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Cebelüttarık'taki a•keri 
hazırlıklar hummalı bir 
nıretle ikmal olunmakta
dır. Donanma mühim su
rette takviye edilmiıtir. 
Sivil halkın bir kısmı tah
liye edilmiftir. Manevra
lar gece gündüz devam 
etmektedir. 1 spanyanın 
hareketinden endife ıon 
haddine varmııtır. 

Yazan: Prof. Şükrü Baban 
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s- Telaı'af Matbaaatnda Buılır.( -Kuruştur 

A lmanya. Balkan Yarıoı
adası istilasını filen bi
tirdiğini ilan ettikten 

sonra, ana taarruz hedefi Büyük 
Britanya adaları kalmak esasına 
sadık bulunmakla beraber. :Mısır 

ve İspnyada askeri ve siyasi hare
ketlerine hız vermiş bulunuyor. 

Almanların Finlandiyaya kıtaat ihraç ettikleri 
Turkıı (Abo)nnn yerini göst~ren lıarita 

Tallinn, 30 (A.A.) - Tass ajan
sı bildiriyor: 

I>ravda gazetesi ınubabirinin 
inanılır haberlere istinaden bildir

Sollum mıııtakasında taarruza 
eeçilerek sekiz kilometre kadar 
ilerlenmiş ve durdurulmuştur. Bu 
tevakkufun illetlerini Londta a•
keri sözcüsü muhtelif dört beş ihti
hlalle izah etmiye çalışıyor: 

Sovyetler Birli· 
ğinin mühim 
bir kararı 

- diğine göre, 26 Nisanda dört Alman 

At• d • b• nakliye gemisi Abo - Turku - FinJna a yenı ır landiya limanına gelmiş ve esliha, 

h •• k " tank, topçu ve sairesi ile takriben u u m e t 12 bin kişilik Alman kıt'alarını ka-
•• • raya çıkarmışlll'. 28 Nisanda b" t e Ş e k k U l e t t ı lnt'aların Tampere'yl' nakli başla

mıştır. 

İngiltere Akdeniz filosunu büyük kuvvetlerle takvıye etınektedir, Yukandald reslınde 
Cebelüttank'a ,eldlği bildirilen Arc Royal tayyare ıemid eörUlmekteclir •. 

Londra ya göre • 
a - İngiliz devriyelerinin hırpa

lama hareketleri, Sovyetler B j r ]iği Bu hükumetin ba-
arazisinden ha r p şına Epirde müta-

ITALYA Akdenizin iki 1St8nbU1 da yapı
b - İngiliz tayyarelerinin bom-

lıardımanları, 
c - İaşe müşkülatı, 
d - Kum fırtınaları. 

malzemesi geçi- reke yapan. ~u: Türkiye Mısır 
r i ı m e 5 i y a s a k manda n getırıldı J ' 

ucun~a_ Alman 1 a C a k 
tazyıkı artıyor 

un stoku 
Çok mümkündür ki bu unsur

lardan bir veya birkaçının batta 
hepsinin te iri olsun. ~faamafih bu 
•ayılan amiller nihai bir durakla
ına ve ric'at başlangıcı değildir. O 
sıthada tecavüz ve ınüdafaanın <:C
tin olacağı zaten iiç gün ev\'el llis
ler Çörçil tarafından Avam.Kama
tasmda izılıı olıuunuştu. Bınaena· 
leyh Libya hndudunda vaziyet m?· 
ayyen ve n111tlarit iııkişa(.ını ta~ıp 
ediyor. Yenilik daha zıyade s· 
panya tarafındadır. 

. . .. . ve spanyanın 
Diğer emtıanın Yenı hukOmetın Al-ı vaziyetile fazla Şehir Meclisi azasından dört ALMANLAR 

nakli için hususi manya ile is bir 11 ğ i ı· meşgul oluyor 

~~o~•~=~~ı ~~'~!~I J8p8C8QI 8Dl8SllrJOr Mihver Libyada şid-
Türkiyeye lngiltere 
ile ittifakını bozması 
içi n teklif yapmış 

kişilik bir komisyon kuruldu 
Belediyenin şehrımizde vücude Yapılan intihapta komisyona 

getireceği 1 milyon liralık un stoku Hamdi Rasim, Ferit Cemal, Murat 
hakkında Vali ve Belediye Reisı Furtunzade, avukat Arif intihap 

Haık Komiseri Mikoyan'ın dün imza- d e t 1 j h Ü C U m J a r 8 
1 
B. Lfıtfi Kırdar dün Şehir Mecli- olunmuşlardır. Komisyon bugün 
sine izahat vermiş ve bu unları tOillanacak ve yapılacak un stoku 
ınübayaa etmek üzere bir komis- için depolar kiralanması ışile de ladığı bir emimamoye göre, her türlü devam e de cekmiş 

barp malzeme>lnln Sovyetler Blrliğl 
arazisinden trasit olarak geçmesi 1asak 
edilmektedir. Transiti menedilen mal-İngiliz gazeteleri müttefik.~n 

lıirkaç gündür İspanya ve Cebelut-
tarık ava arı z no e J ;rım•ühimm•nıı...J.lla~tuıı'ma':aıine yarayaca~ aJeUer ve 

d 1 D 'ly Herald ve • ews 1 uruyor ar. aı . . . • an ·a- patıayıcı maddeler de vardır. D ter 
Chrouicle gazetelerı ıçın Is~ ~. lmaııarın transit tariki !le Sovyetler ara 
aın Jltih.-ere iltihakı artık bı_r gun zisinden geçmesi serbesttir. Fakat bu
ıııeselesidir. Filhakika Tayııııs .~•- nun için de mevcut ticaret anlaı;mala
aeral Frankonun yeni mahs~ılu a- rına istinaden verilebilecek hurnsl Jılr 
hncıya kadar hareketini tehır hu- müsaade istihsali Uzımdır. 
SUsunda miisaadc istediğini ve bu
ıoa sebep de halkın açlıktan çek 

· t' d ka ıztırap çekmek mecburıye ın. ~ - Amerika laeağı endişesi olacağı baberıııı v~. 
riyor. Fakat bu ri\'ayet bile Kodı
Yo'nun taı:;,amen l\lihver arabası- Devriye mı n ta
na koşulduğunu ishal etmekten 

başk~.bi~ şeye yarıyacak mahiyet- k sını genişletti 
te degıldır. 1 a 

Cebelütlarık'taki askeri hazırlık-\ 
nar 1ıumma1ı bir surette .ikı_na• 0 -,Kontrol işine ayrılan 
lunmaktadır. Donanma muhnn su· l 
rette takviye edilmiştir. Si.vil .h~I-

1 
gemiler de arttırı ıyor 

kın bir kısmı tahliye edılmıştir., .~ 

"anevralar gece gündüz devam et-ıJ 1 n h 'ı d d et 'ı 
::k~=~:;ei::n~=~~~ne hva::!~::~~ apon arı ... : 

General Frankonun dahili zaferı · _ • ..., • .-.. .. ~..yır,_, 
!talya ve Almanyaya borçlu oldu- \. (j) ,;-:.::::. • .. ©"- ,..~ · 
gu ve üç küsur senelik Kızıllarla . ~- ) IJI 
nıücadelesinde Sovyet Rusya. o i ·'tt f _.;:- ~ 
Fransa ve İngiltere taraflarından l'f ... ·'· 
Önüne birçok engeller çıkarıldığı . c.;;.• . ;:: 
lıir vakıadır. Fakat Negrin hüku· ''-' --~ 
8ıetini altüst ederek idareye tama- ·<:: f: 
llıiyle el koyunca nıutedil ve bila- ,_... ·. ;~ 
raf bir siyaset takip etti. Dahili 

1
,.J"'"' . . ;.,;.·~~ ,.z; 

boğuşmarun açtığı yaraları sarnıı- ~: 4!!&. ,,.;_.. · ., .. 
Ya nefsini vakfetti. Fakat Alman - (.i ~ @' ,....,, , ~~ . 
İngiliz . Fransız harbinin açılması / ' ,.yA:J.ı'.· ;rr ,'!' .,..... 

Almanyanın Balkanlardaki 
ordnları kumandanı 

General List 

Ankara, 30 (Radyo gazetesi) 
Atinadan verilen bir habere gö. 
re, Atinada yeni bir hükfunet ku
rulmuştur. Epir cephesi kumanda
nı hükumeti kurmuştur. Bu teslim 
olan kumandan, Kralın ve hüku
metin müsaaedsini almadan, Al. 
ınanyanın kahir kuvveti karşısın
da mağlup olduğumuz gibi bugün 
de aynı kuvv.,tin tesirile bu hüku
meti kurmuş bulunuyoruz demek 
istiyor. Zımnen beyannamesinde, 
bu hükumetin Almanya ile işbir. 
liği yaparak hareket ed.,ceği anla
şılıyor. 

• Be•·lin ve Romada, 
ileri sürüien fikirler 

Berne, 30 (A.A.) - Ofi ajansı 
bildiriyor: 

National Ze tung ve Trıbune de 
Geneve gazetelerinin Bcrlin mu. 
habirinin bildirdiğine göre, Alman ı 
baş kumandanlığı Yunanistan mu
harebesine bitmiş nazarile bak. 
ınaktadır. 

Muhabir şunları ilave etmekre-
dir: 

J (Devamı 4 üııcii sayfa.da} 

.._..,,.,..._...,....,_~ı 

A eri~iyor ki: 1 İngilterenin Ak~eniz filo~u başku-
m __ mandam Anııral Cunnıngham 

yon teşkil edileceğini söyliyerek meşgul olacaktır. Stok yapılacak 
k.ollllS)'ona Şehir Meclisi azasından unlar hiçbir yerde kullanılmıya

da 4 •ın ~ilmesıni istemiştir. caktır, 

Alman taarruzu· llngiliz ·Amerika 
nun hedefi? Çin tesanüdü 
lngilizler şiddetli bir 
muharebeye intizar 
edilmesini söylüyor 

Çin hariciye nazırı D~
mokrasilerin muza f
fer olacağını söyledi 

Londra, 30. (A.A.J - oı, Vaşington 30 (A.A.) - Çin ha. 
Bu sab.ı.hkı gazeteler, Jngihı; kıtala- ric· ·r' .. 

nnın tahliyelerine dair taf ıl~t verme- ıye "·azı esını deruhte etmek tl .. 
ğe izin alarak Yunanistan muharebesi 1 zere Çunkınge gitmekte olan Çi
bo.kkında hilküm yürutmeğe intızaren nin eski Londra büyı.ik elçisi Kou
eevküleeyş va•iyetini bilhassa Akdoniz taiçi, Ruzvelt ve Corde!l Hull ile 

I C a P 
e de T • • Londra, 3Ô (A.A. )- Afi: m e!estni hararetle bahis mevzuu edl- yaptığı gönişm'l'lerden sonra Çin. 

0 ""' Akdenizin iki ucuna karşı Al- yorlar. . . . . _ . . . . 
'ki 'tt'k tın kt dır I .Mkerl mutahassısların çogunun flk· Arneııkan ışbırhgtnın ıstıkbah hak 

harbe gl"re/ı•m .f m
0

an tazyı gı ı çe e.rl a a · rine göre !litıer, Türkiyeyı çevırerek kında pek ziyade nıkbin olduğunu 
arp kısmında, Fransa ı e cereyan esasen bir çoğu elinde bülunnn Ege a- söylemiştir, 

eden miizakerelere sür'atli bir dalarından ve 12 adadan Kı'>rıs yc!u 

P. M. gazetesi bu harbe 
girilmesini istiyor 

empo ile devam edilmektedir. Al. ne Suriy•ye &Uamol(a gyret <'<lccektir. Kuotaiçi, Çinde yenı Birmanya 
manlar Fransanın filen harbe işti. General Romrnel'in emrinde bulu- demiryolunun in ası için Ameri 
ekinden ziyade Cebelüttarıka nan kuvvetler ~lısıı"a karşı yaptıkları kan müzaharetinin İngiliz- Ame 

r harak.5.tı testi ederken ayni zamanda 
doğru geçiril'l'cek kıt'alara göz başka Alr-- n kuvvetleri Cebelüttarık •ikan.Çin tesanüdünün delili ol. 

Nevyork, 30 (A.A.) - Nevyork- ·f vummak suretile Fransanın pası (D•vamı 4 üncii sayfada) IDevamı 'üncü sayfada) 
ta çıkan P. M. gazetesi başınaka- larak müzaharet etmesini istiyor-
Jesinde şunları yazıyor: 0 ~ • • • - • •• , • _ •• 

h b. • lar. İspanyada ise kargaşalık çı- G Ü N Ü N T E N K f T L E R f E." er ar ın yegııne gayesi tota-, b d "k 
literlerin gittikçe büyüyen kuv karmak \'e bunu ' ahane e er~ 
vetlerini imha etmek ise bu harbı (Devamı 4 üııMl sııyfa.da) 

{Devamı 4 üncü aayfada) AÇIK. V AZALI.M 

Yazan: Selimi izzet Seci• 

yına doğru yükselir. 

biitün dünya gibi İspanyayı da 1~~ )i/I~ 'f(b. 
likayt bırakamadı. ;~ ~ •· C-'> .r- ""' f 

Geçen Umumi Harııte müteveffa ;, ., ~~-- ...., ftt.1-" 
lCraJ Alfons memleketini badireye .\.e: @ ~--. •· .. -· • • 
•okmaktan koruyabilmişti. Gene- J ~· • .· 0 

Beşiktaş cinayeti
nin esrarı çözüldü 

" 1 Üç kişi maktulün kol ve bacaklarının na· 

BUGÜN 
KEDİ 
GÖZLÜ 

Karilerin uzun düşUnmiye, sa
tırlar arasından mana ~ıkarmıya 
vakitleri olsa bile tahammülleri 
yoktur \:e herhangi bir yazıyı 
tefsire kalkıştıkları zaman, mu
harrirle taban tabana zıd bir fi· 
kir elde edi~·orlar. 

