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fın dan kullanılıyor 

Gelen Alman 
tayyareleri otuz· 
dan fazla değil 
.._..,ıs (AA.) - 8euter: 
Salihi7ettar 1ı1r bynaktan iii· 

reailtliline ıöre Surl7edeld Fnıa
- makıımluı, Ahunl~ Irak 11-
urinde uçUflar için Snrlye tayya 
n meyclanlannı kullıuımalarma 

Sariye, Irak ve Arabistanı ıösteren harita (Devamı 4 ü•dl ııa:rfa .. > 

Hava Şehitlerimiz 

ADlwa, 11 (A.A ) Lıra VeldDlrl lıe
JeU. lqüa ~ Bq;ılı:ll Dr. 
Refik s.,.ı.n"' riJQı# o lıal" Hr 
toııı..ıu. ,..... 

15 mayıs büyük ve heyecanlı 
merasimle anıldı 

Fllof dedi ki : 
Bulgarmilleti mih· 
ver şeflerine min· 
nettar kalacakbr 

• yem programı 
Yuan: Seliırd l...t SEDES 

Wyo ilflbı•• miWlrlltfl 
:rol bir hamle yapıyor. 18 Mayıs 
pazar ıününclen itibaren küme 
nıusildsiae haftııtla iki IÜD yer 
'll'erectık, •salı,,. ewna ıılıpmlan 
Jılislk Türk maaildsinla • uD 
lrneklerial, tutamla .. 11' ... 
leamiş bir tarda• .. ,,H n• 
•Ynrttaa wler• .ı,..., ... 
.................. Wr .... ................ ... ..,... _ ..... ..,.h ........... . 
.uıı.;.ie ...... lnıltuıthıia ifa. 
.. llbelllll •• feıahlll\ ıp .... •u•• P •• •• s•v• 
........ dlr Wk tlıldlııl il· 
ntir-· Ntblı .ıım-. ...._ 
,teilen 1ılr luılk tllıidlal qme.. 
cek ve 'ini tlrlı:leh dbılqicller 
._ bin llep lıir •inıl• ..,. 
--liııl llallyeeelı .. Mltle 
JHSiki Hfl'l7atmla kalite te
abllil .. ,. .............. ........... 

Bıuılarclaıa ..... J1 ı in 
•evin aaaÜ• clahilt havaclldere 
tahsis eclileeek -memleket pee-
tuıa, ................ •:rmt 
-u.. .. '• .. mth, ....... 

..... 97'lft -·· -lıett .... 
" j ... •ı• * ....... _ .... 
lılılamiua • m1lfli)w•, -4ert1et- -u.. •lılltllr -· .. ;! .... 
... j '• J'llPl)acakta-• 

* ...,. __ lıi7le Mr ......... 
J<e Uati7aeı mnh•kkalıtı, .,... 
!'llaalıinçC k1 'I ,__, 
.-Is 9elrllle 111r••ıflul el4Ntiıl 
-.hıclir ve hallıı- eereli 
kilttır, prek ~ UaCiJacdo 
fahe!ıa ı•ıı 'Or, -..,. 4lftla. 
,._ mtlllr'lqlbıtbı h 70Jıla1d 
a·1aslal talılirle bqılarkea. 

....- ta61katnıla ...... 
&lııJetler •ı1ertıe. 



l, 

Mevlevi ik Nedir? 
Celfileddini Rumi Kimdir? 

Yazan : ZIYA ŞAKİR 
-86-

'(~ .. ::) .L .. ..... ··. 
Harbe dair bir 

konuşma! 
Üç kafadar. Fatih taraflarında 

·ı ki kah,·elerden birinin ~ahçesio • 
kunılmuşlar, harp vaziyetindeı 

Çileye giren dervişe (müpedi) en güre, malbah canlarından iba-1 bahsediyorlar. Bu üç kafadardaı 
lrlenilirdi. Müptedi, binbir günlük 1 retti. biri seyyar marulcu, biri çöpçü 
çilenin bütün usul ve adabına ria- biri de küçük bir canıekio içiod• 
yet vazifesile mükellefti. Meseli, * galeta filan satan yaşlı bir adan. 
lıu müddet zarfında, her gece (mal- Çiledea sonra.. cağız .. yalınayak, ba~ı kabak olaı 

