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- mün:ık:!"n8:ı!~= faaliyete geçiyor yan olmıyan evler ~ ~~'.ard~h=ye::).: 
Hazreti Şems, ona da giilihmedi I çetin imtihandan geçirmişti. Nanemolla bu yaaıyı görmüş: ,eyri, takip etmekte~~ 
- Bu da benim oj:lumdur. (Zahir)• ehemmiyet vermeyip _ .J.ıeme verir talkını, kendi C I !Uuva ... kat bir mliddet için ask< 
Diye mukabele etti. Sonra, p7et I (bitm)ı tasfiye ile meşgul olan yutar ı;alkımı. diye bUDR elerler. p 1 t• • d • k ti• ereyanl.arı açı • sükiıa fakat siy..,.. faaliyet ıııoı" 

tabü bir >ükıln ve eda ile: (ehli bak) arasında bu gibi İmti· Dedi ve ilave etti: etro ımıte şır e memur- mazsa tesisatları ııede olunacBgı hakkındaki ııııitr 
- Dilber talebinden vazgeçtik. hanlar, cilveler, latifeler pek çok _ Va • NU, Rıza Nurun berk.es- leaw teeyyüt ediyor. Bulgarij1"' 

Bari, şu te•tiyi al da bize bir mik· ı vukua gelmiştir. Nitekim, insan çe tali'im olan husu.siyetleriııi, U· larına teşkilatta yer veriliyor SÖkÜlecek na gireu Alınan orduları yuıı•' 
tar şarap getir. ruhlarını tam manasile (musaffa) znn ve füzuli cevap verdiği Ali ile İstanbuldalti elektrik sarfi • hududunda mevzilerini aiıuaı.~ 

Dedi. bir hale getirmek için teessüs et- Veliye bırakacağına kendi iınzasik İaşe Müsteşarlığına bağlı olarak jketinin tasfiye işleri ile meşgul ol- _, da .. devam ediyorlar. Karadeniz ,.,.ıı• 
(Cen'bı Jllevlina), ..nne e_ n kil- mi• olan (de•v;•lik)ı"n ~··ı da, lru lmalı:t 1 1 lüzuml" lan k laş- yatı son seneler za,uın mu - 1 . d B . .,. 

" J • • • .., ~~ yazsa daha iyi etmez mi?. . ru · a o an petro ofisi umum muş ve u esas arar h" ·kt ,~- art bo erı e takviye edilmekte "'• 
ÇU .. k bir tereddüt gÖStermedi. Der- (nefsin ''"~·-nn kırmak.. ve, Re- 1 1 ım mı ar..... mış ve a - ristan tayyare meydanları 'ıslah fi .. -- Rıza Nıır uzun müddet uzak kal- müdür üğüne ait kadrolar_ tam. a • tırmıştır. Şirketin memurlarına <>-

1 
d f 1 1 t H 

bal testiyi alıp (Yahudiler mahal- sulü "''-m Efendı'mı·ı.ın· vazetmiş h 1 b ddet ne er e aza aşmış ır. a • t•n•un· olunmaktadır. Bıttabi ~ . .<.oa.ı10 dığı pzete sütunlarını hırsla dol- men azır anmış ve ır mu • fis teşkilatında vazife verilmiştir. · "thal•t lam d • · ~ 
lesi)ne gitti. Orada şarap doldur- olduğu temiz ahlak yolundan ay- durmakla gurbet acısını çıkartmalı !enberi şehrimizde bulunan ıımum .. rıçten 1 a yapı a ıgı ı- nuba •arkan Alman kuvvetlerin~ 
tup getirdi. Mürşidine takdim etti, rılmaınak)dan ibaretti ... Ne yazık istiyor gaJiba?.. müdür Talha Sabuncuoğlu kadro - Haber aldığımıza göre um~m ı:u· Çin elde bulunan malzeme ih· boşaltmış oldukları Romanyaya dl 

O zaman, (Hazreti Şems) yerin- ki, çok yüksek diistıırlar üzerine lan hamilen Ankaraya gitmiştir. dür önümüzdeki hafta için e şe - tiyacı karşılayamamağa baş - yeniden merkezden kıtaat goııd' 
den fııladı. Geçirdiği bu büyük kurulmuş olan bu , esas, cahil ve 8 Mumaileyh şehrimizde bulunduğu rimize dönecek ve ofis fiilen vazi. lamıştır. Bu suretle Tramvay, rilmektedir. rlü)jece Romaııy• ,., 
imtihan(ia muva:ıak olan Cenaoı ınüteassıp (şeyh)lerin, kalblerin.- ilahi Ahmet Emin ,. müddet zarfında petrol limited şir. feye başlıyacaktır. Tünel ve Elektrik işleri Umum Bulgaristanda mevcut asker P11• 

Mcvliıne'nm boynuna sarıldı. lhı· ı deki ahlak fesatlığıw söküp ata- --------- - Müdürlüğü bazı tedbirler al • tarı ve malzeme ve mühimmat~~ 
yük bir vecdü sürur ile raks ve &e- mıyan (mürit)lerin tesirile gün- Yalman u k k b 1 T 1 d mağa başlamıştır. Yapılan tet- safeti aranmaktadır. Reuter iıı ıl 
ma'a başladı. ı den güne bozulmnş.. hakiki ınak- Vatan başmuhaniri Ahmet E· CUZ a Ya a } . fam Va Y ar a kilderde şehrin bazı evlerinde tahminlerde ileri sürdüğü ral<•~ 

(Cenabı Mevlaııi), cidden mü- ;sat, kaybolup gitmişti. min Yalman (mutadı veçhile ya-

1 
k k 

1 
elektrik tesisatı ve saati mev - lar tabiatile tecavüz edılnıiş olıtl 

him ve nazik bir imtihan geçir· rım sayfayı dold~~an bir yazısın- tip erinin tet İ i tek bilet USU Ü cut olduğu halde bunların u - ıca peder. Bu hareketin ünüınll',ıt 
mişü. Çüakü, (Hazreti Şems) ta- Fesat atefi kaynamağa da Vali ve Belediye Rei.imiz Dr. zun müddettenberi kullanıl - ki gün ve haftalar zarfında artaı:t 
rabndan kendiı;ine vukubulan tek· bqlıyOI' Lutfi Kırdarla dertleşiyor. Ahmet .ınadığı ve elektriğin kapalı ol· ğı şüphesizdir. Binaenaleyh ask•~ 
lifler 0 kadar aj;'ll ve kü,tahça idi (Heueti Şems) ile (Cenabı Mev- funin bu yazısında mahkemeye in· Bugün de Sümerbank Bugünden itibaren duğu anlaşılmıştır. İdare bu sükuttan maksat,yeni bir taar1: 

ki; değil onun gibi mümtu bir lini). yine bitm deryasının derın- tikal eden Belediye kooperatifinin ayakkap}arı tetkik tatbik edilmeğe gibi evlere tebliğat yapmağa ve tecavüzün yapılmamasıdır; yoal' 
plısiyet, en idi zümreye mensup liklerine dalmışlardı. .. Yine, uzun yağları hikayesini uzun u.zadıya başlamış ve elektriğini açtır • sa Almanya ve komşu ve doStl 

1 
bir insan bile o talepler kar!jlSında uzun halvetlere eiriyorlar. Günler- mevzuu bahsediyor. e d İ l e C e k haşlanıyor mıyacak evlerin saat ve tesisa· her an askeri kaynaşmalara sııJıl' 
lsyan ederdi ... Fakat (Cenabı Mev· ce hiç kim.eye görünmüyorw. İn- NanemoUaya yazıyı gösterdik. Fiat Mürakabe Komisyonu bu - Tramvaylarda tek bilet usulü - tının söküleceğini bildirmiştir • olmaktadır. Kıtaat garpten şar~ 
lana) mürşidine, tam bir teslimiyet zivaya çekildikleri höcrede, (aşk Üstad gülümsedi: gün öğleden sonra Mıntaka Tica _ nün tatbikine bugünden itibaren Bu suretle elde edilecek faz- tarktan cenuba, Almanyadan 1

11 ı:.? 'terdi.. Kalbine e~ küç.iık bir ve tcvkullah) He galeyana gelerek - Yağ meselesinde okluğu ka- ret Müdürlüğünde toplanarak Sü - başlanmaktadır. Bu sabahtan iti - la malzeme ihtiyaç görülen yaya, İtalyadan Afrikaya nal<IO 
şuphe ~rmeden evveli relıkas<w, (sema') ediyorlar. Ve yahut derin 1 dar Belediye meselesinde de Ah· merbank tarafından hazırlanan a- baren, bütün tramvay arabaların· yerlerde kullanılacaktır. İda • nup tlurmai<tadır. d 
sonra oğlunu getirdi. D~ha scm~a (nıürli.kabe) ve (istiğrak)larla va- met Emin çok ha.sastır. 1''akat Va- yakkabı tiplerini tetkik edecektir. da, ister kısa, ister uzun mesafeler' \'enin bu kararı iyi karşılan - Bu dahili diyebileceğimiz aslı~ 
da, Yahudiler mahallesıne _gıdip kit ı:eçiriyorlardı. tan başmuharriri B. L6t.fi Kadara için olsı.-:ı, birinci mevki biletler marrustır. hareketlere muvazi olarak asıl P 
tc t' ile şarap ta,ıınaktan çekınme-1 ~'-di Ayakkabıcılar Cemiyetinin ha • d h b' 'dd '- b ııııır s 1 

• • • • • . (Cenabı Mevliıni)lllll medrese- ·Doktor olınıuw: bizi seviıı..U · • 7, ikinci mekvi biletler de 5 kuruş L pagan a ar 1 ~· et •C:. e 
d. (Cenabı !Uevlana) gıbı her so-

1 
zırlamakta olduğu nümuneler de - "- G k Al ı·t 1 -·~ 

"'· • . . .. deki dersleri ve camilerdeki vaiz- diyor. olacaktır. Bu husustaki bütün ha· ~.' ere man a yan - .• 
k ·a ıkı«nda adeta bır hükum· bu hafta içinde Mürakabe komis· A b t b k d •·- ·ı k alJ" ag ç . •- - leri yine unutulmuştur. Zahirpe- Lllffi Kırdar doktordur amma zırlıklar tamamlanmış, biletler Ü· ca a çan ayı 11• gere emo.uası er ayn I· 
d gıb atuun e•·afmda &eksen yonuna verilecektir. Komisyon bu h " b" 1 .. 1.. . · • t ar 1 

- .. ' restler arasında yine birlalı:ı.ın d&- gilz doktorudur. Belediye ve şehir zerine sürşarj yapılmıştır. ergun ın ur u rıvayet ıŞS J 
yüz ~i bul~n~ ~erefli ve çok dikodnlar başgösteri)'-Or, her kafa- işlerindeki ihtisas ve muvaffalo.ı- nümunelerin maliyetlerile evsaf ve İlk ve orta , kullarla Ese talebe. h • • ld 7 -mekt.ııtia&er. Hatta bazı deınolıt ~ 

ks k h tli b atın; (mur 1 satış fiatları hakkındaki raporlara angısı ça 1 mb d 1 t 1 fi•' y.u .e. aysı.>'e ır z . • dan bir ses çıkıyordu. yeti doktorlujtu ile ali.kadar değil- leri d<>, yüksek mektepler talebe· • me aıbn.<1 an a ınan e gra ·p 
d) d hal ta t ed kendi mütaleasını da ilave ederek bil · k · al• I' ıııuı emrıne er 1 a e- Fakat İlahi aşkın cezbelerile dir. !eri gibi, bütün şebekede talebe e yıne mer ezı devleti. er ~ ,;,, 
k tek b y h dil mahall Vekaletin tetkikine arzedecektır. da d il h 1ı..-re a~ına a u er e- kendinden ve benliğinden tama- Ahmet Emin Yalman'ın (bir es- biletile seyahat edebileceklerd..: Bu muammayı hallet- mgasını taşı ı&ı b. e şıip es ·j 

•ine gitme>i ,~e oradan testi ile ı~- miyle geçmiş olan (Cen~bı Mevla· pri olsa bile) böyle bir kanaat iz- Vekaletin kabul edeceği nümune- Birinci mevkı için talebeden alı . Şım~iki halde •ıcak ve soğUI> ;, 
ra .. p getırmcı;_ ı a_ncak .. man_ evi bır. na'), bunlardan tamamiyle biha- har etmesi aijr;;•ünün kuvvetini !ere göre şehrimizde imalata baş- k b' le old duşu daha ziyade Yugo.ıavy• 

l b • ..,. !anacak bu suretle ayakkabı ihti • nan 4,25 kuruş bilet ücreti 4 kuru· me ır mese u ks . d•d~' n.ufwı_ un te•ıri ile müınkü.n ° a •· ber olarak (mürşid)inin huzurun- zayıflatıyor. ' · · ·ı · · men de Yunanıstan etrafııı " 
lird karı kökünden temizlenecektir. şa ındırı mıştır. Evvelki gün Mükerrem adında B" . . osl ya" 

