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G a rp.v i ıayetle rinde ya_ptı ~~arı 
tetkikten Ankaraya donduler 

Ankara, 7 (A..A.) - Reiaicümhur 
lm tetkik seyahatinden bu gün saat 

ismet /nönü, garp Vilayetlerinde icra ettik-
12 Je Ankara,ya avdet buyurmuşlardır. 

SiY ASI HALK 

[Çörçil dün 
ı itimat 

1reyi aldı 

Afrika cephesinde 

Avam kamarasında 
3 muharip reye karşı 
447 reyle Çörçil 
kabinesinin siya
setini tasvip etti 

GAZETESi 

SAYI 648 - SENE 2 

llİKll:AT 

< :azeteye 
oııdf"rilen 

e\ rak 9e;ri 
\·e-rilmez. 

TAICVIM 
Yıl: 1941 - Ay: 5 Giin; 12 
8-May,.-~
RWIU: 1357 - Nİ!lA.'1 %5 
Hicri: 13 t - llebliilihar: ll 

S- Telıanf Matbea11n.la S.aılır. . ' Kurut tur 

'1r 1 r ak 
1 Harbiye Nazı
İ rı Ankaraya 

geliyor 
Bağdad, ( A.A.) - /. 

rak Harbiye N=ırı Naci 
· Şevket, Ankara'yı ziyaret 

etmek üzere Bağdad'dan 
hareket etmİ.§tİr. 

1 1 Amerika Harbiye Türkiye barışın ve! Irak cephesinde 

nizamın kalesidiı İngilizler petroI Libyada iki ta
raf kıtaatını 
takviye ediyor 

Çörçil harp Va- Avam Kamarasında 3 muhalife kar§ı 441 itimat reyi alan Ç"orçil Nazırının n u t k u 

H:·ı "bi Ed d T.. borusu hattında .. er6ı ene ur· 

Aiyenin ·~~a~eti~ a'!la. b • karakol aldı 
•lftır; T ur/uyenın •ıya. ı r 

wtini anlamlf görünenler, 1 
onan i•tiklalini mahalaw. s u r i y e - 1 r 8 k 
etmek ha•u•andaki kat'i hududu kapandı 
amini Je elbette anla-

~eşi standa 
~m ahndı 

&!:IL~:::1~~:~:E lngilizler ıraka feni Bingazl limanı sık 
lrcıl.n olacaktır_. -- kuvvetler gönderıyor s 1 k bomba lanı yor 
Y-: Abidin DAV ER 

JA.. iman Devlet Şefinin Ra
~ yihştağdaki nutkundan 

hemen sonra İngiliz Ha· 
riciye Nazırı, Avam Kamarasında 
lteyanatta bulundu. Bitler gibi E· 
ilen de, Türkiyenin lehinde ıu söz· 
leri söyledi: 

Kahire, 7 (A.A.) _ İngiliz Orta 
Şark umumi karar_gahının bu sa
bah neşrettiği teblıg: 

Habbaniyedi İngilizi hava kuv. 
vetleri tesisatı etrafındaki mınta
kada vaziyet çok daha az gerguı. 
dir. Gece yapılan İngiliz keşifler!, 
yamaçlar civarındaki düşman rnev 
zilerini gayri meşgul bulmuşlar

.orta Şarkta bulunduğumuz müd- dır. Kampın cenubunda kain yay. 
ıietçe Türlt devlet acJam1arlle ınü.te- lanın asilerden kurtarıldığı bildi 
ftll ıöı1lşmelerde bulunmak fJrsatı zu- rilmektedir. Petrol borusu hattı 
bv etmiştir. Müttefik ııtatile Türk hü- a··zerinde bir karakolu işgal eden 
tdmetı Yunanistan hakkındaki p!4nla
nmıı<1ım haberdar ed~mı1ıır. Bütün. bu asiler, bir İngiliz keşif tayyare&. 
lı:an1J1malar esnasında kendilerile ı.urUı nin yaklaştığını görünce, teslim 
•ek tınatmda ı.uıunılujum büttln olmak istediklerini bıldirmek mak 
Tllrk devlet -m)annın . dürtilit dost· kl ll 
)ukları ve bu zevat ile Türk milletuı!n sadile beyaz bayra ar sa amış· 
lıAltlmiyeUerine lı:afiı yapılacak her- lardır. Bu mevki bilahara İngiliz 
bımgi bir tehdide ve bak v meıı!aat- kaRt.- ıuı' arı ~taraımıjaıı ""'"-J·"'-'-.- ...:.....o;. 
ler!ne kaıııı yapılac8k berban81 l>ir le- m!ştir. 
cavüze it.arp JiddeUe, mı;&avemet hu· (Devamı üçüncü sayfada) 
IUsUnda ızııar ettiklerı azını, bende d~· • __ 
riı:ı ı,;r tesir hasıl etmiştir .. B~ harb~ 
b!dayet!odenberi Türkiye, ~tildal ıı· 
rase\lle davamıza büyük bır hizmette 
bulwunuştur. Orta Şarkta yeni bir teca 
Yllz.e karşı bir kale teşkil etmek sure
tııe o;ynadlğı rolün ehemmiyeti aı!kir· 
dır. İıı&iltere ııe ittifakına ha!Jsane bir 
eutt:tte sadık kalmanın, he!' zaman ol
duğu ıJbi, Türle hülcılmetı ~tinin 
lemeliııl teşkil etmekte dffaBJ edece• 
l!nden emin.iz.> 

Dış politikamızın, birbirile harp 
laalinde bulunan iki büyük devle· 
tin ricali tarafından takdirkar bir 
lisanla karşılanmış olmasının ııe· 
bep ve hikmetini, bu siyasetin &OD 

derece «dürüst•, •barışçı. ve oma· 
eeralardan uzak. olmasında ara· 

Molotov Komiserler 

Reisliğinden çekildi 

Bu vazife
yi Stalin 
yap·acak 

Şı.~lı.i A&ikatlald İngiliz 
kuvvetleri lmmanolaaı 
General Cunnincham 

Kahire, 7 (A.A.) - Reuterin 
garp çölündeki hususi muhabiri 
bildiriyor: 
Mısırda bugünkü vaziyetin bariz 

vasfı şudur; Gerek Mihver kuv. 
vetleri gerek müttefik kuvvetleri, 
durmadan takviye kıt'aları getir
mekte ve her iki taraf ta keşifler 
yaparak ve hatlaını düzelterek ve 
kuvvetlendirerek biri diğerinin 

takviye kıt'aları almasına mfuıi. ol. 
mıya çalışmaktadır. 

Bingazinin Mihver için hayati e-
hemmiyeti vardır. Bu sebepten İn. 

yeti hakkında iza 1 Avam Kamarasında 

hatta bulundu Çörçil ile Loyd 
İngiltere başvekili Çörçil Avam 

kamarasınada Lloyd George'un di. 
ğer sütunumuzda neeşrttiğiın.iz 
Türkiye hakkındaki sözlerine ce. 
vap verdikten sonra şu beyanatta 
bulunmuştur; 

cMüzakerelerımizin itimat reyi· 
le kapatılmasının elzem olduğu 
fikrini açıkça ileri sürmüş oldu· ı 
ğumdan dolayı Lloyd George'a 
minnettarım. Dinlediğimiz nutuk. 
ta hülrılmetin itimat reyini iste. 
mekte haklı olduğillıu göstermek
tedir. Zira barp sahnelerindeki 
muvaffakiyetsizli.k ve inkisarları· 
mızdan sonra, hükumet Avam ka. 
marasırun kendisine karşı olan va
ziyetini öğrenmek hakkını haizdir. 
Düşman memleketlerde müza

lrerelerimiz en büyük alaka ile ta-

l kip edilmektedir. Bu memleketler. 
'.le şimdiki zimamdarlarla her ~
yin yolunda gitm.iyeceği hakkın~ 
da büyük ümitler beslenmekte ol· 
masından dolayı pek ziyade mem. 
nunum. Bu §Üphelerl Jzale etme. 
nin ve yahut bu ümıtlerl kırmanın 
yegane ş-ekli itimat veya ademi iti· 

r mlizakendJr. Bu reylerln tereddti-
(Denmı 4 tindi aa;rfMaı) 

Dün gece 
feci bir 

Corc arasında 
münakaşa oldu 

Çorçi! d~diki~ 
T Ü r kiye, münase
batını fevkalade tak
tir ettiğimiz devlettir 

.J 
Çanakkaleden geçen 
Alman vapurları me

selesi görüşüldü 

k ıd 
Loyd Core aza o u 1 Londra, 7 (A.A.) - Avam ka. 

marasında hükfımete itimat takri

Bir otomobil 2 kişinin 
ölümüne sebep oldu 

rinin müzakeresine bugün Lloyd 
George'un beyanatile tekrar baş
lanmıştır. 

Lloyd George ezcümle şöyle de. 
ın.iştır: 

cTakrirın hükiınıete itimat be. 

( Lortlar kamarasında 

Müttefikan hü- Nazır Atlantiğin 
kontrolü lüzumu 

kii~ete itimat Üzerinde durdu 
reyı verildi 

Nutkun akisleri 
--ltalyanlar-.... ---------
Af 'k d Londra, 7 (A.A.) - B.B.C.: 

rı a a 380 bin Birleşik Amerika Harbiye Nazı-
k • • k b • b l rı Stimson radyoda mühim bir nu-
ışı ay etti un a• tuk söyliyerek Birleşik Amertka 

rın 200 bini esir donanmasının !ngiltereye yapıla
cak harp teslimatı için denizlerde 

____ _, seyrüseferi temin etmesi lüzumu 

Londra, ? (A.A.) - Dün Lordlar lr.a
mnrasında, A V'am Kamarusındakine 
benzer mfizakereler cereyan etmişUı-. 

HUk:Qmet sözcUsü Lord Mosne, Yuna
n.ls1anda uğranılan muvaflaluyetaiı.llk· 
!ere mukabil ukerl balamdan bazı a· 
vantajlar elde edlldltini •öyliyerek de
miştir ki 

Yunanistan le!eri ıarkl Akdenlzdelti 
ın.evkiimlzi tanıin için ild, üç aylık kıy
metli bir zaman kazandırm~tır ve Al· 
manlar burada cereyan eden muhare· 
belerde H!Uer"ın ı~en pazar gilnil gü
lnnç bir ta'l'da tahmin et iti kadar de· 
tıı falı:at öl ve yaralı olarak çok daha 
•iır zayiat vermiştir. Almanlar, impa
ratorluk kuvvetlertnden k bilyuk za 
yiat veıml m!lr. Yunanıstıanda harp 

lz""1 kaylı<!! 1% 6o 4ur. Ya3 
... ,, tı ~ '?2 .. 

alır al.l:ihlarımızı tahrip etmete m~ 
bur kaldık. Fakat bu esnada ltaybetli· 
iıtılz harp malzemesinden daha çok 

(Dnamı 4 ftncli sayfada) 

Milli piyanko 
Dün Ankarada çe
kilen, 20 bin lirayı 
37723 n u m a r a 1 ı 
bilet k a z a n d ı 

Dün Ankarada çekilen Milli Pi
yangoda kazanan numaralır üçün
cü sayfamızdadır. 

üzerinde durmuş v demiştir ki: 
- Bu suretle Amerika donanma

sı, Amerikan davasına büyük hiz
mette bulunmuş olacaktır. 

Müteakiben Stlmson 13 milleti 
esaret altına almış olan naz! ta
hakkümünden bahsetmiş ve dem.iş
tir ki: 

- Naziler bizim memleketimiz

(Deoo:rrı.ı 4 iimü aayfada;) 

Muazzam bir 
hava devi 
Bu yeni tayyare 
Amerikadan kalkıp 
Berlini bombalıyacak 
Londra, 7 (A.A.) - İngiliz ga-

zeteleri, bu;ıün dünyanın en büyük 
tayyaresi olan muazzam B - 619 
bombardıman tayyaresinin fotoğ
raflarını neşretmektedir. Dooglas 
fabrikası tarafından yapılan bu tay 
yare, 82 ton siltletindedir. Bu tay
yare saatte 480 kilometre sür'atle, 
Nevyorktan 18 ton bomba hamule
•! ile Berline gelebilecek, bomba· 
lannı Alman hükumet merkezi ü· 
zerine atabilecek ve bılilhare hıç 
yere inmeden Amerıkaya avdet 
edebilecektir. 

ınak icap eder. 
Bitler ve Almanya ıibi, Eden ve 

fngiltere de, Türkiyenin siyasetin· 
deki huliısu ve dürüstlüğü anla
ııuştır. Bu, Türkiyeden başka hiç 
bir devletin harici politika•ına na· 
ıip olmıyan bir mazhariyettir. 

Molotov Hariciye 
Komiserliği vazifesi
ni mu haf aza edecek 1 giliz hava kuvvetleri Bingazi ile 

pek ziyade meşgul olmakta ve bu· 
na binaen limana ancak uzun fa. 
ıılalarla bir kaç küçük girebilmek
tedir. İngiliz lnt'alarının munta. 

Bir kişi de ağır 
yaralandı yan eden birinci kısmı üzerinde .......... ....., ........................................... ..,. ................. .,... .......... ....,.,.,...,.....,,....., ...... ....,,. •• ....,,. ........... ...,.. ................. ......,.,. ........... 

B. Molotııv 

M'Oskova, 7 (A.A.) - Moskov~ 
radyosu, Stalinın, Molotofun yerı. 
ne SovyeUer Bırliğı Halk Koıru· 
seı'.leri Heyetı reisliğini. .deruhte 
etmiş olduğunu bıldirmıştir. Mos. 
kova radyosunun ılıiveten kayd.et· 
tiğine göre, mükerrer ~eplenn~ 
binaen Halk Komiserlen Heyetı 
Reisliği vazıfesınden affedilen Mo~ 
lotof Halk Komiserleri Heyetı 
ikın;i reısi olmakta ve llariciye 
halk komıseri vazifesıni de muha· 
faza eylemektedir. 

