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Akdeniz mey-
dan muharebesi· 
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/ngiliz adalarının yolı 
Ahdeni:ulen geç~; lo. 
hat unutmamak liizımdıı 
ki /ngiliz imparatorluğu· 
nun yolları Akdeniz hav· 
zasından geçer. lngiltere 
bu yolları elinde tutma/. 
mecburiyetindedir. 
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Ankara, 28 (İkdam nmha

birinden) - Türkiye ile Al
man) a arasında imzalanmış 
olan \iç· küsur milyon liralık 

ticari anla~madan başka da
ha enci miiznkercsi bitirilmiş 
olaıı on milyon liralık yeni ti
caret a11Ja~n1asıua ait mukar
rerat da bugiin parafe edil-

şimaıı Afrikada müll•m 11are1<ata sahne olması beklenen mıntaltanm haritası 

Mühim bir karar l 0 • A F~l~A DA 
Ycsan: Abidin DAVER 

Çörçilin " 
O 

ngiliz Başvekili M. Çörçilin 
son nutku, bermutat, haki
katleri gizlemek korku50na 

knpılmıyan demokrat bir devle. 
adamının söyliyebileceği şekilde· 
dir. Çörçil, Akdenizde vaziyetin i;v 
olmadığını saklamamış, fakat asıl 

harbin İngiltere etrafında cercyaıı 
edeceğini söyliyerek Aıuerikaıııı: 

ynrdımile hu harbin ve son zaferin 
kazanılacağı hakkında daima bes· 
lediği kuvvetli emniyet ve itimadı 

Amerika malze- 1 ngı l•zler 
me vapurlarını Dessie' yi 
himaye ediyor işgal etti 

tekrarlamıştır. 

İngilterenin bugün biitün çektiği 
sıkıntılar bala 1933 den 1939 a ka· 
dar irtikap edilen sürü siirü bata 
ların neticesidir. Almanya, hani 
harıl harbe hazırlanırken bir türlii 
harekete geçememiş olan İngili~ 
ricali ve İngiliz milleti, o zaman~• 
&•fletlerinin cezasını şimdi çek•· 
yorlar. İngltere vaktinde bazırlan
nuş olsaydı, 515 milyonluk koca 
İınparatorlukla harbi g~z~ ~~ııak 
cesaretini kim gösterebılırd'. · . O 
tamanlar Çörçilleri, Edenlerı dın· 

' b" bütiin lemiyenler şimdi bar ın 
ağır yükü~il onların onıuzlarına 
Yiiklettiler. 

B .. iııgilterenin Akdenizde 
ugun, ti d" Bal 

200 harp 
Atlantiğe 

. . 
gem ısı 
açıldı 

Londra 28 (A.A.) - Dün ak • 
şam, 'başvekil Çörçil radyoda In .
giliz imparatorluğuna ve .Mnerı. 
kaya hitaben şarkta Hitlerin mu. 
vaffakiyetleri ne olursa .olsun ha-

t . u"cadelenin atlantıktc cere-ya ı m .. 
yan eden mücadele olduğunu soy 

ıed .•. sırada Amerika dan Londra. 
ıgı ı· 

a çok mühim haberler ge ıyor • 
~u. Bu haberlere göre 200 Ame -
rikan harp gemisi Mihvere ait ge 
mileri araştırmak üzere denizlere 
açılmış bulunuyor. Deströyerler, 1 
denizaltı avcıları, mayn tarama 
gemileri ve yolda deniz tayyare • 

(Devamı 4 üncü sayfada) 

karsılaştı;;: ... mücadele çe ~ U:· • · 
kanlar harbi rena bir netıce ııe hı· Almanya müstemleke 
terken Mihver kuvvetleri Mısır hu
dudunu a arak Süveyş Kanal~a 
doğru taarruza geçnıiş~r:i;· .. ::; Bertin 28 (A.A.) - Yan resmi 
taraftan da Alnıanlarıntt ebe 1

11 

8
_ bir kaynaktan ıbildiriliyor: 

ık' k bir hareke e u ıın 1 · · ı · de b" r a arşı . . Kii ilk Alman siyası mahfil erın , ır 

Şimali Afrikada 
meşhur bir İngiliz 
fırkası Alman ve 
1ta1 yan kuvveti e
rile temasa geçti 

Habeşi·standa 
1ta1 yan kıtaları 
ricat ediyor . 

nutku 

Amerika ve 
Kanadada iyi 
tesir yaptı 

Çörçilin sözleri Ame
rikalıları tatmin etti 

Va;;ıı.gton 28 (A.A.) - Çörçilin 
nutku, Amf r;k~"' ,......11..,,; ;: ·~-la 

naat verici ve teşci ~İci bir te· 
sir yapmıştır. lnb. ·~ u~ ,.d

kikati gizlememesile tanındıgı i . 
çin sözleri her zaman hedefe var. 
maktadır. Almanların Libyada 
İngilizleri hezİım<>te uğrattığı hak · 
kında itirai kadar Mısırdaki as -
keri vaziyet hakkında verdiği te
minat da iyi karşılanmıştır. Niha. 
yet, hava ve deniz kuvvetlerinin 
arttığı ve vaziyetin geçen yazda. 
ki kadar nazile olmadığı hakkında 
yaptığı beyanat Amerikalıları 
tatµıin etmiştir. Amerikalılar ~
tık biliyorlar ki mücadeleye işti

rak etmişlerdir ve edeceklerdir ve 
mücadele vahim ve 'büyüktür. 

(Devamı 4 üncü sa.yfada.) 

Dünb··yuk 
·hava faali
yeti oldu 

nıiştir. 

Yunanistanda 

lngilizler tah. 
liyeye devam 
ediyorlar 

Alman tayyareleri 
İngiliz gemilerine 

taarruz ettiler 
Sydııey, 28 (A.A.) - lcra komite
si reis muavini ve maliye nazır ve
kili Sf"nder bugün beyanatta bu· 
lunarak demiştir ki: 
Yuııanisanda bulunan kıt'aları

=ın .bazılarının tahliyesine baş· 
lanmıştır. Şimdiye kadar yapılan 
tahliye harekatı muvaffak olmuş
tur. 

ALMAN TEBLlôi 
Berlin, 2S (A.A.) - Alınan ordu. 

ları başkumandanlığmın tebliği: 
Hava uvveUerI, en 

tebliğlerle bildirilmiş olduğu veç· 
hile, Pire ile Girit adası arasındaki 
deniz mmtakasında tahşit edilmiş 
olan ve cephede mağlüp İngiliz 
kıt'alannın nakline tahsis edilmiş 

(Devamı 4 iiııcü aayfada) 

•aklarından babs~dılıyo~kale ~- Alınan müstemleke nezaretinin 
~iman kuv~etlcrı Çana akim Ege ihdas edilip edilmiyeceğine dair 
gazının denız yo~un~ 

1 
h d" (Bu gazetecilerin oordukları suale ce • 

adalarını ele geçıı;mış er :~ar Mi- ve!> cevabı verilmiş ve şu cibet 
ııatırlarm yazıldığı saate k .. k dedilmiştir ki· Almanya hiç • 
d"ll" . . 1 h b . teeyyut etme· ay • . H b d 1 ı nın ışga a erı . . .. ka bir vakit müstemleke emeUerın • ı am urg a büyük 
nı~ti.) Demek ki AJ<denızın u( . • emiştir ,M,r;.,....:;,04 l 
pısını birden tutmıya ve Akden~.z- den vazgeçm . • yangın ar çıkarıldı 
deki İngiliz donanmasının bütün General Wavel 

nıuvasala hatlarını kcsmiye çalışı· M•d·ıı· • ı·şgal Kah;re, 28 (A.A.l - Orta Sark fn. 
yorlar. Gerçi, Almanya, Atlantik 1 1 ının gillz kuvveUerı umuml karargfthının 
ınuharehesi ve İngiliz adaları mu- ı d • " • • d tebliği: d d • J gı teyı Libyoda, Tobnık'da hiçbir değlşik-
harebesi gibi iki biiyük mey an· e J • lik yoktur. Sollum'da geçen akşam bu-
nıuharebesini kazanmadıkça hıı d • dudtan takriben 8 kilometre içeri gir-
lıarbi kazanamaz. Buna ;ğmen e d i ı ffi e J miş olan düşman müfrezeleri, dün, an-
İngiltere Akdeniz meydan muha· cak pekaz veyahut hiç.terakki yapma-

~~lıesini de kaybetmemek me.~bn· A kara 28 (Radyo Gaze- mı~~;hur bir İngiliz zırhlı fırkasının 
rıyetindedir. Süveyş ile Cebelutta: ı ')n E e 

1 
denizindeki Midilli unsurları yeniden d!lşmanla temas ha· 

'1k'ın sevkulceyşi ehemmiyetlerı ltesı g herleri ta· !indedir. 
tıırydandadır. Bugün henüz, Cebe· Adaaının :4lman :;d··· • l • Habe:;ist.ın'da, Cumartesi günü, mühim 
lüttarık'a karşı bir hareket yoktur; rafından ışgal e 1 ıgın~l~'ı ocssie merkezi, cenuptan ilerlemiş o
Yalnız Süveyşe karşı hareket baş· nan bir habere atfen bı aır· ı ıan kolumuz tarafından işgal edilmlşUr. 
1 ). d d '•gali dün E · ıcr ve ganalm hakkında tat;ılat 
aınıştır, Fakat Almanyanın e ın e miştih. Bu a anın ı% sır. t de''"dir BütUn diğer 

ID 1 h "k" h keti h · b · enbadan benOz mevcu &U • . evcut kuvvet er er ı ı are ele bugün ıç ır m mıntakalarda, harekat, şayanı memnu-
bırden yapmıya müsaittir. Cebe· t it edilmemiştir. niyet bir tarzda devam etmiştir. 
lüttarık'a karşı yapılacak haerket ey l)ç AYLIK "i"İYECEK TOPLAJIUŞLAR 
1 · • · • • k'fi ld Londra 28 (A.A.) - Selfihlycttar bir 
çın 150 - 200 bın kışının a o n- b d ' ö"'"enildiğioe göre italyan-
ğu ·• 1 · T h"" h k Al L • d b men a an 6' • soy enıyor. a n u ra aınf .. l n e T g ıar 0essie, mevzilerinde uç aylık yiye-
ınan kuvvetlerinin General Fran· cek ve mühimmat toplamışlardı. Şeb-
koııun rızasile İspanyadan geçnıe· f t { • rln alınması ile iğtinam edilen bu mai-
leri şartiledir. Fransadaki işgal is t i a e ı zemenin miktarı hakkında bennz malO 
ku 1 · d b'" l 200 b • mat alınmamıştır. Dessie, normal za· 

vvet erın en oy e 150 • ın d 6 bini İtalyan olmak Qzere 3f 
kişilik bir ordu ayırmak kolaydır. Amerikalı tayyareci :~"n~sıu bir ıelıirdi. 
Almanya, İngiliz adalarına taarruz (Devamı 4 üncii sayfada) 
edecekmiş gibi görünerek şimdi 80 hakkında söylenilen 
~mene çıktığı tahmin edilen İngi· .. dayanamadı ı 
lız kuvvetlerini, Britanya adaları· sozlere 
il~ mıhlamak ve kendisi İngiltere· N ork 28 (A.A.) - Meşhuı 1 
lıın kar~ısına nisbeten küçük kuv- t . e:ci Lindbergh Reisicümhur 1 

"•ller bırakarak başka cephelerde ay Y it' bir mektup göndererek 
br .. k h k ı· IRuzve e . ti! •~u areketl_er yapma. p anını . ti ·at tayyare subaylığından ıs a 
takıp etmektedır. Bu vazıyet kar- ih ) . 
fıs:nda, adalarda lüzumundan fazla 1 etmış~~· gh geçen hafta kendi 
lıuvvetler bulundurulması, bunla- Lın der sö~lenen bazı sözler do
t~n cereyan eden mücadeleye se· hakkm ~ karan verdiğini bildir
l>•rci kalmalarını ve hiçbir i~e ya- layısıle. u 
taınamalarını mucip olur. İngiliz mektcd~r. h tayyareciliğe talebe 
ınparatorluk orduları başkuman- Lınd ~rg . ve 1924 de yüzaşılı

daıılığının, İngiltcrenin müdafaa- ~!arak gı~ış t albaylığa terfi et
•ına kifayet edecek kuvvetlerden: ga. ve n~. ar~ergh'in infiratçı dil· 
fazlasından, faal bir surette i<tifa· "':ıştır. . : 1 ısile geçen cuma gü
de etmesi lazımdır. Bugün İngilte- şuııcefon .. 0 ahyur Ruzvelt gazeteci-
•on· Akd · d h b nü Reısıcum . ,..._ . ın enız mey an mu are e· t ·da Lindbergh'ı <\.A]P• 

~' 11de ku~laııdıi;ı k~v.vetl~rin _nıalı- Jed:~.n d~~ tavsif etmiştir. ~P: 
ut oldugunu Çör~ıl'ın sozlerınden peıh d Ay ikada en tehlikelı • 

~ıılıyoruz. Bu kuvvetleri, İngiliz perhea ' merilen addır. Ruzvelt, 
lıııparatorluğunun Şark nısıf kil· bir yılanat vilerr toplantısında Lind 
re · · · gaze ec e •ıııdcki kaynaklarından ve aynı aynı ,. . i düşünceleri dolayı· 

Manşta şiddetli 
hava muharebesi 

Londra, 28 (A.A.) - Reuter 
ajansının öğrendiğine göre, İngiliz 
hava kuvvetleri bugün Manşın öte 
taraiında yeniden keşif taarruzla
rıııda bulunmuşlardır, Pas-de-Ca· 
lais boğazında ve İngilterenin ce
nubu şarki sahilinde pek büyük bir 
hava faaliyeti olmuştur. Messer· 
schmitt 109 Alınan teşekküllerinin 
müteaddit noktalarda çıok yüksek
lerden uçarak İngiliz sahillerine 
yakl~tıkları ve iki defasında bu· 
lutl•r üzerinde muharebeler ol· 
dugu duyulmuştur. 

