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Meccani Nakliya,i . Bi_r Mayısta BaşhyÔr Hull'ün 
KaradeniZ yolu ile yapıla- mDhim bir 

• · nutku 
~~k naklıyatın programı 

• • • 4 • 

Amerika mühim 

kararlar 

arifesinde 

Vilayetin tebliği 
f İlk kafile perşembe günü Ak

su vapuru ile hareket ediyor 

esaslar 

Demokrasile

re tereddüt

s Üz yardım 
1 etmeliyiz ! ,, 
Amerika Hariciye Na
zırı Mihverin siyase

tine hücum etti 

Hariciye ve Bahriye Nt 
:ı:ırlarının •on nutukları 
Amerikanın, erzak V< 

harp malzemeıi kalilele· 
rine Amerikan harp gem. 
lerinin refakat etmui gi 
bi mühim bir kararı ver
miye haz:ırlandığını göı
teriyor. 

Halkın dikkat edeceği 
"Nihai zafere Yuoanistanda, Alman tlarruzlanna karşı mnkavemet eden Iogiliz 

• INGILIZLER 1 • ı · I 
, 

lı:ıt'alanııa mensup birkaç asker 

AFRiKA DA 

Y-: Abitlin DA.VER 

ımanım vardır" • n g 1 1 z 
Va~ington, 25 (A.A.) - Amerika Bir Akdenızde teh- k 1 t a a t 1 Tobrug" a h •• 

leş!Jı: DevleUeri Hariciye Nazırı Cor·Jı•k ı• t k ucum 

A merika, aeelecilere aiır 
gelen, fakat o büyük de
mokrasi memleketine ıö 

' i dell Hull radyo ile çok mUhim bir nu- ı e ı mın a ayı d d A ı 
tuk söylemJ~tir. Bu nutkun en geniş bir ayan 1 yor e en m a nl f\r 
tarzda zaptedilml§ .suretini a~ağıya der • ı t t • 
~ru:ıhver devıetlerının düııy•y• g e n 1 Ş e 

1 AI I D" b e Si r edildi J er 

re, hayli hızlı bir yürüyü§le barbc 
d.oğru gitmektedir. Geçen sene Ha· 
ııranmda, Fransız Başvekili Rey· 
no'nun, Amerikadao adeta harh~ 
Dıüdahalesi şeklinde büyük ve acil 
bir yardım istiyen telgrafına Ruz· 
l'elt'in verdiği cevap ile on ay son
raki füi vaziyet mukayese edilirse, 
.Amerikanın iııgiltereye yardım ~ 
hususunda çok ileri &ittiği kolayca • 
anlaşılır. Bu memleket, topyekun- Meccani naldlyatl talıslı edilen ftpurlndan Tırhan 
cu bir diktatör tarabodan lstib· t.ıaııı..ı Tlli.,.ııı ıl:n teblli ~ lı!ala. Çankırı, Tjlney, Kalecik, İrmak 
datla idare edilmediğinden, bir ak· ı - Karadeniz lslı:ele ve ı..ıasyon- 1 1 Ma7ııı saat 18 Aksu (Galata) 693 
§anı barış içinde yatıp ertesi sabah Iarma gidecek, beyannameye tabi yoJ- l 891 den 1120 ve 1822 den 1859 (Dahil) 
a andığı zaman kendini barpte culardan ~ kafileye dahil olanların No. ya kadar Bartın, Amasra, Kuraca-
y · hareket gunleri ile saatları ve binecek- şile, Cide, Ayancık. 

bulmasına i~k~ yok~: ~e~ı· lerl rıhtımla inecekleri iskeleler a:ıa- 6 Mayıs saat 18 Ankara (Galata) 2161 
kan devletı mıllet hakimıyetile ğıya yazılmııtır. den 2413 (Dahil) No. ya kadar. Sam
idare edildiği için, her meselede, 2 - Nakliyata ı Mayıs 941 ııet'l"M· suna. 
bilhassa böyle sulh vı: harp gibi, be i il ' a B :Ma1ıa saat ıa Ak.su (Galata) ıaaı 
bir hayat memat davasında, mille- ı Mayıs 18 de Aksu Galatada 45 den .:T>evamı 4 tlncti. .. yfada) 

tahakküm etmek projelerine Amerika- yen ı" mı n takalar man ar un sa ah 
nın da muhakkak surette dahil oldu- .. L • • 
ğunu temin etmJş ve nutkuna ŞU SU- ı m n ı adasını aldı 
retle devam etınıştir: Türk, Yunan, İtal-

Bu muazzam harpten ltlınin galip 
çıkacağı meselesi bizim ıç1n hayatı blr ya n A r n a v u t ve 
ehemmiyeti haizdir. 

Amerika Birle~lk DevleUeri bütün Yugoslav sahilleri 
milletler için fevkalMe ağır ve lehli- a Ç I k 1 a r l n d a 
keli olan bir devreyi ya~amaktad.ır. 
Çünkü bütün Avrupayı ve AJ;yayı ka- --
na boğan bu harp kendiıel'ini muzaf!er Amiralliğin teblı·ğ·ı 
nan eden fenalık kuvvetlerinin kendi 
haklarını muhafaza etmek ve hürriyet 
lerile yasamak istiyen, mukavemet e
den ve kendilerini. müdafaa eyliyen 
milletlere karşı barbarlık devrinin bü
ınn usullerini kullanan bir tasallüt 
lıarbidir. Bu cihangirler ellerine geçir
dikleri her memleketin bütün ahalisi
ni i?Sirler derecesine indirerek onların 
hürriyetini, haklarmı, kanunlannı ve 
dinlerini yok etmek emelindedirler. 

{DeTanu üncü .. Y a a) 

Londra 25 (A.A.) - Amirallı.k 
dairesi, Aılııdeni2xle seyrıisefain için 
tehlikeli mıntakanın ~etilml§ 
olduğunu bilıdiııuıı:ek:tedıi.r. 

Cenuptaki Yunan 
kıtaatı mukave

met ediyor 

.. ; 
""i ı 

t ' "-' d' M·ıı tı• h 444 (Dahil) No. 70 kadar Zonguldağa 
ın iradesi haaım ır. 1 e D a· Filyos, Karabük, İsmetpaşa, Eskipazar ------------------------

tekete gelmesi için de, daha evvel ı Mayıs saat !4 Tırhan (Galata) 1121 
efkan umumiycnin harekete gel· ,ııen 1421 (Dahil) No.ya kadar Inebo

Seyrisefain için tehlikeli rnınta· 
ka, şimdi, Llbya ve Mısır sahilinde 
yeni mıntakalan ve Tüıtciye, Yu
naıllstan, Arnavutluk, Yugoslavya 
ve İtalya sah eri aç armda buı 
muayyen mınt:akalan .lh1'iıva et • 

Kadınlar harpte pa ım:]~n; _:~enmre ll!esi şarttır. Amerika efkıirı umu- !uya. 
lniyesi ise bergün biraz daha harp 2 Mayıs saat 14 Ankara (Galata) 
1 • ' kt dır A 1422 den 1821 (Da.bil) No. ya kadar 
stıkametiode yol alma a · - ineboluya. 
ınerikan siyasetinin plan ve pro- 3 Mayıs saat 14 Aks4 (Galata) 445 
t:rarnı şudur: den 692 (Dahil) No. ya kadar Zongul-

1 _ Harbi yapJ)lak üzere hazır- dağa, Atkaraca, Kurşunlu, Somucak, 
J l h ·• Günlüce Ddızın, İspara, Çankırı 
~?an muazzam kuv~et er, enuz 4 Ma;ıs saat 18 Aksu (Galata) 693 
~oınya mikyasında, bır harbe hazır d~n 890 (Dahil) No. ya kadar Zongul
ol rııadıkları için, işin kıvamı gel
llıeden evvel harbe sürüklenecek 
lıir hareketten tevakki etmek; 

2 - Amerikan harp sanayiinin 
1•m verimle çalışması 1942 de 
Dıiinıkün olacağına göre, Amerika
tıın filen harbe girmesini, arada 
b~rhangi bir fevkaladelik olmazsa, 
Ôniiınüzdcki seneye bırakmak; 

3 - O vakte kadar, İngiltereye 
elden gelen yardımı yapmak ve 
Dıeınleket efkarı umumiyesini har
be hazırlamak. 

Ribbentrop, Pa· 

pen ve Schulen· 

burg ile istişare· 
lerde bulunuyor 

•r •• d f k• seyrisefaine tehlikeli mıntakanm 
sı mu a aa e ıp - ~~~~i~~:u::a~~:ıa·: 

1 e rl. n de ç a l ı ş ·a c a k ~~:~:.:b!~~:: ı::v~u~ 
zam .bır .mıayn tarlasına inkilıip 

(Devamı 4 üncü sayfad.aj 

Şehrimizde yeniden dikim, sargı ve ı 
1 

~' Anzac '' )arın /1 Yunan Başkumandanı 
İl aç ha Zl r lama a tÖ 1 yele ri açılacak General Papagos 

----- Y }• r ffi l• a 1 t} n C ı Kahire, 25 (A.A.) - İngiliz Or-
Tanınmıı aile kadınları köylere varıncıya kaJar Parti kaz;a ta Şark kararg{ıhının tebliği: Yu-
ve •em tocaklarında çalııarak kadınları yurt müdafaası İfİn· ı d •• •• .. nanistanda İmparatorluk kuvvet-

de vaz:ileye davet ve ifrat edecek Y l 0 n U m U !eri, düşmana ciddi zayiat verdi-
' rerek, intizam dahilinde yeni bir 

Vatan müdafaasında kaıdınları -
mızı vazife almağa davet eden An 
kara Yardımsever Bayanlar Cenü-
yetinin .beyannam1!Sinin şehrimiz 

}<adınları arasında uyandırdığı a -
talka büyük bir hızla inkişaf et • 

mekktbedir. IDünH dike her ~1ıte bir A vsturalya başvekili 1 geri çekilme hareketi yapm!§lar-
ço ayan BT a · evlerıne ve par· dır. 

ti meılkezlerine müracaat ederek , , • Kahire, 25 (A.A.) _ Reuter bil-
vazifeye seve seve amade olıdukıa- ı Men z ı es d ı yor k ı : diriyor: 

bildirmiŞ r.dıir Bu akşam Kahireye gelen ha-
rını (Dev.:... t .beti aa7facla) Y ardımlan muharİpJe- berlere göre, Yunanistanda çok 

re hasretmak la z ı m şiddetli muharebelere rağmen İn

Ceb.elüttarıktan [ 

içlerinde Ar c ! 
R?ya!, Renovn ge
mılerı bulunan bir 
filo Akdenize açıldı 

1 700 esir ah ndı 
Lalinea 25 (A.A.) - Ofi: İngil

terenin Ark Royal ve Arçuş tay -
y,an, gE\'.ln'İlerile Renown zırhlısı, 

Slıeffield k!ruvazörü, diğer bir kru
vazi_ir, bir torpido filotillası ve üç 
demzaltı Cebelütıtarıktan Akdeniz 
iııti'.kametinde hareket ;:,tmiş.tir . 

İNGİLİZ TEJBL1Gi 
Kırhlre 25 (A.A.) - İngiliz Or

taşaıik uımwnl karargahının tebli
ği: 

Liıbyada düşman, dün, Tobruıkun 
dış müdafaalarına karşı yeni bir 
hücum yapmı~ır. Bıı hücum, düş
mana ağır kayıplar verdirilerek 
pimkürtülmüş w bir miktarı Al
man ohnak üzere 2 sübay ve 125 
nefer e9i.r alınmıştır. 

Solluıın mıntal<asında keşif kol -
larıanız, yeniden hücumlar yap -

ışlaffiır. Hll'beşistanda Desı;:e böl 
gesintle, ileri hareketimiz yeniden 
devam etmektedir. Dünkü harekat 
esnasında, <'•lşınan ağır kayıplar 
kaydetmiş ve şimdiye kadar 700-
den !azla esir alınmıştır. 

CDevamJ 4 üucü •ayfado) 

Yugoslav kıta. 
ları ve tayyare

leri Ortaşarkta 
Fakat şimdi, böyle bir fevkala· 

delik ortaya çıkar gibi görünüyor. 
~u fevkaladelik İngiltereye yapı
an yardımı yerine ula§tırmak lü· 
2Uınudor. 

Almanya fspa~yayı 
bir an evvel ıkna 
edip Cebelüttanğa 
h Ü c um niyetinde 

Amerika Bahriye Amerika mühim 
giliz kuvvetleri Almanlara karşı 

Loıı<lra 25 (A.A.) - c.A!llzaıı:•lar hatlarını tamamiyle muhafaza e- Kahire, 25 (A.A.) - Yugoslav 
gününün 26 ncı yıldönümü müna- diyorlar. Burada bilindigine naza- kıt'aları ve tayyareleri Mihvere 
seıbetile Avustralıya başvekili Men r~n .tngilizl~rin sol cenahı Yunan 

1 

karşı mücadelede diğer müttefik 
zıies Aıvustralya kuvvetleri başku- cuztitamlarile teması muhafazada kuvvetlere ıltihak etmek üzere Or
mandam re Ortaşa11ktalki umum devam ediyorlar. İngiliz hattına ta Şarka gelmişlerdir. Bunlar halk 
İngiliz kuvvetleri l:>aŞl<urnandan taarruz eden Alman kuvvetleri, E- ve müttefik kıtaat tarafndan ha· 
muavini general Blamey ile başve 1 pirdeki Yunan ordusunun teslim raretle karşılaruruşlardır. 

Amerika Bahriye ve Hariciye 
~a>ırlarının evvelki akşam söyle
tkleri son nutuklar, Amerikanın, 

Almanlar Sovyet 
. "" 

. giltereye yardım meselesinde 

politikasını og-
re.nmek istiyor 

ış; ~avet ciddi tuttuğunu göster· 
l>ıoktedir. Hariciye Nazırı •yard.ı- 1 
Dıın en kısa müddet zarfında ve '""' 
3•amı kudret sarfedilerek yapıl
tııası lüzumundan> ehemmiyet ve 
~srar)a bahsetmiş; Bahriye Nazırı 
~se, anuk İngilterenin yanında 
.arbe girmiş bir devletin siyasi 

rıraline yaraşan kat'i bir dille ve 
•biz, diyerek şöyle konuşmuştur: 
h •Bitler gıda maddelerimizin ve 
arp malzememizin İnglltereye 

~armasına müsaade edemez, eder
••1 harbi kaybeder. Bunların batı
tı. nıasına da biz müsaade edeme
l'ız. Batırıldığı takdirde de biz 
rağ!Gp oluruz. Yardım hususunda 

1~ı:iltere.y~ verdiğimiz sözü tu~.•
İJYız ve ışın hakkından gelmelıyız. 

1• u'. kendi emniyetimiz ve lstlkba· 
1lllı2 için zaruridir.> 

ıllm•n Hariciye Nazırı 
Fon Ribbentrop 

ih llu ~utkun •biz mağlilp olnruz• 
d'~reııındcki •biz. sözüne bir daha 
ıı.ı ka!I çekmek isteriz, Demek ki 
Q ınerıka kendini iogiltereoin ya
t'llda harbe gir~iş telakki ediyor. 
d •asen Bahriye Nazırının nutkun
. ~ bu telakkiyi ifade eden diğer 

IJondra 25 (A.A.) - RöY'.e: a -
jansmın o;pıomatik mu'haıbın ya • 

zıyor: . ıının akında gBq)ta Yap 

Nazırı Knoks diyorki kararlar a r i fesinde 

Bu harb bizim Filo, kafileleri 
harpimizdir ! himaye edecek 

"C önderdiğimiz harp Ruzvelt Demokrasile
levazımının Atlantikte rı> verdiği sözü tut
batırılmasınamüsaade mak için bütün tedbir-

e t m i y e c e ğ i z ,, leri almıya azmetti 
Vaşlııgton 25 (A.A.) - Aım.erlıka 

Bahriye Nazırı Kno.ks Perşembe 
akşamı Amerika gazetecileri ce -
mi~tinin i!anat kısmı tarafından 
ver.nen ak§aın yıemeğinde ıbir nu -
tuk söylemiş ve bu nutuk radlfo 
ile bütün .Aanerikan milletine neş
redilmiştir. 

