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1~_ M~yu~ 19 Marıs huş-ün bütün yurtta ~~:~ı!!i -
::ı:;ı;;:z~:au!~::~~en;; emsalsız şenlıklerle kutlanacak 

Şeref bayrağı bugiin Anka~ada 
1 

lngiltere ile 
Fransa arasın· 
da ki gergin-
l_i~ _a_r_tt_ır_ıy_o_r 1 
G.Dentz dedikiJ 

Ortaşarkta düşürülen bir Alman tayyaresi 

Mayıs 1919 u ve onu ta
kip eden müthi'I mücade
leyi ve büyük zaferleri U• 

nutmamak liizımdır. Ebe
di Şefin o eşsi:ı: mücade
lesinde en yakın silah ve 
inkılap arkadaşı, en kud
retli yardımcısı olan Bü· 
yük Milli Şef ismet lnö
nii başımızdadır. O, bizi 
sulha veya harbe, nereye J 

götürürse, oraya gidece.
1 

ği:ı:. Bozguncular 19 Ma
yıstan ibret ve kurıvet a.

1

1 

larak imanlarını tazele
sinler. 

Y-ı Abidin DAVER 

n lkbaharın, bu giizel ayı, balurr 
bayramile başladı; 10 Mayısta, 

istiklal Harbinin İnönü zaferlerini 
.kutladık ve Büyük Milli Şef ismet 
lnönünün kumandasında can veren 
ııziz şehidlerimizin manevi buzu -
runda hürmet ve minnetle eğildik. 
15 Mayıs giinü, Hava şehidlerimizi 
!flikranla anarak kırık kanatlarımı· 
a tebcil ettik. 19 Mayıs Gençlik 
ve Spor bayramıdır. Böylece bü • 
ttin yurdun çiçeklerle bezendiği 
Mayıs, dört sayılı giinümüzü sine • 

Kuvvete karşı 1 
kuvvetle muka

bele edilecek Mısırın eski 
lngilizl;;Suriye hava genel kurmay 
meydanlarını hombar reisi kaçtı 

Irak - Sovget 
siyasi ve ticari 
münasebetleri 

dımana devam ediyor A • El • • • ---o-- zız mısrının yerı- Ankarada teati edi

len notalarla t esi s 

edildi 

-~~~~ ----~ Irakta hava faaliyeti ni bildirene mükafat 

Büyük Kmtarıa Atatürk ve ~en seneki gençlik bayramından bir lntıba. Beyrut, 18 (A.A.) - Suriye ve V e r İ } e C e k 

sinde toplamaktadır. 
Bugün kutladığımı:ı: 19 Mayıs 

Gençlik ve Spor Bayramı, Atatiir
kün İstiklal mücadelesine başla -

Amerika Vişi j 
el çisi Leahg 'i 

çağırdı • 
gerı 

Habf!şistanda 
Italganlar 
teslim oldu 

·Lübnan Fransız yüksek komiseri 
. Bugün 19 mayıs, Spor ve Genç- General Dentz, bu akşam saat do. 

lik Bayramıdır. 19 mayıs, büyük kuzda Beyrut - Şark radyosu ile 
ku,rtarıcı Ebedi Şef Atatürkün aşağıdaki hitabeyi Irat etmiştir: 
Türk vatan ve istiklalini kurtar- Fransızlar Lübnanlılar SU!'i.. 
m:k üzere Samsunda Anadolu top. yeliler! ' ' 
ragına ayak bastığı gündür ve bu Ma,reşal Petenın hitabesini dm. 
gün, ?ütün Türkiye için spor ve !ediniz. Mareşalin nizam ve sulha 
ge_nçlik lıayramı olarak kabul edil. hararetli arzusundan mülhem he

ınak üzere Samsuna ayak bastığı __ 
ınes'ud güne müsadiftir; bu itibar
la çGk daha manalıdır. Sıhtııtli, sağ 

AMERiKA
Donanmaya bütün 

Fransız vapurlarını 

müsadere emri verdi 

Dük D' Asta İngiliz
lerden teslim şart· 

lann• sor:du 

mıştlr. Bu bayram, memleketin 
her tarafında bugün kutlanacak. 
tır. Bu münasebetle, bugün, resmi 

(Devaını 4 üncü sayfada) 
---<>---

dai. eki tatilfuı:. 
Bugün, bu münasebetle şehri-

lam ve gürbüz bir gençlik milletin 
limidi ve istikbalidir. 19 Mayıs 1919 

_ _.....-

günü de, ümidsiz gibi görünen ka· 

ranlık günlerde, Ebedi Şefin Sam· ı------------
aunda Anadolu toprağına ayak bas
masile doğan bir ümid güneşinin 

mizde de öğleden evvel Taksim 
meydanında, öğleden sonra da Ka
dıköyünde Fenerbahçe stadında 

nurlu fecri olmuştur. 
Mustafa Kemal Paşa, Samsuna 

çıktığı gün, Grtalık kapkaranlıkb. 
Dört gün evvel, 15 Mayıs 1919 da, 
dünyayı diledikleri gibi paylaşabi • 
leceklerlnl sanan gafilİer, Yunan -
lıları İzmire çıkarmışlardı. Mcm -
leket düşmanla dolu idi. •Cebren 
ve hile ile aziz vatanın, bütün ka· 
leleri zaptedilmiş, bütün tersanele
rine girilmiş, bütün orduları dağı· 
hlmış ve memleketin her köşesi 
bilfiil işgal edilmiş• idi. •Bütün bu 
şeraitten daha elim ve daha vahim 
olmak üzere, memleketin dahilinde 
iktidara sahip olanlar gaflet, dala
let ve hatta hiyanet içinde> idiler 
ve •bu iktidar sahipleri şallsi men
faatlerini, müstevlilerin siyasi e -
ınellerile tevhid. etmişlerdi. ·Mil
let, takrü zaruret içinde harap ve 
bitap düşıııiiş· idi. 

Devletin başı ve milletin babası 
olmak lazım gelen padişah bile. 
yalnız keadi zevk ve safasıııı, ken· 
tli taç ve talıtını düşiinerek düş -
manlarla el ve işbirliği yapmıştı 

Bir sürü hain, milletin son manev' 
kudretini de kırmak ve kendisini 
artık ölmüş Glduğuna inandırma! 

için ellerinden geleni yapıyorlar 
dı. Divanıharpler, harp mes'ullcr'· 
ııi cezalandırmak bahanesile ml'llc 
tin son ümidini, son imanını dara 
ğacına çekiyorlardı. Tarihin en kc 
ranlık günlcrdcuberi asırlarca hiı 

ve efendi yaşamış büyük Türk mi' 
Jetine zillet ve esaretten başka kur 
tuluş çaresi kalmadığını telkin ede 
sefiller, saltanat tahtından nezarr 
Ve ayanlık kGJtukJarına, gazete ld< 
relıanclerine, idare ve zabıta mn 
kamlarına oturmuşlardı. Bunb 
milletin uğradığı büyük felikc , 
haldı bir ceza addediyor, bu haksız r 
zulme karşı milleti mukavemete 1 
teşvik eden fedakar ve namuslu va
tan evladını lekeliyor, hapislere tı· 
kıyorlardı, Millet Meclisi dağıtıl -

(Devamı 4 üncü sayfada) 

Amerika harbe 
hazır vaziyette 
Kopenhag, 18 (A.A.) - Stefani 

ajansından: 
Vaşingtondan gelen haberler A -

merikanın Vichy hükumeti nezdın
deki sefiri Amiral Leahy'nin Fran
sız _ Alman anlaşması üzerine geri 
çağırıldığını teyid etmektedir. 

FRANSI VAPURLARI 
MÜSADERE EDh·FCEK 

Londra 18 (A.A.) - Daily Mail
in diplomatik muhabiri yazıy<ll": 

Londrada mes'ul mahfillerde bil
dirildiğine göre, Amerıka B~le,'i~ 
Devletleri, §imdiye kadar hiç bır 
:aman olmad!ğı derecede harbe 
"irmeğe hazır vaziyettedir. 
" (Dnamı 4 üncü sayfada) 

Habeşistan valisi ve İlalyıın kuv • 
vetleri başkumandanı Dük D' Aosta 
YAZISI DÖRDtlNCO SAYFADA 

DÜNKÜ F b h MAÇLAR ener a çe ve 
Beşiktaş galip geldi -lstanbulspor ve G. Saray berabere kaldılar 

• 

merasim yapılacaktır. 
Bu merasime, İstanbuldaki res. 

mi ve hususi bütün liseler, kız 
(Devamı 4 üncü sayfada) 
-~ 

Dük Spoleto 
Hırvat Kralı 

ilan edildi 

Berlinin manidar 
Bir tekzibi 

Hırvat - Alman 

komisyonuna 

İtalya alınmadı 

Romada yapılan tören 

Roma, 18 (A.A.) - Bir Hırvat 
heyeti bu sabah saat 9,30 da Ro
maya gelmiştir. Bu akşam 22 de 
dönecek olan bu heyet, 50 si resmi 
sıfatı haiz olmak üzere 100 kadar 
kişiden mürekkeptir. Heyet arasın 
da Ante Paveliç, on kadar Hırvat 
nazır ve müsteşarı, ordu maresal 
muavini Wladimir, Ustaşi parltsi 
sekreteri Larkoviç, Zagreb katolik 
Peskaposu, Zagreb baş müftüsü ve 
daha bir çok şahsiyetler vardır 
Hırvat heyeti Villa Madamaya in. 
miştir. 

KRAL İLAN EDİLDİ 
Roma, 18 (A.A.) - ,Ante Pave

liçin talebi üzerine bu sabah Qui
rina sarayında Dük de Spoleto 
Hırvatistan Kralı ilan edilmiştir. 

İTALYAN. HIRVAT 
ANLAŞMALARI 

v . Roma, 18 (A.A.) - Bugün öğle 
\';Z:'i:'J 1 üzeri Vene~k sarayı?da İtalyan_ 
w~"''' · Hırvat arazı ve askerı anlaşmaları 

imzalanmıştır. 
inbba. (Yuw 3 üncüde.) · (Devamı 4 üncü sayfada) 

,r~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!I!!!!!~~----------~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!,,_!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~, ... 
~Hazreti Muhammet ve lsl/im Ordusunun Muharebeleri (1 
I\ Üstad Ziya Şakirin bu mühim eserini yakında neşre başhyoruz ~l 

d 
İngiltereye mü
zaheret etmek 
kararında 

ıbnissuud Raşit Ali 

ile ...h.emfikir olma

dığını bildirdi 

Kral İbnlssuud 

Kahire, 18 (A.A.) - Reuter: 
Öğrenildiğine göre, Suudi Arabistan 

Kralı İbnissuud1 Irak Maliye Na2.ll"ı 
Naci Elsuudi paşayı kabul ettiği zaman 
;endisine aunları söy1emiştir: 
,Raşid Ali ile, takib ett;ğı siyaset 

hakkında hem fikir olsaydım şimdiye 
·:adar ona yardım etmiş bulunurdwn. 
\j;ab m;Jletinin takib etmesi lazım ge
~en yegane yol ingiltereye müzaheret 
otmektir.> 

r-!:A~l~-

Atlantik 
MEYDAN 

- Muharebesi 
Yazan: Abidin Daver 

Bu mühim askeri makaleyi 

yarınki sayımızda bulacaksınız 

~---------------J 

Kahire 18 (A.A.) - Mısır hükQm.,ti l\Ioskova, 18 (A.A.) - D. N. B. bil
eski Mısır genel kurmay ba~kanı Aziz diriyor: 
~ısrinU, ne'.ede bulunduğunu bildi- Resmi kaynaktan tebliğ edildiğıne 
~e. bm Ingıhz lırası mükafat vaadet- göre dUn Ankarada Sovyt>t Büyük El
mışt~. . ~si Binogradof ile Ir.ıkııı Aukara Elçi-
Mihv~r tarafta~ı sayılan Azız 18 ~ta- sı KBmil Ocyl8.n1 ikj nu"nll<.:it.et arasın

y~ta. iki Mısır dıplomatının idaresinde- da dip!omatik ve ticar! münasebetler 
kı bır tayyareyle Almaza hava meyda- konsolosluk münasebetle-rı hakkında. 
nından hareket etmişse de, hava kon- notalar teati etmişlerdir. 
trol memurlarının dikkati sayesinde tay . · · . 
yare karaya indirilmiş, fakat inerken IRAKIN MOSKOVA ELÇIL!Gl 
telgraf tellerine çarparak düştüğünden Beyrut, 18 (A.A.) - S\efaııi ajansın. 
içmdeki üç kişi kaçmıştır. dan: 
Bunların Kahireye gelerek gizlendik- Bağdad'dın alınaa bir habo?e aöı• 

!eri zannediliyor, Hikmet Silleynıan Jrak".:n Mo<kova el· 
Ele geç1riJen bavullardaki kAtıtıar çil.ıine tayın edil:mişıil. 'Yet"ıi aefi1· der

ve fotoğraflar Aziz ve arkadaşlarının/ hal vazifesi ba:ı. ına gide.-<~ktir. 
memleket emniyetine muhali! faaliyet- _ _ __ _ 
te bulunduklarını şüphe götürmiyecek / - -
derecede göstermiştir. 1 H " d • J 

Bunlarm tevkifleri için büyük gay- a 1 s e e r V e 
retler earfedilmektedir. Başmuharrirler 

Yunan başvekili 
heyecanlı bir 

nutuk söyledi 

Nihai zafere kadar 

harbe devam edilecek 

Hanya, 18 (A.A.) - Ege ajansı bil
diriJ>or: 

Yunan Başvekili Emanüel Çuderos 

- ikdam 

r 0.kuyuculaTına yeni biT l 
hı~eııe . bulunmak üzere 1 

1 &13mal bıT stitun açmakta. 
1 dı'. .. Maruf muharrirler.. 

mızın akşam gazetelerinde 
; neŞTemkleri miihı... baş 

' makaleleri •Hadiseler ve 
BaşmuhaTTİTler. başlığ: al. , 

tında iktibas edeceğiz. 

dün Gmt halkına fil heyecanlı hitabı YA r"ı/N 
yapmıştır: ~ 1 ' -

Bugünkü mOşkill ııarUarı karşılamak 
ıı~ı:md.• göst~rdi~~iz tedakarlık ve Akşam gazetelerinin 
ltımad zıhnıyetı, Gırıt halkının uzun. 
gürültülü fakat şanlı tadhmde büyUkıbaşmakalelerinin öz!ü 
zorlukları iktibam içın daima gös~rmiş 
·lduğu yüksek zihniyettir. Siz her za- hulasalarını iKDAM' 
nan kahramanlık gösterdiniz ve milU 

(Devamı 4 üncü sayfada) da Okuyacaksınız, 

Harp n!rede biter? 
Yazan: Seliimi izzet SEDES 

Harbin hududları Büyük 1s • 
kenderin tahayyül ettiği inıpa • 
ratorluğu da aştı. Varşova, Nar· 
vik, Adis - Abeba, Paris, Sol • 
lum, Atina, Şam, Bağdad ... Bu
bi bu derece yayacak vasıtalan 
hazırlamış olan bugünkü mede· 
ni insan havsalası bu yayımın 
kar§ısında gayriihtiyari dura • 
lıyor ve bu vaziyeti içine sığdı • 
ramıyor. Sürpriz kelimesinin 
anlamı da, bu harbe kadar bu 
derece tavazzuh ve tebellür et • 
memi5tii beşeriyet bugüne ka • 
dar böyle sürprizler ile karşt • 
!aşmamıştır. 

