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Hitler, Türkiye· 
nin siyasetini 
anlamıştır 

Alman Devlet Reiainir 
cZimamdarlarının realis. 
hattı hareketi sayesinde, 
Türkiyenin kendi karar
larında istiklalini maha· 
laza etmiş olmasınt» ka
bul ve tasdik etmesi, Tür
kiyeye tecavüz edilmiye
ceği yolunda teminatın 
teyit edilmemif olmasın<ı 
rağmen, vaziyeti aydın
latmııtır. 

A,_ Jıuaa Devlet Reisi Hit
~ !er, son irat ettiği nu-

ABONE 

Yıllık 1200 

6 aylıl< 600 

3 aylık 300 

tukta, Balkanlardan bah 
&ederken Türkiye hakkında dosta
ae sözler siiyledi. Türk - Alman 
münasebetlerini aydınlatan bu söz
ler, bir defa daha okunmıya değer: 

. . • t kr r tahliyesine başlan an Cebelüttıırılı:'ın umumi manzarası ve Kumandanı General Gort 
Sıvılleıın e a 

Cebelüttarık 
<İngiltere, Balkanlarda gizlice 

yerleşerek Büyük Harpteki Sela
nik ordusu misalince, orada bir ne
tice almak ve bundan da başkaca, 
harp girdabına yeni kuvvetler sü
rüklemek ümidinde idi. 

ırakta 
HARP 

vaziyeti 

hücumuna 
hazırlıklar 

Sivillt:rin tahliyesine 
yeniden başlanıyor 

---o 

lspanyol Faşist 
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llİKKAT 

C azeteye 
:le ien 

GAZETESi 

ver 
"" Kocaları askere giden Kadınlar Cemiye-

tin himayesine alınacak ve iş bulunacak. 
Asker çocukları için kamplar açılacak 

Çalışmak için nekadar kadına ih
tiyaç olduğu kolorduya sorulacak 
Irak vazi

yeti ve 
Almanya 

---o--
Berlin vaziyeti büyük 

bir alaka ile takip 
ediyor 

Taymise göre iki 
hedef var: Yardnnsevenler Cemiyeti İst anhul şubesi idare ney' etinin 

dünkü toplantısmdan bir intıba 

Bu ümit, bilhassa iki devlete da
yanıyordu: Türkiye ve Yugoslav
yaya, yani iktidar mevkiine geldi· 
ğimdenberi kendilerile iktısadi 
mülahazalara müstenit sıkı. bir iş
birliği tesisine çalıştığun iki dev
lete .• 

Bitler bundan sonra Yugoslav· 
yadan bahsetınis ve Türkiye hak· 
kında aynen şu ;özleri söylemiştir: 

Hava faaliyeti 
devam ediyor 

__:.-o---

Irak tayyarelerinin 
120 ye varmakta ol
duğu tahmin ediliyor 

şefi Berlinde te- 11 - Petrolü elde etmek 
masla r yapıyor 2-Türkiyeyi çevirmek 

Yardımsevenler Cemiyeti İstan-ıReislik ettiği bu toplantıda Vali 
~ul Subesinin )'\!ni teşekkül eden ve Belediye Reisi Lutfi Kırdar da 
T ' 0 re Hey'eti dün Partide toplan • bulunmuştur. 

---<>-- ' 
ispanya Genel Kur - \ 

-0--
cTürkiye, Büyük Harpte bizim 

müttefikimizdi. Harbin feci netıce
sinden bu memleket de bizi~ ~a
dar müteessir olmuştu. Yenı Tur
kiyenin büyük ve dahi yaratıcı~ı
dır ki taliin terkettiği ve kaderın 
r.ıütlıiş inhiz ma uğrattığı o va~t
ki müttefiklerine kalk~ak. ıç~ 
ilk muhteşem misali verdı. Şımdı 
de zimamdarlarının realist hattı 
ha~eketi sayesinde, Tlirkiyenin 
kendi kararlarında istiklalini mu
hafaza etmesine mukabil Yugc6-
lavya İngiliz entrikacılarının kur
banı oldu .• 

Mısır Başvekili be
yanatta bulundu 
Kahire 6 (A,/\.) - !n iliz Orta. 

şark umumi karargahının tebliği: 
Habbaniye bölgesinde, İngiliz 

tayyareleri dün faaliyetlerine de. 

11am etmişlerdir. Düşmanın topçu 

ateşi fasılalı ve isabetsiz olmuş -
tur. Basra bölgesinde sükı'.ınet ber

devamdır. 

ar:i~ e Jimız 
Şükrü Saracoğlu 

Alman Devlet Reisinin Türkiye 
hakkında söylediği sözleri ınernl~
ket efkarı umuuıiyesi memnunı
yetle karşıladı. Çünkii, Almanya
nın mutlak hakimi olan Führer, 
bu sözlerile, Türkiyenin siyasetini 
iyice aBlamış olduğunu göstermek· 
tedir. Bu anlayış, daha harp başla· 
nıadan evvel, Türkiye - İngiltere 
tedafüi ittifak beyannamesinin 

neşrindenberi Alman gazele ve 
radyolarında görülen kasdi veya 
gayrikasdi anlayışsızlıktan tama· 
miyle ayrı bir mahiyet arzelmek
tedir. Filvaki Alman neşir vasıta· 
ları, • ayni zamanda İtalyanınki
ler de - Tiirkiyenin harici siyaseti
ne ka\"şı, adeta marazi bir anlayış· 
uzlık ve hoşnutsuzluk gösteriyor
lardı. Bu hal, bazı bazı husumet 
teklini de alıyordu. Türkiye ile 
Sovyet Rusya arasındaki iyi mü
nasebetleri bozmak için yapılan 
ııeşriyat ve sarfedilen gayretler, 
bu cümledendi. Türkiyeye karşı 
yaratılan bu husumet havası, Al· 
ınanyanın Türkiye aleyhinde bir 

siyaset takip edeceği şüphe ve en· 
dişesini husule getiriyordu. Tiirk 
matbuatında görülen mukabeleler 
de, bu havanın tabii bir neticesi 
idi, Yoksa, Tiirkiye, İngiltere ile 
tedafüi bir ittifak aktederken Al
n•anya ile düşman olmayı aklına 
bile getirmiş değildi. Esasen, TÜI'
kiyenin siyaseti, •Titrkiyenin bü~ 
yük ve dahi yaratıcısunın koy· 
duğu •İçeride sulh, dışarıda sullın 
prensipinden asla ayrılmamıştı. 

Türkiye, binlerle ve binlerle şe
hidinin mübarek kanlarile tabak· 
kuk ettirdiği ·Misakı Millin hudut
ları haricinde ne kimseden bir kn 
rış toprak istiyor, ne de kims~y< 
bir karış toprak vermeyi düşünii
Yordu. Türkiyenin biitün davası. 
kendi yurdunun hudutları içinde 
kendi istiklalini muhafaza ederek 
ilerlemek ve yiiksclmekten iha_r~t
ti. Türkiye İstiklal Harbini bıtır· 

(Devamı 4 üncü say&ola) 

Tokyo Alman ta 
lehini redediyor 

Irak - lngiliz ih-
t ili f ı hakkında 

Tür ki yenin 
tavassutu 

B.Eden 
· . Avam Kamarasın-

Matsuoka lngıltereye d . h t d" 
h betmek tek- a ıza a ver ı 

karşı ar . 
lifini kabul etmemış 'Iraklılar muhasamayı 
Nevyork, 6 (A.A.\esini~e~~;~ keserse tavassut tekli-

Herald Trıbune gaze . • . .. • • 
habirinin bildirdıgıne. gore, fı kabul edılecek 

mu k , ın Berlin ziyaretı esna-
Matsuo an . Tf k Londra 6 (A.A.) - Röyterin dip 
sında Hitlerle arasında ılıtı .a çı - lomatik muhabiri bildiriyor: 

ı tır. Hitler Japonyanın. Ingılte~ 
m ş derhal harbe gırmesını Türk hükumetinin, İngiliz ve L 
reye karşı. 0 teklif Matsuıoka rak hükumetleri arasında muta -
teklif etmış ve d ud·l· kızm·ştır vassıt rolünde bulunmayı teklif 

f dan red e ı ınce • . . • . . 
tara ın habir Jape>nyanın Mat- etmiş oldugu şıındı Londrada te-
Aynı mu k g 'lın kted' İ 'li bük' ·'-' arl·asından To yoya e- yid edı e ır. ngı z ~.e. 

s1 uok:~:; kiş;lik bir Alman hey':· (Devo.mt 4 üncü sa.yfaı!aı) 
en s · ·k artan bıı· 
tinin taleple• '.ne gıttı kf" olduğunu} 
mukavemet gosterme e 
ılave etmekteôir. 

Aniiral 
Darlan 

-o-
Tekrar Parise gitti 

---a-

Alma·n - Fran
sız konuşmaları 

_...o---

Kat'i bir mahiyet 
arzediyor 

6 
(AA ) _ Vichy'den alı -

Bern · · .. d" öğleden 
nan haberlere gore, u~d A . 

P · e gı en mı-
sonra yeniden arıs . .. 

1 Darlan'a iki diplomatık m~şa. 
~~r refakat etmektedir. Sanıldıgına 
g··re Amiral Darlan'ın yapma~ta 

0 ' ·· k le ıd • diplomatik muza ere rın, 
o ugu b tl .. 

~ . 
•• 
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... ., .., 
~ , 

' ~ .., 
t-

• 
. .. 
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may reisi ve dahiliye 
nazırı değişti 
Cebelüttarık, 6 (A.A.) - Res

men bildirildiğine göre, pek yakın-
da eb ·· e · ivil 
liyeleri yapılacaktır. 

İspanyol Dahiliye Nazırı ve 
Erkilnıharbiye Reisi değişti 

(Devamı 4 üncü sayfada) 

AFRiKA HARBi 

T obrukta vaziyet· 
te tebeddül yok 

H Al LE 
seıasiye 
Mutantan bir 
alayla Adis. 
Abebaya girdi 
Kahire, 6 (A.A.) - İngiliz Orta.. 

Şark umumi karargahının tebliği: 
Tobruk'ta vaziyette hiçbir deği

şiklik yoktur. Sollum bölgesinde, 
şiddetli bir kum fırtınası kara ve 

(Devamı 4 üneiı sayfada) 

' . 1 dikten ve Lozan sulbünü ım·za a-
dıktan sonra, başta komşuları ol· 
nıak iizere hii!iin devletlerle sııll· 

F 
Alman münase e erının 

ransız • b' .. 
·stikbali hakkında büyük ır şu -

-ııulü olacaktır. 
Lı'ltpc1a ıJevriye cezea hgill:ıı ıınlıh etemolıillerinıleıt 1'iri 

. ~ mitn.Jşide atq NiJ'• 
_ ._ _ ___ ın."onn 4 üncü sayfada) 

(Donmı 4 üucii sayfada) 

Alman Huiciye :Nazın 
Von Ribbentrop 

Berlin 6 (A.A.) - Yan resmi bir 
kaynaktan bildiriliyor: 

Iraktaki vaziyetin inkişafı Ber
linde siyasi mahfillerde çok bü -
yük bir alaka ile takip edilmekte. 

(Devamı 3 üncü sayfada) 

t 
Sisam 
Adası 
Mihverin işgal 
ettiği bildiriliyor 

İtalyanlar 
Siklad adalarından 
altısını işgal ettiler 
~nkara Radyo Gazetesinin 

diin akşamki neşriyatında bil
dixdiğiue göre Ege adalarııı
dan Seıneudre , Taşoz, Midilli 
,~e Lin1ni adaları l\tihvcr işga
li altındadır. Sakız adasının 
işgali hakkında verileıı haber 
henüz teyit edilmemiştir. 

(Diinkıi niisbanuzda Sakız ada
sıııın Alınan kuvvetleri tara· 
fından i~gali bakkmda Radyo 
Gazetesinin verdiği malumat 
arasında •Sakız adası• bir fer-

{ 

tip sehvi olarak •Taşoz adası• 
şeklinde çıkmıştır. Bunu da 

· diizcltir, özür dileriz.) Sisarn 
adasının da Mihver kuvvetleri 
tarafmdan işgal edildiğine 

dair bir haber alınmıssa da, 
bunu teyit eder hiçbir nıahİ· 
mat gelmemiştir. 

(Devamı 3 üncü sayhcJA) 

tnıştır. Toplantıda İstanbullu bayanla • 
Bayan Hayriye Lı1tfi Kırdann (Devamı 4 üucü •ayfada) 

YUNAN 
FİLOSU 
lskenderiyede 
1 n g i liz filosuna 
iltihak ediyor 

Hanya 6 (A.A.) - Yunan filosu 
hakkında aşağıdaki resmi tebliğ 
neşredilmiştir. 

Yunan denizaltıları İskenderi • 
yeye giderek İngiliz filosuna ilti • 
hak etmışlerdir. 

On muhribimizden üçü batmış -
tır. 13 torpidomuzdan ikisi İsken

. deri yeye vasıl olmuştur. 

1 
Hırvatlarda 
hayal suk\,\tu ! 
~ 

Sırbistandada sabotaj 
hareketleri başladı 

1 Ankara, 6 (Radyo Gazetesi) -
Slovenyanın İtalyaya ılhakı S!o • 
venya ve Hırvatistanda memnu -
niyet uyandırmamıştır. Hırvatlar, 
Sırplarla daha sıkı iş birliği yap -
madıklarından dolayı pişmandır • 
!ar. 

Sırplara gelince; Almanlar, bu
rada şiddetli mukavemet ve 
sabotajlarla karş~laşmışlardır. Bel. 
grad radyosu bir tebliğ neş-

lDevamı 3 üncü sayfada) 

Türk - Iran hududun
da emniyet tedbirleri 

itibaren tatbik 
konuldu 

4 Mayıstan 
mevkiine 

Ankara 6 (A.A.) - Türkiye hud ud emniyet ve asayişinin takviye. 
si maksadile 8 Kanunuevvel 1940 tarihinde Hoy'da iki devletin sa -
19.hiyettar murahhasları arasında imzalanan protokolda derpiş edi • 
len tedbirlerin iki akid hükumetçe tasvib edilmiş olmasına binaen, 
4 Mayıs. 941 tarihinde Tahranda Türkiye Cümhuriyeti büyük elçi -
!iği ile Itan hariciye vezareti arasında nota teatisi suretile bu ted
birler mezkur tarihten itibaren tatbik mevkiine konulmuşt~r. 

