Filhakika böyle bu:' bair 
!erde dövüşürken düşen kahram~n- dise tarihte kaydedılmemış . 
!ardır. Her iki zümreyi de yuce hadise olarak görülmüştür. Bır 
•şehit>ler addedebiliriz; çünkü bir gazete tarafından yapılan ye. ' 
kısmı ~a~p. şehidi ise ötekiler de gii.ne benzetiş Napolyon ıle Mo ~ 
len şehıdıdır. . reau'nun ayrılmaları ise de bu. d 

Bugün o şehitleri hürmet ve mın- k az tatmin edici telakki edıl -
netle ·~_arken gözlerimizi gökle~e ~iştir ve belki de hakikate uy~un 
ve bu goklerln muhafızı olan çelik 1 d - ·1d· Dün malum olan yegane 

il kısa T" k h 1 ğı · egı ır. hh lıarta ~ra, k, ~~ dur b ~vacı .. ~ - hakikat cephesinin herkesin sı -~ 
nfa çetv~ği e. yb' adr an erıTü'mk~ :· tini ne şekilde tesbit edebileckegt ı 
aa e tı mız ır avaya, r ıy - kt ld gu· teslim edilme e 

fotoğrafları 
C. H. Partisi An· 
kara merkez ka
zası binasında 
merasimle şeref 
mevkiine kondu 
Ankara, 14 (A.A.) - Bugiin 

Cümhuriyet Halk Partisi An
kara merkez kazasının Işıklar 
caddesindeki binasında aziz 
Milli Şefimizin hediye ettikle
ri imzalı fotoğraflarının Şeref 
nıevkiine konulması merasinai 
vilayet, nahiye idare hey'etle
rile ocak reislerinin ve diğer 
birçok Partili davetlilerin hu
zurları ile yapılmıştır, 
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niKIAT 

Gaze:eye 
eöı.ıderilen 

evrak &eri 
ver.il.mez. 
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SiY ASI HALK GAZETESi S- Y.ılasJ M•wıtırtıı.-ı•nodıllaı Be ·dır. 

Sık sık lngiliz tıyyue •• flup gemnerillln taarnmına ıığnyaıı B.iapsaia 
meşhur meydanUMla yapılaa 'bir toplub 

Yeni ani aşmanın 
tesirleri . yakında 

görülecekmiş 
Londra, U (A.A.) - Hariciye 

Nazırı Eden, bu&ün Avam Kama
rasında, Fransada iki mıntaka hu
dudunda kolaylıklar gösterilmesi 
ve işgal masraflarının azaltılmas. 

hakkındaki Fransız - Alman anlaş-

Ebedi Şef A.tatürktenl 
Milli Şef lnonüne 

Büyük koşu bu akşam saat 
on altıda başlı g a c ak 

Akdenizde 

İngiliz filosu 
Bingaziyi iki 
defa bombar-
dıman etti 

ması hakkında beyanatta bulun- Sembolik bayrak yarın sabah Amasyada lngiliz tayyareleri d 
muş ve demiştir ki: b •• "k k J 

Bu sözde fedakarlıklara mukahil Bm"-: kurtar•c. Ebedi Şef Atatürk'iin JSanuıun iSkele.inden başbyacaktır. UYU a in ar yaptJ 
Fransanın ne gibi fedakarlıklarda Türk. vatan "" !stikl~lm> kuı-1.ırmak !\- Samsun beden terbiyesi __ bol~e. ııa,.. • 
bulundug"' u hakkında hiçbir rcsıni .,ere Samsı.ın'd3 Anadolu topraklarına kanhğı koljunm başlama torcnını fev .. ,,.. ~ 

;yak basdıkl:ırı gun.ın yıldoııOmü olan knliıde bir programla yapac:ıktır. Bu 1 t 
beyanat yapılmamıştır. Fakat an- 9 :Mayıs (Spor ve Gençlik bayramı) törende Genci Dı,.,klörlillı< namınıı tef. 
!aşma, Vi~hy'de işbirliği zımnında lda tertip edilen bi.ıyuk bayrak koşu- tiş dairesi ba$knnı B. Ziya Ateo bulu-
yeni bir adım alarak telakki edil· una ait hazırlıklar t:unamlanm~lır. nacaktır. 
nıektedir. Türk gençli#inin en şamimi hislerle (Ebedi Şef'len Milli Şefe) acmbolll· 

Amiral Darlan'in kabul ettiği {e- >ağlı oldu!,'U Ebedi ve Mili! Şeflerine nü taııyan bir bayrağı h:ımll olan atlet. 
'.iar~ı saygı ,.e sevgısini bir kere daha ler ikişer kilometre koşac3lardır. Her 

dak3rhklar her ne olursa olsun, . .ıhara vesile; te~il edecek o1an bu koşu vilflyet, kaza ve n<ıhiye hatta ~öy hu ... 
Fransız milletini111 

1 kendi kaynak- LS m~yıs perşembe günü saat 16 da dudunda mahalli sporcular vazife ala· 
!arının Alınanlar tarafından siste- · caklar ve koşu &ece eündüz. ıasılasız 
matik surette ıaıiııı edilmesine ma- A n k 

8 
r 

8 
d a olarak uev•m edceekür. 

ni olmak i•in ne kadar gayrimuk- Samsun bölgesi atletleri bayraıtı 18 
> mayıs saat 9.30 da Amasyalılanı. Ama. 

1 
tedir bulunursa bulunsun, kendi 1 k H b" N yalılar aynı gün 20.40 da Çorumlulara, 
arzusu ile Alman da\'DSI için çalı- ra ar ıye o· Çorumlular 18 mayıs saat ş de Çankırı-

! şacak, bu !Rttetle kendi ııtırnpları lılara onlar da aynı gün 14.~o da Anka-
1 deucsini uzatacak \'C kendi istih- t masları ralılara tesliM edeceklerdir Bayra:,; 19 
fii<ı "Ünlhrtl g~rilt,t.r k kadwr zırının Mayıs pazar!esi~nQ aat 11 d 19 Ma· 

., yıs sladyoıfıunıı •clm.lı bulunacatr:tır. 

la•i! an:nne ine ~adak~bi< bulunu- memnuniyet veri- Samsun • Ankara arası tayin edil<n 
cagına ınanınak ıstcmıyorum. güzergruı üzerinden 484 kilometre tut-

BİR MEB'USUN SUALİ lci neticeler Verdi tuğunanazar:ın, bu uzun yolda 242 apar 

Bir meb·us Alınanyan1n Fransa ~m~ı~~uş93~ı~:~~a~~A~:,t ~~~ 
yolile Akdcnize kiiçiik torpil ge- ğd dd N 172, Çankırı')'a 50 ve Ankara'Ya 108; 
mileri gijudermektc oıdu!:unu irşa Ba a a azırın kilometre is•beı etmektedi':.. 

1 
etmiş ve bu gemilerin Rlıon neh- b ki • 
ri yolile Marsilyaya indiğini söy- avdeti e anıyor Necip Serden· 
)emiştir. Bu meb'us hiikUnıetiıı 

Vichy nezdinde proteslo<la bulu- llrak, Türkiyeniır ta- geçtı" vefat ettı• 
nup bulunmadığını sormuştur. d • • 

Hariciye Nuın Eden "\'erdiği ce- Va S SU t Un an ısti• 
(Devamı ' füıcü •aylada) f a d e i S t j f O 1' 

.dir İngiliz destöyerlnde faaliyet 

Londra 14 (A.A.) - Bahriye ne. 
zaretinin tebliği: 

lık .. Jru k b h şu no a o u 
1 de havacı sanayn rma a - . ., H Al anyadan yarı neıare 

sine gelmek istiyoruz. Çünkü, an- ıdı. d es~ 1 m asına rağmen k•Ç-1 •• • • b • • ı 
cak bu sanayii kurduğumuz giin- altın a _u unm ! in kiifi se - Unıversıteye ır mı 
dür ki hava şehitlerimizin ruhları mıştır. Zıra kaçmf~k ç . ap eden • 

. • 1 d bepler vardı Bu ıran ıc 
pd olur ve bız, halli yaşıyan ar a, • . . h.enüz bir sır olarak kal 

1 
• 

1 
k b • • 

Merhumün cenazesi 
,.....,,........,.~ . " bugün merasimle 

defnedilecek 

6 ile 12 Ma;vs arasında deniz 
kuvvetleri, merkezi Akdenizde fa. 
aliyette bulunmuşlardır. Yapılan 

hareklit esnasında Bingazi iki defa 

bombardıman edilmiş muhtelif va 

o mübarek şehitlere layık yurd- amıller ıse " ·ı b hususta en r vasıyet 
daşlar olduğumuzu isbat etmiş olu- maktadı~. ".e Çottrçı bu lunmaktan yon ıra ı 1 

kuçük hır ışare e u 
ruz. d • dal1ı· ı'mtina eylemiştir. Buna ınu-Havacılılı, bugün, diğer me enı C 
hizmetlerini bir tarafa bırakıyoruz, kabil istihbarat nazırı Duff 00• 

' h ·· hür o milli müdafaanın en esaslı unsuru per Hess'in hayatını enuz .. • 
olmu tur. Hava hllkimiyeti olma- lan bir memlekette kazanmak ıçın 
dıkça, artık miidafaa da, taarruz (Devamı 4 üncü sayfada l 
da kabil değildir. Hava hakimiyeti -·---

Dr. Ziya Gün ölüme bağlı bir tesis kura
rak servetini bu ilim yuvasına bıraktı 

;!:t:~k~=~=f:~~ ::ii!:::i~ıd~!~ ~ Af r i k a d a Rektör Cemil Bilsel bunun nasıl 
man ordusunu muzaffer eden, her 1 • • 1 
şeyden evvel, ha"a kuvvetleri 

0
1- ı·talyan _ Alman yapıldığını ve gaye erını an atıyor 

muştur. Çünkü, tayyare, tankları, 

zırbh otomobilleri ve motörlü tii- k } • Sol- Vali ve Belediye Reisi Lutfi Kır. bu meyanda B. Lıltfi KırdarıR de 
menleri de darmadağın eden ve bin U V V et e rı dar dün Cerrah paşa hastanesine hocası bulu_nan Ziya gün ilim 81e· 
kilometreye kadar ateşini uzatan k"J" iderek bir müddcttenberı hasta mıne bır hızmet ve yardım olmak 
seyyal ve cevval bir topçudur. Tay- lumdan çe ı ıyor glarak tedavi edilmekte olan göz i.ızere bir mi!yon lira kadar tutan 
:vare üç buuddan istifade ettiği ~ütehassısı dokto~ müderris Ziya 1 se~v~tini tl'nıv~rsitey~. tahsis . et • 
için, enu durdurabilecek kuvvet ---'t da Gün'ü ziyarec etmıştır. · mıştır. Bu vasıyete gore 1 mılyon 
yine tayyarcdir; o da, bir derece- H a be ş is a n şimdi;"' kadar memlekete bin - liraya yaklaşan ~er~.cti~ bir kısmı 
ye kadar. Tayyare Majino battın.ı • • !erce doktor yetiştirmiş olan ve (Devamı dorduncu saftada) 
dinlemez; l\lanş kanalını dinlemez; İngiliz kıtaatı A_ıgıyı 
dağları, denizleri çiğueyip geç••. ve 1 . 1 e t t ı 
L<ındrayı, Bcrlini harabe halıne ı Ş g a 
sokar. Muzaffer olmak için değil; K h' 14 (A.A.) _ Orta Şar~ 
harbcdcbilmek için de tayyare Hi- . .a

1
. ıre, mi karargahının teblı· 

t b .. 1.. f .. .1 Jogı ız umu 
zımdır. ngiltere u un za er umı -
!erini Amerikanın da yardımile ği: d dü<man 

' Solluııı mıntakasın a , 
temin edercği hava üstünliiğiine iden Sollunı'un cenup ve. ceı.ıu-
ball)amıstır; Alnıanya da, şimdiye yen • . , k' ilk mevzılcrıne 
kadar n~ yaptıysa hava üstünlüğii bu garbısıııue 1

d thlı devriye-
çckilınistir. Bura a zı. . ila yaptıgı• gibi, bundan sonra da • .. t madı"CD hır· ' 1 . ·. diisıııanı mu e , ümidini yine çelik kartallarına crımız , 

b • 1 1 palaınaktndır. d k' G"l 
•ı: amıs ır, Adisababa'nın cenubun a ı .. o • 
Tayya.re, istiklalin, yurdun mu· d kuvvetle muda-

harl ·ı olılııi!una v~ Tiirk milleti de ler nııntakasın a .. . 
, ~ ... iaa edilen bir diişına~ n1evzııııın 

\'at"nınd~. miiı,t:ıkil ,_·as,amak az· ·"' b n ııvaf{a " t suretivle dıger ır ı -
mindc bulunduğuna göre, havac~- ~~:.~ ehle ."dilmiştir. 500 esir alı~
h1';a ehrmmi,-et ,-ermek nıechurı·· iki batarya topla beş hafı( 
"/<'tiııd<'f1:r . Rir milletin, havacıyım ~~~k , .• bir tank diifi topu iğtinam 
d, i,·ehiln1r~i i<'İn İfiC', 'kendi ta~:yare- B d b k k t' 1 ı 

d edilmiştir. un an a~ a ı a ar · le~ini kendic;i )'apn1ası icap : e~ mız Yavello'uun şimalinde mühiın 
Yok•;ı, hir ıriin tayyarcsiz ka ma Al .. . t t . 

bir mevki olan gıyı zap e mış-tchlike,ile karşılas:ıbilir. 
(Devamı 4 üncü sayfada) •!erdir. 

Habeşistancla İmparator Haile Seliısiyenin Habe9 topraiUal'.lDa 

girişi münasebetile merasim lavılı~·or 

Erdün Emfri Abdullah 

Beyrot, 14 (A.A.) - (D.N.B.) 
Bağdattan alınan haberler, lark 
Harbiye Nazırı Şevket'in Ankara 
seyahati neticelerinin ınemınmiyet 
verici olduğunu ve Nazırı" Bağda
da avdetine sükunetle in~ eclil
diğini bildirmektedlı. 

Bağdat siyasi mahfilleri 'bu se
yahatin neticelerine Yalan Şark 
vaziyetinin miistakbel inki§afı ba
kımından büyük bir ehemmiyet 
atfediyorlar. 

ffiAKN :\USIRA CEVABI 
Kahire, 14 (A.A.) - (Reuter) 

Ra~id Ali hiikiımeti Mısırın tavas
sut teklifine verdiği cevapta bu 
tekliften dolayı fısır hükumetine 
teşekkür ettikten sonra daha evvel 
ılıuan Tiirk tekllfintl•n esasen is
tifade etmekte olduğuııu bildir-
mi~~!:-. 