Bu sürprizler, hiç beklenme • 
dik hadiseler, yer yer karşılıklı 
mııvaffakiyctler ve mağlubiyet
lt'r öııiinde orta~ a bir sual çıkı
yor: •Harp nerede biter?, Bu 

suale müttefikan ve tereddüt • 

süz verilen revap şudur: .:Ucrıı 
İngiltere adalarında biter:. 
AJnıaoyanın gayesi İngilr' Qa. 

paratorlıığuou ortadan kaldır • 
mal< elduıi"ıın• gön. bu gayeye 
erişrhılrn .. ı. için İngilizleri ra• 
daınanndan vurmalı gerek nl • 
duğu inktr edilrmezs• de ı.. 
hart.in başlangıcındanbP.ri 'ar • 
zcttiği manzara harlıin maimi 
ve mantıı.,1 bir mütaleu ile fnl?JP,. 
tere adalarında Jıit•c•ii biik • 
miind• tam isabet vardu bııa • 
atini köl<leştirmiyor. 

Bu ha."rhio hilnyesinde m•kn • 
lit den•n mefhırm ynktur v• •
kışı me11tıklnn l7~d•rlir l\1Aku· 
Iat ve mantıktan badr htr h•r • 
bin sonunu maimi m6talralar 
ve mantıki diişiinrelerle k"'tiı'" 

nıeğe kalkmak np nuıkuhliir ne 
de mantıki. Runun i~İD b11 horl' 
de bir sürpride hiter ii3•0"'3.. 



SAt'FA - ~ l KD Ar'! 

Nedir? 
Celaleddini Rômi Kimdir? 

Yazan : ZİYA ŞAKİR 
-88-

Viiayet ve Bele
diye bütçesi 
9, 799,443 Lira 

Vllôyet bütçe~inin. tası.lik edilerek 
istanbııla gılıdC'rildi~iini yazıntıştık. , 

Artık, merasim hitam bulmuş -ı Yeni hücrenişin, on sekiz gün 1941 blHı;e:-.inde yapılacak işlere ayrılan 
tur. Ve, (1001) gündenberi çile çea hiicrcsindc kapannıakla beraber, p;::ı:ralar BelL'diye şubelC>ı'in'in hazırlı
ken (llübtedi) Can, (Miiotehi) lik (otuz altı gün) de, J rgfıhtan dı - yoc·akları program dahilinde sarfcd•le
deı·ecesine vasıl olarak, (Dede) lik ~arı ~ıkamaz ... Şiiphesiz ki bu ka - t·ektir. 

Şişlide pasif n1üdaf ae ı' ·İktisat Vekili-" 

denemesi yapıldı nin şehrimiz
deki tetkikleri 

ünvanına nail olmuştur. yıdlar, birer Jıikmetc müsteniddir. İktisad işleri n1üdürlügüne bütçede 
o " ·ı J ti k b · 108,861, evlenıne meınurluklarına 8.280 

Deneıne intizam 
muvaffakıyetli 

içinde yapıldı, 
netice alındı 

l'eni Dede; akşam olup ta orta· (lO l) gun ~1 e çe fı:Cn •• ınu a ır lira ayrıln1~tır. 1941 senesinde sari 

hk kararıncaya kadar, orada bek - itaatdle, en.ı"g'~.kadvıdl~r_ ~e)a~llar ha>talıklarla mücadele işine 15,550, dis- Dün Şişlide pasif korunma tec- ısı önündeki yerde de havagazi bo
lcr. Ortalık kararınağa başlayıp ta altın 3 czı eıı ır ervı~ı, h~ır.rıy~ • paruerlcre 1,100, zehırli gaz i~lerine l'iibesi yapılrnıştı.r. Saat 11 de a~ rusu patlamıştır. Bunlar da sür'at. 
(Cırağcı) matbahı şerifin (çırağını t~. ya~aş yavaş alış!.•rrn~k ıçındır .. 25,700, l-faseki hastahanesine 26t,ı44 13.rm \rerilıni5 ve lıalk korunma le tan1i r edilmişlerdir. 
u;ardığı) -yani, oradaki ışığı yak· J'iılekım otuz altı gıııı h•l~m bul - C:crrah~»a ha,tanesine 258.144, Beyog- yerlerine gitmiştir. B'raz sonra Şişli meydanında bir gaz bomba. 

t . b da şamdana duktan sonra, artık o dervıs, tama- l•; haAıncsine 76,600. Zeynep Ki\mil f d" a t 1 . ş· 1. tl · e ı·tl 5 ha gaz 
ıgı zaman- aşçı aşı . . · . t . 45 ıso k ' 1 27 0, 0 me ruz usm n ayvare crı ış ı sı pa amış, ıp r enen a 

ınıle serbest! " ' 1 h.ıs Jnesıne , , ·ırnya ıınt>ye , , J · -b' d'I erek o Pırağı uyal'lr. · ır. ~ere, ve ıaysıye ' 
1 

. h t 
1 

kl t kı'l't na 40 000 mıntakasına girmişler ve ikişer temizleme ekipi tarafından temiz-ır mum 1 t J: t• · .. t k ·ı · t d..... z•ı ıtevı asa ı ar eş a l , 
Yeni Dedenin önüne düser. Gün · ını goze ıne ~arh e. ıs c ıgı ye - lıı·..ı ayrılnıı:ıtır. Vil;Jyl'-t bütçe~inden 1 dakika Insılalar1a ht1diseler zuhur lenmişti::. 
düzden hazırlanmış olan bos hücre-/ re gitiip gezebilir. i;lastanelere ycıpLlan uınumi ma~rat ye- etmişti!'. Pangaltıda Yunus Bey so. Hürriyetiebediye tepesine düş
yc giderler. Sanki hücrede: ihtira- Dergahta (hücreııişin) olarak ka k'lnu l,Q19,069 liradan ibarettir. kağına bir tahrip bombası düşmüş, man paraıütçülcrinin indirildiği 
ma sayan bir zat •·armış gibi, sü - lanlar, evlenmek hakkından malı · Veteriner işlerine 26.290, umumi me- enkaz kaldırma eki pi buraya gide- haber alınması üzerine, buraya der 
kiın~t ve hürmetle içeri girerler. rum ve (ıniic~rrecl) yaşanıny~ mcc cari toıniratına 22•(){)0, malzeme mü- rek faaliyette bulunmuştur. lıal silahlı ktff\·cller gönderilmiş 

A'-•ıbat;ı, gu"lbaıik çekerek o oda - b. urdurlar. Aılc _haptına gırmek bayaasma 80,0-00, mayi mahrukat ve l 1 b' k 1 ' , t 
1 

d ht t k lk gaz bedeline 90.000, motölü vasıta mü- Yine Panga tıda Kilise akaret e- ve para.;ütçülerin ır ·ısmı yara ı 
dakl. cır·•ı da uyarır Artık hu"c - 15 eyen er. erga a ya ıp ·a · · b' b b · b t t l 1 b. k ·ı t . - . "". h"b" 

1 
· , d rnak hakkını kaylıederler. bayaasma 50,0oo .. lir~ tahsis edilmi~tir. rıne ır yangın om ası ısa e e • o ara<, ır ısmı sag am sure . e 

renın }Cnt sa ı ı o an yenı De e. 
1 

b 
1 

k d .,
1 

d b h.. Iınar ~lcri mudurlugüne ayrılan para nıiş, ii.faıJ·e tarafır.dan söndürüL yakalanrru:;:tır. 
d h 1 b . Ka a a ı - orga~ ar a, os uc - . . k 
er a aşç asının clmc sarılır. b 

1 
d • t 1 d' d y · . D l 106 740 liradır. llfaiye tamu·atına müştür. 11,57 de lehli e bitti işareti ve. 

(1001) giin k;ndisine cilc cektiren , re u u.JJnıa ı'(ı a < 11
• ?·. en'.. e- 3;1,000, itfujye memurlarına ikramiye Harbiye meydanındaki elektrik rilmiş ve normal hayat tekrar av. 

f k t b k 1 .1. ·d -d . de eskı Dedelerden bırının bucre- oin 3 000 ist;ml'·k i ıeri müdürlüğüne a a unun mu a ıı ın e ervıs - . ' . . . .. ,, • • · ' telleri bozulmuş, Osmanbey nokta- de etmiştir. 
1.•. I "d b ..• t b.. sıne verle'.'oitırılır. Buna, hucre re - "0100 b~ıhcel~rd~ki müstahdeınin üc.-
ıgın usu ve a a Jnı ogre eu, ır .. . · ... · ' 1 65 ooo ----------. • . • fikl d4"'nilır. rctıne 58,!80, lıahç-eler masra ına , 

çok mes_elele~de ~·endısını .ı~ş~d ~- MEVLEVİ TARIKİNIN RESMİ Adaçamlarına 11,000 Ura ayrılmıştı;. 
d~n ve ışte ~ımdı de ken~ısını ~ı_r KJY AFETLERİ Tcnvıratı umumiyeye 260,000, şelıı.r Altı •• •• •• 

yuruyuş Beden terbiyesi 
direktörlüğünün 
yeni teşebbüsü 

bucrere sahıp e.yleyen ınurebbısı- sulama ınasrafına 10.000, Kapalıçarşı-
1\le\'le\·ilerin en mHhiln hususi -

marşı birincili-niıı ellerini büyük bir lıHrınet ve nın La.mirine 50,000 lira tahsis edilmiş-
yetlerinden biri de, kıyafet1cridir. 

tazinı ile öper. Asçıhaşı, bir İn<:an Bu hususiyeti, bilh~ssa (Hazreti 
daha pi~irnıiş ohnaktan uıiite\·c1 -

tir. 
VilAyet ve Belediyenin müşterek adt 

tnasraf muh::ı..;~asatı yekünu 9,799,443 
lira 39 kuruştur. 

ği kazan~ı l\Je,· lima) da göstermiştir. 
lid derin bir vicdan mcmnuuiye - {Daha var) 
ti ile yeni Dedeye son bir kaç na - ----<>---
si1ıat verdikten sonra. artı];. onu, 
ilk girdiği hu hücrede. mazhar o • 1 
ıacagı (tecelli> ye ıcrkederek, nıat ıL MAHKEMELERDE ve PO L S T E .JI 
baha döner, 

Bu marşlar bu gün 
radyo da çalınacak 

Ankarada büyük bir 
kurs acılacak 

Aşçıbaşının çektiği gülbank, -:. 

şöyledir: Uç arkadaş bir otobüsün depo-
Matbuat Umum Müdürlüğünün Beden terbiyesi genel direktör-

açtığı ytirüyüş marşı müsabakası.. lüğü yurdun her tarafında vilayet 
na 55 miızisyen iştirak etmiş, bun- va kaza merkezlerinde açılacak 

ları yüzde a1tmışı muvaffak ol- gençlik klüpleri ile beden terbiyesi 

muştur., . . .. mükelleflerinin teşkilat ve iş yer

(llübarck geceler, hayır ola .. ha- k 
1 

d 
yırlar fethola .. şerler, defola .. lıiz- sundan benzin çalarken ya a an ı 
metler kabnl ola .. demler, safalar 
ıi)·ade ola ... Demi l\Ievliina. Sirri 
Sultanın Ateşbazı Veli .. h(ı diyelim, 

hu .. ,) I 
Yeni Dedenin bu suretle hücre

ye girmesine, (kapıdan geçm~k) 
de denilir. Ve bu, o derviş için, ha
yatının uoutulnıaz bir dönüm nok4 

tası telakki edilir. 

Hiicre sahibine, dergahın serve, 
ti derecesinde ikram gösterilir ... 
Mesela, hücre -elden geldiği ka • 
dar- yatak, ınindcr, döşeme ve a 

saire ile tefriş ve tanzim edilir. 

(1001) gündenberi sadece (hiz
met tennuresi) giymiş olan yeni 
Dedeye, bir takım derviş elbisesi, 
bir kaç kat çama~ır hediye verilir, 
(Kapıdan geçen) derviş, (on se

kiz gün) odasında kapalı kalır. 
Bücrenin, avluya at;ılan pencere ~ 
sinin perdeleri iniktir. Bu, (sırdır. 
içeriye, girilemez) demektir. 

Besteıer, Rıvasetıcumhur orkes. !erinde teşkil olunacak klüpler ve-
---------ım trası şeflerinden doktor Praeto. 1 

h k l • b J •• · R. t· .. h b d f. I ya grupların mensuplarını çalıştır-
Du""n mu a eme erıne aş anan uç genç rıus , ıyase ıcum ur an osu şe k . . .. l . . 

l · d V ı· K ı. r·h K" ma ıçın yuz erce beden terbıvesı 

k k ld 
erın en e ı anı.r:.., san un- · · 

tevkif edildiler ve muhakeme arara a I çer, Türkiye Radyodifüzyon pos- muallimine ihtiyaç bulunduğunu 
· · t ı 'k" · t f' M t gözönünde tutarak •gençlik eğit-Vedat Kemal ve İsmet adında arkalarından eve kadar gelmış, bır a arı musı ı neşrıya ı şe ı esu 

üç arkadaş evvelki gece Sirkecide müddet wnra da bir taş atarak a. Cem.il gıbi ~emleketin ileı:i gelen meni. yetiştirilmesine karar ver. 
Kırklareli otobüslerinin durduğu şagı katta bir camı kırmıştır. muzık otorıtelerıııden murekkep miştir. Bu maksatla Ankarada bü-
mahalle gitmişler, Kemal köşeba- Mustafa dün adliyeye verilmiş, 

1 

bfr ~üri hey-eti tarafından seçiL yük bir kurs açılacaktır. 
şında elektrik direğinin dibinde bu taşı, her zaman olduğu gibi, Ca- mıştır. 6 ay devam edecek olan Ankara. 
durmuş, Vedat ta (Kırklareli 37) [ hide~e işaret oiarak attığını söyle· . 6_1:"ar§ biriciliği, 5 marş. ta •. ikin- daki kursa lise ve orta mektep me
pliı.kalaı otobüsün üzerine çıkmış, mıştır cıligı kazanmıştır. Bırıncılıgı ka- zunlarile askeri erbaş mektepleri 
ikisi gözcülüğe başlanuşlar, İsmet Mahkeme Mustafanın camı kas. zanan kompozitörler şunlardır: mezunları kabul edilecektir. 
te otobüsün benzin deposuna bi!- ten ktrdı<l-l kanaatine varmış, altı Bursadan Mehrnet Emin Nalgın, Haziran başında başlıyaeak olan 

lastik boru sarkıtıp sifon olarak gün hapse, 27 lira para cezasına lstanbuldan A. G., Ank~ra Devlet 1 kursa yalnız erkekler kabul edile. 
kullanarak bir tenekeye benzin mahkum etmiştir. Ancak, camın Konservatuvarı muallımlerıııden cek ve kursta muvaffak olup me
doldurmıya başlamıştır. Bu sırada kıymetinın azlığı ve Mustafarun Ulvi Cemal, Nail Kazım. zuniyet imtihanı verenler memle. 
otobüsün şoförü Mehmet gelmiş, yaşının küçüklüğü göz önünde tu. İkinciliği kazanan kompozitörler ketin muhtelif yerlerinde beden 
Mehmedi gören Kemal, aralarında tularak bu ceza bir gön hapis ve de şunlardır: 

1 terbiyesi. gençlik muallimi olarak 
parola olarak kararlaştırdıkları şe- üç lira para cezasına indiri mi~1ir. Hasan Tovangalı, Dr. Bülent 

l 1 hak d h 
tayin olunacaktır.Bunlar 140 lira-

kilde ckallavi o sun'• diye ses en- Bekçiye aret e en sar oş Tavcan, Fehmi Ege, Faik Canse.. 
miş, Vedat ta otobüsü tıkırdatmış, K erim Yeşiltaç evvelki gece Ba.. len. ya -kadar licretle mecburi hizmete 

İsmet boruyu depodan çekmiş, fa- lıkpazarında sarhoş olarak gide=- Birinciliği kazanan mar~lar 19 tabi tutulacaktır. 
kat şoför Mehmet bastırarak İs- ken sokakta bir kenara tebevvüle ınavıs bayra~ı günü Ankara rad. İkinciteşrinde i1k mezununu ve. 

