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Akdeniz mey-! 

da:..::ar~;~:~ı 
Amerika-
da yeni 

kararlar 
İşçiler yaz tati
li yapmıyacak 

Silah imalatı günde 
24 saat devam edecek 

· Bulgarl 
---0---

A ima nl arı n a r t ı k 
Bulgaristandan çık
masını istiyorlar 

_ Vaziyetten şika 
J yet eden bir ga · 

zete kapatıldı 
Ankara, 3 (Radyo Gazete · 

gilizleri Akdeniz cepheıin 
de mağlup ederek lngil
terenin Afrika ve Orta 
Şarktaki topraklarına ve \ 
nüfuz mıntakalarına ha· 1 

lıim olmaktır. l ngiltere ile 
Amerika ise, tali addettik. 
leri bu cephede Almanla
rı durdurmağa ve müm
lıiin olmazsa /ımbi wıata• , 
ralı vakit lıazanma;a sa· ı 
llfacalılMda, 1 

Dakar limanının İngilizler tar•fıdan filldetle müdafaa eılilen Tobnık bnıulan evvel 
itaJyanlardan alınırken nıtlteınail bombariunanlarla yanarken 

si) - Bulgaristanda Alman 
tazyikinin artmakta olduğu 

an~ılmaktadır. Sofyada çı . • 
kan Bulgarca Mir gazeteSi AL 
man işgalind<!n şikayet eden 
bir yazı neşrettiği için hükü . 
metçe 3 gün kapatılmıştır. Bu 
gazete, Alman kuvvetlerinin 
Bulgaristanda daha fazla kal -
nıalarının Bulgar iktisadiya • 
tına fena tesir yapacağından 
ve Bulgaristanın dahili siya • 
setine müdahale edildiğinden 
bahsetmiş, Alman kuvvetleri -
nin sadece Bulgaristandan ge-

i~gali isteniyor AFRiKA HARBi ı-ır------
Ankara, z Ma71B _.. 6 • ytlriWiilıleri Nevyork 3 (A.A.) - New Re • 

•--'Jiz ıı:avvetlerlnlll easr-u zttnıe public başmakalesinde şunlan y~ 
u harp başlarke• AJ.. ....... ı.mlirilen BaidatiaD 1ıir silrilnliş zıyor: 
manya, İngiltere "e Askeri mütehassısların bildirdi • 
Fransaya naZUl!JI, . da- 1 r a k ta ğine göre Atlantik filosu gerek §İ• 

ha iyi Jıazırlanmıştı; fQ&t A1ıııaıı- mal ve gerek cenup deniz yolları-
lar lehine olmakla beraber, yine a m muhafaza etmek için !<Midir ve 
bir kuvvet muvazenesi meveuttıı. ç a r p 1 ş m bu işde faydalı bir surette kulla • 
Müttefik diplomasisi, en büyük 1 nılabilir. Ayni mütehassıslar Bre • 
hatayı lşliyerek Sovyet Rusyayı De••am ediyor zilyada derhal bir ~niz üssü tesis 
kaçll'ml§ olduğu için, Balkanlarda v etmemizi ve Açores adaları ile Ye-
h vaziyete . hıikiın olamadı, Mütte- -o- §il.burun adalarına, cenubi Atlan· 
tikler, 1939 Eylıllünden 1940 Mayı- Bas raya çıka- tik yollarını himaye maksadile as.. 

Tobruğa 
hlicumlar 
durdu 

Almanlar ağır 
zayiat verdiler 

11na kadar ~ilerine geçen sekiz ay· 1 ker ihraç etmekliğimizi zaruri say. 
hk fll'satı da iyi. kullanamadılar; } • J gİ maktadırlar. Bu suretle, Groen - 1 l • l 
•tuhaf harp., ·ırarip harp•, •acaip rı an yenı D - i ıanddaki kontrolümüz sayesinde Sollumda n gi ız er 
harp• denilen o harpsiz harp dev- 1 B .., şimali Atlan tikte temin ettiğimiz bir top ve bir miktar 
resinde iyi hazırlanama~.ıl~~· JO ı liz kıt a arı ag. vaziyeti cenubi Atlantikte de te • 
Mayıs 1940 da başlıyan buyuk Al-· ' ., min etmiş olacağız. Bundan başka esir a Jdılar 
man taarruzu Holanda, Belçika ve dada y Ü f Uy 0 r ayni zatler Dakar !imanının da --<>--
Fransayı yere serdi. O zanıan, kuv· mutlaka AmetikeJıın elinde bu • H ABE C. IST ANDA 

I 

ispanya Hariciye Nazın 
Serrano Suner 

ispanya 

(Devamı 3 üncii sa,·f94J~' 

Midilli 
Adası 

Şimal limanlarından 
birine Alman kıtala

rı çıkarıldı 9et muvazenesi fena halde bozul· Başvekı·J Raşı•t Ali lunması lazım geldiğini beyan edi. "t 
-.. İngiltere, henüz kurmıya baş· Irak Başvekili yorlar. Ambalagi civarın -
ladığı ordularile Alınanyanın .ka~- G ey ı ani Almanya- Raşid Ali Geylani Emniyetimizi temin etmek ve d .. h. b. k' H . . N Ankara, 3 (Radyo Gazetesi) 
psında yalnız kaldı. Bu, yetışmı· totaliter zihniyetı· dünyadaıı kal • a mu lID lr mev 1 &rlClye & z I f I Almanların Semendre ve Limni 

·ıup olduk- d • t d' met göstermektedirler. Diğer mın-yormuş gibi Fransa mag . . nın yar ımını ıs e 1 takalardan henüz hU. bir haber a· dırmak için ne lazımsa yapmalı - zapt e d i l d i Demokrasilere adalarından sonra Midilli adası • 
tan sonra, İtalya da harbe gır'."ış· ·• · b" ·· d · al b l d kl nl 1. 

ti. İn.,;lı'z donanmasımn ma·d· di··o·l··· Ankara, 3 (Radya Gazetesi) - ,ınmamıştır. Basraya çıkan yeni yız. Bu hususta herhangı ır mu. Kahır· e 3 (AA) Orta Şark h u"" C U m e t t 1" nı a ışg e aş a ı an a aşı 
.,... -- ünl İ T I lfilıaza bizi yolumuzdan alıkoya • ' · · - maktadır. Midilli adasının •imal 

maktan ziyade manevi üst uihgu Irakta Habbaniyede ngı ız ve • İngiliz kıtaatının Bağdad istika • mamalıdır. İngiliz umumi karagahının tebliği: • 

ı. .. de havada ve karada M • rak kuvvetleri arasındaki muhare- metinde hareket ettikleri bildiril- n·· gun·· .• T b uk .. Mad:rid 3 (A.A.) - D. N. B: İs. limanlaruıdan birine Almanların 
arıcın • 1 DAKARIN İŞGAL!. ıs· TENI.YOR uşman cuma u 0 r mu- Na oliona kar t - k ka d kl '-"ld. ·1 kt 

"

-r devletleri üstündiiler. Fran~a- beler devam ·etmektedll'. Gelen mektedir. Basraya ihraç edilen n. d f h tl k "d .d panyarun p şı yap ıgı as er çı r ı arı •uı ırı me e • 
~ in a 1·ngton 3 A.A. - İnıriltere- a a.a .. a anna arşı yenı en şı • mücadelelerin anılması merasi • dir. Maamafih, Midilli adası, Al • 

ıun nıenfi sürprizinden sonra • -O ,ı ı a ,. · >ı.- -detli ı..r 
.
1
t ·u ınüsbet sürprizi ohna· meydanının her taraftan Irak kuv rakam mevcud değilse de, 20.000 ye gönderilecek sılihlaı·ın istihsa- huc Y•Pmıt _ a tnlnde harıciye nazın rrano Su- manlar tarafından henüz tama • 

il erenı 1 b 'le k ı d ilır d"l lini sür'atleştirmek için iki yeni P~liz~ fakzlta'-~k .k~andıkgı haldet İnt-· (Devamı 3 üncü sayfada) men işgal edilmiş değUdir. 
laydı, harp, Mihv~rin. ga

1
e e~- vetlerile çevrilmiş olmasına rağ • kişilik bir o or unun aç e ı • (D 3 .. .. f d ) J gı 1 «= ı ıyı mu aveme e 

geçen sonbaharda bıtıniş o aca...ı;; men, İngiliz kuvvetleri mulı:ave • (Devamı üçüncü sayfada) evamı uncu say a a mişler ve düşmana ağır zayiat ver-

!;1"'~~:;.z~;;:n::r.a~~~~ 41 ~s~~~.:::=:::t..:ı==.....:..-_:._A-:-N-:-:--:A:--::D~O=-:L-:U:-:Y::--A-:--:G:io~· -:ç:--- !~::l:::İu =~ş ~:~~n~!: Harp Okul una il t illa k 
kışında Akdenizde ve Afrikada DIU· ov ye e r (Devamı 3 üncü sayfada) 

nffakıyetli muharebeler yaptılar. D •• d •• •• k f • 1 
!:ea~:~ak~:S:::a~·~:a~e.ü~~ Hudutlarının ötesinde 0 r ll D C ll a ) e HAVA HARBi eden gen Ç liseliler 
Ya kuvvetleri, bütün kııf yem bır cereyan eden hadise- d .. z ld .... . tt• H b r g v ·e -harpiçinhazll'landılarveil.k~abar- un ongu aga gı 1 a m u ı------
•a barbin ağırlık merkezmı ~al- lere lakayt değil E d ' .., Dün Ankarada zafer abidesine merasimle 
kanlara ve Akdenize naklettıler. m en e agır 
1940 yazında lnt'anın garbinde 

1
• d b"ır ka - çelenk koydular ve bir geçit resmi yaptılar 

ın Krem ın e - I · h · · h". ld harbi kaıanmış olan AlınadDY~·. a. bul resm"ı yapıldı Beyanname veren erın epsı gıt- 'ı ucum yapı ı Ankara 3 (A.A.) - Askeri li. rasından geçerek Ulus mt?ydanı • 
ıiltereyi lııt'adan ayıran enız~ • 

in. ·ı; lın f } d"l d Jd 1 selerden harp okuluna iltihak e • na ae!dikleri zaman burada bu"·tu··n 
.. mayınca, bu defa işe gı _ z • d• " • • • t • • _ _., .., •aratorluğundan baılamıya )<arar d So v yet me ıgı ıçın se er er a 1 e 1 ı 1 Hamburg sanayi ma- den gençler bugün saat lO da U· meydanı dolduran binlerce hal • 
--işti. Müttefiki taJya ı;allan- p r 8 V a, !us meydanında Zafer Anıtına kın .. k 
·~~ d sı·yasetİnİ anlahyor 1 Hükumet hesabına meccanen A. ı' Bu_ hususta Vilayetçe dün şu. hallesinde ve doklarda merasimle çelenk koymuşlardır. sure li alkışlarile karşılan • 

yardım için de Balkanlara ve Ak· me verı·p bı"let alanlardan dördün· 1 - 5 Mayıs. P.azartes.i günü saat buyuk yangın ar çı b kar ıye ı ge~ç er on enn e arp 
•ıya başlamış olduğuıl an, ona nadoluya gitmek üzere beyanna • teblig neşrolunmuştur: 1 .. .. ) k H b" r 1 .. 1 · d H mışlardır. Törene İstiklal marşile 
• k b • ti ardı O ulu sancagı b d ld başlanmış, bunu iki genç Harbi • 

enize inme mec urıye v · cü kafile dün akşam saat 18 de Ak· 14 te Bartın ıstıkametıne gidecek L<ındra, 3 (A.A.) _ Hava Neza· • h ld At ı·· vkeb. aln o,su okiu. 
Şimdi Almanların bedefi, Akd~- su vapurile Zonguldak ınıntakası. olan Tırhan vap~r~nu~ mürettep reti tarafından neşredilen bir teb- ~ a e a ur .u varını ta • :ı;elinin coşkun hitabeleri takip et-

aizden İngilizleri çıkarnıak, İngı· na hareket etmiştir. İlk kafileyi 1. (Devamı uçilncu sayfada) !iğde İngiliz bombardıman tayya- ı b n ve bu yol üzerınd~ topl~nmış ~tir. 
liz İmparatorluğunun Afrikada ve nebolu mıntakasına götüren Aksu relerinin Hamburg'a yaptıkları· olan kalabalık halk kutlelerı a • (De\·amı 3 ünc<i sayfada) 
Orta Şarktaki topraklarına ve nü- . d" 1 1 u Jd • ki vapuru dün s~bah limanımıza 6n N G L T E RE DE son Jı.ücumun pek şiddet · o ugu • • • • • • .......... ...,.. ........ _,..,., ........ .....,. ...................... .,,..... ..... 
fuz mıntalıa&ma hakim olmıı ~· J müş ve mürettep olan yolculan bildirilmektedir. Büyük hasarlar 
Bu hilkimivet, !tir t!k hamle ıle 1 d k " . almağa başlamıştır. Biletler numa- 3 o o o o o oldug"u ve doklar civarın a i sa-
başarılamaz; bir hamleler silsilesı lizıındır. Bu taarruzlar serisinin ralı olduğu için herkes vapurda ' · nayi mahall:S~de .. b~.yük yangın-
esııs hedefleri Süveyş ile Cebelüt· kendilerine tahsis edilen yerlere lar Çlktığı gorulınuştur. . . 
tarık'tll'. He; ikisi ele geçirildiği kolayca yerleşmişlerdir. Nakliyatı g e n ç k 1 z Diğer b.azı t~yyareler.ımız. E'.'1: 

İn İm l 
• tevhid komisyonunun evvelce ha· den'e yenıd,en hucum ettıklerı gıbı 

takdirde, gili:ı. parator uguna 1 d 
giden deniz yollan ele geçmiş, ka-1 zırladığı plana göre dün Aksu va. Rotterdam da petrol ~epo arını a 
ta yollarının da başlangıç nokta·' purile 840 kişi gitmesi icap edi • Ordu kadın hı"z- bo~~alamışlardır. nuı;ı Holanda 
larına. ayak basılmış olacaktır. Al- ı yordu. Fakat yolcu adedi yine bu sahılı açı~larında ~~m an beş hın 
ırıanya, bu yaz buna muvaffak ola· miktan bulmamış, gemi ancak 253 • ton hacmınde ıkı duşman ~aklıye 
cak mı? - Bunu badisclcrcten anlı· kişi ile hareket etmiştir. metlefJlle yazıldı vapuru tayyarelerımızın hu~umu-

. • • .• ·· • - • na uğramıştır. Bunlardan bırı ta-
Y.acağız. Vılayetın .dunku teblıgı Londra 3 (A.A.) _ Bugün İn _ mamiyle.batmış, diğeri de pek bü-

Fakat İngilterenin ve Fransa yı·, k t a 1 1 · 
k 

k' Anadoluya gıdece va an aş. ar· gilterede 21 yaşını idrak eden genç yük hasara ugramıştır. . 
kıldıktan sonra, onun ittifa ta 1 

1 
1 ı h n d"" ta . 'k dan beyan. n.a. me. a an arın epsını. 1 kızların kayıt muamelesine baş • Bu harelı-atta ort yy'1remız 

yeı'iui almış bulunan Amerı anın, f 1 d t di 
Akdenizden ziyade Atlantik ve İn· gitmemesı uzerıne se er er e a • lanmıştır. Hükumet bu gençleri kaybolmuştur. 
gi!tere meydan muharebelerine e-1 Iat icrası kararlaştırılmıştır. harp gayretleri için en istifadeli İNGİLTEREYE HA VA AKINI 
hemmiyet verdikleri görülüyor.An· ır !iği Müdafaa Halk bir şekilde nerelerde kullanabile • Londra, 3 (A.A.) - Öğrenildiği-
laşılıyor ki İngiltere, Akdeniz mey- §"ovyetJer. ır al Timoçenko , · ceğini tetkik etmektedir. ne göre, cumayı cumartesiye bağ-
dan muharebesinde mağh'lp olsa Konııserı Mareş . lc::>.c::ı3 n n 'SJ ıl' Dn ~- (Devamı üçüncü sayfada) lıyan gece İngiltere üzerinde dört 
dahi, Atlantik ve İngiltere mey· M skova 3 (Jl..A.) - .D'ln .K:;n~ ~ ~ U U -o----- Alman tayyaresi tahrip edilıni§tir. 
dan muharebelerine bütün gayret Sara~ında KızıJordu şerefınet!üYBu k~~ v p Bunlardan üçü avcılar, bir tanesi 
ve şiddetile devam edecek ve A· kabul resmi tertip olu~~:Jakı. tezahü· H a f t a l ı k • a p e n de hava defi bataryaları tarafın-
ınerika da harp sanayii tau:ı verim- bul resmine Kızıl mpelyardan da mümes- dan düşürülmüştür. 