Bugün edebi)·at sarayına yük. 
selme devrinde değiliz. Edebı. 
yattan \'azgeçip apa~ık yazalım 
Tek kişi bile: •Acaba ne demek 
istiyor!. diye dUşiinn1<'meli, •Bu 
muharririn dili altında bir bak· 
la var amma ... • diye zihin yor
mamalı, cümleler arasında sıkı· 
şıp kalan fikirleri tefsire kal
kı mak zorunda kalmamalıdır. 

r ı ~··· 0 a Franko belki ayni yolda yiirü-
'1ıek istemektedir. Biliyor ki bir "' 
lltuharehe ancak tahribat getirir; · Jll'(JJ1AllE'6ESİl'o'lN ÖZÜ: 
fakat sulh halinde çektiii bazı ız- ATLA-"'TlK 4 cteııb gşyarelerl 

A - 5unclerl&D B - AlmAD 
tıraplar vardır. Faraza tn&iliz ab· ıte!nk•il«I• ı;arp~Y'.:• Sahôl muhafaza 
.ltıkası esasen iaşe bakımından çok den!ıaltılan 1olu. AJınan bombardıman 
Jıerişan olan memleketi daha müş· tayyattlerl, D - alıı ıemUerl, E ~ in 
ltüı hatta miiz'iç bir duruma sok- ıarıtna urşı muh f aıt1ette, F - In&l
nıuştur. İspanya için birçok zahire gillı deniz:~ ;.,,,;ıerl, C - Almaıı 
Ve lDevat adeta Jüks halini almış- tiz mayo areleri faaliyette, 
t d bombardım•n ia~ t•a ılden Alınan 
ır. Filen muharip memleketler en il _ ıı:ıel'den ı.onen Bl•nh•im 

daha ziyade bu hale çare olmak ii- deni7.altııanının yol~ la1yareler ı 
ıere üç ay evvel İngilizlerle bir ti- w•Umclon 1>ombar ııoıııJ>ardıll'aD 
ca b deııııaıtı ü<lerlnl 
.. ret anlaşması yapıldı. Fakat ıı 'l1maA Pik• tayyareler bir kafl-
ıtıtarın harikulade iyi neticeler ediyor, ıı: - diyor L - İn&'lllz 
"etdiği hiç de bedihi değildir. !eyi bOmbardı;"'~ :ııııar~ barbedlyor, 

11ariciye Nezaretini bugün işgal destro7•~~r~u~:~:.. uyyueleri faall
•den (Serrano Suner) Genera '. N :::. 

5
o
1 

- Alman de11Jıaltılarının AlF Y••~. p Sku•s la)· 
rankonun yakın akrabası ve ha- ıa.ntik'e rlden yolları, - -

laretı· b' İn ·ı·ı· y·•elerl d-izalh tet:«ihlarını bolJWlr~ 
ı ır .Alman dostu ve gı • - ·-

hasın ar· ci •e andalyesine o· dıDJ,all ediyor, üncü sayfada) 

1 
sıl kesilip çuvala konduğunu anlattı 

Maznunlar suçlarını itiraf etti 
Beşiktaşta Abbasağa parkıııd.a üzer: . göt~r~lürke? uzaktan biı 

bulu~an kesik kol ve bacaklar cı- bekçının gorunmesıle parka atıl 
nayetinin esrarı, polisin .ve .. m~d- d.ığı, ~ustafa ~e Kazıma, Kazı.mır 
deiumıımi Tahsinin gcrelı gundu~- 1 ınetresı Ayşe ıle Kazımın ev.ındı 
l" mesaisi netiresınde nıhayet ço- oturan Zehra ve Satı adındakı ka 
~lmüştür. Maktulün Boyabatlı dınların da muhtelif şekillerd< 

zu ı· -. 1 1 t Ahmet adında birisi olduğu, ame- yardım et ıgı an ası mış ır. 
leden Mustafa, namı diğer Şevket- Dün öğkden sonra, 19 yaşıııd 
le aralarında eski bir kadın mese. Kazım, 30 yaşlarında Mustafa, 1' 
J.esi bulunduğu, bu yüzden, Mus- yaşında Ayşe ve otuz üç, otuz be 
ta!a ile yine ameleden Kazım ta- yaşlarındaki Zehra ve Satı adliye. 
rafından bir evde boğularak öldü. ye verilmişler, Sultanahmet ikinc' 
rüldükten sonra parçalanarak ce. sulh ceza rnahkeıncs:nde sorgular 
set ve başın bir çuvalla denize atıl- yapılmıştır. 
dığı. bacak v" kollar da atılmak (Deı·amı 4 üncü. sayfada) 

ADAM ı 
Bu heyecanlı tefrikayı 
bugün neıre batlad1k ü
çüncü 1ayfamızda takib 

'Türk 

ediniz 

• havacılık .. 
'san ayn istiyoruz ' 

Yazan: Abidin Daver 
Üçüncü sayfamızda • Askeri Vaziyet 

t'çiincii sayfamızda 

Bunu umumiyet itibarile söy
lemiyorum, fakat ekalliyette ka. 
lan bir kari zümresini bile faz
la dü ündüriip yanlı~ tefsirlere 
saphrnıamıya gayret etıneliyiz. 
Edcbiyahmızda ibham, ima. 

intak, te~bih, istiare mecaz, isti
arei temsiliye, mecazı mürsel, 
lügaz, terdit, tezat denen mana 
ve Jiı(za ait edebi san'atlar var
dı. Eski edebiyatın ziyneti adde
dilen bu san' atlar bugün iflas et. 
miştir, bu müClislerden kalemi
mizi sakınalım. 

Giindclik gazeller bizde ede
biyat sarayının ilk basamağı sa
yılırlar, mulıarrir edip kudreti
ni, kelime pereııdehazlıkları ya. 
panık gündelik gazete sütnnla
nııda g<isterir ve edl'hiyat sarR-

* 
Şehir Ti) atrosunda temsil e-

dilen •Hürriyet Apartımanı. 
hakkımla, ipham ve imalı bir 
mizab yazısı yazmış, bu eserin 
Devlet Tiyatrosu sahnesine kon
masının tiyatro edebiyatımız 
için bir kazanç olduğunu söyle
miştim. 

Birçok karilerim bu yazımı 
ciddi sanıp bana hı" .mı ettiler. 
Anladım ki, bugiin ~·azılarım1z
da ipham, ima, mecaz, terdit ve 
tezat yaıımak sırası değildir. Bu. 
nun için: Açık )'azalım! diyo
rum 

• 
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015 PoLiTltı: 
,,..--.------....... Harbin yeni istikan 

Jstanbulda 1 milyon Mezbahanın' v .... :HôııtiJNllril• 
· Mevlevilik Nedi r? 

Topkapıda çam 
ormanı 

Yazan : zly A ŞAKIR _ _ _ ,,, Topkapı dı anda, üç kö~ bir m ı b • 1 d t k ı neiltere Başvekili Çör 

1 

zarlık vardı; 7'iz, yüz elli dönü , .. e. m ay e ı· 1 r a ş e amgası a - sen autbnda anlattığı 
- 71 - kadar tutan bu meurlığın iç:ı • r d J Akam auatakas....a•ki 

~ cblenle yüder~e çam, flna 1 i t e i m i ş uddeye, ltitmif IQWia Y1111 

b 1 L .... Ç Deydenen de&den. hey bi:ıe gelgil ---o--Bu kizlf'r, öyle ltir hakikattir ki, Kişkınen ol1an, be,- biae •tecil . J kavak, ıhlamu dikildi ve bir yar. ı~u·• du•• rıu•• g""' u•• kuruluyor ıtandaki harekattan Hlll'a : 
uau kaba etmea, zanın ır_ ÖD- ~ be)oi sensin, .un be7i ııensın. dan da dikilmektedir. Eberiyetir Alulenis, Orta ve Garlri Alul 

kir (!.lesaeri) öyle seyyal ve 5eh- Bıze ceJme, bamaza aeı.tı çam teşkil eden bu fidanlar, biı Bakır~ÖyÜndekİ ka- havada ve ieni..le, Afrflnıd 
lıar bir lisaa ile,... ....... ki; bu kaç yal 80lll'8 orayı reçine kokul - saplar kaçak etleri lerde anudane, mütenevvi v 
harikuliııle eserın her tihltl teb1-. Olu:ulanlır &kleri. bot nuıa oı katlan aeıti bir ennaa haline ıetireceıı Jace Mu··stecan yenı· müdürlüg"' ün kadrosunu muıut tanda •vam edecekti 
liiftea izMa elarak ptnlm'f..... ÖfdQrür nine en_ kimdtlr ol lleb uJan 0 pnaana katlar da, tabii, orası nte Y' y I• b UD u ola damga• Slft tehtlit eftn IBWaakkak 
ima •M' t• wek bW1 tlelil6· zari k halladea ~ A• bk Önümüzdeki haf ta fehrimİze getirecek J ) 1 lenlea başka. yeai tehlikeler: "~er .... - .. ld•-- • ...... c..aı.a llevlW'am (Diviaa Ke-

1 
p a çam ı y o r a r m 1 • ~ L -J· •--- -... ,_ _.., m)=-.ı- -=-ı- ıtA.1.- -ı-..a- L- ..... ••ınktir. Bir .. Topb y .. .._.erece ............ ,., res, 

hellb ft11B111HÜf ~· Ilı aile ._ •-- ·-~ .. ,...._, - pllla, iWlr ~n .. Maltepe il< Ti<:aret Vekaleti, İstanbulda bir J ni ve kadrosunu bıwrlamıştı. Bakırköy\iııdeki bazı kasap- kiye, SoT7et ...,..,.. •otm 
l a:a ........ p., • bıiar illıee ilik· .._ ~ ltaalaNaa 98 baalan Talleekle .ıaa 1"a salaaaın ltiti aşe müdürlüğü kurulmasına ka- Müsteşar, Ankaradan, önümüzdeki lann mezbahanın ~tlere vU!". bala paişle...m ihtimal 
metleri n lmkibtled, ...._. " ~ ~ ~L~a Y~ lte~t- .. :.:r.:-..1- ye Maltepe eihetintle kü rar vermiştir. Bu müdürlük. iaşe hafta tekrar ~hrimize gelecek ve makta olduğu resmi mühür(i. ipret e4ilmipir. Füat 
ihai taWrleri • ~ Wlakla si ._.ea r ... t, farisi lisa "'.._ -

• __.. ail -~ ..::-1 ~ ~k bir kora .. ha vanbr ki bunla- te~kilatına merbut olacaktır. kadroyu da beraber getirecektir. nü taklit ettıkleri anlaşılmış. kamete? 
.-... cıe••e- e 71m1Uf --su ,_...er nn her ikisi birleşip de Ol'UI ltir or iaşe Müsteşarı Şefik Soyer, teh· . . _ .. . .. _ . tır. Kaçak olarak kestikleri BarJıi.n esu11u, l.ciltere v 

Asil ..Ute PJ'U olaa eihet ıa- Uza ~ kelime ~e terkiplere de maa halilli aWlfı zamaa hiç şüp- rımızde iken alakadarlarla yaptığı Istanbul ıaşe mudurluğunun şun koyun, kuzu \'e sığırlara bu manyaaın üstünlük mflcadel 
rUMhr ki; Mevlbi •evriain üze- tesatl~ Milmektftir. . . hesiz ki Topbpı dqarısı tam bir .• emaslarda İstanbul ıaşe miıdurlü. ı diki halde mütedavil sermayesi bri sahte daAlgayı vuran kasaplar kil ettijine gön, muhariple · 
riadea altı umlan fazla hir zamaıa . (~e~~ ol]ar malum,. k~şı- 1ayfiye ve seyir yeri olaeak, orala- ğünün esaslarını, teşkilat proiesi. milyon lira olacaktır. dün müddeiumumiliğe teslim ları üzerinde ve se\•kulceyp ~ 
ve hu zaman zarfında Ü Cenabı ::. ~ı.. mı tan r m;raını. ıhtıva na itibar ve kıymeti bir kat dahr. 1 olunmuşlardır. retlerle g~it mahallerinde 
Mevliai'1a perestiıUr yüzlerce _ _, ~~ ~ ~· azreh Mev- artacaktır. Fakat, buralana bir kat 1 iıan devletlerin, milletlerin 
Tfirk piri pldifi ..... (Mesne- lana nıa soylediiinı riva1et eden- daha pzellqmesi ve Belgrat. ya 15 g Ünde 40 Nakliye ihtiki- leri ya harbe ve yahut işgale 
vl)aia '-fıaön .... kadar, mii- ler vana da,~· d~ olam~z. Çün- yut Alemdaiı ermaalan War de A n a d o 1 u y a ne olmuıtar. Sevkulce) şi .. 
keaunel bir maanın terdi.mesiai k\i, hu pzelı~ 1~ ~ ıle, ~- ;ilse de onlana ltir k~ bnle- b• f k f k ler lt-daa sonra nereleri •e 
rinü ptirmek tttefini, laiç kim- karıya dettettijiınis kıt~ ve lteyıt. fİ haliae plmesi içia, Maltepeye ın on şe er . r 1 n a a r ş 1 sabalan pçit, iw.el, istifi sal 
se iktisa• ed e41· leria fi.e n leh~len arasuada, gklerkea yol- saiıu diişea me- • d k 1 71l.-aktır? Yarman hidisele 

3 - s.. i~~ ••• Mr w :-- fala 1t1r ıisan farkı zarlıktan .. hiç •ejilse, otuz kırk Asılsız şayialar yü- Bir kayık ve araba u 1 8 C 8 8 r tayiai, ba .. sualin cevabını 
il-A -....z:._ • _...__L .~ " ar. metre kadar 1er aia~lmaz mıya vabestedir. 
,-·~--ü ~ilave c---. ~- Ceai•ı Mnlial'aıa Tlrk olma- mı? a. Milim ,.erleria daha ne- zünden bu kadar 1 tarifesi hazırlanacak ~ * 

tlır ki; ~~ev~ st•ai,ebe pre; .... ralma, (lleaani);,i aiçia rileri utea --a ve isim Nila- \. f k Jd b 1 · J·k k ı·ı b k Şu eilaet dalai muhakkak 
ilmi laaki.katleri. v~ yflbelı: fikirleri, tilrk.-• liuaile •azm••lf -•~-~-• -=•- __.11 ~~ ı-ı- --•-- sa-ı azla c e er sah ı Kayıkçılar ve yük ara acı arı ı. J a J e U a şam 
luılkm lisa le - temek Met • -s- # - --- ıruc ,. ......... --.- ~-- vnuaır Y . . • çin bir tarife yapılması hakkında fimdiki ve daha evvelki uke 
ll.:ld' 8 ~ıh . 90

1t .. .1• e- soranlara ea miiakit cevap, yukarı- ten kendiliğinden birer yeşil sah.- Şeker şriketi, dünden ıtibaren dün şehır meclisi azasmdan Mus. hareket ediyor reketletia )lllialannclaki 
ıP k 'ri~kzı nı~e e_:;r~ ~ 1~ daki ~kçe pi~lertlir. Bu şiirlerin dır ve gittikçe daha yeşillenmek- mutat müşterilerinden başka kim- tafa Aşkın tarafından şehir mec- Anadoluya gitmek istiyen va- 1139 Eyliiliin4ea evvel ft 
ço d • tw;.tu .:~ -~ itam, l§lenmemış. ahenkten mah- tedir. Ben öyle sanıyorum ki, Av- seye şeker vermemeğe başlamıştır. lisine bir takrir verilmiştir. Bu ta- tanda~lardan Zonguldak ve eivarıl tekaddüaı etlen umanlarda 
: ~C:v:;ua':ıar~na ia1aisar ettirili· rud.~~te çolk mutt,.!~ ifavdelbe~ nk~n rupa - İstanbul turist yolunun üze. Bu karar, şekere ~ös~eri~.e~. yersiz rife meclisin gelecek içtımaına ka. na gideceklerın ılk partisinin sev. l•amııtır. Almaa topçu leBet' 

d A L 1 llUUll e a mma ... r. e ır ıt ası rin4e olan haraları dedi;ı.;m şekli ve manasız tahacumun onune ge. d h 1 k h " ecl" • rinden Gl'OMm•nn'ın daha l 
yor u. Hatti TUraçe yazı an eser- bile müşkülat ile okunup mü idi- • a· . . N ' k d"' .. t . _ ar azır anaca ve şe ır m ısı. l kolunmasına tbu akşamdan itiba. iu&tosunda Bertiatleki ukeri 
ferde 1Nle kapalı ve astılahh hir li- - · _......a!ı ' ş ı aldığı gün, fehır dı!Jınm ve şehır çecektır. ıte ım un, muş erı a ne verilmiş olacaktır. ren başlanaçaktlT. İlk kafile bu ak-