Böylece hücresine kapanmış o- l k ı J 
meti ve arkadaş arını ya a amış- başlamış, bu sırada gelip ,enani o. yosunun ög"Je neşriyatında Riyase- recek olan bu kursu ikinci bir kurs 

laıı dervişe matbah canlarından dl ·ı · 
biri Uırafından hizmet edilir. Ak • tır. Dün üçü de a iyeye ven mış. lan bekçi Cemil ile kavga ve ha. tı'cu" mhur bandosu tarafından çalı- takip edecektir. , 

!er, Sultanahmet ikinci sulh ce- karet etmiştir. Kerim dün adliyeye nacaktır. 
şam ve sabah yemekleri hücresi - h k l · 
ne kadar götürülerek sessizce içe- za mahkemesinde. mCu la' e.me e~ı.. verilmiş, asliye sekizinci ceza mah İlerde bunlara bfrer güfte de tat Film Rejisörü: VEDAD ÜRFI 

ne başlanmış, hiı.kım e al üçünun kemesinde muhakemesi yapılmış, d h h 
riye verilir. Ve, başta dergahın bik olunarak ra yonun er angi «3» temsile daha İKtirak 

de tevkifine karar vermiş, muha- suçu sabit görülerek bi~ ay hapse . ~ 
şeyhi olmak üzere, yeni hücre sa . oir •halk türküsü öğrenıyoruz• sa- edecek 

keme karar için başka güne bıra. ve 30 lira para cezasına mahkiım . 
bibi, bütün canlar tarafından -bi· a.tinde v. e diğer n. eşrıy.at vası.tala. I Elyevm «Karadeniz u .. ,.,. ve <Bu-

kılmıştır. edilmis, bu cezasının teciline karar dil kt -6~ 
rer defaya münhasır kalmak üze- rıle neşır ve tamım e ece ır. luilar Parçalanırken .. > isimli iki büyük 
re.- ayrı ayrı ziyaret edilir. Her Sevgilisinin evinin camını verilmiştir. •lmin hazırlıklarıyle meşgul olınak ü-

1:iyaretçinin, mutlaka bir (niyaz) kırdı Elini makineye kaptıdı Kaymakam ve Nahiye ere aram12da buluna.n ve uzun senc-
hediyesi takdim etmesi, usulden • Samatyada Sancaktar Hayrettin , "r Avrupa ve Mısır f•lm alemınde mti-

Yedikulede Kazlı,,,..,mede Demir Müdürlerıne ev dd.d ·· ı d 
dir. Bundan maksad da, ye_ni hüc- mahalesinde Tekke wkağında otu. '"' "" ı guze eserıer mey ana koyan 1 

hane caddesinde Tikonun deri fab. ·1· maruf Film Rejisörü B. Vedad Üıii'mn 
re sahibinin ihtiyaçlarını temin et· ran mütekait Hasanın kızı 18 ya- Dahiliye Vekaleti vı ayetlere bir 

d C h'd b" f br"k rikasında çalışan ameleden Ali sa[ amim göndererek kaymakam ve ğeoen hafta Şehir Tiyatrosu Komedi 
mcktir. şın a a ı eye ır çorap a l a- elini makineye kaptırmış, yaralan. Sahnesinde oynadığıcKan• faciasını 20 

Dergahlarııı servetlerinin dere . sında çalışan 17 yaşında Mustafa 1 "lahiye müdürlerine birer ikamet. Mayıs akşamı Üsküdıu:'da •Bizim Sine-
mış, tedavi a tına alınmıştır. l•-ı t lm 

celerine göre, (hücer11işin) derviş • bir müddetten beri ~ık olmuş, ;fılı temini işinin p au aş ırı ası-
lere, kıdem ve mevkilerine göre Cahideyi ebeveyninden istemiş, Merdivenden düttü " bildirmiştir. Vekalet bu binala-
hcr ay münasip miktarlarda (ni . Hasan kızını Mustafaya vermiye Şişlide oturan Ahmet evindr -ın inşaat masarifinin nerelerden 
yaz) denilen (aylık) verilmesi de razı olmuş, fakat Mustafanın -ebe. merdivenden inerken düşerek ba 'rnrşılanması mümkün olduğunu 
adettir. Bu para, dervişlerin tütün, veyni buna rıza göstermemişlerdir. şından ehemmiyetli surette yara ·ormuş ve binaların planlarını is. 
kahve vesaire gibi ihtiyaçlarını te- Mustafa, evvelki gece sinemadan lanmış, Şişli Çocuk hastahanesin( ~miştir. Bunlar yakında Vekalete 
derik etmeleri içindir. çıkan Cahideyle kardeşi Şerifin kaldırılmıştır. Jönderilecektir. 

ma•da ve 26 Mayıs Pazartesi akşamı da 
Beşiktaş'ta Gürel Sineması sahnesinde 
tekrarlıyacağtnl sevinçle haber almak
t.aytz. Kadtköyünde de bir temsil ve
rilecektir. 

Şeh.ir Tiyatrosu Komedi sahnesindl 
verdiği temsilin kazandığı muvaffaki · 
yet hatırlardadır. 

--<>----

Giyecek eşyanın 

ucuzlatılması için 
tedbirler alınacak 

Evvelki gün şehrimize gc
lrn lklısal Vekili Hüsnü Ça. 
kır bugün 19 Mayıs Gençlik 
Bayramı münasebetile yapı. 

lacak merasimlere iştirak e
decek ve yarın Vekaleti ala
kadar eden işler üzerinde tet. 
kiklerine başlıya<:aktır. 

Haber aldı~ımıza göre Ve. 
ki! hrnnb>ılda bulunduğu 
müddet zarfında Vekaletin 
giyecek e~yasını ucuzlatmak 
için olmış oldug>ı tedbirlerin 
neticelerini gözden geçire<:ek 
\•e Yerli Mallar Pazarlarının 
Anadolunun muhtelif yerle· 
ı'ind•; açtıgı şubelerin faaliye
tı hakkında alakadarlardan i. 
zahat alacaktır. Vekilin bu
radakı tetkiklerı neticesinde 
giyecek eşyasının daha ziya-

1 
de ucuzlatılması için lazım
gelen tedbirlerin alınacağı 
kuvvetle tahmin edilmekte.. 
dir. ""-------
Tarihi sarnıç 

Belediye sarnıcı sa
hibinden satınalacak 
Kıztaşında Karamus'.afapaşa ca

misinin yanındaki arsada bir tarihi 
sarnıç bulunmaktadır. Müzeler i
daresi harap halde bulunan bu 
sarnıcı kurtarmak için belediyeye 
n1üracaat etn11ştir. Belediye sarnıw 
cı sahibinden satın alacak, roüzele.. 
re verecektir. Müzeler idaresi ha
rap sarnıcı tamir ederek kurtara. 
caktır. Sarnıç dahilinde kıymetli 
suıunlar bulunmaktadır. Tarihi sü 
tunlar111 restore edilmesine çalışı. 

lacaktır. 

İs tan bul şehrinde bir çok tarihi 
Bizans sarnıçları me\•cuttur. Mü-

zeler idaresi tarihi sarnıçları tes
bit edecek, bunlar birer birer satın 
alınarak harap olmaktan kul'tarı. 
lacaktır. 

Darülacezeye yardım 

cemiyei 

Şehrimizde (Darülaceze Yardım 

Cemiyeti) adlı yeni bir cemiyet 

teşkil olunmuş ve nizamnamesi vi

layete verilmiştir. Başta Parti vi
lıiyet idare heyeti reisi Reşat Mi. 

maroğlu olduğu halde şehrimizin 

tanınmış bir çok şahsiyetleri bu 

cemiyete aza olmuşlardır. Cemi

yet, Darülacezeye yardım işleri et.. 

rafında faaliy-ette bulunacaktır. 

Bisiket çarptı 

Erenköyünde Bostancı caddesin
de oturan Hasan oğlu Muzaffer 
Erenköyünde Ethemefendi cadd-e
sinden bisikletle geçerken İbrahi

min yedi yaşındaki oğlu İlhana 
çarparak muhtelif yerlerinden ya.. 

ralamış, yaralı çocuk Haydarpaşa 
"lümune hastahanesine kaldıril

nış. Muzaffer yakalanarak tahki
kata başlanmıştır, 

Saıı.t ikiyi geçiyor. Ben hiıla yü- zerre kadar geçmemişti. Biraz din. bu halim karşısında iyice titremi- simleri bir araya toplayıp masa. 
rüyorum. Şimdi Kadıköyün bom lenmiştim o kadar.. ye ve hatta ağlamıya başladı. Ken. mm gözüne soktum. İlk cürmü. 
boş iskele meydanındayım .. karşı Tekrar sokağa fırladım. Geceki dişine bir daha teyzeme uğrama- meşhutta suratına fırlatıp ataca. 
sahilde milyonlarca elektrik titre- sessizlik hoşuma gittiği halde, şu masını ve kendimin de Beridle a· ğım .. şimdilik mütemadiyen Suatlı 
şiyor. Bütün İstanbul uykuda.. anda sessizlik canımı sıkmıya baş. la·kamı keseceğimi bildirdim. 'takip etmek niyetinde)'im .. bu se. 
gözlerim semada, bır şahabın ani larnıştı. Birdenbire Beyoğluna çık- Zavallı kadın o kadar saf ki, beple ona ysrın hiç bir şeyden 

.,,.., ~""'AN geçişıni seyrediyor. Sonra da bir ı mak arzusuna kapıldım. Maksadım benden ziyade Beride inanıyor. ! bahsetmiyeceğim. İsabet oldu da 
Müellifi: ıı.:r AN vvu 

Edebi Roman: 27 yıldız düEüyor. Ve bu düşen yıldız, Moskova pastahanesine uğrayıp Kendisinin orada bulunduğu müd. I bugün pastahanede ona rastlama-
bana bır çok şeyler hatırlatıyor. Suatla buluşmaktı. Bazı şeyleri detçe, Beridin duyduğu teessürü 1 dım. O vakit o belki her şeyi giz-

İçim titriyor \'e ürperiyorum. cağında uyumıya gittin. Emel gibi, * belki ondan daha iyi öğrenecek- bana anlatmıya çalışıyor. Hep be- ı !iy~cek ve ben takiplerimden bir 
·Zavallı kız .. ihanetini Emel derece- hayır ondan biraz farklı .. şimdilik Sabahleyin eve geldığim zaman tim. Fakat onu da göremedim. İh. ni düşünmüş, mütemadiyen beni netıce alamıyacaktım. 
sine çıkarabilmek için, tabiidir ki bir kızsın, bunun için başkalarının ·kimse yoktu. Bin müşkılatla ka. timal ki Beridle buluşup başka ye- söylemiş .. hain kız .. karşısında saf Bütün gece annemle konuştum. 
daha evv-el de evlenmek isterdin.. evine gıtmen ıa~ım. Y~rın evlenin. pıyı açıp içen girebıldım. Annem re gitmişlerdi. kadını görünce ne de güzel dilini Beridin bulunduğu şu İstanbul 
beni iyice aldatmak ve geceleri bir · ce de serbest bır şekılde başkala- Jıa15 gelmemişti. İhtımal ki daha Biraz o'.urduktan sonra tek"ar açmış.. düşünüşlerim hep doğru muhitinden tamamen uzaklaşmı.•·a 
ba-kasını koynuna sokabilmek i- rını evine alır, sabahlara kadar eğ. bir kaç gün de gelemezdi. Ben ise dışarı çıktım. Bir gazete alarak sa- çıkıyor._ Çünkü bunları ancak al- bakacağım. Çünkü biliyorum; ge. 
çi~, Feridi bir an evvel avucunun len_frsin .. hayatı~a.gfrecek ofan er- onun aFtık o evde durmasına razı tırlar üzerinde göz gezdirmiye baş- datan bır kız yapar. 1 rek ailesi, gerekse kendisi ben bu
içıne alman lazımdı değil mi? .. Fa. kegın, her hangı bır sebepl-e ıkı ge. 1 olamıyordum. !adım. F'akat hepsi boş .. bir takım Emel denilen o kadına kızdığım . raad bulunduğum müddeLçe başı
kat geçti yavrum .. belki de :;u anda ce evinden uzak kalsa sana gün İki günlük yorgunluk gözlerime düşünceler, beni daha ziyade m* halde, şimdi ona kendi kendime 'mın etini yiyip bır slirü .mazeret 
odanda her hangi bir erkeğin fo. doğacak; o ise senden il<i gece u- ağır bir perde ç<>kiyordu. Temiz gul ,;dıyor. teşekkür ediyorum. Çünkü beni o bularak beni aldatmıya çalışacak
toğrafıle başbaşasın.. ihtimalki o. zak kalmanın tesirile teessüre ka. bir uyku uyumadan hiç bır şeye Geç vakit eve döndüğüm zaman kurtardı. Amma kendisi de Berid. !ar. Aıın<'tn ise, kız kardeşile b~
nuu resmine bakarak uzun bir aşk pıla<:ak .. bu işte hanginiz kabahat- karar verecek takatte değildim. annemle karşılaştım. Bfr iki saat den aşağı değilm~ .. bana ne .. yap. nim yüzümden alakasını tamamile 
mektubu yazıyorsundur. Belki de lisinizdir acaba? .. Bence ikiniz de .. Soyunmıya bile mecalim olmadığı evvel gelmış .. yüzümdeki solgun- !ığ.ı iyiliği .bu yüzden unutmam kesemiyecek.. bu sebeple en ıyi 
odanda hiç yoksundur. Aileni al- çünkü sen aldatıyorsun .. o ise vak- için, kendimi elbiselerimle karyo. luğu görünce meraka düştü. Hiç ıcabetmez kı.. -kurtuluş yolunu alayımı değiştir
datmak için mavi lambayı yaktın tile bunları düşünmeyip senin ha. lamın üzerine attım. bir şeyi saklamadan ona hepsini Annemin bu gece evde bulunu- mekte buldum. Bu say-ede Berid 
ve parmaklarının ucuna basarak yatına girdiği için .. bak, ben bugün Uyandığım zaman saat altı ol- anlattım. İzmit meselesinin uydur- [şu, beni daha ziyade ameli olarak denilen aşk dilencisinden tamami-
gece yarısından sonra evinden u. \her şeyi anladım ve işi.o içinden muştu. On saatlik bır uyku uyudu- ma olduğunu da izah ettim. Esa- iş görmiye teşvik ediyor. le uzaklıışmlj olacağım .. 
zaklaşıp her hangi bir erkeğin ku- çekildim, ğum halde, dimağunın sarsıntısı sen sinirli olan kadıncağız, benim Beride ait bütün hatıraları, re- (Daha var) 

19-MA 

oı.s POLİTİKA 
Sovyet Rusya 
ve Amerika 
Yazan: Prof. Şükrü Baban 

Harbin başladığı gündenberL; 
Sovyct Rusya ile Amerika müna• 
sebetleri pek çok inhinalar arzct -
ıniş ve düz bir hat üzerinde ecre • 
yan etıneıııiştir. 