\
ı 8eyrul l4 (A.A.) - 15 ııumaralı 
Irak tebliği: 

(Devamı olördiineü ~·~ fa4a) 

YAZISI DÖRDÜNCÖ SAYFADA (Devamı dördüncü sayfada) 
• .,.,., ... ,. .. ,,,,,,. .. , ,,.,, ........... . . 4,,...,,,. .• 4 4 ,e,, ,e' 

Toprak Mahsulleri Ofisi 
peksimet stoku yapacak 
Ofis mahlüt hububat t2 alıyor 
Ankara, 14 (İkdam muhabirin • 

den) - Toprak Mahsulleri Ofisi • 
nin elinde bulunan veya imal ede
ceği unların bir kısmile Ticaret 
V eka.Ietince tayin ~itecek miktar-

da peksimet ve memleket ihtiyacı 
için stok yapmasına dair kararna. 
me Vekiller Hey'etince tasdik edil· 
miştir, Toprak Mahsulleri Ofisi, 
mahlôt hububat ta satın alacaktır. 

YAKINDA 
·= 

Hazreti Muhammet 
ve islim ordusunun 
muharebeleri 
r-- Üstad Ziya 

--, 

Yeni Eseri Şakirin 
-· 

islim ordusunun başkumandanı 

Hazreti Muhammettir 1 

Onun o tarihte kullandığı tabiye rıe sevkulceyş usulle
ri, aldıiı miidalaa tedbirleri, yaptığı taarruz haTeketleTİ 
bugünün en büyük Askerlik alimleri rıe bütün muzaf. 

fer kumandanlar tarafınckııı tatbik edilmelttedir. 
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Mevlevilik Nedir? Dl~S 
· · ""'=~ . ~ -- .. - ~· 

POLITl~A 
Birbirlerini süzen 

Celaleddini Rumi Kimdir? kadınlar! 
yazan : ZIYA ŞAKİR _____ ı Kadınlar, kadınlar diyorsam hep-

Anadoluya gidenler 
d ·· birdenbire < rt ~=ı 

1 
BU S E NE "" Hooverin nutku 

Yazan: Prof. Şükrü Baban 

- 85 _ si değil , bazıları ve hele renç, ya

Fakat kalbınae •şk Ye şevkin di. Bu, ne• n;yizın sikkesinin 
feyiz eserleri bulunanlar, bütün ikinci defa tekbiri idi ki (sema tek
o zeliliııe vaziyete uıetanetle gii- biri) deniliNli. 
,füs gererler, bu üç günli:::i.. imtihan İlk hizmet. (ayakçılık) ile hat
devresini muvallak.ıyetle ge~ir- ı lardı. A7akçılar, (Matbahı şerif)e 
lerd.i. Böyleee, tarik.ate g;rmek l lizım olan od...tarı sırtlarmda ta
içia namzetlik Jaaklwu ibra& eder-ı şırlar, istenilea şek.ilde yararlar. 
lerıli. Yarılan odunları, odunluklara nıık-
AşÇJbaşı,' bu mavaffaluyeti ka:ı:•- lederler. Muntazam bir şekilde yer-

nan kimseyi huzurıına celbedrr; leştirirlerdi. Bundan başka da dur-

r . "" Numaralarına R"Öre dünkü kafiley~ ay-
rılmış olanların hepsi ve ayrıca mazeret
leri dolayısile vaktinde gidemiyenlerden 

bir kafile de \stanbuldan ayrıldı 

BEREKET YI-
LI OLACAK 
Bir çok yerlerde 
ekilmemiş toprak 

kalmadı 

ji3} irleşik Amerika Devlet-
19) leri eski Cünıhurreisi ve 

iaşe Nazırı Mister ( Hoo
ver) radyoda Amerikan milletine 
hıtaben hır hart:kt:L ve 1ht a.ullla .. 

sını tazamınuo edecek kadar kuv· 
velli bir nutuk irat etti. 

Ruzvelt idaresinin dört mühi,. 
kabine rüknüniin, Harbiye ,.e Bah
riye Nazırları da dahil olduğu hal
de, Büyük Britanyaya yardımL 

kafileleri askeri ve bahri kuvvet
lerle himayeye kadar ileri götür-- Oğlum!.. işte üç giindenberi- madaa, oturmadan, hiç hir istira

dir ki, Mevlevi tarikinin namaz, ni- bat talep ve iddiasında bulunma
yaz, hizmet, mihnet ve meşakka- dan, kendilerine emredilen her işi 
tini cöderinle gördün. Ve nefsin- görürlerdi... Şikiıyet. olamazdı. 
tle teuübe ettin. Halbuki, bunlar Hatta dudakların ve lisanın şiki
htçbir şey değ;ldir. Daha birçok çi- yeti şu tarafa dursun, böyle bir his, 
leler çekmek, mihnet ve meşakkat- kalblerden bile doğamazdı. Çileye, 
lere tahanuniil etmek gerektir... sabredilir, her türlü mihnet, me
Bütün bunlara, sabır ve tahammül şakka! ve yorguluklara tahammül 
edeceksin. Seni her kim döver ve gösterilirdi. Dervişliğin manevi 
söve .. e, onlara zinhar, mukabele feyzine mani olmak korkusil e, kal
ıöstermiyeceksin ... Hiçbir ferde, el ı ~ ~n küçük bir _isyan ve şikiyet 
kıtldırmıyacahın. Hiç kimseye dil hL'!Sı getmlemezdı. 

hut da henüz kendini genç sayan 
orta yaşlı kadınların bazıları , bun
ların da daha ziyade süse, şıklığa 
düşkün.,.,leri, yolda kendilerine 
benziyen bir kadınla karşılaştılar 
mıydı, başlıyorlar onu yan gözle 
süzmiye ... Sonra da bu yetişmiyor
muş cibi, yan gözle süzdükleri o 
kadın ilerledi miydi, bu sefer de 
tutup onu arkasından göz hapsine 
alıyor, bir müddet de böyle dikiz
liyorlar. 

Bazan ayni tecessüs, tarassut ve 
dikiz meraklısı iki kadın, farkın
da olmadan biı-birlerini arkadan 

Kendı a rzularile İstanbuldan A- [ 'evk ivata ay rı lmış olanların he -
nadoluya gi tmek isteyen lerden Iz- men hcpsı gitm işlerdir . Bu me -
mit . Sapanca ve Adapazarı hava - ya nda mazeretler i olduğundan do
l ısine gidece klerin dörduncu ka - layı vaktinde gidememiş olanlar -
filesi dlln saat 14,25 de Hayda ,pa- dan da kalabalık bir kafile dün 

süzcyim derken gözgöze gelip fena şadan hareket e den trenle sev ko - gitm i şlerdır. 
halde mahcup oluyorlar. l unmu~lardır . Karaden iz sahilleri- Yaptı ğım ız tahk ika ta göre hun-

Ofis mübayaa 
ha z ı r hklarına 
başladı 

Ziraat Vekaletinin Amerika 
ve İngiltereden getirdiği trak
tör ler sayesinde bu sene mah. 
sul mıntakalarındaki ekim 
miktarı d iğer yıllardan fazla -· 
d tr. Bir çok yerlerde hemen 
hemen ek i lmemiş toprak kal
madığı gelen haberlerden an
laşı lmaktadır. Anadolunun bir 
çok yerlerınde de yağan son 
yağmurların ekinlere fevkala
de faydas ı dokunmuştur. Bu 
sebeple önümüzdeki istihsal 
mevsımınde umumi rekolte ü
m idin fevkinde yüksek olacak
tı r . 

' 

mek ve bu yüzden muharebeye iş
tirak etmeyi göze almak derecesi
ne vardırmak istedikleri ve böyle
ce memlekette bir kızgın cidal ve 
lıusumet havası yaratımya çalış
tı kları bir sırada Yeni Dünyeoıu 

1 miihinı şahsi~·etlerinden !•İrinin 
millete uyanıklık ihtarında bulun
tnası ve he-rkesi itidale sevketnıe
si çok dikkate değer. 

usatmıyacaksın. Her şeye (eyval- Sonra.. en ehemmiyet verilen 
lab~) diyecek•in . Her kimden ge- şeylerdeıı biri de, (hürmet ve ita
lirse gelsin, her türlü kaza, beli ve at)di. Bu, Mevlevi dergiıhla~ında 
eefaya boyun eğeceksin. Herkese, disiplfoin ruhıı addedilirdi ... ikrar 
tevazu gösterere-ksin. Namaz, ni- verenlerden bir giin ve hatta bir 
yaz ve sair hizmetlerini erinmeden, saat evvel gelen bir dervişe, ondan 
ü~enmeden, büyük bir ~evk ve bir gün ve hattı\ bir saat sonra ge
ınemnuniyetle ifa eyliyeceksin. E- len bir derviş, mutlak surette hür
ler bunları yapabilerek isen tari- met ve itaate mecburdu. Çünkü 
klmizc girebilir.in ... Üç gündenbe- o, (kıdemli) addolunurdu. 
ri. biz seni gördük. Sen de, bizi gör- (Kııi<ımli)ler, daima kendilerin
dün... Biz seni, bütün zünılb ve den 'IOnra gelen dervişlere tekad
ııyübunla kabul edeceğiz. Biz de düm ederlerdi. Bn usulü, hiçbir is
İtian olduğumuz i(in, belki bizim tisnaiyet ihlal edemezdi. Kıdemsiz 
de birtakım zünub ve uyübumuz bir derviş, içtimai sınıfların en 
vardır. Sen de bizi, öylece kabul yüksek mevki ve makamına sahip 
edeceksin ... Eğer bunlara razı isen, olsa bile, kendinden kıdemli olan 
(ikrar)ını alırız. dervişe faikiyet iddia eyliyemez-

Diye, tarikin dlsipliniııe ait va- di. Oturmak iç:in onun üstiine ge-
liyeti izah eder.ıi çemezdi. Her sözde kendi kıdemli-

Tarika gİrınek istiyen kimse, e- sine itaat ve inkiyat göstererek; 
I• bütün bunlara rıza ~risterirse, - EyvaUah ... 

Anlaşılıyor ki, bayan, yolda rast-ı ne gidecekleri n 12 nci kafile•ı de da; m<'k tepl.e"dr imtihan ların· bit
ladığı kendi gibi süse, şıklığa düş- , akşam vapurla gönderilmişlerd i r . miş olması bilhassa am il olmakta.. 
kün bir başka bayanı böylelikle Dü nden ı t ı bııren Anadoluya gi- dır. Çocuklarının imtihanlar • se _ 
tepeden tırnağa kadar süzmekle decekle"ın sayısı şayanı dikkat b ir bebile gidememiş olanlar şımd i im 
ya onun kılığını, kıyafetini , <ekli- k 1 ı ' şe ı de yükse miş ve beyan name tihanların nir .::yellcnmc•ıle g ı t -
ni, şemailini kı~kanıyor , yahut da 
bu cihetlerden onu kendinden aşa-
ğı bulduğu için ona istihfaUa ba
kıyor. Bu tip bayanlardan biri, dün 
Yenipostane caddesinde durmuş, 

kendi gibi, süse ve şıklığa meraklı 
bir kadını yandan, geriden ve tam 
mıinasile tepeden tırnağa kadar 
süzerken bir ikincisi de biraz daha 
ileride dikilmiş, tıpkı da ayni ta
vır, ayni cdıı ile dudak bükerek 
onu süzmüyor muydu? 

verio ıP numaralarına gör e dünkü mektedir ler. 

- ·-

Asker aileleri
ne yardım • • 

ışı 

intizam temini için 
numara verilecek 

Askere gidenlerin muhtaç aile
lerine kaymakamlıklarca birer nu
mara \'erilerek n1üracaatlerin bu 
numaralara göre yapılması karar
laştırılmıştır. 

Her asker ailesi yapılacak ilana 
göre kaymakaınlddara zamanında 
müracaat ederek derhal paralarını 
ala<:aktır. Bu suretle tevziat daha 
sür'atle yapılabilecektir. 

Haliç 
• • 

sının 

idare
d evri 

Haziranda kabil 
olamıyacağı anlaşıldı 

Haliç vapurları idaresinin Bele
diyeden alınarak Münakalat Vekiı-
letine devrolunması işinin Haziran
da yapılamıyacağı anlaşılmıştır. 
Buna sebep; devir işi için bir ka
nun hazırlanıuasının icap etmesi
dir. Şehrimizde bir hey'et tarafın
dan yapılan tetkiklerden sonra bu 
kanunun hazırlanmasına başla

nılmıştır. 

Toprak Mahsulleri Ofisi bu 
yıl da müstahsilden yüksek 
fiyatlarla mal alacaktır. Bunun 
için Ofisin Anadoludaki bütün 
şubelerinde hazırlıklara baş -
lanmıştır. Ofis arpa için 5,75, 
buğday için 7,75 azami müba... 
yaa fiyatı tesbit etmiştir. 

'---------
ı-.zm i r f u a r • -i 
~zırllkları'-__ I 
ALMANLAR 

Mister Hoover, Cümhurrei~inin 
23 İlkteşrinde verdiği söze sadık 

1 kalacağını tekrarlamakla ifadeye 
başlamıştır. Malılm olduğu veçbile 
Ruzvelt yedi ay evvelki bu nutkun
da: •Harp hariç, İngiltereye bütün 
yardımlarda bulunacağını ve Ame
rika tecavüze uğramadıkça harp 
haricinde kalacağını• söy lemi~ti. 
Halbuki şimdi takip edilen hareket 
battı Alman bahri kuvvetlcrile 
Birleşik Devletler bahri veya ha
vai kudretlerinin müsademesini ve 
binaenaleyh açıkça muharebeyi in-

i 
taç edebilir. 

Eski İaşe Nuırı böyle bir ihti
malden hiç memnun değildir; çün
kü: •Amerika henüz kendi müda-
faasını temin edecek kadar bile 
hazır değildir ve kongrenin mille
te karşı bir vazifesi vardır. O da 
şu esaslı suali millete S<lrmaktır: 
Almanya, İtalya ve Japonyay• 
harp ilin edecek miyiz!• 

onun (ikrar)ı alınmış oluT. Ve ar- Diye, baş keserdi. 
tık, (matbahı şerif)de hizın.etc ka- (Matbahı şerif)de ~ıkarılan çile. 

Bereket ki bu aralık bir üçüncü
sü peyda olup da ayni hale kalkış
madı. Fakat ben öyle sanıyorum 
ki bu gid~le, yani bu tip kadınla
nn, yollarda lıllyle birbirlerini süz
meleri, biraz daha alıp yürüyecek 

olursa, yollarda yerine_ göre yarım, 
yerine göre bir düzüne kadının 

durdukları yerde birbirlerini di

kiz ettiklerini görecek ve biz de 
birer kenara çekilip bu acayip 
manzarayı seyirle meşgul olacağız! Bir çocuğu 

kamyon çiğnedi 

Kanun projesi bittikten ve ala
kadar encümenler tarafından tet
kik olunmasından sonra Büyük 
Millet Meclisine verilerek müzake-

G l d Anlaşılıyor ki Avrnpa harbine 
e ç en sene e r en bulaşıldığı takdirde Japonyanın 

bul olunnrdu. tam (binblr gtin) devam ederdi. 
(İkrar vermek); derriş olmak 

itin çıkanlması lıb:ım gelen (çile)
)'e başlamak demekti. Bu snretle, 
llle•leri tarikine ilk adımını atan
lua (nev nlyiz) denilirılL 

(Daha var) Oaman Cemal KAYGILI re olunacakhr. 
daha geniş bir şekilde ,Birleşik Devletlere karşı basman• 

bir tavır takınacağına ve onun da 
Mihver safında dansa iştirak ede
ceğine şüphe yoktur. Esasen Mat
suoka iki üç gün evvel bir Ameri
kalı gazeteciye beyanatında bn ci
heti açıkça ve kaçamaksu söyle
mişti. Mister Hoover Birleşik Dev
letlerin Almanyaya karşı mücade
leye iştirakinin çok külletleri is
tilzam edeeeğ; kanaatindedir. Bü
tün Avrupa kıt'asuıa hakim olan 
Ccrmenliğin karada hakkından ge
lebilmek için beş milyonluk bir 
askeri kuvvete ve 40 milyon ton
luk bir (iloya ihtiyaç vardır. 