• . ,., '"' ,,, .. ,,, • ...... .......... 

eser tavsiye ediyorum 

;\'azan: Seliimi iZZET SEDES 

Marsel Prevo'nun ölümü beni 
otuz sene evvele sürükledi. Otuz 
ııene evvel ·M~klebi Sultani)de 
okuyanlara 11.farsel Prevo, Röne 
Boylev, Andre Törye, Pol ve 

1

,. Viktor Margerit, Röne Bazen, 
Halit Ziya ile Mehmet Rauf ka
dar yakındı. •Şonşet•, •Aşkım>, 

1 

•Jerarın Evlenmesi-, t(Punın, 

•Donasyenn, •Aşkı l\·lemnuıo, 

•l\lavi ve Siyah•, •E)'iiıln ile 
beraber elde!' <-le dola'flTdU. 

l\lektebin 'I .. k idaresi o za· 
man Halit Zi) a ile Rauf un eser· 
)erini serbest okutmazdı, Frao-

sız· idaresi de Pre~o'nun •Kadın 
Mektupları•nı yasak etmişti. Bu 
yasak tatlı geldi. Şebabettin Sü
leyman •Aşkı Mcn1nu11, cııl\'.lavi 

ve Siyah., •EyJUJ,,e •mektepte 
okunabilir» damgasını vuruncı
ya kadar bu üç eser bizlere oku· 
ma zevkini aşıladı, iizCrlcrine 
serbest daı11gası ,·urulunca kı;y
me!len düser gibi oldular. Fran'. . . 
sız idaresi .Ka<lın l\Icktup1arı>)riı 
bir tiirlü •erbest bırakmadığı 
için o mcktı.ııılar ~iklet gibi ağ11-
larda ~iğnendi ~mdu. 

(De\·amı üçiincli sa) fada) . 
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Mevlevilik Nedir? 
Celileddini Rômi Kimdir? 

Yazan: ZJYA ŞAKIA ---
- 77 -

Şom ağızlı dilenci 1 
Dün Tahmis önündeki meşhur 

çay mağazalarının birinden. çay ----------
alırken kapıya yaşlıca ve pejmür-
de bir kadın darandı: Memleket ihtiyacını uzun müddet karşı-

Çivi darlığı kalmadı ALMANYA 
İLE TİCARET 

- Bana kırk para Yet' tüccar, 1 k "kt d · • "fh J d"Jd" (Bağdatlı Ebülvefi)uın torunların- sanın herhangi bi•aıusibet ve feli- ayaca mı ar a ÇiVi ı a e 1 1 Bı'rlı"kler verı'lebı"-
dan olup, pederi (M<:hnıed)in pe· ketindcn bahsedilse, baygınlıklar bana kırk para ver! 

Tezgahtaki zat aldırmayınca o, Son zamanlarda hariçten celbe· darlığı kalmamıştır. l k il l f 
deri (Hasan)ın babasına da (A.hi geçirerek gözyaşlan dökerdi. sözünii tekrarladı: dilen külliyetli mik!Arda çivi, ih • tsveçten yeniden 76 ton çivi ve ece ma arı e • 
Tiirk) dc11irdL. Ahi 'l'urk'iin, asıl İşte, bu yüksek h•sletlerile Hü· __ Kırk para ver diyorum sana, tiyacı uzun müddet karşılayacak 40 ton galvanizli tel gelmiştir. Bu 

1 
l·ik ediyor 

ismi malum değildir. Ancak bili· sameddin Çelebi kendisini hem bü. ıluyınuyor musun? bir dereceye varmıştır. Bu itibar • mallar gümrüklerden çıkarılmış · • .. 
nen bir hakikat vaf'a o da, bu aile- yük pir ve mürşidine, hem de mu· .\ıiamcağız bu sefer: la memiPkelimizde artık bir civi tır. Almanya ile imzalanan on 
•io (Tcbriz) civarında (Erme) is· bıp •e müritlere ve bütün Konya _Bugün işimiz var, dedi, yarın • milyon liralık yeni ticaret an· 
ainde bir Türk köyunde yerlrş· muhitine son derecede sevdirmiş· gel ıle kırk para vereyim! !aşmasına göre verilecek olan 
11ıiş olmalarıdır... Aile sonradan ti ... Cenabı Mevlana, o dereceo te· Vay aoam, babam vay, sen misin ç .. .. k d ·ıi M ar m ara y a malların hazırlanmasına baş • 
Konyaya hicret etmiş, lfo•aıned· \'eccülı \'C hürmetle bulunur idi ki, bunu söyliyen? Karı helD<'D kö· uru erı lanmıştır. Ticaret birlikleri, 
elin Çelebi de, orada dıinyaya gel- bu hali görenler, (hangisi mürşit, pürdü: kk b 1 iki n C i kafi 1 e Almaıılara derhal ne miktar 
mi~ti. hangisi mürit) diye, tereddül eder. _ Hay kırk parça olasın, hay aya a l ar mal verebileceklerini tetkik 

Celebinin pederi (Mehmet), o ta- lerdı. kırk gün, kırk gece aç kalasın, hay etmektedirler. 
rill.te Konyada miılıim bir zümre U ı· ş •· bed. b b d AJ Ak d l b" k 460 k" • • 57 Dı • ı· t,ı·aft·0 n eskı" anlaş azre 1 emsin e 1 gay U e- kırk parça olasın, hay yakın a top a a ar ara Jrço ışı yerıne ~l' " " • 

t"'lkil eden (Ahi)lerin t•isi idi. tinden sonra, arlık dün)·a):ı küse- atasın da benim gibi sokak sekak d 1 1 • • mal.ora göre Almanlara satı -
Kendi,ine (Ahi Haha) denilirdi. rek umumi hayal ile alfıkasını kes- dilenesin, süriiııı sürüm sürüne- şikayetler yapıl l yo CU gıttı lan malların da yüklenmesine 
Bu ziimre; (siya,; bir tari~ mahi- miş ol•n Cenabı l\fcvlana, bütün sin! Fiyat Mürakabe Komisyonuna Hükumet hesabın~ meccanen A. başlanmıştır. Bu arada külli • 
Yatinde oldııg··ıı i'in lıiikunı•t kU\'· ı ! d' t · ı· B 't'b 1 b' k ld K d d ·1 d 1 t k · b '"ıı· mı·k arda den kuşyemı· ~ > ' ı~ erı ona ev 'e mış ı. ıı ı ı ar a Ben, ta ıi şa~a a ım. a ın a son günlerde çürük malzeme ı e na o uya gi ıne içın ey.annam. e • ı • 
vetleri ii·ı.e-rınde son derecede na- d ı· ç \ ı.· t ı ı ·· · b f ı b lunmaktadır 

Hu'"'.''e '-~n •. euı • • •< ve ı.m•· ı bed duaların daha beterlerıni sa- imal edilen ve ilk giyilişte patlı • verip bilet alanlarJan ır ka ı e 
1 

,.<'_, ,.~ u · 
fizdi. Bu itibarla bu tarikin reisı ti bL 11 1 1 dd d ·ı ._ __ ----------..ı rı erııı ıııure .,ı n mua ını erı o · vurarak ca eJ i tultu. Sonra an yan ayakkabı nümuneleri ge'.iril •

1 

daha dün sabah Trak vapurı e ' 
• ve, llü•ameddiu Çelebi"nin pede- duğu _ı:ıbı, _Ccnı~lıı ~tcvlanfı 0 nın ik~· ı' öğrendiğime göre meğerse bu ka· miş ve birçok şikii.yetlerd" bulu • Marmara mıntakasına g:tmişkr • 
ri • olan (Mehmet, Ahi Baba) da metgalıı ıle aılesı halkının umur rının tutıınıu, yani dilenme ve ge- nulmuşlur. Yapılan tetkiklerde şe- dır. Trakın murettep yolcu mık.a· 
çok bü> ük bir nüfuz ve kudrete ve hu~usatım idareyi de deruhte j çinme tarzı da bÖ)' le imi~! Kend. i· hirde bazı deri fabrikalarının bo- rı 460 kişi idi. Fakat vapur 57 kişi 
malikti. l t 1 All l · 

ey emı~ ı, sine yok, inayet o a, a ı versın, zuk kimyevi maddele,r kullanması ile hareket etmiştır. 
Ahiler, ilim ve irfana son dere- (Sulıan Veled)e grliııre .. tabia.1 yarın gel! filan denildi mi, müba- yüzünden keçi derilerinin bozul • ı 

cede ehemmiyet \'erirlerdi. Bu iti· tın yeti~lirdiği ender şahsi~etler: 'ı r~k .. açarmış oğzını, ywnarmış gö· duğu ve bunların istimal edilmez 1 Şişli - K ağıtkane yo!u 
lıarla (Mehmet) de oğlu llüsamed- den olan bu zat, gerek pederı •unu! bir hale g<'ldiğr öi\renilmiştir, A • ı ş· ·!' K .. dh 

1 
k t • 

din ·in, daha kü~ük yaşından itiba- (Mevliiniı Celaleddini Rômi)nin Bir kere de biz, bir, iki arkadaş lakadarlar bu husı;sta faalivete ge- ·~ ı • agı. ~"t': yo unun_ a. 
r ı h ·ı t b. · ·t· ttı" k b'" ··k d · (S ı "I ı k h d t k k , j ranlanması bıtmış ır. Ayazaga ~o-en a sı ve er ıyesıne ı ına e . ve gere uyu pe erı u tanu - Beyazıtıa ıı v.• e o urur en, ar- çerek fena vasıfta derilerle avak- . 'km 

1
. • .. 

Gayet Z-'-' 
0

st"ıdatlı bir genç o \ B h edd" · v 1 d · b'· .. ı d ı· h · · '!unun da hır an evvel ı a ı mu -""ı ve ı • u ema, a a ını e e )ın ulun I şınııza orta yaş ı, e ışmen, ırpanı I kabı imalinin önüne geçilmesıne . . . . . . . 
lan Hüsameddin, ilmi mükteseba- haslet ve fHiletlerine tevariis et- kılıklı biri dikilmiş, bizden para çalışmaktadırlar. teahhıdıne bıl~ırılmışt~r ... 
tını arttırmak için (Cenabı Mev· mişti. Daha çocuk yaşında iken istemiş ve arkadaşlardan biri ona: __ 1 Askere gıdenlerın uvey 
lfina)nın irfan muhitine girdi. Pek gösterdiği feyız ve kemiıl eserleri, _ Allah versin! E ı• k çocuklarına da yardım parası 
az zaman zarfında oradaki akran· Ceanbı Mevliına'nın irfan muhitin- Demişti. Demişti amma öteki de Ve ge ince 0- verilecek 
larına faikiyet gösterdi. de bulunanların gözlcriııi kamaş· ona, hemen şu cevabı yapıştırmış- Askere gidenlerin üvey çocuk • 

Hüsameddin, (Hazreti Mevla· tıracak bir halde idi. Fakat bu bü- h: CaSJnJ ölü buldu !arına da yardım parası verilip ,-e· 
na)ya karşı çok derin hürmet ve yük zat, ruhundaki asalet ve aza- - O, sizden hasis yahu, ondan rilmiyeceği hususunda bazı kay • 
tekr!m hislerile mütelıassisti. O metin en yüksek misalini, pederi da çok istedim amma, metelik bile ı K ---<>--;-} '") makamlıklarca tereddüt edilerek 
tarihlerde henüz OD yedi yaşların- (Hazreti Mevliinii)nın vefatında vermiyor! urşun yarası en o en keyfiyet Belediye Reisliğinden so. 
da hulunan \'e son derecede hüs- göstermiş .. onun mualla makamı Dilencinin böylesine ne denir Mehmedi acaba kim rulmustur. Cevaben bı.:• •ra da 
nüiına malik ulan Hiisameddin'in, inhilal ettiği zaman, derhal kendi- artık? .rardı,.,; parası verilmesi icap cttif:i 
Cenabı Mevlana'ya karşı kalbinde sinin istihfaf etmesi icap ederken, Osman Cemal KAYGILI Vur d U? bildirilmistir. 
heslediği tnuhablıet ve merbutiyet 1 bu veraset hakkını, Hüsameddin . M da U h k Hileli kahve satanlar · ı · · · · · Üsküdarlı okuyucuma· ercan zunçarşı anı ar a. o dereceyı bu ınu~tıı kı, l\tevlana- Çelebı'ye terkeylcmışti. · d 

9 1 
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1 
A Fiyat Mürakabe memurları hi · 

nın -.ınıi ve safa hengıimelerinde, Rivayet ederler ki: Cenahı Mev· Yirmi yıl önce Pire ile Preveze sın a numara ı ev e o_ uran Y· leli kahve satışı yapan iki satıcı 
"kt' tı·· · ı· ·· ·· • • · b .. sınd k' eg"lenceli vapur seyaha şe evvelkı gece mısafırlığe gıtmış. onun ı ısap e ıgı azame ı gorunce ı lana vefat ettıği zaman asta Hu-, ara a ı • · .. d"... k yakalamışlardır. Suçluların her i. · ı · · 1 

• .. • • d · kt b d eve don ugu zaman ocası Melı • kendıııden geçer, ga~yo up gıderdı. sameddin Çelebi olmak üzere bu- tınıze aır me u unuz an yarın- , . .. .. kisi de adliyeye teslim edilmişler. 
B · "k ·· · d ·· ·d· .. · ·· · ki s T lgrafla bahsedilecektir medı e\ de olu olarak bulmuştur. uyu murşıt c, genç murı ı- tun mııhıpler ve murıtlcr, (Sultan on e · -ı;r, Bu kahvecilerdt!n bıri kahve-

. · · • b · · k Ayşe derhal zabıtaya haber ver · nın ıstıdat ve kemal cev erını eş- (Daha var) O. C. K. . 
1 1 

M h ed' "e fındık kabuğu karıştırmaktan 
fctmi~ti. Ve artık ona, muhitinde- mış, ge en memur ar, e m ı, 
L·ı d ·· t b' k' 1 yerde, kanlar içinde, tabanca kur. suçhıtlur. .aı er arastn a, mum az ır me,- ı J . Ş k l d d ld 
vernıisti. ( şu~le şakagından vurulmuş v: öl- e er satı§ an ur uru u 

. MAHKEMELERDE ve p o L is T El muş olarak bulmuşlardır. Hadıse Şeker fiyatlarının yeniden arta-
Bu sırada (639] senesinde Hüsa- _ hakkında tahkikat yapılmaktadır. cağı hakkında bazı yalan şayiala • 

nteddin'in pederi vefat etti. Onun lll ıkm.as.ı. üz in bazı. o.tkk.al _ 

parlak, zengin ve 5ereCli mevkiioe, D UH n b ,· r m u h t e k ı· r du"•ştu'" !arla halk fazla miktarda şeker al· 
Hüsameddin'in geçmesi lazım ge- mağa başlamış ve şeker satışları 
lirdi. Fakat mürşidinin manevi \'e artmıştı. Fakat bu şayiaların asıl-

ddi t . {t 1 Beyoğlunda Asmalımescided Mi ma azame ıne ıne un o an genç d sız olduğu anlaşılınca herkes elin. 
·· 't, h' k 1 • d h k • f d • ı • nare sokag· ında 15/1 numarada o • murı ırço ısrar ara ragmen. a a t e v l e l l deki sekerler! sarfetmcğe ba>;la • ( aı.· B b )1 k k"' · dd tt" uran Çek tebaasından Herman kı· n.nı a a ı ınev 11 nı re c 