KOLONYAYA HÜCUM 
Londra, 28 (A.A.) - İngiliz ha· 

va nezaretinir\ tebliği: 
Bombardıman servisine mensup 

Yunanistandaki lnciliz kuvvetleri 
kumandanı General Vilson 

İngilizlere •• gore 

tayyaerler, Kolonyanın garbinde Balkan harbı·nı· 
bir fabrikaya ve Kolonya civarın-
da bit askeri kampa muvafiakı-
yetll hücumlar yapmışlardır. Alman tayyare· 

(Devamı 4 üııcü sayfada) 

•. 't. I leri kazandı 
Eğer yüz tayyare da
ha olsaydı netice baş
ka türlü olacaktı ' l Londra, 28 (A.A.) - Londra ııaze

~ telerl, Yunan ve İngiliz kıtalarınıa yi
&illiklerine işare: ettikten sonra in.giliz 
lerin karada ugradıkları muvaffaki-

• f 1etsizliğ1n sebeplerini ara~tırıyorlnr. 
1 Sundan Timcs diyor lı:i: 
f Başlıca sebep, müttefik Hava kuvvet 
lerinin kilayetsizliğidir. Bu kifayetsiz
lik. Yunanlstanda olduğu kadar bariz 
~ekilde devam ettiği müddetçe hasmı 
ezmek bahis mevzuu olam::ı.z. 

Niçın 1nufakkak olamadık? Muvaf
fak olamamaklıl';unızın ııebebi Yugos
lavyanın yıkılması ve Alman tank ve 

!
piyadesinin adetçe tıstünluğü değild.r 

""'l~~..'::.:..~~~-....;ı.J Bunlar da terazinin bir gözünü Alınan
: 7a lehine meylettiren Amiller arasında-
' . • 

'~nıanda Britanya adalarındaki İn- berg~~nh~ı)a:te çağın!ınadığım da: 
ll•liz ordusu fazlasından alınacak sile ı ı. ~zm fngiltereııiıı. ılır boınbardımaıı tayyanlerlnden üçü uçuş halinde 

söy !emıştı. 

l
dır. Fakat yalnız b .. ına bu imıller te-
raziyi Almanya lehine meylettiremeı

(Dnamı 4 üncü aayfadı). 

r lstanhul kadınları dün bü-
1 yük bir toplantı yaparak 
L mühim kararlar aldı 

Kadınlarımız cephe gerisinde 
vazifelerin mühim bir kısmını 

yapılacak 
paylaştılar 

Dün Parti merkeriıı-1" yapı lan içtimadan bir ıörünüş 

Ankaradaki <ıHayırseven Ba • 
yanlar Cemiyeti.nin şehrimizde 

bir şıtbesini tesis etmek ve İstan
bullu ibayanlann cephe gerisi hiz

metlerini tesbit etmek üzere dün 
saat 16,30 da Parti Merkezinde 
büyük bir toplantı yapılmıştır. 

Matsuoka ile 

Yeniden telgraf
ı ar t e a ti edildi 
Viclıy, 28 (A.A.) - 1\f.oskova-

dan bildirildiğine göre bitaraflık 
paktının tasdiki münasebetile Sta_ 
lin'le Matsuoka arasında yeniden 
telgraflar teati edilmiştir. 

Matsuoka telgraiında diyor ki: 
Paktın şu anda mer'iyete girmiş 

olması münasebetlerimizin düzel
diğinin bariz bir delili olduğuna 
kaniinı. 

Matsuoka'nın Molotof'a gönder
diği telgrafta da şöyle denilmekte
dir: 

Verilen söze sonuna kadar sadık 
kalmak hususundaki düsturumu 
burada tekrarlamakla bahtiyarım. 

(Devamı 4 üocü sayfada) 

*• • . . . 

100 e yakın münevver bayanın 
iştirak ettiği bu toplantıyı Parti 
Vilayet İdare Iley'eti Reisi B. Re. 

şad Mimaroğlu açmış ve cıHayır • 
seven Bayanlar Cemiyeti• nin 
maksadı teşekkül ve faaliyetini 

"l>evanu 4 üncü sayfada) 

Parti Grupu 
toplanıyor 

Hariciye Vekili be
yanatta bulunacak 

Ankara, 28 (İkdam muhabirin
den) - Büyük Millet Meclisi Büt
çe Eııdimeni bugünkü içtima·nda 
B~vekalet tN.tçesi!e Meclis Diva
nı, Adliye Vekaleti ve Devle• Şu
rası bütçelerinin müzakerelerini 
bitinn4tir. Bu sabah Hariciye Ve
kilinin huzurile mezkfır Vekalet 
bütç<>sinin müzakeresi de bitiril
miş ve bu münasebetle Haricirn 
Vekili tarafından harici me"eleİe
rin lnkişaiına dair encüme~e iza
hat verilmiştir. 

Yarınki fırka tcplantıs:nda dahi 
on beş günlük siyasi hadiselere 
dair Hariciye Vekili tarafından iza. 
hat verilmesi muhtemeldir. 

• . . . .., ,. "• 

BÜYÜK MiLLET MECLiSINDE 

Vakıflar bütçesiniıı 
müzakeresinde hara
retli münakaşalaroldu 

Ankara, 28 (A.A.) - Biıyük Millet linin Riyaseticümhur dairesi memur
Meclisi bugün Şcnıscttin Gunaltay'ın tanna ait kısmının değtştitllmesfne aıt 
başkanlıjı.nda toplanarak Antalya ve kanun lAyihalannı ikinci mtlzakerele
l5kenderun elektrik mticssesclerinin rini yaparak kabul eylemiş1ir. 
mahalli Belediyelere devrine, memur- Meclisin yine bugün'kü toplrıntı.sında 
tarın tahsil miıesseselerınde talebe 0 _ ikinci rnüzakerelerini yaparak kabul ey 
lamıyacaklarına VI"· et id 1 k _ !ediği kanunlar arasında Tilrkıye _ İs-' wY ~ res :ınu . .. _ . . 
nunun altıncı maddes.1nlıı. tadiline Dev... vıcre, ~rkiye __ - ~inland:ıya. ticnrct mua 
let memurlarının tevhid ve teadulilne bedelerı ile Türkiye - Ingıltere ticaret 
dair kanuna bağlı bir numaralı cetve- (Devamı 4 üncü sayfada) 

Kedi Gözlü Adam ! 
1 BÜYÜK ZABITA ROMANI !-,.--......~ 

Şimdiye kadar neşredilen zabıta romanlarının en 
güzeli olan ba eııer baştan sona kadar en heyecan-
lı aşk, cinayet ve casusluk sahnelerile doludur. 

1 

\..,---ıl\ Çeviren : M. _ FERiDUN \1--J 

1 MAVIS GÜNÜ BAŞL\YORUZ 
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evi vilik Nedir? 
Celaleddini Rumi Kimdir? 

1Kane moflanıj 
~K~şe~ı .. 

1 Yarası olan 

1 
gocunur 

yazan : z y A ŞAKIR _____ , Geçenlerde, muhtelif gazeteler-
de gördüğümiiz yazılar hakkında 

• 

- 69 - birkaç ıar etmistik. Gazetecilikter 

- Bu kitap, öyle arkaya atılıver-ı surette cevap veriyor: anlıyan veya a~lamıyan bütün va· 
r:ı.ck için ıni vücude geldi? .. Bunun _ Bizim ınemle_ketiıni7dC" (yani, ı tandaşlar bilir .. ve takdir ede~.ler ki 
i~ındeki meani; güne~in doğduğu asli vatanı olan (Özbek)ler belde- emek v_e malu'."'at mahsulu olur 
ıcrden, ballığı yere kadar (ikirleri terinde] yalnız .Unı ve şer'i ilimle- ı her şeyın haddınden fazlası saçm' 
.ilıata edecektir ... U:çbir mahfil ,e re itibar ve iltifut olunurdu. Ora- olur .. Bizde yazıcı ve gazetecinir 
,Jllecmiı olmı~acak ki, bunun için- da, (şairlik) kadar im mucip, hiç mahdut olduğu çocuklarıo bile ına 
'aeki aüzler, okunmasın ... Mabetler-. bir şey yoktu... Eğer biz; ken{i lômudur ve .• bu yiiıden çoluk ço 
.de okunacak.. ınastabelcrdc okuna- memleketimizde kalsaydık, hiç ı euk matbuatın ilk basam?.klarınr 
cak .. l>iitün milletler, bundan müs- ~üphesiz ki, 0 muhitin tabiat ve adım atmıya çalıştıkları gun ken 
tefi! oluak. telakkilerine uymıya mttbur ola- dilerini - fasulye misillü _ nimel-
Demiş. caktık. Sadece dersler okutup, ki- tc~ sayarlar .. 
Hiçbir eser sahibi, karihasınıa taplar tasnif etmekten başka. orta- işte geçenlerde yazdığımız bir-

ıııahsııli.iuc bu dcrcct büyük bir iti- ya bir eser koyamıyacaktık ... Fa· 
1 
kaç satır o kadar yerine ve zama· 

mat göstermemiş.. biç bir şair, şiir- kat, Rum bilildıaa [yani, Anadolu-, nına uymuş ki çömezlerden gocu
lerine bu kadar haklı bir mevki ve ya] geldikten sonra, burada şiire nanlar oldu. Bunlara ehemmiyet 
k1yn1et vcrmt'mİ tir .... Fakat Ceni- ve şairlere kıymet veriJdiğini an- vermenıek 13zımdı. Fakat sonra
lııı Mevliinii'nın kendi es<'rİne ver- tadık .. bh de şiire heves elıniye dan astar istemeleri tehlikesi der-
diği bu kıymet ve ehemmiyeti, bir ba~ladık. hal başı;-österdi ve bizim ıneslck-
rurur ve ta.frafüruşluk addetme· Diyor. len sayılaınıyaeak kadar toy ve a-
melidir. (Sipelısalar) tercümesinden ııak- cemi bir stajyer vaktinden evvel 

O; ilahi bir kudretin kendisine !ettiğimiz bu sözler, Cenabı Mev· horozlandı. 
bahşettiği ilhamların uaınetini li'ına'nın şairlik cephesini tetkik e- Nanemolla: 
bilmiş_ ve bunu muhitine ihsas et- derken, büyük bir elıeınmiyeti ha- - Yarası olan gocunur derler .. 
ınek suretile, ancak Rabbani \'Brlı- izdir. Ve büyük alimin, - hiç şüp· dedi ve ilave etti: 
ğuı kendisine tevdi etliği vazifeyı hesiz ki yaratılışında mevcut olan -ı - Fakat vaktinden evvel "öten 
yapmış olduğunu bildirmek iste- şairlik i<lidat ve tabiatının, bira~ horozun da ne kadar yaralı olur
ıniştir. geç inkişaf ettiğine, en kuvvetli bir sa olsun kazaya uğrıyacağı unutul-

Bonun isabetini, zaman göster- delildir. mamalı! 
nıiştir. Çünkü Mevlana'nın şiirleri (Daha var) M. K. 

lstanbulda peksimet 
stoku da yapılacak 

-~~~~~~-.. -~~~~~~~ 
I aşe Müsteşarı gapı! an tet
kikleri ve çalışmaları anlattı 
Şehrimizde bulunan İaşe Miıste- tetkik edilınış ve, elde hazır bulu

şan Şefik Soyer tetkiklerine de- nan stokların uzun müddet ihtiya
vam etmektedir. Müsteşar dün ken cı karşılıyabilecek kadar fazla ol
disile görüşen bir muharririmize duğu anlaşılmıştır. 
şunları söylemiştir: Diger taraftan muhtaç olduğu-
•- Istanbul böLgesinin ia>;e va- muz bazı maddeleri ofis vasıta.ıle ı 

ziyeti için tetkiklere devam etmek-. de getirmiye tevessül olunmuştur. 
teyiz. Bu meyanda ofisler vasıta-! Bu meyanda Ticaret Ofisine mani
sıle_ devam edılen çalışmalarda ise 1 fatura, deri ve saire ithal etmek, 
bulun memlekete şamıl kararlar için akreditıf açılacaktır .• 
alınıı:aktadır. Istanbulda vı.icude 1 Müsteşar dün öğled~n sonra Be
getıtılccek un stokundan brujka bir I ledlye İkt sat Müdürü ve Fırıncı 
de ~eksimet stoku haz:rlanması 

1 
ıar Cemiyeti Re.isini kabul edere\ 

karaı laştırılmış ve bu husu•ta e- 1 hazırlanan pehımet çeşıtleri hal: 
saslı tetkiklere geçilmiştir. Bundan j kında kendilerinden izahat almış 
başka fasulye, bakla, bezelye ve tır. Şefik Soyerin bu akşam Anka 
saire gibi kuru sel>ze stokları da raya dön:mesi muhtemeldir. ... ----~----

,..-------
Peynir-
den narh 
kaldırıldi 
Yeni sene mahsu
lünün bol olduğu 

anlaşıldı 

ıFiyat Müraka!be K<mıisyıo
nu dün öğieden ı;onra,Mınta
ka Ticaret Müdürlüğünde 
topbnarnk peynir satl§ları· 

hak..lcında ımillıim \bir karar 
\•ererek her nevi peynirler ü

zerindeki nar.hı kaldı~ır. 