. lit ıle haz,_ea llu lisanla yam- • . dedmın azaldığı görülmüştur. 0 muadaki yazısı, Cebeliittarı 
IU bllamlı1or; llm~a ı,ım.: ul- laak alta cilt maıazameaia laiçbir kapıları cıvarının letafetıne deyuın Şeker şirketinin İstanbulda son J şam saat 18,30 da Aksu vaprile Silveyı ~eriaia kapa 
~mamam lıusu~d .'. çok yitk rağbete mazhar olamıyac:ağıqı bir olmıyacak; bir zamanlar Çamlıca- 15 gün içinde sattığı şeker miktan Kartalda puif korunma Zonguldağa hareket ed~tir. Akdenizde İngiltere halariy 
Itır kısk•çbk gosterıliyordu. hakikat olarak kabul etmeli" (Mes. larıa, Kanlıcaları•, Sarıyerleria, 40 bin tondur. Normal zamanlarda tecrübeleri İkinci kafıle de } arın akşam gi- tecridine, imhasuaa, llJaar 41a ~ 

ftte .... ~plenea ~l~yı Ce- •.t)nin, farisl .liaam pbi ahenk- hat.ti Adaların edebiyat, resim, 'bu rakam 1500 tonu geçmemekte Dün sabah saat 10,5 ta Kar a1da decektir. Ba \ atandaşlardan bir olduğu halde Afrika kıt'• 
albı Mevlaaa nın, esıerJenaı, o sa- tar, tamamiyle ışlenmif artık te- hatta usikide bu Wak- idi. hava taarruzlarına karşı bir pasif 1 kısmının eşyaları dünden itibaren ıalile, Cenubi Atlaatillte ti 
manan §eraitine göre viica4e gıetir- kemmül merhalesine erişmiş olan m Dmlf • müdafaa ve paraşütçülerden ko. I vapurlara konulmıya başlanmıştır. siltere aeais muv-l•ua• tc 

ları tasvir ve taltif me.kilerini 
mi~ olmasını kabul etmek zaruri- bir dil ile yazılmış olmasıaın sebep Üç yeni Dispanser açılıyor runma tecrübesi yapılmıştır. Marmara iskelelerıle Bandırma ve dine, Süven KaaalJJMlaa 
tlir. Ve M zanaretl kabal ettikten ve laikmetiai, t.a cihette aramalt- biraz da buraları almıya başlıya- Beykoz, fisküdar ve Kasunpap- Tecrübe saat 11,30 da ıbi.miş ve civarına 5 mayıstan itibaren gön. taa ve lrak'a Mina _,nıa_. 
sonra da, Ceaibı Mevlini hakkm- dır. ı caktır. da Verem Mücadele Cemiyeti ta- muvaffakiyetle neticelenmiştır. derilecek olanların biletleri de ilı. sak Aqa ve Biaıılistanbı wv~ 
da: ı (Daha var) Oanan Cemal KAYGILI rafından üç yeni dispanser açılma. Tecrübe esnasında bütün ekipler zar edilmiştir. Bunlar yarm kay- ,daki laciltereaia luaa ~ 

- Aeaha, Tfirk müdür .. Fan mı-

1 
sına karar verilmiştir. Bu dispan. faaliyetle çalışmışlardır. Atılan makamlıklara gonderılecektır. iaşe, emniyetli hava Ye le 

thr?.. (- J serler önümüzdeki aydan itibaren mefruz bombalardan vapur islrele- o-- 'Ukeri bvvet sevki yollaruu 
..!l.'!_e,, ..ıı:.:.Wrwır·'i. pbeye llifmek ~. MA HKEMELERDE Ve p OL 1 S T E faaliyete geçecektir. si civarında B. Önlerin evinde bir Her mektepte bir doktor miye ait plialan ifp eyle . 
~·- .... Sahte Müh ... ı .. _L..:ı yangın çıkmış ve Çınar mevkiin- bulunacak DiyeMliris ki, AhMMJa u 

* D h d .a::...& 1 ba U U il etmek İ:t:: w.llRI de B. Halil Vehbinin evi 9<>kerek 1 önümüdeki ders ~ılından itiba- ~-:::.::;;:.~ uk 
Antapa (Ttiatiloi)lan, prek arp &ne en ~lı Or 9 m f r8 H . L" i üh' •1 _dü. l·.enkazı kaldınlmıştır. Doğan so- ren her mekteplt! bir doktor bu- rekit yolları ita -n.-- teta• 

O .. ~yrıye ıses. m "e mu kakta muallim Yunetin evi zehi!'li lundurulması ve daimi olarak ta. .--
(Ceaiba Mevlini)aın ve ıenk kayboldu.. Ç torbası bulundu run ımzasını taklıt ederek Mehmet laazlerden temizlenmi• Kartal _; lebelerin swmi muavenelerile m-- lemektetlir . 
......_. (Sultaa Vel~)ia Tlrk A t k' 1 13 liralık 1 e ...,, ~ " -..-
lhaalle yas11Uf .Wüları fiidme D~ede yapılan bir koDt.rol- 'keme. \ahkilratm aenil)ıeWmeai ~ y e ın namına ge en .menıo fabrikumda da Oir YU>81D ti ebaalap ~ ı\illlırQa -ke-
dtldt alib göstermlıler.. hattl de dört torba gümüş tıranın eksık çın başka gilne bırakıfni~tır~-=- btahsw ~l •~~d ınTurulıı .. dt'Y....._t j1 çıkmışsa da oondürülmii§tür. Çır. rariaştınlmıştır. Bu hususta Maa-

ld ·· "l ·· 1 1 e ~~uuus e en gu ur Rah i B 1.~tr·· • rif V~ti bütçesine ica9eden 
bualarclan hazılarını aynea ve ter- o uğu goru mll§, arama yapı mış, 8" ly 1 • • ..ıJan kuran, Şahap Yazmacılar ve Or-~çırfruzve tam leyd~u cıvar~na tahsisatı koyacaktır. Ancak kMl 
dmelerile ....,.tmifleNir. bunlardan üç kesesi kullanılmıyan ar .,. ' pumc ça h Ere d.. 8 it hm t "ki . t me yyare er e nınen pa:a-

bir motörün altında bulunmuş. i· altmcla ezilerelı iiWü al~ z un hk u an.a e ~l ~ §Ütçüler de kısmen imha Vi! kıs- tahsisat bulunmaclığı takdirde mm 
~).._ (~.::~:.h=,) ~!~ rinde 250 lira bulunag bir kesesi Vef da ..,..11. • 1 all su ceza 

1
ma emeldsı.~ verı mış- men esir olunmu .. 'ardır. taka taksimatı yapılacak ve bir 

..... .., Dır ... ..,, ..._ , B ra1 a natıpçe ebi mah esin. ler, sorgu an yapı ._tan aonra ~ döktor azami 3A metn:ebe baka. 
(Milyi Radlef)aa, (Viyana)daki bulunanmamıştır. u pa ann zi- de 11 numarada oturan hamal Sa- Turgudun t~vkifine karar wriJ. AlmaDJ&Jll kepek aab7oruz caktır. 
t---tor kütüphaneaiade ltulap yamdan dolayı Darphane tadat, . t• 
... ___ tasnif ve tartı müstahdemleri Ha. lim dün Ayvansarayda çalıştığı mış ır. 
•etrettiii (Rültapname)aia tttrk· Çel ab k ~~~~~~~~~~~ san, Tulw, Şerif, Kenan ve Abdul- Ayvansaray Güven tik f ri a- ;;;; 
P kısw .. ır. lah dün Sultanahmet birinci sulh sında pirinç çuvallarını ~ eder. 

Fakat bundaa da mühim olaa lair ___ "• _ -~-
m-mua vardır L• o da, (Hazreti ceza mahkemesine verilmişler, mu ken istif yıkılmış, çuvawarm al. 

Küçük haber ler 
- ... hakemelerine baflanmıı:tır. Muha· tında kalarak ezilmit ve ölmüştür. 

llevlini)nın necli muhteremi (Ve- ı:::======-=-·=-==================
W Çelebi Efendi) tarafıada11 Bet-! 
rMilmiştir. Bunda, Cenibı Mevli
.ai'aın htitün türkçe tiirleri miia
tleriçtir ... Bu mecmua, Mkb forma
dan ibaret küçük ltir kitap olmak
la lteralter, Türk lisaıı ve edebiyat 
tarihi bakımından çok yüksek 1'ir 
kıymeti ihtiva etmektedir. 
Mevı:uumuzdaa harice çılmııı ol

mamak için, bu mecrr~ 1a hakkında 
81111 uzadıya, bahse girişemiyece
jis. Ancak, Cenabı Mevlini'nm 
(ÖKltek - Kapçak) türkçeıite söyle
ait ol4aiu fiirluden, birkaç bey
ti ~ura1a aakletmekle iktifa e7li
yeeeji&: 

* Dünkü ihracat 400 bin lıra. 
dır. Dün Suriy~ye 500 ton linyıt 

kömürü, Mısıra iç fmdık, Ameri
kaya susam satılmıştır. * Almanyadan Karadenız yoli
le matbaa klğıdı, sargılık kağıt, 
jüt eşya, Sov) et Rus) adan da f lm 
gelmiştir. * Galatada yeniden yapılırca. 
sına tamir edilen eski yolcu salo. 
nunun küşat resmi, bugun saat 11 
de yapılacaktır. Bu salon dahili 
hat vapurları yolcularına tahsis 
edilmiştir. 

Eler ~r lrannq Jaba ~ 
Uzun 70lda a&n88 budur kulavuz. 
Çobanı berk tut, IWrUar ilketdür. 
İşit benden, kara kU&WD kerakur. 

Dlll Ol lı;e ._ _... &41 l t. Wr _... 918k ' 0 0 

....,_ Wr W ..... ..._, .-.el ..._. n leli Is• lı:msnm.

.... ....,. \». • o 1 

•• o .......... -- 1E:L!&1'ı.ııı-

* İstanbul tiftik ve yapağı tip 
niımune heyeti, yarın, ihracat kon. 
trol dairesi baş kontrolöru Hurşı· 
din reisliğinde toplanacaktır. Bu 
toplantıda yeni standard tipleri 
tesbit edilecektir. 

.......... ..----------------------------------

.,~~ t~~~~! 
lliellili: 1RF AN DOCAN 

EMWRemaa·I 
Reqim tleğişmiye hatladı. Sa-1 sual Mr .... teknır ediliyer. Ta

nnlıtımı hissetmi,tim. Ferit ve 1 biahıu pek t,.ı Mlditim Baleaia 
pk aiyinmiı bir kadın.. ayni za- J h• tletfşikliğine hitbir miaa •ere
maııda lzmit ve hasta bir arkadaşı.. miyerdum. O iae ısrarla 11er11y0Nu: 
Hnlar ne demek oluyordu? . .' Dü- - Söy..... Berid.. aiye öyle 
fMnmeme meydaa lcalmadaa Hale ı•tun? .. 
1İae size başıa.ıı: Caaımı nkaa h ınenua bir IOn 

- Bu kadının kim ehluiv•• tah- vermek için Wemiyerek bağınhm: 
aha edeW!ir millin Berid?.. - Kim olursa olsun canım!. Fe-

Benl zorla fena bir mevkie soku- rklin., yanında bır kadınla baloya 
79.rdu. Feridi çok sevdırim i~ia, gelmesi blzi o kadar alakadar et. 
tfeiru olan şeylere bile, onua aley- mez zannederim. Kim ~ılır bunda 
hinde olduğu için, yalaa Hzarile ne gibi bir sebep vardır. Onun 
•akmak isti' ordum. Ba sebeple- hakkında bu kadar fena düşünce 
•ir ki gitmek, bu fena lla'lterlerle doğru olamaz bence!. 
brşdaşmamak için bu evden mü.. Hale aynı _soğuk kahkaha ile bır 
lqmak istiyonlum. Fakat mim- daha eülüyor: 

ne diye aldatmıya kalkışmı .• dol- Mekteıbimizin hemen hemen en 
ruyu söylerdi değil mi? .. Hem ya- güzel kızı olan Emelle her nasılsa 
nmdakı kadının kim oldugunu bır giın arkadaş olmuştuk. Fakat 
.iC3ylersem hunun pek basit bir şey 1 bu çok uzun sünnedı. Araya bir 
\)lmadığını anlıyacaksm .. cEmel) i 1 takım geçımsizlıkler gırdı. Emel 
tanırsın değil mı? .. Bizden ıkı sene de ·benım gı.bı pıyano çalardı. Bu 
evvel Kolejden çıkan ve güzelli- hususta arkadaşlarımın ekseriya 
ğıne mağrur olan Emel hanım.. takdırını kazadığım ıçın, çok güzel 
Kend.imı zaptedemıyerek sor. olan bu kız. pıyanoda da bana kar. 

dum: , şı bır üstunluk göstermek heve. 
- Sarışan Emelden mı bahsedi- 1 sinde idı. Hatta bır gün bu iıstün-

yor~un? .. lüğünu piyanodakı san'atı ıle de-
- Tabıi ya .. Kolejden tanıdığı- ğıl, ağzıle gıciısterdı. Bır yığın ma.. 

mız başka Emel var mı? .. Geçen nakaşadan sonra adeta bağırırca. 
&ene bır çok macera yaşadıktan sına salondakı büttin arkadaşlara 
sonra, nıhayet deri tüccarı Cemal duyuracak şekılde, benden daha 
beyle evlenen kıbırli Emel hanım. güzel pıvano çaldığını yüzüme 
dan bahsediyoııım. karşı söylemışt1. Ben onun bu ~ın 

Buz gilii olmuştwn. Damarla- haline hıç ehemmıyet vermedığım 
nmdakı kanın çekıldiğinı hıssedi- halde. bır kısım arkadaşların alay 
yordum. Ne diye bu eve geldım bu edercesine: 
gtin bilmem ki.. Deminden beri e- I y · · t Emel, 

L: • c aşasın pıyanıs yaşasın 
hemmıyet vermedığim bu 1wkaye, ., . 
başlangıcına, Emel ımıının karış- Betofenın kız kardeşı ... • dıye ba· 
masile kulak kabartım ali.kalı ol- ğırmalan, onun san yüzunü bir. 
mıva başladım. den bire alevlt>ndircli Sonra da ol. 

Oç senelık: Kolej hayatımıa bir mıvacka sozler soylıyerek salonu 

Toprak mahsulleri ofisi, Alman. 
yaya kepek satmıya başlamıştır. 
İlk olarak ~ ton vermiştir, Veri
lecek bütün kepek miktarı 5 bin 
tondur. Fiatlar, ekmeğin maliyet 

fiatına müsbet şekilde tesir e<recek 
vaziyettedir. En-elce 3,5 kurut o
lan kepeğin kHosu, ihracat hesap. 
lan'nda '1 kuruşu bulmuştur. 