1
· mıştır. Bu sebeple şeker satışların· C "bı M ı· ·• 1 ·ı· de zı 30 ,.aşında Angeliki, evvelki ge. 

ena ev ananın mu ıı ıu ' , da bir durgunluk başlamıştır. Ya-b .. "k b
0 

t 1 h' ı· t h • ce saat birde, fazla içki içmiş ola-uyıı ır evezu a ızme ı ercı pılan tahminler şehirde 3000 ton ed k Peder.ınde · t k 1 d•n M h k• • f h" •h •k" rak çıktıg~ı birinci kat balkonun. ere ' n 
10 1 8 

e ' t t · kadar bir şeker stoku bulunduğu 
bütün mal ve ser\'e!İ de, pir \•e U e ırın SUÇU a iŞ l 1 ar dan düşmüş, ayaklarından yara - merkezindedir. 
mür~idinin uğruna f<"da e~ ledi. lanmı~, tedavi altına alınmıştır. 

h • t • d •• •• 1 d •• Dünkü ihracatımız Hüsameddin, )'alnıı Hazreti l\J~,. m a 1 ye J ll e g Q f U U Palto çalan hırsız mahkum 
lina'ya tazim ve trkriın ile kalmı· oldu İhracat piyasası dün çok canlı 
yordu. İçinde yaşadığı muhitin her Sultanhamamınch Camı cadde - muhakem~siııe ba.danmış ve tev • geçmişth-. Bu sebeple muhtelif 
ferdine ayrı ayrı· nezaket, hılmi- sinde 12 numaraıı dukkand~ Yu. kıfıne k 'r•r verılmıştır. Gülhane parkı arkasında Mus • memleketlere yarım milyon liralık 

• .. · !'" · F t •1 · k be K tr t k 1 · 1 d 'afaya aid ahırdan bir palto çala · "h 1 · k d d'l · t' yet ve hatırşına>lıkla muamele et- \"an yun ıp ıı;ı:ıı ıp "ura ·a a an ene e erı para ı ı racat muame esı av e ı mış ır. 
K · k ı · ı G ı · K ·ı k · d ·ak kaçarken yakalanan Abdullah B d Am ·k d · · tiği i~in, herkese kendisini sevdi.. omısyonunca onmu~ o an rıya - a aıacıa araog an so agın a u meyan a erı aya av erısı, 

riyor ve hiirmet celbedi)·ord11. tan enk fazla fl·.ıt:a SJtl ı~•ndan Danış Başoğlunun hurda demır de. iün adliyeye verilmiş, Sultanah • Fransaya fındık, Yugoslavyaya pa. 
Meııne\'İniıı kayıt ve tesbit Hn-ı hakkında hır zaoıt tutularak adlı. posunda be>ruıarı boyamak ıçın ned üçüncü sulh ceza mahkeme • çavra (eski taahhüd), Almanyaya 

de gösterdıjp gairet ,.e nııı.-a~fa- ye)e verilm:ş, dun aslın• ıkınrı ce· boya kaynatılmak üzere yakılan 'inde muhakemesi yapılmıştIT. halı, fındık, kuşyemi ve tütün gön 
kıyet onun ıııevkiıni hır kat daha za mahkemesinac muııahmcsıne ateşten müteessir olan katran te- Mahkeme suçu sabit görmüş, Ab. derilmiştir. 

' b ' t M hk · h k l ti k t ı t ullahın dokuz a" müddetle hap -yükseltıi. (~aliıluddin Zcrkiıb)ıın aş.anmış ır. a eme rnı·u ıa ış ne P ,•rı pa ıyara a eş a mış, e. , Asansörlerin kontrölü 
'h k" ı • d · rl • f · t d ·ı 'ine ve derhal tevkifine karar ver. vefatından soma Hazreli l\fcvliina, ı tı JC ma.11ye.111 e goı . ııı:unden ra a s:raı·e ırıe mey an verı me • 

mürit ,.e ıalcbelerin lerlıiı elerine Yuvanın tt>vk,fıne karlr vermış . den s<indurülmüstıir. 
nezaret vazıfesıııi ona l<'\dı etli. ttr. Yurn~.n muhakl·ır~sıne mt>V· Kadına ıarkıntılık etmit 

Bu zat, hakıaten rı11>ahiz mezi- kufen d0 vam edı!ccc1<t!r, Hıkııwt adınd;t hır kadına sar 
yet ve faziletlere malıkıi. Zeka •·e Tramvayda çantasını çalmıt kınıılık. ~d<'n Mchmed adında biı 
irfanına iozımaııı rdeu alılıik ve Katıataşl;ı .ııurd!l l' ;·aşında g~nç yakalanarak dun aclliyey€ 
tabiatı da son dNecede halını .e- M~hmed bındı~ tram\·ayrt;ı yol • verılmı~ Stıllanahml'd ıiçüncü 
lim, "ak in, ıni.itevazi ve- bılhassa .. ~u:c:n ddn Nev-za'"iuı çan:a~111' ı,;al • sulh ecza mahkemesinde muhake
emsaline az tesadüf edilecek nur- mıştır. :.\lehmed ka~m3ıc ısıerken mesı yapılmı« suçu sabit görül 
tebede rahim ve şefik idi. Şayet ··aka!anmış, dun adlıı·eye ,-~rılmış. muş. bu ay hapse mahkum edil . 
bazurunda hıç tanunadıCı bır in· asııyc ,ıcın.:c ceza maııkerr.~sınde mtşttr, 

iştir. 

Permenant makinelerinin 
muayenesi 

Permenant makinelerınin kon • 
rollerine devam olunmaktadır. Ay 
~şına kadar kontroller bıtırıle • 
'ktır. Ayrıca kadın saçlarına on
ıle yapılırken kullanılan ilaçlar 

~a Beleciıyece tetkık olunacaktır. 

tirdim. Tekrar Kadı.köye gitmek içinde oturmak beni sıktı. Daha 
nıyetınde de değildım. Zaten hır fazla bekı~menıek ı.;ın <1e ınE:rek 
battadanb~rı odam.ı kapanarak agıı adımıaria btıklaJ caddesınde 
çııe doldurmuştum Vakıt ~eçır • tlerlemege bdşıadını. 

1 
Müellifi: IRF AN OOOAlll 

• Edebi Roman: 15 

mt!k ı,ın bır ı•er düşuniırken, ak· Buralara ,fa hemen hemen ıkı 
lıma çak sevdığım kolleı a"kadaş· avdanoerı u~ramamıstım Son de· 
tarımdan oırısı geıdı. Taksımdekı 1 t~ F'erıctle g'~rdıgımı•' Opt!ret bına
"Setma. nın evıne gıd.ecektim. j sının onunli,:r. "ıreçıvordun1 Ar • 
Kendı mı mektepten mezun ol • kamdan srnımın çagırıldığını duy 

Birdenbire çok fena oldum. Az 

1 

Jemek ,.e hiç bir şeyden !J.aberım dut<tan sonra gcirrnedığım ıçin hu ' aum Yab.rnc: tıır ;es olduğu içın 
kıı.ısın kendımı 7.apıedem..,,·ıp ba· yoı< ımı~ gıbı, onun yüzıin~ gulup 

k tam surprız oıacal<tı. bakmadım Herhalde benım ol • ğırara ve: ıwnuşarall vazıye:i kı>ntrol etmek 
•Aramızda hır ~." o: p ,ıımadı· 1 ı;;tıyorum. Bunlar doğru bır şey İstanbul tarafından ı:elen ilk marn ıcap ~tml!ı •a. dıyerek volu-

1 · h tramvav~ bınmek u· zere Kara.köye J rııa_ .dev_arr. ~ttım Fakat a. ynı ses ğm: oıımem anııwı, Ferıd Dt!Il1 :u.. 1 "e:!ıı amma, sev&ı oa.oa er şeyı -
datıvor arıne! • 1 vapt>rıyor. doıl'rı.. .'U.rumege başıadım. tın aano •smım. tekrar edınce, ha-

. ' . . fıf\'1! oa~ırru yana çevırmeğe mec. };)ıY'l·r,.:,'irıı. Fakat sustt!m , .• 1• i Köprüye çıktığım zaman her ne. Bazan aıcsıhk kendınl tam ve. bur ,,ldum. 
rtmın zeiırıııl Jıtıme ı<actaı .ıetır- f o ense evde le tıkrımder. "azreçtun., rınae gosterır. Bugun de böyle 
.,. ı ld Tanımadı~m trtT subav.. orta dik.ten soıı:·l ıe:ı.rar ıeım~ doktiım. 1 Genç kızlııı: ızzetı nefsım bırden • o u. 

' bovlu c;n;er Dır asteğmen güle • Ü· gıın ~""": de ' ''zem Suıtan ı 'J,r<) galeyana "'eld.ı. Gıtnın.·ecelt • Tramvay Galatasaraya geldiğ: 
'-' ~ek vanıma ,.aKldşıyordu Baya -elmı<'<fo gıtt:, Eh '.aoıt gıdecek.. tın;. Bu ~adar bakıkaıı bıldıkten zamaı: eere~·.,,,_ k«S•ld:. Taksıme a' 

tım !:ıır ,,ok crı.<eklerle dolu olmuş Ferıd nış.an.ısına ıığr.a:nıyor .iıye sonra L~krar Ferıdın 'V"flt' gıımek bir mesaıe kaıai.gi. oalde, ~'Uni -
rt r Otsavctı, muhakkak kı kend;mi e'\'lne e u · '·'l:ıııv.ı"·ak. de~ıl ya.. benıır, ıçm Adilık olacak[t Evet, yeceR takat~ Kenct.ım.Jc bulama ... 

t:ıbcl annesıııın evat bulunması lii evveice gıdıyordum. Fakat 0 vakit dığım ıçın ~'"<ıeme,,, karar ver. yorarak, bunun '' erkeklerden 
~ or~ada hıç bır şey yoktu. Vıccianım dım Fakaı ou '1• !ayda ve;nıeO.,. hang;sı olabııecegını düşunurdüm. 

AlaUa b(>n de bugün nıyet edi - bu hususta mıis:erıhtı Şımd1 ıse Bır ıkı dakıka ıçır..:~ hue,;:et<> ıı.e. FaKaı tıur.a tuzum gormedım Çün 
yorum. Şoyle Su.tan~hmecie ka • vıcdanım bena gıilüyor. çeceğımızı zanneaeri<en, tam 20 ku Ferıdden başi<a erkek tanımı • 
ılıtr ı;eçıp, FHıa, "cnı:L evınde bek .Meci>url olarak yolumu değış • dakıka cadae orta:."Ula:ı tramvay 'yordum. Bu ısf Ferıd değıldı. 

Şehrimizdeki asansörlerin kon • 
trollerine devam edilmektedir. Yal 
nız Beyoğlu ve İstanbul semtlerin· 
de şimdiye kadar 300 asansör mu
ayene edilmiştir. 
Bunların 75 i bozuk çıkmıştır. 

Parti Reisi Ankaraya gitti 

Vilayet Parti İdare Hey'eti Reisi 
Reşad Mımaroğlu dün akşam An. 
karaya gitmiştir. 

Bu çağırılışa hiç bir mana ve!"C. 
mıverek subayın yüzıine bakar • 
ken. ıyı"e } anıma sokuldu: 

- Affeciersınız Berıd hanım, siz 
asteğmen Ferıdın nışanlısısınız de
ğil mı7. 

Bu sualden hiç hır şey anlamı • 
rarak sadece bır cevet. dedim o, 
bıraz sukut ettıkten sonra devam 
ettı; 

- Yanılmadığım isabet olmuş 
doıtfusu. musaadenizle evvelii 
kendımı takdım edeyım .. asteğ • 
men Suad. Ferıdın sınıf arkada • 
şıyım. Sız benı zannederim kı ta· 
nıvamazsınız. Çunkü ikı sene ev
vel nışan gecenızde bulunmuş • 
tum. 

Cadde ortasında durmanın mü. 
nasıp olmıyacagmı gorerek yavaş 
yavaş yurıimeğe başladık, Asteğ· 

men tekrar devam ettı: 

- Ferıdi, sızın sevgınızı anla -
mıya<:ak derecede hır kimse zan. 
netmezdım amma maale.;ef bu 
böyle ..• 

Pasjf korunma 
denemeleri 

Pazar günü Kadıkö~ 
yünde yapılacak 

Kadıkövünde yapılacak olan ha.. 
va taarruz1arınd<ln korunma ve 
paraşüt<:ülerc karşı mılciafaa tec • 
nibcsinın günü bellı olmuştur. 

Tecrübeler bu Pazar günü sa -
bahleyın saat 10 da yapılacaktır. 

---{)>--

Bir kadın ko
casını bıçaklll 

yaraladı 
Fatihte Hüsambey mahallesınde 

Karaosman bOkagında oturan Ke. 
mal Üşenmez'ın karısı Meliha Ü -
şenmez c!ün sabah kocası evden 
çıkarken para istemiş, Kemal para 
vermeyince Meliha kızmış, arala • 
rında bu yüzden ka,·ga çıkm4, 
Meliha eline geçirdiğı bıçakla Ke. 
mali bir kaç yerinden ehemmiyet· 
li surette yaralamıştır. Yaralı Ke
mal hastaneye kaldırılarak tedavi 

al ına a ınmı~. Meliha yakalan • 
mıştır. 

Cıda maddesi bulunan 
dükkanlar 

Gıda maddelerinin bulunduğu 
lon0 ve dükkanlarda diğer bazı 
madde!eriıı bulunması belediyece 
menedilmiştir. Gıda maddelerinin 
evsaf ve safiyetini bozan maddeler 
ise kat'iyen bunların yanına kon -
mıyacak aksi takdirde para cezası 
kesilecektir. 

Carajlann kontrölüne 
başlanıyor 

Şehrimizin her semtindeki ga 
rajların ve atelyelerin beledıye 

hey'eti fenniyesi tarafından umu. 
mi bir teftişten geçirilmesi karar
laştırılmıştır. 

Bu teftişlere ayın 15 inde başla. 
nılacaktır. 