Bu karara sebep de yeni se -
ne mahsulünun gayet lbol ol

masıdır. Bu mahsul piyasaya 
çıkarılmağa başlandığından 
fi_yatların daha zıyade düşece

ği anlaşılmış ''c n31'h kaldı -
rılmıştır. G<'ç<n s~neye aid 
peynırler yine ayni narh ü • 
Z'<'rinden satılacaktır. Almanya ile !Tüylü deri ihracı '-~~~--~·~--J 

birçok kıymettar eserler gibi, kısa 
bir müddet zarfında ortadan silin-
11ıemiştir. llattli, bunların kıymet 

vo ehemmiyetleri günden güne ar
tarak, iizerinden yedi asra yakın 
bir zaman geçtiği haldP, tek mıs
raına kadar hepsi, giranbaha birer 
hazine gibi muhafaza edilm.iş
İranda, Hindistanda ve halli ecne-

ti c a r e timiz yasak edildi 
( MAHKEMELERDE ve POLiSTE ) 175 bin liralık bir tif-ı Böyle_;;tiftikler ha-

Baııkıı Panayırı do
•• DU•· • tik anlaşması yapılıyor rice çıkarılamıyacak Yarın sabah ta Kartal 

Pasif korun-
denemesi ma 

bilerin diyarmda bile, yfu:lerce •• k 1 b • k 
nüshaları vücude getirilmiştir. ş u a n 1 1 r a v g a 
(Cenabı .~evlanit)nın (Mesnevi) 

hakkındaki ısabetli göriişü, şu söz-1 a 
lede de müeyyettir ... Bir gün, yi- s· " k • •k• k• • • " 
ne muhipleri ve müsahiplerile otu- ır genç, bıçagını çe ereK 1 ı ışıyı agır 
rop görüşürlerken, SÖY. Mesnevinin SUrette yaraladı Ve tevkif edildi 
kıymet ve ehemmiyetine intikal 
etmiş .. Cenabı Mevlana, hiç tered- Osman adında lbir genç evvelki 1 !11o.rga kaldırılmasına lüzum gös-
düt etmeden: gün ÜÇ arkadaşi.le beraber Balık- t·or.miştır. lpin bağlanış şekline 

_Bizden sonra, (!\lesnevi) şeyh- lı panayırına gitmiş, i:ıir miktar göre, hi.ıviyeti henüz tcsbit edile
lik edecektir. Hakikatin talipleri- rakı içip -eğlendikten eonra akşam miyen ve 35 yaşlarınrla kadar gö
ne, bu kitaıı m~it olacaktır._ MÜ· üzeri dönerlerken Osman yol ü - rilnen bu adamın öldürüldükten 
taleada buluunları ve mürekkep zerinde bir bahçeden bir erik da- sonra iple ağaca asıldığı ve hemen 
olduğu esrar ve hikmeti anlıyan- lı koparmış, bu sırada oradan ge- iki üç ay kadar ıburada asılı kal -
!arı yüksek makamlara se'kede- çen Hayık, Hampamum, Kirkor d~gı tahmin edilmektedir. Cesed 
rıek.. hakiki maksut, husule eele- ve Hıran1.la dlğer <!ört arkadaşı . .1:o"!la kaldırılmu; ehemmiyetle 
cektir. Qıınana: ahkikata geçilmiş tr; 

Demiştir. - Ne yapıyıorsu.n? Haydi erık Ceket ve para çalan hırsız 
Cenabı Mevlini'nın, eserine kar- kqıardın .. dalları neye •kırryor - Sooı kah hırsızlardan Turgud 

Almanlarla aramızda mevcut olan Harice yapılan tüylü deri ihra-
muvakkat bir anlaşıruya göre bu catı hakkında hükumetin isabetli k a Z asında yapılacak 
memlekete verilecek kitre ve keçi bir karar verdiğini dün haber al- Yarın sabah Kartalda bir !hava 
kılı teslimatı hakkında görüşmek dı~. ~vvelce yazdığ·.ı:ı:z gibi _de_rı- ! taarruzlarına karsı pasif korumna 
üzere tlün bir toplantı yapılmıştır. lerın uzcrındekı yapagılarla bırlık-ı tecrübesi vapılacalctır. 
Haber aldığım:za göre bu madc:k- te ihracına müsaade edilmesinden , • . .. . 
!erin fi,·atıarı üzerinde mutabakat sonra A ·k··ır ti" "kt Kar.ala cıvar k"()ylerde de aynı ' · vrupay~. u ıye ı mı ar- zamanda •par"§ütçülcrden ~ -
hasıl olduğundan yakında sevkiya- da yapağılı qerı ıhraç cdılmıye 1 r.unına. denemeleri yapılacaktır 
ta brujlanacaktır. Bundan başka başlanm'._Ş ve yapağ1 ihrncatı mem- ı TccrWıe esnasında tren, otıomobil: 
Almanya ile son günlerde imzala- nu oldugu halde bu musaadeden too·· b ı· -·•-·ı 
nan 200 bin liralık tifUk anlaşma- . o us, ara a ve emsa ı n .... ı va -

istifa~e eden ba_zı_ kimseler_ harice j ~ıtaları Kartal kazası :huıdudlarına 
scndan sonra bugünlerde 175 bin y.apag_ı satmak ıçın derılerıle hır- ı giremiyeeeklcrdir. Yakında Be _ 
liralık bir mukavele imzalanacak ı kt '- t b ı ı ı e ı:•raca a aş am~ ardL Bu se- şiktaş, Beyoğlu ve Kad.ıköyde de 
ve bir miktar daha tiiti:k verile- be_ple kısa bir zamanda harice 2 

1 tecriiıbeler yapılacaktır. önum·· u··z-
cektir. Bu ihracata mukabil Al- il kil k d · ı m. yo~ . o a ar tiıy ü deri ihraç dPl<; av irinde ise tekmil İstanbul 
manyadan sınai mamuliıt ithal w- edilin t -
lecektir. · ı aye ı aza arın a aynı zaman-ış ır l v·ı· t· k ı d · 

Üsküdar Halle plajı 

. Hükfı.met tıfhay_etfüylü derilerin da umumi ve !büyük tbir tecrülbe 
~acını ~n etm~lır. Hah.er aldı- yapılacaktır. Bu tecrübe, gece ve. 
gııruza gore Tıcaret Vekaletı bu tıiındüz olarak 2 sal'hada icra olu-

raca ır; n azı ayı ar ab e • a ır. a a nn evw!de 
mektedir. Bu meyanda ancak ga- 'Y,aıber verilmiyecektir. 

Dünkü ihracabmız 

l}l_~t:.McJ 
Çörçilin yeni 

6ÖZfG İ 
Yazan: Prof. Şükrü Baban 

M isler Çörçil dün Londra 
radyosunda lngiltere ve 
İmparatorluk hal.kıoa 

yeni bir hitabede bulunmuştur. 

Efkirı umumiyenin hö):ie bir nut .. 
ka )ddetle ihtiyacı olduğu nıuhak.. 
kaktır; o kadar ki geçen hafta A· 
vam Kamarasında bircok meb'us· 
lar harp halinin en çeÜn safhasın
da bulunulmasına rağmen vaziyet 
hakkında hükılmetin aleni veya 

1 gizli bir celsede izahat vermesini 
istemişlerdi. Başvekil Yakın Şark, 

Mister Eden seyahati \'e Mısır iş
lerine taallı'.lk eden bütün sorulara 
cevap venıeııin sırası olmadığı mu· 
kabelesinde bulunmuştu. Bir haf· 
tadanberi vukuat yeni. çok hızlı 

bir seyir takip etmiş ve Yunanis
tanın tam inhizamı mühürlenmiş· 
tir. Mister Çörçil esasen •Memle· 
kette harp vaziyeti yüzünden hoş
nubuzluk başgös!erdiğini söyle
mişlerdi, bunu doğrutlan doğruya 
araştırmak '~in seyahat ettim ve 

! bombardımana uğrıyan muhtelif 
şehirleri ve limanları dolaşarak 
huzur ve itmi'nan içinde geri dön
düm• sözlerile konuşmasına baş

lıyarak harp islerinin girdiği saf
hada ortalığı aydınlatmanın fay
dalı olacağına kani olmuştur. 

Mister Çörçil umumi vaziyeti 
hulasa ederek muhtelif cephelere 
göz gezdirmiştir. Nutkunda eski 
hitabelerinden ayrı yeni bir keli
me ve fikir yoktıır. Hep ilk giin· 
lerdenberi tekrar ettiği düşünceleri 
izah etmiştir. 
Mısır cephesinde İtalyanları ti 

Bingaziye kadar tardcden Gene
ral (Wavel) kuvvetlerinin yalnıı 
iki fırkadan ibaret olduğu ifşa e· 
dilmiştir. Bunun da bir kısmı Yu
nanistanm _)'ardım talebi üzerine 
Bal.kanlara •evkedilıniştir. Bu su· 
retle hem Mısır ric'ati ve henı de 
Balkan ric'ati izah edilmektedir. 
İki tarafta da gayet cüz'i kuvvet
ler kalmıştır. Bu ufak paketlerin 
bertaraf edilmesi şiiphesiz ki çok 
zor bir şey değildir. ;\Jaamafôh Mı· 
sır hudutlarında mukavemetıo nrt· 
tırılacağı muhakkaktır. Başvekil 
di~or ki: 

•Vazifemiz İtalyanları Sit-Pnaik
deo attıi'unı~ sihi bu defa d!l Al· 
manian atmaktır. Fakat bunun 
kolay olmıyacağını biliyorum.> 

Yunanistana gönderilen cü t1 
kıt'alarla Alman savletine kıu'Ş1 il büyük biıc kanaat ve emniyetle sun? Yazık değil mi! demişler, Sultanabmoo civarında oturan 

söylediği bu •özler, tahakkuk et- Oııınan da: Naııminin evind<'n ceketile dört 
ıniştir. Alh asır müddet zarfında _ Size ne? Siz ne kam''""""''· r alın 
(Mevlevi tarik)ne silik ·~lan mil· -,-,-- ıra parasını ç ış. yakalanmış, 

Ü sküdardaki halk plajının 15 
Mayısta açıknası kararlaştırılm~
tır. Diğer taraftan belediye Beşik
taş, Florya ve Yenikapı civannda 
tesis edeceği halk plajlarını bu yıl 

açmaktan vazgeçerek gelecek se -
neye 'bırakmıştır. 

yet kısa tüylü derilerin ihracatına 1 
müsaade edilmektedir. Bu husus
taki Vekalet tamimi bugün alaka
darlara tebliğ edilecektir. Romanya ile yapılan anlaşma durmanın mümkün olaınıyacağının 

hiikümlerine göre bu memlekete esasen İngiltere hiikumetince ına· 

-,onlarra (can), bu kitabJ kendile- nllZ'! demiş, hu münakaşa biraz adliyeve veri~m4, Sultanahmed 
eonra ka""""ya ;~ı,;ı;ı.,.,. etm•~ birinci sulh ceza rn.ahk~m~--ı·nde 

rine rehber ittihaz ettikleri gibi, • ..,- ~......, ..,, ~ = 
bu tarikat ile hiçbir miinasebet- Haınparsu.m ve arkadaşları Os - eorgusu yapılarak t~vl<if edilıınis -
!eri olmıyan - yine milyonlarca • mania arkadaşlarının ~rine çul tir. • 
insan da, onun mütalea ve tetki- !anmışlar, i:ıir aralrk, Osman hı - Bir kumqçı tevkif edildi 
kinden edebi ve manevi bir zevlı çağıoı çekerek Hayıkla Hampar -
ve lezzetle istifado eylem.işlerdir. sumu muhtelif yerlerinden ağır Yenipostane civarında Yüniş 

(Ceruibı Mrvlıina)nın ııurette yaralamıştır. Yaralılar kumaş mağazasında çal~n Mus-
Şairlik Cephesi Cerralwa•a hastancsıne kaldırıl _ tafa iki buçuk metrelik ll:ıir kuma

nuşlar, Osman dün adliyeye verıl- ~ lrupondur diye 60 liraya satımış, 
hy~~u';ühim bahse; şu sual ile baş- rniş, Sullanahmed üçüncü sulh , yapılan şikiryet üzerine Mustafa 

- Acaba, Cenabı Mevlana, yara- ceza mahkemesinde sorgw;u ya- yakalanmış, adliyeye verilmiş, dün 
tıbşında bir (şair) mi idi. ve şiire, pıldıktan sonra te;-kif edilmıştır. a.~liye ikinci ceza mahkamesinde 
ne zaman heves etti?... Ormanda bir ceaet mıJhakcımesine başlanmış ve tev· 

Menakpnamelerdcn anlıyoruz ki . EyUb~n ~emel1burgaz nahiye - ı kifine karar verılımiştir. 
C.:n.~bı ~frvlıina; ) aratılışında çolıı sıne bagl Ths 
hassas. çok ince ve zari( fikirli bir Ik" ·· 

1 anıye köyünde ev - Odada düttü ayağı kırıldı 
ve ı gun odun kes~k ıçııı . 