• -- --o----- lzmir fuarına 
MAHKEMELERDE ve "' POLiSTE 1 Biçare çocuk beyni 

pathyarak öldü 

Kahve ihtikarı yapan bir 
adam Adliyeye verildi 

iştirak edecekler Nev niyiz, evveli en idi, en siifli, 
• bait bir lıiunete verllinli. Ve 

• aekU gün, dergilıa geldiği la
)'afetle pzerdL Kendine, (ayalı:
p) deailinli. 

On selds cün höyl6"" geçtikten 
--. (kazancı dede) tarafından 

Doğum tari · sa 
nüfus cüzdanı 

Dün ak,am Şışlıde 10 yaşında 
bir çocuğun olümile n et icelenen 
feci bir otomobil kazası olmuştur. 

Şişlide Raif paşa apartımanı ka.. 
pıcısı Alının oğlu Suad Şiı; -
lıde tramvay caddesinde karşıdan 
karşı.ya geçerken, şoför Mehmed 
oğlu Cemalın idaresındeki (Çatal
ca 97) pi.ikalı kamyon çarparak 
ağır surette yaralamış, beyni par
· alanan zavallı çocuk biraz sonra 
ölmüştür . Şoför yakalanarak tah -
'<ikata başlanmıştır. 

Fiyat Mürakabe Komisyonu kah
ve ihtikô..rL yapan birini adliyeye. 

teslim etmiştir. Filyos ismindeki 
bu muhtekir kahveye tayin edilen 
hadden daha ziyade arpa karıştır
m•ktan suçludur. 

Yeni yapağı iıtihaaline 
baılandı 

İzmir enternasyonal fuarına bu 
sene iştırak edecek olanların tes
biti işine İstanbul Ticaret ve Sana
yi Odası tarafından başlanmıştır. 

Ticaret Odası bu sene fuara da-
ha geniş mikyasta iştirak temini 
için lüzumlu bütün tedbirleri al-

- başına bir (sikke), lll'tına da 
lrir (hırka) clydirilirılL Fakat bu 
ııilie ı:iydirilmesi bir merasime 
tAbidi. Kazancı dede o sikkeye biı
dua okuyarak nev niyilzın başma 
si)lllirirdi ki buna (td<bir) denilir
di. 

-Cüzdanı veren nüfus memuru ile 
bu işe delalet eden mahkum oldu 

Trakya ve Anadolunun diğer ba-
zı mınlakalarında yeni yapağı mah mıştır. . 
sulü idrak edilmiye başlamıştır. Diğer taraftan Mauristan şimdı
Milli fabrikalarımızın eksperleri den fuara iştirak edeceğini bildir
mahallinde mübayaatta bulunmak 1 miştir. Bundan başka Almanların 
için yapağı mıntakalarına gitmiş- da bu sene diğer senelerle kıyas 
!erdir. Gelibolu mıntakasına da edilemiyecek bir şekilde fuara işti-

Yeniköy nüfus memuru Zeki, A
Derw&bın, kazancının ve yahut 

(lıikereneşin canlar)ın para vazi- şot adında birisine, doğum tarihi 
., ti · d"" ·· · b" k t da niifustaki kayda uymı. yan bır nü -e erı uzgnn ıse, ona ır a . .. - -
(va.le) d ·ı ta ik t l"b h fus tezkeresı verdıgı, Artın adında 

enı ("n r a ı ası e· . . . . ... . 
·" d ı d' E - . • ' bırısı bu ışe delalet ettıgı .. Aşot <la 
w..ıye e er er ı .. ger nev nıyazın 1 . . 
L.ı~ kt" ·· "t . k d' ıar· bu sahte nufus tezkeresını kullan
a.ıu va l musaı ıse, en ı •· _ . _ . 
•-·t lib · k ıli ted 'k 1 dığı içın adlıyeye verılmışlerdı. .. asını, yıne en arı e-
_. __ ... Zeki, Arlin ve Aşotun muhakeme-..,...,. 

Nev niyiz, bir taraftan nıutbak
taki işlerine bakar; diğer taraftan 
•• (semi) meşkine başlardı. 

St>miı tamamile öğrenen bir nev 
aiyaz, yeni bir devreye girmiş olar
tlu. Ve, aşçıbaşı dede tarafından 
teYbefendinin bııznruna götürüle
rek reıımen takdim olunnrdıı. Şeyb 
efendi, nev niyazın başındaki sikke 
~çıkanr. ~i eline ahr.Tariltlıa 
wsulü veçhile bir dua oknyarak 
.u.keyi (tekbir) eder. Kendi elile 
t.eknr nev niyizın bapna (İydirir-

leri diin birinci ağırceza mahke -
mesınde neticelenmiş, Zekinin sah 
tekarlık suçundan dört ay on beş 
gün, Artinin bir ay on beş gün 
hapsine, Aşotun bu nüfus tezkere
sinı bilerek kullandığı sabıt olma.. 
dığın<lan beraetine karar verilmiş
tir. 

Cürmümqhut halinde 
yakalenanar mahkiim oldu 
Fuad adında birinin karıst Mak.. 

ruhi, Osman adında bırisile cünnü 
meı;bud halinde yakalanmış, Os -

--,.. ..--------:----:::----.., 
.fUN6ULERt 

PARLADI. 
llluellıfC iRFAN DOOAN 

Çünkü b<>r hareketi onun 1 yım ki buna mecburdum. Çünkü 
açık ruhta yaratılmış bır 1 içımde bazı şllpheler uyanmağa 
Udııı olduğunu gösteriyor Bi- başlamıştı. 

raz evvel postaya attığım mektup Balo oldukça kalabalıktı . Bütün 
o~ydı, derhal yanından uzak- gece Emele kavalyelık yapmak 
!aşıp Beride koşacak~ım ve af dı - mecbıırıyetınde kaldım . Berıd.ın 
leyecektim. Faka t mani vardı. Bu mekl<'p arkadaşlarından Hale is -
•heple, sonuna kadar beklemek minde bır kıza takdım edıldım ve 

mechnriyetinde kaldım. Hem bu onunla ıkı defa dans ettim. Saba -
kad ını~ Berıdin mektep arkadaşı ha kadar süren eğlence beni olduk 
oluşu bara bıra z da ,~ phe verıyor- ça yordu Esasen şuurum sarsıl -
du. ll_erha lde o Beridin, benim ba- mıştı Hep Beridı dıişundüm. Aca. 
zı noktalarını bllmedığım, mazisı- ba, benım göslerdığim bu İzmit 
ili! malikti. 

Kalamışta verilen baloya ister 
istemez zittim Bövl1' bir gecede 
çok sevdığim Beridden ayn bn -
ammam acı oldu amma, ne yapa • 

mazeretıne .>evınmiş mi idi, yoksa 
üzülmllş mu idi? .. Eğer, Suadla bir 
aliikası varsa herhalde bu onun i
çin tam bır fırsat olmuştu. Belki 
de benım baloda bulunduğum bu 

mania Makruhinin asliye ikinci ce
za mahkemesindeki muhakeme -
!eri dün bitirilmiş, Makruhi iki ay 
on beş gün, Osman üç ay hapse 
mahkum edilıniştır. 

Komiserin boynuna sanlan 
Koltukçu tevkif edildi 

Çar.şıda seyyar koltukçu Abdül -
gaffar evvelki gece fazla sarhoş o
larak Beyazıd polis merkezine git
ını.ş: 

- Ben hastayım .. heni muayene 
ettirin! demiş, komiser: 

- Haydi git canım, bir şeyin yok 
deyince komiserin boynuna sarıl _ 
mış, ~niden kendısine ihtcda 
bulunulunca da küfür ve hakaretr 
başlamıştır. Abdülgaffar, tutular 
zabıtla adliyeye verilmiş, dün as -
!iye ikinci ceza mahkemesınde mı 
hakem.esine başlanmış, tahkikatu. 

Tnksim - Büyükdere otobüsleri 
Taksim - Büyükdere otobüsleri

nin yaz mevsimi münascbetile ge
celeri saat 24 e kadar işlemesi hu
susunda Belediye Reisliğince Koor
dinasyon Hey'etine ıııüraeaat olu.n. 
muştur . 

Bu müracaatle mezicftr otobüs
lerin ışıkların maskelenmesi hak
kındaki karardan istisna olunması
na müsaade istenilmiştir. 

lngilizlere satılan üzümler 
İngilizferle yapılan S<ln anlaşma 

·ıe satılan 4000 ton kuru üzümün 
teslimatına başlanmıştır. 

lOksan olduğu görüldüğünden ik.. 
ali içın evrakının mü<tleı umu -
iliğe iadesine ve Alxiülgaffarın 

, vkifine karar verilmişti!", 

bugünlerde alıeılar gide.,.,ktir . 

Ahmet Hatimin ölüm 
yıldönümü 

Büyük şair Ahmet Haşimin ölü
münün 8 inci yddöniimü münase
betile Haziranın 4 üncü çarşamba 
günü bir ihtifal yapılması kararlaş
tırılmıştır. Bu ihtifali Eyüp Halkc
vi tertip edecek ve merhumun E
yüpteki makberesinde yapılacak
tır. 

Dünkü ihracabmız 
Macaristan ve Slovakya ıçın 

mühim miktarda deri lisansı ve
rilmektedir. Hariç memle·ketlere 
muhtelif mallann satışları da de
vam etmektedir. Dün 350 bin lira
lık ihracat uıuameleai kaydedil
miştir. 

rak edecekleri öğrenilmiştir. İngi

liz Yakın Şark ve Balkan Ticaret 

Birliği de şimdiden fuara iştirak 

için hazırlıklara başlamıştır , 
-o---

Haliç ve Denizyolları 
vapurlarında aktarma biletler 

Haliç vapurlarile, Devlet Deniz
yolları Köprü ve Adalar Anadolu 
yakası iskelelerine işliyen liman 
içi vapurları arasında aktarma bi· 
Jetler ihdası kararlaştırıldığı yazıl
mıştı. Bu hususta çalışmakta olan 
komisyon mesai.sini bitirmiş ve ne
ticeyi Münakalat Vekaletine bil
dirmiştir. Haber aldığımıza göre 
bu usnl 1 Hazirandan itibarea tat
'ıik ınevkiinc konulacaktır. 

gece, o da Suadın kolları arasında 
dans edıp eğlenmekle meşguldü. 

ne yapacaktım?. Birısi her şeyim hakkak ki onlar biraz sonra bura.. Bu düşünce ile ::;ultanahmede 
olan Berıd, diğeri de çok iyi arka. da buluşacaklar.. gelip evımın kapısını çalınca ümi-

Ertesi gün öğle üzeri tekrar E -
melle buluştum. Arzusu üzere İs
' an bul tarafına geçecektik. Kadı -
köye gelıp te vapura bineceğimiz 

zaman, tekrar fikırlerimden vaz -
geçecek gibi oldum. Hiç istemedi -
ğim halde koluma girmiştı Onun 
bu halı, bana, her şeyin yalan ol -
duğunu gösteriyordu Bizı bu va

ziyette iken Berid görmüş olsaydı 
kim bil ı r ne kadar fena olurdu. Bir 

daşım Suad.. Hiç cevap veremedim. Derhal dim tekrar suya düştü. Bir kaç ke-
Bır an ferahladım. Çünkü içeri- Kadıköye gıdıp Beridi evinde ara- re kapıyı çaldığım halde cevap a

de onları görmedım. Arka masa • ı mak isted.ım. Eğer ev<le yoksa, lamadım. Bi\4iğindeki evin kızı, 
!ardan bırinde oturarak yarım sa- muhakkak ki Suadle buluşmak i - annemin iki gün evvel Kadıköye 
at kadar konuştuk. Konuştukça da çın çıkmış added.ecektim: Fakat gittiğini söylüyor. Bu vaziyet be -
bu kadında olmıyacak haller pey- bunu yapamadım. Ben bunları na- nim içın çok fena amma, o an için 
da oluyordu. Hatta bır aralık bana sıl olsa 0ğrenirdim. Suadın soğuk elimden başka bir iş gelmiyor ki. .• 
karşı duyduğu sevgi diye bır takım bir seliim verişi ve Emeli manalı * 
şeyler söylemek istedı. Fakat ağ - bır_ şekilde süzü.şü, b_endeki şüphe- ' Gece saat on ikiye kadar devam 
zını çabuk kapattım ve kalkmağa lerı kuvvetlendırmege başlamış - eden çay oldukça canımı sıktı. Ka
mecbur oldum. tı. !ahırlık bir davetli kütlesi içinde 

an düşündüm ve bu esrarengiz ka- Tam o sırada Suad pastaneden 
dını kolumdan it.erek Beride koŞ- içeri girıyordu. Bırdenbıre sarar • 
mayı tasarladım . Fakat bunu tat- dım. Fakat Berid yanında yoktu. 
bik edeme<lım. Erkeklik gururum,• Emel, bu halımi farketmış olmalı 
askeri izzetı nefsım bana olmıya - ki, hemen koluma girip beni kapı
cak telkinler aşılıyordu. Bu sebep- ya doğru sürüklemeğe başladı. 
le. vapura girmeğe mecbur oldum. Ayni kışlada çalıştığım bu ar • 

Islanbul tarafına geçip Beyoğlu- kadaşın yanından geçerken, mec -
na çıktık . Arzusu üzere Moskova huri olarak kendisinı selamladım. 
pastanesine gırdik . B<·rıd, ekseriya O ise soğuk bır mukabelede bulu. 
bu pastanede Suadle buluşarak gez narak Emeli süzmeğe başladı . 
meğe gıderlermiş .. içerı gır<liğim Caddeye çıktığım zaman Emelin 
zaman titriyordum. Ya şimdi on - sözleri beni ıyice zehirledi. 
!arı başbaşa görecek olursam ben - Gördünıiz ya Ferıd bey. Mil-

Birkaç saat düşünüşlerimle yal
nız kalmak için Emelden avrılmak 
istedım. Ve gece evinde vereceği 

çaya geleceğimi vadederek ilk ge
çen tramvaya atladım. 