TOKYODAKİ KANAAT 

Tokyo, 7 (A.A.). - Reuter: 
Stalinin başvekiılete gelmesi 

münasebetile Domei ajansı Japon 
siyasi mü~ahitlerlnin Sovyetler 

'-ı>evalDl ' Ü•t"ü sayfadaı 

Türkiye, A vrupada patlıyıın ve 
gittikçe genişliyen Ye daha geniş· 
liyecek gibi görünen bu harbi asla 
istememiştir. Türkiye, ne doğru· 
dan doğruya, ne dolayısı1e hu har· 
bin çıkmasına vesile olmamıştır. 
'l'ürkiyenin imzaladığı ittifak mu· 
•hedeleri ve onlara istinaden ta· 
kip ettiii politika, hiçbir zaman 
mücadeleyi genişletmek lstiyen 
harpçi bir politika olmamıştır. 
Türk cfiplomasisi, gizli kapaklı bir 
entrika yoluna asla sapmamıştır. 
Bugiin, Türkiyeyi idare eden şef· 
ler, Atafürkün esasını kurduğu ı 
•Yurtta sulh, cib•nda sulh• ulvi 
Prensipten asla ayrılmamışlar, da· 
ima bu prensipten ilham almışlar· 
dır. ittifaklarına halisane sadık ka. 
lan Türkiye bu ittifaklar11lln teda· 
liii ruhuna da sadakat göstermiş, 
harp harici kalmak siyasetini, mu· 
harip zümrelere karşı tam bir bi
laraflıkla tatbik etmiştir. Türkiye· 
ilin bu diiriist politikası, galiba si
yaset ve diplomasi aleminde bu ka. 
dar halis ve samimi bir dürüstlük 
adet olmadığı için, önceleri bütün 
Yüksek kıymeti ile takdir edilme
ıııiş ise de, şimdi ller iki zümre ta· 
rafından kemalile anla ılmıya baş
lamıştır. Almanya, bir zamanlar, 
'I'ürkiyeyi İngiltere ile olan ittifa· 
kından aymnayı, İngiltere de Tür
ltiyenin kendi yanında harbe gir· 
'-esi11i düşünmüş olabilirler; fakat, 

.(Devamı 4 iincii sayfıı.da) 

(IHvanıı 4 üncü aayfaola) 

Romanya da 
yapılan ilk 
denizaltı gemisi 

herkes mutabıktır. Fakat hükfune. 
Dün gece Harbiyede feci bir oto

mobil kazası olmuş ve Güzel San- tin harbi sevk ve idaresine ait kı· 
atlar Akademisinden iki talebe öl- sımlar hakkında bir hoşnutsuzluk 

ve inkisar mevcuttur. Harbin sevk 
müş ve bir ~i de ağır surette ya- ve idaresi hakkında diplomasinin 
ralanmıştır. 

Şoför Hasanın idaresindeki 1582 ehemmiyetini bilhassa kayıt ve i. 
numaralı taksi arabası Taksimden şaret eden hatip cEdenin nutkun. 
Şişliye doğru sür'atle seyrederken da Türkiye ile olan münasebetler 

yanlış bir manevra yüzünden bü-
hakkında daha fazla şeyler, İspan

tün hızile Harbiyede tramvay du· ya hakkında bir kaç şey, Vişi hak
rak yerindeki tramvay direğine kında bir çok şeyler ve Sovyetler 
çarpmıştır. Fakat bu sırada tram· Birliği hakkında da daha fazla ba.. 
vay beklemekte olan Güzel San· zı şeyler bulunabilirdi• demiştir. 

Bükre,, 7 (A.A.) - Romanyada atlar Akademisi talebesinden Ma· Burada Eden, Lloyd George'un 
yapılan ilk denizaltı cS. ı. dün nisalı Fuat Koyman otomobille di- sözünü k<0serek demiştir k: 
Galas tersanelerınden denize indi. rek arasında sı.kışarak hurdahaş ol- cSözlerimde hakim olan cihet 
rilmiştir . (l>Hanıı 4 üucü aayfaola) dÜfJllana yardım edebilecek hiç 

~--------__;;--------~==~ (Denim 4 iaeü aayfatla) 

-· 1 

i 

İnıfilzleıin T•bruk'u işı:al ettiii sırada, İııgiliz askerleri Telmık'a J•tllŞ!nı seyrediyerlu 

9,IJMüM,'5;, 
Git hemşerim git •.. 

)'azan: Selami izzet SEDES 

Su uyur düşman u)·umaz de
mişler. Uyumadığına herkes ka. 
ai olduğu halde i.tanbul balkı 
lüzumundan fazla duru suya 
'benzedi; hem: l\lalum düşman 
uyumaz diyor, hem de yan gel
miş mışıl mışıl uykuya hazırla. 
nıyor. Anadohıya gideceklerin 
sayısı azaldığına göre İstanbul 
uyanıktır diyemiyeceğim. Aman 
İstanbul uyuma! Aman İstanbul 
yola çık! Son pişmanlık fayda 
vermez; sona kalan dona kalır! .• 

Anadolu da bu mevsimde cen
net midir eenncttir. Aftadolunun 
)'Bylaları, ovaları, dere boyları, 
cöl kenarları, ormanları, yamaç
ları, dağları, köy ve kasabaları, 
taşı toprağı pırıl pırıldır. isten· 
buldan trene ve vapura atlayıp 
Anadoluya doğru uzanmak, ya
yılmak, yan gelip yatmakta her 
bakımdan fayda vardır. zevk 
'Vardır. 

İstanbvl için tehlike kalmadı 
demek kuru hulya kurmak olur. 
Harp yok dernek boş sözdür, ak· 
hselim harp var, harp olacak de. 
mekte ve harp olacakmış gibi 
davranmaktadır. Anadoluya git. 

mekte kayıp yok, İstanbulda 

kalmakta her an için tehlike 
mevcuttur. 

Ben kendi hesabıma: Anado· 
Juya gitmeli diyorum. •Ya bit 
şey olnıazsa?• Buna cevap ola· 
rak da: •Dönüp geliriz!. derim. 
Fakat: •Ya harp olursa?. suali· 
me İstanbulda yan gelip otur· 
mak istiyenler ne ce\ap verir· 
!er? .• Bükfımet açık konustu, 
açık konuşuyoruz. İstanbul !eh· 
Jikt>li mıntakadır. Hem iaşe güç• 
lüğüoe, hem de türlü boınbardı· 
mana uğrıyabirir. Hükumet be· 
dava nakil vasıtası tahsis ederek 
halkın gözii önüne bu tehlikeyi 
koyarken; •ya bi• şey olmaz. 
sa? .. • kuruntusuna kapılıp ye. 
rinden kımıldamamak, bedava 
vapur ve trenlere binmemek a· 
yağa gelen nimeti tepmek, körü 
körüne ve boş yere tehlikede 
kalmak olur. 

Ben: Hem erim Anadoluya 
git! diyorum. Hiçbir şey olmaz. 
sa gezıniş, görmii • dinlenmiş, 

manen kuvvet;ni de bil z c1 alıa 

arttırmış olursun. Git hemşerin 
git. Beni diııle hele, tekrar edi
yorum: Son pişmanlık fayda 
vermez • 
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1

t:~anme;~a"..!~ni~r~~i.~'. 1 r o p a n 1 v a r D ün, Berliııdeıı gelen v~ 

iki hoş ses 

ıhı Cl'g"er so k b ı k en salahh·cttar ag· ızdan Vclod)in huzuruna gelmişler .. usu- bir (ııa'ti şerif) okunarak ka ere . van, sıırmısa , u aşı su· • 
kn tazix,et beyan ettikten sonra, neş'e ve cila verildi. Nail bittik- yu kakulu tezgahı başında .. kimi -.~------•--------- Belediye bunların çıkan Türkiye siyasetini 
kendisine c&ıat> etmek istemişler- ten sonra, naytar ve kudümler ça- mahalle kahvesinin, yahut ta ı.ir Asker çocukları için kamplar, Halkevlerin- satışını yasak etti tasvip edici sözleri bahis mevzuu 
dir. lınmıya ba}landı. Cenabı Mevlini, semti nıeşbıır kıraathanesinin si- etmiştim_ Bugün de Londradan ak. 

Çelebi Hüsameddin, umuma ter· ayağa kalktı. Pederi, Sultanülfile- gara, nargile dumanları, bilardG ta· de Sargı, dikiş atefyelerİ ve bütün kazalar- Son günlerde şehrimizde e- seden sesleri inceliyebiliriz. Bü-
cürnan olarak; ma'nın, (Beytullab)da tavaf esna- kırlı ve tavla şakırtıları arasında, da hasta bakıcı kursları açılması görüşülecek rik, kiraz. çilek gibi mevsım yük Britanyanın g'enç ve ateşli 

_ \Hevlıinamız, bizleri terkede- sında yaptığı gibi, sağdan sola doğ- kimi önünden dakikada sekiz tram- yemişleri nisbeten bollaşmış. Hariciye Nazırı Mister Eden Avam 
nk cemal ~e visal alcn ·•ıi. ru ağır ağır yürüyerek üç devir vay, dokuz otobüs, ve bir o kadar Bugün öğleden sonra Partide İs· Diğer taraftan yine bugün Gül- tır. Fakat bunlardan bilhassa Kamarasında, harbin bu safhasın· 
Biz bir avuç yetimleri de, _ev· yaptı. Ve sonra, ellerini M!maya kamyon, kamyonet, motosiklet ge· tanbul vilayeti kazalarındaki Kı· hane hastahanesi sertabibile vilR.. erik ve kirazların ekserısinin daki durum hakkında, geniş in· 
di eyledi. Buyurunuz. Pederınızın doğru açarak büyük bir vecdü iıı- çen gürültü patırdı tangırtı, tun· rıl ç k E K bel d' hh . 1 . "d" olmadan koparıldığı ve bina· hat vermiştir. Rayhştağda Fiihre. 

k t j, . , t .. t ay, ocu sırgeme urumu yet, e ıye sı at ış erı mu ur. hh rin bitabesile Avam Kamarasında 
ınakamına oturunuz ... Haiz olduğu·! tiğra ile semaa başladı. Semi, üç gur u meşl e:ı t •:ar~~an';. ı;:: ve Halkevleri reisleri bir toplantı teri ve bazı doktorlarımız Yarıiım enaleyh 51 ate muzir olduğu 
auz irfan ve kemal hascbile, bu ' fasılada bitti. Ve her fasılada, se· :~taı.:eya at a duı a • •er ... ak'.~- yapacaklardır. 

1 

Se\•enler Cemiyeti mümessillerile görülmüştür. ki bu nutuk vaziyeti tamamlayıc• 
nıakamın tamamiyle ehlisiniz. !im alır gibi niyaz etti. Üçüncü '.~ o z:.m~~ a o ~anım tü; 

1
u- ! Yardım Sevenler Cemiyeti ida. birlikte toplanarak peyderpey a· Belediye reisliği , kayma· 1 bir surette kamilea aydınlatmak· 

Demiştir ... Fakat Sultan Veled scl&mdan sonra, yerine oturdu. fnu~ ne tka k a ,ır, ne uzu, ne e a· re heyeti namına bir kaç azanın çılmakta olan cGönüllü hastaba· kamlıklara gönderdiği bir e. tadır. 
derhal ayağa kalkıp Hü•ameddin Tekrar aşrı şerif okundu. Sonra, etı, ne o usu. d · t · k d • . b 1 d 1 mirle bu kabil sıhhate muzır Mister Eden Balkanlar durumu· 

.. .. .. . .. a ış ıra e ecegı u top antı a kıcı ve hemşireler 1<urslru nın vi. nun kısa bir tarihe.esini yaparak 
Çelebi'nin ellerini tutarak: ashap ve yilriın arasında müsafaba Ben, bu turkuyu, evvelkı .gun babları veya aile reisleri askere . •·• t' . . t k .

1 
k 

1 
t .meyvaların sattırılmasına 

P d · d J J tt 'k I ' d Med b'b' b d ... , · d d . ...ye ımızın e mı aza arına eş. Almanların Romanyada yerlc~me-- e erım, a ıa ıaya a ı en o un u. rese sa ı ıne ayır ra yonun og e neşrıJahn a ~ere e · g1den çocuklar için kamplar açıl- . • müsaade olunmamasını bil-
'lriitün ashap ı·e evlatlarının umu- dua edilerek,. o zamana kadar gö- dinledim biliyor musunuz? içinde ması işile İstanbullu bayanların mı! olunmasını kararlaş,ıracaklar- dirmiştir. Bunun üzerine dün !erini ıni.teakıp ~u gayeleri temin 

· t d' I · · 1 "I · 1 b 'b d t ki' b k · k d B k ı h h il d be ic,in gayret sarfeıtiklerini tebarüz ruııu "ze ev ı e)· emı~tı. rıı nıemı~ o an u ı a e şe ı - pem e, ırmızı, vışne ve sarı ren - cephe gerisi hizmetlerinde çalış. ır. u ·urs ra er ma a e e · yapılan kontrollerde Balık-
Bııgün de, onun makamına kaim böylece hitam buldu. ti yüzlerce giiliin bütün o tombul malarında Halkevlerı·nden ne su· her 10 evden bir okuma yazma bi. ettirmiştir: 

pazarında ve Gala lada 8 ma- B ı · t h ı · ı t k e bu 
olacak, ancak sizsiniz ... Pederimin (Hazreti Mevliıniı)nın o gün icra le .. tafetler_.ile .. _ta._tlı t.atlı insanın yü- retle ist.fade olunabileceg" i görü. len bayan ı'ştı'ra' k edecektı·r. u gar ıs ana u u e me " 

f t d k lb 1 ti .,. 'b d t' b kl' . ( ld nav ve seyyar satıcının olma· suretle Yugoslav~·ayı çevirmek, ve a. ı? an a leriınizde bası .. o- ı e ıgı ı a e '.n ~ ş_e ı - yan~ na- zune gu ugu hır bahçede.. bu şülecektir. . .. h 
lan alam ve ekdarı, onun mevkııne ma•.>.ın malum adap ve erkanına, manzara karşısında ve içmekte ol- Bu meyanda bina vaziyetleri Bu akşam, Turk matbuatında mış erikleri im a olunmuş· Yunanistnnı bo~·unduruk altına 

k k . ( t f) k • b · · 1 b ı d B B tur. almak, Türkiyeyi hareketsiz lıale pçme .. sure. tile,, ancak si_z tes m. 1 na _ı şerı o uıımasını.. nay v~ duğum çaya, ir .giils.uyu .. çeşnısı müsait olan Halkevlerinde dikiş, yazı .yazan ayan ar a asın ır. ~ 
d l 

k d 1 d - k k d ı. ku ... ,. _______ , _______ ~ koymak ve bir siliıh atmadan ~a-
e rrsınız. Bızlcrı de te<•Uı ey ersı- I u um ça ınmasını, evır ve sema. verece a ar engın ır gut ko · sargı ve ecza hazırlama atelyeleri 

1 
liği Istanbul Merkezinde bir top· 

• 1 ·ı• t · b' · d b zanılacak bu netice ..;ayesind"' emin 
DiZ. o.~ınmas~nı ~~ve e mesı. ır tes~- su içın e: açılacaktır. lant.ı yapacaklardır. Ista n ulda 

Dedi. Ve Hazreti Mevlana'nın duf eserı mıdır; yoksa evvelce du- İnd' . üslerden hareket ederek Akdeniz-
.. ··ı k t tb"- dil . b' ım yann bahçesine, gülden dek· ••azı'~etı'mı'zc esas darb•vi in· irfan ve fazilet tahtı olan postuna, şunu ere a ıx. e mıs ır key- ı ,, ... ~ 

1 
f. 'd' ? geçilmez! dirmek bittabi bu suretle Arna\·ut-

Hüsameddin Çelcbi'yi bizzat ge- ıyet 1111 ır ... Buna bilmiyoruz. Anadolu ya du·· n E k fi B ı ' 
çirdi. Ve me'bazlerimizin arasında da bu Türküsünü dinlemek doğrusu V a a e e- f •• t lukta müşkül bir hale konulmuş 
Vakıa Hüsameddin Çelebi bai7 J 'ıapta hiçbir malumat göremiyo- pek başka, pek ömür oluyor. O ca- •• k f 

1 
d 

1 
f sa SU • olan italyaya da yardım tiıli bir il· 

olduğu maddi n manevi Ji;akat· mz, Hatta, bu ibadet şeklinin te· nım türküyü böyle dinlemek nere- UÇ a İ e gitti i y e i h ti el J !et gibi meşhut oluyordu. 
lerle, 0 kıymettar po•lu hak etmiş- kerriir edip etmediğine dair da biç de, yukarıda saydığım yerlerde ---<>-- -- Bu ihtimaller karşısında Yuna· 
ti. Fakat. pederinden mevri'ıs tabii bir kayda tesadüf edemiyoruz. dinlc,nek nerede? ----<>- 22 numuneden 21 j nistan muayyen bir :ardımın nasıl 
bir hakkı, büyük bir tevazula bir (Daha var) o.man Cemal KAYGILI Fakat yolcular yine Dahiliye Vekaleti bir k yapılabileceğini Londrndan sormus 
ioas.·ka.ına terkctmek de, çok neci- •• "k h k h t • k d sulu ve bozuk Çı h ve Bingazi zaferi dolayısile elde 

murettep mı tarı a t:m ey eh ur u Seyyar su"tçu-ıerle su"tçu'' du'"· bulnnabilecek bazı kuvvetler acele lıane bir feragat eseri idi. ( "'" 

1. b 1 ') MAHKEMELERDE ve POL STE 1 da b. d d' 'd kanarın a yapıan Mı'sterEden'int•minatına göre 1 ) 
bulmadı Belediye ibı Evkaf arasında yıl. 1 d 1 kontrollerde bu memlekete sevkedilmi~tir. 

