
SAL 1 
ıt.,,..Jı..nn: ABiDiN DAVER 

r'~~S~A~Y~l~6:60::-_::~S~E~N~E~2:----n---------~ 
F 1AT1 

Her yerde 20 
MAYIS 
1941 

TD.a'OX: 2919 

ADRES: Caialoilu 
Nwwıaniye Cod~ui 

llo. 14 

/.BONE 

Yıllık ı200 

e a1!ıx soo 
13 aylık -00 

llİl'UlAT TAICVJM 

3 
c..uet<>ye l:ıl: 1941 - A>·: 5 Gün: ı ıo 

Eondcı..;en :?O - lla.fıs - S.-\Ll 
e\lrak &eri Runıl: 1369 - MAYIS 1 
Hrilmez. llicri: 1360 - Reb:ülihır: ! 3 ı 

Telpal: iKDAM lııt..W GÜN LOK SiY ASI HALK GAZETESi Soa Telgraf Matbaumda Buılır./ 

nı eline geçirmek ı.ıe Hır

vat tahtına bir ltalyan j 
Prenai oturtmak ıuretile 
yeni bir hata iıliyor; bu 
hataaını da ödeyecektir. 

IC) ir tarafta, bir İtalyan 
19) dükü Hırvatistana kral 

olurken diğer taraftan 
lıir İtalyan dükü de Habeşistanda 
teıılim oluyor; yahut da ordusunu 
ve Babeşistam teslim ediyor. Son· 
11US bir toprak ihtirasına kapılmış 
ve eski Roma İmparatorluğnnu ih-
7a etmek hulyasına dalmış olanlar 
iP., Şarki Ahikada kurulmuş ve 
lıattiı, birkaç ııün evvel, yalnu 
ltalyada kullanabilmiş olan İmpa
ntorlajıuı .eri inbidanıı ibret alı
aacak lıoir ders lefkil etmek liııım 
ıelirdi amma etmemiştir. 
Hırvatistan krallığı, lıarbin so· 

nna Y8flll' yaşamaa mı, pek bi· 
lbıemn - Hırvat tahtına otu· 
ran İtalyaa Preasinin bir giin hai
lıü basir memleketine dönmek 
mecburiyetinde kalacağını k~fet
mek için kabin olmıya lüzum yok· 
tar. Çünkü, bu tabla İtalyan dii· 
lriinü oturtan, Hırvat milleti değil; 
ıenelerdenberi İtalyan parasile 
beslenen ve şimdi yabaocı süngü· 
lere dayanmak sııretile Hırvatis
tana musallat olan birka~ komi
tacıdır. Bu milliyet asrında, ya· 
hancı prenslerin bir memlekete 
hükümdar olması, artık modası 
geçmiş bir tertiptir. İtalyan dükii, 
Hırvat tahtında, Hırvatistanı değil; 

aadece İtalyayı düşünecektir; yal· 
nız kendi vatanına hizmet etmek 
istiyecektir. İşte bıınun içindir ki 
günün birinde süpüriiliip gidecek
tir. Hırvatistanın hakları nitekim 
daha şimdiden çiğnenmiş; Dalınaç
ya sahilleri İtalyaya ilhak edilmiş
tir. Buralarda bir miktar İtalyan 
oturmakla beraber halkın büyük 
ekseriyeti Hırvattır. Yugoslavya 
idaresinde soydaş Sırp idaresine 
lıile tahammiil edemiyerek mütc· 
madiyen muhtariyet istiyen Hır· 
vatlar, bu güzel sahillerin İtalyay a 
verilmesine ve •özde müstakil Hır
vatistanın denizle alakalarının kc· 
sihneslne tahammül edemiyecek· 
terdir. İtalya, şimdiden, Hırvatis· 
tAnda kendisine bir düşman kazan. 
tnıştır; tıpkı zorla girdiği ve sene
lerce oturduktan sonra Şubattan· 
beri geçen dört ay içinde temizlen· 
diği Habeşistanda olduğu gibi, 

İtalya, uzun senelcrdcnberi ifgal 
etmiş olduğu Eritre, Somali müs· 
temlekelerile beraber Habeşistanı 
da dört ay içinde kaybetmiştir. 
Halbuki çakmaklı tüfekler ve kar· 
gılarla mücehhez Habeş cengaver· 
leri, yurtlarını, büyük ve modern 
bir İtalyan ordusuna karşı, hiç 
kimseden yardım görmeden, daha 
uzun zaman müdafaa etmişlerdi. 
Tayyarelerin saçtığı iperit gazları 
olmasaydı , İtalya, belki de, Hahe
şistanı hiçbir zaman mağlup etmi
ye muvaUak olamıyaraktı. Ne olur
sa olsun, bugün Diik d'Aoste, Am
ba Alagi'deki ordustıntın bir 'kıs· 
mını teslim ederken Habc~ İmpa
ratoru Haile Selasiye Adisababa· 
daki sarayının bahçesine meşhur 
luruıuı şcmsire•ini tekrar dikmiş 

'De>·anıı 3 üncü sayfada) 

Nevyork, 19 (AA.) -- Haridye 
Nazırı Hull dün Amerikan milletı
ne hitaben radyoda b!r nutuk •ôy
iyerek Amerikanın dı,; siyaseti 
hakkında iki mühim beyanatta bu
.unmU§tur: 

1 - Hull, gönderilen harp mal
zemesinin İngiltereyc varması ç:ı.
relerinı Amerıkan. ıı temin cdeceı,i
ni teyit etmi§tır. 

hciltere Kralı, General Dö Gol ile beraber hiir Fransız 
silahendazlannı 

G 1. G o 1 
Fransızları Vi
şiye karşı isya· 
na davet etti 

teftiş ediyor 

lngiltere 
Suriye işinde 

azim kar 

Dünkü nsmlıeçide ittirak eden geııt kız larınuz 
2 - Hull, sulh tekrar tees..ıis e

derken Anıcrıkan hükumetinin 
1 davranacak 

Milli Şef ŞEHRiMiZDE 'Biriz ve 
ve gençlik Gençlik !beraberiz 

,.. bayramı Maarif Vekili 

dünyaya rehberlik etmesi lazım v i 'i h Ü kum eti 
geldiği prensiplerini ilk defa olarak 

Amiral Darlan 
izah etmıştir. G o 1 ta raf tarlarına Bugün Parise ha-

Bu seneki Amerikan dış ticare-
tinin büyük bır kısmını demokra- ağır cezalar veriyor reket edecek 
silere gôndcrılen ve binaenaleyh Londra, 19 (A.A.) - G1:!neral de , Londra, 19 (A.A:) - Büyük Bri. 
ayni zamanda da Amerikanın mü- Gaulle Brazzaville radyosunda ırat tanya He Birleşik Amerika Dev-
dafaasma mahsus olan harp malze- ı ettiği heyecanlı bir hitabe ile Fran eüerinin Surıye hakkındaki azim 
me~i teşkil ettiğini söyliyen Hull · k 

Atanın manevı 

lı d ~otkun tezahü- nutuk söyledi 
uzu r un a ratla tesld edildi "Gençler 1 vazife-

19 Mayıs Ankarada - niz kadar 

demiştir ki: sızları vatanlarını sattıktan sonra ar hattı hareketi kar~ısında Vi§i. 
şimdi 'de İmparatorlugu· teslim e. de görülen .aksülamelle. rden Lon· 

Bu harp malzemesi, gönderilen d hf il d d h · 1 k 1 d t ranın rcsrnı ma ı erın e büyük 
memleket tarafından tesellüm edi· ;:. ~nere arşı syana aw bir ihtiyatla bahsedilmektedir. Bu 
lemezse neye yarar? Biz pratik bir e ~ • . . mahfiller, bu kadar açık bir vazi. 
milletiz. Bi rişe basladığımız za- ~General hıtabesınde ezcümle yet alınacağını tahmin etmiyen Vi
man onu bi · id.z. u.va.Jtlalcyı~J .şııylc demlşt.ır: şuıin lmdı vakıt kazanmıya çaiış. 
le n.,tic&Jeneeek mukavemetleri •Mümkün olan her yerde J'ran- tığını kaydetmekle fktlla eylem.,k· 
emniyetimiz için esaslı olanları sızlar bu adamlara itaatten içtinap tedirler, 

en çoıkun tezahü- büyüktür,, 
.ratla kutlandı 

Ankara 19 (İkdam muhabirin. 
den) _ İ9 Mayıs gençlik ve spor 
bayramı bugün burad~ e~ CO§kuıı 
tezahürata vesile vermıştır'. Her ta 
raf şehrin bütün caddelerı, resmi 
ve 'hususi binalar milli renklede ! 
süslenmiş ve ana yollar .üıerıne 1 
günün manasını ifadelendıren ve
cizeleri ihtiv~ eyliyen levhalar ge
rilmiş bulunuyordu. 

Bütün Ankara halkı, bundan 22 
yıl önce Atatürkün, bizzat kendi
sinin yaratacağı milli kurtuluş ha· 
raketinin başına geçmek üzere 
Samsuna çıkışının yıldönümü ve 
yine onun Türk vatanını em~et 
etmiş olduğu gençliğin bu guzel 
bayramını kutlamak için ya~ıla
cak olan merasimin geçeceği 19 

Mayıs stadını, civarını ve yolları 
doldurmuş bulunuyor ve beden ter 
biyesi gösterilerine iştira~ .ed~cek 
gençlerle teşekk!illerin onıerınde 
muzikalar olduau halde yollardan o • 
geçişleri sürekli alkışlarla takıp e. 
diliyordu. 

Saat 8,30 da başlarında maarif 
M. rü olduğu halde bütün yüksek 
okullarla lise ve orta okullar tale· 
besinden ~çilmiş bir heyet bir gü· 
zel .bahar havası içinde ba5lamış 
olan bu bayram gününde bütün 

(Devamı 4 ün<Ü sayfada) 

Vali ve Belediye Reisimiz 
nutkunu ok11yor 

Büyük kurtarıcı Ebedi Şefin 
Türk vatan ve istiklalini kurtar. 
:nak üzere Samsunda Anadolu top. 
raklarına ayak bastığının yıldönü
mü olan ve Türkiye için gençlik 
ve spor bayramı olarak kabul edi
len 19 Mayıs, dün şehrimizde de 
çok parlak bir surette kutlanmış. 

tır. 
Merasime saat 10 da Taksnn mey 

danında başlanmıştır. Muayyen sa. 
atten daha çok evvel büyük mey· 

(Dnamı 4 üncü sayfada) 

y A Kl _N D~~ 

Hazreti Muhammet 
ve islim ordusunun muharebeleri 

~""'Büyük Tarihi Tefrik"'&Jt--, 
1 

İlk 1 ı · ordusu, ne gibi bir sebep ve ihtiyaç ile ve ne : 

1 t
s amkkiil etmiştir? İlk islim ordusunun te§kilatın- , 

surete eşe 

d k
. t tk'k •ayan noktalar nedir?. (Hazreti Muhammed), ı 

a ı e ı e ' . k 1 'Jk ff . . 
t 

·an derecede az bır uvvet e, ı muza erıyetı · 
hayre e §a~ . • . . 1 

ti elde etmiştir? İlk ıslam ordusunda tatbık edılen 
ne sııre e .b . • V b 1 . mların mahiyetleri, nelerden ı arettır. e un ar, ne İ 
nıza ··? , 
gibi neticeler vermıştır. l 

'-.-...-1 Yazan: Ziya Şakir l """""""""""--' 
Yakında lkdam'da 

Ankara, it {AA.) - Maarif Vekili 
Ha.san Ali Yücel buaün 19 Mayıs Stad
yomımda yapılan töl'end~ aşagıdaki nut 
ku ile Gençlik \'e Sııor Ba;yTamını aç
mıştır: 

Yüce Jılillt Şeflınlı. ıc,·gill yurtdaş
larun, 

Tarihinizin en karanlık devrine ışık 
ve bayat verici bir sab<ıh olan 19 11ıac 
yısı kutlamak için bugun memleketin 
her yanında böyle toplanmış bulunuyo
ruz. Fikir olarak, hatıra olarak va.tan 
meselelerinde daima heplmizi 'uyanık 
tutan bir ses olarak, bizi, varlı~da dü 
fÜJlDleğe çağıran büyük kurtancı ls
tikU!imizl kurucu, Tilrk milletin~ is
tikbaline en geniş rnkan ufuklannı a· 
çıcı büyllk Atatilrk, 22 sene önce tam 
bugünde idi ki esir d!limüş olan aziz 
vurdu, dilsman elinden kurtarmak ka
nın ile Anadolu topraklanna ayağını 
bastı. O günden bu güne, arkasından 
rürüyüşüınilzün hiç değ~mlyen ı.zı. 

(Devamı 4 üncü sayfada) 
----o--

IRAKTA 
İnailizler va

~iyete hakim 
lngiliz takviye kuv
vetleri Irak kuv-

• 
vetlerini püskürttü 
Rabbaniye, 19 (A.A.) _ Reuter 

muha'biri bildiriyor: 
Tayyare ile İngiliz k.ıtaatının 

muvasalatı üzerine Irakta vaziyet 
memnuniyeti mucip bir tarzda is
tıhale etmektedir. Bağdattaki va
ziyet karanlıktır. Zira telgraf mu
haberatı ve demiryolu münakalatı 
kesiktir. İngiliz tayyareleri Irak 

harp malzemesi göndermeyi va.ti- etmelidirler. İmparatorluk arazi. Esasen Eden Surıye meselesı·n. 
Ie edindik. Bu teşebbüsümüzün 
muvaffakıyetsizliğe uğratılmasına sindeki bütün Fransızlar, fırsat zu- deki İngiliz hattı hareketinin siya. 
müsaade etmiyeceğimizi evvelce bur eder etmez silfilılannı düşma. sf olmaktan ziyade askeri bir ma. 
de söylemiştim. Şimdi tekrar edi- na karşı kullanmalıdırlar. hiyet arzedeceğini kafi derecedE 
yorum. Fabrikalarımızın imal etti- Fransa bizimle beraber<lir. Al- sarahatle söyl~miştir. İngiliz havı 
ği ve miktarı durmadan artan mal- man gezeteleri bütün Ahikanın kuvvetlerinin Almanlara merhalf 
zemenin onlan bekllyenlerin eline tek bir kontrol altına alınacağını teşkil eden noktaları ve Iraka git 
geçıne9ini temin etmek çarelerin! şimdiden ilan etmektedirler, Müs. mekte olan kıt'aları bombardıma. 
bulacağız. tıevll, tasavvurlarını tahakkuk et- na deva lned~eklerinc şüphe yok-

Mihver devletlerinin başbca mak tirmek üzere bulunuyordu. Fakat tUl'. 
1n-.o- 'e-....... _._..) ID ' ..__.. (Devamı 4 üncü sayf,ula) 
,.,_._ OKU ·- 41 = WU ...,Wa) 

' 

, 

!farld AfrlkaUki İqiJis tak ılifi topları 

·ı 

1

i-ladiseler v~ 
Başmuharrirler 

j lk:claım 
Okuyucularına yeni bir 
hizmette bulunmak üzere 
orijincl bir sü.tun açın4tır. 
Maruf muharrirlerimizin 
cılqmn gazetelerinde neş
rettikleri mühim baş ma. 
kale ve diğCT yazıları •Ha
diseler ve Başmuharrirler. 

başlığı altında iktibas 
ediyoruz 

BUGÜN 
4 üncü sayfada) 

ı:a~~:~;~; 0,::_ -1-:. s_t_a_n_b_u_l __ -E--=d==i =r=n:.....e_ 

/im şartlarını bisiklet yarışını 
kabul etti 

-- ·--1>0---

t du""ku·· de kuvvetıeri bakiyesini mefıuç bı- A o s a 
rakmak için gayretlerine fasılasız .;,... __________ _ 

Eskişehir kazandı -'bir surette devam ediyorlar. Hava es I r 1 er arasında M f 9 2 
meydanları, kışlalar, nakliyat, ben- esa • saat 1 dakikade katedildi 
zin depoları, kıtaat tahaşşütleri Kahire, 19 {A.A.) - ngiliz teb. Edirne, 19 (İkdam muhabirin. 
muttarit bir surette İngihz tayya- liği: den) - istanbful • Edirne bisiklet 
releri tarafından bombardıman e- Habeşistanda, Ambaalagideki t. yarışı koşucularını istikbal etmek 
dilmektedir. Irak tayyarelerinin talyan kuvvetlerine yaralılarını. üzere büyük bir halk kitlesi top. 
faaliyeti hemen durmuştur. toplamak için tam bir gün veril· lanmıştı. Edirne ile Havza arasın-

Basrada vaziyet normal hale gel- dikten sonra, bu mıntakadaki İta!. daki yol bozuk olduğu için koşucu. 
mlş gibidir. yan ku·..rvetlerlnin heyeti mecmua. lar grup grup geldiler Başta 12 ki-

İmparatoı·luk kuvvetleri her ta-ısının tam teslimiyeti bugün vukıi şili\ birinci grubu, birer ve ikişer 
rafla vazifelerini fevkalade bir mü- bulmaktndır. Esir miktarınm yedi dakika fasıla ile diğer grup veya 
kemmclıyetle ıra et1111ilcr Vi) cüz'i bin kişi olacagı tahmın edilmekte- münferit koşuc ılar tak:p ediyor. 
zayıat vermiŞlerdir. dır. Muaz.zam miktarda top ve mal du. 

