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~ıg;~aılJ r - ylevilik ~~d_i~? l1~n:'i~~~~i' 
ICelaleddini Rumi Kimdir?I. Kah:e;:dair o"ıçu'" ve tartı aletlerı·nı·n l(B en z ı· n' l y zı· . ~ Kl"R L.azeteıerde kahveye mersiye ya-

azan: "" zıJmıya başlandı. Sözde ortalıkta 
- 26 - bir kahve kıtlığı var, ancak arası- 1 b .. b l ı y o r 1 

D:ı:k!.a!~~!;~~ e':!:~!~. yağma·-ı::i!~:eg.::c~~~ea!ın~~~lı::: :~ ::v~d:ut:=::~~i;:;~~~. veB::l: muayene s 1 u g un aş tasarrufu 
, .. ~. 1 yüzde elli iskonto edilirse doğru._ - 1 

Diye feryat ctmiyc başladL ınünazerelcri derin b~r dikka.t e Fakat söylendiği gibi bilhassa is- • d 
Orava lolpanıp bu (İIUbl ilem)i dinlerdi. Ancak şu var ki, kendisın- Muayene ı"şı·nı"n netı"cesın en 

• tanbulu kahveye diz çöktürecek Ziraat oekaletinde bir ko-seyredenler, derhal Saliibadılinin den bir şey sorul.dıığu zaman, ver-
il kadar mühim bir vaziyet var mı?- k J J k · · t I • dükkanına daldılar. Çıraklann mü- eliği irifan.e, .~ ane ve ilimane " tr muıyon azamı tUarra un-

temadi ~ekiç darbeleri altında ezile cevaplarla. lfllenleri hayretlere Bu mevzu hakkında Nanemolla- Sonra UIDUIDJ OD 0 yapı aca 1 kanlarını tetkik ediyor. 
' d nın nıütaleasıw öğrenmek istedik, 

ezile her tarafa dağılmış olan al- ıgarkeder L Üstad dedi ki: Beledi,ye bu senenin ölçü ve tartı a-ılletlerbıl deı!U muayyen vaziyette olan-
tınlan kapıştılar. Bir anda, bütün 

1 işte; kuyumcular çarşısında, sa- letierini mua7en ve damgalama işine lan kotrola karar v~rıru,, daha evve. Benzine ispirto ka-
zahiri varlığını batın! bir bazdıc bahıan akşama kadar çekiç sallıya- •Kör ölür badem gözlü olur• de- büyük kazıı merkezlerınde bug\ınden memurlar vasıtasıle olçU ve tartı Alet- j 
'I t bd.l den Salfıhadclinin bütün rak altın par~·'••mı zar gibi ince dikleri gıbi kahve bolluğunda ilaç itıbaren başlayacaktır. Bunun ,için Fatih !erini )'erlerinde tetkik ettirerek mua7e- rJŞbrılırSa yüzdeelli 
ı e e . ı. e _ d k k dük' fal h-'- ...- t b dd- için deseler bır fincan ltahve içmi- .1 Emınonu, Beyoğlu ve Kadıkoy kazala- nesi lazım gelen biltUn .ölçüler için mu. 
servetını yagma e ere oca - Sa.) ar a.une gc ıren u ma ı . . . . . nnda fi.yar merkezıeri kurul.muş ve me- racaat k!ığıtlan verilmiştır. t f l k 
kıinda bir tek altın bile bırakma- •Ş adanü, akıllara hayret verece!;, yenler:n. b~gunlcrde tıryaki kesil-. murlar dunden itibare.n gbnderılmiı;tir. Muayene7e tabi tutülan ölçil ve tart asarru yapl aca 
dılar. bır iı.tlhale geçirmiş.. üç büyük üs- dıklertnı goru~·?ruz .. ~em •kahve IBu sene ölçü ve tar ' iileUcrmin kon. - filet!<:i . 93~ senesinde damga!anm11 o Ankaradan bildirildiğine gD-

'b I tadnı irfan ateşlerinde kaynı) an yok,a. kahve lır>akilıgındcn kur- trol ve damgalanması işi başlıca byar lan bulun o.lçüler, senelik muayene dan 
Büyük mürşit (Cena ı Mev ana), h kikat tas d . t'kt 'tulmak mühim bir şey olmasa ge- merkczleriı1dc yapılacak ıhtıyaç rusbttin gası silınmış ,·e;ya okunamıyacak ha re, Zıraat Vekilimiz Muhlis 

vaktile (Scyıt Burhancddin)in fe- a po ın a pış 1 en sonra, k biliıhare dıger kaza merkezlerine leş- gelmiş olan ölçülcı· ve tartı aletlerrc Erkmen'in reislığınde Ziraat 
yiz güneşi ile olı:unlaşan bu mey- nihayet, (Ceniabı l\Icvliına)nın mu- re .. 'mil edilecektir. sahiplerinin fiyar veya daıngasındaı Vekaletinde toplanmakta olan 
vayı, kendi kemfıl ateşinde, bir an· lııbbanı ara.ında, bihakkın (se.rfi- Buda bir ıey mi? J Belediye, bu sene, ölçü. sah,plerinin ı;üphe e~ikleri. biıtün ölçillerdir. Muaye· bir komisyon benzıne muayyen 

raz)lık mertebesine e.ri.şm..işti.. . • esnaf ve ticaret erbabının ışlerınden ~ı ne ~ının n~ticesıudcn sonra beledı':c t ak 
da pişirivcrı:ııışti. Büyük mürit de, * ItalyaııJarın son taal'l'U%lar net~· mamaları ve müı;küliıt.>ız damga iş,nl bı- l teşkilAtı ı;chrın her tarafında umumi bır nisbetle ispırto kar~ ırm su-
temiz mayasının pişmiye ne dert.- ces.ı.ue Y unanltlar ı..arşıı.ınua ug- 1 tirmeleri maksadile bütUn ölçQ ve tarı. kontrol 7apacalttır. re tile l:ıenzınden ıuami tasarruf 
cedo istidat ve liyakati olduğunu (Cenahı Mevlina), Hazreti Şem- radıi:ı hezimet hakkınılııki haber- imkanlarıru tetkık etmektedir. 

• yine o an zarfında - göstermişti. sı aramaya gittıj:i aaman, onu gö- ıc. gıttikçe çoğalıyor. ı...anemolla- Mahku" mların Bursa Lı"sesı· Malılm olduğu üzere bundan 
Artık (Salahaddin) yaj:uıa edilen .ürmcdi. Keneli gaybubetlerinde, ·ya bu işin ehemmiyeti hakkındaki bir müddet evvel Ziraat Vekii-
dükkiruna, başını çevirip bakını- müesseı;esinin idare vazüesini ona fikrini sorduk. üstad: !eti benz,.ne ispirto karıştırma 
ya, liuum bılc görmedi. (Cenabı tevdi etti._ (Hazıeli Şeıns)i bula· - Görünen köy kılavuz istemez.' çal} ştırılmaSl m e Z Unla rl hakkında bir kanun layihası ha-
M O>.O) .... d (b L- mamaktan mütevellit tee»iirle av· ı ........... b l -'u Bır yan cv...w1 nın onun e 81 ...,;e- Fakat İtalyaııJııra sorar.anız Afri- zır........, u unuyoru · · 

k) det clt·g· ı zaman da, istıkbalıne çı· o--- d be · tasarrufunu temın· e re ; kada yüzbini çoktan geçen ordula- • d k• an nzın 
- Senin feyiz vo kemillinden kanların arasında, gt;~eri en evvel rımız teslim olduktan sonra Arna- Karar önümüz e 1 ay Dün Eminönü Halk yarıyan, diğer Laraftan da ispir-

başka. hiçbir şeye Uıliyacıın yok. OD~ iliştL Şeyh Saıah~~dı~n çeh- vutlukta 10 - 15 bin kişilik bir bezi- tatbika başlanıyor evinde toplandılar to çıkarılabilen toprak mahsul-
Dü• "nu"mc, Bcnı,' nereve götürür-ıresındc, kayıp sevgili.sının sunasını d ·• D ı · uh terini kıymetlendirecek olan bu 

• u • met e bit şey mı. eme erı m • 
sen götür. ı aıı.dıraıı. birtakım eserler müşalıedo temeldir. Hapishanelerdeki mabkfunların, Bursa lisesinden mezunlar cemi. Jiıyiha üzerinde, şimdiki h.idlı.e-

Dedi. Ve, başını kalbinlıı üzerine 1 etti. Bu belki de, ayni memleket M. it. son yıllarda memleketin her tara· yeti dün sabah Eminönü balkevin- !erin, bilhassa milli müdafaa ili· 
eğerek, derin bir iman Ye tevekkül ıh•lkmm fizyonomi. hu,w;i7etlerine fıneia gıttıkçe kesafet peyda eden :le senelik toplantısını yapmıştır tıyaçlarırun icapları da göz-
ile mürfidini taldp .. tti. aıt bır muşabehetti. J b J J • nafı.a ışlerınde çalıştıruması busu- Bir senel!k faaliyet raporu okun- 1 önünde tutulmak sureWe bazı 

Cenilbı l\lcvlanfı, kendisine can· Cenabı Mevlanil, aradıiı büyük s tan u - zmıt 1 sunda evvelce verilen kararın tat- duktan sonra bazı azalar yurd me- l ladiiler yapılacaktır. ~omisyon 
dan bağlanan (Salihaddin)i ahl.L s~vg'.lıyi bulmuş &ib~ bu anda se- • • • ı bikıne başlanacaktır. selesi üzerinde söz söylemişlerdir esas itibarile benzine ıspırto ka-
mcdresesine götürdü. Onu, bir hôc- vuıdi. Zaten .~11 .~~ muhab· yolu ınşa edılıyor Mahklımlann, nafıa i§lerinde ça· Yüksek tahsıllerini .yapmakta olan rı.ştırrnıya karar vermiş l:ıulun-
reye yerleştirdL. işte 0 höcre, bir bet ve teveccuh bcsledıgı Şeyh Sa· 1 l lıştırılmaları ve bu suretle kendı· 3ursalılar için şehrımızde ayn hır j maltla beraber karıştırma nis-
müddet wnra (Cenabı Mevlina) libaddin'e karşı 0 andan itibaren lerınin memlekete nafi bırer unsur yurd kurulması yolunda teşebbüs· beti henüz tesbit olunmamıştır. 
ile (Hazreti Ş~msi Tebrizi)yi Rab- büsbütün alaka keshetti. Ve artık Yolun inşaatı için 280 halıne getırilmesi maksadtle Adlı· !erde bulunulmasını istemişlerdir. 1 Diğer taraftan öğrendiğimize 
mana vasıl eden (halvetgalı) §Ut'· 0.nu, ar~~ı~ ~a b~:"'dığı kıymet- b. ı· h k ye ve Nafıa Vekaletlerı tarafından İdare heyetinin bu iş için alaka· .,:öre, benzine ispir_to. kanştml-
fini iktiaap eylemişti.. li_ ~~·gilliınuı. gonül tahtına ge- ın ıra arcanaca bir talimalname hazır!~ ve a- darlara müracaat etmesi kararlaş- nası hakkındaki layiha, yu.zde * çudi. VilAyet, İstanbul. İzmir yÖ!unun Likadarlara gönderılm.ıştır. tıklan sonra yeni iaare heyeti se- ,lliye yakın bir nishette benzin 

Ev•lce de arzetmittik ki, Ceniilıı • ~ ,. • inşasına karar vermı.ştır. Bu yolun . Talimatnameye ~öre nafıa _i§le- çimi yapılmış ve Fik~et Kara~a, tasarrufunu mümkün kılacak 
Mevliııa ile Hazreti Şems 0 balve-I Şeyh_ ~alahaddın ın nail oldugu inşasına bu sene içinde başlanacak rınde çalışan mahkumlara mühim ~~.ustafa Şenerdı;m. ~alah_addın Iş- ve ispirto istihsali mümkün 0 • 

te girdikleri zaman (Salihaddin)- manevı ıkbal, bununla da kalmadı. ve 1942 mali yılı nihayetine kadar menfaatler ıem,n olunacaktır. 1'.z. guder, Asım, Arıf, Tımuçın ve Re lan bazı toprak mahsullermıiz 
den başka hiç kim>; kendilerile te-; (Hazreti Şems)in aşk ve firak. a· ikmal edilecektir. Bu yolun inşaatı ı cümle hilfi~ çalışılan her gune mu- şi~, teftis .. heyetine _de Ali Bahş~- için geniş bir istilılik sabası te
mas etmemiş.. bütüıı husW>i hiz-J teşlerınm . ıztıraplarını. dınlemek .çın icap eden keşifler yapılmış ve , kabil mahkurruyetten ikı gun tenzil oglu A?di:i1kadır .Yu~el ~e Merih min edecektir. 
metlerini 0 deruhte etmişti. Bu iti· !çın ~tık mz~va. koşcsıne ç.e~en 280,000 lir~ kadar .bir .ma;rafa ih· ı edilecek, muayyen bır muddet~ Orhan ıntıhao edilıniş~erdir. \.. 
bar ile (Saliılıaddin), artık (Cenabı (Ce~bı J11evlana), medresen.ın ıda· tiyaç oldugu gorulmuştu.r. Şehır , hıt~ında meşrut.an tahliye i.mkiı ----------·d-"' 
Mevlina)nın en has ve halis mu- res~nı, murıdanın tahm ve te.rbı>e· Meclisi Vilayete yol inşaatı için Dl hasıl olacaktu'. Belediye ceza zabıt- 1 Musiki Üst a ı 
sahibi mevkiini ihraz eylemiştL sını de tama.mıyle onun elıne bı- 280,000 liraya kadar taahhüde gi- l l l k 

Salahaddin, Cenibı Mevlani'run raktı... Aynı zamanda, ~unl~dan rişmesi hususunda salahiyet ver- Yeni gelecek radyo arı nası tutu aca ltri'nin mezarı 

Uzak Asyadaki rnil4 

letlerin isti~marı 
. leo 

Avrupada, Şimal, MaDJ denıı 
rinde, Atlas Okyanusunda, Afrıka• 
da ve Akdenizde muharebe dc••oı 
ederken, Uzak Asyadaki milled ... 
rin toprakları, isti,marları dava.St' 
nın hallile aidiyeti bahsi yeni vt 
büyük harp faciasının zuhutuu• 
esa.s teşkil ediyor. 

