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Bu harbin en 
kuvvetli nutku 

Amerika, Cumhuneiıinin 
•özlerile, harp gemilerile, 
yük vapurlarile, labri
halarile, tayyarelerile, 
tanhlarile, ameleaile, rilt
çiaile harbe iftirak etm~ 
tir. 

Y cuanı Abidin DAV ER 
Ankara, ı 7 Mart 

1~ merika, artık harbe lir· 
~ ıniştir. 194& yazında, bu 

sütunda, Awerika11111 
:~ııau harbe ıireceiini iddia et
~linı. .Rw.velt'in son nutkunu 
lt ledikten ve okuduktan ı&0nra, 
d tıı., Amerikanuı harbe ıirınit ol
) ugunu kabııl etmemiye imkan 
ı. •kıur. Filvaki bu nutku dinler· 
- •ıı, mubarıp b;.. devletin şefi ko· 
, U§u)'or sanmamak mümkün de· 
~ildi. Rwıvelt, arkasındaki 1~0 mil-
0 •ıııuı. :ır eni Dünya ile beraber, 
ti lı~dar harbin içinde ve o kadar, 
nazı tahakkümü aleyhinde idi. Bu 
~tUk, Amerikayı temsil eden a
l ili tarafından .Mihverin yüzüne 
kı.tlaıı1ın1ş bir eldıveııdir. Mıhver. 
tı'n_di ara>ına Japonyayı almak vo 
~llıl Paktı teşkıl etmek suretile 
V trıkayı korkutacağını sanmıştı. 
b·•iı.tııe de işaret elligımiz gibi bu, 
~ Psikoloji hatası idı; Almanları.o 
) •ık dılşlılkleri bir bata. Japon· 
L '~ıı Uçlu Pakla girme5', Ameri· 
~. il ·~: 

4 
e Sovycl Rusyaya karşı ı .... 

llıttika korkmadJ, kızdı; ıeblıkeyi 
loterek İngillerenin yawnda yer 
lldı. ı\rtık mukadderatın ıarı ııtıl
~Ştır. Huyük Harple, Almanyay• 
lıı 11• dıırbeyi wdıren Amerıka, yıno 
b ll•lterenın cepbesinded.ır. Arada 
it fark var ki o Laman, Amenka 

~ç buçuk sene •oııra müdahale el· 
llıışti; bıı defa İMi bir buçlllı. ııeııe 

lı!ıy ılmııtir. 
• llnzveltin nutku, maddi bakım· 
lı '1ı olduğu kadar, baıtiı belki da· 
• ıtyade maııevi bakımdaıı mü· 

""1uır; ~erıkıının Şefi dıyor ki: 

111 
~lngiliı milletuun ve 'i un.ınlı 
~tteıı1tıerının gemiye ihtıyaçları 

;ardır; Amerı.kadan gemıler ala· 
~~dır. Tayyareye lblıyaçları 
~t<ıır; Amerıkadaıı L.ıyyare ala· 
tı ltıardır. Y ıy Kek maddeıerıne ılı· 
Ybçları vaı«w·· Amerıkadan vi· )' . ~ 

~l!\:eJı. a1acaklı.rı4r. Tanklara, ıop
q,ra, hlİllıımmııta ve heE turlu mal· 
tı._'0•Ye ıbtıyaçları vardu; Amerı· 
~ c!aıı lanklar, ıoplar, mu.lummal 
~ lıer turlıl malzeme alacaklar-

şe{iıı. Baılı:umandalll Çan-Kay· 
ı. vas.ııasııe b~rm yardıııwn ,zı 
t 

11l'or. Amerıka, Çine yardımım•· 
1 alacağını bıld.ırm.iştir .• 
't~uzvelt, Amerikayı has bir aür
'1 e lıaııunu imza eder etmez, sev· 
le 111 eıııreıtıji bırçok lewa:ıımın ha· 
le il .:voıa s•kmıı bulunduj:unu söy
lı tııiı ve ıimdi parolanın, •Siir'aı, 
e~ın de ini liir'at. oldujunu ilin 

lııııtır. 

111~utkun maddi cepbHi mükeın
la dır; çılnkü demokrasilerin muh· 
tôç ol~ukluı her şeyin ıür'atle 
lıı lltleriJmiye baıladııi:ını ve kal'i 
delere kadar ıııtıkçe artarak &ön· 

rııec.,&ıııi haber vermektedir. 