Maksadım evime uğramaktı. An 
nem benı bırdenbire karşısında gö 
rünce belkı de şaşıracaktı, hatta 
yüzümün rengine bakarak korka -
caktı da .. amma ne olursa olsun 
ona her ~eyi anlatır ve bunun bir 
an ıçın Berıdden gizli kalmasını 

t.enbih ederek onu biraz te&kin e.. 
debılird.ım. 

ruhuma uygun bir kimse bulama.. 
dım. üstelik bu çayın benim şere
fime verilişine hiç bir mana vere
medim. Henüz kendisile bir defa 
bile samimi konuşmadığım bir ka
dının tertip ettiği bu eğlence ben. 
de ~üpheler uyandırmağa başladı. 

Yanlış bir yola saptığımı ·ben an -

cak bu çay sonunda anladım . E • 

melin kocası Cemalin İstanhulda 
bulunmayışı herhalde 

serbest yapıyor. 
onu daha 

(ArkaM var) 

Filhakika Fraosada ve aleli'lmum 
garpte, Norveçte, Afrikada ve soll 

giinlerde Balkanlarda cereyan e
den askeri vakayi cüz'i kuvvetler
le tam inkişaf halinde bulunan Al
man harp 91akinesinin karşısında 
durulamıyacağı nazariyesini teyit 
etmiştir. Binaenaleyh elde muaz
um kuvvetler olmadıkça Hitlero 
karşı Avrupada mücadele açıla• 
mıuı. 

Mister Boover için bunun ~ksi d .. 
doğrudur; yani Almanyanın Ame
rikayı istiliı edebilmesi de ayni şe
kilde müthiş askeri ve bahri kuv-
vetlere ihtiyaç hissettirir. Bir hal
de k.i Ruzvelt idaresinin Amerika
nın hala tehlikede olduğuna dair 
yaydığı haberlere bu eski .Cümhur
reisi inanmamakta ve halkı da 
inanmamıya davet etmektedir. 

Dün sabahki telgraflar Misteı 

Ruzveltin kafilelere harp gemile
ri terfiki hakkında açık bir vaziytııl 
alaeağıru bild;recek olan bitabesi
oıin rahatsrzlık dolaytııile bugiin 
değil, belki iki hafta zarfında irat 
edileceğini bildiriyordu. Tahmin 
edilebilir ki bu tehirde Hoover 
nutkunun büyük bir tesiri olmuş· 
tor. Müşarünileyh Amerikalıların 

bu davada birlik olmadıklarını ile
ri sürüyordu. Bütün Yeni Dünya 
halkı bir kalb gibi çarpmadıkça ta· 
rihin en muazzam mücadele ve 
nıüsaraasına atılmak ihtiyatlı bir 
hareket sayılmamaktadır. E•asen 
Mister Hoover, Ford, Lindberg ve 
birçok ayan ve meb'u<11n azaları 

harp dışında kalmayı daha uygua 
bir siyaset gibi telakki etmektedir· 
!er. Maamafih Bahriye Nazırı 

Knox bugün yine ya düşmanla a
çıkça boy ölçüşmek ve yahut tec
rit veya teslim olmak ~ıklarındad 
bahsediyordu. Amerika mes'ul "" 
ahvali takip eden ricali Hitlerizme 
karşı mücadelesinde İn~iltereye fi. 
len yard1m etmek ve 'Üçüzlü Pak· 
ta karşı muharehe~·e giri~mek ta· 
raftarıdırlar. Yalnız Birleşik D,v. 
Jetler balkının umumi· fikirl .. ri bıı 

noktaya tam ve müttehıt ohond< 
(Devamı üçiiocii sayhda) 
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l v Azı y ET > ı. s •· ı a" hlı muhare- !iddetli ~ydan muharebeleri şek Bu haftaki milli R J ııne gırmıştı. Japonyanın meşhur 

illet Meclisinde 1 ° ~ha ':d->: al a;KAız~~ea:izkhaakr~;~::ki beden evvelki si· ~aa':infı~~a~1ı:r~ 1~:~~:~n. ;~~i küme maçları 
'!J•nı Q lSe t!T .\vrupadan Balkanlara, yakın ve 

__ ı ~ A M . .::_ _________________ _ 
15 - M_A_YIS_-_!!4::1 ____ ~--------=========-
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B. 
'"' • ·ı Af J "' h •• d J Bu hafta milli kıime ına•»~rıııa Fransız - Alman ıh a 1 a sız muca e e orta Asyaya kadar uzanan saha • İstanbul ve Ankarada deva~ edı. 

Du .. nku·· ı"çtı·mada kı.brı·tıerde tesa- Bu00kreşte iki bomba !ardaki müstahsil milletlerin istih. leceklır .. Galatasarayla Fenerbah. 
Gelen haberlere <Mre, Almanlar Yazan.. Ham" ı'd Nurı· /rmalt salat, ticaret ve istihlaklerinde baş A k 

b- çe n araya ikinci deplasmaniarı. d 1 ı •• •• •• Jd.. J d Q • •t Kızıldenizi harp mıntakası ilan et- ta gelmek gayretlerini biliyoruz. na gidecekler ve İzmir klüplerı de diif e i en arıza ar gOfUŞU U pat a 
1
' • nıversı C mişlerdir. Malum olduğu üzere A· insanların kurdukları aile haya. Şimdiki harp, ti<:areti ve iktısadi.. ilk İstanbul seyahatine çıkacaklar-

t a J e be SJ arasında merika bir müddet evvel bu denize tı içinde devam eden çalışmalar, yatı ablukalardan doğan zorluk • dır. Ankara, H (A.A ) - Bti;rtilı: Millet 
Meclısi bu.gun Refet Canıt.ez'in başkanlı 
tında toplanarak İ~mir Vililteti hw;usi 
idaresince yapılacak istikraza bclzinece 
kefalette bulunulmasına dair kanunun 
kıncı müzakere:Jini. yaparak kabul et
tikten sonra İnhisarlar Umuml Müdür
hlği..ı teşldlAt kadrolarına müteallik. ka
a.un llyihasmm mUı.akeresıne geçmiş-

Maliye Vekilı Fu•t Ağrah, kibrjt fiat
larına yapllmakta olan zam veya ten 
zilin mevcut mukavele hukmlıne ıort.. 
dolar fiatında görülen ternevvuçlert. 
nazaran icra ed.ıldijı.ni bildırmiştir. . 

iir. 

İzzet Arukan cEskişehır> inhisar i
daresi kadrosunda goril.len murakabe 
heyetinin Vekilet kadrosu içın yer al
ması tazım geldiiı mutaleasında bulun~ 
muş, Ziya Gevher Etilt de ayni noktaı 
nazara iltihak ettığuıi söyledikten son~ 

Maddele~in müzake~ı:sine geçilm~i ra ihtisas mevkilerine ait cetveldekı 
ııünasebetıyle bu teşkilat kadrosuna ~ıt b;.ı.zı vazıfeler uzeı inde durarak bunl~-
4:anunun :"'enı bır .1.ökım masrafları ıs- J rın esas kadroya alınmasını istemıştir_. 
tılzam edıp et.medı~ hakkında .sorulan. Mazhar I\'Iüfit, MüduC' ınuı:ıvınliklerı 
oır suale cev~l>en Gumruk ve .ınhısar- · ihdasında bir zaı-uret gOn.i.lmcdi~ni 
lar Vek.ilı Raif Karadenız -!enıden hı~ ka dederek kadro ve teşkilcit iJzerın
oir masraf ~ht:iyar olun~adıgını, butçe~ı de~ı düşiJncelertni izah eylemiştır. 
ile çevrllmı.ş olan tahstsat .. cerçe~e~ı ı- BUtçe encümeni Reisi isınel Eker 
;:inde k•lınm'I olduğunu soylemıştır. ı cÇoruın• ve mazbata muharriri Sırrı 

Kibrit İnhisarmın vaziyeti ile kutu- Day cTrabzonJ kadro ve cetveldeki va
lannda noksan ve kıbrrtlerde tesadüf zifc ve ıneınuriyetler ile bunları~ en~ 
Mllen tehlı.keli Arızalar ve fiatlarına cümende tetkiki esnasında gOrduklen 
vapılıuakta olan ou para zamlar Uzenn- 1 tadiller etrafında ızah.at verınişler ".'e 
de Ziya Gevher Elıh c:Çanakkale> tara- . bu muzakerenın sonunda. k8;11~" lıluhyı-

tki.k. u;ın m -tından &ü:·ulan suallere karşıh_k_ o~ra~ hasındakı k<.ıdronun ~ 1. -ında-
verdi.ği cevapta Inhısarlar Vekili, kıbrıt telıt bır eı.cunıene verılmcsı hak~- . 
İnhısarının 20 sene nıüddetle bir işlet- ki takrır ile layihanın bütçe enc_ume;ıı
me şırketine tevdı edilmiş bulunduğunu ne iade:;ı, Un1um Mi.ıdı.ir muavınl~ e
ve bunun kontrolü ve kıbrJt tiatlarırun rine ail vazıielerın kadrodan çkarı a
tayın ve le..'>bJtı işınin Maliye Vekaleti- sı. ihti:sas mevkilerinden bir k~m·~t~ 
ni alAkadar c7ledığini, kibritlerde gö- esas kadroya alınınası taleblcrını ~d ı
rulen [);rızanın harp dolayı ·ıylc ba,;ka va eden takrirler okunıİıu.ş ve re o
yerleden temin edilen eczanın bu arıza- lunmuştur. _ . . maddele 
lara aebep olduğunu, bunun islcih,ı. ve Bunu takıben kanunun ~ıger b- . i 
kutulardaki kibrit adedi noksanının ö- ri okunarak kabul cdılmı~ v~ ırınc 
nüne e:eçilmesi için lılıun gelen ted- müZakeresi bitirilmi.ştir. MeclJ.S Cwna 
birlere baa vunı.ldu.iZunu hildirmisti.r. gunu toolanacaklır. 

k •f t ld Amerikan gemilerinin işlemesine kazanmak ve geçinmek usullerini !ardan daha başka çok çeşidli ve Geçen hafta Be<iktaşa yenilen 
t ev 1 a yapı 1 

.. d 1 . 'lk . k filesi mu'"hı'm hır" ı"ş haline getı'rmı·şıı·r. • 
musaa e e m~~ ve ı . ge~ı a . . meydana getirmi~ti. •Serbestii mü G. Sarayla i. Sporu zorla mağlup 

Bükreş, H ~~A.) - Dü1:f:~:ı:; geçenlerde Suveyşe Ingıhzler ıçın badele. veya Liberalisme. usulü Muhtelif .-emleketlerde memurlar eden Fenerin hükümet merkezın • 
kıiçük çapt~ .•ki bo.mba harp malzemesi çıkarmıştı. Al- 1914 . 18 Cihan Harbine kadar de. kadrosi:e, resmi usullerle. ellerle, deki karşılaşmalarda ne netice a • 
vukna ge~ıştır: Aynı zam~~da ~u- manlar Kızıldenizi harp mıntakaaı vam eyledi. Şimdiki harpte olduğu zihniyetlerle başarılan ticaret, ik· lacağı merakla bekleniyor. Çünkü 
kaa gelenınfılakların ~ırısı, ~-uL.: ilin ~!°'.ekle burada ra.stlıyacakları ibi mücadelenin bütün denizlere, tısadiyat, istihsal, istihlak usulleri, Ankaralılar son karar dolayısiie 
reşin en buyuk kıtap ev'.nd~, dıgen gemılerı batı.rma.k istıyecekler ve gkıt'abra tehlikeli tarzda yayılma- devlet nilzımlığı ile yeni usuller • 
Ogdl·n-a a""am gazetesı bınasında bı"taraf gemılerın bu mıntakada 

1 
k t' . d ki d ··t h . t· .1 • bazı asker oyuncularını oynatabil. 

, n~ • • k" 1 m'i olması Avrupa ı asın a e mu e assıs ~ya yetış ırı mış k .mk. 1 k ı 
olmuştur. Kıtabe'·.ın.ın came an atı 1 batmasından mes'uliyet kabul et-

1 
k ile' ı· mu" h'ım kısımları da elemanlar marifetile tanzim ve i • me ı an arına avuşmuş ar ve 

k d d h 1 mem e e r n böylece milli küme bidayetindeki k,. lmıştır. Her ı ı yer e e a- miyeceklcrdir. Almanya böy ece 1 d h"l ld . halde 
0 

harpteki dört dare edilmektedir. Bugünün ve ya.. 
d Telefat Olmamıştır Bu Am 'k ·ı . . h ğradı a ı o ugu rının ı"ktı·sadı· lu"'zumlarına ameli vaziyetlerile kıyas kabul edileın, • sar var ır. . '. erı an g.emı erının er u . • • ıl ı· "nde 'erdler, milletler serbest 

infilaklar hakkında hır tahkıkat ğı limanı hır harp mıntakası ılan Y .. Çl ·ı_ • tin d yecek bir şekilde kuvvetlenmış • 
. • p k mubadelenın ve tıcarc eva • ve nazari elemanları faaliyete, se- lerdir. İlk Ankara seyahatlerınde 

açılmıştır. . İ ederse vazıyet ne olacaktır. e d f· d l d !ar Enflasyon mereli teşkilatlarla sevkeden mem iyi bir not almıyan lstanbulun ıki ÜNİVERSiTE TALEBES tabii olarak Amei"ikalılar Alman· mm an .~Y a an_ 1 
• • b. 

NDA TEVKJ.FAT . k yapan A,manya ıle y~nı ır para, leketlerdir ki, halde az zorluklarla kuYvetli takımı bu .efer de çel n ARASI ların Amerıka ile bir mesele çı ar- . . 
Bllkreş. H (A.A.) - Romanya mak istediklerine hükmedecekler- mübadele, tica~e_t s~t'Cmı k"..ran karşılaşacaklar, yarının zorlukları- rakiplerle karşılaşacak demektır. 

" · ·ıeleri bug-iin kapanmıya· d" ş·· ı · k' Al bu kara· Sovyetler Bırlığı harıç olmak uze. nı yenmekte, icaplara gore istıkrar ı Ankara seyahatinden tam puvan a lJnıv~rsı ır. up ıesız ı manya · ·ıt B. 1 ·k • ik e l · · • 
caktır. Talebeden bazL'lnın yaptığı rile Amerikan g-emilerinin Kızıl- re Ingı ere, ır eşı ~-,mer a .v lemin eylemekte imkanlara malik arak dönmek tahmınimıze ka.ırsa 

· · d b' ok teza- · · . • . ' Fransa Holanda Belçıka \«'Saıre olacaklardır. biraz zor olacaktır. Biz kat'i bir tah beyanat uctıcesın ~ . ırç . denıze gırmelerıne ınanı olman: ga.. . . ~. ' . .. .. _ 
bürcü tevkif edilmı~lır. Polıs. kaç· yesini istihdaf etmişfü. Şimdi A·, gıb_ı mustem.lekecı kucuk_ mıllet 
mış old'1hrı ta~ip• ~ylcn'.ekte~ır. merikan gemilerinin bu nııntakaya len de kendıl~r'.ne uydurarak al • 
Geçen cunıartcsı badısclerı netice- gelmekte devanı edip etmiyccek- tın, serbest dovız esas.n~ muhafa. 
sinde alınacağı evvelce !ıildiriJmis 1 ıeri ve Amerika Cümhurreisi Ruz- za il~ eski ticaret sistemını devam 
olan tedbirler hiliı!ına, derslere nor l veltin huna na.ıl mukabele edece- ettirmeğe çalıştılar. cKanlarının 
mal surette yeniden başlanacak ve ği merak edilmektedir. son damlasına ~ada;• tah.H"ıne go. 
talebe ocakları ve lokanlalan açık V . h h"'k-' t• 'h t Al re hareketle iktısadı mucadelede 

ıc y u ume ı nı aye - .. . 
kalacaktıı. . . düzenleri, teamullerı bozulmaktan 

manya ıle hır anlaşmıya var- k tarmak istediler. 