8,il.9,000 kilometre murabba• •• 
raziye, ill,000,000 nüfusa saluP "'. 
lan Çlıı üzerinde büyük ve san•f1cı 
devletlerin istismar hareketleri ~· 
~arplcri ı:ibi değildir. 1860 y~lıJl il~ 
Ingiltere ve Franı.anın çın . 
harplerini tarih kaydeyler. /\YJJJ 

3• suretle 1900 yılında dahi AvrUP 
nın büyük devletlcrile Çin arıısııı· 
da diğer bir harp dahi o!nıU§1u 

Bundaıı. evvel 1883 de dahi FraJl.'i1 

nın Tonkin seferi vukua gelW'l~ 
Bunlardan sonra .Japonyanın ı~:ıı 
Mançuri'yi istili harbi, 1937 ~1 
başlıyan Çinin tamamen işg,Jı 1 

Avrupa ve Amerika devletıerJlll1 
i.mtiyazlı mıntal<alardan ihracı p1U' 

cadeleleri vardır. Bu mücade)e>tll' 
de muvaffakıyet temin edecet: do~ 
lara ve müttefiklere malik o!Jll 
dll§üncesidir ki, geren 1940 yıiıJI' 
da .Japonyanın Almauya ve it~!'.~ 
ile Üçlü Pakt, imzalamasınA 8.ll"' 

teşkil eylemiştL 

* 
1905 .Japonya - Çarlık aııs1•-

harbi ile 1914 Cihan Harbine ı.adıl 
devam eden ayni Çarlık RUSY~ 
ve lngillere mücadelesi ;yine vı• 
ve Orta A•yadaki nüfuz, bikJ1111

.' 

yet davasının bırer safhaları idi
Siyasi çarpışmalaruıdaki şıadcll~ 
harp barutlar.nı tutll§lurması ibtı' 
malı fazlalaşan Amerı..b.a ıle muı1"' 
rek İngiltere, Uzak Şark ile Ol<Y" 
nus adalarında dünkü halin a•d"' 
tini, şimdiki vaziyetin evvelki s!J' 
tükonun esaslarına göre ı:ııuhııl'' 
za>ını istemektedirler. Japonya iS~ 
bütün Uzak Şark topraktarıJl~ 
Okyanus adalarına ve sakinlerııı• 
tesahüp ve temellük iddıasuıd•dılj 

Sovyet Sosyalist Cümhuriyetl•~ı 
İttihadı hükıimeti dahi, mezkfır '".' 
grupun maksatları, davr.Jarı bJ." 
fana, bu sahalardaki mmetlerill ı; 
tiklfilinin ve toprak butün!üklet''' 
ııin tem.ini anusuııdadu. 

nezdinde bu yüksek me..ki ve mer- daha .mebzul hır te~eccub ~oster- miştir. İnşaat karşılığı için 941 ve ve elektrik cihazları Belediye, belediye suclulan hak-
telıeyı ıhraz eımekle beraber, mür· mek ':'le~. Şeyh Saliilıa~dın w ke· 942 bütçelerıne tab.sısat konacak- , kında tutula:ı ceza zabıtlarının * 
şidlne karşı son derecede tevazu uıne;ı (Fatma Hat~) ile se~gılı tır. Bugünlerde Tuna yolile Maca· ,mahkemede kaldıgıru görerek, bun- yine Edirnekapıda Bununla beraber istiklalin, e~ 
ve mahviyet gösterdi. Fakat asıl oı:lu (Sultan Veled)ı evlendırdı. ristandan şehrım:ze mühun mık· Jan sonra zabıtların ikı nüsha ola- ld w • dd" d·r peryalıst bir devlet veya devled 
dikkate şayan olan cihet şurasıdır ı Bu suretle ara~ zahiri bir karabet y 0llar Ve arozöz arda radvo makinesi ve eleklr:k rak hazırlanması ve bir tanesinin 0 ugu 1 ta e 1 1yor grupu tarafından e,>aret ve iSuı: 
ki; Cenabı Mevlini da müridine de hw;ule ı:eldi. malzeme.;i gelecekır. Elektrik mal-. dosyada saklanarak diğeri,nin mah· Itri'nin mezarının nerede bulun- mara tabi tutulan bir millet .,er• 
o derecede ihtiram beslemekte idi * tahsisa b zemesı arasında elektrik saatlerı de .cmeye , erilmesini kararlastırmış- duğu mesele halini aldı. Bu meza- hut milletlerce temini sözle old~~ 
ki; bu hali görcııJer vaziyeti derin (Ceııibı Me..l&ııi)nm, Şeyh Sa- Yeni sene bütçesinden veni mü· vardır. tır. Bu .ı..ıous;a biıtijn belediye şu.. rın Topkapıda bulunduğuna dair rccek, temin edilebılccek 41erd~. 
b. h ti tel 0 "ki t ki 1 di liibaddin'ı,' verine vekil bırakarak ı · dak' k t " iki ili ı · d Al' S ]" d • ldlı Es ' 1 fakat "eçv ır ayre e ... e me e er · ' nakaleler yapılması kararlaşmıştır. Bu suret e pıyasa ı sı ın ı on- Jclerine tamim vapilacaktır. mus · mua m erın en ı a a • egı . ır o m•>an, " 
Altın varakçı Salahaddin, artık (Hazreti Şems)i aramak için Şam Yollar faslı icın yeniden 35 bin lira lenmiş olacaktır. Ayni partı içinde hinin mektubunu neşretmiştik. Cihan Harbinden sonra topraı.I" 

(Şeyh Salahaddin) olmll§tu. (Ce- "e Tebrize azımeli, Hicretin 646 ncı tahsisat konulacaktır. Bundan baş· mühim miktarda demir eşya da ol- ilaç yerine Dün buna cevap veren ~ğıdaki rmın bir kısmı işgal edilen, ııJll~ 
nahı lılevlini)nın takdlr ve hür- senesine tesadüf eder._ Bu seyahat, ka pasif korunma teşkilatı için 10 duğu haber alınmıştır. mektubu aldık: mi heyeti itibarile de istismara '.' J 
metine tıyakat kesbeden bu zat, uzun sürmedi. (Ceniibı Mevlana), , lir b' t .. 1 l il . • tentu··rdı·yot ı·çmı"ş hale getirilmesi arzu olunan fili 

. . n ava ır ane arozoz a ına- tfaiye otomobi erı tamır cEdirnekapı yolunda yıkılmak r• berke1 tarafından tekrim ve ihti- takrıben bır seneden daha az müd- kt B .. 1 d milletinin Mıllı Mücadelesi ve : 
d fınd 'a ır. 11 arozoz re en yazın so- ediliyor 1 Kadıköyünde, Rasimpaşa mahal- üzere iken benim teşehbüsümle ,,. 

ram görüyordu. et zar .. a. • e.radıj:ını bulama- aklan sı lama işinde de istifade tikli! Savaşı başlı başına bir tat 
1
, 

Seyit Burhaneddin, Cenabı Me•- maktan mutevellit bır teessiırle .

1 

d'l k. Belediye mevcut müşküller kar- lesinde AyrıLkçeşme caddesinde yıkılmaktan kurtarılmış olan bü · bir misal te~kil eder. Bu ta. rıbi t•,, 
linA ve Hazreti Şems gibi üç bü- Konyaya avdet etti. , ı ece ır. şısında itfaiyenın üstü i§e yaramaz '82 numarada oturan Ha;.m Seze· 'fük musiki üstadımız Itri'nin me- kik edince görürüz ki, rurk ı,I·•. 
yük irfan güneşinden nıir alan Sa- O tarıhte, (Şeyh Salihaddin) , nale gelmış fakat ş.ısi ve motörleri nın ~5 yaşındakı kar.sı R~e S~ •an, orada olmayıp Topkapıda bu.. lal müea:ielesındeki başlaıı.; ,. •\ 
lahaddin'in dimağı, lfıbiıti bir alem altmış beş yaşında idi. Gerek yaşı· Küçük Haberler sağlam otomobilleri üzerine yerli zen. "ergun almakta oldugu ~ç lunduğuna ve Edirnekapıdaki It · veliyat ve son, muvaftaluyLI >'~ 
içinde genişledikçe genişliyor .. has- nın bu derece ilerlemesi ve gercı. karoseri yaptırılmasına karar ver· yerın.erdyanlışlıklıı bırh. ço

1 
rba kkaNşı~ ri'nin musiki ile alilkası olmıyan bir devrin h11>ulüı:ü dahi tenJU' e 

sas ruhu, 0 büyük fılemin hudut- üç büyük ialımin feyiz nurlarıle te· miştir. tentu .yıot ıçmış, ze ır enere u- bir başka Itri olduğuna dair ge • miştir. 

su• semalarında, namütenahilik.le- nevvürb etm) ~si, arthikı~ onu (kemal * Gümrükten çıkarılan 430 çu- Armatörler birliğine girecek Mmuneb hastanknes~~ kaldı ırı'lmbı~tl~~. çenlerde gazetenizde bu yazı çık • ı Bedbahtlar, •efalet ve esaret Jı~: 
re doğru yükselip gidiyordu. merte esi nın §a asına kadar val kahvE'nin tevzi şekli esnafı 1 at uat te ıaıyen erı ır ıgı· m~tı. 1 . d bul ılukl ikn edı· 

. h dd' k k li yükseltmişti. vapur sahip eri • l'k k . erın e un arına a b' Şeylı Sala a ın, ço uvvct memnun etmemiştir. Bazı kimseler M nbın ııene ı. o1ngresBı' 
1
.•. Bu yazıyı yazmış olan eski mu· dikleri zaman, ortaya büyük r•

1
., 

bir hafızaya malikti. Bu üç büyük Medresedeki talebeler, müritler, i<abve alamamışlardır. Bundan son Hükumetın şilep nakliyatını tek at uat Teknısyen en ır ıgı- 'İki muallimlerinden bay Ali Sa • be 
1 

.. 'ti ık !ar BUJi,. 
k · . . k . 6 . v r er, murşı er ç arır . .• 

U,tad ile, Cenabı Mevlfına'run sob- (Cenabı Mevlani)ya candan mer- ·a memurlara beledıye kooperatifi elden idare etmiye arar vermesı nın mutat senelık ongresı Nısan !ahi, çok yanlış düşünüyor. Itrinin . kıl " 1 1 Bö 1 e ııı~ 
bet mcclı'slerı'ne dabı'l olan gu"zidc but olan (muhib)ler, kendı',ı'ne kar- ah k · .izerine Milli Armatörler Birliğ ı 1941 pazar günü saat 14 de Eminö- ınd lap ar i!:~l~r abarr. k 

1
>'
1 
e~ e.lr 

.< ve verece tır, .. . d ktedil mezarı mademki Topkapıda imiş, ca e e ve ap c e erı, 
1 'alimlerden işiltig"i irfan cevherleri· şı en derin bürmetle.rle mütehas· ıaricınde kalmış olan vapur sahip- nu Halkevı salonların a a e- •u halde Topkapının neresinde ise !ar 1 . k .. tl . "'-'·leriJl * Almanyadan üç lokomotif • ı, gaye erı u enın ....... 1 ni kamilen dimaı:ının hazinesinde sis bulunuyorlardL Ve (Cenabı . . erinin birl iğe girmeleri kendileri· cektir. göstersin bakalım! Ben, kat'iyetle sirayet eyler. Fikirlerin kütl•lıl> 

muhafaza etmişti ... Fakat onun en Meylin.i)ya (Hazreti Şems)in if. :ıelmı.ştır. ne tebliğ edildmiştL Birlik haricin- Erbaa büki'ımet konağı yandı iddia ediyorum ki Itri'nin mezarı sirayeti, rehberlerin zuhurııD ıJI 
mühim hususiyetlerinden biri de, tirak acılarını unutturmıya çalışan * Barsak tacirleri dün topla.ıi.a- foki 15 vapurdan şımdiye kadar Erbaa, 16 (A.A.) - Dün gece se- benim dediğim yerdedir. Bunun en askeri knvntlerin husulünü teJl! J 
sadece dinlemekti. Cenahı Mevli- bu zata karşı, kalblerinde büyü~ rak Almanyaya gönderilecek 60~ ı sı birliğe dahil olmuşlardır. Mü- bebi henüz anlaşılamıı)'an bir yan- açık delili de Jtri'nin talebesi olan eder. Böylece istiklılliıı teuılııi ıÇ,,. 
na'nın huzurunda daima, dizlerinin bir minnet ve ıiikran besliyorlardı. ,ın liralık malı aralarında taksim ı ebak~ ~alanlar d~ ayın Z1 ine ka- gın netıcesinde hükıimet konağı la· yine büyük musiki üstadımız Sa _ ehem olan mücadele ve inkılfıP il" 

üzeriade oturur_ kollarını yeııJeri· (Dııiuı var) dmi§lecd.ir. Jar bırlığe gırece.klerdir. mamen yanmı.şt.r. dullah ağa da hocasının üç dört surları meyd.ena gelir, getiril.il· 

----------------------- metre ıı:adar alt tarafında yatmak- Uzak Şark mınlakalannda ıııi~; 
E D E B 1 R OMAN : 119 tü: cPollsi temin ederim... Benim ihtimali bütün cesaretinl kırıyor, tığımız dellalı, yarın gider görürüz, tadır. Vaktile Itri'nin mezannı tarı soo,oa~,000 u geçec insan ••'.,. 

