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REİSİCÜMHURUMUZ 
.... zA; ... . . 
Stalin yoldaş 
iş başında 

. .. ... .... "",.. + 

'"\ 

Japon imparatorunu, Hitler · 
ve 1 r ak kralını tebrik ettiler 

Souyetla Birliğinin ile 
dünya Komünizminin Şe
li, bugünkü ahual ue şe
rait altında, bizzat iş ba
ıına geçmek zaruretini 
duymuıtur; çünkü hiç ı 
kimse, Souyet Rusyanın, 
fU ueya bu tarafta harb 
sürüklenmek mecburiye 
tinde kalmıyacağını iddi, 
edem«T.· 

ÜÇ DEVLET REİSİNİN TEŞEKKÜRÜ 1 

Y-: Abidin DAVER 

S ovyetler Birliğinde, nıi. 
him bir hadise vuku. 
geldi. Stalin Yoldaş, şim 

Ankara 8 (A.A.) - Japon· 
' N' ya iınparatorunun Z9 l 

1_~3~ 
tarihine müsadii doğum gunu 
miinasebctile Reisicümhur İs· 
met İnönü ile Mujcste Hiro· 

, hito arasında tebrik ve teşek· 
i klirü mutazammın telgraflar 

teati edilmiştir. 
BiTLER tLE TEATİ EDiLEN 

TELGRAFLAR 

'ı· Ankara, 8 (A.A.) - Alman
yanın 1 l\layıs ~·i.m bayramı 

' münasebetile Reısıeliınhur Is· 

met İnönü ile Ekselans Adolf · 
Iiitlcr ;ırasında tebrik ~c tc
sckkürii ınııtazanunın tc]grafw , 
)ar teati edilmi.ı;!ir. 
IRAK"KRALI İLE TEATİ 1 

EDİLEN TELGRAFLAR 
Ankara, 8 (A.A.) - Irak 

Kralının 2 l\fayıs tarihine mü· 
sadif doğam güuli münasebe- • 
tile Reisicümhur İsmet İnönü ı 
ile ;'IJajeste ikinci Kral Faysal 
arasında tebrik ve tcşekklirii 
mutazaınmın telgraflar teati 
edilmiştir. 

İngilizlerlrakta Irak Hari.~iye 
askeri vaziyete Nazırı dun 
hakim oldular Ankaraya geldi 

diye kadar bilvasıta idare etti~ 
devleti, bundan sonra bizzat se• 
ketmek üzere filen 'H resmen i 
başına geçti. Stalin Yoldaş, dün 
kadar, Komünist Partisi Umıun 
Katibi idi ve devletin idaresindl 
resmi bir vazife almamış olmakls 
beraber dahili ve harici siya•e. == lngilizler == : Irak hükumeti : 
bakımından Sovyetler Birliğinin 6 M t "' b 

400 esl·r aldı, top ısırın yap ıgı arış-
dümcninc 0

1 
büinıdi; yalnız ara-

..,, bir serdümen kullanıyordu i g"' t i n a ın e t t i ma teklifini reddetti 
Şimdi, dümenciyi bir tarafa çeke· ı :============ ============= 
rek dümenin başına bizzat kendisi!: 

reçmiştir. Bu değişme acaba, ser· R •t Al" Bag" Suudi arabı"stan 
dümenin yaptığı ufaktefek inhira~. a ş ı ı -
lardan nıı ileri eeldi? Znnnetnu· d ld b"t f k 1 
yoruz. Çünkü Stalin Yoldaş, So~· attan ayrı ı mi ı ara a ıyor 
'et Rusyada, e.ski bir tabirle ·~mı· 
ri mutlak ve bikimi küh vazıye- Kablre, 8 (A.A.) - Orta Şari< İııgillz 
tinde idL Bütün mühim mesclele~- umumi karargAhının tebligi: 

d d 
d'&i olurdu; devletın Irak'ta iğtinam edilen malzeme ara· 

e, onun e '• B' li"' unda 8 top vardır. 400 den tazla esir 
laakiki şefj, o idj. Sov~e.tler ır gı alınmıştır. 
tlenHen kocaman gemının asıl kap· ırak ordusunun, askeri sergüzeşlçlle
lanı olan Stalin şimdi hem kaptan, rln teıvlld ile Habbaniyeye Sinsice ve 

Ge ' • 
h m serdümen olmuştur. mıye, Halnane bır sw·ert<:o hücum ocı- -

.. . ... · dir dümenci de mın.'1 karşı 8 mayısta yapılan ve mu-
IUvaılsı haklın ve, . ire vaffaklyeUe tetevvilç eden harelı:etiml.I 
onun emrinde olduğu IÇ1,?.• ~e~ah den anra, Habbııniye ve Basra'da va· 
röre, vaziyette bir d~gışı~Jık ol· ı!yt oaldn olarak 1<almaktadır. 
mamak lazım gelir. Fılvak.ı, So~- iNGh tzum B.lrrBA XALEsbli 
ıetler Birliğinin iç ve dış sı~a~tı· ZAPTET'l1 
ai, bugüne kadar made~kı yıne Roma, 8 (A.A.) - D. N. B. 
&talin Yolda§ idare edıyordu;, o ırak'\an ıelen haberlere göre, Irak • 
halde, bn zatın Başvekil olm.asıl.e Alman hudud"!'un ,.anında bulunan 
bugünden sonra o siyaset değışmı· Rutba Jtaleainl In&Ulz k\lalan ilial et· 

dü .. e miılerdlı. ~- ...__ 
yeeektir, denilebilir. Bu . şun~ !&AK TEBLIGt 
tloğrudur; fakat Stalin'in bızzat ış 
lıaşına geçmesinin herhalde bir s_e· B<flUI, 8 (A.A.) - Irak tebliii: 
ltebi ve minası olmak lazım geJır. D(lşmBD senneldebbane hava mey· BZal llın!a1U11t 

d h . • h · l ola- h ra eden kıtalanınıza baB-Bu sebep ;ı:a a ılı veya arıc 0anı.rıı mu asa Kıta 
hilir; daha doğrusu her iki sebep kın suretiledb

1
i
1
r ~~:.~:f;,.;:::r.aoııra Ankara 8 (A.A.) - Irak harbiye 

k 1 mız •ıd e ı m~· nazın Naci Şevket bu sabah saat 
birden mevcuttur. Dünyanın pe arı faz]• muka•emetln faydasız ol- 10 50 d T k sil hr' · 

k Ü e daha a . .1 eki'! e oros e spre e şe ıını. 
karıştıiı ve daha karışma zer ur.u anhyarak yenı mevzı ere ç - ' . . 

b 1 d " lih' oda yalnız duğ · D hal mukabil hucuma te- :ııe muvasalat etmıştı.r. 
u un U5U şu m ım a ' .. mişlerdır. er 'dd tll bir top suunı ARABİSTANIN 

Sovyetlcr Birliğinin şefi değil; bu· vessill eden _ıuıaıanm~~r'1zay~at verdlr- VAZİYETİ 
tün dünya komünistlerinin başı o- ç•ı ateşile ~~~m~:ı'b:rııe zayiatımız az 1 Cidd 8 (AA) Irak h d 
1 · · 1 1 · R · m'-'erdir. ,,...er 1 e . . - u u • an Stalının cra Kuvvet erı eıs- ... ır , . . 
hı .,.. · b' d •'ş'klig"in ehemmiyeUld · • Uncil aaJfada) dunda Suudi kıt aları tahşıd edıl-

ı5ıne eeçmesı, ır egı ı (Denrııı.. · · h kk d k' h b tekz· 
h k t kt d ? BUDD bu• dığı a ın a ı a er ıp o • 

are e no ası mı ır , . . 
-'' d k ı· · · k• yoktur b k"l" lunmaktadır. Filhakıka bu haber. 
•"'n en es ırm1ye ım un ' y şve ı 1 . t . 
Sovyet Rusya, belki pek mühim una 0 a Jer tamamıle asılsızdır. bnıssuu • 

Tas Ajansının 

tekzibine göre 

1 • -

Sovyetler 
GarptE 
tahşidal 
yapmıyor 

Japon ajansının ver· 
diği mühim malumatır, 
hepsi esassızmış 
Moskova 8 (A.A.) - Tass ajansı 

aşağıdaki tekzibi neşretrıUştir: 
Japon gazeteleri, Domei ajansı • 

nın Nevyorktan aldığı bir haberı 
neşretmektedir. Bu haber, United 
Press ajansının Vichy muhabirinin 
bir telgrafına göre, Sovyetler Bir. 
lifıinin garp hududlan üzerinde 
büyük askeri kuvvetler tahşid et
mekte olduğunu bildirmektedir. 
Ajansın bildirdiğine göre, Mosko. 
va diplomatik mahfilleri de, garr 
hududlan üzerinde fevkalade bü 
yük m;kyasta kıtaat tahşidatı vu. 
kua gelmiş olduğunu tebarüz et · 
tirmektedir. Bilhassa Uzakşarktnn 
garp hududlarına naklolunnn kı -
taat sebebiyle, Siberya demlryol, 
üzeriıı<ie yolcu nakliyatı durdurul· 

<Devamı 6 üıı<Ü sayfada) 