(De' amı 4 lintii sayfada) (Dnamı ( iinci sarf&U) ' Yansın netice.ini \ayin edecek 

olan son vites ) arışını yarım te· 
kerl-ek farkla Eski~ehirden Niza. 
mettin kazanarak bu kısmın galip 
!iğini aldı. 

Teknik dereceler şunlardır: 
1 - 'izamettin (E•l<işehİr) 9 S 

22 dakika. 
2 - Osman (E kışeiı.r) yarım tt. 

kerlek farkla. 
3 - Ali Ersoy (Ankara) 
4 - Halit (t••anbul). 
5 - Ali (Eskı eh r). 
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r 
edir? 

Celaleddini Rumi Kimdir? 
""'---- Yazan : ZİV A ŞAKIR 

-90-

Eski lulumbacı

l ı ğa · dair 
Dlinkii Ta~\"İri Efkarda eskj '-u 

luınbacılık , .c.- tulunıbactlardan ha 

. . • . sedilirkcn lıortuını· u, · a üçüncülül 
llcvtut ınt"nakipııamelerdeki tas ı !. tiyorsa, yünden ~·apılıuış olan hır . . . · . 

\lrkre bak ı , rsa, (Cenabı Mevla· (arakiye) gi~melidir, payesı ,·erılı.rnrdu. Halbukı cskı 
ua) daima s~de ve muntazam bir Dedi. Ve adi bir araki,·eyi (tek-ı tulumhasılıkta hortunıcıı denilen 
kisve giyinmiş.. , .. e giyinişinde, bir) ederek. İ~taııbula gönderdi. adamın nıe\'kİİ, )·alnız yangına gi 
nıaksat takip etm'ştir. Mesela; Çelebinin bu medeni ce.areti, gip gelirken sırtında hortum ta~ı

(llazreti Sem~) ile nıülitkatına \"e ~ })adi~ahın son d<'rt.•ccdc ho~una git. maktan ibaretti ve bu hortun1 ta· 
onun eb;dı ga) bııbcti zamanına 1 

ti. Ve o keçe arakiyo)·i, bü)ük bir şıyauların çoğu birtakım zavallı , 
kadar, o devrin ulemasına nıah- memnuniyetle başına giydi. Allahlık, saf, hattiı biraz da aptal, 
sus şekilde olmak üzere, mevsimi- • ~enakip?ameler; (Cenabı !Uev- fakat güçlü kuvvetli, gayet daya

Bir otomobil devrildi 
• 
ır kişi yaralandı 

Bir adam da direğe çarpıp tram
vaydan düştü, ağır yaralandı 
Yed ikuleden Eminönüne gitmek 

te olan 2601 numaralı vatman Ni.. 

yazinin ıdares indeki 54 numaralı 

sine• kaldırılmış, tahkikata başlan. 
mıştır. 

Bir obomobil devrildi 

Osküdarda '"' 

Modern pazar 
yapılıyor • yen 

Bu ı:-azar yeri di
ğerleri için nü 

mune olacak 

01.5 POLİTİKA 
Yeni bir Kralbk 
Yazan: Prof. Şükrü Baban 

A_ lmanyanın Yugosln,·ayı 

~ istila etmesi üzerine 

ı (Kvaternik)in filen ili.n 
etmiş olduğu Hırvat krallığı şimdi 
artık muayyen hudutları hüküm
darı rn ne~kilatile hukuki surette 
tevazzuh etmiştir. 

ne göre renklerde (ridiı - fcraci - lana)nın gıymiş olduğu serpuşlar 
l>iııis . hırka • aba) denilen üst el- arasında, (destar sikke)si denilen 
biseİeri ile içine muhtelif cins ku- bir nevi sikkenin bulunduğunu da 
maslardan entari giymiştir. kaydediyorlar. Tarife nazaran bu 

Fakat bu kıyafette en mühim •'.kke,_ t~pe~i sivri ve giyilecek y~
olan cihet. serpuş meselesidir. Haz- rı genış ımı~. "'!'•• (de~tar)sız - yanı. 
reli l\fcvliina· (Konya) gibi mer- sarıksız - gı)·ılıneznuş ... Fakat , Ce· 
kezi Anadotuda, küvelerj hususi. nibı l\1.ev13.n3.'nın, ınuhafaza cdi
vct seklini almış ola S- 1 k k··t· len elbıse ,.e serpu~ları ara•ında, 
' n e çu " b k"ld b' "kk d '"I 
lesi arasında yaşadığı halde, asıl d~ şel.ht'· e 1 ıkr_sı ·ke. mdevchuıft deglı -

nıklı kin1sclcrdi. Fenerci ve gö
kenciden sonra, payelendirilen hor- tramvayın romorkunda ön sahan
tumcu, galiba bo~ııcu olacak! Fa- lığa asılmış olan Yeşildirekte Hoca 

kat borucu. fenerci ile gökenciden hanı sokağında 7/1 numaralı Rası. 
önce ve reisten sonra gelirdi. Hem hin yazılıanes ınde çalışan 28 ya
borucu demek, sandığın önünde ve şında Hüseyin oğlu Osman, trarrı
dili bir karı~ dı~arıda, pirinç boru- \•ay Samatyada İmrahor caddesin

~·u omuzuna dayayarak koşan he- den geçtiğı sırada bir elektrik di. 
veskiır ve biraz da deli~ıııen deli· • . .. .. . . 

Ortaköyde Çırağan caddesinden 
Bebek istikametinde gitmekte olan 
şoför Ahmet Kızılözenin idaresın-

deki 2462 numaralı otomobil, yo. 
!un yapılmakta olduğu bir yerde, 
yolda çalışan ameleden Cideli Mus 
lafa Akçaya çarpmış ve de\Tilmiş
tir. Otomobilde bulunan müşteri.. 

!erle şoföre bir şey olmamış, yalnız 

Üsküdarda kurulmakta o
lan .-pazar yeri• nin modern 
bir hale getirilmesi kararlaş. 
tırıbııştır. 

•Pazar yeri> nin zemini be. 
ton olacak ve muhtelif mad
delerin satı~ları için üst ta
rafları kapalı zarif barakalar 
inşa olunacaktır. 

General Krnternik eski bir as
ker ailesine mensuptur. Babası ve 
büyük babası A\·usturya ve ~laca
ristan İmparatorluğunda ordu hiz
metinde bulunmuş zabitlerdir. Biz
zat kendisi de Hapsburg saltanatı
nın bir zabiti idi. 19lt harbine bu 
sıfatla ştirak etmiş idi. Avusturya 
ve Alman orduları Sırbistanı istila 
edince Kvaternik Belgrat askeri 
ve uuıumi \·aliliğine ta~·in olun
nıu~tu. O günden itibaren siyasi 
(ikirleri de tevazzuh etmiye baş
lar. 

Vatanına 'nah 1 b k
. . . ır. ıma ı ,.a tın e, ze ı e- k 1 d k d · ·ıd · B h regıne çarpmış, yere duşmuş, ıkı an ı en1e egı ı. orucu, or- ., . . 

h 
bacagından \-e muhtelıf yerlerm· Mustafa Akça hafif varalanmış, 

Bu barakalar seyyar, pa. 
zarcı esnafa kira ile verile. 
cektir 

Bu zat Sırbistanın kayıtsız n 
~artsız Avusturya - :Uacar İmpara . 
to,luğuna ilhakı taraftarı değildi 
DÜ-}iincesi daha ziyade Bosna Sa· 
rayda öldüriilme<İ t:mumi Uarbill 
zuhuruna ~ebebiyet \•eren Avus
tur,·a nliahdi Arşidük Fransova 
Ferdinand'uı kanaatlerine uygun 
idi. 

tuınun ucuna takılan oruyu. tu- ... · 
1 b · 1 k ı· 

1 

den agır surete yaralanmıştır. Ya. hastahaneve kaldırılmıştır. Kaza 
sus o an a~ ısvesını . t' 

değiştirmiş .• llpkı. pederi· (Sulta- me'?ış ır. . . • . 
nu··ıu· Juına) ·ı · T. k" ta h lk Bır de, ~·ıne (Cenahı :\lnlana)-... gı >.1 ur ·ıs n a ına . • . . unı a vangına su ış er ·en c ınc · - . 

1 t · h ti k ralı Osmarı Cerrahpaşa hastahane- hakmda tahkıkata başlanmıştır. a ıp a e.şe nıa are e su sı an en mahsus (t· ı )I (d ) . dan k. alma. (sıkkeı serıf) denılen · a).csaıı ı estar gıy- &· - . 
rni•tir T .1 • ır serpuş daha nrdır kı, bu da 

bır,akı.la a) esan, sakrıdgın uzuknca ,-ünden ~ ·npılmıs olmakla beraber 
tecrübeli, en pişkin, en usta ,.e en 1 

- • 

Üsküdardakı yeni pazar ye
n aynı zamanda değer semt· 
(erde vücude getirilecek mo. 
dern pazar yerkıi için bir nü. 
mune olacaktır. 

metin tulunıl:ıacı demekti. Öyle ki, K • İ P ·ı h İ 
yandaki e\' çapr çayır yanarken aza ve ı ş en aso ı e seya a . n ucunun, ar a an sar an . . . ~ 

kı mına d ·ı · v (R • ı·· Ek kadıfe gıbı )·umuşak ve son dere-
enı ır. e esu u . rem d . d. H lb k" k. "kk · 

Ef · ı ıd' · ı · d . k"ld ce e ınce ır... a u ı es ı (sı eı 
. mız ın e. avıu S<' ı c ~a- . . " 

rık sa d ki · · t d. ·ı· I Şl'ı-tf)ler, bır parmak kalınlıgında r ı arı rıvaye e ı ır. b" ·· , ve ır karış dort parmak uzunlu-

o, beriki damdan alnlere karşı ve çıkma tazmı·natı ede n talebe 
alevler hazan saçlarını. bıyıklarını 

Kvaternik de ,·elialıt gibi Avus
lur~· a ve Macar ikiliğine mukabil 
üçüzlü bir devlet kurulması taraf· 
tarı idi. Avusturya, l\la<'aristan \'C 

cenup Slil\·larını teşkil eden Slo
\·enya - llır,:atistan - Bo!-,na ve Sır
bistan bir kül sayılmak şaı-tile üç 
başlı bir imparatorluk .. bütün hu 
!asavvur \'e ümitler suya dü~nıüş1 
imparatorluk parçalanmış ve 1918 
galipleri büyücek bir Yugoslavya 
kurarak Hırvatları Sırplara bağış
lamışlardı. O tarihten itibaren bu 
Hırvat generali ancak tıili vazife
ler deruhte edebilmiş ve bir müd
det sonra tekaütlüğünü istiyerek 
inziva köşesine çekilmiş ve Yugos• 
lav izmihlalinden sonra muvakkat 
hiikiımetin başına geçen Antepa. 
velich ile birlikte Hırvat ift:rakçı 
fırkasını kurmu~tu. Bu fırka Sırp· 
lara çok müşkülat çıkarmış ve ta· 
raftarlarını millet meclisine geçir. 
miye muvaffak olmu~tu. Kral A· 
leksandr bu iftirakçıların propa
ganda \'e tahrikiitına bir nihayet 
vermek için meb'usan meclisini 
dağıtmış \'e bir diktatörlük kur
muştu. Fakat Ustaşi cemiyeti azim. 

ha,·larken hiç şaşırmadan, sendele-
(llazreti Şeıns)in ebedi gaybu- ğunda olup pek serttir. Destara ay-

b t" k d • b meden \•azifesine devam ederdi. e ı zamanına a ar, (Cena ı l\le\·· rılan yeri, iki parınaktan ibarettir. 
lanıi)nın beyaz sarık sardığı mu- Riva,·etlere nazaran, Me,·levi Sonra, yine ayni yazıda denildi
hakkaktır. Ancak. bu müessir ha· sikke inin hu şekilde intihap edil- ği gibi, _b~tün. tulu~bn~ıl~r: hep 
discdcn sonradır ki, (Cenabı l\lev- nıesinin sebebi, (Sünneti seniye)ye beyaz dızlık gıymezd.i. Dızlıgın de, 
lana) derhal sarığıııı - o devrin ma. riayete atfolunuyor ..• Zira, (Re;u-1 (?n'.l~nııı ~a beyazı, s_i~ahı. mavi
tem alamf'li olan - (duhani) [l] tullab ECendimiz)in sarıklı rn ya- sı lacıverdı, sarısı, yeşılı, kırmızısı, 
renge tebdil ettiği gibi, yine ayni hut sarık.'ız olarak giydikleri, (ka- pembesi ve türlüsü nrdı. Ve her 
maksatla mni renkli üst libası lrnsevei şerif) bu ~ekilde uzun o- sandığın dizlik ve fanila forması 
giymi~tir. lup, kapalı yerlerin hariciude - ya· ayrı idi. 

(Eflaki) haşiyesinde, Cenabı ni, kırlarda ve ağaçsız yerlerde - Naralar da öyle: - Haaayt, de-
l:UnHina'nın (vefai külah) giydiğ ı ~anıaz luld~.kları zaman, bu uzun nizde aslan, karada kaplan, yaman 
'Ve bu külahı hazan duhimi sarıkla , .erpu~u, (sutre) [2) makamında 
b - ·· d · gider, yaman gelir? diye atılmazdı. azan da sarıksız olarak istimal et- •nune \'aze ermış. 
tiğine dair bir kayıt vardır ... Maa- (Daha var) Belki pek eskiden böyle idi. Fakat 
mafib, kendisinin serp~ ve elbi· son zamanların naraları büsbütün 
seteri, bugüne kadar, büyük bir [I] K('yu tütün rengi. başka türlü idi. 
dikkat n itina ile muhafaza olun· [2] Sütre; açıkta namaz kıılanla- ~lahallelerde tulumbacı teşkilatı 
maktadır. Bunların içinde, hemen nn, önlerine dıktikleri yarım arşı-

k .. ,. · d d yapılırken Dağarcıkta bu da bu-heınen birbirinin a~·ni olan müte. na ya ın u .. U: mfınıa ır ki, önün en 
!unsun bakalım! addit (araki)·e)ler de vardır. insan ve hay,·an geçerse, namazı 

bozulmamak içindir. Osman Cemal KAYGILI 

19 Mayıs • 
~ıyangosu 

Yakın zamanlara kadar (Bursa)
da imal edilen ve adına (arakiye) 
denilen serpuş ile, (Hazreti ille\. 
lana)nın kullauıuış olduğu ayni• 
isiındcki serp~ arasında bir ınÜ· 
naselıet olabilir. Çünkü, gayet ha· 
fif keçeden yapılmış olan Bursa 
arakiyelerinin esas şekli, uzun 
!Uevlevi (sikke)sine müşabih olup. 
ortasından içiçc kıvrılarak kısa bir 
forma verilmiştir. Ve, lllevle"i ta

Dün Ankarada yapılan keşide. 
de kazanan numaralar 

r~kiıı_e intisap .cdi~, .makam ve me,·- M•lli Piyangonun terLp ettiği 19 
kile~ı dolayısıle çıle çıkaramıyan May1" feykalade çekilişi dün An-

p( adık~hla)rla, (vekzib~lere,d"lkadkınl~ral karada Sergievinde saat 17 de çe-
ora ıye er te ır) e ı ere gıy- k.l · b k"l · · k 1 b ık b . . . . • , . .. ı mış ve u çe ı ışı a a a ı ır 

dırıl~ıştır. Hatta hır tnrıhte, şoy- halk kıtlcsi takip etmiştir. 