1:at olmakla beraber, - bazı diıhi mana gıden kıöyliı.le b • or - Üskıü.darda Ayazma ımahalle -
ıairler gibi - pek küçük yaşında asılı lbır insanın sallr, ır_,~agaçta sinde Rc.;sam scıkağında 22 numa-
.. l .. 1 . h tt• '--'I anınwua ol -tıır er soy ememı,.. a a tan&< duğunu gömnUşl . rada -oturan 68 yaşında Arif kız ı 

devresinde de, giize çarpacak dere-1 h be . 
1 

e,r, Jandarmaya Hatice Gülşen dün saat ıon dört 
d 

.. a r verınış erdir Hiid.iı;c tah 
ce e şıırle meşgnl olmıya heves . · • buçııkta odasında otumıakla ol -
etmemiştir. Bunun böyle olduğu, l<ıkatına müddeiurnımıi muavin - ~uitu m:ndcrden kalkaı!ken ayağ 
lıizzat kendi sözlerile müeyyeıtir. !erinden Kemal Ö,,Çoban el koıy- akılarak düşmüş, ayağı kırılım .. ' 
Cenabı Mevlana, bir gün kendi- muş, cesedi adliye dakloru Hik - Haydarpaşa Nüroone .hastanesine 

ıaİsle sorulan bir suale pek. açılı: bir met Tümer muay~ne etmiş ve kald.ırılrmştır. 

19 Mayıs programı hazırlandı 
19 Mayıs Spor ve Gençlik Bay

raım ıgunu yapılacak merasim 
programını hazırlamak üı.ere dün 
sabah vilayette bir toplantı ya -
pılmıştır. 

Tekmil ka)"lllakamların istirak 
ettikleri ohu toplantıda, o gün, vi
layet namına Taksidme Cümhu -
riyet meydanında bir rnekt<ibliler 

resmi geçidi yapılması ve ayrıca 
her kazada Halkevlerindc tören • 
!er tertibi •kararlaştırılmıştır. 

Kaymakamlar 4 Mayıs giınü tek 
rar toplanarak teferrüat üzerinde 
iirüşeceklerdir. 

Köprüler yarım saat evvel 
açılacak 

!Mevsim münasdbetile Galata ve 
'azi köprülerinin 1 Mayıs Per -
emilJC sabahından itibaren yarı -
ı~ar saat daha etl<en açılıp ka -
1nmaları !belediyece kararlaştı
ılmıştır. 

1 

kek tasavvur edemiyordu, Hallıu· Annesi ile teyzesi odaya girerler. 
ki nrşanlısı. diin geceyi yabancı bir ken ,o hemen zarfı açıyor ve içeri
yerde geçirmek işinde bulunmuştu. sinden, eline iki üç satırlık bir mek 
Zira Feridin İstanbulda gidebile- tup düşüyor. 
ceği tanıdık hiçbir yeri yoktur. aBerid, 
Böyle olunca ne olnr?.. •Bayram münasebetile alaydan 

Miiellifi: İRFAN DOOAN 
Aklına olmıyacak şeyler geliyor. üç gün izin aldım. Resmigeçiıten 

EoıleW Boman: 
7 

Acaba Ferit dün gece herhangi bir 1 sonra hemen İzmite hareket edi-
eğlenccde başka birisile..... 1 yorum. Bu mektubu acele olarak 

Kadın hem söylüyor ve hem d8 ı annem de me.rıık etmesin .. çünkü Fakat hayır, o bunu yapamaz .. yazıyorum. Eve uğrıyacak fırsatı 
titriyor. Berid keza öyle .. fakat o ona hep IMıraber clöneceğimiıi va- eskiden beri tanıdığı teyze zadesi, /bulamadım. Beni merak etmeyin 
clıdıa sakin .. yalnız, için.ten aklına detmişı:im. Beridi asla ihmal etmez. şu hal- ve mümkün ise anneme de malı'.1-
olmıyacok şeyler geliyor. Tabii 1 Meziyet Haaıın. kendi 'kendine de... Kimbilir ne gibi bir mani ... mat verin .. hasta bir arkadaşımın 
buaları teyzesine açmıyor. bilikis bir şeyler söylenerek ha7ırlanmıya Her ne ise .. elbet bunu. Feritten telgrafı üzerine gitmiye mecbıır 
enu teselli etmiye çalışıyor. lıqlıyor. Berid ise oturduğu iskeın- onu ilk gördiiğü anda öğrenecek.. oldum. Dönüşte Hkönce size uğra· 

_ Merak etmeyin le ·:ıeciğim.. leden loahçeyi ve kısmen de görü- * • • yıp bol bol konuşuruz. Cümlenize 
berbalde çıkıp gelir. Hayıli arzu "- Marınarayı seyredi~or. Fakat Nezihe Hanım, kapıdan onları selam ... 
edersen bize kadar gidelim Feridi bu, seyir4en ziyade dalışa benzi· karşılar kar,ılamaz hemen Beride Ferit 
bizde beUi)Cl'm. Uem annemin de yor. Gö·r.leri hep ayni nC>ktada dli- döndü: 
sizi çok göreceti geldi. Eğer gel- fÜllÜyor. - Kızım sana Feritten bir mek
oıiyccek olursa daha kolayı var.. Ferit düa ı- nende idi acaba!. tup var .. biraz evvel geldi .. al şunu 
alaya telefon edip sororız olur bi- Ve fİın4İ nerede l>ulunuyor? .. De- oku da, biz de ne olduğunu aııh
ter .. amma bence buna lüzum yok. mel< ki alqam tllişündüğii g,ibi, isin yalım .. 
Ferit için ayıp bir şey olur .. kosko- içinde li.kaytlik ve ihmalden ziya- Genç kız, annesinin untlığı. bir 
ca bir subaya ka~bolmuş nazarile de başka sebepler var .. onuıı tııra- nıektubu elinde evirip çevirdi. Üs
bakıp alaya ne diye soralınt .. o fıudan fazlasile sevlldiiini biliyor· küdardan ııo•taya \'erilmiş .. tarih 
muhakkak ki akşamiİstu cıkıp eve du. Kendisi tle onu deli ı:ibi &evi· 30 Ağustos .. ılemek iri diln ya:ı.ıl-

ece · a Ji le> &eci im kalk.. yorllu. Di&afaaa Feritten lıaşka er- ı ..,,... 

Birdeabire canı sıkılmıya başla
iı. O, bugün Feridi gelecek zanne
diyordu. Halbuki üç gün sonra di
yor. Demek ki bayram tatilini yal· 
nız geçirecek .. 

Odaya girip de annesine ve tey· 
zesine malilmat verince onlar da 
biraz ferahlıyorlar. Demek ki Ferit 
ihmalkar davranmamıştı. İşi acele 
oldujiu içiıı kendisi gelemeyip, an-

S b t verilecek pamukların sevkine ye- , lüm bulunduğunu tekrarlıyan h:ı-
u ara ası çarp 1 niden başlamnı5tır. Dün Romanya tip •Bu müdahalemizin Yunan 

!Rasimin idaresindeki çift atlı için 200 bin lirahk pamuk yüklet- komşularını birleştirmesini bekle· 
su arabası, '.Büvükhendek cadde - 'meğe başlanmı.ş.ır. Bundan baş- dik , diyerek askeri ihraçtan Lon· 
sinde asfalt yıolclan geçmekte olan ka muhtelfi memloketlere 200 bm dranın beyhude yere beklenus ol· 
Veli adında birlı;ine çarparak ya- liralık daha ihracat muamel<!si duğu siyasi maksadı izah ve ten· 
ralanmasına sebt<biyet v-ermis, Ve- ı-Xayıdcdilmiştir. iBu meyanda İta!- vir etmiştir. B;lahare Yunanistauın 
li 'hastaneye •kaldırılmış, Rasim yaya deri, &>manyaya rreytin, Slo !•m mağlühiyetini tetkik ederk<" 
hakkında t~kikata •başlanmıştır. · vakyaya deri, vesaire 6atılnnıstır. ltalya diktatörünün İtalyan ordu· 
---------------------------- ' suna gönderdiği tebrike temas et· 

Anadoluya gidecekler 
Beyannamelerde gösterilen yerleri değiş
tirmek talepleri kabul edilmiyecek 

ikinci kafilenin hareket günleri 
İstaı:ibulu kendi ar~ularil~ ter· j muhtelif mın takalara ~itlecek olan 

kederek Anad<ıluya gıtmek ıste - IJıoJcuların muteadd.id kafilelere 
yen vataııd"§lar hakkında hazır - Hyrılmaları suretile hazırlanmış
lanan yeni -sevk listeleri dün sa- tır._ Nakliye Komisyonu her kafı
bıll:ı vila.ye~ nakliyat lııomisyo _ lenın azlık ve kalabalıklığına gö
nuna gönderilmiştir. Bu listeler, re vapudar ayımıaktadır. Hoıpaya 

kadar gıdeceklere aid olan 2 nci 
1 kafilenin vapurları ayrılnı!§tır. 

cek m~ktupla bildirebilmişti. Fa- Bunların tıarelcet günleri !bugün 
kat evdekiler, bilhassa Berid, dün- belli olacaktır, 
dcnberi fazlasile merak etmişlerdi. 

Beridin canını sıkan bu haber, Diğer taraftan halka verilecek 
Meziyet Hanımı teskine kafi geli- olan vapur ve tren biletleri tama
yor. Hem pek mühim bir mazeret men dün sabah kayımakamlıklara 
doğrusu .• arkadaşının rahatsızlığı yollanm~ır. Bunlar, vilayet tara· 
ve telgraf .• muhakkak ki asteğmen fından hareket günleri ilan edil -
Behçet olacak.. İzmitte başka biri- dlloce peydeı>pey sahiplerine tevzi 
sine gitmek ihtimali yok .. bu dü-, olunacaktır. 1 Mayıs Pel'ŞCntbe gü 

' şüncelerini k.ızkardeşine anlatıyor, nü sevkleri ~lıyacak olan Hk ka-
sonra da Beride dönüyor: nin lbil<!!tleri ise tamamen sa -

- Ne iyi ettin de beni almıya hiplerine tevzi olunmuştur. Bun
geldin kızım hiç olmazsa üç gün laroan 'ha-sta olanlar veya ımeşru 
sıkıntıdan kurtulacağım, Ferit ge- mazereti bulunanlar lbiletlerinde 
!inciye kadar sizdeyim.. yazılı günde hareket edemedikleri 

Sonra da biraz şaka ile devam takdiroe ma?.eretlerini isbat et -
ediyor: mek sartıle muvakkaten :kalaıbi -

- Amma şimdi de senin canın 
sıkılacak galiba.. sen Feritsiz üç 
gün ııe yaparsın? .. Haydi ben an
nenle oturup çene çalarım. Ya sen 
kiminle dertleşeceksin? .. 

Yan tarafta kendisine sigara ha
zırlıyan kızkardeşine dönüyor: 

- Öyle de,iCil mi Nezihe? .• 
(Daha vn) 

lecekler, en sonra se\'lrolunacak
lardır. Mazeretsiz olarak gitmi -
yenlerin ise meıocanen nakil .hak· 
lan yanacaktır. 

' /Razı kimseler lbeyannamelerde 
gosterdikleri yerleri değiştirmeK 

istemişlerse de bu kabil taleplerin 

kabul olumnıvacağı dün !kayma -
kamlılclara tdbliğ olu~tur. 

ıniştir. Mü~ariinileyh diyor ki: •Bil 
aslan postunu sırtına alan ve bii· 
tün İtalyan milletini esarete mah· 
kiım eden adam kaplan arkad a ı· 

nın yanı basında mevki almak is
tiyerek zaferden bahsetmiştiro 
Şimdiye kadar tahakkuk edrıı 

vaziyetler istikbalin lıazırbya'-"'11!1 

yeni badirelere nazaran belki ıl• 
hafütir. Çünkü Çörçil diyor ki: 

•Mısırda karşılaştığımız tehlik•· 
!erden başka birtakım tehlikel« 
de var. İspanya ve Fas var. Alman· 
!arın Türki)·e ve Sovyet Rusya• 
ya karşı dönmeleri, Ukraynaya te
cavüz ve Kafkasyadaki petroller~ 
ele geçirmek için hareket etemterı 
ihtimali var, Karadeniıe hakim ol· 
mak yahut Hazar denizine kavuş· 
mak için harekete geçmeleri mııh· 
temeldir. Bizim vazifemiz onı.rı 
her yerde takip etmektir ve mıı· 
hakkak olan bir şey varsa o da Jlil· 
!erin Şarkta, Orta Şarkta veya u· 
zak Şarkta dolaşmakla bu ad•11 

fethedeıniyeceğidir.• 

Geçen ay irat ettiği nutkunda da 
temas edilen bu noktalar o zanı•0 

hatta Rindistana kadar uzatılan iS• 
tila imkanları dün yine sıralannıış· 
tır. 

Mister Çörçil için haklı olar•" 
bütün davanın nihayet Büyük srı· 
tanya adası davası olduğu ,e or•~ 
istllil edilmedikçe harbin bitir• • 
mesi imkıinı bulunmadığı tekr;.~ .. 
!anmaktadır. Müsaraanın bil .1

1
i
1
; 

ğiim noktası hakkında ise İıı~'. e 
Başvekilinin hitabesi .,skilcr

0
10 

_ 
• • • nazara11 daha emniyetbah tır. ~ 

çcn yaza nisbelle bugiinkiı .v"'.'\~: 
timi.zc müte~ekkiriz• Bu nıkbın 
ğin saiki ikidir: t 

t"b• A - Adada mukavenıet ter ı 
ve teçhizatı çoi\'alhlın»tır. _, 

(Devam• 4 üııcü .a.yfad""' 
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illi Şefin Resimleri 1 T a Y f un 1 
Yeni avcı tayya 
releri lngiliz iilo 
larına iltihak elti 

~-~~~~~-.. ~-~---~-
Kütahya ve Bolu Parti ve Halk
evlerinde şeref mevkiine kondu 
Ankara 28 (A.A.) - AldığımLZ telgraflar Milli Şef İfımet İnönü • 

r..un Kütahya ve Bolu vilayet Cüm huriyet Halk Partıııı ve Halkevle
tıne imzalarile tıediye etm~ oldu klan f.otografilerin merasııınle şe
~e! mevkilerine lronuLrow; olduğunu bildirmektedir. 