A manya ile t · caret 
~~~~~~~~-.. -~~~~~~~-

Almanya dan geniş mikyasta ma .. 
mul sanayi maddeleri getirilecek 
MAHSUL FIYATLARI YÜKSELiYOR 

INıhı şerif)de yatmak, meclıuriyeti _ (Dede)lilı _ genç marulcunun elinde bir de gti 
nrdı. Şayet yüzlere~ gün matbah· uii geçmiş, yaprakları buruşmu 
tra yalan !tir müptedi, herhangi bir (Matbahı şerif)de (lOOI) günlük bir ıı-azeteoio, yalnız orta sayfas 
ııebepten delayı bir gece hariçte çile müddetini muvaffakıyetle dol- var. O, buna göz gezdirirken çöp· 
lıahrsa, 0 anda (çileyi kırmış) ad- duran (can). artık (dede)lik un- çü sordu: 
•edilirdi. Ve 0 takdirde, baştan vanıoı hakederdi. Vo kendisine bir - Nerelerde muharebe oluyoı 
INı~hyarak, binbir güaü yetıitlea (höttre) verilirdi ... Fakat bu da bir fimdi~ 
<ioldUl'malı icap ederdi. merasime labidi. Marulcu gazete yaprağını için-

Bu çile Müddeti zarfında, hariç- Çile müddeti taın11m elduğu gün, den hecelemiyc devam ederek: 
tp işleri olanlar, ya aşçılıaşıya ve sabah namazı kılınıp (İsmi Celal) - Irakta! 
phut kazancıya müracaat ederek çekildikten ve kahveler içildikten - Irakta olduğunu biliyorum ca-
lırl· n 1·sıerlerdi. Eğer pek ınühim bir nım, amrna ne yanda! 

sonra, aşçıbaşı dede, çileyi tekmil d d k ~ 
mebep ve mazeret olursa, istenilen d 

1 
h ' t d - Irakta c i ya· 

e en za a ı ap e er; _ Çok mu ıarkta? 
•in verilirdi. Bih'lece müsaade a- 0 •1 ,. u· 1· t k ·ı ı 

. · . . - g uın... ızme ın, e ını o · _ Öylesi ı.rak değil ulan, yanı 
lıını dervış . en keslırme voklao gı· d B h - d ı G'd ı · ş h 

L~- . • •.• • u. er u ar o -· 1 e un. ey e- B "d t Basra taraflarında' 
41enk en ...,,.. hır zanıaada ışını f d' 'kk . 1 kb' t · ag a ' · 

Almanya ile imzalanan 13 mil- [ cat için tahsis edilmiş olan stok 'ı 
yon liralık muvakkat ticaret anlaş- !arı erimiye ba~lamıştır. Bu itibar 
nıasından sonra 45 milyon liralık ' la bu nevi ınallarn fiyatlarnda ınü
karşılıklı mal mübadelesini imkan him bir tereffü başlamıştır. Bu 
ılahiline sokacak ol: ·· yeni bir tica- m11ddeler arasında susam 31 kuru~· 
ret anlaşmasının .:erpiş edildiği tan :ıs kuruşa. keten tohumu 31 den 
'takkıııda haberler alınmıştır. Bu 135,5 kuruşa, kuşyemi 7,5 kuruştan il 
hususta heoiiz sıhhatli malümat 9,5 kW'uşa yükselmiştir. Yeni mah
almamamış olmakla beraber anlaş- sulüo yakla•rrakta elması YiİZÜn· 

1 
ma akdi mümkün olduğu t~kdirde den fasulyeler ıçm de yeni lisan' 1 

\lnıanyadan geniş mikyasta ma· verileceği üınit edilmektedir. \reni 
mul sanayi maddeleri ithal etmek mahsulün yaklaşmakta olduiiu bir 
kabil olacaktır. Anlaşmanın kle- zamanda fiyatların bu şekilde yük. 
ring esasına göre yapılması muh~ sclnıesi nıiistahsil için gayet hayırh 
temeldir. göriilıııektedir. Hiikiimctin zama-

en ı, sı enı e ır e sın. _ Amefikan da muharebeye bu-
l'lirdükteo sonra, bir an bile va- Derdi. Ve o canı peşine takarak, !aşacak mı. dersin? 
kit geçirmeden dergiıba döBflr, h f d' - h · d' k d ' tar 
... . d ' . şey e en ının uzuruna gırer ı. _ Bulaşaca nnş ıyor uruna 
ızmetıne evam ederdi. . . 

Diğer taraftan son zamanlarda nında alacağı tedbirlerin ınüstahsi
Alnıanya \·e diğer mcrn 1 cketlcre lin aline, nıahna nıukabil yüksek 
sP Aedilen bazı maddelerin ibra- bir kazanç geçecei(i şüphesizdir. \ 

. . Şeyhin odasının kapısından gırı- j l>ak~lı~! -- - J 
(Ma~lıı şenf)de (18 hitmet) ı lir girilmez, (niyil~) [Z] edilirdi... r Çopçu: 

Mrdı kı bazıları, şunlardı: B . • b' . od 1 d d' _ Pandispanya da karısacakmış u nıyaz; trı anın or asın a . ı- . ... 
Pazarcı - Gerek dergilıa ve ' . . d h. kı h d öyle mı? 

serek dervişlere lizııa olan şeyleri, gerı e .. şey ıo ya n uzu.ruo a Marulcu: 
Hriçten alıp getirmekle mükellef- olmak uzere tekralraoır.. böylece - Bu gidi~le yalnız pandispan-
ti. Bu hiznıette bulunan çilekeş niya'l!ın adedi, üçe varırdı. ya değil, kaymaklı kurabiye, reva-
[1], muayyen zamanlarda bütün Üçüncü niyazı müteakıp (caıı), ni, kuşlokumu bile karışacaklar 

Necip Serden 
Geçti merasim-
1 e defnedildi 

1 

Buz fiatlarına! 
zam yapılması 

isteniyor 
<iedelerin höcerelerini dolaşır. Çar- derhal şeyhin öoüae diz çöker, o- galiba! 
.,.ıan istenilen şeyler hakkında si· Galetacı: 
parişler alır. Sonra kazancı dedeye llUll elini ve dizlerini öperdi. - Daha ne kadar sürecek dersin 

Belediye binası önün- Belediye reisliği yeni 
ıelir. Ç•rtıJ• çıkın.tık için izin is- Bu esnada, qçı ılede o caıun ar- bu harp? de merasim yapıldı fiatı tesbiti için 
ter. B11 iziııi aldıktan &ODra, belin· kasında durur ve elleri, onun iki - Belli olmaz babacığım, harp 
<iek" k ı b' bu altmısaltı, yahut lavla değil ki Şehir Meclisi birinci reis vekiU ı emere pirinçten mamu ır omuzunda bul.aıırdu. ' • B. Necip Serdengeçtinin cenazesi 
maşa sokar Omuzuna da monta- Ş h b d k' ·ı.L . ne zaman biteceğini kestiresin! 

· ' ey caom aşın a ı sı .... eyı _ Geçende gazetalar yazmış ki d~n _sabah aaat 11,30 da Beyoğlu 
aam devdşiri~~tait bir-~! atar. Ondan ı iki elil~ alır. (Tekbir) eder. Tek- l'k h b . C da Zukur hastanesndeo kaldırılmış· 
19D.ra, ergau n ç .... r. . Ame ı a ar e gırerse aponya . . , . ed 

rar başına giydirirdi ... Bu, sikkeoıo . k . d • • 1 lır. Cenaze otomobılıoı takıp en 
P lıel . --Lı ... gırece ınıs. ogru mu. 1 d' ( d 

1 UAttllWl ıne - ugıı maşa 1 .. .. .. t kb' - 'd' 
11

. k. b . d..... 1 u ve Be e ıye tara ıo an tutu an 30 
ile omz11na attığı şal, manasız de· 

1 
nçvocu e ırı 1 ı. -h • ıAç abm e~s_ız ''.g~n.0• ur mta husus iotomobille 2 otobüs Beledi-

""ld' Ge L b ı ı. (Dalı ya u. m er gırınt!'e ışın ıçı,e, · . .. .. . 
1 a• ır. re.. un ar, ve gere a var) b'" . d k b d up ye merkez bınası unune gelmış er 

k L • • lb k 11 onun peşın en am er e c ,.. 
çarşıya çı ma .. ıçın mu a caı" ı ,. d" k' ve burada merhumun hatırasını 
hrının sırtlanna aldıklan zembil, l\'P ıışece · · d ı d 

-Alaınanlar, Akdenizin kapıla· tazızend Ul'muş ar ır. b'ld 
1 mühim bir ifadeyi şamildir. Bu ü~ [l] Çile çeken.. k 

1 1 
Bura a cenaze otomo ı en a ın· 

-y, adeta kazancı dede tarafından rını apatınıya ça ışıyor armış, .. d ş h' b d ı· •- [2] Ellerini göğsünün üzerne ko- d • • ınış ve on e e ır an osu, po ıs, 
verilmiş ol81l bir nevi izİll tezkere ogru

0 
.. m

1
u 'd. 

1 
ltfaiye müfrezeleri, Vilayet, Bele-

. h' ü' ded' yaralı: yere kadar eğilmek suretile _ y e ıyor ar. d' p . t' v ld 
• ma ıye n ır. (De .. .. .. yf d ) ıye, artı ve ıcaret er .. anı o u-

verilen selam. vamı uçuncu sa a a .. . 
Somatçı _ Derg&lıın (laamha· ğu halde eller uzeırnde Beyazıt 

•)sindeki (soma!) denilen meşin camiioe getirilmiştir. Beyazıt ca-
" yahut bez sohaları knrup kal· [ I ) miinde namazı kılındıktan sonra 
.......... ekmek kesmek .. ka{ıkları. MAHKEMELERDE ve p o L s T E yine otomobillerle Bakırköyüne 
..._k ve saire ıibi hizmetlerle ı götürüleerk ailesi makberesine gö-
mökeUefti. mülmüştür. 

Bulaflkçı •ede - Bu da matbahı l sa b 1ka1 J p 0ltaka1 sa 1 İ h --o---
terifin oldukça mühim bir vazife· 1 Yar~ım Sevenler Cemiyeti 
Mi deruhte etmişti. Maiyyetind• l ----------------...,... tali komitesi toplanıyor 

• •rgihm ltüyülkütoe ve kürük· Bir genci bıçakllyarak öldürdü Yardım Sevenler Cemiyeti ida-
llğüae göre • yardımcıları bulu· re bey'etine muavenet(i olarak 
-.ıu ... Yemek kapları, &t(ı mut. Evvelki gece Gaitada Necati bey verilmiş dün yapılan sorgusundan seçilen 7 kişilik tali komite bugün 
luığıada yıkanırdı. Kaşıklar da bü- ı caddesin<k! bir cinayet olmuş ve ·a tevkif edılmiştir. saat 15 de Eminönü Halkevinde 
>"°' hir dikkatle yıkanıp kurula- Portakal Salıh adında bır sabıkalı {ki muhtekir muha• bir toplantı yaparak İstanbul köy
audı. oSmatlann temizliğine bil- Kadir adında bir garsonu kasığın· keme e Sn a S l n da !erinde verilecek o>an kooferans-
Iuııısa çek ehemmiyet veriliııü. dan bıçaklıyarak öldürmüştür. !arın programlarını ve yeni açıla-

Bulaııkçı dede, bu temizlik i,le- O akşam Salih, Necati bey cad· tevkif olundular cak atölyelerin bir kısmının yerle-
ırİllİ mütemadiyen takip ederdi. desinden geçerken gorson Kadiri Dün, asliye ikinci ceza mahke- rioi teshil edecektir. 

• M ı "l'kle vl ı Gönüllü hastabakıcı hemşireler Memşan - ev evı ı , mane görmiış ve genç ve güzel o an ço. mesi iki muhtekirin tevkifine ka· 
1 1 k k dar dd• ı · ı· · d kurslarına kayıt ve kabul için ko-tre111 s i a ma ı enuz ıge • cuğa takılmıştır. rar vermiştir. 

ehemmiyet verildiğini arzelmic. nulan müddet ayın Z7 sine kadar 
' Bunun üzerine hiddetlenen Ka· Beyazıtta hurda çivi ve demir sa lıl tik. .. Bu sebepten dolayıdır ki (mey uza mıştır. 

dı·r Salihin üzerine yürümüş ve tan Taha bir müddet evvel Emi. D'" t _.,_ Sıhhat ve t t' • 
dancı dede)ler, dergahın umumi ıger ar .. ..,u ç ımaı 
nezafet ve laharetine son derecede kavga b•mıştır. Dayak yiyece- nönü kaymakamlığına çubuk de- Muavenet Vekaleti kurslar için bir 
dikkat ederlerdi. Halilano temiz- ğini anlıyan Portakal Salih bir. mirlerin kilosunu 23 kuruşa sata- talimatname yapmıştır. 
Jlil, (memşicı)ya aiti. Dergahtaki den bıre cebinden çakısını çıkara· cağına 40 kuruşa sattığından ibti.. Lütfi Aksoyun dün yaptıiı 
eanlar. derli toplu kimııeler olduk- rak Kadirin kasığına saplamıştır. kar suçile mahkemeye verilmiş ve tetkikler 
lan için esasen temizliği muhafa- Kaıirr derhal yu\0 arlanm4 ve Sa- tevkif edilmiştir. 
aya büyük bir ehemmiyet verir- lih elınde bıçakla kaçmıya başla. 
!erdi. Fakat (memşicı)lar da sık mışt ır . Fakat etraftan yetişenler 
..._ helatarı dolaşırlar, göze çirkin Salibi yakalamışlardır. 
ve iirenç ıörüneeek şeyleri• bu· 
lunıaamasma gayret gösterirlerdi. 

Dergihıa (on sem hiıımet)i, 

bizlece ifa edilirdi. Ve lın lmmeti 
ifa etlealer de, (luıılem) •ereceleri-

Kadir imdadı sıhhi otomobili ile 
Beyoii'lu Zukılr hastahanesine kal· 
dırıldığı bir sırada hastahane kapı. 
sında lllmilştilr. 

Suçl1& Portak&I. Salih adliyeye 

Bclebi !laman- Z4 

Balıkpazarında sabunculuk ya
pan Kosti adında bir tüccar Ana
doludan gelen tüccarlara en kötü 
sabunların kilosunu 33 kuruşa saL 
tığından mahkemeye verilmiş ve 

suçunun ehemmiyetine binaen mu 
hakeme <esnasında tevkif ediliniş
tir. 

yıktır. Fakat aldatıyor Ferid bey, 
sizin gibi sarışın bir asteğmem!, 

Suad gibi bir sübayı tercih ediyor. 

1 
Zaten dünya böyledir. Biz insan • 

1 
ıarın öyle anlaşılmaz tabiatleri 

•ı vardır ki.. hemen hemen hepimiz 
bu hus1111ta nankörüz F'erid bey .. 

1 