' , . . f ak eden gru 1 1 le çalışmıya başlayıııca, filen in· rata ıı ır 
1 

dilmiştir. Müdafaa hak / Mersey mıntakasına hücum, bir 
. . . k akt r" siller dav• e . cnko ilk ka- k ... ı·cm a s h t• • b. . b" . gılterenın yardı.ınına oş~c ı' komiseri Mareşal T5ımo:1c hilk~metinm QS erz ey a a Jll) }f- kaç saat sürmüşAve genış ır nıs-

tneğer ki İngiliz kuvvetlerı, yapı· dehi staıının ve ovy 
1 

sıatinle sov bette olmuştur. detleri hiliifına 
ık•.n yardımlarla işi başarmak im· @•r1e~~:o~~;~:~ !~[:~:'siyaseti saye- y A z A N : kaç gün tehir etti olarak, düşmanbta1yyare1ebr~1 ~hvve-anını bula. ye 

1 
Birliği hudutlarının la infilak bom a arını, ı a are 

Harbin ancak Atlantikte ve İn· oinde sovit ;~ ve memleketin sulh Emekf ı· Kıırrrıay Berne, 3 (A.A.) _İyi haber alan yangın bombalarım atmıştır. Hava 
. . ' . b'l "'ne en'lnıyet a ın . f H lk gılız adalarmda bıte ı ecegı . . . b ıunduğunu söylemış ır. a \ mahfillerden bildırıldiğine ' göre. defi bataryaları şiddetle mukabele 

~nanmış olan İngiltere ~:~e~ı~ ~~~~~erl~r heyeti :·~~d:~~t°i'ız~:::~ s u b a r 1. B. '~ dün hareket etmesi mukarrer bulu- de bulunmuş ve İngiliz gece avcı 
anın, Balkanlarda ve enız şala cevap verere f kaldırmıştır ıı nan Almanyarun Ankara Büyük tayyarelerı harekete gecmiştir. 

cer d d cek olan uıey· ·ı kumandanları şer• ıne · (Yazısı ( üncii sayfada) -•' ·k· b" eyan e en ve e e ı e esai arkadaşları ile 1 Elçıs' ı· Von Papen seyahatini bırkaç Londra, .... arııısı.z sa ın ır gece 
d · · b"'tü ehem· sı !in en yakın m 1 · 1 an muharebelerını, u n "ki . b. "ı·kıe bu kabul re,minde hazır bu un- iL gu·· n tehı·r etmıştir geçirmistir. 

BiR ISPANAK HiKAYESi 

Yazan: Selimi İzzet Sed• 

Tesadüfen büyük bir müesse
ıeniıı alım satım komisyonunda 
bulundum. Arttırma ve Eksilt· 
me Kanununa uyularak zerze
vat alıyorlardı. Müteahhitler 
geldiler, ispanağın kilosu yedi 
kuruşa birinin üstünde kaldı. 

Merak bu ya, komisyondan 
çıkıp sebze haline gitlim, ispa· 
nak fiyatlarını tetkik ettim. En 
iyi ispanağın kilosu yüz para, bi
raz daha fennsınınki altmış pa· 
ra idi. 

Halden sonra bir nakliye şir
ketiue uğradım. Dört bin kilo 
ispanağın nakliyesini pazarlık 
ettim. Kilo başına kırk parada 
mutabık kaldık. 

Bu hesaba göre müteahhide 
ispanak üç buçuk kuruşa nıalo
luyor ve ona üç buçuk kuruş da 
kar bırakıyordu: İspanağın en 
iş-isinden vermesi şartile. Bir is· 
panak satışında yüzde yüz kar 
temin eden 'bir müteahhidin ıs· 

panağın en iyisini vereceğine 
inanmak çok güçtiir. AHmış pa
ralık ispanak vereceğine göre 
kilo başma dört buçuk kuruş kar 
temin edeceği muhakkaktır. 

* Resmi müesseseleri zarardan 
korumak için yapılmış olan Art. 
tırma ve Eksiltme Kanunu ma
alesef müteahhitlere bol bol ka
zanç temin etmekten başka hiç 
bir şeye yaramamaktadır. Be· 
nim şahsan pazarlık edip kilo
sunu kırk paraya nakletth-ccc
ğim bir mal için Arttırma ve Ek
siltme Kanununa uyularak mii
nakasa açılacak olursa, aJni 111a

lı beş kuruşa ancak naklettlr
mek kabil olacağını bu· işlerle 
meşgul olanlar da itiı-af ediyor
lar. 

Arttırma \ e Ek&iltıne Kanunu 
"azııııın gayesini tahakkuk et-· 
tirememektedir. Bu kaı1u'tıun ta
dil Ye · tashihi lazrmdır'diyoruz. 

• 

ıniyetine rağmen, tali adde~t~ .en ır ı. (Devamı 3 üncii sayfada) • . 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--------------------------~----------------------~~----~~~--~~~-



SAYFA-% iKDAM 4- MAYIS - 1941 -----------· -- -
Mevlev·ıik Nedir? roıs PÖLiTik.Af 
Celaleddini Rumi Kimdir? 

Yazan : ZİYA ŞAKİR 
-74-

Eski hıd1rellezlerin 
kitabı 1 

Yarın değil, öbür gün hıd.ırellez.. 
fakat salı günü herkes i~iudc gü
cünde olarağı için, 1:annederi.m ki 
bıdırellezi çok kimse bugün yapa· 

Açılan akreditifler l BASRA vo--: 
sür'atle kullanılacak LUTiCARETi 

cak! Ne giin yaparlarsa yapsınlar, ----------
onu bırakalım şimdi de geleinı asıl 
anlatmak istediğimiz şeye.. eski KuUanmıyanların hakları ibtal edile-

Irak hadiseleri' 

Üzerine durdu 

Uzun harp 
Prol. H. Şiilrrii Baban 

K ısa ~imşek harbi Fiihre
rin hitabelerindc n1iıca· 

dele patlamadan cnel, Hazreti life, lana, (:\folıiddini A· t de] ikinci cildin yazılmasına baş
rabi).} i o derece takdir etmi~tir ki, lcını.)-or. [Bu csrıada, Cenabı ~ev· 
oının [637 senesinde] vefat ederek, lana 5R ve Hüsameddin Çelebı de 
(Şaın)da (Ct•bcli Salihiye)de d .. f. 40 yasıodadır.]. 

nolundu~unu duyduğu zaman (se· iknci cilt de, kırmızı yazı ile 111 
liset) ka)dı ile kenılhini bir an kıt'a ••e adi mürekkeple 3793 beyit 
bile cebretmiyor .. hudutsuz dima· 

hıdıreııezıerden sonra, ortaya bir rek Ticaret Ofisine verilecek I 
kitap çıkardı. Kitap dediğim, şim-
di öyle ikide bir zıp zıp meydana Hariçten deri ithali için hükü • buki hariçten getiriı.,.,ek kalın sı. 
çıkan mevsimin en güzel edebi! metin Deri Birliği emrine 125 hın ğır derileri bir ihtiyacı karşılaya
romanları filin gibi pek şatafatlı dolar ve 75 bin sterlinlik akreditü cak olduğundan •bu iş için ayrılan 
kitaplardan değildi. o, alelade, kü- açtığını yazmıştık. akreditif füzuli yere kapalı kal -
çük ve nihayet kırk paralık bir hi· Bugün aldığımız malümata gö. maktadır. Alakadarlardan haber 
kiyedkti. Bunun satıcısı da koca re Ticaret Vekall!ti bu hususta mü aldığımıza göre Ticaret Vekaleti, 

Irakta çarpışmalar be.şlama· 
sı üzerine Basra tarikile İn • 
giliz müstemlekeleri ve Ame. 
rika ile yapılmakta olan karşı· 
lıklı ticaretimiz sek~ye uğra· 
mıştır. Bu sene İngiltere müs. 
temlekeleri ile Amerikaya 
Basra tarikile mühim miktar • 
da mal sevkedildiğinden Dev
let Demiryollarına aid bir çok 
vagon Iraka gönderilmiştir. Bu 
\'agonlarm büyük bir kısmı 
muhtelif ithalat malı alarak 
avdet etmişlerdir. Bir kısmı da 
el'an Irakta bulunmaktadır. 
Bu vagonlar da Amerika ve 
İngiltereden gelen manifatura 
ve diğer bir kısım eşyayı ala • 
rak döneceklerdir. 

üzerinde en ziyade ısrar ctti~i bir 
formül idi \'e muhakkak l.i • u yıl
dırım ve şim~ek darbesini ,mkoln 
bulduğu bütün yerlerde Alman er• 
kiınıharbiyesi tatbik etli, 

tutuyor. Bu cilt de bittikten soara, 
ğına, manevi ilham nasıl lay ih o-
larsa, tıpkı açık bir kitap okur gi- • birinci dltte yapıldığı gibi • btı
lııi, siir'at ve siihuletle, karihasına şından soauna kadar güzel ve yiilı.
du~an beyitleri söylemekte devam sek bir sesle okunuyor. Lizunge
ediyordu. len tashihler yapılıyor. Muhafaza 

Lehistan. Belçika , Fransa hep 
şimşek harbi nümuncleri ic'i. Bu 
sistemin tatbik olunamıyacağı ,·eh
nıedilen dağlık arazide faraza Bal
kanlarda veya kumluklarda mese
li Afrikada bu tarz. son hadiselerle 
sabit olduğu ve~hilo. miikemmel ve 
tam bir surette tahakkuk sabasına 
çıkarıldL 

Cenabı Mevlana, btt beyitleri ediliyor. 
istanbulda topu topu bir kişi idi ithalatçılardan bu akreditifi kul • 

him bir karar vermiştir. ı ı k b--L--kl · h k 
ki o da hıila sağ olan upuzun boy- anmıyan arm ay """'"" erı a • 

söylemt'- için, zan-.;.Jl ve meki.n 
kaydı da gözetmivordıL Hatta, fi. 
kir siikimu ile dii.~iiniip söyliyebil
mek için, tenha kö~elere çekilmek 
lüzumunu da hissetmiyordu ... Med
resesindeki höcrcsiııdc-, cami ve 
mescitlerde ibadet lıaricinde, ika· 
metgahının kabul odasında, ekse
riya tenezzühe çıktığı (Meram) 
bağlarında, adeti mucibince sık sık 
devam ettiği ~ehir hamamında ve 
(Ilgın kaplıcası)nda, bazı akşam
lar çıkıp dolaştığı kale hendekleri 
kenarnda, hatta halk He dolu cad
de ve sokaklarda bile, - hazan . 
fasılası:< bir suretle lllesncvi söyle
mekte devanı ediyor .. kendisini a
dım adım takip eden (Hiisanıeddin 
Çelebi) de bunları bir harf bile ka
çırmadan, büyük bir sür'at ve dik· 
katle derhal kaydeyliyordu. 

(Seyit Sahih Dede) ismiadek; 
Me,·Ie-vi azizinin, (Me-cmuatütte· 
varihülmevleviye) ismindeki kita
bın rivayetine nazaran; 659 senesi 
Zilhicce ayının soniarmda, (:\llcs
lle•İ)nin birinci cildi hitama er
aıi~tir. Ve, başladığı günden o gü 
11e kadar da tam on aylık br za. 
maıı geçmiştir. 

Bu cildin ihtiva ettiği Mesnevi
lerden 176 kıt'ası kırmızı ınürek· 

keple, 4012 beyti de siyah mürek 
keple • mü,\'eddeden temize çekil· 

mek surctile • ya.ııla.:-ak bu kısım 
ikmal edilmiştir. 

Müsveddeler, başllldaa sonuna 
kadar, Hüsameddin Çelebi tara· 
fından - güzel bir sada ile • okun
aıvı .• ic:ap eden noktalar, Cenabı 

Mevlıini'nın işare!ile tashih olun
mıqtur, 

İkinci cildia başlıyacağı zaman, 
[ki, G68 senesi (Muharrem) ayının 
ilk günlerine tesadüf ediyor.] Hii
aameddin Çelebinin zevcesi hasta
lanıyor. On iki güD. süren bu has
talıktan vefat ediyor. Bu yiizdeıa, 
'81ışmıya fasıla veriliyor. 

Bu fasıla, yalnız Hiisameddio 
Çelebi'nin d11çar olduğu elem ve 
kederden ileri gelmi~·or. Garip bir 
tesadüf eseri olarak, (Hazreti lev
linıi) da o sıralarda derin derin .e
eidlere dalıp gidiyor .. uzun saatle
ri, (istiğrak)larla geçiyor. İkinci 
cilde başlamak için, hiçbir arım 
gôstermiyor. Bu stili.üt, taın iki se
ne devam ediyor. 