H üseyin paşa yalısı 
----------------------------.. -----------------------------

Şehir Meclisi 
müze halinde 

8el edi yece istimlak edilerek 
mu haf azası teklifini reddetti 

Şehir meclisi dün saat 14,30 da kiıben İstanbulun eski eserlerinden 
toplanmış ve birbiri arkasına üç Amuca Husey n Paşa yalısının be. 
celse yaparak nisan devresinin iç- lediyece istımlak olunarak bir mü· 
timalarını bitirmiştir. l Ee halinde muhafazası için 5000 

Bu toplantıd_a. ~vvela Eyüp V: ''lira .t~~~-at ay~ıl~ası hakkındaki 
civarile Boğazıçının Anadolu sahı. teklif goruşu1ımlljtur. 
linin imarı hakkında.evvelki gün. Meclis bu işı; belediyem umumi 
kü toplantıdan kalan bazı mazba- •vazifeleri meyanındaki işlerden 
talar kabul edilmiş ve Sarıyer, addetmiyerek muvafık gıörmeruit
Beylerbeyi tadilat komisyonlarına tir. Merıifoni Kara Mustafa Pap 
yeniden ı.iç aza sıeçilmiıtir. Mütel· ve Mehmet Ağa medreselerinin 

İşte bizim ilk bozuşmamız bu 
şekilde başladı. Hakikatte kabahat 
onda olduğu halde, o bütün arka
daşlara benim aleyhimde bir -ta
kım dedikodularda bulundu. Esa.. 
sen ruhuma uygun görmediğim bu 
kızın. bu şekilde hareketi beni on. 
dan iyice soğuttu. O kadar ki; ç~k 
sevdığımi piyano başına gitmek i
çın uman arardım. Maksadım o
rada onunla karşılaşmamaktı. Ba. 

Çocuk Esirgeme Kurumuna tahsis 
olunması hakındaki teklif te bazı 
tetkikat icrası ıçin makama havale 
olunmuştur. 

Bundan sonra diğer bazı ehm. 
miyetsiz maddeler &örüşülmiif ve 
valinin; azalara teşekkür eden kı· 
sa bir nutkile nisan ~vresınin son 

plantısı kapanmıştır. 

Yolual münevveri• ,_du 
İçin Belecli1e bir ana Yerdi 

zı haftalar aneak kendi evimde Gezeteci, şair ve ediplerden ma
piyano çalardım. Elime yeni b;,. HH, hasta ve kimsesıı olanlar için 
parçanın notası .geçse, onu çalabil. bir yurt yapılmak üzere Çubuklu
mek için Emelin salonda bulun- da belediye malı bır arsanın talı. 
mamasını arzu ederdim. 

1
• sisinin şehir meclısinden talep o. 

D 1 ğ ·ık ebe 1 b lunduğunu dün haber vermiştik. 
~gın ı ımıza 1 8 P 0 an .u Kavanin encümenıne havale o-

vak adan sonra, aramızda daha bır 1 b t ki f h ı· ı i unan u e ı şe ır mec ıs n n 
takım meseleler zuhur etmiye baş- dünkü toplantısında görüşülmüş 
tadı. ve kabul edilmiştır. 

Mektepte iken bana, (sınıfın B .. 
1 

d • 
. upn resm aare•• 

kraliçesi) derlerdı. Her halde bi. 
raz güzeldim. Fakat bu güzeilığı. 
me asla mağrur değildim. Emele 
ise (mektebin kraliçesi) derlerdı. 

miieaıe1eler tatil 
Bugün 1 Mayıs bayramıdır. Bu 

müııuebetle resmi daırler, banka
lar "1e muınasili mueawelıe.r tatil 

•Ofth 1111118 'lfatyu m 
uaa4a çıku ~ir ,.. .... ald 
lan, Aaaüla AjaM1, .()ft'. 
sa ajaaaıatlaa ukJea 1ıı11111n..ı 
tlir. MeU6r mecmu4akl 
Ye Sovyet :a..,..,.. ait mi 
ImAjutelaa-DhM 
ua Al1DU7a - 5"7et Ra7a 
abedeaini, ......_ blar 
eden vakayii, k iki ....ı 
Mduk hlbınaUld -.... 
Tlribenia S.yYetler 
MDD MüeatlelemiMeUeri 
tiai esasta lüpn .....Ue b 
memlı samimi, emniyet••• 
tin sağlam, sarsılmaz temelleri 
riae karulm111 destlutua
ettijiai ve ailta7et, yiae 18 a 
v•lki İtalyatlaki müay1el 
lunlanu, emellerine ital 
harbe müdahale eyWiit Ne 
ziraDJDdan. bqiiae kadar 
edea hidiselerin ve binat 
müttefiki Almanyadald ba 
mayet. darantliti ile kiy 
rem vurdatua• bilmiyea pfi 
mulaarrirla saçinalan tanla 
kik e1ler aeçeris. 

AlmaapUk1 ubrHk, mi 
erklamm, pek i1'i •iWik'-11 
...W, t.dWI S.ftfile nn ....,. ......... ....,~ 
ııar,te ,..,...., .... emm11 
... askerlerile Wrltkte 
Tlrk allkeriaba ............. 
ramaalstuu, eihaaa arp k 
yenilDMZy undmu amlai, 
vetiai, büetinl Ye feükirl 
dahi liyıkile biltlilderiae tlP 
ula yektar. Mlaı"9ıe.ial 
reye karp yaptıtını defalara 
edea yble Almaa1a sly..t a 
lik, fikir erkin1nın, •adutla 
,.mniyetini. iıtiklilinl, milll, 
di varlıjuu mtlüfaadaa Mfk 
şlncesi, patı plAnlan balun 
ima Mltiia diiaya ıllri bild 
Tilrki1e4e taaru •rıüzettl 
tahrik hareketlerine teşe 
bertaraf, iltifatta bile bal• 
caJdanna bni olmaktayız. 

Atlantik. Akdeniz, Afrika ... 
bi Anupadan, Ceaabl Atlaat 
İngiltere aialanaa uzana• d 
hava, bra sahalan... İnıilt 
ınlcadelesia4eld wnesktr yoH 
da, öaiinde devrilmesi ildıza 
•1ihayetslz dallar, aşdmua çe 
maalalar, J'enilmesi mltkll 
vetler. ı:erhlklar ltuhmaa Al 
•••na Jlolmslar ve Yakul /U• 
Ulcn:mHıa teltlikeli itftll .. lcla olm~yor ki.. df'fil ritmek, ce: - Ya lmıit meeeluine ne diye-

___ _. ... -......-...... ------.....-.--.--......---o..1..11~--...a..1_._...-......... __ _,_ __ _.. ____ ..,._;,~----..__-------.-------------------------_..,.._~ ....... ----------------------------------------~~~~~--..._...__.;.._...__..._..._~ ı-•--1 -------------· ..... J..t -· • 



~FA il 

Mareşal Peten 
Amerika sefiri 
ile görüştü 

Amerika Fransanın 
bitaraf kalmasını 

isti yor 
Zurich ,' 3.0 (A.A.) - d.a Suls~e> ga

tetesinin Vıchy muhabtrine föl'e. Ma
reşa.ı Petain Amiral Daıılan'ın i:jgal al-
1.u:ıdaki Fransa)ta yaptığı ziyaret bak
lıııdakl izahatıni dinledll<ten sonra A· 
ttı.~r ikanın Vichy bi..ı.yük e lçıs i Amıral 
4.ı.y ile u<un bir mü~katta bulun
llıuitur. 

Bu muhabirin zannettiğiııe göre, A
ttı.iraı Leahy eğer Fransa Amer ikadan 
~~ni iaşe maddeleri a ln1ak istıyorsa, 
1_

11.ara.f vaziyet.ini ı.nuhafaza ve Ahua.r:: 
'."ttla müı.akereler1n taza.mmuın ettıp 
lııııiı_ düşmanlığından tevekki ey le
llı.e.:oi. 10.Zumunda israr etm.istir. 

Günde 100 bin 
libre barut .. 

Vaşington, 30 (A.A.) - Charles
lon barut fabrikası günde 100 bin 
libre barut imal edecektir. Bu fab· 

tika geçen çarşaın ba günü ve tah

tııin edilen ilk faaliyet gününe na· 
taran bir ay evvel çalışm ıya baı;la
lııışt ır. Harbiye Nezaretinin bildir· 
d.iğine göre bu fabrika 19 milyon 
dolara malolmuştur. 

----{)-----

KANA DADA 

Bu yıl harp masraf
ları için 1 milyar 450 
lllilyon dolar verilecek 

Ottawa, 30 (A.A.) - Kanada 
lttaliye nazırı isrey, üçüncü Kana
d.a harp bütçesini meclise verirken 
Yaptığı beyanatta Kanadanın In. 
git\erenin Kanadada yaptığı ı;;o 
lııilyon dolarlık mübayaanın b~
Nk bir kısmını ödemeği taahhut 
'Ylemiş olduğunu söylemiştiı". 

Büyük Britanyanın Kanada d<; 
ları tedariki hususunda uğradıgı 
lııüskHattan bahseden nazır, İngıl. 
ler~nin. bu suretle borçlandığı 
llü\rtarın 795 milyon dolara baliğ 
01.duğunu bildirmiştir. . . 

J.llazır şunları i!Ave et~U': 
,_ Bu açığın İngiltere tarafıD

dan Arırerikadıın Kanadaya altun 

~eya dolar nakli suretile teının e
<iılemiyecek olan kısmını Kanada 
ltapatacaktır. Kanadanın bu bütçe 
Yılı zarfındaki harp masrafları 
l ınilyar 450 milyon dolar olarak 
~n edilmiştir.• 