Kndks, dünya vaaıiyet>iııi, tama
mile objelklif ve ha:lci'katı arayan 
bir gözle tet.kikten sonra, •VMiye
ti .böylece hülasa ettikten .sonra 
şimdi da:ha ileri ,gitmemize mani 
ycıktur• diyerok nutkuna şu .suret· 
le dev8'l'Il etımiştir: 

Hibler, .gönd·erd,iğıimiz h8d'p le • 
vazımının ve gıda maddelerinin 

• ım 4 iincü. sayfada) 

Vaşington 25 (A.A.) - İyi haber 
alan Y.aşington mahlillerinde dün 
akşaıın söylıendiğiıı:e göre Ruzvelt, 
cAmer;ka imalathaıı:esinden, İngi
liz ateş hattına• gönderilen hıu;ı 
malzemesinin himayesi haılı!kında 
bir karar alımıştır . .Bu hususta hz
la malumat alıımıa.nıakla beraıber 
Ruııveltin harp malzemesi naıkle -
den vapurları Atlantikte Groen -
landa veya İzlRlldaya kadar lbelki 
de ilk 1.000 mil mesafede Ameri -
kan harp gemilerinin himayesi al
tına almak niyetind€ olduğu zan -
nedHmektedir. Ru~vıelt bu kararı 

ile demcıkra;;il€re yaptı.ğı vaidleri 
tutmak hususunda Amerikan hü-

(Dernmı 4 iincü. sayfada) 

kalet vekili Fadden'e birer m'2tlaj 1 (Devamı 4 üncii Myf~ 

göndeıııniştir. -------=-:-----------------== 
Menzies general BlameY'! gön - Ü Ü l 

derdiği mesajda e:ııcüımle şl>yle di- G N N T E N K T L E R İ 
yor: 

Size ve kıllıraman askerlerinize T E R E D D •• 
selıiml.arıımı bildirmekle bahtiya - l' U 'f. 
rıırn. Anzac'larm yük5ek cesaret 
an'anelerini ulvi bir şekilde ve çok 
gayırimüs:ıvi §arUar dahilinde ida
me ediyorsunuz. Aıvus!Talya tari

( Devamı 4 üncü sayfadaı) -Milli Şef in 
teşekkürleri 
.Anıkara 25 (A.A.) - Rıiyaseti -

cümbur Umuııni Katilhliğinden: 
Milli H3:kmuyet Bayramı ve 

Çocuk Haftası münasebetile asil 
ve nedb duyguları havi olarak 
yurdun •her tarafından alldııkları 

tebriklerden mütehassis olan Re-
(Dcvaını 4 üncii sayfada) 

- Ne yapmak niyetindesin? 
- Bilmem ... 
Bu konuşmayı duyduğum za

man gözlerimin önüne bir müte
reddidio hali geldi, O mütered
didin karısile konuşması kulak· 
larımdan gitmez: 

- Şemsiyemi alayım mı? 
- İstiyorsan al. 
- Yağmur yağar ıoı dersin? 
- Ne bileyim hen? 
- Ne olur ne olmaz, haydl 

alayım. 

- Al ya. 
- Amma yağmur yağ:ıııazsa 

1ıoş yere almış olurum. 
- Öyleyse alma. 

- Yağmur yağarsa ıslanırım. 
- Öyleyse al. 
- Sen de bir dalda durmu-

:rorsun: Al! Alma! •• Ya alma de 
• ya al de; ben de yapacağımı bi· 

leyim. Alayıııı mı? 
-Al. 
- Haydi alayını G"k ·7 " ... o yuzun-

de de tek bulut yok ... Hayır ha· 
)'ır, almıyacağım. 

. Almamak kararile odadan çık
tı, kapının önünde gözüne şem

siyesi ilişince aldı ve aşağıda ka. 
pıcıya bıraktı . 

Tereddüt insanı yalnız gülünç 
•tınez, çok kere de kötülük eder. 
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Celaleddini Rômi Kimdir? 
Yazan: ZİYA ŞAKİR ---

- 66 -
(Benim bir gönlüm \'ar ki, aşk · Tedris hayatı ile tarikat işlerini 

7olunda luuap, harabedir ... Aşk mu•·azi bir surette yiirütmelile ik· 
harabatı, onu birdenbire harap et- tiCa eyledi. 
miştir.] (Eflaki)nn hişiyesindeki riva· * yele nazaran Cenabı Mevlana, Haz 

(Bu gcc:e 7ansı, böyle mehtap reli Şems ile mülakatından on sene 
cibi nılrani görünen kimdir?.. 1 evveline gelinciye kadar pederinin 

Bildim, bildim... O, aşk peygam· 1 tariki mucibince balkı irşat ile 
heri~ ki, mihraplaıı :ıuhür edip meşgul olmuştur. Hatüi, Hazreti 
geldL] Şemsin ebedi gaybubetinden son· * ra, artık halka temas eden işlerle 

. (Aşk; fazilette, ilim~~· ~e(terde, meşgul olmaktan külliyen vazgeç
kilap sayfalarında degıldir ... Hal- miş.. ve uzlete çekilıniştir 

• 
Amerikanın mütte
fiklere yardımı 

Amerika, İng iltereye 20 seri de' 
tröyer ve yeni tipte tanklar veı 

ınek üzere bulunuyor. Diğer ma' 
zeme de hani hani Amerikadaı 
İngiltereye akmaktadır. 

Nanemolla: 

- Amerika artık söz devrini ka 
payıp icraat ve bol istihsal devrin• 
girmiş bulunuyor. Bayii ileri b;. 
sanayi memleketi olan Amerikanır 
nıühim işler başarabileceği ve İn 
giltereye müessir yardımlarda bu
lunabileceği ınalı1ındur. dedi ..-e 
ilave etli: 

- Fakat bunu Yusuf Ziya Or
taç'a nasıl anlatmalı! 

• kın dedikodu etliği yol da, aşıkla- ı ' . 
rm'yolu değildir. C.enabı Mev~na'nın tarikat.«~-

[Aşk, öyle nurani bir şeceredit ' hcsınde, (Seyıt Bıırhaneddın)ın Avuçla, değil, 
ki, dalları ezelde .. kökleri, ebedde- I de büyük tesirleri olmu~tur. Bu Artık çuvalla!. 
dir Bu •şkın (Tu' ba')sıdır 0 8 zat, tam dokuz sene muddet de- V kt' J 1 .. 1 .. 1 b' I ( ··· , ... . nu . . . a ı e avuç a o çu e ı en saç· 
D.e arşe, ne de seraya bitişik bir vanı eden soh~e~. v.e teslık '?ıiddetı; ma) İstanbul gazeteleri çoğaldıkça 
clalı vardır] zarfında, seyrı suluk ve tarıkat er- 11 1 . H .. b" . 

. kan ve adabına dair Hazreti Mcv- ç~visa a S8Ç1 ıyor. ergun ır yenı· * 'r .. b. k t lk . l d b 1 sı lan bul sokaklarına saçılan ga· 
Aşağıda şiir misalleri de, Cenabı I ana ya ırço e 111 er e . u un- zcteler, hiç şüphesiz binlerce lira 

Mevlana'nın ask hakkındak· umu- muştur. Ve bu meyanda bılhassa ı ··ı ·· " b' k h ul "' d " 
• 1 ı (S it 'Ti ) (M 'f . ve .. o çusuz ır eme ma s u ur. 

tıll telakkilerine birer misal ola· .udan.u u em~ ."'n .. aa'? ) ıs- Fakat bu gazetelerde öyle yazılar 
rak gösterilebilir- ının ekı eserını muleaddıt defa 1.. . . • 

• • ' . devrettirmiş bu yüksek eseri uzan oyle başlıklar var kı parayı da, 
(A~ık ol .• aşık .. eşeklıkten vaz· h ' . • emeği de heba edh•eriyor. 

geç ... Sultan zade olduğun halde, uzun şer ve ızah ederek, Cenabı 
daha ne vakte kadar böyle esaret· ! Mevlana'run fikren inkişafına pek Nanemolla: 
le devam edeceksin? .. ] . hüyiik hizmellrr ifa eylemiştir. _Belki bu caddenin eskisi olan * I · ·Cenabı l\tevla.n~, bu sure~le Se- yeni arkadaşlar biraz daha makul 

(Asksız gecen önırii hayattan Y ıt Burhaneddın den ·terbıye ve olsalar bu saçma yağmuru azala 
aaym; .. , Aşk: ahı bayat;ır. Anı sen, ı teslik ı::ö'.dükteıı s~.n~a, ar~ık biz. cak. dedi ve sözlerini şöyle bitirdi: 
c:aınnla gönlünle seve seve kabul zat pcderı Saltanolulema nın te- _ Yazık ediyorlar ... Artık saç· 
rt.] ' ' siri altına girmiş.. ilim ve irfan ınanın da insanı güldürecek tarafı 

yolunda olduğu gibi, tarikat saha· 

* da d kalmıyor .. 
sın a günden güne ilerlemiştir. 

(Daha var) M. K. 
• 
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F atih'te pasif korun
ma denemesi yapıldı 

Bütün ekipler çalıştı 
ve tecrübe muvaffa
kıyetle neticelendi 
Dün ı;aat 15 de Fatiı kazasında 

bir •Hava taarruzlaTiflQ karşı pa
sif müdafaa . ve •paraşütçülerden 
korunma• tecrUbesi yapılmıştır. 

Kazanm yalnız meıicez nahiyesi
.ıe inhisar eden lbu tecrübeye tam 
;aat 15 de alarm düdüklerinin hep 
birden çalmaları ile başlanmış ve 
m.kaklaııdaki halk d erhal evlerine 
reya e n yakın sığınaklara girmiş
lerdir. 

Bu esnada tekımil ekipler vazi -
leleri ba~ma gelmişler vesaiti nak
tiy<> oldukları yerlerde kalmışlar
dır. Fatih Kaymakamı Relbii ile 
kaza sefe~berli.k mamuru ve diğer 
ı!Akadarlar mefruz d ü"10an tayya· 
ıelerinin attıkları ·bonlbala:dan 
<'Ukua gelen hasann önlenmesi i -
;in ek iplere icap eden emirleri 
iemnişlcrdir. Bu suretle; Saraçha
ııebaşındaki itfaiye müdürlüğünde 
•e diğer .bazı yerlerde ç>kan yan -
ıınlar sür'atle söndürül:müşleı:di.r. 

Fatih Emniyet mrurliği önünde 
~atlıyan havagazi borusu da he -
men tamir olurmıuş, hUkfımet dai
:esi önüne düşen zeh irli gaz bom
Cıalarının tesirleri gaz temizleme 
tkipleri tarafından IİZ81e olunmuş-

Dünkü denemede zehirli gaz 
temizleme ekipleri faaliyette 

tur. Borııdoi(an kımıerinde de su 
oorulan patlamı§ISa da sür'atle ta

mir olunınUıŞtur. 
Tecrübe yarım saat sürıınüş ve 

l'talk saat 15,5 da tehlikenin bitti -

ğini haber veren düdüklerin çal -
aıasile sığınaklaııdan çı.lııınışlardır . 

Otobüs, motör 
Ücretleri arttı 

Evvelce kilosu 2 ku
ruşa nakledilen eş
yadan şimdi 8-10 
kuruş isteniyor 
Vukıibulan şikayetlere gere, 

iç hatlarda ımotörlerle yapılan 
ticari nakliyata aid navlun ta
rifeleri te9bit edlilımiş olduğu 
halde bir çdk moWircüler bu 
tarifelere riayet etıınemekte ve 
iş sahiplerinden pazarlıkla 
tutturabildilderine ücret iste -
me'ktedirler. Bu sı!bt>ple deniz 
nakliye ücretlerinde tereffü 
müşahede edi.Lınektedir. 

Diğer taraftan Trakya ile 
İstanbul arasında otobüs ve 
kamyonlatla yapılan naklıiyat-

ta da ücretler gayet yüksek 
görülmektedir. Evvelce kilosu 
azami 2 kuruşa kadar nakle -
dilen eşyalara şimdi kiloda 
8-10 kuruş talep edilmektedir. 
Halbuki deniz aşırı memle
ketlere yapılan na:ltliyatta bile 
bu ıkadar yüksek ibir üıcrete te
sadUf edilmemektedir. Bu se
lbeple ali>kadar makamlara bu 
hususta müteaddit şikiyetler 
yapıldığından nakliye işleri 
bir tetkik mevzuu obnuştur. \., ______ _ 

fK1l<wkJ 
Her türlü rivayetler 

Yazan: Prof. Şükrü Baban 

U ınumiyetle Mihver as
keri hareketlerinin meJ• 
valarını toplamıya baş· 

ladığı vakit siyasi şayia ve rivayet· 
ler. dedikodular her tarafta uçuş· 
mıya başlar. Bunların ne gibi men· 
balardan f1karıl4tkları, ne gaye1,İ 
istihdaf ettikleri birdenbire tayiıı 
de edilemez. Baııan Lon4ra veya 
Vaşiagtondaa celea bir haberiıı 
menşei Berlin veya Roma bile ola
bilir. 

Yanan meselesinin aslı:eri satı.a
sı hemea halledilmek safhasına gi· 
rerek Kral ve hükfunet Glride ilti
ca edin« ajanslar vt radyolar talt. 
minlere başladılar. AhnanlarıJJ 

müstakbel siyasi veya askeri he· 
defterini araşlırmıya koyuldular. 

Lizbon veya Lendradan geleıı 
rivayetler Fransa ve İspanya üze· 
rinde bir tazyik yapılacağı ve ya· 
hut dostça anlaşmalar imzalanabi· 
leciğini haber vermektedir. Bu su· 
retle Alman hükfuneti İngilizleri 
muharebenin bu çetin safhasında 
daha ziyade sıkıştırmak üzere Ce· 
belüttank'ı ve Fası ve Cezayirio 
Babrimuhlti Allasl ve Akdeniz sn· 
bitlerini tutmak >uretile, müşkül 
bir çembere sokmak istiyecekler 
dir. Böyle bir hareket muvaffak•· 
yet takdirinde Büyük BritanyaY' 
Mısırda ve hatla bir dereceye ka• 
dar Irak ve Suriyede zor bir durU· 
ına sekabilir. 

' Ayni za1?1anda şimdiye kadar bil 
' :,,tere ismi karıştınlmamış elaıt 

( !Uanevi mertebeleri yüksek o
lıııdar. kendi aşkı razlarının mesl
ı:ğini, cahillerdeu gizli tutmak ge
rektir.] 

İstitrat - (Mesııevi)yi tercüme 
ve şerh eden (Abidin Paş3) mer· 
ltum, l\Jesnevinin bu beytill.İ takip 
c•ea beytin terciinıesinden sonra 
ıöyle bir 5crh ilave eder. 