şle öy ece (Hazrdi :\Ievlana · Hükıimet hesabına me<:canen A- ar n erı evam e ıp gı en d 22 . t - ti • 
k dd . ht l'f -ht'l'fl .... l" bir ay için e su ve su u ma- Y1ıgoslav", a hükumeti daha ...,kes· Rın ma ·amma geçen lliisaıne ın nadoluya gitmek için beyanname mu e ı ı ı a ı ve puruz u me- "'t . 1 k bel d' .. r 

Ç 1 b' b' dd · 'k 1 1 · h lled'l · · b l d. mu.a numunesı a ınara e ıye ki zamandanberi bir Alman taarru-e e ı, ır mü et hıçbir deği§ı -

1
. b J verip bilet alanların sevkine de. se e erın a ı mesı ıçin e e ıye k' h . .. de il . t· 

ı"- d t " J " J b• · ı··· Ank t ımya anesıne gon r mış ı·. ıuna mukavemet edecegı"'ni Lon· "" yapma an vaziyeti idare etti. S an U a eg enmege ge en Jr vam edılmektedir. Mudanya ve reıs ıgı araya müracaat e. Bunlarda 12 si sulu ve 8 tanesi 
Talim ve terbiye i~lerine bir an bi- Mudanya yolile Bursaya gidecek. miştir, d 1 b 1 b' t . draya bildirmiş ve ordunun esasen 
ı_ f 1 ki d' d b d B " · D h'l' V k. e az su u u unmuş, ır anesı- seferber edilmiş oldug"u da müte-"" ası a ve se e verme ı. a amın aşın an geçen macera !erden bHet nuıııaraları 3600-4569 unun uzerıne a ı ıye e a- . k 1 

("I ') d 1 · b' k b' ı t• E k f U M"d .. J..... nin içine de sütiı oyu aştırmıya addit vesilelerle ihsas olunmu•tur. " esnevı ers erı, üyü ır arasında olanlar dün saat 17 de e ı ve v a mum u ur ugun. . .. . ... . dd , 
h ti d e.ı· d b. h k'l l yarıya_n gayrı munasıp uır ma e Hatta İngiliz hükumetinin geç ka-arzu ve arare e evam ıyor- ------------------- Marakaz vapurile hareket etıni•- en ır eyet teş ı o unmuştur. t ld 1 1 ı 

du ... Hiisameddin Çelebi, (Cenabı · lerdır· . • Heyet azaları yakında şehrimize a ı ıgı an aşı mış ııb-. "t .. 
1 

. 'lmııııs olmak hakkmda izhar etti-
•t ı· ·ı k ...... d "k k Parası çalınmış, yanındaki kız kaçmış 1 ki . bed t tk'kl .. Diğe·r· ,_tara_ ftan a_z_ ı suçu erın g"ı' ··ııdişelere de verilen cevap dai-" ev ana nın ursusun e, yu se BANDIRMA MINTAKASI ge ece er ve ıca en e ı e::ı 1 d -
bir belagatle Mesnevi beyitlerin· bir halde Büyükdere yolunda yaya kaldı Bandırma mıntakasına gidecek. yaparak ihtilafı hallcdeceklerdir. ınek s~tu dıye. son g~n e;_ e mev. ma şu olmuştur: •Seferberliğimizi 
ıleki hikmet ve felsefeleri şerh ve --<>--- sım munasebetıle keçı SU•U sattık~ yapıyoruz ve en fena ihtimal dahi-
. Mustafa adında birisı, evvelkı tecavüz etme, suçlarından takibat ler dün saat 20 de Anafarta vapu. !arı ve bazılarının da kaplarını ıyı lı'nde dabı' hazırlıgı" mız tam ola· ıza!ı ederken, (Sultan Veled) de Hayvanları koruma 

gece Bevog-ıuna eg"lenn:ıı·ye çıkını• yapmaktadır. rile gitmi<lerdir. Bu yolcular Ban- k d ki ·k- t ı t l>üyük bir tva:mla o kürsünün di· ' • • . . • b' lık • • yı ama 1 arı şı aye 0 unmuş ur. caktır .• 
1'inde oturuyor.. sıra müritlerinin ve burada 50 yaşlarında Naciye a· Merinos yün çilelerinde dırma ve Bandırma yolile muhte- cemıyetmın ır ay meaaıaı Beledi)'e reisliği bunu.n üzerıne Anlaşılıyor ki Belgrat hülüımeti 
arasında, (karii JUesnevi)lik ede· dında hır pıutavassıtın delıi.letile ihtikar yapan bir fabrika lif istasyonlata gideceklerdir. 1 Hayvanları Koruma Cemiyeti mandraların ve sutçulerın sıkı hır hem Almanlarla Üçüzlü Pakta ilti· 
ııek, (Hazreti Mevliniı)nın ilk ha· 17 yaşında N€cla adında hır kızın ıahibi mahkum oldu BURHAN YE • AYVALIK I aylık içtimaını akde'.mıştir. Bu iç. şekilde kontrol edılmelerini kay· hak müukerelerini hararetle Her-

bir _,.elik arkada-lıg'ıru 21 hraya Burhaniye ve Ayvahğa gidecek.. ım d okunan n! n m k mlıkl r bli m· letı'"or, L.eın de Londra kabinesila lifesinin takrirlerini can kulağile .,. - B Ok 1 1 299 43"3 1 ' 1• 
dinliyordu. kiralamıştır. eyazı.ta, çu arda bır triko· erden 4'_.. - ~ bilet numara 1 göre 91 adet kedi, köpek. beygir işbirliği ve seferberlik tedbirlerini 

ed Mustafa bundan sonra N~layı laj mağazası sahibi o!an Hüseyin, olan_ lar aun saat 1_5 te B. ursa v_a. - 1 vesaire ayakta ve ayrıca hastaha· · Bir kağıt ihtikarı konuşuyordu. Maamafib bu iki ta-Hilsam din Çele!>i, bir taraftan 
alarak otomobılle Maslaktaki Çift· Merinos. yünlerinin çilelerindeki purıle har_cket etmışler_dır. He __ r uç 1 nede de 3 köpek, bir beygir Cemı- maznunu Adliyeye verildi raflı siyasete rag"men bu seferber bu daimi işlerle me~ııul olurken 

~iğer taraftan da mühim bir gaye !ık gazınosuna gıtmı~, burada ıç. 1 ;tıkellerı çıkarmış ve bunlardan vapurdakı yolcu adedı de muret. 1 yet baytarınca tedavi ol•.mmuştur. Fiat mürakabe teşkilatı Asmaal. lik kafi derecede sür'atle yapılma• 
takip ediyor.. muhterem pir ve miye başlamıştır, Musatafa bir a- O gram eksılttıkten başka tama- , tep mıktarı bulmamıştır. 1 Cemiv-ete terkedilmiş olan dört a- C k . N . Be mışhr ve ancak hükumet darbesin· 

1 k f l h l N l• mını 55 kuru ·a salması lazım ge. --o- - ".. . . . tında cmalı so agında esım • ki b' 
mürşidinin (Hak)ka ibadete matuf ra 1 az a sar 0~ 0 unca, ec a, . ş . ~ det kopek talıp olanlar nezdıne 1 har isminde bırini kağıt ihtikarın- den sonradır ki seri ve haki ır 
fiil ve hareketlerini tesbit ederek, kendilerini getiren taksi şoförü ile lırik:ı"k~O kuruşadsatmış·;:· 'k' . 1~9M:yıs programı h~~ı~landı j yerleştirilmiştir. Nisan ayında 726 dan adlıyeye vermiştir. gayret sadolunmuşfor. Fakat bit.-
ı.unları bir (ayin) s,eklinde ebedi· anlaşmış ve şoför Mustafanın ce· ı ar suçun an as ıye ı ıncı ayıs spor ve genç ı ayra- muhtelif cins hayvan iaşe edilmiş M" k b b " b 1 r· ti tabi esasen çok geç kalınmış bulu· 

hk · ·1 H" .. .. T k · d 1 k ı ı ura a e urosu avu ıa arı 
leştirmek istiyordu. Bunun için de, bindeki 47,5 lirayı çalarak kızla ceza ma emesıne verı en use. ~~ ~~nu at sım e yapı ~ca 

1 
o ~n 1 ve yüz bir yük arabasında fazla hakkındaki tetkikatına devam et- nuyordu. Eğer eski Belgrat hüki.ı-

[669 senesinde] Karatai medrese- beraber kaçmışlardır. yin dünkü muhakemesı neticesin- uyt·u gdcçl. krcsmı ve aza ar a 'görülen yük müfettişler marifetile mektedır. Ticaret Odasının yap. rneti Simoviç kahinesi kadar Yu· 
sinde icra edilen ibadet şeklini dü- Böylece sabaha karşı Maslak as· de 25 lira ağır para cezasına, bir telarr ıp he ı ecel . mekrası.m program- boşaltılmış ve altı ceza zaptı tutul. makta oldı<ğu tetkiklerin neticesi. goslavyanın hakiki menfaatlerini 
§ünüvordu. faltında parasız, kadınsız ve sar. harta da dükkanının kapatılması· ını azır ıyan omısyon yarın . • . anlamış olsaydı bütün tarih bam• 

' hk- d·ı t' M hk ···ı d ıı·vett t muştur. ne g<ire bavullara azamı satış fıatı 
Evvelce de bir münasebetle ar· hoş bir halde kalan Mustafa yaya na ma um e ı nuş ır. a eme. og c en sonra v a, le son op. tesbit edilecektir. başka olabilecekti. 

zetmiştik de 0 sene içinde bir gün, olarak Büyükdereye gitmiş ve ka. nin kararı ayrıca gazete ile de ilin lantısını yaparak hazır ıklarım bı. Dü!}kü ihracatımız Bundan sonra Türkiyeye sözü 
Hazreti Mevliina maiyyetinde bü- rakola müracaat ederek başına ge· olunacaktır. tirecektir. İhracat piyasasında canlı ve ha. Mısırçartıaı civarının jrojeai nakleden Hariciye Nazırı Ankara-
tün ashabı, yaranı ve veziazam !enleri anlatmıştır. Hırsızlıktan sonra dükkanı 19 Mayıs bayramı günu Taksim- raretli muameleler olmaktadir. tadil edilyor da yaptığı miizakereler hakkında 
kethüdası olduğu halde, Karatai 1 Tahkikata Sarıyer müddeiumu- ateılemit deki geçit resmindedn bFaşka öğle· Dün 700 binliralık mal satılmıştır. Yenicami ve Mısırçarşısı civarı. şu yolda ifadede bulunmuştur: 
medresesi önünden geçiyordu. Na· j misi Kamil Bora el koymuş, muta. Üsküdarda aşçı Koçonun yanın. den sonra saat 16,5 a enerbahçe nın tanzimi için hazırlanmış olan ·Orta şarkta bulunduğumuz 
maz vakti geldiği için birdenbire vassıt kadın Nacıye ve Necla ya. da çıraklık yapan ve dükkanın üs- Stadında mektepliler spor hare. Bu meyanda Alınanyaya deri, yağ- projenin bazı kısımlarıda tadil.ıit müddetçe Türk de,·let adamlarile 
durdu. Atından indi. Medreseye kalanmışlardır. Şoför bulunama- tünde yatıp kalkan Hasan, çekme- ketleri yapacaklardır. lı tohumlar, tütün, İsviçreye tiftık, icrası kararlaştırılmıştır. tevali eden görüşmelerde bulun-
girdi. Ezan okunmıya başladı. As· ınıştır. cedeki 100 küsur lirayı çalarak Oğlunu yaralıyan baba tevkif haşhaş, kuşyemi, Romanyaya zey- Bu maksatla Müzeler Müdürlü- mak fırsatı zuhur etıni~tir. Miit· 
hap ve yarin camie girdiler. Kapı Kadınlar ve Mustafa nezaret al· dükkanı ateşlemiştir. Ancak Ha. edildi tin vesaire ihraç edilınektedir. ğü ile Maarif ve belediye mümes- tefik sıfatile Türk hükumeti Yu· 
ile mihrap arasmda bir yol açıp tına alınmış, şoför aranmıya baş. san biliıhara pişman olmuş ve a- Geçenlerde oğlu 15 yaşında Satı.. y sillerinden mürekkep bir komis. nanistan hakkındaki planlarımız· 

alovaya yeni iskele b ı;af bağlıyarak büyük mürşidin vü- lanmıştır. hoş fazla büyümeden söndürmüş, riyi Galatada kahvede kumar oy. yon teşkil olunarak mahallinde dan haberdar edilmiştir. Bütün u 
ruduna intizar ettiler. Cenabı Mev- Müddeiumumilik Naciye hak. fakat paraları saklıyarak yatıp u- narken yakalıyarak bıçakla dört yapılacak tetkiklere geçilmiştir. konuşmalar esnasında kendilerile 
lani kapıdan girdi. Cümleye selam kında mutavassıtlık ve reşid olmı· yumuştur. yerinden yaralıyan mavnacı Ah· Denizyolları Umum Müdürlüğü Komisyon azaları yarın son tet- görüşmek fırsatında bulunduğum 
verdi. Ashap ve yirin tarafından yan kızları fuhşa teşvik etmek, Ertesi gün iş anlaşılarak yaka- met Tılıy dün birinci sulh ceza Yalovaya yeni bir vapur iskelesi kiklerini yapacaklar ve bilfıhara bütün Türk devlet adamlarının dü· 
selam iade edHdi. Namaz, eda olun- Necla hakkında gizli fuhş yapmak, lanan Hasanın birinci ağır cezı: mahkemesi tarafından tevkif Q- inşa ettirmiye karar vermiştir. Bu tadilata göre yeni projeyi hazırlı- rüst dostlukları ve bu zevat ile 
du. Aşrı §•rif okundıı. İsmi Cel.i.I şoför hakkında hırsızlık ve niha- mahkemesinde görülen muhake.. lunmllitur. hususta planlar hazırlanmaktadır. yacaklardır. Türk milletinin hakimiyetlerine 
ile zikrü tesbib edildi. Tekrar bir yet Mustafa hakkında da reşid ol. mesi dün bitirilmiş, 1 sene 3 ay 15 Ahmet Tılıyın tevkifine sebep İskele mooern bir şekilde olacak Romanyadan bandaj geldi karşı yapılacak herhangi bir teh· 
•••• tilavetinden sonra, (Gülbanki mıyaı:ı kızla fuhuş yapmak teşeb.. gun" müddetle hapis cezasıruı malı. oğlunun yaralarının hastahanece ve rıhtım tamir edilecektir. İn•nt dide veya hak \'e menfaatlerine _,.. .,-- Belediye tarafından Romanyaya 
Muham1111'd.i) çekildi. Arkasından hüsünde bulunarak aile hukukuna kiun edilmiştir. .ğır görülmüş <?lmas1dır. bu iene bitirilecektir. d'l . 1 b d .1 lk karşı yapılacak herhang; bir teca• 