Bu çekilişte kazanan numaralan 
aşağıya yazıyoruz: 

141893 elli bin lira, 212102 ,291262 
on bin lira. 033764, 197016, 081184, 

le hır vak'anın cereyanını hatırlı
yoruz .. , (3 üncü Sultan Ahmet) 
Mcvle,·i tarikinin pcrestiş'·ıirların· 
dan idi. Bu hissini saray halkına 
gö>tcrerek iftihar etmek için de, 
ba~ına (sikke) giymek istemişti ... 271499 beşer bin lira kazanmışlar. 
Sar.y dalkavukları tarafından der- dır. 
hal padişah için ipekten mamul Sonu 0635 ile biten numaralar 
bir sikke yaptırıldı. (Tekbir) edil· ikı bin lira, sonu 3103 ve 7829 ile 
nıesi için, Konyaya gönderildi ... O biten numaralar bin lira, 2100 ve 
tarihle Konyada (Çelcbi)lik maka- 2553 ile biten numaralar beş yüz 
mında (Birinci, Sadreddin Çelebi) lira, 057 ile biten numaralar yüz 
bulunuyordu. Bıı zat, ipekten ya-ı lira 60 ile biten numaralar 
pılınış olan (sikke)yi görür gör- on İira ve (O) ile biten numaralar 
mez- 1 d ·k· ı · 'k · k · a ı ıser ıra ı ramtye azanmış. 

- Bu ne! .. Tarikatimizde esası !ardır. 
olan, (tevazu)dur. Hiç kimse için, 
istisnai muamele ve kıyafet yok· 
tur, Ben, ipekten yapılmış olan bir 

KAZANAN BİLETLER 
NERELERDE SATILMIŞTI? 

külahı tekbir etmem. Padişah, mut- 50,000 liralık büyük ikramiyeyi 
hka bir Mevlevi serpuşu giymek kazanan 141843 numaralı biletin 

•• •• 
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hır parçası İstanbul ve bir parçası 
da Gönende satılmıştır. 

10,000 lıra kazanan 212102 numa
ralı biletin bir parçası İstanbul ve 
bir parçası da Ankarada, di~r i· 
kinci 10.000 lıralık ikramiyeyi ka. 
zanan biletin bir parçası Sungurlu 
ve bir parçası da İstanbulda satıl. 
mıı;tır. 

5,000 liralık ikramiyeyi kazanan 
biletlerin dört parçası İstanbul, bir 
parçası Edremit ve bir parçası da 
Ayvalıkta satılmıştır. 

Diğer ikramiyeler yurdun muh
telif )-erlerinde satılan biletlere i
sabet etmiştir, 

Kuzu etine narh konacak 
Fiat mürakabe komisyonu bu 

gün öğleden sonra mıntaka tica
ret müdürlüğünde toplanarak ku
zu etine azami satış fiatı tesbit e
dilecektir. 

Bundan başka diğer bazı hava
yici zaruriye maddelerinin de fi. 
atları gözden geçirilecektir. 

dim. Maamafih seninle biraz ko. 
nuşmak niyetindeyim. Şarka git· 
men için henüz emrin gelmedi ., 
mı ... 

1 İstanbı.;ldan uzaklaşmayı hiç is
temiyen bu çok sevdiğim arkada. 
şım, hemen yüzünü buruşturdu: 

- Sabah sabah canımı sıkma, 

Allah aşkına kardeşim.. bir kaç 
Bu sabah uyandığım z~man ken. ı ·le, beni haksız çıkarıı:ıak istiyor- 1 gün daha .. İs.tanbulda kalacağımı 

dim; cıaha dinç h ssetmıye başla- du. Demek her şey hakıkattı. Hem, çok mu goruyorsun yoksa? .. 
dım. Çünkü. yapacağım işleri ak- sevdiğim bir kızı elimden almak, - Bilakis Fazılcığım .. bu sebep. 
şamdan tasarlamıştım. hem de böyle dargın görünmek le sana bir şey teklif edeceğim. 

Alaya geidiğim zaman, hiç isle- benım o ı:.n içın tahlıl edebılcceğım Kabul edersen daha bir sene İs
mec.ığım halde, ilk önce Suadla bir vaziyet değı.di. Bu işin hall:ni tanbulda kalabilirsın .. 
karşılaştım. Pastahanedeki vaziye. biraz daha sonraya bırakarak as. Ümit etmedıği bu haberle gü-
tınden lııç hır farkı yoktu. Aynı teğmen Fazılın yanına koştum. lümsedı: 

soğuk çehre ile selıiın verdi. Ben Planımın ilk safhasını tatbik ede. - Söyle, çabuk söyle.. teklifin 
ise onun bu seliimına gülerek mu- cektim. hemen kabul.. İstanbulda bir sene 
ka~ele edip konujmıya başladım: içtima mahallinde onu, erleri daha kalayım da ne olursa olsun. 

- Ne <> Suad, biraz dıişünceli. gözden geçirirken buldum. Kendi- Malum ya nişanlıyım. Bu ayrılık 
sin?.. sine yaklaştığımı görünce hemen bana pek güç gelecek .. 

Cevap bıle vermedi İşilmeınez • . yanıma koştu: Bir an sarsıldım. Daha bir ay ev. 
lige gelerek yanımdan u ·~k:aştı. - Merhaba Feridciğim. Üç gün- vel de aynı korkuyu ben geçiriyor. 
Onun bu hali beni ivıce cıle . ' .ı çı. dür kayıplara karıştın.. dum. Tayin emirleri gelmeden ev-
kardı . Beynimden ' ınır;.. ,a d jn- ! Eliııı sıkarak ce~ap verdim: vel, ikimiz birden hep bunu düşün-
dum. Kabahatli keneli•• oıa.,.,~ ı,aı -- Oyle icabettı kardeşım, de- müştük. Fakat neticede talih bana 

----o>---

Tramvay idaresi yeni Miktarı 15290 olduğu iki çocuk düşe
rek yaralandı tahsisat koydu an 1 a ş ı 1 d ı 

Elektrik, Tramvay ve Tünel ida· 
resinden 1941 mali yılı içinde hiz. 
metten çıkarılacak olanlarla kaza
lara uğrayanların ailelerine verile. 
cek tazminat için bütçeye 25 bin 
lira konulmuştur. 

Diiger taraftan 1940 mail yılı i
çinde bu hususta 20 bin lira tahsi. 
sat ayrllmış bulunma>ına rağmen 
ihtiyaç hasıl olmadığından yalnız 
10 bin 647 lira 24 kuruş sarfolun
muştur. 

Elektrik memurlarına verilen 
avarular 

Elektrik idaresi tarafından me-
nıurin ve müstahdeminine verilen 

Şehrimiz tramvaylarında ta;ebe. 
lere verilen tenziliıtlı pasoların sa- • 
yısı her yıl gittikçe artmaktadır. 

Hareket dairesi tarafından tesbi t 

--<>---
Bir çocuk ta kaynar 

su ile haşlandı 
olunan bir istatistikten anlaşıldığı. Süleymaniyede Mimar sokağın
na göre halen İstanbul, Beyoğlu da 102 numaralı evde oturan Mus. 
tramvaylarıncia t~nzilatlı paso ile lafa oğlu 10 yaşında Hüseyin, ev
seyahat eden 15 bın 290 talebe var- lermin yanındaki bahçe duvarına 
dır. Bunların 14 bın 705 ını ılk mek çıkını · muvazenesini ka bederek 
tep, _orta mektep v_e lise _talebeleri 1 cadde~e dü~müş. sol koluykırılmış, 
teşk'.~ etmektedır. ldare unıversıte Şişli çocuk hastahanesine kaldın. 
ve yuksek mektep talebelerıne de !arak tedavi altına alınmıştır 
585 paso vermiştir. c.,...,n yıl zar. 
fında ise 15 bin 51 paso ile seyahat 5 yatında bir kız balkondan 
edilmiştir. düttü 

Bir genç düterek yaralandı 

avanslardan 23 bin 90 lira 23 kuru. Fatihte Sarıgüzelde Baran soka. 
şun 1940 mali yılı zarfında tahsil · ğında 64 numarada oturan Halil 
olunamadığı görülmüştür. oğlu 19 yaşında Zekeriya Floryaya 

Şişlide Meyve sokağında 29 nu
marada oturan Abdullahın 5 ya. 
şındaki kızı Gönül, evin birinci kat 
balkonundan düşmi4, başından ha 
fif yaralanmış. Şişli çocuk hasta • 
hanesinde tedavisi yapılmıştır. Bu paranın zimmette bırakılma- gitmiş, Çekmece dere ağzında yı

ması için 1941 malı. yılı zarfında kanmak ÜzPre denize girerken dÜ
tahsil olunmasının teminine ge. şüp sol ıkolundan yaralanmış , Cer
çilmiştır. rahpaşa hastahanesine kaldırılmış.. 

Bir çocuk kaynar su ile 

hB.§landı 
Köprüler reımi hasılatı arttı tır. Kasımpaşada Tahtagazi. ~kağın. li hükümdarın peşini bırakmamış 

ve onu Marsilyada Barto ile bir· 
da 28 numarada oturan Talatın 4 Vesaiti nakliyeden alınmakta o- iktisat Vekilinin tetkikleri 

likte arabasında katletmişti. lan köprüler resmi taksil&tı bu 
mali yıl ıçinde % 10 nisbetinde art. 
mışlır. Ezcümle yalnız tramvay 
yolcuları 1940 mali yılında beledi
yeye 76:! bin lira köprüler resmi ö. 
demişlerdir. 

Otobüslerden de geçen mali yıla 
nazaran fazla resim lemin olun· 
muştur. 

Köylüye dağıtılan tezgi.lılar 

Köylünün bir kısım giyecek ih
tiyacını kendisinin imal etmesi i
çin İktısat Vekaletinin hazırladığı 
programın tatbikine devam edil. 
mektedir. Şimdiye kadar muhtelif 
mıntakalara 4000 den fazla et tez. 
gıihı gönderilmiştir. Vekalet yeni
den tevzi edilecek tezgahlar için 
muhtelif münakasalar açmıı;tır . 

Bu sene içinde daha 2000 tezgah 
tevzi edilecektir. 

Vali Yalovaya gitti, döndü 

Valı ve Belediye Reisi Lütfi Kır. 
dar evvelki gün Yalovaya gitmiş
tir, Kaza dahilinde bazı tetkikler 
vapan Lütfi Kırdar dün sabah şelı.. 
rimize dönmüştür. 

Şehrimizde bulwıan İktısat Ve. 
kili Hüsnü Çakır bugün Sümer 
bank müesseselerinde tetkiklere 
başlıyacaktır. Vekilin üç dört gün 
şehrimizde kalması muhtemeldir 

Amerikadan satın alınacak 
otobüsler 

yaşındaki oğlu Ali üzerine dökü

len sıcak su ile haşlanmış, Şişli ço. 
cuk hastahan(sine kaldırılmıştır. 

Birlikler umumi katibi geldi 

Naip Prens Pol bu acı durumda 
daha mutedil bir siyaset takip e
derek Hırvatlara bazı haklar tanı
ınak \'e bir nevi ınubtariyet ver· 
mek suretile bir uzlaşma temini no 

Birliklerin faaliyetleri etrafında muvaffak oldu. 
Vekaletle temasta bulunmak üzere Fakat haşin birer milliyetçi olan 

Amerikadan satın alınacak oto- bir müddetten beri Ankarada bu. Antepaveliclı ve Kvaternik bu iti
büslerin, Almanyadan getirilecek 

1 
lunan birlikler umumi katibi Salih lafı kabul etmediler ve aneak !ifa· 

şasilerin daimi encümenden müsa. Banguoğlu şehı-imize gelmiştir. U- çek gibi bazı mutediller Bclgrada 
adesi çıktığından şartnamelerin muml katip bugün ithalat birlikle- yanaşmıya muvafakat ettiler. Hal· 
tanzimine geçildiğini dün yazmış.. ri idare heyeti reislerile temaslar. buki bu gibi nisbeten uzlaşma ta· 
tık. Aro.erikadan 20 otobüs geldik- da bululnarak hariçten ithal edile. raHarı unsurların bile hoşnut ol
ten sonu şehir otobüs servisi Be- cek mallar hakkında Vekaletin di- ı dukları muhakkak değildi. 
lediye namına tramvay işletmesi rektiflerını kendilerine bildirecek- Belgrat kabinesi böylece daimi bir 
'.arafından idare deilecektir. tir. tehdit altında idi. Esasen muharebe 

Halen şehir içinde ve dışında ilan edilir edilmez memleketin sür-
Filmler Tutuştu 

yolcu ta~ıyan otobüslerden çoğu atle parçalanmasında içinden çiirü-
pek eskidir. Yeni otobüsler sefere Dün akşam saat on yedide Sir- nıüş olmanın külli tesirleri olnıu~ 
çıkarıldıktan sonra eski otobüsle· kecide Azeri sinemasında makine idi. ~tüstakil Hırvatistan öteden· 
sıkı bir muayeneye tabi tutulacak. dairesindeki filmler ateş almış, heri yeni bir hükümdara maliktir. 
tır. Kullanılamıyacak derecede derhal yetışen itfaiye tarafından Bu zat İtalya Krallık hanedanına 
hurda olanlar seferden menedile. söndürülmüştür. Makine dairesin- mensuptur. Dalmaçya sahillerinin 
cek, matluba muvafık otobüslerin de makinist aranmışsa da buluna- mühim bir kısmı İtalyaya geçmiş· 
Belediyenin müdahale etmediği mamıştır. Sınemaııın 5000 liraya tir. Civar adaların hepsi Sava ha· 
hatlarda işlemesine izin verilecek- sigol"lalı o!duğu anlaşılrmştır. Tah- nedanına intikal ediyor. Hırvatis· 
tır. kikata devam edilmektedir. tana bırakılan Dalmaçya kıyıların· 

da da yeni bilkômet askeri tahki· 

gülümsemiş "e Fazılı Şarktaki bir men ayaklandı. Artık dünyada çıkardı ve dudaklarının yan tara
ala,ya tayin ettirmişti. Bu emir bunclan sonra hiç kimsem olmıya. fına iliştirerek kibritini yaktı. 

mat ve tesisat yapamıyacaktır. Ye· 
ni hükômet bir harp filosu yapmak 
niyetinde olmadığını da temin ey· 
!emektedir. Görülüyor ki yeni dev-

kendisine tebliğ edildiği zaman zi. cak. Ölünceye kadar kendimi bu - Amma geçen gün Emelle be. 
yadesile sarsılmıştı. Çünkü evlen. vatan fedailerine hasredeceğime raber Moskovadan çıkıyordunuz. 

d let mahdut istlklalli ve daha ziya-
mesine henüz bir sene var ı, Ay- söz verdim. Etraftan yükselen bir _ Evet, 0 gu-n bı"r ı"kı' saat çık- İ 

de talya himayesine sığınmıt 
rılmak ise ona pek güç geliyordu. sürü sesler kulaklarımı okşayor: mıştım. Siz kimi bekliyordunuz a. bir hü.kümettir. !\fanda altında 
Bugün ise bir ay evvelki sevincim - Çök'. caba' .. Her halde bu tatil gününü ki ırak, Filistin, Suriye ve saire 
boşa çıkmıştı. Bu sebepte hemen - Kalk!., boş geçirmemişsinizdir. gibi bir taazzi uzun müzakere ,.e 
fikrimi ileri sürdüm: - Yat!.. Sözlerimi anlaı:ııamazlığa geldi, mufassal görüşmelerden sonra an· 

- Seninle Şarkı değişelim kar- _ Kalk!.. ba~ka şekilde bir cevap .erdi. Za- rak meydana çıkabilen hu yeni 
deşim, dedim. Şimdi müştereken Büyük bir duygu ile yanlarına l ten bundan başka bir şey yapa. krallık şüphesiz harbin doğurdu· 
bırer i,itida \"erir ve neticeyi bek. ğu bir mahlôktur. Ve akıbeti ,,. 
lerı· z. İsterı·m kı· her ı·kı"mı· zı·n arzu. yaklaşıyorum. Kendim de onlarla mazdı ki.. bildiklerimi doğrudan h b" k dd 

lıa~·atı ar ın mu a eratına sım 
Su kabul edı.lsı·n de, sen de mahzun beraber yatıp kalkarak hareketle. doğruya sormak niyetinde değil- b •1 d 

· h d ;ıkı ag ı ır. Avrupanın •arkındı rıni tas ih e iyorum. dim, Ya kendisınin anlatmasını ve ' 
olmıyasın, ben de.. . ve Balkanlarda yapılan bütün de· 

F 1 , d t . t T kı·r · Bır aralık Suadın yanıma gel- uahut kendımin onları beraberce 
azı a e a şaşıımış ı. e ı ıme k ld • .. d.. B d , •isiklikler bedihi ve zaruri olaralı 

. k .b. 1 d S 'me te o ugunu gor um. en e gezerken yakalamamı istiyordum miicadelenin sonu ile ilgilidir. Yu· 
ınanamıyaca gı 1 0 uyor u. e- askerlerime on dakikalık istirahat · 
bebini sorduğu halde, gelişi güzel verip ı ona doğru yürüdüm. Bu se· ! Bu sebeple sustum ve başka .şeyler <(oslavyanın parçalanmasını, ne İn· 

·· konusmıya başladım B k d k ,.,.iltere, ne Fran!'a ve ne de Aıne· bir yalan atarak işi kapadım. Oğle fer ilk önce söze kendisi ba:şladı: . · ır ı ı a ;. 

zamanı da istidalarımızı alaya ver

dik. 
Talim zamanı oldukça neş"eli gö. 

rünmiye çalıştım. Suadla aynı ta. 
hurda olduğum için, talim mey
danlarımız da yanyana idi. 