İki sene bö) lece derin bir sükut 
ile geçtikten sonra bir giin birden
bire Hüsameddin Çelebinin içine 
bir ateş düşüyor. ('Iıflı can)ının 

girye sadalarmı işihyor. Kalkıp 
derlaal (Hazreti ;\fevlaniı)nın hu· 
zuru.na geliyor. (l\lesııevi)ye de
~·am edilmesini rica ediyor. 

Birinci cildin hitanıttıdan tam 
iki sene, iki ay geçikten sonra, 
[7ani, 662 senesi Rebiülevvel ayı· 
am ilk günü olan (cuma) günü.o-

Üçüncü cilde, (683) seaesinde 

başlanıyor. Bu cilt de, kırmızı ya
zı ile 130 kıt'ayı ve ıidi mürekkep
le 4796 beyti ihtiva ediyor. 

lu, karayağız ve sırım gibi adamdL Bu karara göre'. akreditif t~min !arını Ticaret Ofisi emrine tahsis 
Yılın diğer mevsim ve aylarında edıp de en kısa bır zamanda ıtha· . edecektır. Bu suretle Tıcaret Ofı
yine böyle alelade, ufaktefek. kı- !at yapmak için bu akreditifleri si emrine daha geniş mıkyasta ak· 
tıpiyoz kitapçıl.lıır, risaleler ke· kullanmıyanların hakları iptal e- reditif temin edilmiş olacak ve en 
ten helvacı tiirkiileri, bayağı' des-1 dilecektir. Bu husustaki . tebliğat kısa bir zamanda hariçten deri ge. 1 

tanlar filan satan bıı adam, hıdı- dun ~aba.h te.1?rafla Bırlıkler ? . t irilehilecektir. 664 senesinde, dördiincü cilde 
başlanarak o sene sonunda bu da 
138 kırası kırmızı ve 3841 beyti 
siyah mürekkeple yazılmış olarak 
bitiriliyor. 

rellezden sonra golen haftalar için- mumı Katıbh,ıne ve Takas şır • Ticaret Vekaletinin İzmir Deri · 
de de o dediğim kitabı satardı. keti~e bildirilmiştir. Hükumetin Birllği emrme açılan 100 bin do • : 

O d d.•. k"t b d .d. bu ısabetlı kararına sebep şudur: 

İnsan eline geçmi ıriinlerin ga
zetelerini alıp boş vakitlerinde bi· 
raz göz gezdir<"eck ol~a ınuvasala 
hatlarının uzamasından, açlık sı
kıntılarından, benzin fikdııımdan, 
ınane,·i~·at bo7.uklu:;:undan h:ıh'-o~ 

lunduğunu göriir .• or ·eçin deni
zaşırı olması Bitler i~in otobüs ka
~ırmak diye tavsif olunınus idi. 

1 Holandanııı gölleri asılmaz engel-

- e ıgın ı a ın a ı• ne ı ı Bazı ithalatçılar kcndilrrıne ak- !arlık akredıtifin de vaktinde kul· ı 
ve adam onu nasıl satardı. d·ı·r ld • h ld h · · !anılması i~in İzmir Den· Birlıg·ine ı Basra : r kıle ·eniden ne va. 

kıt mai s '!.<d ebılrcegi lw 
nüz meçhul ııu: nm.ıkt~ l r 

Beşinci cilt, 665 inci senenin ipti
dasında başlıycı.r. 176 kıt'ası kırmızı 
mürekkep ile, 4225 beyti de, siyah 
yazı ile ikmal ediliyor, 

re ı ı açı ıgı a e arıcc sıpa ... , 
Diyeceksiniz. Adı her sene biraz riş vermemekte ve daha müsaid bu şekilde bir tebligatta bulundu

deği~n ve hayli uzunca olan bu vaziyetler beklemektedirler. Hal. ğu öğrenılmiştir. 
1 ıerdi. Majino hattı tarihin kaydey-

miibarek kitapçık. yüksek ve ol- -----------
dukça makamlı bir sesle şö~·le sa l lemedii(i muazzam bir set idi. hat· 

..., ____________ .) ti yakın günlerde Balkan tabii 

666 ncı yılda, altıncı cilde başla tılırdı: 

nıyor. Bu da, 134 kıt'ası kırmızı ve - Yatalak kaynanasmın tandır 
4918 beyti siyah mürekkeple yazı· kapağını satıp hıdırellezde Kabta
larak, böylece (6 cilt Mesnevii şe: neye giden Dilriiba hanımın hikii
rif] kiimilen hitama eriyor. yesi.. kırk paraya! Okuyun da ib-

K 1 k h S 1 •d • o b 11 1 1 maniaJarı aylar ve hatfit senelcrre asap 1 ay - u ar 1 aresı er· f o u s e r uğraştırıcı istihkamlardan sayılı-
yordu. Hele Afrikanın kumları ve 

van gelişi arttı kan 1n1 n t ay i n i --<> riizgarları asri vasıtalarla ınürch· 

Bu altı cilt, Hüsameddin Çelebi . ret alın, yirmi paraya! Ya nn et narhının 
kaldırılması muhtemel 

tarafından, başından sonuna kadar - Görümcesinin gelinlik entari
;'iizel ve yüksek sesle okunuyor. sini rehine koyup da aldığı para ile 
Hazreti ~levliina kiımilcn dinliyor. Çırpıcıya giden düttürü Zehra ha· Son zamanlarda Anadolunun 
Her didin ikmalinden sonra yapı· nımın hikayesi.. yirmi paraya! ımuhtel.i.f koyun mıntıtkalarından 
lan tashihlerin birkaç ııokt~sı, tek· - Ağababo.,nın kışlık mest, pa- fazla miktarda kesimlık hayvan 
rar tashih edili~·or. Bu muazıam buçlarmı eskici Yahudi e okutup 1 gelmeğe başlamıştır. Bu itibarla 
e.erde hiçbir aksaklık bulunmadı- da Göksuya giden küçük hanımın borsadat<i hayvan fiyatları düş -
ğma kat'iyyen kanaat getiriliyor. hikayesi.. otuz paraya! meğe başl~mıştır. Bu itibarla ko· 
İleride yanlış okumalara meydan - Kocasından gizli, çama ır ka- yun eti ıçin konulan narhın kal • 
verilmemek için muğlak keliınele- zanını Bitpazarında mektebe baş- dırılması düşünülır.ektedir. Mü • 
re harekeler konuluyor. (llfesnevii latıp fulya tarlasına giden pasaklı rakabe Komisyonu yarın yapacağı 
şerif) işte böylece; (965) kıt'ası Gülsümün hikayesi .. kırk paraya! toplantıda Yaziyeti tetkik ederek 
kırmızı, (25,585) beyti diğer mü· _ Kaynatasıııın samur kiirkünü narhı kaldıracaktır. Mevrudat faz
rekkeple yazılmış olduğu halde, yok pahasına verip Kurbağalıdere- la olduğundan et fiyatlarının ucuz 
kat'iyet kesbedi~·or. de sandal safası yapan Cacep be- lıyacağı kuvvetle talunin edilmek-

yin hikayesi.. yirmi paraya! tedir. Bunun üzerine eser ciltleniyer. 
Her cildin üzeri saf altın nakışlar

la tl!Zyin ediliyor. Bilhassa yaptırı-
lan kıymetli sandık içine yerleşti
rilerek~ muhafazasına son derecede 

dikkat ve ihtimam gösteriliyor. 

* Bizzat (Saltan V!!led) nakleder 
ki, bu muazzam eser ikmal edil· 
dikten sonra, kendisi bu asli nüs
hadan bir kopya çıkarıyor. Fakat, 

Eski hıdırellez gezmelerinin. İs
tanbulda nasıl bir zaruret haline 
girmiş olduğunu bunlardan daha 
canlı surette gösterecek vesikalar 

r m ?------
O•man Cemal KAYGILI 

Bahriyeli Salim 
dün teslim oldu 

eserin sonunu te~kil eden (şehza· Balırİ\ elı l>ıkabıle maruf sa hı • 
degİln) hikayesinde. iki şehzade- ' kalı salimin evvelki gece Beyoğ -
den bahsedildiği halde üçiiııcii şeh- !unda bir barda metresi 25 yaşınd.a 
zade hakkında bir şey yazılmadı- Mükerremi dört yerinden kurşun. 
ğı nazarı dikkatini celbediyor. Der- :., yarulıyarak öldürdüğünü dün 
hal (Hazreti l\lc•·l:in:i)nııı hııwru- yazmıştık. Zabıta tarafından aran· 
na giderek bunun sebebini öğren- makta olan Bahriyeli Salim dün 
nıek istiyor. akşam adliyeye gelerek müddei -
Cenabı l\levlanii, mahdumu Sul- ı.mumiliğe teslim olmuştur. Sali. 

tan Veled'in bu sualini pek haklı mın bugün sargusu yapılmak üze-
re sulh mahkemesine verilmesi 

buluyor. Ve buna karşı: 

- (Mesne\·i), ınanevi- emir ,.c 
ilhamlarla vücude gelmiştir. Onun 
uzatılıp kısaltılına~ı~ bizim elimiz
de değildir, Başı ve sonu, anca!. 
(llak)ın emrü iradesine tabidir ... 
Hikaye, üçüncü şehzadeye gelince, 
bizim natıkaınız, bir deve gibi ÇÖ· 

küvermiştir. Artık haşre kadar, bi
ıtim için bu yolda Mesnevi söyle
mek imkanı da selbedilnıiştir. 

Diy., cevap vererek, nıahdumn 
(Sultan Vel...ı)i tenvir ediyor. 

(Daha var) 

-ıuhtemeldir. 

Polonyanın milli bay

ramı münasebetile 
• 

merasım 

Polonyanın milli bayramı müna
sebetile şehrimizde Saint • Loui 
kilisesinde dini merasim yapılmış 

tır. Polonya Orta El~isi ve Baş 

:.onsolosu Karo! Bader, merasimd( 

ı.ıazır bulunmuştur. 

Biletçiler yakalarını 
açmak için müsaade 

isli orlar 
Ek!ktrik, Tramvay ve Tünel i . 

daresi Umum Müdürlüğü vatman 
ve biletçilerin kravat, yaka tak -
malarını ,.e ceketlerinin düğmele
rini açm.alarını menetmiştir. Vat. 
ınan ve biletçtler bilhassa sıcak 

mevsimlerde bu yasağın kt>ndile -
,·ini müşkülata düşüreceği mula
haı:asile hiç olmazsa yaz mevsi • 
minde üst yaka düğmesini aça -
bilmelerine müsaade istemişler • 

dir.Hukuk ve iktisat 

Fakültelerinde 

eleme imtihanları 
Üniversite Hukuk ve İktisad Fa. 

kültelerinde yazılı eleme imtihan
ları sona ermiştir. Neticeler yarın 
veya öbürgün talebelere tebliğ o
lunacak ve sözlü imtihanlara 8 Ma 
yısta başlanacaktır. 

Havacılık mektebi 

müdürlüğü 
Hava Kurumu Havacılık Daire

;inin İstanbul Mümessilliğini u • 
zun zamandanberi ifa etmekte o. 
lan eski tayyarecilerimizden Sav. 
'i Havacılık Okulu Direktörlüğü· 
.ıe tayin olunmuştur. 

F 1 1 1 hez bir ordu için estlınaz "'8halar-
--0-- az a yo cu a ınmama- dı, tıpkı denizin asılamıyocağı gi-

Belediyenin inhasile Si için geceleri dE' bi ... Fakat bütün bu maniler, set-
k A} t 1 k fer kararını vermiş usta bir harp 

ve a e çe yapı aca kontrol yapılacak nıakinesinin karşısında hi~bir za-

Belediye Sular İdaresinin yeni. Son günlerde Beyoğlu _ İstan • ~an fazla mu_k~v.em~t g?stereme• 
den hazırlanarak Şehir Meclisince bul arasında . leyen otobüslerin dı. Yıldırım ınısı S•malın buzlu 
tetkik ve tasdik olunan esas tali - herm>n ekseris~e saat 19 dan sonra 1 mıntakalarmıla : :.'·i;d.üğü gibi. Ce-
matnamesi ay başından itibaren kta 5 6 1 1 

d .... 
1 

nubun kızgın çollerınde ve Bal. 
, aya • vo cu a ın ıgı goru • • . 

mer iyetıe girecektir. .. t z ·b 1 • b 
1 

d. katıların daglık kert yollarında da 
Bu talimatnameye göre badema m,uş ur. a ı ar e e ıye ve se~·- revaç buldu. Yalnız 

0

dikkat .. dile-
rusefer m!'murlarının mesaı saat • k 1 b f 1 h k mi 

Şehir Meclisi azaları Sular İdaresi 1 · h .. d 1 b k b"' ce o ursa u za er er ep ıs 
erı arıcın e yapı an u a ı. ha. ı·b· ti ·ı ·ı · · t k"I d meclisi idare azalıklarına seçile • k 1 . - 1 . . • l!a ı ıye er sı sı csını eş ı c er. 

re et erın on enmesl ıçın gecelerı B 1 'k. H 1 d Leh" t 
miyeceklerdir. .. . .. e ~ı anın, o an anın. ıs a· 

de nobetçı sevrusefer memurları b t" F B lk ı 
Sular İdaresi Müdürünü ve bu . nın a "' ransa ve a an arın bulundurulması kararlaştırılmış • i•tifi.,, Şimali Afrikada ilerlcme-

azaları Belediye Reisinin inhası 

üzerine Dahilıye Vekaleti tayin ve 
azledebilecektir. 

İdarenin teşkilatı fen, abonman. 
hesap, levazım, muamelat, hukuk 
işleri olmak üzere yeniden 6 kıs. 
ma ayrılmıştır. 