Mats
uoka İngiliz ve mıştır. Paris ile Vichy arasında ay- ur * 

lardanberi mekik dokuyan Am.iral İtalya, Almanya ile bunların ik-
Amerikan eJçiJeriJe Darlan Almanlarla parafe edılen ı· d. · t !erine göre hareket • 

1 H .11 .... 1 .. kt ısa ı sıs em 
g Ö r Ü Ş t Ü an aşma!', 'ı erle de goruş u eni !erini tanzim eden bazı küçük 

Hô.mid Nuri Irmak 

---~-------~ 

15 MAYIS PERŞF.MBE 

8.00 Progr11m,\• memleket at ayan 
8.03 Ajans hııbrrleri. Muzik· Ha[ii pıog
ram. 9.45 J.<:v kadını Konu~ma. 

min yapmadan neticeyi beklemeği 
tercih edıyoruz, 

Amerika ve 
Uzak şark işi 

sonra Vıchy Ye getirmıs, Mareşa 1 k il d S eti Birli 
• Tokyo, 14 (A.A.) - Avrupa se- p 1 1 .... ' b .. 1 kı meme e er eve ovy er • 

Amerikanın ye nı · · e en e g-ır_uşen ve unum~ ea P g"inde latbikatında farklı otarşi de. 
Yl'batinden dönelidenberi Harıcıye toplanan Vıcby kabinesi itilafı tas- . b ğl 

400 
·1 

12.30 Program saat ayarı. 12.33 Muzık 
Fasıl heyeti. 12.50 Ajans i.ıaberlcrı.13.05 
r..füzik: Fasıl heyctı progromının devanu 
13.20 ~Iuzık Karı ık prograın. 

Bu hafta İslanbula gelerek Be • 
şıktaş ve i. Sporla karşılaşacak o. 
lan Altay ve Altınordu takımlan
nın muvaffak olacaklarını kat'i • 
yetle ummuyoruz. Filvakı İzmı=de 
ara sıra sürprizler yaparak ı,i de 
kitaba uyduran İzmirlı futbolcüler 
bütün hakiki kabıliyetlerını asıl 
İstanbulda göstereceklerdir ki bu 
da biraz mühim ve muğlaktır. Bu 
maçlar; oldukça ıyı farklarla is· 
tanbul takımları lchıne neticelen • 

a V C 1 ta Y yareleri Nazın Matsuoka ilk defa olarak dik etmistir. Bu anlaşma ile Al- nilen sıs;er:ıe a anan 1 ldmı Iyo-
•arşamba sabahı İngiliz ve Ameri- F. 1 b 'ktı na yakın nufus ıle karşı a~ı ı. s -Ü •ted ~ manya ransaya ya nız azı ı -

1 
. 

Nevyerk, 14 (A.A.) - nı ka sefirlcrioi ayrı ayrı kabul et- sadi faydalar lemin etmektedir. Bu tihsalat sahalarında top anan ıa'ie 

18.00 Program ve saat uyarı. 18.03 
:!\1i.ızik: Radyo Caz orkestra.il. 18.40 Mü
zik: Radyo lnC'e saz heyetı. 19.10 K~)

nu ın.:ı. 19.30 fı.1l'mlcket saat ayarı ·e 

mezse bu vaziyet bır sürprizdır. .. 
Spor Muharririmiz 

Ankaraya gidiyor 
Press ajansı bildiriyor: . miştir. Birleşik Amerika Devletle- meyanda Fransanın mütareke şart- iptidai Ye mamul maddelerın :atış 

Çin deki kıtalar gerı Yeni Amerikan avcı3715ayy~~esı ri Büyük Elçisi Grew Hariciye Ne- !arı mucibince ödediği &finde 4001 ve istihlak pazarlarında zarurı d.·eı. 
cTlıundcrbolt• ki saatte m en zaretine saat 10.30 da gitmiştir. Bir milyon frank işgal masrafı 300 mil- ğişmeler husule .geldi. _Jap?nya ı e 

çekilmiyecek fazla sür' ate maliktir. 8 Mayısta saat sonra da Büyllk Britanya El- yona indirilmiştir İşgal altında bu- bu memlcketın ıklı,adı sıstem:ne 
Vaşington, H (A.A.) _ Harici· Nevyorkta tecrübe edilmişt~r. Bu çisi Craigie Japon Hariciye Nazı- lunan Fransa ile. a ·rimcsgul kı ahi 100 milyondan fazla halkı da 

Ye Nazırı Cordell llull, Amerikan tayyare seri halinde inşa edılmıye rın• ziyaret etıni~tir. sımlar arasında e g ay nakliyatında •vvelkine ilave edince bütün dün. 

• .\Jans habc .. ıeri. 19 45 Konu~ma· Zırdat 
takivımı. 19.50 Muzık: Muht ı! şarkı
lar. 20.15 Radyo gazetesi. 20.45 ~T11zık: 
Kabare müzigı. 21.00 MuzLk: Oinltyıcı 

GaJatasarayla Fenerın Ankarada 
yapacağı maçları tak;p etmek uze. 
re spor muharririmiz Faruk Ereri 

istekleri. 21 30 Konuşma. 21.45 Muzık: A k ·· d A k d 
Radyo orkestrası. 22.30 M<•mlekel saat n araya gon criyoruı. r a a • 
ayar:ı, Ajans haberleri. 22.45 M(j,iJı:: şımız Ankara maçlarını mufassal 
Cuband. 23.25 Yarnuq progrnm ve ka- 1 bir şekilde (ikdam) okuyucularına elverişlidir ve bombardıman tay· şy d · · t "kt' d. t 

bahriyesinin, son zamanlarda, Çin- · 'f ı d kolaylıklar temin edilmiştir. Fa· ya a yeru tıcare ve ı ısa ıya • 
deki Amerikan müdafaa kıt'aları- yarelerini 9.500 metre ır~ı a ar a Hooverı"n nutku kat buna mukabil Alınanların altın vahidi kiyasisini !erkeden 

panış. veti~tırP<'ektir. 

· d kovalamak üzere imal edılmekte- 500 ·ı 1 k ·11 ti k"" ti · nı çekmeyi hiç düşünmc".'ış ol u- dir Fransadan temin ettikleri menfaat. mı yon u mı e er u esı or· 
ğıınu bildirmi~tir. Filhakıka, baz.ı l • (Baş tarafı 2 nci sayfada) !er henüz malum değildir. Alman- taya çıktı. İngilte~, . Fr~nsa, Bi~._ r-Büyük tarihi roman: 92 •• ""\ 
Uzak Şark mahlillerinde bu kıt'a-, • • • imale edHememiştir. Demokrasi yanın bunlara mukabil Fransadan leşık Amerıkanın ıktısadı mezkur 1 s it Az• N ( Q}d •• ül• d ••~ 
tarın geri çekileceii hal<i<ında JB·l ı\skerllk u;lerı rejiminde behemehal propaganda ne istediğini önümii7dcki günlerde mücadelelerinin ınüsbet ve fiıli U an iZ ası Ur U . 
yialar dolaşmıştı. . . . • • l'l ile halkı kendi tarafına celbetmek hadiseler gösterecektir, m.:yva~arını vermedi.klerı görüldü.\ Yazan:M. Sami Karayel 

Hull, ilaveten demıştır ki: Kısa hızmet 1 er lazımdır, Şefin kanaati memleketi * Boyl<>lıkle serbest ıcarct, dovız 1 
. v l b · fk t k · · /mübadele usuJıle otarşı sıstcmınin .vonlarca para çekıyordu. Avrupa rI&n ve, Hırıstıyan ve gayrttilrk 

•Amerika Bilıeşik Devlet!en bü- çagın ıyor ~~~~: unusnrısd~ğ~;:;~/ &ev •çın bazı zaruri tatbika:ı arasında ka • sermayesını clınde tutan yahud.i muslumanlara hümvetlerını ver • 
ktlıneti, hariç ez ıneınleketw ~a~-1 .. . ş~en· Maamafih şu cihet tebarüz et- Ruzveltin Elen~er lan mezkür büyük milletlerle et. j murabahacılar aç kurdlar gıbı Os- dıkten sonra, fıkırler kaynaşmaya 
!arını bırakmak bususund~ ~ıldı- E~i::::~ ehliyetname;, olma- tirilebilir ki Mister Hooverin rad- Kralına mesa31 1 raflorındakı küçükler bocalamağa manlı mulkune saldırmı~lardı. baıılamıştı. 
<ilmiş olan siyasetini değişt~me- :e yükıiek chliyetnamclı olanlar. yodaki ifadeleri (Rudolf Hess)in Kahire 14 (A.A.) Yüzbaşı başladılar. Hem mali ,.e hem de iktisadi cep- Abdiılmecidın son zamanları de • . r B . t, .. tem adı SU· ran . . . ta tuzmet.li oJa. ' 
mış ır. u sıyase mu k 2 - A>kerliklcrını m d ha yük- ı iskoçyaya firarından evnl vaki ı James Ruzvelt, Giride yaptığı kısa * heden akın ediyorlardı. dıkodulu geçtı. lstıkrazlar mem • 
rette iyiliğe doğru inkişaflar ay· ral< yapdikdan sonra Lı:1::d..:: .steltli- olmuştur. Bu son vakıanın Birle-! bir ziyaretten Kahireye dönmüş- Harbin esasını iktisadi mücade- İlk Osmanlı istikrazı Reşid pa •. leketı harap etmıştı, Evrakı nak · 

e me ·• ' şik Devletler efkarı uzerın e azı. tur. James Ruzve t, ırı e E en- le, nüfuz, istismar teşki ey ediğı- ,anın sadrazam oldugu zaman ya- ıye ı ı ı:ıara etmez o muştu. er-d t kted.ir ek mektep mezunu 
0 

• ·· • d b ·· 1 G" 'dd J l 1 · ı d. 'k· 1 H 

Fakat Hull, Çlnde bulunan A· !eri_ Gayrimüslim tabib ve veteriner tesirleri icra etmesi hiç de nıllsteD- ler Kralına, Reisicümhur Ruz- ne göre. 1939 Eylülünde başlayan pıldı. Bu is,ıkraz elli be~ milyon kes Abdülmecidin aleyhinde ıdi. 
nıerikan vatandaşlarını Amerikan erden (336 doğun,ıuıarta muameleye ad değildir. veltin bir mektubunu tevdi et- silahlı muharebeden evvel silah • franktı. Yirını yedi .cnede ödene- !laik, Abdülmecıde ve, Resıd paşa 
kıt'aları ile himaye tedbirinin kal· tabi olanlar.) daki maddelerdelci evsafı Hüseyin Şükrü BABAN miştir. sız mücadele bilkuvve başlamış, cekti. ıle arkadaşlarına gavur nazarıle 
dırılması için münasip zamanın 4 - yurar . ıeıı:emmul elmiş kısa Bundan sonra. istikrazlar tevali bakıyordu. Memlekeae şıddetlı hır 
benu .. z gelmemiş oldugu· nu ima et- h•. iz mtı"ıearmehleesmıen sevkedıleceklerinden ı mali buhran husule "eldı. Halkın 

etti. (M. 1845) istikrazı ... (M 1855) o miştir. hııme. ı fı da askeri el>lıyetname, Sonra kağıdı buruşturarak top - tas parçası kurbağaları nasıl ür- elindeki tezgahlar işlemez olmu ·• 
üç gun zar n . e Nıifus cüz- istikrazı... (l\l. 18581 istıkrazı... t H k 
Okul vesıkası, Doplo;::~;~c;at etmeleri haline getirdi ve bir köşeye fır- Büyük Zabıta Romanı: 15 kütürse yazdığı makale de ciııa- (M. IS60) ilh ..• devam edip gıttı. ~· ~.r ·Kes g

1
arptand ~elene ragbet 

Kaymakamlar 

arasında 
danlarile ıubey:kında kanunl muamele tattı. Şimdi mermeri birkaç ye- yetle alakası olanları ö)·lere le· Devleti Aliye, hesapsız evrakı e ır•ş ı. o u ıptı aı ma"'iesinı 
gclmeyenle~.h•01unur rinden çatlamış büyük bir şömi- K E D ı• i. laşa düşürmüştü. Demek teşeb- nakdiye de çıkarm1<lı. İstikraz art mürabahacılara kaptırmıştı. Asıl 
,apılacağı . an . t d olan nenin üstünde duran bir ayna- ',~ • .-..., . hüsünde muvaffak olmuştu. para ortadan çekilerek ver•ne ev. H ene mu a !arı feYkalade ağırdı. 