[Hakim Senai buyurmuşlardır 

ki .. nerede aşk ve ruhaniyete nail 
olduıısa, keudiııi orada tut. Muhab. 
bet meyhanesinden aldığın mestlik 
mayasının hakikatini , dışarıya çı

karma. Çocuklar gibi, tahillerin 
yanında, aşk uvherinin hikmetini 
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İki kişi, gece yolda tabanca., sinema sahipleri 

Al manyaya 
şarap ve likör 

inhisar mamulatının 

HARP'TE 

Kimsesiz kala· 
cak çocuk/ ar 

Portekizin de biyle bir hareketi~ 
bedef ittihaz olunması ihtimali ile
ri sürülmektedir. Gılya İngilizleriıt 
bir ihraç hareketlerine tekaddüıll 
elmiş olmak için Alman başku• 
mandanlı/;'1 bu memleketi ve bil· 
hassa sahillerini ellerinde bu!UJI' 
dunnak istiyecektir. Norveçtenberi 
bu türlü vesile ve bahanelere çolı: 
şahit olunduğu için böyle bir in~i· 
şafa ihtimal verenler olabilir. Is· 
panyanm şefi Kodiyo istiyerek çekerek arkadaşlarını soydular 

Bunlardan biri yakalandı ve dün sorgusu ya
pılarak tevkif edildi ; diğeri aranıyor 

eıleya döküp saçma. Kendini, o- Fatih civarında oturan Ruhi, yi
nunla maskara etme. Kimseyi, ken· ne o civarda oturan Mustafa adın-

ve içki içerek satfettiğini itiraf et 
miş, dün adliyede sorgusu yapıl -
diktan ı;onra tevkif edihniştıir. dine giildürme ... ] 1 da bir tanıdığını m akşam evvel * Fatihte lbir kahveden aEıış, sine-

Yine, (Cenabı Me•·liina)dan: maya gitmek üzere beraber yola 
Binanın ü'"çü''ncü lı:atın•ılan --

dÜ§erek öldü 
(Aşkı Hüda ile meslolaolardan çıkmışlar, yolda, Ruhinin Meh -

başkaları . manen (çocuk) sayılır· med adında bir arl<adaşına tesadüf Taksiındle oturan ve bir şarapha
lar. .. Nefsinin hevasından kurtul· ebmişler, tıep beraber sinemaya, nede çalışan 30 yaşlarında Y o.rgi 
nııı, kimselerden ba~ka ela, (baliğ) daha sonra da bir şarapçıya git - evinin üçüncü katındaki balkon -
r•klur. mişler, şarap i911lİŞ)er, dönüşte dan sokağa bakarken müvazenesi-* .ıburadan gidelim!• diye Mu.stafa- ni kaybederek düşmüş, muhtelif 

(Hazreti Me\•linil)nın Yı AılıA>ıyık civarına gö~er, yerlerinden ağır surette yaralan .. 

Tarikat Cephesi 
Orta Asyada yeti§miŞ olan ili.ın· 

!erin hemen hepsi de, birer tarikate 
intisap ediyorlardL Bu sebepten 
dolayı, tarikailer halk tarafından 
da büyük rağbetler görüyor ve 
günden güne sür'atle intişar eyli· 
)'erdu. 

Hazreti l\levlana'nın pederi (Sul. 
taııiiWlcma) da (Haceganı Ahrar) 
tarikaline sülük etmişti. Bu tarik, 
(Bal veli) tarikinin bir ~ubesi idi. 

Ancak şu var ki; Sullanü1Ule
lll8, tarikatten ziyade, ilim ve ir· 
fan cephesine ehemmiyet verdi. Ve 
bir tarikat şeyhi olarak değil, bü· 
yük bir alim olmak suretile tema· 
yiiz etti. 

(Hazreti Meviana)ya gelince, 
o da pederinin tarikine süliik gös
ter4i. Fakat her hususta pederinin 
nıesleğini takip elliği için, ayni sn. 
retle hareket ederek, bir dergah vt 
t:ıvlye tesisine teşebbüs etm4i. 

Alklbıyıkta bir arnadan g~rken ı mış, Jı:aLdınldığı Beyoğlu hastane -
Ruhi ile Mehmed, birer tabanca &inde ölmüş, cesedi muayene eden 
Çlkamuşlar: adliye doktoru Enver Karan def-

- Eller yukan! demişler, Mw;- nine ruhsat vermiştir. 
tafa ellerini kakhıımış, celbinde bu- Bel d• l 
lunan 22 lira para ile altın saatini e ıye ceza arı 
ve bir bıçağını ve diğer bazı eşya- Emniyet altıncı şube mımıurlan 
sını alıp kaQ1111şlardır. tarafından yapılan korıtroller ne-

Mustafa derhal polıise müracaat ticesinde, Eminönü kazası dahi -
alım.iş, Ruhi ile Mehınedin aranma- !inde 15 dükkancı, 12 seyyar esnaf 
sına başlanmış, Mehıned yakalan - Gedikpaşa çarşısında da yine 9 es 
mış, dün adli.yeye verilmiş, sorgu- naf ve tramvayıdan atlıyan üç kişı 
su yapıldıktan sonra tevkif edil - hııkkında ceza zaptı tu.tulıınuştur 
miştir. Üsküdar kazasında 4 esnafa ce· 

Ruhi araımıaktadır, za k"silııniş, tartısı ekısik 18 kile 
l 10 lira ~alan yankesici ekımek müsadere edilmiş, 15 mut 
Sabıkaıl yankesicilerden Tevfik 'elif gıda maıidesinden nümune a 

Özavcı tramvayıda Halid Galin a: ' ınarak belediye .kiımyahanesin 
dında 'birisinin aıi<a cebindeki çar: "Önderilmiştir. 
ta içerısinde bulunan 110 lirayı ça- 3024 numaralı EyUb - Keresteci 
hp ıkaçımş, çantanın çalınış şek - '.er o1ıobüsü evvelce cezalandırıld · 

tinden bu işi Tevfiğin yaptığı an - jı halde yine otobüse .binen 17 Y" 
!aşılmış, Tevfik dün yakalanmış, 

1 
cuya bilet kesilmemiş, otobüs mı 

paranın bir kısmire elbise aldığını ı vakkaten seferden menedilm:iştir. 

Dün Valiye müraca-
atla mühlet istediler ihracı na başlandı E i r geme Kurumu böyle bir politikaya ınümaşat ~~: . . . . 1 . mez de şimdiye kadar gösterdığl 
şehrı.mtzdeki smemafardan ba - Alananyaya ~~ g.ünlerde yeni - tedbırler alıyor tereddütte ısrar edecek olursam•· 

zılarının yangın tehlikesıne maruz den şarap ve lilııör ihracına lbaş - • h tt' dd.i b" 1 'k bil• 
bulunmaları ve ıbazılarının da çok ı ıanmı.ştır, Harpten evvel Alanan - Çocuk Esirgeme Kurumu, her - ' neb h~ ve a a mal b"I ırkma~yı Anıi-

hangı :bir harp halinde babası a ıs mev:r:uu o a ı ece ış. 
dar, ga)Timüsaid olmaları dolayı- ya ve şimal memleketlerine inbi- kard...,; veya kendisine !b'aıuın er ~ ral Darlan'ın bugünlerde müzake-
sile li:apatılmalarının llıelediyece sarın bu nevi mamulatından mü- -..,.. · t • · p · te bul da bu· 
kararlaştırılıdığını yıaııınıştık. lı".m miktarda ihracat yapılmakta ke'k akrabası askere giderek kim- ra ıçın arıs unması b't 

SayLc;ı 8 1 -bulan bu sinemaların leli_ Alır:nan adan snem.l.e~ti,m.b::e sesiz kalan çocukları ıbanndırımaık u.a ll!'ühfildşadia]lann mü ~~elsa~ 
sahipleri i:iün Vali ve Belediye Re- mal .gel.meğe başlaması üzerine şa- iraere icap eden tedbirleri a lacak· ııncır a ın e 0 aşmasına ır • 
isi Lütfi Kınları 11iyaret ederek rap ve likör ihracına yeniden baş- tır. Harp ihalincre, yettın yavrulara veDii~~el gibi 11etalıikkdi" olkuilnatb:lir. {tat 

yatak, yastık, yorgan ve karyola ı:er tara n un e gro •il 
müeesesel<"rinin, zaıbrtai beledi~ : laımıt•lıı·. verebilecek ve ıbunlara yardım e- .Japonyanm Moskova paktınd 
talimatnamesindatci hülruınlere U!}" ' d k 

1 
. tem. . . . d .. • ! pek memnun kalmad:ığını işrap •· 

gun >bir şekilde buluoouğunu bil - Gönüllü hasta bakıcılara ece e.b ""'n 
1 

ıru ~çın \~~ decek tarzda haberler getirnıi~tir· 
diııınişler ve kapatıma kararına iti. diplomalan yarın verilecek n

1
evver k. tayan arımı an ı..s 1 Filhakika Matsuoka - Molotof aa· 

r etııni !erdir o unaca ır. )<y• 
az Ş • !aşmasının en zayıf noktası To .. 
S . ıl talim t hü' Gülhane, Haydarpaşa vıe Gü - d 1 
ınemac ar, a natne - askeri mahfillerinde tenkil e 1 ı· 

k .. 1 · h · · ~- ·d · t · müşsuyu hastanelerinde açılan gö- Belediye Vilayet bü .. esi 
ınn en arıcınuc, yenı en ıs em- ··ıı · · sk • h , bak h . 

1 

.., yormuş. Malüm olduğu veçhile re-
len tert.ı.bat ve vesaiti !om.ine ha - nu u a en as .a · ıcı ell1.Ş1re - tasdik edilmek iizere · la d t ı ı ·üı edi· 

1 k -" ki ile ·1cn al nı an şma a, gaze e ere ı n 
ıd ,.,__ d ... kl:ir. L-. er ursunu muvd..l.ıa ye t 1 • . . - h .... 

lllr o U•udunı a .,ı ıp ·uu.nun Viliiyet ve Belediyenin 1941 ma- len melnınde, Çin politıkası "" 
· · b' ··hl t · t ;.ı d. eden 120 genç bayanımıza yarın B .d ıçın ır anu e ıs em""'er ır. (ı yılt büt,...lerini tetkik ve t!.Sdik kında hiçbir iyma bile yoktur. ı~· 
L·~tf' Kırd b ·· tı ıe~ Beyog- lu Halkevinde dipkmaları r ,.. ... 

u ı ar u mıı.racaa .- ~ttirmek ilzere Ankaraya gi<len ı dan Sovyel Rusyanın milli .._.aııb 
kiık edeceğini tıildirmiş ve kapat - merasimle verilecektir. belediye muhasebecisi MıL'ıtar A _ Kay-Çek hükiimeline yardıma d•· 
ma kaTarmın infazı bu te11ki'k ni - Dünkü ihracatımız car Pazartesi günü şehri.ınize dö - 1 vam edeceği ve bu hususta serbeS-
hayetine tehir olumnuştur. necektir. 1 tisini muhafaza edeceği .manası Ç~ 

~ünkü ihracat vaziyeti diğer ,. 
Öğrenildi.ğiae göre Dahiliye Ve- kanlmaktadır. Ba keyfıyet JaP'.' 

Yeni çocuk bahçeleri açılacak gülliere niSbetle olrlukça durgun kalet i bu bütçeleri muvafı.k gör • siyasetinin bugünün en mü~"" 
geçmiş ve 250 ıbin liralıık ihracat müş Ye tasdıık için Hey'eti Veki _ rüknünü teşkil ede• bir lıahısl• 

Üslciidar, Edirnekapı, Eyüb ve 
'arıyevde belediyece yeniden •ço
·'Uk ibahçelerı. y.apıUııası lloararlaş
ırılmıştır. 

Romanyadan petrol 

Romanyadan yeniden bir mik -
·r netrol ve benzin ithal edilimesi 
in Bü.kreşte cereyan eıden ıınü:za
•relerin netioelendiği öğrenilmjq
r. Müzakereleri in',eç etmek üze-

\omanyaya gitmiş olan hey'etin 
ıgünlerde şehrim.ize dönmeleri 

.,Jclenilmektedir. 

muamele6i kaydcdil.mıiştir. Satılan !eye seVketmiştir. fazla bir za.fer ve nimet elde ede' 
• .. .. mediği kanaatini doğurmaktadır. mallar arasında Romanyaya zey

tin, İsviçreye iham i.pek, Alıınanya
ya tıütün, İngiltereye tiftik, Filis

tine balık, Bul,garistana ba1mumu 
vardır, 

Alhn fiatları 

Bır kadın sokakta duttü Amerika muhtelif nutuk vt hi!' 
hastanede öldü belerle İngiltereye yardım mesel•· 

ıİlki gün evvel Küçü:k;pazarda so- sini hızlandırmak azmini bir de~ 
k"1cta üzerine fenalık gelerek dü - daha tebarlamaktadır. SovYe11 
şen ve ifade veremıyecek bir hal- ! &us yanın bir kısım askerini Uı•. 
de Haseki hastanesine kaldmlan Şarktan Avrupa lmdııtlarına nıı1' 
bir kadın, hiiviyeti anlaşılamadan l teylemesi de laayallere yiiksek ıı.:: 

ALtın fiyatlarında bir kaç gün - hastanede ölmüştür. Adliye dok • natlarla uçmak imkanını vertı<•,f 
je.rlberi hatif bir gerileme kayıde- toru Enver Karan cesedi muayene tedir. Haamafih İııgiliz Başve~ 1 

lilımek'.edir. Dün 'bir altı.ıı 27 lira ~ ve Mol'ga kaltlınhrıasına lü- l\1ister Çörçil bütün bu son had~ 
40 kuruştan muamele göımüştür. zuın göstermiştir. lcr hakkında, gerek Balkan ınulı'. 