Amerikanın 2 

mühim kararı 

Ecnebi vapurlar 
müsadere edile

CEBELtlTI'ARIKTA TOPLANAN İNGİLİZ HARP GEMİLERİNDEN BffiKAÇI 

Silah altına çağırı.:-Tobru 
lan vatandaşlar Y:J> 1 

~~~~-~~~ ... ·~----·~~~ 

'a 

Davete vaktinde icabet etmiyenlerle bun- g e V Ş e d . 
ları saklıyanlar hakkında takibat yapılacak ..... --

Alman askerlt:ri kun1 Bir talim devresi için İdarei Ör- ı •evk tarihini geciktirenler hakkın
iiye nnntakasındaki yerlerden si· da ağır cezai hükümleri muhtevi -------- -----
.Ilı altına çağırılan gayrimüslim bulunduğu &ibi lıtanbul, İdarei fırtınaları y ÜZ Ün d en 
»atandaşlar büyük bir şevk ve he- Ödiye mmtakası dahilinde oldu
;esle bu vatani \azifelerini ifaya ğundan böyleleri için a~Tıca Örfi 
git~ektcdi~ler. Yalnız tek~ tük .ba- J İdare Kanunun".n verdii:i saliıhi· 
n kimselerın davete vaktınde ıea- yet ve tedbirlerın tatbik olnnobi· 
bet etmedikleri haber alınınıştır. l leceğini hatırlatmayı faydalı gö· 
Askeri Ceza Kanunu bu gibilerle rürüz. 

müşkilat çekiyor 

rek kullanılacak Fransızlarla) 
1 AlmanlararaTransit geçecek 

k·ıı,. 

Ce belüttarık'ta 
yapılan hazırlığı 
devam ediyor 

Knhire 8 (A.A.) - Askeri mu • 
şahldlere göre Garo Çölünde sen 
saatlerde pek az degi,iklik olm~ş 
tur. Pazartesi geccsı mehtııpta , o. 
pılan muvaffakiyetli akınlar Tob
ruktaki kuvvetli İngiliz gam .zo • 
nunun hareket teşebbüsünü 'elinde 
bulundurduğunu göstermcktcolir. 
Esasen Mihver radyoları da bu 
noktayı itiraf etmektedirler 

mallar için de l sında anlaşma 
ruhsatiye alınacak 

Donanma vazifesini 
yap mı ya hazır ! , . 
Vaşington, 8 (A.A) - Mebusan Mec

lsi, Birleşik Amerika limanlarında muat 
tal dura.o ecnebt vapurların müsadeıe 
ve mili! müdafaa tşll"rinde kullanılması 
için Reisicümhura se13hiyet veren ka- · 
nunu kabul etmiştir. Bu kanun ıimdi 
/ıJ&A Meclısine gitmiştir. 

Mezk:ılr kanun ikasi Alman ve 81 j 

italyan olmak üzere 83 ecnebi vapuru
ııu lstJhda! etmektedir. 
. İKİNCİ KARAR 
Vaşington, 8 (A.A.) - Roosevelt neı 

rettlii bir emirname Ue BlrleıJk Ame
rikadan transit olarak geçecek malları 
da braç ruhsa.tiyesine tabi tutmuştur.

1 Bu karar, Mıbver veya Mihverin dos 
tu olan memlekeUere kaçak mal git

(Devamı 4 ilncü sayfada.) 

- _...,.__ 
Almanlar bir çok 

kolaylık gösteriyor 

Amerika ş ima it 
Fransız Afrikasile 
ticaret yapacak 

Heyeti dün 
toplandı 
An kara, 8 (A.A.) - İcra 

Vekilleri Hey'eti bugün saat 
16 da B~vekil Doktor Refik 
Saydam'ın başkanl!ğmda mu· 
tat içtimaını yaparak ruzna
mesine dahil meseleleri mü
zakere ey !emiştir. 

Şiddetli sıcakla boğucu kum ır

tınaları taarruz hareketini günduL 
"Devam• ' üucü ~ayfada) 

Istanbul kadınları ın 
dünkü faaliyeti 

--------·--------
Açılacak hastabakıcı kursları ve çocuk 

L 1 k 'f · d Jd gu· • (Devamı 4 thırU •ayfada) 
.,arar ar verme arı csın e o u ı z J s için, Stalin devlet idaresini kendi K Q R ...,..,,,....,,,,,,, ..... ,...,......,,,..,,,..,,,...,..,,,..,,,....,.,.,, ..... ....,,.,...,,,,.......,...,...,,..,,,,,,,.,,.. 
eline almıya lüzum görmüş olabi- • Harhı·yedekı· kazayı 

kampları etrafında kararlar verwldi 
(YAZISI 2 NCI SAYFADA) ... • • 4 • . • 

lir. Böyle olup olmadığını ancak • h f C t ID J Ş 
saman gösterecektir. Bugün için, İ D t 1 a 
söylenebilecek ıey, dünya ahvali· --O--- f •• H •• e 
ııin aldığı şeklin, Stalini iş başına Avustralyalılar Yun~- yapan şo or useyın 
relmek zaruretinde bıraktı&mdan seferinde uç 
ibarettir. n is tan d •• k • f d • ı d • 

Filvaki Sovyetler Birliği, bugün, bin asker kaybettiler u n t e v l e 1 l 
istemediği halde, harbe girmek Kablre, 8 (A. 
nıecburiyetinde kalabilir. Geçen- , A.) - Reuter: -~~~~~~--ı~~~~~~~ Amiral Darlan 
lerde, Çörçil, Almanyanın yeni ta· 1 Şimdi ifşa 0

• 
}unduğ'una gö· 

arruz istikametlerini talımine çalı· • 1 ,.. re, mütevei a 
ıırken Ukrayna ve Kafkasyadan da Yunan ııaşve-
balısetmemiş miydi? Harbin uzun kili Koriı.iıı !P 

Kazanın sarhoşluk ve 90 kilometreye varan 
fazla sür'at sebebile vukua geldiği anlaşıldı 

Vichy 8 (A.A.) - Ofi ajansı bil. 
diriyor: 

Amiral Darlan ile Alınan askeri 
ınakamlan arasında Pariste cere • 
yan eden kon~alar neticesinde 
aşağıdaki anlaşma tahakkuk etti -
rilmiştir: 

süreceği anl~ılıyor. Almanya, bu Nisanda lnti· ı .,..~-...--
uzun harbe dayanabilmek için, har ederek öl· 
ham madde, petrol ve yiyecek ba· mOştllr. Bu ın-
lnınuıdan daha zengin toprakları ,. tıııara aebeP 
ele geçirmek istiyebilir. Yahut da taşıdılı mes'u-
lstediklerini tehdit ve tazyik sure- ııyetın abrlıtı 
tile Sovyetler Birliğinin zararına ıı;.orlZI! ve memleketia 
almak istiyebilir. 225 tümen tab· -~~ttı• mısusundııld endişeler 
tnin edilen Alman ordusu ile İta)- geçlrdlıı buııran kwdir 
yan ordusunun büyük kısunları oldui!U ıı6ylen~~ ZA"fIA'l'l 
serbesttir. Sovyetlerc karşı dost ol· 4VUSTllAL 
dukları iddia edilemiyecek olan caınııerra. ı (A.A.) - Awstralya 1 

d Al der Avustralya 
Rumen ve Macar orduları a, • Harbiye Nazırı Spen ' 1 Bl 
ınanyanın emrine münkaddırlar. kuvveUerl başkumandanı Gener~u te~: 
Mihver devletleri, İngiltere gel· mey'den bir telgraf ı:!~;ıı;:,;:.ratorluJr 
nıcden biz gidelim, bahanesile Bal· gra!a na~~n ~vus istandaki zayiatı· 
kanları kamilen istila ettiler;. yine kuVV•~~~ın~~ide::°~~aret bulunduğunu 
Sovyetlerc karşı vaziyeti malwıı 0 • ~ld' 3• 'ıŞtı"r ölüler harp esirleri ve ka· l 1ı.i.~-~ .•------..AL-

k bı ırm · ' . . ilıı l 

ı - İşgal altında bulunan Fran. 
' sa ile ~gı.l altında bulunmıyan 

(Devamı 4 tincü sayfada) 

lan Fin!iındiyada da Alman uv· ı r bu rakkama dahıldır. Bu ın •· 
· · h a yıp a · lan ihraç edlleıı Avus-

vetleri vardır. Sovyetler ıçın ay • ,ebeUe Yunanıs a . 
tl ehemmiyeti mal\ım olan Boğaz· tralya kıtaatınııı 16,000 kiıl olall,iU - 1 

Türkiye Montrö 
mukavelesine 

, sadık kalmıştır 
Alman Hariciye Ne
ı ar etin in beyanatı 

(Yaaısı ~ncü sayiMa) 
Olomolıilin kanıl.an soııralıi parçalanmıs hali ve şoför Hüseyin 

. (YAZ/Sl 2 NCI SAYFADA) 
(Devamı 4 üncü sayfada) ıaııtını5tır, 

Ne kadar öğünsek ye·ridir 
Yazan: Selami izzet SEDES 

Atatürk: •İnan, çalış, öğün• 
demişti. İnanla çalışanların ken
dilerine &Uvendikleri için öğün

meleri en sarih haklarıdır. Bu· 
ııün ne mutlu Türküm diyene 
ııevincile ıuı kaclaı öilinsek ye
ridir. 

Türkiye Climhuriyetinin ku· 
rulduğu gündenberi takip et
mekte olduğu dürüst, açık siya
set, istiklaline bağlılığını nıertçe 
ve gıllıgışsız ortaya koyması, 

hürriyet davasını yekpare bir 
ruhla müdafaası, hak bildiğimiz 
bir yoldan bizi hiçbir kuvvetin 
geri çeviremiyeceğini bütün 
dünyaya teslim ettirmiştir. 

iki seneye yakın bir zaman· 
ılanberi aralarında dolmaz uçu
nımlar bulunan, hiçbir hususta 
ve hisbir noktada birleşip anla
pmı!•an, !tu anlaşmamazlık ne-

ticcsi silalıa sarılan iki bii~·ük 
de\·lctin birbirine du~.na.n iki 
rüknü, ancak Tiirki) eı.in macc· 
radan kaçınan, dolaınbaç.sız. a· 
çık sözlü, açık alınlı Sİ) aseti Üs· 

tünde birleştiler. • 

İngiliz Hariciye Naı.ırı Türki 
yenin istiklal siyaseti ile da, 8 • 

larına büyük hizmet ettiğini söy. 
ledi, Alman Devlet Reisi de Tür
kiye zimamdarlarının realist ,;. 
yaseti sayesinde istiklalini mu
hafaza etmiştir, dedi, 

Türk istiklal siyasetinin her
kesi tatmin etmiş olmasilc, her
gün biraz daha kuvvetli olmal< 
isin çalışarak, inanarak. ne n1ut. 
lu Türkiim diyene sev:.ıcile hN 
zamanki gibi :\lilli Sdimi1in el· 
rafında bölüı nez lıir blitünlük. 
le toplanarak öğünebi\ıriz. Bu 
lıakkıınızdır ,.e bu hususta da 
ne kadar öğünsek yeridir. 



SAYFA-1 9-MAYIS-1941 

--~~~~~~~~--~-~ 
=~=- ~ = - fi!' ·---=-= 
POLITl~A ir? ·~~-) DIS 

Celaleddini Rumi Kimdir? 
Mavi de gÖ%lük 

takanın! 

Y Zly & Ş &KIR Gazeteleri" yazdığına giire tin 
azan : - "' di de siyah gi.tlük ilıtikıin y•pıl 

lstanbul kadınla ının i İpekli kumaş-: 
dünkü faaliyeti 

uhteşem bi 
münaka a 

Yazan: Prof. Şükrü Babuı 
- 79 - yormuş! Siyah göılükleri• pah: 

Anrak, aradan yıllar geçtikten ı İkrar postınau takiloea sağ taraf· !anması, bir bakıma feua lıir şey <' 
f<ınra , Hiisanıeddin Çelebi ile Sul· taki duvarın kenarında (dedegao)a değil, çünkii gözlne siyah gözlii 
tan Veled tarafından kararlaştırı-I mahsus yerler lıulıınur.ı.u. Ve, oda. takıp ortalıgı da simsiyah görmek çalacak hastabakıcı kursları ve çocuk 
lan (Mevlevi ayini)nin, (Karatai) aın - kapıya nazaran karşıya ge- tense ~effaf gnzlilk tıkıp, her şe:v kampları etrafında kararlar yerildi 
medresesinde icra edil<:n ilıadet len - 581 köŞMlne de kırmaı renkli .,]duğıı r•rık ve mahiyette ve bil 
esas ittihaz edilerek, 0 f"kilde tes· (şeyh P".5!u) konulm11ş~ur. Bu liiri bir vib:uhla görmek, elbette k Dün sabah Yardım Sevenler Ce. 
Mı olu11duğunu görüyoruz. p09ttan ıübaren sola doenı yine daha hoştur. Siyah yerine vakı: miyeti İdare Hey'eti Reisi Bayan 

levlevi azizlerinden, salahi~t (dedegihl)ın oturmasına mahsus mavi gö7.liik takıp htt şeyi hava ı Hayriye Lütfi Kırdarın reislığinde 
sahibi zevatın rivavetleriae ana- yerler devam ediyordu. Ve tam ka- mavi görmek de hayli hoştuı Gülhane hastanesi Sertabibi ile Be 

: d h b ·ı ka te d"·f ed d amına mnvi giJ,hik modası çoklar led . v · ı · s hh t · ı · M .. ran, ilk Mevlevi ayıni, a a ası - pırun rş11tna sa u en yer e, ıye ve ı ayet ı a ış erı u.. 
ti. Heme• hemen Kanıtai ınedre- beyaz renkli bir post bulunurdu. geçmiştir. O, bundan kırk beş yı! dürü ve bıızı doktorlar Parti Mer-
se•iadeki ibadd ve ayinden farklı Bır da (Kazancı postu) idi, önce mooa idi. Hatta 0 zamanhr kezınde bır toplantı yapmışlardır. 

k 1 t"k t ma\•i gözliik için gayet meşhur ıı;,. değildi. l<"a al sene er geç 1 . ...,, e· Kazancı pestunun yanında, kail· Bu toplantıda; her hastanede, 
kemnıül etti. incele•ti. Ve niha•et, de türkü vardı: 1 k g · ·· ıı·· h tabak he ' ' "e takımlarını koymıya mahsns bir açı aca , onu u as ıcı ın. 
son eklini ikti•ap etti. f f d d k b . Ma,·i de gözliik takarı.m, ra ve ra ın önün e e a ve pı· şireler kurslar1> nın kaçar devrede 

Hlısnnıeddiıı Ç<lcbi ile, (Sultan şirmek için bir mangal vardı. Raf- Güzellere bakanın! ikmal olunabileceği tetkık olun • 
Vded), höylf'ce esa.,nı vazettikleri tan itibaren, oda kapısına kaderi Gtizel bana bakarsa: muş ve daktilo, katıb, çamaşırcı 
(l\Icvlevi tariki)nde llazreti Mev· ed' Bir temenna çakanın! 
l" . , .. ül. k bi . yine uzun bir s ır vardı ki bura- Lellel lari, !elle! liiri, ,-esaire gibi hizmetlerde çalışacak 
ananın s~yru s 11 "e meşre aı da da, (Matbah canları) unvanını bayanlar için her hastanenin ihti-

kabul ettiler. SıU"kl•rin ruhlarıaı d 1 Ağlarım zari zari! 
kazanan erviş er otururlarılL yaç listesi tesbit etmesi kararlaştı. 

ta.fi)e etmek için lazım olan usul o ı b. ·· b. -ı.1 k 
i~n.i tarif etti""miz bu (meydan r.anıan er, ır sus ft ır .~ 1 rılmıştır. Diger taraftan Sıhhat Ve 

Ye adaba ria et etmekle beraber, > ... ı· . 1 b . .. !'"ki . 
od ) d ·h h ı· a ametı o an u man goz u erı• kalelinin açacağı bu ku"lardan bilhassa 5"maa son derecede eltem- ası ' erga ın en e emmiyet ı ·d·ı . b .. '-rl 
mevkilerinden biridir. Bunun hak· a 1 en, ayram ve seyran gunıc başka her kazada müteaddid has -

miyet verdiler. 11 d d 1 d · t 
kı11da sırası geldiği zama• izahat yo ar a, mey an ar a ışpor a ve abakıcılık kursları açılması tekar-

Hüsanıeddin Çelebi, dendıt. et- verı·ı~ktir. camekanlarla satılır va bütün ço- .. t . t . H ah 