MiLLi PiY ANGO 
Milll Piyangonun altıncı tertip bi

rinci çekilişi bugün Ankarada Sergievın 
de yapılacakllr. Çekiliş 16,50 de başla
yacak \>e 17,30 da nihayet bulacaktır. 
Çekilişin bütün safahah Sergievınden 
naklen Ankara radyosu vasıtasile neş

rolunacaktır. Bt.ıytik İkramiye 20.000 
liradır. Tevzi edilecek ikramiye yekU.nu 
360.000 liraya ballı! olmaktadır, 

Canım sıkılmağa başladı. Bır 
haftadanberi beynımi kurcalayan 
muammanın, hiç tanımadığım bir 
erkek tarafından tekrar açılma • 
sına mana veremedim: 

- Rica ederim çekiliniz, dedim. 
Bir arkadaş bir arkadaşı bu de -
rece kötüleyemez. Eğer ogren -
mem icap eden şeyler varsa, on • 
lan ben nasıl olsa öğrenirim. İ . 
zahatınıza lüzum yok ... 

Esmer yüzü birdenbire değişti. 
Garip bir şekilde gülümsiyerek 
elını uzattı: 

- Affedersiniz Berid hanım, 

dedi. Ben hakıkaten doğru bir iş 
görmedim. Hiç tanımadığıı.ı.ız bir 
adam, sızı cadde ortasında yolu
nuzdan alıkoydu. Size birkaç şey 
söylıyecektım .. fakat istem'Cdiniz. 
Belkı de haklısınız. Allahaısmar • 
ladık .. 

Uzattığı elinı boş çevirmek is • 
temedım. Çunkü ne de olsa kar • 
ş1mdaki bır subaydı. Ve hiç ol • 
ınıız:;a Ferıdı tanıyordu, 

(Arkası var) 

Führerin .nı..; ti<u 
Yazan: 

l'rof. H. Şükrü Baban 

•6 ütün Almanların Fübre
lg) ri \'e Ra.vih De• let:nın 

Reisi AdolC Kitler R•· 
ıilıştağda mufassal bir nutuk '!Öy• 
ıyerck harbin bugünkü safhasın· 
ta memleket ve milletini tel\vir 
.•tti ve cihan efkirıoa düşünceleri· 
ui arzeyledi. Hitler dav•yı ta ha· 
~ından te~rihe başlıyarak Lehistan 
nıiicadclesini ve onu takip eden 
Norveç harekatını ve bilihare la· 
hakkuk eden Garp zaferlerini izah 
ettikten ve bütün bu işlerin mes
uliyetini Büyük Britaıı..vaya, hatta 
daha doğrusu Mi,lcr Çörçil'e at
feltiktcn sonra, Balkan harekatına 
sözü nakleylenıi~tir. 

Yugosla\:ya \'e Yunanistana .ra
pılan taarruzun saiki de yine İngi
lizlerin Yunanistana a•ker çıkar
maları \'e böylece geçen harpte 
olduğu gibi yeni bir Makedon) a 
ve Selanik cephesi kurarak müna· 

1 
sip bir fırsatta Alınan) ayı cenuı>
tan tazyik ve ihata emellerini ta• 

1 savvurdan tahakkuk sahasına çı· 
karınıya çalışmalarıdır. Führer 
Ualkanlarda sİ)"asi hodbin ntenfa· 
atlcri olnıadığı gibi. arazi ıueo .. 
faali de bulunmadığını tekrarla· 
nııştır. Yalnız Balkan ınemlckclle
ri iptidai maddeler istihsal eden 
yerlerdir. Alınan~,. a ise sanayi 
ıncn1lekeUdir. Bu iki İ5..t•hs.a.l tarzı 

ise birbirini tamamlayı('ıdır. Bina· 
enaleyh_ Almanya Balkanlar için 
iyi bir alıcı, Balkanlar da Alman
ya sanayii için iyi ve emln bir 
mahreçtir, deınislir. Hatta daha 
ileri giderek şöyle bir ınütalea da 
yürütmüştür: Böylece iki memle
ket birbirine bağlı olunca bu iktı· 
~adi ilgi bir nevi Sİ}asi rôbıta ve 
tabiyeti de istilzam etmez mi? di
ye bir sual hatıra gelirse ona da 
denebilir ki alışverişte tarafeyn 
birbirine tabi değil de behemehal 
biri diğerine hiikiJn sayılacak ise 
bu hakimiyet belki Almanyada 
değil, Balkanlar tarafında olacak· 
tır. Çünkü Almanya iptidai madı!e 
v~ zahire alacağına ve makine ve 
ilat vereceğine göre bu akidde Al· 
manya hububat ihtiyacı dola)'tsilt 
belki Balkanlara tibi sayılabilir 
Çünkü makineden "·az ıeçntek~ er· 
ıak \'e iptidai maddelerden fera· 
gatten daha kolaydır. 

Balkanlar münasebetilo zarure· 
tile Türkiyeye de temas eden Al· 
ınan Devlet Şefi memleketimizden 
büyük takdir ve hayranlıkla hah· 
sctmiştir. Sırpların geçen harp!• 
de Alman alc)·!ıinde mevzi aldıkla· 
rını \'e buna mukabil Türklerin 
Cermen saflarında mücadele et· 
tiklerini hatırlattıktan sonra de· 
miştir ki: 

·Türkiye Büyük Harpte bizim 
ınüıtefikimiz idi. Harbin feci ne• 
ticesinden bu memleket de bi1im 
kadar müteessir olmuştu: Yeni 
Türkiyenin büyük ve dahi yara· 
tıcısıdır ki o vakitki müttefikleri· 
ne kalkınmak için ilk muhte~em 
ınisali vermiştir .• 

Bu sözlerile Atatürkün hatıra 

ve misalini taziz eden Führer, Al· 
ıuanların Versay muahedesine kar. 
şı isyanlarında Atatiirkiin (!'.evr)e 
yaptığı feveranı taklit eyledikleri· 
ni bariz bir surette ifade etmiştir. 
Milli Şefin idaresi altındaki hükii· 
metin takip ettiği siyaset tarzı do 
Bitlerin takdirini celbetmektedir: 
•Şimdi zimamdarlarının realist 

battı hareketi sayesinde Türkiye
nin kendi kararlarında istiklilini 
muhafaza etmesine mukabil. ilh .. • 

Türk hükumeti bütün Ciimhuri· 
yet rejimi boyunca en dürüst ve 
realist bir siyaset takip etmiştir. 

Hiç kimseye taarruzu düşünme· 
miştir. Başkalarının topraklarında 
gözü yoktur. Boğazlar ve Hatay 
davası gibi biri Boğazların emni· 
yeti, diğeri ırkdaşların1n 1nasuni· 
yetini temine yarıyacak da\:alarda 
bile silah yolile değil, müzakere 
ve konuşma tarikile haklarını tas• 
dik etıirnıiye mu\·alfak olmuştur. 
Hi~ arzu ~tnıcdil';'inıiz halde A\· .. 

rupayı ve belki de bütiin dünyayı 
kana boyamakta olan lııı müsaraa 
ba~layıuca Ankara anc•k milli cnı· 
niyet endişesile müteharrik oldu. 
Emniyet sahası dediği hudutların• 
tecadiz olmadıkça kılıcını kının· 

dan çekmemiye azmetti. Her taraf· 
tan uçurulmakta olan biııbir şayia: 
lar Romanya~·a Almanlar girdiği 
ve yahut Bulgarisfan Alman kıt'a· 
larını meleketine soktuğu günler· 
de Türk ordularının da harekete 
geçeceğini iddia etti. Hele Yuııo•· 
lavya mücadeleye başlayınca ~in• 
avni nakarat tekrarlandı. Fakat 
Türk bir azim kayası gibi rnetio 

(Devamı 4 üncü sayfaa) 
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,llr ~ıe~G~ sıl\ [- ILiM KÖŞESi ) 
,_VAZİYET 1 1 

'Son hadıselerve ı Amerika harbe, Gökten canlı mah/uk-

Irak vaziyeti 
ve Almanya 

(Raf tarafı 1 inci sayfada) 

dir. Irak kuvvetlerin in cesurane 
dövüşerek muvaffakiyetler elde 
etmekte olduklarına Berlinde bil
hassa işaret ediliyor. 

Giridlilere bir 
• ... 

emrı yevnı ı 

Amerika 
için İngiliz siyaseti yaklaşıyor farla dolu obu"sler 

Al:man Devlet Reisi Hitlerin pa-
Avam Kamarasında zar günü söylediği nutuk ingiliz ve Beyrut 6 (A.A.) - Ofi: Irak hü. 

klımetinin Almanya ile diplomatik 
münasebetleri yeniden tesise ka • 
rar vermiş olduğu söylenmekte -
dir. 

~--

tngiliz Generali baş 
kumandan oldu Harekete geçmek 

saati gelmiştir 
b ı Amerikanradyovegazeteleritara- du"şm eğe başladı ·' müzakereler aş ıyor fı.ndan şu şekilde tefsir edilmek· 

__ --<>----- tedir: 

L .d Corç'da SÖZ Bu nutuk!~, Alman nev:ıet Reisi 
Ol Alman efkan umumıyesını uzun 

·---------.. ı-~~~-''---

Yunan parolası : 
sevgi ve tesanüt Bir üniversite rektörü 

radyoda Amerika~ıla~ 
ra böyle söyledı 

alacak l bir harbe hazırlamak istt!mi.ştir. 

6 (AA ) _ Röyterin dip 

1 

Geçen seneki mıtkunda 941 yılın· 
Londra hah ·. b "ldiriyor: da harbin biteceğini söyliyen Al-

Kaliforniyaya düşen bir göktaşı içinde 
canlı mikroplar bulunduğu tesbit edildi 

TAYMİS'iN ?ııfÜTALEALARI 

Londra 6 (ı\.A.) - Bütün Irak.. 
. ta husule getirilen gergin ve mü't' 
' kül vaziyet hakkında tefsirat:a l>u 
lunan Times gazetesinin diploma
tik muharrirı yazıyor: 

Hanya, 6 (A.A.) - Ege ajansı bil
dJ.riyor ; lomatık mu ırı ı man Devlet Reisinin son nutkunda -~-~~~-~ ... ı-----~~ 

Başvekil ve J[arbi~ Nazırı Tslıdt!ro&. 
butun Gırid subuy ve e1·ler111e hı\at>e:o 

l!;iag ıdaki. emri yevıniyı neşıt"trnı::itır: 
Kudretli müt.tetikunıı; İngt1tere ile 

bLrlık.te yapmttkıa. olduğumuz, nıucade
lt-yı daM İy i bi.r sul'et.te bevk ve ıdare 
i(;ın, kral ve hukuruetı, ad1::1 ınüttefık 
k:ıtalannın bir tl"k kuınanda altına kon 
D'ı<;isını kararlaştırmıştlr. •rumgeneral 
C. l .. n~yberg, ada nıüttcflk kuv\'etleri 
başkuı11<1ndanhğına tayın cdiln1iştir. 

Boston 6 (A.A.) - Harvard ü -
nıversıtesı rektoru James canan! 
radyoda bütiın Amerı.kaldara hıta 

· le 
b~n siıyledığı bır nutukta ezcuın 

Avam Kamarası, önümüz.deki ilk gelecek sene Alman askerlerinin 
ıki celsesınde ve Lordıar. Kamar.a. elde edecekleri yeni zaferlerden 
" önümüzdeki ilk ce!S'esınde, h~ - bahsetmt!si, İngiliz ve Amerikan 
.<lımetın Yunanistana yardım gon. gazeteleri tarafından buna delil 

Arzdan başka alemlerde hayat kabili
yetinin mevcut bulunduğu anlaşllıyor Nisanda Nazi teşvikile başvekil 

vazifesini suiistimal etmiş olan Ra 
şid Alinin Alman yardımını ist1'! -
diğine dair olan haberler teevvüd 
etmediği gibi Alman filo!arın;n· Su 
riyedcn geçtiği hakkındaki haber
ler de teeyyüd etmemiştir. Alman
ların iktidar mevkiine adam ]arını 
geçirdikten sonra, işe katılmadan 

önce askeri vaziyetin nasıl in k i~af 
edeceğini görmek arzusunda ol • 
dukları hakkında Berlinden haber
ler gelmiştir. Raşid Ali sür"atle 
mağlup edildiği takdırde Almanlar 
kendisile hiç bir alakaları olma -
<lığını iddia edeceklerdıı. Alman_ 
ların Iraktaki müdahalelerinın se
bepleri sarihtir: İngilt'ere içın Irak 
Ortaşarkta ve şimali Afrikadaki 
müttefik kuvvetlerin iaşeleri içın 

başlıca benzin kaynağıdtr. Keza I
rak Mtsınn ve Hindis\anın mahreç 
lerini müdafaa eden başlıca bul • 
vardır ve Türkiye için bir istinad 
üssü teşkil eylemektedir. Alman -
!ar !rakı ele geçirmeğe çalışmakla 
petrolü ele geçirmek ve Tiırkiyeyi 
çevirmeğe devam etmek arzusun -
dadırlar. 

dermek ~uretile takip ettıgi siya - addedilmektedir. 
:;etın tasvı bine ve Ortaşarkt.a ve Hitler, Alınanyanm bir defa da- 1 Yazan : Cevdet Karab!!g!n J 

General l•'reyberg'm kumandasl al
tında dısıpluılı olarak, vatana ve krala 
karşı vazi(elerınızı fedakarlık ~ cesa
retle yapmanız ıçın hepınıze hitap edi
yoruz. 

şöyle demıştır: .. . ve 
•- Daha sonra gayrımusavı 

ümıtsız şartlar altında muharebe
den sakı~mak ıçın en bi.ıyıik ümıd
lerımız şimdı denız harbınde mu
harıp olmaktadır. Harekele geç -

k t . ·ıh -·~ette çalmıştır.• me saa ı sal" =ıı.u. . . 

Conaııt sözlerını şöyle bıtırmış. 

tir~- Daha yalrında İngilterede 
bulunmuş olan beniın gıbıler ı~ 
h b müzakere ile kararlaşaca 

ar 1D . ,_ • zihni-

diğer harp sahneler_inde imp~ra • ha 918 senesindeki vaziyete düşmi- Juvisy rasadhanesmın meşhur 
torluk askeri harekatının hukumet yeceğini s'<ylemi.ştir. Bilhassa A- ve maruf hey'etşinaslarından Ka. 
tarafından mtiırıkiın olan butün merika gazeteleri, bunu, mağ!Up mil Flamaryon, günün birinde, 
şiddetle takıp €dı\e~eğine itimad- olmak korkusunun Alman Devlet urzımızın dışından bir haccri se • 
Larını bildırmeleı1nı talep 'eden Reisinin zihninde yer ettiğine at- mavinin bize nebatat veya hayva-
hükÜmet karar sureti teklıfi üze. fetmektedirlcr. t h 1 . t• e· n· ce .. .. . . . 11ai. mes e ase erı ge ırec gı ı -
rinde muzakerelerde bulunacak - Resmı Amerrkan mahfıllcrı, K.o· 1 k 1. ·etle haber vermisti. 

b . .. ıea··· 1 sare ve a ıy , 
!ardır. ı':.m ıa_ radyosUI1un soy . '~:~ I Kamil Flamaryonun vaktindeı 

Avam kamarasında, müzakere. gore, bıre karşı yuz bomba ıle 1 1 d ... b haber bir ço; . ~ . . ·· 1 ev ve Yer ı ~ı u , ı 
!eri harıciye nazırı Eden açacak ve k.abele edıl"':egı. hakkmdakı soz ~- hacri sema,;iler üzerinde yapılan 
bı·ıa'hare pek muhtemel olarak hü- n masal tel<iıkkı etmekte, .\.meı ı- t .··be . t tkikatla bir türlü t. 

k b. k dalı ·1aıı san!- ecıu \e e 

Bu nıücadeleden, Yunanistan ve dün
Yan ın hU.r nulletıeri, dUşmanlarıınızın 
dünyaya saldıkları cebir ve sıddctt ve 
keyrt hareket etmelf>rinden ıstıhla~ıa
tını bekliyorlar. Milletı ve insanıyetin 
en yti.ksek ideallerıni miidafaa asil va
ı.itesi siz.lere dü.şınüş buluııuyor. 