1 -cb.ıtı, gerek Mister Edea'tn. se,:,. 
EDEB 1 ROMAN: 15~ 

. . . . . . . . . . .. .. ; hail ori hakkıııda, mecliste ~ıç .... 
sağlığında pek ileri gidemiyordu. ! - Raşid efendi, hademelel'den hk hıslennı de ka~etıınıştL: <Bem 

1 
ılıp ezilanışlerdı : •Acaba ıbutun >ie· h;.L verm.eain vakti elmaiıgın: ı< 

Sonraları hiç zaptolunmın oldu._ birini gönderir misiniz? sever misin doktorcuğum?• diye 13'lllet bende mi? ..• diyordu. Acldı- rar ile tekrarlamıştır. Anlaşılı~ 
Basiretimiz .mi bağlandı nedir? 1 Kiilibin yolladığı bademe, kapı- sıçrıyarak Cemil Kazımın boynu - •ğı, üzerine titrediği vücudler, hep ki siyasi ve askeri hidııeler ~· 
Hiç akılda yokken bir gece basılı- da görünür görümnez Cemil Ka - na atılan Nigar abla! Şimdi nasıl ıbirer .birer uzaklaşmışlar, o, ne - cidcll n kat'I bir safha1a girıniŞ~~ ÇOBAN YILDIZI 

Yazan: Mahmrıı YESAR/ verdik. Haydi bir muayene, der - ' zım, Anber nineyi işaret ederek: onun yüzüne bakacaktı!.. Gö;tl~ .-eye elini uzatsa bir avuç zehir o- Avam Kamarasını veya lıı!C' 1 
k~n hastaneye attılar .. Nig~ gül 1 - Hanıma yol göster, dedi. görülm'.ye~ ölümlerin, baş u~unda Juvermişti. milletini tenvir eyle'?ektea ~~t 

Genç kadın Cemil Kazımı uzun ka.lmadı. Ka~.ıyı ş iddetle Cemil gfuı kızdır. VallaJu bır şeycıgı yolk, Odada yalnız kalınca.' başını ~ı- ı .bekl~n~ıyen ha~taların, etıafın.a Nigarı görmek zaruri idi, kal'k _ y;.ıpılacak çok mtııum va9'e 
u:ı:u.n süzdükten sonra .başını çek· ı Kazım:n yuzune kapay ıverdı. Ce- j hep ga;az .• . • ı~.ri ~rasına alar~ ~ır k~ltu_g~ verdiltlen ele~, ıztırab pek hafif , tı. nereye gideceğini haber verme- vardır. ,..ı• 
t ., içer .ye stslendı : mı! Kazım donmuş gıbı durdu. Cemil K~zım: elleri cebınde, bı- çoktu. Anber _ nınenın sesı hala ı oluyor. Insan ınaı:rna.kla .. ınan~~ - 1 ğe lıüzwn görmeden ağır ağır balı.- Cihanın dert ta~afıaduı u~ d• 

- Nıne ... Bak Sadiye hanımı 

1 

Donmek, uzakla~mak ıstiyordu. yJklarmı dışlerı!e kopararak ı;inir- kulaklarında ugulduyordu. .ınak arasında garıp bır şuphe ıçın- 1 çeye doğru yürüdü hastanede• lan balon ve şayıaların heps• ·ııi 
1.Jtiyorlar.. Başına bır sancı gırmış, gözleri o- li sinirli başını s~llıyordu: Hastaneye gidip ::-1igarı görecek !de avunabihy~r. .. Cemil .Kazım , Sa- '! çıkarken düşünfryo.z'.; berrak, saf asıl hareket "Yeçhe ve istikatJ\::.t-

Kahkahalarla gülmeğe başla • yuluyor gi bi ağrıyordu. Kapıdan - Pekı ... Pekı... 1 miydi? .. Fakat hangı hastaneye g•- ı di(yenın ölumunu tahmınınden da- ıg&.lerinde gençliğinin yeislerini saldamıya matuf §aşırtma hat ._.,ı 
ımışh, iyi görmek için kapıyı biraz uzaklaşırken, pencereden sarkan Anber nine; gözlerinden iri yaş- ı decekti? .. Kapısından girilirken, ha fazla bir sükünetle karsılamış- . hicranlarını dinlendirdiği küçük leri olabilirler. Bugünkü muaı·ııi• 
daha açtı; Cemil Kazım tereddl.ltlr bir kadın başı, ankasından ııesleni- !ar ak~ yalvarıyordu: · yalnız şefkat, merhamet duyulan, ~ı. U:~ ~aman görülmiyen bir ~ >Nigar ablanın .bayalile konuşu _ davuın ~kestirme h~lli çateS~ot 
b"'1o.ndı: yordu: ~ Sız ~~torla:1 tanır~ınız ... j biçar~ insanların e~ ~.n .sığındık - ıcudun olum haberı, ~~ktL!e sevil- yordu: cSenin hatırın için Nigar Büyük BrıtaRyay.a dogrud••\eş1'il 

_ Nigiır hanım evdeler mi?.. _ c Darıldın mı cicim bana? - Nıgar dediG' tk.i:b•~zım -beyfımıstedrse !arı bır yuvaya dehğd, obnhissedu.nden. 1ge- ı mış, geceblercke.
1
on.un 1ıçınba1ğlanıl - I abla! ... Yalnız senin hatli'lR lçia! .. ru~~ ... ,~~~lab~ak ~k,~ktaahrruztırdaıı çı• 

Genç kadın çapkınca göz ıkırp- Hiç gelmiyorsun bu, yana! . .> , yapar... ı , enım tara an çerken haşyet ve ıca ı en, mış, aza çe ı mış o sa ı e, yme . . . . 
1 

ey-..gıaı ır .... ı a a aJ1Sl' 
tı: söyle ... Hastanede beni görsün .. . • insaniyetin en zehirli çıbanını sar- pekaz tesir ediyordu. BaŞka kımse ıçın değıl.> Hastane- karmak caiz değil4ir. Bir ft ııııt) 

_ Sokağa çıktı. * Size sığınıyor artık... mağa uğraşan bir hastaneye gide- Gözlerini kapadı ~ı zaman; a!JM- de gömıeğe gittiği Nigar, CemU nıeseli (Her yel Reıaaya çı ıtt•• 
_ Bilmem beni çağırmışlar da.. Anber niııe Cemil Kazımın bir Cemil Kazım, Anber !' İ nenin cekti!.. Kendisinde bu cesareti bu- na dü.,<;en sarı btııkleler i küçük pem K.izrın için büılbü.tün yabancı j)ir .der. Bu harlıiR tHı aaalttarı ı,oıı yoJ.. 

elini bırakıp, bir elini öpüyordu: karanlık, oyuk ağzına baktıkça is- lamıyordu. Nigarla ne konuşacak- ıbe ellerile diYzellen, koyu laciverd kadınd ı. dadu. O katııt'l ~avad~n ~a?Jıaal "' 
- Kimsiniz ısiz?.. - Ne olursa senden olur beyci- tmcrahla başı dönüyordu, onu söy- tı? .. Hiç bir günahı olmadığı hal- gözlerinde gizli bir güneş yanan Ü . • Em .. l:ırla vurmalı: daımi hır ıbtıın ut"' 
- Bir kere söyleyiniz, tanırlar, .. K k ğ 1 t k b ' 1 1 - .b. . k d '' f •-·- ıN' • bl · 1 h k _.....,, ı zerınoe • raıı ziiıhreviye has . ._. • · d d' r:.:r..:ı ta!lflv" gım... urlar şu ızca ızı .. Bu za- e meme , ı ır yı an ıs ıgı gı ı ku - de sırf bır aza veya tesa u e ... "" ıgar a a, sevınç e ay ınyvn .... : . .. . ı : nı,an ıçıa e ır. ">"' ..- a eıı 

doktor Ce~il Kazım.. Sadiye ha - manda hastaneye düşmek kolay laklannı tırmalıyan bu fısırtılı, ri- ban giden birçok talihsiz insan - .. siz nereden çıktınız dokto.r bey?• taııesh yazılı büyük demır .!'~r -ıeuıli~eleri haldtıa<la dil~·~ .. sil• 
nımı gör.mele istiyorum da.. değil.. Evin işleri yüzüstü kaldı.. yakar sesi susturmak istiyordu: !ar, ·bu korkunç ve iğrenç hasta - ' Cemil Kazım kendi kendisini it- 1 akl ı'klı b ~ bahçe kapısının onun- ufak lıir ipııc• veunetrıek ;çıı _.a-

Geaç .kadın dudaklarını büküp Helal hara.ın, ne denirse densin iı- - Pekala .. .gider, görürüm. lıkları, bir ayıb gibi saklayıp giz- •ham ediyordu. Kimi sevmiş, kime 1 de yolunu ·esen hademeye sol'liu: kutu ihtiyar emıiştit' ve y• ~~ıır: 
g ü; te biz de, üç beş fakir, o yüzden Bordro imzalat•mağa gelmiş ka- liyorlardı. Demek ki Nigar, bunu fa..ta alaka göeterm işse, onlar en - Se1taiıib illey burada mı? p.alı §il sözlerle it.ti.la etlllıaı&ıııl 

- Saııl.iye hanımın ıinktorla i<i rnldonl\·oruz. Sadiye hanımın tibe ~6nerek rica etti: tal' ! görecek kadar en basit iruıaa ümid olunımıyan darbelerle y>kı - . (Daha var) (Devamı 3 Qıoei '*' 
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• Singapurdaki 

lngiliz garnizonu 

takviye edildi 

Bu kıtaat Male:tyada
ki Avustralya kuvvet
lerine iltihak edecek 

Singapur 25 (AA.) - \Malezya· 
da 'bulunan Avustralya kuvvetle -
tine itti.hak etmek üzere dün öğ • 
leden sonra Singapura külliyetli 
tıılcvi.ye kıtaatı gelmiştir. Yeni ge· 
len ,kıt'alarla Malezyadaki Avı.ıs • 

tra.ıya hey'eti seferiyesi tamam -

lanmış bulunmaktadır. Avustral • 

l'alı takviye :kıtaatı Singapur de· 

lı.iz üssüne geldikleri zaman, kara, 

deniz ve hava klW\"Ctlerini temsil 

etlen askeri eııkan ve Uzakşark 
ltuvvetleri başkll!lllandanı hava 
l:narçşali BWtok Popham tarafın -
ilan karşılanmışlardır. Yeni gelen· 
!erin, ŞıJbatta gelen ve hey'et.i se

feriy-enin kısmı lciillisini teşkil e • 
denıer ikadar iyi yetişmiş ve neş· 
eli o1dukları göcülroüştür. 

Suriyede yeni 

hadiseler oldu 

B. Millet Meclisi 

Bütçe Encümeni 

Sovyetlerin 

h d dl Yazan: HİKMET NİSAN 
garp U U a- var - Her yemeğe çeşni veriyor 4.-

mate~! 

d h 
•d t Bir milletin ;eviyesi, otu rduğu ilk .olarak arabaya alınır. Bütün 

fln a ta Şl a } . Epirdeki Yunan ordusunun tes- şehrin temizliği ile ölçülur, derler. bu işler, yolcular rahatsız olmadan, Diye atarlar da yoğurt itin no. 

1941 bütçesini tet• liın oJ.ıııa_ı;ından sonra Yunanıstan- Ne garip bir tezadd>r ki bizde, e- vakit kaybetmeden, bırkaç saniye den ~~ece: • , 
·1 kt ıl· da asken va.uy et çok muphemdır. vinde çok temiz ve titiz olan halk, içinde olur biter. • -: ~ n~aklı )'oğurt. 

kika başladı Japonya ı e pa yap Almanl~r,_cenupta bulunan Ingilız sokak temizliğine 0 nisbette,biga- Avrupada temizlik hususunda en Dıye ba~np pçerler: Her ye· 
. anuhabirin - dıktan sonra başladı askerlerı_nın bozgun halinde çekile- ne ve yabancı kalır... başta gelen memleketlerden biri de mej!-e çeşnı ,·ermekte_ yogurdan da 

Ankara, __ 25. (tkrlam .. Büt· Londra 25 (A.A.) _ Stok'lıolm rek ge~ilere bındiklerini ıddia et- Sokak birçok.ları.mız için büyük Holilnda~ır. Memleketi ib~ :zat gör- ~omatesten __ pek aşag~ kalır tarafı 
den) - !Buyük Mıllet M~ il B J"nden alınan haberler, mekte ıseler de vazıyet bunu tek- bir mezbele olmaktan kurtulama- mek nas.p olmadı i;;e de, orada bu- ) okt~~: Mubarek, yogurt olarak 
çe Encümeni 194~ ~ılı Vekaletler )~lu ~t~r e~~liğirrin Uzak:şarktan zıp etme~tedi.r ve bilakis Ingiliz mış, ve bu menfi teJ.akki gittikç [ lunmuş olan dostlarım, Lahey, Y~~digı ve ~)'nll olarak içildiği 
bütçelerinin tetklkine ~aşlamış:ır· 'r;;; askeri J.a'.'alar çektiği hak - kuvvetlerının Alman.lara muJ<avi?- kökleşmiştir. EvlerimizU: çöpüm Amsterd_am ve Roterdamo. medhet- gı~ı, yumurta ıle ~ılbır yapılır luı-

Meclis, Mayısın yimnsıne dogru ~ında son günlerde Japonlar tara· met ederek ve zayıat verdirerek günün herhangi .bir saatın~e. bilt. ı m<>kle bıtırem~zler... bagın hem kalyesme, hem ~o_ı_"'._a-
b··ıç uz·· akerelerine oaşlıyaca!k· d ı"len malümatı teyid et- muntazam şekılde çekildiklerı an- tereddüt sokağa fırlatırız. lstanbu- Fransanın şımal şehirleri, cenu· sına, hem kızaztınasına dökulur, 

u e m .. fın an ver !aşılmak ı . · ı kir k · -M r · Paza.rtes.i günku top - . tadır. lun bazı mahallelerini bilirim k i I ba rusbetle çok daha temizdır. semııo una e ır, uzu •spanagına 
~'\ ~ısı~akıflar Ulınımı Müdür· roektedir. . ... .. Sovyet _ Almanlar yeni İngiliz hatlarına sakinleri çöp tenekesinden mah 

1 

Marsilya Fransanın Akdeni-zdelti s~pilir, yaprak dolmasına _garni-
1ıır:, .. 1131

•• a1941 yılı bütçesile Şilep Temm edil~ne ~re, imzası ç.ok şiddetli hücumlarda bulun- rumdurlar, bütün süprüntülerin bıiyük limanıdır. Bu itibarla neza- tür olur, hele baklanın en azız dw. •· 
uı;_~n~ııim Şirket.inin mütebaki ~aJ>'.'n bltar va p Uz~ankta bu· nıuşlardır:_ lngiliz resmi t~bli~i bü- sokağa dökerler. Bugün el'an baz• fetten 5.ridır. Bunun başka bır se- tu ve hele patlıcan ta~:ası-~ın tam 

Tu 
1 

. . satın alınması içın De-1 uzerıne Mo6ko ' """ı d tün bu hucumların püskürtulmuş açık arsalar kedi ve köpek J~elerı b<>bı de, bu bıçare şehrın beledı- can yolda.şıdu. Tatarbörcgı. onsu. 
. 11 İda esine 268000 !ıra t... un ' . • b nl bilhas i o ugunu ve cephenın hıçbır tara- nin kabristanı hizmetini görrr.ck- vesının, .,eledı umurdan zıyade, sı- , enıez, pır ıı ru-hisse erının . _ ,_ l an bazı ordularını am mevcu ld • . . . 1 ' . . .. . . . pek bir ""Ye bell2 . uJ . 

nı21VO arı r • ,.. la · le çekımege ve u arı · ı f nd h" · d . .. · ha biraz da voğu:rtt - Ü h . - ilımeSİ hakkındaki laywa· rıy . . So t Po _ _ , a ıç~ır yarma vukubulma ı- tedirler. vaset ve partı mucadelelerıle meş- • ~-- ~ ane ~-
sısat ':-"r kere e kıonacaktır. sa Baltık sa]ıülerıne, a ~taksim gını, İngilız kıt'alarının azimle mu, Son zamanlarda Belediyenın ~ul bulunmasıdır. Hele S?n zaman- ~ur ç?rba~ına asıl cılayı 0 verrr, 
lar ımuza y 1f lony3:'ına ve Besaraıby y kavemet ettiklerini bildirmektedi'.. koyduğu ıbazı kayıtlar · ve para cc 1arda maddi ve manevi nüfuz ile Sırkecıdekı.Arna.vut aş~ıl~r arasıra 

Memleket müdafaasile ~!akalı 
iş yerlerinin mürakabesı hak· 

kında bir nizamname 

25 (ikdam muhabirin -
Ankara, d. 1 e 

V·ı· et ve bele ıye ere den) - 1 ay . ·· _ 
• dan doğruya işletilen mues 

dogru l amieket mi.idafaasıle a· 
scseler e m . . üra:kabe 
Wcadar ış yerl~nın m • 

'" . dair nızaıımıame Hey ve teı~şıne . . . 
eti Vekilece tasdik edilıınıştir. 