ı. . da bulunmaktan başka hiçbir şey M. K. Tr ·d · ı k ı ' ır Amerika aJansı Yuı: av ~ 
(Hazreti Şems), acaba böyle bır d .. tin .. O b'" "'- .. "di ------------- Ek k L () d .hamd vay ı. atı:esıB, ay ı 1 pasob~ bir kadın Mahmud paşadan geçer· seferberlik haberini verirk•P • 

. . .. .. .. . .• 1 UJ muyor. uy.,. muqı n me vugün 2 a ı as etmış ır. u paso arın ı· ken cebindeki ufak el çantası ça - B 
1 1 

f ıoJI'' 
imtihana nıçın )uzum gorınuştu. sundugu' batın ilimlerinin zevk ve s k k k . . k" 1 1 840 iki . e grııt te gra ı mmeleketı • 

b. _,_ O ta yu·· .. O para ucuzluyor rıncı mev ı o an arı ' ncı lınmış Mükerrem cebinın karıştırıl . k' h li d .. ·ord• Bu suale, tanı ır cevap verm.,.. .1-zetile H•mest olarak artık -~- a zu - kil d 600 k B men su un a n e gosterıy , 
~· -· - . mev eri e uruştur. u pa- dıg" ını hisseder gı"bi olmuş, yanında S•1 

için, kendimde kifi derecede kuv· , h.ir itimlerı"ne hiçbır· kı~met ve e- Ek k ıfi tl b .b 1 h' . 1 1 . ted ki . k Herşey ı.orınal denırken ' " , h me a arı ugünden iti a - so arı amıl o an ar, ıs ı erı a.. bulunan İbrahim adında bir sabı - p p ul" . rt" 
vet ve ülıihi•et bulatnlyordum. h . t . d yun yatan sar oş . . . rens a un erkanıharbıye • emmıye vel'Dllyor u. ren 20 para ucuzlıyacak, ekmeğin dar tramvaya bınebılecelder, ıste- kalıyı bileğinden yakalamış polise . • . . "'·<•eırl' 
Fakat, bu cevabı zihnlınd_e a .. rark. en, (Ha~eti Şems), aruk manevi ir- b' k'I bu .. d . 'b 12 ku d·kı . "d b'l eltl dl ' ve sıyası rıcal ıle uzun m .... "' 
b 1 ) l d Küçülcpazar bekçilerinden İsma· ır ı osu gun en ıti aren ı.B.er.ı y.ere gıf e ıı~~llc e_r_ rd. 50 teslim etm:<tir. İbrahimin üzeri a- !erde bulundug·u teyı·t ofunuvot•1' aş ıca (gurur mese esı uzerın • fanının bütün cevherlerini ortaya t d t 1 kt B u ' ' 
d. V . 1 .ı.·· .. .. il evvelki gece saat 23,30 sularında ruş o uz para an sa ı aca ır. u ırıncı sını ma er ıçın e ranmış fakat çanta bulunamamış- Haki.k d ki y osf•f 

uruyorum. e fOY 8 uşunuyo- döküyordu. Bu cevherlerin nl\ru, husustak! karar belediye daim! en- kuruş mukabilinde birincı ve ikin- tır. · ' ' ... at §U ~- ' ug ıJldıJ 
rum: günler geçtikçe, Cenlbı Mevliınl- Vefa semtinde dolaşırken hüviyeti cümenince tasdik edilmiştir. ci mevkide senelik pasolar ihdas e· . . . . tarihmın ınuşkul zamanlar f 

(Sultanlilfilema)nın hüütüıı ev- nın kalbini büsbütün teshir cdi- tesbit edilemlyen bir kadın kendi- d"1 t' Ibrahım Yeşilclirek karakolunda birini yaşamaktadır. Birkaç aY ~ 
oaf ve mümlaziyetlerine tevarüs yordu. sine müracaat ederek ileride yol Ü· Fınnlarm aarfedeceği un 

1 ;l!i . .'r d 'tib süb hakkında muamele yapılmak üzere , ve! de iızerinde ı.orar ile durdu# , 
etmiş olan (Cenabı Mevlaniı)nın zerınde bir adamın yüzü koyun m i k t a r ı 

1 
ugun boen 

1 
arekn, 

1 
·~ ve ter· beklerken diğer taraftan, emniyet 1 ı:ibi Yugoslavya 1918 muaıı'edtfefi 

(Daha var) d t • k di" , k kt <'r ı('ın a nman arne erı sa ışı .k. . b lar .. h • e- . • •, 
içtimai mevki ve vaziyeti, çok yük- ------------ yer e yat ıgını, en ·sının or u- Hükumetin kararile şehrimizde- da kaldırılmaktadır. Yeni tarifeye ı. ıncı şu e memur •. şup e uz • nın karWarı ara.ında olmıı>ıJl f 

sekti ... Konyada hükümran olan p O L 1 S ğu için ariadan geçemediğini söy • ki değirmenlerin hepsi Toprak mab göre, sübaylar birinci ve ikinci me" rıne Ahmed aüdında hır sa:ık~~~ bu mü.~aseb~tle ara•isini pelı ıır!t 
(Selçuk Hükümdarı), gerçi zahiren !emiştir. smail, kadının söylediği sullen· Ofisi namına ış· !emeğe b~ .. ,k.d 5 1 b' . . kid 4 . • yakalamışlar. zen aranınc ' ç de tevsı ehnış bulunmasına " 

• • • -"$ ı o , erer .rıncı mev e , ı . . b 1 k"' "k b. • .. . '>'" 
bir (Sultan) idi. Fakat kalblere ha- iki kardeşi birden a- y~r~ gıtm~ş, orada, hır adamın, ken Iamıştır. Fırınlara hergün tevzi e- kincide 2 kuruş mukabilinde seya. ıde hır de ruı u unan uçu ır men zaf~rı muteakıp çok ihtı·~lil 
kim olaıı (Cenabı Mevlanô) ise, dını bılmıyec'!k derecede sarhoş ı dılecck un miktarını da Ofis tesbit L d ki d' çanta bulunmuştur. Ahmed, bu ci-

1 

bır politika takip ederek ıııs~, 
.. J d 1 ak tt • ö ·· t·· B k · ı ·ıat e ece er ır. dak. k k llar ö d ·ı ek, .. bo' tam manasile bir (batın padişahı) gır surette ya ra 2 ı o ar ya ıgını g rmuş ur. e çı edecektir. Ofis her fırının ihtiyacı· Ak ı b"l var 1 ara o .. a g. n erı er Fransız merkezlerine teveccU~ 

makamım ihraz etmişti. bu adamı kaldı_rınca tanımıştır. nı ayrı ayn tetkik edecek ve ken- tar~a ı . l et mıntakalarında böy!e bır çanta ça· ~şırı mP.rtebeye ı:ötürerek. f ~ 
Selçuk Sultanı, muhitindekilerin Karagümrükte Sarmaşık cadde - ;erde yatan, 0 cıvarda otııran ve dilerine hergiin alabilecekleri un tarıfesı lınıı_ıı şolup olmadıgı araş~ı~~~en L .. ,,,. nn. gl!J. tren.sız politılıJı~ 

ekser isinden (riya) ile muamele sinde Velinin kahve•i önünde, ev- .<antarcılarda kantarcılık yapan Ce miktarına ait bir vesika verecek . Aktarmalı bilet tarifesinin tat • Yeşıldırek karakoluna da .. goturul • bir peyki olmak derecesine v , r 
görüyor; herkes onun önünde ya velki akşam, Mehmed oğlu Şükrü maldir.. . . .. .. tir. Fınncılar bu vesikalarla de • bikine 4 Nisandan itibaren başla . müş, bur:da, _çanta, Mülcez:r~~e madı. Filhakika Lehi>tan da ~~ 
menfaat ve yahut korku ile eğili- ~ kardeşi Sabahattinle Ali oğlu Bekçı, Cemali evıne gotürmek jfürrenlerden un alacaklar ve sar- nacaktır. Aktarmalı biletler, birin- gösterilmış, Mukerrem kendisınm ralık bu yoldan ayrılarak d°'ıı• 
yordu ... Halbuki (Cenabı Mevla- rahim arasında kavga çıknuş, istemiş, Cemal gitmemiş, bekçi ya- fcttikleri miktar ile imal edilen ek· ei mevki tramvaylar için 11, ikinci çantası -Olduğunu söylemiştir. Ah • dan doj;'Tuya Almanya ile •" ~ 
na)yı her fert (riyasız) olarak se- İbrahim kamasını çekerek hem kasına sarılarak götftrmeğe çalış - mek hakkında her on beş günde bir m~vkiler için 7,5 kuruş olarak tes· med, poliste çantayı Mükerremin nıak yolunu tutar gibi oldıysıl ıı 

ek Şükrüyü, hem Sabahattini müte • mış, bu sırada, Cemal, bekçiye kler b. d"l · t' cebinden kendisinin çaldığını iti - bu istıkamet tcbdilinde taDl"ıJl'~ 
")or; ona candan hürmet ve t · küfretmiştir. Bu aralık, sinemadan Ofise beyanname verece <tir. ıt e ı mış ır. raf temiş, dün, İbrahlmle Ahmed muvaffak olamadı. Parisi dJI' • 
rim gö,teriyorılu. l\tuhitindekilerin addit yerlerinden ağır surette ya • Dahiliye Vekili An ıııı' 
başları, onun yalnız ilmi, kemilli ralamıştır. Yaralılar Gureba has _ ç'.kıp ~v.lerine gitmekte ola? üç Ankaraya giden ithalatçılar • birlikte adHy~ye. verilm~er, Su! · tığı ha.ide Berlıui çok meiJl.11 ~ 

"li d dort kışı de yanlarına gelmışler, döndüler karaya döndü tanahmed bırmcı sulh ceza mahke· demedı ve tekrar bir dümeP .J ve fazileti karşı.mda egı yor u. tanesine kaldırılmışlar, İbrahim --••ııJ"·. 
Bu vaziyet, eu. yüksek ahliıki va- bekçiye: İthalat işlerimiz hakkında Başve- Bir mücklettenberi şehrimizde bu mesinde muhakemelerine başlan • besile Parise döndü. Bu """ / 

yakalanarak tahkikata başlanmış - - Bak yahu, sana küfür ediyor .. kil Doktor R~fik Saydamdan kıy- lunan Dahiliye Vekili Faik Öztrak mıştır. ve dönmeler şüphesiz LehiSIB",.; 
adlara malik olan bir insana bile, tır. · t' · · 1 h h k 1 0)ııl"·. 

muamele yapsana! demişler, bekçı metli <fuektifler almış olan ithd&.t- dün akşamki ekspresle Anka.raya Ahmed, mahkemede, çanta?'' bir ya•e ı ıçın e te ere et er ıY't 
lZ çok bir (gurur) verebilirdi. Hat. Bir amele yaralandı de: ('ılar hey'eti azasından bir kısmı avdet etmiştir. Vekil Haydarpaşa cami avlusunda bulduğunu, Ibra ·' Yugodavya da hele Kral r',ıl 
buki (gurur) ise, (Allah ehli ve ke- Liman İdaresi tahmil tahliye a· - Ben ona, daha evvel daha çok dün şehrimize dönmüşlerdir. Hey- istasyonunda Vali ve Belediye Re· him de, kendisinin çalmadığını söy- sandr'ın katlinden sonra ,r 
mil lahibi) şahsiyetlerde bulun· sövdüm, demıştir. · 'e birlikte Ankaraya giden Bir • isi Doktor Lutfi Kırdar, İdarei ör- !emiştir. Hakim Reşid her ikisinin Prens Paul memleketi kafi fe,,.,, 

melesinden Ali Elgüzel şamandıra- ıh b ı im bıtl' ·' 
maınak lazımgelirdi ... İşte buna bi- Dün, Cemal, bekçiye hakaret su· likler Umum Katibi Salih Bangu- !iye Komutanı Korgenral Ali Rıza de tevklflerine karar vermiş, mu • z cep e .~r -~ ıya mec . ıJP~ 

da bağlı Kalas vapurunda çuval i- çile adliyeye verilmiş, asliye dör - oğlu yarın şehrim.ize dönecektir. Artıınkal, Emniyet Direktörü Mu- hakeme, başka güne bırakılmış - cek her türlu hauketten ıç .l naend.ir ki, (Hazreti Şems), (Ce· 
nabı Mevlanil)aın kalbinde ne d&-

recede gurur hissi bulunduğunu 

anlamak i•temiş .. (mürşid)liğin ver 
diği bir bak ve salahiyetle onu o 

pi çözerken vinci idare eden diğer düncü ceza mahkemesinde muha- zaffer Akalın tarafından uğurlan · tır. etti; bu zat çok mümkündür f<J # 
Ali vinci birdenbire vira etmiş, kemesi yapılnuş, hakaretten bir ay le bu hakarete sebep olduğundan mıştır. Şimdi, asıl mesele, çantayı han- le bir muhakeme yıirütmeıı.te 1jj)'1 
Ali Elgüzel sol elinden yaralanın~ hapse, sarhoşluktan da bir lira para -,..., daha evvel Cemale sövdüğü i • Dün şehrimize gelen Hariciye Ve gisiııin çaldığıdır. Bu muammayı, •Nihayet ben yakında r~ 1 ' 