Kadın kumaşları çe~ 
·şitleri de tahdid 

edilecek 

Fiyat Mürakabe Komisyonu ya. 

rın Mıntaka Ticaret Müdürlüğün. 

de toplanarak kumaş, şapka. göm· 

!ek fiyatları üzerinde görüşmeler 
yapacaktır. 

tır. ler nihayet bir kül teşkil eden du 

Birlikler umumi 
hoğusmasının mua~yen devreleri· 
dir. Adeta bir maçtaki ravuntlar 

katibi döndü gibi._ Son darbe indirilmedikre 
zafer talii bir tarafa kat'i olarak 

Bir müddettıenbcri Ankarada bu tgiılnıü~ sayılamaz. 
lunan Birlikler Umumi Kiıtibı Sa~ Büyiik Britanya İmparatorluğu 
lıh BangJ.ıoğlu cbrin'lize dönınU ·- b ·· ... , .. 1 ·~ 

tür. ,fomaileyh hariç:en ithal e • betmeksizin bütün darbeleri cebi· 
dilecek maddeler hakkında Veka. ne indirdi. Kıt'adaki ric'atlcr. çe· 
!etle t-emaslarda bulunmuş ve bu kilmeler. hezimetler şöyle dul"'inn, 
hususta lüzumlu direktüleri ala • bizzat adalara tevcih edilen kanh 
rak avdet etmiştir. ve haşin taarruzlar l<orşısında da, 

Beşiktaş ve civarının onıarın doğurduğu ıztırap ve eıem· 
Icr müvacehesinde de metanetjnİ 

imar planları elden çıkarmadı. Hergün bir seh· 
Şehircilik Mütehassısı Prost Be. rinin , bir fabrika ının, tir tersan~i 

şiktaş ve civarının imarlarına aid nin feHiketine şahit oldu. Fakat 
tafsilat planlarını hazırlamağa baş kendisine çizdiği yoldan, hatta 

Haber aldığımıza göre Komis · !amışlır. Mumaileyh dün buralar· Fransa inbidamından sonra bile, 
yon erkek kumaşları gibi kadın da tetkikler yapmıştır vazgeçmedi. İngiltercnin yolu sa· 
kumaşları Lplcrinın de tahd,d e • 1 Akaretler . Maçka yolunun ve rihtir. İyice hazırlanmadığı bu mu
dilmesi için ihzari mahivette hazı . Beşiktaş tram,·ay caddesinin ne harebeye cidal esnasında hazırlan· 
kararlar alacaktır. · ' miktar genışletileceği bu pliinların mak, kendi sınai membaları yet

hazırlanmasından sonra belli ola • mez ·e Amerikanın kaynaklarından 
Dünkü ihracahmız 

Hariçle olan ticari faaliyette mü 

him nakliye güçlükleri mevcud ol· ' 

duğu halde ihracat için satışlar ha-

raretli bir surette devam etmekte. 

dir. Dün muhtelif memleketlere 

215 bin liralık ihracat muamelesi 

ka) Jedilmiştir. Bu meyanda !tal • 

yaya deri, Almanyaya nohud, pa • 

muk çekirdeği, Çekyaya halı, ba -
lık, İngiltereye kendir, İsviçreye 

kepek, Mısıra tütün sevkedilmiş • 
tir. 

caktır. istifad ederek en uzun bir atiye 
Belediye • doğru mukavemeti sürüklemek biı 

feJS mua• kelime ile şimşek harbi )·erini 

vininin teftişleri kaplumbağa harbi yapmak ... Mi · 

Belediye Reis muavini B. Lütfi 
Aksoy dün Aksaray, Samatya ve 
Şehzadebaşındaki bazı esnafı ve 
bu meyanda kasapları teftiş et • 
miştir. Üç kasabın açıkta et sattığı 
görülerek bu etler müsadere olun· 
muş ve ayrıca kaba kağıdlarla tar
~an 3 kasaba da beşer lira para 
cezası kesilm~tir. 2 bak.kalın da 
etiketsiz satış yaptıkları görüldü. 
ğünden ceza zaptı tutulmuştur. 

~~-----~ ·~-~-~-~~~--~---~~-~--~--~~------------~~--~~----~-------~-~-----~-----~~ 

ter Çörçil'in son nutkunda bir de· 
fa daha tekrarladığı gibi, Alman~·a 
bütün Avrupaya hatta Asya ve Af· 
rikaya da yayılabilir, hattii Hindis· 
tana kadar gidebilir. Fakat adala· 
rın mukavemetini kırmadıkça kat'i 
muzafferiyeti kazanamaz. Hasma 
kendi harp tabi)'esini bıraktırarak 
istenilen usul ve !abiyeyi tatbik 
etmiye mecbur eylemek bedihidir 
ki bir muvaffakıyettir. Bu şekilde· 
ki mnvaffakıyeti yani uznn harp 
ve devamlı müsaraa formülünü 
Almanyanın ister istemez kabule 
mecbur olduğu da hadisel<-rin ş•· 
hadetile müeyyeddir. İngilterenio 
Vaşington Sefiri Lord Halilaks lıir 
nutkunda yirmi senelik bir harp
ten bahsediyordu. Mister Çörçil ise 
1944 yılıaı sırf bir resimz gibi der· 
meyan etmişti. Büyük Britanyıı 

diplomasisi bütün vasıtalarilc bar· 
bi uzatmak, yaymak ve çürütmek 
ve galip kuvveti zaferlerinin aza· 
met \'e harabeleri altında eznıel< 
plfinınt takip ediyor. Bu ınücade .. 
le de bugün Lebistanda. yarın Nor· 
veçte, öbür giin Afrikada vey• 
Balkanlarda olabilir; yeler ki inı· 
paratorluğun dimağı VI! kalbi ma
sun. kalsın ... 

----~ .. --.................................... --: ................ ..., 
ı 
mi arıvorum, didık didi.k olmuş. 
Bütün hıncımı bu kırmızı kağıd 

. 

1 

parçasmdan almı~ım galıba .. mah. 
cubı)·etimden kızarıyorum. Keder ~~~~~! ve üziıntü, bana hiç 8.detım olını. 
yan U;leri yaptırıyor. · 
Buru,muş bılet parçasını kon • 

Ed b
• B . 

12 1 
trole uzatırken tramvaydan inme· 

e ı oman. • 1 M 1. 
Müellifi: l&F AN DOGAN 

ı ge hazır anıyorum. emurun ge 
Gene dalmamak için biraz olsun ı terked.lmiş bı.r nişanlı .. bu sebep- diğı ısabet olmuş doı{rusu .. çünkü 

ciiişünroemeğe çalıştım. Camdan le kınısenm yüzüne bakmağa hak ben galıba gene <'vımın önünde 
~ıya bakarak eve gıdmceye ve cesaretı olmıyan, ancak evınde , ınmeğe muvaffak olaınıyacaktım. 
kadar oyalanmak istıyordum. Tek oturmağa mahkum bır Berid yani • * 
rar dalacak olursam üçüncü bır ben .. F_erıde karşı .o kadar .ıb".'ad 1 Bır ikı saat içınde 0 kadar çok 
felAket!e karşılaşmaktan • korku • beslemıştım kı, Hakıden ışıttıgım değişmiştım kı, odadan ıçerı gırer 
yordum. Amma başka [eliiket kal- balo hikavesının ve bıraz evvel gırmez hem annem ve hem de tey. 
dı mı acaba?.. gördüğüm sahnenın yalan olma • zem hayretle bana dönü.p sormağa 

Seven bır kıza iki sa~tlik bır za • . sını. benım bunda aldanmış olma. başladılar ... 
man içinde maliım olan bu hakı • mı ıstıyorum. Ne olur dıyorum, şu _ Ne bu halin Berid? .. Sapsarı 
ka~lerden daha fenası isabet ede • anda göı.lerimi brr yatak ıçerısmde olmuşsun .. ne oldun, bırdeııbL..-e, 
rn<!Z k' Bcnım için en bı.ivük var· açsam \'e her şeyın bır rüya oldu· hastalandın mı yoksa. ... 
lık bugünden itıbaren kaybolma • ğunu g<>rsem .. amma neye yarar.. Hıç cevap vermedım. Mantomu 
ğa başlıyor. Feridm üç gun'ük ızm hepsi boş bır istek .. rüyadan uyıı- ve şapkamı yırtarcasına çıkarıp 
müddetinin bana ço:.: uzun gele • nacağını yerde, sert bir elın ha.fi!. pryanonun nzerine odğru fırlat -
ceğ ni duşunür~en, bundan sonra ~ omuz başıma dokunmasile dal. tım. Bu sefer annem halimden da· 
bütun giınlerım hep böyle geçe • gmlılctan kurtulup kendime geh· ha ziyade korkarak tatlı bır şe • 
cek. Vakti! s~vun:u s•;nradan yorum. Kontrol memuru ... Bileti· kilde sormağa ve ay».i zamanda 

ayağa kalkarak yanıma yaklaşma. \kaldığım resim, karyolamın üze • 
ğa başladı: rinde duruyordu. Asabiyetle onu 

- Ne oldun kızım? .. Sen Hale· da yere fırlaUım. İtina ile çerçe • 
ferde değil miydin .. neye böyle er· velediğim bu küçük Ferid kopye. 
ken döndün? Evden çıkalı henüz si gardrobun ayağına çarparak kı
ikı saat bıle geçmedi. rıldı ve ben bu ince sesin verdiği 

Hem söylüyor ve hem de hasta tesirle loendimden geçtim. 
olup olmadığımı anlamak için al. Bugün akşam üzeri Hale geldi. 
nımı ve şakaklarımı yokluyor, el. Daha birkaç saat evvel ondan ay
lerımi tutuyordu. Onun bu hali rıldığım için, birdenbıre çıkıp evi. 
benı nedense daha isyankar yap • me gelmesi beni meraka düşürdü. 
tı: - <rlıod Evening Hale, dedim. 

- Allahaşkına çekilin anne. de- Ve gelişin~eki ~:~ebi ~~ndisinin 
dim. Ne hastayım ne de bır şeyim anlatmasını ıstedıgım ıçın başka 
var .. bir pal'Ça canım sıkılıyor 0 bir şey söylemeden onu k_!!ndi oda. 
kadar. ma çıkardım. 

Cevap vermelerine ve daha zi
yade üzerime varmalarına mey • 
dan bı•akmamak i'Çln hemen oda. 
ma çekildim ve kapıyı ıçeriden ka

Hale herhalde acele bir lı; için 
gelmişti. Mantosunu bile çıkarma· 
ğa lüzum görmeden koltuğa il.işi· 
verdi. 

payarak kendimi bitkın bir vazi - - Seni merak ettim kardeşim, 
yette karyolamm üzerıne fırlat • dedi. Hem gene sana mühim bir 
tım. GQzlerım ga hba bu anı bekli. şeyden bahsetllli!ğe geldim. 
yormuş .. bırdenbire boşandım ve ' Bunun da ne olabileceğini sor • 
hı<;kıra hıçkıra ağlamağa başla - mağa lüzum görmeden o devam 
d.ı.ın. etti : 

:Dün gece elimde tutarak uyuya - Bu alqıam Emelin köskıindııı.. 

ki çaya davetliyim. Bu sebeple sa· 
na da h_aber vermeğe geldim, gi -
deriz değil mi?. 

Mühim dediği bu haber hiç de 
hoşuma gitmedi. 

- Teşekkür ederim kardeşim, 
dedim. Beni bu hususta mazur gör. 
Hem davetli olmadığım bir yere 
ne hakla gidebilirim? .. Sonra bilir. 
sin ki, Emelle aram hiç iyi değıl. 
dir. Zaten onun için beni davet et
memiştir ya .. hele bugünkü hô.di -
seden sonra bir daha onun yüzü. 
nü bile görmek istemem. 

Bir kaç saat evvel iskelede gör. 
düklerimi anlatmadun. Çünkü 
kendim fena mevkide kalacaktım. 
~ Sen gider bol bol eğlenirsin 

Hale, dedim. 

- Mak;sad benim gitmemde de
ğil ki Beridciğım .. seni oraya gö -
türınemde sebep var. Gene tees • 
süre kapılayım deme sakın_ bu 
geceki çay kim.in şerefine verili • 
yor bil.iyoc musun?.. Doğrudan 

lDaha var) 

Alman devlet adamları ise t941 
•enesinde harbin bitirilecei(inİ 
memleketleri halkına karşı taah· 
hüt etmiş bulunmaktadırlar. önı.i 
müzdeki günler, baftnlar ,.e a,·ıa. 
Bcrlin bakımından kat'i \'<' ha,•atl 
bir ehemmiveti haizdir. Öldiirü<Ü 
<larbeler h.,.: tarafta indirilmeli 'e 
Büyük Britanya aslanı )·ere seril· 

(Devamı 3 üncü sayfada) 
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İtalyaya ilhak 
edilen arazi 

Lubliana muhtar 
bir teşkilatla ida

re edilecek 

Milli Şefin 
Re simleri ---Her tarafta heye-

canlı sevgi teza-

1 hürlerile Halkev· 

Roma, 3 (A.A.} - Stefam: I 1 lerı"ne talik ediliyor 
Re:-.mt İblyan gazetesi, ıtalya kra -

\ıgına ilhak edilen ve Lublıat1a eyaletini ı Ankara, 3 (A.A.) - Mil~ 
te~kil eden yeni arazide kanunun esasi- Şef İsmet İnönü'nün Partı 
Ji uan eden karamamenın metnini J merkezlerile Halkevlerine. ve 
lle~retmekledir. Bu kararnamede bil-ı • I .

1 
bedıye 

hassa şöyle deniln1ektedir: l Odalarına ımza arı e . . 
cRududları merbut harita ile tahdid 1 etmiş oldukları fotoğra.fıle.rın 

edilmiş olan Sloven arazisi Lubiana n1erasimle Şeref nıe,·k~llerıoke 
ismi altında İtalya krallığının ayrılmaz d i.ı me -

1 
konulmasına evam e bır cüz'ünü teşkil etmektedir. 