Dtrn, Türk tarihinin kaydettiği ve bu teşebbüs afir gemi sayiatına 
şanlı bir muzafferiyetin yıldönümll mal olarak tam bir muvaffaluyel
idi. Bu, 18 Mart Çanakkale muzaf· sizlikle neticelenmişti. 
feriyelidir. Ankara Radyo Gazetesi de dün 
Dünyanın en kuvveti! ve büyük akşamki neşriyatına başlarken kı

lki deniz devleti donanmalarile uca bugtinil anmış ve söılerini 

Çanakkaleye hücum etmişler, ııa· şöyle bitirmiştir: 
aller ve günluee çelik va at"t yaa- • 1 )farı " al f ~ t
dırdıktan sonra Boğazı geçmiye te- fen ve kandan götüslerin anilnde 

bbll 1 • ı d"ı Fakat kahra- çelikten ve ınrhlan hücumların eri· 
ıe s eyemışer. . .. d' .. k 

. . l'k . lı:ı dığı gün ür. Buııünü ya ın ıeç-
man Türk askerının çe 1 azmı • mi~ten bir hatıra olarak anarken 
rılmamış, onun en sağlam kaleler· yakın veya aıak hlikbal için bun
den daha kavi olan bey betli ıröi•ll j dan bir ders çıkarmayı bütün dilD· 
karııııında bütün hücumlar erimiş yaya halırlatirıs.• 

Çörçil de 
bir nutuk 
söyledi 

"Atlantik meydan mu
harebesini kat'i suret
te kazanmamız lazım" 

tf _, 

Reisi cumhur 
Macar elçisini 
kabul ettiler 

Ankara, 18 (A.A.) - Reisl
dlmhur İsmet İnönll, buııün sa
al 16 da Çankaya köşkllnde Ma
ear Elçisi Mariassy'yi kabul bu
yurınutlardır. 

Bu mülakatta Huiciye Uma• 

O d • mi Katibi Büyük Elçi Human 
ç Alman enı-' Menemeııciolla ... huır bolun-

zaltısı batırıldı ı\..m;_u ___ ştu .............. ~-.....:J 
AFRiKA DA 

İngilizler 21 
Italyan tayya. 

resi tahrip etti 
Eritrede 800 esir 

daha alındı 

f " 

\ 

Sovyet elçisi 
Moskovadan 
avdet etti 

w .J 
Yugoslavyada hu bu-'-------~---------...1 
bat devlet inhisarında 

Ankara (Radyo gazeı.esi) - Yu· 
goslavyayı üçlü pakta almak bu • 
susundaki Mihver ümidlerinin ar· 
tık kesilmi§ olduğu gelen muhtelif 
haberlerden anlaşılmak~dır. Yu • 
goslavya bütün tazviklere muka • 
vcmet etmiş ve· sarsılmamıştır. 
Bunda Yunan uferleri!e Ruzveltin 
nutkunun ve gelen bir habere göre 
Sovyetler Birliğınin müessir oldu
ğu anlaşılmaktadır. Verilen bir ha
bere göre Belgradda bulunan Sov. 
yet elçisi son günlerde Moskovaya 
giderek hükıimetile temaslarda 

(Devamı 4 üntü sayfada) 

• • 

ltalyanlar 
7 günde 
48bin kişi 

aybetti 1 
Yunanlılar son 

ltalyan taarru
zunuda püskürttü 

Kızılay veznesinde 
yapılan suiistimal 
Sıhhat Vekili dün Parti Grupu 
ictimaında beyanatta bulundu ----29 bin liralık bir ıraistimal 

yapıldığı anlatıldı, 16 bin lira 
içinde tahkikat devam ediyor, 
Kı.zılay bu gibi hadi•elerin te
kerrür etmemeıi için yeni ted
birler aldı. 

Ankara, 18 (A.A.) - C. H. P. 
Meclis Grupu umumi heyeti bugün 
(18/3/1941) salı günü saat 15 de 
reis vekili Seyhan Meb'usu Hi.lııti 

Uran'ın reislığinde toplandı; 
Ruznamede Konya Meb'usu Dr. 

Osman Şevki Uludağ tarafından 
verilip Kmlay Cemiyeti merkez 

., - · <! çık an sui-
istimal etra!Jnda mü-baUiğaJ.ı ra
kamlar işitilmekte olduğu içın bu
nun hakiki miktarı hakkında hükı'.ı· 
metin izahat vermesini istiyen bır 
takriri vardı. 