1'1-c:;ıllerden beri ınilli hürıyetin ram 
edilmez şaınplyonluğunu yapmış olan 
Şeci Girid halkının mtitlehıt biSSıyatı 

sızınle beı·a berd ir. 

bır barışia nıhayet buwcag:ı 
yen kat'iY'!n batıl bır şeydır.• 

_.,.---

kumet adına sıra ile yalnız Attlee anınh ır herle _a sı b a . hakkuk etmemiş iken, mumailcy 
ve Çörçıl söz söyliyeceklir. Müza. ~ıyak~~r u undugunu eyan e)- hin bu is•idlali nihayet yeni bit 
kereler esnasında, her ikisi de sa- emAe .krrd 

1 
h b 

1 
. A ke;ifle bugün tahakkuk etmiş bu-

bık bar biye nazırı olan Hore • Be- merı a an ge en a er oı, - l . 

İngiltereye merikanın harbe dog'ru adım adım unuyor. lısha ve Oliver Stanley ile Lloyd 
kl°''"'akta ldu" nlatmak Kaliforniyada Amerikanın en Grid'in son takat geçilmez sed va

tifcsini gfiL·eceği bu harpt.en, Yunaol.8-
tan muzaffer ve büyllk oJarak 4,;lka
caktır. 

George söz almak arzusundadır • ya• _,... o gunu a -
tadır. Amerikada harp aleyhtarları mümtaz fziyolocya alimlerinden 

Bir ayda 414 tayya
re verildi 

lar. gittikçe azalmakta, har<p taraftar- 13€rkley ve profesör Ligman ha -
Lordlıır Kamarasında, müzake - ları çoğalmaıktadır. * vadan yeni düşen bir hacri sema. 

Allahın yardımı ile, şeıret ve veten
Perverh.ğin sizlere tahmil ettiği vazite
:Yi görünLiz. . 6 (A A ) - Ticaret 

rel'<'r, sanıldığına göre, yalnız üç vi kütles;nin üz-erinde hala yaşa · 

Kuvvetim.izin temellni ve paı't)layı 
tbülün Yunanlılar anasında sevgi, mu
hc..<lenet ve tesanLit.> l~kıl ~taın. 

Vaoıngton · · 
' t Mart ayında 414 tayyare-nezare ı ~ 

saat sürecektır. Sı"sam adası yan bir çok mikroplar bulunduğu 
Pek muhtemel olarak müzake- ve semanın ta derinliklerinden ko 

Belorattakl lnoiliz 
sefir 1 ve mülteciler 

Romada harp esiri 
added~lmiyor 

Nevyork 6 (A.A.) - Ofi Fran • 
sız ajansı: 

Amerika radyosu Romadan çe. 
kilen aşağıdaki telgrafı nt:şretm'i
tir· 

d ,1 Britanya imparatorluguna ve relerin, kamaralar azalarına son M teslım edıld.ığını bıldırmış. 
ısı~abat ayında .ıeslım edılen tay Libya. Yunanistan ve Irak hadise. 

tır . .,u . F !eri hakkında neler düşündükle • 
are mık\arı 258 ıdı. 35 tayyare e 

Y k Hındıstanına satılmıştır. ·ıni söylemek fırsatını vermekten 
leıne~ nda satılan tayyarelerin başka bir hedefi alın1yacak ve bu
~uba et:~ mılyon dolara baliğ ol - ırn ıı harıcinde belki de, istihsal ve 
ıym buna mukabil Mart ayındaki ışçıler meseleleri ile İngilterede 

muş, .. buçuk milyon dolar bunlarla alakadar işler hakkında 
ihracat on uç bazı mutad tenkıtler yapılacaktır. 
tutmuştur. 

Bugün Matinelerden 
itibaren ÇEMBERLITAŞ 

<Baş tarafı 1 inci savfoda) 
Roma, 6 (A.A.) _ İtalyan 

orduları umumi kararg3.hının 
335 numaralı tebliği: 

Ege denizinde Amargos, A
nafi, İos, Santoriss, Naksos ve 
Paros adalarını işgal ettik. Bn 
adalar, Sikland grupuna men-

sup adalardandır. 

1 

pup gelen bu (Bol ide) deki ziha -
yat mikropların mikroskop ade -
seleri altında arzı vücud etmesi, 
hayvani ve nebati hayatın ecramı 
semaviyedc de mevcudiyetini gös
terir mukni deliiildt!n olduğunu 

ilan etmışlerdir. 

Şöyle ki Kaliforniya merkezinin 
18 kilometre uzağında hır yerden 
geçen bir otomobil kondüktörü 
bırdenbire şiddetli bir gürültü işi
tır. Bunun ne olabileceğini araş • 

Sinemasında I
İ tırdığı sırada takip ettiği yolun 
yakınınde semavi bir obüs yani 
kumbaranın yerde yattığı gözüne 
llışır. Cismin yanına yaklaşınca Belgraddaki İngiliz sefareti e.r • 

kanı ile birlikte yıiz klictar lngilız 
- .. it . . de Macaris\andan gden 

Dans Kraliçesi... Şarkı. Yıldızı... Emsalsiz Artist... % 100 seksapel kadın narı beyza halinde olan bu kütle
nin, o günlerde yağan yağmurla -
rın tesirile bir havli yumuşayan u•U ecıst . k .. 

bir kaç sivil ingılteı-eye gıtme u-
d ı..· yerde Zere Perouse civarın a vır 

t ·1 · e•kı toplanmtşlard.ır. ngı terenın 
Beıgrad elçisi Sir Ronald Camp • 
tıeıı bugün Romaya muvasalat e -
doeceklir. Bütün İngilizler yakında 
İıı.giltereye gönderil~eklerdir ve 
şimdi nezaret altında bulunmakla 
beraber harp esiri telakkı edılme. 
tııektedirler. 

MARİKA RÖKK'ün 
KORA lr~R~Y 

en büyük 

muvaffakıyeti olan 
1 toprakta derin bir çukur açtığını 

i ve kütlenin iyice yere göırüldü • 
ğünü müsahede eder. 
Şoför şehre avdetinde o akşam 

keyfiyetı Los Angeles belediye 
filminde gözlerinizi kamaştıracaktır. Bütün harikalar filmi. 

ı dairesi rnliz:. ın~düriyetine. bildi -
İlaveten: KAR ÇILGINLIKLAIU Muazzam danslı ve reviilii film. · :ir. Bunun uzerıne mahallıne ka

dar gidilıp hacri semavi yerinden 

.. 
~-~-~1:--~-:::-;;~Tl 

-~~'< ASKER1 VAZİYET 
~' Libya ve Irak harekatı 

l. i.1ıya harekatı mahdud sa. 
lw.1.ara mü11hasır kawıak· 

tadıı-. Lorıt!rallıın geli"ll hnlu:r· 
ı~e gOrt1, 'l't•tıttık.Ja Mı-hılt':1' f"'

arruzu kınLd.ıkttın so11.ra. Hn .. 
tanya ku.vver.Lerı ııı.u.katıı.L t>w 
taarruza geç:m.41Krdı•. Hv "" -
1<ada da 3000 ka,do.ı· ''-" r alın • 
tnış, bır çok 1n.otörlu t·P~aıt ve 
tanklar taJtri.p ed.i.LTmşf"ır . CJu lıa. 

b~rler, Tobrı,k Jısrt>ktitmın Bri 

t<mya kuVV&ıleri lehi11de cı<re· 

ya~ eıtiffeM 4ar~ı etm.ektedır. 

Soıt.uındakı Bntaııya kıı.tıı•et· 

le-ri de bazı mevzii lıarekeııer 

yaparak Mihver kuv·vetlermc 
bıı- mık tar zayıat veı·dırmı§!er. 
dıt'. 

da 80 kilometrelik bir . rneıafe 
B kut>Vt'tl ..,.,.,,.. b•r • 

kalfrııştır. " . 
/w. . gırrıe 1«ıılar oırLeş-m.est ve 

' oekteıımek-ıcı<k:arın kııpan11168'1 
. • . Bu ·®kubulu~.<·<L Habeş 

rrou. . nazariLe ba
ha re katına bıtmı§ 

ıc.ıaoııır. 

1 
nıklıı i ,.gt.liz ve Irllk kuv • 

veden arasında miisademe 
devanı etmekteclır. Bu ç~ 

hava hare/<ıiıına 
,,ı.aıarın lıerıuz - !makta 
mıi1ı.hasır old.ugu anln§ı 

de 1ıer ıkı carai da dalıa ge· 
ıse 

1 
' k:fi.t ,,.,11 hazırlık yap -

4ıı~ ıa.,.e ~ • 
maktadır. 

B..ırhnde ya.rı resmi bır kay-

nakta.ıı ve-rıle-rı bır haber~ go~e. 

ı harı.ı·ıyesı /rak ııadıs. • 
A ıııan k 

k·ı11:du.1ı !akıp erırıtt te .. 
/erım ııa Al 

R-11 -"- d" Ab dır M;;,.a.aele uzun siirc< ve • 
ır-11 abeşistancw A ı.s • e • · lraka ~.ırıt~m 11nkıi1ıını 

badan Asma,.a istıkame • manya u.taJıale edecek • 
t butabılırse m . e a 

tinde ilerle-yen motorlu kıwve • tir '\/m.a.nyamıı, fraJ<a Eg • 
l.eriıı şimalde Ambalagı "'e·v • J_;_' n.dan a,t.lıyarak Surıye yo· 
kıtnde bulıınan kuvvetlerle bır. uwun ıdıı buluna • 

lıle hava µardımn 
Le~mek üzere olduğu bı!d.irtl • .. tahmm edi!ebılır. 

....... ~m~e~k~·t:P:d~ir~.~B~u~i:k~i~k=··~~:'v:et:_a:1~·as::.•n=·:_~~b~ıl~e-c~eg~ı~~~~~--==~-

Raylar; önÜ...iizdel<i Cum• a]qanu 

ŞARK SİNEMASINDA 

OPERA"BALOSU 
. edi iz Zira Sll)'llSH' goderıA 

için hususi 1-0calarmızı tenıın • · •••••••"' .. _ ..... ıı-. kalacıkun•. 
hucumuna ~-

Halası tahsiline devam etmesine 
yardıın ctnıişti. Fakat serbest ve. 
müstakil hır hayat geçirmek ıs· 
tiyen Janine gazeteciliğe heves 
etmı~ti. Bir gün yolda bir kazaya 
şahıt olmuş ve hadıseyı güzel ve 
mahırane bir üslüııla yazarak 
cı:Bilytik Gazetewnın direktOrüre 
götürmü~tü. Direktör yazıyı ~e· 
ğenerek genç kızıı gaıetenın ıs

tihbarat servisınde bir iş tekli( 
etmişti. Jnntne o zamandanberi 
gazetede çalışıyordu. Zekası in
kişa( etmiştı. Bugün artık gazete 
direktörıiuiin en kıymetli mesai 
arkadaşlarından bıri idı. Janine 
gazetenin adli ınuhbırı olmakla 
beraber ne zaman mühim btr rö
portaj yapılacak olsa direktör bu 
işi ona havale ederdi. Janine her 
~in içiuden çıkmaktan ibaret o: 
lan gazetecılik vasfına hak.ikan 
öğrenmek içın ne söylemek ve 
yapmak lazım geldiğim ölçen 
kadınlık bissiııı de mezcetmıştı. 

Celsenııı açıldığı nııdanberı 

genç kız mununun tavır ve ha-

' ketlerinı dikkatle takip <"di

yordu. Bu açık .vüzlü ve yakı~ıklı 
genç k•ndısinde iyi hır ıesır bı
rakmıştı . Kıymetli olduğu ıah
mın edilen bu gencııı ~inayetle 
itham ediln1esı ha~•ret uyandı· 
rıvordu. Demek bu adanı bir ka
dı".ıı öldümtuşıu. Daha doğrusu 
müddeiumumi bunu iddia edi
yor ve diyordu ki: 

Lauınier'nin ileri sürdüğü bu 

nazariyeyi nasıl kabul edebili
riz? Maznun yüzüğü pantalonu
nun kıvrunında buld.uğunu ve 
oııu bir an evvel sahibine iade 
etmek için yola çıktığını söylü
yor. Bedbaht aktrisle kavga e
den, onımla acı sözler teati eden 
ve bu itibarla ona hoş görünmek 
içi.a kendisinde hiçbir mecburi· 

~ 
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yet hissetıniyen bir adamın gece 
saat bırde Çanakkule sokağına 
gitınesını mantık kabul eder mi? 
Maznun pencerenın kepenkleri
ni zorlı)·arak odaya girmiştir. 
Aktrıs uyanınca ona yüzüğünü 
iade etmiş, iki arkadaş barışmış
lar, bunun tizerıne maznun gel
diği yoldan çıkıp gitmiştir. Lau

mier'niu an!attığı bu masala 

inanmak miiınkün mü? 

Janine yine meslekdaş•nın o
muzuna eğilerek: 

- Bu sözlerde epey mantık 
var, değil mı'! 

Dedi. Burnunda eltı köşeli ga
np bir gözlük bulunan ve tom
balak hır adam olan arkadaşı e· · 
tindeki ışi bırakmadan hır şeyler 
homurdanmakla iktifa etıı, Müd
deiuınumının ve maznunun kro
kilermı çizmekle meşguldü. O
nun bu krokileri büyük bir mu· 
vaffakıyel ka:ıanıyordu. 