-- - -- - merhum Rauf Yekta da Topkapı - ~c· 

Ç O B A N Y 1 L D 1 Z 1 
bunda "ir sucum, günahım yok ki .. 

1
. du. olmaz mı? da sanarak çok aramışsa da bula- rnil!etler camıasının, e•as olan. J;f 

Eve vabancı bır misafır bile kabu Sokağa çıkamıyor, bazan evin _ 8 _ di topraklarında istikliıllerııtı. ~· 
etmem ... • divordu. önünden tesadüfen bir polis geçse mamış ve nihayet, 0 da bu meza - zanmaları:lır. Bu hususta ıniJli ı., 

Y Mahmut YESARi b . t k"' k k k Veli bey·, hastahane hademesinı'n rın benim dediğim yerde olduğunu urun ta···uvu, milli ı:ııe""" ... ~ ••• azan: Fakat acaba u temına ı dJ.ı or udan titriyor, eve ne er ek, -· ....... - , 
İ akı ? Y h 1 t go"sterdı.ğı' u·· zerın' de csertababet kabul etmiştir. Benim gibi birçok umumileşmesı·, ın' k1'••'• ve ku"~ 

,,..,_, kefil gösterebilirdi? Bür - İzzeti nefsini, haysiyetini, tebli. miydi? nanac ar mıydı.... a ne kadın, misafir ka u emiyordu. ' • musikişinaslar da bunun böyle ol- lenmesı' başta ıı:elir.,...... a· 
nı.na ınanmazlarsa ... Artık Velı beye de Macide hanım ,onun teessürlerine !reavkh~0sırdausı:lı, kapının önünde dura· duğuna kanı·dı·rıer. - ~ . han Şevketi, konağına tekrar ge - keye attığına göre bari, sevdıgi • ,,, 

fütse bile, yme şuphe altında ka- etinde kalmış olsaydı?... •nÜracaat edemezdi. Veli be:• bir yakından alakdar oluyordu. Bir H b k !" Musiki severlerden: Uzak Şarktaki milletlerin ~~I 
Jacaktı. Bürhan Şevket, vesayete Maccde hanıma sordu: gün konağa gelmiş, lakın Sadiye, gıin Sadiyeye: H da er verme ":2ım mı! Şeref Arslaner• nevverleri, ..nütefckkirlcri J;c ~;ı 

l 1 _Numan bey, nerelerde bulu- cevde yok!• dedirtmışlı. Numan 1 - Düşüne düşüne kendini helal< a eme; pek taa. c.cıip ettiği bir topraklarına ve istisnıarJarıııB ... l"',uhtaç bir hald~ iken nası o ur - 1 d b h d b b ıı• 
k im kaptan ile ya~amağa başladıktan ı deceksin ... Konag·ıı kiraya verir, ~ey en a sc er gı ı, oynunu çar. T h başkalarının paylaşamamaılıl< ı, :. da vasi mevkıine geçerdi? Numan nur? Bir arasa , o az mı? ı • t t• • - l•" 

kaptanı buldurmak, ondan hesap Macide, dudak bükerek cevap sonra onun temiz yüzüne bakmağa başka ev tutarız dedi. ıpıtarak r.Evao verdi: ' ıcare eye ımız cadele,i esnasıııda kütlenin"'." .,al 
Verdi.. utanmıştı. Sadı'ye kendı' kendine karar ver- - Bır acayıp tabıatlı adamdır. resini hazırlamak, islikliıl fıJ.• sİ' sormak i;tiyordu. Maruz kaldığı • c 

muamele, hep onun yüzünden, bü. _Onu bir Rabhim Teala bilir. Veli bey; iyı kalhli, hayırhah bir mek kabıliı•etınde değildi, daima J . 'dazla bekler, ne de kimse· Dün Budapeşte'den yaymak, akla, mantığa, hisler ;;-
tün ezalarının sebebi, o değil miy· Nerede sabah, orada akşam. .. Onun adamdı, mutlaka muavenet ederdi. başkalarının fıkrıle hareket eder ve yı bekletır. Bd.karsın sert, bakarsın rayct ettirmek için fırsat!ard•'.' 
di? .. Ancak kapı arkasından sesi· yattıjh, kalktığı yer belli olur mu; Sadiye, onun ~ar~ımından hiç ŞÜP- 1 bu fikirleri o kadar benimserdi ki !yumuşak ... Dovse, az~lasa adama şehrimize geldi tifade eyliyebileceklerdir beli"· g-
ni duyduğu bir kadının ,ona bu ka· bakarsın, bir ay, birteviye Yakacık· he etmiyordu. Hemen ° ak~am ?ır 1 kendi bulup düşünse o derece mü- 'batmaz. Kapıyı vıır, gır. Macaristanla aramızda bugünün O zaman Çindcki Mar_eşa11 ~:;'w dar fenalık _edebileceğini, aleyhine ta kalır. Sonra haftalarca evin sem- up } azdı: •Hayatından, talıh· · dafaa edemezdi. ı Veli bey, hademenin söylediği ihtiyaçlarına uygun yeni bir ticaret Kay-Çek ve ı:ııılli istıklbl 1 . 1 ~· müthi~ b'r itham kesileceğini akıl, tine uğramaz. Sanki gelmiyor diye sizliğind~n. yalnızlığından• şikayet - Doğru Macide hanım. .. Baş- gi.bi __ hareket etli. Cemil Kazım.'onu anlaşması imzalamak üzere bir rinden, kuvvellerınc!en dah•-~ pi• 
mantık ~-abu! edebilir miydi? Gü· mi sordun? ettı, mektubu •behemehal cevabı· ka eve cıkalım. Zaten bu konak bi· ıcorunce kollarını açarak sevınçle müddettenberi Peştede bulunan tL it, emperyalist gruplardan k• do' 
nahı; sevdiği, hoşlandığı bir erkek- Sadiyenin kulağına iğilmişti: nızı bekliyorum• diye bitirdi. 'le büyük geliyor. Şövle küçürek haykırdı: caret heyetimiz dün sabah şehrimi- rhi, kah dığcri arzu~una ı:~rc .,, .. 
le serbest bir tarzda yaşaması mıy. - Döner, dolaşır. Bir akşam içer Fakat günler geçti, Sadiyenin bir ev tutarız. Fazla eşyaları da sa. - Teşekkür ederim. Geleceğini- ze dönmüştür. Malum olduğu üzere ğil, münhasıran milletl~rinı.nııı•-
dı? .. Dostunu beraberinde gezdiren içer, hükmetti mi ,gelir. Nasıl olup beklediği cevap gelmedi, Veli bey tarız. Öyle va; kıyıda, kö~ede bir ize emindim. müzakereler ınüsbet bir sekilde ne- nafii ve istiklalleri ıebıue ~a 0ıP 
kocalı kadınlar, şüpheden, taras • da bu kadar zaman burada oturdu, ya hakikaten Sadiyeye gücenmiş, yıgın hurdavat var. Onları da ba· Veli beyin ellerine sarılarak, o- ticelenmemiştir. liderler fazlalaşır, U<ak J\.SY;ıt1'' 
suddaıt kurtuluyorlar da falntz kü sabretti, ~aştım doğru•u... yahut gelemiyecek kadar hasta idi. ·ısımızdan dPfdmiş oluruz. Konağı lrıun burusuk yanaklarından uzun Yakında Macaristandan bir heyet yüzlerce mil) on fer!lPrının ıııd' 
çücük bir şekil farkı için mi ona Sadiye; sesim çıkarmadı ,basını Sadiye, Yakacıjia gitmeı(i düşıindü yüksek hır fiyatia kiraladık mı üs· uzun öptü; şehrimize gelecek ve müzakerel~e ılalleri yarının 'lı!i.kıaları ar•• -l<j 
hücum ediyorlardı?- .:evirdi. Bu ü.imidi de SU1'a düşmüş. Likin Veli beyin · darılmış olması le elimize para da geçer. Yalıyı sat· (Daba var) burada devam edilecektu. bulunur. 

1 
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--· c MAL J • ı·~adıkluı muhitleriıı insanlor Ku""tlelerı"n sevk 
'zoriııde yaptığı tesirler, ferUcriıı 

Atınanyayaya- ~ut/AS'I: N.11, lıerJınde bır A- Yugoslavyada yeni JC camianın ruhi hauerım, k.uak- "d 1 . d 
tJ ~ b b k .erlerini tayin husu.unda emstır. ve 1 are erın e 

1 1 ? "k t ır te ednül yo dallı: .kütlelerinin sevk ve idarele- umumi Harbin sonlarına tloğru, 
Pı an son hücu- KAZA M . merı an gaze e- Asker! ve siyasi vazıyetuı bugün rinde akıl ve mantık elzemdir. Fa- akıl ve mantık bir ahbap evinde bana bir kahve 

k•f d•Jd .rcettıgi manzarayı şöyle hu.ıasa Aat hisler, hisleriıı vasıta ile tahri.ki içirmişti. İçinde nohut kokusunun 
lllun bı•la"' nçOSU b • CİSİ teV J e J 1 . .:ıebiliriz: 4aşta gelir. Kütlenin hislerini tah- e ı Z e ffi d J• f zerre•i bulolUllıyan bu kahve, va-BuJgarİstanda 1 r Yl.ıGOSLA VYADA: rik hususlarında tevali eyliyen va- lua halis Yemen kahvesi de kok-
İ marşandiz treni yol- Muhtelif kaynaklardan gelen ıı:ayi ve hidi.eler esas itmil halinde muyordu amma, ide!a, kalncden 

giliz tayyarelerinin dan çıkb 10; ölü, 14 Amerikalının casuslul .1aber= hakikate en faz!~ uy- oıılunurlarsa, onu idare edenlerin Yazan: Hamid Nuri Irmak de hayli farbızdı. o zaman ahba-
ctkını çok şı"ddetlı" yapmakta olmasından JUil O arL dıkkatJe takıp e ı.Jın- ~zginlcı:i daima ellerinde bulun- ı .. " • ' • , . ba sormuştum: 

yaralı var .e, Almanlar tarafından yapı.lan Jurmak suretile yine onıın h.are- ı buı:ünkü hissi, yarınki endişesı ve - Arpa mı! 
Oldu Ve İstenen neti• S"'7a, H (A.A.l _ D.N.B. şüphe ediliyor ı.azyiklen sonra Yugoslavyanın va- &etlerini t&ıızi.ın eylemesi zorlaşır. ( teınayulah duşünülmemektcdir. - Hayır! 

ld d
"ld" Bulpr 1.emir7olu !da.resi müdilrlJ'ell Londnl, 18 (11..A.) -Berlln'den D.N.B. _,,eıınde hıçoır munı.ın tebcdd.ül .ııusa'run, İsa'nın, Hazreti Muhaın- 1941 sene evvel ve mülekaddiın - Darı mı! 

Ce e e e ı 1 larafındaa neşredilen bir resmi leblii• , -· •öre R'ehard Hot.lek vukua gelmediği anlaşılmaktad.r., ni yüzlerce milyon asırlarda, 1356 yıl önce mevcut - Hayır! 
l..oıııira 16 (A.A.) Sal·h· t (l'ore, 20 vagondan murekkep bir mar- adında bir Amelkan ~ueleclsl Berlin'o - uı;<J»uv)a tam bır bıtaraflik ıçin. halk kütlelerine yay.ma.k snretile Peygamberler gibi yeryüzünde ya- - Bakla mı! 