Takririn olnııımamıı müteakip llhlıat 
ve içtimaı muavenet vekiU Dr. Huhlsl 
Alataı kilraiye ıeıerelı k.,.liyetl berveç

ı ati izah et.ntlltir: 
ı - Kızılay cemiyetinbı merlr.ea vez

ıesinde filhak:ika aeçen ıubat ayı itinde 
Jir ihtilAs meydana tıkanlmJŞtır. Bunun 
ahaklrulı: halinde olan mıktan 29 bin 
ıradır vele bin liralık bir miktar üıe
ınd• detalılıikat ve tetlıikat dnam •'

:nektedir. 
2 _ İhWAs; Tediye ııeııetlerlle bun

ların tediye edildiltle.rlne dair alınması 
liı:ıım ıeten makbu•lar üzerinde tahrif
ler yapmalr. sureWe ve Kız.ı.Jay tarafın
dan versl tahsil ıubesiııe yatırılacak 

(Devamı 4 ÜJ1cü sayfada) 

AMERIKADA 

Sıhhiye Velı:ilimla 

~-~~B_ııl~~l_aı __ ~--

HAVA HARBi 

Vilhelmshaven 
ve Bremen 
bombalan<l ı 

/ Bulgaristanda j 

ALMAN 
ASKERi 
IYIKARŞl
LANMADI 

Bulgaristanda kanlı 
bir hadise 

Sofya, ıa (A.A.) - Stefani ajan
sından: 

Kral ve Kraliçe, mareşal List ile 
mesai arkadaşları ~erefine bir zi • 
yafet vermişlerdir. Bu ziyafette 
Prens Cyrille ile Prenses Eundexie, 
başvekil Filof ve harbiye nazın 
Dascaloff hazır bulunmuşlardır. 
BULGARİSTANDA HADİSELER 
Ankar:ı ld (Radyo gazetesi) -

Alınan askerlerinin Bulgaris:anda 
halk tarafından iyi karşılanmadık· 
lan bazı habl!rlerden anlaşılmak
tadır. Bu yüzden kanlı bir hadise
nin vukubulduğu bildirilmektedu. 
Bu habere göre, Alman askerı.;r; • 
nin Bulgaristanda iyi karşılanma • 
d1klan gibi bazı şeyler söyliyen bir 
Bulgar talebesi, bir Alman bınba· 

(Devamı 4 üntü sayfada) 

Moskova 
elçimiz ---Vişinski ile 
görüştü 

İngilizler bir Alman 
7 milyar dolar- vapurunu torpilledi 

lık yardım tahsi- :ıar1::!\;!li~~> - Hava Ne- Ali Haydar Aktay 

satı mecliste mü- Bobmardıman servisine mensup 1 .mıskova, 18 (A.A.) - Ofi Fr ... 
~unan ordulan Baılnımandam tayyareler dün gece Bremen ve au: ajansı bildiriyor: 

General Papaı;oe zakere ediliyor Wilhelmshaven'i bombard.maıı et- Diplomatik mahfillerıılen öğr~ 
Londra, 18 (A.A.) - Times gan- ~işleı:'1ır· Bu şehlrlerin liman ve D.ildiğine &öre, Türkiye Büyük EJ. 

tesinin Balkanlar muhabirinin A- f . ~_anayı ınıntakalarında birçak in1i- sisi Haydar Aktay cumartesi günü 
tinadan gönderdiği bir telgrafa gö- ngıJtereye mühim laklar ve yangınlar görülmüştür. Hariciye Komiser Muaviai Vi~iıu-

1 
r~, ~avutlukta vukua gelen yedi miktarda _ (Devamı 4 üncü sayfada) ki tarafuıdan kabul edilmi~lir. 
günluk m~h.:ırebe etm811;nda ita!- m i v e r i l e c e k ''"'!!'!!!!!!!ıl!!!!!!!!!!!!'!!!!!~!!'!!!!!!!!'!!!---!I!!!!!'!~..;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:;;;;;;;;;::;;. 

ullanılan asker miktarının vasati Vaşuıııton. 18 
(A.A.) n-~bdlli8D lmecdı• [ G o N u·· N 1 ç 1 "'\ 