sipariş e ı mış o an an aı arın i vüze karşı şiddetle mukavemet bu· 

"' Mtıeıtıfi: mFAN DOOAN 
Edebi Roman: lti 

Ondan ayrıldığım zaman dü • ı Tir tir titriyordum. Rengim 
şünmeğe başladım. Asteğmen Su. muhakkak ki kireç gibi olmuştu. 
ad.. bundan bana ne!. Ve bir de Onun yuzunde ise yer yer kırını. 
söylemek istediği bazı şeyler .. ar- tılıklar hasıl olmuştu. Onun hak 
tık tanımadığım kımsE'ler de ha· kında her şeyi bildiğımı saklıya
yatıma karısmağa başlıyor. İnsa- cağımı söylemiştım. Halbuki da -
nm başına bır iş geldi mi hepsi ha ilk dakikada irademe ha.kim 
birden geliyor. Korkarım ki Sel. olamadım. O ise bu halime ehem. 
ma da bana bu hususta bir takım miyet bile vermeden sert bir şe
söı söyleyıp teessürümü ıyice ço. kilde silı:e başladı: 

ialtmasın.. - Nıhayet emelime muvaffak 
Meçhul subaydan ayrılalı henü olabildim Berid! .. Demek her şey 

bir dakika geçmeden. ismimin tek doğru çıktı!.. Yabancı bır subay -
rar çağırıldığını duydum. Fakat la Beyoğlu caddesinde gezmek 
bu ses diğeri gibi yabancı değildi. öyle mi? .. Hiç ümid etlR'l!zdiın doğ 
F-erid çağırıyordu. Beynimden vu rusu! .. 
rulmuşa döndüm. İk. üç hızlı a - Ne diyeceğimi şaşırdım. Ben o. 
dım atıp mahmuzlarını şıkırdata- nu ıhanetlie itham etmeğe hazır
't<lk yanıma yaklaştı. lanırken her sözllme sed çekmiş-

ti. Bayılmamak için bütün meta. ı ınak arzusunda değildim. 
netimi sarfettim. Cadde, gözleri- •Utanmak! .. • bu söz adi bir ka. 
min önünde renkli şekillere gire- dına bıle söylenemezken, iki sene. 

, rek dönmeğe başlamıştı. Garip lik bir nişanlıya nasıl söylenir bil-
bir tesadüfün iki üç kelimelik ko. mem ki .. 
nuşma şekli, onun nazarında ol -
mıyacak tarzda tefsir ediliyordu. 
Yani biraz evvelki asteğmeni ha· 
tırlatmak istiyordu. Ona cevap 
verip bunu izah etmek is\-ediğim 
halde. muvaffak olamadım. Yal • 
nız, boğazımı yakan iki kelime 
söyliyebildim. 

- Onu siz tanırsınız Ferid! .. 
Bütün şuurumu mahveden acı 

bir gülüşle cevap verdi: 
- Tanırım tabii!. Asteğmen 

Suad! .. Utanmadan bir de itiraf 
ediyorsun öyle mi? 

Aman Yarabbi, neler işitiyor. 

dum. Ben ona hesap ormıya hazır
lanırken, bütün söyliyeceklerimi 
bir mengene gibi boğazımda sıkış
tırıp bırakmıştı. 

Haleden işittiklerim ve gözle· 
rimle gördüklerim birer birer ak. 
lıma geldi. Fakat onun bu muame
lesine karşı kendimi haklı çıkar-

Tamamile dermasızlaşıyordum. 

Son bir gayretle yüzün.! bakıp ar
zusunu sordum: 

- Pekala ne istiyorsunuz ben. 
den?! .. Yoksa yaptıklarınızı bu şe. 
kilde mi kapatmak istiyorsunuz? .. 
Fakat düşünün ki ben burada si
zinle konuşacak vaziyette değilim. 
Arzu ederseniz evime gelirsiniz ve 
orada her şeyi biribirimize fazla
sile anlatırız olmaz mı? .. 
Aynı soğuk çehre ile cevap ver. 

di: 
- Anlatacak bir şey kalmadı 

Berid! .. He rşey hir hiç olmuştur. 
Bir haftalık gaybubetim seni bana 
iyice öğretti. Artık ne evinizde i. 
şiın var, ne de seninle alakam. 
Ben ,aldatan bir nişanlının hayat 
arkadaşı olamam. Çekilin karşım
dan ve bir daha da bana görünıne
yiniz! .. 
Çıldıracaktım .. ikimiz de biribi. 

partisi gelmiş ve dün gümrükten liusunda izhar ettikleri azim ben· 
rimizi aldatmakla itham ediyor., çıkarılmıştır. de derin bir tesir ha•ıl etmiştir .. 
duk. Fakat onunki çürük bir ha· Bunlardan .sür'atle istifade edi. Türkiyenin açık ve kat'i politi· 
kikatti. Ben ise her şey;j gözümle lecek ve yemden 28 araba sefere kası bu kadar iyi hulasa edilebilir. 
gördüğüm halde, onun kadar za- \ çıkarılabitecektir. Hak ve menfaatlerimize dokunul· 
!im davranmamıştım. Bütün kızlık ' Almanyaya satılan yağh madıkça sulhçii bir hareket hattı 
gururum, izzelinefsim ayak altına tohumlar tnkip etmekteyiz. Maddi, manevi 
alınmıştı. Cadde ortasında bu işler Almanya ile aktedilmiş olan hu. bütünlüğümüze dokunabilecek cd· 
nasıl olsa görülemezdi. Son bir söz susi ticaret anlaşmasının D hesabı na bir fiil karsısında aksütameli· 
olarak iki üç şey söyleyip, cevap karşılığı olmak üzere ihraç oluna· miz çok kahha; ve şiddetli olur. 
vermesine meydan bırakmadan ya cak yağlı tohumlardan 500 ton su- Memleketimizin hudutlarını sı· 
nından uzaklaştım: sam 40 kuruştan ve 500 ton keten yanet yolundaki bu sakin yolu İn· 

- Pekala Ferid, gidiyorum. Fa. tohumu da 41 kuruştan olmak ü. giltere için çok müfit olmuştur. 
kat şuna emin olunuz ki, sonunda zere 1000 ton verilmesi takarrür •Bu harbin bidayetindenberi Tür· 
Beridin zerre kadar kabahati ol. · · B k • B' ı·k kiye istiklal sivasetile da\'amız• etmıştır. u ye un ır ı azası a. , 
madığını göreceksiniz. Eğer asteğ- rasında tevzi edilecektir. büyük bir hizmette bulunmuştur. 
men Suad dediğiniz şahsa biraz Orta Şarkta yeni bir tecavüze kar· 
evvelki hadiseyi sorarsanız iş mey- Liman fiatları yükseldi şı bir kale teşkil etmek suretile 
dana çıkar. Sizin yüksek duygula. Limon fiatları son gönlerde mü. oynadığı reliin ehemmiyeti aşikiir• 
rınıza ortak olamadığım için beni bim miktarda yükselmiye başla. dır .• 
mazur görün .. çünkü ben sizin gil>i mıştır. Şehrin bazı semtlerinde Memleketimizin başlangıçtanbe· 
aldatmasını beceremedim ve be. bir limon 5·7 kuruşa kadar satıl· ri takip ettiği siyaset b<iylece senli 
cermek te istemedim. Siz ise... maktadır. Alakadarlar hariçten ve edildikten sonra istikbal için d• 

Fazla söyiiyemedim. İşi uzatıp memleketimizın limon mıntakala. geniş bir emniyet havası yaratd· 
halka rezil olacağımdan korkuyor- rından mal g~tirtmek için teşeb.. maktadır: 
dum. Sür'atle yanından ayrıldım büslerde bulunmuşlardır. F'iatla:-ın <İngiltere ile ittifakına hal.san• 
ve bir taksiye atlıyarak doğru önümüzdeki günler zarfında tek- bir surette sadık kalmanın her za· 
Köprüye 2eldim. rar eski vaziyete düşeceli tahmi.n man 0olduğu giıbi Türk hükiımetl 

edilmektedir. CDevaR11 3 öncü sayfada) (Daha nr) 
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Almanya Sov
y et Rusyadan 
ithale başladı 

işgal alhndaki yer• 

lere pek çok iptidai 

madde geliyor 

Loodra, 7 (A.A.) - Almanya 
SnvyNlet Bırlığı ıle ~gal alt!llda 
bulunan menıleketler arasındakı 
tıca ret ıtılaflarından L~tı!ad~ ed~-

reıt fazla rruktarda ıptP1.1i.1ı ıı:J tu 

h•ı temin etrn~ktl'dtr. 
Lorıd.radakı l\ouı vı><;lılt·r mahafılı. 

l\orv..,.te çıi<afı D-ııt..,'ctıe Z•·ıLrıhg 
in .Norvegen \:,mttıdekı t>ır Alırıt•n 
gazetcsıııın bır ııush.:ısını alrıı~

larurr. 
Jiu gazete Sovyeı Kil')" ılt• NOJr

\teç aı·asında. olan t11..aret ıtııatın

dan sonra mUhırn m1ktarda !°iOYvt·t 

krom ve manganezının bdkı Nor
~eç fabrıkalarında ıı.s!ıye cdılece

ğini bildirmektedır. 

Irak cephesinde 
(Baş tarafı 1 in<İ sayr.da) 

B~yrut, 7 (A.!\.) - Ofi: 

Irak genelkurmayı aşagıdakı teb 
lığı neşretmışlır: 

Garplt> ınpcu ve tayyareler Hab
banıye kampını şıdıktlr. rıomııar. 
dıman etn1ı~ıerrlır. Muhiınmat ve 
P..lroı depolan <•ddi hasara uğra
tılnııştır. Yerde ıkı layyare fohrıp 
ectılmıştır. 

Hava akınları 

ş i d d e t J c n di 

Hamburg ve di 
ğer mıntakalaı 
bombalandı 
lngiltereye kesif ha
va akınları yapıldı 

/Avustralya 
Başvekili bir 
nutuk söyledi 

IBI YA Sij 
y una n ve 
1 ngi liz ler 

l-VAZIYET Bu haftaki flilli Küme maçları 
Amerika mühim ka-

1G 1 -B- •k Giridin tamamiyetini 

rarJar Vermek Üzere a atasaray eşı taş ~~~e~~~:A.)ed~~r~d~:e:u. 
Amerikanın her gül harbe bir a- • i k ı lunan İmparatorluk, İngiliz ve Yu-

dım daha yaklaşmakta oldugu an- 1 e a r ş ) a ş l y o r nan orduları Başkumandanı Gene-
---<>-- -- laşılmakıadır. Amerika lıarbıye ı ral Feyberg 4 Mayısta bir emrivev. 

"Amerika büyük de- nazırı btr nutuk söylemiş ve bun. r U K ERER 
1 

kmı·i: n .. eşr .. t.miş ve.ezcümle dem.iştiT 
ı d da İngiltereye silah ve mühimmat yazan : FAR l 

hasını kuJlanma 
1 ır,, nakliyat:nın himayesınde Ameri. - Muttefik askerı kuv ti ı · ·ı 

B u hafta İzmirde milli kümr olan bu çocuk esas itibarile alacag· ı , . ve . er e sı.vı N Orı.. 7 (A.A.) çı;....,,,,r ka donanmasının kuUa111Jmast lü- h Ik t k t 
evy .., - ~,.,,_ -'-t A k d G l b. ler . im t O .. k" z· . a ın muş ere_ gayre ı sayesın-N ka lal bıJd . · ı· N d iz maçı yua ur. n ara a enç er ır sı a ;ş ır. nun e gun u va ı- 1 . ayyaresıle C!VyOr muvasa e- zumunu ırmış ır. azır, en - d yetini ps''-

1 
'ik kt !ardan u de yalnız Gırıd topraklarının ta-

l Başvekil'. Menzies 1 ,· e ı· t• . h fa etme !iği ile Mskespor, Harbiye ile < .... o OJ no a zun 1 . 
1
. . h han . b" .. 

,en Avustra ya . ,er n mn ye ını mu a za • Demirspor karşılaşacaklardır. Bt uzadıya tahlil edecek değiliz .. mu- mamıye mı .. er gı ır mustevli-
lemi.<Ur lı.ı: nin kat'i bir zaruret olduğunu, Na. d hakkak kı· 

0 
artık b b k 

1
_ ye karşı mudafaa etmekle kalmı---.. dört Ankara takımının kuvvet e· am aş a yo 

Amerikan mi!t~ti fngilterenin ıi zimamdarlarının ferdi hüriyete receleri birbirlerine aşağ"t yukar' !ardan yürüyecektir. yacağız, vakti gelince bu üsten ha-
Londra, 7 (A.A.) - Dahili em Atlantık muharebesini kazanması tecavüz etmekte olduklarını. bu yakın olduğundan maçlar hakkın· Sporumuzun başında bulunan cı:_ket ederek bü~n .Yun:ınistanın 

oıret rıezaretının ıeblijtı· ıçın büyük dehasmı kullann;ıal.dır. tecavüzün garbe doğru gittikçe da bir tahmin yapmak güçtür. <.ıymetli Direktörümüz Cemil Ta- hurnyet ve ıstıklalinı yenıden tesıs 
lngıllcre üz~rındekı Alman havn Amerika, insanıyeıe bÜyuk bir hiz- genişliyeceğıni, İngıltere düşma- İslanbulda ise günün en mühirr nerle sayın ist~are hey'elinden di- etmek için ılerliyeceğiz. 