11 

d b 
· Jd f · · bü ~.... . rur e mı.ş: ır. er m a ~ en u ııı o ıığu (hil.i et) va:rifesını · · luk, ço.,uk bunlardaa. bırer tane kurslara üç bayan mecburi olarak 

yük bir vuku( •c ayretle ifa dci· Asıl (Matbahı şerif), bu odanın alıp takarlardı. O vakıt, İstan!>nl· . t k d kti K k 
1 

k 
)'ordu. Cenabı Mevl~~a'ımı, henüz 1 karşıs~n.da.:. yani, binan~ kap~ın- da hakiki gözllık takanlar pek az, ış ıra e ece r. ayma am ı • 
l>erlıayat iken kendı•ıne tevili et· dan gırıldiği zaman, geruş kondo- hatta devede kulaktı. Ondaa do-ı !ar mahalle sayısına g<ıre bu kurs. 
miş olduğu ailesi erkin ve efradi- nın sol tarafıadarır. layı 0 zamanki gözlüklülere ala,. !arın sayısını sür'atle tesbit edip 
le, (Mevlevi cenıaati)nln üzerine (Matbaltı f"rİf)e büyük bir ka- için' hep •Dört gözlü!, d.;.ilirdi. bildireceklerdir. Yardım Sevenler 
kanat gttiyordu. pıdan girilir. Burada, en büyük ka- Şimdi bakıyorum, ben de dahil Cemiyetinin şehrimiz şubesi idare 

te bayan Halide Edibin reisliğind< 
Partide l;oplanmıştır. Bu toplantı. 
da, idare hey'eti azaları yaptığı 
ve yapacağı işler hakkında yar . 
dımcı hey'et azalarına izahat ver
mıştir. 

Her iki hey'et de yarın Partide 
bir toplantı daha yapacaklardır. 
Diğer taraftan babaları veya a. 

ile reisleri askere giden çocuklar 
iç ın açılacak olan k amplar hak • 
kında görü şülmek üzere dün san 
1 l de Parti Merkezi nde bir içtima 

:lmıştır. Parti, Yardım Seven
ler Cemiyeti, Kızıl.ı y , ocuk Esir. 
geme Kurumu ve .. faar if, Sıhhiye, 
Belediye, Vilayet ve diğer alaka.. 
da r daire ve teşekküllerın mümes
sillerinin iştirak ettikleri bu op -
lantıda cÇocuk kampları• ıçi n Ço.. 
cuk Esirgeme Kurumu, Kızılay Ce 
miyeti ve Maarif Müdürlüklerinin 
müştereken bir program 'ücude 
t,«> tirmeleri kararlaştırılmıştır. 

Bu kamplar şehir içi ve dış ı ol -
mak üzere iki sınıfa ayrılarak bir 
kısmı İstanbul dahilinde diğerleri 
şehir hudud.ları haricinde açıla -
a ktır. 

Ayni zamanda, yeni (tarik>i• zanları bile içine alacak derecede olduğum halde İstaııhulda dört hey'etine yardım etmek üzere se
tedriren tekemmül etmesi ve kuv- cesim bir ocak vardır ki buna, gözliiden bol btt şey yok! Fakat, çilen 7 kişilik hey'et dün saat 13 
Vt!tli bir surette kökleşmesi içi• (Ateşbazı Veli)nin ocağı denilir. bu dört gözlülerin hepsi de her- •--------
de maddi ve manevi bütün kudre- Bekta.J tar'k' ,_ old • .b. hangi bir işte gözlerini dört açan-
tin. · f-,· _, " 1 ınue ugu gı ı, ı la d ··ıd· E" ·· 1 1 dı, d""rt ı sar .,..ıyon1u. M levil r,- d b k ( .._ d- r egı ır. ger oy e o say o 

ey e ue e u oca mu .... a ·· l··ı··kt h ı· k d h"b· l Artık, Jlazreti Mevlalli'aın Ü·' des)tir. goz u u e ayı ı em sa ı ı o an 
barek ııiİ ını ihtiva eden muhitin ben, şimdi hiç değilse edebiyatın 
üzerinde, yeni bir dergah kurulu· Matbehın aai tarafında iki oda orta hallileri arasına gkmit ollll'-
Y">r .. (ayini şerif)lerin intizam ile vardır, dum. 
iera edil~bilıne•i için, icap eden (Daha Yar) Oamaft Cemal KAYGIL/ 
teniltat almıyordu. 

Çöp fırını ha
mam da ısıtacak 
B i r göçmenin keşfi 

çok muvaffak oldu 

Lüks mağazacı· 
lığa talip çok 

Sınıflandırma işi Pa
zartesiye bitecek 

1 
lardakar haddi 
Komisyon top tan 
ve perakende aza. 
mi miktarları 

tesbit etti 
Fiyat Mürakabe Komisyo • 

nu dün Ticareı Müdürlüğünde 
toplanmış ve ipekli mensucat 
fiyatlarını tetkik etmiş ve aza
mi kıir hadlerini tesbit etmiş -
tir. Verilen karara göre top _ 
tancıiara yiızde 15, perakende· 
ciye de yüzde 20 azami kılr 

haddi bırakılmıstır. 

Bu suretle bu cins mallar Ü· 
zerinde yapıl aeak sat ,şlarda 

kar hadlerı de faturalara· geçi. 
rilecektır 

Anadolu ya 
gidenler 

Trenle nakliyata ait 
hazır' ıklar bitti 

---<>-
Trakyadan verilen 
beyannameler de 

tetkik edildi 

IE5'\ arlime11to ,.e hürriyet 

ar---' sistemHııe şer~f \•erecek 
bliyük bir miinal ·~ 

Lendrada AvaRI ve Lordlar Kama. 
raJaruıda cereyan etmiştı.-. 

Harbin bu ea nazık s»:ıhasın4• 
hükumet mttli•e vaziyet hakkın· 
da izahat vernıi~ bazı m b ·uslar 
çok ince sı1aller ~orınu~tur ... tüı.a
keratın tam safhaları he ıı. alı•· 

mamış olmakla beraber münakaşa
lara Umumi Harp sırasmda Baş· 
vekillik yapmış ve zaferi istihsal 
eylemiş olan Loyd Corc ve eski 
harbiye uazırlarından Belisa söz 
almışlar ve esaslı teRkitlerde bu· 
!un muşlardır. 

Vaktile Liberal fırkasının sefi 
olan Galli Loyd Corc harbin umu
mi idare tarıına itiraz etın bila. 
kis siyasi ve askeri nokt. l, l'dan 
tenkitler ileri sürmü tür, E sen 
kendisi de ınemlckct:nı hii)·le mu· 
azzam bir bid•rcde i i ıdare cd f!
rek parlak neticeler alnı.~ bir zat 
olduğuna göre, bu sözleri daima 
gerek Biiyük Britnn) a i ndf' ve 
gerek ecnebi memleketlerde itina 
ve dikkatle dinlenir. 

Eski Başvekil siyasi bakımdae 

Türkiye, İspanya, Vichy ve Sov· 
yet Rusya hakkında 11.ırici ·e Na
zın Mi!;ter Eden'in sözler·ni çok 
müphem gayrivazıh bularak neler 
istediğini ve hükümclten ne gibi 
bir ifade tarzına intiznr eylediğini 
atideki cümle ile izah etmiştir: 

·Türkiye ile munasebctler hak· 
kında daha fazla şc) lcr, İ panya 
hakkında birkaç ey, Vichy hak· 

Hükumet hesabına Anadoluya kında birçok şeyler ve Sovyetler 
gitmek için beyanname vererek bi Birliği hakkmda da daha fazla baıı 
!et alanların Çanakkal€, Armudlu şeyler bulunabilirdi., 

Hazreti Mevlana'nın pereııtişkar
Jarı. bütün bu tertibat ve teşkilata 
büyük yardımlarda buhınayorlar •. 
bir tara(taıt yeni dergiıha paralar 
yagdırırlarken, diğer taraftıuı da 
lıağlar, bahçeler, bostanlar, hanlar 
ve hamamlar vakfederek dergiihııt 
varidatını arttırmıya çalışıyorlardı. 

(MAHKEMELERDE ve POLiSTE J 
Evvelki gece Harbiyedeki kazayı 
yapan şoför dün tevkif edildi 

Şehrimizin muhtelif semtlerinde 
inşa olunacağını haber verdiğimiz 
yeni çöp fırınları için Belediye Re 
isliğince Koorcünasyon Hey'etine 
müracaat edilerek ~ta müsaa -
de istıenilın.İ§tir. 

ve Gemlik mıntakasına mürettep Ayrıca Loyd Corc Türkiyeye ta
olanları dün sevkedilmişlerdir. allô.k eden bir eokta hakkında da 
Mersin vapuru saat 9 da 4255-4274 müstakillen izahat verilm<'sini di· 

Fiyat Mürakabe Komisyonu lüks bilet numara]arı arasındaki yolcu.. leyerek demistir ki: 
mağazaları hakkındaki kararı kal- lan almıştır. Armudlu ve Gemlik ·Türkiye Alman gt?milerinin E
dırdıktan sonra mağazaların sı • ınıntakasına gidecek olanları da ge denizi adalarını iş~al icin Bo· 
nıflara ayrılmasını muvafık gör - saat 16 da hareket eden Marakaz ğazlardan gAçmesine müsaade el· 
müştü. Bu itibarla mağazalardan vapuru götürmüştür. miştir. Mösyö Eden muharebenin 
istenil<ın bazı malumat Komisyona Pazar günü başlanılacak olan bu hususi safhasında hayati ve bel
gelmiş fakat bunların tetkik edil - trenle sevkiyata aid tekmil hazır- ki de kat'i mahiyeti haiz olan bu 
mesile mağazalardan bir çoğunun !ıklar ikmal olunmuştur. Bu ka • vak'adan neden bahsetmedi.• 
birinci sınıf olmak istedikleri an • tarlar yalnız üçüncü mevkilerden Hariciye Nazın hitap kendi•ine 
!aşılmıştır. Komisyon mağazalar - tertib edilmiştir. Yalnız hasta, ih- tevttcüh etmekle beraber pek kısa 
dan bir çoğunun t:ekl!f erını red . ti ar, amile e m:ıi ll1 r ·çin her bir mukabele ile iktifa eder~k ve 
detıniştir. katara 2 tane 2 nci mevki vagon •Sözlerime hakim olan cihet düş· 

Bu hususta 52 bin lira ayrılın.İ§· 
tır. Müsaade alınır alınmaz faali • 
yete geçilecektir. Diğer tara<ftan 

Kazanın sarhoşluk ve 90 kilometreye varan Ali isminde bir muhacir vatanda-

1 ·· r b · • " • ~ ilk aera bil" recrüoe mahlyetin-

-Cenabı Mevlanii, - ber Türk a..ı
zadesi ~iti • son dere<:ede misafir· 
perverdi. Ziyaretine geleale.-i, güa. 
!erce misafir ederdi. .. Hüsameddin 
Çelelıi, mubtaem pirinin bu wıul 
.... adetini muhafaaa ve tekemmül 
MtirGi, Şimdi ole, Mevliıaa'nın (tür
be)sini ziyarete gelenlerin. kabulü
ne mahsus olınak üzere, yea_i mi
safirhaneler yaptırdığı cibi; (der
ph) ın asli e.-kae ve dervişanınm 

ikameUeri için de, müteaddit hoc· 
:reler inşa ettirerek ilk Mevlevi 
dergiılıma bu .... etıe hi.r şekil Ve&:· 

ıli. 

f aza sur at se ebıle vukua geldıgı anlaşıldı de olmak üzere Edirnekapıda yap 

Evvelki gece saat yirmi iki bu - ı yeye verilmiıj, nöbetçi sullı mah • tığı ve çok ucuza mal edilmesine 
çul<ta Harbiyede vukua gelen ve kemesinde sorgusu yapılmıştır. Hü ı ra~en büyük istifadele.: temin 
iki kişinın ölümü, bır kişınin ağır, seyın sorgusu esnasında, fazla iç _ ettığı tesbıt olunan bu çop fınnla
iki kişınin de hafif yaralanmasil.e \iğini, Harbiyede eı,ki Harbıye · l"UJın hararetınden de ayrıca ıstı -
neti<:elenen feci otomobil kazasını mektebi önüne gelinceye kadar fa_d·e edilebileceği anlaşı_lmıştır. Ez 
dün yazmıştık. Şoför Hüseyinin her şeyi bildiğini, fakat, ondan son cumle halk hamamları _ıle fırınlar 
evvelki gece evvela evde soııra da ra kendini kaybettiğini ve hiç bir yakın, mut.tası! yapıldıgı takdı:de 
bir gazinoda ağabeysi Hılmi ve şey bilmediğini söylemiştir. i h_amamlar .~çın ayrıca hararet ıs • 

Mürakabe Komisyonu önümüz • konulmuştur. ) mana yardım edebilecek hiçbir şc-
deki Pazartesi günkü toplantısın· Diğer taraftan bey,'.'-nname ve • yi söylememektir.• diyerek asıl 
da mağazaların sınıflandırma ~ini ren vatandaşların ço?.un~n se_ya - uzunca cevabı kabine şefinin ver· 
bitirecek ve hepsinin azami kar hatten va_zgeçmelerı uzerın_e _Ünye mesine imkan bırakmıştır. 

!erini tesbıt edecektir. Halrer ı ve Fatsa ıle Ak\'akoca, Ereglı ıslre- Mister Çörçil, her zaman medi· 
ı ldığımıza göre birinci sınıf mağa- lelerin': hususi vapur tahrik edil • se şeref vermek iizere salona giri~i 
zalara yine yüzde 50 kar haddi bı. memesı kararlaştırılmıştır. Bu ıs. çok ehemmiyet ve takdirle karşı
rakılacaktır. kelelere gidecek olanlar muayyen lanan Loyd Corc'un bu nutkunu 

Fakat dergihın en mühim iki 
lnemı vardı ki bwıun biri (Matbalu 
f'll'İf), dit-eri de (Semahane) idi. 

(Matbahı §Orif) 

(Matbahı şerif) denilen binaya, 
tam ortasında kapıdan gir ili) ordu . 
Ve burada, binaant uzunluğuaca 
ılevam edea geeişçe bir koridor 
bulanu:.-orılu. Bıt koı-idoruR sat- ta
rafını. binanıa. _ o ccpbeshıi vücude 
cetiren büyiik bir oda te~kil edi· 
yor. Sel tarafı da, asıl matbab dai· 
resini ihtiva eyliyordu. 

S ğ tarafta.ki e cesim odaya 
(meydan oduı) yahut (mey .. aı 
şerif) denilirdi. Ve bu odanıa ka
pısından girilir ı:irilmez, hemen 
sat tarafta bir (Sİ) ah po5t) aıerü
ffk.ılü ki bvu (İhar peııtıı) ,..... ....... ~ 

Mbelliti.: iRFAN D0GAK 

Dünkü ihracatımız 
teyzezadesi üniversite kım ·a şu - Sorgusu yapıldıktan sonra, Hü • tıhsaline !uzum kalınıyacaktır . 
besi talebesinden ihsanla beraber seyin tevkif edilmistir. 
· ı·kı T k · ı ş· ı· Kahvecinin 300 lirasını çalan Hariç memleketlere yapılan sa. 'I' ı en sonra a sımc en ış ıye Bir kamyonun tekerliği fırladı 
doğru gıderken, tek numaralı oto- bir kız yaralandı ' Hasan tevkif edildi. ışiar devam emcktıedır. Dün muh. 

bil' e · 1 a gu Jd - Ge•·en Martın 28 inde Marpuç • teli! mahrcçler için ~18 bin lıralık mo ' r~ ç~ ışm nu 0 ugu Sama!~ a .a r. Ycdı ku leye gitmek.. ' edilm 
halde \'ıf, plaka numaralı olan oto- te olan •oför Cemalin idaresindeki çularda Sabuncu ham cadde~inde ihracat muamelesi kayd . iş bu 

bı l · ara n H b dek· > • • .. 
1 

meyanda Mısıra tütün, İngıltereye 