Beyoğlu hastanesinde tedaviai ya- cezasına mahkı'.ıru edilmiştir. An - çin, Cemalin hakaretten bir aylık kilimiz de yann akşam Ankaraya yakında mahkeme halledecektir. 1uo~anarak devleLn dizginferı;if 
pılmıştır. cak, bekçi İsmail haksız hareketi· mahkiııniyeti iskat edilmiştir. dönecektir. l . l lın 1 .!atak olan küçük Kr•~ 1,,J 

---------------------- 1 Tavukçunun po tosunu 9& mıt naıuına Saltanat icra etıu••. ıP' ------------------------------------ 1 Tavukçu Aleksan, Yalovadan ge- ve unvanım da esasen (JS•1V0)~ \::DE B J ROMAN : UJ mülüne kendi de hayrandı, her şe- Merakını yenemedi, ayııklırının - Numan bey, seninki ne biçim tirttiği külliyetlice miktarda tavu· Binaenaleyh bilhassa har'.çl• );İ f 
ye cpeki!• demişti. Fakat bu son ucuna basarak aşağıya indi. Yemek kadın! Genç mi? diye sordu. ğu bir arabaya yükliyerek götü • bir politika takip etmeliyun 11ıt 

Ç O B A N Y 1 L D 1 Z J muameleye sükün ile sabrile, ta - odasındaki kahkahalar, sert vuı:ı- Sadiye, elini kalbine bastırarak, ,rür~en Mercan yokuşunda mola zun seneler için mü,takb•. #ı' 
bammül imkansızdı. Numan kap • lan nuzrabın tellerden kopardıgı, helecandan nefesi tutulmuş dizle. verıp durmuşlar, bu aralık, Ale.k • kümdarın hareket serbesti>~ ti 
tanın arkadaşları, ona, ne kadar vakit vakit uzayıp yükselen, sö • ri titriyerek dinledi N~ kap _ sanın arabanın üzerinde duran pal etmiş olnııyayım, Bahusus l<li.Pt ~ 

Yazan: Mahmat YESARi n:analı nazarla bakıı:1§lardı? Sa - nen. kah baygın, kah at:şli nağme. tan, dıli dolaşarak cevap verdi: tosu kaybolmuş, _bira~ ileride de, Piyer~ bilfiil devlet idare•,~ı 
0 un kanaati felsefesi bundan ı köçekler kadar meharetle göbek dıye, bu nazarlardakı manayı sez- ler sofaya kadar aksediyordu. A · y k b V ktil f d "ildi sabıkalılardan Huseyın, palto omu· koyacagı zaman pek ziyad•. 1 sl ı~ 

.bar:uı.·' Neş'eyi' iztırabı hep ayni kıvırarak çiftetelli oynar Neriman mişti. Ya bu vaziyeti kabul edip nahtar deliğinden bakmak istedi. -
0 

. ed'."
00 

a 
1 

edı eNna e 5 zunda olarak giderken yakalan · mıştır. Artık seneler değil'..jllcl' 
ı ' 1 . ' "k•t t !' d. ah d isafirl amma, şım ı şura e yapar- t H.. . d'' dliyeye ve. b h' d Ö .. p,o ~ 
mutavaatla karşılardı lbu cins kadınlardan değildi O su u eme ıy ı, Y u m e • İkide birde lamba önünden geçen k ğ b kal · alııuş b" mış ır. useyın un a . . . j a '-' mevzuu ur. nu . f 

Balıkların suda kuşl
0 

arın havada fuhsu çehresine rengine uygun. blı ri, layık oldukları hakaretle evden gölgeler ışıg'ı karartıyor odadaki. skaın aymd'ba. ıkım aşt lard ı ıze rilmiş, Sultanahmed bırıncı sulh ,sonbaharda müstakil olar••,deı' 
' ı ' ' ' Ioo al d ? ' zan ı ı sme o u. hk .nd sorgusu yapıl- R"k'' d 1 k ul<"" tf yaşadıkları gibi bazı kadınlar na - •renk gibi tabii olarak kabul et • ı vm ıy ~-· • !er görünmüyordu. Kulağını kapı- Ali kaptan gülüyordu: cezama emesı . e il muh . u um ~r nıenı e et ıu S•~ ~ 

mw;lu bazıları da fuhuş içinde ya. mişti. Kendi cinsinden olmıyan ka- Evet kogmahydı!.. En dogru, en 'ya dayayarak dinlemeğe başladı. dıktan .sonra tevkif ed ıniş, a tını lednrc ba~lıyaca~tır. ~_.,~I" 
Şarlar Bır· kısım kadınlar da vardır dınlarla bir arada bulunmak, onu münasip çare bu idi. Fakat nasıl ı El k rt 1 k d - Ona da eyvallah ... Harman kemenın devamı, sabıkasının tah · kendisine bo~ ve temız bır•,ıı;•' 

. . . . şa ı ı an, parma arasın an d · ı · d" . ·· b -•-ı tı k" ··dd · · ·p " ki kurbag"alar gibi hem suda hem sıkar key.fini kaçırırdı. Sadiye hak ve ne vasıta ıle koğabilecektı? Ev-, 'b· .. tı·· .. 1 b. lık d sonu ervış erın ır. kiki kın başka gune ır ...... , mış r, ı Saltanatı mu etı ıç• . 11 ,. 
' 1 ' d k d ı p b" d ızurna gı 1 0 uru en ır ıs ' u a Mutfak tarafından bi ayak sesi d""'" · ı b" kur•" I 

havada ömür sürerler. Cemiyete, kında tafsilat istedi: e, aş~ı a ın a eyman, ır e !refakat ediyordu. Arada bir: .Oh! li d S d. .. , rl . Otobüsle tramvay çarpıştı uı,"11 sıyase ınasını. k bir 1., 
insanlara en muzır olan bu namus- ı kendısınden başka kımse yoktu, ı y il h y ll h H d" ge yor u. a ıye sur ate merdi - • . . Çok ince bir ruh yuksc ·~i 
lu fabl odir - Bana anlatınız bakaymı ... Bu üç zayıf kadın, altı erkeğe kar· 1 a. a ... a a ~-· ay ı Ö.ı:a~m, lvenleri çıkarak odasına girdi. Ka- Şişlide Haliıskargazı caddesınde biye ve nezaketin' telkin eti• :ô'J 

O eJ ev g. ezer· rezalet ahlaksız· ,Ph~kdsomurtka~ bı·ır şeysek "'. Ben, 'ı~· durabilir miydi? Gidip, onlara la~llagıdan.k .. !Aşagıdan .... b. tttaku~~ pıya sırtını dayayıp ürpererek İnkiliıp müzesi önünde, Mecidiye . hareket tarzına uygun oıar•l\,,,,r 
' ' ' ıç urmam cız amı çe erım. .. 1 d'? s·· .... d" 1 edikt Z1 crını, o geçıyo~ ... > gı ı =• durdu Damarlar ar d g' . b ~Jall ·' 

lık aşılayan bir mikrop gibi en giz- ' . ne soy er ı. ozunu ın em en • . . . .. ğü. . • · . . ı P ça parça o • k'iv - Çarşamba arasında işleyen rngiliz ve Frnnsızlara •~ 111U~ J 

li köşelere kadar nüfuz eder. Kah Numan kaptan, onu teı:nın etti: başka, yüzüne karşı arsız arsız gü- ,teşcı seslen, derın go s geçırme ranıyormuş gıbıydı. 'tsmail Tezelin idaresindeki 3111 ğı gihi, merkezi devJ<tlerl•b•''"'. 
kocası vardır, kiih duldur. Bir gün, - Zaten buraya gelmiyecek. .. l~~k.~e'.., içki ile tutuşa? beyinleri ıler du_yuluyordu. . , _ Gençlik! Onu; kıymetini, ktıv • numaralı otobüsle vatman Ahmro sebctleri çok iyi olıııakla"an•ıl' 
bir ahbabının davet ettiği bir mev· Yukarıda oturuyor... Arkadaşları busbutun kızacak, tahkır edecek • Sadıye, dış:ırıdan getı~len ka~ \vetini bilmeden, sonunda çıkacak , . . "d . ki 142 kat'i bir baı;laıımıya da .. i1l '~ 
lfidda aıcak, iri yaşlar dökerek takdim ettim, .kii.fi artık, işi kalma· !er, belki de döveceklerdi. Onların nı mer~k. e~ıyordu, . ~ır elektrık neticeyi hissetmeden elindeki pa • ,Çetıntekın . 1 aresınde ~u- dı. Kendisini dcmokrn" 1~:dc1' ~ 
hıçkıra hıçkıra ağlar. Ertesi günü, dı ... Sen keyfine bak. İşte biz bize insafına, merhametine müracaat sadmesı gıbı erkeklerı bırden hare- \ranın rengini, cinsini görmiven bir maralı Şışlı - B~y~ı~ tr~_va}'lle basına koşulma~tan n:ı•P r ,r' r 
sapa bir mahallede, bahçe içinde eğleniyoruz. etmekte de topal bir ümid, kırık kete getiren bu mahluk, hangi ii- lkör gibi sarfetmişti. Hem de kim- çarpışmış, 1wr ıkisının de on kı · bepler ayni şekılde ~ııbve ,.,.ıc~1 
metruk bir evin perdeleri inik ar-( Sadiye, odasında, ellle dizlerin! bir ihtimal yoktu. leme mensup bir kadındı? !ere, neye?.. ı'smıları ha!ara uğra.mııı, nöfwıça za. ,sına da koşulmakta~ '."e~ı:~ıı>" 
lı:a odalarmdaıı birinde, en usta ~turarak düşünüyordu, taham - Acaba ne yapıyorlardı' Çalgı susm~tu. Bir kadın sesi: (Devamı var) yiat olınamışllr. (DevAIW 3 Uncu 

1 .. 
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EGONON~( GÜNÜN MESELELERi] 
ASI ve ASKERi ~ 
1 c M A- L i Fransa ve bu- !arıdır ki, 1939 da başlıyan muha· 

rebenin 1940 Haziranında emsalsiz 

Hi~d Denizinde! Londraya şid- \S.ia!11 ile Hindi
kiltalyan korsanl detli bir hava cını arasında 
gemisi batırıldı taarruzu oldu sulh imzalanıyor 

Alman taarruzu ve k h b" hezimetle neticelenm0sinin en bü-g Ün Ü ar ın yük am;lini teşkil etti. 
Balkanlar * 

Muhtelif kaynaklardan ver.ilen i C a p 1 a r ı 1941 de, 1940 yılının mütareke 
haberler içinde hakikate en fazla Fransasının b~a gelen en büyük 
yakın olanlan nazarı dikkate ala- ihtiyacının, iztırabının gıdasızlık 
rak umwni vaziyetin arzettiği man Muharipler Fransayı ve açlık olduğu anlaşılıyor. İhtiyar 
2arayı şöyle hulasa edebiliriz: kadınların, hasta insanların, anne----0---

ıı Subay, 89 asker 
esir edildi 

li 4lldra 9 (A.A.) - İngiliz bah-
Ye llezaretinin tebliğe 

ıı.,1 17 tnilirnetrelik 4 topla müceh
y z olup Hind denizinde korsanlık 
g ap~ıı. ~k seri bir İtalyan ticaret 
8\ıeıtıısı, Yeni Zelanda filosuna men 
b pt l.eand:er kruvazörü tarafından 
.. ll"ıl~ •• t 1 ~u;ı ır. 

ee la!yan hükfunetine ait olan bu 
t.ı llti;ıin adı cRamb un. dur. 3667 
eli l\ilatoluktur ve sür'ati 19,5 mil -
~ ~ Leander kruvazörü tarafından 
~~ t atandığı vakit ticaret bayrağı.. 

aşıyordu 

tiıı~arııb Un. vapuru cdur!> işare • 
ha ı alır almaz derhal İtalyan harp 

l'rağıru çekmiş ve toplarile ateş 
'-Çlıuştır. Leander kruvazörü he -

~ llı.ukabele etmiştir. Kruvazör 
bıı salvo attıktan sonra Ramb Un 

Yrali.-. ind" ·şt· B ıı .. auu ırmı ır. u vapurun 
t Stibay ve 89 askeri kruvazör ta
~111<iaıı. kurtanlmış ve harp esiri 

~ ra.a_ alınmı~tı.r. Bunların arasın
l'üıt be~ yaralıdır. Ramb Un'da bü

lta hır Yangın çıkmış ve 50 daki. 

ltrı,:ad<tt .. sonra balı:nıJitır. Leander 
~zorı.ınde ne hasar ne de in -

Zayiat yoktur. 

ltıgiltere tayya
te inşaatında 
bir rekor kırdı 
Şubatta · nş ı edilen 
ta.yyarelerin tipi 