-~ - d 40 kabül" llsi, buaim maliye encuu .. n;.u.tn en a .ı N D E N 1 

111 !il utkun mıuıni cephesi daha 
'<ı ~e~eldir; çünkü, Ruaveltin 
il,.• •rı, Amerikarun Mihvere harp 
it 11 .•ltııeai demektir. Amerikayı 
•çr:;;•ı eden Cümhurreisi o kadar 
~ .. • lıat'i ve ıiddelli bir dille Mih· 

111 devletlerinin aleyhinde bulu.a· 
le~ttıır ~ harbe &irmemiı bir dn· 
ha iefıııın, henüz CÜplomalik WÜ• 

ı. 1~•betJerioi bile kesmediii dev· 
laıı:r_ ııleyhınde böyle b.ır lisan kul
leu ııu, tarihte, ilk defa &örülmek· 

l 
yanların olu ve yaralı kayıpları, g e ~ ; 

olar .... yuz e ına te etmek- kısa bir le.kere üzerine demokrasilere ) ..._ ____________ ..;:.., _ _;~.,::.,._::.:~-..JI 
(Yasısı ' liııcll aayfaıla) 1 (Devamı ' liııcll aayfada) ~ardım için hükfuoelln iatedıci 7 milJ'ar 1T . 

dolarlılt talıl.ilalıD mtuak- bafla- 1 emız insanlığın sesi DilDya11111 Jı.aptft.,ıJ lıu 1ı:
Jı.unç kavı• ipnde laakiki, &., 

miz, mefk6reci iııaaıılıiın yüz._ 
J!Ü, sanki kana bulaıımış ciW, 
lıird:nbire kaybettik. 

"· :;ıu sözlere bakınız: ' 
ti~tıına inanıyoruz ki diktatörle
luııu ~lan borusu, .~!Uarının üstün· 
1-nb akk.ındalti ovunmelerı, b~- lngi]" BaJVeklli Çörçll 

A _aşa budalaLktır.. ıs .. t 
. """'erika Cünıh' . . . .. 1 dr 18 (A.A.) - Royter: n-lile , urreısının soz • Lon a . . .. . b .. de • 

latiİ harp geınilerile, yük vapur· giliz Başvekili Çorçıl, ugun A· 
ı,,, e, lersanelerile fabrikalarile nizaşırı memleketlerde yaşaya.n 

, Ya tel ·ı ' . ~ pi]griıns• cemıye • 
le, çif . e~ı e, lanklarile, amelesı I merikalılann ' . diği öğle 
ıı,11 .. lçısıle harbe iştirak etmiştir. tinin Winant şerelıne v~r 

1 
. ve 

nun ~·.harbe &irmiyen; fakat bu· ,ziyafetinde .. bi:1" nut~~ sofu~;·~e-
•eıı ~tn hazırlanan müsellih kuv· Amerika buyuk elçısıne P 
1 er, kar h · · t' ki· arının' a, ava ve denia ordu- rek demış ır. : . ·n tin izin 

liiı subayları ve erleridir. [ •Hükümetınızın ve ~ı e • 
lı.ıç ler, Ruzveltin nulkun:lan bir de derin bir surette alakadar ol 

saat sonra söylediği yeni nul· duğu büyük bir me~da~ muhf 9;:e)• 
(Dev .. .. evamı " UDCll ••Y a • 

UU1tır. -) 

Ş • k t • h • Bu teüeıed• ınal17e llldlmmf cll7or 

ır e ı ayrıye vapur- ~u~·:a~ ~=ti:.uy=ı.::·:;ı~1:! 
ları 1940 senesi içinde r::~~~·::k=:ru ~= ~~= 
10886908 Yolcu taşıdı ~=~~~:~~.~==:=~:~~ 

dım sıya setı takıbedilmesını ıavsıye et
mi ştir. Ancak böyle bir 7ard1m .siyaseti 1 
sayeı:indechr ki !utuhal arkasında ko-

9 9 
• • şan mütecavizler Asya ve Avrupaya yap 1 

Bu mı"ktar 1 3 senesıne nısbe- Wtlarını Amerikaya yapamıyaca_klardır. , 
Parlamento mahtillerınde bakım olan 

1453 58 k • • k kanaate ıöre bu meclis kredi projesini t en ı ş ı n o s a n yarın ka_bul edecektir . . Proje Ayana per 
ıembe ıünU verilecektir. 