bilhassa biz kadınlar .. fakat bazı. 
!arımız bunda haklıyızdır .. 

Geç vakit mi.tirler dağılıp ta ı -B~na ne !iizum var anlamıyo- 1 
Mesela: siz bir de benim vaziye· 

eYden çıkacağım zaman, Emel he- rum kı.. timi düşünün.. 45 lik sünepe bir 
-n yanıma yaklaşıp süzgün göz. - Çok haşin bir.erkeğe benzi • ihtiyarın bugün hayat arkada~ıyım 
l.erile yüzüme bakmağa b39ladı. yorsunuz. Biraz şuraya oturı.nı. da 22 yaşında bir kadın bilmem ama, 

sizınle anlaşalım.. buna nasıl tahammül eder? .. Evet - Nereye gidiyol'llUOOZ Ferid 
~? .. ASii şimdi sizinle görüşüp 
eniafmak niyetindeyim. 

Belediye Reis Muavini Liitfi Ak
soy dün yanUHla imar Müdürü 

Hüsnü Keseroğlu ve Fen Müdürü 
Nuri olduğu halde Üsküdara gi

ierek Üsküdar • Beykoz yolu ve 
!.l'sküdar meydanının tevsii hakkm
'1 mahallen tetkiklerde bulun

nı...ıaithr. 

sıl yapılır bilmem ki.. sizi bir kızın 
aldatabilmesi için, kafasından sev· 
gi mefhumlarının silinmesi l:i.z.ım. 
Sevginin ne olduğunu bilmiyen bir 
kız, ancak sizinle herkesi müsavi 
görebilir. Bu sebeple bugün bir 
Suad, yarın bir başkası Berid için 
bir Feridden ibarettir. Onun için 
kim olursa olsun hepsi bir .. Çün. 
kü o, sevginin ve sevilmenin ne 
olduğunu takdir edemiyor. 

Canımın sıkıntısı gittikçe ziya
deleşiyordu. Asabiyetten göEleri.. 
min büyüdüğünü hisediyordum. 

- Kafi Emel haıuın, dedim. 

tetkiklere başladı 
Buz fiyatlarına bir miktar zam 

yapılmasa Belediyeden talep edil
miştir. 

Halbuki buz satışlarını idare et
mek üzere bir müteahhide veril
mek için hazırlanan ihale şartna
mesinde fiyatlar 100 para gösteril
ıniştir. Buz fiyatlarının 1 kilosunun 
ancak 3,5 kuruşa kurtarabileceği 
ileri sürüldüğünden Belediye Re
isli(i bu ihale şartnamesini de de
ğiştirmek ve yeni buz fiyatlarını 

tesbit için tetkiklere başlamıştır. 

Otobüsler fazla yolcu 
alıyormıq 

Beyoğlu - İstanbul olobiiılerioe 
geecleri ayakta müteaddit yolcu 
alındığı ıı6r8leret dlln bunun kat· 
iyetle men'i seyrüsefer müdürlü
ğüne ve kaymakamlıklara ltildiril
mişlir. 

M. Kemal Öke İçin buırün 
merasim yapılıyor 

Değerli opelatör M. Kemal Ö
kenin tahdidi sin dolayıslle ordo
dan ayrılmasl münasebetile bu ak
şam saat 17 ,30 da Gül hane askeri 
hastanesinde bir tören tertip olun
muşlUI'. 

Yeni yapağı 

Yeni mevsim yapağı mahsulünün 
idrakine başlanmıştır. Milli fabri
kalar Trakyanm Edirne, Çanakka
le, Gelibolu, ve Çorlu mıntakaları
na eksperler göndererek müba
yaata başlamışlardır. Halbuki Te
kirdağ, Çanakkale, gibi bazı yer
lere alıcı gönderilmediğinden bu· 
rada bazı mutavassıtlar larafm 
dan fiyatların düşürülmesine ha• 
lanmıştır. Ve fiyatlar 50 • 5Z kuru 
şa kadar inmiştir . 

Dünkü ihracatımız 
Dün muhtelif memleketlere 20' 

bin liralık ihracat yapılm,.tır. B· 
meyanda Almanyaya lotl bin lira 
lık tütün satılmıştır. 

den evvel de şerefi için çalışan bir 
subay!.. 

Emel aldırmıyor bile .. ellerile el· 
!erimi yakalıyor ve devam ediyor: 

- Asebileşıneyin F'erid bey .. 
çünkü bu size hiç yakışmıyor. Ba.. 
kınız sizin namınıza duyduğum te
essür, ellerimi nasıl yakmıya baş· 
!adı. Bunda, biraz da size olan ali. 
kamın tesiri var diyebilirim .. 

- Ne demek istiyorsunuz? .. 
- Anlamadınız öyle mi? .. Eğtt 

Beride baktığınız şekilde bana da 
bakabilirseniz bunu pek güzel an· 
!arsınız .. 

- Tuhaf ~şuyonıunuz! .. 

Yeni et 
f iatla r1ı 
Karaman 60, dağ
lıç 65 kuruşa 

sablacak '- ·-- ___ _, 
Fiat mürakabe komis 
yonunun koyduğu 
fiat arttırılmıyacak 

Fiyat Miirakabe Komisyonu 
dün öğleden sonra Mınlaka Ti
caret Müdürlü.,ünde toplana
rak et [yatlarını tetkik etmiş 
ve JCDİ narhı teshil etmi~tir. 
Yeni fiyatlara göre kasaplar

da ııerakcnde clarak karama
nın kilosu 60 ve dağlıçın kilo
su da 65 kuruştan satılaeaktır. 

Kuzu eti i(in tetkikler de
''aın etn1cktedir. llalen yev
mi~·e olarak kesilmekte tOOO 
kı:zıınun kasaplarda kilosu 50 
kuru~tan 7:> kuru~a kadar sa
tılmaktadır. 

~-~--------------·"' Maarif Vekili 
Dün vali ile birlikte 
tetkiklerde bulundu 
Maarif Vekili Hasan Ali Yücel 

diin Cclediyeye gelerek Vali ve 
Belediye Reisi Lütfi Kırdarı zi
yaret etmiştir. 

Bilahare Vekil ile Belediye Reisi 
imar müdürlüğüne gitmişler ve 
orada İstaobluuo muhtelif semtle
f'İnin imarına ait maketler üzerin
de abideler ve yeni mekteplerin 
yerleri hakkında tetkikler yapmış
lar ve İmar Müdürü Hü•eyioin ver
diği izahatı dinlemişlerdir. 

JDIS POLffiKAf 
Sulh ne zaman ? 
Yazan: Himid Nuri lrmalı 

D evam etlen tahriltatıaıa 
şidtleti hasebile şimdiki 
harbin tayyarelerdeki 

iistünlük vasıtasile hitirile<eğiai 
söyliyenler gittikçe çoğalıyor. lll• 
gilter~e, Amerikada, Avustraly• 
da, Kanada da, -diğer demokrat ida· 
reye tabi memleketlerde iş başın· 
da bulunan nazırlar, askeri ve si
yasi m·uharrirler, nıünekkitler hep 
bir ağızdan tekrarlıyorlar: Ameri
kada yapılan tayyaeler geçen 'ene 
filan ayda şu kadardı. şimdi bu ka-

.1 dar. Şu kadar ay sonra hu imalat 
hu miktara varacak. Alınanyada 
tayyare imalitı miktarı övlt' ~·r 

yeküo tutuyordu . Cinsi bövle idi 
Okyanuslardaki memleketlerde lıa· 
zırlananlar "-e yenileri oniara l('k 

i.istün olaçak. Bütün bunlara tavya. 
re imalatında kullanıl:m iptidar 
maddelerin, yeti~tirilen pilotların 
ra~tıların, uçnuya, n1otörlcrin tnh
rikini teınine yarıyan benzinlerin 
hesaplarını da ilave etıı ek lazım 
gelir. 

Meselenin halli yalnız tayyare
lerle olmuyor. ·Atlantlk meydan 
muharebesi " ismi verilen en n1ü
him bir buğu~ına safhası vardır. 

Bu bahiste naklıyatı temin eden 
vapurların yerine konat:"ak yenile· 
rinin, in~aatı devam cdca sef"ne
lerin, şu ayda başlanacakl~rın he
sapları da mevcuttur. A~ rıra silah 
altında bulunan taliln gHreıı, ;yeni 
talimler i~in çağırılan erlerin, as.
kerlern hesapları da unutulmuyor. 

* Geçen 19 uncu asrın ilk çeyrek 
devresini teşkil eden zaınan içinde 
Napoleon Bonapart'ın, Avrupa mil
letlerini, kendi milleti Fransa ı le 
mütemadi harp maceralarına sü· 
rüklyen, sevkeden bu fatihin mü· 
cadelesile iiJ·;Jıetindeo dahi alınan 
dersler, misal1er zaınan. zaman ye. 
nileniyor. Hükümler veriliyor. Ka. 
naatler izhar olunuyor. 

Bütün bu muhakemeler, farazi
yelerden ibarettirler. Birer bilgi 

19 Mayıs Gençlik nin ve yahut muhtelif bilgilerin 
mahsulüdürler. Netice itibarile bi-

8 ay r a m 1 rer kanaati veya kanaatlerin umu• 

Müteakiben şehrimizi4 muhtelif 
semtlerine giderek tetkiklerde bu
lunmuşlardır. 

----<>----

19 Mayıs Gençlik Bayramında mi hey'etioi izhar ederler . 
yapılacak merasim ve şenliklerin Napoleon Bonapart'ı Vaterlo'da· 
ilk provalan bugün Taksimde ya. ld ,_y.ıan maluırebesl.ade İngil• 
pılacaktır. Bu provalara şehrimiz· tere kuvvetlerinin teknik üstün· 
deki mektepler ve gençlik klüpleri ı lüğü, a~k~r miktarının fazlalıjıı 
iştirak edecektir. , yeomemıştı. Onun Moskova sefe· 

ri macerasında uğradığı huiınet 

Askerlik işleri ü~~rin~ Fra~sa ile bilikte bu cihan· 
gırın ıdaresı altında bulunan Av• 
rupanın diğer milletlerinin ruhi 
hallerinde, inanmalarında, itikat· 
larında husule grlen sarsılma ve 
değişme, bozgunluğa sebep olmuş· 
tu. Napoleon Bonaparl'ın Seni E· 
len adasındaki menfasına gönde
rilmesinin amili, itikatlardaki mez· 
kür değişmelerdir. 

Acemi eratın nazarı 
dikkatine 

Beyoğlu Yerli AskeTlik Şube•-in. 
den: 

1 - 312 dahil 332 dahil tevellüt· 
lii acemı İslam erat sevkedilecek-
tir. 

2 - Toplanma günü 22 mayıs 
941 peqembe günüdür. 

3 - İstenilenler daha evvel gele. 
rek elbiselerini alabilirler. 

4 - Vaktinde gelmiyenlerin as· 
kerlik kanununun 90 ıncı maddesi 
mu<:ibince ceza göreceği ilan olu-
nur. (7203) 

* SARIYER ASKERLİK 
ŞUBESİNDEN: 

Mıntakamız halkından olan 312. 
132 yerli ve yabancı acemi ihtiyat 
0 rlerin doğum cüzdanlan ve varsa 
ıskeri vesikalarile birlikte 18 ma· 
rıs 941 tarihinde şubeye bebeme-
.ı,ı müraraat fl'tmelerı. 

- Ben de öyle Perıd bey .. ma. 
eeraperest erkekleri hiç sevmem. 
Bunun için sizi seviyorum ya .. 

- Zevcinize ihanet ediyorsunuz 
öyle ise! .. 

- Beridin şize yaptığı gibi de
ğil mi? .. 

* 
1914 - ıs Cihan Harbinde Al· 

maoyanın yenilmesine, sabık Kay· 
ser Vilhelm'in Felemeokte kain 
Dorn şatosuna sevkine hakiki ami
lin, muhasımlarıoıo silih ve tek· 
oik itibarile üstünlükleri olmadığı 
siyasi, askeri bir hakikatttr. Yok· 
sulluk, abluka yüzünden açlık, te
madi eden sefalet, Amerikanın mü· 
teveffa Cümhurreisi Profesör Vil· 
son'un H prensipindeki esaslar, 
Almanyadaki siyasi itikatlan za· 
yıflalmıt, 1918 mütarekesinin im· 
zasına mecburiyet husule getirmi • 
ti. Muharip memleketlerde si:vasi, 
içtimai, lktısadi itikatların kuv· 
vetleriai muhafaza ettikleri anla· 
ıılıyor. 

BOyük saadetler videden, fikri 
ve akli, mulıakemeleri çalı mak· 
tan, tevsikten meneyliyen, büyük, 
tahripkar lıuvvelleri çarpıştıran 

itikatların sayıflıyacağı zamandır 

ki, şimdiki harp yerine lıir snlll 
görülecektir. 

llhıit Nui J8l(AJ[ 

-------------
- Her şeyde onu misal göster

meyin Emel hanım. Hem nişanlı. 
lık hayatı ile evlilik hayatında çok 
fark vardır. Belki de Berid, haya· 
tına gireceği erkeği beğenmeyip iki muhtekir mahalreme 
geçebilir. Zaten nişanlılık zamanı -•anda t-lrif ohmdular 
izdivaç için Dir karar safhasıdır, Fiyat mörakabe teşkilatı lnımaı 
Halbuki siz bu kararı venniş ve ihtikarı yapan ve bu f4!tnUy-111 

Bir an için durdu. Yan taraftaloi kocam zengin. hem haddinden faz
masadan bir sigara alıp dudakları la zengin. Fakat neye yarar ki kalb 
arasına yerleFtirdi. Sonra yuım • cilıetiRden çok fakir.. bir senelik 

- Benimle neyi görü-ksiniz ~ k' b ' k tura k d •--- •1a ı ır Hapeye o ra .,._ evlilik hayatımda gözleriwıin içi· 

Söylediğiniz sözllll'i biraz düşünü. 
nüz.. ne de olsa bugün Berid be
nim için bir nişanlım, hiç olmazsa 
bir teyz.eza<k!m, netice itibarile de 
ailemden bir şahıs .. sözleriniz, bir 
kişiden ziyade bir aileyi lekeliyor. 

Size ilk günü vadetmiştim, Her 

şeyi siikünetle takip edeceğim. Fa. 

kat bu kadar aştPı hareketiniE be

ni lekeliyor. Halbuki düşünün, 

9eR de seven bir erki119im. HepeiP. 

evlenmişsiniz. gibi fiyat milrakabe m-ularuıa 
- Sizi sevdiğim için değil mi?.. rH•--Pf t•klif ""'p L". sucluyu düıo 

- Ders vermiye kal:lnşıyorsu-
Merak etmeyin Ferid bey, sevgili- adliyeye sevketmiştir. IJınel hanım?. etti: ne bir defa bile be.kmadı. Çünkü 

Elieriai uaatarak kolumdan ya • - Sizin gibi genç ve gösterişli bakma&nı bilmiyordu. Halbuki 