Küçük Haberler 

etımege karar veııınişti.r. Almanlar henüz Termopil geçı- zası, bu münasebetsizliklerin b " ntihap olun:µı sosyalıst beledıye Ubasan ta~ ası diye eth b1r }'Cwe~ 
dinden sonraki şehir ve kasa.balar· dereceye kadar önünü almıştır. fo ıı ı>cl is i, şehri her bakı.mdan müh- 'aporlar kı: bunun da ~alz~~esı 
dan herhangi birini işgal ettikle- kat, mantıki düşünelim: Beledıy el bir halde bırakmış. bu güzel ~asında yogurdun mevkıı. ~uhım
rini bildirmemişlerdir. İngilizlerin bunların hangi birisile u~..,.a ~sın V' t'h ri bir muz:ılırafat ocag; yap- ~ır. Ya tarhanaya ne dersıruz! Y~-

Celal Bayar ve Ah
met Ihsan Tok gözün 

teşrii masuniyetlerinin 
kaldırılması istendi 

mütemadiyen ve bozgun halinde ne yapsın? Bu gibi işlerde halk rnı ıtır. g_urtsıu tarhananın sade suya pı· 
çekildjkleri hakkındaki Alman id-ı bizzat etrafı kirletmemekle Bele- • • • rınç çorbasından pek farkı olamaz. 
diası doğru olsaydı Alman motörlü diyenin işini hafifletmelidır. Bir cennet olan istanbulumuzu Hele marul kökü,. hıyar ve "".,rmı-
kuvvetlerinin şimdiye kadar Ter- Biz sokakta ve umumi yerlerde temiz tutmak, •sokak terbiyesi•nin sakla ) aprlan cacıgı , sonra yognrt· 

Ankara 25 (A.A.) - <B. M. Mec- . mopilden 160 kilometre mesafede 1 \-Ürümesini durmasını, arkamrz.ı bütün inceliklerini bilmek, hepi- lu kebap .. 
Iisi bugün Şemsettin Gü.naltay~ J bul_unan Atinaya girmele~i lazım' dönmesini de henüz Ifıyıkile kavrı- miz için bir vazifedir. Bu vazifeyi, H~m~\~adar nıı y~7 Son .z~
başkanlığında toplanarak Denızlı gelırdı. Halbuki Atinaya -gırmemış yamadık. Vapur ve tramvay gibi yeni nesle, yarının büyiıkleri ola- ınan a ırçokları yogurdu P'.~
Meb'u.su dok1xır ~azım Samanlının ı oldukları gibi, Termopilin arkasın- nakil vasıtalarına girip çıkmayı, cak bugünkü kiıçüklere telkin et- va da ~atmı)·a başlodıklan gıbı, 
teşrii masuruyetının . kaldırınnası d~ _bulunan şehır ve kas~balard~n gişe önünde bilet almayı munta- mek, onları, şimdiden adibt mua- onudın bıyr ~e gay•

1
t hafit bir tatlısı 

talebi hakkında tayını ımuıımeleye ı bırıni ald:klarıru da hen uz bıld ır- zam bir şekle koyamadrk. şC'rete, temizliğe. inti,.ama al: şlır- var :- og~ tat ısı-. Şu halde her 
mahal görı.iimediğ~ne_ ait ıınazba - me~lerdir . . ~inaenale~ İngili~- Dikkat ettim: Sağdan yürümek, rr.ak en başta gelen i çtımai ışlerden }'emege ç~;nı v~a ş~y, yaln~ do-

r 1-•·i taya rttıla •ılreSbedi'lrrıı~ ve Kasta- le_ rın Termopıl de veya -bıraz gerı- ka'""ıdan karşıya çi,~li sahadan biridir. Bunuı en muvafık ~.·eri de mates, değil, aynı lUllllanda yogurt-
• Sof1a: Yunanistanın Soya e ~ b •-- C l!ı.ı Ba a ve d k t d thkle ·y Lr • d . .

1 
elçilik memurları bugun monu M<' US=u euu Y r sın e mu aveme e evam e · gecmek usulü inzı.bat memurunun mekteplerdir. Haftada bir saat ka- muş. 

'lalepte emnıyet te • Pipın~~ır'ı:Cnıe varnaya hareket ede- Hacer Dicle'nin, ()~u M~'ıısu rini kabul etmek doğru olacaktır. nezareti alt·nda olduğu müddet~e dar onları sıkm'y~cak bir şekilde Fakat, her yemeğe çesni "criYor 
birleri şiddetlendirildi :'ı:~r ve ~radan br _Turk vapuru ıle Mımed ~an Tokgöz un teşnı ma- Almanların son Balkan harbın· iyi gitti, müsbet bir netice verdi; verilecek der;lcr, hedefe er i~mek dıye sakın mübareği, kefal oilıil.:i-

ısıanbula gıdeceklerdir. . sunivetlerının Jcaldırılıması hak - de yalnız yaralı Qlarak 46 - 50 bın fakat kontroller gevşedikten sonra için en emin vas:tadır... sine. çiroz salata ma, işkembe ~r-
_\'iclı.y 25 {A.A.) - Suriyed.e ye- • Vichy: (Stefani) Mareşal Petaın 85 

!undaki taleblerı.~ de_vre sonuna zayiat ".'.'rdikleri anlaşılmaktadır . yine herkes istediği ve bildiği gibi! Hikmet. isan ba<ına da katmrya kalkışmayın 
~den bazı ehemmiyetsiz ha<lise - yaşını kutlul~n~tı'(Trinite) Amerikan bırakılmaısma mub>dair maılbata - Fakat ?".Vle_ çetin bir mulıare~e yiirümiye başladı ve tabiatile •so- ---- ha! 

r olıınuştur. Fakat bunlar, Vic - • Portd Of =ekkep bir müfreze !arı tasv>b eylaınışt.ir. . bu zayıat mıktarını normal telakki kak anarşisi • kendini tekrar göster Osman Cemal Kavınlı 
lıydeki salihiyetli makam!ların da ıa.ıaı~ ~ Spain'e gelmiştir. Son an- B. M. Mec.lisi bundan_ oonra Jan- ı e_t_m,.ek_lhım_dır. Çünkü_ Al_ man .. l_ar_ dL Bu itibarla, şehrimizin geni' bir Abcılık müsabakaları 
hildiııd.i - . "''"' Fransız aleyhtarı dun oı "bince Amerikanın Trinite'de kk ndak ıka k 1 b t • b gı 6- ı~ma mucı tiki . ha daıttna eratı ha ·ı ı _nuna e sur at ı netıce alınak ıçın u un sokağında bile birbirimize çarpma- Halkevleri ve mekfopE!er 3!a - Beşiktaş c ina

yeti tahkikatı 
ir mahiyet araetımemektedir. Balı bir deniz üssil yeri elde et erı - kanun layihasını ilkinci ~uzakere· ku"."ctlerini cepheye sokmuş~ ve dan, dif"ek dirseğe, •burun buruna Jında Beden Terbiresi GMlel Di _ 

Si geçen hadiseler ıınuhtelif ırk ve tır!aı:•d•;: (Stefani) Harb esnasında sini yaparak kabul eyi~ ve _P~- zayıata ehemmıyet verme~l.'ller- gelmeden yürümenin imkanı kal- rektörlüğü tarafından büyük .atış 
di:ntere merısup gruplar arasında . atat0';';,1iyaçlannı karşılamak üzere zartesi günü toplamnaık uzere ıçtı· ı dir. İtalyan ordusunun zayıatı ıse madı. müsabakalaru tcrtib olunması ka-
zuhur eden ma!halli ıbazı kavga • :;.den , .• makine endüstrileri amelesi- maına son vermiştir. kendileri tarafından ilan olundu- • • • 
, __ • 1 ı haftada 72 saat .·arlaştırıhnıs, tır. 
'...-.:1 · ih reıı· HMiselerin cere- nin günde 12 saa yan ---------.....,,.=--==;' 

1 

ğuna göre ancak 6 bindir. Esasen 
l'a an · a ldır~ yerlerde ve bil· çalişma.;ına dair meclisi bir kararname ~t~~-------_..., tt•h-an ordusu hemen hemen har- Avrupada birçok seneler ya<adı- Bu müs:ıbakada galip ge"k>nlere Dün de bir amele 

nezaret altına alındı ll etımış o ugu . nubi isdar eımiştir. . . . -- ....__el ' · le d iv 1 ku 1 hassa Haleb ve Humus ıle_ ce_ . • Moskova: Budapeştedeki Ingillz !! ı betmemiş, sadece Alman tazyiki Jlımız icin, muhtelif şehirler ve me~ası.m . m 3 a . a ar '-e pa ar 
t~nanda asayiş iade ~im~- büyük elçisi Sait Slair O'malley Siber-~<11"'111..,.IP"I •• altında sağ cenahın gepjjemesi_ ~ze- muhtelif unsurlarla temasa ııele- 'ertlecektır. 
liaJepte alınmış olan emmyet '.ed- ya yolile Londra'y~ gitme~ Uze~e. bura- --~ _ rine se,-kulceyş bakmundan rıc ate rek, temizini kirlisini, iyisi..;i kötü· 19 Mayısta yalnız bir geçit Beşiktaşta Ahbasağa mahalle-
lıirı.,rinin iki gün iç;n daha zıya- dan hareket etınlşt~·ük.Büyüklçil~lkçılikf::; mecbur olan Yunan kuvvetlerinin sünü yak•ndan ııörmek ve tetkik • l kb sinde Şenlikdede parkında tki haf· 
ılı. i.Qdetle~sine lüzum ·· • ınurlarının çoğu buy e ı re 26 Nisan 941 Cumartesi t~h ive" ; · ;. i i tmiştir. etmek fı.rsat · ru bulduk. / reımı yapı aca r ta evvel bul.tınan kesik kol ve ba-
"' • L~ .... - da a - etmektedir. 8 00 L! " ·~ 1..-'L '"lıııüştür. Cenıibı ...,.,an_ . ~ • Buda~şle: İyi haber alan _Bclgrad Saat ayan · Şünali Alrikada aon vaziyet Hiç şüphe yoktur ki. Berlin, Al- Bu yıı; 19 May1..> Spor ve Genç· ca~arıı aK> ""'"""'ata ehammivet-
l>ılan .tezahürat esnasında ıki ıan- mahfillerinden öğrenildlğlneli~~~c M~ ~::haberleri ::~! Libyaya Almanların 60 bin asker manyanın en temiz sPhri. Almanya tllc Bayramında ıbeden hareketleri le dşlP\·am edi'lrrıektedlr. Bu cin~ye-
datıtıı lanmıştır ·ek Zağreb civarındaki ma esın Ev kadını 8.45 nakletmi• oldukları anlruıılmakta- na Avrupanın en sıhhi memleketi- yapı1mıyacağını yazmıştık. O gün tı i ediği şüphesile zannalıına a-
~ _ayara · v'e.sıhbatte bulunmaktadır. (A.A.) -. d" B '--'-· d Be ı · · ln T ksimd '-' -k b" 1 K' · k ~ - Saat Ayan 13.30 dır. Trablusgarpte mevcut bulunan ır. unun se.,.,..,ı e r ırun yep- ya ız a e uıı)-ı.ı ır resmi ınanaznn, cınayeli ansı Ayşe 

dan İ tanbul'un dôrt bucağına akseden "ı 
Müzik: 13.33 · İtalyan kuvvetlerile beraber Mih- ·eni bir şehir olması ve eİ1 modern geçid yapılacaktır. Kız ve erkek ile beraber işlediğini, maktul Bov· 
Aians haberlerı ~!:~~ verin Şimali Afrikada 200 bin as- ve sıhhi vasıtalarla mücehhez bu- tek.mil mekteplilerin iştirak ede - abadlı Kıi.mnın karısına .ınu.saıı;: 

Cünıerdenberi LALE salonların s Heyecaodan nefesleri kesilenler 
::~: R. Bandosu 14.20 kPri bulunduihı tahmin edilmekte- lunmas•dır. Asfalt sokaklar, birer cekleri bu resmigeçid ıçin 16 Ma- olduğunu ve maktulü 1smailiye 
Film musikisi 15.00 dir. Fakat bütün gayretlerine rağ- ••ma gibi parıl parıl parlar. Toz ve rıs günü mekt<.>plerde umumi bir sokağında 12 numaralı evde •bun -

Çılgın kahkahaları duy~ı::~;.:u.;~rinden oynatan 2 Şahane !ilmden 
Gördünüz mil?... Bil~ Is ramı şayet görmeyenler kaldıysa 

Hazırlanan bll zengın prog 

MUzik: Konser 15.30 •men Sollum'dan ileri gidememiş- röoten eser yoktur. Almanlara bas pro,·a yapılacaktır. dan dolayı öldürdüğünü, başını, 
Saat Ayan l8.00 lrrdir. Mutıasarada bulunan Tob- ~ıan itaat ve intizamla, halk, bele- p f 1 

gövdesini •kol ve bacaklarını anr-

Bugün L A l E y E koşsun 
ik c k trası 18.03 • orta.ti karyola ve bavul ' -Müz : az or es 18.40 ruk'u da alamamıslardır. 'J'ıobruk- ı!l kanunlann ruh ve manasına dığıru, ~vdeyle başı park ch-a -

Müzik: Saz eserleri 1 · t ed k · •btikirı 1 
19.00 da takvive edilen İnıriliz kuvvetler; hütün varlıği e rıave er ve un- ı yapan ar rında a}'TI ayn i.ki yere gömdügü-
19.15 donanma ile tı>mastndır. İnl(ilizle-- <Pnin, bun• a\·kırı harekette bu- 11/lür kabe ıe...ı..;"·t l nıi, kol ve öaca:Jcları da götiiriirk •n 

'ht l ·ı • a .,....... ı memur an b" 
19.30 r'n Lfbva C('nhcsindcki vaziyetle- lunm~sına ı '."'a verı emez. . . ı portatif ağa<; karyolalar ıle ba\-ul ır ayak sesi duyduğu ;c:in .knrkup 

Konuşma: 

Müzik: 
Saat ayan Aj:ıns haberleri 

1 nci Fılm: Tlln<t 2 nci Film: 1"r1ıı>I ~:~:;na: i::~ rinde bir sertleşme hissedilmektP· Pans ve _Vıvana. daha eski !nr satışlarında ihtikİı.r vapan bir kaç narka attığını .söylemiştir 

O 
Fransızca Radyo gazetesi 20.u ilir. Çünkü buradaki kuvvetler E - ".'.-ıive sahıo oldukla_nnda_n, _Ber· müessese hakkında ·takih~ta baş· _ Evve~~i ~':ve dün, Kazım,n 

T'u'rkce HE H K L Casuslar Diyarında Müzik: Fasıl heyeti 20.45 ritre ve Afrikanın diğer iba74 mın- '•n derecı;_:;ındbe tebmız dheınlld_ırlerd. lamışlardır. gamnddug~nu soylediği yerler Cl\"J· 

dakika kalbe heyecan... Konuşma: 21.15 takalarınrlnn actirilen kuvvetlrrle ı:\ununla •u<>ra er u se ır erın e o··· -~ · · · ·· b - rı a muteaddıd verkr kazıinl's • , " . - -k gre.~ıgur:ıze gore u mueı.se • - ··.· 
Kahkaha Rekorunu 1cıran.. Ne~e ~::;-,a korku katan .Mevsimin Müzik: salon orkestrası ~~::~ mütemadiyen takviye edilmek!,.... ~nh_tesem cad?.Pl_erındP, bu)-ı.ı seier bant! salışlar.nda ·üzde 15 fakat, ne baş, ne de gövde ·buluna· 
fırtınalan koparan.. Senenin en r· .. Saat ayarı ajans haberleri d" * ı.;kuk hemen bulun sokaklarında k l l şl nd ) marnıştır 

büyük Avan uru. ıle Müzik: Dans müziği 22.50 ır. . . k .- .. ,.e aryo a sa ı arı a da yüzde .. • . . 
güzel filmi. seamıar. Z,15 - 5 ve 8,15 Kapanış. 23.25 "P1':"'.k bır ze~k~ır: !'~r es _)uru-. '20 ııniktarında ihtıkiır _yanmakta • . Dun de .y.·e._n :den. _bu cınayetle a-

:S:-.ar::':l:·:S:,3:0:·:6:,3:0:v:•:':·4:5:4:8:::::~~~==:~:-:::-:-::~::::::::-- H M JM • J ~P<ım. ~Pzmesını bılır, ne bır çar dırlar .,.. . liık:ıdar gorulen Dıvriıkli ~d a-er tur u r•va yet er -··~· <'l11r. ne de bir vak'a. . . dında bır amele yakalancnıştı:r. 
W.LENCE ve stzl Z S~T. KAHKAHALARLA (RPş tarafı 2 nci sayfada) Kabbal•k dı•rak verlermde late müateıarının tetkikleri Tahkikata ehemmiyetle devam 

.NEŞ'E • ZEVK G-tiLDtl"RECEK NEFİS sın FiLM • ·Son hSdiselerin vahameti vr h•amvav ve otobüs be~~iven~er, a- i . .. olunmaktadır. Bu cinayetin ıç ::ü-

ç L 1 K 
•airesi hakkında ni•bet ölçfimü7 i• ~h• ,,~;r ıtelmez. vekdıgerlnı ezer- Şehr mızde bulunan İaşe Mus • Ün'Ün bugünlerde yd:ınla • 

•ı L K G E N '·•vbetmivelim· Herkes bu ~Ü..., '""ne düsman kalesi z~rtederce- teşarı Şefik Soyer teUciklerlııe de· ~-uv-ı.Ie tabmin edi~ekt;.aeagı 
'•vi kendi kenıline tekrar edebilir .""· hücum etmezler .. durak ve- vam etıınektedir . .Müsteşar dün Ti- ır. 