Esasen 1939 Eylülünden evvel 
de Vaşington, büyük Slav Cüııı •• 
huriyetini iyi bir nazarla görmü -
yordu. Mister Ruzvelt muhtelif hi· 
tabelerinde toptancılara lıücunı et
tikçe, Moskovaya da vaktine göre 
az veya çok bir pay ayırmaktan 
hali kalmıyordu. Fakat Japonya • 
nın Çine taarruzu üzerine Rusyayı 
Tokyonun genişleme hareketinde 
bir sed gibi kullanmak ümidi Bir· 
leşik devletleri daha az haşin ol -
mağa sevketti. Maaınafih harbin 
patlamasından bir hafta evvel Ru• 
Alman anlaşmasının imzası ve İn· 
giliz Fransız askeri bey'etlerinin 
Moskovada ı,::arip bir vaziyete düş· 
meleri Bahrimuhitin öbür sahilin· 
de hiç de hoş görünmedi. Lehista • 
nın Uıksimindcn Sovyet ricalinin 
pay almaları demokrasi prensip -
!erinin müdafi!erini pek ziyade kız 
dırdı. Bilahare Finlandiya hiicumu 
ve daha sonraları Baltık kü~ük dev 
!etlerinin Estonya, Letonya, Lit -
'Vanyanın arzularile Rus ca· '·a'" ' la 
girmek istemeleri Amerika • Ru• 
miinascbetlerini çok kölii ve bozuk 
bir safhaya soktu, 

i\taaıııafih denilebilir ki Vaşing• 
ton bu harp boyunca hiç bir zaman 
Rusyayı bütün bütün ihmal ede -
cek bir poHtika takip etmedi, Esa
sen L<mdranın takip ettiği yol da 
bir parça böyledir, Lehiotanm tah· 
rip ve izmihli\lind<ln mes'ul Alman. 
yaya karşı ateş piiskiirülürken ay
ni kabahate fakat hiç kan dökr.·ck· 
sizin ortaklık etmiş olan Mosko • 
vadan babis bile edilmiyordu. 

Rusyaya karşı takip olan bu tarz. 
da Aınerikahl•r bilhassa Japonya 
endişesile müteharrik bulunuyor -
lardı. Slav büyiik kiitlesini hem 
Cermenlere hem de Japonlara k~r
şı "ir tazyik makinesi gibi kutlan• 
ınak gayesini daima güdüyorlardı. 

Fakat Matsuokanın Rusya ve 
Mihver devletlerine yaptığı ziya -
retten ve hunu takip eden Rus .. 
Japon paktı:ıdan sonra vaziyette 
hissolunacak bir tebeddül belir • 
miştir. 

Henüz çok eski olmıyan bir ma• 
zide yani bundan iki ay evvel, İn • 
giltere ablukayı sıkıştırarak gemi , 
!erde araştırmalan şiddetlendirin • 
ce, Amerika hariciyesi hu abluka 
çemberinden Rus gemilerinin bir 
dereceye kadar masun bırakılma • 
sım Londra kabinesinden talep et• 
ti. Halbuki Rus ticaret gemilerinin 
naklettikleri iptidai maddeler ve 
erzak ya doğrudan doğruya Rus ve
satctile Almenlara veriliyor vey~
bud da en müll1yim şekilde Ruslar 
hııriçten mebzul mevad aldıkça o 
miktar Rus mevadını Al • 
manyaya ihraç edebiliyorlardı. Bi· 
naenaleyh bu ticaretin ya vasıtalı 
ya vasıtasız Berlio lehinde oldu -
ğunda şüphe yok idi. 

Fakat bütün bu vaziyet ve Rus
yayı kollama ve idare siyaseti ta • 
mamen yeni bir safhaya girmiş bu
lunuyor. Bu istikamet tebeddülü , 
niin iki yeni deliline son günlerde 
şahid olduk. Rus bakımından Prav• 
da gazetesi bütün demokrasilerin 
artık Moskovayı kendi gayelerine 
varmak için bir alet ~bi kullan • 
ınak iimidlerine veda etmeleri icap 
eylediğini açıkça yazıyordu, Mos • 
kova sırf menfaatleri ile mütehar • 
rik olarak hareket etmekte ısrar ve 
devam edecektir. Bu siyaset takip 
oSınnrken hazan bu ve hazan da 
şu zümrenin arzularına uygun ol -
m'ası çok mümkündür. 

Amerika tarafından yeni bir ha· 
dise de; dünkü telg1'8! haberlerine 
ııore yeni dünyadan bazı maddele· 
rin Rusyaya sevki hususuna artık 
ıniisaade edilmiyeceğidir. 

Tokyo ile Moskova anlaşması Va 
~inııtonu cok soğutmuştur. Yalnı> 
cenuhi AmerikAdan V1edivoF:tnk'a 
yapılan ve hayli kftbank mik • 
tarlara baliğ bulunan ihraraı ve 
s<'vkiyatın öniine geçınek de iste • 
nileceği kat'i değildir. Birleşik dev
letlerin cenup devletlerini de ta • 
n1nnıi1e keodi görüşiine uygun bir 
<i.vase!e imale efme5i belki mllm -
kiindiir fakat herhalde zaınlin& 

muhtaçtır. 

Bütün gözlerin Irak, Mısır \'e Ya· 
kınşarka dikildiği şu günlerde A -
merika ile Rusya münasebf'tlcrinİ"' 
'ıolini akılda tutmakta fayda var 
dır. 

Hüıe7in Şükrü BABAN 
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İngiliz tayyareleri 
Kolonyayı şiddet~ 
le bombaladılar 

-. - ~ - . 

H ESi 
IFŞ ATI 
-~ 

H i tlerin muavini ı r 

işgal alhndaki üslere verdiği malumat bü· 

de taarruz edildi •• k b. d t k"l tf 
Londra 18 (A.A.) - Hava neza - yu ır osya eş 1 e l 

ret.nin tebhği: 
G~ce, Kolonya, yeniden, İngiliz 

bombardıman servisi tayyareleri -
nin şiddetli bir hücumuna hedef 
te~kil etmiştir. Bir çok infilak ve 
yangın bombası atılmıştır. Tayya -
relerımiz, hedeflerini terkederken 
büyuk yang nlar yanmakta idi. 

Rotterdam ve Boulogne dokları-

Almanya uçurumun 

kenarına gelmiş 
Londra, 18 (A.A.) - Londra gaze

telerınden Ewening Standart dıyor ki: 
Rudulf ırcss'ın Alınnny nın \'aziye· 

tine daır söyledikleri le N ziler n vıan
ları uzerıne verdığı rnaluın t hakkında 
lpzırlanan gızlı rcıp1Jrlıır ımdi buyük 
b r do ya teşkıl etmekted r. Başvekil 

na ve düşman işgali altında bulu • bulun rap\rlaıı okumuştur. Halen ra-
porlara btu".ır baknıaz gOzc çarpnuyan 

nan diğer hedeflere daha küçük ınalüınat ol ıp olmadığı mutaha ıslar 
:r.ikyasta hücumlar yapılmıştır. tarafından ! !kık edılmek! dır. Temin 

DÜn .gece, Fransız ve Holanda ııldığine eore, Hess tarafından v~ril~ 
1. 1 d h ·· cum edilmiştir. n1alun Yt oyl r m hıy t1 h.aızdır ki 
ıman arına a u buı; ı.arın taf 1ıatını HıUer bilmiş olsa 

Butün bu gece harekatından, -bir pl.ıul ının b zıla ını degJil rmeğe ~ 
b mbardıman ta) yaremiz dönme • > ır kalır. He s'iıı her soyledıgı de 87-
mi t r. rıca tahkık edılmektedir. 

Hıtler'in eski bir ır arkadaşı olan 
Bu sabah erken, avcı tayyarele • tanınmış mulı.arrırlerden Hermann Rau 

rimi den brnsi, İngilterenin cenu- scluııng, Spectator'da yazchgı bır maka
bu arki sahili açıklarında bir dilij- lede dıyor kı: 

Itudolf Hesa"ın harbın ort ında dill
man memleketuıe kaçması HıUer 1çiD 
k•:rbedilmiş bır muharebeden daha bll
ylA< bır ehemmiyeltedır. Askeri ha
rekat en yuksek dereceyi bulduğU bil' 

rnan avclS' . .nı denize düşürmüştür. 
Dün yapılan keşif uçuşlarından i
ki avcımı.z dönmemiştir. 

anda bu badıse HıUer IÇİD mut.iı.if bir 

H d 1 • darbe olmuştur. Hıtlcr en sadık ff eD 

ırvat ma en erı az hodbiamesaı arkad111ını kaybelmelt
le kalmam11 bu arkadaşının Naz.ileiiıı 
duşmanlarına illica eUilliDi de &i>rmill-

Madenlerde halen 35 tür. 

!Amerika çiftçileri 
mihvere muhalifle 
re yardım edecek 
Çiftçiler bol mahsul 

elde edebiliyorlar 

1ar1 n hedeflen• külceyşi planlanndakı tezahurler 

1 

~ IY AfHlla 

duyu Fener Oeml•r çok yakın olduğu anlaşılan Bırle- nıye Aun.111 
J sik Amerika kararından sonradır İtalya !""•lıaıa otla Diik D' Aw-

sporu 4 •o yendı"ler Yazan: Hamid Nuri lrmo' n, tezahür eylıyeeektir. ı ta Habep~tan valisi ve buratla.ld 

lst. spor- Altay, 
G. saray- Gençler 

* l lnıvvetlerın başlwmantlanıdır. Dün 
İki türlu esas stirpriz onu Sikl.ad grupu adalarla Yunan, •kf&m Kahiredea gefen bir haber 

bulunulmaktadır; .Birısı, yakın ,. :!:ge adalarını işgal eden Mıhver Dük D'Aosta'nın teslim olmak üze-
ya yarınkı taarruz, miıdafaa harıı re İngı"lı"der ü t tti"' · b ievletlerinın kara deniz . hava e m racaa e •• nı il-
lerınin hedeflerile sahaları ve sev ' ' di · rd H il ·uvvetl:eri erkanı harbıyesının sev rıyo u. anemo a: 
kiılceyşi istıkametleridir. Dığerı d< ülceyşi hedef erıle taarruz, ihraç --;- :ıtr~ıa ~u ~abeş daj'lannda 

Londra, 18 (A.A.) _ Londrada berabere kaldı devam eden harbe şimdı)e kada ahaları hakkında da şımai so le. lngilızlerıa sıllelerıue mukavemete 
~ıkan Star gaze esıne Vaşington.. Milli kün e maçlarına dtin de 1 fiilen g"rmemekle beraber, muh ebi ec • s<iz ıhtıma lerı unkan. çalışırken, bu kararından vazgeç · 
dan gelen bır te!nıaf a bildır 'dı- devam ed ldı. İlk ı Beşiktaşla lıf muahedeleı_:le, sempati ve yar a ı;ore tetkik ederek yapılacak ~.esinde _bir sebep olabilir. dedi vı 
ğ'ne gore, Am rik<ın çiftçileri, Altınordu yaptılar maç ıt mlarla, alakalarla taraflardan 'ahmınlerden, !araz yelerden ıba- ılive ettı: 

b k d . kt k · l birisini iltı.zam eden buyuk devlet t. _ Dük D' Aosta'yı kızdırank se 
programiarında U) u egışı ı Ü) unun ılı< da k ar~nda zmır· [erden bilhassa Bırle•ık Amerık ır 
)apmıya lüzum gormeden Ingilte- Lıler canlı \e muvaffakıye Jı oynı. 