Yeni Zelandanın 
kararı 

iKDAM 1-MAYIS-Ht 
~~~~~~-~~-~~~-~~~~~~---~~~~-~~~~-- ----~-

demir 
yoll~rı yüklü 
bir hale geldi 

1

L' s ı8~G!_N s t y f B 1 Z i M M ESE LELER 1M1 Z J 
-VAZİYET ' 

Türk havacılık 
1~-=~~~~i 

ı n gi 1 iz 
ordusu 

Muazzam bir hızla 
inkişaf etmektedir 

Sovyet - Japon pakb 
ve yeni bir 

Yunan hükumeti 
Bir ajans telgrafının bildirdiği

ne g-Ore, So"yet Ru~ya l>ir kararla 

Gu .. n geçtikçe vapur l kendi topraklarından transit ola-, 
· rak tayyare ve ıher nevi harp mal. 

kullanmak m e C bu- zemesi geçmesini menetmiştir. Bu ' 
• • karardan bilhassa Japonyanın mu· ı Büyük manevra rıyetı artıyor . tazarrır olacağı anlaşılmaktadır. 

d 
Londra 3-0 (A.A.) - İyi haber Çünkü Japonya şimdiye kadar 

0 İ ha y e t 1 e fi İ alan aıahlillecie söylendiğ'ıne gıö- Sovyet Rusya y-olile Amerikadan 
re esasen ına:lımul olan Alınan de- tayyare almakta idi. 

Londra 30 (A.A.) - Reut..,r a- mİryolları şimdi ıbüshütün yüklü Sovyet Rusyanın Çine yardı~a ı 

sanayii istiyoruz! 
Artık mlllettmızın ııavacılıktakl ideali 
yalmz "Uçmak,. olamaz, şimdi ilkimiz 

"TClrk kanatlarlle 11çma1111 br 

1 Yazan : Abidin Da ver 1-f ---
jansınm ~skeri muhardn yazıyor: bir hale gelmiştir. D~an emtia devam edeceği hakkında Çın hıı.. j 

J)unkerque'denberi Ingılız oı·du- ve malzeme nakli için gittikçe da· kıimetine verdiği teminattan son- 1 Hsvocıhtm milll mildafoa bakımın- leıniyerek dört elle bu i§e sanlmalıdır; 
su muazzam bır hızla inkı.şaf . et- ha ziyade vapur kullanmak mec- ra bu kararın Sovyet ·Japon paktı dan haiz olduğu fevkalade ehenuniyeti, ıem de hiç valdt kaybetmlyerek. Türk 

. t Doğu ingitteresinde niha· hıJriyetinde bulunuyor, Ingiliz tay. hakkında Japon umumt efkarında bu ııarp arlık münakaşa edilmez bn .1avaeılığına :ropılacak en büyiik ruzmeı 
mıı.ı ır. 1 t akk.ilerin l . Alman sahillerı· ile i~gal derin bir hayal sukutu mevdana kııt'iyeUe lsbat etti Ha"a oroularmı . >u, olacaktır. Havucılılı: endüstrisi ol· 
yet bulan manevra ar er yare erı, . -ı . . . ... . . . . " , her türlü imkAnlann da fevkıne çıka- nadıkça, bütün gayretler ve faaliyeUeı 
tıe kadar siır'at ve muvaffakıyetle altındaki meınleketler sahillerını getırc;ceı:ı tahının olunabılır. lrarak takviye edenler, mu vaffak olu- /arım -kal~ demektir. . 
elde edil:mış olduğunu göstermek- . takiben nakliyat yapan şıl7plerın, Atinada yeni bir hükumet yor; bu sahada ihmal ve tekasül gös- Hava sanayiine bugün başlasak dört 

tedır .. Dogu· kumandanlığına men· mavnaların ve petrol gemilerının G l h b , .. Epı.· cep \terenler ise, mağlup ,·e penşan yerlere sene sonra randıman almıya başlarız 
U • e en a eı«ere gore r • . . b· · ı ff • · 1 B dn··· ın· b k d 

f ı el. mevzu . . fazlala•makta oldugunu . .' seriliyorlar. Almanya, u un muva a- '"'ıyen er var. Lt usıunce, a ım an 
Sup 75 bınden az a • . gıttikçe .,... h d Alın ı lim la Y d ı . .. . ın· li b b dı- esrn e an ara tes O n u. lkiyellerin; ha,·a orousuna borçludur; :loğru değ.ildir. Bugün bu işe başlarsak 
tanklarla ihraç edildiği farze 

1 
.en gormuşlerdır. . gı z . om ar nan kuvv-ellerinin kumandanı ta· ı ingiltere harbi kazanmak için. Ameri- k; sene sonra, halll daha canlı bir 

mıihi.m bir Alman kuvvetınln sur· man. tayyarelerı bu vazıyetten .•· rafından Atinada yeni bir hülı:U.. ı kanın da yardnnile . durmadan artan :ııyı-elie çalışırsak bir buçuk sene son
atle tahşıt edilen İngiltt kuvvetle- zamı derecede ıstifade .etmektedff· met kurulmuştur. Kralın ve hükı'.ı-. hava on!uslına guv~yor. . .. .. ra randıman almıya başlarız. Dört sene 

· bı suret- ter. 17 N•"•ndan 23 Nısana kadar . . . t • Büyük Milli Şe! Ismet Inonu. haı;a- tdd.tasını doğru olarak kabul etsek dahi, 
rı. tarafından evveı.a serı r . - t f k t lroadan es eden hafta ıarf:nda Norveç- ~e ın mu va a a ını a cıhğın milli müda!aa bakımından ehem eğer dört sene evvel bir b.avacü:ic sana-
te durdurulması, sonra da denı.ze devam k d sahil tını olmuş bulunan bu kumandan miyctini çok iyi takdir etmiş; 1925 den yii kurmak için, ilk adımı atmış olsııy· 

1. J re ı· ştırak ten Fransava a ar uzanan - · .. · · - · ·ı b b k'~ ı · dık · d' d im ba la dık dökülmesi olan hu ta JF1 e .. ·' , 
42 

b to neşrett.ıgı bır ,beyannamede zım- 1935 e kadar gur sesı ı e, .. u •. ~•. ı şım ı ran ıman a ıya ş r . 

t 
. \" Muhafız lot'alarının go· ler aç>klarında cem au ın n nen Almanyanın kahir kuvveti mil.t•addit defalar bütün Türk milletı- Dört sene en·el, üç sene evvel, iki 

e ınış rr. bıd etintle hacminde duşman vapuru hatırı!· ' • • • "bi ne duyurmuştu. ı;ene evvel ba>lamıı; olmadığ>mız için 
nülluleri har~katın 'h a:ıamak k~rşısında maglup oldugurouz gı Milli Şefimiz 24 Mayıs 1935 de, Türk bugün bir havacılık sanayiimiz yoktur; 
cdü.şman.. kıt aJarını ırp ınıştır. yıne bu kahir kuvvetın tesır ve zo- Hava K1:1r umllnun altıncı kongresinde h-ugün başlamaz.sak, dört sene sonra 7i 

n mühim bir rot oynamış- rile yeni bir hük:ıimet kurınıı;; bu- söylediği nutukta şöyle demişlerdi: '° olıruyacaktır. Artık kaybedecek vak 
:ur~ 1 

e Asken şefler muhafız kıt- A M E R 1 K A D A lunuyoruz, demek istemektedir. cTürk.iyeye ait olarak .her Türk.ün, timiz kalmamıştır. Türk Hava Kurumu 

aalrarınr.ın .istilaya karşı .. çok büyük Bu hükümetin Almanya ile işbir- her Türk vatandaşının benım .•~dan bir kere bu işe başlarsa muUaka başa· 
t ış ,., . ... . . nl i:3iterek ve acı olarak bılmesı lazımdır racaktır; Türk Milleti, yüzde yllz Türk 

Çizmeyi aştın 

Bay Çömezi •• 
İmn ve şöhnt meraklıları•ıa 

gazete sütnnlanıwla 4ililedikleri ı:i· 
bi konuştuklarını nıaa!.,,,.,f görüyo.. 
ruz. Fakat bıı çömeslerin C>teye ı... 

l riye dil uzatmıy• kalkışmaları da
ha korkunç •.• Senelerce ı:eceli giin
düzlli emek verdifimiz bu mes
lekte birçok çönıealere rastladık, 
yaztlarmı lôtfea neşrettirea bu 
harikuJide .. f miiptedileriıı, mllh
teşem bir post içiıade im4 ı:ibi k .. 
ıınıpnahruıı dinle4ik.. 

Nanemolla: 
- Böylelerinin harcadığı kağıda 

kaleme, karalamalarllll dlıen mü
rettibe, tashihini oknyana ve niha
yet yazıyı sepet yerine mürettiı>
haneye veren ele gel de acıma! .. de
di ve ilave etti: 

- Fakat tesadüf her şeye vesile 
olur.. böylelerine acımakla bera
ber •Çizmeyi aştın bay çömea...• 
demek daha doğru_ 

Bizim piyaaanm 
yeni mahsulleri. 

Her şeyde olduğu gibi bizim me&

lekte de bir piyasa var. Son za
manlarda piyasa genişler genişle
mes yeni mahsul ortalığa dökül
dü. 

Nanemolla: 
- Fakat arada fark Tar.. dedi 

ve sör.ünü şöyle bitirdi: 

bır kıymet olduğunu <ıeyaıı em - lngıltere he Sa b 1 na !ıgı yaparak hareket -edeceğt a ıı. ki Türkiye icin hava tehlikesi vardır. tayyaresinin motör giirüllülerini ufuk· 

l dir · şılmaktadır. * * Türki~ havadan bir taarruza maruz lanmızda duymak için, milyonla.r ver-
er · · "h ti d 1 200 t ,. Manevraların en roühnı:. Cl eır· ay a ' ayyare kalır ve, bu taarruz meınlekeU harap miye hazırdır. Elverir ki ş, başlansın 

- Bizim piyasadaki yeni mah
sul borsadan geçmeden, (iyat al-
madan vitrine çıkı ... eriyor. • 

1 b ük b •• •• J s edecektir. Tatlı şeyler soyleıruyorum ve artık bu .ancak dört sen~ sonra ran 
h"yat tutulınuş 0 an uy t yapı ıyor \ ~ ı "' il im mo oru ı•mma hakikat bundan ibarettir.• dırnan alabllıriz> mazereti ortadan 
ıııgı·ıı·· zırhlı lot'asmın ku. a.nı. a- T" k" h k lk sona ve Avrapq • d ta d 30 (AA) U •t d ~· O tarilıten itibaren, ür ıye avacı· a sın. . 
sı olmuştur. Bu kıt'a geçı l za.p _Hartfor , : · -:- . ı:ı e - : lık bakımından büyük gayTI>tler sarfı· Kurumun murakipler raponında o· Almanya Ue Italya eennbu şar· 
;,ı, düşman• tanklarının uze- Aıreraıft Corporatıon reısı Wılson • na başlamıştır. Bir bavacılılı: sanayii kuduğumuz şu satı.rlıır, bu husustaki ki Avrupada yeni nizama göre bir 

'· şa~ ı"roı.ştır İngiliz tankları ile şu beyanatla bulunmuştur: ı ı MA~ PERŞEMBE kurulmamış olması, b.ü~k bir. nok- ümidimizi takviye etmektedir: taksim ve t~llt tesis edecekler-

Bu harbin 

rıne a 1 
• n.kl kruvazör •- Tayyare motörü imalatı ev. Program saat ayan s.00 •an olmakla beraber, Büyu.k Mılli Şe.f.iıı «Bütün dünya milletinin istiklal ve • 

25 tonl11k seri ta ar ve J 3 .. te di"" ld ·· ·· · w· Hava mevcudiyetinde en miıhim rol oynayan mış. __.. 1 h 1 ,. 1 Ajans haberleci 6.0 gos r "' yo an yurunmuş r. N il 
tanklar bütün gün muhart:ue cep· vece azır anan pwn ara nazaran M "' iJt· 8.18 kurumu umuml merkez hey'etinin aUı havacılığın aziz Türkiyemizde lay ık ol- anemo a: 

h
esine d-Oğru ilerlemekte idiler. Bu yüzlerce fazlasile ilerlemektedir. Ev uzkadını s.45 'aylık toplan. tısında okunan raporlar, duğu mevkie yükselmesi için icab .,.. , - Avrupada daha uzun miiddet 

I .. k k Amerika ve Ingiltere hesabına yıı. Saat avarı 12.30 bava ordumuzun gi:tli tutulması !Azım den tedbirler alınmıştır. Bu tedbirlerin milletlere, bükUmetlere rahat yok 
Yeni. İngiliz tank.l .. ar.ının. Y .. ü.z. u.. a- ' · 

1 1 1 pılan tayyare motörleri ayda Mü.Zile: Solo şarkılar 12.33 gelen mesaisi haricinde, Hava kuru· ittihazında bilgi ve iradenin hakımiye- anlaşıldı. dedi ve ilave etti: 
fileler halinde buyuk guru t':'.her e 1.200 Ü pervaneler de iki bini bul- Ajans haberleri 12.50 m~·ln, b~ faaliyeüni gösteımek· tini müşahede etmek\eyizr. Fen ve sa- H b" tk , . Mib er Ie-
yollar Ü'Zerinde ilerlemesi mu ey- ' Müzik:: Şarkılar. 13.05 tcdır. Dokuz aylık varıda~ bır senelik nat aleminde en ince bir mevki alan ha- - ar ın ne es.ının v ... 

. bir manzara arzetmekte idi. muştur. Müzik karışık program. 13.20 ahmine oisbetle dört misli fazla olmuş- vacılığın yfuii ağyara muhtaç olmıya- hine kapanacağı ınalıim olmadıgı-
p; · k di" k • 1941 senesinin ilk üç ayına ait Saat ayarı ıs.oo tur. Bu vaziyet, Kunıınun varidat te· eak surette bizde de teessüs edebilmesi na göre kuntlacak statüko yine dıı-Manevralarda bırço ger ay; erı 

İ ili- ~aporumuzda 13 milyon Sterlin Müzik: Caz 18.03 mininde iyi çalıştığın ıgösterınekle be- için beynelmilel şöl>rü haiz yükselt de- a;secek:tir demek. M. K. 
arabalar da kullanılmış ve nte ·ı· b". • 

kı-ınetinde motör ve teferruatı i. Müzik İnce saz. 18.40 '"•ber, hamiyetli vatanperver halkımı .. recede mühendisler celbedilmişt.i.r. Ge-
cens servis gi.1bi hususi servisler "

1 
ed .ld . .. b"l .· ı-;.ti B ik.. Konuşma: 19.10 zın havacı.tığın ehemmiyetini kavramış le<:ek senelerde bizzat tlrıa!At sahaların-

de talimlerden istifade etiınişler- ına 1 ıgı '. " ~ .ım...., ~· . u ~ saat ayarı: ajans haberleri 19.30 olduğunu da isbat etmektedir ki asıl da büyük terakkiler '-lldeden bu inaat yordu, derken Ani bir hücum ya-
tar 1940 senest zarfındakı ımalatın Konuşma: 19.41> mühim olan budur. da Cümhuriyet hükılıMtimizin .-e Baş- pan İzmirliler topu tutmuş vazi-

dir. yarısına tekabül etınektedir.• Müzik: Solo şarkılar 19.50 Kurumun büyük bir gayretle çalıştı- veldllmiz Dr. Refılc ~damın glister-

r Ankara haber eri 

Muzaffer Akahn 
Avusturalyada tayya
re teşkilatı vücude 

getiriliyor 
Emniyet umum Sydney, 30 (A.A.) - Avustural-

müd ürlüğüne 'ya hava kav,,etlerine litzım olan 

t 
. d •idi pilotları muntazam bir surette te. 

ayın e ı min etmek için Avusturalya hava 
Ankara. 30 (İkdam muhabirin· nezareti bir tayyare teşkilatı vü

d ) _ Dahiliye Müsteşarı Ethe~ cude getirmiye kara nermiş ve 