Rh:Ii tutuluyor 
~-:ll<ira 9 (A.A.) - İngiltere, ha
ı~~ ıiııt inşaatında son günlerde bir 
~ kıı:mıştır. 
~ nildiğine göre, Şubat ayı 
~ llda inşa olunan tayyarelerin 
e.li~ııtı, Kanunusani ayında inşa 
l"ııek.eıt llı.iktarı muJıım surette geç· 
~aııı teaır. Kanuntısani inşaatı ra
l9ııı 1 ıse, dünya rekoru teşkil eden 
ıa.\/\i 'l'eşrinievveli rakamlarını te-
Ş ~ etınekte idi. 
~1uhat ayı inşaatı arasında, haleı; 
la.y~ tutuıan tiplerde bombardıman 
lıoııı:reteri ile yeni Short Stirling 
"4ıd ardıırıan tayyareleri Whirl
kıı\l\o la:yyareleri ve iki bin beygiı 
l!aw~ltnde motörle müteharril. 
teıe . er 'l'ornado muhareıbe tayyn 
~"ardır. 
..... ~~~~~~~~ 

~çük Haberler 
~ ..... ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; .. ·ıı. •• l.es 

infilak bombalan Fransa Japon teklif-
evlerde mühim lerine cevap verdi 

Tokyo, 9 (A.A.) - D.N.B.: 
t a h r İ b a t Yap t 1 Niyoka Şimbwı gazetesinin yaz-

Londra, 9 (A.A.) _ İngiliz hava <lığına göre, Siyam mümessili 
ve dahili emniyet nezaretlerının Prens Radavan ile Fransa Bilyük 
tebliği: Elçisi Arsene Henry Japon Harici

Dün gece bastıktan ııonra, düş- ye Nazırı Matsuokay> ziyaret ede
man tayyareleri Londra rnıntaka- rek Japonyanın tavassut teklifle

~ ·- T rine resmen cevap vermişlerdir. Bu •ına bir taarruz yapmışlarua · a- 1 arruz arasıra şı"ddetlen.miş faka_! cevaplarda muvakkat an aşmanµı 
kat'i olarak kabul edildiği bildi

gece yansından pe~ az sorıra ?-'" rılmekteclir. Bınaenaleyh sulh mu
hayet bulmuştur. insanca zayıat 

ahedesinin pek yakında imzası 
Londra üzerine yapılan son taıır· 

dah f j !nuhL< • eldir. 
ruzlardakinden biraz a az a· JAPON .MATBUATININ 
dır. Bu zayiatın büyük bir kısmı NEŞRİYATI 
münferiden çıkan iki yangında ol- Tokyo, 9 (A.A.) - (Stefani): 
mllştur. Müteaddit mıntakalarda, Butün gazeteler, bugün imzası 
yüksek infilak bombaları evlerde beklenep. Siyam - Hindiçini sulh 
mühim hasarlar yapmıştır. ~~at muahedesile m~gul oluyorlar. 
ırangın bombalan her yerde sur at- 1 Nazır Şinatori, Yomiuri Şirnbun 
le söndürülmüş ve o kadar fazla gazetesinde yazdığı bir makalede 
yangın çıkmamıştır. Yangınların Asyanın enternasyonal vaziyetteki 
ekserisi daha taarruz bitmeden ön- rolünü tetkik ederek dıyor ki: 
ce söndürülmüştür. Bu sabahın ilk Amerika, ihtilafla methaldardır 
saatlerinde de bütün yangınla.. ı ve mes'uliyetlerden kendisini kur
söndürülm~ bulunuyordu. tararn~: Maarnafih iWıerikanın si-

l. gilt in cenup, cenubu şar 'aba muracaatten ~'Zkinınesı muh· 
n eren ldir An ak As rnill ti . .. k" kında da birtakım nok1t.> ~eme . c , ya e en u-

l;r:e~'":balar atılmışsa da pek a :erinde tazyikini arttıracağt da 
yerlerde ınsanca zayiat olmuş v' nuhakkaktır. Bu bakımdan Japon. 
hasar umumiyet itibarile ağır ol ranın rolü ön safta yer almakta-

!ır, 
mam~tır. 

Ruzveltin 
Bir nutku 

"Mücadele Diktatör
lere karşı yapılıyor,, 

---"'1()---

Şubat ayı~da 
lngilterede 789 

sivil öldü 

Hava lı om bardı
manlarında ölenler 

gittikçe azalıyor 

kendi taraflarına terinin memelerinden emdikleri 
Balkanlarda al m 1 ya ç a 1 1 ş 1 y o r sütlerle beslenen çocukların, mele. 
Bulgaristanın cenup mıntakala· teplerdeki genç neslin, çalışmak 

rmda tahşidat yapan Almanyanın mecburiyetinde bulunan her Fran-
yeni hedefleri ol<1uğu muhakkak- Yazan: Hiimid Nuri Irmak sızın gıda, gıda, yine gıdayı düşün-
tır düğü anlaşılıyor. Fransız neslini 

i:ıu hedeflere vasıı olmak için Al· Kralların istibdadlanna karşı is - bugün oıduğu gibi yarın dahl gıda
manyanın ş.iındıye kadar olduğu yan yapan Fransa inkilapçıları sızlık yüzünden bir nevi insan is-

1789 ihtilali neticesinde •Hürriyet, 
gibi r .. evzuubahis dev !etler Yugos- kel etleri, marazlı vücudler haline 