Bugün, as.keri duygularım tama-

k d 1 t k b ··1" • · rika tanımıştır. Diğer arazi taba"· - üç gündür görünmedim F'e. a sonra a ayrı ıp e rar o uglı· 
vülleri de öyle ... Dük d'Aosto or

rid .. İıısıallah günlerin iyi geçmi<- mün yanına döndüm. 
• • dusunu Habeşistanda İnı:ılizlcre 

tir. O kadar samimi davranmak is. teslim ederken kral hanedanından 
İçımden güldüm. Benim soraca. tedıgım halde, kendisi soğuk bir ~lğer bir zat Zagreb tahtına çık· 

ğım suali o bana soruyordu, yüz göstererek şüphelerımi arttı· ı m•ktadl'. Ru muvaffakıyet o ziyaı 
- Biraz rahatsızdım, dedim. rıyordu. telifi eder mi? 
Gülerek tabakasından bir s.i.ızara l (Daha var) Hüseyin Şükrü BABAN 
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Bir haftada dü
ta yyareler 

buldu 
şen 

171 i 
İngilizler 134 mihyer 
tayyare si düşürdü 
Londra, (A.A.) - (B.B.C.) Cu. 

martesi akşamı biten hafta zarfın
da 134 düşman tayyaresi tahrip e.. 

Bulgaristan 
Selaniği de 

istiyormuş [.!] 
----0----

Sobranya reisi yeni 
matalibatta bulun
duğundan istifaya 
mecbur ettirilmiş 

dilmiştir. İngiliz zayiatı 37 tayya- Londra, 19 (A.A.) - Sofya~ 
redir. Bunlardan 34 Ü Orta şarkta bildirildiğine göre, Sobranya reısı 
düşıirülmüştür. Alman hava ,kuv. LogoCotofun istifasına, Selaııik te 
vetleri İngiltere üzerinde 68 tayya- dahil olmak üzere Makedonya ve 
re kaybetmiştir. Mihver devletleri Arnavutluğun bir kısmının Bulga
Orta şarkta 57 tayyare kaybetmiş. ristana verilmesini istiyen Bulgar 
!erdir. i\faksimalistleri sebep olmuşlardır. 

Akdenizde 16 düşman tayyaresi LogoCotof üç gün evvel İtalya ile 
düşürülmiiştii.r. Almanyayı, Bulgaristanın emelle-

İNGİLİZ TEBLiôi rini azami derecede tatmin teme-
. . dikleri için yarı kapalı bir .şekıld 

Kahıre, 19 (Radyo) -; Orta Şar~ tenkit etmişti. Bunun üzerın~ Lo 
ngılız hava kuvvetleıınm ;esmı , fotof Mihverin emrile ıstıfaya 
tebliğine göre şimalde Yunanıs,tan- /~ecbur kalmıştır. 

ziden Musula kadar uzayan. Orta Köstence ile Çernevc 
dan cenubi Habeşislana ve Binga. I 
Şark harp sahalarında Ingılizler k J 
kaybettikleri 3 tayyareye mukabil arasında ana . 
15 dllişman tayyaresini düşürmüş- Roma, 19 (AA) - Stefanı aı~~ 
!er, bir çoklarını hasara uğratmış. sı, Tuna üzerindeki Çemevoda) _ 

lar ve yerde 20 nakliye Yünkers Köstenceye bağlıyan 3B ::;~1::;:;,i 
tayyaresi tahrip ve yahut hasara luğunda hır kanal ınşa 
ugratmışlardır. haber verm~kt<;<1ır .. il Almanya 

Rumen hukumetı e ık k lı 
arasında inşası içiıı mutab a -
nan bu kanalın ınşasına derhal baş-

SÜVEYŞ KANALINA AKIN 

Kahire, 19 (A.~.) - (B.B.C.) 

Almarı tayyareleri Süveyş kanalı
na hücum etmişlerdir. İkisi çocuk 
olmak üzere 7 kişi ölmüştür. Hasa. 
rat ehemmiyetsizdir. 

Kızılordu 

İlkbahar manavrala
rı na başladı 

lanacaktıı-. 

Çin _ Sovyet anlaş
ması uzatılıyor 
k . g 19 (AA) - Çin hü-Çun ın , · 

1 kı'.rmetinin resmi gazetesdii. __ oba.n 
Central Dail N ews'un ver gı ır 
habere göre Çin ve Sovyet makam-

ı 'k' hükılmet arasında mewut 
an ı ı d'd' 

mübadele anlaşmasının tem ı ı 
için esas itibarile anlaşmışlardır. 
Malüm olduğu veçhıle bu anlaşma 

Moskova, 19 (A.A.) - Ofi Fran- Sovyetlel' Birliğinin gönde~eceği 
sız ajanıll: silah ve mühimmat mukabilınde 

Kızılo'rdunun Leningrad, Ural, Çinin maden ve sair ham madd~ 
Harkof Odesa, Kief, Taşkend ve )er vermesini derpiş eyleme'ktedır. 
Baykal' askeri bölgelerinde ilkba- J • • B l" Sovyet e çısı er ıne 
har manevraları b~lamıştır. 

döndü 

1 

Hırvat Krallığı. 

iKDAM· ----
r BUGUN -"'\ı 
~ s 1 y ~ s ilı 
l. ~VAZİYET-..; 

Fransız - Alman 
anlaşması ve di
ğer devletlar M 

- BAHİSLERi 

e 
EB 

dan 
si İngilterede istih

za ile karşılandı Fransız - Alman işb>ir lığı anlaş- ' 
ına".!1 günün en n1i.ihım sıyası cıa- r h 1 

• disesı olmakta devam ediyor. Al- 1 Amerikanın yardımile bu mu a-
Muso!ini bir em_rı manyanın Fransaya işgal masra(- re beyi İngilt&re kazanacaktır. 

yevmi neşrettı !arını indirmek, es:rleri bırakmak J 
AA)-DlikdeSpo- veAlsastanbaşkaAvrupad~Fran- L 1 Yazan: Abidin Daver t---~ 

Londra, 19 ( · · sız topraklarının tamam! gını ta-
l t .. hlikıimet reısı, Karl Alek- . . . d taf 
e e ın, . d , 1 b l an nımak gıbı ajans haberlerın e - Bundan evvelki yazımızda cAUantik _fikle.r:.. . ...ıcn Hollanda takriben 3 nlil-dr'm katlın en mes u u un . • 1 

san . . ·Müstakil sil.at ,~e teferruatını okumuş. o a- Meydan Muharebes.ı• dcrul~ denizaltı an, Norveç 4 milyon 835 bin, Belçika, 
tetlı.işçı Paveliç ola? cağınız fedrı'<arlıklara mukabil ne t.arbuıin, muvaliak olup olamıyacagı- .oo bin, Yunanistaq ı milyon 780 bin 
}{ırvatıstan• kralı ılaru hakkında f · tt' -- h.,, 1• de,.;ıdir. ru anlamak ıçın, geçen Buyuk Harpte .on gemiye sahiptir. Amerika filosu ise • il ef . 1 d b e ae e ıgı a"" rna um 5-

1 1 1 t 
müstehzi bil' eda e t sır er e u- 1 ş· dilik . d Al 1 Suri- rl.lman denızaltı gemı ennın. aa ıye - .akriben 12 milyon tondur. Böylece 

ulmakta ve Pavelıç'e Romada ı ım. sa ece man arıı: ·ı.-erin1 kısaca ,e:bzden geçırm~ti.k. Hıçbı1 .. ngiltere Amerika filosu hariç, 30 mtl-
lun l . . odvıl I. yeden istifade ettiklerı malumdur. ha.ı.p ııv"" 1 ~.~ 1 ., ... ~ o.una evveJ.ki bar- 1oıı tonluk ticaret gemb>inden dotru· 

-·10n '·abu merasımının v ' · · · · · · · ·ı b la ' .. ı b AI ıı ı ı·ta1 ı ~- b. b ~ 3~ ':"' .. . ilm k di ı Bu istifade ıle ışbırhg fı en aş - be benzeınez. Bu, bö~le ~:ı..ı~. ~. -~a- mı:u ara yan ar, ı.ı.::ıır ın a-
r .• ~hıye1u teb~z ettır e te . r. mış olduğu anlaşılıyor. ber, bir ~arp hareke!u1i ıyı. ~otu alç~- .lan doğruya i:stitade etmektedir. 

Italyan arazı kazançları, hakıkat- D'" t ft Anı' l Darlan'ın rck tahmınler yapab.Jmek ıçın de elı- ndanberi bu 30 milyon landan ne ka
te Al.manya için kazançlard;ıı." .. Ver . .ıger ~a ~n ıra . in ze- m.izde, harp tnrihının benzer hareket- Jar batırdılar? Geçen harpte, batırdık
. 1 t "k' ister Hırvat Ingiltere ıle bır muharebe lÇ terini tetkik edip ondan neLıceler çık.at .arı gcıni tonajına yi.ı.zde 10-20 ni.sbe
ıs~er .A. ma~ azyı t~ etice9inde rrıin hazırlamakta olduğu gelen_ ha- maktan başka müspet bir va:sıta yoktur. ındQ umumi bir zaın yaptıkları resıni 
mıiletının ~me. ı n d f ' berlerden anlaşılmaktad;o. Vıchy Geçen. denizaltı harbi bıze şunları kayıtlarla sabit olun Aln1::.ınlar, zayiat 
~u .. k de Spoletc ın amcasın an az· · h. 'd ... t · ı· .ıstelcrlni mü.balagalandırmakta, bu ' matbuatı Ingiltere aley ıne ~ı • ıogre_mış ır. 
1·otoritesi olmıyacaktır. ı d tl' .. t h l İ rdır Bu ı _ Dentzaltdarla yapılan mücadele J.efa aşırı gitmektedirler. Geçenlerde, 
Roma 19 (AA.) _Yeni Hırvat e ı n~rıya _a aş amış a s~be ılkönce muvaffak .olur; ıakat bu mu- ı{itler üç günde 200 b<n tond·m f,zb 

' . . • . j gazeteler Ingılterenın harbe ~ vaffakıyet gcı,;ıdıdır. Çunku batırılan 'emi batırd.ıgınl iddia ettıgi halde, o 
Ialın~n taç gıymc merasımm~ olduğu. Fransız müstemlekelerint Jenizalıı geınHerinin yerlerine yenile- t>:aftanın yedi günliJk ha~iki zaytatı 50-
akınd.a Bania ~u~a'da :vapılacagı birer birer koparıp alınak istediği .-Lni koyınak ınuınkün oba bile, ayni '_.O bin ton arasuıda HD nu ltıbarla ın .. 
annedilmektcdır. It~y.an ma~-ı gibi birtakım iddialar ileri. sür~ l.ı...vakatte nlilrettcOat yetiştirmek imkan ~iliz zayiat lı telerını d~ha doğru ola-
.rı ·bu husu~ta hıçbır malumat kt d. F k t ., 1 altındakı azdır. . rak kabul etm<K lazımdır. lngilizlenn 

. ktedir me e ır. a a ,. ..1'.>g~ .. • 2 - Denizall.ılara karşı yenı yenı sı- baflalık zayiat listeı.en h<ırir.ıude, zik-
ermeme · , 1 Fransanın ne duşundugu malum tahlar ve vasıtalar bulunduğu halde, ettikleri topyckutı. bır rakan1. bır se-
Roma, 19. (A.A._) - Stefanı: değildir. Diğer taraftan hür _Fra.n· denizaltı silahı, ayni n1.>bette mucssir .1elık zayiata ait olarak ı;oyled"" 
Romada Italya ıle ~ır~a:ı~t~n a- I s:zlar Vichy erkanına ateş puskur- bi_r tarakkiye mazhar ola.maııuştır._ !.61l.842 tonluk 406 İng. gomi::' 

19 May,. 
Bayramı 
Dün milli birliğimizin haksızlığa 

karşı ayaklanışını hazırlıyan Ebe
dı Şefin Samsuna ayak bastığı gü
nün yıldönümünü kutladık. 

Nanemolla: 
- Türk daima; biirriyet, istik· 

l:il ve kahramanlık timsalidir \'e 
bu hususiyetini birçok defa isbat 
etm~tir. dedi ve ilive etti: 

- Ne mutlu Türküm diyen u 
yüksek kudrete sabip insandır, 

Huvat 
Krallığı 
Bir Hızvat Krallığı kuruldu. Bu 

yeni krallığın Kralı, Başvekili, bü
kô.meti var. 

Nanemolla! 
- Bu yeni krallığın sahici olup 

olmadığına bir türlii akıl eydire
miyorum. dedi ve sözlerini şö)'le 
bitirdi: 

- Hın-at krallığı turfa o la ka
bak z:ınıanı doğan yavrulara benzi
yor. Bir İtalyan beylii\i olmalı. 