" vuku•tm şn veva bu istikamet- -~ .. bulunan numaralı biletler- caret Odasıırda bir ·müddet meşgul ı 

B U G Ü N 

MELEK 

Baş Bolleıde: L E W İ S S T O N E c in1<;'"''"" intizor eylemek hak · - ., bir tııne konararak :ııra numa- olmuş, müteak>ben Beledi~ İkti- un stoku için alınması !azını gelen 
O O N E Y c E C İL L A P A R K ER kını muhafaza eder. , .,na gl5re arabaya binerler, yani snd ~~ürü~~ T~r~ Mahsulle~i t~icler ~akkında direlı:t.ifler ver-

Sinemasında 

I c K E R B .. saat ı de tenzilatlı matine. Hü ... v;n sı;ı.~ü BABAN ,ıurak yerine kim önce gelmiş ise, Ofısı Müduru ile goruşerek şehri- mıştir. Musteşarın ıbu akş:ırn A:ıı. -
"•nklı" Miki Mavs - ugun mizde yapılacak l milyon liralık karaya dönmesi muhtemeldir. 

y 

Filme ilave olarak:·- ::::::::::::..~------------------~---------:--------~ 
.:::::~~~~~~~~~~=====~------==-küp ve havalisinde iki bin tezgi.h lağvı gürültülerini, Moıa isyan • yeni bir polltika açmış ve -bunun I• 

"' !arını, Rus harplerini, dahili isyan neticesi olarak bir memuru mah • Bu gün ,l .. S=uBlütyüka •• ntarAziihi ro~z N: sa1 sıl Öldü_rüldü? J :E~a~=!ıı~::ı ~~~ !arı görmüştü. * ~~~ö;~~~;~i~:~h!':nra ~~!:1~ 
S Ü M E R sinemasında 

Y 
. M Samı Karayel iyen 'bozu]mamıştı. Hıristiyanlar Sultan Mecid, Çamlıca :köşkün· mesini tav6iye ve, Amiral Laland 

'------------ azan- • !eti Ali _ k t,.yen ne orduya ve ne de devlet den araba ile Harem iskelesine, o- kı.rmandasında bulunan d<maıuna -
l3 . kta varsa o da Dev . ~ ı_ e giremezlerdi radan da saltanat •kayığına bine - sına da Çanırk'kale Boğazını sed • 

unun üzerine İngiliz ve Fran- ı bır no f"kir cereyanlarına ~ş erın · •- d ı k T ...ıı,. ayın t• H- detmek İQin emir ita "'"!em>•ti. s1 • · Avrupa ı . . S itan .Mahmud devri o "a ar 

1 

rn Opnapı sar a geç ı. us - -, ..., 
s ı Yaygaralarına kulak asınıyan ye~f zuna doğru gidişıdır. keşmu ekeş ve, çalkantı içinde oldu- rev ,.,aşa satlrazam, damad H •. a.lil Diğer taraftan Mehmcd Ali pa· 
1 llltan Mahmud, Ruslardan tekrar ve nu u d cür'etkiır bir " h !de Rum patriğini ıbile Fener paşa serasker, Rauf paşa ahkamı şa da yeni Sultan ile uyuşacağını 
llıdad istedi. Sultan :Maakhmtu d'evleti idare e - gu a t .-t l dl' d ad Said pa•• ticaret a memul t'derek Ru:;v, anın ıınüdaha-ll. ki · ht F a kilisesinin (k.a.pısına as ınını,.ı. I a ıye, am .- n "·' 
bi uslar, on beş gün içinde on i padiş~ ı. · asi' hataları dolayısi· Kat' en müsamaha göstermiyen zırı, Sultan ::vıahmudun kurenasın- les:ni icap tmemek ve A\Tup:ı 
t l\ ll.us askeri daha İstanbula ge- den rıcal, 5

{; ekeşe yol açmış - b" ıy hafazakfırlık mevcuddu. dan R.za bey VC$aire vazifelerine dC'vletlerini işe karıştırmamak is-

G~rülmemiş bir ınuva!laki1etıe gösterilmekte olan 
DOUGLAS FAfRR"""t Jr. ve DA.SİL BATHllONE.__ 

hJ.rlnlide l>lr tanıla. ~ 

Batmayan Güneş 
Emsalsiz, kuvvetli , .. hareketli filminde= C61 1>a7dutıarmm 
esrarını... Fenalık ıteYtanlanna karp. mücadeleyi ••• ve Vazifenin 

Aşk.d.ın daha kuvvetli oldutwıu ... 
Göriinüı ... Burun saat 1 ele t:ıendli.t.lt matine. 

lı.ır~rek İstanbul ve Üsküdara çı - le bir çok eşnı ır mu · ed'ld'l tiyordu. 
a <l * tayın ı ı er. 
' ılar. Bu asker pişdar i<li.. !ardı. ah ud (H. 1255) tari- hmud, t t bir Hü.srev paşa yaman bir adam • Mehnred Ali paşa, müteenni 11 .. m•••••- Genç mlar, İifalcilerclea ıaJımımzı 

1. Sunun üzerine İngiltere büsbü- Sultan .M m Sultan Mahmu - Sultan Ma - anı 0d~z hl k dı. An'anepercıstti, muhafazakar - davranıyordu. Böyle ohnakla be-
ıın telaşa düştü. Fakat, Mehmed hinde vefat ettı. · e kadar Devle- sene on ay altı gı:ı1 pa ışa 1 dı. Sultan Mecid, Hü~rev pa~ya rnber Fran<anın muavenette bu· 
l\Jı Paşayı körüklemekten hali dun vefat~ tarihın edir bilmezdi. yapmışt.r. Vefatınaan sonra, oğlu Juııac:ıöına da emindi. 
'·almıyordu ti Aliye ıstıkra'a '!' li hiçbir , Sultan Mecıd tahta çlktı. gön.-Jerdııii hattı hümayunda Mı· ~ 

. · ·ı jktisadi ve ma . S it Mecid on altı yaşlarında sır vali•i Mehmed Ali paşayı af • İngiliz donanması Maltada idi. 
ı.' 1hayet Mehmed Ali paşa da Avrupa 1 e y ınız kendı el u an '1 M hm d fettiğioı bildıriyordu. Yalnız bir İngiliz tıarp gemi6i bir-
"'tikl<l!inı· 'aldı "·sır da elden rabıtası yoktu ... a e 'etirdig"i ku bir çocuktu. Su tan__ e u un . ,_ lı 
!lilti Ru d · ""-' k vvet _ te:ııgahlarının vucudd~k(mcu··ıükte veziriazamı Koca Husrev paşa sa· Fakat. ordu Niz;pte mağlup ol· ç~ Ingil1z ua riye zabitlerile be· 
lıı · s onanması ve u !l ır v u • .. d ·d· muştu. Osmanlı dunaııma ı :ırn · raber Osmanlı donanmam refaka-
g ~ide çekilip gitti. Bu suretle İn· maşl_ar\~e anv~sair işlerde he?, da~eitme-:~~meu~u~ ikinci oğlu mantlanı olup Mısır uzerine sefe- tinde bulunuyordu. 

' •ıler, l\1ısın tamamile e!lerıne demırcı ' ·u yilnin mahsulu u an . . · "ibd .. Lm id re çııkan Ahmed pa•a da Mısır va- Bunlar donanmanın, Mısır do -
&eçirın · b 1 M ff k" kendi dahi sana Sultan Azra ıdı. "' u ec , za • ' 
l ış u unduiar.. uva a ı • a1'<lı f e nahif idi. Jisi Mehmed Ali paşaya donanma - nanmasuıı tahrip, Mehmed Ali pa-
k ~t Yine İngiliz diplomasisinde 'yaş : akitler ordu t.opunu yı s:ltan Aziz ise günbüz ve peh • sile beraber ilti?ak ~tmiştı: • . şayı tedib maksadile yüriiıınekte 
aıd_~· . . :ı;atta, 0 ~i fabrlkalarım!a ya -

1
. yapılı idi. Sultan Aziz, çok f Fran=ın Lüı Fılıp hukumetı olduğu fikrinde ildiler, 

b 1-tutasa, Sultan Mahmud devrı sı!Mıını ~e . ede belki ~·üz bind_ en ıvan . •- _,_ . . (Daha v••) 
a t ro. TürlciY ~ Ü kUıÇ .. ü.k vo•ta iken yeniçeri ocaj!.ılıın şarkta nüfu:ı:wıu tevsı e,.ıı .... ıçın ~ dof anbaşa hadisat ve vakayi ile pa ı. tezgahı vardı. Yalnız, s· ,..,. 

lldur ... Anlaşılması lazım geleıı fada el 

Ç10nkü, biç birinizin. b1l1ük sinema Yıldızı 

HER THA FEILLERiıa 
bütün tehlikeleri göze alarak vjmll iön Prllml1er HANS 

SÖHNKER'i kandırmal!a ve •ilam temine mııvaffak olclulıl 
0

GIFAL 
filmindeki gibi talihiniz 18Vtt olıw.,..bBir. 

ŞARK Sinemasında 



SAYFA - 4 

Hull'un mühim 
bir uutku 

(Baş tarafı 1 inci sayfad1) 
Onlar hayatta yüksek ve tüzel ne var
sa hepsini muayyen bir sistem dahi
linde yıkmakla müftebirdirler. İşte 
Avusturya, Çekoslovakya, Polonya, 
Norveç, Danimarka, Hollanda, Belçı

ka, Arnavutluk, Lüksemburg, FranS<J, 
Romanya, Macan»tan, Bulgarist:ın ve 
Yugoslavya bu uzun kurbanlar silsile
sini teşkil etmektedir. 

Hıill muharebenin uzun müddet de
vam etmesi ihtimalini 1-et ettikten 
sonra adalet hürriyet ve emniyet mef
hum.lannın nihat zateri temin edecek
lerine k&U bir imanı olduğunu sOyle
Dllş, bütün dinleyicilerini muvakkaten 
ıayri müsait haberler ıeldi.kçe kolay, 
kolay ümMtslzli&;e d~memeie davet ey 

~-
Amerika Birleşik DevleUerinin tarih 

kiti yüksek mevkilerini ancak tehlike
ler büyüdUkçe ve müşkülAt arttıkça da 
ba azimldr oJ.malarına medyun bulun
a.oklarını kayded.en Hull, nutkuna fU 
aıretııe devam etmis1ir: 

Hlılisel•r Wç bir füpheye meydan 
buakınqacak surette isbat etmiştir ki 
bu ,.-arım kürenin ve bu memleketlerin 
emniyeU, mukavemetin en ziyade te
sirli olacağı yerlerde mukavemet gös
terilmesine bağlıdır. 

Benim fikrimce emniyetimiz, icra ve 
teşri kuvvetlerinin açık siyasetine tev
fikan, İn&lltereye ve umumf bir harp 
oereyanına mukavemet ede diii;er 
memlek•Uer• tereddütsüz yardımda bu 
lunmamızı Amirdir. Binaenaleyh., bunu 
J"•ı>abilmelı: vasıtalarını bulmalıyız. 
F e r d J e r ve ı r u p l a r, bugün 
milletin umumi refahı aleyhine olarak 
bilhassa kendi şahsi menfaaUerinl koru 
mak endişesi ile düşünmek ve hare
ket •imek hakkına malik değillerdir. 

Hull, bundan sonra, balen her türlü 
ııulb yapma teşebbüslerinin tiddeUe a 
l~hinde bulunmll!I ve demiştir ki: 

«Mihver devletleriJe bir sulh, bir 
tuzaktan başka bir ıey olamaz.Bir tu
zak ki ona, bu dünya fethi teşebbüsü
nün ilk devrelerinde, bunun hakiki 
ın.ahiyeti henüz malfun değil iken, mü
teaddit milJeUer dU,,milj!erd..ir. 

Hıill İngiltereye yardımın her bangl 
lıdr mütecavizi Amerika Birleşik Dev
lellerine hücuma llf"Vkedeceii ihtimali
nı de balıla mevzuu e~ ve demli
tır ki: 

Hle Wr millet, Amerika Mirle1llı: 
DevleUerine w-f lı:endlmlzl milda!aa 
et.mek ai7asetlm.lzden dolayı hücum et 
llÜyeceli Cibl, mı onu teokioe çalışa
eağınuzdan dolayı ela bizi rahat bırak
J}llyacaktır. 

istia ordularınuı cinllli h•r yerde, 
evler berhava olmakta, aileler yuvala
rından atılmakta ve açık kalmakta ve 
liviller tarlalarında ölmektedin. Mu
harebe bitince, müstevlinin idaresi hiç 
l>ir yanlımda buıunmamaktadır. Oeak 
111.r :r•bna edilmekte, alleler dağıtılmak 
tıı, klllseler lı:apatılınaktadır. Yiyecek 
S'erilınemekte ve hemen hemen esaret 
rejimi lı:unılmaktadır. 