k.Wı ve beni temizce döşenl'llİf bir sübay Rasıl aldatılır bilmem ki I siz ... Ah Ferid bey, sevgi ile dolu 
lııir misafir odaMDa doğru. çekme • Feı:\d bey .. fakat maalesef ki çok •bir kalb zenginliği kadar iyi bir 
ğe başladı. iyi tanıdığım Berid bunu yapıyor. ~y bu dönyada tasavvur -edemem. 

- Ne biçim erkeksiniz siz allM- Halbuki o, sizin tarafınıadan se • İşte siz ona maliksiniz. Fakat sar· 
ll§kına .. üç saa~ri soj:wk dur. vildiği için kendisini bahtiyar ad • fetmesini bilıniyursıınuz. Çünkü 
&ığuıuız k:i.fi dt.j:il mi?. k p.s<;a 4rimeliydi. Ewt, Berıd güzel bir MMe'8ıı loir nİfalllı sizi keıoclimıe 
aeş'elenin canım.. \1t18Jiır, o da fuleıile sevilınete lı\. A*'8 eair eıaıit-.lııu ııi:ııe karp na-

• 

nizin yerinde gözüm yok.. çünkü nuz!.. • . . .. ıınutpaşaud aas magazası 
ben ne de olsa evli biT kadınım - Estağfurullah .. eğer sızı gu. lı'b' 8 K k foL · f' ti ·• . . •• • w. • •• &a ı ı esep ara as ilUllŞ ıya ı 

fakat şu kadar ki ben sizi seviyo. cendı_rıyorsam, so~ledıgınız sozler- IAuaaş satmak isterkrn mürakabe 
rum ve siz sev ilmiye fazlasile U- 1 de bıraz . daha tıtiz davraıınıanızı larıoıa mlldahale9i üzerine 
yık bir erkeksiniz.. nca ederım. ·memurlara 120 lira riişvet teklif 

- Rira ~~erim böyle şeylerden - Emredersiniz asteğmen.. ıetmiye cesaret etıaittir. Buaun ü· 
'bahsetmeylflız. Maceraperest ka- Bır şey~den baluıeduı:ek*i- ııerine suçlu hakkında hem ihti-
dınlardan pek lwşl-ao= 2= Emel ala?.. üNu, hem de rü,vet tMHfi•4ea 
harum.- <Delıa nr) iki ııaı..t •&v'mılfllll', 
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f n g i lterenin Sof ya 

Elçisinin sözleri 

Bulgarlar Al
manya ile niçin 
işbirliği yaptı ? 

Bir hafta içinde 1 A m erik ada ki 

I• .1. f•J 12 İngiliz pilotlan 
ngı iZ 1 OSU 1 

Fransız - Aiman 
anlaşması 

d H 1 k k A l~a~ - Fransız enl~şmas~ vapur batır 1 avacı 1 me . gunun en mühim hadıscsı 

1 • d • olmakta devam etmektedir. Fran-tep erın e sta J sanın bu muahede il~ neler elde 
Scharnhorst ve gnei- ettiği malumdur. Fakat Almanla-

Aile Sıgw ınakları /----;;;;:" !:!~esl 
. be""""' 

-1' T / / ? C' d l Bulgar Başvekili Filef S. 
ı v ası yapı ır • - r ag al arı yada ya~tlfı beyaaatta, Bal 

•· • tanın Mıhver devletleriae 
m u e s s l ,. s l gv l n Q k I a ,. kalaca~·· Biyle4i. Naaemolla: en 

senau a em j le 1 İne y a p J y 0 r rın bu muahededen edindiği men- Hava taarrtt2larına karşı dünyanın he ta f nda uJ . 
- Elınde• h.,U ne setir 

dedi ve ilive etti: 
6 {eaLler meçhuldür. mulı.arıp mılletler tedbir almaktadır II;r b r: ı dm fıandpl gayrı 

h Ü C U m e d İ idi n-· t bu t db z . a mmı an ay a ı olan Bulgarlar ve gayeleri N. Timesin makalesi ıger araftan Berlin ile Vişi a- e ır er cümle.sinden olarak aile mğınakları lıakkmda . . 
Londra, 15 (A.A.) _ 12 mayıs rasında. rnüza~relcr devam et- riflen havi olan bir 1zahncıme nepediyoruz: en ıyı ta-

- FiJof, Alman kıt'alarile 
Sofyada ancak böyle konup .. ili 
BHlgarlar işgalia miaasıaı a 
mış görünüyor. Londra, 15 (A.A.) - İngiltere 

ile Bulgaristan arasındaki müna
sebetlerin ınkıtaına kadar Sofyada 
elçı olan George Rende] dün gaze
tecilere çok muhim beyanatta bu. 
lunarak Bulgaristanın Almanya i
le işberaberliğine hangı şartlar al
tında karar verdıgını anlatmıştır. 

Rende! Bulgarıstanın Almanya. 
ya mukavemet için hiç bir zaman 
büyük bir arzu göstermediğini 
söyledıkten sonra bu hattı hareke-
tın şu iki sebebını zikreylemiştir: 

el - Bulgar hükumeti, Büyük 
Brıtanyanın Turkıye ve Yunanıs.. 
tan ve muayyen bır nısbet dahılın
de Yugoslavya ile olan iyi miına
sebetlerı sebebılc Bulgarıstanın 
toprak ısteklcrını komşulan zara. 
rına tahakkuk ettırmck için İngil
tereye güvencmiyeceği kanaatinde 
ldı. 

gecesi nıhayele eren hafta içinde, Londra, 15 (A.A.) - Amerika- rnekte~r ve Alman haricıye nazırı l Teplu_ korunma ~ bir~ msan- cerisine ;ı., lilWttJrmı&re kalını 
Ingılız donanmasına ve ingıliz ha- dan aelen haberlere göre, İngilte- ~?~. Rıbbentrobun Parıse gelerek ::::..::·::a ko~-.elı;&ir. Bıı D n~a.ti topraJ( (fundalı to= ı:: 

k ·· · t reden ve Britanya İmparatorlu. goruşmelerde bulunacağı haber ve · ıreomes n mer- aah ve ~ 97aA:la ......... __._._._ va uvvcılerıne mensup cuzu am- ril kteo· mı ~· kısirindea ~ ol- ;onra uaerlıai çil.le __,,_,_._ 
Iar, mu temadi surette düşman sey· ğundan gelen pilotların Amerikan me ır. mas n-~ere clırmesi Ue olur. ta:b.; bu 11.nııek !ırin to Öl'talıetiıtiır. Aninleri 
riısefainine hücum etmişlerdir. As. haı acılık mekteplerinde talimleri Muhtelif kaynaklardan verilen mahallett saiklaauı insanların bir de abd:ası ilave:.~ üzerine bir JNıaa'* 
gari ı2 düşman gemisi tahrıp edil- h ... ında ilk tafsılıit verilmiştir. İn- h~berlere göre, Almanyanın iste- ~~ alıımaı .. ~m teıttüs ~> filtiyaa menfezler .. .._ b...ı~':.":::.:'~ :: 

1 · · ·ı 1 A ik 20 dıkler· · l" · - .--.. ır • ...... an da iemı.bli icap eder. ·uu. lıııliDıle ı miştir. Bunların arasında Cornwa gılız pı ot arı mer aya hafta I ını -e ıne geçırmektc oldugu Esas itfb&rile sas ceçlırmea mMıal bü- . ._. mu, 1aa.,.. ..._ 

tarafından Hint Okyanosunda ba- talim görmek üzere 1200 kişilik anlaşılmaktadır. Almanya Vişiye yük bir maSke ııe mıııka7ese edikbilir. Y~çe~amk~u. Her _ilci ahvalde hava

tırılan sılahlı ticaret kruvazörü gi- gruplar halinde gideceklerdir. Av-ı bazı kolaylıklar gösterecek, Fran. Nası k! ~k başına korunmada herkes :uıum~~>ç ko;!.ı:~zı::lraiör (hava 

bı büyük vapurlar bulunduğu gibi, detlcrindc bunlar için hususi mu. sanın Suriye ve şimali Afrikadaki lrendlruıı DW>lı.e ile korursa '6pla ko· Bu tulumba ile dak kad~\13 metre 
Norveç, Holanda, Fransa ve AL harebe ta1im1ermden başka bir üslerini elde etmek istiyordu ve runmada da~~.~~~~--~ nıae6:e milt'aJmıdaıı faala hır.va çekmemeıiclir 

b .. k rıw ıeçmea ...... a "" .... ._ann vu- Bununla beraber b la . 
manya sahılleri açıklarında tahrip tedris veya talırh lazım olmıyacak- u muza ·erci-erin gayesi de bu idL oudwıa ge91ft'.t:; deme-Mk. bili eti . u.n nn k<>nıııma ka-

d Son hab ı l s · A·ı S 1 Y • lı:ıfıf ıfına !>"Uzceçıe.n lkad edilen karakol gcmılerı de var ır. , tır. . er er A manların urı- ı e ığmaklarının llfUl fazla Mflldir. ar 
Cem'an 18 bin toniliita hacmin-\ Ncvyork Times gazetesi baş ma- yedekı Şam ve Halep hava üsl.eri_ni - ı~er aile e".ınin mwııı.sip bır oda- 4 - Aile sıiınatdarıada alınacak tıed-

..: g 1 · t · tc ·· · . . mektcdır clur. Bıınanan \"&r~tine w. yapıl111ma (De ) 

Garaona niçin 
ölJ•• •. , 

ID1llllf· 
Evvelki gece Pertalı:al Salih 

dında bir adam ltir rarseau k 
ile öldürmüş .. 

Nanemolla: 

- Salih, garson Kadiri göz. kı 
ma meselesinden oldurmuş di) 
lar anuaa._ dedi ve sözlerini şö 
bitirdi: 

- insanın aklına ilk gelen ih 
lif sebebi göz kırpma değil, he 
pusulası oluyor . de bes ıase emısı batırılmıştır.! kalesınde bunu İngıliz hava haki. kullan~ıya başladıklarını bıldır. sını sıClnak halmc koymaya mecbur- birlerle ~ıer. 

Dığer iaşe gemılerrne de hasar ac mıye ının essusu ıçın munzam : l'Ure bir a.iJenfn uygun mavalt.n& lllit- vanu yarın 
ıka edilmışt.ır. · bir tebdir olarak tnvsü ve tefsir- . Bu vazıyetc göre Almanların Vi- nak yeri ya.pmaSIDd:ı amami b•lumclan ====:==~=============-====---:-::==~~::d 

8 ma ısta ingılız denı:ı kuvvet. ı lerini şu_ suretle tahlil etmektedir: şıye bazı kolaylıklar ve ufak tefek ,·,un1arı gos unünde tutması ıiı.zımclır. r Büyu .. k tarihi roman.· 93 Y - · menfeatJer g .. t.e k ··h· ·· A - l'ubn katlar bodrum katından --~~---------lerinın Bmgazı lımanına yaptıgı Ahnan ve Ingiliz psikolojileri a- 1 . 1 . os rere mu ım us. da.ha ziyade patlayıcı )&nem çıkan.n L s ı Az •• ""' 
hücum esnasında. takriben altı bin rasında bu harp hakkında çok bü. erı e e geç~rmekte oldukları ve bu bomhala.nn ieslrinc marndur. &nw u tan ı·z Nasıl Oldu·· ru·· Idu·· ? 

d - ·· ·· · f · yolda nıhaı anlıu:ma armak · · tonılata hacmınde bır uşman mu- yuk bır ark mevcuttur. Ingilizler . .. -r·· ya v ı.. bunun aksinf! olank schlrlı g-ulardall 
himmat gemisi infilak etmiş ve üç müt~ bombardımanlara taham- çın muzakerlere devam edildiği daha u miitemııir oharw. Yazan :M. Sami Karayel-
bin tonilata hacmınde bir iaşe g~ miıl kabilıyetındedirler. Zira ya anlaşılmaktadır. bir: ;:::-me~:!~~~:~.;:; Hükumet ale hınde tertib 
misi batırılmıştır. ıo mayıs gecesı bunu . ve yahut müsamaha götür- B ulgar başvekili Filof, Bulgar butwımaktadw. Y atta bulunanların 
yine Bingazi limanına pek yakın mez l:>ir esareti kabulden başka ça- meclisini t l t d be- c - Aile sıfln*lan ~in cJavarian maksadları, programları ne ı·dı"? 

l d.ğ b" bom- el . 1 d y • • n op an ısın a ta 11 ..__,_ _ ... ·1mı.. mesafeden yapı an ı er ır r erı o ma ıgını biliyorlar. Al- yanatta bulun k B 1 Jl ve varun mulı a.sı ..,_ .,., ., Bilaki b .. 

2 - Bulgar milleti heyeti umu
miyesi ıtıbarile gerek Alman orga. 
nızasyonuna, gerekse Alman ordu
suna karşı çok büyük bir hayran
hk hissi beslemekte ve Alman 
muvaffakiyetlerinin tesiri altında 
.kalmakta idi. 

bardıman da düşman ~ilerine Jn&nlar da müthicı bombardıman- rinin tahakk akra utgar. emed e- bodrum ka&lan, 1erv.Ma mahunıerı, ca- l . s u, hattı humayun 1 alın~ bulunuyordu. 
f la h Y u unu cmın e en ileriler Wclh f:41j!lmc:Udir. ı e huktimct" h y · 

ve askeri hederfkre daha az a. !ara uğrayor. Onların önlerinde Führere ve Du e . tt 1 ğ D _ Bina.ıun çökmesi halinde r•a- ry· . 
1 

ın_ın me aretsız - anı, Mıdhat paşa ıstıntak hey 
sar icra etmiştir. basit olan şu şık vardır: Alman nı beyan etm· t~ ye mınne arı ı. b~k fohı bu rilri ,.erl«ln pen~ ve ıgı~·. ~m eketın va_hamet hal ve etinde dahıldi. Hüseyın paşa, Şı 

İngiliz hava kuvvetleri, 4 ve 1 şcilerinin ve ülkülerinin değiştiriL Fil f b 1i ~~· . uptlannm blırclea zi7Mle oım.. li.aua- ~e": 11~ 1 suretı resmıyede ıfşa ey. nası merhumun da bulunduğu ha 
Bu ba~lıca sebeplerin yanında 

t~Jı mahiyette sebepler~ vardır 
kı bunlar Sovyet Rusyaya hissen 
çok bağlı bulunan mahfillerde da. 
hi şiddetle hissedilen BoL.c;evizm 
korkusu ve Bulgar ekonomisi üze
rınde tam bır Alman hakimiyetin. 
den tevellüt eden iktısadi mahi
yette sebeplerdır. 

Bundan başka şurası da kayda 
~yıktır ki, Bulgaristan hakkındaki 
anlasılmaz müsamahasından dola
yı İngilız siyasetine karşı yapılan 
lenkıtler Rende! tarafından zırn. 
nen yerinde gösterilmiştir. Rendel 
fÖyle demi§tir: 