~Ilı - a ıye - t:uıdiıı treni Oborl41e istasyonu c "'"'"". " •""""'eiııln bir du~ Je bugünkü politık~ına devam~ l •uum.ıııcr nulduk.ları, şıyan yüzlerce milyon insanı naza. - Hayır! 
14 eınbadan bildirildiğine göre, da yoldan çılanı! ve mıınakalU.tın dur· ıruuı meıruekeU hes.Lbına casusluk yap • ı · ,_ .. . 

llı11rt · ~unı1ı7e ka ~ımeınıiş gıbı gorunmekteaır. Bu kazııuılı!Jarı devirlerde dahi levall rı.ye erme ....... yat ettirecek, tabi - Mısır mı! da İ &abahı biten hafla zarfın- masına sebrb;yel venru.şllr. v . - makta olmasmduı laıVTetıe şüpbelenill. kıla ak b.. ö.k 
llgiüz hava kuvvetleri tarafın- dal' 7apılan lahkika.ıtaıı :>Imw neüeel•- yor. Jvrunuş "ı'ugo.,av hu.kiınıetının eyliycn vakayi ve b.iıdiseler hisle- c uy ve mü,lesna §Ahsi- - Hayır! 

dan A.1- . 1 lt dak' re göre fenni buı an.alarm kazaJ'• se- D.N.B. Hotlelet'ln bir Amerikan lsllh - miısbet icraatı, henıiz karanlık ol- re bakım olmn• ,.üz.leree milyon Y~tleri. ihtim_ .•I ki beklemiyoruz ve _ Buğda,. mı! 
"' ... any ı ve ışga a ın ı b ld - ı ı kt dır . . - be ek -,.. A d 
•1ıern.lek .. . ep o ugu an aşıma a • ba.ra.t aJansuun mumeshll! oldugwıu ka) .1ıill\.la raoer AL.L.vcre gırmero yeni ıuutck.itJer, m.ümiııler temiiı ro.re .. ~y.ecegız. .. srım.ız a yalnızca - Hayır! 
a.l'h .... 1 etler uzerıne yanılmış ta- Müuakaü.t nazın Garacof, reta~- det.nıekle beraber, b.an&1 ajans olduiunu k mılli ıstiklaJ dal ed k ta 
Ilı ""'lar son derecede şiddetli ol. ide b'T lahlıik komisyonu olarak demu:-1 tasrih etmiyor. J<ararını vermış bu1unma.>ı.le uv- eylem;,;ti.. • b" "k. ~mu aa • eu, ur - - Fındık kabuğu mn? 
~ ~ \'e cok büyük bir sahayı ihti- ıyolu kazasının vukulıuld•~ yere ~1tmışl .etlenmek~: AncaK birçok şey- Aile terbiye1i hakikat halde fert r~n k:.:. ~ anılar zuhur ebnel..t&- - Hayır! 
• etrni ti .. • !Ur. Resmi son haberler• ~öre, kazada 10 .erde oldugu gıbi Yugoslav l'uııu- ve camianın hislerile karakterle- ~· lıgın, ı.rklar, milleller ca· - Ne ya? 

dener a; r. dHucu7a u~yan he- kifi ölmiiş.,.. 14 klii 7ara1annuşıır. J ·ı· donan- kasında da aru bır d.g~a.ili>. vu- rinde temel halindedir. l\tektep ve mıasıwn müıte.r~ m~lı. olan_ ~- - Leblebi unu yahu! 
ller~sın a 'Ull ar v ır: ngı ız -~"wauııır. boyıe oır .urprız tahsil ile ona verlleu terbiye temel :zam, h'is ve me{kfu:enın mhilfilıne - Leblebi unu mu? 

lto!tt.ı. e emtia garlar• taksim A otlukta d .. ühver için de Yunoslavya ıçın .. ·' t ,_, ül' te . d y sebep olacak, huzuru, müşterek - Evet, iki yu"z elli ..... am lebleb'ı 
bo~b...._,.ı, kışlalar. ve_ di.ğer hedefler rna v masının go·· r u·· - ' " ıucr.nue e .... m mm e er. a- . . .,. 

"' • ..., -..e ıyi netıce verrr,el h'!ı .. "l · hl. cmnıycU, refahı lamamiyle boza- nnu aldım onu tavada bir dnha ka lar '"u.tman edılmıştır. Taarruz- .. · !':IJ.lb'l nıu ı n gorgu erı ve a a- k . . A • ı ' • 
il ".?k şiddetli olmuş ve birçok sa· (Baş ıaıafı 1 ınei ··~·IadaJ ..., •• h • ti Bugun cogr<ill Vlti.lyeL 'u;;o.•av· İ.ile an'ancleridir ki gerek aile ge- ca ' anarşıyı haklın kılacak harbin vurup iyice csmerlcştirdikten son-
ııı.~lltınü[tür. Muazzam yangınlar bilhassa Trebeshina dağının şuna! gu J Z ffie er '.ay,'. nıı.,, ....... .,ıa. "&'""''"•La ı..e ue, rekse mektep, tabsll l'.1lmanları~da- g_eııişl~t~Jm.esi .. değil, t:'h~i~ izale- ra irine birli% da .kavrulmnı kakule 
"llllşt noklas.ndan Bubeşsi kasabasına ... atı ve azı.nıkar bır nu.ueı karş..· ki hislerin, ruhi temayüllerin bü- sı haki~ bır luz~~· cıddı bır :ı:aru- unu karıştırdım; oldu işle yepyeni 
nt ır. kadar '4 lulometre ge~ugımıe uır oilıda Mıh ver, ehven ~raıtıe bir ü.k • l - el t ret hnlıne gelmıştır. Onu bertaraf bir kahve.. 

lo]ı: eınenin sanayi mıntakasına bir mıntakada temerkii:< etme.Ktedır. Bahriye Nazırı Alek• .u.emi tecavuz paktı ı.ınza.sına b.ıe Y. GLD.ş.ıııe ere ugramasın a e- eyledikten sonra, makinelerin hu- Kahve ti~yalrileri için pekıilil bir 

.:,~ı:·.~t~~e;a!~~~ ~~~~~: Taarruz mühim mildarda agLI vke / sandır nutuk söyledi razı olacaktır. sır yapar. * ~~~akgeti~~akği lehlikleri izaleye ma· formül işte! Diyeceksiniz iri: 
'"' ı hafif topçu kuvvetlerile bLIÇO . ltuZ V 1"Ll 'lN NUTKU: . • ....... Ou.u fırsatlarına, şanslan- - Mademki bu, kahve tiryaltile-
lt •. :t~ görülebilmiştir. bombar" ·-an ve av ıanareıerının Londra, 16 (A.A.) - Bahr•ye Na- Amerı.ka C.:umh . Ruzveltin 1914 - 1918 Cıhan Harbme kadar ua malık olunabilir . . . k.1• b' f -1m-· 
~""'lbbur d ·tez >Ll-- B ~" d 1, 'd .. J urreısL __ _.___ el .. L- bel _,, 1 • rı ıçır pe a a ır ormu u• şu 
. g a gemı g..,.,...,, er- hımayo·ın· de yap"-·•tır. zırı Alexan er org.uay a soy em- evvelki a'"am d ıarla ""- edı- ......... g en m ...... re er mev"' h ld b f "\" k di ,, 

'l'e B •---·- edildi'"' ~ ~~ d ...., ra yo """"' .,, Ir.. ill t . tar·-• il 1 a e u ormu u en n yapıp e-remene ••••uu.o gı Esırlerin iiadelerıne göre, düş- ği bir nutukta lngılız onanması-ı len ingilter d· . . . derle- ı.u.. '"' ve m e canua uoua a e, A • k 0 • d bol b il 1 13~ "?rnbardıman edi.lmiştir. tnan taarruz cepbesıne 7 fırka tab.- nın gördüğü hizmetlerden s1tayış- yip' toplıyar~yar :::"' ı~':' nutku din, mektep, tahsil terbiyeleri, gör- merı aya göre ··; ~ o bç. k b . • .. 
ltlıir U• taarruz bundan evvel bu le bahsederek~demıştir kı: 

1 
ah ız e ~ k gülerile bı.lcri esaslı tebeddülıltal l ı yı amma, en a ve tiryaki,! 

li•· leı-e Yanılan hücwnların en şi~e:a~irbaşka iki taburdan mü· İngiliz donanm~ına sıonsuz bir ~~ııy~:'p'::'u m '.Ykeıte ştı.ınli beye a~ ınıaruz bJınanuştı. 27 yıl evvel.ki (Baş tarafı 1 inci sayfada) 1° ma.dıj:ımı, birkaç gün önce, y~e 
""'letliai ı t B taarruz! . . . dır .Ş en uvve yana il ile da d ~ 1 a · . N . . bu su tunlarda y07.mışhm. Bcnım 
,~ o mug ur. u ar rekkep 26 ncı Siyah gomıe!U,ler ılı.mat ve ımaruın var . Donan- olarak teıaJ<ki ed.ılı ekted..r !tuz- geaç nes sonra n oı:an ar ve arıcıve azırı B. von Ribbentro- •· . b h ... 

1 
.k. d' k . 

8-at s" .. t" M"tea.k' · t f d·'·'-lı " n · -"'-' · 1 · t .L.;1 ed p Al . . l ıçın, sa a , og e, ı ın ı a şaın, ıçe-~ b urmu• ur. u ın ıı.e.. leı'yonıı, Modena f.rkasının 41 u.cı manın cesare ıne, e """' gına v, velt diktat.Orler k daeUi oır şun ........ genç ııumre erı e.,.. en- un manvanın eserme ımtisal k k b' 
1 

' d . 
L "atlıbu • · d k' h" da ı ld - 1 e arşı şı le Cıh H b' · d - d k ce sıea ır şey o sun a o ıııter 
•• rg czerın e ı ucum - alayı, Souııı. Valcesmona ve Val· jmaha:etıne borç~ o .u~uz şey- 11.'>an kuııaumış ve Amerık.aWarı r'. ge.çen • an ar ının ogur- e .e~':. ıaponyanın da Sovye!ter kahve, ister kakuleli leblebi unu, 
l)~~-şı~detli olmuştur. p--"ara ismı.lerinat J ••• ,, "·"- "•ilen rozlerımle layı.kile ıfade eae-lkendi etrafında daha çok kuvveue dugu iktısadı buhranın, yaşamak, Bırlıgıne yaklasması temennısınde . 1 L_k 

1 
"t . t il 

1 L ~ ·· · k · ~ . . . . . · -•- 1 - · . b 1 ... ıs er aa ao u su , ı, er mon u na-"'n ..... 'ssu ve sanavı mer eu o- 2 n<:i Bersaglieri alayı, 48 ıncı Ber- mıyeceğım. Onlar olmasayd. şup- ı.opıamak h ·anlı b.r geçuanıca zor ugunun ezıcı lazyı.k- u unduau hat.ırlaWmaktadır. • t d hl 
k. ~~l d bo b dun dil . - - . . . . 1 b - maASauııe c.)'CC lı ... d k LmışJ--• K"il . . . ne, ıs erse sa e ı amur olsun! 
"'· e m ar an e mış ,;agliert a.ıayı, l<enaı·~ lilAu,,um r,e,ız muşı<u bır vaz•yette ııluna- Lezahurata vesile olmak ıs~ ve l erı ı~ e a. .uuır. u enın Uzak Şarkta i§ler fena gıtmğee Vaktile tevekkeli söylememişler: 

llre 4<l ıncı pıyade alayı, 3 uncu Gresa· caktı.k. bu arzusunda mu atiak olınuş!Aır. 1 ıı.aresı, sevki ıçın elde bulunan başladığı takdirde Amerikarun u- Gô ül ne kah iste k h 
llo!ardtnenhavende do~ar ve antre· cıer• alayınuı 2 ne• taburu, 152 ve Halıhazır vaziyeti hakkında A- HlTLhlUN N U;KU: akıl, maııtı.k,. his dizgınle~~e ko- zak Şarktaki conarunasının derhal n ve r, ne ah:: 
Sa0 • ..., an hucuma tabı tutulmuştur. 100 üncü Sıyah gam. !ekliler tabur· ı lexanaer şunlan soylemı.şıır: Bır tesadu! .,,,., 1 ak. R°""'veıı layca ve basıl usullerle hik.im ol- barekete geçmeğe hazır old gu· r:....ru _ ... b . 