ı.,,ıır,-ı-11 mlltıı.m bır ııısbette v~a met ıfa cdebılir. Tayyare imal ede- nın elıne geçerse İngiliz denizi tez- maçı Galatasaray - Beşiktaş maç:- leyecejtimiz şudur: l ' J 
"f'lmış ve oırbırkrındcn ç<ık buyuk bılır, bilınmesi ıcap eden nıokta, gahlarında derhal inşaata baş ıya. dır. Scu verilen karar dolayısılı Melih artık arkadaşlarının ara· Ankara haberleri 
~.c.~telerctc oırçoK rnınlakalara.şa azami ıstihsal elde etmek iızere cak olan Almanların Amerikaya bazı kıymetli oyuncularını oynat sına katılsın. Eğer onun geriye ka- - -
nııı olm~tur. Clyde sabillerın« nasıl bır sür'atle işleri yola koya- nazaran 6.7 misli fazla in,<aat ya- mak imk5nına kavuşan bu iki ta- lan kısa cezasını milletine kazan- Ç'ft • )) 
vcnıden oldukça buyük nisbettc c3ğınızdır. Dıinya bunu beklıyor. pabileceklerini ilave ve bunıın fe- kımdan hangisinin galip geleccğinı dırdığı şan ve şereflere bağışlar- ı çı ma ar_ı~ın 
hucum edılmıştır. Mıihım hasa~ ve Sızden hayırperverlık yapmaklığı- na neticelerine işaret etmiş ve ta. kestirmek cok güçtür. 1faç n neti- sak bundan sevinç duymıyan kal- korunması ıçın 

t arc!Jr Ingılte- · ı S zden slenıle rihin bu dönüm noktasında Ame- k h bır miktar zayıa V • n.z beK cnmıyor. ı '-' n cesini beklemek daha yerincıe Olur m·yaca tır. USUSJ teşkilat 
renin şimali şarkisınde, şarkında, kcndı iıleminızı rnudafaa etmenız- tika donanmasının silah nakliya. Fenerbahçe - İstanbulspor mac· 
cenubu garbisınde ve dığer ınınta- dır. !ngilız mill~tı de. benim gıbı, tını himaye altına almasının za- ise; dikkatli oynamak şartile Sarı- ı• k • h Ankara, 7 (İkdam muhabirin-
kalarında birçok noktalara da b<>m ııu harbin sızın de harbınız oldu- ruri olduğunu tebarüz ettırmıştir. lacivertliler tarafından kazanıla- 1 OŞ SeS den) - İzmir vil.iyeti Husw;i ida-
balar atılmıştır. ğuna inanmaktadır Nazırın bu nutku Amerika gazete. bilir. Fakat İstanbu!sporun kendi- (Baş tarafı 2 nci sayfada) resince yapılacak 300 bin liralık is-

Bu gece, ingilız avcı ta~arelertı: f --o leri tarafından iyi karşılanmıştır. sine has enerjisini hesaba kolmak siyasetinin temelini teşkil etmek- hkraza Maliye Vekfilelinin kefalet 
dokuz Alman tayyarcsı ta rıp e spanyol - Alman ik- Bunlardan hırı •Daha ne kadar l.izımdıc. te devam edeceğıne eminim.. etmesi ve çiftçi .ma.Ilarının korun-

mişİ!eN',~'lrLI. 'ZLER.I" BOMBAR· tısadi görüşmeJeri zaman İngiltereyi bizim muhare· Sporcular hakkında İki gün içinde iki muhtelif bü- ması hakkındakı liyıhalar Meclıs 
.., " bemızı yapmakta yalnız bırakaca. }Ük merkezden yükselen bu tasvip 1 ruznam,'.'Sıne alınmıştır. 

DIMANl Berlin, 7 (AA.) - D N.R ğızo suahoı sormaktac!Jr. Harbiye verilen karar ve ve takdir sesleri dürüst bir politi- Son layi.haya ~ö~e, ç~tçi malları-
Londra 7 (AA) - İngiliı b<ml- İspanyol Falanı sendikaları retsi nazırı bu nutku reisicümhur Ruz- kano çok iltihara değer meyvaları nın korunması ıçın dıger memle-

hardıman0 tayyarelerı, muazzamıı Salvador Merino dün Alman İktı· atlet Melih sayılmalıdır. Sözüne, taahhüdüne ke. tlerd·e· olduğu gı_·b. i hususi bir teş. 
1 anın şmıa veltle yaptığı bir istişareden sonra kilAt d t il k B fılC'lar hatınde A many sat Nazırı Funk'la uzun bır mıila- Asker oyuncuların klüplerde tek- sadık sırf Türk menfaatleri ile vucu e ge ır ece tir. unun dıman etmıııler ve sôylemış olduğuna göre bu günler. ' için lüzum! d ;,.~·ı · ı:art>ı>ıni bOmDar t· kat yapmıştır. Alman İktısat Na- rar oynıyacakları hakk~nda son ve- müteharrik hiçbir komşuya teca- u para a ç~..,ı erın 

· Lca hedefı teşkıl e de Amerikanın mühim kararlar ' verdiğ. bek · al • 
Hamburg 

0~ zı.rı ve Merıno, sıyasi. iktısadi ve rilen karar efkarı .umumiye naza- vüz gözü atmıyan sulhçü, fakat .. ı .ç~ par . arına az"'."' 
miştır. . l it zıda ıçtımai sahalardakı Alman. İspan- vermek üzere olduğu anl~ılmak- rında büyük bir memnuniyetle müdafaaya son derecede hazır her yuzde otuz ili ve edilmek suretile 

tıavre clrııklan ile ışga a 
1 

ı-- 1 J · · tadır. ·· l tarafta ~apılan yaolışlıkla,rdan temin olunacaktır. d. man arazısı sahıllerın- yol ışbir ıgıne aıt mese e erı gorıiş- karşılanmıştır. Milli kume maça- , 
bulunan uş bo b dı- miışlerdır. * rınm hararetli bir ı;afhaya girdiği ders alm~ uyanık bir devlet işte 13 «) ~ .§ -
Jekl dığcr hedefler de m ar ~ 

şu sıralarda verilen bu karar bazı böylece her tarafta ancak emniyet 
Dü~nı.ın hava kuvwtlen ıki de. man edılm~tır. k.l da du.şma- "\ it klüplerimiz için Milli Piyangonun ve güven hisleri uyandırır. 

fa Ha~ıı kampını bombardıma~ el- F~~a~~:ıka~ır ı::-~~Jıye gemı- Mı L L ı Pı-YA N K o büyük ikramıyesi kadar kıymetli Son Irak hadiseleri üzerine Mı- İstanbul Borsası 7/5/941 fiyatları 
!J\« "" kamp ve tayyare mey anı nın enJahtlar yapılm~tır. bir mahiyet arzetmektedir. Buka· sır ile birlikte bir tavassut tekli- ı Sterlin 5.24 
tv•·nne yangın ve infıliik bomba- sıne ısabeth k't neticesinde üç rarın • gerek klüplerimize ve ge- Cinde hulnoduğumuz da ayni nu- 100 Dolıı.r 131.50 132.20 
laıı atmıştır. Hasarat fazla mıihım 1 Bıitun tıu hare a · • k · t ·ı·b ·ı rumu tuktan anlasılıyor Bo"ylelikle An 100 İsviçre Frc. 30.-

degırdır. Tayyareler ve hava dili tayyare ~'Z~~ iKi ZIRHLISI Dün Ankarada çekildi, 20 bin fi- : ;'e~t::;ı~~ ~·~r:':~s~ ~mkü~ kara1s1 ırhf .~.1~;arl d;ğ1iı, fdaka~kfi_li ~i~ !~ ~1:1 . 1 ~:=~~~ bataryaları mul~addıt 00,rnhardı· ALMA TAHRiP EDiLDI olacağı cihetle - hararetle alkışlan- sure e u un çevre er e su un ıs- 100 Yen 
3

1.1
375 

inan ıayyareıerı dıi~urmuşıerdır. . Londra 7 (A.A.I _ lngılız Hava rayı 37723 numaralı bı·ıet kazandı maması mümkün değildir. tediğini ishat ,tmiş bulunuyor. 100 İsveç kronu 30.745 

dıın ciğleye doğru, Basra onıındte •• , •. memurları, Alınan Scharuhorst Ankara, 7 (Telefonla) _ Milli ı son dört rakamı (7246) ve (9'222) ra birkaç ay evvel yine İkdam sü- devrinde Türk siyaset yıldın ufuk- lkra11li7eli ~5 1938 19·-
Cenuptl bır düşman tayyarcsı Naıırı v~ Amırallılt daıresı yük- Bu kısa başlangıcı yaptiktan son- Milli Şefin tecrübeli ve azimli ı · ESHAM ve TAHVİLAT 

b b d man e °' ~ ı t .. k 1 kt d' Erganı 'J:,5 Ikraml7ell 1933 19,06 Ulunan kıl'aları bom ar ı • Gnesenau zırhlılarının hıç o - Pivaııgonun 6 ncı tertip 1 inci çeki- ile niha,•et bulan numaralar beşer tunlarında Beden Terbiyesi. Umum a yu se me e ır. Sıvas - Erzurum II. ll1 VII. 19.40 
k b b atmıştır ve . "- , , l-1 S k AN llıış ve bır ÇO am ~ · mazsa Atlantık muhare.,.,sının en lı.şi bugün Ankarada Sergievinde yüz lira, son dört rakamt (0799) Müdürlüğünden yaptığımız bir ri- üaeyin . Ü rü BAB T. c. Merkez bankası 104- 104.25 

l\:ıı'alarımız Basradakı lngılız or~ nazik devresi ıçın. ani surette mu· yapılm••tır. ÇekW•e saat 16.50 de (2827) (5035) (8314) ile nihayet cayı tekrarlıyacağ·z. 
d . t · ·tır Nctıcesı d 1 d .., .., 

usuna hucum e mı~ · r harebe harıci edılmış ol uk arın a başlanmcıtır. bulan numaralar iki yüz ellişer li· Geçen hafta Kadıköyündeki Fe- l 
iKTiSADi MESELELER lıenüz nıalüm olmıyan çok şıddet 1 müttefıktırler. Bu ıki Alman ge- Ankara radyosu Sergievinden ra, son üç rakamı (309) ile nihayet nerbahçe stadında yapılan atletizm 

bir muharebe vuku bulmuştur_: misının harbın devamı müddetine~ naklen ekılışın bıitün safahatını bulan numaralar yüzer lira, son müsabakalarında, seyircilerin ara- _ 
Düşman tayyareleri Raba uze.. denıze açılabıJeceklerınden dahı neşretmiştir. Bu ~ekilişte ikramiye üç rakamı (785) ve (828) ıle niha:- ~undan ark• aşlarını üyük ir Ü- -

~inde uçmuş ve hedeften çok uzak şuphe edılmektedır kazanan numaralar şunlardır: yet bulan numaralar elliı;er lira, ziinle .ııeyrcden kıymetli atlet ve 1ng
1
., 1. z a b- 10,364,000 dir. Nüfusu dahi 450 

) 
llıeı.afeye duşen bır \Ok bombalar 20.000 liralık büyük ikramiyeyi son iki rakamı (76) ile nihayet bu- futbolcü Melihin bu vaziyetini a- milyon kadardır. Ancak Asyada 
atmıştır. Avustralya Japonya• 37723 numaralı tam bilet kazan· lan numaralar onar lira, sem bir zapla seyrettikten sonra yine ayni kilometre murabbaı başına 20, 

Altı mayısta dıişman, 9 U bo~ DlD ı•stedİgv i yÜnÜ mıştır. 10000 ltralık ikram
1 

iybc.1
1
ert· rakam

1 
ı (7k). ile n1H1ay~ bulan nku- meseleye avdet ediyoruz. 1 u kas 1 ve Afrika ve Amerikada 4 kişi isabet 

bardınıan ve ikısı naklıyc olma den birini 281543 numara ı ı e , mara ar ı ~er ıra ı amıye a- Bugün kendisine ,·erilen dokuz ettiği halde, Avrupada bu miktar 
ıil~re il tayyare kaybelnııştır Ay. vermiyecek diğer 10.000 liralık ikramiyeyi. zanmışlardır. ay cezanın üçte ikisini ikmal et- A 1 46 dır. Sovyetler Birliğinin Avru-

. a 1,w.no l b"I t k ştır 1 miş olan bu kıymetli sporcunun m a n ya p k t'asına d h"l · · ·ı ··f rı.-a beş tayyare de hasara ugr • T t N • .,,.,.,., numara ı ı e azanmı . a ı a ı arazısı ı e nu u-
lılnuştır. Sydney, 7 (A.A.) - ıcare a Be.l'r -bin lira ikramiye kazanan Altın fiatları arkadaşları arasına dönmesıni bü- sunu, Tıirkiye Cümhuriyetinin yi. 

ırı Sır Carle Pago Japonyanı~ num~ralar: 176449 219229 219438! Altun fiatlarında. düşüklük de- j tün sporseverler candan isliy~r. Y---.-H-.--.d-N--.-1---Lıl ne_ Avcupa kıt'asındaki arazisi ve SURİYE - IRAK IiUDUDU ~vustralyadan daha çok mikbladr~ 2?1873. vam etmektedir. Fiatlar h<'r gün Fakat ne yazık kı o elı ayagı baglı azan. amı urı rma .. nüfusile birlikte ıstisna edince, 

l . d n tedıye etmevı tek- k" d h d Avrupadaki iktısadi ka}'Ilakla- • mı yon arasın ı vru· 
KAPANDI ! ·u·n ıstedığı ve bedehnı mu a e e Son dört rakamı (4845) ile niha- muntazaman 15.20 kuruş tenezzıil !bir aslan hcvbl'tile her türlü im- 350 400 ·ı dal< A 

L d 7 ( A 1\.) _ Beyruttan esası uzerın e _ · yet bulan numaralar ikıser bin li- etmektedir. Dün bir al tun 27 lira an an ma rum ur._ • rın ve ticaretin, Almanya veya pa halkının gldasını temin husus-
res~;ı ~;nan ,:tıht>arat ajansına lıf ettığıni beytanl .:tmh'f:~~metıniı ra son dört rakamı (7122) ile ni- 40 kuru a kadar muamele gör. Anlaşılmaz ve derın ruhı sebep- Mihver devletlerinin ıstifadelerıne !arı Mihver devletlerine dü~n bir 
&'<'lrn bıc Lelgıa! lral< • Surıye hu- Nazır, AvllS r~ l ınden tediva~ h;yet bulan numaralar biner lira, mii§tür. ' l lerle müessif bir hadiseye önayak tabi bir hale gelmesı, iki mühim iş sayılır. 

b l d ı esası uzer . i=:::aiiiiaiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii;;:;;iiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiS:ii iiiiiiiiiiiiiili:miiiiiiiiii:iiiiiiiiiiiiiiiiiim 1 t dudunun kapatılmış oldugunu 
1 

• muba e e • ve Japonvaya. ı mİİİİmİİİİİİİi:: meseleyi meydana getirdı. Bırisi, Bilhassa ngilterenin kıt'a.ya tat. 
dırm<'kLedır muhalıf oldugunu l ·tıca İngilterenin denizlerdeki abloka- bik ettiği abloka ile, deniz volla-

. _ k. harpten evvel aktedılmış 0 an 
000 

Kızıl cübbeli adam devamla ,. ~ ""'.- ma karşı hayranlığını gösteren ° 
B · g T r ıye a l ?5() ' sile muhasımlarını yormak, yıp. rındaki tehlikeler hascbile A vru. u ajans - unye ve u - "tl'iaflnda derp~ edı en - · 1 dedi kı: Büyük Zabıta itomaoı: 8 bir harekette bulunmaktan keo- t 

rasındakı hududun açık bulundu. ret 
1 

f .:la mıktarda mal ve- __ _ dini alamadı. ratmak, gıdasız ve ıptidai madde.. padan ngiltereye ve Amerikaya, 
ğunu fakat Surııı:-cten Iraka gıde. balyadan .a . çiınku butıin Anıs - Laumier korktu. Komiserin • Bundan evvelki davalarda Ja- siz bırakmak, bozmak, inhilal hu- Okyanos adalarına ihracat yapıla-
Cek olan seyyah ara Türk arazısın- rıJemiyecehgınlıa·tı fazl":ll"1 Jngılte- ertesi gün yapac:ı(ıı tahkikat onu r-" K E D J ~ . h k k 

1 
b. sule getirerek zaferi kazanmak e- maması dahi Almanyanın planına 

l ıstı sa ca.-ı ,··ırküttii ve Iüzuınundan fazla nıne irço ere er ır ınasuınun h 1 d den geçme!< müsaadesının verıl. tra ya satın aJındıg· mı s<iy- .. . . k d sasına dayanan arekel erin e mu tevafuk eylemektedir 
ınemekte olduğunu il.ive etmek. re ar G o z L u hulıındu<Tunu anlamı \'e bu his vaffa o up, olamıyacağını tayin 

t afından gevcze!ik etmiş olan bedbaht l •• •e J ve;ya bir mucrımıo arşısın a k l 

----t~d-... lem~tır. aktrısin vücudunu ortadan kal- ~ d etmek. Diğeri de, Almanyanın bu. 
dırınak için Çanakakle sokağın• onu hiçbir zaman al atmamışt" * 

ADAM Daima kanaatini teyit eden bir na karşı aldığı tedbirler, Avrupa. Kilometre başına düşen 46 nü. 