Müddeiumuml devam ediyor· 
du: 

- Bence Lauınier kendisine 
isnat edilen suçu işlemiştir. Ke
penklerde parmak i2:1eri, halının 
üstünde çamurlu potinlerinin iz
leri bulundu. Maznunun çamur
lu potinlerile pencerenin perde
si arkasında sııldandıi:ı tealıit e• 

dilmiştir ki bu cihet daha mii
hinıdir. Dt"ınek nıaznun saklan
nıak ihtiyacını hissetti. }{t'ndini 
göstermek istemiyordu. Bu müt
hiş cinayetin faili ancak o ola
bilir. Burada k~ndisinden tak
dirle hah.etmek fırsatını buldu
ğum istintak hakimi bu izleri 
meydana çıkardığı, delilleri bi
rer birer topladığı için Laııınier 
demin size kısaca anlattığım şa
yanı hayret masalı uydurmak 
mecburiyetinde kalmıştır. 

Müddeiuınuıni rahat bir nefes 
almak için bir lahza sustu, sonra 
devam etti: 

_ Şimdi bu cinayetitt "ebebi 
nedir diye bir sual varit olabilir. 
Bunuıı cevabını vermek için bü
yük bir psikoloğ olııııya hacet 
yoktur. Evvela •Dram liyatro

su•nda cereyan eden hadiseyi 
tetkik erelim: Temsil esnasında 
aktris kendisince büyük bir kıy
meti olan yüzüğünün kayboldu

ğunu görüyor. Hiçbir şikayette 

bulunmuyor, hiçbir yerde yüzü
ğünü aramıyor. Tereddüt etme
den Lauıuier'yi yüzüğünü çal· 
makla itham ediyor. Zavallı ka· 
dının maznunu buraya gelen 
şahitlerden daha iyi tanıdığını 
hiçbir hataya düşmeden söyliye

bilirim. Aktris çoktanberi tanı
dığı bu adamın ne mal olduğu
nu biliyordu. Çekinmeden: •Bu

rada bir hırsızlık oldu. Mücrim 

Laumier'den başka kimse ola
maz!• diyebilecek vaziyette idi. 

Müddeiumumi lıu sözleri söy
lerken parmağile maznunu gös
teriyordu. Laumier hiçbir hare
kette bulunmadı. İki elini şaka
ğına dayam~ basınının bu miit
lı.iş itban:ılanw dinliyordu. 

(Arkaıu. var) 

kaldırıldığı zaman kü \lenin hala 
sıcak olduğu ve bazt parçalarının 
da etrafa dağılmış bulunduğll da 
anlaşıhr. 

Her ne kadar Amerika muzele. 
rini zenginleştiren bir çok Bolı -
·le'!erin ve bahusus bunların ara

nda bulunan 36 tonluk kütlele • 
n yanında bu bir kiloluk hacri 
.mavinin ehemmiyeti yok gibı 
Jrülürse de bundaki şayanı tet · 
ık cihet ne sikletinde ne de hac. 
nınde olmayıp ancak getirdiği 

ozviyetin yeni keşiflere esas teş
il etmesi itibarile çok ehemmi • 

ye:Iidir. 

Bu nikel ~e demirden mürekkep 
klitlenin kimyevi tetkikatında uz 
l azotun bulunması büsbütün 
ıayreti mucip olmuştur. Çünkl.i: 
~imdiye kadar binlerce nümune • 
ler üzerinde yapılan tahlillerde 
böyle hayati bir maddenin eseri 
bile görülmemiş ve bu iş ile sene. 
!erce meşgul olan V1'! fakat hacri 
semavilerde böyle bır hayatı uz • 
viyeye tesadüf edememiş olan pro 
fesör Lipman'ın bu keşif üzerine 
ne kadar sevineceği ve memnun 
olacağını da anlamak güç bir i.ş 
değildir. 

Bu alim adam, havadan duşen 
kütlenin sür'atli seyrı esnasında 
kopuk tarafının iç tarafından da. 
ha ziyade ısınıp kızacağını pek iyi 
tahmin ettiği cihetle üzerinde bu. 
lunan çersumelerin telef olmak 
ihtimalini de nazarı dikkate ala • 
rak kütlenin ôz taraflarından çı -
kardığı müteaddid parçalar üze -
rind'e yaptığı kimyevi tahlıl ve 
tetkik neticesinde bu başka b:r a.. 
lemden gelen ve şimdiye kadar te. 
leskopların görüp keşfedemedik -
!eri son derpce küçük ve namüte -
nahi denilecek kadar çok bir ta _ 
kım mikroplann bulunduğunu da 
meydana çıkarmıştır. 

Öğrenildiğine göre Londradaki 
Irak maslfilıatgüzarı Said Attamin 
dün hariciye nezaretini ziyaret et. 
mişse de bu ziyaretten sonra kim
seyi kabul etmek istememiştir. 
Maslahatgü2'1lrtn dostlarından biri 
kendisinin gelen haberlerden çok 
müteessir ve bitkin bir halde oldu
ğunu söylemiştir. Said Attamin lıa. 
raretli bir İngiliz dostudur. 

Günün tenkitleri 

Mikroskobun adeseleri altında 

gördiiğü gri renk!ekı lekelere ben 
zeyen bu hayvanatı süfliye fasıle. 

sine mensup mikropların Sprilum 

vu brum d·enilen ve arzımızda bu

lunan mikropların nevinden oldu

ğunu da katiyetle tesbit etmiştic. 

Semanın herhangi bir tarafın • 1 

dan kopup ecramı semaviye ara • 

sından geçerek hava ve suyun bu

lunmadığı bir yerden bıze kadar 

gelen bu seyyahın yani Bolide'ın 
içindeki mikropların azot organik 
ile tega ddi ettikleri de meydana 
çıkmış bulunuyor. 

Bu kadar gayrimüsaıd bir çok 
muhitlerden geçen bu mikroplar 
nasıl olmuş da hayatiyetlerini mu
hafaza edebilmişlerdir? 

İşte bunun için de proresör Lip. 
man bunları 200 derece sıfırın 
altında ve boşlukta bulundurarak 
altı hafta sonra bir mikroskopun. 
altına koyduğu zaman bu başka 
alemlerin salııırlı mütehammil malı 

liiklarının, bu pek müthiş ve öl _ 

dürücü tecrübeden sonra da yaşa
makta d'evam ettiklerini hayretle 
görmüş bulunuyor. 

Şu halde diğer ecramı semavi
vede de zihayat bu gibı mikroplar 

var ise oralarda inkiliıplar geçir • 
'Yliş ve binaenaleyh daha ziy?de 
tekemmül etmiş uzviyetlerin bu • 

lunacağına şüphe edilebilir mi? 

Bu cihet keyfiyet ve kemmiyet

~e henüz malum olmamakla be -

raber ne olursa olsun profesör Lip 

manın bu keşfi bu asrın en haizi 

0hemıniyet bir hadisesidir ki bu 

da arzdan başka mevcudiyeti id • 

dıa olun.an bir çolı: alemlerde ha • 

vat kabiliyetinin mevcud bulun -
duğu bugfuı Umeııı. ~kkuk etmiş 
demektir. 

(Bai t' ''" 1 inci sayfada) 
Türk kari Boylev'i, Töryc'yi. 

Pol'ü, Margerit'i, Bazen'i pek ta

nımaz, hiç tanımıyanlar pek 

çoktur, fakat bir zaman - dedi
kodu uyandırdığı için - Prevo
nun •Kadın Mektupları>oı pek 
iyi tanır. Şebabettin Süleyman 
ile Ali Kemal de bu hazır cevap. 
lı.k örneği, şuh mektuplara hay

randılar. Bu mektupların edebi 
değerini, nükte1erindeki zara

feti inkara imk:ı:ı yoktur. Fakat 
ben bir türlü •Kadııı Mektup
ları•nı okumakla doymak bilnıi
yen kariin uFransuaza i\lektup

lar.ı yan çizebileceğine akıl er· 

direınemiştiın. •Akşam•ın ilk 

intişar zamanlarında kari sayı

sını arttıran •Kadın Mektupla· 
rı"'ndau sonra •Fransuaza Mck
tuplar.ı tercümeye kalktım. Bir 
cümlesini tam okuyan bile ol· 
madı, 

•Fransuaza Mektuplar• her 
memlekette ekseriyeti teşkil e
den bir zümreye makul, dürüst, 
salim telkin veren ve Fransayı 
hile - bilhassa Parisi • devrinde 
verdiği telkinlerin tesirinde bı
rakan bir eserdir. «Evli Fransu
aza Mektuplar. da ayni mahi

yettedir. Maarif Vekfıleti bu iki 

cildi terciİ11le ettirmelidir. Hıç 

bir işe yaramasa kadın karilerın 

seviyesini ve okuma zevkinin 

derecesini miheke vurmuş olu· 
ruz. 

Böyle bir imtihandan vareste 
olduğumuzu kolay kolay iddia 
ed.eme;riz zan.D10clayun. 

Hırvatlarda 
(Baş tarafı l inci ı.aytada) 

retmi§tir. Bu tebliğde, halle 

arasında, Almanların on se • 
kiz yaşından kırk beş yaşına ka • 

dar olan erkekleri toplıyarak am

me hizmetlerınde kullanacakları 
hakkında çıkarılan şayiaların ve 
;htiyaçtan fazla mahsuliın Alınan. 
1ar tarafından müsadere edileceği 
hakkındaki haberlerin yalan oldu
·u, bu yalan haberleri çıkaranla -
rın askeri mahkemelere sevk'edi • 

.cek>eri bildirilmiştir. 
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Hitler TürL İje-
• • • • 

nın sıyasetını 

anlamıştır 
(Baş tarafı 1 inci sa~·fada) 

i~inde yaşamak suretile diin~·ad; 
bir barı~ itmili olnuya çalı~mı~tır. 
Devit'! Reisimiz, bii~ ük :mm Şel 
İsmet İnönii her fırsatta bu siya
seti teyit ettiği gibi Başvekilimiz
le Hariciye Vekilimiz de, Türkiye
ıtin berrak ve diiriist politikasın • 

tekrar tekrar i%ah etmişler; istik
lilimize, yurdumuza, şerefiıniz< 

\'C milli menfaatlerimize dokunul· 
madıkça Türkiyenin harbe girmi
ye<eğini ve bunlara riayet eden 
her devletle en samimi bir şekilde 
dest olmakta devam ede<eğini biı 
çok defalar söylemişlerdir. Bu iti
barla Mihver matbuatının ve kıs
men de diplomasisinin iki •ene 
müddetle Tiirkiyenin siyııeetine 

karfl yanlış bir yol tutınuş olması 
teessiif edile<ek bir basiretsizlik 
olmuştur, Yine bu basiretsizlik yii
ıründendlı ki Türk milleti, arasıra 
kendisine verilen temiaatı şüphe 

ile lı:arşılamıştır. Böylece karşılıklı 
lıiıı itimatsızlık riizcirı, mukabil 
münueltetlerimiz tberinıle, daima 
esip darmuştnr. 

Yardım 
mühim 

sevenler cemiyeti 
kararlar verdi 

(Bış tarafı 1 ıııci sa}fadal 
ın ccpf.<C' ger.s h.zmc !eri orga -

- ze ed lmı§ ci r. 

Tcsbit ed ilen ışlcrı n tatbık eı;ıl

mes, içın icap eden teşebbüsler ya. 
pılacak ve hemen faalıyete geçile
cektir. 

Bunun için hu halta içinde ala
:<adarlarla Yardım Se\•enler Cem-ı 
yeti mücssislcri arasında temaslar 
ve toplantılar yapılacaktır 

Tesbit edilen işler şunlard;r . 

Kocaları askere giden ve çalı~a. 
mıyacak vaziyette olan kadınlar 
Yardım Sevenler Cemiyetinin hı
mayesine alınacak, çalışabilecek 
kadınlara iş bulunacaktır. 
Babaları askere alınan ve anne -

!eri çalışmak mecburiyetinde olan 
çocuklar için kamplar kurulacak • 
tır. 

Bu işin sür"atle yapılması ve 
kampların tesisi için öbürgün Ma
:ırıf Müdürü, Himayeietfal Cemi
yeti İstanbul şubesi Reisi ve Hi • 
maye Birliği Reisinin iştirak.ile 
Parti Merkezinde bir toplantı ya
pılacaktır. 

Kolordu ile temasa gelinerek 
hastanelerde, bürolarda ve diğer 
işlerde herhangi bir zaman çalışa
bilmek için ne kadar kadına ihti. 
yaç olduğunun tesbit edilmesi ve 
bunların staj görmeleri ihzar edi· 
lecektir . 

Bayan Mevhibe İnönünün be -

,·a ı s ek , ı r e~ kr k bugü , . 
leı·dc kaza'.a ·a gonderıleceıdir. Her 
karada kadıııl~ rımı z HalkeYlerı 
Ha' i< odaları ve mekleplerdE top 
!anarak kendılcrindcn hangi sa 
halarda istifaul' oluna b ileceği tes
bit edilecektir. 
Yardım Sevenler Cemiyeti ka -

zalarda a~ılacak olan hastabakıcı 
kurslarından ilk ıkisıni evvelk i ~
ce Fatih kazasında açmıştır . 

Bu kurslarda 485 ba~·an derse 
başlamışlardır, Emınönü Halke • 
vinde de bu hafta 133 kişilık b ı r 

kurs açılacaktır. 

Cemiyetin İdare Hey'etıne yar
dımcı olarak dün 7 ki şilik bir hey
et seçılmi ştir. Her iki hey'et Cu -
martesi günü toplanacaklardır. Ve 
Perşembe günü Partide Çocuk E -
sirgeme Kurumu ve Kızılaydan 
gelecek murahhasların da iştira -
kile bir toplantı yapılacaktır. Bu 
içtimada babaları, bakanları aske. 
re giden çocuklar için bir kamp a
çılması görüşülecektır. Ayni gün 
Gülhane hastanesi Sertabibi ile 
Belediye ve Vilayet Sıhhat İşleri 
Müdürleri, Üniversite Tıb Fakül -
tesi Dekanı saat 9,30 da toplanarak 
yeni açılacak gönüllü hastabakıcı 
kursları ha"kkında görüşecekler • 
dir. 

Mahallelerde her on evden bir 
okuyup yazma bilen bayan bu 
kurslara devam edecektir. 

ISTANBUL V~LAYETİNDEN 
TEBLİG OLUNMUŞTUR 

1 - Anadoluya Meccani vapur ve trenlerle g,decek. yolcular hakkında 
yeni aevk pllnı aşağıya çıkarılmıştır. Bilet hamillerinin Vapurların ve tren
lerin hareket günlerinde Galata rıhtımı ile Haydarpa~a garında bulunmaları. 

2 - Haydarı>aşadan trenle dahile gideceklerin Köprüden Haydarpaşaya 
nakilleri de denizyollarının mınıtazam se!crlerile temin olunacaktır. 

3 - Haydarpaşadan 12,30 da kalkacak trenin yolcuları Köprüden saat 
9 da Kalkan vapurla ve Haydarpaşadan saat 16,40 da kalkacak Trenin yolcu
ları da Köprüden 12,30 da Kalkan vapurla nakledilecektir. 