:M. K. 

ragında aktedılen sıyası ıtiJ.aflar- mektedirler. Bunlara go .. re Darlan 3 _ ıngıtiz ve A~c1!1rik:.ın tl!~ahlarJ .447 .816 tonluk 203 n1üt. ~enn 
d k 1 b t 1 1 1 Crl-rıne ye .769.212 tonluk 253 bitaraı: geın.ı i SOnra Duçe ikinci or u u- h · M 1 p t btınamı.ş- nın, a ırı an gemı er n Y ·'""" · (B t I . an • aın ve areşa e en · . . . . k . . Idık! ted 2.655.870 tonluk 862 gemi aş ara ı l irı.cı salf.•da) 

andanllg .. ına 11itaben bi remriyev- t nilerıaı ıkame etme - J(..·ın, a arı . - k b' ta '~ k d ve Habeş tahtına tekrar oturm··s· 

İtalyanın Ha
beşistan da ki 
son günleri 

'Ti. • • • . lT. birler, bu harbin ak.Un kalmasında bu... Buna mu a ıl, o rı.ııe il ar ... 
!TIİ ncşretmı.ştır. Bunda şınıd1ye Ruzvelt 27 Mayısta yeni bir nu- yük rol oynamıştır. 1.269.000 tonluk 261 Alman ve İtalyan tur. İtalya, şimdi, ba~ka bir italya'n 
kadar İtalyan askeri işgaline tabi tuk söyliyerek Amerikanın harp 4 _ Denizaltılarla yapılan meydan gemisi batmış veya zaptedilmi>;tı. 24 dükünü, Zagrcb'de Hırvat tahtına 
){muş. ola11 Hırvat arazisindeki si- karşısın<la son vaz:iyetini izah ede- muhare~es~, ço_k uz~ sürer. Okyanu-ımart~_:ı_ Ingi~lere ~-hriye ~ezar~tin~n oturtmakla a\'unabilir. 
vil kuvvetlerin yarından itibaren cektir. Bu nutuk ehemmiyetle bek- sun derınliklerınde bır yldmm ta•\nı- ~erdıgı. yenı bır llôleye gore, harbu> Aınba Alagı· teslim olurken Ha· 

k d"l · 'ZU yapmak mümkün değldır. Böyle bir bıdayetındenberL Alman zayıatı 1.449 
Hırvat_ memu~larına ter e 

1 mesı lenmektedir. mücadele bir haftada, bir ayda, bes ay. tuuştur .. Düş.ıuan hizmetindeki bitaraf beşistan umumi valisi adtnı taşıyan 
0m·redılmektedır. İtalyanın ise Fransız _ Alman da bitmez. Fena günleri, haflaları, ay- gemilerin zayiatı da 62.000 tnndur. Ye- Dükün de teslim olup olmadığı 
Halihazırda müstakil Hırvat dev- işbirliğinden memnun kalmadığı lan iyi günler, hai\alar ve aylar takip kün 2.300.000 ton. henüz malfım değildir. Gelen ha-

leti ara~isinde bulunan müsellah tahmin edile<bilir. Çü'nkü İtalya, eder. Bu arada yeni siJ<ihlar, yeni va- '· Hdarkb.in !t9 unlincu ayınddayız. Acaba yeu- berlere göre Hab-istanda şimdi 
· · d · ·b stalar bulunur. mevcutları daha mü- !\.ar a ı ce \•C ne§rın en sonra geç n -'$ ~ 
Italy.an kuvvetlen Y,arın an ıt'. a- Fransız müstemlekelerini paylaş- essir, daha verimli bir hale getirilir; 9 ay için ne kadar İngdiz ve multefik 8000 askerle Gondar ve ne kadar 
ren ışgal kıtaatı telakki edilmi:ye- mak için harbe girmişti. Ancak n.ilıayet daha çok dayanan taraf mü- gemisi battı? Elimizde umumi bir ye- kuvvetle müdafaa edildiği meçhul 
cek, belki dost ve müttefik mem- kendi zafını anlanıı.ş olduğu iç.in- cadeleyi kazanır. kiın yokt:ır. Hesabı geniş tutarak. 2 bulunan Cimma kalmıştır. Habe
leket arazisinde aram eden kıtaat. dir ki şimdi Fransa ile müttefik 5 - Alınanyanın bütün gemi tczg<ih- mılyon lı.üsur ton da. bu ycdı ay ıçın şistanm şiddeti meşhur mevsim 

h . t' · iktisap edecektir · . . k Fr _ !arı ve kaynaklan Ingiliz bombalarına koyarsak 19 ayın zayıatt 5 mılyon ka-
ma rye ını . vaz~te .gll'm.ıye ve ar.tı, ansa açık olduğu halde, Amerik:ruı.ın ve İn~ dar bir şey eder. Halbuki geçen harp- yağınurlaruıa .rağ?'en, harck~ta 

Amerikada 
Alman ve ltalyanla
rın tevkifi devam 

ediyor 
Nevyork, 19 (A.A.) - Stefani 

dan hiçbır toprak tale<bınde bul~- ı;ıı.z dominyonlariyle müstemlekeleri- te, yalnu 1917 senesi lçincle 9 milyon deva~ etmek ımkanıru bulan ln-
mamıya razı olmuş göriiımıektedir. niJl bütün tezgahlan ve kaynakları hOT J tonluktan fazla gemi batınlınıştır. . giliz imparatorluk ordusu ile onla-

İngiltere ise Fransız - Alman iş- hangi bir hava taarruzundan uzak ve Martta Atıantik meydan mulıar~besı ra yardım eden Habeş cengôvcrle
birliği ne şekilde tezahür ederse emin yerlerde günden güne artan tam b.aşladık\an .sonra, .lngılt_eı-., ile mutte-\ tinin Gonılar ve Cimma'daki son 

t . . tıi.n 1\..... . .. :-1•• fi bir verimle çalışmak imkWlarına ma- (ik.lerının Nısandak.ı zayıatı şoyledir: . ) k . . 
e sın, vazıye -uutün ı.=.ışa annı Iikti l H dık b 'mk• 1 bin ve İtalyan zayiatı 790 000 tonu bul- ita yan mu avemetlerını kıracak-

h ihtimali ka 1 h r er. arp uza ça u ı an ar- . • I .. d "'ld' 
ve er rşı am~ya. azır dır ki en mühim ro1ü oynayacaklardır. bin ve Italyan zayi.a.tı 'l90 bin tonu bul- arı gı.1nler uzak eg, . ır. Esas-en, 
ve azimli bulunduğunu bıldinnek- İngiltere geçen harbe 21 milyon ton- ml!stur. llabeş topraklarındaki Italyan mu. 

* 
wnda harp edenlerden Amerikanın 31 Muttefik: 189,473 tonluk 43 vapur ın'd'I ıl akt d G ı· · nl 3 ı ı e yap mam a ır. aye, n. -------------- buçuk milyon tonluk, japonyanın 2 mil. Bıtaraf: 5,562 to uk vapur .

1
. • . . • . 

tonluk l'taı ı i1y 700 b Yekı'.ın: 488,124 tonluk 106 vapur gı ız kuvvetlerının Şımalı Afrıka ·ansından· p l' kL-'-' 1 7on , yanın rn on ın . .. . . ,.. , ispanya kabinesinde 
değişiklik yapılacck 
Madrid, 19 (A.A.) - Geı:e:al 

tedir. luk ticaret V1lpurlıır\yle gırmi>;tı. Ya- lngiliz: 293,089 tonluk 60 vapur \kavemeti, zafer veya kurtuluş ü-

aj • 0 l9 e IeDI mezun arma tonluk. Rusyarun l milyon 600 bin ton- Bu zayiatın muttelık g.-mdereo art kt!>• cephesıne gonderıJmeJerınc- manı 
Bedin, 19 (A.A.) - Sovyetler Hava karard;ktan birkaç ""'1t bugün diplomaları veriliyor tük gems. vardı (Rusyanın elindeki mı en ziyade, Yunarustan k•ydannda olmaktan ibarettir. Halbuki İugi· 

B 'yük' El · · Vla sonra Anıerik.an polisi, ıgayrik.anu- genti..lerin büyük bir kısmı Baltık de-. ba~ Yunan gemi.Jerıdır kı bunlann lizler, Habeşistandan n1ühhn kuv· Birliğinin Berlin u çısı - n1 bir şekilde Amer1kada ikamet Yıldızdaki polis mektebinin 54 nizi ile Karadenizde mahpus kalmıştı). yekunu 167,054 tondur ve çogu satııl ti 1 ·ak ş· al' Af 'k L'I 

Frankonun imzaladığı bir emırna
me ile, matbuat ve propaganda 
müsteşarı Tovar, matbuat um~ 
müdüdrü Ereilla ve Alicante valisı 
Ribilla azledilmiştir. 

Öğrenildiğine göı-e, hükı'.ımet a

zası arasında yeni değişiklikler ya

pılması pek muhtemeldir. 

Kanadada 300 
yapıldı 

tank 

k f Be l ·n do"nerek İ ün .. ..ı... • • b ı afi ki · 1 · ti · d kul'"' lan k'· ük. \.C er a aı: ırn ı rı aya r >-diınir De azano r ı e eden birçok Alman ve talyanlan cu u,,vresını u yı muv a - Böylece Ingiltere 28 milyon tonluk ge- uzme enn e ~ı uç vapur- . .. , . 
kr b 1 ıştır · yetle ikmal ed-enlerin diplomaları miden istifade edebilmiştir. !ardır. ya - l\lısır hududuna gonderm•~-

vazifesine te ar aş am · tevkil etmiştır. Bu harpte ise, İngiltere dominyon- Mihver de-·letleri ise İngilz rakka- !erdir. Habeşistanda kalan mahdut 'b" li · kah h bugün saat 16 da mektep binasında 
Y 1 1 tekzı 1 Nevyıorkta po sın ve ane ve larile beraber takriben 21 buçuk mil- mırun hemen hemen üç mislini batır- birlikler Habeş kn\'vellerile bera-

unan l arın kıkantalara yapmllj olduğu ilk a- tertip olunan bir törenle tevzi olu. yon t?n gemi ile işe ba§laımştır. Bu dıklarını !ddia ediyorlar. Çok mübalıl- bcr, temizleme harekatına devam 
Hanya. 19 (A.A) - Ege ajansı kınlar esnasında yapı1ımş olan tev- nacaktır. defa Ingilter_enin emdnde Hollanda, ~alı oldu~ muhakkak bulunan bu •d- etmektedirler. Şimdi Anı ha Ala-

kifahn miktarı yüzlercedir. Mev- Yeni mezunlar bugün sabahle- Norveç, Belçika Yunan.stan tıcaret fl- uıya gore. " . 1· 1 .. . . 
bilidiriyor! tolannın he.men hepsi ile Danimarka ve !ıhnanlar: 1,144,995 ton gı nın t.es ım o ması uzerıne bır 

D iioman propagandası Giribt~e kuflann 65 i İtalyandıl'. Amerika- yin Cümhuriyet abidesine me.. Fransız gemilerinin bir kısmı bulun- Italyanlar: 74,000 ton olmak üzere miktar Ingiliz kuvveti daha serbe,ı 
gu

• v;'° anarşi olduğu hakında ır nm diğer merkezlerinde yaprlmış rasimle bir ihtiram çelengi koya- ,;,akladır. Amerika da, dünya ikincisi 1,218,995 ton gemi bahrmışlardtr kalacaktır. 
, k dı B olan tevkifat miktarı meçhuldür. caklardır. olan ticaret filosile İngilterenin mut- Bu hayµ kabarık bir yekürı olmakla Meselenin asıl mühiın tarafı. 

t k masallar uydurma ta r. ~ ~~~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! beraber, Ingiltereyi maglup e<lebileeek 
a ım ndalara göre Giritte askerı j~~;!!!!!! ;;; !!!~!!!!!!!!:!:!!!!!!!!!!!!!~ \kadar vahim değildir. rnı7 nisanınd> Şarki Afrika İtalyan İmparatorlu-
prko~agdaan hırı öldurülmiiş ve onun İngiltere 1 milyon tonu geçen zayiata ğuoun dört oy içinde tasfiye cdil-
er an n ere Bu pencerelerden sızan hafif İçeri girmekten başka çare maruz kaldığı halde, gene pes deme- mi~ olmasıdır. Bu müddetin kısa-
imdadına koşan bir metropo 

1 bır ışık genç kızın henüz ya1ma- Büyük Zabıta Romanı: to kalıııamı.ştı. İçeride bir kerevetin miştı. lığı, İtalyanın Şarki Afrikada sağ-
varalanmıştır. Bu iddialar son de- dığını göteriyordu. üstünde ellerini ve ayaklarını Şimdi bir besap daha yapalım: lanı bir imparatorluk kuramamı · 

Ottawa, 
19 

(A.A.) · "lünç birer yalandan iba. Loıse· au saatine baktı: On ilri~·i K E D ı• mütemadiyen hareket ettiren bir Geçen harbin dört yılı içinde lO buçuk 
himmat ve levazım nazırı Mont- rece gu . b' an ., milyon tona yakın yeni gemi yap:J.mı,ıtı. olduj~unu göstermesi itibarile dik-

rettir. Giritte asayiş hıç ır zam çeyrek geçiyordu. Dakikaların r- -1 adam kendi başına bir orkestra Bu defa ise ing;ıtere, harp ba;,lar baş- kate layıktır. Nitekim Şimali Af-
real'da •Canadian Pacibc Railway• d ··kemmel olma.. · ed' ~ı.. • 1 •• • kil edi d K 11 

Kanada mü-

bugünkü ka ar mu.. _ birbirini takip ı.şi r~ agır ve z L • teş yor u. O arının ara- lamaz bir buçuk milyon tonluk gemiyi rikadaki Libya miistemlekcsinln 
kumpanyası fabrikalarında halen t - Giritlilerle dıger Yunan va sinirlendirici idL G O U sında bir akordeon inliyor. ~ak- tezgaha koymU>tur. Ayni zamanda yarısı da 180 bin kişilik bir ordu 
· ed'l k l 300 • t mış ıı. l · · k vvein1aneviye- .,. .,., ·1!1-1.~ .. • 1 alt nd ,_,_ da,-·lun tok n·evcutiara ilaveten donü.nyonlarla. hat ımal ı me le o an agır an- tanperver erının u . k. l k Gazeteci sogugun ııııu..:rıne ış- arının ı a """ · ~ - tl Hindistanda yeni tozgôhlar kurul- ile beraber iki ayda eriyip gitm ,_ 
k 1 k h ft t 1. ed'l •· sı' •u"ksek oldug·u gibi azım arı· lediğ"u'ıı·hıss· edi,,..,..du.Ayaklarmı ı ADAM J magı· mütemadiyen kalk•n ini- ı· B d f ı't ı 1 t k s ı ın ge ece a a es ım ı ecegı- ~ ,-. ...., T maktad.r. Amerika ise Büyuk Harpt.e ı. u e a, a yan arı • rar o -
ni söylemiştir. !arı da zerre kadar sarsılmamıştı~. yere vuruyor, üstüste sigara içi- - - yordu. Adam arasıra elindeki yaptğı gibi, 29 günde bir vapur yapma! luın'• getiren İngilizlerin bir hata-