ma ıs geceleri, Brest'te Sham- mesi. . . o u~ u sozlerı Bulgarların mır. emış o du. Zaten, Sadrazam Alı fi cemıyetın reısı idi. Bunları To 
ho~t ve Gneisenau muharebe kru- n~çı~ .1:1ıhver politikasına boyun A - Zdıirll aadann delik ve ç.aUak-. paşa. da bunu ıstıyordu. Çunku hane kaleminden Arıf namında bi 
vazörk!rıne yeniden iki muvaffaki. Ruzve)t 27 ma ısta egdığını ".nlatmaktadır. ~~ ioerl ~mesl için ev~zg= gayrunernnunıa:a karşı şahsıyctı • rı haber vermiştir. Fakat, herif ık 
yetli hucum yapmıştır. Zırhlan Y t ~akat ~ulgarlar büyük sevinç- C: ed':ı~.~. u;:;:: ~:C.en ~ava- 111 kurtarmak lazımdı. bal ümidile değil başının korku , 
delecek kuvvetlı bombalarla bu konuşacak lerıne ragme? endişelerini gizliye- ram. li.um ve sa borubn ~ Muhalefet yavaş yavaş buyudu. s~ndan haber verm~tı. Nıhaye 
gemılere tam isabetler kaydettiril- Londra, 15 (A.A.) _ Amerika- ~emekte, ı:ıhai zaferin hangi ta.. dlır. • • ~~v.vet kesbett~. Ve, bıraz sonra · yıne korkudan öldü. 
diğı muhakkaktır.. dan öğrenıldığine göre R lt r.üta k~lacagını suale şayan gör-ı B - SıflnıaCa Pit yeri '4.ıcrisinde hukumet aleyhıne hnkıki hafı ter· Midhat paşa, meclısi valfı ikinc 

' uzve nıt>kt('('fırler olmahdır. tıbat seklin· ld H Ik V ı k·ı·b 
11 mayısta, Avustralya cCanber. radyoda 27 mayısta konuşacaktır. , · c _ Sıfrnaıt 0~ 7 erc1e, cirecek- zız e/ .. ı ~ .1· a ' e ıahd A- a 1 1 ~ıfatıle Kulelı kışlasında 0 

ra Leander .. harp gemısi, Hint Ok- _ lerin ~ J'e~ kMlar hava b•- . . endıyı ıstıyordu. Azız efen • ları ıstıcvaba memur oldu. Fın 
yanosunda bir Alman korsanına M o s kova da D A ~ A R c 1 K ·ı~r. Slfınalıja t.emh. hava M!mi· d_ının eski devir padışahlarına ben dıkhlı Mehmed efendi namında bi 
. ·u·· h" t· 11430 \:1 lll şoyle be-3ep edWr. Blr &dam 51iınak zıyen kahraman ve, babayiğıt tav. müstanttk de Mıdhat paşanın 
ıaşe gemı gı ızme ı yapan . &&, 0.80: ı metre mııra.bbaı yer kaplar rı ahali iizerin . . . . . . m 
t.onılata hacminde Cobourg ticaret (Baş tarafı Z nci sayfada) (sandal~. sıra ve geçit aralan dahil) Bid . de tesır yapıyordu. ıyetınde usulu ıstıntakı ıdare ey 
gemisı ile korsan gemisi tarafın-, Pasif k 0 r un m 8 Çöpçü: ft bir saatte hususi yape1m .. havalan- ayctı . saıtanattan ıtıbaren ıemı~tır. 
dan müsa<Wre edilmiş olan yedi - Niçin kapatmıya çalışıyorlar· ~ lertiıı.tı va.;rsa. lkJ meke milı'abt: Sult~.n !'1ecıd~n. etrafını alıp nufu Mıdhat pasa, istintakı neticesin 
6in tonılata hacminde Norveç Ket. talimleri yapllıyor nuş? böyle ~ri.ihM :roba (3 metre mik'abı zu hukumdarıyı elde eden, ve bun de, Rıza paşa ıle beraber başta H. 
t B . . . k l .Mosko\•a, 15 (A.A.) - Ofı"Fran- - Balıklar dışarıya kaçmasın hava lı.ıfayet eder.) !arın başında bulunan Reşid paşa seyin paşa olmak üzere mec:Tuti 
Y rovıg sarnıç gemısı ya a an- - ..1· Sıiıiıaklarda yapılacak ve te b .. t il y· -

•- Bulgarlar Almanya ile iş be
raberliğinde menfeatleri olduğunu 
düşunmüslerdir. Zira Almanya 
kazandığı takdirde vaziyetleri iyi 
olacaktır. İngiltere ka7.andığı tak
dirde ise Bulgaristana karşı hak. 
kaniyetli davranacaktı. 

mıştır Bir miktar Norveçli ve Çinli sız ajansı: wıye! :. _va 11 a_mam e gözden düş - yet taraftan olan ve, padışahı hal 
h - . te le t l t 18 Al - Kaçmna ne olar sanki? aüzseçler muşt~. Bu nufuzu menafıı ahsı • ve katle teşebbus eden cemiyet er 

unye avuş uru muş ur. . - Bu ak.~m, Moskova mıntakasın- - Elinin körii olur! işin mi • ı - 8lfmaia. dıışardan ~ ha- yelerı uğrunda kuHanan, padışahı kanını idama mahkum e led"I 
man subayı ıle 47 denız erı esır a.. da 28 bolgede pası! korunma ta.. senin be" K lk ü ü • lyo vayı siinmıl için hmusi :rapılmq Mi .. tecrübesız ve karars?z b" h k- Ve k 1 S Y. 1 er. 
l t r ı . b 1 k . a .s P rgenı a da ıreç Yolk ille şa suretlıP. han nsiileWJir ır u um. . arar arını ultan Mecıde ar-
ınmış ır. ım erme .. aş anaca tır. Talimle- • ortalığı süpür! 1 8 ;._. :r~ndt bir il.-. ile SIC'Ula. dara çeviren ve ecnebi entrıkalara zet'tiler. 

Singapura takviye 
kıtaları gönderildi 

rın ?1evzuu, toprakların müdafaa- Çöprü süpürgesini alıp kalkar- menfezine ~- ~ evveli vasıta ve irtikaplar, ıhtiliıslara bıl- Fakat Sultan Mecıd Midh t 
,ı ıçrn ordu ile sivıl halkın işbirliği ken marulcu da tablasının başına bir ~ pam'*· onua uarine on miye.r:ek cürüm orta~ı yapanlar şadan, daha meşrutıye~ rve: 1~a yapmasıdır. Talimleri Moskova fırlayıp bağumıya başladı ııuttimeke kalınlıiıncla kuru Mıha.ti ~P aleyhınde ku\•\•etlı bır cereyan dogv tı. Ve, şu cevabı vcrd . pe ç -

. Buna binaen Çörçilin Bulgarlara 
ıslah kabul etmiven hattı hareket- Singapur, 15 (A.A.) - Resmen 
l'C'rınin kendilerı~e ağır cezava mal bildirildığıne göre, çarşamba gunü 
olacağı hakkında ihtarda bulunan İngiltereden Singapura _buyük kı
h'ıeşhur beyanatı, gerek geç kalmış taat gelmiştır. Bunlar, Ingilız de
olınası, gerekse o tarıhte dahi bir niz, hava ve kara takvıye kıt'alan
kaç İngiliz gazetesinin ·Zavallı 
aı d~ 

t k k ·ı O Ç"ft ··L·kl" b raıc. daha ii7.erine on santiınttte ap.(I du ı. 
~ın a_ ası u.rm~yı ı c, . « ssoa. l -:- ı e gortt:' •• ı unlar, çifte! kimriirii &oza Ye onan herine ,....... • - Meydanda fıili katil yok. Ta • 
vıakthımk "ı.cet mıyk~tını~ pasıf korun- hYagmur yladğdı böyle oldu, sokaklar lwYmalt sun:fıile siidilmuş hava w.ınm . O~d.uda, ulema arasında, memu- SOV\'Urda kalmış. Ben adam öldür
ma . eş ı a ı er anı ıdare edecek- ep maru oldu! eclilebllir. ~ 1-.ı>1lmaaa sıi•.ııaim bava rın ıçınde gayrimemnunlar ço •al. mek istemem, cezaları kalebendli. 
lerdır. Oaman Cemal KAYGILI m'ldanna \eya hava abna;ı: muvafık dı. Ve, Çerkes olan askeri umera. ğe tahvil ed ıs· 

olan ~resine bir sandık yapılarak dan Hüseyin pasanın idaresı altın- . ı ın. 
» & u il o a: d b. h Dıye affettı. Bakınız müverrih 

a ır afi ccmıyet teşekkul ettı. Angel Hard ne dıyor: 
Uirkaç senedenberi Junet cad

desinde kiraladığı yeni bir apar
tınıanın küçük bir dairesinde 
oturuyordu. Daireyi zevkine gö
re döşemişti. Misafirleri eşyanın 
kendi güzelliği ile mütenasip bir 
şekilde seçilmiş olduğuna söylü
yorlardı. 

Lai eau başile tasdik etti: 
Bu cemıyete dahil olanlar pek çok S 
olduğundan iş, uzun muddet gızlı c... ıhhati muhtel oluyor, vefatı u garistan,. tabırını kullanmıya 

l.ernayühi yüzünden Bulgarları as- Hull Sovyet elçisile 
la ikna edememiştir. görüştü 

Sovyet müzaharetine güvenen 5 (A A ) So t a Vaşington, ı ... - T vye ~ 
· ulgarlara gelince-, bunlar sür'atle ler Birlıği buyük elçısı N manskı 
hayal inkisarına uğramış ve buna dun harıciye nazırı Hull ile bir sa. 
binaen Almanlara en küçük bir at süren bir mülakat yapmıştır. 
rtıukavemet dahi göstermiye yel. summer Welles mülakatta hazır 
lenmemişlerdir.• bulunmuştur. 
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~-< ASKERi VAZİYET 
e::lıı.c::S:!ll1' ' 

LIBY ADAKI V AZIYETIN ARZETII~ 
HUSUSiYETLER 

L ipyadali tHUivet, geçen 
yaz italya.n.l4nn M*r htı· 

duduıı.u geçmelerinden evvelki 
1'a.tiyete müşabih bulunmak
't<ıdır. Mihver kuvvetleri, kendi 
hudutları dahilındedir ve Mısı· 
'ta hiictı.m sarih niyeti ile bir 
kuvvet tanzim etffM!k üure bu. 
lu.nmcıJctadır. Bu ku.vvet, mi.ite• 
tııadiyen keşifler ycıpan hafif 
kıtvvetler tarcıfında.n setredil. 
'nıektedir. İmparatorluk kuv
'betlerı ıse, hafif kuvvetZeri ile 
AlmanLan s-ıkı su.rette nezareti 
cıl.tııı.cUı bulundurmakta ve Al. 
~1\la.nn agır kuvvetleri ho.re
lcGta iştirakten evv4tı, fırsat d~
~e İtalyan ve Al~n 
'tı?-pakımaktadır. 15i ununla beraber, bugfüıkii. 

vaziyet ile geçen seneki 
~et arasında bazı mühim 
{Cl'"~r da va.mır. Geçen sene, 
ttrada, miimkıin butün malze· 

'tlıeai ile büyii.Jc bir İtalyan or
~~81.C. vardı ve bwıdan. ba§ka, 
t"ıy~n kıt'alannın ıtina ile ha· 
ıu-~ l*yiik 'RWAiımwıt d..e· 

poıan ve diğer depolar mev
cıı.ttt.ı. ltalyanl.a.r, aynı ~· 
da çok büyük müo.!arda kam
y:00, her turlu nakli~e va.ııt?
sırıa ve pek çok benzme malik 
bulunuyord1'. O zaman liman· 
ıar bugünkünden çok diıh4 fay
dalı idi. Çünkü bu limanlar, 
şimdi ziya.desile bombardıman 
edilmiş bir vaziyette b.U...n
mtıktadır. O zaman, bugün 
Tobnıkta olduğu gibi, düşma
nın cenahında bir diken teşkil 
eden bir kuvvet te bulunmıı-

yordu. 

B u sene, Mihverin yeniden 
muhtelif malzeme stoklan 

te!ıkil etmesi l4zı,mdır ve bun-
la~ teşkil etmek şeraiti giiçtür. 
B~kaca şu cihet te ka.ydedü

melidtr ki karplıklı kuvvetle
rin birıbtrlerine nazarmı n&s
betlerinden maada, f ngiliz ha· 
va kuvvetleri, geçen senekinden 
çok daha bi4yıiktür. Atılan 
bombaların ağ Tlığı da1ıa fazla
dır ve münakale yolları daha 
az emiJ'MÜr, 

Mutfakta bir kenara ilişerek 
hafif bir akşam yemeği yedi. 
Yatmadan ev\"el hapishanenin 
demirli pentereleri arkasında i
lüm güaünü bekliyea zavalh ak
törü düşündü. Yorgun olduğu 
için ?buk uyudu. 

Loiseau soluyarak parmağıaı 
zile basıyordu. Kapıyı Janine 
açtı ve arkadaşının ağzını açıp 
bir tek kelime söylemesiııae mey. 
daa .ermeden onu içeri süriilde • 
di. Pence..re.in öaüne lqMlar gi
türdüktea soan tiil penle1i ara
ladı. 

- Bak! 
Dedi. Loiseau eğildi, gözlerini 

açtı. 

- Bir şey göremiyorum! 
Diye itiraf etti. 
- iyi bak ... Karşıki kaldırım· 

da ne görÜ)orsun? 
- Birçok adamlar geçiyor

Küçük bir kah\•e var._ 
Genç kız, talebesine sö ·lenme

si icap eden keliıne~·i bulnııva 
yardım etlen bir muallim gibi 
ısrar etti: 

- Evet, kahve var ... Kahvenin 
içiacle ne var! 

- Ne olacak birkaç müşteri 
\'ar. Esasen bu saatte kalabalık 
olmaz ... Kahvenin taraçasında da 
bir adam oturmuş ... 

- Hah, şimdi hul41un itte! 
- Bu müşteri ıui scai alaka· 

dar ediyor?... Dur bakayım? •• 
Vay canı~! .. Bu adliyede gör
düğümü:& kaçık herif! .. 

Gülerek ellerini uiuştumyor· 
du. Genç kıza dönerek sordu: 

Büyük Zabıta Roıııanı: 16 
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lGÖZLÜI 
-ADAM_J 

Türkçesi M. Feridun 

- Onu .-teriyord ·n, d.;..il . ., -.. 
mı. 

Jaaine Nşile tasdik etti: 
• - Evet, kaçak herif, dedi. Fa

kat ne hikmetür bilinmez ha •· 
dam benimle pek aliladar olu
yor_. 

Lei.seau alay etmek istedi: 
- Tabii güel bir kız cönii ... 
Genç kn 8Özünil kesti: 

- Hayır. Bana karşı gösterdiii 
alakanın sebebi herhalde yazdı. 
ğım makale olsa gerek. .• 

- Aldanmadığındaa emin mi· 
sin? 

- Hemen hemen eminim. 
Loi eau içini çekti: 
- Kadın mantığı, dedi. Her ne 

ise ... Beni bugün niye çağırdın, 
onu söyle! 

- Bu adamı gör diye çağır