mo. ının num s r ı ar ıye . . ı ' 3491 numaralı kamyonun sağ ön Mehmedin kahv('sıne muş rı o a- ve Alman yaya zeytın, İngiltereye 
polıs noktasına gostermenıek ıçın l.i•tigi patlamış. lastiğı tutan jant rak gelen İskenderunlu Sıileyman fındık, Çekyaya pestil, elma, ana-
• n_atte doksan kilometre sür'atl_e fırlamış, o sırada yoldan geçmekte • b" l k M h di ı 

k k ld oglu Hasan, ır a,_ra .. ı . e me n I son, Rom_ anya_ya. ba_ lık, zeytın ve g:der en · a ırıma çarpmamak ı. olan 19 yasında Hanif eye çarpa -
çın dırek. iyonu sola kırdığı, bu su rak lrolund~n ve bacağından ag-ır dışarıya kahve goturmesındcn bil.. I nohud gonderılmıştır . 

ti f 1 ·· • 'stifade ~ekmecede bir zarf içinde Belediye muhaıebeciıi döndü re e, aza sur atten ve şoförün I surette yaralamıştır. Yaralı Hani- -
.arhoşluğundan kazanın vukua gel fc Haseki kadın hastanesine kaldı. bulunan 300 lirayı alarak sıvışmış.. Belediyeye aid_ba~ı işler hakkın. 
d . d k' tır. Hasan memleketine gı·derken da Dahilıye Vekaletıle temas et. ıgı, un va a yerinde müddeiu • rılarak tedavi altına alınmıştır. .. ·. . . mek üzere Ankaraya gitmiş olan 
mumi muavinlerinden Fehmi Ça - El ve Ayaklan ezildi yolda uzerınde 150 lira para ıle ya- Bel d. H 

1
· 

1 
· M""d·· ·· 

. . e ıye esap ş erı u uru 
ğıl , beled iye makıne ~ubesi mü - Eyübde Bahariye caddesinde A- kalanmış, dün adliyeye verilmiş. Muhtar Acar dün şehrimize dön • 
hendısi Hüseyin, Emniyet altıncı li Rizanın yağ fabrikasında çalışan 3ultanahmed birinci sulh ceza mah ü~tür. 
iUbe müdürü Faik Abrak ve ad • amelede!l Muzaffer Şatır yağ bas.. kemesinde sor.gusu yapılmış ve Bel d. v·•, 

1
. . ali 

1 d kt E K d .. . e ıye ve ı ... ye ın yenı m 
ıye o oru nver aran a.n mn· kı makinesinde çalışırken malcine- tevkif edil~ıştır. Hasan, sorgusu vıl bütçeleri Hey'eti Vekilece tas. 

rekkep hey'et tarafından yapılan nin top kısmı d~müş. el ve ayak- >ırasında hıç bır şeyden haberi ol. dik olunmuştur. Bugünlerde şeh • 
keşif netlce&ınde anlaşılmıştır. !arı ezilmiş, Balat hasUııeaine kal.. ~adığını, Mehmedin parasını çal - . . t bl . d"l kt 
Şoför Hilleyin, diin a.qaaı. adli.. dırılmıştır. madığını söylemiştir. rımıze e ıg e ı ece ır 

sem. Çunkü içimde toplanan zehiri sabahlasın umurumda bile değil.. kamyon elektrik 
ancak göz yaşlarımla dı§8T1 akıta. çünkü o artık benim hiç bir şey:im .. ı d • w • İ 
biliyorum. hatta teyzezadem bile değil anla- ıregıne çarp ı 

Tekrar odama çıktım. Feride ait dınız mı?! .. 

ne kadar hatıra varsa hepsini bir Annem mütemadiyen ağlıyor ve Bir amele başından 
araya topladım ve onları da aşağı aynı zamanda uysal olmamı rica 
ındınp anneme teslım ettun. 1 ediyor. Fakat ben bugün hiç kim· ağır surette yaralandı 

- Bunlar da gidecek anne!.. Fe. senin arzusuna itaat edemiyece. Şehzadebaşında Vidinlı Tevfik.. &lehi Romu.: 17 
ridın ismı bugünden itibaren evi- ğim. Bütun ~uurum ayaklanmış. paşa caddesınde 7 numaralı evde 

Eve geld iğim zaman art.k hiç - Bunu kendisine yollayın an- mızde dolaşmıyacak.. Babam ge- iradem son haddini bulmuş.. hiç oturan 1592 sicil numaralı şofor 
bi7 şey sanclamıya lüaımt görme· ne!. Arlık benim bundan sonra lince de h€r §CYı anlatırsınız. Ben, bir şeyi gözüm görmüyor. Nihad oğlu Şevketin idaresindekı 
ıiim ve ber şeyi anneme a!lıalrnıyıı Feridle hıç bır alak.am kalmamış.. h.ayatma gireceğı":' :rkeğın evve. I Biraz evvel Feride ait son iki ha. (Merzifon 11) pliıka numar lı, içe
_,bur oldum. tır. Teyzem bıle evimize gelecek la dogru ış gormesını ~sterdım . Ba.. tırayı da gözümün önünden kal· risi boş zift varillerile dolu kam. 
Beruın bır hafiadaR beri taham. olursa sakın beni çağırmıya kalk. kın onun hakkında bır çok şey ı· \dırdı F k t b 

1 
ke d. \yon Yıldız yolundan Beşiktaşa i . 

·· l t ..... f k d • d k lb. · k ·tt· h t•" ·· 1 ·mı E _, m. a a un arı n ısıııe ınu e• 1g.m "" ce aya a Ul(:&gız mayın .. so•ra onun a a ını ı- şı ırn, a .a goz erı e onu m..,. . • . nerken frenlerın bozukluğu yüzün 
~ dayanamadı ve leesı;tirunden rarak hepınızı uzerım. Halbuki denen kadının yanında gördiığüm yollamak nıyetınde olmadigım ı- den yol kenarınd:ıkı 3050 numara
sarıırmıya baş•adı. Fakat ben <>nun 1 ben yalnız oğlıına kırıldım v-e işte halde irackme güzelce sahıp ol· çin odama götürüp bırakt.m. Ken- Jı elektrik dıreğine çarpmış, kam
sararıp uzulmesıne eheaunıyet bı- şimdi de her şeye son veriyorum. aum ve net1<:eyi bekledim. O ise dı biıyük portresi ile, nişan hıitı- yon hasara uğramış, kamyonda bu 
le vermeden, hiıdıaeyı başını:Wın Annem ağlamıya başladı. Aldı- benim hıc bır kabahatım olmadığı rası olan bır aradakı resmi- lunan ameleden 1·7 yaşında Urfalı 
l60llUna kadar anlattım. rış bıle etnl<!dım . Bir haftadan beri halde, olmıyacak bır bahane ıle mizin; herkesın girıp çıktı - Süleyman oğlu Dursun Ali Sevcr-
Beyoğlundakı koııuşnıalarımızm !:>en ağladım biraz da o goz yaşı eadd<! ortasında ikı senelik sevgi.. ğı mısafir odasında durma. can başından ağır surette yaralan-

hiıhi. tıesil-ı altınc:Uıyd1111. Annemın döksün ..., çıkar bundan .. kızının mı ayak altına aldı, beni tahkır sı tabiidır ki beni sakacak .. ge. mıştır. Yaralı Dursun Ali Beyoğlu 
ünı taulik içinde Yerıdl~ t.eeellıye hayatı bir )ıiç olup izzetinefsi hak. ettı. Bunlar onun zaten tasavvur lip gidene onun hakkında boş bir belediye hastanesine kaldırılarak 
güle.fek yukarıya ç. ıktım. ~. &!rkaç sız yere çiğnendık<en sonra, gi.ırı. edip fırsat beklediğı şeylermiş.. izahat verrneğe kalkışacağım .. bu l tedavi altına alınmış, şoför yaka • 
ııuı ~~I . gar~ gozune bı· ı 1el'Ce a~lansa yerıcür. Fakat ~n 1 ıştıe bugun arzusu!'a kavuştu. Bun. ~~ple onları hemen ındirip göz.. lanmış, hadisenin tahkikatına müd 
rakt13lJll nışan yuzugaaa alar_a1

• şımd.i aglamıyorum. Herhalde goz- dan sonra ıı;tedigı kadın peşinde onunden uzaklaştırdım. deiumumi muavinlerinden Orhan 
tıtknır llŞ&ğıya indim. lenm kunıd.u. Kefke ağlıyaeil· gezsin, istediğı kızla baloya ı:itsııı. IDalta v•) Köni el koymuştur, 

yolcu, posta vapurlarına binecek • herhalde çok teşvik edici mahiyette 
ler,dir. KPndilerine meccani bilet. görmemektedir. Başvekil diyor ki: 
!er verilecektir. •Mösyö Eden İspanyaya telmih 

Diğer taraftan Tekirdağ, Kırk - etmemi~se bunun sebebi bu mem
lareli ve Ed irne \'ilayetleri halkın- Jekct ha '·ında birçok haberlere 
dan Anadoluya gitmek isteyenle • malik olıııadığıınız ,.e yahut söy
riıı verdikleri beyannameler dün lenecek şeyler olmadığı manasını 
de vil.3yette 3 ür.cü umum müfet. tazammun etmez. Fakat ispanya 
!işlik memurunun ~tirak ettiği bir hakkıııdaki şeylerin şimdiki işle
toplanlıda tetkik olunmuştur. Te • rimize faydalı bir şekilde nasıl tet
kirdağ viliiyelinden verilen beyan rih cdilebilccegiııi anlamıyorum. 
namelerin tetkiki dün ikmal olun. Sovyet Rusya hakkında birçok 
muştur. Kırklareli ve Edirnelilere , şeyler söyltınebiUr. Fakat bunları 
aid bulunanları da ayın 15 ine ka. söyliyerek herhangi bir fayda el
dar bitirilecektir. Bu vilayetler · de edeceğimizden emin değilim. 
den sevkiyata ay sonunda başla • Bu suretle Sovyet hükfurıetinden 
nılacağı anlaşılmaktadır. teşekkür alacağımıza da tamanıe• 

iki ihtikar ıaçluıu mahlı:Wıı 
oldu 

Tünel başında 516 numaralı bak
kal dükkanında çırak Şebinkara -
hisarlı Hasan azami fiyatı 90 ku • 
ruş olan kaşar peynirini müşteri 
sıfatile dükkana gelen belediye 
ktisad miıdürlüğü mürakiplerirıe 

100 kuruştan satmak istemiş, ya • 
kalanmış, adliyeyE!" verilmiştir. 

Dün Asliye ıkinci ceza mahke -
mesinde muhakemesi yapılan Ha. 
an 25 lira para cezasına mahkum 
'dilmiş, ancak, yaşı küçük olduğu 
.;in, bu ceza 16 lira 60 kuruşa in • 
lirilmiştir. * Çarşıkapıda helvacı Ya ar be 
·az peyniri fazla fivatla sattığı i • 
·in yakalanarak adliyeye veril -
niş, dün asliye ik'nci ce'a mahke. 
"Ttesinde muhakemesi yapılmış, 25 
lira para cezası ödemesine ve dük· 
'canının yedi gün müddetle kapa _ 
hlmasına karar verilmiştir. 

Naftalin ihtikarı batlamt1 

Mevsim dokıyısı e naftalin satış.. 
an artını tır. Bunu fırsa t bilen ba 
. ı perakcndectte.- fiyatları 150 lru. 
11şa kadaT çıkarmışlardır. Halbu. 
•· mernlekelıle bol m;ktarda naf • 

talin ırioltu mevcud oldugımdan fi. 
1aruı arlmaaı i~itaıbil görül -

niipir. 

kani bulunmuyorum., 
Bu Sovyet Rusya meselesi hahr· 

!ardadır ki Loyd Corc için hayati 
ehemmiyette bir hadisedir. Çünkü 
daha 39 EylCılünde o zamanki Baş· 
vekil Çemberlayu Lehistana t.I· 
man ordularının girmesi ilzerir.e 
harp halini ilan ettiği vakit Avaın 
Kamarasında yükselen ilk itiraz 
sesi yine bu eski Başvekilin ağzın· 
dan çıkmıştı ve o zaman ihtirazl 
kaydını §11 tarzda ifade eylemi<ti: 
•Muhterem Başvekil bu muhare• 
beye Rusyasız olarak mı giriyor?• 

Mister Çörçil sözüne devamla 
Vichy hükumeti hakkıııda da ,öy
le idarei kelam etmiştir: 

•Vichy'de olup bitenlerin hazin 
rn dünya tarihi üzerindeki elim 
rtl.i~leri üzerinde uzun uzadıya 

durmak mümkündür. Fakat bu 
mü'lim manzara ı"ıerindc ısrar 

tnıek!e birçok feyler kazanacağı· 
nırı:ı hakikaten zannetmiyoruın.• 

Bundan sonra Başv"kil Türkiye 
hakkaıdaki noktalara cevap ver· 
miştir: 

•Tilrkiyeye gelince münascbet
luiai, fevkalade takdir ettiğimi,; 
ve bu büyük dünya mücadelesin· 
deki rolü en büvtik ehemmiyed 
'haiıı elan bir me;,,l ketten bah•e-
erken gösterdiği hlilıl' hl'\ attan 

, k1 · r: -ıe ... dolayı Loyd Corc a t .ur 
(Devamı ıiçuucl ı fo.da) 
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Vilkinin nutku Stalinin yeni 
vazifesi Berlinde Hitler kendisin' 
alaka uyandırdı koruması için 
Alm~iye Ne- ilahına yalvarsın 

t. . b 1 
zar c ı nın eyanah Hitler bi:ıım kadar 
Bertin 8 (A.A.l - Yan resmi 

bir membadan bildirilıyor: kuvvetli bir devletle 
Stalin"in hulk komıs.,rler hey e:i karşılaşmamıştır 

lrisliğ inc tayın ed i ldiğ; haklunda 
Mas.kovadan •erilen lıaber Bertin Nevyock:, 8 (A.A.) - Dün ak,oU< ., 
&iya•i mahfillerınde çok büyük bir Madıson Skuare Gardersde yapı.
atah uyandırmıştır. lan bir toplantıya 18.000 *'ifi ıştır•~ 

Alman hariciye nezareti, yaban- etmıştir. 
e ı gazeteciler tarafından sorulan Toplantıda hazır bulunan Van-
&u a lrere cevap olarak Sovyet kay- del Vilkı, demişt.ır .11.1: 
tıaklarına nazaran bu değışiklik se Gittikçe artan Amerılı:aıı iııtihsıı
b,.binin Molotofun halk komıserler !il.tının lngiliz adalarına varmasın • 
hey'eti reisliğinden çekilerek bü • temin bakımından Amerika JAı;uT. 
tlin faaliyetini hariciye komiser _ gelen tedbirleri alırsa ingıltere za
ligıne hasretmek arzusundan doğ'- feri kazanaca:lttır. 
d ıığu söylenmişti r . Amerikanın zayıf olduğu vey& 

Berllnin ne resmi, ne de yan res- harbe fena hazırlanmış bulunduğu 
nıi mahfillerinde bu Sovyet beya. hakkındaki mü!Ahazalan reddedi
ll&tına htç bir şey i!Ave edilme_ yorum_ İngiliz imparatorluğu ile 
lll ektedır. Amerikanın Hitleruı ~e fa.b~

İNGİLTEREDE 
Londra 8 (A.A.) - Stalin'in 

Sovyetler Bırllğı komıserler hey
etı reısliğlne tayini Londrada Rus 
:Ya n ın dahJll bir işi olarak telılklri 
~lmektedır. 

Küçuk haberler 

larının maharet ve kabillyetlIU -
tihsaI.at bakımından geçebı.ıeceltle
rini biliyorum. Hitler luçbır zaman 
bizim gibi bir millete rastlamamış
tır. Hıtler kar~ına çıkacak acı tee
rübeden kendısıni koruması ıçın. 
kendısınin İ!ihı olan putperest 
nahına yalvarsın. 
Tarıhın ak.ışı. boyunca h>~ mil

let Amerilı:an milletı kadar lalY