Çin kuvvetleri 
mukabil taa
ruzlara geçti 
Bir ç o k noktalar 
Japonlardan istir

dad edildi 

Milyarderler 
reis Ruzvelt

le beraber 

f .u yeni tayyare saa t
te 650 km. katediyor 

ileri• KosteriJm54"dir. Filmin ıuunluiu dola,ı.,,ae Melbourne 28 (A.A.) - Avus -

ı.~Y:AL:Nl:Z~~İP:ll:K:.•:ln:cmaı::•~n:•c!:•.""~-:1:ıJı:~s~l:..~·~u'.::ı:~f~~t~~~5~t.oıız~~U~ı\;tı~1 ~J.~·15~-~4:Ç:.L:5:•:e:8:.S:O:d:•::::::::::·: tralya işçi par• isi şefi Cu~tın, rad-

1ıc:::::::::::::::~;;;;~~--~--~~~~:--=~~~:--:-•iilı.a; yoda söylediği bir nutukta dcmış-

B UG ÜN 
Şiınctrye kadar gOrü len 

fılmJerle mııkayeoe edı

lemtyecek kadar heye-

T A K S l M 
51N EM A s1 N D A ...... tralyada ~aıbin idareı;i Ü 

zerinde hiç bir siyasi ihtilaf mev· 

O 
cud değildir, Avustralya işçileri 

'f RKÇE nsanıyeıın hü"riyeti içın yapıla · 

SÖZLÜ ASİ KAZAK 
cıı:nlı ve meraklı bir blm. tarihl film. Bugiin saat t 1 de ~Ui.Uı matiı1e. 

u mücadeleye devam için butü 
varlı'klaruu vermeğe a2m1etm 
buluımıaktadu. İşçi partisi, teca 
v-iiz karşısında lboyun eğmiy<!ce' 
tir. 

uvveti 
VE 

İktısadi kudret 
Yazan : HAMiT NURi IRMAK 

Y i ne radyo 
konuşmaları 

Pun Pnll •hı • saat altı Be 
)'edİ arasında ~ alb§ar yafla
cında, m, otlan birkaç yavrucak 
ca<lyoda De cöııel, De çıtır, pıtır, ne 
tatlı, ve hele ı:e tabii, ne sam.imi, 
hatti ae ae1Js konuştular; ne hoı 
manzumeler okudular. Ne otur, bu 
yavrucaklardan bir tanesi olsua, 
biras tı:lişlama, heyecanlansa, şa

'rla temin olunan gıdaStnı 90 - şırsa, lrekelese, yahut da birçok 
;alo1ımış, netice itibarile de yün, radyo lwauşııcııları gfbi, bu söz! .. 
ı apağ1, deri, tif;tik ihracatımızın rinde ra'yo tecrit ve idg.ımlan, 
ıaklaşan yeni anevsmıdeki mikta- yapm.eık radyo ahenkleri! yap•a
·ın1 geçen senelerıdekine niSbet - lardı. Ne gezer, mialminiler evde 
le kıclıartmıştır. Böylece Cüm 1 anaeleri, babaları, mektepte boca
hucryet hü.küınetiroizin senelere tarı, arkadaşlarile nasıl konuşuyor
aynlan sanayi programlarüe ku- la.,.. radyoda da öylece konuştu
ıulan muh telif fabrikalarımızın lar, Onları konuşturan bayan da 
ptidai ma00elerınin, 4!etilrneıi - bn saydığım cibetlerde o yanucak-
nin de temın edtlmiş oldugunu !ardan hiç de aşağı kalmadı. O da 
gönmekteyiz. tıpkı kendi evinde kendl çocukla-* rile yarenlik eder gibi, gayet tabii 

.. . davrandL Gel gelelim bizim Nn-
. ~urkıye Ci.imıl>uriyeti hüküme-1 reddin Artan gibileri müstesna ol-

! ının pliınlı i ·tiıh 1 1 ' kt'- - ~ . ' ~ sa ' ıma ı ı ~' mak ıizere radyoda kon~anların 
tı~aret, sanayı . programının T ürk I çoğu hali mı hala, keBdiltrini ~u 
'.1'ılletınc~ ,mtımamla, c~nla, tıaş- radyo tecvldinden, radyo aheog'n
· ~ lat!bıkı ""'·a:n_ ~en dun~a har- ı den, daha doğrusu ilanı Hürriyet 
bınde memleket1mıze rnw.-tesoa yıllarının l:ösebası nutukları sive
bir vaziye! teının ebm~ h<>ıtıangi 1 

sinden kurta~amı~orlar. Acaba hu 
tecavüze 4<arşı birinci derecede el- niçin böyle oluyor, gunün di!;c; 
zom olan iktisadi kuvvet '"e kud- saatlerinde gayet tabii konu~n dil
~ti.mizi tam manasile kuvvetlen- ler, mikrofon karşısında niçin lü
IYlil'InllŞ, ıınetin, sağlam, sarsı\ma'Z zumsuz imaleler, duraklar, gunne
!ıale. getirmistir. İktisad Zıraat ler, rabıtlar, atıflar vapıyor· ne
V_e~le_tlerinin_ bütü.n le kil;itında- den eski zaman mekte~lerlnin, mil
ki faaliyetın, aheı>gın, Ticaret Ve- kifat dağıtma resmindeki redin
kaletinin eski ve yeni teşkilfı.tın - gotlu hatibin! kağıttan okuyarak 
daki 9hemmiyeth ga)'Tetlerle bır- nutuk söylemesi gibi , un'i, dili, 
lfkte aksamadan devam ettinldi- biraz da ürkek konu~ma tavn ve 
ğini, yıüıütiilıdüğünü müşahede et- edast ile konu•u~or? Olduğu ı:ibi 
mekteyh. konuşmak. yapmarıklı konu ınak-

.. . . . tan o kadar kolaydır ki, buna in•n-
Tuı'k mılletının tarihlere :ıak - mıyanlar, mikrofon karşı<ında bir 

şedilen, dillere nMilden. nesle de6 de bunu tecrübe et,inler, görertk
tan olan fedakarlığı, .kahramanlı- !erdir ki bunda daha ziyade nıu
ğı, askeri meziyetleri, kll<lretleri vafhk olacaklardır.! 
yanında milli tbirlik, mefküre ve 

iktisadi kuvvetınin -de t.arn <>ima
sı müdafadaki emniy<!tıne dahi 
ıkat'i deJ.aili teşkil eyler. 

Hamit Nuri Irmak 

Unutulmaz Bir 

BALO GECESİ 
ZARAH LEANDER 

MARIKA RÔKK 
Rı.ıs '\fu ~ ikı inin bü' ı.n Rı.+ w11.1. can

landıran bu rılınin te\r.lmcsıne 300 kı
Jilik bir ~entonik Orkestra lle fC'vkala.
de bır bale hC'y'eti i.şlir!k etmiştir. 

Meşhur Be lekAr CA YKOFSKİ'nin 
hayatı ve a&klannı da ta.svLC eden bu 
fılmin mevı.uu gayet kuv\.·eUı ve çok 
hare-ketlidir. Bilhassa n:uu;i.k.i:ri farkl
ları ve danslaı'ı emsalsizdir. 

cMoskovada Ad.ela KlUbü salonların
da verilen muhteşem blr baloda tanın .. 
maın11 bir bestekirın valaı çahnıyor. 

Oanan Cemal. Kaygılı 

Bir makasçının 
bacağı kesildi 

Makasçı hastahanede 
tedavi altına alındı 
Evvelkı gece saat birde 64 nu

maralı marşandiz .Kartal ist.asy<>
nunda manevra yaparken maka:t
çı 35 ya.parı.nda Zeki Giinden va
gonlarıdan birinin altında kalımı.ş, 
ı;ağ bacağı diz kapağından- kop -
mL1Ştur. Biçare ma.kasçt Hayrlar -
p"'*a Nümurıe hastaneeıne kaldı -
rılmı.ş, tedavi altına alınm<ştır. 

-<r-

Kıza çarpan toför 

Bir müddet evvel Emodia adın
da ıbir kı.za olıonxıbilile çarparak 
yaralanmasına s<ıl>ep l.an şı>för 
Apootolun a:;liye a1tıncı ceza matı 
kemesinde devam eden muhake -
mesi dün neticeM>n:miş, üç gu n 
hap;ıne, 12,5 lira tazminat verıne
ıne karar verilmiştir 

Eaki bir kin yüzünden 

ÇarşıkapLCia 29 nınnarada otu 
ran kunduracı Said Athmed Ga -
!atadan geçerken aralarında eski 
bır münaferet olan Mehmed Kav 
cıya rastlamı.ş, ıka~aya tutuş -
muşlar, Meh.ıned, !bıçakla, Sai.di 
di7..kapağından yaralarmştrr. Ya • 
ralı Be)'Oğlu hastanesine kaldırıl
mış, IMehmed yakalanmıştLr. 

-::::::::::::::==----------~-====-===~==--::: Bu Yali, Mosko\ anın en güzel dan!m:'il - . I . . .. .. .. • olan NASTASCA tara!ından bii7ük bir 

l 
taınamlle avuçlan ıçllle almışlar- bu sebepten &:ını huyüktu. Hatta, ! rupalılaştııımıokla Jrurtaracaktı. muvaffalci7eue dan. ediliyordıt. Da.ıı-

r Büyük tarihi r_..n:84 • •• •• ,. ? "'J dı. Bütün kozlarını Re:ııd paşa ile Sultan Mecıd talı-ta çıktığ ı zaman Reşıd p~antn tarızimatı bayriye _ söz, bu Valsin konpoz. !törüne aşık olun-

oıırffl• cevril•n ın....
'Yiizbinı ,,,..,,, aSkerin a,Urild~ ve ınilrenhı' Tramvaya atlarken 

~ K.uıbağalıdere 
caade8inde 39 numaralı evde otu
ran 12 yaşında Hüseyin, Bo&tanct 
tramvayına atlarken düşmüş, ba

şı.ndan yaralanmış, tedavi albn? 
alınmıştır. l S ı A 

. N l Ölduruldu • 1 e>ynayabıleceklerdi. Rıeşıd efendı harekete gelmışti. sı butun Hırıstıyanlığa ve diğer : •onu gozlerile araştırmata hatlar. Di-
U tan zız ası . - 1 Froru;!Zlar da Felıhı paşaya gü- Faloat, Husrev paşa peşını bırak - mılletlere hakılrı hıyar vemı~. ~er Uıraflan. Vals Kompc>zitoru olatı 

·------------ M Samı K a raye l venıı-orlıırdı. Su. rkı Osmanlı pa- mıyurdı.ı '\ltı vuz elli senede-"er'ı ,.., .. _anlı lkAYKOt FSK! dale guzel kadınların gı;.; Yazan: · Nih · H'' • ""' v..ın a mnş tran tuv eUerı arasında gaye\ 
S _ Melmıed Ali paşaya Mıııırın 1 şası Avrupada ıyı aşı rutmuşlardı. ayet usrev . paşayı .. yere Türkleri ve Müıslümanları elined ıade gıyinm~ salonun bir kenarında es-

" u S<>neler 1!3.l'fırıda Fransamn, \ e "e &urıyemn k<l')'dıha - Reş:<l paşa bu cGnada devletın 1 vurdu. Sultan M-ecide burrıyet kı maş __ uka.sı KATERİNA'T• d''•·•·uyor 
;:7.ayırı zaptet.mek, Meh.med Alı- 1 bı)veras 1 t vcılht 1 harıd munaseb.olını tevıde ..;alışı- efkarını aşıladı. Masonlar, tmn idare olunan Türk va lanı Hıristi- ve gozlerile arai\ırıyordu . ~~· 
ı, Fransa mahınısı nazarı le yat §01'11 e e b:ı kararı Fran- yıordu İngılız!er ne J~lerse onu manasıle Iro1larında muvaffak ol- yan anasır elıle de ıdare oJunabi- ÇA YKOFSKİ'ni:ıı arialdaJt P~ r 

tı•k>nak aleni mua-venelıte bulun- ı Murahlı.a-',13~~ Fransa gızlıce l .,..pı~>'du . Ve, Osmanlı m~!Jninü muşlardı PadiŞl!ihı da ele alınış lecek.tı. M. HUNTSİNGER, KATERİNA,nın 
'<lk ak · l !ara bd , rı"' · . ,- · b ı 1 d ke d. ı lı. m sadile Osmanli!aı· a ey • sıoz . . M~med Alı p~a ara- hürrrvet ve musava• ıliını ile kur- ı u unuy-0r ar ı. Tanzimatı hayıiye bir çok şey- n 

1 

ocasında bulunduğunu haber ve 

'

'ilde şiddetle bulunmak ,;ıyase\i Babıalı tle k ıerde ıbulunuyor- tarac~aına emındı. Övle Koca Hüs Reşıd p· , tamımatı hayriyeyi lerı ortadan \r,aldınnıs bulunuvvv-- rır ve uzun uımandanben ııormedııtl <ttı nda rnun eri' ..., • ·ı· T - , -· ' e g ruşeım'<lığ, KATERINA e bu ba-
l:. sı rev paşaların an'aneperest kafa - ı ~n e Lt ı anzımall _hayri;·e ile du. Tanzinıatı hayriyeyi vüıcude loda karıııla,or. KATERİNA.NIN zovc• 

l\ı Uzakereler cereyan e<iip du- du . n<re •bulunan ha- larıle Osmanlı ülkesınin ve dev - butün Hmstıyanlar Muslüımanlar- ~etire?L'e" İngilizlerdi. goyct zengın ve o 51ralarda Ode:ıada bu 
d Y°olıdu . Osmanlı nuırahhasları I Londra sefarelı ııaf Reşıd. pa~a ulam , k 1 la btr a.Y"arda olarak devlet iize - İngıltcre, tanzimatı hayriv. eyi lunan MURAKİN ıse Ba'odan bir gece 
a daıhıl olarak bır konferano; ak- ıic~e nazırı Mus a ·· ı··• !!'tının kurt ıya<:agına anı 0 

- rinde lhak almıs olu'l'Ol"laroı vve ı habttslzc.. Mo.,kovaya c~tır ve ~ . '·' . f bht pa~ cu - ' · · ilan e:tınmekle. Fransa ve Rusya-

~ılme;;ı dıişunulıcW.. Bu vazıyetı ile Parıs sefırı e \ ııı<>lerdı. muştu. Artık . Osmanlı vatanı Ruanurı, ~an ını evınde bul>ma7ınca aramak 
I t 

r;oula ge ı y ya da.~be vunm~ oluyordu. Os _ L' "'ü 

1 
nalına hem mıhına vurarak ' tebrik , ic ı n 9 a n Fakat, HiiRrev pa a, Reşi.d pa - Ermcnınin. Bulgarın, Sıvbın, A - zere ADELS K vo Bal•>suna gelır. h~,· ıt .. "-•letı Alıven.n e 1• manlı hüktıımelini, ıslahat ve tan- Halb lı:J KATERJ.NA CANKOFS 

. .., ere vucudlandıı'dı. R~şid p• ·a, ..,.,. · . şaya düşmandı. Ha· ta. Reşi.d efen- rabın. U ahın. Arnavudun. Boş - . ll I ile 

Sebze haline vapur iıkeleıi 
yapılacaJ. 