Henüz hür bulunan memlek.eUerin 
en kısa ı.amanda en fazla sila.hlanma
~ın ve mevcudiyetini müdafaa için 
tedbirlerini almruımm zamanı çoktan 
celmiştlr. Her ;reni tstil5, mQtecavizle
rin emrile, balA hür milleUere karşı 
mücadelede lı:ullanılmak üzere daha 
büyük ka;rnalı'.lar vermektedir. Muka
vemet eden milleUere yardımımız, bir 
dünya veli.nimeti.iği hareketi değildir. 
Bu ,.ardım, her nerede olursa olsun 

Amerika mUhim ka-ı 
rarlar arif esinde 

Milli Şefin· 
teşekkürleri 

'Amerika Bahri-! Rihbentrop Vilayetin Tebliği 
1 ye Nazırı 'mak ~:1:~~a~a:;e~!71~risa:ar;i~a)ve m~§ tarafı 1 inci sayfada) 1 5 - Her aile beyannarneyı .erdıli 

tesbıtc ,·ar:mıas; muhtemel olan '.!en 2160 (Dahil) No. ya kadar Sinop kazaya mUracaaD bıletle'ın hem.ıı 
(Baş tarafı l inci sayfada) (Baş ta~afı 1 inci sayfada) , 1 k 

(Baş tarafı 1 inci sayfada) bir tak m müzakereler Pariste ce- :::erze. a nca tır. 
İn ısicüanlıur İs.met İnönü, teşekkür r İngiltereye vamnasına müsaade . 9 l\loyıs "3at 18 Tırhan (Galata) 6 - Her aile goturen gı .,yanm b: 

~e~ika.İ· d giltereye dik.i hafta ve karşılık tebriklerinin föli'ığmt otmemektedır. Böyle hareket et • reyan t'ltıği bir sırada Von Rib - 2415 den 2580 (Dahil) No. ya kadar ka eşyalarla karı•mam" ını temın .\, 
evv

2
e
000

, en 1ıukona~masın fıan 10 ta- Anadolu Ajansını tavs.it etımişler-. mezse mağlüp olacağında şü~ bentrop şaııktakı ı;iyas.i ve belki (Samsuna) L:idik. Havza, Hacıbayram, denk .veye sru,11gı ıızcr ne bılellel'.IP 0 
ne ton sabıl muba zı gam- dir. yoktur, Biz de bu eşyaların Atlan- de askeri taarruz Jıakkıooa Al _ Amasya, taşıdıgı ve,ıka numara mı okunaklı, b 

bot e . ı· .. 1 d de 20' man,·anın Moskova ve Ankara bu·· - ll Mayıs saat 18 Ankara (Galata) yuk rakkamlarla y~zacaktır. •-
v rmış ı; son gun er e M I" Uk deniııinde batırılmasına müsa- • 7 y ı ı k l • erte yor 

t 96 kil ·· • t' d b.. &reşa in .. · · 2581 den 2848 (Dahil) No. ya kadar - o cu ar amı en ~uv 
ane - ome!'"e. sura. ın e u- •• • ade ctnneınek meeburi~'Ctindeyiz. ;,fik pclçılerı. Von . &ıbull ednibubrgl ve (Samsun) Havza, Turhal, Zile, Yil- cusu gibi seyahat edeceklerdir. Kamıı: 

cum ~otu ~ermıştır. Ay?ı ~amanda r teşekkurlerl Çünkü böyle yapmaı.sak.lbiz de von apen ıle istışare er e u un-ı lızeii, Çarşamba. ralara parası llede olsa yoku alınmıy• 
Amerıka lımanlarındakı bıtaraf ve mağlup oluruz Bizlıer İngiltereye maktadır. Sovyetler Birliğinin tu- İlk kafile ile bundan sonraki ka!ile-ıcaktır. Kamalar yolcular ~ın hastaıı' 
düşman vapurlarının, müsadere Ankara 25 (A.A.) - Gen:Ikur -, yantı.g"mıız mu~venet vadinı· yeri - tacağı volun Alınan planları üze - Jere dahli olanların dllı:kat edecekleri olarak kullanılacak ve gemideki do~ 

1 . ki' may Başkanı Mareşal Fevzı Çak - F . de - d .. . 1 - - hususlar mm}ardır: 1 torun raporwıa nazaran hasta olanlar • edilerek harp ma zemesı na ıya· ti - b B · rın son ere<:e muessır o acagın v~ • ~-mile v~a emzik· ıı· kadınlar kamara 
mak u1usal eğeınenlik !bayramı ne gc ıımege meo uruz. u vazı - d ·· h ,_.. B · "b 1 M 3 - Her aileye kara •olu !çın Kır- ·~ ., ı• tında kullanılması için parlamen- i'em" · k a şup e ''"'''"ur. u ıü ar a os- A-•- 1 1 . c1e' M 

1 
bil t- ıara meccanen yerle-tirileccktir, Yo • . ' - bet"! ,_,. _ '·dukl reb l2ll sonuna adar yapacağız. , - mızı ve ~~ çın a e • ,_, 

toya bir kanun layıhası takdim e- rikmuntaselgraflı e •~~b'"' _a1 rıil - Bu harp bı···'- harlb"-'-~'r A- kovanın takip etmesi en ziyade 1 hazırla yo ub. ikv I (';ar seyahat müddetince yiyecekleruu 
e arına ve· u vesı e e or , u.aııu. 111.uUA.l'l • • er nmış ve ırer ves a numa- k dil · be b ı · d ··tü kler .. 

dilmiştir. YineNisan ayı içinde A· · 'k mili · . · · muhtemel olan sıyasi hareket hat- raşı verilmı.tir. Vesika numaralan e-' en en ra er ~rın e go reee . 
. ka 1 • k au ve şahısları hakkında izhar e- merı an eti totalıter milletle- . . . . . ~ dır. Vapurun kantınınde mevcut yıye-

nıerı vapur arını~ . Bınd O y~- dilm. olan i . leıneıınil'ere ka: rin galebesiyle nasıl bir felaket tını anlıyabılmek ıçın Sovyetlenn .>as olup bütün muameleler bu mı~nra <!eklerden para mukabilinde istifade .. 
nıısunu ve Kızıldenızı geçerek Su- '1Ş yı "Ş1 gel gı· · · f--•- tt·•· .. _..,. ,_, b son zamanlarda yapttkları resmi il.e yapı.la.cakt~. Ve sevke tabi ailele.- dllebil~ği gı'bı· yalnız bı·r sıcak çor 

te k:kıiirl · · ilbl'" A dol eoe m ....... e lgı ıçıuuır"" u- . • . .. ·ın davetıde yıne bu veııikı>.ı;ı.umarası- "" . • .. veyşe kadar gitmelerine müsaade şe ennın agına na u ·· •- ,_, . • . . . beyanat ile bazı hare'ketlen goz - il akt baya münhasır olmak uzere !ınk..-
1 AJ·ansını tavsit eylemişlerdir. gun """'P ettigımn sıyasete var - .e yap ac ır. . •~ enl ü t· k bı' o unnıuştur ak .. . h . ld ğu den geçinmek lazmııdır. . . •etinde ,,,.,,,. ere ere ı mu ' 

• _..,__. m uzere ittr az e1ıın~ o u - . . . . . • - Her aile elindeki blleUerin t.ı- tinde çorba vcrııtbuır. Kamarada ya• 
Bir milddettenberi Amerika harp AFRJKADA muz bütün tedbirleri ezici .bir ek- So~"0tl~r Bırlığmuı ~manya ı- ıdıği vesika numaralarının dahil ol- tırılan hastalara keza parası mukabi· 

gemilerinin nakliye kafilelerine seriyetle kabul etmiştir. le akrlettıg:ı adeınıtecavuz paktın- duğu kafilenin davet gününü gerek kay !inde doktorun ta\•siye edeceği yemel<• 
refakat etmeleri etrafında yapılan Albay Knaks bundan sonra bü- dan sonra yaptığı en manidar ha - makamların yapacağı tebliğlerden ge- ler yaptırılır. 
propaganda ve münakaşalarla bu- (Baş tarafı 1 inci sa:vfadA l tün mefilnireleri usulleri ve müe&- reket geçen İlcinciteşrinde karşı • rek gazetedeki ilfınlardan öğrenmeli ve 8 - Zonguldaktan ve SamsundaJl 

t tb.k. · · f.k. 1 · h ı Londra 25 (A A ) Vıchy'de . . . • lıklı bır· _ _,_ - •-•ı ı'-ası o gün o saatlerde behemehal Galata nh trenle dahile gidecek yolcular için b~ 
nun a ı ı ıçın 1 ır erın azır an- · · - seselerı kendisıne taban taıbana y..,u~ .. P~• yap "'11 tımında eşya ve yiyeeeklerile beraber limanlara muvasalatları günü saat ıl 
dığı görülüyor. Bu, Amerikayı har- neşredilen 'bazı raporlara nazaran zıd bulunan totaliter hükü:metlerin hususunda Bulgaristana yapmış hazır bulwımalıdırlar. de trenler tahrik ettiril<'<'ektır. 
be sokabileceği için, kolayca karar Libyadaki Alıman ve İtalyan or- Amerikayı tedricen ihata etmele- ' olduğu tıikl.ift.~. . . 
verilebilecek bir hareket değildir. dusunun ıınevcudu 200.000 kişiden rine sözü naklederek demiştir ki: Bulga; hükümetinın ~art~ ~
Fakat, Amerika, Atlan tik meydan ibarettir. Mevcud iki zırhlı fırka Bu hükiımetler ayni zamanda a- ma°: kıot alarmın Bul~-~rıstana gır -
muharebesinin demokrasiler tara- ile 1200 tayyare dıe bu kuvvetlere çıktan açığa ve bir çok defalar bi' mesı ~akıkında ve~gı k":ar .Sov
fından kazanılması için lüzumlu dahil bulunmaktadır. Almanlar rim düsınamınız olduklannı ilan yetlen oldukça sınırlendiımiş ve 
olan bu tedbire doğru yürümekte- evvela 60.000 kişilik bir ordu nak- etmişle~. Bu hiikt'.unetler, arala- Mo_s1'.°va hükı'.ınıeti ALınan asker - ' 
dir. Bahriye Nazırının, kat'i ifade- ıet.mişlerdir. Fakat daha sonra ha- ruıda bir üçüzlü paktla bağlıddar lerının topr~ann~:u' transıt. s~ .
si, bunu açıkça göstermektedir. va yolu ile mühiıın takıviye kıt'a _ kl bunun doğrudan doğruya bize ';'tile geçmes_:ne mııı:a'.'°-e ethğı .ı-

Esasen, Amerikanın tuttuğu yol, lan almışlardır. Tanklarla kam- karşı yapılmış olduğunu ilıiç bir çın .M~ca.r hü:kfunetım de takbih 
onu, tabii olarak bu hedefe doğru yonlar, Pazartesi günü filo tara - vakit saklamamışlardır. · etımiştır. 
götürmektedir. Amerika, İngiltere- tından şiddetle bam'bardı:man etli- Albay Knokıs, bundan sonra A- ~~nu müU:akip, Yu.goolavyanın 
ye neden harp uıalzemesi veriyor? lıen Trablusgarp limanına vapur • merikayı ihata zincirirnn son t.o • Js_tılası ar~f~e bu memleketle 
İngilizler bunları kullanarak mu- larla getirilmiştir. kasını Rusya ile Japonya arasında 1 hır ademı.teca;vuz paktı yapılmış-
zaffer olsunlar diye. Fakat bu za- yıak.ında aktedilımiş olan itllıifın tır. Sovyetler, Yı,ı~oslavyanın yap-
ferin tahakkuku için yapılan yar- i teşkil ettiğini ve bu füliı.fın Japon- tı~ haıbi m~ l;ir hareket olarak 
dımın İngilizlerin eline geçmesi ngilizler ya.daki haııı taraftarlarını kuvvet- telakki et.mektedirler. 
lazımdır. Amerika, bütün bu mu- lendireceğine şüphesi oltnadığıru Mevzuuıbahis muahedenin ak -
azzam fedakarlıklara, yolladığı (Baş tarafı 1 inci sayfada) söylediıkten sonra sözlerini şu su-.. dinden bir müddet önce Sovyet -
malzeme Atlas Okyanusunun veya ettiği dernek olmadığı kaydedil - retle bitirmiştir: !erle Türkler arasında bir cıkarşı -
Şimal denizinin dibine gitsin, diye mek:tedir. Bu malfunat, sulh ha - Alıınan sevlkükeyşi daima dik - lılclı bitaraflık ve coınprehension> 
katlanmıyor ya ... 0 halde, yardımı, tinde bulunan memleketlerin harp katli bir surette hazırlanmakta ve paktı imzalanmıştır. Bu pakt, iki 

h k•t tıehlikel · il k J ,_ memleketten birinin bir tecavüz mutlaka İngiltereye kadar götür- are a ı en e arşı aşa - müessir "ir tal'1lda tatbik Jl1€vıkiine 
mek icap eder. İngiltere kendi va- bilecekleri bu ımıntakaya girebi - Jronulmaktadır. karşısında sürüklenebileceği bir 
sıtalarile bunu başaramadığı tak- lecek gemileri ha!berdar ~k için Miıhver devletleri kendi projele- müdafaa .h.aI1bi ihti!lllali de derpiş 
dirde, Amerika ya dalgalara gömü- enternasyonal hukuk muciıbince rini şidldetre tatbik ederek .bizıi dün edil:r'.'.1' yapılanıştrr. 
len bu yardımdan vazgeçmek, ya- veri!ıınektıed.U,. Daha evvel başka yadan teorid etnnek ve nihayet . ~utun. 'b~aroan b~ Sovyet-

yeımı:ek gayelerini takip ederlren lerın İıkinciteşrınde. ~rler parıctına 
but da onu İngilizlerin eline teslim bir hı:lber verilmeden bu mınta • bizler ne vakte kad,.:· bulutlar i _ iltihaka davet edild1gı ve bu tek - ı 
etmek şıklarından birini kabule 1 kaya maynrer dökülebileOOktir, Qinde yaşayacağız ve ne vaktıe ka- lüi.n reddıolu·nduğu da ifşa eıdilmiş-
meeburdur; tabiatile ikinci şıkı tir. Bu meselenin üşası <ke""'yeti 1 dar şaşkın bir halde duracağız? J"' 

tercih etmek ıztırarındadır. Bu ha- A merika mühim ka nin Almanların çok canını sıktığı 
kımdan yakında bu mühim kara- K d J "f "'d zannedilmektedir. Bu hadiseler 
rın verilmesini beklemek yanlış rarlar arifesinde a ın ar pası mu a- Sovyetleııin, Mihver devletlerinin 

olmaz. (Ba~ tarafı 1 inci sayfada) f aada çalışacak hoşuna g:itmıese de, daima müsta-
Abidin DA VER kil bir siyaset takip ettiğini gös -

kfunetinin azami ıbıir şekilde gayret (Baş tarafı 1 inci sayfada) teıımektedir. 

Tezyidi v r· 
layihası 

Ankara, 25 (İkdam :muhabirin • 
den) - Tezyüd.i. varidat layihası 

İktisa<I ve Nafia Encümeni erince 
tetkik edilerek Adliye Encüırnenine 
verilmiştir. 

sarfet.rnediği hakıkındakıi tenkidle- Pazartesi günü saat 17 de Vil&· OEBELÜ'IT.AıRIKA HÜCUM 
re cevap vel"m('\<1ıedir. Reisicüm - Part.ı M ı. B L 

hurun yakıntarı az zaman içinde j fi Kwdann Reisliğinde bayanlar 
çok şeylere intizar edilmesi Iazmı- tıoplanara:k bu mevzu etraıfında 

gelıcliğini söyl'CITllİşlıerdix. Fakaıt mü ı görüşeceklerdir. 
nelkıkidler, yapılacak şeyin vaziye- Yardımsever Bayanlar Ceımiye -
tin müstaceleyetile mütenasip dere tinin şehrirni.We kurulacak olan 

ed k ··......; b" şe lma şuıbesi için de bir idare hey'eti in-e e ve ço mu~r ır y o -
tihap edeceklerdir, 

sı icap ettiği mütaleasındadırlar. 

TÜRKiYE CUMHURiYET) 

ZİRAAT BANKASI 
Kuruluş tarihi: 1888. - Sermayesi: 100,000,000 Türk lirası. 