..,, ınerk · l K ı d de· ı 4 .. ş .. .h••l.ıc •-;" ki d " 0 aor --L ,, .. , · ı · · u na, uvu an ap ıster kahve baha· Ilı~ ezı o an o onya a tarı, Torinese fırkasının uncu a- u uç ~ a = a ımız an ın nulkundan bır kaç saat sonra Jliı..er ™ m ..... m ış er sırasına gırmış- Vaşington mahfilleri işaret elbıek- ' 
cliı,:0~rına. lam isabetler kayde- !ayının Monleserbıne ismindeki çıkarrruyaLm: "" nuıuk soylemışLlr . .liıucr, bu nulltun- tir. tedir. ne! 
il ~tır. Alp taburu ve 11 inci mak..nelıtü- 1 - Bu sene kudretli bir düşma- ı.ıa..~lık mutad malu1eı amuı; oan k.en- Geçen Cihan Harbinden evvel Zaten kahvenin olSUJI, çayın ol-

liı ı°lterdamda petrol tesisatı İngi- i& taburu cepheye sevkedılmış· nııı, karada denızde ve avaaa bı- di.sbıwb .. ı"e· parı.ısUti lıaklı ,ı:os"'1'melt fıe- sanayideki inkişaf neticesi insan United Press'in deniz muharriri snn, ötelri içkilerin olsun, batta tü-

•ıJ ..:_~. recı erının e e erını lerdır. Bunlaraan başka bırliıuerm t.e en am. ansız bır tarz<la hucum e- .. uık.un iıaıyaya temas eden ıo..ru ~'Ok çalışmasını ve geçınmesıru lahdıt h L.· a..,.,a ·ı · · h d fi · · teş- · ' . · ıı;e us erını tekrar euuı,.ır. Moma uı, • . . . amire! 5terling'in fikrine göre, tünün, tömbekinin ol.sun, hangisi 
"'llllŞI I' k' 1 hiki. mu asamat halinde Singapur Pasi- türlü türlü şeyler içU. bahane de-llouı ır. . de mevcut oıaugu kuvvetle mu.tııe- ueceğını göreceğiz. Bu hucumun .nanidardır. Bu c:wıue.er, bıç oun.u.:.a ey ıyen ma ıne erı..a 'miyeti fıkteki Arnerii.an don•nmasmın üs- ğil kif 

l~i t 0ı:tne'da doklara ve gemilere mel ise de, eı.ırlerın ihdelerı u~ hasara, zayiata, ve ıztıraplara sebe- 1 ..ın bır islıkbal ıçw. <llılcnn p.aıu.ı- keyfiyeti, lehdıt ve tehlikelerini sü olacaktır. 
~ilrruz yapılmıştır. bunları tesoıL etmek imkanı hiıs11 uıyet verecegıni gaz.önünde tul.. ' ' 0""' hedefıni muııerıkıne rardıın halletmek, be.rlaraf e7leme.k lıi-

larıni'eç ve Hollan~a sah.illeri ar~k olmamıştır. rak ona karşı mücehhez bulunma- ~·'"' ihtıyııcın.uı lejJul ..wawı 11""ı.ccır zımdı. Bu en mühim ve zaruri işle 
t\ııııa :!ola~~ gemıler bır çok hu- Kullaıulan kuvvetlerin büyük· lıyı.z. Harbın bu kat'i safhas.na ~'0~A VUTLUKTA: uğraşılacak yerde müsiemlekelerin 

~ı·e aka~ış ırb'. Al bribl lüğüne ve anuclane gayrellerıne d er iki ınilletm tesiri altında ce· Mussolini'nin ArnavuUuk hezi ve istismar ınıntakalarının .ahip-
!o.... r ta ır man mu ta tam b k k k ı · · d • "- •- .. .. "k ld "tJill . . l . . ragmen arruz ır a ameı.e toaret ve yu se bır manevi kuv- rneunı hıç olmaz.sa kısmen tt:mızle- erın.1 earıf-.--me.... uatu.ıı u e e 

Oaman Cemal Kaygılı 

itabetl:~mı<tır. ~şe _ge_milerıne ta_.. , uğramı.ş ve düşman bır metrelık vetle ka.rş• koyabileceğuruzi sanı- ınek gaye>ı.le verdibı taarruz ku- ey!e~~k .nıuudclesiıae, l914 Cihan 
e 1 . kaydedilmı<tır. 'hır arazi parças.nı bile ~gale mu- yorum. mandas. İtalyan ordularının yenı Harbuıe W.Şla.ndı. B •kt .., 1 A ld 

Yer~ aıs'de bir tavvare meydanı,;" vaffak ola.mamıştı.r. Düşmanın za· 2 - Son 12 ay içinde anavatan bir felikete maruz kalmalarının U~umi ll"?te':' s:-~•~i ·~ se- eşı aş mag up o \'11 
llıaıı e d.ura.n ~avva:eıe:_ bnmbar~· yiatı. pek buyu.ktür. Sıyah gtımlek· mudafaamız• .. yarattık ve Dun- başlangıcl o!mw1ıur. Musso!.ru La- neJerınde. ruı_:;, hıs.ı, ıçtimai, iktı- lı! 
b~lun dılrnıştır. Şımalı Fransada lilerden mürekkep 152 ve 100 üncu kerque'den do.nen ordumuzu yenı-ıaarruzunun .. b~şlayıp. biıtiğı son sadl _ve sıyası luatalarm fatlaca ~e • 
~ra ~n. hedefler devamlı taarruz. taburlar kıs~en imha kısmen esı.r aen teçhız eıtı.k. Ana~atan muda- dort - beş gun ıçınde Italyan ordu- b~ttii ~y.ısı~ ~arzda tekrarlandığı G } 
llut"hı lululmuş:ur. edilmişlerdir. faası için yem ve mu.kemmel bır su 15 bin yaralı, esı.r ve ölü ver- gorüldu.. Sil~arm •. azalt~~~·· a atasarayın bu galibiyetinden sonra ku-

lngt\iı;un bu harekat esnasında _16 Yakalanan İtalyan esirleri bitap kuvvet yehştırd.k. Gunduz .. toplu ııoiştir. ":'ıll~er aras.ı iktı.adı ıtbırl.ıg~, _'P- panın Fen bah .1 . l" . 
l!ıana tavva.resi dü~"'.'ü•~ü':. Duş- bir halde bulunmakla füzııli bı.r kuvvetlerle yap.lan hava hucum- . Yunanlılar Ar

0

navutluk. cep~ele- tıd~ madde kay~aklarUllD ad'.~e .. er çeye verı mesı a ... m 0 elıyor 
da zavıat verdırilıniştır. katli.im cmretidkleri için şeflerını tarını pu.skurtıu.k. Tayyare!. erı.ın•- n.nde, Mussolını nın dahı bırçok taksınıı veya mılleller sanayı.ının Dortler kupasının ikinci haftas -ı . . 

lıı , tel'in etmektedirler. Esırleı arru>ın- ~ın adedim genış m•kya~ta. arttır- gayretlerine rağmen vaziyete ha- ihtiya.çlar~ göre tev~il gibi ~ler na dün Şeref stadında devam edi~ ~aerae ~;"~~n Galat:ıs~r~yın Beşılc.; 
ı ~g'llterenin istilası İm- da 53 üncü Siyah gömlekli tabura dıl<. Buyuk ve kuçuk cuzutamlar- kım bulunınakıad...r. naıarıye: dılek, teklill~ .. h~ınd.e mişir. Günün ilk karşılaşmasını zı!nediliyo:yca maglup olacağı 
l{an d h .1. d f k ve altıncı Lejyona kumanda eden la donanJl'lamızı takvıye ettJt. Ay- * ~dı. Nilıayet 1939 Eylulünun .b•- Fenerbahçe ile tstanbulspor takım- 4 

li°'J a 1 ID e a at. .. 2 aThay da vardır. . ni zamanda Orta. Şarktaki m.uzaI- rı.nd~ başl.'.yan ve. devam eden ~ tarı yaptılar. Fener akımında Be- Oyuna Galataaarav başladt. Sol 
loıııı..~'~· 16 (A.A.~ - General Hlll'h K.AVALLERO DA DECIŞTİ· fer kuvvetlerımızın gerek ınsan Atlantikte öteki sahilinden bi- tunluk uıucadelei.llle, aınbarebesı- şikaşh Şakir de oynuyor. !dan .Beşiktaş kalesıne inen sarı kır 
~le 1 world Tele~nm» ruelesbıe RİLDİ Mİ? mevcudunu, gerek top, tank, tay- ~e kiıllıyetlı muhımmat, tayyare, ne haılandı. Oyunun ilk dakikal F b h mızıl.ılıır Mehmed Alının topu elin· 

lıırı ..,.or: · g'b' h lzem top, ve 50 torpido inubıribi gelm•<- * arı ener a den ka rmasil dah 'lk ~" .~~enın lltiliist tını.in dah!l.inde- Amavullukıaki Italyan başku- yare vke saıre ı 'k, abrpt.ma he- ..,. T b' ·ı . . t• . t ıl çenin du.rgun bir sistem takip . d Eçıfak e . a ı dakika 
ı."h;cıoı. bu. Alman &'•nçliğlnlıı ha.rp mandam General Kavallero'nun •.nı ta vıye eucre u_ un cep e- tir. Demokra,ilere yardım kanun . er ıyecı erın, ~ç ımaıya ç ~~· etmesile g.,..iyor. İstanbu!sporlular j ar. a ş vasılasile birinci golle 
t-.ı .. ~• ınısıı asıa ~örü.lmed.k bir bo- • ·ıd··· ahut istifa ettiği terde İtalyanları !elce ugratan dar- proıe...ın.n kabulü ile ıhtiyacını.ız ı kt,,;al •e sanayı erbabuun fıkır 1 ,.,,k canlı S •1 11 kı larla F rtru atWar. 
•· --.• de<;stırı ıgı ve Y · d ' K hr Y 1 J ·ı·h · ala.tını artın d ı ·ı b' l'kt k ıkı 1 d ,. · agı so u a n e-~ııı..,. -~. utraması babasın• otabUlr. I hakkınd ki . 1 İtalyan baş- beler ın ırau a aman unan ı- o an SL a mı n as:na ve a am arı e ır ı e ço s arz a ner kalesin' t hdit di !ar Mağlu . t d" İ 
'-ı.ı. "'ıs.u1a ••tebbüsü kıitle h>tiode bir a _şayıa "'{' . in 10 gün· tarın yardımı.na koştuk. Donanma- bize teslim edilmesine inüzac et- "i ve hareket birliği yaparak çalış- ı e e vor . şa . :> van~e. e ~şen stanbu 

n lon;:oer olaca.klır. Bô7le bir kıtal- kumandanlıgı. emır erın imza· mız .Akdenizde en hayati ehem- meliyiz. malan, cihan siyasetinde nazım ro- Oyun böylece on be.inci dakika- mpıyonu .ye ~.ı anı golden bıraı 
"""'•1ıaıı.1,:~ Almanlar lıer lıa.ııP bir denberı kendisı tara.tından .. · mi eti haiz bir bakırniyet tesis Domınyonları.ınızın yardımından lüoü ifa eden büyük devletlerin sını bulduau sıralarda san siyahlı şaşalamıs J!ıbı hır vazıyete düşt .. 

liiııd .. b~llycm~zler. ıanmaması ile teeyyut ed".r gıbıdır. ttr Doıninyonlarımızın yardımından •rkanını mesai hedeflerine sevkey· muhaeımler hasım kalesine indiler. Bundan U:tifade eden Galatasaray 
1( ıçınıde".. ıapo_ny~ya Filheıı:ika başkum~ndanlıgın emır- e 3 - Amerika başında kıymetli başka Amerika tarafından yapılan ~emeleri lüzumu karşısında bulu- Sağdan atılan bir <:Ütü Fener ka- lılar hücumlarını sıkla~t.ırdılar. 

~ li~·~ auçuk gonderıldı leri lO gündenber~ merkez cephe- devlet adamı olduğu halde en ufak yardımın j!'enişliai göz önüne ""ti- nıılma.kladır lecisi tutamadı. Top ağlarda. Onuncu dakikadan sonra Beşik 
, ........ • 16 (A.A.) - Assoelated s' d b lunan ıı ine• ordu kuman- - • . F l'l ·ı- . t .. . b' 
.. 11 ııı, hz.dıtma cöre, uzun senelerden ın e u loso'nun imzasını şüpheleri bile ~a~e ederek demok- <ilince, öaümuzdeki ayların şidde- Bir Gra{ta ~eni~ tesıs, la- .. ener.ı er mag up v~yete dü· aş o~u musavı ır şekle .sqk. 
~,, bir dera.ıır ki lllndiçlnl<len Japon- danı General Ge rasılerin ve burrıyetın hoyrat ve . ıne milletin cesaretle göl!üs gere- mim ve tahkım, dıger tarafta da Ş1ln<le bıraz cıml~nı~ gıbı oldular. ~~r ikı tı. ·al da azami bir gayre 

· ı.auçu.k lııımalesl rimerilm4· taşunaktadır. .ALARM ealim bir Avrupa diktatörlüğü ö- ceğine ve mulıakkak muzalfer ola. demokrasiyi hakim bale getirmek Bırkaç akın ~etıce_sınde ~dı.k.. gos~eğe basladtlar. 
loı 4ıı...h Bin . ATİN ADA . t' at 610 nünde hezimete uğramasm bu an ~,,,ımıza ve hürriyelimi:ı:i muhab- fikrile mücadele ve muharebenin lan korner bır netice vermedi. Devrenin bundan sonraki ~-
.. _tı....-~' dı~tn lriltaıı -çıllı Atinada tehlıke ışare ' sa · · · · · · ı. · k h ·ı· ı.... ·11 ti •·tanbu.ls takun h bir t· ı· d a.<a!!!! .,.,~ı.n.,. nlnız Japonya a ~eril- . . 6.30 da ıı.iba et bul· bile akla getırınıyecegını açu.ça ca edeceğimı.ze ani bulunduituna devamına ız verı ır....., mı e &- ıs por ı.nın er oyun- ur u ~edi ve 1~ Galat 
llıı,,, loteıneı.t.. ile do ~cini Ame- ı da ver.ilmiş ve Y anlatllll§tır. eminim. ria .,.. .,...ialarının •üııkü 1&tırabt. cusu canla başla ovn.uyor. Fener .ııanıym lı>b.iııe kapandı. 
....._ 
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.0oo ton ba~llk cie• 1 Jılk.l muştur. henü.z te.ınpoiarrn airrn,.môo y.azi- İ.ltinci de h .. ı 

--_ tt ..----- weye ~anırken um 
ye e. 1 kanaat -. _ _ • f yız? Biz ona müslümanlığınuzı, y~ her vakit böyle olagelmişti_ olduğunu bildiklerinden derhal ve D rt 