Hali<' vapurları yobcularını art
tırmak için yeni bazı tedbirler dü 
şünüknekledir. Bu meyanda Köp
rü - Elyi.ıb arasında de>ğru scferl:er 
yapılıp zamandan tasarruf temin 
olunae&ktrr. 
Dığer taraftan bt»ıa.ssa ~u mev 

s•mlerde faalıyeti çogalan sebze 
\•e ııneyva halinde yeni •bir LSkele • 
yaıpılıması için de tetkıklere geçil
mi}tir . L ••!'hasıl D~leti Ali""' murah - mu ,kıil bır zaınanıorla harıcı)F· e tuh-ı di Viyana eefaretınde bulunurken nağın ılh ... herk.-sin mü.ş\erl'k va- zbunat salı! a.sılna gıren başlı başına beraber Baloyu terkelmı; bulunuyordu n~s · ' '--'·• a alını.ştı. e .. ~ f --"- · . . .. ır var ık o ara.k gostermek · t' İile, yarın akşamdan ıtibarel\ Sü-

. ı Nurı efendi (H. 1256) sene- 1 nıurunu ;kt....,...ın al ğLna Sultan Mahmu... Reşid e enumın tanı ıdı . ve ,bijyle olmakla <beraber VO<d ıs L - '>l:ER sinemasmda g<i•leril~k olan bu 
811>de AvuBtury~ ve Prl.18Ya (Al - paşa ela atıkaıru a.dlıye az ı ~uk efikarıle dolu olduğunu, bütün Hıriısti~-anlar devlet w or- • u. !ilmin bu kadar gıizel ve hre.ltet!ı bir Otomobil laıtiii t e-n:iah 
~<tıı) murShhuları da bulunu - J •. ayın olundu. . erek Reşid H>rıstiyanlanı M~lümanlar _gtbi du iç~ne bir ~a.tancfıtş gibı _da'lıil İngiıtı;re. tan'lJmatı ha7riye ile mevzuda olmakla beraber ıemsı! hey'•- . . ~u. Gerek Fettıı. paşa. gFe<tıhi paışa müsavat verı:ıek ıstedığını bı~ı- \ obnaga ve butun ~ara sMıib ol-

1 
Mellmcd Alı. paşa usulu idaresine uin b .. inda 6ineırumm iki buyuk ve Yenı bir parti halinde gelmiş o-

' lngi!izler ıbutun Avrupa murah- pa.;a mason idı\er.. . tu Re- ğinden onu i.dıama ıbıle mah'küm \mağa hak kazanm!$1aroı . Ar•ık d e nevıma bLr darbe vurmı.ıış otu- uzel _ Yıldızı ZARAH LEA.'IDER ve lan 186 otorncıbil liıstığ nin tevzi-

.. rını ele alm><lardı Fru•ı6ayı FransLZ ,.,.. . ·n•isalb ey emiştı. vrııp aşac-. ı . . \yor u. n u nmast u em- a e e va.p ı ıştır . Ya-
Q ,_ . •-alarına mensup · 

1 
. · A alı! _ ... id 'k? d IAR!KA IlÖKK'u b ı b 1 atı dun vıı· :y Jm 

fa! ... · · . ... ........ \oca , arına ı ' . . . . sals film' · k ı ı 1 k d •no "--"-
la nız bırakt ı Butiin murahiıas- şid paşa 1"":İ1ıer .R~ıd pagayı Hiıısrev paşanın Reşid efendıye Reşid paşa, vatandaşlarıru Av - (Daha var) ız . . uun ıym• n arttırm.ıkta ın a _.,,, o.....u.....,ı\ • ığinin da-tuı 'kaıarı şu idi; etm'!Ştı. n.i' ' "" ae1=lerı gauetmc .. led.ı.r . ha 2elecegi ğreni~ ı.r, 



SAYFA 4 -
Dün büyük hava kadınlarımız mil 

faliyeti oldu Ji vazife başında 
(B•ş tarafı 1 ind sayfada\ 

Holandada işgal a 1 tındaki araz ı 

de, Ymiden'de havuzlara hücum
lar yapılmıştlr. 

Fransada Breta,gııe sahilleri a
çıklarında, bir düşman karakol ge
misine bombalar isabet etmiştir, 

Londra, 28 (A.A.) - Bertin vc 
Kiel ve Bremen'den sonra pazar 
gecesi Hambur.g'da da İngiliz ha
va kuvvetleri tarafından yeni V<' 

~k kuvvetli bombalardan atılmış

tır. 
Bombardımanın neticelerinden 

bahseden bir pil-Ot bir volkan indi
faına benziyen büyük bir alev sü 
tununun yükseldiğini ve bilahare 
kırmızı bir alev halini alarak en 
aşağı yarını mil genişliğinde b ir 
sahaya yayıldığını söylemiştir. 

Bombalardan birinin infilakını 
15 kilometre uzaktan görmüş ola!" 
bir pilot da, infilakın yıldırım sür
atile vulrubulduğunu bildirıni§tir 

~ 

Afrikada 

(Bat tarafı 1 inci sayfada) 
anlattıktan sonra hayır işlerinde 

daima ön safta bulunan İslanbul. 
lu ·bayanların ·bunda da şevk vE 
hızla çalışacRklarını t1'1barüz et -
ti~tir. Müleak>ben toplantı i -
çin bir riyaset divanı intihabına 
geçilerek Reisliğe bayan Hay::-iye 
Lütfi Kırdar, ikinci reisliğe ba • 
yan Hasene Ilgaz, katibliğe de 
HeY'beliada orta mektt<b i müdürü 
bayan Şaziye int iıhırb olunrnuşlar. 
dır. 

BilAhare Bayan Hayriye Lutfi 
Kırdar 'rursiiye gelerek riyaset 
divanı namına bu intihaba teşek
kür etmiş ve: 

- <Milli Şefimizi n sayın reli • 
kaları Bayan Mevh>be İnönünün 
Reisliğinde bulunan • Hayırseven 
Bayanlar Cemiyeti> bir beyanna
me ile Türk kad .nlarını vatan mü
dafaası için çalışmağa davet etti. 
lstanbulım münevver ve hayırse. 
ver kadınları bu mühim ve mu -
kaddcs davetin etrafında toplan
mıştır. Ve bizler vatan müdafaası 

Cb.t tarafı 1 inci sayfada) i$]erinde vazife, iş bölü.mü yapmak 
Londra, 28 (A.A.) - Dük D'aoste üzere buradayız.. diyerek şuurlu 

ordusunun Habeşislan'da kendisine çalışmanın bu işlerin en başında 

iKDAM 

Büyük M. Meclisin e 
(Ba~ taraiı 1 in<'İ sayfada) ğ1L e~k ı mimarı ve sanat vası flanr: 

tnla şmasının U\'Uncil maddesinin tav- muhafaza ıuret ıl •• tamir etmek için b ı 
r. hı ne, Tilrk - Alınan hı u .... i anlaşma- n ı iınarımıı.a bunu te•kik e ltirdik . ı·ap
ına müt daır not.alaru1 tasdikine ait tıgı tetkikatı ile iktifa etn ıwd. k . Onun 

-.anun 1<iyihaları ve Türk iye ile Bul- üzerinde Topkapı sarayı m üzesi mü
;an~ta.n , HollandJ:, İ sviçre, Bc1çika ara dürGnün riyaı;etinde ve evkaf J:>aş mi
ıııda mevcut ticaret ve ted iye an1aş - 1 marı Bay Nıhad ı da alarak bir komis
malarınw takas müddetlerinin temdit yon teşkil ettik . Üç miınar ve eski e
_'<iilnı eleı ine ait kanun JAyihaları da serleri Dilen bir arkadaştan mürekkep 
bulunmakta idi. bir komisyonun bunlar da bir rapoı 

Meclis bll$ıdan sonra Devlet deniz hazırladılar. Bu raporu tatmin edicj 
yolları İşletme Umumu J.füdür1üğlıntin bulduk takat bununla da iktif:ı etme-

940 bütçesinde değişiklikler ,.apı1rna- dik. Eski eserleri bilb.as!':a bizim mem
.>ına .ait kanun ile vakıflar umum mü-1 leketiınizde tetkik etmiş ve kıymetli 
llirlüğtinün 19•1 büt.çesinln müzakere- tiki büyük cilt yazmış, Çoğumuzun bu 
;ine geçmiştir. msai.$ındcn haberdar oldllğumuz Fran-
Vakınar Umum Müdürlüğü bütçesJ s12 Profesörü Gabriyel'c bu raporu 

. ıze ı-inde ı;öz alan hatipler Evkaf İdare- gösterdik. Ondan da ayrıca rapor aldık. 
inin mesaisini ve başardığı eserleri Bu su.reUe 1ıtin tetkik.at saihasmı bitir

lakdirJe işaret ederek bazı temenniler- dik. Bu iş bittikten sonra çını.erın t~ı.. 
te bulunmuşlardır. Bu arada Refik çini ku11anarak yerlerine konulmas ı 
5evket İnce ecdat ile yaşayan nesil a- imk!Jnsızhgını görtincc evka.fla temas 
ra5:ında irtibat tesis eden bu milesse~e- ettik. Arzettiğim gibi evvelce yapılan 
nin müzelerle arşiv daireleri te~ls ede- tamiratta kullanılınış olan çinilerden 
rek evkafa ait bütün müessesatı evrak istifade ettik. Varn1ı.ş, evkaftan salın 
ve vesaiki muhafaz.::ı h.ususund~ gös- aldı~, Şimdi tamirata başlanmıştır. Bu 
terdh?i alakayı kaydeylemiş ve Türk j ~mırat. arka~aşımın dediği gJbi bozuk 
hayırseverliğinin ve Türk siyast idare- bır yerı alelıtlak düzeltmek suretinde 
sinin blrer vesikasını teşkU eden va- değil, tabiri mahsusu ile restore etmek 
kıfnamcler ya:rı1arını ileride okuyabi- yani ilk yapıldığı zaman, hangi mimari 
lccek mütahassıs1ar yeti~tirmesi temcn- vaı:ı!ı haiz ise elimizden geldiği kadar 
nisindc bulundurmuştur. eldeki mUtahassısların ,tikirlerindctn 

Feridun Fikri C"Bfngöl>de baz~ türbe istifade ederek ~ ta~da ihya etmek 
lere büyük camUerde tesadü1 ttiğ. yolundayız. Tamıre filen başlanmıştır. 
nokı::anlara işaret eylemiştir e 

1 
l\'1aaril Vekilini takiben kürsüye ge

Ziya Gevrer Etili Yeşilca~f ve tür- len Oımıan. Şev~i ınu~ağ .Konya> Bur 
besinin tamiri meselesi üzerinde dura- ad3'.:1 Yeşil:amı ve Tur .. belerinin ~miri 
rak bu tamir işlerinde dik.katli ve has- safhala~ı et.alında malumat vermış ve 

r T. iŞ BANKASI 
1 Küçük tasarruf 

hesapları 

1941 ikramiye planı 
K.EŞİDELER : 4 Şubat, 2 Mayıs, 

1 Agu:ıtos, 3 İkincitesrin 
tarihlerinde yapıl ır. 

1941 ikram.iyeleri 

1 adet 2000 Liralılı: 
3 " 1000 "' 

1 2 ti 750 " 
4 " 500 ti 

8., 250 u 

1 35 u 100 o 

HO,, 50n 
300 " 20 " 

= 2000.- Llra 
= 3000- • 
= 1500- " 
= 2000.- ıı 
= 2000.- " 

= 3500- " 
= 4000- " 
= 6000.- H 

29 - Niaan - 194 

İDARl~İNt BİUll 
iKRAMİYELİ 

1$ BANKASINDA 

Devlet 

HESAP 

Demiryolları İşletme Umum 
Müdürlüğü İlanları _ 

-

Muhammen bedeli (2220) lira olan2 adet eleıtlrlkli küçük tip •eyyar kaY• 
nak makinesi (30/4/941) Çarşamba günü saat (14) on dörtte Jlaydarpaşaıı

Gar bin:ı~ı dahilindeki komisyon tara!ından pazaılık usulile sa'bn alınacaktır. 
Bu işe girmek isteyenlerin (333) liralık kat"! teminat ve kanunun ta:ri" 

ettiği vesaik.le birlik~ pazarlık günü saatine kadar komisyona müracaaild 
lazımdır. 