!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!"""'~~~!!!'!!!!!!!!!'O!!".----::::-: yor. fakat bir türlü ısınmıya mu- aleti bırakarak çıngıraklan sal- ğa hazırlanmaktadır. Mesele, evveıa sından istifade edeu Alınanlar ol-------! ~ - vaffak olamıyordu. Gafil avlan- : Türkçesi M. Feri dun lıyıor, zile bir tokmak indiııiyor Almanların batırdıklarını lel3fi etmek muştur. 

~~~ ASKERi VAZİYET 
\ SOLLUM iNGILİZLERDEDIR. HABEŞİS

TAN HAREKA Ti BİTTi 

L ibyada iki taraf ta ileri 
hareketlerile meşgıılıWr. 

Sol!umun ellerinde buluttduğu 

hakkında iki taraf ta iddiaları. 
na deva.ın etmektedir. Al.manlar 
son bir mukabıl taaı"TUZla [{a. 
puzzo kalesini ve Sollumu is<tir
dat ettiklerini, İngilizlerden biı· 
miktar da esir aldıklarını bil. 
dirmişlerdi.-. İngilizler ise son 
tebliğlerinde So!lumuıı ellerin.. 
de bulunduğımu bıldiriyorlar. 

Anlaşılan şey şudur: 
Almanlar bir hafta evvel bir 

taarruz yaparak Sollumun 40 
kilometre şarkına kada.r gelmiş
lerdi. İngilizler bu taarrı.ızu dur. 
durdıılotan sonra Aı....anla.rı ta.. 
kip etmişler ve onla.n geriye at
tıktan sonra Sollum ve Kapuz. 
zoyıı alnıışlıırdır. Bmıda.n sonra. 
hareket strası tekrar Alıntın.Zara 
gelmiş, mukabil bir taarruzla 
Sollum ve Kapuzwyv. geri al
mışlardır. Bunu müteakip İngi
lizler tekrar taarruza geçmişle'I' 
ue neticede ii(iincü d~a. ola.rak 
Sollurnu istirdat etmişlerdir. 
Sollum ve Ka.pıı= ha.len lngi. 
lizlerın elinde bulunmaktadır. 

H abqistaııdaki i_taıyan or
duwnun "" mü}ıım kııv

vetterinin bulunduğu A mbaala-
gi ceplıesi Tcunıanda:nlarile bera.. 

D .. akşam ber teslim olmU§ttır. un . 
geç vakit Lonc!rııdan gelı:n bır 
habere göre bu kuvvetlenn _ ku
mandam ve Habeşistaıuia It~!.. 
yaıı kral naibi Di.ik D' Aosta ıle 
kuı-nıay başkanı Gerıeml Toska
ni ele teslim olacaktır. Tesbm o
lan kuvvetlerin miktarı 7 b,n ~ 
. kadar tahmin edilm,.ktedır. 

§1 . 
Ambaalaginin w.btt ile Hab"§'S· 

tan luı.rekatına bitmi~ ıuızarile ba 

kıla.bilir.: Şimali Habeşistmıda 
)na mevkilerdeki münferit mu.. 

kavemetler varsa da bunlar tcili 

kuvvetlerin yaptıkları hareket. 
Zer olduğundan ehemmiyet ve-

rilemez. • 
İngfüzler şimdi ffabe~tanda 

lıarekıit yapa.n kuvvetıerinı_ Ira
ka veya Fiıistine nakil iımkanla.. 

malik bulunuyorlar. Bv. rma .. 
1 '-· etlerin Filistine getm me

""vv •"-''-le . ihti1ı~ daha kuwe....,_. ... * 

,_ k --' H h · ah t ·· ·· d ki bardakta ısın aonra, daha az gemi batu-mal.:ırınLn ça-
maktan "'"r uy"'uu. er angı ı Y u onun e - resini bulmaktır. İtalya, Afrikada başına gelenleı-
bir gürültü mevcudiyetini nöbet '-=======•==="'-=J makta olan biradan bir yudum Çörçil, bffkuç ay içinde, Atlant.k mey den ibret almak lazım gelirken 
bekliyen adama hissettireceği gi- kiin olduğu kadar küçülerek onu içiyordu. Pistin üstünde çütler dan muharebesinin kazanıldıgmı mü)- şimdi Dalmaçyanııı Hırvatlarla 
bi sigarasından uçan bir ateş takıbe başladı. Adam arkasından dönüyordu. Bııranın müşterileri deliyeceğinden kot'iyyen emin olduğu- ıueskiın kısınmı ele geçirmek ve 

P,;,çası da bulunduğu yeri mey- biti gelidiğinlıı farkında değıil· - küçük dük>kfuı sahipleri, hizmet- nu İngiliz milletine bildirıni§tir, Filva- Htr\'at tahtına bir İtalyan prensi 
akları ki İngiltere, An1erikanın hem ed.nizal-

dana çikarabilirdi. m.iş gibi yürüyordu. Gecenin ha- çi kızlar, mağaza çır ve Uarıru imha, hem de yeui ııemiler te- oturtmak sııretile yen.i bir hata iş· 
_ Bu herü herhalde burada vası. .. Gittikçe tenhalaşan so- kasketlerini kulaklarının üstüne darikl hususunda tam yardımını t.emin li:vor. Bu hatasını da ödeyecektir. 

yatacak değil a! kaklar ... Loiseau vücudunda bir indirerek kendilerine bir külhani etmiştir. Amerika, Atıantık meydan Abidin DA VER 
Diye söyleniyor, me.,-hul ada- ürperme hissediyordu. Fakat bu süsü vermek isti.yen birkaç genç- ·muharebesini kazanmak içın, İngiltere-

ma, Janine'e ve kendine kızıyor- sefer ooğuktan ziyade içindeki. ten ibaretti. Gazetecinin içine ye şu yardımları vadetmiş ve vadinı 

du. 'kte emnı'yet geldi. Gözlerile m~"ul yerine geiiroıeğe başlam,.tır: Tarihi yerlerin tamiri için 
emniyetsizlı n... ~v· ;_ısınlnHı az1.ıngr ıulte·c a1.

0
reyte g'~nnıleekrm,den bır talu:••t On iki otuz ... On iki kırk beş... Mavi gözlüklü adam Morillons adamı aradı. 'h ·~ ~ 

Loiseau birden silkindi ve tom- sokağına sapmı.:;tı. Me;ııbahaların Meçhul adam duvarın yanında 2 - Mevcut terımnelerde, seri ha- Maarıf Vekili Hasan Ali Yücel 
bul bacaklarının müsaadesi nis- yakınlığı dolayısile bu sOO<:akta yü-ileri emniyet telkin etm.iyen linde ticaret gemiler. yapmak, şehrimrzde kaldığı beş gün iç-irıde 
betili. de sur" 'atle yu· rümiye b•~la- bı'raz hayat vardı. Gazeteci ıçin- al .. · b' 3 - Yen; vapurlar ve şilepler yap- bilh · 1 · 

"'"' üç kişinin işg ettigı ır maooya mak üzere mevcuda ilaveten muazzam assa tetkiklerini müze er ıizf'-
dı. Mavi gözlüklü adam nihayet de 'bir endişe ile yürüyordu. A- oturmuştu. Loiseau'nun içine bu yeni tersaneler kurmak, rinde teksif etmiştir. Topbp4 
gitmiye karar vermişti. Şimdi dam birdenbire bir kahvenin ka- sefer bir korku girdi. Bu iiç kişi .ı - İngiliz ticaret ve harp gemile- Tıirk - İsLim eserlerı müzeler le 
yeraltı şinıendi(eri istasyonuna pısıru açarak içinde kayboldu. bu muhitte bir leke gibi dunı- ı-ini Amerika tersanelerinde tamır et- bazı tarihi kıymeti haiz yerlerin 
ooğru yürü:ıı<>rdu. Loıseau olduğu yerde kalmıştı. yordu. Bu adamların göz alıcı mek. tamirleri ıçin bütçeve 40 bın 1 ra 

l 'eli' Lo Ka"' a•·ıldığı zaman bir müzik fanı"'ları altında kuvvetli bazu- 5 - Hazır denizaltı avcı !>otlan ve tahsisat konmn•tur. Ne yapma ı ı . ;..:;ıcau ne o- t'". ·s- .w. refakat geınilerindim blr k.Lc;.mını_ ve- ba- -ı 
1 · · k dar go- ~esi havada dalgalandı. Şimdi or- h · dil' d B tah · tl .. k d l lıırsa o sun ışı sonuna a - ~ Jarı olduğu ta mm e ıyor u. u muhriplel'l İngiliz donanma.sına ver- u sısa a ço ·en U\'ar ar. sı-

türmiye karar verdi. Eğer mev· tahğı yeniden slikiınet kapla- Elleri kirli ve genişti. Sert yum- mek. •·alar. bozulmuş eserler tarihi kıy-
cudiyetini hııssettirecek olursa a- mıştı. ruklardan ltorkmlya al~ık olma- 6 _ Yeni ednizaltı avcıları, refak>t nıeti ve stilmi bozmadan tamir e-
damı takipten başka çare kal- Gazeteci ihtiyatla etrafına ba- dıkları yüzle.t'inden belli idi ve kanıkol gemileri yapmak, ı dilecektir. 

· · f · kındı. Kahvenin kapısı diC...- bi- 7 _ Alman denizaltı gemil<>rile ,.., ·--------------mıyordu. istasyonun ınsan ne esı -.-· Bir garson ııazeteciye yakl••tı: ' 1 k . 
d · d · naların kapllarına nazaran biraz .... ~ tayyarelerile mUcaae e etme u7. re k.ıokan merdivenlerin en ın 1

· _Bir masa mı anyıorsunu.z?.. mevcut tayyarelerinden bir k..u.--mnı h-e- 12 - ye _b~ vapurları Ame~ikan 
Meçhul adam ikinci mevki bir içerlekti. Kapının üstündeki yu- Şuraya buyurun... men göndermek h.aı-p gemilermın himayesi altında ıngı-
bilet aldı. Laiseau mahirane ad- varlak beyaz camlı ampullerden 8 _ Ayni maksatla yeni bir~ok tay- tiz hmanlarına kadar gö\urmelı:. 
dettiği bir hareketle birinci mev- her biri bir harf taşıyor ve •bu Loiseau garsonu takip etti. Çe- yare yapmak, İng,iterenin. müttefiklerinin, donun-
ki •bir vagona yerleşti ve aradakıi. harfler kahvenin ismini teşkil kiniyordu. Bütün gözlerin kendi- 9 _ Ticaret gemilerine konulmak yonlaruı$ı, müstemlekelerinin ve in-

ek' di d Balo sine döndliğtinü, herkesin dik- üzere top ve su bomba" vermek, giHereye müzahir bitaraflarm yard~m-
ufak kapıdan adamın har atını e yor u: ... k ". nedi 10 _ neruz· altı gemilerile mucadele larına bı< de Amerikanın s ' bor duzune 

k uld +~ 1 bır' Loiseau yav•.ı:ça yaklaşarak katini üzerine çe tigıni zaı1 -
tetkil<e oy u. unaııyon ar· - ...., için icat edilecek bütün yeni sılfihlan madde ile hullıa ettiğ•m muazzam 

ki edi h l dam kahvenin içini görmek istedi. Fa- yordu. Bilhassa duvarın •kenarın- lı ·ı t la "" ed. ç·· il' ibirini ta p yıor, meç u a ve bunlarn resim ve pli.nlarmı 1gı - yardım rını da U..ve _. 11 cc. orç ın 
sili<Unetle oturuyordu. Katar kat buna imkan yoktu. Camlar daki meş'um grup onunla ~ tereye bildirmek, , adını yerıne getirec<>~me şuphe yuk>-
CQIJ.venti.on istasyonuna gelince buğulanmıştı. Danseden çiftler 2Ul olmuyor muydu? ıı _ icabında Amerikan vapurları tu.r. 

ı G tec. .. gu"çlu"kle seçiliyordu. (Daha var) Ue İngiltereye nakliyat y•pmak, Alıldiıl DMO yerinden ka ktı. aze ı mum-



SAYFA - 4 
,___ - --· ---------
l-IADISELER VE.. t 
r-BAŞMUHARRıRLE~ 
~ J 

(Ok..ıyuculanmız her gün bu sütunda hadiseler karşısında ak. 
fam gıızetelennde yazan Türk mu harrirlerinııı fikirleriııin özlü hu
lıi.rolarım ı;e mühim makalelerin tam metinlerini bulacaklardı,..) 

Biriz ve bera
beriz 

(Daf tarafı 1 inci aayfada) 
biz.den 50nrcı gelecekler ,çın de bir ha
.rat çızg1 • halınde stiıtip gidecektir. 
furk mllletın , dunyanın dört buca
.alnda yangınların tutı.ı~tuğu bu devlrdt. 

Dün akş.ımki Sontelgrafta Etem iz-ılığı altında yazdıfl başmaknledc 1791 JU derece •oglanı, bu edıecc ıwmli v• 
•et Benice •Genç 'lürkiye.,. başlığı al- Fransasınd:ın bugüne kndar Frans:anm ~radcli, bu derece yekpare kılan kud
tuıda y..zdığı •bşmakalesindc dıyor iti: ~cçlrdiği istihaleleri anlattıktan soru;, cet, onun her Türk'ün kalbinde yaktıgı 

. . 1938 de Fransada b;j,klm olan haletıru· ..stı.k1aı aşknın at<:~i, nıiJli namus ve ~c-
• B~. 19 l\Ia.y-. Ona tt"imı baya.- hiyeyi, ttıhlil etmekte. bugünkü vaziycii ccfin mcşalesidir. Hizmetlerine minnc~ 

tımızda Gençhk Baynm.ı .• adını nrl- hüllısa ede•·~k mnkalcsini ıoyle bitir- e muhabbetle &ııygı b"'lediglıniz Ata-
J'Ons. ILl.kilca.ıı.e bu cenıplik. Turk mil• mektedir. .ürk'ümiJzün ff.ı.n} haya""\ gö;l.Jerini ywn 
lretinln bayaıuıa Ataluck'un fah8ınd.& · Juğu andan ı·tı·baren ı'dareyi ve iradeyi cF;1.k:.ll, btıcUnku maıı.ı.ara. ne kadar 

Milli Şef ve 
Gençlik 

(Baş tarah 1 inci sayfada) 
fürk gençliğinin, bıltıin Türk ulu. 
surun tek bir kalp bağlılığı ile te
''eccüh etmiş bulunduğu Atatür
kün muvakkat kabrini ziyaret ede. 
rek Ebedi Şefin manevi huzurun
da tazim ile eğilm~lcr ve kabre bir 
buket koymuşlardıt . 

::\flLLİ ŞEF ATANIN 
.KABRİNDE 

:~·PARA. ~ \ ,BAY A.T T A.RIŞININ 
DİREKSİYONU DUR 

, 
...... ~ . . . 
IDARlSllH BllH 1$ llANICASINDA 
iKRA ... İVEL.İ .HESAe AÇAR 

ad'belunan ebedi ce11çlik sn'ldır kl. her ld .eın;.,. ellerın' o alan Bu··yu·k "-';-:. ın· n._ haxln olsa da, - bir bastalıb. ıu- ~ .......,,~ ~ 
19 :Way19ta o Stnl kanmo:rda bünye· .ıü. tıpkı önünde ,,e karşısındaki ısu 
-· cJierleriaı.ilıole, bvvty.<ımlzde tuım.,.. kuvvetli bôr bıinyealn, hadise- J . . Til il tın· b 

ıf'rin sorunda.u Juırtu.lunc,ı, sintinJp kal· unışumuz f1bı, rk mi e ı bir ü. -

Biraz sonra da Milli Şe! İsmet 
İnnönü muvakkat kabre gelmiş ve 
burada kendilerine intizar etmek- I 
te bulunan Büyük Millet Meclisi · 
Reisi Abdülhalik Renda, Başvekil 
Doktor Refik Saydam, Ankara va
lisi ve belediye reisi Nevzat Tan. 
doğan ile birlikte Ebedi Şefin hu. 
zurunda beş dakika süren bir ta
zim vakfesinde bulunmuşlar ve bi
rer buket koymuşlardır. Atatür
kün manevi huzurundaki bu tazim 
vakfesinı müteakip Mılli Şef 19 
Mayıs stadını şereflendirmiş ve 
stadı dolduran on binlerce halk ta. 
rafından candan tezahüratla kar

T. iŞ BANKASI"\ ._ 
Küçük tasarruf ~ liliiiiiiiiiiiiiiiiiiiii taseı;şonııı. ~ • . . . -· .. - .. k a,:-. kendin im . "--•· A • .ün olarak her ernTine hazır, her 80-

l'.lrml iki ~ıJ OD<'f')·ı co~mıe. ~ mmam 1
' e ce emesi lllIJ.&allJ <tünü dinleJ' buldu ve daun:ı böyle bu1a-