vetli olmamıştır·• 

Amerikada 
Alman tabeası 
tevkif ediliyor 
Tra nsocean ajansı 
müdürü tevkif edildi 
Nevyork 8 (A.A.) - Stefani a • 
ansından; 

· Federal zabt ta, Alman tebaası • 
!llil kütle halınde tevkifine devam 
,ımektı>dir. Şimdiye kadar 250 Al
-n an tevkif edılmiştir .• Bunların a
·nsrnda Transocean ajansının mü. 
Jıirü ile müdür mwtvıni Zapp ve 
Tonn da bulunmaktadır. 

in gilfere üzerinde 
23 Alman tayyaresi 

düsUrUldU 
Bristol kanalı mın
takasında ölenlerin 

sayısı çok fazla 
Lmıdra, 8 (A.A.) - Ögrenilılli!n• 

gere, bu gece B~ Brltanya Uz.erinde 
2i dtlfm&n tanaresJ du.unıımüşlür. 

iNGİLTEREYE VAPILAN 
.HÜCUMLAR 

Loudra. 8 (A.A.J - Ingiliz hava ve 
da.biU emnJyet. nezarettenoın tebliği: 

Du,ımanın !ngiltere Uzerınde dün ge
ceıı::ı bava t.aalzyeu bılyill< nulcyasta 
olınuŞtur. Mersey sahtllerı, Ingılıerenin 
şimaU garbt mınta.k.aaı, Humber nehri 
mınt.aka.st, §llllall Şdrtd şebır~eri ve 

• BOkrea: Yahu d ilere veya yahudJ ı 1 s· Brıstol kanalı D\J':') tak.a& Alman hava 
tlrl<eUerme vertlm ı~ olan radyo ruhsa- talyan ar ıra tıücumlarııu.n bdşlıca hedeflerini tes-
ttyeıe:rt btr emu·name lle ibtal olunmut Jd kil etmışlerd.ır. Genış mık.yasta hasar 
lıır . Radyosu olan bOtün yatwdiler ma- adasını 8 ı olmuştur. Şimdıye kadar alınan ba-
luııo!erini polise !eslim edeceklerdir. Roma. 8 (A.A.) _ Sıefani aj.~- berler insan zayiat mıktannın da faz:-

• Vaşington: Ziraat Nazın wlckard. sının n--'os'tan a-diğine gore, la olduğunu göstermekt.-dır. 6d nvu ,;· - BRESITEKİ GEMİLERİN -'l!J:BB'l't 
ılnç verme ve kiralama kanunu mu- İtalyan kıt'aları Silrland adalar. C!bınce İngilıereye gönderilmek için yi- Si Londra. 8 (A.A.) - Gneısenau ve 

•""'1< maddeleri mObııyaa etmek nzere grupundan en mühimmi olan - Schanborst Alman muharebe kruva
bı,. İngıltz _ Amerikan muhtelit ko- ra'yı da çarşamba günü işgal et- rorleruıın dün gece Brest'e yapılan 
tıi'.eoı teokil edilruğın.i blrunnıştır. mışlerdir. bava hücumunda İngiliz bombarduuan 

tayyarelennın attığı bombalardan tam 

• Newyork, (Stefani): Federal za- • TokYO' Domei ajans\Jlm bild'Lrdiıt- isabet aldıkları öğrcnilmışuı· HUeumun 

r=- BUGUN -"\ 
ı~lYASil 
' VAZIYET ' 
Amerikanın bir 
kararı ve Loyd 
Corcun gafleti 

Amerika Har.biye Nazırı evvel
ki gün radyo ile Aıneirkan milletı· 
ne hitaben bir nutuk söyleınııı ve 
bunda In,:;ilereye yapılan sıliih ve 
mühimmat sevkiyatını Amerikan 
donanmasının himaye etmesi l:ı
zun geldiğın.i bildfrınişti. Dün ge
len bir habere göre, Birleşik Ame
rika Bahriye Nazırı da Harbiye 
Nazırının bu nutkuna cevap vere
rek Amerikan donanmasının bu 
bimaye vazifesini yapınl\Ya hazır 

olduğunu söy lernişür. Amerikan 
Harbiye ve Bahriye Nazırlarının 

sözleri Amerika hü:kfunetinin sev· 
ltlyatı himayeye karar vermek Ü· 

~ere olduğunu göstermektedir. 

L oyd Corc, Avam Kamarasm
da Boğazlardan Alman va-

purlarıntn geçmesıne rıwvaiakat 

1 
ettiğimizden şi:kiıyette bulunmuş 

ve bu hareketi Boğazlar mukavele

sine m~ayir telikki ettiğin! ifade 
eylemiştır. Bundan başka Loyd 
Corc Irak ile Türk.iye arasında son 
günlerde bir mukavele imzalandir 
ğından bahsetmiş ve galiba bu hu
susta malfunat verilmesini istemiş· 
tir. 

Başvekil Ç-Orçil buna cevap ve
rerek Boğazlar mukavelesine göre 
Türkiyenin Boğazlardan geçen bu 
vapurları tevkif salAhiyetine malilr 
olmadığını bildirm"iş, mevzubabis 
anlaşmanın ise Türkiye ile Irak 
değil, İran arasında hudut cmniye
tıne müteallik bulunduğunu söy
lellliştir, 

Görülüyor ki Umumi Harpte u
zun müddet İngiltere Başvekili 
olan Loyd Cocc Boğazlar mukav~ 
lesi şartlarını bilmediği gibi, Irak

la İranı da birbirinden tefrik ede· 
memektedir, 

* b1ıa, dfln oabah eri<.endeo t30 Alınaru "" göre Hİndlçtnl tle Sıyam IU"Rllırul.ııJci çolı: şıddetli olduğu ve kruvaZÖrlerin 
~kit etmiştir. Bunhır, L,tif"vflb edildik o.naza 
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nUıa,.et verecek olan sulh uğradı.ğı hasardan başka Brest deniz 1---------------

loıı sonra IO:Uta-/,land'a ımdenJm,şler ::uabed~namesl Cuma J!lnO Tokyo'da üsstinun de buyülı: lıasara uğrad,gı ha-\ A J 
.., muhacirler ldare•ı.o.l.n emrın• veril· ıınza edltecektir. (A.A.-) 1 bec verilmeıı: __ tedır_-<>--- vustra ya başve-
ııı~ıenıtr. kilinin nutku ,;.;;.;;;..ıımm___________ Türkiye Mont rö 

Bu akşam tamşAR sinemasında mukavelesine 
saat 9 da sadık kalmıştır 

Berlin, 8 (A.A.) - Yan resmt bır 

Ottawa, 8 (A.A-) - Nevyorktan 
gelen Avustralya Başvekili Men
zies Ottawa'da şerefine verilE>n bir 
ziyafet esnasında söylediği nutuk.
ta demiştir ki: M~lmin en tevkalAde "" ihu,.mlı 

OPERA BALOSU 
İki ıehhar ve cazibeli kadın: ZELL 
1llArn!: BAllELL - BEı1 fllNIUIN 
GOi..,_ fltkat güldüren ilri erkek: 
THEO ı:biGEN - HANS Mo()SI!& 

İki ıık vıe cür"ettlr evli: 
PAIJL HORBİGD - wıı.L J)()JIM edfnh. 

Bu ..,....,. için yerierlnbi evvel- tanin 

TÜRKiYE CUMHU~]YETI 

ZiRAAT BANKASI 
000 Töri. Ur ası. 

Kurul114 tarihi: 1888. _ s.nnayest: ıoo,ooo. 
Şube ve ajans adedi: 265 

Zirai Ye ticari her nevi banka ınuanıele~ 
Para biriktirea.lere 28,800 lira i.kramİ:P Yflfif«• 

Dı" tasarnJ1 be1ap. 
Ziraat Bankasında kumbaralı ff....., _..ı.-ııecek 

laruıda 811 IU S0 tiran bulun&l1lar& ııenede • det. \~ 
kur'a ile aşağldakl plina göre &ramiye da~llOQ L. 

' A. 1,000 liralık 4,toe L.11 lN AMt i8 
" • 500 • z,oll • ızt • " ~ ""' • 
' • ıst • 1.... • 3,299 • 

41 • l" • ,,OQI • 189 • 2:1 • 
D1KKAT: Heaplarındaki paralar bir_.~ içinde 

511
: 

dan~ d~ ikramiye crkbll taı.dirde" :.ıo 
aile nrileeelı:tir. 

.,. ,_,__ .eaecM 4 MI& 11 _.ıt, ıtH• '• 11 
n..UI" ..... --- _L..I !d.. d tD 

Eyltl 'f'e 11 BU"• ·w- tarilolenıw~ ce A• 

kaynaklan blldıriliyor: 

Harbi kazanacağız, bunu kolayca 
nikbınlığe kapılarak söylemiyo
rum. Bu kanaatim ulvi bir itimada 

Bugı.ln Alman Hariciye Nezaretinde, 
bir ecnebl gazeteci tarahndan sorulan 
suale cevaben, Montrö mukaveleslne 
nazaran boğazlar m~lesinde hıç bir 
dğişiltlik olmadığını lx.'Y&n edilıniştlr. istinat etmektedir. Azmimiz ve ce-
Şu cihet de iJ6ve olunmuştur ki, Tür- saretimiz var. Bütün istediğimiz 

kiye 'imdiye kad•r taahJllitlerine kat'l- ı dünyanm bize makineh vasıtala 
yen sadık kalmıli ve boğazlardan geçl- . . r 
şe ınüsaade etmediği gibi boğazların vermesıdır. 
bir deniz üssü olarak kullanılmasma Kanada umurnt valisi Lord At-
da müsaade eylememiştir, Binaenaleyh 1 , K d · . . 
boğazlar meselesi şmdiye kndar ihtilM- ·elene le ana a Başvekilı z1yafet-
lnra yol açmam,.tır. te hazır bulunmuşlardır. 

rica edeeeğim. Aktris Claude 
Vermont'un dostusunuz. Kadın· 
cağrz su:e iyi bir arkada~ mua
melesi yapıyor. Herkes bunda 
müttefik.~ Faknt sizin katil ro· 
ltinü oynadığınu: bir temsil es· 
nasında - bu noktaya dikkat edi
niz! - aktris pek sevdiği yüzüğü· 
nü kaybediyor we tabii sinirleni
yor ... Bütün kadınlar gibi. .. 

Bu sözler üzerine mahkeme 
salonunu hafif hır gürültü kap
ladL Reis kalemile masaya vu
rarak tebessümünü ıı:izledi. A
vukaı devam etti: 

_ Ve sinirlenince ne söyledi
ğine pek dikkat etmeden sizı it· 
haın ediyor. Fakat bu ithamın
da tama.mile haksu değil.. Buna 
korkmadan söylüyorum. Çünkü 
dördüncü perdede sizinle müca
dele ederken yüzüğü parmağın
dan çıktı ve yer1> düşeceğine 
pıuıtalonunuznn kıvrımına girdi. 
Böyle tesadüfler olur. Belkı si
zin başını>.• da gelmiştir. Panta
lonunuzun hıt kınınunda kol 
düj:,<ruenizı buldtJL'llnuz olmadı 
mı! Her ne ise, yapbğım muka
y....,lere devam ediyonnıı ve bu 
münakaşadan müteeuir olarak 
tiyatrodan çıklığınuı k;,bul edı
vurum. Bir kahveye ıtidiyorsu
nu• ve ta.ıa oturacağınıa esnada 
yüzllk oaldandıgı yerden çıkarak 
yen ılüşıiyer... Şimdi ne yapa. 

cakmıu? Şüphesis ıncmııuaau• 

nuz. Yüretints ferahlacb. BirdPn 
aklınna bir '87 geliyor: Yüzüğü 
ıılarhal eötürmek ve salwedeki 

barebtleri tekrar ederek llllN
lıme ilHie etmek pek hot olmu 
-T .. flkrilı prip olduğua• 

Jıııaı..l eıliawwa. Fakat böyle bir 
Wıri ber ıılltaıa eyııaclıiı pi,._ 

rr- -
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1 Türkçesi M. Feridun ~ 
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sin ıuı'ıuıesine ııadık kalarak an- . 
cak bir artist bulabilir. Lauruier 
itiraf et ki sen de Vermont'dan 
ufak bir intikam almak istedin! •• 
Yüzüğünü iade etmeden evvel 
gece yarısı onu hoşa gitmiyecek 
bir şekilde uyandırmak biraz da 
yaptığı haksızlığı ödetmek değil 
midir? 

Romer münakaşa götürmez 
bir ustalıkla müdafaasıru yapı· 
yordu. Laumier'nlıı her akşam 
•Dram tiyatrosu•nun sahnesinde 
oynadığı rolli o gece Çanakkale 
sokağında naoıl tekrar ettiğini, 
maktulun odasına nasıl gırdiği
nı, aktrisin, karşısında Laumier .. 
yı ııörünce evveli na•ıl hiddet· 
lenıliğinı, fakat 90nra yüzüğünü 
alınca nasıl sevind.lii.ni mllİ""51l· 
lan anlatıyGrdu. 

Aktöre atfedllea ciıı.ayetin s~ 
bebı ne kadar aarip bir 'ekilde 
isalt edilmek illenmişti. Lau
mier'ye nasıl olur da hırsızlık ; .. 
naı edilebilirdi? İlltikam mak

Adile bu cinayetbı işlendifillİ 

iddia etmek pek ıiil8Dç detil mi 
idl! 

Genç avukat ııııtıdıtıliuıııı..ııaiı• 
ıılönerek dedi ki: 

DÜNDEN VE --) 1 i.r 'f; .. , .......... 

1 ( BUGÜNDEN J'<ıanem !Ja ! 
'\ Ko~ ,,, 
Istanbulda ilk tiyatro ::::~:k~~:~j,, 

Kihar bir zat oldugu !i.lülıuudan 
da aalaşılan Son T"lı:r•fın • K<>

Suf tan 1\lecit - Sultan Aziz devirleri - milı:. fıkratısı Ahm.,t Rauf, Nane- • 
h • • - • M k (1) mollaya gücenmiş galiba~ .. sa nemızın mumtaz sıması ana yan Bu derdlai (kendi tabirile) f"kır 

----ı Yazan: Hikmet Nisan 1 I şakır yuım arı.ad"' -utea kenuk-lik yapmak iddiasU!<lla <!efil mi-
yiz'.'• diyor. 

_ Bizde, bugünkü manasue an_d~ • ! mektepte hususi surette oynadığı 
gımız tiyaıro, tanzımat devn ile. _oyunlarda gösterdigi muvaffalriyet, 
~lamıştır, Naum tiyatrosu hey'etinin nazan 

Avrupaya ve garba yaklaşıp, o- dikkatini celbettiğinden, iyi bır e
raların medeniyet ve terakki kay- leman olan Manakyanı tiyatroları
naklarından istifade etmek ve ınem na all"lar. 
leketi karanlığa sürükleyen taas - Manakyanın ~tirakiloe burada 
sup ve cehaletin önüne geçmek oynanan ilk oyun, İtalyancadan 
maksadile ciddi emekler sarfeden tercüme edilen •Aristodeme• hai _ 
Sultan Mecid, güzel san'atların bir lesidir. 
şubesi olan tiyatro ve tiyatrocu • O ana kadar bu tiyatroda kadın 
tuğun memlekette göreceği biz - artist bulunmadığından ve Ma _ 
metleri de nazan dikkate aldığın- nakyan da hey'ctin en genci ve ya
dan, ona da büyük bir pay ayır - k~klısı olduğundan, piyesteki ka. 
mayı ihmal etmemiş, ve bu itibar- dın rolünü ona oynatırlar! . 
la, Avrupadan getirttiği mimar ve Fakat zaman ile, kadın art<stten 
mühendislere meşhur cDolmabah- mahrum bu heye'tin oynadığı pi _ 
çe Sarayı> nı inşa ettirdikten son- ı·esler mahdud bir şekle inhisar 
ra, sarayın karşısına isabet eden etti~nden, bu noksanın telfıfüi ci
vasi arazi üzerinde de güzel hır ti- hetine gidilır ve uzun münakaşa • 
yatro binası vücude getirtmiş - !arla büyük dedikodulardan sonra 
tL (1) E:ıc yanın baldm Fanni ilk defa 

O vakte kadar sarayların harem olarak sahneye çıkar. Fanniyi ya.. 
ve selamlık dairelerinde musiki vaş yavaş Arusyak ve kardeşi A -
teşekkülleri ve saz üstadları bu - ğavni Bezirciyan takip ederler. Bu 
lunmasına rağmen, tiyatroculuk rnretle iyi ve toplu bır varlık gös.. 