dım. içimde hiçbir şüphe kalma· 
maswı istiyorum. 

- Emin olabilirsin. Bu adam 
adliyede gördüğümüz adamdır. 
Bunda şüphe yok! 

Genç kız memnuni) etini izhar 
ettikten sonra düşiinceli bir fa. 
vırla odada dolaşmıya başladı. 
Loiseau sor4u: 

- Yine ne düşüniiyorsun? 
- Bize bu adamm bir fotoğ-

rafı lazıın ... Bir gün faydası ola· 
bilir. 

- Senin bir fotoğraf makinen 
vardı, ne oldu? 

Diye sordu. 

- Duruyor. Fakat bu mesafe
den resim çekmek için lazım ge
len iletim yok •.• 

- Aklıma bir şey geldi! 
Gazeteci böyle söyliyerek ce

binden kroki defterini çtkarclı. 
Tekrar pencereye yaklaştL Ja. 
nine anlamıştı. Sevinçle dedi .ki: 

- Kırk ydda bir, iyi bir şey 
buldun... Baz.an aaaa takıhyo
rum amma kusura bakma... Se
ni çok sevdiğimi bilirsin! 

Loiseau bu si:&leri dialemiyor· 
tlu. Mavi gözlüklü adaaauı hat
laruu tesbit etmekle meşguldü. 
Parmaklarının altında bir fotoğ-
raf makinesi kadar isabetli ta· 
yaaı hayret bir resim beliriyor
du. &esim Wttiği zaman cenç 
kıı arkadaşını IMl§'e ile alkaşladı. 
Sonra onu kapıya doğru sürük· 
ledi. Loiseau: - Beııi ııeNye ıö
türüyorsun? 

Diye inledi. 

- Kc~ f im aereye isterse ora
ya ... Patron seni benim emrime 
verdi. 

MAVİ YAKUT 

Laumier'nin avukat. Jani•e'in 
kartvizitiai olnwtukta. sonra ka
tibine: 

- Buyursun! 
Dedi. Ve ellerini uzatarak ka· 

pıdan giren genç kıza doğru yü
rüdü. 

Cesaretle mahkllmun tarafını 
iltizam ede• bu genç laza karşı 
sempatisi nrdı. Genç kızla fA>i· 
seau')a yer göstererek sordu: 

- Bana iyi halterler getiriyer 
musunuz? 

kalamadı. Muvaffakıyetsizlıkle ne- k.ırıbulvuku olduğu tahmin edılı • 
ticelendi. ~ordu. Mukarrıbının entrıkalarına 

Huktimet aleyhınde tertibatta alet olan. kadın gıbı zarıf ve nazık 
bulunanların maksadları, prog - bır hukumdarın yerıne hasaıli mer 
ram~arı _ne idi? Hüseyın paşa ve, anesıle Saltanı Osmaniyenin ılk 

' cemıyetı de ecnebı fıkirlerıne va • rnuessıslerinı andının bır padısah 

J 
sıla olmuştu. ~eçeceğı için Ab"dülme<'ıdın ırtıha. 

Bu, cemiyet bilitefriki cins ve lı arzu olunur bir hadıse ıdi.. 
mezhep bir meclısi meb'usan ku - Daha doğrusu Velıahd Azız e -
rulmasını istiyorlardı. Yani dev - fendinin lstanbul caddel~rinde at 
leti, daha ziyade temelinden sökup ile _gezdiğını veya Boğaziçi sahıJ • 
atmağa azmetmiş bulunuyorlardı. lerı~de pehlıvan gürcştirıp ve gu. 
Sözde bu karışık ve muhtelıt mec reşt!ğını, cırid oynadığını gören 
lisi meb'usanlar Osmanlı İmpara.. p~yıtaht ahalisinin müstakbel pa
torluğunu kurtaracaklardı. dt ışah hakkındaki fikırleri büyük -

u. 
Hüseyin paşa Babı Seraskeri Da-

rı Şura Reisi idı. Rıvayet.e nazaran Sultan ~iz .~et kullanmazdı. 
Sultan Mecidin israfat ve suıisti • Salıb ve abıd ıdL Pehlıvan olduğu 
malatından dolayı padişahı katli- ıçın _kadından ve her türlü suiistı. 
le Sultan Abdülazizi tahta çıkar - ~ıa:attan ~zak kalırdı. Merd ve, 
m~k üzere bir cemiyet teşkil et • .at ıyen kımseyi dinlemezdi Şah
~~ş ve bu_ cemiyette Rasim bey, ~ f;kırlerile hareket ederdi. 

0

Bu se 
Suleymanıyeli Şeyh Ahmed efen • mgş~-halk üzerinde tesiri büyü • 

di. Fatih hocalarından Nasuhi e u. 
fendi, Hezargradlı Şeyh Feyzul : Abdı.ilmecid, 25 Haziran m. 1961 
lah efendi gibı Abdülıizizin tahta de vefat etti. Sultan Aziz tahta 
çıkışında affolunan bir çok kimse- çıktı. Sultan Azizip tahta çıkışı 
ler bulunmuştur. herkesi memnun etmişti. 

Tarihin iç yüzüne bir göz atılır . Sultan Aziz, bir çok ~neler se. 
sa şu anlaşılmış bulunuyor kı, a : vrmlı bır hukı..imdar nüfuz ve 1tı -
sıl m"~~t- . b_arını muhafaza etmıştı. Fakat, A

~yı Veliahd Abdülizız e. ı 
ıfendi hafiyen hazırlamıştır. _ı. ~~anın vefatından sonra, is de. 

Hafi cemiyet hükumet tarafın - gıA ı. 
dan keşfolundu. Bunun üzerine w li paşa, meşrutıyet taraftarı de
Hüseyi.n paşa Akkada kalebend • gıldı. Bu_ s:beple Şınasiye bile düş 
edıldi. Bu cemıyet erkanının istin- ~andı. Alı paşa, otoriter '-"!, adıl 
takla~ı seras.ker Rıza paşanın ri • ~.are t~raf ~r.ı idi. Karmakanşık 
Yaseti altında olarak Çengelkö • ır. uzvıyet ıçınde bulunan Osman
yündeki Kulelı kışlasında icra e Iı Tmparatorluğunun meşrutivetle 
dılm~ti. • ıdare olunabıleceğine asla tarafbr 

t değildi. B:ôYle bir tarzı ıdarenın 
sın tuhafı ve garip tarafı meş • Osmanlı imparatorluğunu bır an 

hlH' htirrıyetperver ve, meşrutiyet 1 . k 
tarafüın olan Midhat paşa ( o za. e;v: _ı~ ıraza süruklıveceğine ka. 

nıfü. Ah paşa , m•iterakkı ve müte
rran efendi), bu, ccmıyet efradı - kamil bir Osmanlı vezırı ıdi. Mu • 
nın Kulelideki istintakları ırasın hafazakardı. 

(Deha var) da hürrıyetperverlere karşı vazif; 
(Arkası vu) 



• 

.SAYFA. - 4 iKDAM 

Hava şehitleri Hes niçin Kız koleji me- Bulgar başvekili! Mezarlık faresi Alman - Fransız 
anlaşması f • tt•? zunlarına dip- (Haş tarafı 1 •nı·ı sayfada) 

(&~o tarafı 1 in. i ,,,.· '>\ 1 resmi selamı ifa eyleıni~tir. Bu es- 1 r ar e 1 • F• of ezcumle aem•,tır kı: 
let 'Mttlisi Reisi Abdiıfhalik lteıa- nada biiHiıı resmi ve hususi bina J Jd •- Bu harbın mes'u• hır su.ret-
ıla n Ba~.-ekil D<.>kl >ı" h " .:>dl'· !ardaki bayraklar yarıya i•diril (Baş tarafı 1 in<i sayfada) oma veri i le netıcdenmesi bizi"' i~ n Er,e sa. 

(Baş tarafı 1 inci sayfada) 
lea Alımcı ile İsmailin dün Asliye 
Üçiincü Cezada cür111ü ıncşhut ola~ 
rak muhakemeleri yapılmıştır. \' m•k ı. mumkun rcı,:ilcL. Çllnku her ·ıilJerindckı ve Makcdu:cyadak. 

dam olduğu halde Vekiller, Parti diği gibi yollarda bulunan lıa .e;'1en evvel paraşilLle aıen Alman tay Arnavutk!iyündek• Amerık.a Kız K"- Bulgar toprakiarıile garp hududu- .\tuhakenıe esnasında suçlu Ah-
müstakil grup reis \·ekili Kiaa ,.e haliharekette bulunan. ltüt.ıi~ > c inin hüviyetın& tesbit etmek ıa. lejjnde, bu yıl Koleji bit.:·enlcre dip-

, rrıuz boyundak1 Bulgar toprakları- , met: 

(Baş tarafı 1 ıuri sa\foda) 
2 - İşgal masraflarının. mikta 

rını azaltn1ak. 
3 - ı-:sirlerin bir kı~nunı menı-

Tarhan, Cümhmiyet Halk Partisi n&kil vasıtaları bıı ihtiram yakfesi. ı ,..dı. Bu h~usta mühim dcl.ı:er vardı. loma verme me.rasimi dı.in yapılmıştır. I 
Genel S.,kreteri Fikir Tuzer ve: nin devamı müddetince buluaduk- akat habenn hayret verici nıahiyetl• Bu merasim<le Part, Reı.ı B. Re.şad nın kurt~lması demektır. Bu top. I ::-- .K.~rın~ ölii _yıka:vıcıdır. Yıka
p . i ·m h 'et' • 1 ı 1 ' binaen bu deliller kA!i gôrülmedı. :'.limoroğlu, Amerikanın İst.ınbul Baş raklar şınıdıye kadar Yunan ve I dıgı olülerın agıılarını muayene 

leketlerinc iade etmek. , 
4 - l'ransa)·a iaşe bakımından 

yardım ederek ızlırap »e açlığa 
kabil oldugn kadar nihayet ver-

art: u1t1om 1 e ey 1 aza arı, ı 1arı yerde durmak suretlle ih.ti(e e Zannederim kı pazar gunü idi bu ha· konsolo~u ve talebe veWeri hazır bu-
meb uslar, Hava K1Hum11 Ba~kanı . f k ·Ienıi~lerdir. il>eri aldığım vakit inanmadım. Fakat lunmuşturo Sırp boyuduruğu altında bulu"u- eder bana söyler, ben de altın di~-
ş .. k .. K ak G lk ~·ıı· ış ıra e) . ' . ı , 1•1 1 b ı yordu. Adaletin ve hakikatin Mih- lerı"nı· ""kerı·m, nı'tekı'm, barııthane mek. • u ru O( , ene nrnaay, .... ı ı B d bando matem h=-- ... ~'i tanı.yan ve onwııa ıyi Amanca l\1erasirne Istk d marşı 1 e aş anmıs -.. 
Müdafaa Vekitleti ve diğer veliiı· un 

1
• 0 sonr:ir manga asker ta- ,(Onu~rıcak bir nıemuru derhal gönder- n1arşı nuiteakip Başmuharrlrimız İitan- ver devl-etlerının idaresi altında müdürü Raifin baldııı Raifenin 5 - İklısadi sabada Fransız sa

nalİ müesseselerinin çalışma im
l<anlarını n Alman sanayii ile el
birliğini temin etmek . 

letler erkan ve rüesası, Ankara vası ça mış ve .. . . !im. BLı e>-nada da Hess'ln deliliği ve bul mebusu Abidin Daver genç me- nihayet bu yeni Avrupa camiası dişlerini sökerken yakalandım, de-

v ti Bel d
. .,_. . T d • rafından havaya uç el ıbtıram ah- • .ıtoçyaya uçtuğu hakkındaki Alman ;zunlara bır hitabede bulunarak ezcüm- bölgesinde de muzaffer olmasın. . . 

a ve e ıye acıtiı aa ognn, b b" in . bl"' ıkt B. 1 h bi faraziye ı d ı t. ki• mıştır. 
·ır - 1 kk .. 11 f1 yapılmış ve unu ır ırmay sıı- .e ı,.. ç ı. ınaena ey r e em ş ır . dan dolayı bütün Bulgar milleti 

• 
"!ı !..,~ueueseü· er .

1
v
1
e _teşHe uKer 

1

, bay ile diğer hatiplerin aziz şehit- •cya ihtimal telakki edilen kafi bir Sizlere vatan için vazifeye kooan 
1 1 

Şahit olarak dinlenilen mezarlık-
treann vem messı erı, ava u- 11ahiyet ahnış oldu. f\.Jehmetc:itin evinde b..-aktığı Emine- bahtiyardır. Bulgar mil eti Bu ga- lar memuru Necmi: 

rumu erüııı Merke7. Komut~nı, !erimizin hatıralarını canlandıran Londra, 15 (A.A.) - Bugün hal- ciğini fedakhlık ve feragatin; nümune ristan birliğini tahakkuk ettirmış 
Bütün bu işbirliği .-e kalkınma 

hareketlerine mukabil Fransızlar
dan istenecek kolaylıklar derece 
derece şunlar olabilir: 

Emniyet Dir~törü, Hava Kunımu- ve onlara karşı bütün milletçe du- kın ve gazetelerin dikkatleri yine olarak göstereceğim. Biliyorsunuz ki olan Mihver· devletlerine ve bu - Bakırköy mezalnğı önünden 

1 . ·ı ·ı ti 1 •. b• I t .. 1 . h 'k l'd t İstikliıl harbinde Eminesile hem tarla- devletlerin şefleri olan AdolI Hit- geçiyordum, bir de baktım ki bir u mensup subay ar, sıvı pı o 11rı yu an en ıyı ıs ere ercuman o an Jless.ın a:rı u a e macerası e ra- snda iki büklüm çalı§mıs, heın de yav-
Barp Okulunu tahsilde buluBan hitabeleri takip eylemiştir. Mear- fında toplanmıştır. Efkiırı umumi.. rusunu Cöğsline \!asarak cephane taşı· 'er ile Benıto musoliniye ebediY'en adambir tabutu çıkarmış, elinde
hava sımfı talebeleri ile Hava Ku- sime nihayet verilirken Başvekil yenin bir kısmı Hess'in Almanya- mıştır.• ninneltar kalacaktır. Bulgaristan ki bıçakla dişlerini söküyor. Bu 
1'1111ln ,edildi talebeleri ve çok ka- Doktor Refik Saydam asker ve dan kaçışında Alman makim"sinin •Sizden de bugünün münevver Enü- tiç taraflı pakta iltihakile Avrupa. fed vaziyeti görünce ürperdim. 
la1ıalık lıir halk küt~t'llİ buır b~~- jandarma ihtiram lut'aları ile Türk inhilıili alametini görmektedir. Da- ~=~ ı!";"~ \~~~:;'..;.m~iı:~~~~ da yeni nizamın teessüsü için im- Polise haber verdim. Adamı rür-. 
humıupr. Bütiln daıreler ve mu- B Kununu ıediklilerini teftiş ha mutedil mi4ahiUer bu kadar i. ğe hitabesinde Türk istik!Alini ve Türk kanları nisbetinde iş beraberliği mü meşhut halinde yakaladık. 

1 - İspanyaya el uzatabilmek 
ve Cebelüttarık'a taarruz eylemek 
için Fransız topraklarından askH 
ıeçirmek hakkı. 