müsavat, kardeşlik, adalet. keli -lavya ve Yunanistana karşı teker getirecek gıdasızlığa karşı Vişidek.i 
melerini bayraklarına yazırııŞar, 

~~~:rıt:1:~:r:ir~ditte bulun· esas kanunlarına, dahili idareleri- hükfunetle birlikte mütefekkirle -
Gelen haberlerden Alrnanyanın ne temel halinde kabul eylemiş • rin olanca gayretlerile mücadele. 

!erdir. Parlamanterizrn sistemi, hal ye devam eyledikleri görülüyor. 
ilkevvel Yugoı,lavyayı Milivere al· D · ı d k" bl k b ı 
mak veya bir adenu· tecavüz paktı kın vekilleri vasıtasile dahili ve ha-. enız er e ı a u anın çem er e -

• · ı · h kı kontrol ey rinden geçirilerek Amerikadan, ımzalarnak gibı· sı·yası· bi.r bag· ı. ricıış erın er srnını • 
"' k fi t· d lr ·y· mey müsternlekelerindeki stoklarından tehlikesiz hir hale k.oymıya ç•ı•oo. !emesi ey ye ı emo ası ı -

.....,.. · eli H"" · t efhumu Fransaya gıda maddesi ithaline ait cağı anlaşiliyor. dana getır . urrıye m -
nu matbuat her türlü neşriyat, isteklere, ricalara gazetelerinde, Y unanıs Lana taarruz mu, yoksa 

· tenkid söz sahalarında halka te • radyolarında, konferanslarında he-Italya ile mütareke yapmast içın • . 
bir tehdıtte mi bulunacağı bahsin~ min eyleyen Fransa inkilabı, arıs- men hergün tesadüf edilmektedir. 

tokrat ve papas sını.!larının müza· Dünün, 1939 Eylulünden evvelki 
gelince; Yunanistanın aldığı vazı- heretini temin eyliyen krallarla harbin yıllarında müsavat istekle-
yet ve Almanyanın Bul.garistana 1 d kurtul ink" rile nifak ve mücadelelerini, nef -
gırişinde gösterilen sebepler niha· yardımcı arın an unca ı-

safa mazhar oldll ve Fransa inki - retlerini en şiddetli usullerle de • 
yet bir iki hafta içinde Selanik Ü· ' . . . d k. tt" kt kinm" Fr 
zerine taarruzun başlıyacağl.na de- Japçılarının n:'ille'. ~esın e ı u • vam e ırme en çe ıyen an 
ilidir sulleri, prensıplen dunyarun me • sız halk sınıflarının, bugün hep 

Çuclru Alman İta! ve bü- deni memleketlerine.le halk için bir birlikte ve yalnızca cgıda• diye ba. 
tün Fransa dahfr":ı:ak rere Av- esas teşkil ey led'.· . ğırdıkları, kendilerini besliyebil -
rupanın her no.ktas da asker' ve Sanayide makınelerın kullanıl - meği düşündükleri hakikaten bir 
.kt.sadi bir hak.i.rniy: kurmak ga. masına başlanması dahi 1789 dan ibret sahnesi teşkil eyler. Bu sahne 
yesinde olduğu anlaşılmıştır. sonra hayret oh.ın~c~ tarzda f~- ımuhtelif cihetlerden esaslı tetkik. 

Bu hakikat" k .. bilen Yu· lalaştı. Fransa ınkılabının yaydı!I' lere değer. 
nanlılar Mih:e~ ~ şartlarını müsav~t düşüncesi hu mernleket.ın 

1 

* 
kabul etmekle, askeri ve iktısadi şevketıne, azarnetıne karşı tedrı ~ 1939 harbinden evvel Fransanm 
Alınan işgaline boyun eğece.k:leri- cen fazlalaşan nefre.t ve gay~ın hu I olduğu gibi, muharib diğer büyük 
nin frakındadırlar, Bunun için Yu- d.udsuz dalgalar halınde genışleme- devletlerin dahi gelirleri ytlda 3-5 
nanistanın İtal il ··tareke yap· sıne, şıddetlenmesıne sebeb oldu. milyar sterlin raddesinde idi. Sa -
ınak yolunda ~::ı.::.ın tehdi<11- Hakikati halde tah~at .. ~.üsavat ta. 1 nayileşen bilhassa garbi Avrupa 
ne boyun eğrniyecekleri kat'idir de- nımaz. Bu .. sahadakı bu tun. hare. - memleketlerinin gıda maddelerinin 
Dilebilir. ketlere ~u~~vatsızlıklar h~kimd.ır. yüzde 40-50.60 miktarı deniz aşın 

Esasen Yunan matbuatı, radyosu Fransa ınkılabı_nın_ naz_anyele:Ue ,memleketlerden, müsteııılekelerin • 
ve resmi sözcüleri •zafere kadaı tatbikatındakı ı~şafiarıle hır~k - den getirilirdi. Denizlerdeki ablu
harp. kararını, Alrnanyanın Yu- t~ ilerleyen sanayı, halkı yekdığe • kanın şiddetle devamı, muharebe· 
.ıan hududuna dayandığı şu gün- rınden uz~kl_aştırmakta, f_arkt;ıaş - edn evvelki mahdud stoklann tü -

Vaşington, 9 (A.A.) - Devle: 
çiftliklerine ait işletme program 
nın yıldönümü münasebetile Cl 

martesi akşanu radyoda irat ettı~ 

oir nutukta Roosevelt şöyle demiş· 
tir: 

Amerikan çiftçisi milli müdafaa 
i.:rogramında kendisine düşen rolü 
oyruyabilecek vaziyettedir. · Am· 
1:-arlarırnız doludur. Zahire ihtiyat. 

!arımız gerek bizim, gerek diğer 

:nemleketlerdeki dostlarımızın ih· 
,iyacını karşıltyabilecek bir ınik· 

• erde hile tekrar etmektedir. !ırmakta aI?il oldu. 1789 ihtilalın · kenmesi yüzünden baş gösteren, 
Netice olarak, yakın günlerde d~n evvelkı ve m~zkur senelerde. milli bilnyeyi de korkunç tarzda 

Balkanlarda ikınci bir cephe açıla· kı zamanlaı;d~ Aru:_tokrat papas [tahribe başlıyan gıdasızlığın do • 
cağını muhakkak olarak kabul et- sı:,uflarına, ıstınadgabl~n ~·ıll~a ğurduğu diğer tehlikelerin de önü-

Londra, (A.A.) - Daihll emniyet memiz lazım geldiğini söyliyebillı h.ucum eden ?alk ~e~ıne, ışçılerın ne geçmek için Vİ:ji Fransası is -
-ı.ezaretinin bildirdirğine göre, Şu· ve Yunanlılara yapacakları yardı· '1ddetlenen· fıkrl, fuli taarruzları timdadlan arasında çeşidli çareler 
t>at ayı içinde İngiltere üzerine ya- muı kendi menfaat erine yardım kaim oldu. Fransa halkı arasında- !gösteriyor. Mesela kendi müstem
pılan düşman hava hücumlarında demek olduğunu 'bilen İn&'lizlerin ki büyük ve_derin ayrılık uçurum~ 

1

lekelerindeld depolardan ve Ame-
' . .. .. . . Selfuı.i.k cephesinde Almanları mağ I rikadan getirilmesini, ablukadan 
189 sivil ohn14 ve 1008 _sıvil yara: Hl.p etmek, hiç olmazsa durdurmak yacağl muhakkaktır. . lgeçiril'."~k sureti!~. gıda maddesi 
l=şbr. Olen 789 kişiden 383 u I için ellerinden geleni yapacakları· Cephelerde . I ıthalını ısteyen Vışı Fransası, yal-
erkek, 312 si kadın, 91 ide lô yaşın· nı iddia edebiliriz. ArnaVlltl":kıa_. _ ;ı'=,ıın kuvvetlen Jnızca Fra:ısızlara tahsis olunması... 
dan aşağı çocuktur. harekeht ustunlugunuhualeld!etintutrnak- nın, beynelmilel kızılhaç kontrol 

Amerikanın yardımı ta ve avanın m e e e rag- hey'etlerile mürakabesini de tek -
tardadır. Bu dostlar bugün hem Yaralılann 596 i erkek, 365 ! ka

kendi mev~udiyetleri hem de de- dm, 105 i de 16 yaşırulan aşağı ço
~krlsi prensipleri için mücadele Cllktur. 

Şubat ayındaki zayiat geçen ay

lara nazaran çok azdır. 

ediyorlar. Bu mücadele diktatör

lerin dünyaya bakim olmasına ma
ni olm9k için yapılmaktadır. Çift
·iler cephesi topyekıln müdafaa Eylfil, Teşrinievvel, Teşrinisani 
·~ğrunda kendisinden istenecek her ve Kanunuevvel ve Kılnunusanidc 
,eyi vermiye hazrrdır. . d.. ı sırasıle 6.954, 6.334, 4.588, 3. 793 ve 

Roosevelt, harpten sonraki un· l500 kişi ölmüş ve yine bu ayla 

anın 1939 EyllılU.nde. tanım~ 0t içinde sırasile lQ.615, 8.005, 6.202 
duğumuz bugün~u dunyuılan ço 5 044 ve 2.012 kişi yaralanmıştır. 

Roosevelt tarafından hazırlanıp men mevzilerini ilerletmektedir. lif ediyor, durmadan uğraşıyor, 
ayan ve mebusan meclislerıne ve· .tfava muharebeleri daima Yunan · çırpınıyor. 
rilen •Demokrasilere yard.ını. hak- İngiliz kuvvetleri lehinde netice- Fakat muharibler harp mıntaka-
ıwıdaki kanun layihası ·bu iki mec- lenrnektedir. !arından başka nizam tanırlar mı 
ilsin hariciye encümenleri de da· Evvelki gün vukua gelen bir mu- hiç? İki muharib taraf gıda istek
hil olduğıı halde uzun ve hararet!ı harebe netıcesinae Yunanlılar ICOO !eri arasında Fransadan yalnızca 
oir müzakere devı-esinden sonra Jen faz!~ esir alrnı!lar, Italyan 1 şu teşebbüslerini tekrarlıyorlar: 
nihayet 31 muhalif reye karşı &.. mevzilerınden bırçogunu zaptet- cHarbi kazanmaklığım için be -
reyle evvelki gün kabul edildi 11 .nışlerdir. Yunan ordusunun. g.ayet 

1
nimle beraber, benim istediğim gi

saat süren son içtimada hararetlı htiyatlı hareket etmesi ve ıyı bır • bi, bana tabi olarak hareketlerini 
münakaşalardan sonra kabul edı plan dahilinde ilerleyişini devam, tanzim eyle ... 
en bu kanun layihasının yarın ak- ettirmesi Berat ve Tepedelenin * l HAM!D NUR1 IRMAK 
şama kadar kanuniyet kesbetmes, galini mümkün kılrn~ olmakla - --· 
muhtemeldir. beraber havaların düzeldiği ilk Barda bir yaralama 

l'lllJc gaden, - Hitler, Ba.ş kuman-
l('it.ı•· Genelkurmay baıkanı Mareşal 
~ltıı;~ bugün ziyaret ederek askerliğe 1 

arklı olacağını soylemı~tır. · 

~tile kırkıncı yıl dönıimü münase- AN ·z ~1 
Bu kanun sayesinde İngiltere A· >i.inlerde bu iki şehrin Yunanlılar hadi•eai 

meriko.dan hemen hemen sonsuz ~line geçeceği muhakkaktır diye- Taksimde Kubalyan apartıma • 
miktarda her çeşit harp malzernesı biliriz. nında oturan sabıkalılardan Çakır ABI ' l..o "'1lısan tebrik etmiı;tk. 

"'•n ı. lldra: _ Bır Alınan bombardı
~~:•resi İskoçyanın doğu sahili a. 
''•t1ıı,, a bır lngiüz balıkçı geınlsiniD 

İıt' llıeı.-y Çaraprak denize dUşmüı;tür. 

dabilecektir. İngiltere alacağı mal- Alrikada İzzet evvelki gece saat ikide Ga -
lemeyi borç. mübadele veya kire İtalyan Somalm ve Habeşistan. latasarayda Gardenbarda bir kadın 

~ "•t"Q·· 0 rk: - (Tass) Associated Press 
Cı.tt~t( tgı bir habere göre, Arjantin bü-

~'boııe; Ariantı limanlarında bulunan 
L ~ı ttı hcaret vapurlarının kullanıl
"'lııiı,, ""•lesin; tetkik etmek üzere biı 
~kil •tıruııir. 

"Arabacının Kızı Dunyaşka,,yı 
VAZ'I SAHNE EDEN 

~ekillerinden birile ödeyecektir. da İngiliz ilerleyişi devam etmek- meselesinden bar idare memuru 
;ılhassa tayyare, tayyare motörü, tedir. İngiliz ilerleyişine göre Ital- Ahmetli sustalı çakı ile muhtelif 

narp gemileri ve diğer mühim es- yan Somalisinin yirmi gün sonra yerlerinden ehemmiyetli surette 
Jiha bakımından Ingitterenin bü- İngilizlerin eline geçmiş bulunma- yaralamış, yaralı Beyoğlu hastane. 

GUST AV UCICKY'nin Şaheseri tün ihtiyaçlarllli Amerika harp en ,, kuvvetle muhtemeldır. 1sine kaldırılmış, İzzet yakalanarak 
Jüstrisi sayesinde kolayca karşılı· * tahkikata başlanmıştır. 

"!!!!!... bince kırk gün zarfında esaınele • Diğer taraıftan yeniçeri ortaları.! Çünkü, Sultan Ma~ud ve En- !bu vak'ayı. R~yaya tekarriib ve 

S""""'Büyük tarihi roman: 44 •• ~.d- .. ?l ''" ''-""""''" ,,_ "' -M -WP, ~- ""'' ~lredil< ,._ ''''"" d<Oli R"""' ,-= bu ,,,,,.., Aliy• il•"'""" .bttd~ -o.itan Azı"z Nasıl Oldürü u • ( çesinden mahru_m edilrn. · eıer_i.. limatına gayrivakıf bir çok deli - Jgibithal~rındenu:t~ed:::~ ~ ~:akuz~ •çın bır vesile 
d d etti Sul kanlıların sebzevatçı, hamal, ve muş u. enıçer r, . . - . v _ 1 Muvafıktır ıye ıra e · - 1 d et 

% Yazarı:M. Samı ~raye t :Mahmud Rusçuk yaranı ile kayıkçılığa vesair san'atlere giren- ıbaday:ılar, A em ar ve maıyy 1 a- Napolyon hal' vak'asını duydu. 
~. bPa,. ra Aı-navudlann giydiği çu-J Meclisi vükelan7n vercli_ği kgarel~ yaenniçerileri ~ taraflı kullanmak !erinden evvel sekban yahud kal- leyhine yürüdükçe bir yandan da ğu zaman: 