meçhul bir mahiyet arzetliğinden !Hen Naum tiyatrosu, teessüsim • 
ve dolayısile bu san'ate kimse ın - denberi ermenice verdıği temsıl -
tısap etmiş olmadığından, bu ti • tere, haftada iki akşam türkçe pi _ 
yatroda oynıyacak milli bir heyet yesler de ilii.ve eder<'k, hır haylı 
bulunamamış, Fransadan ve !tal. muvaffakiyctler gösterir, zamanın 
yadan getirilen kumpanyaların en iyi tiyatrosu olarak halkın rağ
verdiği oyunlarla iktifa edilmiştir. betini kazanır. 

Memlekette açmak istediği ye - Bu tiyatronun tarihi hır hatıra-
ni terakki ve teceddüt çağında biz- sı vardır ki, o da Sultan Mecıdin 
<at önderlik eden Sultan Mecid, maiyetile birlikte oyunlan şeref • 

r• ada bir iki defa bizzat tiyat!"O. lendirdiğidır. 
yu şeref!endirir, bu suretle de mil. Tebeddülü saltanattan sonra, zev 
lete rehberlikte kusur etmezmiş. kine pek meçlup olan Sultan Aziz 
Padişahın bu şekilde hareketin - da. sı ks1k tiyatroya gelirmL}. 

ie, sadrazam Fuad ve Reşid paşa- Istanbulun meşhur sarraiı ~ 
!arın bir hayli dahli olduğu dıı padişahın hususi dostu olan Agop 
ıyrıca mervidir. bey Koçeoğlu, Haleb çarşısı (2) * karşısındaki konağını, pacf4ahla 

Bizde ilk Türk tiyatrosunu kur. 
mak ve tiyatro san'atını memle • 
lı:ette tamim etmek şerefini Erme
ni vatandaşlarımız ihraz etmişler, 
ve ilk tiyatro binası 1857 de inşa 
olunmuştur. 

Bugün Beyoğlunda Hristaki pa
sajının bulunduğu arsa üzerine ya 
pılan bu bina, Naum namında Şam 
lı bir arabın mali idi. Burada ilk 
sahneye çıkan artistler de Büyük 
Benliyan, Ekşiyan, Mağakyan ve. 
sairedir. Bunların arasına, tiyat -
romuzun medarı iftiharı olan Ma
nakyan da henüz on sekiz yaşında 
olduğu halde karısıyor. Büyük san 
alkarın tiyat.roya olan aşkı pek 
genç yaşında inkişafa başlamış ve 

- İddia makamı isterse hırsız
lık suçundan dolayı al.-yhimi7de 
takibat yapsın, yüzüğü kasden 
çaldığımızı isbat etsin ve bunun 
için de bu yüzüğü ciirtim v""ika
larmın ve evrakının bulunduğu 
masanı• üstüne koysun, bunu 
yapamazsa yüzüğü kime aattığı· 
mızı, parasını nereye sar(ettiği
mizi söylesin. .. Fakat blzi cina· 
yctle ilham ederken bir de hır
sızlık cürmünden dolayı ıüpbe 
ve zan altında bırakınaslJl... 

Mahkeme salonunUA nihay~ 
tinden alkış sesleri geldi. l.ı.nine 
vekilin bu sözlerini tasvip eden· 
!eri taklit etmemek için kendini 
giiç zapttetti. Reis: 

- Bu tezahürler tekerrür e
derse salonu tahliye ettiririm! 
dedi ve genç avııkata dönerelı: 
ilave etti: 

- Devam ediniz! 
Romer şimdi diğer bir karaıa

lık noktayı ele alnıqtı. 
- Maktulun yarau hakkında 

malıterem jürı azasının dikkati 
ki.fi dereeede celbedilınecli, dedi. 
Tabibi adli sise fenni izahat ver
di. Ayni izahatı •ize ben daha •· 
çık bir şekilde vereceı:im. Mak
tulün boğazı kesilmiştir. BllDda.n 
bıqk.a göğı;iinde tam on taııe ya
ra olduğu görülmüştür. Eru;e. 
sinde tırnak izleri bulunduğu 

tesbit edilmiştir. Bedbaht kadını 
muayene eden doldonn ilk ra
p<trundaıı aklıntda tu cümle kal
dı: ·Maktulüıı viicudu menfur 
bir hayvanın taarruzuna uira· 
mış gibi görülmelDİf INr vahfC'tle 
delik deşik edllm.iş ve tırmalan
nu~tır ...• Kalbinln jyl1lği ile ta
lllllDlJf olan Laumier'ni.n böyle 
alçakça bir cinayeti işlemesine 
inıUm var mı.dııT (DUa var) 

maıyetini kabul edilebilecek bır 
üslfıp:a yaptırmış. Filhakıka, Sul
tan Aziz, tiyatroya girmroen evvel 
Agop beyin konağına uğrar. ora • 
da kahve ve şerbetler içildikten 
ve şahsına layık bir şekilde islik. 
bal ve teşyi ed1li1Jkten sonra, baZi 
kere yalnız, bazı kere de maiyetjne 
Agop beyi de alarak oyuna gider-
miş. 

Manakyan bu hey'etle hır sene 
kadar calıştıklan sonra, şimdiki 
Tokalliyanın yerinde a~-ılan cŞark 
tıyatrosu• na intisab ile orada Asli 
namında bir İtalyan re.ııs <iru ile 
çalışmağa başlıyor. Burada çıka _ 
rılan oyunlar meyanında •İki 2h. 
bap çavuşlar. ruımındalti dram ıie 
~Polçinella. namındaki komed• bu 
yük muvaffakiyetler kazanıyor. 

Tiyatro, mü h m hır sermaye ıle 
kuruulp, Avrupanın o vakıtk1 son 
sistem dekor ve n1'Z8ll.Senl ıle tec
hiz edıldiğinden bir çok masrafla. 
rı mucib oluyor; buna mukabil kiı
fi hasılat e lde edilemedi ğinden 
muvakkaten kapanıyor. 

Bilahare, büyük bir şöhret ka _ 
zanan Güllü Agop, ilk defa olarak 
bu sahnede gö~tür. 

Hikmet NU<ın 

{l) Ba ı.,.-o, v>Mile clslablı l • 

- Din llnl eUi,t1, .ı- """""
...... oluııohğ-a - lJW-OnlL 

(1) 't Mı ırnı.- T;raaw
buiımdap malıM. 

Belediyeye müracaat eden 
fakirler 

Belediye Mektupçuluğuna müra 
:aat ~7.rek gıdaları veya il&çlan 
ıçın cuz ı bır yardım parası isteyen 
fakir lcr ar asında hakiki hasta ve 
ınuavenete muhtaç olanlara hazan 
yardım edilmediği hakkında şik3. 
yetler yapılm!§tır. Bunun üzerin<! 
müracaatçılar arasında fakrü hal 
ınazbatasından başka - hastalığına 
dair hastane raporu bulunanların 
tercih edilerek l>u hakiki ve fazla 
muhtaçlara biDıassa itin;ı ve şef • 
kat göstıerılmesi bildiribniştir 

Örfi idare Komutam P~lia 
mektebini ırezdi 

İd.arei Örfiye Kom~!anı Korge.. 
oeral Ali Rıza Artunkal dün 911 -

hah saat 11 de y tldızdaki polis o. 
kuluna giderek polis nam:.edleri • 
niıı. mıesa..isini tetkik etmittir. 

Altın dütüyor 
Alluı fiyatlarındaki teneuül sür 

aile devam e~te ve fiyatlar her 
giin 2o-JO kanıt cllişmektedir. Düıı. 
:n ,40 kuruşa olan altın dün 11 
lira 15 kuru.- kadar mnwnele p 
ınüştür_ 

•Komik. fıkracı Ahmet Rauf'ı•ll 
-ri ile hakilı.ati tahril etmek ~u
retile kemi!.lik yapmanı• m · vi, 
mmavi de/:ilse de ayni yola çılı:aa 
şeyler olduğunu iddia etmesi, an
cak •minasuıı bilmediğimizi iddia 
ettiii• modhlkeılen b~a bir şey 
elamaı:. 

Nanemolla: 
- Ahmet Rauf hakikatin ak.•ini 

iddia etmekle •komik•. •muı!bilı.. 
bir iş yaptı. dedi ve ilave ttli: 

- Fakat, •espri = nükte.•gibi 
zarif bir şeyle •komik. «mud
hik = giiliinç. kelimelerini ayni 
manada kabul edince mesele k~l
madL. şimdi istedijp kadar •nıi k• 
niyetile •komiklik. yapabilır .. ma
lam ya halk sahne! ri rafbctten 
düştü.. 

Anadoluya 
göç meselen 
HiilWmetiıım her tedbiri vak

tinde ve tam olarak almakta, bu
günkü ahvalin tevlit edcbilece~i 
sıkıntıyı önlemektedir. Geçenler
de alınan tedbirlerden biri de i ·. 
lanbullulanıı bir klh"INDUl Anado
luya nakli suretile iktisadi bir ·. 
corta idİ. Bazı vatanda laruı her 
•• d~en kararları bu tedbiri ak
sattı. Halbuki ntand~lar kendi 
men(aatlerlııi çiğnemekte ve fırsat 
kaçumalrtadır. Nanemolla: 

- İstanbullular dört yol ağzııı
da bir duraklama geçiriyor amma 
bn iyi bir şey değil dedi ve iliıve 
etti: 

- Her tedbiri vaktinde almak 
gerektir, Hem Anadoluya gltmek
kki fayda niçin gözöuilnde tutul
muyer!' .. 

l!rL K. 

Not: - R.ahatsn·.h!nn esna.11nda mar 
k.:ısız bir sokak kcJpeğı üzerime ealdırdı. 
\'akimde tedbır alarak bu kopc~ın sal
ya1arı.ndan kurtuldum. Bu ba-,vanm 
taarruzu emıasında kolaylılt ,_,__ 
!ere teşekkür ederim_ 

M.L 

uhteşem bir 
münakaşa 
(Baş tarafı 2 n;:.i sayfada) 

riın. Loyd Corc'un Tiirl<iye ak· 
kmdaki endişelerini iuıle edcc<·k 
olduğum iki nokta mewutrur. B:
rinci nokta Yunan adalarını zapt 
için Alman ..,.keri nakleden ve Ça
nakkaleden geçen vaparlar mMe-
1 idir_ Tiirkiye bu vapurları tev
kif hakkını hail< lmlıınmamakta 
idi. '" f.fDtrö mukavelesi bu pta 
urihtir. Geçen "apurlard:ın birinin 

adaların i~galiııdc kullanıldığını 
zannrdiyorurrı. Fakat Almanlarla 
İtalyanların ellerinde -ine bu mak
satla kullanılacak b~ a upurlar 
da mc>rut idi. Bu nokta muah...U.. 
nin tefsiri mesele. idir ve Türkiy~ 
ye ait bir iştir.• 

lngili-ı kabinesinin umumi iJ·a
seti müzakere edildiii c;ırada *ve 
birçok devletlerin bahi< menuu e
dildiği bir münakaşada Mki n y~ 

ni Ba~vekilkrln Türkiye hakkm
dalri kullandıkları itinalı ve kı:ır· 
metli dil Cü.mhuriyet İdaresinİ1a 
harid politikada ne kadar muvaf
fak olduğunu maddi bir şekilde t~ 
bariiz ettiren yeni bir delil sayıla
bilir. Bahusus ki ıterek , fister Ci:!r
çil, ıterek Lo:ı-d Cor<'. Umumi Harp
te "" htiklil Sav..-nda Lı~u. 
mukadderatını tedvir eden rical 
meyanında bnhmmu,lardl. 

Askeri bakımdan Mister J.ayıl 
Corc Balkan harelı:it tarzını t.,nıcit 
etıni Ye Yun&11. ordusunlUl Mana,._ 
tır geçidini tntnuyarak Arnavut
luk dağlarında dola masuu hezi
metia milleri -7•nıııa ookm~ 
tur. 
O..Ş~klf bütün si asi ve askeri 

harekelleria _.uliyetlerini r ._ 
raae iizerlne alarak tarihe DıAlola
ltileeek lrir eda il" ıılem' tır ki: 

•BütiiB bunların şahsi ve kat't 
mes'uliyeti hük6metin reisi sıfati
le lteadedir. Harbi kauınmadı!ımııı 
takdirde kafası ı..,.arılae k adam 
beaim.. 

TranH'aydan dii§tü 

Kiiçiikpeza~ Hamam sokağın. 
da oturan sekıı. yapnda Salim Fa. 
'im - Beşiktaf tramvav uabasuı • 
dan '1üşm~ yaralaıı'lUlı ted&vi al 
lıııa~ 



İngilizler Irakta 
askeri vaziyete 
hakim oldular 

.... tanlı 1 imıei sayfada) 

t *711 ...,_ Iralı: bombardıman 

tıın'--1 lleımeldebbane hava merr
....,.. to.emıde uçarak yancın ve intl-
Jlk ı.-ııaıarı ·~· Depolar ..., 
1rloalar ciddi baaan. uğnıtılmı,tır. 

ı JılaJ'• ötJec1en evvel Irak bombm"
,.._.. ~ düpıan ı.,el<J<illl.e

m.e -.ım elml.,ıerdir. İlci dQfman 

- bir mablıil hücum 7apn111, fld
..Si Wr ..W • t de • ICllU'a bunlar
·- lılli k ı 1;11, dl~ cı. Calbub e
,._ ....,.... ,,_ı,,,,. ect\lmq,tir. Ta7-
,.--.ıx llı:iııcl defa olaralr. Sennd
-- ile Babbmıl;y-e bava meydanı 
' ... ~- Dtlpz>arı tarı•
~ .-.o.ı bir _,._ _...,,.,, 

eludfll:r. ~ -alannı 
..,.. w.; s •rl.9 m''himmat depolan 

~ --~ üaleriDe döıı
ıaOIJa"Cllr. 

DO-~~I 
.,:.,,..ıa lliM - .ııa,dad lan'are mey 
~ - tber.ınde UQDuf)ardır. Hü
ewn .bir buculı: oaat llÖnnü8 " aanıa 
ı.a!l1 ~ Wlı:ua ıelmiltlr. Hava 
_,..ı.,,mcıa bir be 'ya d.a isbet ...ı.ı 
elarak yınmıpe da, y- clığe< bina
lıora ~ elm<ıden ııönd11rülmUftilr. 

Çaqamha gıinü öğle üzeri üç 
Well.inglon bombardıman tayya· 
resi .Bağdadın gariıinde bi.r garı 

bombardıman ederek: bazı hasarlar 
Yultua getirmişlerdir. Bir erkek, 
iki .kadın .-e bir çocuk ölmiif, Z aı;.. 
lırr yaralanmıştır. 
Düşman tayyareleri Ravadi ya

lrınmda Irak kıt'alannı bombardı
man etmişse de çok büyük hasa
nt vukua getiremem.iştir. 

Bir düşman nakliye tayyaresin
Gı!ıı Haddiaa tayyare meydanına 

tnealer erir edilıniş, bir mitralyözle 
bir miktar mühimmat elimize geç
ptiştir. Ir.ıt pollii Almaçişi yakı
nında yere inmiye mecbur kalan 
bir diifman tayyaresinin mürette
batını eair etmistir. 

SON VAZİYETİ 

Beyrut, 8 (A.A.) - Ofi: 

Tas ajansının 
tekzibine göre 

(haf tarafı ı inci say&u) 

muftur. Oaıp hudıudlanna ml!Be

ı.t A.ayada da büyült askeri kuv -
vetler nakledilmektedir. Doğru • 
dan doğruya başkumandanlığın 
emrinde bulunan iki ihtiyat bava 
ordusundan birisi, fimdiden Xlev 
bueud ekeri mınta.Iı:ası emrine 
verilmiştir. Bu hava ordlllJU, 1.800 
bombardıman ve 900 avcı tayyare
sinden mürekkeptir. Karadeniz "" 
Haz.er dıelıizi tilolan, Baltık filo • 

suııun harp gemileri ile takviye o
luıımaktadır. 28 denizaltı gemisi 
~ torpido ve 18 topçeker, burala. 
ra nakledilınişür. Kuznetsov'un ri 
y&.sı'tinde bir askeri hey'et, Mosko
vadan Tahrana hareket etmiştir. 
Ajans, bu bey'etin Tahrana gönde
rihnesinin, lranın merkez ve garp 
kısımlarında kli.in tayyare meydan 
!arının Sovyetler Birliğine veri.1 -
mesi meselesi ile alakadar olduğu. 
nu tebarüz ettirmektedir. 

Tus ajansı, şu ciheti beyana 
salihiyettardır ki D<ııooi'nin Uni -
ted Press'in meçhul muhab'.irinden 
ıldığı bu fÜphe uyandırıcı tczda 