T 
g itti. Eve bize anlattığı şekilde da · t"f d d ğ. k kl f t f k l'd k f tt •VE - - delil orta~a çıkmıştı. Bu itibar- ıs ı a e e ece ı ayna ar ve us an ve ev a a e esa e en an-.........-:--...,. ~ Vı'AZ 1 virdiği muhakkaktır. Perdenin ' ald - al • tedb' 1 · da l J "' hil t bo t 

1' "' (' A s 1( E R 1 . " la. içinde dog-an hislere karşı o- ıgı, acagı ır erın yan- aşı aca.,, veç e, mevcu ş op. arlı.asına gizlendi. Fakat odada M F kt ff k. tte • kl A h lk besi" k 
Türkçesi • eridun 

1 
lan itimadı gittikçe artm~tı. ma a, mu\•a a ıye yapacagı ra ar vrupa a ını ıyece '\ \ b" .. k bir yııhancmın bulunduğunu an· . ( · 1 tesirleri anlamak, bilmek. mahsulü tamıı.men temine katı de-

L"b da uyu lıyan kadıncamz !imhayı )·akın- 1 ı Bugünkü gibi neticesı .,.,, o a-
1 Mıhver kuvvetleri J ya ~· '- bilecek bir dava karşısında bu- Almanyanın kendi mem eketin. ğildır. lQ uncu asırda bilhassa Av. 

mu 
•• şkı"JaA tla karşılaşmaktadır ca üzerine atıldı... lunduğu uman kendisini tama- deki kaynakları maaen kömürü, rupa sanayii inkişaf ettirilerek di· 

Jaoine arkadaşının kolunu tesbit edilmiş değildi. nıiyle tahteşşuuruoa terkediyor· demir, çelik, makine, tutya gibi \ter kıl'alar_a ve müstemlekele~ 
ltn emrinde yanın. mı!yoo IJ8ker dilrterek: Arkadaşını müdafaa eden genç du. Haksız bir ithama maruz hu- harp levabımına yarıyan madde· mamul maddeler gönderiliyor, gı. D ün ak§ııma kadar gele-n ha.. 

berlerc göre, r rakta çarpış· 
llJ.alar bir duraklama d..,,,-esı 9"· 
Çİ""1e/ı;Tedır lfanu.nla beraber /11 • 
!ıılı, ltaı><ı kuvt•ı!t/,,rı fııalıyl'C erıııc 

d~ı·a-nı etmekre Ut' Habha11.yP ray .. 
!ıcı:~ mey«aıu cıııanncta. uaztyerte 
11,yılı.zter lehın,, bır nıkt§aJ gortil· 
duQı• bıtdırılmel<l-edır. ,1!ıı.Jıarebe 
devam ernıe~edır Htt 1kr tara1ın. 
d.a Türkıyenm tavasStı.ı t<'k/ıflnı 
kabut eımedıklen anlcışı!makrndır. H cıb~ısıa1t.d4 A mbalagı u.-erı. 

ne şım.aldeıt ve .-enuptım 

l!iırııo.ınekte olan 1 ngılız k11vı·<~len 
hı ·ıbınne 40 l<ıl0'1neıre kadar ya.le.. 
laşnıışlw·dı.- Bu ık:ı kul'l·etm ara· 
Sıt;cJa kaıan lıal~ıın kıt'alarınnı ar. 
ttk te.sLıın .JLtıuık·ım. b~ka ,·art'le-rı 
knhnam~ qtbıdır Ingılızler Habeş 
hareklituıa br.•1n.ı~ naZnT1 !C' !:>akt1k • 
1o.tırıdan Haueşısra11ıfakı kurı·eıı,,. 
r•nı ubyaya •ıak!cın .. kı edırler L ib .~adakı ha.rekata qelnrce, 

Tobrııkta İngılız haua tonı1. 
Yetı artmıştlr So!lumd-0 zayıf kutı
veııer arll.'>-ınd.a mulıar"°"ı.... ot
llıaktcıd.,.. t ngiliz başvekıtini A • 
l>anı kamarasmda söylediğıne gore 
halen Orta Şarkta Gn...mıL Vave. 

bu.lnmıı..ılctlllhr ~ - Ne kadar saçma! avukat Korner meselenin bilhas- luoao bir adamla karşılaştığı 78_ ler, sanayi ve imalattır. Kimyevi da ve iptıdai maddeler getirıli-
Lıb uacta ıkı tararııı da kuvv~· Dedi. Resmi çizen kalem, ka· sa bu noklası.nı ele aldı. Ve 54ize mao içinde büyük bir merhamet mahsulat, boya, porselen, çini, o-1 yordu. 

·opla~ıya ve ııa,.rlıkla~'::ıc bı~~ gıdıu üzerinde kaymıştı. Krokı- şöyle başladı: ve üzüntü hissediyordu. vuncak, kağıt, tuz, ispirto, ziynet Lehistan, Romanya, Bulgaristan, 
ıııı~e (Ol~rııJı u1ua;;.ııııor a.t sim )·apan tombalak gazeteci - itham etmenin müdafaa et- Avukat diyordu ki: eşyası gibi kısmen dahilde ve kıs- Yugoslavya topraklarındaki zira. 

_,. da /1ıqılı:lerm .\Iılwerd.e" .;abırsızlandı. mckten daha kolay oldug'unu ı·u- . d men de ihraca yarıyan mallar, ma. !" d 
1 

. . t"h ,.. ,,. 
ınııır ...... a ı ıcuvvet ıovlıyabuecel<- - Bana bak Jaoioe, dedı, bu- - Hadiseleri iyice tetkik e e- kıneler ve aksamı da vardır. a ı, ma en erı, ıs ı sa,..tı sanaJ• 
d.nlıa I";: akkak gıbıdır .;ımku .4.i· rada sıkılmıya başladığını kabul ~u~:~·l~i ::;::!~eil~~ı:~re :~:~~ cek olursak müekkelimio aley. İtalyanın, İspanyanın, şimdi Yu- ile birlikte Almanya ve İtalya 
IL>n mu a yan Fakat benim huoda hinde toplanan delillerin onun t . topraklarında dahi tanzime ba~lı· 
m.afl v.. 1tal!Ja11ıar ıçın 4'" yan ediyorum. ğım ağır yükü müddeiumuminin lehine döndüğünü görmekte ge- ·ıanıs anın zeytın yağları, Avus- yan Mihver devletleri iktısat, zi. 
·ı. ihraç ve ıkmal limanı vardır. bir kabahatim olmadığı ıçin sen- yüküne tercıh ediyocum. Arka- cikıneviz. Nasıl? diyeceksiniz. urya arazisi de dahil olduğu hal. taat sanayi ticaret adamları, mü-
1 ı B • 7 rub!wı Sol.. den rahatça çalı~mak müsaade- daşımın müdafaasını memnun•· . . de şarap meyve koyun kuzu i ' 1 't k . 1 . 
Trablu$ ve rrı.qa.o:ı. . / tre Arzedeyim: Müekkelim, iddıa _ • • . . • • • tehassıs arı, e nısyen erı ve ışç.ı. 

. k uzakrır 12UO "'' ome 5ın1 ısti~orum... ,..,ııe üzerıme aldım. Jiırı hey- makamıııa göre zavallı bir kadı- ;ek, Sıglr, domuz gı.bı hayvanat !eri uğraşmaktadırlar. Muvaffaki-
lumar_ela~J •l.,11 dıııgazı ıse /ngıliz - Peki, pekı darılma.. etimn muhterem izası. biraz ev- ld • . . k 1 tı ransa, Holanda, Danımarka, Bel-, yellerinin derecesi bu senenin soıı • ., ~ kı · ıerelr. nı ö iırmegı ıyıce arar aş r- k İ ııı~sa maa; ııombar. Genç z yava ça gn · •·el size vicdani kaııaatiıııze gore çı a, sveç, Portekiz, Lehistanla, bahar ve k•• aylarında filen anla. toyyareı,mnnı m .. te . --~ta Dedi Müddeiumumı Laumi- dıktao sonra tiyatrodan çıkıp gi- Ç k 1 k d k" b 1 . d 1ı·ı ..,, 

ma-ıı- 1ntlunn""' - ce•aplarını bildırmcniı liızım .. ,·,·or ve ıııaktulün evine kartvı. e os ova ya a ı enzer erı a ı şılacaktır. dımanıaruıa 1 11- '\i/ıhver kuv- er'nın mücrim olduğuna çokl<1n- gcld ,-, 1 söylendı. Ben de arkada· " . ki 

1 

edilınce mühim yekıina baliğ O· So t R b 
1 

.
1 a·ır Bu <e-raıt a tıtı " · . ı · · h · ı n zitlerinı bırakıyor. Kepen erin 

1 1 
vye usya ve u yo ı e Asya · ' • ,.,, ıhrıyaçla- berı inanmış 0 an ıurı C,\" e ıııın şım Lauınier'nin dnHsını sanıi· 

1 
ur ar .,. 

11 
d h ' 

···t•-nın ıa<e ı·e """- • ·k 1 k üzerındeki parmak izleri i c ha- Bu·ı.-arıstan Yugo·lavyanın Ro. n.aradenız yo i e a ı Yakın Asv. a ~ r:- ı.eı' " k rarak Solt11... on ıkı azasını 1 na ıçın aın 1 1 nıı kanaatinıf' göre ınüdafaa et· f'- ı ... , 

rını "" lımaıı!ııra çı a saM uğra~tı ve katılin idamını lının üzeriodckı çamurlu ayak manyanın bug-day, mısır, kasaplık ı:ıdem.lekedllderile ticaretini, eşya, ıp-
.. k'~·mek. l11gıhz donanması- tiğinıı sö)lüyorum. Kalbimle, izlerı bırer kartvizit değildir de tı aı ma e g d "'b d ı ·-• 

m..a ,ın. l " d d ·ışünü ta:ep l·ltikten sonra ~erine otur dit!tU:ncn dinıağımla siıe bağırt· havvanat, keres~, madenlerile yi. ' 1 a mu a e es~ 
""' dımızcie luikımıyl erıbır',,ı'ır Bı-ı d.ı ~!iiddeıumuıniy• röre hu da- . nedir? Böyle bir masalı hangi ne. Roman,·arun ve Lehıs· tanın devam ettıren Almanya ile Avru. k v it '.\·orum: Huzurunuza getirilen a- d k.k t • 
l·ınce. çok mu• ·u ıılması da •·ada lıafiflelıcı sebeplPrden hıç dam masumdur. Siz bu ma,umu akıl kabule er? Ha ı a i i:e ta- Arnavutluğun petrol kuyuların· panın diğer memleketleri, kauçulı: 
.,aktıyatm lıaı•ada71 yaı bır·ı m••·cut dcg-ildi. Mahkeme lisi.z arkadaşım size söylemi~ bu- dan vapılan 1.stı·fadelerı· Nor"eç dahıl olduğu halde bir kısım gıda d azlıgırıdan ' eıı korkunç. en haksız ithamlar-

0 
• 

oerek tayyare mey anı ı . saloııunda sog-uk bir riız«ar esti. b lunKyor. Bu lıakıkat o kadar a~ı- dem·ırlerını·n ı'nhı·sarın d'a b • ve iptıdai maddelerde fevkalade · ık do ka mıya ~ dan kurtaracaksııı12 ve o ura- ı u ara 
nerek malıdut m tar . i k h k kardır kı iddia makamı bile böy. da kayıt ve tesbı·t ey! k l'zı.ın.. ihtivaçlarla karşıla acaklardır. · -~- ılıtıyacı kar. ddia ma anımın maznun 8 • dan şerefi ıade edilmiş ve ba•ı eme ~ ' 
mahktim o!ı.ı,runu-<>11 1.1 d • ' le bir şeye inanılamıyacağını dır. Ancak bütıin bunların, Alman• -'·t Buna mukab kında yumuşak avranmıyacagı dımdik olarak çıkacak. .. 
~lıymmyac"" ır. . . mailim olmakla beraber idam söylemekle iktifa etti. Halbuki * yayı iktısadi laka sizliğe düşür. 
Kızıldeniz yolu Amerikan. gemile- cezasını talep edeceğine ibtımal Janıoe bu sefer sıcak sözleri· ben kendio12i bir lahza Lauıni- mesi hususuna gelecek kıştan ev-
rine a.ç.Lmı.ş olduğundan Ingilter, ç k · h nın, ıoandırıcı belilgatioin sikle- er'nin yerine koı-manızı Avrupanın kilometre murab. ve! esaslı tarzda fili hüku- mler v•-'Jı.sıra kolaylık.la tayyare ve harp verilmemişti. ün iı er şeye d 'A. k ) .,. 
" 1. ~' .. raıl:ıneo. cinayetiıı sebebı ıyice tini bu suretle ortaya ataıı o a• ' r ""' var baı itibarile mesahai sathiyesi , rilemez, düşüncesindeyiz, maLı:emesi getirebilme ... te .... r. 'T 
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Çörçil dün itimad 
reyi aldı 

(Ba~ tu ;.tı 1 ind sayfada) 

de yer bırakınıyacak şekilde ve
rilmesini istemek hükfımetin hak. 

AVAM 
kamarasında 

İstanbul Gümrükleri Başmüdürlüğünden 

GUmrüklerdekl sahipsiz es ya sat ılıyor 
Türkiye barışın vef k~za ~ıdu l Lortlar kamarasınna 

<.Baş tarafı l mcı ""3 fada) (Baş tarafı 1 inci sayfada) 

k 1 • d • muş yıne ayni mekl~p lalebeoın-n IZa m 1 n a esı 1 r den Arapgırli Kemal Soyman ve harp malzemesi KıZJldenı;; lıman!ar 
(Ba, tarafı 1 iuci sayfada) 

bir şeyi söylememekti.. 