Bu işe ait şartn&meler komisyondan parasız olarak datıblmaktadır. 
(3235) 

. .:- - , .,_ ) . ' .. , . . . ..:· .. '" ..... ~~ ' 

son tahaşşüt mevkii olarak aldığı Des~ l 
ıie • ki bugün İngilizler laratından a- bu unduğunu söylemiş, gelenlere 
~ bulunmakladn- • Adisababanın teşekkür etmiştir. 

d 
1 

bu tamırler esnasında yapılmış oln ha 
.ı:ıa s a~•ranı ma.sını ve Lapseki'de Çar~ taları zikrederek bunların islAhı il; .. --=--'==~-=~~----
daktakı meşh~r .K~rv~nsarayın madd1 hıali aslilerine irca ed.UmelerinJ iste~ ı 
ve mane\.1 degerı tizcnnde durarak bu · ·tl 220 kilometre ılmall §arltisinde bulun- Müteakiben Bayan Hayriye Lut 

ınaktacln-. Dessie üzerine İ1111lliz hüeu- fi Kırdar rahatsızlığı sebebile r; • 
~u, 4 ve 5 Nisanda bitirilmiş olan Adua yaseti ikinci reis bayan Hasane IL 
ve Adisababanm alınması harekAtının 
ııebcesinde inlciJaf etmııti.r. gaza terketmiş ve ikinci reis An-

Dessieloin sukutundan snoTa, itaı- karadaki cemiyetin nizamnamesi
ranların iki mukavemet merkezi kal· ni okuduktan sonra yapılacak ;ş.. 
ınıştır. Bunlar, Tana göıünüo ıımalinde !eri anlatmıştır. Bayan IIasene n
Gondar ve Adisababanın cenubu gar-
bWnde ıımma'cln-. Dessie'deki İtalyan gaz bu meyanda İstanbullu bayan 
lruvveUeri şimdi, Fransız somalisi isti· ların vazifelerirıin gönüllü hasta
lwnetinde prka doğru rlc:ıta teşebbüs bakı<:ı kurslarını takviye edip ço
.ıeccltlerdir. Fakat bu rlcat hattı, ar- ğaltmak, sargı, ilaç ve her nevi 
tadan ke::;llmek tehlikesine maruz bu- d.k. 
lunmaldadır. Ve yahut bu İyalyan kuv- ı "!§ işleri hazırlamak olduğunu 
'l>etlerl, Dessle'nin fimaline giden yolda söylemiş fakat, bunlarla iktifa o. 
lı:açmalanna devam edeceklerdir. Fa- lunmıyarak, ileride, pasif korun • 
lı:at bu yol d• Dessle'den 300 kilometre ma, sığınak gibi muhtelif cephe 
mesafede bti.7ük Ambaalagi labil kale- gerisi hizmetlerinin de nazarı d k 
ili Qzerme ta:z;yl!derln; icra eden ve ~i-
malden ileri.iyen İngiliz motör!Q kuv- kate alınacağını söylemiştir. 
....,ııerl tarafınadn tehdit edilmektedir. Bu izahattan sonra toplantıya 

Kahire 28 (A.A.) - Röyter bil. • beş dakika fasıla verilmiştir. İkirı-
diriyor: ci celsede Bayan Hasene Ilgaz, 

Sata!ı.iyetli mııılıfillerde bugün Ankaradaki cHayırseven Bayan -
beyan olunduğuna göre, 'Mmrın lar Cemiyeti. nizamnauesinin nor 
hudud şehri olan Sollwnun düş • mal ·bir zamanda hazırlanmış o
man elinde bulunduğu zannedili - duğundan 'bugünün idıtiyaçlarınıı 
yoz:. nazaran eksik olduğunu ve yeni. 

Matsuoka 
(Baş tarafı 1 inci sayfada) 

Bizin de ayni tarzda hareket edece
iuı ızden şüphe etmemekteyim. 

Tokyo, 28 (A.A.) - Reuter: 
IUriciye Nazırı Matsuıoka Avru

pa seyahatinden avdeti münasebe
tile tertip edilen bir toplantıda 

Sovyet - Japon paktına temas e
derek çunları demiştir: 

Bu pakt Japonyanın halen kar
fllaşmakta olduğu zorlukları iz<\}e 
etmiş değildir. 

lngilizlere göre 
(Baş tarafı 1 inci sayfad '} 

lerdi Muvnffaltiyel!ıizlitimizin yegine 
izahı şudur: Müdafaa eden taraf ma
haill bava üstilnlUtürıil temin edemez
se, 7aşad1ğımız modern şart.ıar içinde 
karada hiçbir cephede tutunulınak lm
Jtinı yoktur. 

den bazı maddeler konulması icap 
ettiğini söyliyerek; hu.günkü har
bin yalnız cephede ve orduya 
münhasır olmadığını, cephe geri
sinde de •kadın ve çocuklarımızın 
faaliyetle çalışmaları icap ettiğim 
tebarüz ettirmiş ve ha11bin ror • 
lıııklarına, acılarına karşı kadın • 
!arımızı manen hazırlamak üzere 
köylere kadar gidilerek konfe -
ranslar verilmesinin, herhangi bir 
harp vukuunda hük<ımet teşkila
tına yardımlarda bulunulmasının 
otomobil, ka:nyon gibi vesaiti kui 
!anmanın, kimsesizlere bakmanı:ı, 
yetim yavrulara yer verecek aile. 
leri teSbit etmenin bayanların e. 
sas vazifeleri cümlesinden ·bulun
duğunu beyan etmiştir. 

Müteakiben söz alan bayan İ'ffet 
Halını Oras nizamnamenin geniş
letilmesi işinin bir an evvel yapıL 
masını istemiştir. 

Bayan Şükılfe Nihal de, babası 
aile reisi askere giden kimsesiz 
yavruların himayesi işile de bil • 
hassa ve ehemmiyetle meşgul o
lunmasını temenni etmiştir. 

Bundan sonra idare hey'eti in
tihabına geçilmiştir. Yapılan in • 
tiıhapta idare 'heyetine Bayan Lut 
fi Kırdar, Safiye Hüseyin, Naile 
Tevfik Sağlam, Semiramis. Hase
ne Ilgaz seçilmişlerdir. 

Bu ara lbir aza ıbayan Halide E
d>bin Anadoluda Milli Mücadele 
yıllarındaki hizmet ve faaliyet -
!erini tebarüz ettirerek Halide E. 
dibin de idare hey'etine namzed 

ta ihl 
. mış r. 

r eserın bir an evvel tamir edil-
mesini istemiştir. V~ U~_um Müdürü Fahri Ki-

Hclti 1 . per Yeşilcamıın tamıruıde .) , s 
P erın bu b~yanatını takiben kür olan yanhşhkJan tetkik ettirece ~inJ· · ~e 

sOye gelen h-faarıt Vekili Hasan Ali hakikaten böyle bir c,. b l g d ~ 
Yücel Vck;ilet!n Yeşilt°'rb 1 ta . l ~Y u un ugu 
1 

.1 ik' . u en n mır ı takdjrde bu hataların ta~hih olwıacağı 
şı e ı !'eneye yakın bır zaınandır meı nı söylemistir 
ı?ul olmağa başladığını işaret ve bu tilr- · 
benin 25 sene önce yapılmış olan ta- Bu izahati müteakip heyeti urnumi-
mirinden bahsederek demiştir ki: yesı ilzerindekl müzakere kfı.fi görüle-

rek maddelere geçilmi_ş ve kabul olun
Biz Ziya Gevrer arkadaşımızın bu- muştur. 

,yurduiıı g ı hi t>ir r"'!" fora:-yon yani ale- MccLo> gelecek içtimaını çarşamba 
ftk blı- Çini tamir etmek sureliİe de- günü yapacaktır. 

Yunanistanda jAkd · (Baş tarafı 1 inci sayfada) d,. e nhı Z mbey: 
bulunan nakliye, levazım ve hima. c.. n mu are esı 
ye gemilerine karşı tahrip hücum- (flaş tarafı ı inci sayfada) 
!arı yapm:ştır. Bu suretle 26 Ni- birliklerle takviye etmek icap eder. 
sanda, Yunan sularında, cem'an İngiltere, bu sütur..arda birçok 
48.000 tonilato hacminde 11 gemi defa yazdığımız gibi, Akdenizde 
batırılmıştır. Bundan başka, Giri- kullanılmak üzere, bir sevkulceyş 
din şimalinde bir İngiliz kruvazörü ihtiyatı teşkil etmek için her türlü 
ve diğer 19 gemi hasara uğratıl- fedakarlığı yapmak ve her güçlüğü 
mıştır. yenmek mecburiyetinde idi. Bu, 
Yunanistanın ve Mora'nın mer- miimkün olsaydı, Balkanlar bu şe

kezinde kalmış mıntakalarm te- kilde kaybedilmez ve Mısır ikinci 
mizlenmesi i~in Alman ordusu k:t- defa tehlikeye düşmezdi.Bugün ar
alarının hareke lerl, evvelce tesbl tı sevkUJceyş lhtıyatı değil; cep
edilmiş plan mucibince devam ey- helcrde hemen müdahale ve müca
lemekt,~dir. Alman hava kuvvetleri dele edecek kuvvetlere ihtiyaç 
teşekkülleri, Tripoli'de Argos mın- vardır. Tekrar edelim ki İngiliz 
takas•nda düşman kuvvetlerine adalarının yolu Akdenizde değildir 
müessir surette hücum etmiştir. amma İngiliz İmparatorluğunun 

Şimali Afrikada, Tobruk'ta düş- yolları Akdeniz havzasından geçer. 
manın yaptığı ileri hareketler kı- İngiltere bu yolları elinde tutmak 
rılmış ve düşmana ağır zayiat ver- mecburiyetindedir. 
dirilm~tir. Alman ve İtalyan pi- Abidin DAVER 
ke bombardıman tayyareleri, 27 
Nisanda, avcı tayyareleri himaye
sinde Mersa-Matruh'ta İngiliz top
çu mevzilerine hücum etmişler ve 
tam isabet eden bombalarla iki ba
taryayı susturmu~lardır. 

İTALYAN TEBLlCt 
Roma, 28 (A.A.) - İtalyan or

ıhılan umumi karargahının 327 nu
maralı tebliği: 

Hava teşekkülleri ve Siyah göm
lekliler müfrezeleri bu sabah Kor
fu'yu işgal etmişlerdir. Makineli 
bir pivade taburu Preveze'yi işgal 
etmiştir. 

Şarki Afrikada düşmanın tazyi
ki ve k·t'alarımızın kahramanca 
mukavemeti devam etmektedir. 
Dessie tahliye edilmişttr. 

!ar azalıkları için yapılan intihap. 
ta da 'bu kollar şu şek.ilde teşek -
kül etmiştir: 
Neşriyat kolu: Bayan Halide E

di'b, Bavan Şüküie Nihal, Bayan 
Halide Nusret. 

Çörçilin nutku 
(Ba1 trrr" 1 inci sayfada) 

Ottawa 28 (A.A.) - Çörçilin 
nutku bütün Kanadada büküy bi: 
alaka uyandırmıştır. Resmi mah
filler nutuk hakkında mütalea yü 
rütmüvorlarsa da başvekil Mac • 
kenzie King bugün mecliste harp 
hakkında beyanatla bulunacak -
tır. Çörçilin nutku ha11bin muzaf
feriyetle neticeleneceği hak>kında 
İngilizlerin beslediği kanaati ve 
İngilizlrin cesareti için bir ilham 
kaynağı olacaktır. Ortaşarktaki 
acil vaziyetin memnuniyet vere • 
cek bir manzara arzetmemekle 
beraıber bedbin olmak için ortada 
bir sebep görülmemeıktedir. va. 
ziyet cesaret ve hareket icap et -
tiıımektedir. 

Mühim bir karar 

Muharebeyi Alman bava kuvvetleri 
kazanmıştır. Bidayette Alman hava kuv 
ve-Ueri, Bulgaristanda k~1i miktarda 
hava me7danlan bula.madıklan için e
pey müşltill;iUa karşılaşmıilardır. Fa
kat bir ay sabırla çalışarak kat! an ge
lince o kadar tayyare uçurabildiler ki 
~unlar her yerde kendilerini göstererek 
m.Ostahkem mevzileri ve dağ1ardaki 

topçu mevzilerini berhava dar vadaerde 
tankları., ınakliye kollarını bombardı
m.ın ve durmadan münakalatı, üsleri, 
depolan. tayyare meydanlarını, llman
lan ve deniz nakliyatını bombardıman 
etmfşlenh.r. Dü.şman tayyareleri bizi 
ve Yunanlıları bir an bile rahat bırak
madılar. Bunnu önUne ancak avcı tay
)"lreleri geçebilirdi. Filhakika Alman 
bombardıman tayyareleri İngilız hava 
kuvveUerinin Splttire ve Hurrıcane ti
pindeki avcı tayyareleri karşısında da
yanamamaktadır. Tayyrelerimlz aynı 
şeyı Yunanıstanda neden yapmadılar? 
Çilnkd Yunanistanda bir avuç avcı 

tayyarP~iz vardı Yunanistanda cere
yn eden muharebelere şahit olan bir 
zrı t geçen hafta demişti ki: c-100 Hurri
cane- tayyaremiz daha olsaydı düşmanı 
mağlup ederdik.• Bu btı-lki bir hakikat
tir. Şayet 100 yerine 200 nvcı tayyare
si daha gönderilmiş olsaydık belki Yu
ıoııı]:l\'Yanın da bir kısmını kurtarabi~ 

Çocuk d~ürmenin önünü al • 
olarak ithal edilttnesini, istemiş • mak ve doğumlara yardım kolu: 
tir. Buna karşı söz alan bayan Me- Pakize, Hüsniye, Fatma, Hatice A .. 
litıa Avni, bayan Halide Edubin çıkalın, Perihan Cemil. 