Aenkut Samsun valiliğine, Emn~- bu baptaki projeyi tasdik etmiştir. 
y:ı Umum Müdürü Ali I_tıza Dahı. 16 yaşından 18 yaşına kadar olan 
. M"" teşarlıg"ına eskı Istanbul gençler bıı teşkil<lt'a çalışacaktır. 
lı~ m • 1 .. . t Mıidürü Çorum va ısı Bu suretle kaydoluancak gençlerin 
Eınnıye . 

"""'tte olan Fener kalecisi Hüsamet-
Radyo gazetesi: 20.15 ğı diğe r bir faaliyet sahası da tayyare- d)ği yüksek alaka kurumun ve bilhassa '· 

üıik: orotnır Lamur (Pl 20.45 el :yetiştire ı müesseselerimizdir. Hava Türk milletinin şükranına l;Q>ı.ktır .• tine bir tekme vurmak suretile 
Müzik: Dinleyici i:ıtekleri 21.00 Gedikli Hazırlama Yuvasına geçen yıJ Artık Türk m.iıte-tiain .havac1lıktaki bayıltıyorlar. Böylece boş kalan 
Konuşma: 21.30 bindPn fazla talebe alınm.ıştı; bunlar ideali, yalnız cu('mak> olamaz; şimdi, topu kaleye sokarak sayı yapıyor-
Müz.ik: Orkestra 21.45 sUr"atıe yet:istirilecek hi\va ordusuna bu UJkil, c<>k daha ge-niş olarak cTürk lar. O dakikada ne karar verecek 

İstanbul Bsrsasuım 
1 Sterlin 

100 Dolar 
100 İsvit;re Frc. 
100 Drahmi 
100 Peçela 
100 Yen 
100 İsveç kronu 

1/5/Hl vazlydl 
5.22 

132.- 132,~0 
30.70 

0.995 
12.89 
31.0175 
30.6275 

Eı<ham -.e Ta.!ıvUit 
Erganı ıa .
Anadolu Dem.iryolu %60 hisse 22 .80 

verilmiştir. Bu sene Yuvaya 1250 tale- kartallarile ucmak• olmalıdır. 
be alınmasına karar verilmiştir. Ayrı- Al-tik }Java R:ururnunda_n ve kıymet- diye hakemin vaziyetini tetkike 
ca Harbiye Mektebinin hava suııfları li Başvekilimiz Doktor. Refik Saydam- başlamı.ştıın. Fakat o derhal kara
talebesinin yetiştirilmesine yardım e- dan., bir tayyare sür'atiJe Türk hava sa- rmı vermişti: Gol ... 
dflmekte ve her yıl !00 liseli gence pli- nayiini kurmalarını istlyonız. Memle-, O gün İstanbul takımı bütün 
nörci.ıJük ve .. mot?rlü tayya~e kampla· kete hava en.di.b_trisini ~ediye. edecek gayretine rağmen İzmirlilere rnağ-
nnda uçuş <>~re!!lmekle; bırçok para· olan devlet rıcalıne, Türk milleti ve L' lmakt kurtul dı 
5:ütcü yetiştlrilmektE"dir. Türk tarihi, ebectiy~ minnettar ola- up o.. ~ _a~a . ve er-

Bir harp rnkuunda, bütün bu kahra- caktır. tesi gun de yıne ayıu hadise oldu.. 
man gençler. göklerimizi miladfaa ~ ş imdi bütün bu vaziyi>tlerf! 
edecektir. ;'!?va Kurumunnu gerek 1 "!!!!. lıakarak !bir hüküm vermek 
varidat tenunlnde, gerekse hava ordu- S ~O R' . . . . 
muza tayyareci yeliştirmektekl meşkOr C) ~ C) ı' kabildtr. Hem de İımirde tehlike 
gayretlerini takdir etmekle beraber. on- ~ atlatan İstanbul hakemlerinin va· 
dan Türk ha,·•cılık sanayiini kurmasını ziyetleri ve (4 ·O) galip iken (5. 4) 

ff r Akalın Emnıyet Umum sayısı 70 .000 kadar tahmin olun. 
,,. · Muza e d ld"l d 
vvetlington, 30 (A.A.) Yenı I M·' düdüğüne tayin e ı ı er. makta ır. 

Sıvas - Erzurı..tm Vr 19.30 
T. İş Bank. hamiline 9.40 

da ısrarla istr iz. Kunım. bu, bizim v~· ) lnağllıp ettirilen takımların ga:vri-
ıifemiz \'e saliihiyetlmiz haricindedır, ı· d k ) tabii halleri gözönünde olduktan z m i r e i ııonra bu hükmü vermek o kadar ~landa harp kabınesı dün aldığı ıı K çyas Ameri- '"!:~~~~~~~~!!!!! 

bır kararla hiikılınetin Yunanista. O ;;; 
tıa Yeni Zel.anda kıt'aları gönder· kaya gidecek 
llıış olmasını tesvip etmıştır. 30 (İkdam muhabirin· 
:Saşvekil Fraser'in Yunanistana Ankar~. f olarak şehrimizde 

\'eni Zelanda kuvvetleri gönderiL 'den) - ı~ ~ naıı nazırlarından 
Ilı-esini icabettiren hadiseler hak· b_uıunan es .. ~eclıse gıcterek sü
kıtıcta verdiği izahat üzerine alı- Koçyas bugun üzakereleri takıp 
ilan bu kararda cvazıyet taınamile fcra locasında~ m aitesile bırlikte 
takdir edilerek• bu harekete te· etmı.ştır. Ko~-yasın uhtemeldır. 
~es.suı edildiği tasrih edilmiştir. Amerikaya gıtmesı m 

~-- - - -~---

"_;;;y.~..'< ASl<ERi VAZiVET 
\ INGlL TERENİN LIBY ADA GAFiL ı 
- A VLANMIY ACACİ ANLA ŞILİYOR ı 

4_ kdenizde ve bilhassa Şimali evvelce göstennaıi:ş ;::,:ti~~;~ ~ 
Afrika.da ce-reyrm ee.n.ekte ınand.a~ı Gene;;,et.,ıek'hata olur. \ 

01an harbe dair habe-rl.er ·azdır. Canacagını :uuı. 
\' <ılnız Londrıuimı verile-ıı bir lıao. DfA lınan ve ftaLyan kıt'alıırı bu 
bere göre Mısır hududunda Alman ~ mıntakada kwm. fırtı"""": 
be ltatyan Jcu.weıleri 3 kold.uı .. .. den ancak şarka doğru 8 ki. 
i<ırka. doğru. haNk.et ei'mek:tectir· j""; i!erliyebı!mışl.e-rdir. Ta.ar. 
~· Bunlardan bır kol Sidi Barrani '.":'" ~nk>ııafındakı bıı ağırlık ~r 
ı..ti.lcırm.etinde sahil· taJeıbe-rı. i.. ' uzun.. ~. ederse mih-
L ve ' kaç gun daha ...,vmn . 
'<'rl<!m.ektedir. Diğer ko!tar Solln. ver harekatı bü/ün bu ~ıı.z mevsı· 
"ltıun cenubmıdıı daha nnzanz o:ra- . buyunca dıırmıya malıkrım ka
tide harekette bmunmaktadır. Ce. mi '-'·tır. Çıi.nkü 15.20 gi.iıı sonra 
tı. . ac..,.. · b mıntaka· 
1Lptak.i kuvvetlerin lta!yan ve sa.. o<AdeW sıcak mevsım ıı . 

ı,. ı · . • - k · ·· ·a.ad;ı etm~ t , ı takip eden ve anza4 arazı ~ç- da büyük hare ata mıı., 

trı.esi C<l.zımgelen k"UvN.ı!eri" ise yecektir, 
Al71t<ın kıt'a/arı olduğu ıınt~ı... ı:anıft n harbm şimdı 
;:'41ctadır. Böylece lıern yolsuz, O fı1';,, Ak:enize ;.ntıka!i da.. 

em de arızalı arazide hareket va.. bu ": . Akdeniz filo· 
~'k<ini alan Almanlar. evvelce İn· tayı.<>ile Ingilterımı.~tte takviye e. 
Qılizlerin Sidi Barrani lıarekıitında su ehBl'lı.mıyet~ı ~yO'I'. Gelen 
11a1yanLo.ra tatbik ettikleri bir pld- drlmelcte old:'ıgu Anavatıın fi!osıı."
~ ı leullaıvmak i.• fer gibi göriinrmelc.. lıt.ııerlere g.?re ka yeni gemiler 
t•ıtirler. Bu plan, sii.T'ııtle İngiliz· dan .cebe/Mtta::W ıı..,ıwıan 1ıatp 
1
e.;n gerilerine inerek bir kı-<ım fi"'~ ~e °"'':.ühim bir kuTııı da 
kıt a.1.arın ric'at hattım ke.mkt':" ~ fi!o"""°' <tG]wiye 
toııra bunları denize dölcrn.ekttr. ŞMlci AJed · ı · * 
f'~t ki kııdretW için ıuu-eket etm.ı§ ır. 

Aktris n yüzüğü 
Laumicr bir dekor desteğinin 

arkasında sahn~ye gireceği za
manı bekliyordu. Sahnede meş· 
bur aktris Claudc l rermout 
şin1di soyunmuş yatağa gıiriyor
du. Aktris yattıktan sonra evvel
ce besaplanmı~ jestlerle kü~ük 
bir elektrik lanı basının düğmesi· 
ne bastı. Sahne derhal karudı. 

Tiyatro salonunu korkulu bir 
süküt kapladı. •Dram tiyatro
su•nun seyircileri böyle heye
canlı piyesleri çok seviyorlardL 
Dükkaneılarla küçük tüccarlar· 
dan mürekkep olan bu tiyatro
nun sadık müdavimleri kolt<ık
ları işgal etmışlerdi. Galerilerde 
kaskelli delikanlılar görülüyor· 
du. Malıatleııiıı kibar seyırcileri 
ile birkaç taşralı teıns.ili balkon
dan takip ediyorlardı. 

O akşanı •Lanues cadde-et es· 
rarı, isminde bir piyeti oynanl
yordu. Halk sahnede ma~ ir b.i.r 
polisin kurnaz haydullar~a m.u· 
cadelesini merak ve alaka ıle 
seyrediyordu. . . . 

Dördiincü perdeye gelınnııştı. 
İkiye ayrılan dekorun bir kısmı 
bir sokağı. diğer kısmı bir genç 
kadının şık odasını gösteri)·ordu. 
Aktris işte bu odada soyunup 
yatağa yatmştı. Sendeliyerek .)'Ü· 

riiyen bir a~amın ayak scslerı va 
bir sarboşnn nurıldaadığı bir 
şarkı işitildi. Bir adam dekoruu 
sokağı gösteren kıommda görün
dli. Sırtında sokak fenerlerini 
yakan müstahdemlerin elbisMİ 
vardı. Feaere yakla,tı ve anlaşıl· 
ınas birtakım şeyler söyliyerek 
havaıa:nu.ın memesini tutu~ıur-

- -

Büyiik Zabıta Romanı: 1 

• 
,-KEDI~ 1 
ilGÖZL Ü 1 
-AADM_J 

!Türkçesi M. FeridunJ 
L_ 

mıya uğraştı. Seyirciler gülmek· 
ten katılıyordu. Galeriden bir 
ses: 

_ Jusard seni tanıdım! 
Diye bağll'dı. Polis rolünü oy

nıyan aktör Jusard geri çekilir 
gibi bir harekette bulundu. Düş· 
oıesine ramak kaldı. Nihayet 
sahneııin nihayetinde kayboldu. 

Lauwier o ualık ilerlemiye 
ba~lndı. Parmaklarının ucuna 
basıyor, korkak nazalrarla sağı· 
na soluna bakıyordu. Sahnede 
müthiş bir şey eereyaıı edece· 
ğioi anlıyaıı halk heyecanla tit
ri)·ordu. 

Aktör genç kadııııu yattığı o
danın penceresine kadar tırnıan .. 
nııştı. Cebinden ucu sivri bir a· 
let çıkararak pencerenin kanadı
nı kırıyormuş gibi bir llarckette 
bulundu. Kuliste bir aksesvar 
İnemoru gök gürlemesini taklit 
ederek vak'anm heyecanını art
tırmak için bir saç levhayı sal
lıyordu. 

Aktör Lamnier pencerenin ka
naduıı kırmıya muvaffak olmuş
tu. Claude Verwont'un yattığı 

odaya girdi. Elinde tuttuğu bir 
cep lambasının ı.şıgını sahnede 
gezdiriyordu. Bi raralık uyuyan 
genç kadının yüzii aydınlandı . 
Laumier yatağa yaklaştı. Liim· 
basını söndürdii. Şimdi seyirci· 
!er aktörün hareketlerini güç
lükle seçebiliyorlardı. Bir kadın 
korkudan bağll'maktan kendini 
alamadı. Launıier genç kadının 
üstüne eğilmişti. Aktds birden· 
bire uyanmış gibi bir elektrik 
düğmesine basınca nrtalık ay
dınlandı. Genç kadının yüzünde 
müthiş bir korku okunuyordu. 

- Siz ha! 
Diye inledi. Fakat Laumier 

imdat istemesine vakit bırakma· 
don üstüne atıldı. Kısa bir mÖ· 
cadele oldu. Perde indi. Seyirci· 
!er bu dehşetli vak'anın tesirin· 
den kurutulduklarına memnun 
olmuşlar gibi tiyatro salonunu 

bir alkıs tufanı ile inlettiler. Per
de tekr~r kalkınca sah.neye ha· 
kim olan korkulu hava tamamile 
zail oldu. Artistler balkı s~lfımlı
yorlardı. Fakat seyirciler gü
lün.siye bu iki artist arasında 
şiddetli bir ınünakaşaDlll b8'la
dığını farkedemediler. 

Claude Vermont: 
- Yüzüğüm!.. Yüzüğüm kay

boldu! .. di~·e çırpınıyordu. Her
halde siz alduwı Laumier._ 

Aktör: 
. - Ne münasebet? 

Diye itin.z etti. Genç aktriıı 
ısrar ediyorda: 

- Tabii ... Biru evvel boğazı· 
mı o kadar h«>yra~a sıbn1z kL. 
B.ir haydut &ibi. .. 

(Daha var) 

' ro rolınıyacaktır. h Q d i S e / e T l Burada uzun sayfalar yazmadan 
İ:z.mirdeki saha ve idare meselesin! 

k a r ş ı s ı n da ') madde madde anlat;p işi kısaca 
tasrih edeyim: 

( 1 - İzmir hakemleri bilgilidir, 
fakat bitaraf değildir .. 

Yazan: Faruk Erer 

alatasaray ve Fener bahçe ta
kımlarının geçen hafta İz· 

mire yaptıkları seyahatten sonra, 
gazete sütunlarına yeni bir miina· 
kaşa mev:ruu atıldı .. İzmir lıakem· 
Leıi meselesi... 
Arkadaşım Con Kemal ile İzmir 

Futbol Ajanı. Bay S.ıat arasında 
geçen bu münakaşaya ait noktai na 
zarımı . hmirde llıir hayli maç sey. 
rettiğim için elde ettiğim tecrü
beye «Uvenerelı: . okuyuculara bi
zim sütunlarımızda an.etmekten 
kendimi alamadım. 

2 - İzrnirde saha ile seyircilerin 
irtibatı daima mevcuttur. Bu yüz
den bir90k hiidiseler olırbilir. 

3 - Bir İzmir kelimesi mevzuu 
bahsolunca orada idari işler hemen 
mevcut kaidelerin haricine çıkar. 

4 - Netice itibarile İzınirde m üs
bet işler az, menfi hadiseler çok
tur. B ütün bunlara rağmen İzmir

lilerin haklı ve şerefli gali
biyetlerini hatırlamıyor değilim.. 
faraza İstanbulda ve kendi saha
sında Beşiktaşı yenen Altın.ordu· 
yu ve daha evvel enfes bir oyunla B azı şehir takımlarının arada- Viyana takınıını ( 4 • l) mağlup 

. ki kuvvet farkına rağmen eden İzmir muhteliti gözönünde
!zmirde arasıra takılmalarına aca- dir. şu halde kabahat bu çocuk
ba sebep nedir?.. ların değl, onlara karışan hakem 

İşte öyle bir sual ki Vatan gaze- "" dare edenlerdedir. 
lesinde cereyan eden son iki gün- Bütün bu vırziyetler gözönünde 
lük münakaşayı takip eitıı4 olan· tutulursa İzmirli Futıbol Ajarun:n 
lar bu sualin cevabını vermekte Kemale verecek cevabı \<e söyleqe
güçlük çekmezler.. cek sözü kalınıyor. Öyle değil mi! 

Fenerbahçe talnmının dört beş Hem de canım İzınirde (1 _ ()) ve 
>ene evvel İzmire yaptığı seyahate (2 _ t) gmi neticelerle yendikten 