1 
J h •. 

1 
h M hver devletlerınin Tobruk ka.. hep olsa olsa ortanca karde in ı. 

renin ve Mıhvere muhalıf olanla.. yorlardı. Oı uncu dakikadan sonra laı e aponyanıfii~lmu a':'p erın çar • ' sıne, Sollum ılerıl rind n Me!"Sa, Hırvat Krallığına namzet gösteril • 
1 k 1 . rı arasına en gırıp, gırmı e · M h +~k mesid"r 

rı yiyecek ihti aç arını arşı ıya.. oyun Be ıkta ın ba kısı altına gır. eki 'd atru , ıs enderı e Kahire, ' ·• 
bılecek durumda olduklarından e· dı. c y:~n,~eya yarınkı taarruzlann Suv ş k nalı ıstıkametine ılerle- Ankara roıl-
mindırkr. Yı) cck maddeler'nin Besıkta lılar bır uru fırsatı ka- m lerını t min edec k hazırlıkları yamnda venililı hedefleri, sahaları hakkmda ecne- "· 
yardım darak gonderılmesi Ame- çırdıkl n nra 32 ncı dakıkada var mı, tamam! nahım ş mı' İn- Radyomuz yeni bır ne rıyaı prog 

f d d . 1 t k b si Ş f 1 k d 1 bi guetelerde ilerı sürülen ıkirler, gılteren n, bu mıntakada 'ukuu rika tara ııı an ıp oma ı ır • ere ın aı-a c hır gol azan ı ar. miitalealarla tahminler fazladır, ramı yaptı ve dünd n itibaren de 
!ah olarak kullanılacaktır. Mıhver. Dort dak ka sonra da yıne Şeref muhtemel taarruzları onliyec k, bu programı tatb'ka başladı. Halka 

· · 1 1 de ıle 1 k 1 · ı 1 d' tenaku !arı dahi ıhllva -eylemekte- kıracak kuvvetlerı· bulunu r mu? f d 1ı ı den çek'nen mı e ere gon r • op a a e ·c gırc>rken çe me ı e u. dir. Fransa -Almanya teşriki me _ ay a o acağına şuphe olmıyan bu 
cek yiyecekler Ö<iiınç verme ve ki- uriıldiı ve hakem penaltı verdi. İs O saha sevkulcey i har ti rde, yenilikleri sevinçle karşıladık. 

b. 1 y k b' k i saisi, müzakeresi so lerıle panva- t 1 da f 
ralama kanunu mucı nce ayrı an a sı ı r vuru la topu ı ne nuı gelecekteki vaziyet nı tayin, aarruz ar muva f kıy t tih. Nanemolla: 
337,500 000 In ilız liralık tahsı atla d fa ~ l a taktı. tesbıt balısı mutalealar.n b lıca saline müsait mıdır? E eıa bu çe. _Veni program ciddeu zen n 
karşılanac kt r. B rıncı devre bu uretle Ul Be- , la d b" . 'd ıt muad lelerin m çhullerını bul- Yalnız Radyo idar sinden bir r ca-

A k k 1 h . mevzu nn an tnSl ır. k 1• d 1 
Ge en harp e m rı anın paro. şı a '": ne bıltı. Yunanistanın Mora cezlres nin ma az m ır. mız var, dedi ve .Ozlerini şi>) le hi· 

lası şu idi: Harbı yıyecek madde. İk ocı d de Be ıkt 1 !ar da-

1 

şarkına İn ıltere ıle Yunan Krall Iraktaki a keri et er ar. tirdi: 
!eri kazanacaktır Bugünun paro- ha canlı O) namdılar. h "k" 't· . id . d b , dıın1arına d ır çok H! mu nak z - Dinley· cı istek! ri saatinde 

1 Be ikt 1 İ u ume ının aresın e U•Unan h be 1 .1 Al h h 
lası da aynıdır. . . 1 • a ılar bu devrede bra ı- G rıd adasının şımalıne duşen A _ a r er verı en m&n) anın, Şar. er ı?ngi bir şarkı)ı i le) enlerin i-

Ruzveltin emrıle, İngılız halkı- mın veJfakkının ıkı giız 1 şut ıl An J A afi Nale ki Akdenizden Sur ye}e v a Fi.. simlerı okunmasa daha iyi olarak. 
nın ve ordusunun ıaşe programını iki gol daha atlılar ve maç 4Jl Be· nargsos, 

1 
,arops, os, s·n '"b' b_- listın sahillenne, İngılt re ın kuv- Hem 'akit kazantlır, hem de d :ı • 

d .• 'k os. an er n, avos ır s gı ı u. ti d . tam! .1 h 1 • il b" k d 1 tanzim etmek üzere Lon raya gı... taşın lehıne netıcelendı '"k .. 1 k. "'k k ve ı enız cuzu arı e a\•a sı- ~) ıc er ır ço vatan asa ının 
miş olan ve iaşe işlerini bilen iki İSTANBULSPOR _ALTAY vu '. yuzkeı'.lrce dulu 'v'e ısmen lfıhlar karşı ında ıhra rek t e. &ilsile isimlerini ezberlemek zah. 

ik d .. ..ştü. İ cravn mes n a a aTını, unan ve ı . t bb 1 . d k 1 mütehassıs Amer aya onmu r. kinci maçı İstanbulsporla Altay ,.. Ad 1 d .. d kil 1 b" , r ne eşe us ey em ıne ımkan. metın en urtu urlar. 
__,,_ oynadı. l 'k~· 

8
. a ar k e~ızı~ e 

1 
~ e M-~· !ar mevcut mudur? Değilse nere- Kaybolan kim., 

Norveç bayramı Bu maç, kuvvetleri ve enerJıle..'"İ 1 
ed ısı3'::8 . a. ar~·~ e n kırt- !erden, ne gıbi hareketlere te eb- Dünkü •En Son dakika• gazete • 

.. t 'k da ver eve erının, u yeye as e büs etmeleri muhtem ldir' -'-d .. • dı: 
mu evazın ı i takım arasın oy- kuvvetler ihraç edeceklerine dair . e . • ..... e şoyle bır başlılı: var . •Mısır 

bin amele çalışıyor 
z.ıerıe herhalde aar1ı.,. bulunmJ781l, K 1 N 1·1 b' uiliıkis şüphe ve endll" ıle b r kL<J<a4: ra orveç 1 ere ır 

nandıgı ıçın birincı maçtan daha d h b 1 .li Bu cıhetlerde dahı halli !iz m pnellrurmayı kayboldu.• N ne • 
zevkli ve daha heyecanlı oldu. e . a er er verı yor. gelen çok meçhullu muad leler molla: 

Yedinci dakikada Al aylılar, do- _Dığerktarafdt~ Sof vyetler Birlıği- karş ın a bulunulmaktadır. Yal. - Mısır genelkurmayı yani Mı. 
çinde kalmış olan Alman mılleli JçiD mesaj' aönderdi 

Zağrep, 18 (A.A.) - Stefani: >u hlıdise dalma korktuğu mütbif bir ~ 
Econornie Croate gazetesi Hırvat ıakikahn birdenbire meydana çıkması- Londra, 18 (A.A.) - Kral Haa. 

madenleri hakkında bir makafe 1 teşkil eder. Bu hakikat Almanyaıun kon, Norveç mılli bayramı m. üna-
çurumun keııarında olduğudur. Bu 

neşretmektedir. Bu makaleye göre ltıadiııe ıuı8'cle a Aııusto. muharl!beol sebetile anavatanda ve decızaşın 
Hırvat madenlerinde halen 35 bin nasmcla vukubulan Ahnan kıtale- memleketlerde bulunan Norveçli. 
amele çalışma.Jı:tadır. Devletin baş· nnın muharebeye gitmek lsU.memelerl !ere diııı bir mesaj göndermişti~. 

. iıidlaes• benzemektedir. Şundi ı.e "d ·· ı d ·ı· 
lıca ık! maden eyaletı olan Bosna Hltler'ln., 1)-1 mesai arkadaşı olan ku- Bu mesaJ a ezcum e enı ıyor 
ve Herseğin madenlerinde geçen sul'llU& bir Ahnan vatanperveri kendi- ki: 
sene 27 bin amele ça4şmakta idi. ılJ'le bu qbirllğlnl daha ileriye götür- cBeslediğiniz sağlm iman ve 
Başlıca madenler, kömür, demir mekten imtina etmiftlr. Her iki b&dlıle azimden dolayı size teşekküı ede. 

de ıualannı uzaldara llal eden bir te- l H- No 1 · 111 \•e petrol madenleridir. nenı benzemektedir. Bundan bll1le Al- r m. ur rveçe ~an ı mı mar-* manların ııırı.eceklerı her ııazeıı:et bir şımızı çocukların mes'ut sesinden 

Zağrep, 18 (A.A.) - Stefıınl: 
kararsızlık ve lllPh• cıamııuı tap;ra- i~iteceğimiz günün, bir 17 mayıs 
caktır. •ününün geleceğine ben de kani-

Resmi gazete Kral Zvonimi. 
rorun eski şövalye nişanının ihya 
edıldiğine dair çıkarılan karama
menın metnini neşretmektedir. 

r ı im.• 

L Ankara Haberleri J Blomberg'in oğlu 
_ - Bağdad'da gömüldü 

50 bin amele Alman· 

yaya gidecek 

Göçmenlere verilen 

yevmiye artbrıldı 
Ankara, 17 (İkdam muhab!rin

Zagrep, 18 (A.A.) - Stefani: den) _ Göçmenlerle nakledl~_en 
Takriben 50 bin Hırvat amelesi kimselere ait talimatnameye gore 

çalışmak üzere Almanyaya gide. verilmekte olan yemlik ve tohum-
cektir. Bunlara günde vasati on luğun yovmiye on beş kuruş yeri. 
mark verilecektir. ne yirmı beş kuruşa çıkarılması 

Nasyonalist Fas Vekiller Heyetince kararlaştırıl-

partisi mF~brika ve matbaa-

Madrid, 18 (A.A.) - Stefani a. ların 941 yılına ait 
jansından: v e r g i 1 e r i 

Nasyonalist Fas partisi dün sa. 
bah kurulm~tur. Bir çok yerler- Ankara, 17 (İkdam muhabirin
den gelen FasWar bu münasebetle den) • Fd_brika ve matbaaların 941 
yapılan merasimde hazır bulun.. yılına ait maktu vergileri Maliye 
muşlardır. Vekaletince tesbit edılmıştir. Te,-

viki Sanayi Kanununa göre birin
Bükreıte vesika usulü ci sınıf sayılan müesseselerin ıoo. 

Bükreş, 18 (A.A.) - Siara gaze- ikinci sınıf sayılanların 90, üçüncü 
tesi iaf1! milstefarlığının bir resmi sınıf sayılanların 80, dördüncü .sı. 
tebliğini neşretmiştir. Bu tebliğde, ruf sayıwıların 70 ve daha aşalı 
fl!)ı:er, et, un, ekmek vesair yiyecek sınıflara dahıl olanlaruı 60 liradır. 
maddelerinin Bilkref ve civanııda Niabi vergiler, sınıflarına gOre. 
vesikaya Wıl tutulacağı bildiril. I sırasile yüzde beş, dört duçuk. 
mektedir. dört, üç buçuk ve üçtür. .. • 

~ ASICERl VAZiVET 
l:l'l::~- ~ ' 

ŞARKI AFRIKADAK.I MUHAREBE 
NIHA YETI.END I 

Ş arki Afrika4a Erim, Sa. 
maliden IOftnl Babeps. 

tan<ia da muharebe fncilizlerin 
galıbiye« ile tıihayetle1Lmiftir. 

Sem habet-ler ltalycn. kuvvetle.. 
riııın btıfku.mandam ve Habefb
ıan u--a vcılıft Dülc D' Aosta
•ı lngiliz kumandmılığına mü
racaat ederek teslim olmayı tek. 
lif ettiğini lrildinnekıedi1". 

Esaıen 10-15 bi1& kad4r olGt& 
ltaıyan kuvvetleri, 3000 metre 
ı,rükseklilote ve _,, dGğlar, uçu
rumlarla dolu olan Am!ıaalagi.. 
de mukavemet e('mekte idi. Bü.. 
yük t ngiliz kuvvetleri tanıtın· 
dan tcımomile mu.1ıasara edil
dikten aon.ra kul'tulUf çııreai bu
lcmadıklrın anlafılıuı halyaıı 
kuvvetlerinift Ambaalagiyi ter. 
ketseler bile ellerittde iki mevzi 
kalacaktı. Bunl4ır Goııdor ile 

Jimna mevl'cileridir. B• acı,,..,.,. 
ki A mbcıalagi gıbi lcııvvetk mti
dafaaaı kabil olacak va.ıiye* 
ol1114dığından Dülc D'aostama 
teslim olmaktan bafka yapacal& 
hareket ııoktu. 

H abqiatand4 ltaıııaa ~ 
kavemetini devam ettimt 

son ltalyan kuvvetlerinifl tuıw. 
olllWISUldan _. Şarici Afrika. 
da harelcdt bittnlf ollıyor. ltıgi
liz kıt'alannın küçük bir 1c.-

1 llrl11c bundcm _,.. mfltı.fri • 
talyıın mü.jreze!erirıi temi.deme 
ifi1e me§Yııl alacaktır. 

Şarki Afrlkodaki muharebe.. 
nin aorıa emsen lngiliz kuvvet. 
!erinin Libya cephesine naklini 
mü.m1cün lı:almakta ~nda" 
Sollumun neticerile lıa§lıyaıı in· 
giUz taarruzunun deva.m etmesi 
ve m.uVGffakıyetli neticeler a· 
ıwıın~~ 

Londra, 18 (A.A.) - Miıstakil 
Fransız aJansının Kahire muhabi
rinin bildirdiğine gore, Alman ma. 
reşalı Von Blomberg'ın oğlu Axel 
Von Blomberg cuma günü Bağ. 
datta defnedilmiştir, Raşit Ali ya
pılan cenaze merasimine bizzat iş
tirak etmiştir. 

- Bu aralık işin ıçyüzünü açı· 
ğa wramam. dedi. Böyle yapar
sam partiyi kaybederim. 

_Hangi partiyi? ... Sen galiba 
bayaliıta kaplıyorsurı. Dikkat et 
Janine! 

_ Hayalat olur mu? .. Ortada 
yüzük, mavi gözlüklıi adam 
var ... Çok söyledigine pişman ol
muş gibi durdu. Müdür izahat is
tedi. Genç kız birkaç kelime ile 
müdürü oyaladıktan sonra şun
ları ilive etti: 

- Sizi ikna edemediğimi gö
rüyorum. Fakat beni !llkıştınna
manızı rica ederim. Benden bir 
makale istiYQrsanız yazayım. .• 

_ BiT değil, birkaç makale i&-

tiy~n sonra müdür ifine 
devam etti. 

Genç kız çıkmtştı. Müdür ba-
pıı kaldırdı: 

_ Bu işe niçin bu kadar ehem· 
miyet verdiğini bir türlü anla
mryorum, diye söylendi. Belki 
de ... Kimbilir? •• Bu Laumier'nin 
kim olduğunu bilmiyorum ki ... 

Gazete kolleksiyonunu karıış
tırarak aktörün resmini buldu. 
Bir müddet resme baktıktan son
ra dudaklarında müstehzi bir te
bessüm 4ıelirdı. 

Bu müddet sarfında 1anine 
makalesini yumak için yazı ma· 
kinesinin önüne oblrmnt düşü
nflyordu. Gözlerinin önünde ha· 
piahanenin dört duvarı arasına 
oturınut, idam ııaatiıü bekleyen, 
kederle bUl'UfmUf lfizel ydzlü 
bir gencin hayali vardı. Onun 
tesirinden kurtulmak için silki· 
nerek yazısına başladı: 

•Aktris Claude Vermont'un 
ölümü hakkında tahkikatımız ... 
Arkadaşımız pek mühim bir iz 
üstündedir-.• 

GECELER GEBEDht 

'..oiseaa :rataitna uzanmıı mı-

kuzuncu ve on ıkıncı dakıkada İs. nın açı say 15
' ran, H_ınd detU7.. nızca toprak bütunlugtinü, budut. ı aır erkinıbarbiyesi nereye gitmiı 

tanbulsporlu!ar ehemmıyetli gol ~~;~lçıkm~ınta dkaır ~~vlaer ddaev. !arının ve istıklal ın tamam nı acaba? dedi. ve ilave etti: 
fırsatları kaçırdılar Taraf!ll!"ın kar ~le muş ere pum nn n müdafaa gayes e T rkı e Cum!ıu- - Kaybolan •genelkurmay. de-
şılıklı ga)Telı ilk neticesını Altay unuyor. rıvetinin ve Türk mılletınin hazır- l!l, •ıtenelkurmay•dan bir zat ola-
lehine verd : 20 nci dakikada tı. * 1 kları tamamlanmış olduğundan, cak. Öte~e berive ders veren •Çalı• 

Hakikat bunların hangisındedir? h b yastan guzel bir pas alan Sait ar ın yeni lnkişaflarına emni. lru u. evveli kendi arkadaşlan11a 
k Avrupada karalarda bit"rılen har- ti" uvvet1i bir vuruşla topu ağlara ye ı ve müsterih halde bulundu. ders verirse daha iyl olacalı. zanne. 
taktı. bin, siklet merkezini intikal ettir- ğumuza ait hakikati tekrarlarız. derim. M. K. 