Ahalisi tamamile Sloven olan Lubia.. tedir. Eski 
na eyaleti muhtar bir teşkil~ta tabi o- 1 Aldığımız telgraflar, -
lacaktır. Eyalet Sloven i~ci ve mu~tah-ı şehir Muğla, Konya, .~ara-
S:il "ınıtları arasında seçilecek 14 mü- ; ' G d' d bu nıunase-

ınau "e e ız e nıc::;silden mürekkep bir ıneclisin yar- 1 toplantı-

' 

betle yapılmış o aıı . • ef dımile bir yüksek komiser tarafından !arda T. u··rk ulusunun .Mıl.lı Ş .•. 
ıdı;tre edilecektir. b I 

A,;keri hizmet lubiana eyaletinin Slo-/ etrafındaki snrsıhnaz •.r ıgı .. 
\en ahl'lis i if;in mecburi değildir. 1 . a kar~ı dU\'Ulan ıoanç 

iı.ıc mektt"pl<!rde Sloven liS<lnının ted nın ve on . .-. t "Cadcsi olan 

rısi mecburidir. Orta ve yüksek mek- ~:~~:;:~~:nı~~~~~~r~tla. bulu-
teplerde İtnlyan li sanının tedrisi ih~i~ " b'ld' ilmcktedır. 
)"::ırid i r. Btitun reşmi \'esikalar her ıkı nuldut?:n 1 ır 