Ankara 14 (İkdam Muhabirin - er S kJ nın karşısına geçmişti. Dirsekle- l •• •• Genç kız şimdi kendisini ta- cakt nakdiye gelmi ti. Ahalı son 
den) - Feke kaymakamı Zühtü vedek subay yo a - rini mermere dayayarak yüzi;nü G o z L u kip eden adamın kim olduğunu Devleti Aliyenin borcu beş on derecede sıkılmıştı. Haık. pad ;a • 
Kadirli kaymakamlığına, Dörtyol :, maJarına davet tetkike koyııldu. anlamak istiyordu. Sokağın ka- sene için yedi yüz yetmiş dört mil hı itham ediyordu. Bu sıralarda 
kaymakamı Şevket Merzifon kay· ---~-'-"-'•n· _ Lanet olsun bu gazetccile- ADAM labalığı arasında bu arzusunu yon altın frangı bulmuştu. Bu, Sadrazam Ali P"•a idı. Vazıyetın 
makamlıg" ına, Hayrebolu kayma • ~ Tiim· .u. D . .ı ,_,_I~ 05Yedek ş· d' b nun sırası mı idi• - -• tatmin etmek kolay bir iş değil- müthi• bir rakamdı. Gala tada bir -, 

1 _ Dosya ve kayıt. No. u _ re!.. ım ı u ··· 1 "f kötülüğünü görerek Sultan ~lecı .. 
kamı Kamran Tarsus kaymakam • subayların her sene Haıu1·ıu:_?'ıı;da/H:z~- Diye söylendi, Yüzünü ayna- T •• k • M F .d di. Arkasından gelen adamı bir nevi bangerler türemişti. Bu, Hı • de; ıslahata saraydan başlanmak 
lığına, İznik kaymakamı Fahred • pılmakla olan yoklama ~~~~301 Hazi· ya daha çok yaklaştırdı. Janine ur ÇeSl • erı Un camekanın ışıklı sahasına kadar ristiyan ve yahudi bangerler ade- lazım geldiğim açıkça arıettı. Ab. 
din Ayancik kaymakamlığına, ran/941 pazartcsı gunun ka· burada olsaydı cinayet mahkeme ..J sürüklemek maksadile adımları- ta Devleti Aliyenin derisini yüzü • dülmecid, memleketın bulundugu 
t · · R tesı gunu akşamına d k d' · İlk d b · l d 
stanbul Vali Muavını a • ·an/ 941 Pazar belerce devam sinin kapısı önün e en ısıne nı sikalaştırdı. an a u ışe yorlardı. Devlet, bu banger er en vahim mevkıi pek az anlamış ol • 

şit İznik Kaymakamlığına, dar kayı'.lı bulundugu ıu çarpan adamı tanıyacaktı, Fakat tinden başka bir şey olmadan bu muvaffak olamadı. Fakat üçüncü avans para alırdı. Sorıra, bu para. makla beraber sadrazamın sözle • 
Maçka kaymakamı Reşad Tirebo- edilccekHtıre.r sınıf ve rültıenin yoklama şimdi adamın yüzünde bir mas- işe giriştiğini pekala biliyordu. manevrada birdenbire durup ar-

1 
Iar bir araya toplanıp büyük hır · k b l tr F k t 

1 
.. 

lu kaymakam.lıgın· a tayin edilmiş. 1 mu2am-:.ıcsi iç.in şubelerıne geıeceltlı~~ •-- gı'bi duran mavi camlı göz- •Bllyllk Gazele.den ayrıldığı kasına dönünce peşinden relen istikraz .eklinde tecelli ederdi. İs· rını a u e ı. a a . neşret ıgı 
. belcrınce aynca ı ~ ..., . . k k t tak 'b 1 . •. •. .. • kit • beyanname halkı tatmin etmedi, 

lerdir. giınler askerlılt ı;u lükler yoktu. Bunun ıçın şa a • zaman saa rı en yedi di. adamın yiızunu gormıye va \ikrazlar, hep İngilizler tarafından Abdiilmecıd. hattı humayunda 
40 ticaret vapuru ec13i!e<:el<,.;-:Y· ıs ayında yapılan maaş yok· lannda ve alnındaki yara izleri Yalnızdı. Loiseau arkadaşları ile INıldu. o zaman adliyede kendi- olurdu. Ve, bu istikrazlar yüzün _ şöyle diyordu: 

- ki asının hiç bır şimdi daha iyi görlllüyordu. ~u beraber bir barda idi. .lenine sine hoyratça çarpan mavi göz-
14 (A.A.) - Stefaııi lama~iyle H;zira;.~~ r:;::;.ıs maaş yok· izler gözlerin etrafında endişe hızlı hızlı yürüyordu. Evine dön- lüklü adamı tanıyarak hayret den kapitülasyonlar vücud buldu. ! cHasbelicap suru humayunlan 

alaka$ı yok ur. k Hazıran yoklaması- h ı· d d d 1 bulvar) d b' ka d Ad d t d "' Mesela··. Umuru malı'yeı· devletı· mızdan dolayı vukubulan ve bun-lamasını yaptırma Haziran verici bir çerçeve a ın e uru- me en evve ar a ır ç içinde kal ı, am a anın ı5 ı-
«. icap ettırmez. 1 . d k • a u,,_ıyac-L•. 1 -··• Ş L. ··r•atıe k d b şk h·ı~1- . ··ı·k' 

Nevyorlı:, 

ajansmılaıı.: 

Rusvelt'in ittibu etmiş olduğu 
son tedbirlere nazaran hacimleri 
yekfuıu 350 bin tona b•liğ bulnnan 
kırk ticaret vapuru federal deniz 
komisyonunun emrine verilıniştir. 
Bu gemiler harp ve iaşe maddeleri 
ııakliyatında kullanılacaktır. 

Kral Çörçili 
kabul etti 

Londra, 14 (A.A.) - Kral, ııllin 
Bll§vekil Çörçil'i kabul etmiştir. 

Bayan Ruzvelt 

nutuk söyledi 

na gelmemeoı . aıt hususalı yordu. Bu adamın göz erı e or- magazay ,.. ....... ru an au~ı, ap .... sını su beynelmilel bir ontrol altında bu an a a ı ..... , rızayı mu u ane • 
yoklaın""ını.ıı kendıs<Re kunç idi. Yarı kapalı olan bu Birden takip edildiğini hisset• gözlerinin üstllne iııdirdô, kam- lundurmak, emlak ve araziyi Os • miz olarak müteallikatı şahane • 
vardır. ayında yaş haddıne uıl· gözlerin akı hemen hiç görll_lm~- ti. Bu hal ilk defa olarak başına yonlara ve arkasından bağıran manlı tebaası m.isillü ecnebilere miz taraflarından tasarrufsur.luk 

4 - Temmuz dele ·ubaylar dalıı bu k ki d k 1 'b' h 'oförlere alclırmıyarak sür'atle 
rayacak olan ~ek .;,.,burıyetindedir- yordu. Göz apa arı ı ' mış gelmiyordu. Bu gı ı allerde ek- satmak gibi ağır ve hakimiyeti sar ve kayıı:lsızlık gösterilerek bazı 
yoklamaya ııe gibi idi. Gözlerin bebeği yeşil idi seriye yavaşlar ve geride kalır- karşı.lı.i kaldırıma geçti. sar mevad elde ettiler .. 
ler. ki alara ve bu yeşil noktalar mlltemadi- dı. Fakat bu sefer birinin ideta Janine bir an bu adamın arka· mübayaat vukubulmakta olduga 

5 - Malül dahi olsa bu yo am edek . d Sultan Mecid devri; garbın ik • mesmuumuz olup bundan böyle 
h.dd'-e u ... amamış biJtun Y yen küçiiliip büyuyor u. yanında yürüdüğünü, halli alil- sından gitmeyi düşn''ndü. Fa.kat t• di, al 

•
• "" 

60 

d h k ıııa m i, siyasi istilası olarak k"f · ··t il.kat "hane Y ' ı !eri lliıımdır Bir zebaninin Üzü a a or· kadar olduğunu ve tesadüfen ortada böyle heyecana düşecek, a. eı mu ea ı ı şa l!>czıa subayların geedmek ubaylar yaş haddi- kabul olunabiıi:.. ayni zamandd tahsısallarile ıdare olunarak ;lh .... 6 Saıı Y e 8 
el< kunr olamazdı! ayni yoldan gitmediğini hissetti. bu hareketini haklı gösterecek 

- · oklamaya gelmem - · d N"h mu'kall'd b' k ·b· l 1 Abd""! "d b f ne uğradıgınd"; Yıye• cuıdanlarına bu Adam acı arı gülüvor u. • ı •· Yavaşladı. Işıklı bir camekanın bir sebep yoktu. Bütün bunlar ı ır ÇOCU gı ı garp ı aş • u mecı ·n u il ra ı acı, ol-
tedir. Bunl. ~ l~ı:·ınelcrı ı;.ııındır. yet aynanın önünden ayrıldı ve önünden geçerken durdu, halli belki bir tesadüften ibaretti. Bel- rnak; suretile de milli an'anelPrin. makla beraber. her turlu israfatı 
huou>u Işare e ı kanun mucıhinc• Ha- köşede duran kırık bir lavabo- biraz geriledi. Arkadan gelen a- ki bu adam cinayet davalarına ır ılli fikirlerin bünyesini sa~mı~ ortaya koyduğundan dolayı şahsı 7 

-
1076 5"Yı ıı i ın kayıtlı bulundu- nun yanına mderek yıkanmıya · d" · l" d t · d b •lduğu bir de;ırdir. ve, devri hakkında hükümler ·-re-zirao yoklaınalar~t ınuracaat etnıek .~ damın şım ı geçmesı azım ı. karşı alıika gös erıyor u ve u- ... '!;; 

ğu şubelere ya ti ıncktupla yoklama· başladı. Camda arkasından geçenleri gö- gün hiç aklında yokken gazeteci- Sultan Mecid, zevkine meclup bileceğimız vesikalardan biridir 
veyahu\ ıa~~~\:,u,u taorıh edildı,tıne Mı\ Vİ GÖZLÜKLER rüyordu, fakat hiçbiri de dikka- ye rastgelınişti. Janine nefsile fevkalhad kadına düşk'.in bir ~1h- Pa~alar, vezırler, serdarlar İngi. 

Nevyork, 14 (A.A.) - Bayan '"
11 

yup ·rı ı anl~rın rap•>r gonder- tini celbetmedi. mücadele ediyordu. Çünkü ne siyetti. Yirmi sene altı ay p:ıdı • !iz Jırasıle oynuyorlardı. izl kraz 
f 1 d ed göre hasıaksb"uduı 

11

vefa etmez Taahhütlu Janı"ne blltün gu .. n ralışmı•tı. şahlık etnıi<, genç denecek ya•ta l G I Ruzvclt, mütte ik ere yar ıın e· ıneleri ma • 1 ne gıbı husu••t ' ' Janine yoluna devam ediyor- olursa olsun, bu tesadüfü bir ınu- .., ' para arı, a alada teşekkül ed~n 
rek Amerii<ayı müdafaa koınilesi mektup. gondere;::;aktarını şub•leı·ce Makalesini okuyanlar ona mek- du. Büyük bir binanın önünden. vaffakıyet addediyordu. Makale- yani, kırk yaşında vefat etmiştir. bangerlerin avans paraları vağma 
ııamına radyoda s-Oylediği bir nu- ın•k:upl~r•.7~nı!rdan ö~renebilirler. toplar yazıyorlar, telefon edi~or- geçerken birinin alelacele kapı· s.i kurdu ormandan çıkarmıştı. Abdülmecid, içkiden, suiistirnalden idi. Reşid paşa bıle Baltalımanın -
tukt.a ~-·-iştir ki: yapı aca ı 

3 

ı ter yoklamaları !ardı. Baıı kiınseler alay ediyor· d ·ık bıtkın bir hale gelmişti. Kız ve dakı· yalısını ı·kı" yu··z ellı hın lı·raya """" a _ Yoklnmaya ıe en . nın köşesine saklan ığını sara· Bunu•la beraber ~azetecı i 
Demokrasinin caalı ve kuvvetli yaptınna<tlan ""ve! şube bınalanna lar, baz.tarı da onunla beraber balen gördii. Takip edildiğine hayatında genç kız o kadar çok erkek otuzdan fazla çocuğu vardı. devlete devreclıvermiştı 

Dldugun· u ve bilhassa demokr,...i- :ııan 11,uılan okuınalan .:ıca olunur. çalışmak istediklerini bildiriyor.- ki · b "L- Abdülmecidin, og"ullarından bi • Abd 'lın h 
9 _ 301ııaz.ran/94ı gumı al< ... mına 1 h şüphe yoklu. Fakat mın tara- yanılmı tı ki bir kuş gi i yW..e- iı ecid, attı hümayunile, 

· tın' J ı·ııetlerin ica· ı ı h "·· !ardı. Genç kız bun arın epsı- clı · d e I ket· t ki Avr ya Al. ,_ )'e ıwan e ış 0 
an ın · k dar yoklamaya ııeımeyen er• ıç ~· fından? Niçin? len başaletin kanatlarını kır rı e m m e ı er e upa ve i paşanın zori,., suııstımalle-

bında savasmak ve ölmc.k cesarctı· \ e kaydını ,.aptırmayan Yedek •u- nin hüviyetini tetkik ediyordu. 1 b ve temkinli adımlarla oturduh firar eden Sultan Vahdettln'dir. ri tasdik w itiraf eıtıyse de lıalkın 
ld. ··'-! "tikatları şu ey i ıı kanun mucibince Belkı' bu sayede polisin ihmalıet- Kalbi heyecan a çarpmrya il!- •-

ni haiz o ..,. arılll ve 
1 

baylardan ıo7 sayı · !adı. Bu takibin bir sebebi var- apartılD8lllll 1obuıu tuttu. Abdülmecid; Reşid paşa ve ar • uınwni hiddetini teskin edemedı. için de her zaman yaş•m•sıDI ~il-ıpara cezası alınoca4ından . herkesııı tiği bir delil eline geçmiş olur- CA.rkuı var) 
diki .. Anıerikalılar Jtiitiia ılıuı· yoklamaya ııeimelemı ve para cea.ına dn Ç"-'·u·· eliade •• ı..: lı.anaa· dı: Makalesi! .. Havuza atılan !tir kadaşlarile tanı.im.atı hayri~yi i· (Dw var) erını . . o'ınama'·MQl nca edar::iım. - ™ r--

Jaya &östormelidı~ ---""4;ar------------~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~~~--~~~~~-----------------------------~~~~~~~~~~~~~~--



•• 
Universiteye bir mil-
yon liralık bir servet 

(Bat tarab 1 iuri ayfada) şahidler huzurunda noter tarafın -
Ziya Gün'ün varislerine terkedi • dan tanzim olunan sened kendisi
lecek geri kalan kısmını Üniversi- ne imza ettirildi. 
tc idare ve istifade edecektır. Bu Te9is Üniversitenin ınaddi ve 
meyanda tıb, edebiyat ve fen fa • manevi inkişafına yardım etmek, 
külteleritıde her yıl bir .Ziya Gün Üniversite ve Darüşşefaka talebe. 
mükafatı. ihdas edilecektir, Bu ]erinden müstahak olanlara tah -
mükafat en çalışkan talebelere ve- sillcri esnasında yardımda bulun
ri!ecektir. ,ınak gibi maksad ve gayeleri is -
Ayrıca, beynelmilel dereceye va tihdaf etmektedir. Bu maksadla 

rabilecek bir lstidad ve seviyede Ziya Gün Bursu ve Ziya Gün mü. 
bulunan talebeler Avrupaya gön. 'kafatları ihdas edilecektir. Tesis 
derileceği gibi fakir, muhtaç fakat Üniversite Rektörlüğünün Reisliği 
ı.eki, müstaid, çalışkan ve kabili - :ı1tında Üniversite hey'etinin seçe. 
yetli talebelerin tahsil masrafları ceği iki dekan ve yaşadıkları mürl
verılecektir. detçe profesör doktor Muzaffer E-

Üniversite Rektörü ~mil Bil • sad Güçhan, Ziraat Bankası kon -
sel bu hususta şu izahatı vermiş • trollerinden Saliıhattin ve Emni -
tir: yet sandığı müdüründen müteşek-