Muntazam Vapurlar ile: Çahıta Rıhtımından. 

J KD A M 

Cebelüttarık 
(llaş tarafı 1 inı•ı . a~ fada) 

\1, rı I' (AA.) S• unı ~l' 

ınd an 

Şırr.rl.yc kacta~ BaFekalet •""
le• atl ı gın yapmış ohın albay \";: 
.entı,· Galasza, Dahiliye Nazırlığ 
.a tayın ve tahlifi icra edilmi~I L 

Bcındaıı başka nazırlar mecfo 
General Davila'yı Erkanıharbiyl 

Reisliğine ve Pedro Gardon'u z· 
raat Nezareti müste~arlığına le 
yin etm~tir. 

Berlin, 6 (A.A.) - Hariciye Na 
zırı Von Ribbentrop, dün öğle Ü7.e 

ri, İspanyol Falanj sendikaları şe· 
fi Salvador Merino'yu kabul e• 
miştir. 

Dr. Ley, diin akşam, hal1'n Bcr· 
linrle bulunan İspanyol Falanj sen
dikaları şefi Salvad.nr l\forino şe 

refine bir kabul resmi tertip et
miş ve bu kabul resminde Merinc 
riyasetindeki İspanyol hey'eti aza
larile İspanyanın Bcrlin Büyük 
Elçi!i ve birçok Alman şahsiyet

leri nazır bulunmuştur. 

Führerin nutku 

r Afrika harbi 

avcı 

rj 1 

(Baş tarafı 1 ind >a)fadl) 

km'\ r t " r m ız 
r {_t .e zr'!"la ıı 

fa ali~·et•n 

ış t J' 

J-I ab ı ...s tarıda Des~a: 'nin şim 
.nJek ı kuv\"etlerımız tarafında: 

.rnba~l;;g. etrafındakı İtalyan mr· 
ıin i n gerısinde ycnı terakkiler el 

le edılmi~ tir. Negclli'den ilerliyc: 
ct'aiarımız, Adola'ya hakİln bi 
nevzi tutmakta olan kuvvetli bi. 
lüşman teşekkülünü ağır zayıa 

verdirerek tardetmi~lerdir . 

Diğer bölgelerde. ileri hareket 
miz devam etmektedır. 

HAİLE SELAS!YE ADİS-.IBA 
BAYA GİRDİ 

AI'.kara, 6 (Ibdyo Gaze<esi) 
Nairobiden verılen bır habere gö
re Habeş İmparatoru Haile Sela -
siye mutantan bir alayla Adis - A. 
babaya gırmiştir. 

Adis - Ababa 6 (A.A.) - Habe
şistan İmparatoru Haile Selasiyc 
Adis • Ababaya girmiştır. 

Amiral Darlan 
Ch•§ tarafı 1 iaci sayfada) 

7 - MAYIS- 1941 

L 
UMUMİ MERKEZİMDEN: 

1 • Azami ( 250 ) liraya kadar aylık 
ücret ve ayrıca mesken tazminatı veril
mek üzere, Kızılay Umumi Merkezi 

Muhasebe Kontrol Servisine Bir Şef 
alı11acaktır. Taliplerin aşaW,da yazılı e-vsafı haiz olma~ı lftzımdır. 

A - Yük~ek mektep meı.l1nu olmak, 
B - AskerlikJe ilişigi bulun111amak, 
C - Devlet devair \•eya rniı~esatınd.a veya Balkanlarda \12\.W'l 

müddet muhasebe ye ınuaeml8t servisJerinde ,eflik veya 
.nıti.dtlrlük gibi vazıfeler görmti§ olmak, 

Ç Sıhhati tam olmak. 
2 - Talip olacakhınn: bir mektupla, mevcut mektep dipıoması, ça

lı~tıkLarı yerlerden eldıkl&rı Bonservisleri ve "·esa:ki musbitelcri ve iki 
kıt'a Foto.'!rafileri ve bir nüsha tercümei h31 varakalarile bırlikte, 
10/:ı.iayıs/1941 tarihine kadar. Ankarada Kızılay Ce-miyeti ME'rkezi si
c il :\1iH\lirlıiğüne müracaat etmeleri ve müracaat mektubunda kendi 
haklarında malüınat ı·erebilecek tanınmış üç zatın isim ve muvazzah 
adreslerini dere ey1en1eleri liı.zımdır. 

Tahsil dereceleri nazarı dık.kate alınar1k, evsafı matlubeyi haiz ol
duklan anlaşılan talıpleiin teaddüdü halinde araJarınrle bir mils.abek& 
açılacaktır. 

-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~ (Baş tarafı 2 nci sn)·fada) 
durdu, Fiihrer şimdi bu politikayı 
tasvip etmektedir. l\fütıefik ve 
dost İngiliz gazeteleri ve dev Jet 
adamları muhtelif vesilelerle An

Vichy 6 (A.A.) - Amiral Dar - 1 1 
lan. dün akşam yeniden Parise ha- IST ANBUL BELEDiYESiNDEN 
reket etmiştir. iıı••••••••••ı•••••••••••••ıı:ıı•••ıi-1 

kara siyasetinin kararlı ve düriist A":iralin birdenbire Pa'.ise .. ha: 
politikasını sena etmekten hali kal- reketı dolayısıle Cumartesı ~nu 
ınıyorlar. Avam Kamarasında menı. tehır ~dılm~ olan. nazırı.ar hey .etı 
Jeketimiz lehine yapılan tezahiir- toplan.ısı, Amıralın Parısten do -
)er henüz kulaklarda çınlamakta- nüşünde Vichy'deki kısa ikamet 
dır. müddeti esnasında i~timaa çeğırıl· 

Tiirk siyasetinin doğruluğu hak-/ mamıştır. 
kında bundan daha iyi şahit ve Amiral Darlan, yalnız mareşal 
delil bulunabilir mi? İki muha,·ip Peten ile görıişmüş~ür. Alman nok 
devlet de Ankaranm tuttuğu yolu tai nazarının bir tahriri vesikada 
tasvip etmektedir. Yalnız milli tesbit edilmiş bulunduğu ve Ami. 
menfaatlerle miiteharrik namus- ral tarafından Mareşal Peten'e 
kar bir politikanın böyle bir mu- tevdi edildiği söyleniyor. Mare~l 
kabele ve mükafata mazhar olma· Peten de tahriri bir cevap verdiği 
sı hiç de hayreti mucip değildir. için Alman _ Fransız konuşmala -
Vazifesini diirüsti ile yapmak ve rının kal'i bir mahivet arzettiğini 
etra{ında söyleneceklere kulak as- tahmin ettiriyor. 
manıak, her tarafta medhedilnıe- Tekliner hakkında birçok tah • 
nin en iyi çaresidir. minler ileriye sürülmüştü: İşgal al 

Umumi Bahçeler için yaptınlacak 40 adet kanepe temdiden aı·ık eksilim., 
ye konulmuştur. Tahmin bedeli 2530 lira ve ilk teminatı 189 lira 75 kurur 
tur. Şartnarnc Zabıt ve Murunelfıt Müdürlüğü kaleminde görülebilir, İhale 

20/5/ 941 Sah gi.Jnü saat 14 de Dainıt Encümende yapılacaktır. Taliplerin ilk 
teminat makbuz veya n1ektupları ve 941 yılına ait ticaret odaı:ı vesikalarilıl 
ihale günü muayyen &aatta daim! encüınende bn1unn1aları. (3537) 

SATIŞ İLANI 
İstanbul Dördüncü İcra Memurluğundan: 

Alınaa DeYlet Reisinin, büyük 
Milli Şef lmnet İnöniine gönderdi

ii mesajdan MDr&, 'imdi de Alm~n 
millet meclitıi milvaceheıoinde, •Zi
mamdarlarının realist hattı hare
lıeti aayesinde, Türkiyeain kendi 
lı:ararlarmda lstiklilini muhafaza 
etmiJ olmaSJMm lı:abul n tasdik et
mesi, Türkiyeye tecavüz edilmiye
ceği yolundaki teminatın teyit e
dilmemi§ olmııııma rağmen, vui-
7eti ayclm~. Çünkü Alman 
~efi, T!lririyenin siyaseti hakkın· 
da, en büyük ulayışı göstermiştir. 
Nutkmıı Balbalara ait diğer 

kımrıları ile beraber bir ktll teşkil 
eden Tlirlı:iye hakkındaki sözler 
Alma11yanm Türkiyeyi kendisine 
lıir düpnan telikki etmediğine bir 
tielil addolunabilir. Omm içindir 
ki Ttirkiye efkin wnumiyesi, Füh
ırer'in nutkunua bise ait kısıwnı 
ııaemnu.aiyetle lı:artılamışbr. 

Vapurun İstanbuJdan Kalkış. Vapurun Yolcu Bilet Gidecegi 
Tarihi Günü Saati İsmi Adedi No;Sı iskele 

Tren 
İltisakı 

1-rn ... vin Sli"krü BARAN tındaki ve serbest Fransız toprak. 
1 

• !arının yeni bir hududunun tesbi-
lrak - lngİ}İz ih- ti mevzuubahs edilmiş, Fransız e. 

sirlerinin serbest bırakılması, Al -
t lafı hakkında man İ)gal ordusunun masrafları • 

nın tensiki ve ilh ... 

Galip. Şeralettin, Emine, Miıkcrrem H Fehmi tarafından V"akıf Parnlar İdare
sinden 20817 ikraz numarasi1e borç alınan paraya mukabil birinci Mrecede ipe 
tek gö~t<'rilmiş olup borcun ödenmemesinden dolayı satılmasına karar verilen 
ve tamaınına yeminli Ü\' cklıvukuf tarafından 190 lira 60 kuruş kıymet takdir 
edilmiş olan Kayden Beşiktaş Cihannü ına mahallesjnde Muzaffer Paşa &0ka• 
ğında (Cihannüma yangın yeri haritasına göre Bostancıbaşı ve ~fazharpa,a 
sokaklarının teliıkı noktasında) eski 2.2 rnükerrer yeni 4 No. lu bir tarafı afCl 
Hasanağa hancsj ve Abdullah efendi ba bçesi bir tarafı Asaf bey ve Edhem e1ft 
-<ti ver('sc•si arsaları ve bir tarafı KAzım efendi veresesi arsası ve bir tarafı yol. 
ile çevrili kayden 206,10 arsın ve harl taya göre 4,29 metre yüzünde ve 63,51 
metre sath1n<la bir kıt'a muhterik hane arsasının tamanu açık arttırmaya )l;o

nulmu~tur 

Almanya, b~e karşı fena niyet
ler beslemedikçe, istiklilimize, yur 
•umuza, terefimize ve milli men
faatleriınbe dokunmadıkça, Tür
kiyeden lıitaraflıktan ve dostluk· 
tan haşka lıir muamele görmiyece
iiae emin •lalrilir. 

Abidin DAVER 
-<>-

Irakta harp 
vaziyeti 

(Ba, tarafı l inci sayfada) 

Kalım! 6 (A.A.) - İngiliz umu. 
mi karargahının neşrettiği mü • 
temmim bir tebliğ, Habbaniyecle 
P.arekete geçen İngiliz piyadesi • 
nin, bütün Pazar ge~si muvaffa
lriyetle tetevvüç eden keşifler yap. 
tığını bildirmektedir. 

Bu tebliğ, Irak topçusunun, dün 

Habbaniyedelti İngiliz hava kuv • 
vetleri kampını fasılalı bir suret
te bombardıman etmiş olduğunu 

da iliı.ve eylemektedir. 
Kahire 6 (A.A.) - Röyter: I • 

taktaki vaziyetten bahseden aske. 
ri mahfillıer, Alman tayyarelerinin 
veyahud Alınan subayl;ırının Ira • 

lı:a gelmiş olduğuna dair emareler 
mevcud olmadığını bildirmekte • ' 

7 /5/941 Çarşamba 
8/5/941 Per~embe 
9/5/94ı Cuma 
10/5/941 Cumaıiesı 

7 /5/941 Çarpınba 

9/5/941 Cuma , 
10/5/94.1 Cumartesi 

ll / 6/ !Ml Pazar 
15/5/841 Perı;embe 

1615/941 cuma 
c 

c 

c 

• 
c 
c 

• 
• 
• 

c 

• 
c 

• 
• 
c 
c 
c 

• 
• • 

16/5/t41 Cunıa 
• c 

7/5/IKl Çarı;aınba 
• c 

8/5/IHl Perı;eınbe 

c • • • 
9/5/IKl CUma 
• • • • 

li/5/IHl Cunıarleııi 

18 
16 
16 
l4 

Marakas 

• • 
Sus 

464 
460 
461 
490 

4569-4686 
4686-4812 
4813-4924 
4925-50.\:1 

İstanbul - Bruıdırına 

Mudanya 
c 

• 
c 

Bursa 
• • • (Ha:; :.rafı 1 inci say fada) 

t. Turk hükumetinin teklifini il. 
20 Anafarta 747 5245-5449 Bandırnıa Muhtelıf ham eden do.tane hissiyattan de

istasyonlara 

Bununla beraber miizakerat es
nasında iki tarafın birbirlerine yap 
lıkları teklifler hakkında hiç bir 
şeyin sızınadığı muhakkaktır, ve 
b m··, k n 

8,15 Sus 659 54o0-~627 
20 Çanakkale 596 ~ ı 07-5244 

l,,;tanbul • İzmır 
ıı İzmir 684 5628-5345 

18 Kadeş 89~ 5846-6112 
İstanbul - Karadeniz yolu İ~keleleri 

18 
• 
• • 
c 
c 
c 
c 
c 
• 
• 

18 
• 

15 

• 
9 

16 
c 

19 
c 
c 

15 

(HUSUSİ VAPUR) 

Ankara 369 
918 
140 
338 
22 

2898-300ı 

3002-3291 
3292-3334 
3336-3439 
3440-3145 
3446-
3447-3755 
3756-38ı8 

3815-3823 
3824-4ı52 

4153-4194 
U95-4196 
4ı97-4254 

• • • 
c 

• • 
c 

• 
• 
c 

Ankara 
• 

Bursa 

• 
Mersin 

li 

Jlar.ıkas 
c 

Seyyar 
• 
• 

Saadet 

2 
1095 

208 
31 

1191 
177 
12 

105 
3ı 4299-~307 

59 
64 

20 
184 

3 
13 
97 

103 

4308-4323 
425!H274 

4355-4360 
5044-5190 
4324-
4325-4327 
4326-H55 
4275-4298 

Haydarpaşadan katarın 

• 
c 

izmlı 

• 

Ordu 
Gireson 
Tirebolu 
Görele 
Vakfıkeb;r, 

Akçaabat 
Trabzon 
Sürmene 
Of 
Rize 
Pazar 
Arhavi 
Hopa 

• 
c 

• 
• 

Burhaniye) Sirke 
Ayavalık) ciden . 
Çanakkale) Top 

haneden. 
ArmuUu) Gala
Gemlik) tadan. 
Marmara Adası) 
Erdek) Toptıane
Kara biga) den. 
Edı<emit) Sirke-

ciden. 

rin surette mütehassis kalmakla 
beraber. kendısiniJ herhangi bir 
m üzakere ıçiıı esas 1 evvel şartın 
Irak kıt'alarının Habbaniye'den 
çekilmesi olduğunu tebarüz ettir -
mek mecburiyetinde görmüştür. 