İhale ~ü: 12/5/941 
Mlkta~ı Degerj PC"yi 

(Baş tarafı 1 inci sayfada) İhsan da ağır surette yaralanmış- &eldi. 
bugüu, her iki devlet de Türkiye- lardır. Vak'ayı müteakıp yaralılar YunnnL•tan muharebenın ilk safh 
nin llllluğu yolun doğruluğunu an- derhal Şişli Çocuk hastanesine kal- sıdır. Yunarustandak, zayıatınıız il 5 
larnış görüniiyorlar. Bu dürüst ve dırılmışlardır. Fuat ve Kemal has- kişidir bunların büyuk bır kısmı tahl 
samimi barış siyasetinin dünyanın tanede ölmüşlerdir. İhsan da ifa- ye edilememiştir. 

lmhr. Lira 
168 

Kr. 
90 

Eşya cin!'ri Ambarı 

Lk>yd George'un hukumetin teş
kll tarzı hakkındaki tenkitlerine 
cevap veren Çörçil, şimdiki teşek
külün lrolay ve müessir surette 
~~tığını ve halihazırda bu te
şekkülü yeni tadilata tabi' tutmak 
niyetinde olmadığını söylemiştir. 

Çörçil sözlerine şu suretle devam 
etmiştir 

Lloyd George'a göre, Türkiye 
Alman gemilerinin Ege denizi a. 
dalarını ışgal için boğazlardan geç
mesine müsaade etmi~tır. Hatip, 
·Muharebenin bu hususi safhasın
Ja hayati ve belki de kat'i mahi. 
yeti haiz olan vakıadan. neden do.. 
layı bahsetmediğini sormuş ve 
şöyle devam etmiştir: 

M.KN. 
3127 
3140 
3ı84 

3141 
3191 
32ı9 

3~35 

3039 
3040 

Kilo 
2 
3 

23 

1 
o 
o 

1360 
13 
6 

Gram 
340 
420 
000 

400 
900 
920 
000 
400 
750 

336 45 
524 91 

105 51 
86 21 
86 75 

872 52 
99 58 
73 75 

Lira 
12 
25 
43 

8 
7 
7 

65 
7 
6 

Kr. 
60 
35 
00 

00 
00 
00 
45 
50 
00 

4 masa örtüsü 3 
13 adet ipek entari S 
Ağaç ve deri ile 
mürettep demirci 
körügü, 3 
İpek karyola örtü 3 
ipek mensucat 3 
Teğerli ipek men. 3 
Binek Oto. Müstamel 
Pamuk üzerine ba
Şark halısı. 3 
trrılm11 gemici mu
şambası. 3 
Krem, tırnak cilAsı 

pudra,bryantin 1 

İpek astarlı deri 
kadın çantası ve 
ipek astarlı deri 
mücevherat mah
fazası. 

bu kısmını, harbin fecayünden ko- deye gayrimuktedir biı· halde te- Bundan ,onra Lord M ne beş a 
ruduğunu görüyorlar. Türkiye, 1§- davi altına alınmıştır. Müsademe lçmde General wave!l"ın Afrikada t 
gal ettiği mühim sevkulceyşi vad- netic,esinde otomobil derhal parça- talyanlara 380 bın kişılik zayıat verdi 
yet itibarile Balkanların bir ucun- lanml§ ve şoför çenesinin altından djğini sciylemiş ve bıınlardan 200 blılli 
dan başlıyarak Yakın Şarkın vo hafif yaralanmıştır. Kazadan son- esir, 17~,500 ünun de İUılyan ve yer 
Orta Şarkın her tarafına harbin ra şoför yakalanmış ve alkol içtigi askerlerden ölu, yaralı ve firarı old 
yayılmasına mani olmakla her iki tesbit edilmiştir. Vak'aya Müd- gunu tebarüz ettiııni~tır. 

Libya ve Yunanistan işlen hak
kında verilen bütün kararlar sade
ce hfuliselerin tesiri altında ittifak
la, ser.best bir surette şahsan hü
kfunetin reisi sıfatile mes'uliyet: 
en kat'i ve şahsi şekilde deruhte 
ettim. Bunun neticesi.şudur ki har
bi kazanmadığımız takdirde k&fa
sı lııoparılacak adam benim ve böy
le olmasını tamamen kabul ediyo
rum. Zira Avam Kamarası azasının 
akıbeti barbar galiplerin elinde 
belki bundan da fena olacaktır. 

TÜRKİYEYE GELİNCE muharip zümreye hizmet ettiği deiumumi muavinlerinden Fehmi Lordlar Kamara"' hükumet sözcüs<I 
gibi, buralarda yaşıyan milletleri vaz'ıyet etmiştir. Tahkikata devam nü dinledikten sonr~ mtittefıkan hü 

Türkiyeye gelince, münasebet
lerini fevkalade takdir ettiğimi~ 
ve bu büyük dünya mücadelesin
deki rolü en büyük ehemmiyeti 
haiz olan bir memleketten bahse. 
derken gösterdiği büyük ihtiyat. 
tan dolayı Lloyd George'a teşek
kür ederim. - Alkışlar • Lloyd 
George'un Türkiye hakkındaki en. 
dişelerinı izale edecek olduğum i
ki nokta mevcuttur. Birinci nokta 
Yunan adalarını zapt için Alman 
askeri nakleden ve Çanakkaleden 
geçen vapurlar meselesidir. TürkL 
ye bu vapurlan tevkif etmek hak
kına sahip bulunmamakta idi. 

2956 2 450 76 •ı 00 de bugüne kadar sulhün nimetle- olunmaktadır. küm<lle ;tmıat beyan etmştir. 

2972 o 620 68 67 5 10 
rinden istifade ettirmiştir. Bıınlnr, ---

gün geçtikçe ehemmiyeti daha iyi 65 Fı·yat Mu·· r aka be 
anlaşılan ve kıymetine baba biçi-

3095 o 125 84 73 

1!11 47 
163 10 

8579 73 

& 00 
l 

Safi awı'I ipek 
mensucat. 1 
İpek mensucat 1 
Sun'! ipek mensucat 1 
Adi ağaç bo~ 

lemiyecek kadar büyük hizmetler-

dir. Türkiye, dünyanın hu kısmın- Kontroıo·· ru·· alınacak da barışın ve nizamın kalesi ol-
muştur ve ona dokunulmadıkça 
böyle olmakta devam ederek insa· 
niyet ve medeniyete hayırlı ve şe
refli hizmetler ifa edecektir. Tür
kiyenin siyasetini anlamış görü
nenler, onun istiklalini muhafaza 
etmek hususundaki kat'i azmini de 
elbette anlamışlardır. Bu istiklale 
dokunulduğu takdirde, Türkiye 
barışın değil, harbin kalesi ola
caktır. 

(Gülüşmeler), 

General Vavel'in kumandasın
da fimdi yarım milyon kadar as
ker vardır. İngiltereden devam! 
bir teçhizat dalgası bu bölgeye 
gitmekte olduğıı gibi Habeşistan
da ve Somalideki düşman mukave

BU TÜRKİYEYE AİT 
BİR İŞTİR 

3160 
3170 
1066 

MX.N. 
2062 

3021 
3089 

2634 

f) 

l 
17418 

Marka 
V.llZ 

Adres 
LHw 

840 
630 
000 

No. 
203 
218 

00 
200 

Mıktan 
Ki. Gr. 
2138 500 

13 500 
103 800 

7 
12 

644 

00 
50 
00 

sandık 

Değeri Peyi 
L;. Kr. Ll Kr. 

80720 36 2005 00 

155 35 
67 81 

11 70 
5 10 

l 

Abidin DA VER 
meti de yıkılmak üzere olduğun- Çörçil burada Montreux muka.. 
dan bütün oradaki kıt'aların müs- velesinin boğazlara ait maddesini 
temir bir surette şimalde tahşidi okumuş ve geçen ticaret vapurları 
mümkün bulunmaktadır. Hakikat- hakkında şunları ilave eylemiştir: 

2811 

8092 

00 
JAI 

ll4TI' 

00 
2/61 

00 

38 500 
191 500 

142 000 

326 eo 
1321 79 

275 93 

25 00 
ll4 50 

20 80 

Eşya cinsl 
İpekli pamuk
lu mensucat 5 
Tıbbi a!At 3 
Demir miha
niki makine 
aksamı S 
Alıcı radyo 3 
Telsiz te1e:ton 
aksamı !enni
yesi. 5 
Hususi mar
kalı mukavva 
kutu. 

Amerika harbi· 
ye nazırı te bu tahaşşüt birkaç baftadanbe- cGeçen vapurlardan birinin ada-

ri sür'atle devam etmektedir. tarın işgali için kullanıldığını zan. 8217 RM 2123 20 800 119 60 9 00 Dolu 
filmi 

sinema 
(tran-

1 

(Baş tarafı 1 inci sayfada) 
de de faaliyette bulunmıya başla
dılar. Naziler, .kanun hakimiyeti 
yerine Gestapo hakimiyetini orta
ya atmışlardır. 

Şimdi malfunumuz olduğu veç-. nediyorum fakat Almanlarla İtal
b!le, Almanlar Agedabya'dan ileri yanların elinde yine bu maksatla 
gitmek niyetinde değillerdir. kullanılabilecek başka vapurlar da 

mevcuttu. Bu nokta muahedenln 
Denizlere büiın bulunuyoruz. tefsiri meselesidir. Ve Türkiyeye 

6647 KV 11169 18 200 158 23 14 10 
sit) 
Dolu sinema 
filimi (tran
sit) 1 
DoJu sinema 
filimi ( tran
ait) 1 

Ve Almanlar A!rikada hallettikleri ait bir iştir.• 
bütün meselelerden çok daha çetin Müteakiben Çörçil , Lloyd 

GFMA 6705 1 15 200 157 00 ıı 80 Stimson, Almanların hiçbir insa
ni kanuna riayet etmeksizin aman
sız denizaltı har-bini şiddetle ten
kit etmiş ve demiştir ki: meseleler karşısındadır. İleri ve George'un Türkiye ile Irak ara- Yukanda evsafı yazılı eşya 12/5/941 de sat ıs de Sirkeci Resadiye Cad

pek yüksek iaarruzi kıymette olan sında bir anlaşmadan bahseden edsi Halı antreposu d:ıhilinde Güı:nrilk Satış Müdürlüğünde 1549 sayılı kanun 
Girit ve Tobruk mevzilerini hiçbir beyanatına telmih ederek şöyle hükmüne tevfikan ve 2490 sayılı kanundaki şartlar dahilinde açik arttırma ile 
ri<:'at fikri olmadan ölünciye ka- demiştir: satılacaktır. İsteklilerin belli günde saat 12 ye kadar muktezi vesaiki ibraz 

- 1917 senesinde Birleşik Ame
rika bu amansız rnetodlardan dola
yı harbe girmişti. 

d ··daf tın k · t• d · eyliyerek %7.5 pey akçelerin! vezneye yatırmış olmaları !Azımdır. 9/5/941 ar mu aa e e · nıye ın eyız. cLloyd George her halde İrana · Amerika Harbiye Nazırı, Ame
rikan milletinin fedakarlıklara kat 

gününde transit olarak Muz, Kızmemesi., Hurma satılacaktır. ihale gününden 
Nil vadisi ve Akdeniz için bütün işaret etmek istemiştir. Kendisinin evvel 3 gün zarfında saat 9 dan 12 ye kadar eşyaları alıcılar usulü dairesinde 
kuvvetlerimizle dövüşmek niye- endişelerini bu surı!Ue teskin et. ambarlarında görebilirler. Bu eşyadan maada her ıün mütelerrik eşya satı- !anması lazım geldiği n.oktasma 
tindeyiz. Kuvvetlerimiz ve kaynak- mekle bahtiyarım. Anlaşma Tü=- 11 yapılmakta olup listeler! aalon ilAn tahtasında asılıdır. Teldon:23219 işaret ederek nutkuna nihayet ver-
larımız bu vazifeyi ifa edecekler- kiye ile İran arasındadır ve Türk- <3575> miştir. 
dir. İran hududunun takviyesine ait ~-==========-----==--=-====! NUTKUN AKİSLERİ 

tedbirlere taalluk etmektedir. Bu le 'bitirmiştir: Afrika cephesi Vaşington, 7 (AA) - (Reuter) Geçen 102, bir ecnebi subay, müna
kale hatlarının mubafaza.q Jçin Irak'a 
k11aat glnderllmeslni istemişti fakat e
limizdeki btltün Jntaların Nil vadsine 
litmesl leap ediyordu. Kltaat mevcut 
olmayınca da aayesİ. Almanlar plAnlan 
mucibince lrak'a lrlşdlkltrl zaman her 
ıeyi hazır bulundurmak olan Rasid Ali 
n.in mihver lehindeki entr.i.kalanna kar 
f1 kO}'ITlak mliiküldü. 

Cburclt1ll burada sözlerlne istihzalı 
bir eda vererek ,ı!yle devam etınlştlr: 

anlaşmadan tamamen malumatı. Başvekilin asker mevcudumuzun Stimson tarafından söylenen nu-
mız vardır.• tekmil tevziatını yeniden tetkik et- (h..§ tarah 1 inci sayfada) tıık, bütün memlekette derin akis-

Milletimiz yardım için şimdiye mesi lazımdır. Keza harp m~lele- l ler uyandırmıştır. 
kadar yaptığından çok daha fazla- rinl tetkikten ve Başvekile esaslı zaman Sonum chrannda ke ·ner Söylendiğine r nut Ameri
sını yapmalıdır, fakat ha · • va- fikirler vermekten başka vazifesi yapmalanna rağmen, hiç bir düş- kan donanmasının Almanyanın 
kıaları bilmesi icap eder. olmıyan 3 veya 4 Azadan müteşek- man keşif kolu şimdiye kadar İn. hezimet.ini temin iJin ~tlantik mu-

Lloyd George, bugünkü vaziyeti kil hakiki bir harp meclisinin bu- ili zil in ki t harebesıne atılacagını ihsas etmek-
g z mev er e ya aşmamış ır. ted. · 

geçen harpte İngilterenin yanında lunması icap eder. ır. 
Fransa, Rusy.a ve İtalya bulundu- ÇÖRÇİLİN VERDiCt CEVAP İNGİLİZ TEBLİGİ 
ğu zamanki vaziyetle mukayese e- MOLOTOV derek demiştir ki: Ll.oyd George'dan sonra söz alan Nairobi, 7 (A.A.) - İmparator-

Çörçil evveliı Lloyd George'un nut- ı k k tl · k ·h b (8 t f ı · · f d ) 1918 de Amerika da birlikte idi, u uvve erı ararga mm te • aş ara ı ıncı say a a 
kundan bahsederek demiştir ki: 

Fakat şimdi değildir. Büyük Bri- .ği: Birliğinin siyasetinde bir değişik. 
Her zaman meclise şeref vermek ı·k ı · b tt.kl ı · tanyayı zaptolunamaz bir İmpara· ı o mıyacagmı eyan e ı er nı 

üzere salona gı·rişi ""k ehemmiyet Habeş!standa, şimal cephesinde kt d 
torluk haline getirmek ve vaziyeti >- yazma a ır. 

takdi 1 k 1 Lı d Dessie'den ilerliyen kıt'alarımız B · h. ı St ı· · k bizim için uygun bir şekil alıncıya ve re arşı anan oy u miısa ıt er, a ının ço tan 
kadar mukavemet etmek zarure- George'un bu nutku herhalde pek Korama'ı işgal etmişlerdir. Burası beri diğer diploma:ik sahalarda 
tindeyiz. de teşvik edici mahiyette olmamı§- Amba - alagi'nin 50 kilometre ce. bilkuvve Sovyet Rusyanın zimam-

Ticaret Vekaletinden : 
1 - Memleket dahilinde btltwı vıl.lyet merkezlerınde te~k . edılmlş ol 

fiyat mürıı.kabe bü.rolarıtıd.'.l çalıetırılmak üıere 210, 170 ve 140 lira ticre 
kadrolara 65 fiyat murakabe sefi ve kontrülörü alınacaktır. 