Bu gol İstanbulsporlula~ın gay- diği sahalan biliyoruz: Atlantik 
retinr iıde!a kamçıladı. Altay mü- denizi, Akdeniz, Afrika ... · 
dafaasının bunaldığı anlar oluyor. Atlantik mücadelesine Bırleşik rs;Büyük tarihi roman: 9& ~ 
Nihayet Mükerrem 36 ncı dakika. Amerika harp gemilerile hava L Sultan Aziz Nasıl Ôldu-rüldu" ?. 
da beraberlik golünü çıkardı. kuvvetlerinin fill himayesi şekli 

İkinci devrede oyun sert ve kı.. üzerinde verilecek katı kararla fazan:M. Sami Karayel 
rıcı geçti. tatbikatı, gayri muharip bitaraf S l A . k l" 

Devrenin ""k seri safhaları iki bu büyük devl-etin İngiltere ile fi. · U tan zız, VÜ e a ve paşalan entari ile 

taratın da ~ zaman hi1cuma .ı.a ~ •' ' :' • ,..,9'-1 l.arem · · kabul ederdi 
ve zaman zaman da mGdataaya srapınıy ı im• bellf eıhe ktfio--
geçmeleri ,eklinde cereyan etti. 

Nihayet maç, 1 - 1 beraberlıkle 
bitti. 

ANKARA DA 
Ankara, 18 (İkdam muhabirın

den) - 19 Mayıs stadında yapıl. 
makta olan milli küme maçlarına 
bugün Fenerbahçe • Eskişehır De. 

.. 
Büyük Zabıta Romanı: ı.t 

• 
,- KEDi -"' 

lGÖZLÜ lı 
-ADAM_J 

Türkçesi M. Feridu~ 
ııl mışıl uyuyordu. Yanında bir 
zil çalınca göslerinl açıp yüd • 
nü burtıftardu. Demek saat se
kize gelmifti. Ne çabuk?_ Is -
ter isteme& yatağıadan luıllı.tı 

ve ancak o saman saatin tleiil 
telefonun çaltlıiuıı an1atlı. Ga-

leri duvardaki saate gitti: Gece 
yansına bir kaç dakika kal • 
mıştı. Benlls uykusunu ala!lll • 
yan bir adamın ıesile telefon • 
da: 

- Allo?- diye batıNı. Alto!. 
Evet, benim- 1anlne sen mi • . ~ 
sın •• 
Şimdi hayretle genç kızın ga· 

rip sözlerini dinliyordu. Niha • 
yet dayanamadı: 

- Alay mı ediyonun? Gece 
yarısı böyle py olur mu? diye 
isyan etti. Bırak da bari gece • 
teri olsun rahat bir uyku uyu
yayım ... 

Fakat genç kızın telefonda -
ki sesi iıııirane bir perdeye yük 
ııelince. 

- Peki, peki ... diye ilin et • 
ti. Şimdi gidiyorum Bir şey öğ
renirsem sana telefon ederim. 
Sen de yarın sabah gazetelenn 
zabıta siltuularına bir goz 1 • 
mayı unutma... Cesedimi belki 
kuyularda bulurlar! .. 

Telefonu kapadı. Fakat söy
lediğinden kentli de urkerek 

,mirspor ve Galatasaray - Gençler. 
birliği k811ılaşm•lan ile devam e. 
dilmiştir. 

15 bine _yakın bir seyı.rci yığını 
önunde yapılan bu karşılaşmalar
da Fenerbahçe 4Jl galip gelmiş, 
Galatasaray • Gençler maçı ıse 0-0 
beraberlikle bitmiftir. 

tahtaya vurdu. Söylenerek gi • 
yiııiyordu: 

- Bu kıza körkörüne itaat 
etmek için benim gibi deli ot • 
malı ... Zaten biz erkekler lnı ka
dar saf almasaydık btlmlar bi· 
ııi parmaklannın aeunıla oyaa
tamazlarth." Şlmtll irim 1riUr lta-
1<1ma neler pleeek! 

Loiseau pantalonunu giyer • 
keıı aynaya bakıyor, kemerini 
göbeğinin ilstiine lllldlyordu. Al
nında bir ter tlamlası vardı. Nl
havet haurlaadı ve ılık od
da~ solak Mkaia çıktL Aputı
nuını eankl onun gitmeane ml • 
ai olmak 1st11-at glM 'ka~ • 
nyı aya.mr.at içi• ., tere 
kordonu çekmeden ılqarı çıka • 
matlı. 

Sokakta lım gibi lılr rilzgir 
esiyordu. Bir kaç adna atede bir 
talı.si durağı val'ılı. Fakat taksi
nin içinde bile -mağa manf
fak olamıyordu. Tabi tenha -
kaklarclan ııftr'atle pçlyor ve 
1anine'ln etnrdulu t"addeye yak 
taşıyordu. B\r dakika sonra ca
ma vurdu ve tabi tluranea sür
atle tof"ore 8aetlni vererek kal
dırıma atla4ı. Bir sigara 1aka -
cakınış gibi bir blaa11111 :ranıııa 

• sokuldu ve taksi hareket ettik • 
ten sonra binuıa yuındaa ay
rıldL Cadde bu saatte tenlııt'ldl. 
Loiseau a1aklarıaın acnaa lıa • 
sarak yürüyordu. Genç kızın o
turduğu aparbmanm bir 'kaç a 
dım ilerisinde. bir insan gölges 
vardı. Gözlerin üzerine ineu 
şapka:vı gazeteci tanıtlı. 

- Gece yansı burada ne işi 
var" 

Di) e söylendi. Burada nobet 
bekler gibi daran gölge mavi 
gö:düklıi adamdı. Gözlerini pnç 
kızın pencerelerine doğra kal • 
dırmıştı. (Daha var) 

Sultan Ama, BI ohnek'• lııera. lzı e.hil pteriyorlar.. cMır'atı 
ber umura devleti idareye mukte- Hakikat• namındaki tarih, Sultan 
dir blr aklı selime malik değildi. Azize ait en sahih maUiınatı ver n
Mağnırdu, azametli idi. YaV112 'lerdeııdir. Mir'atı Hakikat Sultan 
Sultan Selimler, Fatihler gibi ya- Aziz hakında fil muhtasar maili.. 
şamak ist-erdi. Villı:elisını, vezirle. matı veriyor: 
rint i~bında tahkir eder, maiye- Abdülaziz bın iki yiız kırk bet 
tini döverdL senesi şehri Şabanının on beşincı 

Herkes Sultan Azizden korkardı kadeınnibadei mehdi §Uhud olup pe 
Haşin, celiıdetli, pehlivan bır tah· derı Sultan Mahmud Hılnı Sanı • 
siyetti. İtiraz kabul etmezdi. Ne nın vefatıle biraderi Sultan Ab -
irade ederse derhal yapılmalı ldı. dulmecidin tah.ı saltanatına culü. 
• Fakat, bütun bunlara rağmen, u dan aonra tahsıli ülüma saye -
Alı paşadan çekı rdi. Çunkü, d rek muahharen makamı f tva
' 1i paşa cıddi, vakur, ın ızamper. ı ıhraz eden Akşehırli Hasan Feh 
\-er, nazik, mu~azı bır adamdı. ı efendi talimile alelusul kanıdi 

Sultan Aziz, vük la ve paşalan \"e edebiyatı arabiye dersleri gor • 
entari ile harem daıresınde olur- muş idi. 
duğu halde hususi odasına kabul Tahsilitı ilmiyesine sala h li 
ederdi. Hatta, vukelıl ve paşaları dahi zaınimei lıaııene olup Abdtil
azarlardı. mecıdin ha\ acısi nefsaniyeye inhi-

Fakat, Ali paşa geldiği zaman makıle hüsnü nıyeti zail oldukta 
kalkar giyinirdi. Sultan Aziz, Ali beynennu kendisine bir muhabbe. 
paşa huzura kabulünü talep ettill ti kalbiye hasıl olmakla yetmiş al
zaman sıkılırdı. 1 tı tarihinde ve, all rivayetin ter -

Çünkü Ali paşa, gayet remıt ve · tib w tepild tahtında teşekkül e.. 
teşrifata mutabık bir surette hu· den bir cemiyet tarafından serıri 
zura ~ ve huzurda mühim dev. saltanata !el.As mabadı zahire çık
let mesailint ciddiyetle izah ve mış iken netice! bal erbabı cemı _ 
münakaşa ~lerd!. yetin tedi atı kanun!yeleri lüzu • 

Sultan Aziz, Ali pqanm ciddi- munu tayin ederek yetmiş yedi se 
>et ve etiketinden ııaanm11tı. Pa- ne şehri Zilbiccesin!n on yedinci 
işahı devlet işlerinde nAzırm u. Salı günü Sultan Abdülmecıdin 

!Tlur t~tmakla beraber, vüloellyı vukuu vefatına mebni otuz iki a-
:ievletın kanaatleri haricinde bot- d irsen erik 

1 
_Y 

behot Padişaha iş yaptu::m dı şın a. e hilAfete cullis 
Devlet otoritesini tamamil tz d. eyledı .. Ve, doksan üç senesi ,ehrl 
tutardı. e e ın e ~~~zıy~levvelinin yedinci Sah 

Hatt• Al· öldü"" gunu hal olunup on ikinci • ~azar 
"• 

1 paşa 11~ zımıan, ·· - darıbak lrtlh-"~ f i '"ultan Azız" . d . bir f ala gunu aya ....,..., ac a • 
k: ın enn mı es • 51 vukubuldu. (I) 

- Aman kurtuldum ... 
Dediği tevatüren aö:rlenlr ... Dol
dur. Çünkü Sultan Aziz, Yavuz
rı harelretlerlle khmeyt dlnle-
z, münakaşa kabul etmez bir 

~hsıvettı. Fakat, Alı p8fllnın eğiL 
z devlet kudreti önünde ezilif'-

* Sultan Aziz devri oldukça yakın 
r tarih! devirdır. Böyle olmakla 
r ber, tarihlerimizin Padişah 

hakkında yazdıklan birlblrin! tıııt
m maktadır. 
Tarıhier mızin bazılan Sultan 

Azızı (H. 1239) sen-esinde doğmUf 
osterıyorlaır, ve tahta da 42 ya. 

ş nda çıktığını kaydedıyorlar. 
Bazı tarihlerimiz de Sultan Azi. 

Su1taa Azizin bidayeti saltana • 
ında tavaimi nakdiyenin Upsı i· 
çın akdolunan istikraz her ne ka· 
dar evrakı nakdiyeyi ilga ve dil • 
yunu gayri muntazamayı tediyeye 
yaramış .ıse de, kaime borçlan es
kisine nazaran daha büyük bir çık
maza girmişti. 

Çünkü, Devleti Aliye daha bu 
gihl mali dalaverelere akıl erdire.. 
miyordu. Borç edip bir mazarratı 
ortadan kald1rayım derken ikınci 

ir bela vücude getirmiş oluyor • 
du. Bu sebeple, ortadan kaime 
kalkmakla bir şey kazanılmadan 
bilikis borç arttı. Çünkü. kaim" • 
nin yüz kuruşta kırk kurı şu ish k. 
raz parası'e nakıd !arak wnld\. 

(1) Afir'Cltt Hakikat S. 121/122 
(Daha v~) 
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spor bayramı rulmustu. 
(Baı; taralı ı inti sayfada) f e $ / i m 0 / d U İ~te. Türk milletinin benliğin" 

yc~anlı, azımkar ve hakimane söz· 1 b' il bed k ·ahrip etmek. mii,takil "arlığııı 
(Baş tarafı 1 inci sa~iada) tıni, sporun ır mi etLll en a. Kahıre, 18 (A.A.) _ Resmen bil. ~rtadan kaldırmak için dı~ ve i 

!erini işittiniz. ı · k kt · k 1 
k İ enstitüleri, muallim mektepleri ve bi iyetinı ve ara erıni yü set- lir'ldig"ine göre, Du"k D.Aosta, Am- dii~nıanların birbirlcrile ~·arı~tık . 

Aynı daki ada, ngilız tayyare. 
!eri, ansızın tayyare meydanları· orta mekteplerin sporcu talebe~! mekdahnsusuncla ve yurt bmüdafaa

1
- oaalagi mıntakasındaki kuvvetle- lan bu miithiş hengamededir ı· 

iştirak edecektir. sın oynıyacağı rolü te arüz e • mukadderatın kendisine Türki)·c) 
mıza hücum ediyorlardı. Mersel. TAKSİM MEYDANINDA tireceklerdir. rinin teslim olmasını teklıf etmiş- kurtarmak vazifesini verdiği Bü 
kebır ve Dakardan sonra, İngiltere . d tir. . 

Sabahleyin saat 9,50 de başta va. Bundan sonra mektepler, ön e yük insan, diinyanın en mukadde• 
bir kere daha, Fransız toprağına ba ·t iNGİLİZ TEBLİGI 
h Ji ve beledic·e reisi doktor Lütfi ndo olduğu halde bir geçı res. mücadelesine ba~lamak için, 19 ~fo. 

ücum etmiş ve Fransız kanı akıt. ' 'h K h. 18 ( İ 
t Kırdar ve İstanbul komutanı İshak mi yapacaklar ve merasime nı a- a ıı-e, A.A.) - ngiliz Orta yıs 1919 giinü. Sam'lıııda Anadolu 

mıştır. ngiliz hükümeli, Fransayı ş 
Avni olmak üzere ün:versite rek- yet verilecektir ark umumi karargahının tebliği: nun miibarek topra{:ına ayak bas • 

Surıye üzerinden uçan ve yahut H b · d · törü, Cümhuriyet Halk Partisi vi- FENERBAHÇ ESTADINDA a eşıstan a: Adelayı işgal et. tı. O karanlık. o korkunç gerenır 
tesadufi olrak ye<e inmiye me<:· f ı ı 
bur kalan Alman tayyarelerini lii.y~t reisi, Parti ve Halkevleri re. Fenerbahçe stadında da saat tik. K.ıt'alarıınız, buradan,ricat ha. ecri baş amıştr. Düşmanlar ,.e ıa· 

lru 1 'th isleri, Maarif ve Beden Terbi,·esi 15,30 da mektepliler arasında at· lin~ olan düşmanı takiben şimale inler bunu bir •fecri kazih• gihô 
vvetle püskürtmememk e ı am , ı k d .. 

etmek suretile, Fransaya karşı bu müdürleri, Hava Kurumu reis., . letlzm v< futbol mü,abakaları ya. doğru ilerlemektedir. ır?sterme _iste_ iler. Fakat gune< 
tecavüzıinde kendisini haklı gös- Taksimde toplanan talebe ve spor. pılacaktır. Talebe Fenerbahçe sta. 16 mayısta düşmanın Giride yap hır k~red dogm~ga .~3~~dı ".;' :',~'' 1 

termek istiyor. Hiç bir şey, bunu cuları teft1'j edip selamlıyacak,ar, dında toplandıktan sonra muzika tığı hava hücumları esnasında iki T0~."k'.ur ~rkmn muın .. ım. degıb~'." 
b d C"mh · "b d · · 1 1 .. li .. ur ıvc\'l urtaran gune'."ın e u-haklı gösteremez. un an sonra u ıırıyet a i esı- ile beraber Istik a marşını soy · duşman tayyaresi daha düşürül- 1.. · l ki .,.