r cta yazıracaktır. İtalya hükümeti '-: .. ---·-----~~--' lubi<ına ey!lleti arazisinde İtalya kral-~ llıııı 

~~~~~~ın~a~~~r~~=~i~~ ~ı·neunı~.:z~ı7ınnrge!le~n: Bu 1 g a r 1 a r 
halli kanunlarla t<'liti ı(' •ı 
tectbirler[ alın.ık hakkına maliktir. (B tarafı ı inci sayfada) 

nu karnrn<ıme, nihai ta-.dik için teş- •• d klerınin 
rij meclislere tevdi edilecektir. ek cenuba gi ece 

çer ubaı1s olduğunu. halbu. 
----o-- --

Japon hariciye nazırı 
imparatora izahat 

verdi 

Tokyo, 3 (A.A.) - D.N.B.: 
İmparator Hariciye Nazırı Mat

&uoka'yı ·kabul etmiştir Matsuoka 
Sovyetlcrle yapılan bitaraflık mu
ahedesinden S'<)flraki siyasi hadise· 
ter hak.kında İmparatora izahat 
\'ermiştir. 

Bu mülakattan sonra Baş,·ek.il 
Prens Konoye'nin reisliği altında 
bir toplaııtı yapılmış ve bu içtimaa 
nazırlarla ordu erkanı ~tirak et-

llıişlerdir. p 
Amiral Darlan a-

rise gidecek 

Vichy, 3 (A.A.) _İyi haber alan 

P'ransız mahfillerinde öğrenildiği~ 
ne g-Ore Amıral Darlan bu hafta

.. .. üzdeki hafnın sonunda veya onum 
tanın başında Parise gidecektir. 

Akdeniz mey
dan muhanebesi 

(Baı tarafı 1 inci sayfada) 

me\'ZU · b 
k i Balkanlardaki muhare e • 

· l Htig" inı Bul-. artık netıce eı • 
n;:;istana aid toprakları.n Bul • 
:ar kıtaatı tarafından ışgal e
dilmış olduğunu yazmış; ,Al. 

nlar daha ne kadar toprak-

ıma zda kalacaklardır?• su -
arımı 

alini sormuştur. t İL 
MAKEDONYADA RESM D 
• BULGARCA .. . 

Sofya 3 (A.A.) - Uskiıp 
mıntak.ası reıısinin emrı ıle, 
Bulgar dilinın, Makcdon..vada 
resmi dil olduğu ilan edılmış

tir. 

Harp Okuluna ilti
hak eden Liseliler 

(Baş tarnfı 1 inci sayfada) 
Bu hiLabelerden sonra Harp O. 

kulu gençleri hep bir ağızdan 
H O kulu a.r~tnı söylemişler 
a~ • .. .. 

,e törene okul komutanının onun-
u . ·ı de vapılan bır geçid resmı ı e son 

\'erılmiştir. . . 
Harbiyeli gençle'. .gelıilerınde 

olduğu gıbi okula dönuşlt>rınde de 

b .. t·· vol üzerindekı ha<k tara -
u un • k' 

fından sevgi ve takdir ıle ta ıp e-
dilmişlerdir. 

--.O---
Uzun harp 

.,.. ·ı· Alı:d · cephesindeki (Baş tarafı 2 nei sa.yfada) 

Yalnız bir I n
gil iz bombası 
Kadınlara verilen bir 

müsamerede 400 Al

man zabitini öldürdü 
1 

Nevyork, 3 (A.A.) - Fran:;adan 
Nevs Cronicle gazetesine gelen ha
berlere göre Nisan ayında İngiliz 
hava kuvvetlerinin Bre>t'e yaptık
ları bir hücum esnasında atılan bir 
tek bomba ile 400 Alman subayı 
ölmü~tür Bu hadise Kontinantal 
otelinde, bu mıntak3da bulunan 
kocalarını ziyarete gelmiş olan su
bay karıları şerefine tertip dilen 
bir balo esnasında \'Ukubulmuştur. 

1 

(Baş tarafı ı inci s•yfad•) devam ediyor 
muştur. Davetliler arasında mareşal 

d Vroşilof, mareşal Şapoşnikof, mareşal (Baı irrF"' ı inci savfada) D •• A k p J Sudyeni ve Kuii.k ile So\·yetıer Bırliğı-
I Un n ara a ya • ;:;;~:.,~~1;: büJlli.k elçuıi z.aor da go- ;~~olması muhtemel goru.mekte. 

1 ıPRAVDA'.NIN BİR MAKALESİ Neqork 3 (A.A.) - Irak hüku. 1 ·ııA ku··me maç an metinin Almanyaya yap ığı müra-an mı 1 Moskova 3 (A.A.) - Tass ajan- caat üzerine İngiliz kıt'alannın 
sı bildiriyor: Bağdad üzerıne yürümek emrini 

I Mayıs Bayramrna tahsis ettiği aldıkları zannedilmektedir. 
Fener Maskespor 3-3 berabere kaldılar başmakalesinde Pravda gazetesi Ankara, 3 (adyo Gazetesi) - L 

ezcümle diyor ki: rak hükumeti, hizmelın<ie bulu -
Galatasaray Harbiyeyi 5-2 yendi ı Mayıs günü kapitalist mem • nan ecnebi memurları azle ve 

Bu karşılaşma da Galataaaray d- leketlerde yaşayan milletler, bil • memleketten çıbrmağa karar ver. 
Ankara: 3 (İkdam muhabirinden) - h d · miştır. Iraktaki ecnebi memurla • 19 Mayıs stadında onbinl ~n bir se- ilk anlardan itbaren rakibini nk.ıstır- assa harpten yorgun iışen mu -

b · ·ıı ti h te k rt 1 rın İngilizler oldug· u <Üphesizdir. yirci yığını önünde yapılan milll küme mağa başlamış ve ba•lwu edvrenin ao- anp mı e er, arp n u u - • 
maçlarına Fenerbahçe ile Meskespor nuna kadar kolaylıkla imade e~ mak, harbi tasfiye etmek ve mil • RAŞİD ALİ ALMANY ADAN 
ve Galatasaray ile Harbiye İdman yur- tir. Akınlarını sağa teksif eden Galata- l~tler arasında sulh tesis eylemek YARDIM İSTEDİ 
du karşrlaımaları ile devam edilmiıtir. aaray Sl'mci ve bunu takib eden da- için hürriyet sancağını daha çok Loll'dra 3 (A.A.) - Röyter: Dün 

İlk maç Fener ile Maskespor ·~asında lı:ikalar zarfında üç gol yapıntŞlır, yükselteceklerdir. akşam Londrada iyi bir kaynaktan 
yapılmış 3 - 3 beraberli:c.Ie netıcelen- =arbi•elilerin altın te•ebbüsleri Ga- So haber verildig· ine göre, Irak hü • 

t ~ , • vyetler Birliği, Emperyalist miş ir. . ıatasarayın enerjik ve ııuurlu müdalual h b · k d d ı ı t kümeti reisi Raşid Ali, İngiltere • Bu kar~ılaşmada takımlar :iU tertıp- . kal ttr Devre ar ın u urmuş a ga arı ara -
h k ·ı d . önünde •emeresız mış . fında yap lan h"cumlara ı·vı' mu ye karşı Almanvanın yardımını te sa aya çı mış ar ır. _ leh- bitmiştir n ı u • - • 

FENER: Lebib, Zeynel, Cihad., Ömer 3 - O Galatasarayın ıne . . kavemet etmiştir. So\·yetler Bir - talep etmiştir. 
• İkinci de\Te tıemen hemen bn.tan . . IRAK HALKINA HİTABE 1 s p a n y a Alı Rıza, Esad, Namı, Naci, Fıkrel, Re- G lal hakim oyunu lığindeki milletler yapıcı ve sakin 

. . ılbi~ Nıyazi. "ııoenaı:~amdışarıı·r. •Bu•~:~:~: Galatasaray-• bir mesai hayatının bütün nimet. Londra, 3 (A.A:> -t dİngilliz rahd-1 f d ) t <• vosu, arapça neşrıya ın a, rak a (Baş tarafı 1 ıncı say • a MASKESPOR: Melıh, Reşat, Refe • 11 20 
. dakikada dördüncü 23 üncü ilerini idrak etmekle bahtiyardı: • 

1 

R ı.b h M h eı celal ı ar acı • .. 1 k.ına aşağıdaki hitabeyi yapm,·tır; tler '·ıı· nutuk söylemış t·e Plu - Osman, eşad, ra tın, e m ' dakikada 5 inci sayılarını yapmakta ıuç ar. 
" ö K Ah d Irak milleti, tokrasllere \'e bunların İspanya • mer. cnan, me · ıu·k çekmemış· !erdir. Son dakikalara Sovyeıler Birliğinin Stalin tara· 

Oy b ı b ı bır ceryan Şahsi menfaatleri için İngıltere dakı. te<kt.la' tına hücumlarda bu • un aş •r aş amaz "'" . ı an ve sıkı akınlara gıriı;en fından takip edilen hakimane dış 
'J" almış ve karşıhklı akınlardan sonra sctt ıdogru can an ı ile kavga arı yan ve memleketinızin ıunmustur. bı·r ru··,aara kaşı oyı•amasına rağınen Harbiyeliler i1k sayılarını 39 uncu. da- tiyaseti Sot'YetJer BirJöğinl askeri f 

1 ~ men aat erine hiyanet etmiş lan Sune"r. ezcümle demiştir ki : Fenerliler rakiplerini sıkLŞtırrnnta ba~- kikada ikincisini de son dakiJcida yap- ihtil311ere sürüklemek üze:e em .... 
nk rbt ııı Raşid Alı'yi ve bu birkaç a9keri şe-c- Plutokrasiler, İspanyanın lamışlardır. Sağdan h.ücumlaruı.l i ı- mışlardır. Bu karşılaşmada H::ı ye er per.ra1istlerin çevirdikleri manev. 

t k . t şaf ettiren Feııer nihayet 20 ınci dakl- rakiplerini en tehlokell oyuncularını efe- ralan akamete ugr· atm••tır. Fakat fi reddet ve kov. Raşid Ali, Ir&lı: yaşamak hakkını anıma . ıs e - b. · • ıı ·ık SByısını b. h t .., kanunuesasisi.ni ihlal etmiş ve 
.d I k.adan Re ıinın ayabı e ı . .. marke bırakmak ııibl bir ta ıye a ası harbe ı'ştı·rak etmı··.-n ~.O\''-'etle•_ mcdikten sonra, yenı en Spanya A ak. •J · yete duş- n , e J k tt k d • Kral yapmıştır. ne . . ma6 up ,·~ıı . işlemişler buna mukabil Galatasaray- Bı"rli l . • m m e e en ov ugu meşru 

mese!elerine karışmağa çalışıyor • müş olmasına ragmeıı eneı·ıık oyunla lılar şuurlu pek güzel bır oyun çıkar- ği hudud arının ôtes1nde ecre. Naibinin hayatını tehdit eylemiş-
lar. ispanyayı kurtarmak baha • nna devam eden Ma><kesporlular bır m ·\ardır Maç 5 _ 2 Galatasarayın ga- yan eden hadi~elere lakavd kala- tir. Raşıd Ali, Mıhverin emri ile 
nesile İspanyol milletini heyeca • mi.ıddet sonra b .. kıdan sıyrılnu•l•r '° . ış .. · . t· maz. Çünkü hüklıme';mizin dış barlıi lrak'a t""""'ile hazırdır ve 
na du . .'şu··rmek için ~n inanıJmı'-·a - 28 inci dakikada 1 - l berabt..~r ,,:atıl'd·ete lıbıyetı ile '°na ennıs ır. - siy. aseti milletler arasında bir sulh ,_ .... 

J an şür'atle reddedilip kovulmazsa, k savialar ve yalan haberler çı- geçınişlerdir. Bu berabt·rlik S.'.JYtsın • siyaseti vatanımızın emniyetini 
ca -s • • ~.. .• ısonra daha canlı ve anlayışlı oynanıaga A d } G •• mernleketinıze müthiş ıztırapı.ar karıyorlar. Bır gun İspanya~·~. u~ calı>an Maskeliler rakiplerini sıkıştır- na Q uya OÇ koruyan bir siyasettir. getirecektir. Sulh içinde yaşamalı: 
lü pakta iltihakından, ert~sı gunu j mağa koyulmuşlar ve 37 nci dakıkada Sovyetler Birliği, halihazır har- arzu edıyorsanız, para ile satıJ.mıt 
bunun aksinden, bir gün ispanya. 2 nci sayılarını yapmışlardır. . (Baı tarafı 1 inci sayfada) binin genişlemesine mani olmak entrikacıları deviriniz ve kanun w 
nın harbe gireceğinden, ertesi Devre, 2 - ı Maske<porun lehine bıt- yolcularını, ayni gün s.a:ıt 18 de için açtığı mücadele siyasetini se. nizam yeniden hüküm sürsün. 
günü bunun doğru olm3dığından ıniştir. . .. b·- Aksu vapuru götürecektır. batla ve takip fikrile tahakkuk et. İngiliz gazetelerinin mütalealan 
b h d'l' ik· İ nyavı lkinci ha!tavm y:...'le Fenerın bırı ı t" . t· Londr 3 A. 

a se ı .ıyor. ı asır J spaı· • rini takip ede.; akınları ile b:ışlamış ise 2 - 6 Mayısta Ankara vapuru ırmış ır. a, (A. ) - Reuter: 
cebırlerı altında tutan ar, span. . h - · So\~ et ·ııetleri b zı emper ·a Bu sabahki t....;ıiz gazete!....; bil-k d . k dd at biz - de bi.ıtün hatlarda ve bılhassa. mu a ile saat 18 de Samsuna kadar gı • _., mı • a . ) - ~· .. ~ ~ • ., 
vanın en ı mu a er ını ıcimler ara ında anlaşma ı u• ed~- 1 . 1 !ar 8 Mayıs Per. list zümrelerin Sovyetler Birliğini hassa İngiliz - Irak hadısesi ile 
zat kendi.>ınin kararlaştırmasına memiş olmasından hiıcumlor serneresız decek 0 an ) 0 cu harbe sürüklemek hususunda bes. meşgul olmaktadır. Gazeteler, müt 
mani olamıyacaklardır. İspanya - 1 kalmıştır. Buna mukab t aynı hızla oy- şembe günü saat 18 de k~al~cak !edikleri ümidi h.8.Ui terketmedik. tefıkan bu hadisenin sebebtni 
nın harıci siyaseti... yalnız mil. ti J nayan Maskcspor ı:ıcu ılakikadar 3cu •sa ı olan ayni vapurla gıdece.. .e. r r. Mihver devletlerinin entrikalarına 

-.o k n !erini biliyor. Bunun içindir ki ik-menfaatlere tekabul etmektedır. ,~ısını da k•ydetıniştır Bu dev• e 3 - 9 Mayıs Cuma gunu saat atfetmekte ve Irak'ın ekonomik 
---o-·-- disınden b<'klenen oyunu go,tereıneyen 18 de Samsuna gitmesi mukaı':'er tısadi varlığımızı ve müdafaamızı ve stratejik ehemmiyetini tebarü~ 

I• •it d Fener 36 ncı dakikada 2 ncı ve 
40 ıncı . her türlü vasıtalara müracaat e .. 

ngı ere e İdakikada 3 noü .ayısını yapmıştır Son oıa.n.Tırhan vapuru o giın hareket derek takviye etmek işçilerimizin ettirmektedir. 
. . ·f d 1 dakikalarda her ki ıaı·at ta daha can ettırılmıyecek, 11 Mayısta Ankara b lıca vazİ!fesidir. Daily Mail diyor ki: (Baş tarafı 1 ıncı sa\ • a lı bir oyun çıkaı·mıo i.>e de netlce d.e- vapuru ile gidecek olan yolcularla aş Vaziyet, en büyük vahamette-

19 Nısanda 21 yaşında bulunan ğişmemiş ve maç 3 _ 3 beraberlık ıle birlikte ve Aksu vapuru ile bera- Kızılordu ve donanması partinin dir. Naziler tarafından çıkarılan 
300 bın genç kız kayıt muamelele - sona ermiştir. b t h 'k d'I kt· ve hükumetin verdiği talimata u.. Irak isyanı, muktedir olduğumuı 
rini tekemmül ettirmişlerdir. Bu - Galatasaray ile Horbiye İdman yurdu er a rı e 1 ece ır. yarak ve zamanımız harbinin en bütün kuvvetle ezilmelidir. 
gün vazılan ikinci grupa mensup ara>ında ypılan 2 nci karıı;:ısmada Ga- Hususi vapurların uğramadığı kın neticelerinden ve tekniğin. Iraktan ~ırkan.Ian İagifü 

· h ' 5 o galip gelmııtır. l .d ki ya genç kızların ordudakı kadın ız- Iatasaray - " yer ere gı ece er kadın ve ç~ıı.klan 
metleri t eşkilatını takdye etmek 'ı Takımlar şu tertipte sahaya çıkmış- Di" er t raftan hu usi vap la • de~ll~;i~d:i~e~kli~r~~~':n:'ni Beyrut, 3 (A.A.) - Irak'tan ge-
irın tahs' lerı 1 tımalı vardır. Her a ; T ~ . F ,,. •k Ad- . k .. len İngiliz kadın v~ çocuk lan. Fi-"' . , - .1 G.\t~ATAS:'\RA.".t: .,aun, ı. • rın uğran-ıadığı iskcl(.·I ... re gıdcce tadır. ,. ...... , 
ne kadar sanayıde df'> ~'<a~111 ışçı e. inan, f\.Iusa, ı-tas::ın, Iialil, s.--ılah~ddin.. olanların meccanen sevklerine de ......,ı.in e gitme« üzere, Şar;ı. Bevrut 
re ihtiyaç varsa da kayıdıarı yapı· Bülend, Salih, Eşfak; Mehnıe~alı. Af k h b • ve Haleb'den geçmektedir. 

b k 1 k 

ı 7 Mayıstan itibaren volcu ve pos. rı" a ar l lan genç kızların hasta a ıcı ı • HARBİYE: Bedn, lünür, Raşıın, Ya- Hayfa! 3 (A.A.) - Iraktan tahlı,._ 
d • r • ta \"apurlarile baslanılınaSI ka•af• edile i"diliz. ta•·- ue ••••·LO d ta ve çiftlik işlerin e vazı e gor - şar, Abdi, Sııphi, Kemal, Sabahattin, · n ..... ~ •. -~~arı un 

meleıi muhtemeldir. F.rtuğnıl. Bıırhan Muzoffor laştırılmıştır. (Baş tarafı 1 inci ı.ayfaea) ~:n::~~!';;;~J~.u ile Rayfa:ra ı:elıne-

r ce Almanlar yeni bir hamle yap- Lonrda, 3 (A.A.) - İngilterenın Bat-
• B u G .Ü N Robert Mont~omery-Rosalind Russel mamı.şlardır. dat elçısl Comvvalliaden alınan haber-

E K ~ Soll tere göre Bağdadda sükiın hülr.i.ım sur-/ P Sizi 2 saat eğlendirecek, gül dürecek, merak ve heyecanla um mıntakasında bir İngiliz meldedir. Vaziyet gerııin olmakda do>-
zırhlı kıt'ası dolambaçlı bir hare- vam etıemkle beraber ~imdiye kadu 

SiRAsındaNLJK KUsaracayk nefiuıs bir f(ı'ImdKocam po- ) ~e~.;·?ua~=t~n:;z:::r~~;~~ ~~~ lıih.::r h~:r.=urötır":71~'.:: 10
"" KA . Jis hafiyesi tır. Bir miktar esir alınm:.ş ve bir r.!:"~:'.",;;!:,",.~J:';!':;'.'.ıı: ~~;::. 