'- r k 1 d · rılerın ışıne saray el altından işi körüklemekten 0 1 h • ":aıııııı· a_.Paktı. Yeniçeri ocağını ise hiç ~ y~nıçe . . defter otan olitikasını bu suretle evvela mey- y<ıncu yazılarak askeilik vazifele· - srnan ı ükı1metile bir iş ya· 
hır b 1 

Su!eyman Haniye muvafık mezdı. Çunku dahilı k .P rinı talim ettikten sonra san'atle. geri kalmıyordu. pılarnaz. Talih beni onlardan kur. 
~.,, a.le geıı·rın k · · li · ·· kulluk neferatı karakullukçu, ış.. ldana koymuş oldu. Sultan Mahmud ve Enderun ri - tarıyor şı"md· b" nl 
'"'ca . . e ıçın mec sı vu· 1 • • • f .. li ede 1 . . b" rinin icrasına mezun olmaları key- . . . • ı ız o arın zararına 

4n ~ •iti.haz olunan karara Su!- la ihtiyarları gibi hızrnetı 11 Y Alemdar, yenı askerın ayrıca ır . t" d t k .. tın. t" B k cali Alemdar ve avenesının elin - işimizi tanzim edelim .. 
<l~r~ıı alttnud, muanz göründü. En· ıbulunanlar müstesna_ olmak .üzere_ ocak itibar edilerek bundan böyle fı.ye.ı e .. e_ arrur ~ ışı. u arar den devleti kurtarrnağa ahdetmiş- Demişti. 
11l. l"l<:aı; de muarız görünmüş.. sair utufe sahiplerının elle_rındeki losmanlı askerlerinin sekiz ocaktan bulun butlln ho,,nudsuzluğu :" [lerdi. Çünkü bu, zorba güruhunun Napolyon, Nizarnıcedit ve isla • 

I>a . ıesamelerin ilgasına dair ıdi. mürekkep olmasını tahtı karara fitne ve fesadın artmasını mucıb ısaltanat hukukunu muhtel olarak hat namı altında Osmanlı hüku _ 

Çeriy~"ıah, ve, Enderun ricali yeni- Sultan Mahmud, ~u k"-'."ar kabX~ aldırdı. ıolrnu_ştu. Bu hallere Kaptan Der:~ hareket ettikle~i . tahammül edile- metini avuçlan içine alrnağa çalı-
"4-ı;; tutınuştardı. Onları gücen • edilclig' i takdirde u!Ufelen paras A · zamanda sekizinci ocak o . Ramız paşanın tersanenın fazla ta mez hale gel~tı. şıyordu. Ve, general Sebastiyani i-
ı. emek · lın olanlann mu- ynı · ı k t' e ihdas 1 o t d ·· ·· ·· s !im" t · 
"'1"1 ıstemişlerdi. Maksad • irad gı"bi satın a ~ .. . _ kb dit ag-ına dahi tug· yına ını a v • o unmuş - Bu esnada taşrada Cebharzade e e uçuncu e ı arnarnile ka-
l ' Ye . reva gonnı lan se anı ce oc - • b" t k .. ti . r ğ 1 • 1 
"llara ~'Çeriyi Alemdara ve, zor· tazarrır olacaklarını . ali de ocak· abl alem ita e ledi. ilan . 1; •9 ım ucr~ ~rı a ve_y e • vesairlerin hirnmetlerile yeni aske. zanımıştı. Bu, vaziyeti ile Napolyon 
1-e~ t arşı sureti haktan görüne. yerek ve, Enderun rıc . • . . a . t ve y . mesı, ıslam ve hırıstıyan sefaı~e- re alınanlar talim ve terbiye edili- Jhem Rusyaya ve hem de İngiltere. 

"' Utrııaktı. lıyı celbetınek gayretkeşligı ıle Ve, bu suretle sekbanı cedıt o • rine balta asarak her seferde ikışer d ye karşı mühim bir mevki ,1~,. 'eıı· &şaha şu karan . 8 1 1 .1 •- 1 yor u. ~...., ııı,\ 1Çer; ı,.,.1al raya girerek, pa cağına bir şekli istiklal vereli. u - pay almak suretı e servet o.vp arn~ bulunuyordu, 
ı ~re u '''9' arda oturur ve, eli dil . al" A 1 d K h . -ı Siyaseti dahiliye bu merkezde i-
•aı~- e geçinlr ask ld kl.arı ver r er. . tan Mahmud, ve, Enderun rıc ı • [olan kabadayı ar an a vecı og u Fakat Rusların ve Etiniki Etri-
L ..., ın ·· er 0 u ·ı esa.rnelerı ge.. :M t f k h · ·· ·· ken, harici siyasetimizi de • 
"'!r ~ .ururu zamanla esnaf, renç- - Hüsnü_ rıW,arı e n an be _ lerndann bu teşebbüsüne mani ol· Burunsuz us a ~yı. a vesı ~nurı... yanın vücude getirdiği inkilabat 
l~i d % olınuşlardı. Ve, ulfı:fe - tirenl~re ~rnru-~erde ~mernek- madılar... de idan: ~yl~mesı, gı,bı ahvali ka : gözden geçirmek lüzumlu olur ... Napolyo~~- Osmanlı hükfuneti ü -
~ele .".alıyorlardı. Üstelik de u _ dellerı verilmesını "':'e ~ _ Halbuki yeniçeriler böyle bir tia dahı ınzıma.rn eoeretı. yenıçerı Ü~üncü Selimin hal'inden (1222. h) zerındekı hulyalarını ta.ınaınile al-
lllUııe r~ bir nevi irad ve akar hük te inad edenlerin, ılerıde esame müstakil ocağın teşekkülünden a • ocaklısına ve emsaline suitesir ey- itibaren ahvali hariciyemiz de bir tüst etmişti. 
teı- 0 Ya.rak Jın tılır '--'· 1r· ·n hazjneı:nanda kılıranasıru ı.._di. Fakat. bu işler, sarav. a yaradı. başka safhaya girmiş idi. N·-·1Y"" ltıııio\ a ıp ııa ........, mı __ , __ ~~~ı .,, m"·ı· lev aldılar... "t"" 

.., erdi, güınrükcÜYe y..,....... ~~ = - - (Daha var) 
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işa.retleı 

Servetifüniin ve 
Ahmet İhsan ••• 
Yazan: Ni=mettin Nazil 

I 

•Servetifiiaua•IUl 51 yıllık U"f" 
riyat hayatını şu cümlelerle hulli
;a eylemek münı.kün müdür: 

• Meşhur Baba Tahir mıosavv• 
Malumatı neşrediy<>rdu. Diğer ta
raftan Ahmet İlısan Bey de mu
savver Servetifünunu neşreyle

mekte idi. Her iki mecmuauın da 
bir rengi yoktu. Her ikisinin is
minden anlaşıldığı üzere resiınlerhı 
meşgul idiler. İşte edebiyat ile ala· 
kası olrnıyan bu iki mecmua bir 
gün münakaşaya tutuştular .• 

Bu cümleler, •Edebi yeniliğimiz• 
adlı bir mektep kitabının sayfala
rından alınmış. Demek ki minimini 
bir fj}izin yeşerebilmesi için bin 
mucizenin tekevvününe lüzum hi3· 
settiren fikir, san'at \'C ericbı~ at 
tarlamızda dalbudak salmış bu sağ
lam köklü ağaç. şu bizim pek mü. 

tevazi olan •fikiz, san'at ve edebi
yat. tarlamıza adeta bir edebiı at 
ülkesi imiş ~bi bir vehim uyı.r.t:ı
rabilecek bir hacim ve vüs'at illu
sion'u f&ratan bu. muhteş~m agaç 
bir hiçmiş. Kesim ııeşr~-dcu bir h.a
ğıt parçası. 

Bu hataııııı dostum İsmail Habib 
taraftıulan imza edılıniş olınhhl•.a 
hayret etmemek elden gelmiyor. 

Ahmet İlıs.auın bütün bır ha) ~t 
vakfettiği Servelifü.nun, en az ı.ki 

edı:bi nesle hayat imkanı veren 
Servetifünun, 51 yıllık bir müca. 
dele sonunda yeni nesle böyle mi 
takdiın edilmeli idi? Yeni neslin.,. 
liııe verilecek bir kitapla •Serveti
fünun•, •Maliı.mat. ile yanya~ 
gösterilmek için ne kabahat işle
miştir? 

Eğer bu kitap yeni harflerle ye
tişlirılen nesillere edebiyat tarıhi
mizin bir alfabesi halinde veril. 
mek için terli p ve tamim edilme. 
miş olsaydı, herhangi bir genç, hat· 
t.iı bir çocuk, Servetifünun kollek. 
siyonlarını ljÖyle bir karıştırmakla 
bu iddianın yanlışlığını derakap 
kavrıyabileceği için hauı •mutlak • 
sayılamazdı. Fakat yalnız yenj 
harfleri bilen ve edebiyat tarıhi· 
mı:ı.uı. herhangi bir vesikasını biz
zat tetkik etmek imkarunwın, od· 

ki de ebediyycn, mahrum kalacak 
olau bir nesle böyle bir «telkin.de 
bulunulması, en hafif bir tabirle 
•bir suikastaoth. Fakat asıl hata, 
biç fü.phesiz İsmail Habibe yükle-
nemez. 

Bir mektep kitabının Maarif Vtt
killiği tarafından tetkik ve tasvi.11 
edilmeden talebelere verilmesi im.
kansız değil midir? İmkıiımzda 
şüphesiz .. , O halde? Demek ki Maa· 
rif Vekileti bu eseri almış, oku
muş -.eya okutmuş, iç.indeki teşhis· 
!eri ve iddiaları beğenmiş, tasvip 
etmiş, kararları hadiselere uyguıı 
bulmuş ve; 

- Türk çocukları bu ha.k.i.katle
ri ( ?) öğrenmeli ve istiiade etmeli
dir; fetvasını vererek tabı ve neş
re«!!:_rniştir. 

Biz, bu neticeyi tali bir memu· 
run ferdi bir hata,, addetmiye 
meyyiliz. Maarif Vekilinden bu ki· 
tabı bır d.alıa ıetktl< etmesuıi ıslet 
ve İsmail Habib d05tumuza da ed~ 
biyatı cedidenin hakiki adı •Ser
vetifünuıı edebiyatı. olduğunu ha
tırlatmayı doğru buluruz. 

Niza.metti,. NAZtF 

Civarımızda 
(Baş tarafı 1 inci sayfad l) 

tir. Binaenaleyh ajansların dün ge
tirdilderi haberleri, ki bunların a
rasında Sırpların tl"çüzlü Pakta da
hil olacaklarına dair rivayetler de 
vardır, çok büyük bir ihtiyat ve 
şüphe ile telakki etmelidir. Üçüzlü 
Pakla girmek, demokrasilerle itti· 
fak etmek kadar devletin politika
sına kat'i bir istikamet ve veçhe 
vermektir. Prensin bu nihai adımı 
atması kolayca kabul edilemez. 
Fakat Almanya ile bir ademi teca
vüz ve dostluk paktı imzalaması 

bayii eski bir tarihtenberi takip et. 
tiği politikanın mantıki ve mute
dil bir müntehası olabilir. Prensi 
bn yolda ihtiyatlı harekete sevke
den ıımurlar arasında dahili duru
mun da hiç tesiri olmadığı iddia e
dilemez. Hırvatlarla anlaşılm~ ol
masına rağmen bütün memleket 
işlerinde bilhassa harici politiJ..,.ya 
tayin olunacak istikamette Sırp ve 

Hırvat unsurlarının tek göriişlü ol
dukları da ileri sürülemez. Bugü. 
nün askeri durumu da Naip Prenıı 
Paul'ü ve Belgı:at kabinesini çok 
uzağı gören usta bir politika takip 
etıniye mahkfun etmektedir. 

Hüıevin Şükrü BABAN 



.!AY1A -4 

Yt glslavya 
i ı 1 inci ,.;oyfada) 

ti ...ıı pu Berlın,de Almanya ile bir 
ademi w-cavüz paktı imı.alıyacaJr.tır. Dip
lomet.ik mahfiller .AlJ=nlaıın pek ;ralwı 
da Yunanlotaııa teaıvfu. eUnekrini bek
lemektedir. 
Yunanlılar Traltyanın slvıl halkını 

ıımdiden tahliye etmişler ve Selanik'in 
ıaTbında bir müdalaa hattı tesis eyl~ 
ınlflerdı.r. Yunaııistana karp :rapılaca.k 
Alınan laa!'ruzunun Selaııiğe bir hava 
hücurou He başla.muı mümkündür. 
v~ • (A.A.) - :a..mi ...ıını.. 

ler, -'la Alman..._,._ m11-

1ı& .. enaet ida Yqoııl&V}'ayı •t TII tq
•• •wtı Jıakkındaltl lael>erleri lıa't ..... 

YUNAN 
milleti 

(Baf tanfı 1 inei ..,u.r.) 
kilinin yaptığı beyanatı tekrar et
mek suretile cevap veriyoruz. Bq· 

İngilterenin 
en büyük 

siyasi zaferi 
(Baş ta•ab 1 inci :sayfada; 

vekil demiştir ki: •harp Jıarici müttefik• vaziyeti ile 
c Yunanistan hiç bir tehdide al • •harbe dahil müttefik> vuiyeti a

dınş etmez ve sonuna kadar kuv • rasuula bir ıınu.luıle. 

lltDA.M 

F enerbahçe Galata
sarayı 2 - O yendi 

veth müttefiklerinin ve dostlarının Amerikada, cfuıdea güne kuvvet. 
yanında .istiklalini ve tamamhğıııı ,e§en fikir ve kanaat şudur ki Mih- Be c ikt a c da Is t a n b u l 
müdafaa edecektir.• r r 
Diğer taraftan şunu da kaydede. ver, mutlaka -~liıp edilmelidir, Spora 3 - o g a ıı·p geldı· 

lim ki Yunanistan hiç bir kimse 1a- ondaa ötesi hep tili teferruattaı> 
rafından karışıklık iımili olarak ibarettir. İnıriltı-re, Amerikanın çl d "· l Kadri ... _,__ "'·-

bcr türlfi sillih ve malzeme yartb-1 Dörller kupası ma u~. ~n ~ mer 80 a, ... m .......... m ...... 
Demokrasilere tavsif edileme7.. Çünkü beşeri ve mile Mihveri mağlup edemezse, bu rel stadında başlanclı. Gunwı ılk cırne alındı. 

(8 
.. wab 1 iıı..ci sayfada) ilahi bütün kanunlar, Yunanista • lkind merhale de nihayet bulacak maçını İstanbul şampiyonu Beşik- Bu değişikblı: iesirini pteri}'or. 

mm eylem
..,.ektedir.· mn ancak taarruza uvndığı zaman ve Amuiluı, İngilterenin, demok- laşla lig dördüncüsü İstanbulspor Fener sağlı sollu akınlarla G. Sa • 

ayrıldığı sulh idealine, ve taarnu - '-·-! t ı H ik' takı 
1 _ Mudafaası Re.ısıeUınhur ta- rasi:ııiıı., diillya hürriyetinin ve kü- t..,.,,., an yap_ ı "':· er 1 m J ray kalesini zorlamağa başladı. 1-