1 
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Mareşal Petenin teyit ettiği gibi. ne Vilayet, Parti ve Halkevleri, yecek, sahadaki direğe Türk bay· müştür. un para "kı~ı le ve_ guıe . 1~ t~ og-
Fransanın İngıltereye karşı hiç bir mektepler ve sporcular namına rağı çekilecektir. Erkek muallim rakta, 13 mayısta, Basranın 40 masına, yu se me-.ne. mı e ııı ru-
te<:avüz ni""ti yoktur. Dünkü mu. çelenkler konacaktır. Bu S1rada mektebi tal'!'besinden Arif Tar bir hunu a1·ılınlahnasına, Tiirk yürek· 

,- b <l 1 t' k 1 kilometre kadar cenubunda polis !erindeki sünmez ateşin vanıp tu . 
hasımlarımızın kullandıkları sala.. an o Ş ıra i e mektepliler ve nutuk söyliyecek, sporcu talebe bir 

1 · ki karakollarını, hadisesiz olarak i§· tusmasına ve hiitiin dii~manları 
hiyet, mütareke •eraitinin tam tat· sporcu ar isti iil marşını söyliye· geçit resmi yapacak, bundan sonra • gal ettik. yakmasına mani olamadılar. 
bikinden doğmaktadır. cekler, merasim yerindeki direğe kız liseleri arasında 80 metre düz 

Tü. k b İNGİLİZ TAYYARELERİ. Etrafımızda tehlikenin dolaştı!!• 
Hakikat budur. fngı'lı'z bu"'-'me. r ayrağı çekilecektir. koşu yapılacak, eltopu oynanacak·, ""' NİN FAALİYETİ bıwiinlnde J!I Mayıs 1919 u, onu 

tinin Fransayı itham ettiği şeyler, Bunu müteakip Vali ve Belediye erkek liseleri arasında 100, 200, takin eden miithiş miicadelevi ve 
iftira ve bühtanlı uydurmalar ve reisi doktor Lütfi Kırdar, üniversi. 400. 800. 1500 ve 100, 20-0, 4-00, 800 f Kahire, 18 (A.A.) - Orta Şark . hii .;;1c wferleri unutmaro•lt la7lm
caniyane te<:avüz için bahaneler- leden bır genç. orta t-edrisat mek. metre bayrak koşuları; disk, gül. ngiliz kuvv-etleri hava umumi ka- drr. Ebedi !';elin 0 e•siz miirodele _ 
dir. tepleri naırıına kız muallim mek- le, cirit müsabakaları; tek adım, rargiıhının tebliği; sinde en yakın s'l:ih ve inkilap sr-

Sizler, bunlara karşı sükun ve tehi talebesinden Necibe Uğuray yüksek ve sırık atlamaları yapıla. İngiliz tayyareleri Bingazi, Der- kad•sı. eTI 1,.,.ırrtli var.lımcısı olan 
vekarla mukabele edeceksiniz. Fil. bixer nutuk söyliyecekler, 19, ma· caktır. Bundan sonra kazananlara ne, Benina ve Gazalaya muvaffa. Biivük ~lilli Sef İ•met İnönii başı · ı 
hakika, Fransızlar, Suriyeliler ve yıc:.n tarihi kıymet ve ehemmiye. mükafat tevzi edilecektir. kiyetle hücum etmişlerdir. Bura- mızdndır. Bu mazharh-Pt. bizim en 
Lübnanlılar, daha S1kı bir ittihatla !arda yangınlar çıkarılmış ve şid- biiviik kuvvPt ve iman kovnakları-
kardeşçe işbirliği yapacaklar, fa· Amerika Vişi elçisi yunan başvekili detli infilaklar olmuştur. Hangar mızdan biridir. o. hizi sulha veva 
kat ilk kurbanlarını masum halkın (Baş tarafı 1 inci sayfada) !arla diğer binalara tam isabetler harbP, nerPve j!'ötiiriirse. PrHa ııi • 
teşkil edeceği hiç bir muhasemat Amerika donanması açık denizde (Baş tarafı 1 inci sayfadü) kaydedilmiş ve hangarlarda yan· decel?iz. Rozııunrnlnr. 1!1 MO''l<tan 
hareketine tevessül etıniyecekler. rastladığı bütün Fransız gemıileri - menfaat icap ettirdiği zaman ınılh ni- gınlar çıkarılmıştır. ibret ve kuvvet aJo.,1< imonhr<nı 
dir. ni müsadere emrini alm.ştır. netlerini harp tehlikeleri ile değişme- Irakta Musul tayyare meydanın- •0701P•;nler. Ahidin Dı\VFR 
Mareşal Petenden Suriye ve Lüb Boston radyosunun bildirdiğine :c daima hazır bulundunuz. Bu suret- ~Fransa da ı"şçı"~yevmı;--

lar · · d h.. · da bulunan Alman tayyareleri nan arazisini müdafaa etmek va· göre, Amerikaya gitmek üzere yol .e 8"' ın revışı esnasın a, ur ınsan· 
zifesini aldım. Bu vazifeyi, sarsıl. da bulunan bir Farnsız ticaret ge. ann en kıymetli hasletleri olan metin mitralyöz ateşine tutulmuştur. yeleri düşüyor 
maz b . t d if d ğ' l\I il . kaf"l · · .. d d"l 1 cclyemzi meydana getir<lmiz. Siz ne Heinkel tipinde bir tayyare ateş 

ır arz a a e ece ım. · u· m erı ı esının musa ere e ı e- diğer !n.<.itlllann "" de hadiselerin te-
kadderatına emin bulunan Fransa, ceği dün Vaşingtonda söylenmekte 1 tıakktimü altı.na ııinnek istemediğiniz alarak harap olmuştur. Diğer bazı 
Suriye ve Lübnan balkının ıısada. idi. ı çin korkuyu nefsinizde boğdunuz. Siz tayyareler de hasara uğratılmıştır. 
katinden ve muhabbetinden emin· RUZVELTiN BEYANATI daima Periklesin eski Atinalılara ver- Amarada bazı petrol sarnıçları da-
dir. Vaşington 18 (A.A.) - Ruzvelt diğj nasihatı tutıımuz. Perik.les saade- 11anmaya mensup tayyareler tara. 
Şark ordusu, kuvvete kuvvetle milli ticaret haftası münasebetile tin hil'_Tiyetten v-; bürri.ye~n de cesa- fından muvaffaki.....,tle bombardı-

.. . . . retten ıbarct o1dugunu soyluyordu. Bu- .; ... 
mukabeleye hazırdır. yaptıgı beyanatta totalıterızmın ta na ınandığınız içindir ki si:t. tehlikeden man edilmiştix. 

Vişl, 18 (A.A.) - Tas ajansı bil. 
diriyor: 

•La France au Travaıı. gazetesi 
şunları yazıyor: 

Amele yövmiyesi dü,mekte, bu· 
na mukabil esham sahipleri zengin 
olmaktadırlar. Kahire, 18 (A.A.) - (B.B.C.) hakkümü altındaki dünyada bey • asla yı!madm12. Habbaniyedeki İngiliz hava mey 

İngiliz havakuvvetleri ı1 yrut, nelmilel ticaretin ancak bir taar • Siz Jstih!at ile muamele edilemiyecek danı Messerschmitt tayyarelerinin Bu gazete misal olarak 1939 ilk-
Şam, Rayak hava meydanlarını ruz sililhı olacağını kaydetmiş ve halk küUelerinden hirw temsil edi- • kanununda 80,000 frank kıymetin. 
muvaffakıyetle bombardıman et- şöyle demiştir; yorsunuz. Siz; hükmü altına almak is- refakatinde uç~n Heiııkel tayyare. de eshama sahip olan bir serma'f". 

1 !erdi S ı 'h' t B' 1 'k A 'k d kr . teyeıı, namus ve şeref duygunuzla hür- !eri tarafınd.an bombalanm. ıştır. darın, fı·atların yu··kselmesı' netı'ce· ın ş r. a a ıye tar askeri malı ır eşı . . m.erı a, e~ ası riyete karııı heslediğiniz aevgiden gafil 
fillerde söylendiğine göre İngiliz ~r~nsl~le~ını nıudafaa. ve lıbe~al demektir. Bugün sizi esaret albna al- Hasaı; ve zayıat azdır. 13ir Messer- slnd~ şubat 1941 de 150,00-0 frank
hava kuvvetlerinin Suriyede faali- iktısadı sıyasetın tatbik ve teşvı • mok isteyen kara kalpli dıktatörlerden schmı~t. tayyare~~ bir s.ıhhiye oto. J !ık hisse senedine sahip bir vazi. 
yeti artacaktır. kindeki manevi istikametini idame dünya nefret etmektedir. Onlar, ergeı:, mobilını mıtralyoz ateşıne tutmuş· yete gelmix olduğunu yazmakta. 

VİŞİ:NİN TEBLİGİ etmelidir. Bixleşik Amerika, bü • '1ze bilyilk işler ilham eden ruhunuzun tur. dır. 
Vichy 18 (A.A.) - Neşredilen bir yük bir kısmı itibarile hırs sebep- .. rt bır hamlesile yıkılacaktirlu. Bô- SON VAZİYET Yunan mekteplerinde 

beyanata göre, İngiliz bombardunatı . . ' lirsiniz ki vaktinde mücadele ederek 
\ayyareler! Cuma ııil.nn Şam mıntaka· sız korku ve mer?amets.ız taarruz-\ınıbdadm ~erı.. >eaine "'""' olıuak. Hartum, 18 (A.A.) - Cuma gü. almanca mecburi o}a-
11 fiıerinde görününce Framız avcı tay la hwnl olan tahrıpkar caret tah • 1erkşeıı bır mü.;tevliyi kökilndeıı sö- ntı saat l!,15 te bir İtalyan subay- k k J k 1 
Fareleri hemen bavalanmı.şlardır. Bun- didleri yüzünden keşmekeş İçine küp atmaktan daha kolaydır. btibdadı lıır heyeti, teslim şartlarını müza. ra 0 UtU aca 
danllz sonra olup bitenler hakkında İngi- giren dünya iktisadiyatını tekrar :emsil eden hasımlarımız, bir memle- kereye memur bir yüksek İtalyan Londra, 18 (A.A.) - (B.B.C.) 1 

tayyarelerinin Elkantra mevklinde kurmak mes'uliyetini ancak bu su- ketı işgal edmoe orada cebir, v~t !' d b'ld' · d" · .. 
tekrar Filbtin hududuna girdiklerinden retle karşılayabilir. ve cınayete istinad ederek tutunınağa ! subayının muvasalatını hazırla- Ber ın en ı ı_rıl ıgıne gore Yu· 
b"!'ka bir l"Y l!ııa edtlmemiştir. ç~maktadırlar. Onun için boyundu· mak üzere İngiliz mevzilerine gel. nan. mekteplerındc almanca mec-

Inglliz tanarlerinin, Şam iizerinde Hakikaten müthiş bir dünya buh nı,klanm hoynumuza geı:lrmelerine va- ınış. • tix. İngilizler, bu yüksek İtal· ı bun olar:k okutulacaktır. 
ıörunmelerinden evvel, Suriyedeki Pal- ranı karşısında bulunduğumuzu bi- kit bırakmadan on!an ezip bertara! et- Yenı Zelanda baş 

· •· T t l't t 1 van subayı ile, bu subayın Du"k • mır ••Va meydanını bombardıman et- liyoruz. o a ı er aan-uz ya n:rı: meliyiz. İtimad ediniz. Diişmanmı12 
tı.klerl ve Halen üzerinde uçtukları da dış ticaretimizi değil, demokratik ftdidir ve müdafaa ettiğiniz hak karıoı- D'Aosta adına konuşması şartile vekili Mısırda 
hlldirilm<'ktedir. yaşama tarzımızın bizzat bünyesini •ın. da çekilec<'ktir. M. aalesef hicap ve- görüşmeyi kabul etmişlerdir. Ate. 

FARANSIZ TAYYAJIF.CİLERİ n J 
KudU.., 18 (A.A.) _ Birçok Fransl% tehdid etmektedir. rıcı bir oek• de teslun olarak se amele şin saat 18 de kesilmesi ve şartlar 

tayyarecileri tayyarelerile birlikte Su- Nevyork 18 (A.A.) - Vaşington- ,erişmeğe. çalışan _korkaklar pek .çoktur. kabul olunmazsa ateşe saat 21,15 , . . 1 Fakat asil ve magrur insanlar !çın, !eh-
nyedeo hareket ederek Fllistine gel- dan New • York Posta çekilen bır like, korkaklık ve şerefsizlikle mukaye- te yeniden başlanması takarrür ey 
m•şlerdir. Fransız \ayayercileri artık telgrafa göre bitaraf memleketler 0 • edilince, hütün ehemmiyetini kaybe- 1 . t• 
Vichy hüldlmetine hizmet etmeıneıı: va- ~ emış rr. 
·"el•.rl oldu"'·~u 50 .. yJe~foJerdır· . tebaasının Paristen ve işgal albn • der. Çünkü onlar bilirler ki en acı zillet At . 18 d k im 
~ •~ ~ k k d uıe ıı t zili tt' Zelilfuı eşın saat e esi esinden Londra 18 (A.A.) _ (B. B. C:) daki Fransanın diğer şehirlerinden or u an m ve ı e ır. e 

Ort a k 
" k tl . tarafın ayrılmaları yasak edilmiştir. 1a amale kadar kötU hir rey yoktur. sonraki vaziyet hakkında Hartum. 

aş r ,.ava uvve en - y· b t lgr fa n b Boyle bir hayat karşısında ölüm \ehli· da henüz hiç bir malümat yoktur. 
dan dün {) ·e n~redilen tebliğ: ıne u e a azarllJ} u e • ~·si çok ehemmiyetalz kalır. 