2 - Taliplerin yüksek ticaret, İktisat, hukuk, mUlkiye vt:y-.. Ticaret lLo,;esf 
mezunu oJmaları ve memurin kanunwı un 4 cü nHıddtsindc yazılı va~ıfJaı·ı hai.Jı 
bulunmaları lazımdır. 

1 - Tallplenlen lst.onllen evsafı haiz ol:>:nlar. İstanbulda a~,ıacak b 
kursa. tabi tutulacak ve kursu muvatfa kiyetle bitirettk yapılacak imtihan ne
ticesinde ehliyetname alabilenler arasında birinci bentte yazılı kadrolara ta
yinler yapılacaktır. 

4. - Ehliyetname derecelerine göre yüksek mektep mezunları 210,170, 
lise mezunları 140 lira ücretli kadrolara 3656 numaralı kanun hüklimleri dahi
linde tayin olunacaklardır. 

5 - Gerek kursta gerek tayin olundukları vaı.i!elerdc fazla: mesaisi ve 
muvaffakiyeli görillenlere mlll1 korunma kanununun mıaddel 6 ncı maddesi 
hükümlerine tevfikan tam kadrosuna kadar üstün maaş verilebılecektir. 

6 - Kursa kabul edilenlerin ad nıolcı-lne tebl>llat yapılacak kursun b8' 
lamataribi ve yeri aynca ilAn edilecektir. 

7 - Kursa i~tirak edeceklerden İs tanbulda bulunmıyanların yol masrat
Jan ticaret vekaletince temin edilecek ve bunlara kurs devam ettiği müddet• 
çe zaruri masraflan karşılığı olarak yevml:ı-e iki lira hesabile haftalik ve
rilecektir. 

8 - Taliplerin 9 numaralı bentte yazılı malltmatı ihtiva t:den bir istida 
ile en geç Mayısın 14 c1l Çarşamba gününe kadar Ticaret vckAletı ia..<e müs• 
teşarlığı fiyat mürakabe müdürlüğüne müracaat etmJş bulunmaları ıazımdır. 

9 - İstidanın ihtiva edeceği mahlmat fWJlnrdır: l. Adı Ye Soyadı 2. 
Dogum yeri ve tarihi, 3. Evli mi? Çocugu var mı? Kaç tane? 4. Baba.sının ve 
Annesinin adlan, Doğum yerleri, \:e tarihleri, 5. Askerlik: vuziyeti 6. Tab.si· 
llni hangi mekteplerde yaptığı, bunlardan hangisinden diplomaları olduğu ve 
bunlann dereceleri ve tarihleri, 7. Şimdiye kadar hangi işlerde ve ne müd .. 
delle çalı~tığı? 8. Bildiği lisanlar? 9. Daktilo bilip bilmediği 10. Hakkında 
tahkikat yapılmak llzere üç muteber zatın ad ve sarih adresleri 11. Bir adet 
fotoğraf. 

10 - Daha :fazla malOnıat ve ctiya1 murakabe Bursu talimatnamesi> al .. 
mak isteyenlerin ticaret vekAleti iase müsteşarlığı fiyat murakabe müdürlü .. 
ğilne yazı ile müracaatları ilfuı olunur. (2434) (3479) 

TÜRKiYE CUMHURiYETi 

ZIRAA T BANKASI 
Kuruluş tarihi: 1888. - Sermayesi: 100,000,000 Türll ıiı ası. 

Şube ve ajans adedi: 265 

Zirai ve ticari her nevi banka muameleleri 
Para biriktirenlere 28,800 lira ikramiye veriyor. 

Buna binaen tna malfunat atmış ve 
OımalkAr Brltanya bükfımetı bu suikas 
da takaddüm etmistir. Kuvvetll İngi
liz müfrezeleri karaya çıkmış ve Bas
ra'nın şarkında fevkalAde ehemmiyetli 
bir köpı Ü başının kontrolıintl eline al
mıslerdır. Burada bç eilpbesiz uzun 
müddet ve çetin bir surette döğiişmek 
mecburiyetinde kalacağız. Dün Habba
nlye garnizonu bir çıkış yaparak mtin 
hasırları bozguna uğrattı ve kaçmağa 
mecbur etti. 26 Irak sub•yı ve 408 as
ker esir edildi. DÜjmarun zayiatı bin 
kişi oJarak tahmin· edilmektedir, Bel
k de Almanlar biz isyanı bastırmadan 
vııracaklar ve bu takdirde işimiz daha 
zor1aşacaktır. 

Lloyd George bundan sonra Yu- tır. ,. 1 nubunda kain olup italyanla~ın darı olduğun:'. tebarüz cttirm7kte'. 
nanistan harekiit:na geçmiş: • Yu-J Lloyd George Eden ın İspanya, . . A . , fakat bu yem Jestın Sovyet mılletı 1 

R V. h Tü. k. . .k t Adısababa ıle smara ara<·ııılo1<:ı .. . d b'" ""k b" hi t . b 1 nan ordusu Arnavutluktan Manas- usya, ıc Y ve r ıyeyı zı re - . . . uzerın e uyu ır ru esır ıra. 

Bundan sonrası nihat zafer o1acaktır. 
Hiçbir zaman kan, gOz ya~ı. sal ve ter 

den baska br şey vadetmedim. Şimdi 
bunJara hatalar, noksanlar ve inklsar
lardakl tam hissemizi iUlve edeceğim. 
B\itün bunlar çok uzun bir zaman de
vam edebilir ve bundan sonrası nihat 

tır gediğini müdafaa edebileceği mediğinden şikayet etmiştir. Bu <on mukavemet merkezı ıdi. Ah- karak Stalinin nüfuzunu takviye 
bir hatta çekilmeli idi. demiştir. muzakere umumi harici siyaset nart esirler arasında bır general de j edeceği kanaatini izhar eylemekle-

Lloyd George sözlerini şu suret- hakkında bir müzakere değildir. vardır. !er. 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 26 Nisan 1941 Vaziyeti 
ve tam zafer olacaktır. 4alkı~lar> 

Churchill ıunları ilc\ve etmiştır: 
k t i f Lir• P a s i f A 

Atlas •meydan muharebesi.nin 
kazanıldığını söylemek bir hata
d.r. Bu husustaki hüküm verme 
tarzımız, limanlarımıza varan ton
ların adedine dayanmaktadır. Ha-

.:..: 
Altın: Safi kiloını.m 
Banknot. 
Ufaltlılı: • 

Dalıll•Mi lllllıalılrler: 

Türk Liruı , 

Har~leki HalıaMrlen 

72.603,913 

• • len münakaliıtımızı ağır zayiat ba
basına idame ediyoruz. 1942 yılı 
için, Birleşik Amerikada muazzam 
vapur inşaatına güveneceğiz. Bir
leşik Amerikada, bizim büyük in
şaat programımıza ilave edilince 
ıbizi bu seneyi iyi bir şekilde ge
çirecek olan muazzam tcaret va
puru inşaatı hakkında şimdiden te
minat almış bulunuyorum. 1943 yı
lının, eğer harp o tarihe kadar de
vam ederse, daha kolay meseleler 
arzetmesi mümkün ve muhtemel
dir. 

Altın: Sat lk.llogram 12.365,424 

Hitlerin Birleşik Amerika hak
kında hissettiği korku Amerikaya A 
uzun zamandanberi haliı harp ilan 8 
tememesinde aşikar olarak görül
mektedir. 

Geri döneek yendiğimiz tehlike
ler üzerine bir nazar atfettiğim ve 
iyi geçen şeyler gibi fena geçen 
§eyleri de hatırladığım zaman fır
tınadan korkmıya mahal olmadığı
na kanaat getiriyorum. Fırtına var
sın güğresin, tahribatını yapsın. 
Karşılayacağız, yeneceğiz. (Uzun 
ve şiddet! ialkışlar). 

Çörçil'in nutkundan sonra meclis 
itimat takririni 3 reye karşı 447 
reyle kabul etmiştir. 

Altına tabvllı kabı! :ıerbeol dö;.oız-

ı ... 
Diler dövWer V4I borçlu 
bakiye1eri 

- Talı'fııı.ıri: 

.. 
Deruhte odilen evnkı ,..1ı;c11ye 

karşılığı • 
Kanunun 8-8 ci maddelerine tevtl• 
kan Hazine ·ıaratından vllti t.ed17al 

Ben<el&t Cii.zdaDI: 
Ticart Senetler • • 

Ealıa.m ve t&h~!lit eiiaıri.aaı: 

1 
Deruhte edilen evı-akı nakdi· 

• 7enin karşılığı esham ve ıaa. 
vilAt (itibari kıymetle) • • 

• lierl>ell Eslıam •• Talı..ıı&ı: 

A......ıar: 

Altın ve döviz üzerine ayana 
Tahvil.At üzerine avana • • 

• 
• 

Hazineye kısa vadeli avazı&. 
Hum.,.e 3850 No. lu kanuna s6re 
açıl.an altın lı:arıılıklı avanıı 

Hiasedarlar • 
)4.uhtelil: • ~ • • • ' ' 

L!ra 

102.123.212.58 
7.810.511,50 

759.389,56 

323.512,17 

17 .392.957,85 

47.302.994,36 1 

158.748.563,-

20.230.442.-

274.016.403 70 

45.998.676.93 
7.926.616,17 

4 741,69 • 
7.808.722,- 1 

-,-

139.684.926,75 

YekOn 

110.693.113,64 

323.512,17 

84.895.952,21 

138.518.121,-

274.016.403,70 

53.925.293,10 

147.498.990,44 
4.500 000,-

10,490.098,01 

804.660.884,27 
ı T-ua ı931 laribinden iti~ 

Serma,.. 
hUyat AQelıl • 

Adi ve fevkaade 
~usus! 

• 
• 

TeüriWekt .. =+= a.ı 
Deruhte edilen evrakı nakdi,.. 
Kanunun e - 8 inci maddelerine 
tevfikan Hazın~ tarafından vW 
tedlyat • 
Deruhte edilen evrakı ııa1tcıı.,.. 
bakiyesi . 
Karşılığı tamamen altın olarak 
illveten tedavüle vazedilen 
Reeskont mukabill ilAveteıı teda.. 
vüle vazedilen 
Hazineye yapılan alnn karıılıtla 
avans mukabili 3902 No.lı kanun 
mucibince :UAveten tedavüle vaze-
dilen . • • , , 

lllEVDUATı 

Tün Unm: 
Altın: Sa!! lı:llogram 877,150 

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

Safi 1ı:llocram 55.541 930 

Dövb Taalılaüdall: 
Altına tahvili kabil dövlzltr • 
Diğer d!ivizler ve alacaklı K11r1ııc 
bakiyeleri • • 
Muhtelif. • • • • • 

Lir• 
Lira 

15.000.000,-
7.822.019,15 
6 000000,- 13.822.019,15 

158.748.563,-

20.230.442,-

138.518.121,-

17.000.000,-

250.000.000,-

• 

93.500.000,- 4119.018.121,-

68.704.233,88 
1.233.782,03 59.938.015,91 

78.124.167,90 78.124.167,90 

_,,.... 

29.360.289,81 29.960.283,61 
109.398.276,70 

--
YekQn 804.660.884,27 

Zıraat .ı:ıanıcasında ırumnaraıı ve ihbarsız tasarru1 nesap. 
larında en az 50 lirası bulunanlara senede 4 defa çe l;ti1ecek 

kur'a ile aşağıdaki plana göre ikramiye dağıtılacaktır. 

4 A. 1,000 liralık 4,000 L 11100 Adet 50 liralık 5,000 L 
4 • 500 • Z,GOO • 120 • 40 • 4,800 • 
' • 250 • 1,000 • • 

40 • 100 • 4,090 • 160 • zo • 3,200 • 

DİKKAT: Hesaplarındaki paralar bir sene içinde 50 lira. 
dan aşağı düşmiyenlere ikramiye çıkt~ğ: takdirde % 20 fazla. 
sile verilecektir. 

Kur'alar senede 4 defa 11 mart, llHaziran 11 
Eylôl ve 11 Birincikanun tarınlerinde çekilecektir. 

Bakırköy Sulh Hukıık Hiklmlltinden· İotanbul A.sllye İkin<! T.caret 111a.ıı• 
BU/70 Tereke ,. l<emealnden: 40/299 

Bakıköy Emrazı Akliye hastahanesitıde İstanbulda Yeni poshıh " V:1rı ıc ı...- 'tc 
940 ıenesı Haziranından k5nun~vvel 3 No. da ecza tüccarı M hmet GaliP 
940 tarihine kadar ölen 286 basl87a ait tarafından Babaesklde Ecz;icı Ekrem Ot 
~alar 16/5/941 Cuma günü saat 13 1 aleyb.ine ikame olunan 857 1 r ! ı
den 16,30 kadar mezkftr hastahanede 1 ~şun tahsili da~asının eeryan eden talı 
aleni müzayede ile satılacaktır. Talip- k•katı sıraoında. 
!erin yüzde yed! buçuk pey akçesini Müddeialeyh Ekrem Oru. >I< ı ··~-

ki üza ede e Jıı\irak edebilir- hının meçhuliyetine binaen ıl5nen yapı• 
ver~e .. e m Y Y , • lan teb1igat üzerine mahkem<..'<le oa .. 
ler. Ö1u1erden alacak.harın ilfuı tarihın- tı vücut etmediğinden hakkında hukulC 
den itibaren bir ay ve mirascılar üç usulü muhakemeleri kanununun 401 d 
ay zarfında müracaatları aksi takdirde /maddesine tevfikan gıyap kararı ittih3 "' 

terekenin hazineye devir olunacağı i1An 1 z.ile ilcinen tebliğine ve muhakcmeniJ1. 
olunur. (8908) de 22/5/941 tarihine musadlt Perşeınb• 

günü saat 14 talikine karrtr veriln'l13' 
· . .. olduğundan keyfiyet tebliğ akoroına 

ZA YI - 1337 senesınde Kadıkoy k_ııim olmak üzere ılan olunur. (4905) 
Sultanisinden aldığım tasdikname. 

yl kaybettim. Yenisini alacağım-

ı 
dan eskisirı_in hükmii olmadığı i

lan olunur. 
309 Mesih Maşuk Bağrıyanık 

Sahibi: E. 1 Z Z E T, Ne,.riyat 
Direktörü: Cevdet Karabilgin 
Basıldıi:ı yer: •Son Telçaf• 

!lfathaa11 