rafından Bırıocik Amerıka müda- karşısında ın.ill! müdafaaya bağlı- çük milletler istiklalinin düşmanı da sahaya eksilt bır kadro ile çık • kinci dakikada Nacinin şütünü Sa-
--. dır. Yunanistan, en son çocuğunun ı d 

ıaaııı ıçın· muhırn acideciılen bır' hu·. olan 1lihveri mağlup etmek isin, mış ar ı. im fevkaliıde bir şekilde yakaladı. • en son nefesine kadar bu milli mü-
...... -et veya bir memlekete aı·ı mu· • t . biuat ııi.lilıa .sarılataktır. Oyuna Deşiktaı başladı. Derhal Osmanın yerine kaleye geçen • ..,.. dafaa idealine ibane etmiyecek · 
dafaa vasıtalarını ve macidelerini icar ve iJau kanununda yapıl- Sarı • siyah kaleyi saran Beşik • Saim hakikaten mükemmel kur · 
Amerika latırıka veya teı.giın:arın- tir_ ması istenilen bir tadilin 28 reye taşlıların ilk aloınlan mudafaada tarı lar yapıyor. 
da İn§8 ve imal ettırmek ve yahut BİTLERE AÇIK MEKTUP karşı 62 rey ile reddedilmiş olması, kesildi. Mukabil hücuma geçen 1ıı- On ikinci dakikada Adnan kü • 
buıu.uın ~ka tar.ula iı.tihsalıni 1 Atina 9 (A..A.) - Katimerini ga· .;üuün biriı>de Mıh ver le Amerika· tanbuls-,oorlular daha ilk dakikalar· çük Fikretin yaptığı foviile kas • 
teının eylemek. tetesi müdürü Yorgi Vlahos'un yı karşı kar§ıya getirebilecek bir da sağ ıçlerinin durala.rnaııı yüzün. den mulrabele edince, hakem Ad -

2 ll malz el . aliı.kaaar azclı bp•~ı a ... k bırakm,.tır. Filvaki, den mühim bir fırsat kaçırdılar. d ka dı G S lıl ·- u em en llitlere hitaben y ğı bir açık ..,, ,. ..., Dakikalar ilerledik"" İst. Spo • nanı ışan çı r , . aray ar 
;memleketlere borç, mübadele, ı;atış mektubu neşretmiştir. iıyan mecHsi, garp nısıf ltürc>İll· ,- on kişi kaldılar. 
ve~ kır Uerıle muhtelif tarz den yapılacak harp malzemesi s·ev• run daha iyi fahştığı görülüyor. 

·a a sure • Vlahos Almanyarun, İtalyanlara Beşı'k•·· henüz tem"""•nn• gır' e- Da.klkalar ilerledikçe Fener ta.> 

N EZ L E 
Kırıklık, Baş, Dit 
ve Adale Ağrıları 

f Eıı. .n .,.. en ltat'I ,.ıoıd' 

i! GrfıPıN 
~ i ile geçer 
~ Banlann ıınlııled;,ti ınııU"' 

lenle alacaıtınız ilk tedbir ,.ı· 
nlzdeblrkaç GRİPİN Jıll' 
hmdumıalıı olmalıdır 

Kalbi bozmadan, mide ve böbrekleri 
yormadan ıshraplan dindirir. 

Ltızumunda l(lnde 3 adet aluur. TııkllUerhıden aakınınlz .,. )Jtl 

yerde pullu kutularını ısrarla lste;ylniz. 

larda vermek. b · k 1 ed k h k.ıyat ve nakliyatında, Amerikaıı ~ ..--.. ahane teş i ece er türlü ha· ın.iyor_ yikine rağmen gol olmuyor. 
3 - Yabancı hükCımetleY heı;a- teketten içtinap edildiği takdirde harp gemilerinin kafilelere nfa· j I 

bına tamirat ••lerı yaptırmak Me kat etmesini menetmek için ileri On yedinci dakikada tevali eden 1 Nihayet otuz beşinci dakikada Devlet Demiryolları !anları 
. . · . -. . . .' . • Yunanistan için korkacak blr §CY İstanbulspor a'-·-ları esnasında Be Eşfak tarafından kale yakınlatın- llilılll••••••••-----------==-ıııı:; ııeıa bır lngiliz zıriılbı, Reıs>euın· ı olmadıği cevabını verdiğini ve Yu- •ürülen tadil teklifini reddetmekle JL.Uı -_Al 

huru Bır~ık Amer~ menfa- nanistanın bu veı;ayaya riayet ede- İngiltveye yardım ederken !llih- şikta, mlidataasının yaptığı bariz da yapılan bir favülü küçük Fikret ı 1 _ Tam vagon hamuleli tütün, pamuk, ;r11n yapııfp ve tittilı: ...-ı~İ 
atlerıne uygun auaettıgı takdırde, tek hiç bir askeri tedbir almadığını verle harbi göze aldırmı§ oldup- bir penaltıyı hakem Muzaffer fri· zaviyenin kapalı olmasına rağmen ma1ıııus tar11e, 1700 den fazla kllom.,treıer için ton başına 2,s kuruı ıw<1 

Brockl. yn te.zgaıılarmda taın.i.r e- da kezalı'k hatırlatmakta ve İtalya uu göstermiıtır. Çünkü nakliye Jca. itik cezasına tahvil etti. mükemmel bir şiltle ağlara taktL malt üzere 1700 ldlometreden fazla meoueıa ... te$mil edfim~r. ı1_ 
k fı hü F 1. · t · d 2 - Ecnebi memleketlerde açılaeak d'uar, eergi1 panayır, festtYal <tf r d.ilebilecektir.. . _. elçı·sı· Grazzı' tarafından Yunan -'· filelerine Amerika harp gemileri- Otuz bırinci dakl ada ni eu ener ı:a ıp vazıye e geçınce a. ,..,, - •• · şlıl ak M h · tl ~ b 1 d gre:t lere iştirak edecek yolculara mali.sus yeni bir tarife lhdalı edllnııt-/ 

.. ~ Amerikanın yardım ett.~gı cali şerefine verilen ziyafı-tin erte. nin refakat etme•i demek, bu ı• ma geçen Beşıkta ar h em u· a emnıye e oynaınaı;a aş a ı.. tarifenin hangi mün....,betlere ne prll~rıa tatbik edilece&i ber del.....,.ı.t 
h.ükılmetle mudaiaaya aıt her tür- •i gtinü İtalyanın verdiğ' ült' • milerle Alınan denizaltıları, kor- zafferin yersiz ve sebepsiz olarak G. Saraylılar tamamile bozuldu • ca !IQoilı edilecelttir. ' 
l · al· t il ah.e 

1 ırna sanları ve ta~·arelcri arasında bir verdiği bir penaltı kazandılar. Hlç lar.. 3 - H-da-·- • Adopazan, lllrkeei -:ıtırltlarell. Edime ve i..,.ıt. u m ~11:'1> ~,":, en fmto. aimleye lomdan bahsederek yazısına şöyle ,. ~ ·~·~ Jf 
aıt her tur u p ..... ve o gr arı devam etmektedir: miiııadcmeyi kabul etmek demek- yoktan verilen bu cezayi kaleci bil· Oyun bu netice ile bitecek deni· nlıll •Söke, Tire, Ödemli febekeleri daı.;J> kısmında, 100 kilomet. cdeı> ~ 
verdirmek. tir. Almanlar, ya Amerikan harp yük bir fedakarlıkla kurtardı. lirken Fenerliler kırk dördüncü aafolerde totoğra!la tevsik edilmek ka:rd• olmakımın tam tlcret.e t•bi .1,,,"; 

ttalyanıan az Ve f 1 .. • N. h ft J d ı< ııdi• • dönüş bileti aatııaeaı.tır. Bu biletlerin dön"• kı5ımlaruun nı•r'ır Kabul edilen tadil teklilleri bu • zayı o an .,ız • gem.ilerinin refakatinde, İıı&iltere· ıhayet a ayrnın son arına Oı; dakikada karışan G. Sarayın kale- • -. 
'e e d'k 1n ·ı· ı d ğil' deli :reeli .ııündıtr. ..-. kanunla Reis.icüınhura verilen sa· • r Y n ı ' gı ız er e ye giden nakliye gemilerinin ge•· ru hiç umulmadık bir anda Şükrü . y .. 1 ,,_,_ · oll ri .~ 

B .. dele k d si • b' 
1 

•-- k tak 1. _, sıne aşarın ayagı e uouıcı g e • Bu hususa ait tarifeler 15/3/941 taribiodeı ıtıtıaren tatbik tıdi!ec< 
l&lı.ıyeUerın 30 Hazıran lW3 <ıl? • ~ muca ar§>6ın a 2 "· • mesine göz yumacaklar, yahut da :r go ~ ...... a mıını ga 1~. vau- .ni de attılar. Ve maç ta bÖylece J'ıula ıawıat l.ciıı. lltalyonlara müraca~ı edilmelidir 1331 • 115' 
münkazi olacağını bildirmekte, A- l'.11'c1 , kaldınız ve .• bu. ~elem:n bunları batırmıya kalkı~aralr. Ame· yete getırdı. Ve devre de boy lece ı (2.0) F bah . galibi etile 
merikan askeri müesseselerınden iizl alakadar etmedigiru soyledinb nkalılarla çarpışacaklardır. Darp (1-0) Beşıktaşıa galibiyetile ı;ona ...;er çelllD Y 
doğrudan ciojp-uya alınacak mıılze- ve şöyle dediniz: de, saten bu, demektir. • erdi sona ' 1' ARUK ERER 
me miktarını cem'an ~ milyon •Bu, İtalyanlara ait bir i§tir. Ben Reddedilen mühim bir tadil tek- İkinci devreye İstanbul.sporun a-
İngiliz lirası olarak tahdit etmek- ancak mühim İngiliz kuvvetleri lifi de, icar ve ikraz kanunundan k:ınile başlaııdL Mütemadt lstan • 
te ve Reıslcümhurun Birle§ik A- Selaniğe ihraç edildiği zaman mü· Sovyet Busyaııııı istifade edeme- bulspor akınları bir tüdü sayı ol • 
merika hü.k.Cımetine ait mudafaa dahale edece~im.• meııi haklwıdakl .kayıttır. Geçen muyor. 
:malzemesinin devrinden evwl mü- O &mıandanberi biz sl7.e §UDU sene Jıugünlerde, Finlanda harbi Tazyik yavaş yavaş Beşiktaş le- 1 

Dün yapılan 
Lisiklet yarışı 

dafaa kuvvetleri bajkwnandanla- sorabilirdik: müııuebetile Amerikadaki müthiş hine dönmeğe başladı. Sar.ı • Si • 
rile istişare etmesini drepi§ eyle-

1 
• O halde Floraıı.sada .ile işbıiz Sovyet aleyhtarlıp düşünıJürse, yahlıların alanları gev~odi. İstanbul Bisiklet Ajanlığı tara-

mektedir, Yine bu tadil kararları vardı?. bu tadil teklifinin redı:: ne demek Yirmi üçüncü daki!Gıda sağdan f ııcian tertip edılen ilk bölge leş· 
muClbınce Rei.Sicümburun kendi h.. lstanbul · vik bisiklet yarısı bu sabah Şişli ' • Fakat biz size bunu 90rmadık. oldugu kolayca anl;ıjJlır. Amerika ucuma geçen şampıyonu • 
iline verilen saahzyeti ne 6U7etle Arnavutluktaki ileri hareketirni.ı Sovyetler Bırliği ile bir işbirliği topu hasım kalesine havale etti. tramvay deposu ile Hacıosrnan ba· 
kullandığı hakkında lwngı-eye mun Almanya ile Yunanistan arasında- yapmayı dü§ünüyor ve ona huu Kaleci Fikret topu karşılayayım yırı arasında iki defa ııJclip gelme 
1azaman maliımat vermesi lc:ap et- ki dostluk münasebetlerinin :ink.i • buloıı.ıcyor. derken yanlış bir hareketle .kendi 1 olarak yapılıruştır. Takriben 42 ki-
mektedll. ~d· ..... Am ·L k di h kaleıdne soktu. loı:netre tutan tıu yol üzer;ndP bu 

Nevyorı. 9 (A.A.) _ Nevvork şatı ile müvazl yürüdü. Gamalı ...- ı ar..-, eT•~a, en arp k.i Ik b iki 1 k h 
.., •J ha• Atinadaki Almaıı elrili'" bi - ma.lu · · b' .k • ·ı Bu gol Beşiktaşlıları büsbütün °cne ı ı;; eı yar.şı ço ey&-

"Bıın gazetesi ya.ıtyor; • • ısı mesınıo ır ı,ınıw, acı en . Oyun ...... canlı olmuş ve busw.1 «ur aialla 
nası üzerinde dalga!mmakta d.e • İıı.giltereye göndereuktir. Bazı si- gayrete. getirdi. 8 Galıa -..ıın _,__ . tir. 

İnfiratçı.lar Roosevelt'in Anı.eri- b t ald ı Ç""""" vam ediyordu. Elçiniz, general Mı lıih n malıo:nıe vardır ki bugün d• ır vaZ1ye 1 ar. ..., 
kay; harbe sürüklemeııİ.n!I! mini ol- taksasın ölümü dolayısile taziye • ğıl; Amerika harbe girdiği takdirde ~ beşinci dakikada bu. blki • ı NeW.cede bi:rillciliği Topkapıdan 
mak için beyhude uğraştılar. Si- !erini ve Koriz.is'in iktidar mevkii· dahi Amerika milli müdafaa 'ıuıv- mıyet bır kere daha te:<ITını gllıı • Sabri kazanmıştır. Sabri \>u mesa
yaat müşahitlerin ıhütaleasına gö· ne gelmesi miinasebetile de tebrik 't'etl~iıı bunlara iıdl ihtiyacı ol- teTdi ve Beşiktaş takımı sıkı bir ı feyi bir saat 20 dakikada bitirm~
re iıı.firaıçılar Amerilıaruıı harbe !erini takdimden geri kalııuyordu, 1 nııyacaktır. Bu esasa dayanarak ~ütle ii<;ünc\i golü de kazandı._ .. ür. İkinciliği Feneryılrnazöan Niya 
&:ir.ıne&ine m&ni olarnıyacaklardu. bu esnada ticari mübadelelerimiz 1 §İındi, Amerika, mesela eski muh- 'Bundan "."nra ~arledıleıı . butuı> j zi, üçüncülüğU Kole..por<iaıı. Oha-

Kırk sekiz saat eski normal haddini bulmuştu. İş- riplerinden 50 tane;ini, 88 denizaJ. gayretler bır ~etıce vermedı .. Ve .o-' nes almıştır. 
te vaziyet bu merkezde idi. tısından 20 kadarını, tanklarının Y~: (3-0? Beşiktaşın plibıyetile 

1 

Te~vU< rniisabakalarıJla gtlecek 
(Bat tanb 1 illıci sayfada) Fakat Almanya ile dostane mü. bir kısmını, hava defi toplarının s · a erdi. hafta aa devam edilecekm. 

_ v.ı:,_..,.....,hr_tereı Ouardiaıı ıaıeteoi 78Zl· nasebetlerimiıe rağmen siz kıt'a •

1 

bir miktarını, Atlas Okyanusu kı- FENERBAHÇE: 2 • G. SARAY: O j A k L" 1 