yaygaracı haberi, muharririnin has 
ta fanterisinin bir mahsulüdilı". 
Kuznetsov Yoldaş, Tahranda değil 
M06ko•ada bulunmaktadır. Baltık 

filosu mın takasından Hazer deni • 
zine veyahud Karadenize hiç bir 
denizaltı veyahud torpido nakle • 
dihnemiş tri.e V 
dilmeıniştir ve nakledilmemekte • 
dlr. Sovyetler Birliğinin garp hu. 
dudlannda hiç bir •büyük asker! 
kuvvetler tahşidi> vukua gelme • 
miştir ve derpiş edilmemektedir. 
Domei'nin haberinde, o da kabaca 
tahrif edilmiş olarak mevcud ye • 

gine ha.Iı:ikat şemmesini, Uovosi • 
birsk'de daha iyi konaklama şera. 

Stalin yoldaş 
iş başında 

Irak Hariciye Na
zırı dün Ankara

ya geldi 
(Baş tarafı ı inci sayfada) l (Baı; tuntı 1 iıaci sayfada) 

jmı ihtiliftan önce ittihaz ettiği · lar unntaka&ı karadan ve denizden 
nattı harekete gelince: Kralın Gey Alınan tdıdidi altındadır. Alıoar 
l1ni hükumetine itidal tavıriye et- orduları _Besaralııya hndudunda ve 
ıniş olduğu zannedılmektedir. Kral Ka:radenız kıyıları~dadı:r. Alınan
lbnissuud Irak hükıiınetinin ın • ya, Şimal Bua denıdnden Kanıde
laıımaktan kaçınan siyasetini tas • aize kadar, bütö11 hudutlar boyuıı
vib etmemekle beraber bunu ale • ca Sovyet Rusyanın karşıoımladır. 
nen tenkid et eği d doğru bul • Btltiln bu ahval n 'ıorait altında, 
mamaktadır. ~al, şi~di İngiliz _ kimııe, SM"yet Bir~ği.'.'in, fU. veys 
!eri Iraklılar aras nda mücade • bu tarafta harbe silruklenmıyece
'en~ başladığı bir 

1

ıı;ırada Irak hü. fini id~ia. ed-. İfte, ı.u ah~al 
kfunetlne muhalefeti bittabi bü&- Ye ~raıttir ld Stalla Yoldafı, ba
biltün yersiz görmektedir. Maa • •ut 'f bapna l'C)melı: :ıstırarında 
mafih İngiliz • Irak ilıtilMını hal bırakmıştır. 
için yapılacak bir tavassutun Suu. 
:li hükfunetince iyi lr.arşılanacağı
tahmln ohınmaktadır. 

Abidİll DA VER 

Fransızlar 
(Baş tarafı 1 inci sayfada) 

Fransa arasında.ki lttıdud emtia ye 

kıymetlere açık bulundurulacak • 
tır. Şahıslar da, bir mıntakadan 

diğerine vahim hastalıklar veya 
yakın bir akrabanın vefatı müna
sebetile geçebileceklerdir. İki mın
taka arasında resimsiz kartpostal. 
!arla muhabere serbesttir. Kara ve 

Beyrut 8 (A.A.) - D. N. B: Irak 
hüktimeti, Irak noktai nazarının 

değiştirilmesi hakkındaki Mısır no 
tasına cevap vermiştir. Irak hü -
ktimeti Mısınn Bağdaddaki elçi • 
;ine Salı günü tevdi ettiği ceva • 
bında, ihtilafın tarihçesini bir defa 
daha yaptıktan sonra her türlü 
ihtilat vasıtalarına müracaat etmiş 
bulunduğuna işaret etmektedir. İn 
giltere bilfiil Irak kıt'alanna hü _ hava ordu_lanna mensu.ı:ı askerler 
cum etmekle Iraka harp ilfuı et _ de mezunıyet halinde şı_mdi~ ka. 
miştir Binaenaleyh uzlaşma artık , dar bundan ıstıfa~ etmiş olan de
mümkün değildir. Bu sebeple Irak nlz askerl~ri gibi serbest~e bir mın 
mücadeleye devam edecektir. ~adan diğerıne geçebilecekler • 

Filistinde bir yer 8 (A.A.) - Es.. dır. 
ki Irak başvekili ve müteveffa Z - İşgal masraflarının azalma. 
Kral Faysal'ın dostu Cemil bey sı için müzakereler başlamıştır. Bi 
Mad:fai Irak vaziyeti hakkında de. dayette masrafların günde 15 ilfı 
ıni5' ir ki: 20 milyon rayşmark tenzili düşü • 

Bugünkü hidiseler geçici bir yaz nülınekte~r. ~u te.nzilat senede 
bulutudur. Dürüst ve hakiki vat . takrıben uç dort milyar rayşmark
sever her Arap Irakta, hu mem:': lık bir fark göşter~cektir. Müza -
ketin mazhar olduğu ham! h ·· _ keerlere devam edilmektedir. 
riyet ve istiklfıl esnasında teza~ür . Vaşington 8 (~.A.) -:-- S~_!Ahiy~t. 
eden tahripçı" hareke\· h k"k• ak li membalardan öğrenıldigıne go -

ın a ı ı m · li Fr Afr"k ·ı A 
sadını anlamaktadır. Bu fesadcı ~ şıma ansız ı . ası .e _me-
hareket için hiç bir sebe ktu .rika arasında normal ticarı muna. 

p yo · sebeüer tesisini istihdaf eden bir __ ..,.. __ _ 
Tobruk'ta 

oliın vücude getirmek maksadile 
siyasi müzakereler cereyan et • 
mektedir. Mutasavwr plana göre 

(Baş tarafı 1 inti sayfada) Amerika, şimali Fransız Afrikası-Muhasamat başlıyalı altı gftn ol
duğu halde İngiliz • Irak ihtil&fı iti mevcud olduğundan, bir piyade 

henüz hakiki bir muharebe mahi- fırkasının İrkütsk mıntakasından 
leri felce uğratmakta ve Alınan nın şiddetle muhtaç olduğu emtia 
askerleri bu halden, çöl muhare • mukabilinde mezkur memleketten 
belerine alışık olan İngiliz muha - iptida! maddeler satın alacaktır. ,.et.ini almamıştır. Muhasamat bir 

takmı münferit hareketlere lnhi· 
ııar etmektedir. 
Irak'Wı Befnıt'a en aon gelen 

mal\imata göre, bidayette.ki harpçi 
ta.lırilit slikfuıet bulmuştur. Bu 
müteaddii askerl .e liyut sebep
lere atfolıınmalctadı. Irak'm cep

~mı pi~-

RAŞİD ALİNİN YARDIM 
TAI.J:Bİ CKV.&PSI.Z KALDI 

K.ahire 8 (A.A.) - Raşid Allıı1n 

alı:ed bir :yanhm talebini muta • 
•mmm olara.Iı: l4ilrvere yaptı~ 

mUracaatlar eevapomı kalmıştır. 

Son ı.aı-ıer Irak h6dlselerinin ha 
kiki mahiyettni daha ziyade ay • 
dmlatmaktadır. Bu haberlerden 
ıınlapldılına pre Irak bldlııeleri 

nkitsl.z yapılmlf bir aU.er1 ha • 
~en ibarettir. 

Aalteı1 mah~ göre, Irakta 
ıenlf milıyata hareket w.Iı:u bul -

N-Ovos.ibirk mıntakasına nakledil • 
mesi teşkil etmektedir. Domei ha. 
berinin bütün geri kalan abamı, 

ancak fantezidir. 

tiplerinden ziyade müteessir ol • Bu husustaki müzakerelerde !n-
maktadırlar. gilterenin de temsil edilmekte ol • 

Kahire 8 (A.A.) - Tobruğu hü- duğu öğreııJ.lınjştır. 
cumla zaptetmek üzere geçen haf. Amerika ile İngilterentn şimali 

-===...,..-~---. ""'-"'"'"'"'=== ta düşman tarafından sarfedilen Afrikaya gönderilecek malların 
yesi için epeyce bir zamana ihti • 'gayretlerin muvaffaki~tsizlikle tekrar başka bir yere ihraç olun • 
yıaç hasıl olacaktır. neticelenmesi üzerine düşına.n taz-_ mıyacağına dair teminat isti ecek

RAŞiD AL! BAÔDATTAN 
KAÇTI MI? 

yikinin gevşemekte olduğu anla • !eri bildirilmektedir. 
şılmaktadır. 1 ve 3 Mayısta iza • emretmiştir. Ayni ajans Cebelüt • 
mi şiddetini bulan pike bombar • · · 

ltahltt, 8 (A.A.) - Reuter: dımanları şimdi azalmıştır. 

Mısır gazetelerinin Bağdattan 3 ve 4 Mayısta Bardiya ve Ca -
aldığı haberlere göre, RaşUI Ali, a- puzzo'nun arkasından dolaşan mü 
leyh.inde yapılan umumi tezahür- teharrik İngiliz kuvvetleri Alman 

!arı bu gibi hareketlerin tekerrü • 
!eri müteakıp acele bir surette Bağ rüne mani olmak üzere Sollumun 
dadı ter.ketmiştir. çok cenubunda çöl mıntakasına 
Söylendiğine göre, sabık Irak devriyeler göndermeğe mecbur et· 

Hariciye Nazırı Tevfik Sumeydi miştir. 
Bey, naip Abdül'ilah ile buluşmak Londra 8 (A.A.) - İtalyanların 
üzere tayyare ile Bağdattan Am· ~erkezi Habeşistanda Gondar'ın 

man'a hareket etmiştir. 

IRAK TELGRAF SERVİSİ 
FAALİYETİNİ KESTİ 

Beyrut, 8 (A.A.) - Ofi: 
Dün saat 21 denberi, Irak telgraf 

,o kilometre şimali şarkisinde ka. 
'n Debereş'i tahliye ettikleri öğre
-ı.ilmlştir. 

CEBELÜTTARIK'DA HAZIRLIK 

tarıkta'kl bütün dükkanların ka • ı' 
panmış olduğunu da haber ver -
mektedir. 
SÜVEYŞ KANALINA YAPILAN 

HÜCUM 
Kahire, 8 (A.A.) - Mısı.r Dahi

liye Nezaretinin tebliği: 
Dün gece, düşman tayyareleri 

Süveyş Kanalı mmtakasına iki sa
at süren bir hücum yapmışlardır. 

Devlet demiryıollannda, telgraf ve 
telefon hatlarında ba:tı hasar vu· 
ima gelmiştir. Fakat insanca zayi
at yoktur. Hava dMi bataryalar! 
ateş açmıştır. 

ınaDUfl:ır. Borada cereyan eden as
Jr.ed hattketler 1Sl1 deıecede ehem servisi, bütün faaliyetini kesm~tir 

Nevyork 8 (A.A.) - United 
Press'in bildirrl'ğine göre, Cebe • 
!üttank'daki İngiliz makamlan he 
nüz şehirde bulunan sivil halkın 

1zaıni sür'atle tahlive edilmesini 

Algesiras, 8 (A.A.) - 27 bin to
nilatoluk bir ticaret vapuru ve bir 
askeri nakliye gemis~ harp tayya
releri ve bir deniz tayyaresi hima
yesinde Cebelüttarık'a gelm~tir. 

'-iyeti haizdir. Ayni mahfillerde -
iri kanaate bakılırsa Irak ordusu • 
nun ancak bir kımıı Raşid Aliy.: 
müzaheret etmektedir. Raşid Ali -
nln tahmhı ettiği yaMımı görmed 
ti anlaşılıyor. Bununla berabeı 

Mılıver propagandası. senelerden . 
beri bu memlekette o kadar lruv
wtle ielemiştir lıi meselenin tasfi. 

Bağdat radyosu, mutaddan dah< 
!ayd. bir tarzda dinlenebilmekte 
lir. Sanıldığına göre, neşriyata d~ 
vam eden, normal radio-difüziyor 
;ı<Mrta.<u değil, fakat Kral saraycn 
,erleştirilmiş bir mürsiledir. Bat 
I.ıı istasyonunun, tayyare meyd' 
ıının ağır surette bombardıman e 
,ilmiş olduğu ÖRl'eııilm~ır. 

' IST ANBUL BELEDiYESiNDEN 1 
"Osküdarda Hacıhesnahatun mahallesi İmam ookağında 18 No. lu evin 6-

nündekı bol arsada mevcut büyü)ı:: agzı aç.ık ve tehlikeli kuyunun sahipleri bt. 
lunama<l•ğı cHıetle bir hafta z.a.rfında bu kuyunun üstü kapaWmadığı takdirde 
umuru Belediyeye müteallik ahk.1.mı cezaiye kanınıunun 4 üncü moıddesMıe 
tevfikan muamele yapılacajp tebll& makamına ltaiın olmak üzere Uluı <ılımur. 

(3000) 

tarihi raınan:S8 """" ve, Hindist~n yolu_nu_Frans
1 

Warın bir ittifak hasıl <edip Mısır mesele-
- • N 

1 0 
.. ld"" .. 1d .. ? j' ellerıne venrler mıydi. sini hal ve tesviyeye aarfı mesai 

D Aziz ası UrU U • İngilizler, Devleti Aliyeyi, sure. eder idi. 
y ·M Sam. Ka ı- I ta himaye maksadile ecnebi dev - Fakat bunu tanzimatı hayriye • 

-------- azan· • 1 raye !etleri de peşine takarak Fransız· nin icrasına raptedip iki işi birlik. 
!ngillz}erin bu suretle hareketi sefer, müstakil Yunanistanm le • Jarın Mısır üzerindeki nüfuzları. te becermek isterdi. 

Rusları müşkül mevkie sokm~ştu. şekkül~ ~araftarı olmu.şlardı. 1 nı kırdılar .. Ve, biı_me:ice Fransız. 1 Vüke!Ayi hazıranuı çoğu Reşid 
llattfı, İngilizler o derece ilerı gıl: . Hatta, ilerı gıde_rek asil2re para !arı M1S1r ve Suny~den kovar~ · paşanın meydana koymak istediği 
mişlerdi ki, Mısırdan Mehmed Ali ı ıstıkra:t etmışlerdi. Mı_s~ ~rd_usu- ıözde Devleti Alıyeyı ikame et'.ı. • . usulden hoşnud olmayıp bittabi 
paşa kuvvetlerinin Moraya gelerek ı nu Meradan çıkarmak >Çin iiltiıııa- ler .. Halbuki, Mısır, artık İngiliz ancak Mısır meselesi bittikten mon 
Asileri "'dib etmesine bile el altı.rı- j tom ~rmişlerdi. . , nüfu':1'. altına ~miş bulundu. . ra bozuvermek kabil olar mütale-
jlan ı.eşvi.Iı:kir olmllflardı. Ve •.. nihayet Navann de Mısır İngılı~er, Reşıd paşayı tamamı· uile tanmnatı bayriyenin •az'ıııa 

Senelerce 3Üren bu isyan ve ı.- ve Türk donanmalarını yakmış • le ellerıne almışlardı. Bu, adam 
1 

'·'erdi. 
CklJ.l muharebelerinde Ruslar, !ardı. Rumlar, eski efendileri ve vasıtas:ile Osmanlı İmparatorlu • muv~akat etm'-9' . 
Rumlara yardım edemez bale gel. hamileri olan Ruslardan tamaıni.. ğundan almak istediklerini, Dev • Reşid paşa,_ ~nzımat ferm.anuıı 
ınişlerdi. le ayrılarak İngilizlerin avuçla.'"!· leti Aliye menafiini müdafaa edi- k~em~ alıp Gulhanede . ~du. 

Rum asileri ve başları perişan na girmişlerdi. yor şeklinde müJ<emmeleıı alıyor- Duveli Avrup~ ile akdıettiAi. ~~ 
bir halde kalmışlardı. Rumlar, pe. İşte, İngilizler, Mısır işini de tıp- !ardı. re~ muahedesı~de . Mısır valıs=:zı 
rişan bir ba1de kalınca Ruslarııı kı Mora isyanı gibi idare ederek 'Devlet ricali, tamamfle Reşid ı s~ır ey:ı-1't valılerinden fazla ~ 
aleyhine yüriimi.işlerdi. Mehmed Ali paşayı himaye eden paşanın aleytıinde idi. Hele, tan • b~r imtiyazı. olmadığını dercettiJ- • 

İngilizler, casusları vasıtasile i- Fransulan, Devleti Aliye hak ve.. zimatı hayriyenin iliinile Hiristi •

1 

eli. 