Şube ve ajans adedi: 265 

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

Ziraat Banxasınaa ımmoaraıı ve ihbarsız tasarruf hesap. 
larında en az 50 lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek 

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 • 2,000 • 120 • "° • 4,800 • 
4 • 250 • 1,000 > 

4.0 • 100 • 4,090 • 160 > 20 > 3,200 • 

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

KW''alar aenede 4 defa 11 mart, llHaziran 11 
Eylôl ve 11 Birinciki.nun tarihlerinde çekilecek,.r. 

her hür milletin, bal5, hür olan bütün 1-""""""'"""---=""'=------ Ayrıca vi.layctlnıizin her !kaza-
sında tanınmış aile kadınlarından 
mürekkep kollar teşkil edilecek -
tir. Bunlar köylere varıncaya ka
dar Halkevleri ve partinin semt 
ocakları bulunan yerlerde vazife 
alarak .kaıdınlarımızı irşad ve ten -

Li:ııbon 25 (AA.) - Röyter: Ba
zı müşahidlerin Madrid kaynak • 
!arından aldıkları malüma~ göre, 
Alınan diplomasisi İspanyaya kar
şı siyasetinde mül~yemet yolun • 
dan ayrılarak mutad behdit safha
sına geçmiştir. Alınanlar, İspanyol 
hUkfunetini tazyik ederek istedik
leri !karan aldmınağa uğraşıyor -
laır. Çünkü Alınanlar, Cebelütta • 
nka doğru hulul edenken İspan -
yanın mrüs:mıahasını tıeımin etme

mllleUerin bir kalesini teşkil ettiği sa
rih bllgısıne dayanmaktadır. 

Hull sözlerini şöyle bitirmiştir: 

Hürriyet, adalet ve emniyetin yeni
•e:n tetevvukunu tt!min edecek niha1 za 
tere imanım vardır. 

İngiliz kıtaatı 
(lla 1 tı.1clı 1 inci sayfada) 

olmıya mecbur kalınası üzerine seı 
best kalen Jut'alarla takviye edil 
miştir. 

Bertin, 25 (A.A.) - Alınan or 
duları başkumandanlığının lehli· 
ği: 

Yunanistanda, çevirme hareke 
tile yapılan bir hücum neticesin· 
ele Termopil geçidi işgal edilmiş w 
ciüşman, uzun zamandanbcri ha 
21.rlanmış bilhassa kuvvetli b', 
mev1!den kovulmuştur. 

Atina, 25 (A.A.) - Alman k•t 
alan bu sabah saat 5 de, Çanakka 

lenin ya.kın;nda bulunan ve sev
kulceyş ehemmiyeti olan Yunan· 
lıların Limni adasına çıkmıştır. Pi
yade ve polisten mürekkep olar: 
küçük Yunan garnizonu mülteci 
tere karşı dört saatten fazla har· 
betmiştir. Daha evvelce Sernad· 
rek adasını işgal etmiş Alınan kuv
vetleri Llmniye taarruz etmeden 
~vvel bir ültimatom vermişlerdir. 
Semadrek adası Limni'nin 30 mil 
jimali şarkisindedir. 

• 

DOKTOR 
Hafız Cemal 

LOKMAN BEKİM 
DAHİLİYE MÜTEBASSISI 

Divanyolu 104 
J~rua.yene saatleri: 2,5-6. Tel: 223981 

Atina, 25 (A.A.) - Ofi: Beyoğlu - Parmakkapı, İmam 
Halle sükfuıet içindedir. Her ta- sokak No. 2 _ Tel. 41553 

4ml Göz Haki nl , 

Dr.MuratR ami Aydın 

rafta mükemmel bir inti-zam hü- Muayene ve her türlü göz 
'.<ilin sürmektedir. Sık sık verilen ameliyatı fıkaraya parasızdır. 
hava tehlike işaretleri bu intiza- '4ıl••İll•••ıiıııı1İm-111r 
'T!ı hiçbir suretle bozmamaktadr 1 
Gazeteler halkı soğuk kanlı!•( 
muhafaza etıniye ve istikbalden c 
min olmıya davet ediyorlar. A ı \ 

ı 
-nan kıt' alarmın faaliyeti hakkır 
la sarih malfunat alınamamıştır. 

Sahibi: E. 1 Z Z E T, Neşriyat 
Direktörü: Cevdet Karabilı:in 

Basıldıiı yer: •Son Telpaf> 
Matlıaaııı 

vir edecekleroir. 

Şehriııniııde yeniden hastabakı • 
cıllk kursları açılacak ve dikim, 
sargı, ilaç ·haz:ırlıııma atelyeleri te
sis olunacaktır. 

Diğer taraftan kıadınlarıımızdan 
harp halinde !stanıbulda ne suret
le istifade olunacağı da teSbit edil
mektedir. 

Bayanlarınuzdan 'bilhassa pasif 
müdafaa işlerinde azami istifade 
•emin edilecektir. Mesela suların 
~kmaınası, elektrik, telgraf ve te-
1efon tellerinin kesilmesi g]bi bal
. erde bayanlar pasif müdafaa e -
;iplerine !bilfiil yardııın.da llıuluna
.;aiklardır. 

ğe çalışmışlardır. 
Büyük elçi Von Papen'in karoe

şi son günlerde Li21bonu ziyareti 
esnasında Cdbelüttarıka karşı ya -

Ba.ş, Dif, Kezle, Grip, ltoma.tizma 
Nevralji, Kınkbk ..., Bıııııa Agnlanaızı Derhal Keser 

ıc.- 111- 1 bf9 alatılllr. TAtLITtl':Rl~OEN SAIClNINIZ 
HEI> VERi>! PUU.!J ICUTULARı ISRARt.A iSTEYiNiZ 

pılan hücuıınun daha ziyade bekle-· Bir Vapur Acentesi Sabık Müdiirü-. ... 
tilemiyeceğini ve ·bu hücumun ka- J •-r 
radan yapıhnası !azını geJdıiğini 1 Türk Tabasından, Türkçe İngilizce, Fransızca ve kMi miktarda ital
bir dostuna söylemiştir. yanca, Almanca ve sair llsanlara Aşina, müstakilen muhabere ve 

muhasebeyi yapmağa muktedir ve tecrübeli, mükemmel sertilika 
----<>-- ve referansları vardır. İş arayor. (R.M.) rumuzile İstanbul 176 

"An z a c,, 1 a r ın posta kutusu adresine yazılması.· 

yıl dönümü 
(Baş tarafı 1 inci sayfada) 

hi, ımenkıbelerinizle zenginleşmiş 
buluneyor. Size besledi.ğimiz iti -
matla !ayık olduğımuzu fazlasile 
gösterdiniz. 

Avuıstra:tya başvekili, kendisine 
vekalet eden Fad.den'e çektiği tel-

P. T. T. Umum Müdürlük Levazım 
Müdürlüğünden: 

ı - Türk Amirali •Barbaros HayrelUnln> bAtırasını taziz için 6 n•.ı 
de 850 bin adet pul pazarlıkla tabettirilecektir. 

2 - Muhammen bedel 2200 lira muvakkat teminat 165 liradır 
3 - Fenni ve idart sartnameler her gün P.T.T. umunJ müeıürlük. 1,. 

vazını mOdürlüğünden ve İstanbul ayniyat tubesinden alınabilir· • 
4 - İhale 2/Mayıs/941 cuma gü.nil saat 16 da Evkaf apartımanının. as~ 

katındaki dairede P.T.T. levazım müdürlüğünde mütcşekJ<ıl l< 
misyon huzurunda icra kılınacaktır. (2281) (3254) .---... ..-----------------.... 1 yakta duraklayıp kalan kızına dö- tan bahsederek onlara da hazırlan- grafta ise şöyle demektedir: 

Başvekil sıfati.le, A vusta-alya as- Devlet Demiryollan işletme Umum 
Müdürlüğü lıanlan ~'!~~~~~! 

nilyor: 
- Çıkmadınız mı Berld? .. AşkoJ. 

sun sana yavrum. 
Sonra kolundaki saate bakarak 

içeri doğru yürüyor. .. 
lllüellifi: İRFAN DOOAN 

Edebi Roman: 4 

- Maamafih vakit erken. HAydi 
anneni al da, şöyle hiç olmazsa is
keleye kadar bir gezinti yapalım. 

Demek ki hu portre doğrudan j eden bu iki resim önünde bir müd- Kız biç cevap vermiyor. Biraz 
doğruya kıza takdim edilmiş bir det duruyor. Gözleri hazan resim- evvelki gelişinin aksi olmak üzere 
hatıra.. hu, piyanonun tam karşı- ler üzerinde bir noktaya dalıp ka- g.ayet yavaş ve küçük adımlarla 
6ına ve çok güzel bir yere yerleş- lıyor. Sonra da kapının birdenbire odaya doğru yürüyor. 
tirilmi•.. bütün odaya bakim bir çalınması, onu, daldığı bu rüya· A . t d • k Itukt 

· f d d h b' d d y . nnesı, o ur ugu o an vazıyette .. yan tara ın a a a ır an uyan myor. arı sevınç, yarı kalkın 1 . ki ld • . .. 
ıuru büyüklü küçüklü resimler heyecanla hemen geri dönüyor ve . ış, gelenın mB 0 'dugunu og-

·ı hnı ı d d b k . renmıye ça ışıyor. erı onu yor-
ııra ı e yer a ş ar.. pencere en ışan a an annesıne: 1 k . . b. k k r .. r 

Portrenin alt tarafında küçük - Ferit geldi galiba, diyor. mama ıçın ır aç e ıme soy u-
mikvasta bir resim daha var .. Bu Sonra da bir kuş gibi odadan dı- yor: . • .• 
da çok güzel bir şey .• Feritle Beri· şarı çıkıp sokak kapısına doğru yü, ı -. Ferıt deği.1 .a~n.ecığım, babam 
din bir arada çekilmiş boy resim· rüyor. Fakat onun bu heyecanlı . geldı. Gezm_emızı ~stıyor amma be.n 
leri .• galiba nişanlılık batirası. Çün sevinci çok uzun sürmeden, taşlık- çıkarmyacagım. Sız arzu ederse.nız 
kü, kız limon çiçeği elbiseler içe· ta babasile karşılaşıyor. Süleyman ç~kın, ben de oda'."a ka,dar çekıle· 
risinde; subay da yine grand üni· Bey birdenbire kızını karşısında yım. Bu akşam hıç neşem yok.. 
formasile.. alt tarafında da o güne görünce bn bale bir mana veremi- Annesi kızının neş'esizliğini bili. 
ınah'lıs bir tarih yazılı .. fakat iyi yor. Çünkü, şimdiye kadar Berid yor, fakat cevap vermiyor. Biraz 
..,çilemiyM'.. lıabasını bu şekilde lrnrşılamamışti. sonra da Süleyman Bey içeri girip, 
8-14, keaıliaiıı.i en sok alakadar Babası iki üç adun daha atıp, a- dı~arıdaki eğlenceden, kalabalık· 

malarını söylüyor. 
Berid, buna taraftar değil.. bin 

müşkülatla odasına çekilmek mü
saadesini alıyor. Annesi de, yine 
kızının ısrarile, bir parça gezmek 
için Süleyman Beyle beraber dışa
rı çıkıyorlar. 

kerteııinin yalnız geçen Umumi 
Harpte değil, ayni zamanda bu -
günikü harpte gösterdiği yüksek 
fedakarlıktan dolayı ııııillebin duy
duğu iftihar ve heyecana iştirak ı 
elmıckte olduğuınu ve bununla 
müftehir bulunduğumu Avustral-··· ................................... . 

Saat on bire geliyor. İstanbul ya halkına bildiıımenizi rica ede -
ayni şekilde gülüyor, eğleniyor. rim. Hepimiz askerlerimizin kat -
Sokaklar sanki daha ziyade kala· landığı fedakiirlııklara layik oldu
balıklaşıyor. ğuıınuzu iSbata çalışmalıyız. Tek -

Berid, odasına çekileli epeyce bir mil gayretlerimizi .ve biitün yar -
müddet olduğu halde uyuyamadı. dııınları.mızı muıharııplere hasret -

---~,,_,. 
Muhammen bedeli 9200 (Dolı:uz bin ikiyüz) lira olan (8) . ton ne!! 1:J. 

8/5/1941 Salı günü saat 15 de kapalı zarf usulü ile Ankara'da ldare wı• 
da s.ıhn alınacaktır. it''t 

Bu işe girıiıek lst~enlerin 690 (Altıyüz doksan) liralık muvakkat tertı ,ıs1 
ile kanunun tayin ettiği vesika!•• ve tekliflerini aynı gün .aııt 14 de J<• 
Komisyon Reislii.ine vermeleri 1Wmcl.ır. ~ 

Sartnameler parasız olarak Ankara'da Malzeme dairesinden, H51.:Yd C)03) 
şa'da Tesellüm ve Sevk Şefliğin-:len daijıtılacaktır. <!;--

F eyziye Mektepleri Cemiyetinden: 
Feyziye Mektepleri Cemil'eti Hey'etı Umumiye İçtimaı 3 Mayıs 1941 :J:. 

martesl günü saat Qçte Cemıyet Merkezinde yapılacağından Azanın W 
Zaten uykusu da yok ki .. can sıkın- 'Tleğe mecburuz. 

I =.,,,..----~==""'=..-...,,== 1 ri rica olunur. 
tısı .. Feridin, yanında olamayışın- -- . · -- RUZNAIV!E: Yeni Hey'eli İdare seçimi. 
d .. t ll't b. t .. f . . . ZAYI - Beyolilu Nütus Memurluğu -..İİıiiiİİİİİİİİIİİıııİİılİİııiiiıiİiıııiıiiııİİİİİıİıiiııİİıİİİİİİİıı••••••••••-'1 an mu eve 1 ır .e~ssur... çı ıçı- ve Beyoğlu Yerli Askerlik Şubesinden ~ 
ne ~ığınıyor .. çok ~y: tan!dığ'.. ve ıaldığım nüfuz kağıdı ve Askerlik tez. 
aynı zamanda sevdığı Ferıt, boyle keremi zayi ettim. Yenisini ('ık.araca~ 
bir şeyi nasıl yapar?.. Böyle bir ğundan eskisinin hükmü yoktur. 
gecede o nasıl ihmalkar davranabl- Kıuıtıu. Muhaelr mahallesi No.7 dr 

lir? Herhalde bunda bir sebep var.. l'd>ri Bildik. 

•ebep yoksa .. işte bunu düşünmek 
istemiyor .. o vakit iş çok fena o
lur .. Ferit nasıl lakayt olabilir?, iki 
senedenberi sevişen ve eskidenberi 

(Daha var) 

ZAYİ - Anavos Askerlik Şubsjnd<·r 
alınış olduğum ve Beşiktaş Askeri Şu 
besinde kayıth Askerlik vesikamı zal 
ettim. Hükmü yoktur 

319 Doiumlu Mtbmel Yofar Tok 

inhisarlar Umum Müdürlüğünden 

l - Mevcut nilmune mucibince 10 .000 adet yuvarlak takriben J600 JC'• 
demir pazarlıkla satın aJınacakhr. J'.J'l 'f/I 

2 - Pazarlık 29 Nisan 1941 salı günü saat il ed Kabataıta Jevozı 
mübeyaat şubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır 

3 - ~ümune sözü ıeçen şubede görülebiHr. . dect•
.f. - Istekli1erin p:ızarlık icin tayin olunan gün ve saatte teklıf c mO 

leri fiyat üzerinden ~7,S gtlvenme parasiyle blrllkte mezkCı.r i5'Yorı9ı 
racaatları. (3266) 