~ d k' ·· 1 hk k'I d n ara ıg maç arı AlmaD kuvvetleri ıittilı:çe aı1anm lar tahşit etmeğe başladınız. yısın 8 1 mu.' a em mev ı er e Fener takımı sahaya zayıf bit 
Bulgar hudutlarında tekbtıf ettikçe Al· İşte o sırada ben Bulgaristana buloıı.an sahil .batıır.yalarından ba- ~ekilde çıktı. G. Saraylılar daha ı Ankara, 9 (İkdam) - Bugün 19 
-aııın Yugoalavyaya karJı olan taz. gittim ve bugün asker1erinizin geç- z~larwı, Ing.lizler ıstedıkleri tak- kuvvetli.. Mayıs stad.nda ıkmci devre liğ 
ri.lr.i de artmaktadır. Falııat Alman7a ti~i yollardan geçtim. Memleketi • dirde.' aleUıcele İngiltereye gönde- Oyuna Fener başlıyor. Sa"dan 1 maçlarına Demirb]JOr • Birlikspor 
Tw-lti;re ile miip;üllıla ujramaktan çe- 1 bil 6 
ltinerelt ltend .... ıe her t.ürlü dosttuk ıe- me döndüğüm :ıaınaıı Metalua.aa re ır. bir akın netice vermeden geri çev· ve Ankaragücü • Harbiye İdman 
minatı vermekte "" ..ı..ı:ı barekiluıa ŞUilları söyledim: Boltna, bu l:anunun kabulile .in- rildi .. Ve derhal mukabil San· Kır Yurdu arasında yapı.lall maçlarla 
lı:ar1l bitaraf ı..aıma.mı ıııtemekıewr. Al· cSofyaya gı· den .,..0ıun yanına bir giliz d • !(llllasisi, bu harpteki en mızı akınları gözüktü. İlk dakika • devam edildi. 
llUlllJ'anın talul>ett.i&i P:re TUrlôyeıılıı ' b ... ..:a.. • l f · · k ] 
ıere1t Yunaııiatoııla ve ıerelı: buyuk Bri- y~l daha yapılmıştır. Ahşap köp -ı u.r- sıyaı "" erı~ı . azonmıştır. !ar ~.sab.i v~ hey~can ı.. .. . İlk karşılaşma Demirspor • Bir-
lıan;Ja ile oiaD baiJaruu ,öun•hıdon rüler demir kazıklarla takviye e • Abıdııı DA VER Dordu~c':' dakıkada küçük Fik: likspor arasında yapilm~ ve 5 - 1 
ll>arettır. . dilmiştir. Her şey, Bulgarların yol. retın serı bır akını golle netıcelenı· Demirsporun galibiyeti ile 11etice-

Alman kuvvetlerlnJn. Bulprıslanda lan orduların geçmoıı;i için hazı.r • ' b"'-' . . yordu fakat şans buna mAni oldu. Jenrni•tir. 

bıri de Yugoslavya üzerıne lazyi.lı: 1a· !andığını lsbat etmektedir.. - Hepsi iyi, l4kiıı İngilizler ne Fener ~zy~. 1 • ev~ ıyor: İkinci kar..,laıma, Ankaram~ü 
lop.taıımaaı ile takii>edileı ıoyelerden l &OI'a ....,,. ... nıa. · k · d ed · -. 

· t · · • . On d ... rduncu dakikada Fikretln . . •· .. --
parak Yunanıstanı taıya ile mütareke Fakat bız hadiselere dönelim Bu olacak? . ile Harbıye İdman Yurdu arasında 
alı.dine oevk için Almanyanm ;rapacaiı .. b .. t.. d" d 1 · B' · b bil' . bır şütll avut:ı kaçtı. İkin . d u· la 
~ooaıere cınun da .ift.iraldni teıaiıı fun ~un ~~yar~ t~~ an Alınan· ız ı8'zeı;;_: ceva ~vere t ırız: bb G. Saraylıların for ovuncuları o:uşt;:rciJ b~ ~"ı:e kg ';;aç -
et.inektir. . ~nn ubnhanısd.anı lıs edecekle • -t. ngıd'k İetralı lunanıts. ad~a Ö topu ayaklarında fazla tutuyorlar. 'ı r . a . e e. ultli arş h&§ma 

Alnıanlann ımııandıklan deUJ Jngl!- tinden a se ıyor ar. Ben size so- gı- ırme ı , yan ar ge ır ı. • B'lh saı·h tt' faz! çalım • seyırcıler içm en zev ve eye-
term.in vadett.iıP fiil muavenet! Yuna- J ruyorum: Niçin? Eğer Mihver içiı> , lüleri.nin kanlarile sulanan toprak- · assa a a ın a ya canlı bir maç olmuştur. İlk devre 
nlstana :raı>amıyacatıdır. A)'ru del!Uer Yunanistanın işgali bir zaruret idi !ardan onları nasıl kovabiliriz? pıyor. O • O beraberlikle neticelenmi§tir. 
Turl<i)'enı.n kat'! olan vazi;ret.ini zAfa ut . b ,_.,1• d" t l . Fak t · k . , s· . On yedinci dakikada Fener kale-
nımak !çın Ankanı'da da ileri ao.rül- 1 ıse u ıou a or ay evve Grazzı· a sız ne yapaca sın.z. ızın . .. .. like . . . İkinci haftaymda da her iki ta-
müşlür. ı.·aı.aı Turkiye Almanlann ıa-1 nin sabah ziyareti ile başlamıştı. ~~ani~tanı. işgale teşebb.üs edece. sı b~yuk bir t~h :eçırdi. Bı~ 
lı:ibettikleri gayeye temamıle vakıflır. 1 İtalya ve Almanya ayni zamanda gınız soylenıyor. Fakat bız saf ve , dakıka sonra yıne bu a ın . esna kım sayı kaydedememiştir. O • O 
Ve Yunanistan gibi o da .tn.ııııtere ııe birer ültimatomla müracaat edebi. basit ruhuınazla buna iııanmıyo • sında Sarafım muhakkak bır sayı beraberlikle neticelenen bu karşı-· 
lam bir lWM halindedir. 1. 1 d' B "it' 1 1 . ruz. kaçırıyor. laşmada gerek Ankaragücü, gerek-

ır er ı. u u 1ma om arın metın İ 
ve meallerinin ba<ka ba<ka olma . Ekselans acaba Yunanistan piya- Fener müdafaasında Murad çok se Harbiye elman Yurdu seyirci-

ROMANYA lannda hiç bir mani yoktu. de ve topçu fırkaları yerme hudu: -;ize! oynuyor. Bir çok akml•n lerin büyük bir zevkle ııeyrettik-
(Baş tarah 1 inci sayfada) da kolsuz ve bacaksız kalmış 20 sert ataklarla kurtarıyor. !eri güzel ve tem.iz bir oyun çıkar· 

.k. . · Bu yapılrnadı"'na göre o zaman H ·k· t ı d d 1. ıru•1 ardır bir nüfuz hü umetın muvafalı:atı ı;• bin harp maliılü gönderecek olur er ı ı ara ın a oyunun a zev~ ,. · 
Yunanistan seferinin zaruri bir le- tad .. _, __ k · 

olmadan vukubulamıyaeaktır. Hü- 18 ordunuz ne yapacaktır? Bu hu· yok. G. Saray or an ...,..,,.. ıs· GENÇLERBİRLİÖİ ESKİŞEHiR 
fer olmadığı aıılaşılıyor. 

ltümetin muvafakati de, ya.nız dev- dud muhafızlarına silah çekecek tiyor. MUHTELİTiLE BERABERE 1 
Jete ana ekonomisini sevk, idare ve · Filhakika ne Yunanistanın, ne bir ordu tasavvur edilebilir mi? Otuz ikinci dakikada çekilen bir KALDI 
kontrol imkinını temin eden sevi... I Türkiyenin, ne Yugoslavyanın ve Bittabi bu böyle olmıyacaktır. Bü. korneri Naci iki metreden havaya . . .. 
ye hasıl oluncaya kadar vaki ola· ı' hat~ ne ?e İngilterenin menfaati yük veya küçük bır Yunan ordusu dikmek suretile kaçırdı. Fenerin 1 Eskışehır, 9 (İkdam) - Dun Es
caktır. harbı genışletmekte değildir. Böy• emir alacak olursa, Epiri müdafaa kaçırdığl fırsatlar daha çok.... ı ltişehir Gençlik klübünü 6 • l ye-

Führer, yiOO;ek yapıcı kiyaseti le bir şey ancak İtalyanları Ama· ettiği gibi Trakyayı da müdafaa e- Devre iki tarafın da bütün gay· n~n Anlcara .O.:nçlerbirliğ:i bugün 
ue, şurasını resmen beyan etmiştir 1 vutlukta düştükleri vaziyetten kur· decektır. Ne yapabilecek diye sor- retine rağmen (0-0) berabere bitti. binlerce seyırcının huzurunda Es
ai, Almanya Romanyaya kazanç te- tarmak için istenebilir. mayınız. Orada da çarpışacak, öle- İkinci devrede Fener takımını kişehir muhteliti ile karşılaşın•§ ve 
mini maksadile değil, Romanyanın Eğer İtalyanlar kurtulmak isü • cek ve beş sene evvel meş'alesinl değiştiriyor. Fikret santrhafa, ö . O - O berabere kalrn:ştır. 
yeni Avrupa nizamına ve bizzat yorlarsa sizin İtalyarun haysiyetini Olemp'in nurlu ışığında yakan ko
Alınanyanın ekonomik menfaatle• kıracak bir şekilde müdahaleniz •ucunun elinde, yangın çıkarmak .

1 rine faydası dokunccak olan seri şart mıdır? Biz onları şerefli biı için bir gazlı paçavra haline sok· ,· f nhisarlar Umum Müdürlüğünden 
iktısadl inkişafına yardım için gel· surette kurtarabiliriz. Bunun için tuğu o meş'ale bulunduğu halde •••••••••••••••••••••••••••ıii 
mektedir. Buna binaen tasvibi ol. ttalyanların Arnavutluğu tahliye "!lesahası kücük fakat manevt bü. 
ınadan hiçbir kat'i muamele yapı· etmeleri kafidir. Biz her yerde on· vüklüğü ölçülere sığmaz olan Yu· 
lamıyacaktır. ların bizi yendiklerini söylemeleri· rıanistanı tutuşturmak maksadile 

l - Mevrut nümune mucibince c500> kilo bO)'Ük ~00• q. küçtlk boy cem
an clOOO> kg. mühür kursunu açık eksiltme usullle satın a1macaktır. 

2 - Muhammen bedeli .610> lira, muvakkat teminatı d5. 15• liradır. 

* 1 
Muhammen bedel, muvakkat teminat ve cinsi aşağıda yaııb ~ 

liste muhteviyatı malzeme, her liste muhteviyatı ayn ayrı bt f 
edilmek üzere ve kapalı zarf usulü ile 17 Nisan 1941 Perienı >ıJ· 
nü saat 15 de Ankarada Umum Müdürlük binasında toplanall 
kez 9 uncu komisyonunca satın alınllcalrıır. ~ 

Bu işe girmek isteyenlerin muvakkat teminatları ile birJilı: il' 
nunun tayin etliği vesikaları ve tl'kliflerini aynı gün saat 14 
dar mazkür komisyon Reisliğine vermeleri liızımdır. . e/ 

Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme dall' 
Baydarpaşada Tesellüm ve sevk Şefliğinden tem.in olunur. l 

Liste ·-- kdd 11...-ı 1 No. Malzmıenln l.mıi Ura J,Jtf "' 

ı Alatı cerrahiye ID87.~0 1311~ 
2 :rlıik tedavi cilıazlart 2.575,00 193· 
3 Rutahane edevab (Grup: 1) S.366,88 4'1'1·~ 
4 ~ • { • 2) l0.U2,50 ~ 
li • • ( • 3) li,l!00,00 ...... 

11 • • ( • f) a.«a,73 ~ 
(1~81) ./ 

Nafia Vekaletinden: ~ 
fi/4/IMl CUınartesl ıünü saat 11 de Anı.anıda N- Vek!letl b!Jıal' ~ 

Ma!Kme Müdürlüğil od••mda toplanan Mal:ı.eme eksiltme k~ I 
c1620> lira muhammen bedelli 6 adet s;mens marka telgrnf makiil_~· .. J 
eluiltme usulü ne müteahh.id n:oım ve h("Sabına eksiltmesi yapılaca--OP' 
Eksilim~ pırbıamoai ve leferrilatı bedelsiz olanı!< Mal7.eme lll!üdil<l 

alma bilir. J 
Muv.h:kat temiııa~ 121 lira 50 Jıuruıtur. ıJI' 
İstek.illerin muvakkat tem.inat ve ıartnamninde 7azılı vaaJk iJıt 

&J"lli ıün saat il de mczkQr lı:omlsyonda banr buluııınalan lbıJD<ll'· 
(909 • 1173) 

TÜRKİYE CUMHURiYETi 

ZİRAAT BANKASI 
Jturuluş tarihi: 1888. - Sermayesi: 100,000,000 Türk lit"" 

Şube ve ajana adedi: 265 

Zirat Te ticari her nevi banka muameleleri 
Para biriktirenlere 28,800 lira ikramiye Teriyol'• 

!:lraat Bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf b-:; 
larında en az 50 lirası bulunanlara senede 4 defa çekil 

kur'a ile aşağıdaki pl!na göre ikrantlye chığıtılacaı.tır. j.o 

4 A. 1,000 liralık 4,000 L 11 100 Adet 50 liralık s,oof 
' • 500 • 2,000 • 120 .. 48 • •.S°' , 
' • ıso • 1,000 • °' , '° • 100 • 4,000 • HO • 20 • s,2 

DİKKAT: Hesaplarındaki paralar bir sene içinde 60 ~ 
elan aşağl dilşıniyenlere ikramiye çıktığı takdirde '- 20 f 
sile verilecektir. 

Kur'alar senede 4 defa t eyini, 1 birincik&nUJlt 
1 P"art Te 1 haziran tarihlerinde çekilecektir• 

Dahili hattı hareketimize hiçbir ne ve takipten yoruldukları için Berlinden dönmesine intizar ede -
yabancı devlet hiçbir suretle mü· çekilip gittiklerini iddia etmelerine lcektir. Evet, Yunanistan vaktile 
dahale etmemektedir. Rumen mil-ımüsaade ederiz. Fakat çekilip git· bütün dünyaya yaşamayı nasıl öğ
letı mukadderatına sahip olmakta sinler. retmişse bugün de nasıl ölmek li· 

a _ Eksiltme ıs/3/9U Perşembe ıono aaat 18 da Xabalaita Levawıı .,. ~~l!:=~!:! 
Mübayaat ıubeııindekl ohm komisyonunda ;rapılacakb:r. . ,,,M 

berdevamdJr, Fakat ebeliru belki bize iUllU zım geldi~ini ilpetecektir.• 

4 - NOmune sözO geçen ıubeden parasız lllınabilir. Salıihi• E. İ z z E T, Neşri:rat Direktörü: Cevdet l'a'.-
6 _ isteklilerin eksiltme için tayin olunan ıün ve 1&atte "- ,.. SO.-

pualanle blr!ik1.o maı.a, ltonı.iqoııa 111üracaııttarı.. cn:ıo. Bv·WıiJ JJ8: wSoa '.lelpa&. .lılalb .. e 