Şirketi ~ayr.lye .. Hi~_sed~rlar, Hey ]rap?runa ~azaran scks~n küs~r se· Nevyork 18 (A.A.) - Reisicüm
eti Umumıyesı dun oğleaen sonra .nelık f~alıyet hayalınaa mıllı vas-

1
hur Ruzvelt, pek yakında İngiliz 

Fenneneciler caddesindeki §İrket r~nı d~ima muhafaza etmiş olan deniz ticaret filosu için 300 şilebin l 
binasında toplanmıştır. ırketın son senelerde mazhar ol - ımşası maksadile muazzam bir pla-
İçtimada okunan idare meclisi (Denmı « üncü uyfada) (Deva.ını «üncü sayfada) 

Yaaant H. Dallnlıı 

Bizsat Almanlann en bdyilk 
pirleri (VoUeang Gölbe)ıılıı ıu 
aöıünü daima hatırlarım: 

(İnsanların cinayetleri, temiıı 
insanlığı lekeler.) 

Bu büyük Alman piri bugün 
olduğu kadar belki hiçbir saman 
halı:lı olmamıştır. 

Dünya öyle günler yaşamıya 
başladı ki yeryüzündeki insan
ların çotu insanlığın boş bir lif 
olduğuna inanır gibi oldular. 

Her yerde ihtira., entrika, 
kan, zulüm, bütün tanıdığımı• 
ve taptığımız insani ve lemis 
kıymetlerin çiğnenmesinde biç 
bir tereddüt hissedilmedii!;ini 
ıöre ıöre, adeta k.aowadık. 

Haklar çiğneniyor, mn'.:adcı. 
n insani hiçbir ıey ta;;unmıy.,._ 
Yalan, hile, hud'a ortalıiı mid 
karanlığa boinıuı, 

Her lwnıldıyan oeyde, her -
te ölüm, yalan ve ihtiras.. 
Cihanın oöyle bir anında, 

dünyanın henüz boa ve yalana 
bulanmamış bir k.ıt'uuıdan R .... 
Yelt'in duyulan sesi, birdenbire, 
lıütün dünyanın kallııne tem,. 
insanlığın isyan çıtlıfı ı:ibi di
küldü. Onun içindir ki ÇQiumua, 
hala yeryüzünde bu kıdar temiı 
mefkıirelerle bağırabilen insan 
bulunduğuna inanmakla inan• 
ma~~k arasuıda lıir tereddüt 
ıeçırıl'cırm. 



S.AYFA -% iKDAM 1 -MART-1941 

m~ıg;~LJ 
Celileddini Rumi Kimdir? 1 

Univeraitelilerin u·· ltalya - Almanya 
Yazan: ZIYA ŞAKİR ----J ı:;:!:~i:e Rektörlüğü yüksek sküdar meydanının ırTram. vay içinlij Pro/. H.y;:::;: Baban 

- 28 - A lınanların Führeri JJiilcl 

....... 

tahsil gençliğinin derilerini öğren- t • • b 
1 

f d b iki hafta içinde iki defi 

Fakat, Hiuctin (657) nci senesi de dilhun etmişti. Hatti bir amaıı mek için bir anket açmış .. Öteden· anzımıne aş anıyor ı ransa an an söz söylemek ·-•-•n ve 

l\ı h 'lk ·· ı · d (H ş t '-1 ·b· beri bu nevi an.ketlerdcn ve sene- ı..w.o.-u arrcnı ayıııın L gun erw e - azreti em5)e yap '"an gı ı • d • ı k fLr&atmı bularak bugünlerde )\li~· 
birdeahire kendi.sinde maddi ve onan aleyhinde dedıkodulara cür• lik çaylarda talebenin HJ''P dök- a J a } ll a C a verin yüksek şabsiyctlerinİll d~· 
manevi bir sar,mtı hissetti. Derhal et edenler bile, •imdi kalblerinde tüğil derilerden hemen hemen hiç· - O ~ b H } • d" Ş h' M l' • d ~ünce ve endişelerini izah eıti. n· 
Ceni.bı l\le•laııi.'ıııa huzuruna ge· hissettikleri hicap ve ıztırabı izbn ir esaslı netice alıııamadığını bıl- azır anan prOJe UD C ır ec ısın e d ııal· 
1 