sileri ve Runililn Ruslar aleyhine rerek dijler ecnebi devletleri ba • yanlara tam bir müsavat ~rmek O~vakitl':, O.:Vleti Aliyed.e btr 
ırevkelmişl.erdi. Hamisiz kalan a • şına alıp mağh'.lp etmiş .. Ve n~ • 11121"etlerinde muhalif idiler. 1 vahıd ııaulu can olarak bun<lan 
~er nihayet İngilizlerin avuçlan cede Mehmed Ali paşayı Fransız- Bakınız Ltıtfi tarihi ne diyor: canibi miriye senevi nridatı kül. 
?çine ciiişmiiftü. !ar aleyhine sevkeck!rek avucu içi. •Devleti Aliyede diplomasi ıısn- tiye hıwl olurdu. 

lngili:zler, Asileri tamamile Rus.. ne almıştı. lünü vaz ve tesise çalıpn Reşid Mezktü- ticaret muahedesinin j,. 

lar ~e oevir<likten &ı.>ı:ıra bu İnzilizler, hiç Süveyş ~ paşa Avrupa devletler.i beyni.Dde ı cap ettiji lieriıe.ııtli ti.cam lı.ueOI· 

Amerikanın iki 
mühim kararı 

(Bat tarafı 1 inci sayfaıla) 
ınesine mani olmatı uttihırlaf eden ymi 
br tedbir suretinde tt"lôkki olunmakta
dır. Filhakika cenubi Aıueril<adım 11ir
leşik. Amerika limanları ,.oıu ile japan
va da dahil olmak üzere diier memle
k:etler~ yapılan sevkıyat bir der'eoe7e 
~adar tahdit edilml§ olmaktadır. 

A.MEIUKA PIL08U 

VOflin«ton. 8 (A.A.) - Dilll ·-
ciler toplantmmda Bahriye Nazırı Al-
bo.y l!Cnoks demiştir ki; ı 

Amerika donanması, incJllereye hırrp 
maı-nesı ııevkiyatmı bômaye ve ~lıı 
elmelt ı,ı .. mldlii takdirde, bu iti de
ruhte etm~ her aamaodan :ııiyade :ı.a
zudır. 

Albay J[nolta açık oda.Uzlttde ııohil 

muhafıdannm vu.i!eslnl donanmanın J 

ıördüğilnU kaydetmiş "" Harbiye Na-ı 
zan Stimson'un 18lı cünü radyoda söy
lediği nutuk hakltmda da, bu ntı11tun 

cesurane ve aydınlatıcı olduğu ve yük- ı 
seJı: bir vatanpeverllk ruhu taplıp 
miltıılessmda bulunmuıtur. 

Hali Tasfiyede 

ATEŞ GÜNEŞ 
Türk Limited Şlııketiuden: 

Ateş Güne,, Türk Llm;tecı Şirketi
nin 1/11/940 tarihll bey"eti umumiye 
i.çtimaında Şirketin fesih ve tasfiyesine 
karar verilmlJ ve İstanbulda Bahçeka
pıd.a Agopyan hanında 25 - 26 No. lu 
yazıhanede Avukat İbrahim Adanır 
Tes1'iye Memuru tayin edilmiştir. Tas
fiye Muamelesi mezkO.r yazıhanede ya
pılacağından Şirketten alacaklı olan
ların alacaklarını müsbit evrak ile bir
likte bir sene zarfında tasfiye memurlu 1 

ğuna mtiracaaUarı ilb olunur. 

EMNiYET tl.ANDIGI lll:t)DtlRLtlGtlN
DEN: 

Erzincan İnşaat Başkcltibi ve Bebek 
Cevatpaşa cad. No. 122 de mukim iken 
Ölen Fehmi Özpamuk 20/10/938 ve 
10/10/939 tarihinde sandığımıza bırak
tıtı para için verilen 40111 ve 49640 
numaralı Bonoları kaybettiğini verese
si söylemiştir. YenilPri verileceğinden 
eskilerinin hükmü olmayacağı ilAn olu-
nur. 

Ölü Fehmi Özpamuk veresesi: 
Ayşe Muzaffet" 

Fa.ima irfan 
Ba&ene mua.ı:ıez 

Ahmri RÜOJl.Ü 

ZAYİ - İ•tanbul Liman Dairesinden 
aldığım 755 aayılı Reis Şabadeinameıni 
zayi ettim. YenisJni çıkaracağımdan 

eskklinin hükmü yoktur. 
lnebolu A- Nalıi>"esl Ayvat körin-

- Cemal Doi""' 

l 
r l'. iŞ BANKASI °' 

Küçük tasarruf 
hesapları 

1 

1941 ikramiye planı 
KEŞİDELER : 4 Subat. 2 Mayıa, 

1 Agu~tos, 3 İkinciteşriD 
tarihlerinde yapılır. 

1941 İkramiyeleri 

1 adet 2000 Liralılı; = 2ooo~L1ra 
3 

" 
1000 

"' = 3000- " 2 
" 

750 
" 

= 1500_ • 
4 

" 
600 .. = 2000~ " 8 .. 250 n = 2000,- .. 

35 n 100 n = 3500- n 
80 .. 60 .. = 4000- • 
300 • 20 .. = 6000.- .. 

le maliye hazinesi bu varidattan 
mahrum olduysa da Mısırın tees.. 

İstaa bul Dördüncü İcra 
Memurluğundan : 

tlç 7emin1i ehlivukuf tarafından tam.amına (5000) .... r ... kıyJnet tall.cliT r 
hman Bakırköyde Karlaltepe mahalleain\ıı hat boyu Mille-1.b;;h.(·eırı soka&ında 

yeni 28 ve 33 numaralı iki h8ıl.lenin 28 hine itibarile 011 ııe.k.lZ hlssesı birin
ci derecede ipotek lulaıına şamil olm<ik üzere aç.ık arttu·maya tıkanlınıştır. 

Hududu: Bir taralı merhum F.dib paşa ve merhum ZUhdu bfoy hane 'N 
bahçeleri ve bir tarab ka:mıirci Rıza ile merhwn Ahmet çavuş v~ele'd 
Mne ve bab(eleri ve diler ıa.ratı elyev m Millet bahçesi 1KtkB&J ile mahduttur • 

Evsafı: Eski 3 ,.enı 33 ve 38 numaralar ile rnW:akkam olup yeni nümanıtaj .. 
lan 30 ve 32 ohın bu ıa,.nınen.kulden 60 numaralı haneye Milletbahce~i cad
desindeki merdivenle tJkıl1r. Zemin kaı .kırn:uz.ı çini bır taşlık üzerinde bir k.,. 
mürlük ve ~i Jumuzı çini bir hamam ve bir oda zemini ~imento dile&" 
l>lr oda helA :ırıutbak ve bahçede tulum balı kı.cyu ve meyv• al"çları vardır .. 
~inci l<at, kareoimen bir pabuçlult bir sofa tır.eriAde il<i ~ bir ~~ vardır. 
lk:incl kat, çatı olup bir koridor üzerinde iki çatı udası vardır Binada eleklrill 
ıııevcuttur. ~ on bel liraya kiralanmıştır. Binanın mMahosı 68 melre ~ 
rabbaıdır. j 

32 numaralı hane, ba~ içinde ve hat boyuna naı:ırdır. Zemin kat bir 
mut bak kiler Dlermer 90fa üzerinde :ae mini mermer ,.emek oda&i, dört oda bJ:I' 
hela olup bu kaUa AJ'ne& bir mutbolc -vcuttur. ll:czacı Şevket 14 lira lr.i>ll 
ile ltiracıdır. 

Bırinci kat: bir oofa Ozennde dört oda bir bela olup lknci katta çatı od• 
m vardır bahçede tulumbalı kuyu ve meyva alaçları mevcuttur- Her iki bina 
da abşapdır. 133 metre murabbaı üzerine yapılmıştır. E1ektriŞc n1evcuttur. 
Hey'eti urnum.iyesinin mesahaPı 1167,50 metre murabbaıdır. 

1 - İfbu ıayrlmenkulün arttırma şartnamesi 14/5/941 tarihinden i1.lba
ren No. fle İstanbul Dördüncü icra Daireı:.'inin muayyen numarasında herkesiı> 
&'Örebilmesi için açıktır. İIAnda yazılı olanlardan fazla mahlınat almak ist~yen 
ler işbu &arlnameye ve ll33/375 dos7a numaraslle memurıyetimize müracaat 
etmelidir. 

2 - .Arttırmay;t l§tirak için yukanda yazılı kıy~tin yüzde 7,5 u rusıı.
tlnde pey akçesi veya milll bir bankanın leminat mektubu tevdi edHecelttl:r. 
madde 12• 

3 - İpotek ııahlbl alacaklılarla d;ğer aliladarlann ve irtifak hakkı -
hibleriniıı gayrimenkul üzerindeki haklarını hususile faiz ve masrafa dair olan 
tddialannı işbu tarihten itibaren on beş gün içinde evrakı müsbitelerile bir
likte memuriyetimize bildirmeleri tcab eder. Aksi takdirde tapu sicili He sabit 
olmadıkça satış bedelinin paylaşmasından hariç kalırlar. 

4 - Gösterilen itinde arttırmaya lştirak edenler arttırma prtnames*ıi 
okumuş ve lüzumlu maJUınat almış ve bunları tamamen kabul etmiı ad ,,.. 
itibar olunurlar. 

5 - Ga;yri.enkul 30/5/941 tarihinde Cuma günü aaat H den 16 ya ltad.u" 
İ:rtanbul Dördüncil İcra memurluğunda üç defa bağınldıktan 90nra en çalı: 
arttırana ihale edilir. Anc:ık arttırma bedeli muhammen kıymetin yüzde '11 
ini bulmaz veya sabo lııteyenln alaca'{ına rüçhanı olan diğer alacaklılar bu
lunup ta bedel bunların gayrJmenkul ile temin edilmiş alacakları mecmuundaD 
fazlaya çıkmazsa en ço!ıt arttırana taab hüdü baki kalmak üzere arttırma on 
gün daha temdit edilerek 9/6/941 tarihinde Pazartesi eünii saat 14 den 16 ya 
kadar İstanbul Dördüncü İcra memurluğu odasında arttırma bedeli saU, ı.
tiyenin alacağına rüçhanı olan diğer alacaklılann bu gayrimenkul ile temiıl 
edilmiş alacakları mecmuundan fazlaya çıkmak ve muhammen kıymetin yiJ:f 
de 75 ini tutmak şartlle en çok arttırana ihale edilir. Böyle bir bedel elde ~ 
dilmezse ihale yapılmaz ve satış 2230 No. lu kanuna tevfı.Jı:an ıer; bırakılır. 

6 - Gayrimenkul kendisine ihale olunan kimse derhal veya verilen mtıb
let içinde parayı vermeue ihale karan fesh olunarak kendisinden evvel t!ll 

yüksek teklltte bulunan kimse anet -niş olduğu bedelle almağa razı olursa 
ona, razı olmaz veya bulunmazsa 7 günmüddeUe arttırmaya çıkarılıp m ÇC.
arttırana ihale olunur. İki ihale arasın dak.i fark ve ıeçen ııünler için yOsıM 
5 den hesab olunacak faiz ve diler za ·arlar aynca hükme b.acet kalmaksWll 
memuriyetımı.ce alıcıdan tahsil olunur. (Madde 133) ı 

7 - Alıcı arttırma bedeli b.aricinde olarak yalnız tapu 1erağ barcını, ;,f:t
mt seneJik vıkıf taviz bedelini ve ihale kararı pul1e.nnı vermete mecb~ 
MUteraldm vergiler, tenvirat ... tanzllat 1'e delUliye :reaminden mütevellll 
Belediye rQırumu ve müterakim vakıf learesl alıcıya ail olmlı,yıp arttırd 

bedelinden tenzil olunur. 
İşbu gayrimenkul yukarda ıösterllen tarihte İstanbul 4 ücnü İcra memul 

tuğu odasında işbu illnın ve gösterilen arttırma pr!names! dairesinde aabla-
cağı illuı olunur. ( '929) 

\ 

iamsiıei siuı is aA11ıcAs~NDA 
lt<.RAMIV&U +cESAP AÇM' 

Nafia Vekaletinden 
Dtrrbıılar - Meydan ara.nnda yapılacak lkJ tcılometıellk demh-7<>1 ,,,, 

be hattı inı;aatı !tapalı r.ar:! uırullle münakasaya konulmuştur. 
1 - Münakasa 20.5.941 tarihine tesadüf eden aalı ıünü 18at on altı da ,. 

Uletiıniz deınlryollar ln,aat da1relindeld komisyon odasında yapılaca~ 

2 - Bu ifin muhammen bedel! - liradır. 
8 - Mtıvakltat teminatı 8450 liradır. , 
4 - Mukavele projesi, eksiltme ııarlzıames!, bayındırlık ı,ıerı ııenel .... 

names~ fenni prbıame vahidi kıyasli fiyat cedveli. pllıı ve promden m!ln!IP' 
kı>p bir takım münakasa evrakı 230 kul"Uf multabillnde d•mlryollar inşaat .ı.
!reşinden tedarik olunabilir. 

5 - Bu münakasaya llr1'MI< isteyenler refenuıs ve dl,.,r veoikalarmı ltll 
lııtidaya bejtlıyaralı: münakasaıwı yapda"3ğı tarihten en az üç ıün evvel .... 
k.Alete vermek suretile bu 1§ için elıliyet vesil<ası ısteyecelı;ler..., bu vesikayı ... 
lif zarfına koyacaklardır. Münaltaaa tarihinden en aıı üç lliln e?Vel yapı!mmılll 
olan müracaatlar ......... dikkate almmıyacaktır. 

8 - Teklif verecn Dlanlar teklif EBrfiarmı iki bin dort .yıiz do- _. 
.,aralı kanunun ve ekliltme ,.rtnamesintn taritatı dairesinde hazırı~ 
mUnaltasanın yapılacajp saatten bir saat evveline kadar numaralı makbuz -
loo.bilinde demiryollar 1npat dairesi arttırma, eluıiltme vo ihale ko~ 
başkanlığına .... ~. (2441-2480) 

sürü daha ziyade oldu.• ııı•••--••••-•-•-••••••••••••• Vüzera ve ricalin Reşid paşa a • ı ı 

leyhinde olması, paşanın mevkiin· 
de fazla duramamasını mucib ol
mııştu. Sultan Mecid, Reşid paşa. 
yı azletmişti. !Maksad, tanzimatı 

hayriyeyi ortadan kaldırmaktı. 

!'alı:at, İnfıiliz bükllmeti ağır bu 
tı. Bir kaç gün aoııra Ba~e ıe. 
len bir hattı hümayunda tanzima
tı hayriyenin taınamli icraaı. irade ı 
ohmuyordıı. 

Reşid pepmn azlinin, Mısır me- l 
ııelesindeıı ileri geldiğini yazarlar. 'ı 
Fa.kat aal m ss:J• tanzimat mıeııe. 
~idir. 1. 

Ul.t.fl. tarihi. dlF ki: 
cRefit ptıp, A~la zip

de ihtilitından w .karantiııa -1.ll 
nü terviç eyleınelı: ıü.ı.i wlllii. eall.. 
deye inlıimalrind411l ~ı l!ıaı 

o. Demir Yollan işletme U. M. ilanları 
Mııbam.-, Wen rra.- (Y11Z yetaı>it ııek!z bin bq Y!iz) lira olae fl/I 

odet büyült 100 adet lı:tiçlllc vagon muııambası 20/5/Hl Salı gllnü -.! 11 -
bpalı zo.r:I uaulll ile A.ıııl<ara'da idare binaamd.a tın ahnacaktu. 

Bu ı,e ıinııel< ~ .. ı.rın ıona (enh!D 7iiz yelmlf betl Uralık ~ 
~t ıı. - tayin ettitl -..lkalan ..., t.ekll1ı.ı.ı .,,.... cOııı •at W il 
&adar~ Rwitine nrmeie<i l..._.ır. 

Şartn•meWr 208 kurup Ankara 1111 ~ "* 'ı -.te _. · r' 
lad.r (34S3) 

-"~~~~~-------~-----~ 
Karacabey Merinos Yetiştirme Çiftliği 

Müdürlüğünden: 
Miieeaese iAtilıaalltmdan 28iO lrilo İncfiiz çim tohumu ·~ art~ #1' 

lı:ar.ıımı,tır. Beher kilosuna tahmin olunan fiyat 100 kuruştur. ~ 
~ tıırlbine tesadAt edeıl porpmlıa ıtlnll aat 15 de çittllk ~ 
a l*ı•mwl• 71'P'hm!rtu:, .. rt:Dame Buna Merinoa mütettltlll! il• ~ 

• 

1 1 

........ liDlı ıcır;üebllir. lllııvakkat -- 169 -.ur. İa--
ı.:m. QBtı. ... W .... ~ b.,'·maJan (133') . 
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