B ·tan ta l · M ldaki mir bilhassa Amerikan vatandaş • 1 - s· . d " h 
rı ya yyare erı usu 

1 
alı'ık d tın kt d' Zir . ız aynı zaman a şere,.. er şey-

tayyare meydanına taarruz etmiş - . arını a ar e e e ır. . a ış- den üstün tutan insanlarsınız. Bu
ler, yerdeki Alman tayyarelerine· gal altındaki Farnsad~ Amerıkalı • nun içindir ki Girid daima bir kah-
mı·ı 1 .. te · açmışlardır Alman !ardan baska pekaz bıtaraf memle- lık k • 1 .k k 1 k 

ra yoz a şı · ket teba&ıiı vardır. Bir Kanunusa - \ raman aynagı 0 ara- a aca 
tayyareleri mühim hasara uğra- h ı ti d.. -- '·'- d nide. işgal altındaki Fransada tab- ve :s e , uşmanın em .......... ga • 
mışt:r. minPn 2.000 Amerikalı vardı. darlıgına mukavemet etmek cesa-

Britanya donanmasına mensup ret ve kuvvetin; gösteren bütün a-
tayyareler ikinci defa olarak Irak "' auşman tayyeresi duıurülmüştür. sil ruhlu insanlara aşılıyaca.ksınız. 
harekatına iştirak etmişlerdir. Bun Bunlardan ilWi Lag mevkii üzerinde .. .. . . . 
lar Basradan 200 kilometre mesa • düşürülmüş, üçüncü•ü de aıe,•ler içinde Bükülmez karakterlı bır millet sı· 

bir rmağa yuvarlanmıştır. Bundan baş.. fatile vazifemiz hadiseleri soğuk • 
fede Amarede petrol ve yağ ka yerlerde bulunan 5 tayyarenin de· kanlıl.kla karşılıyarak mücadele 
tanklarını bombalamışlardır. tahrip edıld:ği bilclirilmektedir. B.r Irak etmektedir. Bu sefer de muzaffer 

Alman tayyareleri Habbaniye tayyaresi hatlarnuzın gerisine mecburi . 
<>lacağımızdan emın olarak dövüşhava meydanına taarruz etmişler- bir inış yapmıştır. Bu tayyeı.renin müret 

DükSpoleto 
(Baş tarah 1 inci sayfada) 

Berlin, 18 (A.A.) - Viyanada 

bir Alman - Hırvat • İtalyan ko
mitesi teşkil edildiği hakkındaki 

haberler resmen tekzip olunmak
taclır. Hakikatte yalnız bir Alman. 

Hırvat komisyonu teşkil edilmiş. 
tir. İtalyanın dışarda bırakılmış ol
mssı manidar görülmektedir, 

Kahire, 18 (A . .A..) - Yeni Zeliin
da başvekili Frazer Orta Şarktaki 
Yeni Zelanda kıt'aları teftiş etmek 
üzere buraya gelmiştix. 

Amerikanın 17 tane 
zırhlısı var 

Vaşington, 18 (A.A.) - Şimdi 
Amerika 17 zırhlıya maliktir. Bu 
zırhlılardan en son hizmete giren 
gemi doku~ adet 400 milimetrelik 
toplarla mücehhez 35.000 tonilato. 
luk •Vaşington• dur. Bu harp ge. 
misi bir kaç ay evvel donanmaya 
iltihak eden oNorth CaroliPa• pın 
eşidir. Vaşington• tahmin edi. 
len müddetten altı ay (\'ve! 
bitmiştir. Bu da Amerika deniz 
tezgahlarında ne kadar biiyiik bir 
sür'atle çalışıldığını göstermekte
dir. 

dU". Bir miktar maddi zayiat var • !ebatı kurtanlmıı;tır. meliyiz. 
Rutba. civarında bombardıman tayya Cesaret ve iman sayesinde zafere 1 lıtanbul Komutanlığı Sabnalma Komisyon 'u ilanları 1 

dır. relerimiz düşman zırhlı otomobillerine ve milli gayelerimize kav~acağız. 
Larıdra 18 (A.A.) - (B. B. C:) hücum ederek oldukça ehemmiyetli 

İki gün evvelki Irak tebliği Basn- zayiata sebebiyet vermişlerdir. Ahlak ve hürriyetin karanlık mad
da büyük bir muharebe başladı • K.;;il tayyarelerimiz Sineldebbanc ü· diyetçiliği ve esarete karşı yaptığı 
ğ" ndan bahsediyordu.IDünkü teb • zerinde ucmuşlardır. mücadele lehimize neticelenecek -

Düşman hava kuvvetleri payitaht U· tir. Zelil ve adi düşmanın hizmeti
liğde de bundan bahsediliyordu. zerindeki keşif uçuşlarına devam et- n kendilerini verenler de yalancı 
İngiliz mahfilleri Basra civarında ınlşlerdir. Bunlar bir rok bomba atmış- e . .. . . . 
büyük muharebe hakkında h. bir tan;a da basar olmamıştır. Polis kuvvet ı ve kurnaz diktatorler gıbi ezılecek-
rmare mevcud olmad:~mı bildiri •. crımiz vaziyete hakim olup düşman !erdir. 
yor. Bilakis son iki tebliğde Bas • kıtalarının aralarında . irtibat. tefisini Şanlı ve şerefli Girid ölmez bir 

.. tıhd1ar eden bareketlerıne manı olmak- ruha sahip oldug" unu, asırlarca 
rada sükun hüküm sürdüğü hah • tadu· •r 
eedilmektedir. Bu hayali muhare • GAZETECİ iNGİLİZLER ŞİDDET müddet ispat etmiş ve büyüklüğün-

4000 liralık nakliyat i~i pazarlıkla 20/5/941 günü 63at H de lsteklisine 
.ihale edilecektir. Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. Kat'i teminatı 600 
liradır. İsteklilerin belli gün ve saatte Fındıklıda satıno.Jma komisyonuna gel-
meleri. (3852) 

Deniz Levazım SatınalmaKomisyonu İlanları 

ı _ 56 tonluk ve 400 beygir kuvvetinde makinesi olan bir 
21/5/941 çarşamba günü saat 14 de pa2arlıkla satın alınacaktır. 

2 - İstckWerin belli gün ve saatte Kasımpa ada bulunan komisyona mü-
racaatları llAn olunur. (3856) 

be, sırf propaganda maksadile neş- TARAFTARI den mahrum edilemiyeceğini gös -
redilen Irak tebliğlerinin ne kadar Londra, 18 (A.A.) - Dally Mail ga- termiştir. Çünkü Girid de Yunanis• 1 

zetesi, Vichy ile münasehetlerde tutu· tanın ölmez ruhunu taş:maktadır. 
as:lsız olduğunu göstermektedir. ıacak hattı hareket hakkında efkarı u- . . . . . · 

Haydarabad 18 (A.A.) - Hay • mum iven in kat'! azmine tercüman ola- Bu _.uh bızım :ıçın her şeydır. ima· 
darabad Nizamı bir beyanname rak d.iyor ki; 'nı ve vatan uğrunda feragati do -
neşrederek Hindistan Müslüman • Harakatımız. nezaket dairesinde idare ğuran odur. Bugünkü nazik devir· 

Askeri Fabrikalar Sah· ı 
nalına Komisyonu ilanları 

TiYATROLAR 
Üsküdar •Bizim Sinema- da 

20 Mayıs Salı Akşamı 
Beşiktaş Giirel Sinemasında lal'ını R . id Ali i h k t' . t k- edilemez. Şiddetli davranmalıy12. de de değ~memiş olan bu ruhun 

aş n n are e ını a Daily Ekspress gazetesmın sıyast mu.. . . · .. k 
bih için kendisine iltihaka davet h . 1 d. k. verdıği hamle ile duşmanı yı a 

arrır ıyor ı; 

etmi~tir. Simdive kadar İngiliz hava kuvvet- cağu:. 
Ileyrut, 18 (A.A.l _ 17 Mayıs tarihli lerinin hücumlanndan müst~na tutul- Başvekil hitabesini, Girid hal • 

Irıık asl<er! tebliği: • muş olan Paı·is ve dığer Fransız mmta- kının Yunan birliği etrafındaki te-
Garp ~phc5Jnrle kıtalanmız dü.!'m;"'n kaları, eğer bu Fransız hükıimeti Nar.i

kuvvet!erl He karşılaşmışlar ve ağır ıerle ta.mam!yle · bil'li:i yaparsa, bom- sanüd zihniyetine müracaat ede -
ıayiat verdirerek bunlrı firara mecbw· bardıman ed neli; ı .. hlilresine =ıız :rek bitirmiş ve Giridlilerle beraber 
rtn" lerd.ir. Ilaladfza m,ntakasında 14 buhmmnktachT. • ~iJiz N221rları bu hürriyç_t uğntnda dövüşmek içir 
Mayıs g!lnfi bir dUJ11'1an tayyare:;"11n mecbıır<Y•tt•n ne kadar müteessir ise- Yunanistanın her köşesinden geler 
t~hrlp ('dildıg, teeyyüd etmiştir. Sinel- Jer, karada, edni,de ve hilvalarda bti- kahramanların yarattL'iı arkay" 
dt"b'f> .. .,c üzcrıne t vyırel :1ınizin ıon tün harak"ltı y;ı.pmağ:l da ayn. derecc-
Cünlcrde yaptı'' bir hucu: esnasında le ı.zme mis Lulunmaktadırlar. müdafaasınt hatırlatm•<lır. 

120.000 metre bez 
Tahmin edilen bedeli 35400 lira o

lan 120.000 metre bez Askeri Fafrika
ar Umum Müdürlüğü merkez satınalma 
~oınisyonunca 21/5/941 Çar~amba günü 
~aat 14 de pazarlıkla ihale edilecektir. 
Şartnnme 1 lira 77 kuruştur. Mu,·<ıkkat 
Pminat 2655 liradır. (3712) 

Sahibi: E. t Z Z E T, Neşriyat 
Direktörü: Cevdet Karabilgin 
Basıldı~ yer: •Son Telgraf> 

Matbaası 

26 Mayıs Pazartesi Akşamı 

Uznn Seneler Avrupa Film Ale 
minde miistesna bir mm·affakiyet 
kazanan: 

Vedat Orfi ( 
(KAN) 

adlı 3 perdelik büyiik facianın 
Blı. ',ROLÜ. 'Ü bizzat ifa edetektir \ 

Biiyük Temsil Kachu•U 

J!. Deniz Yollan isletme u. M. ilanları 
19 Mayıstan 26 Mayısa kadar muhtelif hat 
lara kalkacak vapurların isin1leri, kalkış 
gün ve saatleri ve kalkacakları rıhtımlar 

Ka!'ac1en1ı hattına 

Bartın hattına 

Mudanya hattına -

Bandırma h.-\tına -

Karabiga hattına 

İmroz hattına 

Ayvalık haltına 

1.ımir ıürat hattına -

İzmir aralık postası -

Salı 12 rie (Tarı>. Pc!"Şerrıbe 12 de 
(Karadeniz} ve Pau.~ 16 da (Güney 
su). GıJlata rıhtın1ından. 
Soılı 18 de (ÇanakkaJ<'), Curnar
te•• 18 de (Anafa,ta). Sirkeci rıh· 
tımından. 

Pazar Paz....:ı.r4esi, Salı 9.50 de. Çar
ıaınba, Perşembe. Cuma 16 c.ı (l\tla.
rakaz), Cumartesi 14 de (Sus). 
Tekmil J\lurianya postaları Galata 
rıht muun K:ıruköy cihetine yana
f ve aynı mahald"n kalkarlar. 
(:NOT: Perşembe postası i~tanbula 
gelirken ve Cuma postası Mudanya
ya giderken 113.veten İmrah adasına 
uğray u .. -.ıKt.r.) 
Pazartesi, Çarşamba, CUma 8.00 de 
(Sus). Galata rıhtımından. Ayrıca 

Çarşamba 20 de {Analarla) ve Cu
martesi 20 de (Çanakkale) Topha· 
ne nhtımından. 
Salı ve Cw'na 19 da (Mersin). Top
hane rıhtımından .. 
Pazar 9 da (Antalya). Tophane rıh-
tıınıı1dan. 

Çarşamba 15 de (Bursa). Cumartesi 
15 de (Saadet) S.rkccl rıh\ mından. 
Pazar 11 de (İzmir) Gu:ata rıhtı
mından. 

Per~embe 13 de (Kad~). Galata 
rıhtıırundan. 

Çanakkale ilave Perşembe 9 da (Seyyar). Tophane 
posta ______ nh_ tımından .. __ 

NOT: Vapur seferler! hakkında her türlü malı.'"ımat aşağıda telefon n 1-

maraları ya21lı Acentelertimizdeo. öğrenilebilir. 

Galata· Baş Acenteliğ.i - Galata rıhtun1, Limanlar Umum Mü-
dürlüğü binası altında. 42362 

Galata Şube • Gulata nhtımı, ?v1ıntaka Lunan Re-
jsJiği binası albnda. 40133 

Sirkeci • • Sirkeci, Yolcu Salonu. 22740 
(3893) 

BiR ÇOK GENÇ KIZLAR 
VE GENÇ KADINLAR 
Gençliklerine mağrur olarak güzelliklerinin temadisinı 
mümkün kılacak olan yilz tuvaletine bigtı.ne kalmışlar
dır. Kadınlarda dikkat edilmesi pek mühim olan nokta; 
Cildin incelik ve taravetini ebediyen mı.ıha!azadır. 
Seneler, bl.D:bir vazife içinde çalışan ve yorulan genç k<: 
dınların biilman düşmanıdırlar Bedeni ve dimaği yorgun 
lukların neticesi guddeler elfıstikiyetinl kaybederler ve 
cildde (leke) diye tavsir edilen avarizi (rüzgar vegüne
ıin de tesirile) husu1e getirirler. iste bu gibi halAıta 
ve bu gibl avarize kargı KREl\.t PERTEV, terkibinın 
kuvvet ve kudreti sa.yesinde cildi besler ve barabiden 
kurtarır. ' 

Yii:m. btnl~rce Jı:aduını W.rübe ettltl ve sh-,?Ale.rine tavs!yt'dl'n bili 
ka.lma.d1tı KRE.."I PERTEV He g-Unde yapılaca.k 3 - 5 da.kikahk bir ma
saJın ne ırlbl harikalar yaı:attıtını pek kısa bir zamanda siz de muterlf 
olacak~ınız. K.RDI PERTEV'in 1ar m asırlık beynelmilel töhttH uılsd 
deflldir. Ondan JoütacJe edlnlz. 

. TÜRKiYE CUMHURiYET] 

ZIRAA T BANKASI 
Kurul~ tarihi: 1888. -Sermayesi: 100,000,000 'fürlı. Jiıaıu. 

Şube ve ajans adedi: 265 
Zirai ve ticari her nevi banka muame1el~ri 

Para biriktirenlere 28,800 lira ikramiye veriyor. 

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. 

' A. ı.~oo liralık 4,000 L 11 ıoo Adet so liralık 5,000 L 
' • 500 • 2,000 • 120 • 40 • ,,soo • 
' • 250 • 1,000 • 

40 • 100 • ,,090 • 160 • zo • 3,200 • 

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

sile verilecektir. 

Kur'alar .enede 4 defa 11 mart, llHaziran 11 
Eylıil ve 11 Birincikanun tarihlerinde çekilecektir. 

Bahçekapu Agopyan hanı sabn 
alma komisyonundan 

Kı· atın ıbtiyacı u;in 153,5 metre mik'abı muhtelit eb"ntta kerestAt 
22;6/941 perşe71be günü saat 15 de Bahçeka~ıda Agopyao ,han 27 nu.~ar~: 
da komısyon Jm z •.arafından pazarlıkla satın &:ılınnc1ktır Ebat ve ıerıııtı k 
mı yeindan ö en ·ebılır İ:stekliler, m~zkUr gün ve ıantte komi.syonwnuı.t 
mtlrac .... uan u.5.~ olun..ır. (3872) 