1 
m şu merkezde idi. Beşi Is --BJ uyuk tarihi roman: 49 •• }d ··~· niçeriliğimizi anlatmalıy•z. _Yangın var! cüretle harekete geçtiler ... Beyin· v~';1'; ~~i=ah~~:'ı:: ~~~ taş neticeyi muhakkak telafi ede 

\ '-'U ta Az" N } Q}dÜrÜ U 1 Tarzında söylenmeğe ve, bağır - Dive dPllallar bağırtacaklar_ Bit- !erinde de şu yolda bir parola taşa.. !adılar. !stanbulST'Or kalecisi, Fik.. cek. 
'-.. n iZ aSJ . • mağa başlad'.i~r .. Yeniçeriler zaten tabi halk ayağa kalkacak, gürültü- mağa karar verdiler: retin ve Şak irin birrok siiUerini Fakat dakikalar geçtikçe, Galata ------------•Yazan:M. Samı Karayd hazı.rlanmış ıd:ler ... Halkın alenen ye kulaklar alışacak, soranlara: - Sabahtır! adeta uçarcasına tuttu. saray takımı daha güzel oynuy 
1ıı~"'detiııde ahalinin kalabalıgı" nan ve berelenen halk feryada .galeyanını bekliyo.rl:1'dı. - Yangın var ... Yangına gıdiyo- Yeniceriler, sabahtır parolasını Fenerin bu devmalı ta....;"' niha- ve BeşilclaJln meşhur ::.ktnlan M 

"'"•-c ı ge!eııl H lkın al ik tte bul ruz... kullanarak kışlalardan çıktılar... ~3-.. .. hatt .... tıltıı ....,.,eliie bir suikasd vukuu • başlamışlardı. Ağız arına . a ene.n ş aye un - yet semeresini verdi. Şakirden bır' ııno ı onunde kırıhyordu. İ 
• tıı•~" lerdı ı erılerın bır kat daha Denile.:ck, bu sureUe ortalık ka- Evvela, Ağa kapısına gelerek nasi- b d k'k · · d ki •c~ ~' ı rnaksadile rik.ibında gı. söylemeğc cür'et etmış · ~a arı yenıç • pas alan Aydın topu sıkı bir şilt- on eş a ı a ıçm e · bu mü 
~tğ Sl!ltbanJar önlerine gelenleri B 1 bereli ahali gece ya· işlerıne yaradı. Bu sırada ocaga . labalıklaşacak ... Yangın var diye hat veren yenıçeri ağası Mustafa le ağlara taktı. madi kaçırı,.J.ar İstanbul şamp;r 
~Ol ııe1ı; 'le kam,.. ile darbederek u, yara 

1 
cebeci kahvehane- bayramertesi yeniçerilerın kaldı - de Alemdar dışarı çıkacak... Mai- ağayı katleıtiler. . t kı 

•ottiar ~- nsı yenıçerı ve • . h " ke 1 k Biraz sonra da devre bu ~eldlde nunun manevıya ın• rdı_ Galalı 
~. Al d k yetile üzerlI!e ucum ederek öldü· Kapıda bir miktar ııs r e ol v lılar telr ll . 1 . "iderek: rılması em ar ve varanınca a. 1-1 berabere bitti. saray rar sıkı hücumlaı 
il haı erıne " d ldı d "h' b t f recekler... kethüdasını bırakarak sessizce Ba- b ·'·dıl t,eıe•e1ı: tile Atmeydanına kadar - B'~ ehli islaOUZ. zerre. ka b~ rarlaştırı lıdy'e Bmu hımb ır. ara - Yen·.··eriler·. İkind devreye Fener hakimi-ti a....,. ar. • ~ k h b • bıiliyi kuşattılar. Sedyeciler kollu- , -

%du S eyJei Kadir alayında bu· cürüm ve günahımız yok 1 ekn ı-

1 
ta~ 'ka' eErt ge ı. ud, al erı .)d'ayan _ Yangın var... af d ğ 1 k t Al altında başlanıyor. Siyah N?vazlılar bir ara İ•i 

0 'ekb · onra k d' · B b ·rye . .. b ' hakaret etme ne- Etını ı rıyanın a am arı ı ı. Wı tlll' ın an Y1 
.' 

1 .ur~ 0 u ay V b d d !'""' 
1 ilrıla en ı~ı a ıa 1 

. ' zı dovmek, ıze • dut . . . Diye tamam be~ defa Babı.ili e lto ku tarafındakı buyuk kapının aziyet bera ere evam ettil<çe ar sert •ı;c döktüler ki hak 
er. rı da yerlerıne avdet eth· den lazım geliyor~uş. Bıtrhhtaydan 1 İşm garıbıftaç vde saltkanattını Ak- nöbetçi yolladılar. Fakat ne Ale!_ üzerindeki Kethüdayı sadrıali oda- oyun heyecanlı bir hal alınoğa ba~- santrhaf Halfü dışarı l'lkardı. 

h b ld' B' r padışahı a ın lemdarın nu uzun an ur arma ı 1 . 1a t Beşikta lıla k" "~a S .. aşı ge ı. ı .. .. dareti al. . . dar çıktı, ne de rıcalden bıri. sının altına yığarak ateş edılPr. mış 1• • r on ı.şi kaldılar. 
~c ~d ultan Mahmud olmak u- indirdl Cebren mu~ru sa. h ıçın Sultan Mahmud da bu, hareke. Yeniçeriler bu tedbırın netice Ateş birdenbire büyüdü. Otlar Nihayet devre o·talar•nda Rebil. Maç böylece nihayete kadara 
~di!e11 h:~~n ricali t.arafından elde dı. Şimd.iki şe~ketlu i ~~:.ış:ır~~ te el altından yardımc• bulunuyor-ıvermedığ:ni ~örünce Alemdarı ye- lesasen ço 1< ;nik.tarda i.di. Ateş ya. ,de~ b~r pas alan Sakir nefis bir ka- şekli muhafaza etti ve l--0 Gala 
arşı zat umet erkanı Alemdara da ubudiyet goste~:ın y k le- du. rinde bastırıp öldürmeği kurdular 1narken yrnı~rıler b:r yandan ela fa ıle ıkıncı Fener golünü atı 
Sank· en bahane arıyorlardı. kım hainlerin sözune uyarak u Bunun üzerıne dokuzuncu bölük ı 7..aıen sekbanlar gafİet ve tedb~- havaya tüfeklerıle ateş etmeğe baş- ı Bundan sonra sarred·l .büt" sarayın galibiyetıle sona erdi. 

~Ylışııı~ 1Eııderun ricali Rusya ile may~ ocaklıyı kaldırm.a~, fu aBrayı kışlasında bırkac oda başı toplana- sizlık eseri olarak ötede berıde !adılar. gayretler neticeyi deıg· :~lr ~? FARUK Ere 
rt "'" i u. Ve h d fa tle- k ltın aldırmak ıstıyor. un· • ..., eme ı. B 
lı,,'' 1Uşt~rek .. ' ya u .. men a aya a a. mak ne lazım! rak artık durulacak zaman olmadı. müteferrık surette bulu.nuyorlar- Alemdar, harem tarafında Ka- Ve maç la 2-1 Feneruahçenln ga- · takımları 
)il ltlaıiYan 0ıdi~ Her .ık•. ~uvve~ te dan so~r~ b~ze ~~yız? Elhamdü· ğına kat'lll' verdiler. dı. Babıalide bu, hücuma muk:ıve- mertap ile cümbüşte idL Hiçbir libiyet.ile sona erdL Sabahleyin yapılan B t k 

llıııı istiyor~agdıının ihtilal ve ıs· Hem nıb.çınl orun yanındaki bira· Kurulan plan mucibince hareke- met edecek muazzam bır kuvvet şeyden haberi roktu. ihayet, ateş GALATASARAY - BEŞiKTAŞ tnacınd~ r.al 
1 

a ım 
ar . liııah ız er, on 1 y . 1 . . • .. _, 1 . _, a asarav Beşikt•• 

z' te eçtı er. enıçerı erın ısyan ala- yoklu. ve tüfek5e,.erınden haberdar oldu. M11çtan ev->-el umumi tahmin Fen<>rbahre de İ -.l 
· hl G 1 stanbulspor· Be e ne.. eçen hafta • yenmi !erdir. 

"-~---~_ı 



Amerika kara
rını ilan etti DünSsaanbayehrde B~~~ ~~~=!•> (~~ta~ ~!~sa'!ıadaJ j .<!:! !k a! !tmii~i ~yfada>. 

elan y~ ~abeme alma l:>~~ın- ti elindeki ııinmnameye aykırı ola· l meUerı ile ta . mı: e . yerek, yem 
(Da§ tanlı 1 iııci sayfadt) C)lq tarafı 1 iııei sayfada) ılaıı ~eğil, .aıyasi ~~~~e, ıatif~e rak ve salahiyeti haricinde bir ka- ~an . ı~arecisinın ~;"' v:ınk~ar 

Bu haftanın büyük haberi şu· ba lAbet ettirmişler ve l>uracla ela ,. ...... ~elindedir v~ aşm6~n ~ • rarla Zeki Rızanın k:lüple alakam- uvvet_ın ~n .~m:ımıy. e .g 0 a-

d 
. Dün .. ğr d" lı:i .. \- 1111 ~ardır. letiııl gerek Vıchy ve Madrıtte n kesildi .. . bildirm. t' Bö 1 rak, milletıınızı bır iki:neı defa ye-ur. ya şunu o en ı mu ek Balkaııl d 1ıis ttinııelt nm "llll ış ır. v e k . . . k dil . . . k 

tehlt millet olarak bw tehdit eden Mahalli itfaiye ve sılıhlye e1UP1erl ıam ser . . ar • ,.se ~ ·1ir kara."Ul RJ1cak umıııııf heyetin re vurma ışıııııı en erı ıçın 90 
Whlik . anlı b tlehlike- 'llUDarunda yelişmit v• etfajye eklplerilmeliııdedU. Booseveltııı phsi mu- ta.svib' il 1< b' k ti et debil daha .kolay olacağ:nı sandılar. 

eyı yo~ .ve 0 j:•n~nıan aöndürlirken, SJhhiye eki~rl messilinin bu civar hükWnet mer· . . ~ .. e .. es ı a . y e ece- Müttefiklerimiz İıalyıııı askerle. 
ye karşı koymak ıçın demokrasi· de lıaill yaralıları malıalllnde tedaviye lı. 1 .. ıl l 11 •• ı.. b" b ği ilerı surulmektedır. . . b il di Onl d 
miz harekete geçmiştir. ve ağır :rarahlan da ~-vı.e baıı i ez erı~ 0 apııası - ır ae • Zeki Rıza, klüo azalığı sıfatını rını de. te c e yoruz. ar a, 1 

Prusya otokrasisi fena idi, fakat lamıalardır. 1 be atfedileme:ıı. idare heyetinin elinden alaınıyaca· muhtelif muharebe mey~anlarmda j 
nıuizmin bundan çok dalla fena Tam bu sırada Bahçecik köyü WI- Balkan mukadderatı ve Yakın i(ı hakkında nizamnamedeki sara- ·canlarını feda etmişi.ey~: O~"".n 
olduğunu biliyonu. Nazi kuvvetle. ikamet.inde ~o .ıayyarelik 7 eru bfr. düıı- Şarkın durumu belki de bütün har· hate binaen itirazda bwuıımuş ve ıdealleı1 ve hedeflen, 'l:>iaimkılerın 

man tılosu ıorunmU§tur. Bunlar Buyülı:- b' · tikb li ·· · d ·· · ı 'd ' 
rinin istediği, müs'.ıemleke harita- dere ııe Bahçecik köyıi arasında, Sultan- ~ ıs a ~erııı e muessır 0 a· İstanbul asliye ikinci hukuk mah- ' ·nı ır. 
larında v"yahut ikinci derece ehe~ ısuyu sahasına .o kadar ı>araşülçü atla-ı b_ılecek §U nazik zamanlarda Ame- kemesine müracaat ederek bir de Bugünkü hupte, dahili ~pheııin 
miyetli Avrupa hudutlarında basıt ~dır. rikanın Belg:ratta Donavan seya· dava açmı•tır. umumi fedakarlıklara, bundan ev-
değişiklik:ler değildir. Nazi kuvvet· Paraşütçüledıı, hepsinin pvaşüt. h~tı baricinııe de müh~ bir tc§eb- Avuka Nazmi Nuri Zeki Rıza· velki harplerde olduğundan daha 
!eri, açıkça, bizim !atamız da da- !eri açılmış ve yere ınmışı~rwr. 1 buste bulwımuş olduguııu Macar nın hukukunu müdafaa etmeği üze- geniş sureUe iştirak etmesi lazım 
bil olmak üzere bü~ıı kıtalarda Par ·· t ül' .. ül' tarafın matbnalJ Vaşıııgtondaıı mevsuk o- rine almıştır. Muhakeme cıı gun" ,gelmekted. ır. . . . aşu ç er gozc er - 1 
tıütün seçimli hükumet sistemleri· dan g " ıilın' .. bun! .. . l lara.k haber almış bulunuyorlar. içinde başlayııca\tır. Churc.h.ıll, canıyane esen o. lan ha-