•Milderris doktor Ziya Gün ser. kil hey'et idare edecektir. Tesisin 
vetini teberrü etmemiştir. Yalnız kasadarhğı vazifesini de Emniyet 
ölüme bağlı bir tasarruf se~ile sandığı ifa edecektir. 
ölüme bağlı bir tesio kurmuştur. Müderrisin gayrimenkulleri Slr
Müderris doktor Ziya Gün'ün ser- .J<ecideki Meserret oteli ile altında. 
vetini Üniversiteye bırakmak ar • ki üç diikkfuı, Rüstempaşa hanı 
zusunda bulunduğunu ve buna ve. ve Gündoğu mağazasının üstünde. 
rilecek şekil üzerinde konuşmak l<i hanın yanya yakın hisseleri, 
istediğini bana tabibi müdavisi Cağaloğlundaki evi ve Yerebatan
profesör doktor Muzaffer Esad da bir apartımandan ibarettir. 
Gürhan haber verdi. Bu işle:de Menkul ve gayrimenkul serveti
mütehassıs bulunan hukuk takltl • ru tesise tahsis etmiş olan Müder. 
lesi profesörlerinde Abülıiliı Mar. ris Ziya Gün, kardeş çocuklanna 
din ve Sıddık Sami Onar ile ko - hayatl;ırı müddetince verilecek ay 
nuşulduktan sonra ve profesör Sıd lıklan kendisi bizzat tayin edece. 
dık Sami Onar'ı ve noteri alarak ğinden bunlar arzuları dairesinde 
yanına gittim. Cerrahpaşa basta - infaz edilecektir, 
nesi başhekimi Esad, asabiye mü. Memleketin biricik ilim evi olan 
tehassısı Şükrü Hazını, göz profe. Üniversiteye karşı bu şekilde biz -
sürü vekili Naci Bengisu hazır bu- mette bulunan muhterem müder
lunduğu halde kendisiloe arzuları - rise Üniversitece bir teşekkürna • 
run yerine getirilmesi için konuş • 