Londra 6 (A.A.) - Bugün A • 
vam Kamarasında harp vaziyeti 
hakkınd~ cereyan eden üzake • 
reler esnasında İngiliz hariciye na 
zırı eden ezcümle demiştir ki: 
İmparatorluk genelkurmay Rei

si, Britanya hariciye nazırı, Orta -
şarktaki kuvvetlerin kumandanı 
ve Akdeniz filosu ve hava kuvvet. 
!eri kumandanları arasında Yuna. 
pistana yapılacak yardım hakkın -

neticeler beklenmemektedir 
Vich~· 6 (A.A) - Mareşal Pe • 

ten, villasında birkaç gün istirahat 
etmek üzere dün akşam saat 18,50 ' 
de, Cannes yakininde, Ville - Ne • 
uve • Loubet'ye hareket etmiştir. 

İktısat Vekaleti 
Maadin Umum 
Müdürlüğünden : 

t LAN 
da ihtiliı.flar çıkmış olduğuna dair Bursa Vilftyetinin Orhaneli kazası da 
yayılan şeytanetkarane haberler bilinde Harmancık nahiyesine tabi Pi
tamamen asılsızdır. Cenubi Afrika ıribeyler köyünde şimalen: Piribeyler 
başvekili Smuts davetim üzerine köyü camiind.en Kalebelen tepesine ~i-

. !m' . kıJen beton sütun noktasına hattı mus-
Kahıreye ge ıştır. Smuts kendi - takim, şarkan: Kalebclen tepesine di-
sinin de Yunanistana yardımda kilen beton sütun noktasından Kütah
bulunmak kararile tamamen mu • ya - Balıkesir Demiryolunun (138+938) 
tabık olduğunu söylememe müsaa. kilometresiıtdeki Köprüye hattı müsta
de etmiştir. · lki'.'ı, cenuben Kutahya Balıkesir. De-

Yugoslavyada hükumet darbe . ~ıry?.lun.un (138+938) k•lo~etresınde-
&eler No; Hareket Tarihi Saatı Yolcu Adedi İstjlar Bilet . . ... . ki kopruden - Balıkesır ıstıkametıne 

sınden evvel seferberlık kafı dere- doğru Demiryolunu takiben Demiryo-
Numaralan. 

1 - İşbu gayrimenkul~n art tırma şartnamesi 22/5/941 tarihin· 
den itıbaren 941/232 numara ile İstanbul Dördüncü icra dairesiniP 
muayyen numarasında herkesin görebilmesi için açıktır. İlanda ya-

211ı olanlardan fazla malfunat almak istiyenler, ~bu şartnameye 

ve 941/232 dosya No. sile me muriyetimize müracaat etmelidir. 
2 - Arttırmaya lştırak için yukarıda yazılı kıymetin yüzde ye

dı buı·uı;u nisb('tinde pey akçesi veya milli bir bankanın tcmmat melo-
tubu tevdi edilcccktır (Madde 124) __ _ 

3 - İpotek sahibi alacaklılarla diğer aliıka<iarların ve irtifak 
hakkı sahiplt.rinin gayri menkul üzerindeki haklarını hususile faiz 
"Ye masrafa dair olan iddialarını işbu ilan tari.hin<len itibaren on beı 

gün içinde evrakı müsbitelerile birlikte memu.riyetimize bildirme. 
leri icap eder. Aksi halde hakl•~ı tapu sicilli ile sabit "1madıkça h&· 

tış bedelinin paylaşmasından hariç kalırlar. 

4 - Gösterilen günde arttırmaya iştirak edenler a:rttırma şart.
namesini okumuş ve lüzumlu malılmatı alınış ve bunları tamamesı 
'kabul etmiş ad ve itibar olunur! ar. 

5 - Gayrimenkul 6/6/41 tarihinde Cuma gunu saat 14 
den 16 ya kadar İstanbul Dördüncü İcra memurluğunda üç defa 
bağırıldıktan sonra en çok arttırana ihale edilir Ancak arttırma be
deli muhammen kıymetin yüzde ye~ beşini bulmaz veya satlf 
lııtiyenın alacağına rüçhanı olan diğer alacaklılar bulunup da bed~ 
bunların bu gayri menkul ile temin edilmiş alacaklarının meemuuıı
dan fazlaya çıkmazsa en çok arttıranın taahhü<!ü baki kalmak uzeo 
re attırma 10 gün daha temdit İedilerek 16/"6/941 tarihinde Pa

zartesi günü saat 14 den 16 y a kadar İstanbul Dördüncü icra me
murluğu odasında arttırma be deli satış istiyenin alacağına rüchanl 
·olan diğer alacaklıların bu gayrimenkul ile temin edilmiş alacaklal'1 
mecmuundan fazlaya çıkmak ve muhammen kıvmetlnin yüzde 
yetmiş beşini tutmak şartile en çok arttırana ih~le edilir. Böyle 
hir bedel elde edilmezse ilıale yapılmaz v<e satış 2280 numaralı 

kanuna tevfikan geri bırakılır. 

dir. -
cede sür'atle yapılmamıştır. Ancak !un (144+900) kilometre noktasına 
hükumet darbesinden sonra Yu • hattı münhani, ıarben: Kütahya - Balı
goslav ordularının hazır bulunma- kesir Demiı-yolunun (144+900) kilo
ları için hamle ve gayret sarfedil- metre noktasından hudut başlangıcı o-

6 - Gavri menkul kendisine ihale olunan kımse derhal veya 
verilen mühlet içinde parayı vermezse ilıale kararı fesholunarak 
lı:endisinden evvel en yüksek teklifte bulunan knnse arzetmiş o). 

duğu bedelle almağa razı olursa ona, razı olmaz veya bulunmaz• 
hemen yedi gün müddetle arttırmaya çıkarılıp en çok arttıran& 
ihale edilir. İki ihale arasındaki fark ve geçen günler iç;n yüZ<W 

beşten hesap olunacak faiz ve diğer zararlar ayrıca hükme hacl!I 
kalmaksızın memııriyetimizce alıcıdan tahsil olunur. (Madde 133) 

Alleri .özcü, Irak hava kuvvet
lerine mensup tayyareler mecmu. 
unun bütün modellerden 120 ye 

nrmakta bulunduğu ve bunla!" • 
ilan pek azının modern makineler 
olduğu tahminlerınde bulunmuş -
ıur. 

Rutba'da esir oldukları dünkü 
İngiliz tebliğinde bi chrılen sil./ıh
sız İngiliz askerlerı grupu, 3 veya 

f subay ile bır kaç istihkiım e•i ve 
mahaıli ameleden mürekkep bu • 

lunuyordu. Bunlar, bir seyyar Irak [ 
müfrezesı tarafından es.ir edilmiş. 
tir. Sözcü Rabbaniye etrafında 

vaziyetın •biraz güç ve nazik> ol • 
ıiuf!unu söylemiştir. 

MlSffi BAŞVEKİLİNİN 
BEYANATI 

Kahi~ 6 (A.A.) - Mı&ır Başve
kili, dün akşam bir beyanatta bu. 
lunmw; ve ezcümle demiştir ki: 

Irak makamları bilhassa bu na. 
z.k şartlar içinde kendilerine dü
~cn ağır mcsuliyeti şüphesiz id • 
rak "deceklerdir. Samimi surette 
üm dimi~, iki tarafın, bugünkü an. 
laşmazlıkta, Irakta sulhü ve süku
nu yeniden tesis edecek müsaid bir 
ha! sure•ine varacakları ve harbin 
dünyanın bu parçasına yayılmıya
ı::a ~dır. 

l 

2 

3 
4 
5 
6 
7 

8 

11/5/941 Pazar 12,30 

12/Mayıs/941 P=ırleii 12,30 

13/Mayıs/941 Salı 12.30 
14/5/94ı Ç;.,amba 12.30 
15/Mayıs/94ı Perşembe 12.30 
18/ c c Cuma 12,30 
17/ c c Cumartesi c 

104 
38 
27 
13 
18 
H 

472 
746 
117 
18 

529 
664 
676 
677 
676 
683 
13 

462 
53 
27 
74 
25 

854 
229 

37 
261 

7 
5 

212 
751 

Gebze 
Tavşancıl 

Jlereke 
Tulün Çiflllp 
Derince 
Büyük Den>ent 
ianı it 

Sapanca 
Arif iye 
Ada pazar 

Adapazar 
Adapazarı 

c 
c 

Dağançay 

Geyve 
Pamuk ova 
Mekece 
Osmaneli 
Vezirhar 

Bilecik 
Kara köy 
Bozyük 
İnönu 
Çukl.irhisar 
f:t-kişchir 

Trenll!'rr ait hareket &ünleri 7arın aynca bi1dirilecektır. 

) 
) 
) 

)Slli-8296 
) 
) 
) 
) 
) 

) 6297-9473 
) 
} 

)8474-6643 
)6644-6820 
)6821-6992 
)6993-7ı55 

) 
) 
)7182-7123 
) 
) 
) 

) 

miştir. Fakat bu gayretler Alman lan Piribeyler köyü Camiine hattı müs
takim, ile mahdut ve me~ah.ai sathiyesi 

ilerlemesini durdurabilmek için 923 hektardan ibaı·et arazi 12/3/937 
0 ok geç kalmış bulu,nuyordu . tarihli ve 38/86 numaralı ruhsatname-

Türk devlet adamlarının dürüst ye müsteniden b1ttaharri meydana r;ı
dostluğu ve bu zevatın Türkiyenin karılan krom madeni 60 sene müddet
hakimiyetine karşı yap.lacak her- le Halit Özyürük, Melek, Cavit, Medi
hangi bir tehdide veya Türkiyenin ha ve Kcınaleltin Samf Öıyürilk uhde
hak ve menfaatlt'rine karşı yapı- terine ihale olunacagından, n1aadin ni-

zamn~nıe~inin 36.37 nci nıaddeleri mu
lacak herhangi bir tecavüze karşı cibince bu ihaleye itirazı olanların 
şiddetle mukavemet hususundaki 6/4/94ı tarihinden itibaren iki ay için
az iır.lcri bende derin bir tesir hil- '.'le Ankarada İktisat Vek5Jetine ve ma
sıl etmiştir. hallinde Vilfıyet makamına bir istida 

İngiltere ile ittifakın Türk hari- ile müracaat eylemeleri ililn olunur. 
ci ~iyasetinin temelini teşkil et
mekte berdevam olduğundan emi
rıim. 

Eden İngilterenin Irak hakkın-

lstanbul ikinci icra 
Memurluğundan : 

7 - Alıcı arttırma bedeli haricinde olarak yalnız tapu fer8' 

harcını, yır:ni senelik vakıf taviz bedelini ~ ihale karar pullanJll 
vermege mecburdur. 

Müterakim vergiler, tenvirat ve tanzifat ve tellilliye resmindell 
mütevellit bekd ye rüsumu ve müterakim vakıf icaresi alıcıya ait 
olmayıp arttırma bedelinden tenzil olunur. Işbu gayri menkul yu
karıda gösterilen tarihde İstanbu 1 Dördüncü icra memurluğu odaslll" 
da işbu ilan ve gösterilen arttırma şartnamesı dairesinde satuacajl 
ilan olunur. (4531) 

da Türkiye tarafından yapılan ta- Dairemirin 940/3921 numaralı do!!Ja-

vassut teklifini kabul için şartları- sile mahcuz olup bu kerre paraya çev- o Demı'r Yolları ı"şletme u M ı'laAnları 
nın şunlar olduğunu söylemiştir: rilınesine karar verilen Beyoğlunda Pe , 1 1 

ı:apalas arkasında Çatmamescid Akarca l!.mm•••••••••••••••••••••••••"' Irak kuvvetlerinin Rabbaniye- ;okak 41 No. lu apartımanın 4 No. lu 
1en çekilmeleri ve Irakta İngiliz dairesinde soba~ halı, Konsol, Masa, Gar 
kuYvetlerine karşı muhasamatın drop vesaire eşyanın birinci açık art
kesilmesi. tırmcışı 12/ 5/941 de Pazartesi günü sa-

1 8eyoğ~u Vakıflar Direktörlüğü ilanları Bunlar yapıldıktan sonradır ki, at 12 den 13 kadar ita edilecektir. Bu 

1 İngiliz hükumeti muahedelerden arttırm~da mahcuz e.;y.anın ~uhammen 
mütevellit haklarının teminini mü- degerının yuzde yetmış b~ını bulma
zakere etmiye amade olacaktır. İn- dıiı takdirde ikincı arttırması 15151941 

~ltere hükü~eti her hal ve takk-ı~:k~i~~ c:;~~ !~~~ ;;~~:~:.; if~;;; 11:; 

Muhammen bedeli 176.500 (Ytiz yetmiş sekiz bin beş yüz) !ıra olan SOi 
adet buyük 100 adet küçük vaıon muşambası 20/5/941 Solı ı:ıinü s;ıat ıs dil 
kapalı zart usulü ıle Ankara'da İdare binasında satın alınac:,ıktır. t 

Bu iş e girmek Jteyeulerin 1017!) (onbin yüz yetmiş beş) lfrnhk muva~ 
tem n at ile kanunun tayin ettıği vesikaları ve tekliflerini aynı gun saat 14 dit 
kada Komısyoı:- Rei.sUjin<: \•ermelerı 18.zımdır. 

Ş.ı lname"er lOO kurJşa Ankara ve Haydarpaşa veznelerınde S3ulrrı2l»" 
Mecidiyt:kôyünde Ermeni Ka~oLk mcz.ı - ıfn ın yeşil otların noJtliyc ve 

sair mesarı!a Lı ahc1ya ait olmak üzere sa •ğJ ç~ _ •ılmıştır 

Tıılip olanların 9.'fi/941 Cuma (Ünu sa.. 11 de nıaballindc bulun~loı. ı 

•I.:<n e>lwwr, (3614) 
, 

lırde haklar nı muhafaza etme saatle mahallinde hazıı· bulunar k roe
ıvrinde olduğunu açıkça bildir- munına miiraeaat ederek almaları füm 
r- i tı.r_ olunur, (4882) 

tadır (3433) 
--------------------------

Sahibi: E. İ Z Z ı, T, N rşriyat Direktörü: Cevdet 
Baıaldıfı ~·er. •Son Telgraf• l\1atbaa>1 

Karalıilı:;. 