. . . . . . or u~ ve arın uzerıııe y 1 k.ı . . • 
ııın tahrıbını ıstıyorlar t ibt· t b .. 1 .. kl . . ugos av Başve 1 ve Harıcıye Na· Diğer taraftan Moda deniz klü- va harbı ıle Almanyayı degıl, fakat · aarru.z v~ ıya o u erımız sev- İ 

Bu adamlar ve onların ioııotizma k d .l . t ' Kıs .. b ' .. d zırının Bergbof'da Almanların bünden v. etmiş yedi aza da bu ka- bizzat ngilte reyi tahrip eyliyecek-
' e ı mış ır. a suren ır muca e- Füh . t f d k b 1 d .ldik . hl d d b . Al edilmiş taraf:.arlan, buna, yeni ni- 1 d tam tech . ti ilahi • rerı ara ııı an a u e ı • rarı ~rotcsto ederek imzaladıklan tır. A oka a ar eyı manyaya 

um ismıni veriyorlar. Fakat bu e sonun a .. =, a 
5 

an !eri sırada MJ.ster Roosevelt Ame- takriri klüp idare heyetine gönder. değil, fakat bcı sistemin muhterile-
yeni bir şey değildir ve bir nizam dınlmış olan paraşutç.uler de ]uta· rikadaki Yugoslav Sefiri Mösyö mişlerdir. irine indirecektir. 
değildir. İnsaniyet, fütuhatla ka- ıru:nnız tarafından .. hır lanesı b.ıle (Fotich)e Hariciye mü,teşarı Mös- Bu kış çok iyi çalıştık. Talimle. 
bul ettirilen v~ esare~ dayanan bir mustesoa olm~mak uzere m.ahalliıı· ıyö Sumer Welles delaletile hususi Almanya rimize bütün yenilikleri koymuş 
lristemi, daimi surette hiçbir :ıa- de bastıı:ıı.mı~la~dır. Paraşu_tçuler· ve şahsi bu mektup tevdi etmiştir. ı'bulunuyoruz. Alman orduları, ~im- ı 
man kabul etmiyecektir. den hıçbırı faaliyete geçınege mu- Bu mesaja nazaran Prens Paul ve (Baş tarafı 1 inci sayfada) di, tarihimizin en kuvvetli vasıtası 

Roosevelt sözlerine ıöyle devam vaffak olamamıştır. Bclgrat hükWııeti, siyasi de oha, kane bildirmişlerdir. Alman kıtala- 1 haline gelmiıjtir. Eğer bu kışın ilk j 
etmiştir: Paraşütçülerle mücadeleve köy- bır Alınan muvaUakıyetine yar- rınm Bulgaristana girmesi vaziyeti • aylarında İngilizlerin hücınnlannın 

_ Şimdi bunu anlamış bulunu- lüler de wpalarla iştirak etmiş ve dun etmemiye davet edilmektedir- biraz değiş',irmiştir. Almanya, iki bütün şiddetine bilhassa müttefiki- ı 
yoruz. Anupa milletlerinin orta- paraşütçülerle aralarındaki mefruz !er. Bilhassa Üçüzlü Pakta iltihak- defa dahn, Bertchesgaden'de yaptı- imiz tahammül etmek mecburiye
dan kaldırılması, 939 da ve 940 da mücadelede beı iki taraftan da ya- taıı Belgrat şiddetle tah1ir edil- ğı tekliflerden farklı tahriri teklif- tinde kaldı ise, ş1mdiden itibaren I 
büy-ük Bdtanyaıım mağlup edilmez ralanaıı .-e ölenler olmuştur. mektedir. Çünkü Vaşington siyasi !erde bulunmuştur. Alınan kuvvetleri bu yükten hisse
müdafi!eri bu programı parçala- Yaralananlar tedavi altına alın- m~afil'.11e gör~ ~çüzlü Pakt _eıı Yugosiavva bitaraflığı dJlayısile lerini.ye~iden a1a~aklaı:11r: D~ya
)'ıncaya !radar bir plaıı mucibince mış, esir edilen paraşütçüler aske. tehlikelı ve vahım akıbetler ılogu- bu teklifleri de redde'.ımek mecbu· nm hıçbır kuvvetı ve hıçbır muza· 
devam etrnişflir. ri muhafaza altına alınmışlardır. rabilecek bir ittifaktır. rivetinde kalmış ve Hitlere arzu et. hereti, bu savaşın neticesini değiş-

Demokrasilerin düşrnanla.-ı şimdi Alarm ı.areli saat 11 e kadar sür- Esasen bu harekete muvui ola· tiği zaman Yugoslavyanın bir ade- 1ıirmiyecektir, İngiltere sukut ede-
biliyorlar ki, demokrasi daima de- lmüş, 11ı1 dakika geçe nihayet bul· rak ve takriheıı bir iki gün evvel mi tecavüz paktı imza etmeğe ama. cektir.• 
mokrasi daralt kalabilir. Neticeler· ıduğu düdüklerle il1ın edilmi§tiı'. de Bclgrattaki Amerika Sefiri Yu· de olduğunu bildirmiştir. Almanlar, 1 - .. ----------

den bahsedebilir, neticelere varabi- Tecrübe esnasında şüpheli fane- go.lav Ba§vekiliııi ziyaret ederek Yugoslavların bu mukabil teklifini ni luzu~l~ adde~n:ezse, Yugoslav 
lir ve müdafaası icin icap eden şe- dilenler n.ücadele mıııtakasında ya· blister Boosevelt'in İngiltere Dİ· gayri kafi görJJ'üşler ve Avrupa ye- IBa§Vekilı ıle Harıcıye Nazırının~~ 
kilde silahlanabilir. kalanmıştır. Bır tanesi elinde fotoğ- bal zaferinden kat'i surette emin ni nizamının sarahatle Yugoslavya çen ayın ortasında yaptıkları gıbı, 

Müteakiben icar ve iare kanunu raf makinesi ile ika edilen hasaratı hulunduı":unu ve Amerikanın bu tarafından kabul edildiğine dair ve , Hitleri tek~ar ziyaret etmeleri için 
hakkındaki müzakerelerden bahs- tesbıt içın fotoğraf alırken makine. hususta her türlü yardımı da ~a· YuPOslavyavı demokrasilerden avı- ,orta.da hıçbır !ltbep yoktur. Dolaşan 
eden Roosevelt ru vaadi yanmıstır: sile birlikte ele geçirilmiştir, parağını tebliğ etmiştir. racak mahiye:te bir beyannamenin !sayialar ta~akkuk ~ts~ ve Almanya 

Vermemize ımkan olan yeni eski Biıtün bu hareketler Balkanlar- Yugoslavya tarafından imza edil. bu hafta ıçınde katı bır karar alın-
bü!'iin tayyareleri, bütün harp alet- fikleri Amerikadaıı gemiler ala· dan bayii uzaklaşmıya başlamış bu· mesini istemişlerdir. Bitaraflık hak masını istese <!ahi, Yugoslavyarun 
terini göndereceğiz. Bu akli sellinin caklard.J-. Tayyareye ihtıyaçları luııan • Romanya ve Bulgaristan kındaki akides;, bu teklifin de Yu· hatıtı hareketini muhafaza edeceği 
sevkulcev•idi!". vardır, Amerıkadan tayyare ala- .ıe siyasi müna,ebetler kesilmiş ol· j goslavya tarafından kabulüne mani zannedilmektedir. Yuızoslav hükıi-

Roosevelt Amerikan sanayiinden caklardır. Amerikadan yiyecek a- du&tıııa göre • İngiliz diplomasisi· olmuştur. Bitaraflık, iyi komşuluk metinin aldı~ı vaziyetin memleke. 
istihsalini şimd :den cepheye gön· lacaklardır. Tanklara, toplara, mü- ne manevi ve kıymetli birer müza. ve Balkanlar sulhunun muhafazası .tin menfaatlerine uygun olduğu ve 
dermesini istemi<tir. h h berettir. Esasen bö)le mükerrer te- bakımından vazifesini tamamile ifa 1Yugoslav halkının temC!l'!nilerine immata ve er turlıi malzemeye 1 

!car ve iare kanunu hükümleri- ihtıyaçları vardır. Amerikadan şcbbüslerdir ki Yugoslav kabine>i· ettiğini müdrik bulunan Yugoslav- 1lekabül ettiği anlaşılmaktadır. 
nin her ~evi m.ühimrnata v~ ~unla- tanklar, toplar, mühimmat ve her ni ~aç gündür bayii mütereddit bir ya başka teklif yanmıyacaktır. Berlin 16 (A.A.) - Resmi tebliğ. 1 
nn naklı ıçın ıtan ed_en hı.tun ko- turlu malzeme alacaklardır, vazıyele sokmuştur. Binaenalevh, Almanva mutlak ve l \lman kıtalarının Bulgaristana gir· 
laylıklara ş&mıl oldu"Unu bılhassa 1 Cephede muhteşem bır· . .. . Yugoslavyanın harici politika is· sarih bir bitaraflıP-a istinaden bir nesine plan mucibince devam edil· 
k · d R .... h azınıgos 

kayıt ve . ışareıde ent eısıcumku~ / termektedir. Mılyonlarca insan !ikameti hakkında dahılde de ta- ademi tecavüz paktı imza edilmesi-, mektedir. 
anunu ımza e er e mez sev ını ili U . al . ' mamen müttehit olmaması ihtimali 

emrettıği bırçok levazımın halen , mı ek erının paukrç anmasına manJ çok vardır. 
nl ıkruı bul d ğ .. 1 . o ma uzere m avemet etmekte-

~ir.a ç ş un u unu soy emış- dir. Çin, başkuman.dan Çang-Kay- Naip Prens Paul'ün önümüzdeki 
R · "cüıııh "zl . .. I de- Çek vaı»tasıle, bızım yardım.mızı Eylulde rüştünü ihraz edecek genç 

vame~:mi•tir~ so erme §OY e talep edıyor. Amerika, Çine, yar· Kral Piyeriıı tahta bilfiil cülı1 ,un- Kı1meU Pey akçesi 
..., dımım al · bild ' · ı · dan pek az zaman mukaddem mem L. K L K 

İstanbul Vakıflar · Direktörlüğü ilanlar:-ı 
Burada Vaşingtonda parola s·ı~ ızı acagıru ırmış ır. ___ . -------·---

~- M leketi kat'i bir islikamete sürükle-
attir hem de anı sür'at. Bu parola· emleketımiz,. milletmıizin ol- memek husu;undaki nazik bassa- 53 42 .t 00 Çarşı Cevahir bedesteni solda birine! edada .t 

ııın ·bütün mıllet tarafından işitile- masıru ıı.tedığı gıbı, demokrasirun ıiyeti de Sırpların siyaseti üzerinde rı ıo ~~~~la!': ~=ı.!ı!!ııeslnde Sultan Oda-
ceğini ümit ediyorum. te~anestamı olaclarakaktır. Memleketimız, muessirdir, Alaanıaiıh Yugo•lavya 363 il lan soka&ında 2ı,23 No. lu ilı.I dW<Aııın tama· 

Halen bir buçuk milyon kadar ro un~. . 0 . .0!nıyacaktır. Ve mı 5044 
Amerikalı yurttaşın silah altında diktatörlukler inhilal edınce, - AJ. bırkaç seııedir sarih surette mer- .t3 U a 51 Cal'lı Kazazlaz orta aokall 27 NoJu dükl<Anm 

k ded R !ahtan dileğim bun . d ' .. 'dl! kezi devletlere müteveccih bir İs· tamamı 2344 
olduğunu ay eıı oo•evelt bun-

1 
ed bil • . ~ şım 1 umı tıkamet takip etmiştir, Birdenbire ıa ao ı 12 Fatihte Hoca Uv07s malılllleslı\ie Şemslddin 

!arın azmini takdir ve tazimle yiı· cesare e ecegımızden daha er- h ta aftan Alın k ri ,. 
k 

ve er r aıı as e n .. - Sami sokağında eski 27 yeni 32 No. lu ( 30) met-
detm.iş ve şöyle devam eylemi•tır. ; en vukua gelmesidir - o zaman f ·ı ih ta dild · · b" d b ·--. d d" . uzı e a e ıgı ır sıra a u re mura bbaında bulunan arsanın tamamı 7235 

Bırleşık Amerıkanı.n azmi, lıi- .a. unyaııın ye.nıde_n imarı devre- •iyasete veda edecek değildir. Yal· 17t 89 ıs 50 Cal'Jı Kam·.ıar orta aokak 25 No. ludiildrAnın 
zumsuz grevler, açıktan açığa ya- sınde memleketımızın büyük roJü.1 d h 1 kini' d ta ak tamamı7230 

.la abola l .. d nız a a em ı a ım a C ve 317 10 15 00 Carlı Safran ban alt katta ıı No. \u odanın ta-
p n s J ar ve gayrimeşru ili· nu oynamıya evam etmesi icap e- b iki dah eh ti 1 ani 
1ar h 

d _,_ . c a ven §81' ara aş· mamı 7168 
la alel<lar olmamalıdır ec.,..liJ', t · d ktir Yukarda --•· emllk atılmak "·e-re on ,__ -"- mOcldetle a•ık .... ·-·-a Mteakı'--- · ma emın e ece • ~- _ ...., •- • ~.- .. ....,, 

• U . ~ ~enkalilarııı va· Suna lnan17oruı ki diktatörİerln top- İsa P eygamberi.o. dediği gibi çıkanlmıstır. 
zıyettelli fevkaliıde vahameti tak· 1nn borusu ve ırklarının üstünlüğü hak· 

0 
.. .. .. h 1. t İhalesi 28/3/941 cuma ıono A•t (15) de icra edfl«eğlrıden lsteklllerbı 

dir 1. · · kındaki övünmeleri bııstan başa buda • er gune 0 gunuıı za me ı ye er• Çemberlilafda btanbul Vaklflar BllfmUdürUltü Mal<ılAt Ka!emlne mUracaatlan. 
ve tes ım ettıJtlerını bildiren la . ' • H ·· · Şük" •• BABAN 

R .. ümh' .. 