ben de iştirıtk etmiştim. Bilhassa sonra istanbulda sekiz dokuz gol 
bu seyahat esnasında gördük1'erimi yemenin manası var mı ya?. 
'nsaca anlattıktan sonra neticeyi H ulasa bu hafta İ=ıirde maç 
ıine hulasaten söyliyeceğim. yapacak Ankaralıla'ra mu· 

Q gün İzınirin Dcğanspor klü- vaffakıyet dileriz. Galatasaravla 
•lıile Fener takımı oynuyor- Fenerin de Ankara.da tabii netice-

du. Maç başladı. !er alacağına eroin bulunuvoruz. 
Fenerlilerin h~iyeti devam Çünkü orada iyi ovnıyan takım tu

ederken hakemin gar111 ve yersiz tulur ve sevilir •. ve bu vaziv et ce 
kararlan karşısında İstanbul şam- yüksek bir spor seviyesi 

0

olô.1 u Ö: 

piyonu bir türlü sayı kaydedeın4.- telüikye değer .• 
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Amerikalılar 
devriye mınta
kasını genişletti 

ö.bür uçta! Beşiktaş cinayeti-
fd) 

. ,. .. •• ··ıd·· (Baş tarafı ı inci saya a (Ba> ıaı-afı 1 mcı so;.•tlaJ n 1 n s ra r 1 ç o z u u 
Harbin bir tevakkuf vakfesi ge. turduğıı gün ateşin bir .hitabe. irat _ e 

çirrniyeceği, bihikis şiddetleneceği ederek seleflerini lenkıt etrnış ve 
hususunda israr ediJm,,ktedir. Zan faal bir politika takiıı edeceğini (Baş tarafı 1 inci sayfada) bekleoıgın; söyledi.. Benden mas 
edildiğine göre, önümüzdeki bir sö~·Jcnıişti. Bu siyasetin ilk teza- Kazım, ışu şekilde itirafta bulun· dSası rakıldiçt~ler. A:hrnet ço.,ıt_it 

Vaşington, 30 (A.A.) - Deniz · · · d h b !erde hiirii Tanca lmanın,ın be,•nelmilel t arh".>Ş O ugunu goruı:ıce ycv ·c kaç gtın ıçın e arp azı yer . J muş ur: K' d d d d · · ist 
harekatı şubesi reısi amiral Stark, her zamankinden daha büyük bır statiikosunun ilgası ile Rif ıneınlc- _ Vak'adan ll>ir gün evwl Mus- _azu;ı an uva

1
'.: a .urandıpıSo e 

ik t afınd b ·t flık dev Berli k ı· d ı ·ı d " d d , d.. k t b Ah dı. Kazım evve a getırme ı. nr< Amer a ar an ı ara şiddetle patlak. wrecektir. - e ıne ve o ayısı c ogrıı an og- tafa namı ıger Şev e , ana, • • .. . k 
riyelerınin Amerikan sahilerinden nı'n nazarında Akdenizin heyeti u- ruya ispanyap ilhakı olmuştu. t' d d h" d olduğunu Şevket bıçagı gostermee kor ur 

f 
me a ın a . ır a am ' getirdi. Şevket ipi Ahmedin iboy-üç ,bin kilometre mesafede bulu- mumiyesi tek bir cephedir. Alman Mih\•erciler bu hareketi tasvip et- bunun, vaktıle kendı karısını ka. t kt İki b' d kmiyr 

ı 

1 

B&fı Dif. Nezle, Grip, Romatizma. 
Nevralji. l.ınkhlı ff Blltlln Agnlanaızı Oerbal Keser 
icabında fllade J kaşe ılıııabiliı Tı\ICttıu:RINOEN SAKININIZ. 

HER YERDE PULLU KUTUu.RI ISRARLA ISTeYINIZ 
nan noktalara kadar teşmil edil. müstemleke kıt'alrının Şimali Af.. : tikleri halde Londra kabinesi fazla çırdığını söyledi ve •ben bunu öl- ~~:ı:dıı':u.. \~ehr::a ~:tıe~l ı: ayak. 
diğini söylemiştir. rikada daima artan bir şiddetle ileri gitmeksizin birtakım ihtirazi clüreceğ_•m.'. dedi. . .. tarından tuttular. Ben lamba tut· 

Amiral Stark, devriye gemile:ri. hücumlar yapması, Alman hava kayıtlar dermeyan etti. Ertesı gun Şevket, pırzola, kof- Ah .. 
1
.. ··ı·· .. .. t 

1 

h 
' . tum met o unce o usunu mu· H Ok 1 h ba t"ct~-llİn Atlantiğin yansına kadar •· kuvvetlerinin Sicilya ile Afrika a. Balkan meselesinin tasfiyesi, Mı- te, soğan, dört şişe de otuz beşlık f , · . d. dik Mustafa b~ını ko' arp U Una BYBCI SU y ye ly ır 

toekat sahalarını genişlettiklerini rasında akınlarını şiddetlendirme· sır harekatına başlanmış bnlunma- rakı alaraKk gheldL Ya.nı~dda Ahmb 1 et 1 v:g~a~a~ar~ı kesti. Zehra ç~valı rilmek uzere sivia Liseden mezun 
ve umumiyet itib8rile Amerikan si, hedefi Alı:denizin fethi olan ha. sı İspanyayı artık sarih bir nziyet te vardı. a venm onun e u uş. 

1
. d" .. 

1 
tül r uvala başını vr 

ıleniz devriye kollarının gerek Pa. rekatın birer kısmıdır. Bütün Al- alınıya __.kedebilir. Hariciye Na- tuk. Bizi1:'1 eve geldik. Hangi ak- ~c:d~.n~,ç ç~·~;to torbasına d~ Olanların kayıt Ye kabul şartları 
ıifikte gerekse Atlantikte battıüs- man hazırlıkları. kısmi zaferlerle zm General Frankoyu esasen iste- şam oldugunu hatırlamıyorum. Ka 1 k k~JJarını -koydular. ""v- ~ 

tak k dar · Ü k · ı · · J aya ve v "" ı - Lise olgunluk lmtıhalllIU vermiş bulunmak. tüvadan kutup mın asına a iktifa edilmiyeceğini ve Berlinin diği çiti Pakta iltiha a ıma e ıçın pıdan girerken Ahmet kulağ~a J. de ve başın bulunduğu çu~alı Muıı-
2 

_ Aldıkları mezuniyet diplomalanndaki kanaat -ıu iyı '"'J'• çolı: iyi .ıan arz dairelerini kontrol et- dediği gibi nihai muharebe için elinde kozlara malik bulunuyor iğildi, •Ahmetten alınacak ıntıka- tafa sırtına aldı. Kiızırnla gittiler. bulunmak. 
ıneldıe buluDduklannı ve bir kaç ctam bir ip görülmek istenildiğini ' demektir. Bilhassa Mısır hareka!-1 mnn var; 'bir kaç yuıruuk ataca- Gelince denize attık dediler. Kazım 3 _ Olgunluk diplorruo tarihinden bir """"'"" fazla müdd~ geçme.mit in>' 
balta evvelisiııe nazaran Atlan. açıkça göstermektedir. Yeni iharp daha seri Jıir inkişaf ~ös~erirse Ü- ğım• dedi. torbayı aldı. Gidip geldikten sonra lruunak. 
tikte kontrol Abasının hisııed.ilir sahnelerinin İngiliz adaları kadar çili;lü Pakta iltihak edıldıkten son· ZeJ:ır~, Satı, Ayşe, b.ep. beraber parka attığını söyledi Taşlıktaki 4' - Sağlık durumu pilo!luk ııttıMtlne müsait olmak. 
derecede şarka uzadığını ve faali. ehemmiyetli telı3kki edileceği söy- ra İngiltere aleyhine harekete geç- rakı ıçtık. Kadınlar az ıçtiler. Şev- kanı da Satı ile Zehra yıkadılar. 6 - Yaııları en yukarı 21 -olmak. 
-+ın artması nisbetindu de bu işe Jen~,_.edır· . mek için birden fazla sebep bulu- ket Ahmedin kadehine sigara külü Elbı'se ve çamaşırlarını Mustafo Nfi: ... 1

~·· ·~·~•• ~ Bllfüaı·e hava muayene heyeti tarafından yapılacak muayenede ... -
daha fazla m:ilı:tarda gemi tahsis Die Tat gazetesinin Roma mu. nahilir. serpti. Adam akıllı sarhoş olduk. alıp gitti.. satmış. Ertesi günü Ka· !ık durumları pilotluk sınıiına müsait görülmiyenler isterlerse harJI 
lldilmelı:te bulunduğunu. iuh et- hahirinin bildirdiğine göre, Roma- Faraza iaşe müşkülatı ve ablu- tan sonra Şevket .Ahmedın y~ka- zıma bir buçuk lira getirdi. okulunun diğer sını!Jarma verilmek glbi hiç bir mecburlyete tabi W 

ıniştir. da da mihver devletlerinin askeri kadan çekilen ırtırap ileri siiriile- sına yapıştı. Ellerıle boğmak uze· Zehra da demiştir ki: tulmazlar. Tam serbesttirler. Kendilerinin arzularına göre muaıneleff 
Tokyo, 30 (A.A.) - Amerikanın, harekAt yapması beklenmektedir. rek bunun gevşetilmesi istenebi- re ·boynuna sarıldı. Duvarda bir ip _Ben Kazını ve Ayşeyle beş ge- tabi tµtulurlar. 

deniz devrjyesini garp yarı küre- Bütün nazarlar 00 şeyden evvel lir. Fransanın da üzerinde durduğu duruyordu. Benden ipi istedi .. ver. ce beraber, evlerinde oturdum. Oku! tedrisatı ı5/Mayıs/941 de ba~layacağından talip olanların, bul:: 
l dukları oskerlik şubelerine müracaat edeceklerdır. Askerlik şubel. Jinl ~viren sularda daha uzaklara Süveyş ve Cebelüttarıka çevril· bu bahiste Büyük Britanya faz a medim. Bıçakla korkuttu. İpi ~e~ Mustafa, yahut Şevketi tanımam. yaptıracakları sılıbl muayenede milsbet netice alanlar evr.Jı:lan Jı. 

götürmek karanru bugün en bü. ıniştir. İtalyan gazeteleri Türkiye, mülayim da~amaz.' Bu. ~a bir tirdim. Boynuna sardı. Kendisı Ahmedin öldürülmesinde de be- Hare okuluna sevk edileceklerdir. (2822) 
yük iki Japon gazetesi Ameril<.a. Mısır, İspanya ve Portekiz gibi 

1 

alika kesilmesı sebebı .olabılrr. sıktı. Ahmedin canı azalınca da nim kabahatim yoktur, Bana iftira 

ııın h.ube girişine doğru ilk 9Der- doğrudan doğruya alakadar mem- Yahut daha ?çık ~ır ~ar~ketle beni tehdit etti. Ben de korkup ipi ediyoı:-lar. T. H. K. Hava Gedikli Namzetlerine ~e suretinde tefsir ediyorlar. Leketlerin durumu ile gittikçe da. iki asır evvel bır surpnz ıl~ İs- 1 çektim. Ahmet öldü. Aı;ağı inidir· ı Satı da şunları söylemiştir : r 
Şlmbun 

__ ,.._ · di d lın 1 C beltitta S 15-18 ya•ında olup da muayehede ka.,~nl"l"lıı~ olan Hava Gedikli namze Kokumln g""""'sı yor ha fazla meşgul oluyorlar. panya an a ınış o an ~. - . dik. Şevket, ben, Ayşe, Zehra, a. _ Ben, Şevket yahut Mustafayı • -~ 
-

ki: . Aynı muhabirin tebarüz ettirdi- nk'm iadesi talep olunabılrr ve o tı, J::ıep beraber mutfağa götürdük. tanımam. Ahmetli de bilmiyorum. lerinin derhal havacılık nıümessilliiine müracaatlan (3~ 
Kelimelerin ımııımi manası ~tı- ğine göre, Libya harekatı esnasın. saman f.ı:p.anya .. ordus.u muhasama- Şevket bıçağını çıkarıp evvela ba. ı Ahmedin öldürülmesinden de ha-

barile kafllıı hima~i V'tl devrıye da yapılan tecrübelerde Berlin ve ta geçe~ıl~. ;8öyle hrr bare~et de şıııı, sonra kol ve bacaklarını kesti. berim yok. Yalnız, bir gün, Ab-. S"hh t Memuru aranıyor 
büsbütün bafka §'!ylerdir. Fak•: 1 Roma, k:ıt'aların ve eslihanın de. zaruretıle ıttifakl~n dolayısı!~ ~I- Başını ve gövdesini çuvala koydu. basağa parkında Kazımla Ayşeyi l a 
Amerika ~de kafile himayesı nlzden müessir bir sureth! nakle- manyanm asken yardımını ıstil- Çuval almadığı için, ayaklarla kol- otururlarken gördüm. Biz kaçaca- Türk Hava Kurumu havacılık daıresi için aı;ağıdaki şartlan haiz olıııııİ 
't'e dl!vriye ayın ,eyi ifade eder. dllebildiğini gördüklerinden cKü. zam ede~'.lir. Esasen A;lman kıt'~- !arı çimento torbası isteyerek ona ğız, elimizden bir kaza çıktı ... tı~ i!zerc 75 lira ücretle bir sıhhat memuru alınacakbr. 
Halı:ikaite bu, hemen hemen ha.--be çük Asyada> harekata tevessül e.. lan, .~ngılız gazete~erlnın rlv~ye~- lroydu. Duvann dibinde •bir taş adam öldürdük! dediler. Bana iftı- Taliplerden İstanbulda bulunanların Türk Havır Kurumunda havacı!ıll 
... _ ... e muad1l bir tedbirdir. dildiği takdirde bunun sessizce ve ne gore, Bayon cıvarında şımdı- vardı. Başla gövde çuvalına _koy. ra ediyorlar. Hiçbir şeyden habe- mümessilliğine ve diğer mahallede bulunanların da Ankarada havacılık: cıal-...... .uu.,. 1 bul kt dı resi geneı direktörlüğüne müracaatıan ilan olunur. Şogyu Şimpo guetıesı de fliyle Türk toppraklarına dokunmadan den top anmış unma 

8 
r. du. Şevket çuvalı sırtladJ. Öbür rim yoktur. . 1 _ Sihhiye Mektebi mezunu olmak 

,.azıyor: yapılabileceği ııöylenmektedir. Almanya ask~ri muvaffa~yetle- çuvalı orada unuttuk. Beşiktaş is. Bundan sonra, hilkim Celal, 'b"'!ı-
2 

_ Yaşı 
40 

dan yukarı bul=mamak ve faal hizmete elverişli oldu,... 
Aınerllrihlann harp gemileri rinden siyasi istıfadelcr teının hu- kelesinde asfalt üzerinden denize nin de tevkiflerine karar vermış- na dair tabip raporu bulunmak 

lnıUanm•lım Almanlarla Amer:. Amen"kal 1 r ırnsnnda dakika ve fırsat kaçırmak attık. Yolda bir iki taş daha lıp çu- tir. 3 - Şimdi,l'e kadar çalışmış oldugu yerlerden verilmtş iyi bal kAğıtl ..... 
kalılar arasında bir çarpışmayı ö. ı a niyetinde olmadığını ""1'ahaı:Ie ! vala koyduk. Geri .döndük.. eve -- ntn bulunmazı. 
ııürıe ~ez bir halde lroymak· d. k. gösteriyor. Büyük Britanyanın f~- geldik. Şevket ellerini yıkadı. KoL -Londraya göre • - Kcbul edılecek olan Sihhat memuru İnönü lı:aınpında istihdam edJlr 
tadır. Biz bu ne•'--e .... ,."'">P"Z ki, ıyor l al bir politika ile bilhassa Madrıt ]arla bacakları al, götür, sen at de. ",i<tir. (3313) --~J' ___ ,,___ ' • (Bao; tn ;- J inci sayfada) 
Amerika devlet adAmlan şlındi tR •• •-- fı 1 . . _._d ) üzerinde tesir icra etmesı ıcap e- di. Gitmek istemedim, esen ah de-