Z - Akdeniz ve Bahrimuhlt 
Fransız müstemlekeleri sahillerin· 
den üs olarak istifade. 

-)erle teşeklrlilltr tarafından ·~:.iştir leri gitmiyorlar. Bunlar, cumartesi bürriyetini emanet eden Ölmez Ata- yapmak hususundaki kat'i azmini Muhakeme neticesinde Abmedin 
bava şehitlerimizin kalıirlerine ko- eyUI · _._ d k" b merasimi günkü hadiseyi Alman hükitınet tür!< istiyor, inki!Ap ve Cümhuriyetin ifade eylemiştir. Revizyonist bir suçu sabit görüldüğünden bir ay 

ı 1ı: "-- .. d ·ı • la ·· us meyumnın a 1 u koruyucusu Milli Set istlyor,bütlln va-au ma ..,......e ıon en mış o n yu- takiben ukeri ve sivil tayyareci- erkanı arasında bir noktai nazar lan isliyor.• memleket olmak l\ibarile Versay hapsine, mezarlık bekçisi tsmailin 
ııe yaluıı çelenk Zafer Anıtını çev- kir: b. b , t hit ihtilafı olduğunun alanreti ve Al- Abidin Daverin hitabesinden sonra sistemine karşı mücadeleden hiç suçu olmadığı anlaşılarak beraeti-

3 - Suriyede üsler temin etmek. 
4 - Fransız donanmasının ha· 

kiyesinden İngiliz harbinde istifade 
eylemek. 

-temekte idi. Merasime verilen bir lerden müre ep ır eye "' - man ı"tibanna ın· dı"rı·ıen mu'' hım· bı·r · b' h li k 1 1 B 1 ~ mektep müdürü Türkçe ve Ingilizce ır zaman a a mam~ O an u - ne karar verilmiştir. 
lpret ilserlae yapılaa ve lıeJ dakl· Uie ılderek hava kurbanlarımızın darbe addetmekle beraber hemen bir nutuk söylemif ve bilahare 27 me- ~aristan daha bidayetten itibaren __ -.o.---
lıa ıürea ı•tinm sükiitu ile .... Jan. meurlannı aiyaret eylemişler ve bır· netı'ce m"armaktan uzak bulu· zunun diplomalarlllDl tevziini mütea- ··ç1 pakt .d.l hakkanı· etı· bı"r .,.,., 1 dır ._..,. u Ç a a ı ve Y ı Beyoğlu t üncü Sulh Hukuk Hakimli-L .__.. a Jı:ıt'a'·rı -ıenLJer koymaı ar kip misa!irlere bir çay ziyafeti veril-
mıt. ••er ve ,.nuarm .. ~- • · nuyorlar. Hess'in beklendemidk zi. miştir. barışın tesisi için yegane garantiyi ğinden: 

Mareşal Peten mütareke esna· 
ıında •şeref •·e haysiyete• münafi 
bir harekette bulunmıyarağmı mil· 

Lİ 
yaretini izah için bir çok fikirler ~östermekte idi.> 

Al ı BY ADA ileri sürülmektedir. Bazıları Hess- H• d• t N Eg" er Almanlar harbi man ar in Almanyadaki vaziyetinin tehli- )0 JS an azJ-
Cllat tarafı 1 ı.ci uJf8da) Kahire, 15 (A.A.) - Orta şark kede bulunduğunu ve Gestaponun d d k kazanırsa . 

alnade etmektedir. Bllllon tıseri· İngiliz umumi karargahının teb- 'kendisini bitaraf bir memlekete n e İ İ: Londra, 15 (A.A.) - Müstemle-
ae, İDıtlis büınimeti, Suriye tay· liği: bulacağını ve emniyette bulunmı. ke nazırı Lord Moyne, Nyassa. 
ıare aeydanlarında Alman tayya- İngiliz kıt'alan Sollum ve Tob.. yacağını düşünerek İngill'Creye il- (Baş tı.rah 1 inci uyfada) land himaye idaresinin tesisinin 
erlerme karşı harekatta bulunul· ruk ınıntakalarında şiddetli devri· Uca ettiğini tahmin ediyorlar. Bu •- Hiç beklenmiyen Balkan mu 50 nci yıldönümü münasebetile 
masana tam salahiyet vermiştir. ye hareketlerine devam ediyorlar. \efsirle Hess'in İngiltercnin mağ- harebesinin Almanyay tahmil et- dün akşam radyoda söylediği bir 
Öğrenildiği•e göre, Alman tayya· Habeş vatanpenrerlerile birlı1<te IUp olmak ihtimalini varit görme. tiği gayretler Hitlerin Türkiyeye nutukta ezcümle demiştir ki: 
releri, Suriye tayyare meydanları- harekette bulunan cenubi Afri· diği neticesine varılmaktadır. doğru muzafferane bir yürüyüş •- Eğer Almanlar harbi kaza-
81 Iıir tramplen olarak kullanmak- ka kıt'aları Ambaalagiyi setreden Diğer bazıları Bitleri hamil bu. hakkındaki projelerini altüst etmiş nırsa, Afrikada medeniyet ümidi 
tadırlar. iki mühim mevzii 12 mayısta zap- lunan bir trenin yoldan çıkarılma- olabilir. ' kaybolacak ve Afrika milletleri, 

Kahire, 15 (A.A.) - İngitb te1t- tetmişlerdir. O gün 24 İtalyan su· sı suretile Bitlerin hayatına karşı Iraktan baseden Amery, bu mem Alman efendilerin emri altında 

Beyoğlu Taksimde &vinç caddesin· kerreren ifade eylemişti. Binaen
de 188 numaralı Yanas Palas 5 No. da. aleyh eski müttefik Britanvava ta• 
ikamet eden ve elyevm Ş.şll Fransız 1 . . . ·· :. · 
Lape ha<tahanesinde ıedavi altında bu- rıhınm )'aı;adığ~ en muşkul anla· 
lunan Gala tada Kefeli Hüseyin Han ıo ı rında arkadan bır hançer saplamak 
numarada vapurculukla il}tigal eden, istemiye<:eği tahmin olunabilir. 
Yusuf oglu ve Hafize P'atmadan doğma Fakat bugünün şartları içinde ha· 
Manbullu _1307-1308 .dotur:ılu !~mail kiki bir Fransız - Alman anlasma· 
liak.kı Denııa.şarun aklı malulıyetı he- 1 • , 

kim raporuyla tahakkuk etmiş ve bu sının hır ucu şu veya bu şekılde 
h~1 harcını mvcip görülmüş olduiun-,, Büyük Britanyaya karşı müteyec• 
dan 18/1/941 tarihinde hacir altına a- rih olmamak ta biraz zordur. Bu uz 
.Jınmasına ve mahcure müteaBik işle- )aşmadan Mister Eden ·in teessüı 
rin vasi tayin ~ilen Doktor ~ıurat Can l duyamsı ve bu bapta endise izha. 
kat ve Avukat Nimetullah Gökselman 

1 
t . h' d h k d ··ıd· 

tarafından görülınesine karar verilmiş e mesı ıç C a sız egı ır. 
olduğu ilAn olunur. 941/57 Hüseyin Şükrü BARAN 

liği: bayı ile muhtelif rütbede 2375 İtaL hazırlanan suikastın muvaffak ola- lekette çok tehlikeli bir vaziyetin esir vaziyetine düşecektir.• 
Ra id Alinin Mihver dostlan yan ve 32 yerli esir alınmıştır. ile- maması üzerine Hess'in alelace lahaddüsüne ramak kalmış oldu. ,_ Afrikanın bütün kısımları İtalya Kralı Yanyada Sahibi: E. 1 Z Z E T, Neşriyat 

aezdindeJd müstacel talepleri üze-ı ri hareketi devam etmektedir. kaçltğı, diğer cürüm ortaklarının ğunu söylemiş ve şunları ilave et- 'lalkı, şarki Afrikada İtalyan ta-
rine hir miktar Alınan tayyaresi Daha cenupta harekat bütün ise yakalandıkları hakkında sa~ih miştir: hakkümüne nihayet veren İmpa. Direktörü: Cevdet Kar•bilırin Roma, 15 (A.A.) _ İtalya kralı, 
pmdi hak'ta bulonınaktachr. Bul cephelerde memnuniyet verici bir maıumata sahip olduklarını iddia •- Biz Raşid Ali ile avenesini ratorluk ordularında arslanlar gibi Buıldıiı yer. •Sol\ Telcraf• dün El basanı ziyaret ettikten son. 
tayyareler Mihverin tabrikitçıla· tarzda devam ed '"or. Adisababa- ediyorla,·. oyunlarını açık oynamıya mecbur 'arpışmışlardır.• MatlıHsı ra Yanyaya gelmiştir. 
nnı, propagandarılarını ve müma- nın cenubunda 13 mayısta Göller Diğer bazı kimselere göre de ettik. Onlar da Alman yardımının --------------------------------------------
111 mtlteha15ıs)annı getirmişlerdir. mıntakasında cereyan eden muha. Hess hararetli bir Bolşevizm a- vaktinde yetişeceği ümidile istedi- ı-----"7.::--~~----....,~~"~"~~-----.,..----~~ 
Bautl ula ve tH~~~1andi.ye mıntakaların· rebeler neticesinde 9 hafif tank iğ- leyhtarı olduğu için Almanyanın ğimiz gibi yapmak zaruretinde ..J~. ·-~-?«_~.-----

a v ye .,... n ır. tinam olunmuştur. şimdiki siyasetini tasvip etmedi- )<aldılar. Biz bu suretle tam za. ::?--::?· O"/..-«;:/.-
IBAKA GELEN TAYYARE- ASKERi MAHFİLLERİN ğinden yakında Hitlerle Stalin a. manında hareket etmiş olduk. İt-

LERİN ADEDİ MÜTALEASI rasında daha sıkı bir itilaf yapıl- tihaz ettiğimiz hattı harekette Ira-
Kahire, 15 (A.A.) - SaliJllyetU Kahire, 15 (A.A.) - Askeri mah ması imkanı önünde Nazi idealine kın istiklaline zarar verebilecek 

mahfillerin mfitaleasuıa aöre, Sn· fillerde söylendiğine göre Garp çö- karşı beslediği imanı kaybetmişti:". hiç bir niyetiimiz yoktu. Esasen 
riyeden ıeçen Alman ta7yareleri- liinde harekata devam edilmekte ,HESS İNGİLTEREYE , memleketimiz !rakın istiklali uğ. 
ııln ııııyısı 31 kadardtt. Tayyareler- ve bu harektıt bir nevi top oyunu. NtçlN GELDİ? runda elinden gelen her şeyi yap-
de Alman lpreti yoktu. Fransu na benzemektedir. Pazartesi gün· Hess'in diplomatik ve vazife ifa mıştı. Hatta ben bizzat, bundan ev· 
lpretlerinl. taşıdıkları •ndmalrta- kü Alman ileri hareketine muka· etmek üzere İngilterey-e geldiği ' velki kabinelerin birinde nazırhk 
dır. bele eden İngiliz kuvvetleri teşeb.. hakkındaki faraziye şimdiye kadar ettiğim bir sırada bu istiklalin ve 

Yine amldıjuıa ~' bu tay. büsü ellerinde bulundurarak Sol- tahakkuk etmemişe benzemekte- rilmesinde Amil olduğumu söyliye-
7areler ukllye taYJ111'eleri olma- Inm mınta1uısında düşman motöır- dir. Fakat bazı kimselerin fikrince bilirim. Biz Ira,ın, serbestçe aktet-
JIP yahm mütehassısları ve ıivil- beliti · lü devriye müfrezelerini tamaıni. · Hess'i Hıtler göndermemiş. tiği ittifakın hükilmlerine riayet 
leri bimil bulunuyordu. 

Beyrut, 15 (A.A.) _ Suriye ıö- le püskürtmi4 ve Tobruk etrırfın- ti~. Ancak Hess Alman camiasının etmesinden başka bir şey istemıyo.. 
nüllülerinden mürekkep illı: kafi· da düşman kollarını hırpalamış- diğer bir kısmı tarafından tavzif ruz. Irak bu ittifakı kendi emniye-
leler lrak'a hareket etmltlerdlr. !ardır. edilmiş olabilir. Bu nokta ancak tinin miiessir ve yegAne garantisi 

Dombay, 15 (A.A.) _ Hahlıeal· büyük bir dikkatle yapılacak in- olarak kabul etmiştir.> 
ye İoıili• mültecilerinin Bombay'a MI. PeteDİD celemeden ve Hess'le cereyan ede-
11111V-lat eden llOn grupuna dahli !.'U görüş~el~rden s~nra anlaşıl:'", lngilizler Suriyede 
Baltlıııniye'deki İnciliz kadın ve d ki caktır. Şımdilik bılınen Hess'ın e arasyODU mazisidir. Hess ortakları kadar CBq tu.b 1 inci sayfada) 
fGC111ılarmm bomba, prapneller, 
mJtralyös ıfirilltflleri ve obüs pat· (Bq tarafı 1 inci uyfada) merhametsiz ve gaddardır. Hess, Eden demittir ki: 
hm•lan arasında Basranm nasıl cereyan etmekte olan müzakereleri ef· Alınan meratip silsilesinde ihtiras- Bu huoataki va:ııiyetimizi Vichy 
tabliye edilılllfni anlatıyorlar. yıız oeııceıendlrebllecek. olursak, Fransa !arının icabettirdiği her vesilede htikiimeti pekiIA biliyordu ve hiz
lıifl kadar olan Ye Mn olması muh· mailubi1eüıı.I lkliham edebilecek ve kan dökülmesi pahasama yüselmiş zat kendi taahhütleri, vecibeleri 
lıemel ı.uıonaa ha p6pa dahli olan- dünyadaki büyük Avrupa ve milstem· sevimsiz bir şahsiyettir. Bunun .i- hakkında WI bir iprettir. 
laffan ı.ırtaçı •aldkaten acm :: .. ıı:~~~ mevkimi muhafaza eyliye- çindir ki Hitlerin •Ağ eli. nin ma. Bu bHiııetlen Birleşik Amerika 
lnırtulmqlardır. Mülteelleri nalı:· ifte aziz doetlarım buclln sizlere a&r· zisine en ziyade uyan tahmin, vak· hükümetlnln tamamile haberdar 
leden tayyarelere Rafid Ali taraf- ltıyeee&mı bundan ibarettir. tile başkalarına reva gördüğil ce- edilip edilmediği hakkındaki suale 