sahra topu iğtinam edilmiştir. ter çak evvelden alınıruş bulunmaltta
boru uyor. enıa k . . J'd' i\laanıafih şu cıheti de 
IBücadeleyi vakit kazanma ıçın 111e ı ır. . . 1 k' Al- Bugün saat 11 de tenzilatlı ınatinc. 
Yapılmış büyük bir hareket teliık· gözöıüiıule tutmak ıyı 0 

ur 
1 

1 !~•:ıı1•••••••••••.;~;,ı;.;;ı.m.ıa:ıııcama111ı::;ıı••--~~~~~~~~~==== Bu mıntakanın diğer kısıml:ırın· dır. Bu horul.arın her hangi bir lrısmı
da İngiliz devriye kollarının faali- na el konuklutu lıalrltmda hiç bir ha-ki ediyorlar. Bunun bö~ le olduğu bu harbe tekaddum eden l ı · 

• manya h r i indeki İngiliz ve Amerikan devlet adam- sulh zanıanlarıııd~ . a P ç 
larının sözlerinden anlaşılmakla bir hayata kendısıııı uydurmuştu. 
hcraber, İngilizler filen, Amerika· . d' de harp içinde sulh zama· 
1 . . k şıııı ı t ılar da Kızıldcnizin nıhayetıne ·a· · . . 'bi bir hayat arzına 

nında ımış ır . y . k sa 
dar gündernıiye başladtkları ~·ar· t k istcmektedır. anı ~ . 
• . d k" alıs ırma ·ı·.. ld g' ı gıbı "'ınlarla Akdeniz cephesın e 1 .: delede birine• ıgı a 1 • 

harbi kazanmıya \•e n1iiınkün ol- ınuca d d .. sona kalntıyacaguıı 
uzunun a 

lllazsa uzatmıya çalışacaklardır. . vlemektedir. . 
b . ıına e. b'' ük iki kııvvetı Balkanlar meydan nuılıare esı· Tarihin en ııy 

ilin bittiği şu sıralarda Akdeniz l her tarafında çatışmak-
. ' • , dünyanın llleydan muharebesı azamı şıdde- d 

tile alevlenecektir. ta ır. . Ş"k .. BABAN 
H .. n u ru 

Abid.in DA VER uıeyı -

S A R A y sinemasında --. 

_ Ah. ne hale geldiğimizi bi
lemezsiniz... Hallı 'ücnduın tit
riyor ... Bu canavarlığı kim yaptı 
acaba? ... Zavallı ne iyi kadındı! .. 

Komiser kadını susturanııya .. 
cağını anlayınca onu kolundan 
yakalıyarak ileri doğru itti ~e 
böylece cinayetin vukubuldugu 
odaya kadar gittılcr. 

\ 

I ' . 
B'üyiik Zabıta Romanı: 4 

1 

lir·- ,.EDİ ~, 

'j GÖZLÜJ 
L-ADAM- . 
jTürkçesi M. Feridun 1 

-

Komiser: 

-Tuhaf şey! 

Diye mırıldandı ve o eseada 
içeri giren tahkikat hakimlerine 
doğru döndü. Odaya evvelii is
tintak hakimi ile müddeiumumi 
muavini girdi. Bunları adli zabı· 
ta direktörü, bir komiserle iki 
müfettiş, laboratuavr memurla
rı ve tabibi adli takip etti. 

,·eti devam t ··r ber yoldur. 
, e mı, ır. Bağdadda \·azi~ normal olduil\.ı 
Habeşistanda Ambalagi üzerine bildirilmektedir. 

yapılan ileri hareketinde terakki Son Mdlseier Londradalı:! İrak elçi
görülmüştür. Şimalde harekatta liginin vazi:reti üzerinde mlleesit' olrna
bulunan İngiliz kuvvetleri cuma m.ıstır. 

Zannedldiğine ~ Itak ordusunun 
günü düşmanın en esaslı mevziine yalnız bir 1amu İncflltlere karşı harlo 
hiıkiın olan bir mevkii zaptetmiş- etmektedir. 
!erdir. Cenupta ilerliyen bir kol da ----0---
Dessie'nin so kilometre şimalinde Amerı·ka. da ye
kain Valdia mevküni işgal elmiş· 

ıerdir. • kararlar 
Nairobi, 3 (A.A.) - Resmt bir nJ 

tebliğde bildirildiği.ne göre İtnpa- <Bat tarafı 1 ine! ııayfada) 

tedbir alınmış old11ğu dün bildi • 
rilmiştir. 

o L ôM ... ,Ac:fA"C ı 1 

Maıızara cidden tüyler ürper· 
tici idi. Odanın içi darmadağınık 
idi. AktT~in vücudu sırtüstü 
karyoladan dışarı sarkmıştı. Ba
'5l yere değiyordu. r flğazlnda bir 
yara vardı. Yere ak•n kanlan 
halı içmişti. 

Sandalyeler kö~elere atılmış, 
möbleler ~evrilmişti. Herhalde 
burada siddetli bir boğuşma ol
ıııustıı. Komiser Guibal hayreti
ni ifade eden bir ıslıkla; 

Hizmetçi kız sustu. Komi~er 
sordu: 

- Ne zannediyordu? 
- Bir tahminden ibaret ... Eve 

gelince bana anlattı. Hırsızın 
Laumier olaböleceğini söyled.i." 

_ Bu da kim oluyor? 

Komiser Guibal hizmeiçinia 
söylediklerini kısaca imirleriae 
anlattL Odada sesler birbirine 

karı~ıyor, arasıra fotoğrafçılar
dan biri resim çekerken bir mağ
neziyom ampulünün patladığı 

işitiliyordu, 

Bir aralık bir polis memuru 
içeri girerek gazetecilerin geldi
ğini söyledi. Hakim: 

ratorluk kuvvetleri Asmara yolu 
üzerinde ve Dessie'nin 80 kilomet
re şimalinde bulnn~n Valdıa'yı iş
gal etmişlerdir. 

BADOGLlO'NUN OOLU ÖLDÜ 

Amerika Birleşik devletleri mü. 
da!aası için istihsal dairesi şefi 
Knudııen ile Hillman, müdafaa en
düstrilerinden, iKilerini mutad 

Londra, 3 (A.A.) - Alman rad- yaz tatillerinden vazgeçmeğe ikna 
yosu, İtalyan ıorduları sabık genel- etmeği talep eylemişlerdir. Tatıl 
kurmay başkanı Mareşal Badog- hakkı olan elzem iwçiler, işler;ni 
lio'nun oğlu Paolo Badoglio'nun terketmedikleri takdirde çifte yev
Şimali Afrikada bir hava muhare- miye alacaklardır 

filmini göriinü~. Baş rolünü oynayan: R E 
L 1 O N E L L B A R R ~z~riei oıduğunu 

Sinemacılık hayatındaki en büy~k .ve. e~e ~~tımün büyüklü~ümi 
bizzat ·beyan edivor Hayatn hıslerını ' . d 

• · b' ftlm ır. 
la>dık ve tasvir eden ır .. ·a halierlerô. 

tLAVETEN: FOKS JURNAL son dun~ ----:;:. -
-"tllll••aııı.m• Buııün saat 11 de fpnziliitlı rna!ıııe. 

· · g0steren 
d t .k macera filmlerını Dalına en bliyük rama ı ' 

TAK Si M ·sınerna.sı 
B U H A F T A: 

e F reddie Bartholomev 
Jackie Cooper v 

KARA.ıALTIN d;M ô C1DI~~ ~'-
Filmi gösterilmektcdır Mi.ıthı.ş ~r nt:::~rağı; ~emlekcti. Bü
deie. Atejler arasındal<ı adam .. 3 

vuk ve heyecanlı bir mevı:u. k .. !" 
'. . • t. KAUKAMA)ll 'fiir çe IOZ u 

İkinci Film: ISTlKLol'A' . 

11511----• Buı:ün saat U o 1-ilitlı uıaüae. -----

_ Buarda bo~ durıııaınışlar! 
Demekten kendini alamadı. 

Aktrisin oda hiznıel~isi: 
_ Ah. ne laliJı,iz kadııımış! 
Diye inliyordu. Komiser ona 

dvir~ı dönerek sordu: - s~·· bu cinayet hakkında 
bir sey bili~·or musun'!' 

_:. Hıçbir şey bilmiyorum. 
Maımazcl her zamanki gibi ti· 
yatrodan döndü. Biraz mütees· 
sirdi .•. 

- Neden? 
_Çok kıymet verdiği bir mü· 

cevlıeriui kaybetmi~ti. Fakat bu
llUR cinayetle alakası yok ... 

- Sana fikrini sormuyorum. 
Ne biliyorı;an onu söyle! 

_ Siiyliycyim: Matmazel sah· 
nede oynarken pek sndiği yü
ziiğünü kaybetmişti. Mahallenin 
komiseri tahkikat yapmış, fakat 
yüzük bulunamamıştı. Matmazel 
zannediy•miu )µ,. 

_ Matmazel ile oynıyan bir 
artist. .. 

-Sonra? 
_ Matmazel bana bunları an· 

]attıktan !ı.onra yardım ...-ttiın, so

yundu. O yattıktan sonra ben de 
yukarı odama ~ıklım. Bu sabah 
kapıyı açtığım zaman onu bu 
lıalde ;ı-ördüm ... 

Parıuağile yataktan sarkan ce
sedi gösteri ·ordu. 

Polis müfettişleri cuedin et
rafını almışlardı. 

_ Apartımıının diğer odalan 
ne halde idi? Bu dairenin kaç 
odası var? 

- Bu odanın yaıwıea yemek 

odası var. Bundan başka bir kii· 
çük daha, baııyo dal.resi ve llQl.t• 
fak var. 

_ Bunlar ne vaziyette iıü? 
- Gayet aıUDtazanı .• &r şe7l 

yerli yerinde lnddum. 

_ Şimdilik bizi rahat bırak
sınlar da çalışalım, dedi. Guibal, 

bu işle Ifıtfen siz meşgul olun! 
- Başüstüne. 

İstintak hikimi un11tnl11p tah
kikatın bu meraklı safhası .. şa· 

bit olmak ümidile bir kö~eye bii
zülen hi<metçi kıza dündü: 

- Siz komisere bir hır.oızlık 

meselesinden d<1layı hanım,.ııı 

Lanmier isminde lıirile kavga 
ettiğini söylediniz deiil mi? 

- Evet efea<ii1R. Fabt lıııını 
bana Matmazel aalattı. Hadise 
cereyan ettiii zaaıH tiyatroda 
değildim, 

- Laumier ile Matmaıııel Ver· 
nuınt arasııodaki ıaünaseiıdler 

haklwula lıir ter bilirw ,...._ 
nuz? 

(AMıısl var) 

besinde öldüğünü hildırmektedir. Diğer taraftan Ruzv~It. Kund • 

CENUBİ AFRİKA BİRLİÔİ ..,n ve Hollmann'a gönderdıği bır 
KUVVETLER! MISIR mektupda. istihsal aleti istihsa!iı • 

YOLUNDA t:nın sür'a\l~ştirilmesini ve mu -
Kap 3 (A.A.) - Cenubi Afrika dafaa işlerinın günde 24 saat ve 

birliği başvekili general Smuts ~ haftada yedi gür. edvam etmesini 
nubi Afrika hükli.metinin, Habe - ve müdafaa istihsalınde kullanıl
şi&tan harekatında kullanmaları • mak üzere bütün Amerika Birle • 
na lüzum kalmayınca cenubi Af- ik Devletlerinde kullanılmıyan 
rika kıtaatının Libyaya gönderil • ıstihsal iı!etlerinin dikkat ve itina 
mesiı:ıe müsaade ettiğini beyan et· ile aranmasını talep etini tir 
miştir. General Smut.s cenubi AL KÜBA ADASINDA BİR KÖRFEZ 
rika hava luıvvetlerinin büyük bir KAPATILDI 
kısmının şimdiden Mısır yolunda Va?ngton 3 (A.A.) - Ruzvelt 
bulunduklarını ilave etm.iq, ve de- Küba adasındaki Guantamano kör 
~ir ki: fezinin kapatılmasını ve hu mın • 

Kıtaahıruın M.- hareitatıRde 'l'aka üzerinde. tayyare uçu !arının 
lrııllanacağız ve bıı muharebeye e- men'ini emretmiştir, Mezkıir kor
limızde bulunan bütün membalar. feze yalnız Bırleşik Amerika Dev
dan iatiiade ederek i§tirak edece- !etlerine aid harp gemil-eri ile as • 
ğiz. keri. tayyareler girebilecektir, 



.MtFA -• iKDAM 

Maarif Vekilliğinden 
1 - '-":>'1 ~y n. ur ın tcıt.b.kıne dair olan talin1atnanu!ye gnrt- bir alfabe 

kitabı ıie İ .kokuı_'lr 1 4 ve 5 Jnti ~ınıfıa.ıı çın bf't Yurt bilgt! ı ıc \.:ibı yazılma
sı o:yrı ayrı ır.u aba.kaya konulmuşt ... r 

2 - Yurt b:.ıgisı kıtap!eırı mü~abaka,<I!~ muddet 1 Haııran 1941 tan-
binde başlamak ve 31 Il..ncikfın.ıın 1942 Cun ırtesı gUnu ıaat 13 de bitmek u
zere a;ckız aydır 

3 - Alfabe kitabı musabakası müddeti 1 Hı.ıztran 1941 tarihindPn ba:}
lamuk ve 29 İklncıtc~·in 1941 Cumarte::si saat 13 de bitmek üzere altı aydır. 

.f - llflAYIS - IHI 

• 
6 NCI E TIP 

(HAFTALIK ASKERT iCMAL1 

lngilterenin Basrada
ki vaziyeti kuvvetlidir 

Yazan: Emekli Kurmay i. B. 

4 - Yurt bilgi~i kitapları mtisabakasına iştirake karar vcrcnJer 31 Bi
rint·ıteşri,.. 19·11 Cunıa giini.i akşaınına ve cılfabe kitabı müsabak.'.lsına iştirake 
karar verenler de 30 Aıtustos 1941 Cumartesi büni.i Faat 13 e kadar bir dilek
çe ile l\ıaari.f Vckılhgine müracaat ederek bu müsabakalara girecekler defte
rine i!imlE.9Pini yazdırarak bir numara aıacaklardır. 

Birinci çekiliş 7 Mayıs 1941 
----·-· ·--. 

Ha~tanda !talyanların Şi -
mal grupu Dessie mıntakasında 

tekrar dağıtılmış Dessie, Bahrbar 
ve ~bbu mevkooi işgal edilmiş
tir. Bıtşkumandan Kont d'Aosta 
bir tayyare ile şimale kaçmıştır. 

Bu mmtakada hareket eden şimal 
ve cenup kollan Amba~aıgi'ye doğ
ru yaklaşmaktadır. Italyan!arın 
Cimma mıntakasında bulunan ce. 
nup grupuna karşı İngiliz ireri ha. 
reketi devam etmektedir. 
Habeşistandaki İtalyan muka • 

wmeti bnlmıştır. Bundan oonra 
2talyanlar daha küçük gruplara 
eyrıwak bir müddet çete muha • 
rebeleri yapabilirler. İtalyan baş. 
kumandanının kaçtığı bir sırada 
Habeş imparatonınun Adis.Abe • 
baya merasimle girmesi İtalyan 
doğu imparatorunun inhidamına 
llti zıd delil teıkil etmektedir. 

Lillyeı/11: 

27 • Nisan alı:tamı Alınan . !tal· 
yan kuvvetleri üç lı:ol halinde Mı
sır hududunu bazı noktalardan 
geçtiler "Ve şarka doğru S-10 1tilo • 
metre kadar girmeğe mnvaffalı: 

oldular. Sollum tamainııe Alman
ların eiiDe geçti. Fakat ileri h::re. 
ket devam etmedi. İaşe müşkülall, 
11caklar, lı:um fırtınaları, İngiliz 
lot'alannın hırpalama hareketleri 
'karşısında Alman • İtalyan ileri 
hareketi ilerleyemedi. Fakat 30 
Nisan akşamı Tobruk kalesine ye· 

Garbi Akdenizde: 

C<!belüttanğın mıidafası günden 
güne ehemmiyet kazanmaktac!Jr. 
İlk günlerde düşündüğümüz veç. 
hile İngilizler İspanyollara aid o
lan Elceziras, Septe ve Tanca mev 
kilerini şimdiden i;;gal etmelidir -
ler. Cebelüttarık ancak bu sayede 
müdafaa edilebilir, ve tesirsiz bı. 
rakılmak tehlikesinden kurtulur. 
158 senedenberi Cebelüttarık bir 
istila tehlikesine maruz kalmamış. 
tır. Almanların bidayette taarruz 
etmemeleri hata idi. Şimdi bu ha
tayı tamire azmetmiş görünüyor • 
lar. Bu maksadla Pirene Alman 
kıt'aları toplanmakta ve İspanyol 
fasına mahud Alman seyyahları a. 
kın etmektedir. Cebelüttarık du • 
ran bir hedeftir. Her duran hedef 
hava taarruzlarına dayanmağa ve
ya havadan emin kalmağa mec -
burdur. İngilizlerin Tarantoda İ . 
talyanlara yaptıklarını Alınanlar 

lngillzlere karıı Cebelüttarıkta 
yapabilirler. 
Cebelüttarığın müdafaasında İn. 

gilterenin karşılaşacağı müşkülat, 
Fransa ve İspanyanın alacakları 
vaziyete bağlıdır. Fransa donan • 
masını teslim ederse ve İspanya 
boyun eğerse, Cebelüttarık kara -
dan, havadan ve denizden büyük 
ve şiddetli bir taarruza uğraya • 
caktır. 

Atlas d~nizinde: 

niden bir taarruz başlac!J. Bu mu- Amerika İngiltereye gönderdiği 
harehe h311ı devam ediyor. Al • malzemeyi kendi gemi kafileleri
man • İtalyan zırhlı kıt'aları ka· le Britanya adasında teslim etmek 
lepin dış hatlarına girmeğe mu - ı yolunu tuttu. Bu maksadla Ame. 
vaffa.k oldular. Bu seferki taarru. rikan harp gemileri Alınanların 
ı:a iştirak eden kara ve hava kuv- harp mıntakası ilan ettikleri saha
vetleri daha fazladır. Vaziyet buh- !arda devriye gezmeğe başladılar. 
ranlıdır; hava bombardımanları Almanya Amerikan gemilerini de 
altında tank ve zırhlı vasıtaların 1 batıracağını bildirdi. 
taarruzlarına dayanmak çok müş- • Atlasda Almanlar hava ve deniz 
küldür. Müdafilerin önlerindeki üssü olarak hiç bir adaya sahih de
zırhlı vaıııWarla rahat<;a uğraşa • ö;ildirler. Tayyareler ve deniz harp 

bilmeleri için havadan himaye e - vasıtaları Avrupa sahillerindeki 

5 - Müsabakada birinciliği kazanacak kitaplar üç yıl müddetle okullarda 
okutulacak ve heı· ders yılı için Yurt bilghd kitaplarına" biner ve alfabe için 
de beş yüzer lira telif hakkı verilecektir. 

İltinci ı.:ıkacak kitapları yazanlara bir defaya mahsus olmak üzere birin
cinin mG('l"i!ıne verilenin bir yıllığı. ilçünct.ı, dördüncü ve beşinci· çıkacak
lara da birer defaya mahsus olmak özere kitap başına lk~r yüz lira müka
fat vcı~lerektir 

6 - ~:lüsabakaya girecek1erin eserlerinı üç nüsha olmak üzere makine ile 
ve kAJhtların yalnız birer tarafına yazı mış olarak Maarif Vekilliğine· makbuz 