1 

me yazılarak adını ebedi bir hir. 
tum.. Neticede arzedilen şekiller. metle andırmağa muvaffak olma -
den «ilüıne bağlı tesis. şeklini ter <ından duyulan hisler ifade edile
cihan kabul etti. Ve hazır bulunan zektir.• 

~~~~~~~-.. ~~~~~~~-
Akdenizde An karada 

Hess ifşaatfa 
bulunacak mı? 

B o R SA ,,-ı~~~RD~~~ St:LH Ht;Kl.'K HAKhı-ı 
j Bakırk~ündc Yenimoda sokagında 71 

-------------.;.:.. ouınarada mukim i.ken ölen Doktor A
rA.ı.~BUL BOJlSASI lt/5/941 riATI ~f Tapıncın terekesine mahkemeıniz.ce 

(Baş tarafı 1 inci sayfada) .·a:ıiyet olwıarak ölünün uhdeyi tasar-
· ... Pdbaht '.'e sefil mcmleketinı' tet l SterLin 5·22 ıufunda bulunan BakırköytiJlde 10 Tem 
~ ı 00 Dolar ı 32.20 
{ettiğini söylemiştir, Böyle bir hl 100 İsviçre F:rc. 30.- ınuz caddesinde 32 numaralı hanenin ta 

·· · b t b 1 - 100 Drahmi 0.9950 mamı ve yine yeni nıahaUe 3 üncü so-
· um •gemı a mıya aş ayınca ı «:akda 6J numaralı hanenin tanıanu ve 
~indeki iareler kaçar. ıeklindek 1

1
0°0° Peçeta 12·89 \'enimahallede ıo Temmuz caddesındc 

Yen 31.0175 
rnübaliıgalı bir surette nikbin olar ıoo İ•veç kronu 30.6275 Z8/30 numaralı arsanın nısıf hissesinin 
.~ktai nazarı teşvik ve teşcideı ESHAM ve TAHVILAT .rotılması hakkında ııazete ile HAn edil-
hiıli kalmıyacaktır. Bununla bera Muamele olmamıştır. Jiği ve 32 numaralı hanenin muham

Jnen kı,ymeti 1950 ve 61 numaralı ha-
>er ŞU ciheti kaydetmek müna · nenin 740 ve 28/30 numaralı arşanın 
iptir ki diplomatik mahlillerd< Havacılık sana· soo lira olduğu ve birinci müzayede 

ı)uff Cooper'in fikrı pek ihtiyatlr 28/4/94ı pazartesi saat 14 den ı6 ya 
arşılanmıştır. • • • • \$,:adar ikinci nıüzayede 8/5/941 per-

HESS İNGİLTEREYE yıı ıstıyorUZ ı;embe günü saat 14 den 16 ya kadar de-
NASIL İNDİ vam edeceği iliın edildiği halde birinci 

(Bal t: • l inci sayfada) niüzayedede n1ünadi gelmediğinen satı-
Lorıdra 14 (A.A.) - Şimdi ifşn Biz, büyük Milli Şefin, bu sütun- ! illl bilmecbuı1ye 8/5/94ı tarihine taliki 

edildiğine göre Hess, köylü Mac !arda defalarla bahsettiğimiz kıy-! ıcra kılınmış ve aynı gunde müzayede 
Lean'ın çiftliğinde kaldığı müd - . . . . vapılarak bu müwyedecin bırinci mü
detçe ana vatan muhafaza teşkila- metlı ırşat ve ışaretlerıle yıllar- :ı.ayede mahiyetinde telôkki olunarak had 
' ına menımp Jack Pat Paterson ve da.nberi tayyarecilige büyük ehem- di lilyikini bulan 28/30 numaralı arsa 

nııyet vermekle beraber, ne yazık mü~terisine ihaleyi katiyes1 icra edilmiş 
Robert Gibson adında iki kişinin ki tam bir havacılık s.anayii kura- ve aynı gün 32 numarah hane Jlc 61 
~czarcti altında bulundurulmuş • madık. Buna muvaffak olamayı- .-ıumaralı haneler haddi Jayıkını bulma
ur. Bu muhafızlar, şunları söyle. ~ımızın tek sebebi •ekme! peşinde• dığından 26/5/941 Pazartesı günü ı;aat 
mişlerdir: koşmam d K . f b "k "Ik 14 den 16 ya kadar fönci nıiızayedesl 

Hcss, bize tayyaresinde bomba ~z ır. ay~~ı . a rı ası ı itta kılınacagından tallplerin yiızde ye-
kuruldngu zaman ıyı bır adını atıl. dl butuk pey akçesi vermek sureti ile 

olMadığını, binaenaleyh telaş et - f k 
mıştı; a at sonra, orada motörile miiEa)'<!deye .1§1.iralq edebilecekleri ve 

memekliğimizi söyledi. Hess'de bir beraber tedricen bir havacılık sa •alış tarihine kadar işlemi0 verğiler 
harita vardı. Bu harita üzerindr. nayii kuracak olan firmanın mu- terekeye "" 20 senelik taviz bedeli J!e 
Augsoourg'dan İsl<oçyaya kaôa~ kavclesini feshettik. Çünkü hemen yüzde iki buçuk rüsumu tellôllye ve 
katettim yol, mavi kurşun kalemle .. k 1 ta t.'. .. lhalc pulları alıcıya alt olmak ve ıhale 

b. en mu emme yyare mo oru yap-
r;zilmiş bulunuyordu. Hess, evvel- tarihinden it.ibaren .satış bedebnin bir 

masını istiyorduk, Bn, bir anadan batta zarfında mahkeme veznesine tes-
C!' İnailtereye hiç gelmemiş oldu. 9 10 ·· 20 d b" .,. ay gun sonra, yaşın a ır Um edilmediği takdirde icra ve i!las 
; '1'U. fakat buna rağmen hiç bir delikanlı doğnrmasını istemekle kanununun ı33 cü madde•inin tatbik 
~·.•),ancılık hiss~tmediğini söyle • müsavi idi, •ekme! peşinde• koştu. olunacağı ve daha fazla malumat almak 
rni~tir. Kendisine bir sigara veril- ğumuz içindir ki, bugün tayyare isteyenlerin mahkemede mevcut 941/66 
diği zaman sigara içmediği ceva - motörü değil, molörlerin en basi- numaralı tereke dosyasına müracaaUan 
bını vermiştir. Hess çok uzun za • . k ve şart.nameside Illln tarihinden itiba

tıni ve en olayını bile yapamıyo- ten açık bulundurulduğu ilan olunur. 
man tayyarede kaldığı için uyu • rnz. Halbuki Kayseri fabrikası 941/66 
muş olduğunu ve bileğinin acıdı - 1926 danberi çalışsaydı, 15 sene- .-----------
gı• m söylemiştir. Hess'in omuzunda d b · lb tt t dr' t k" '"l Islanbııl Asifye 9 ımeu Hukuk Hi.kim-en en e e e e ıcen e amu l!finden: 9411122 

1 
as.ılı bir fotograf makinesi bulu • edere~ Türkiy~e her t_ürlü motör Beyoğlunda İstlkia.l caddesinde 220 
nuyordu. Fakat hiç bir resim çek. yapabılecek bır sanayı kurulmuş No. da mukim Ahmet Aydın tara!ından 
memiş olduğu hakkında teminat olnrdn. Beyoğlu Ağ:ıhamam caddesi 52 No. da 
vermiştir. Şimdi, esefle görüyoruz ki bu mukim Davit kızı Vida aleyhine açmış 

Hess çiftlikten aynlırken kendi- işin mes'ul makamları yine hllla olduğu bo~anma davasının yapılmakta 
' 1 olan muhakemesinde· sini bekliyen anavatan muhafız - •ekme! peşinde, koşuyorlar. Baş- .. . · . 

) ·· t diki · · · j 1 k • · h k b d"I ·· Ü Muddeıaleyhe dava arzuhalı ve da\e-arma gos er erı ıyı muame e • ~~a ıçın er ay e ~ en gun n, tiye tebliğ edildiği halde mah.kcmeye 
den dolayı teşekkür etmiş ve bun.. bızı 15 sene geri attıgmdan ders gelmemi4 ve bir vekil de göndermemi~ 
!ardan birine bir maşraba hediye almamış oldukları hissini veriyor- ~!dugundan, muhakemenin gıyaben ic
etmiştir. Askeri muhafızlar Hessin lar. Tayyarenin canı olan motörü rasına ve tarafların evli olup olmadık-
u .. zerinde bir miktar gıda kompn· yapmak için, bir gu'" n bile kaybet- !arının_ ait olduğu Beyoğlu Nufus me-

(Baş tarah 1 iılc; sayfada) (Baş tarafı 1 inci sayfada) . b l l d • d h . b 1 k 1• murlugundan sorulmasına ve davacının 
pur kafileleri himaye edilmiştir. Üç diişman bomba ta~yaresi bn- mesı u mıış ar ır. me ~n emen ışe a~ ama .... azı~- ~ah;t listesini ibraz eımesine ve yirmi 

gün Almussayah karargahı üzerin- Hess katetmek mecburiyetinde dır. Zararı yok, evvela motorun ko- gün müddetle gıyap kararının i!Anen 
Bu harekat esnasında dokuz düş • de u~arak müteaddit bombalar at- olduğu 'llesafeyi muvaffakiyetle tüsünü yapalım; sonra daha iyisini tebligine ve muhakemenin 6/6/941 saat 
man tayyaresi düşürülmüş, bir düş mışlard.r. Hasar ehemmiyetsizdir. aşabilmek için tayyaresine ihtiyat yaparız. Fakat mutlaka en mükem- D,30 talikine karar verildig; gıyap ka-
man tayyare"' de hasara uğratıl - B" d · ·· 1 benzın· almış oldugu· nu fakat İs - melini vapacağız diye başlamadık- rarı makamına kaim olmak üzere illin 

~ ır tayyare iı~urü müş ve müret· h' b: ' f olunur. (5043) 
ımş ve iki aveı tayyaremiz kaybol. tebatı esir edilmiştir. koçya sahillerine yaklaşınca bu ih ça ıç ır şey yapamayız; en e'lnsı 
muştur. Bir İngHiz bombardıman tayya- tiyat benzini denize attığını beyan şu ki bir şey ynpmıya ba~larmş 

resi dün sabah Morruv üzerinde etmiştir. dahi olmayız. İşte 15 senelik tecrü-
Mutad veçhile düşman tarafın • H · d"ği k.. ·· · d be meydanda. Fransızlar, •Daha 

uçmuş ve bir hak av tayyaresi ta- ess ın ı mev ıın uzenn e u-
dan ileri sürülen izam edilınjş id- ··dd t d · 1 · k d ı iyi, iyinin dil-anıd.lr• derler. Biz 

rafından yere inmiye mecbur edil· zun mu e aıre er çızere o a ~-
dialar hilafına, harp gemilerimi • ı·k· "tt"k t k Jık de ekme) peşı'nde koştug" umuz miştir. J\fürettebat esir alınmıştır. mış a ın gı ı çe ar an aran · • • 
zin hiç birine hiç bir zarar olma. d ı il ·· · b" · · ah ı~ı·n ekme! ve mn""kemmel şu··yte Dün saat 19 a doğru İngiliz tay· o ayıs e munasıp ır ınış s ası ' 
mıştır. Bu suretle 6 ile 12 Mayıs a. b ı t B ·· · dah dursun, basitini ve aleladesini dahi yareieri müteaddit karargahlar ü- u amamış ır. unun uzerıne a 
rasında deniz kuvvetlerimiz, Ak • · d ük ki k ak t yapamıyoruz zerinde uçmuşlarsa da bombalannı zıya e Y se ere çı ar ayya • · · -
denizde cem'an 16 düşman tayya- atamadan hak tayyareleri tarabn- resini baş aşağı çevirmi§ e motö- . 7'.ari~i?. bu hatayı a~fe~iye~e
resi düşürmüşler, 6 düşman tayya. dan tardedihnişlerdir, rü durdurmuştur. Tersine dönmüş ğını duşunerek ~rtık hır gun bıl<' 
resini de hasara uğratmışlardır. Irak tayyareleri keşif uçnşlan olan tayyareden atlıyacağı sırada kay~e~e~ek lazımdır'. Tay~a~e 

FAALİYETİ yapmışlar ve kiınilen üslerine motörü tekrar işletmiştir. Tayyare 1 motörü bır '?emleket sa~~yıın•.n TAYYARELERİN 

ADALAR SULH MAilKEl\JESisDEN: 
Büyükada 23 Njsan caddesinde 14 No. 

da sakin jken veiatile tereke~iue el ko
nulan Olü MilUyodls AA:odatiJSJh hane
sinde t~~bit olunan sabun, yağ, erzak ,.e 
saire 17/5/941 tarihine müsad>! Cumar
tesi günü saat on dörtte Büyükada is
kele meydanında satılacağı1*jan talip 
olanların mahalli mezkürda hazır bu
hınacak memurU:na müracaaüan il:ln 
olunur. 94ı/26 

ZAYİ - Zati Mührümü kaybettim. 
Hükmü kalrnaıruı;tır. 

Abdullah Gün,.örmüş ----
Kahire 14 (AA.) - Ortaşark 

İngiliz hava kuvvetleri umumi ka 
rargiıhının tebliği: 

dönmiişlerdir. yere doğru sür'atle düşerken ken. ~" •nn ter•"~· • merhole<ı~ır: ~ız 
Bir düşman oomba tayyaresi Al- disi de paraşütle sağ ve salim yere tayyare motorü yapamayız, dıye le dopu gideceğiz. Bn, tabiatın 

nastiyah üzerinde uçmuş ve birkaç düştü ayak sürür ve yine ekme! peşinde kanunudur. Meşhnr ve muazzam 

Bingazi mıntakasında İngiliz av. 

cı tayyareleri vasi mikyasta dev
riye hareketi yapmışlar ve ınotör-

bomba atmıştır. Fakat hasar olma- HESS'İN DADISI NE DİYOR? koşar, ekmelin bir mliptedllik, bir Krupp fabrikasının, kurulduğu za-
mıştır. Kahire 14 (A.A.) _ Rudolf t~criibe ve mli;"1ares~ dev~esi g~- man, alelade bir demirci dükkanın

İki düşman tayyaresi bir kaleye Hess'iıi ihtiyar dadısı Frau Paula, çırm~den k~nd~ kendıne bırdenbı- dan ib~et olduğunu unntmamak 
bombalar atmıştır. Bunlardan biri Röyter ajansının muhabirine hu • r~, ~ır mncıze ı~e tahakkuk edece- l&zımdır, 
Irak hava dafi bataryaları tara- susi olarak verdiği bir mülakatta ğinı sa.mrsak, bı~ 15 sene daha ge- Bir havacılık sana!'ii kurulması 

lü düşman nakliye vasıtaları te • f d d"" .... 1 .. tü" D'" . d 1 .. 1 . ti 'er; bız, yine bır havacılık sana- i•in nsta işçi mektebinden mı·, fab-
ın an uşurn muş r. ıgerı e şun arı soy emış r- ' ' 

cemmülerine mümkün olduğu ka. R d 'n" d 1. 1·d ğ . yii kuramayız. Başlıyacağız, çalışa- rika tezgahlarından mı nereden 

TÜRKiYE CUMHURiYETi 

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

Şube ve ajans adedi: 265 

Zirai Ye ticari her ne•i banka muameleleri 
Para biriktirenlere 28,800 lira ikramiye Yeriyor. 

Ziraat Bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf 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.11100 Adet 50 liralık 5,000 L. 
4 • 500 • 2,ftOO • 120 .fO 
4 • 250 • 1,000 • • • 4,800 • 

40 , 100 • 4,0CJO • 1&0 , 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 11 mart, llHaziran 11 
Eylul Ye 11 Birincikanun tarihlerinde çekilecektir. 

D. Deniz Yolları f. U. Müdürlüğü ilanları 

Bandırma Sür'at Postaları 
İstanbuldan Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günleri saat 8.15 de kalkmak• 

ta olan Bandırma sürat postalan 18 Mayıs Cuma gününden itibaren istaıı• 
buldan saat 8.00 de kalkacaklardır. (3735) 

1 İstanbul Komutanlığı Satınalma Komiıyon'u ilanları 

Beher adedine 280 kuruş fiyat lah mln edilen 800 adet keçe belleme 
19/5/941 günü saat 11,30 da pazarlıkla satın alınacaktır. Şartnamesi her gün 
komisyonda bulunabiljr, Muhammen bedeli 2240 liJ:a olup kati tcminati 336 
lfradır. isteklilerin belli gün ve saatte Fındıklıda satınalma komisyonuna gel• 
mc!Ni. (3775) 

* Aşağıda cins ve miktarları yazılı Jki kalem urgan 19/5/941 günü saat J1 
~e pazarlıkla satın alınacaktır. Şartnamesi her gün komi~yonda görülebilir. 
Isteklilerin belli gün ve saatte kat'I te minatlan He birlikte Fındıklıda Satı .. 
nalına komisyonuna gelmeleri. (3776) 
Cinsi Miktarı adet 

Araba urganı 
Mekk5.re c 

1000 
1000 

Beyoflu Dördüncü san- Hukuk Uiklm
llilnden: U/ U3 

Beyoğlunda İstıklAI caddesinde 167 
No. lu İ!akat apartımanınm ikinci ka-

1800 00 
1250 00 

• 270 
ı87 

00 
00 

Askeri Fabrikalar Satı• ' 
nalma Komiayonu 1Ii.nları 

tında oturmakla bulunan ve vesayete 120.000 metre bez 

~~:;:;]!~!~ ıa:~!;iıl::"~~ap~~~ Tahmin edilen bedeli 35400 lira O--
Lütfü Ronarun hacrile kendisini temsil lan 120.000 metre bez Askeri Fa!rilta• 

• lar Umum Müdürlüğü merkez ıatına.ıma 
ve sıyanet etmek üzere Annesi aynı komjsyonunca 21/5/941 Carıamba l'ünil 
evde mukim Fernusenin vasi tayinine 1 saat 14 de pazarlıkla ihale ediiecektil'· 
ı0/5/941 tarihinde karar verildiği illin 1 Şartname ı lira 77 kuruştur. Muvakkal 
olunur. (5026) teminat 2655 liradır. (3712) 

da k k b
• işi dir ozakla§Rllya mecbur edilmiştir. • u y ın e ı o u una ınanmı- • b . .. kk b 

r sı sı ucum etm er · . . . . cagız, asıtten mnre e e, fena- ba~lamak !azımsa, buna ait ilk tah-
Sollum ve Buğbuğ mıntakala • N • s d Y?.r~.m. ~ence ia N~ı partısınde dan vasata, vasattan iyiye, iyiden sisatın 1941 - 42 bütçesine konul-ı Sahibi: E. 1 z z E T, Neşriyat Direktörü: Cevdet K b"l -

nnda düşman kıt'alarının hanıka"- ecıp er en- buyuk bır yarı açı mlŞ, yahut ta mükemmele mükemmelden k e masını ı"stı"yoruz. ara 1 gm 
tı bizim hücumumuzdan sonra dur Hess, çok vasi bir plan düşünmüş. _____ , _______ e_m_-_______________ ..:_ ___ , __ B_as_ıl_clı.:.ğ:_ı_y:.e_r_:_•_S_o_n_T_eı_ırr:_a_f_._l\:_f:_:a:_tb.:.a.:.a:::s.:.ı __ _ 

muştur. gecti vefat etti tür. Rudolf'e gençlik ça?ların.a .k~-
Bingazi Benina Deme Gazala. dar ben baktım. O, genış fikırli, 

ya yapıla~ ve d~kü tebllğde ba • Şehir Meclisi 1 inci Reis Vekil •. metin seciyeli ve son derece na - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 10 Mayıs 1941 Vaziyeti 
his mevzuu edilen ağır İngiliz bil- ! I7rinden ve. Ticaret Odas.ı R~isle - muslu bir çocuktu.• 
cumları hakkında şimdi mufassal rınd:n Necıb Serdengeçtı muptela BAYAN HESS ANKARADA 
ve tam malfunat elde edilmiştir. o~dugu hastalıktan kurtulam~y~ak DE<'.°iİL 
Bingazide bir demiryolunda büyük dun sabah.~ karşı vefat e:mıştır. Berlin 14 (A.A.) - Yan resmi 
bir yangın çıkarılmış ve liman dı- Uzu~ mu.ddet. Partı Vılayet İda- bir kaynaktan bildiriliyor: 
şında bulunan 5 bin tonluk iki va. re Hey etı azalıgında da bulunmuş Ofi ajansı, dış haberlerinde ba. 
purun çok yakınlanna birçok bom ve herkese kendisini .~evdi~iJ ': yan Hess'in Ankaraya geldiğini 
ba düşmü~r. Bir mendirek civa. lan Necıb Ser~cngeçtı nın olumu bildirmiştir. İyi maliımat alan mah 
rında da diğer yangınlar çıkanı - ~eledı~e •. Partı .meh~fılınde o:d~ • 'fillerde beyan olunduğuna göre bu 
mıştı.r. Bu yangınların biri büyük gu gı.?ı tıcaret alemınde de buyuk haber kat'iyen esassızdır, ve baş -
bir vüs'at kesbetıniş ve mavi ve teessurle kaqılanmıştır. tanbaşa uydurmadır. Bayan Hess 
beyaz alevler çıkararak devam et- Merhumun cenazesi bugün saat Almanyada bulunmaktadır. 
miştir. • _ _ 11.30 da Belediyece Beyoğlu has • İFŞAATTA BULUNACAK MI? 

Alman ~Fransız· 
anlaşması 
(L~ tarah 1 inci 1ayfada) 

tanesinden merasimle kaldırılacak- Stokholm 14 (A.A.) - Röyter: 
tır. Cenaze namazı öğle vakti Be - Gazetelere gelen haberlere göre, 
yazıd camiinde kılındıktan sonra Hess'in İngiliz makamlarına ne gi
Bakırköyündeki ailesi makberesi - bi ifşaatta bulunacağı Berlinde 
ne defnolunacaktır. 'l!erakla beklenmektedir. 

Necib Serdengeçti'nin ailesine Stokholm'da zannedildiğine gö • 
uğradığı bu büyük ziyadan dolayı re şimdi bazı idamlar yapılması 

A k t 1 f 

Altın: Safi kilo&r•.m 
Banknot, 

72.803,913 

Vfaklılı: • • • 
Dollll•MI Jl.Uı.ırt...: 

Türk Liruı • • 
Barı.teııl JlüaDıirler: 

Altın: Saf ikiloıram 1~.723,220 

Alt&na UlıvW kabil - tlövlz
ır.. 

Diier dllvWer ve bo~ıı Jtlirtnı 
ı.ı.ı,eıerı .. 

-Tüyllleri: 
Deruhte edilen evrakı ut'"" 
tarşılıj!ı • 
Kanunun 8-8 el maddelerine tevfl· 
tan Hazine tarafından vAki 1edi7al 

kn..UI Cibılam: 
Ticari Senetler , 

Erı1oaa -.e Wı .. !IAt •W-: 
Yapta bu haberi yalanlamamış, fa
kat Vichy'ye bir protestonUA bu
günkü şeraitte yapılacak bir şey 
olduğu fikrinde bulunmadığını 

ıöylemiştir. 

taziyetlerimizi beyan ederiz. :mkan dahilindedir. Hfılen bazı 
UMUl\'1İ MECLİS AZASI kimselerin yalnız tevkif edilmiş ol A 

DAVET EDİLİYOR maSJ Nazilerin mahirane bir oyu - 1 

Deruhte edilen evı·akı nakdi-
• yenin karşılıiı esham ve taJl,. 

vilAt (itibari ıu,meUe) • • 

FRANSIZ KABİNESİNİN 
KARARI 

Vichy, 14 (A.A.) - Ofi Fran~ız 
ajansı bildiriyor: 

Nazırlar meclisi Mareşal Petenin 
re;sliği altında toplanarak Amiral 
Darlan'rn Fransız - Alman müza
kereleri hakkındaki izahatıaı din-
!emiş ,.e bu anlaşma metnini itti
fakla tasvip etmiştir. 

Bn müukerelertl tesirleri yakın
da gerüle<ektir. 

İstanbul Vali ve Belediye Reis- nudur. Hess'in yazdığı veda mek- • 
liğindcn: İstanbul Umumi Meclisi tubunun neşredilıniyeceği zanne • 
Birinci Reis Vekili Necib Serden - dilmektedir. Maamafih yakında bir 
geçtinin vefat etmiş olduğu tees • tebliğ çıkarılacağı tahmin edi!mek
sürle öğrenilmiştir. Merhumun t-edir. 
cenazesi 15/Mayıs/1941 Perşembe MILRİKADA 
günü saat 11,30 da Beyoğlu Zükıir Vaşington, 14 (A.A.) - Hess'in 
hastanesınden kaldırılacak, cenaze kaçışı llakkında birçok Amerikalı 
namazı öğle vakti Beyazıd cami • yüks~k memurların kanaati şudur 
inde kılınacak ve Bakırköyüne gö- ki, Bitlerle Hess arasmda Sovyet 
türülerek aile makberesine tevdi Rnsyaya ve Alman - Sovyet mü
olunacaktır. nasebetlerine dair ihtilaf çıkmıştır. 
İstanbul Umumi Meclisi hasının J Hariciye Nazırı Hull, dün sabah 

cenaze merasiminde hazır bulun - Hess'e ait henüz resmi hiçbir tel-
maları rica olunur. graf almadıi!;ı•ı söylemiştir. 

• lier-1 Es1oaa n Tü..ı&M; 

A......ıar: 

Altın ve döviz üzerine a"f'am 
Tahvi!At üzerine av111111 . • 
Hazineye kısa vadeli &Tana. 

Ha&IDeye 3850 No. lu kanuna ıııre 
açılan alim karfılllW .,,.,.,. 
Hiuedarlu 
Muhtelif • • t t ı • t ı 

• 

Lira 

102.ı23.212,58 
8.438,342,50 

637.836,08 

406.000,70 

17.806.227,46 

-,-

45.278.3ı0,54 1 

158.748.563,-

21.222.474ç; 

274.391.648,69 

46.064.696,93 
7 .926.6ı6,l 7 

4.Hı,69 

7.808.722,-
37.000,-

139.684.926.75 

Lira 

ııı.199.391,16 

406.000,70 

83.174.538,-

137.526.089,-

274.391.648,69 

53.991.3-13.10 

147.535.390,U 
4.500.000,-

11.092.902,27 

Yek:Qn 
993.817Jl73,36 i 

ı T-ua ıtN arihiad.,. ı-

p a s i f 
-r• 
Öı.ll:rM M...ı ı 

Adi ve fevluJ.lde 
'llususl 

• 

Te.ıa-. h t 1 • 
Deruhte edilen evrakı nal<~ 

Kanunun 6 - 8 inci maddelerine 
tevfikan Hazine tanbııdan vW 
tedi1at 

Deruhte edilen evrakı nakdi1• 
bakiyesi • 
Korşılığı tamamen altın oluak 
iliveten tedavüle vaz.edilen 
Reeskont mukabili Wlveten teda
vüle _vazedilen 
Hazineye yapılan altın karşılıkla 

avans mukabili 3902 Nolı kanun 
mucibince ililveten \eda~ " .... 
dilen . 

MEVDUAT 
Tiiıtı Urası: 

Altın: Safi kiloıram 87'1,15ı 

3850 No. lu kanuna göre Hazin07e 
açılan avans multabili tevdi olıı
nan altınlar: 

Safi kiloııranı 

Divt. T&alılliiılalı: 

55.541 t3t 

Altına tahvili tabii dövizler • 
Diğer dövizle< n alocakh lClirbıı 
bakiyeleri 
MuMelif • • • • 

Lir• 
Lln 

ı5.000.000,.-

?.822.019.15 
6.000 000,- 13.822.0ı9,15 

158.748.563,.-

21.222.474,-

ı37.526.089,-

17.000.000,-

250.000.000,-

97.500.000.- 502.026.089,-

59.998.774,79 
1.233.782,~ 61.232.651,IJ 

78.124.167.90 78.124.167,90 

-,-

25.779.&3!.64 25.779.834.H - 107.832.80!!,15 

- 803.8 l'l.2"13,:ıR 
YekOn 