tarlaruua a .. tıJı:Jan at- muvaffa- TEBı.tG EFKARI UMUMİYEYİ zanın şimdi kendisine tatbik ediL de Eden: Gayet tabii, evet cevabı-

• -• TATMİN ETMEDi · d k kar • tir lnyetalz elma...,•. f--'lls m"_.__ mesın en or ak kaçm1ş olma- nı vermıı • 
..-- -· ""•~- Vlehy, 15 (A.A.) - Nazırlar Mecli- • •) 

leke nezaretinin birçok ııeneler J. •inin dıinkil içlimaından sonra mühim sıdır. Almanyada yeniden kanlı Londra, 15 (n.n. - lteuter •· 
rakta kalan ve pmdi lıarıslJe be- kararların tebllt edU~i bekleniyordu. bir temizleme hareketinin Hess'in Jansı bildiriyor: 

~f\PARA 
\ BAYAT 'f ARl!jlNIN 

DİREKSİYONUOUR ,,,_..., - -

T. iŞ BANKASI 
Küçük tasarruf 

hesaplan 
1941 ikramiye planı 
DŞİDELER : 4 Şubat, 2 Mayii, 

1 ~ 3 İklncltepin 
larllılerinde yapılır. 

1141 İkramiyeleri 

1 adet 2000 Llralık 
s.ıooom 

1 " ?50 " 
.. " 500 " 
8 " 2&0 .. 

3$ n 100 • 
IO ,. &O • 
300 " 20 • 

=2000~Lln. 
= 3000- • 
= 1500- • 
= 2000- " 
= 2000,- " 
=3500- " 
= 4000- ,, 
=6000- .. 

. . ' . . . 
IDAllUINI 811.111 IS BAM KASINDA 
jKRAMiYELi HESAP AÇAR 

Nafia Vekiletinden 
Diyarbakır - Meydan arumda" yapılacak ilti kilometrelik demlryol ,,.. 

be hattı inşaatı kapalı zarf usullle mllnakıısaya konulmuıtur. 
1 - Mflııakasa 20.5.941 tarihine teıadilf eden salı günU saat nn altıda Ve-

kAletimlz demiryollar lrıfaat dalresinde'ti komisyon odasında yapılacaktır. 
1 - Bu işin muhammen bedeli 46000 liradır. 
a - Muvakkat teminatı 3450 liradır. 

4 - Mukavele projesi, eksiltme prlııamesl, bayındırlık işleri ıeneı pn 
nanıesl, fenni 111rtname vahidi kıyaail fiyat cecleeli, plAn ve profilden milrek
kep bir talnm mOnakua evrakı 230 kunıf mukabilinde demlryollar inpat cıa
lreohıden tedarik olıınabilir. 

5 - Bu münalrauya linııeit isteyenler referans ve diler vesikalannı b~ 
latidaya bağhyarak milnakasanın 7apılacatı tarihten en az Uç gün evvel ve
kAlete vermek surelile bu iş için ehliyet vesikası isteyecekler ve bu vesikayı tele 
lif zarfına koyacaklardır. Münakasa tarihinden en az üç &ün evvel yaptlmarn.ııl 
olan müracaatlar nazarı dikkate alınmıyaeaktır. • 

raher Hindistana ıelmit olaa yiik· Nazırlar Meclioinden sonra neşredilen kaçmasına sebep olması bütün Na- Londranın iyi maliimat alan nı~h 
sek lıir memnro Basrau sllklinet ~eııml teb,lig. ise _büyük kararlar bekli- zi makinesinin sarsıldığına delalet fillerinin mütaleasına ıöre, Hari- !=:t:;ND~'ONcO İCRA ME· 

t lclu...__ .u 1 mJ.+ı.. yenlerin u~ııdlennı tamam•le talının et etmez. Fakat Alınanyada nokta! clye Nazırı Eden'ln hngün Avam 

6 - Telı:lif verecek olanlar teklif zarflarını iki bin dört yüz doksan nu
maralı kanunun ve eksiltme ıartnamesinin tarifatı dairesinde hazU"layard 
münakasanın yapılacağı saatten bir saat evveline kadar numaralı makbuz ıno
l<ebillnde demiryollar inşa.at dairesi arttırma, eksiltme ve ihale koınis)'onll 
ballı;anlı&ıııa vereceklerdır. (24U·2UO) mevcu o •-a avY e .~. memlftir. lltha.ı edilmiş bulunan ve 

ING!Ltz KUVVETLERİ ARASINDAKİ yakında ilAn edilecek olan tedbirler nazar ihtilıiflan Alman hükılmeti KamarDEmda y•ptığı beyanat Su-
IRAKLILAR KAÇIYORMUŞ arasında -.ı evvelce de haber veril- erkanının önünde zorluklar bulun.. riye l3~ yare meydanlannın Al-

Batdad, 15 (AA.) - R .. mı bir teb· diti cibi ilcaı masraflarının tenzili bu- duğu ve tedhiş üzerine bina edilen manlar tarafından kullanılması 
Iraklılardan bir çotu kaçlDlflır. l"inı· lunınası muhtemeldir. meşhur nazi vahdetinin gözüktü''" me•rlesinde .İngiliz hükumetin.in 
rllerin mıktan miltemadiyen artmak• İki mıntaka arasındaki hudutta his- e;u hatt b k t t bütil h ) 
tadır. ledilir derecede tacti!At yapılacağı ve kadar sağlam olmadığını muhak- ı are e ın n n vuzu u ı e 

Irak lıükOmetl, halA dU.man lntalan renlden bir mıktar Fransız esirlerinin kak surette göstermiştir. aydınlatmıtbr. .. . . 
arasında bulunan Iraklılara bugünden ıerbesl bırakılacağı da söylenmektedir. Bu vaziyet karşısında Alm Bu beyanat gosterıyor kı, Alman-
itibaren bir batta mühlet v~şlir. Amiral Darlan'ın tekrar giderek Von tarafından kendilerine tek~da lnr denizden Trahlns yulıı ile hıç 
Bu müddet bittllden 10nra bunlar vatan Ribbentrop'la ıörüıeceiii tahmin edili- vapılan milletlerin ve b 

1 
der b:ı· mümanaata maruz kalmaksıun 

bainl ı.ıaıu<i edilerek o SUtttie mua- yor. · u meyan a L'b t ki d d · 
mele ıörecekleridr. Baklannda ldAm Diğer taraftan Fransız _ Alman mil- Bitlerle mülakattan dönen Dar- d ığuyay~b.ya~_:. ar; 

1
Y•r ımb~I o.· 

eeıası tatbik olunabileceii Cibl mallan zakerelemln yeniden başlamnsile aıa- lan la hazi müzakerede bulunan u gı ı ıı~ıce _ra .'1 K~\~ 1 mı~ 
ü mOaadere olunacaktır. kadar olrak nezaretlerde baz de>i•'k- y 1· ı· h''k· t• · b' k olmaları varıt değıldır. 

d o.,. ş u ume ının ır arar verme. . . . . . . 
Beyrut, 15 (A.A.) - Basra' an 61re- likler yapılacağı hakkındaki şayialar den evvel Hess'in firarı gı·b· te- Surıye vazıyetının tehlikelerı u-

ııildlğine ıöre, bu limana İngiliz kıtalan ılmdi hakikate daha yakın addedılmek- ı en d b · b 11 • • d · 
ve malzemesi çıltanlmak Jçiıı hazırlılı: ·odlr. resan bir tezahürü nazarı itibare ıunVzam~n za

1
man taan .'{;.ıke ı ı ı 

lar yapılmaktadır. alacakları muhakkaktır ,.e ışının A man zyı ı arşısın. 
Bafdat, 15 (A.A.) - Ofi Fru· kalacııjuu bildirmiştir. ALMAN Miı.u:Tt u.üumEN daki hattı hareketi çok yakından 

m ajaası: BİR EMİRNAME BllUOŞ takip ediliyordu. İstikbalde vazi-
Fevkalide Jılr vaaife He Bieaz Bağdat, 15 (A.A.) _ NefH41llea Londra, 15 (A.A.J - Rudolf Hea, yetin nasıl inkişaf edeceğini derpiş 

Kr~h Thni•unıl'~• nndl.e ~· bir rami teblii, kahve, teker, çay, ::ti Al~~~·k~afı~~'.\::e .:::,~~= t>ylemek mİ ümkün .. değildir. F~kat 
tlerılea Irak Maliye Nuın lıapn on ve uire ıibi, 11.ı. maddeleri retleri kaydetmiş ve İngiliz hava kuv- Fransız • ngılız munasebetlerı da. 
Baidada dönecektir. stoklarının beyaıuuune ile hliıni· vetlerinln bombardımanları yüzünden ha ziyade bozulacak olursa, bunu 

Öfrenlldiiine ıilre laalea Aıılıa- mete •llılirilmeaini -•uıi kıJaq- Alman mllletiııin büyük bir nevmidi Vişi hüküıneti istemiş olacaktır. 
radıı bala11&11 Irak Harbiye Nazın tır. ve telaş içinde bulunduğunu ııöylemlı-

ktl tir. Anlaşıldıtına ıöre, Has, DOk Ha-
Nad Şevket Tahrua ıldece r. Vathıcton. 15 (A.A.) - llarlei- milton'a coıt mühim bir m-ıı hlmll dan uçmak için hazırlıldannı büyük 

l&AK AMMANI PROTflSTO :re Nnueti ytlbek memarlaruı•an bulundutwıu ve Dük Hamilton'u, Mar· bir llı.tiınaır.la yoptıiını beyan etmiştir. 
ETl'İ lılriaiıt h.ilılirdiiine ıere Amerika· ki DoUllaa Ot Clydesdale bulundulu aamil buhuıuuğu harita Hcao"in bu 

•·"'"·t, ıs (AA.) _ Ofi: aıa t--"'• • Irak lhtilAfılllll ••ili zamandan iyi tanııbtını ve İskoçyaya sözlerini te7lt etmektedir. lle!$'ia yolu 
- -

00 doiru Hamllton'un mallkAnesine inmek nutayin için kull•ndığı harita üzerinde 
hak •llktaeti, 1lau a- Jnn. içia tav-t teklifinde bnl111111aiu ilzere uçtuturıu ve Dllk'e blldlrilecell çWlen dairelerin hep>i, uçuş islikame-

•etlert.ia •u•uttald faallyetial haklruıtlald haber uıbudır. mühim haberleri oldujunu i!Ave et· tinin Dük'On malikAnesi olduğuna de
A-• Ealrl aestllatle ıınteııto 8-idat, H (A.A.) _ Oft l'Ha· miştlr. Heaa bu haberlerin fnalltere 14let etmektedir. Hedefinin bu kadar 
etmı- ve hidlselere nluyet ver· m ajaDSJ: ~in büyük istlladeyt haiz bulundutwıu yııklnlnde yere inmesi, Jless'ln mahir 

'9 , __ ._ .. a müa•·-ı .., Tüa u • ..ııal'ala ,,_..b '"-'"--i ve hııilizlerin timdi Almanyada lıA- bir nilot olduiunu da ıöstennektedir. 
-- ......,. ....,.. .... _..,. kim olan istibdadı devirmesine yardım Heıııı' Alman millettıılzı harpten bıl<-

leınlftlr. HHI' ~a· tılmJ da li7ı.ılıllr. 

______________________________.. 

o. Demir Yolları işletme U. M. ilanlar 

Bir borçtan dolayı mahcuz olup 18• 

tılmasına karar verilen kanepe, koltuk, 
halı ve sairenia birinci acık arttu·ması 1 
20/5/941 Salı ıünil saat 11 den 13 e 
kadar Pangaltı Zafer sokak 4.2 numa
rall evde yapılacaktır. Arttınnada t"k· 

lit edilen bedel muhammen kı7metln •••••••••••••••••••••••••••••• yüzde 75 iı\i bulmad•ğı takdirde ikincl 
açık arttırması 22/5/941 Perı;embe gü
nü aynı saatte ve aynı yerde yapıJarok 
en çok arttırana ihalesi .icra kılınacak
tır. isteklilerin &österi1en ıün ve saatte 
mahalJinde bulunacak memura müra
caatları ve daha fazla malfunat almak 
isteyenlerin 940/2339 numaralı dosya
sını tetkik edebilecekleri llAn olunur. 

(5052) 

DOKTOR 
Hafız Cemal 

LOKMAN BEKİM 
DAHiLİYE MtlTEHASSISı 

Divanyelu 18t 
ene ..ııert: Z,11-1. Tel: !!391 

,..mıll!~ll!!'!"~~-
G ii z Hekimi 

Dr.Murat R ami Aydın 
Be:roflu • Parıukkapı, t.am 
Mkak No. 2 - Tel. 41553 
Muayene ve iter «idil ıöz 

Muhammen bedeli (6130.00) lira olan bir liste muhtev.yatı Hastahane Fi
zik tedavı cihazları (29 May13 1941 perıombe) ııünU saat (15,30) da kapalJ 
zarf usulü He Ankara'da İdare binasında satın alınacaktır. 

Bu jşe ginn<"k lı.ıeyenlerin (459,75) Hrahk muvakkat teminat ile kanun\llt 
tayin t>ttiğl ve!lıkaları ve tt"klifl~rini aynı &ün saat ( 14,30) a kadar koml.sY• 
reisliğine verme!eri lAzımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankara 'da malzeme 
p'da Tesellüm ve Sevk Şefliğinden da~lılacaktır. 

dairesınden, Haydarp&'"' 
(3717) 

latanbul Komutanlığı Satınalma Komiayon 'u ilanları \ 

Muhtelif cins 15 kalem yapı malzemesi 20/5/941 ııtınll aaat il de pazat:'. 
!ıkla satın alınacaktır. Keşif bedeli 7119 lira 33 kUlllf olup katı teminatı ıoef 
Ura 90 kuruştur. Şartnamesi her liln komisyonda ıiirlllebilir. İsteklilerin ııe1"' 
li eün ve saatte Fındıklıda satmalma kemlayoauna plmelerl. (3811) 

* Beherlae ?5 kuruş fiat tahmin edilen UHO .._. tnuJı 111/IU ~ 
aaat 11 de lı:apalı zarfla satın alınacaktır. Şartnameıot lıer ııtın kom111.,....
Cör0leblliT. Muhammen bed"ll 8250 lira olup ilk temlnalı 818 lira 50 ku~ 
isteklilerin belli ıün be aaatten bir 1&at öııeeye kad9r '81tllf -ktuplarmı ) 
dıklıda satma ima komi$yonuna -me ı.,rı. (3810 

• 
Appda yazılı iki kalem odun 17/5/941 ııünü -t 11,30 da pazarlıkla~ 

tın alıaacaktır. Şartn..-1 her gün komisyonda IÖJ'Ü)ebllfr. lsleklilerlrı __..) 
&ün ve saatte Fındıklıda satınalma kornısyonuna ıelmelerL (.--
C!ııal Miktarı Muhammen Be. ltat'I teın!DlllJ ~ 

Ton Ll.a K,... Lira xı._. 

ameliyatı fıkaraya paraswlır. Odını 
.,.iiiıiıiııiıiıııiııılimllli•i--.. • Od ... 
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