mukabilinde vermeleri veya göndermeleri liz.ıındır. Kitaba konulacak resim, 
şekil, arafik vesairenin asıllannın yalnız bu nüshalardan birinde ve yerlerine 
konulmuş olarak bulunması k8fidir. l'lüsabakaya basılml§ bir kitapla girenler 
de kitabin üç nüshasını verecek veya gundereceklerdir. 

7 - l\.fü.sabakaya circnlerin eser müsveddelerile birlikte, eserleri kabul e
dildiği takdirde e.serlerini nan edilen telit hakkı mukabilinde ve her türlü 
tasanut hakkından vaz geçerek Maarif Vekilliğine üç yıllık blr devre için 
terk:ettiklerini ve kitabın o devre içb:l:ieki her basılışının son tashihlerinin 
kendileri veya kendi ..,, .. •uJiyeUerl altında tayin edecekleri diğer bir zat ta
rafından yapilaoağım gösterir noterlikten tasdikli bir taahbüt senedi verme
leri de lAzımdır. 

8 - Kitaplarda bulwıması lhımgelen pedagojik ve teknik vasıfları gös
teren şartnameler lle noterliğe tasdik ettirilecek taahhüt senedinin formülü 
Maarif Vekilliği Ne~riyat Müdürlüğünden alınabilir. Mektupla isteyenlerin 8 
kuruşlıık bir posta pulunu da birlikte göndermeleri lAzımdır. (2178-3034) 

Sıhhat memuru aranıyor 
Türk Hava Kunımu havacılık dairesi için aşağıdaki prUan lıalz olmalı 

jzere 7~ lira ücreUe bir sıhbat memuru ahnacalı:tır. 
Taliplerden istanbulda bulunanlaıın Türk Hava Kurumunda havacılılı 

mümessilliğine ve diğer mahallede bulunanların da Ankarada havacılık dai
reol ıeneı dlnktörlüğüne mürac.aalları ilAn olunur. 

1 - Sihhlye Mektebi mezunu olmak 
2 - Ya5ı 40 dan yukarı bulunmamak vr faal hizmete elveriı;li olduğu

na dair tabip n>poru bulunmak 
3 _ Şimdiye kadar çalışmııı olduğu yorlerden verilmiş iyi hal kltıUan. ı 

nın bulunma&ı. 

4 - K.Lbul edilecek olan Sihhat memuru İnönü kampında istihdam edile-
cektir. (33ı3) 

Ba.ş, Dif, lfeale, Grip, Boma.tizma 
NcTralji, Kırıklık te BütDa Ağnlamıızı Derhal Keser 

lı:oııo.- (tlacl9 3 ..... -tıııır. TAE.LITURINOl!:N SAEININIZ. 
llER Yt:RO! P1JU.IJ ICUTVt.ARI ISRARl.A iSTEYiNiZ 
• . . ' ,;.._ • . !' ...... .. .. 

P aydarpaşa Lisesi Satın Alma Komisyonu 
Reisliğinden : 

İkramiye İkramiye İkramiye 
adedi miktarı tutan 

1 20.000 20.000 
2 10.000 20.000 
4 5.000 20.000 

30 2.000 418.(00 
30 1.000 S0.000 
60 500 30.000 

120 250 30.000 
300 100 30.000 
600 50 30.000 

3.000 10 30.000 
30.000 2 60.000 

Yekfuı 360.000 

dilmeleri lazımdır. Her kara mü. 
dafaasınıft hava taarruzile birlik· 
le yapılması lii.zımgeldiğini bu 
harp tecrübeleri göstermiştir. 

Ubyada qikkate değer bir nokta 
da şudur: 

Alman • İtalyan ordusunun geri 
muvasalası hava yoluna w nakli
ye tayyarelerine inhisar ediyor. 
Böyle bir ordunun deniz aşırı ve 
çöllerde büyük bir harekete giriş. 
mesi askerlik Almıi:ııde yepyeni bir 
harekettir. Balkanlarda harp bit • 
miş olduğundan Almanlar Mora 
üzerinden sevkedecekleri hava fi
lolari~ Libya cephesini takviye e
debilirler. Mora üzerinden de ha. 

esas üslerine bağlıdırlar. Bu vası
talar İngiliz • Amerikan donanma
larını mağlup edecek kudrette de
ğildir. Atlas muharebesi Alman -
yanın tamamile aleyhine dönmüş
tür. 

lralııta : 

fi ?ı.fayıs 1941 paı.arte~i günü saat 14,30 da İstanbul Beyoğlunda Karıman 
karşısında liseler muhasebecHiği binasında toplanacak komisyonda 1199 lira 45 
kuruş keşif bedelli Haydarpaşa lisesi Neon tesisatı açık eksiltmeye konulmuştur. 

Mukave1e projesi, eksiltme Nafia Müdürlüğü Umumi, husus! ve fennt şart 
nameleri proje ve keşif hülisasile buna ait diğer evrak mektepte görülebilir. 

~~PARA 
'.\. \ BAYAT YARlŞININ 

OİREKSİYONUOUR,., -~- -" 

İngilizler, Irak hükumetinin Ber 
lin tesirile daha fena vaziyetler çı. 
karılmasına mani olmak maksa -
dile Basraya taahhüdl-ere uygun 
şekilde asker çıkardılar. Fakat I
rak hükfuneti Berlinden aldığı 
muhtemel direktiflere teb'an as -
keri harekete geçti. 2 • Nisanda 
Hahbaniye hava meydanına topçu 
ateşi açtı ve- Irak ordusu bu mm 

va ikmal nakliyatı yapabilirler. takada toplanmağa başladı. Topçu 
İngilizlerin Mersamatruh'da ne muharebesi şimdi iki tarafın piya· 

kadar kuvvet toplac!Jkları meçhul- de kıt'alarına sirayet etmiştir. Ir~k 
dür., Yunanisı.ndan jlönen birlik. ordusu 50-60 bin kişiden ibaret tir 
lrrin zırhlı vasıtaları orada bıra- Bir yerden yardım görmesi ihti. 
kıldığından _ makineli vasıtalara mali yoktur. İngilizlerin Basra li. 
lıtthalde ihtiyaç fazladır. Ameri • manında vaziyeti kuvvetlidir. İn -
kanın Hind yolile Mısır cephesine giltere, petrol mıntakasında, Filis
yardım etmek istemesi de hunu . tin sahillerinde ve Suriye hudud • 
gösteriyor. Bu sebeple İngilizlerin larında hazırlıklı butunmağa lü • 
fimdiki harekat planı; Alman - İ- ıum görmüştür. Şarki Akdenizin 
talyan ordusunu mevzii mubare • şark sahillerinde kuvvetli bulun · 
beler!e yıpratmak ve tedııfw sekil- mak İngiltere için hayati ehem • 
de hareket etmektir. . miyeti haizdir. 

Muvakka! teminat: 90 liradır. ~ 
İsteklilerin en az bir taahütte (1000) liralık bu işe benzer iş yaptığına dair 

idarelerinden almış olduğu vesikalara istinaden İstanbul Vil5yetine müracaat
la eksiltme tarihinden - tatil günleri hariç - üç gün evve1 alınmış ehliyet ve 
941 yılına ait ticaret odası vesikaları ile gelme1erl. (3044) 

Karacabey Merinos Yetiştirme Çiftliği 
Müdürlüğünden: 

Müessese lstihsalAtmdan 2000 kilo İn&iliz çim tohumu açık arttırmaya çı
kanlm~tır. Behflr kilosınıa tahmin ofunan fiyat 100 kuruştur. Arttırm.11 
14/Mnyıs/941 tarihine tesadüf eden çarşamba cilnü saat 15 de çifUik müdür
lük b1nas1nda yapılacaktır. Şartname Bursa Merinos müfettişliği ile çiftlik 
muhasebesinden her gün görülebilir. Muvakkat teminat 150 liradır. İstekli-
lerin aynı gün ve saatte çiftlikte bulunmalan. (3334) 

t.ııanı>uı Aoli:ye Birine! ~ Malıke-,sile Bankanın Marsllyadaki muhablri
:nesinden: Hl / 59 ne irsal edilmll ise de Fransadakl harp 

David Bauer - Halefi - İV'or Bauer dolayısile z.iyaa uğradığından iptaline 
.rafından istanbul1da Galatada Yolcu karar verilmesi müstcd'i Vekili Hilmi 

f!lU sırasında (Mesajeri Maritim) Hüseyin tarafından anuhalle istenmiş 
·yrisefain İdaresine mensup Teofil olmak.la Ticaret kanununun 638 inci 

:vtyer Vapuruna tahmil olunan 97 bal- ı maddesi mucibi.nce ziyaa uğradığı id-
1 eski ve yeni ip kırıntıları mukabilin- dia olunan işbu Konşimentonun 45 gün 
) alırunlŞ o~n 3 Haziran 940 tarihli ve zarfında Mahkemeye ibrazı ve ibra1 
numaralı Koıışlmento İstanbulda Ho-1 edilmediği takdirde iptaline karar veri-

...utes Bank Üni N. V. Bankası vasıta- leceğJ ilAn olunur. (4145) 

Büyik ~ihi roman:87 • . 

1
,har~ h;ırekatma ve Mehmet Aliyi 

r s· l A . N ı Öld" ·· ıd .. ? takıbe başladılar. İzzet Mehmet 

L U tan zız ası UfU U • ·Paşa kumandasında kafi asker. ol. 
_ y M Samı' K l J duğu halde Kıbrıs sularına gelıne-

yolunda büyük hattı ric'atini te
min maksadile Berutun iki saat 
ötesinde Haliis ismindeki mevkide 
bulunan askerlerini bozarak peri. 
şan eyledi. 

..., ____ _________ azan: • araye - rek Şam sahillerinde bulunan İn. 

Velhasıl, Rifat bey İstanhula ge muhafızı Mirmiran Mustafa... giliz ve Avusturya harp sefinele-
lerek gerek vukuuhali ve gerek Cidde eyaleti Bağdada ilhaken 1 rile mü5tereken Beruta yakın Cü!l 
Mehmed Ali paşanın iki gün son- Bağdad valisi Ali Rıza paşalara ye mevkiine asker döktü. 

İbrahim Paşa güç hal ile fira~ 
edip ktırtulabildi. Bu ane kadar 
reyinde duran Mehmet Ali Paşa, 

T. iŞ BANKASI 
Küçük tasarruf 

hesapları 

1941 ikramiye planı 
KEŞIDELER : 4 Şubat, 2 MaJlS. 

. 1 Aıuıtos, 3 İkhıciteşrin 
tarihlerinde yapılır. 

1941 İkramiyeleri 
1 adel 2000 Liralık = 2000~ Lira , 
3 

" 
1000 

"' = 3000- " ·2 
" 

750 
" 

= 1500- " 4 
" 500 

" 
= 2000.- " 8 

" 250 n = 2000.- " 35 " 100 
" = 3500- " •O • 60 n =•000- • 

300 
" 

20 
" 

= 6000.- " 
~ J 

İşte, Mısır meselesi bu suretle. 
bitti. Hariciye nazırı Reşit Paşa da 
niŞanlar aldı. 

Görülüyor ki, Mısır meselesi, 
tıpkı Mora isyanı gibi olmuştu ... 
Tertip hemen hemen birdir. 

Mora isyanında Ruslar, Rumları 
tutuyordu, 

ra davetle kendisine tevdi ettiği tevcih edilmişti. İngiliz ve Avusturya gemi!erin-
hususi ve gizli müsaliiha suretini Mehmed Ali paşanın ikinci müh den birer bölük asker, bin beş yüz 

Fransız kabinesinin sukutu, oğlu ve, isyanı vücude getiren Rus· 
İbrahim Paşa ordusunun bozul- !ardı. 

Babıaliye arzetti. leli geciktirmiş olmasına mebni İngiliz piyadesi, yedi sekiz bin 
Evvelce İstanbulda Babımeşi • üçüncü defa Mısır eyaleti Akka Türk askeri çıkarıldı. Berut topa 

lı<ıtte akdedilen umumi mecliste yeni valisi İzzet Me!,·~ed paşaya ı tutuldu. 
Mehmed Ali paşa müstediyatının ihale kılındı. Bu esnada Fransa kabinesi reisi 
reddine karar verilmiş, hatta Ak. Dört devlet konsolosları dahi Mösyö Tiyer kabinesi bu İngiliz 
ka eyaletinin itasından 'bile sar • son olarak kararı tebliğ ederek politikasının gösterdiği muvaffaki-
fınazar edilerek Sayda Safd ve İskenderiyeyi terkettiler. yet karşısında niha)'et sukut etti. 
Beyrut sancakları iltihakile Ak - Şamda bulunan İngiliz k.onsolo.. Diğer taraftan Suriye ihtilali 
ka eyaleti Bahrisefid boğazı mu. su ile memurları .. Mısırda asker a- şiddet kesbederek İbrahim Paşa 
hafızı SadrıeSbak İzzet Mehmed, 1ınıyormuş diyerek C0belilübrıan mü~kül mevkide kaldı. Cebellüb
Kudüs, Nablus ve Gazze sancakla. • Marunleri ile Dürzülerini ayağa nan bakimi Mir Beşir de emliikile 
rı ilhakile Şam 1!yaleti Konya kaldırmışlardı. havatının mahfuziyet ve masuni. 
müşiri Hacı Ali, Haleb eyaleti Si· Fransızlar, İngilizlere mağlup ol yetini teminle İngilizlere iltica ile 
vas müşiri Esad. muşlardı. İngiliz casuslarının gös. ordugaha geldi. 

Tarsus sancağile eyaleti ferik termiş oldukları muvaffakiyeti Nihayet Mısır askeri taraf taraf 
İzzet, vezaret rü1lbesile Girid e - gösterememişlerdi. c;özü"dü. İbrahim Pa<a şaşırmıştı. 
yalet! mülhakatile beraber Girid Dört devlet donanmaları da İngil z!er İbrahim Paşanın Şam 

ması, Suriye ahvalinin günden gü. Rumlar, Yunanistan ist:iltlalini 
ne vehamet kesbeylemesi ve bil- kurmak için Devleti Aliyeye kar. 
hassa Fransadan aldığı son cevap. şı isyan etmişlerdi. Fakat, İngiliz.. 
ta: !er Rumları benimsemek ve yeni 
Fransanın kendisini terkettiğini [teşekkül edecek Yunanistanı elle

anlaması üzerine Mehmet Ali Paşa rinde buulndurmak istediklerin -
İngilizlere dehalet etti. den Rumlara karşı Devleti Aliye 

Bunun üzerine İngilizler, Meh- ile beraber cephe kurmuşlardı. 
met Ali Paşadan Mısır donanma. İngilizler, Akdeniz sahillerine 
sının teslimini talep ettiler. Ve bu hakim olacak müstakil bir Yuna. 
suretle İngilizlerin dediği oldu. nistanı Rusya hegemonyası altın. 

Mehmet Ali Paşa da askerlerile da bulundurmak işlerine gelıni • 
Suriyeden ve Şamdan çekildi. Av-1 yordu. 
detinde SüveY,~ tarikile karmaka. BÜ sebeple, ecnebi devletleri 
rışık ve haritasız hareket ettiğin- peşıne takarak Rum asiler aley -
den geri kalan kuvvetlerini de çöl. hine yürüdü. Yunan istiklA!inin a. 
de mahvetti. Jeyhinde bulundu. (Daha var) 

. . " . . 
IDARUINI lllU• 
jKRAMIYEU 

İ$ ISAHKASINO~ 
HESAP AÇAFI 

inşaat ilanı 
I Sümerbank birleşik pamuk ipliği ve dokuına 

fabrikaları müessesesi müdürlüğünden 
1 - Ereğli bez fabrikası İvriz kuvvet santralı çift makinist evleri ve yoV 

lan vahidi fiyat esasile ve kapalı zar! usulile eksiltmeye konuımoıtur. İşbu ""' 
atın muhatnmen keşif bedeli 27.916,04 liradan ibarettfr. 

11 - F.ksiltme evrakı iki •lira m,µtabilinde, 6ümerbank binasında birl• 
tik pamuk ipliği ve dokuma fabrikalan mties~eSi müdürlüğtin<len ahnabHit• 

m - Elı:slltme 12/5/941 tarih.ine müsndif pazarte>i günü şaat ı6 d~ Nl' ..... 
karada Sümerbank B. P. I. ve D. F. mü.,...,..,.! müdurlüL<ündo yapılacaktır. 

IV - Muvakkat t<ominat milı:tan 2.018;70 hr..ıtr. 

V - İstekliler tekli! evrakı meyanına, 5im,diye kaıidr yaprrıı, oldultlat' 
bu kabil illere, bunların bedellerine ve hangi baı~ka1nr!T mua~ _tf"de bulUJ>:"' 
duklarına dair vesikalan ko)'acaklardır • 

Vr !..... Teklif m<!ktuplhını havi zarflar kapalı olarak ihale giınıi ••al 15 r' 
kadar makbuz mukabilinde Ankarada Sümerbanıc' B. P. İ. ve D.·F ınu-esse..-ı 
ınüdürlüğü muhaberat ıetllğine teslim edilecektir. 

Vll - Posta ile aönderilecek teklifler niha~et ih~fc ıaatmclen bir sJ.Ji . 
evveline kadar selmiş ve zarfın kanunl ııek.llde kapatılm

0

ış ~lması liızımdırj: 
Postada vaki olabilecek eeciloneler nazarı itibare ahnmıyacaklır 

VIII - Müessese bu ihaleyi icrada serbesttir.. (2261) (32f3) 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~..:;.--" 

Devlet D ... miryollan işletme Umum 
Müdürlüğü lıanlan 

·ı• Muhammen bedeli (2720) lira (25) kunış ofon muhtelit eb'atta ı755 it• 
Pirinç levha 13/5/941 Salı günü saat .(10,45) _onu lurk beşte Haydar~•~ 
Gar blnuı dehUlndeki Komisyon tarafından aÇık ek.s!ltme usulile satın aJı 
nacaktır. -< . ı 

Bu işe ainnek isteyenlerin (204) lira (2) kuruşluk muvakkat teının•. 
ve kanunun tayin ettıği vesaıkle birlikte eksiltme ıünü saatine kadar Komi' 
7Glla müracaaUarı ıaz.ımdır'. ~ 

Bu ite ait tariDameler Komi~ondan parasız olarak daj:ıtılınaktedıt• 
(3459) ---Hava Gedikli Nam zetlerine 

Gedikli namzetlerinden 15 - 18 yaşında olup ~uayenede k:a:ıanmt! .. 
evrakları tamamlanmış olı!nlar 5/Mayıs /1941 pazarte; •evkedılec<'kıerindetl 

bunların paıarteı saat 6 da kurumda bulunm&' ~ı n olL,nc . (S~ 

Sahilıh i:. İ Z Z E T, N~riyat Direkt(ini: Cevdd Karabiliİ" 
Basıldığı yrr: •Sou Telgraf• ~latlıaası , 