Sir.ı.ott• ... k"\'ha)l c:urtir>\llluz: Çök- yoktur. Fransaya, dunya.y• ttbebr ol· ı ·-'· T. k .11 tin. • h .. ' ~ b ·~·- . __ .. 0cuı.. W' mı e ın yarayacagı er ıyı mq ye 7R ytt iışı"al ed.ilıDJıt bir OS- ı muş U<11M1 mane\·ı ıu.ymrüerlle oJmuııı kar h t·· lü k 
· btil · rd -unun nazarO bak Fr nsa.d2. b . an, er ur oruma ve yaşama 

taUlı ımparaterlu~. a. 0 :.. ha- . . '. ama.yıı:. ~ · 1 
_ ucun kudreUerini onun yiice şah!imda •örü-

vaayet '\e ha.er! al ına ~ tlahı, JıÇtll itin bir ak..orulamel baurlan· yoruz ve ona inanıyo.ruz. 
lif<. ve padl'j&b. AnazW'e ihU!aloe, .lııfl- madıkma lnanmak &'1~. Uörrlyri fi· Yurdd"Jjlarıan, 
tada dU.,iirulmu.1 IMr •· OrdDSUE. l<u- klrlerınl IA~ıruık için va.kiiyle AvruP&- O in ,.;;_ı,... d b' 
aaa.ndansu, •ila.lwHz; a.l.nma '* da.ma"a ;n atft>e wrnılş olan :lııtilil Fran.~ na aruy<>ruz, ~ı.u..ı..n.U .() a ıze 
ve l\ııkmu vuru.imal. ve a.na to~ı bU~bl1, -.i olan binayı )'ıkmaya iJeC inanmaktadır. 
,una b""" bah•İf ballnde ctaiıtdmak ed3mNl lıolayco. alıla •i;ar birleY de· İnönü Şefimizdir, İnönii Başbu-
~ bk millet. ği)dlr.> ğumuzdur, İnönü Türk milletinin 
~ bu levtıaruıı vo bu ttalliaıln 1- d k ''b · d.. ·· ba dı 

tinden bir Mustafa K•ma! v.. onvn ııatı- 19 M uyan . a~ ı ve ıışunen şı r. 
anda Türk ~l.iniıı l>Wb..cıeim•'Pie ayıs ve Bu bırlik ve beraberlik manzara-
•inYan ...-Ji ve ebedi ruhu ıs MaYn roım azametini ve kuvvetini hu-
1919 da ııayrapıun ~ .,.raıua Ekrem talu dutlar;:ınızıın ctişından bakarak gör-
•e oııoım ncakladıiı crmqle ben.be< mek lazrmdır. 
Sam,nm.ı..n bulun Aııadolaya doidu. sonpostada Ercüment Ekrem Talu M'lli b' ı·1c, b ·· · l 

O do .... ve 0 ~--,•-•ı b~'·mı ·-- 1 al da ı ır t uguniı yarına u aş-·- uıua- - -. _. cGençlik Bayram.> baş ılı · tm yaz-
ladır lıl ,,_ milleti dorlend;, kuriulu- dığı bır nıaka'cde ezcümle diyor ki: tıracak çebk bağı ve milli 'birlik ve 

•''.'."t,ııa. v• e-..Ililnbı m11<ltt\i yohmq oOudokııa M~ns tarihi, bizim kalb!>- beraberliğin diri timsali sizlersi
' niz. Vazifeniz Şefiniz ~bi büyük
Tıiıtl lllilhtine kıartulıış Türk toprak ml1do, l'oare Kurlanc~ Ue btta.ber, v~r-

bnna tamamı• Tüıtı; devlotino i'- Lıgomnın ebodıyrllne ınanmı, ve o uaur tür. Bu şerefli vazifeyi yapabilmek 
tilı.lal. Tıi.ri< mili;' raının• bıltünlük, ırmç 'da aad km'lı ve ııava.ıımış ari<ada.şlanna Çin şunu bir an unutmayınıız: Ha
aıı., inde ve ıııu 1..ııma _., o (liııe· karyı da "°'".,,• minnet du,-gulan. do- yat bir amele, kutsal bir amaca 
cL.r 11.1 ışte biz Çe""1ilt Bayramı .. dil'o· ~ bir larlhtır. • vakfedilmedikçe vicdan huzuru ile 
l'Uz ve lıalıika.tte ı- an ~. h•r ıiD I J.nönünü Atatürklaı o,yır=a;vız. O müsterih Ölmek, hiç kirru;eye mü
bıı•, her i.n deUkaııJ.ı olaıı TUı1< mille·' iki büı·iillleıı bütün Türk milletin! ayı- yesser değildir, Böyle bir gaye uğ
Cnin biinyeığcıddd ve cıama.nodalıl asil ramıulığınu• (!bl 
oevhttl bu ..,,. ~·dayanarak taoe I TariJı bir lı.ıildıır. Talib de öyle. runda ölümü göze alrnıyanlar.n fe
Uyona. : Bin doku• yiU °" dokuz 7ı1ı MaY1f'l- yfali bir hayata mazhar oldukları 

Şimııll ıı.~.., bir milletiz.. BürU, 
1 nın on dolı.u:ıun<ıı cünü Samsan& ayalı hiçbir zaman göriilrnemiştir. 

ıau.taııillz, bütün..., kuvffilıyız, ıen- ııaoan !::bedi Şdınlallruıol tıenlmoeyenr Bu hakikate ermek iç:n her şey-

şılanmıştır. 

İNÖNÜ ŞEREF TRİBÜNÜNDE 

hesapları O. Demir Yolları işletme U. M. il8nlan 
1941 ikramiye planı · 
KEŞİDELER • 4 Şubat, 2 Mayıs, ;'.lubammen bedeli (1912) lira olan 109 metre muhtelif eb'atta betli !as· 

1 Agusıos, 3 İkinclleşriıı tikten transmioyon kayışı (30/5/941) Cwna günü saat (10,45) onu kırk beşte 
tar.ihlerinde yapılır. Hnydarpasrıda Gar bincl:5ı dahilindeki komisyon tarafından açık eksHtme uau

lile satın alınacaktır, 
1941 İkramiyeleri , Bu işe girmek ısteyenlerl.n (143) lira (40) kuruşluk muvakkat teminat 

1 adet 2000 Liralık = 2000.- Lira~ ve kanunun tayin ettiği ves:ııkle birlikte ek.cıiltme günü aaatine kadar korn.ia-
3 ,, 1000 '" = 3000...- ,. yona müracaatları ldzımdır. 
2 ,, 7SO " = 1soo_ " Bu işe alt &artnameler komisyondan parasız olarak datrtıbnaktadır. 
4 .. 500 " = 2000~ .. (3727) 
8 u 250 " = 2000,- " 

35 ıt 100 " = 3500- " 
~o .. 60 il = 4000- n 
300 .. 20 •• = 6000.- .. j 

L J 

AMERİKA 
(Baş tarafı l inci sayfadu) 

satlan dünyaya ha.kim olabilmek 
için evvela denizlere hiiklın ol
mal<tır. Dünyada hakka karş1 gös
terilen istihfafa bir nihayet verile
cek. Yakında etrafımızın mütcca-
vizlerle sarıldığını gÖ'rcceğimiz gibi 
üstün bir kuvvete karşı bilfiil yal
nız başımıza harbetmek mecburi-

Yedikule Türk - Ermeni hastanesin~en: 
Senelik asgari 9000 azami 12000 kilo 

BEY AZ KARAMAN ETi 
Hastanemize ıazım olacak ''e mUfredab yukarıda yazılı bir aenelık eı 

gatın alma~gından tallplerın en mu vatık şartlarını bildiren kapalı zarfla 
30 lı.Iayıs Cuma akş:ımına kadar ilk pey akçesi olarak altı yilı. lirn ile birlikte 
ÇaJunakçılar, Büyük-yeni Han No. 60 Türk .. Ermeni IIast:ınes.ı İdaresine mü• 

racaatlan 

CDeniz Leva·um SatınalmaKomiayonu İlanları 

Marmara Ouü Bahri K. Sahnalma Komisyonundan: 

Cinsi KUo~-u Tahmini fiatı Teminatı 
oı. ve.. büıüa diinJ117a önıcki•. Her ıe- · den önce ~·üreklerinız," vatan ve em oldun ıtbl, htt ıeleeek 19 l\layıs ler, tarih• de onunla ben.ffr ıeçnuı- , 
da bizi do.ha ıürhi, dalıo. bölüm-, kr ve ebed!.-•tl haketmişıenlir.• millet sevgisi ile dolmalı, namus, 

Reisicümhur şeref tribününde 
yer aldıktan sonra önlerinde şanh 
Türk bayrakları ve onu takiben de 
Parti bayrakları dalgalandığı hal
de gençliğin geçiş resmi başlamış.. 
tır. Büyük bir intizam içinde geçen 
ve takdir ile takip olunan bu geçit 
resminde lise ve orta okullar kız 
ve erkek talebelerini Gazi Terbiye 
enstitüsü, Yüksek Ziraat enstitü. 
!eri, harp okulu talebeleri ve onla
rı da beden terbiyesi mükellefleri 
ima!fıtı harbiye ve diğer spor teşek 
külleri takip eylemekte idi. 
GEÇİT RESMİNDEN SONRA 
Gençler, stadı dolaşarak Milli Şe 

fin, yanlarında Büyük Millet Mec. 
!isi Reisi ile Başvekil, vekiller ve 
Parti Genel Sekretirinin bulun
makta olduğu şeref tribünü önün.. 
de yerlerini aldıktan sonra bando 
İstiklal marşını çalmış ve buna bü
tün gençlik ve halk kitleleri işti

. yetinde kalacağız. 
Kuruş Sa. Lira 

Kesme Şeker 120.000 50 60 9108 

da.ha clollkaııb bulacakt.r. s u a d De rvi., şeref ve isti.kUl ateşile yanmalıdır. 
-'fmtafa Jr.malin eWi gençlik, ebe- v Sizlerin bu duyguda olduğunuza 

eli kavv-' ebedi ve b-...... ~.~ .... """ ~·- &-~· M itimat ediyoruz. 
ba,yrap IODU ,eım ... Cimnimııaün aydın ve 19 ay 1 s Büyüklerimize şuurlu bir itaatla 
m"''alell b&llıuk eJcWı ele, M"ildm 
ııeo;'le QJ1i ıu.. - lra4e, •:rııl ülku ~. bağlı oluşunuz, bu kıymette ve bu 
tlalma lıa4& ıôklıe dalplanıp slclec«*- Haberde Suat Derv~ .19 Mayıs> ba' kudrette özlü Türk çocuklan oldu-
•· lıkJJ yazısında fWllan söylüyor: ğunuzun delilidir. Çetin iradeniz-

Şlmıll o bo.y .... ; Alal..-k1e ebrabtt •Bıı nUtıeı twilılııin b~b bir le, her şekle sokulamaz karakteri-
..., Atatüri<'iaı eonra iııönu lıiiıı eııa- · r 111.ıaıı :n ıledlr ve basön Al*"""1a yine .,_ ka.- tlnftfilnd~ m>I ı 18 · ;t'-0nıımk iç nizle, hiçbir sebebin kirletmiye 
nı,tarıııan 1oayr.ı1ı; ııakikatte onun .- -.ıan Jirml sene evnllıinden l>C>I< da- muktedir olam:yacağı pak vicdan
cld<i Aı..ıwtr. ~ın ana rııbla ı..z. 11• «ılbı bir va.,ıyeue k""!ıl-bllir, larınızla sizi milli istikbalimizin f- ıo:.e ahna•alı mueııd.ele ne kadU 1 . . .. 
laııa.n ve ıe114'1• diDU filizi .... plı- ımillıit ve bnlı 01..,... olsun, bu ınllle- emnıyetı olarak tanıyoruz. Türk 
ıa- -bolllı. Jtad-11'.- tin 19 Ma>'• &ününü lrendisine ıı.:r- milletine beşer tarihinde mukad-

N ecmed din ram emtlt olan -1lit 1ıne ı.eııd'.slııe der medeniyet vazifesini, emnıyet 
Atatiil:k taratın.ı.uı emanet edllmlt o· ve huzur vazifesini Y,erine getir-

Sadak diyor ki: 1ıan ..ıııı ill.lılill 1ı.orama1t ~ lıl9bil' me işini, yarın sizler üstünüze ala-
ro.ıakarbk- çddamly-. eaksınız. Bugünden bu güç, bu sert 

Cünk · Ttlrt< ıenrlııt ..ıts lislii 1a· vazifeye ıkendinizi hazırlanıa!ı.sı

rak eylemişlerdir. 
Manzar çok ulvi idi. Binlerce 

halkın hep bir ağızdan söylediği 

İstiklal marsı dalga, dalga bütün 
şehre yayılırken bir defa daha en 
büyük şeflerimize Atatürke, !nö. 
nüye teveccüh eylemiş bulunuyor. 
du. Merasimin bu safhasını Maarif 

ekll! Hasan AH Yilcelln bayramı 
açış nutkile gençlik adına bir mek Dünktl akşamda Necmeddiıı Sadak 

tDünkil Franaıı, bugünkü Fransa> baıı-
pmalıl&ruıa, &.fakla i1-ila torcllı e
lkc ... secjyal••lir.> - nız. 

Sevgili Tünk çocuklan, tepll kızın heyecanlı hitabesi takip 
Bu ha=lık günlerinden biri o- eylemiş ve. y.ine hep birlikte •Dağ 

Şehrimizde Gençlik B lan 19 Mayıs Genç\ak ve Spor Bay- başırıı duman alınış• marşı söylen-
ayramı 1 1s miştir. ramı. hepinize kut " o un. <ATATÜRK.TEN İNÖNtİ'YE• 

(Baı tarah 1 inci sayfadt) 
dan çepçevre dolmuş bulunuyor
du. Her taraf bayraklarla süslen.. 
mişti. 

emaneti hiçbir oarsıntıya uğratma- G 1 • G o 1 Tam bu esnada Mar:ıtom kulesinin 
d 1 1 b albıdan, &fın,lerdenberi atıf"tlerimlz ta-

an i e e ed yükselmiye karar ver- nı!mdan elden ele ulaştırılmak sure-
miş ()!an onun kudretli ve kahra- (Baş tarab 1 İnci savfada) tiyle Samsun'dan Ankaraya getirilen 

Sulh prensipleri hakkında ilk 
mühim 'beyanatı yapan Hull de
miştir ki: 

1 - Azami derecede ileriye gö
türülmüş bir milliyetperverliğin 

ticarete müfrit tahdidat tahmil et-
mesine müsaade etmemelidir. 

2 - Beynelınilel ticaretin inki
şaf edebilmesi için beynelmilel ti
cari münasebetlerde fark gözetme. 
mek bir kaide olmal:dır. 

3 - Ham maddeler ve ticari em· 
tia istisnasız bütün milletler tara
fından temın edilebilmelidir. 

4 - Ticari emtia alışverişine alt 
beynelmilel anlaşmalar müstehUk 
memleketleri ve bu memleketler 
ahalisini himaye edecek şekilde 
tanzim dilmelidirler. 1 

5 - Beynelmilel mali müessese
lerin nizamnameleri ve mali anlaş
malar esaslı teşebbüslere ve bütün 
memleketlerde bu teşebbüslerin 

devamlı inkişafına yardım decel< 
ve ;\>ütün memleketlere refahlarile 
telifi kabil ticari usuller vasıtasile 
tediye imk8ru verecek tarzda ya
pılmalıdır. 

Toz • 32.000 47 75 2292 
ı - Yukarda miktan yaz.ıh iKı kalem Şeker, pazarlıkla satın alınacaktır. 

P'.ızarhğı 23 Mayıs 1941 Cuma Glinü. aaat 16 da İ.ı.nütte Tersane ktıpl.$ındaki ko
misyon binasında yapılacaktıı·. 

2 - Pazarlığa iştiriık edecek isı.ıklilerin bu gibi işlerle ilgili oldukla
nna dair Tiearet vesikalarlle birlikte yukarcla cinsleri hizalarında yaz.ılı te
minatlarını belli gün ve saatte Komisyon Başkanlığına vermeleri Hiln olunur. 

(3862) 

latan bul Komutanlığı Satınalma Komisyon · u ilanları 1 
Bcherine 45 lira fiat tahmin edilen 150 - 300 litrehk 150 adet çemberli ve 

galvanizli bidon 21/5/941 günü .. at il de pazarlıkla satın alınacaktır, Muham.. 
men bedeli 6750 lira olup kat'! teminatı 1013 liradır. Şart.namesı h<r gun ko· 
mizyonda görülebilir. İsteklilerin belli güıı ve saatte Fındıklıda sabn&lma ko-
misyonuna gelmeleri. (3850) 

* Aşağıda cins ve miktal"lan 7azılı lki kalem yiyecek maddesi 5/Hazi .. 
ranf941 günll aaat 15 de kapalı zarf u.ulü ile lhale edilecektir. Şartnameleri 
~ gün komisyonda görülebilir. Bu iki madd<! ayrı ayrı taliplere de ihale e
dilebilir. İsteklilerin belli günde muayyen .aatten bir saat önceye kadar tel<• 
ü! mektuplarını Fındıklıda &ııtınalma komisyonuna vermeleri. (8815) 

Cinsi 

Süt 
Yoğurt 

Miktarı Muh. Bd. İlk temınati 
Ton Lira Krş. Lira kuruş 

60 
60 

* 
10800 
20400o• 

810 