bahlraten harbe giden yol üzerin- ,._. uoca ıncı aa,,. ... a . :fer. Orada en büyük dipl.omatlar- dim diye yeniden korkuttu. Torba asayişi tesis etmek vesilesi!e mu. 

İngillz-Amerika 
ı H fi 1 k tad müdahalelerini yapmak isti-de yilrizyoriar. girmeliyiz. Biz dfinyada dövüşn.iye dan biri Samue or s~ r ofiar;. yı aldım, kıra atmı) :ı götürürken yorlar. Alman radyQsu dünkü neş-

değer şeyler bulundu~na kanüz. bulunmakiadı~. Bazan hır se r rr kaı·şıma bir bekçi çıktı. Korktum. 
Amerikanın bu mefhumlar uğrun- orduya hedeldır. Duvarın dibine koydum.. dönüp riyatında, devlet emnieytine karşı 

(Baş tarafı 1 lnei ııayhda) 
duğtmu bildirmlş, Büyük Britanya 
ile Çinin, iıer ıırnıinln di! harpten 
mUZllffer çıkacağına tnanı olduğu
nu ilılft etmi§fu. 

Amerikada yolcu 
tayyareleri yapılacak 

Vaşington, 30 (A.A.) - Loclı: 
Heed Alı Crııft Coporation, Aıne
rikadan Avrupaya 50 llii 80 yolcu 
nakleclebil"Ce!ı: 4 motörlü tayya.re
Jer lnşaııı için mrnıen izin almış.. 
tır. Halen Kallfornla'da te.:rübe-
1er! yapılmakta olan B. 19 bom. 
bard:ıman tayyaresi istisna edilirse 
4.3 ton sikk!tindelti bu tayyare dün 
yanın en büyük ve kuVYetli tay. 
vareı;i olac&ktır. 

hareketlerinden dolayı 31 İngilizin 
da harbe girmesi mt!§l'U bir hare- --O-- eve geldim. Şevket evde bıçağını Valence'da tevkif edildiğini bildir. 
ket tılaca:ktır. Amerikan siyaseti- Alman taarruzu yıkadı, kınına koydu ... 
Din tayin veya tadili hakkında yal- - Elbiseyi ne yaptınız? miştir. 
nız Amerikan halkının karar ver- (Baş tarafı 1 inci sayfada) _ Bir gece bizde durdu. Şevket İngiliz resmi mahlfillerindeki ka 
mest 18.zııııdı.r. Milletin emniyeti üzerine. yilrüyecekleTdir .. ~lnaenaleyb bir gün sonra bir buçuk lira geti. naate göre şayet bu tevkif hadisesi 
ile halkın kendi rızasiyle kıı;bul et. cok çetin muharebelere mfu.ar etmeli- . d" Anl d ki t vaki ise bu yeni bir şey değildir. ' 
. '. . . . .. dir rıp ver ı. a ım sa mış. İ u· t b t ı tiği. bır re3unde hur olarak yaşıyan · Kad:nları hadise esnasında Şev- Evvelce de bazı ng ız e aası ev-

insanlarm .~ali, ~ine bu vatan- =andly~:r ~~adan öbürüne atla- ket korkuttu. Biz ipi yukarıdan çe- kif edilmişlerdi. Fransa ve 1span
d~Jarm bü~ totalit~r kuvvetle- malt suretlyle, p!Anının icraı;ı için lü- kerken onlıır da kol ve bacaklarını ya şimdiye kadar teslimiyet gös. 
rıne karşı mueadele ıçın demokrat- •umu olan Çanakkale boğazına yaklaş- çekiyorlardı.. Zehra hem çuvalı ge. termemişlerse de .A.lmanlar tazyik
ça usullerle fakat tereddüde n;~~ mağa yarayacak noktaları koı:ıtrolü aı-ı· tirdi, hem keserken lamba tuttu. !erini gevşetmemişleridr, Şııcki 
bırakmıyacak 'bir şekılde katı bır tına _almak üzere ıc~b"?en .butiln ada- Mustafa, namı diğer Şevket de Akdeniz havzasına gelince, bilhas-
hareket tarzı kararlaştırmaları. ile lan ışgal etmeğe Türkıyeyı ~ık et- şunlan söylemiştir: sa Türkiye tazyik edilmektedir. 

. edil bilir' B k tl . . mek ve hattıl bu memlekete hücum e- . A1m 1 . İ glli'zlerle ı'ttı'fakını 1 tem~ e · u uvve er ıç~- debilmek için sevkülceyş bakımından - Ben kat'iyyen Ahmetli öldür- an arın n 
de Mihver orduları bulunduğu gı- ehemmiyeti olan mevkileri zabt ve 12 mediın. Böyle ,bir hadiseye de işti- bozması için Türkiyeye tekliflerde 
hi Mihver denizaltıları da vardır. ada ile irtibat tesis etmeğe ve 1!ellci d~ rak etmedim. Bana Kazını iftira bulundukları zan olunmaktadır. 
Hitler kendi kendisine nazari ol. a- Suriye_ yolunu işgal "'!erek Türkiyeyı ı ediyor. Kazımı kahveden tanırım. Hitleri umumi karargahında ziya. 
rak sordu""· bir sual ile bugu"nkü sarma~• ~..,.... •• ..n...-•ktir. · · ret ettikten sonra Berline giden . "" . . . _ Ahmedı hıç tanımam. 
Amerikan polıtikasının harbe gı- - . . ı A e de demiştir ki: Von Papen'in Ankaraya son Al-
dip gid~miyeceğini :ı'aştrrmJ?tır. nının gelnuş oldugunu biliyor'. _?~ir am beraber oturduğu- man tekliflerini hamilen dönmesi 
Elde ettıği kanaate gore bu sıya· Nevyork, 30 (A.A.) - Amerikan • akş M · muhtemeldir. 
set totaliterler!. o"ldurm" ek 'çin top Tut-tune mecmuası tarafından ma- muz Kazım, adını .. usta!~ dıyen 

' ş ket e gord gwn Ah :Cu arada, Türkiye sahilleri bo-ıtn. al etmekten daha ileri bir hadde ruf Amerikan iş adamları. ara.sın- ev ve o_ gec u -1 ..__, 4 1 ' ·· d t idiler Şevket Et ve rakı yunca Yunan adalarının işgaline staa.,_ ii'ACÜ cra Memur..,. ·t kl be '- tot l'te 1 . bız' da yapılan bir anket netıcesın e me eve ge . 
~ me e ra"Uer a ı ren • . . t ' d" Eti · Zehr · bir usul dairesinde devam ediL ğti.ndaa: zat öldürecek kadar ileri gitme- reye iştirak edenlerin yüzde S4,l 1 ~e ~van ge ır ı. dı trı · a pı- mektedir "" Türkiyenin sarılması 

941)698 lfo. hı dosyada maheuz ktedir Hitler tahrik edilsin ve- Amerikamn ne bahasına olursa ol- şırdı. Satı su taşı · çınıye ~ ye-
me Um. . .. . .. d""'" sun Almanyanın harbi kazanması- mıye b~lad:k. Şevket Ahmede tatmamlanın.aktadır. 

olup paraya ,_,,.ilmesine karar ya ed esın, munasıp gor ugu za- .. ld • .. k" k ır· n t d h"•~ında seyyah • 
.-·- h k t kt' Am · na mani olınası icap ettiği m.ütale- duşman o ugunu, çun u arısını a a mu a """ -

verilen 50 lira kıymetinde Re. 'Ilan are e e geçece ır. en- d ı , ka ı.rdığını öldürmek için fırsat kını vardır. 
mington küçük el yazı makinesi kan milleti hazır bulunmak zama- asında bulunmuşlar ı~'. ç ' --------

~~ ~ ~~e~~~eb~a:= Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 26 Nisan 1941 Vaziyeti 
ıoçık arttırma suretile Galatada p 9 İ f 
Necatibey Caddesinde Sakızcılar A k t i f Lira a 
sokak 11/17 numaralı demirci dük. 
kiinında 7 /5/941 Çarşamba günü 
saat 9 da satışa çıkarılacaktır. 
Teklif olunan ·bedel muhammen 
kıymetinin % 7ti ini bulmadığı 
takdirde o günkü satış tehlr olu
narak 10/5/~l Cıunartesi günü 
aynı saatte ve aynı yerde 2 nci 
arttırma ıruretile satılacağı ilan o· 
lunur. (4745) 

ll!l:<mbvl Asli11e 9 uncu Hukuk 
\!lakimliğinden: 940/470 

Galata Büyük Hendek caddesi 
li6 No. da mukim Avram Bahar 
tarafından aynı ha~de mukim 
Yako Batıar aleyhine açılan mira~ 
şirketinin feshi davasından dolayı; 
Mumaileyh Yako Baharın ikamet.. 
gahının meçhuliyetine mebni gı. 
yaben muhakemesinin icrasına ve 
cavacı hakkım müdafaadan aciı. 
bulunduğundan ve avukat tutma. 
ama ve işbu muameleden bahsile 
müddııleyhe yirmi gün müddetle 
ııtıyaıı kararının ili.nen ve gazete 

ile tebligat icrasına karar verilmi'§ 
olduğundan mahkemenin muallak 
olduğu· 26/5/941 tarihine mü.&adii 
Pazartesi günü saat 9,30 da mu. 
maile}'hin mahkemeye ~lmedif 
ve vekili nizami dahl göndermed.. 
ği takdirde mahkemenin gı.yabru. 
rüyet ve intaç edileceği tebliğ ma. 
kanuna kalın olmak ilıere ilan o.. 
lunur. U'l-0). 

Altın: Safi lı:iloır•.m 7U03.i~ 

Banknot. • .. 
Ut.aklık • 

llüWl*I KD&Mrlcr. 
ftrlı: Liruı . • • 

Bariflelli Mıılıüirlor: 
t.:ılın : Sa! ikilogram 12.000,965 
Alıma talıvilı kabil ;.,,_ dö111&· 
ı... 

Diier dövizler ve borçlu ıtlirinı 

1Mlı:i7eleri . ... . 
- TaltTllJeri: 

Deruhte 9dilen ~ uk<il79 
ltarJıJıiı • 

Xanunun 8-8 el maddelerine !<!vtl• 
Uı:ı Hazine tarafından vW ledi,Td 

-....ıcüsdam: 

Tlcarl Senetler . . - . 
E*w. n tah't!lit eisf•••· 

1 

Deruhte edilen evl'akı nakdi· 
A • 7enin karşılıfı esham T• tall.

vilit (itibari kıymetle) . , 

8 • ler- - n Talı.'OllU:; 
A""111111r. 

• :Altın ve döviz lizerine •- • 
Tahvtl.lt üzerine avam • • , 
Hazine,~ kısa vadeli &Tam.. 

Ha&U>e:re 3850 No. Ju kanuna ... . 

açıl.an altın !uqılılılı ·
Hiaedarlar • • 
K'·h"lif ! • • • • • • 

Ura 

l02.l23.194,ı8 

5.823.019,60 
908.967,59 

405.813,83 

J.8.880.317,31 

---•3.327.437,87 

168.748.563~ 

20.230.442,-

273.166.378,41 

45.908 .• 56.93 
7.926.616,17 

4.Hl,69 
1.230.896,15 

U!G.000,-

130.684 .926,75 

108.855.181,27 

4DU13.83 

C0.207.755,18 

138.518.121,-

273.166.378.U 

53.835.073,10 

138.106584,59 
4.500 000,-
9.UUlB,11 

787 .oog.405,49 : 

- ... 
Doll7•1 ~' 

Adi ve !evkallde 
'lfusual 

• • 

TeUri.Wekl ftnh k. 
Deruhte edilen evraltı nakdi.!"' 
Kanunun 6 - 8 inci maddelerine 
levtikan Hazine tarafuıdan -.W 
tediyat 
Deruhte edilen ena1ı:ı ~ 
bakiyesi. 
Karşılığı tamamen altın olank 
il§.veten tedavüle vaudilen 
Reeskont mukabill ilAveten teda
vüle vazedileıı 
Hazineye yapılan altın ka~ılıkll 

e.vı:1.ns mukabili 3902 No.lı lr:anun 
mucibince ildvet.en tedavWe vaze-
dilen . • • , 

MEVDUAT 
Tür\ Uraa: 

Altın: Safi kilogram 8'17,150 

3850 No. lu kanuna cöre Hazineye 
açılan avans mu.kabili tevdi olu
nan altınlar: 

Safi kilogram 
Dövls Taallbti4&1ıı: 

U.W. 9SO 

Altına tahvlli kabil dövizler • , 
D i ger döviz.lor ve alacalclı ltlirı.c 
bakiyeleri • 
Muhtelit. • 

. ' . . . . ' ·• 

Lira 
Lira 

15.000.000,-
7 .822.019,15 
6.000.000,- U.82l.Gl8,15 

158.H8.563~ 

1 2().230.+tı,-

138.518.121,-

17 .000.000,-

150.000.000r-

82.000.000ç: "'7.518.Ul,-

54.038.82~,98 

1.233. 782.03 11.JTG.-,ll 

78.134.lfiı!!! 111.l.IUAT,IO 

--. 
u.11~ :uuıı.u46,08 

188.M.Ul,H 

-YekGa 787 .009.4415,49 

lstanbul Defterdarllğından: 
Mevkii Muhammen bedeli Temı:nal' 

270 Kasımpaşada Çatn1aınescit mah. Orta 5387.5 
So. E: 18; Mü 18, Mü 18 Mü 18. Y: 19 
21;23;26 sayılı dört evin n1sı.:Oarmın 

12/24 hisseleri. _ ,an' 
Yukarda yazılı gayrimenkuller 12/5/941 tarihine rastlayan pazartesi 1"' 

saat on !lıda kapalı zrf 'USulile satılacaktır. Taliplerin teklif mektuplarını •., 
gün sat on beşe kadar ınilli cmlılk müdürlüğündeki komisyona ,-ermeleri ) 
fazla iz;;ıh2t icin rt" milli Pml~ dördüncü kalemine mUracaaUarıt. (3259 

TÜRKiYE CUMHURiYETi 

ZIRAA T BANKASI 
Kurulwı tarihi: 1888. - &lrmayeai: 100,000,000 'Türlı. lirası. 

Şube ve ajans adedi: 265 
Zirai 'fe ticari her nevi banka muameleleri 

Para biriktirenlere 28,800 rıra ikramiye veriyor. 

Ziraat Bankaııında kumbaralı ve ihbars1% tasarruf hesap. 
laruıda en az 50 lirası buJıınanlara senede 4 defa çekilecek 

kur'a ile aşağıdaki pllna göre iknmıiye dağıtılacaktır. 
4 A. 1,000 liralık 4,000 L 11100 Adet IO liralık 5,000 L 

' • soo • ı.ooo • 120 • " • 4,soo • 
4 • Z50 • 1,000 • 

40 • 180 • C,illt • l&e • zo • 3,200 • 

D!KKA T: Heeaplanndaki paralıır bir sene içinde 50 lira. 
dan aşağı düşıni.yenlere ikramiye 'ıktığı takdirde % 20 fazla. 
sile verilecektir. 

Kur'alar .en.ede 4 defa 11mart,11Haziran 11 
EylUI 'te 11 Birincik.i.nun tarihlerinde çekilecektir. 

Konservatuvar orkes
tra ve koro konseri 

tekrar ediliyor 
İ8tanbul Konservatuvarının ııııüıılıet 

çaJJimalarmııı tetWıüröne salı . altııa
ım !'ran.eoz Tiy<ilrosunda Mublddın Sa· 
dak ldııreSönde verilen Senf.oı:ı.ilt ve Xo
ral :Konserde J'llemnunl,-etle tabid ol
duk. 
~ raibel ve alilı:a ııören Konser, 

diııleyictlerde takdir ... lııe- uyEl· 

dudL 
Q1ateriieıı ,lddetli arzu. ve israrı na

""" &kate alom Konservaloıvarııı, bu 
alqııımı Takııim _....,.unda 14uhiddiıı 
Sadak idareahıde · iltincl bir XonMr ve
weliai iiqlli h'ıı m miijdeleris 

b•l• ZAYİ - Balat iskelesine ~ 
M27 No. lu sandal plakamı 

eylediğimden ve yenisini a}acl' 

ğundan eskisinin hükmü oJınadıJ' 
il.Sn olunur. 

AY'Vatısaray M-0llaaşkl ._ 

hailesi Ağ&çlı çeşıne S<>-
59 No. da Ali öıınez...,., 

~ 

lelı.ilıi: E. 1 Z Z E T, NefrİY,,t 
J>irektörii: Cev4et Karabilfİ" 
llaHl<biı 7er: •Son Telıı-raf• 

Jllatlıauı 