(Baş tarab 1 inci sayfııda) 
leri, İngiltereye mal götüren va. 
purların mutad olarak tuttukları 
deniz yolunda devriye geziyorlar. 
Bu gemilere diğer harp gemileri 
de iltihak edecektir. Çörçilın de • 
diği gibi, •bu Amerikan gemileri, 
harp mınıakası haricindeki saha
da muhariplere ait denizaltıların 
veya harp gemilerinin mevcudi
yetinden bütün memleket seyri • 
sefainini haberdar edeceklerdir. lik. 

Gazete, havacılık saha~ında yeni ve 
barhin ancak böyle gayretler bahasına 
ta7.anılabi!P«>ı!ine işaret ederek Ame
rikanın yaptıiı yardımdan memnuni
ye:tle bah~etmektedir. 

Ob~erver'de Garvin diyor ki: 
Benzeri g rfılmedik bir Endüstri flY

reti sarfetmeklitfmiz zamanı gelmi.ştir. 
A.zaı'f'I.! gayret aartetmek zamanının gel 
di~ini şimdi hepimiz müdrikiz. Hükü
metin sınat sahada muazzam bir cidal 
ac;mısını istiyoruz. Yalnız hasma karşı 
koymaklıtınıız kAfı değildir. Hasma üs
tün olınaklıtınıız l~zımdır. İşçi adedini 
arttırarak her avcı tayy:ırernizi. daha 
mQkemınel techiz etmeliyiz. İa görür 
lle.r el kullınılıneJıdJ.r. 

unutulmamış olduğunu fakat ken Kimsesiz fakir kadın ve cocuk
disi, dünyaca tanınmış ve sevil - ları h imaye kolu: Ne bahat Kara -
miş 'bir bayan olduğundan neş • ~ rman, Hüviyet Bekır, Şadiy~. 
rıyat kolu reisliğinde hizmetinden , MelMıa Baysal. 
istifadenin daha münasib buluna. s d'k k ı · M"' l" R argı, ı 1ş o u. uce !.CI., e • 
cağını? teemmül olunduğunu söy '.ika, Racia, Belkıs Sevengil, Hur. 
lemiştır. Bayan Halide Edi'b söz rem. 

alarak hakkındaki alakaya teşek- a<>nüllü lhastabakıcı kolu: Pa -
kür etmiş ve bilahare: kize Ni·hal, Muhlıse, Kerıme Sa -
-• İstanbul kadını, bugün Ana· lahoğlu, Huriye Behice, Nahid 

dolu kadınının istiklal hariıindeki Tendar. 
vazıfesini üstüne almaktadır. Harp Sundan sonra, Cemiyetin mü • 
olursa Türk kadınlarının Londra •ssisi bayan Mevhtbe lnönüne bir 
ve halta dünya kadınlarından üs. 

tün vazife gıöreceğine eminim• de. 
miştir. 

:Müteak;ben, idare heyeti yedek 
azalıJdarına bayan Nebahat Ha -
mid, Bayan Belkis Sevengil, Ba · 
yan Meli'ha Avni, Bayan Süreyya 
Ağao€lu seçilmişler ve diğer kol. 

ıürmet ve tazım telgrafı çekilme. 
i alkışlar arasında kabul edile -

•ek toplantıya nihayet verilmiş -
•ır. 

Cemiyetin İstanbul şu.besi içi,., 
ı;;mınönü Halkevinde •bir çalışnı& 

bürosu ayrılnwıtır. Azalar tıergiln 
burada çalışacaklardır. 

Almanlar Irak hadiselerini 
dikkatle takip ediyor 

Bern 28 (A.A.) - Ofi: La Su
isse .gazetesınin Serlin mı:dhabiri 
yazıyıor: 

Alman siyasi mahfillerinde l!'ak 
hadiseleri dikkatle takip edilımek.. 
edir. Bu mıntaıkada İngiliz kıt'a

'arının takviyesi Berlini son de -
rece aU.kadar eylemekte, fakat 
Almanya bu mıntakada da gafil 
avlaı:mııyııcak4r, denilmektedir. 

Çörçilin yeni 
sözleri 
(Baş tarab ı nci sayfada) 

B - Amerika yardımı muhak
kaktır. Bu muavenet bahsine ne 
kadar ehemmiyet verildiği bariz
dir. Başvekil diyor ki: •Amerika 
zırhlı ve tayyarelerinin yardım ta
şıyan gemileri bize yakın bir ye
re kadar getireceğini anladık. Bu 
sayede biz İngilizler bütün muha
fız kuvvetlerimizi yurdumuza ya
kın bir yerde toplıyacağız ve düş
man tahtelbahirlerile burada uğ
raşacağı:.. On hafta evvel Ameri
kalılara bize silah verin, işi biz 
görürüz demiştim. Dikkat ederse-, 
niz bize silah gönderin demedim 
verin dedim. Amerikalılar da bu-

Ba.,, Di,, Nezle, Grip, lt.omatizma. 
Nevralji. K.ınlı:lılı: •e Jiütöo A~rılarınızı Derhal Keııeı 
icabında ıtünde 3 kaşe alınabilir. TAKLiTLERiNDEN SAKININIZ 

HER YERDE PULLU KUTULAR! ISRARLA iSTEYiNiZ 

Haydarpaşa Lisesi Satın Alma Komisyonu 
Reisliğinden: 

5 Mayıs 1941 pazartesi gUnU saat 14,30 da İstanbul Beyoğlunda. Kar1maı' 
karşısında liseler muhasebeciliği binasında toplancak komlsyonda 1199 Ura 45 
kuruş keşif bedelli Haydarpasa list$i Ne on tesı,.atı açık eksiltmeye konulmuş~· 

Mukavele projesi, eksiltnle Na1ia Müdürlüğü Umumi, husus! ve tennf şs.rl 
nameleri proje ve keşif bülAsasile buna ait diger evrak mektepte görülebilir. 

Muvakkat teminat: 90 liradır. 
İsteklilerin en az bir taahütte (1000) liralık bu lşe benzer iş yaptığına dsll 

idarelerinden almıs olduğu vesikalara istinaden İstanbul Vilfiyetine milrac:ıı*'" 
DU yapıyor.. la eksiltme tarihinden - tatil günleri hnriç - üç gün evvel alınmış ehliyet vt 

Umumiyetle siyah hatları çok o- 941 yılına ait ticaret odası vesikaları ile gelmeleri. (3044) 
~ 

lan tablonun aydınlık no\ı.taları •••••••••••••••••••••••••••••111 
bunlardır. if 

İmparatorluğun en büyük mcs
ul şahsı sözlerini ş(iyle bitiriyor: 

•Afrika ve Avrupada vukubulanl 
hadiseler Asyada da vukubulabi

Iir. Fakat bizim cesaretimiz asla] 
kırılmaz ve önümüzdeki bütün güç 
tüklere rağmen itimadımız kaı'i

dir.~ 

İngiliz milletinin metanet ve 
yiiksek maneviyatına ve Amerika
nın teknik yardımına böyle iki 
kuvvetli mesnede dayanan muka
Vl'met nzayıp gidecek ve güneş 

gerçi yavaş yavaş doğacak, fakat 
bütün dünya aydınlık içinde kala
caktır. 

!-rn.,.vin Sükrü BABAN 

Darülaceze menfaat
ine büyük müsamere 
8 Mayıs perşembe akşan11 saat 21 de 

Şehir Tiyatrosu kom~di kısınında Da
rülaceze rfenfantine büyük bir miis.:'l.
merc verU~cekUr. Bayan Feyha Talay 
t.arafmdan viyolon.cıel ıres~•..nli verilP
~ektir. Kendisine Bayan Hege refakat 
~decektir, Şundan ba.ska ŞchJr Tiyat
rosu artistleri tarafından Saz Caz ope
retinden bir perde temsil edJlecekttr. 

Bayan Feyha Talay 17 yaşında genç 
bir sanatkardır. Ankara Halkevinde iki 
'<onser vermiş ve çok rağbet görmüş
' tir. Konserlerin birini Rcisicümhuru
nuz da ~ereflendirmişlerdir 

İLAN -
22/4/941 tarihinde İkdam ve Son-

inhisarlar Umum Müdürlüğünden 

1 - Meveut nümune mucibince 10.000 adet yuvarlak takriben 1600 IU
demir pazarlıkla satın alınacaktır. 

2 _ Pazarlık 29 Nisan 1941 sah günü saat 11 de Kabataşla levıwm ~ 
mübayaat şubesindeki ahm komisyonwıda yapılacaktır. 

3 - Nümune sözü geçen şubede görülebilir. 
4 - İsteklilerin pazarlık için tayin olunan gün ve saatte teklif edecd' 

leri fiyat üzerinden 37,5 güvenme parasiyle birlikte mezk:Ur ko:nlsyona ıoO 
racaatları. (3266) 

: . . . ,.., . 
' . 

\R,A,o·vo.ti·N·· 
r . --~.· ··: · ·. - ' . ~ ... - ,.,_~ .·~ 

İLE SABAH, • VE AKŞAM 
Ser yemekten IOllrtl (Ünde lı'ı; d•I• muntazaman 

dişl•rinlzl IU'(tllayuuz. 

Sihhat Memuru aranıyor 
Türk Hava Kurumu havacılık daıresi için aşağıdaki ııarilan halz ~ 

J,izere 75 lira ücretle bir sıhhat memuru alınacaktır. ıJı)i 
Taliplerden İstanbulda bulunanların Türk Hava Kurumunda bavac 

mümessilliğine ve diğer mahallede bulunanların da Ankarada havacılık ~ 
resi aenel direktörlüğilne müracaatlat'ı ilan olunur. 

1 - Sihhiye Mektebi mezunu olmak 
2 - Yaı;ı 24 den yukarı bulunmamak ve faal hizmete elverlfli olc!U,.... 

na dair tabip raporu bulunmak. 
3 - Şimdiye kadar çalıı;mış olduğu yeclerden verilmiş lyi hal Jdlıllııt" 

nın bulunmaoı. 

4 - "' huı edilecek olan Slhhat memuru İnönil kampında istihdam ~ 
telgraf gazetelerinde DükkAn dev- •:-ı'·•·· ,.,~]~) 

rine ait verilen İlanın eseri zühul iL ·----- -----------------------
olar3k verilmiş o1up mezkür ilAnın 
asa" bu ıJAnda bildirildlıti vcçh 1 h. 1\.. Hava Gediklisi Namzetlerine 
üzeredir ve o iliinın keen1emyekiln -"' 

••-ıs ~Mnda olup da muayenede kazannu• olan Hava Gedikli naJ!l>"· ad edilmesini ve kıymeti hukukiye- MI .,_~ " 

si olmadığını mezkur dükkanın mils !erinin derhal havacılık mümessillltl ne mUracaaUarı (3314
) _ .. 

teciri bulunan Bay Selim Başara- ---------------------------

nın 21123 No. lu dükkanla hiç bir Toprak Mahsulleri Ofisi lstanbul Şubesindell 
alakası olmayıp a1acağınl almış ol-
duğunu ve nacak 500 Beş yUz lira 1 00 16' 
kadar bir mat!Obatı bulunduğunu Afyon ihraç sandıklan çln ırubemizde mevcut numunesi gibi l ·• 41 

bin krampon ~pbnlacağından taliplerin 30/4/941 çarşamba günü saat l• 
ve bu maUO.batm da alacaklılar ta- J.. • ~-n hanındaki merkezimizde ~pılacak arık pazarlıg'a •~•-ôk etmeler 
rafından vaziyet edi1diğini ve mat- .L6UMd .# - " ~wı 
l6batı bulunmadıiını ve izrar edil- (3~ 
mememi aksi halde tazminat talep 

edeceğimi ilAn •derim. - Zayi Evrak Çocuk Hekimi ...-.J! 
Sarıyer Orta ()eşmede zı123 No. r Dr. Ahmet AkkoyunlU 

Dökl<u mfuıleclrl l'tluııbfa 2.8/4/941 Pazartesi güoü saat .( 
13.5-14 arasıda Sullanahmet Tram- Taksim. Talimhane Palas 1"0 • t 

ZAYİ - Ticaret Mektebi Allalnin 
kısmı evvel İkinci sınıfına ~i etti
.time dair 18 Teşrinlsani 1339 tarih ve 
665 sayılı aldJlım vesikayı :ı.aı'i eyle
Jım. Yeniainl alacalımdan eakisin.ln 
hllkmU yoktur. 

Meldıoıı No. '7 Y.......U eliu 
v .... ~ 

vay durağından Maarif Müdürlü- Pazardan maada hergiin saa 
ifule kadar Yerebatan caddeahıde 2'1 
biri adi not kAğıdı ve biri Fotoğraf- 15 den sonra. Tel: 401~ 
lı olmak üzere Cem'an beş parça ev
ralı: zayi olmuf(ur. Bulanın Galatada 
Zlnıaat Bankasında Müfelti3 Muh
tar ÖZkayaya getlrdltl takdirde 
memnun edileeeti ilin olunur. 

• •• Sahibi: E. t Z Z E T. Neşrı~ 
Direktörü: Cevdet Karabil~ 
Ba&ıldıtı yer: •Son Telııt • 

Matbaaaı 