1530 

Aşağıda yaıılı iki kalem koyun eU 6/6/941 cünü hizalarında gösterilen 
çaatlerde kapalı ı.aı1. u.sulile ihale edil-ecektir~ Şartnamesi .her gün komisyon
da görülebilir, isteklilerin belli giln ve saatlerden en geç bir saat önceye ka
dar tekli! melduplannı makbuz karşıtıgında Fındıklıda ısatınalma kom,U;yo-
ouna vermeleri. (3814) 

man arkad~ Milli Şefimiz İnönü- İmparatorluğun büyük bir kısmın.. bayrağı havı mahfazayı getirmekte o
ne tazimlerimı.zi arzeder ve üzer- da Fransızlar harekete geçerek lan Ankaranın en genç atleti S!ada gi

lerindeki büyük ve yüksek hima- Fransayı haysiyet kıncı bir anlaş- riyordu. Yaşa ııedalan ile karşılanan 
bu atleti ellerinden Milli renklerimizi 1 R A K T A yeleri bir an eksilrniyen İnönü ç<>- madan ~armışlardrr. Bu Fran.. ve parti bayraklarını taııyan diğer at- • 

cuklarıru sevgi ile selamlarım.• sızlar orduyu ve hava kuvvetlerini !etler takib ediyordu .• Atatürk'ten i- 1 
Cinsi 

Miktan Muh. Be. 
Ton Lira Krı. 

İlk Temi. İhale Sa. 
Lira Kq. Saat o. 

Koyun eti 50 32000 00 2400 00 il 
1440 00 il 30 

Saat 9,30 da merasime iştirak e. 
decek olan mekteplilerle sporcular 
abide etrafında beden terbiyesi 
mükellef1eri!e beraber kendile!"ine 
tahsis edilen mevkileri almışlardı. 

Tam saat 10 da Vali ve Belediye 
Reisi Dr. Lutfi Kırdar, beraberin
de Kor Komutanı ve Parti Reisi, 
Halkevleri mümessilleri, Maarif 
Müdürü ve Beden Terbiyesi Direk. 
törü olduğu halde abide etrafında 
yer alan gençliği teftiş etmiştir. 

Vali ve Belediye Reisini mütea- yeniden meydana getirmiye mu- nönü'ye> sembolünil taşıyan bayrağı ge (Bai t·•r!' 1 hıci sayfada) \ 

kıp mektepliler namına kürsüye vaffak olmuşlardır. Bugün bayra. tiren genç doğruca Şeref tribününe -•k- Irak kıt'aları şimdi İngiliz hava 1-::==========================; 
gelen Nec:ılıe, çok heyecanlı sözler- ğımız harp meydanlarında dalga- mu ve bayralı Milli Şe!'c vermiştir. kuvvetleri kampının top menz!- ·ı- ı 

Mull Şef bayrağı mahfazasından çı- · Askeri Fabrikalar Satınalma Komisyonu İlanları 
le 19 Mayıs Gençlik Bayramına iş- !anıyor.> karmış ve halka göstermiştir. Bu hare- tinden çok uzağa çekilmişlerdir. • --------------------------- -

Koyun eti 30 19200 00 -

Bundan sonra Vilayet ve Beledi. 
ye C. H. Partisi Halkevleri, mü. 
kellefler ve csporcular ve okullar 
namına abideye birer çelenk kon
muş ve ~hir bandosnun çalctiğı 
İstikW marşı ile birlikte direğe 
Türk bayrağı çekllmlştir. 

Bu merasimi müteakip Vali ve 
Belediye Reisi Dr. Lutfi Kırdar • 
kürsüye gelerek bir hitabede bu-
lunmuştur. 

tirak eden mekteplilerin tahassüs- cFransanın istikbalini silahları ket yine aynı heyecanlı tezahürlere ve-. Habbaniyedeı;ı Bağdada kaçan• 
lerini tebariiz ettirmiştir. ellerinde tutanlar tayin edecektir.• sile oldu. Iarklılar Fırat boyunca bendleri 

Bunda sonra sporcular namına Bern, 19 (A.A.) - Vişiden alı- Bug(lnktl törende başta Mil! Şefimiz açaark İngiliz takibine mani olmak 
söz alan Seliimi Akal da sporun nan bir habere göre General de oldul<tı halde hel'kesin sevgile takip et- üzere araziyi su alt:nda bı:rakmış-
bir fantezi olmadığını ve esas mak- Gaulle taraftarlarına çok ağı:r ce. tiği beden hareketleri yapıldı. !ardır. Fıratı geçerek Ramadi'ye 1 

dı d d Merasimin sona ermesi üzerine Milli "d diğ lraltl 1 · 
sa n yur mü afaamızın sağlıln zalar verilmiştir. Şef Stadyomdan ayrılırken halk geliş- gı en er 1 grup ar aynı 
bir gençliğe istinat ettirilmesi ol- Clermeont Ferrand askeri mah- '!erinde olduğu gibi en içten <evgi te- maksatla bir köprüyü hasara uğrat
duğunu kaydetmiş ve icap ettiği kemesinin üç küçük zabiti idama, ızahürlerlnde bulunmuelar ve bütün gü- mışlardır. Habbaniye'nin 3 kilo
zaman sporcuların her dakka va- 17 küçük zabiti de 10 seneden mii. tergfilıta sürekli alkı~larla karşılannuş- metre cenubunda İngiliz hava hat-
tanın emrine hazır bulunduklarını ebbed küreğe kadar giden cezalara lanlır. . . . . . tına ait küçük b1r bina yağma e-
ilave etmiştir. mahkiır-. ettiği söylemnekledir. MILLI ŞEFiN ILTIFATLARr dilmiştir. 
Sık sık alkışlarla kesilen hitabe- ı •ı Spor ve atletlerde görülen ilerleme, Kara har~kıitı esnasında 400 esir 

le . ..t kı .t . b 1 ngı tere Devlet Reisimiz; çok memnun etmiş ve alınmış, mil.ralyözle'r, 21rhlı araba-
n mu ea p geçı resmı "'} a- bu münasebetle harp okulu müdürü 

mıştır. (Baş tarafı 1 inci sayfada) kurmay Albay Behzat Göker'i Harp o- !ar, hava defi t.opları ve diğer mü-
Yuksek tahsil gençliğinin büyük Almanlar hiç şüphesiz On iki a.. l1ruıu obden terblyese muallimi Hüsa- teaddit silahlar ele geçirilmiştir. 

bir ıntizarnla geçişini yine ayni in- ; n B t k t' l ' ·h llnettin Gürel'! tebrik eden General Ce- Esirler İngilizlerin kumandasında-
a yo ~. e eyru a · 1• a aı:, 1. racına mil Taner'! ve Gazi Enstitüsü beden d h t l b · 

Vali, bu hitabesinde 19 Mayısın tizamla geçen kız ve erkek mek- teşebbus edeceklerdir. Lakın Şar- terbiyesi şubesi müdürü Nizamcttin ki yerli kıt'alar a İ'Zn!et a e ın-
büyük manasını izah ettikten son. tepleri, önlerinde beden terbiyesi ki Akdenizde, Alman kafilelerinin Kırşan'ı ve onun vasıtasiylc muallim- de bulnnmtışlardır. 
ra ezcümle demiştir ki: mükellef!erile sporcular takip et- muvaffakiyetle seyriiseferini an. !eri tebrlk et~lerdir. IRAK TEBLİGİ 

•- Dünyanın en buhranlı gün.. miştiı-. Geçit resmine iştirak eden- cak tesadüfe bağlı bulunduracak Beyrut, 19 (A.A.) - Irak tebliği: 
!erinde Türkiyeye sulh ve saadı:ot l<:>r, meydanı dolduran kesif halk sıkı bir kontrol yapılmaktadır. H b d Garp cephesinde devriyelerimiz, 
seneleri yaşatan Cumhuriyet ida- kütlesi tarafından şiddetle alkış- Alman propagandasının hüınma a eşistan a mahalli kabilelerin müzahereti ile 
resi ve onun başında bulunan Milli lanmıştır. . . . lı faaliyetine rağmen Suriyedeki düşman tanklanna hücum etmiş 
Şefirnız kahraman asker ve b .... k Takırimdekı merasını, geçıt res- Arap cemaatlarının, bazı lrak!ıla!' (Baş tatafı 1 inci savfndaı ve düşmana ağır zayiat verdirdik-
de.\·lct adamı İsmet İnönü, b~~~ 

1 

mıle ni~KEVlenmLiştir.. müstesna olmak üzere, Raşit Afi. zeme de iğtinam edilecektir. ten sonra kaçmıya mecbur etıniş-
milletle beraber." Ey gençlik, size Dün' 

16 
d ~ı:ınE . ıin hareketine Jltihak için en kü- Bundan b"Jjka müstacel talebi ü. !erdir. 

güveniyoruz. saa a Beyoglu ve Emı- çük bir arzu bile göstermedikleri zerine, Dük D'Aostanın refakatin- Cenup cephesinde 16/17 Mayıs 
• ·: . nönü Halkevlerinde spor loolları burada memnuniyetle kaydedil. 1e general Rezzani ve genel kur- gecesi mahalli kabilelerin yardımı-

19 Mayı.s, sızı':': hamle, h~yat, ha- güreş, boks ve beden hareketleri Ttektedir. mayının bütün subayları bulun- nı gören kuvvetlerimiz Makuliye 
reket ve umıt gtınlerınızdır. . gibi muhtelif gösteriler yapmışlar, Vichy, 19 (A.A.) _ Amiral Darlan, duğu halde yarın öğle üzeri teslim civarında Alşuayib'dc düşman 
Ruhlarındakı ıman, azım ve ıra- bilhassa evlerin kız talebeleri rit- yarın ı;.ıbah Paıis'e hareket edecektir. 3lması takaıTÜr etmiştir. kamplarına hücum etmişlerdir. 

de meş'alesini 19 Mayısın büyük m;k danslar ve milli rak:slardan Vichy, 19 (A.A.) _ Ofi: Londra, 19 (A.A.) _ Ambaala- Bombardıman tayyarelerimiz çölde 
~t~ınden ya.karak istikbal~ doğru örnekler vererek alkışlanmışlardır. Resml bir tebliğ, yüz binden fazla ginin teslimi şartları İtalyanlar ta. düşan tanklarına hücum etmişleı 
ıler ıyen Turk nesıllerı dun. yanın Diğer evlerde de müsamereler ve Fran•ız •sirinin Alman makamları ta- rafından bakul ectilmı'ştı·r. Bugu··n ve bir kaçını tahrip eylemişlerdir. 
n J:ı h !ı - 1 ' ""' rafından serbest bırakılacağını bildlr-

e u ran gun erınue ı .ır~ va- konferanslar verilmiştir. mektedir. İngilizler şehri ve garnizonu tes- Düşman tayyareleri Bağdat üze-
tanının masuniyet ve istıklali fıak- FENER STADINDA Fransız _ Alman mlizakereler; şaya- !im alacaklardır. imde uçarak, Raşid kampına bir 
kında en büyük teminat olarak k bo b tmı 1 d Atıl bo Yine dün saat 16 da Fener sta- nı memnun;yet bir tuzda devam •tmek aç m a a ş ar ır. an m 
f'lönünün gösterdiği yerıi §eref yol- tedir Nairobi, l9 (A.A.) - Resm~n balar ağır hasara sebebiyet ver-
lannda yilrümiye hazır bulunuyor. dında mek'.epli.lerl.~ sporeul:ır~n ~e 7 ~Iayıs anloşmasmda mukayyet yaş bildirildiğine göre, Habeşistanda -'-Hr 
tar. beden terbıyesı mukelleflerının ış- ve aıtır haatalılc gibi vak'alardan başka Sciascimanna'nın takriben 60 ki. ....,,,,... ____ ...,.,.,,,,_.-.....,,.....--

Cil.mhuriyetımız!n banisı, Ebedi 

Şefimiz Atatürk'ün mukaddes ha

tlrası önünde eğilırken bıra.ktık)ar, 

ttrakile atlıı.lhm ve futbol müsa- evlenme V<! dogunı gibi hallerde el<! ya- lometre cenubunda mühim bir yol 
bakaları yapılmıştır. Müsabakalar kın akrabaya meşgul ve serbeot mmta- iltisak noktası teşkl eden Dalle, İn-
d -k"f t t . . kalar arnsındakı hududu geçmek ıer~ 

an sonra l!CU a a evzıı mel'asımı ııesı .. ı \OMl«"•ktir. Bu hu usta pek ya- cı;iliz kıt'aları tarafından zaptedil. 
yapılmıştır. kaında bir nızamname nqrolun•caktır miştır. 

Sahibi: E. 1 Z Z E T, Neşriyat 
Direktörü: Cevdet Karabileln 
Baııldılt yer: •Son Telgraf• 

Matbu11 

Muhtelif eb'atta 60 -ıre mlk'abı di~budak tomruğu 
• c 300 c c Dışbudak ai?acı 

65 adet c c 9,477 c • Dıı;budak ağacı 

Tahmin edilen bedeli (21268) lira (62) kuruş olan cins ve miktarı yuka• 
nda yazılı tomruk ve ke:rcste Aı::kerl fabrlkalar umum müdürh.lgil merkeı. ı;a 
tınalma komisyonunca 26/5/941 pazarı.esi günü saat 16 da pazarlıkla üıaı.• 
edilecek.tir. Şal'tDame parosızdır. Mu vakk.at temUıa\ (1595) lira (15) kur\li"" 
tur. (3848) ,,. 
Cinsi 

Muhtelif eb'atta 1850 lıil'• 
M.3 kereste 26/5/941 pazartesi 

aaa\ 14.30 
23 kalem cem'an 2615/941 pazartesi 
>t1678 ~. Demir saat 15 te 

Yukarıda yazılı dem.ir ve kereste 
!erde Askeri fabrikalar umum mii.dlir 

:M. Bedel 
Lira 

98060 

21880,95 

M. TenLınat 
Lira 

7353 

1641.08 

Şartna
Lira 

4,91 

!er hizalarında gösterilen gün ve saat• 
!üğü merkez satınalmu komisyonunca 

pazarlıkla ihale edilecektir. 
Taliplerin mc-t.kür &"ÜJl ve oııatte komisyona müracaatları. (3817) 

* 
Am• ,ı Dr. Hayri Ömer 

Zııhttvi ve elli :ıw..taı.ır.ı..-ı 

Öilecl<n ooııra 
c..ıwt Y.aı'\1:1tU1da. 

Beyoğ-lu at&-
lb6anbey .Apt. 

No. 33 Telefon: 43S86 

ZAYİ - Petürge Şubesinden almış 

olduğum terhis teAteremi Z<lYl ettim. 
Yenisini ~lacağımdan eskisinin hillonü 
yoktur. 

323 dotumlu Peturı-eü 
Mehmt'L Oilu Mustafa Karlıdai 

-
1 D o K T o R -

Hafız Cemal 
LOK'.\IA:'lf HEKhl 

DAHİLİYE :ııüTEllASSJSI 
Divan~ olu lM 

'\luayrnrı t:aa.tlrrf'. ~.5~6. Trl: ~2398 

300 M3 Karaağaç Kalaaı 
Alınacak 

Tahmin edilen bcucli ( 18000) lıra o 
Jan 300 metre mik.'abı Kar;:ıağaç kausı 
Askeri Fabrikalar umum nıUdurh.agU. 
ınt·rkez satınalma kon1~yonunL-a 26/';;/ 
941 pazartesi günü ııaat 15,30 da pa· 
zarlıkla ihale edılecektir Şart.name pa• 
rasızdır. 

Muvakkat teminat. ( 1350) liradır. Ta
liplerin mezkUr gün ve s:uı.tte komis-
yona müracaatları. t3818) 

* 2000 Metre ı.ıik'abı Cevız 
Tomruğu Almacak 

T•hmin cdılen bedeli (80.000) lira o• 
lan 2000 M3 ceviz tomr Jğu Askeri Fab
rikalar Unıum n1üdürlüğü n1erkcz sa'"' 
tınalma komlıiyonuncn 26/5/941 paı.;ır· 

tes:i günlı saat 14 de pazarlıkla ihale 
C<.lil<..>eektir Şartname (4) liradır. Mu· 
•-ak.J<.at teminat (5250) llradır. Hey•c•i 
umumiye:::ini vermcI::e tahp bulunmadı
ğı takdirde 200 metre mik'abından ı
~ğı olmamak üzere ayn ayrı ilia'c e .. 
iilebilir 

raiıplcrin rr.eü:Ur gwı ve aatte ko-
..ıısyon;ı muraçaatları. (387a) 