1 
d . . liklır. Dıter insanlara efendilik edecek uıeyın r u (1938) 

eısıc ur ıoy e emıştır: ı . . 
B . . bır mllleı biçblr .aman mevcut olmamı:ı - - ---------- ----- ---- -------------- -----

undan dolay .tdır ki Amerikalı· tır, halen mevcut dellildlr ve hiçbir za- f b l p T T M •• d •• ı ·· " - d 
!ar, lngiltereye, Yunanıstana, Çi· man da mevcut olrruyacaktır. Eniboyu stan U • • • U U r ugun en : 
ne, ve vatanları muvakkaten müte- ve ukul kudreti dolayslle diğer mlllet
cavizın işgalı altında bulunan bü· !eri ve diğer ırkları i5mine •kaz ayağı> 
tün mWteci hükiımetlere derhal,, dene resmi geçil adımı ile ezerek dlln· 
kayıtsız şartsı.z ve tam yarılım si· ıy~ya tahakkum ~tmci< hakkı oldu&wıu 

. . . bildiren herlıangı bır mllle!e dllnyanm 
yasetı ıstemışler ve elde etmışler· hiçbir üıcyacı 1oktur, ıuna innıyoruz iti 
dir.,.Bugündeıı itibaren bu yardım, Jber millet, nekadar küçük olursa olsun, 
katı zaterın alınmasına kadar dur· ·mill•I olarak 7apma1< tabii haklı:ına ma
madan fazWaştırılacaktır. llltUr. bütün tanlıimizde, Amerikalılar, 

Bu taribi buhranda, İngiltere, bu derece .yapmaııa değer bir iş karşı
büyük ve parlak bir şef'e Chur· sında hiçbır .aman kalmamışlardır. tt
chill' Ik lmakl hah '. d mid ederim kJ isılkbaide, çocuklarımız 

e .ma ı o a tiyar ır. ve çocuklarımızın çocukları bizleri lak 
lngıliı milleti ve Yunanlı mıitte- dia edeceklerdir.> 

Açık bulunan Qcre:W ve maaşlı memurluklara lise ve orta mektep mezunla 
nndan 337 doğumlu olanlar .ilerıde acılacak imtihanda muvaffak olduklan tak· 
dirde memurluk sınıfına aeçirilmek üzere• vek3Jeten alınacaklardır. 

İsteklilerin aşağıda yazılı vesikalan .lıamllen istaDl>ııl P.T.T. ııı.cı. ıutu ldarl 
kalomine müracaallan ilfııı olunur. 12015) 

1 - Aşı kfifıdi 
2 - Zabı\adan hllsnUhal k~fıdı 
S - Adliyeden malık(lmiyetl olnıadiiına dair vedia 
4 - Tahsil vesıkası 
~ - Nülw tezkeresi 
t - İlk yoklamasını 7aptırdığın:ı dair askerlik 1Ubealnden Teslka •askerlik 

muamelesini nüfus kaiJdına kayıt ettırmls olanlardan bu v..W. ı.ıenıı-
mea.• 

7 - 5 x e eb'admda döri adet fotoltraf 

-'--- ikdamın Zabıta Romanı: 4 - En öndeki ihtiyarı iyi bilirim. 1nu bilmiyordum. Fakat o bunu na· 
• • • Bizim Hasan babadır. Ötekileri bu sıl biliyoı·? Pek garıp! 

Y E Ş 1 L G O Z L E R 1 
seneye kadar görmemişti~. amma Sonra bu düşünceden kendini 
Hasan baba: •Namuslu ,ıyı adanı· kurtardı. 

tardır.• dedi. Zavallıların yatacak - Ah, ne kadar geç kaldım! ... 
Nakleden: M. Feridun .J yerleri yok. Gece bWm alurın bir Allaha ısmarladık Zehra hanım. .. 

rd kö•esinde yatıyorlar. !Sizi rahatsız ettim ... 
Zehra hanım diyo u ki: - Yağmur artık dindi, dedi. Ben • * 

..,eçendc Yedişeltidlere ~ttik. hava kararmadan hemen gideyim. - A... Geceleri bu ahırda mı y k od dakl b" ··k ini 
D ha atarlar? 1 eme asın uyu ç so-

Etrafta otlar bu boyda yükselmiş_ a buradan oraya bir saatlik yol Y . ba şiddetle gürlüyor. Nisanın son 
Bizimki dedi ki: •Bak işte tam ka· var. - Evet. Burası odun kestıkleri günleri Fakat hava 0 kadar serin 
sabadan ucuzca zayıf hayvanlar al- Dışarıda ağadardan yağmur dam Y~~e yakın ... Sonra burada işleri !ki sob." yanmasa insan üşüyecek ... 

·1 1 b h d 1 kte b' d k d O l ·d· d d · rdak" uv a ma • ı 

Tehlikeyi 
Büyümeden 
Önleyiniz! 

BllyQI<, küçlilı: bir cok -lıklar zo. 
ltuk al&ınlıtı ile ballar. Nezle ve kınlı:
lık hat ı:österlr. Hararet ,.ııue.ıır. Art.ık 
en korkulacak has1ahk.lar lçiıı bile -
illin lıwlzırlanımf demekllr. 

S.a+H tt.,l ttülb-U.a ., ... _.,,r,,.r -
derhal bir~ 

GR iPiN 
AL I NIZ manın sırası ... Buraya koyuveririz laları sızıyordu. Bir köşede gübre- bıtıp te crmanın daha uzak taraf- y ar! k sanın ba•ında Mihr" I 

semzı er er, son a ar a satarız.. i n ır uman çı ıyor u. ara· anna gı ınce ora a a cıva ı ban hanım çorap örüyor ... 
Evet amma, dedim, insan bu ıssız . !ık pencerenin önünden çamurdan çiftliklerde yatarlar. Burada adet Bü!" · .. t·· de hiç kullanilm _ P•••••••• ••••!I 

d k O 1 b" 1 d ' z t b' h enın us un ı . yer e orkmaz mı? zaman bi- güçlükle yürüyen üç kişi, üç köy- oy e ır. a en .ız~ ra a~sız. etmi· yan gümüş sofra takımları var... GRtPtN aiıl gripe karşıkorur. 
zimki benimle alay etmeğe başla. ;lü geçti. Nimet hafifçe sararmıştı. yorlar. Yemeklerını kendılerı pişi. Mihriban hanım siyah esvaplı uzu GRİPiN en ıiddetll bat ve dlı atn
dı: .Ömer ağa tepede tek başına IÇünkü geçenlerden en arkada yü- rirler. O~ları bir saba~leJ'.~n iş': gi- lh<ıylu, zail bir kadın ... Alnı 0 kada~ 1 GKİPbı =~::,ı.~oteveruı bel 
oturuyor, cnun canı yok mu? dedi. rüyen ormanda rastıeldiği oduncu derken b .r de akşam dondüklerı za- geniş ki yüzünün yarısını kaplıyor. ; ve sinir atnıarını, blltoıı 
Alem ne yaparsa yapsın, ben doğ- idi. man görüyorum. Burnu uzun ve sivri, Yaşının geç- · ınzı ve ııancılan dindirir. 
rusu, burada duramam, dedim. - Bunlar kim? Nimet başını pencereye dayadı. kin olmasına rağmen saçları ağar- iıl••••••••••••I 

- Belki geceleri başka yerde ya· Diye sordu. Duvarın dibin'ieki yalaktan koyun. ı h maınış, sıms ya ... 
tıyor? - Oduncular lazım ... Bu c:tvar- lar su içiyorlardı. Köşede kaybolan Kapının önünde bir ayak sesi işi· 

- İlahi kızım, nereye gidip yata· da bir verde odun keaiyorlar ... Öğ- oduncunun hayaline bakarak dü- tince ba•ını kaldırdı. Siyah gö.ı.leri· 

TÜRKiYE CUMHURiYETi 

ZİRAAT BANKASI 
Kurulll§ tarihi: l8ll8. - Sermayesi: 100,000,000 Türk Jira.51• 

Şube ve ajans adedi: 285 

Zirai ve ticari her nevi banka muameleleri 

Para biriktirealere 28,800 lira ikramiye veriyor-

Ziraat Bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf besBP' 
larında en az 50 lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecej 

kııJ''a ile aşağıdaki plana göre ikramiye dağıtılacaktır. 

4 A. 1,000 liralık 4,000 L 11100 Adet 50 liralık 5,000 l> 
4 • 500 • 2,000 • 120 • iO • ,,SOO , 
4 • %50 • 1,000 . 

... • 100 • 4,000 • 151 • 21 • 3,208 • 

DİKKAT: Hesaplarındaki paralar bir sene içinde 50 l.iJ'" 
dan qağı düşmiyeıılere ikramiye çılı.tıiı takdirde % 20 faz.18-
sile verilecektir. 

Kur'alar aenede 4 defa 11 mart, tlHaziran 11 
EylUI Ye 11 Birinci.kanun tarihlerinde çekilecektir· 

Devlet Demiryollan İşletme Umunı 
Müdürlüğü lıanlan 

1 

Aşa~da ismi, muhammen bedeli , .• muvakkat teıninall •1n llJ'n ~ 
mia olan Ankara hastahanesi maden1 ma:~oesi 3113/941 pazartesi günü saa~ 
kapalı zarf usulü ile Ankarada idare binasında aıra lle ve lQTl llJ'rl sal>O 
caktır. ~ 

Bu işlere girmek ~tiyenlerin ll!lelerl hiıasında 7azılı muvakkat W jf 
De kanunun tayin ettiii vesi.kalan ve t.eklifleruı.i aynı cün saat 14 de ır:ıdJf 
misyon ReisLiğine vermeleri lAz.ımdır. _.Ali 

Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme dairaiııden ve Harô'"1' 
da Tesellüm Sc!liğındcn datıblmaktadır. .,,1 
Malzemenin lsml 4uham~": bedel Muvakka~ 

2 inci grup: 21 kalemden ibaret made
ni komodinler, masalar, arabalar, kol
tuklıı.r vesaıre. 

1 inci ırup: 27 kalemden ibaret made
nJ kaplar, muayene masa ve ,Wonıla
n vesaire. 18877 

ıa7ı,ıe 

1415,11 
(1980) 

• 1~ 
Muhammen bedeli (1140) lira olan 2000 K . adi hamm ki r1t, (27 l'{Vıf 

Perşembe günü saat (10,45) onu kırk beşte Haydarpaşada Gar binası t11Jıl 
ki komivon tarafından açık eksiltme usulile utın alınacaktır. ..,1. 

Bu işe (irmek lste1enlerin (48) liralık muvakkat teminat ve -~ 
ta7bı ettiği vesalk!e birlikte eksiltme ıünü saatine kadar kolJIİS10DI ııı 
atl:ırı lazımdır. 

B11 be alt prtııameler komis;Jondan parua olaralı: datıWma•:/ 

-----r 1941 ikramiyeleri 

T. i ş Bankası 
1941 Küçük 

T a&arruf hesaplan 

ikramiye Planı 

ı •dot 2000 Liralık =2000,.... ~ 
a > 1000 • =3000.-
2 • 750 • =1500.- , 

• > ıoo • ='ooo.- : 
ı • 3110 • =~ooo.- , 

35 • 100 • c::3500.-
80 • •o • -•oot.- ' v - , 
ıoo • ııı > =eooo.-
Keşldeler: 4 Şubat, 2 Mayıs. 1 ~ 
lal. ı ıı.-lelrin ıuııııermcll 
pılır. 

c:ak? ... Baykuş gibi bir adam. .. Ge- leyin yağmurda klın bilir ne kadar ~ündü: ni kapıya cevirdi. Bu gözler ne lta-
c:e gündüz orada... ıslanmış!ardırl - Bu adam beni yedi çcbanlara dar sert bakıyor! 

Nimet birdenbire ayaj!a kalka· - Siz bu oduııculuı tan.ı:or mu- gitmekten menetmeseydi şimdi ne - Sen misia Nimet! 
rU: 11111~7 olaca).tı?. B~a cınun l>w'ada olduğu ıDaha ıuır). 

/ 
L - .... ırlıı<le a add al•w, 'hlklH- -----------------------.. -.-.-.~ 
ıerıa.ıea --.. ,.. bor )'HÜ .,.u. ISablM: S. t Z Z E T, Neşri1et Direktörü: Cevdet _r 

t.waıa -ıa Jıı&qlala ll"'W1p 1• -S.. Telpat. Hatb ... 

GRiPiN 