ı. hl 'k · · diüimi.z idn, bu yeni anketin tale- Belediye bir firma an evvel de Sin)·or l\.Ju,solini 
ere.., ssettı )erini söyledi. etmekten. ıçtinap etmemijlerıli. a ' m Ü z a k e r e ye ta s d i k e d i 1 d i 1 ya hesimetleri üzerine meınl~&cl• 
Cenabı Mevlana, kendisini bü- Ceııib M ı· · be lchondc netice verıp vermiycce- . ile temaslara başladı . du··şun·· celerı'nı· bildı'rmek ıu··zunııı•~ 

ı a uşurece o • mi hayattan k ıık d s u ar mey anının tanzimi 1 sıntlaki sahilde küçük deniz vasıta- hissederek mag·1u·bı·yetlcrı· ve uıiı.ı.· 
Yu 

.. k bır ztıralı d .. ·· k lan e ı ev ana, daha h.il.i umu- g"i ihtimalini bizim Nanemolladan Ü k .. d d 
lim '"ıbe" 11J1iadı. F-Lat büwük uza )aşam ta i i. sorduk. Üstad gülerek şu cevabı hakkı dalc' · - ş ıEsı.;....;. olan tramva• ara.. llA "' ... • Buna binaen mub;tindeki irfan ha· . . n . ı .Pr.oıe dun ehir Mecli- ı lan için bir limanla bir araba va- ~., ' külleri itin(, ,Cakat büyük ınüıtell• 
bir sükun ve itidal ile davrandı. verdi: sıne verılmıştır. Bu plan mucibin- puru iskelesi tesisi de ileri sürül- balarının tamiri için icap e - d yatının abcngrni temin etmek va- ki Cermanyanın yardım elinin kU • Azi:ı ve sev~ili musahibini teselli ·ı - Bugühe kadar talebe lehinde ce Şiı·keti Hayriye vapur i&'kelesi- müştür. den malzeme ve bu arada bil-zı esini, bu defa da Çelebi ılüsa• retini medhüsena etti. 
ve tuk.ia ederek sükiit ve istirahat meddin'e tevdi etti. hiçbir esa,h meselenin kökünden n.n yanında vapur, tramvay yol- Fakat Şehir Meclisi dün, bu li· hassa •bandaj• bulunamadığı İki büyük ve müttefik de\lteti' 
tavsiyesile ikametgahına yolladı. halledilememesinin sebebi bu an- cularının istirahatlerini ve köylere man ve araba vapuru i.sl<elesinin için arabaların mühim bir kıs - hareket birliği yapmaları ve ı11iıı· 

O aıulan ilıbaren, Cenabı lUevla· Çelebi Hüsameddin, bu vazifenin ketler olduğuna göre bili bunlara. civar halkın deniz havası alabil- vaziyet ve mevkilerının,· · evveli ait mını seferden kaldırmak mec - ·yl 'dd terek gayeye varmak i•;n ınes•1 . 
na'm.a kalbine ikinci bir firak al6- cı en ehli idL Çünkü o, seneler· ümit bağlanır mı? melerini temin maksadile bahçeli oldukları devair ve mercilerce gö- buriyeti hasıl olmuştu. tevhit etmeleri pek tabrlrlir. Bn iO' 
şi serpilmişti Lakin, ezeli takdiri denberi bir tara(lan (Cenabı Mev· G.. .. k.. bir gazino yapılacak, meydandaki rüşüldükten sonra tesbitini mu va- Tramvay İdaresi şimdiye k.a- barla iki şefin de hıtabelerinde bU 
tebdil etmek mümkün değildL Bü· lfına)nın (mesnevi) kiltipLğini ifa klorune~ oy cami ve abidelerin etrafı, kendi mi- fık görerek püuıın bu kısmını tas- dar Amerikadan ve muhtelif nokta üzerinde ısrar ile dunııalııfl 

'

ü.k•ür•it altın el · · ederken, dig· er tara!tan da (Şeyh avuz utemez dik t · t • M·· t b-t..' '-- eml · • • , zerr ermın uçuş- rnarl ah nkl . . uhafaz l.mek e memış ır. u e ..,... ıu>lln m eketlerden bandaj gelir.- hiç de hayreti mucip değildir. 
tuğu bir alem içinde irşat ettiği Salih.addin)e muavinlik işlerini Dünya matbuatı Ruzvelt ve Bit- suretile: ılaerı~ m a e ı tasdik olunmuştur. Tasdik edilen meğe teşebbüs etmiş, siparif Almanların Fülıreri bir bUÇıı): 
ıngili müriıfuıdeıı ümidini kesmiş- deruhte etmişti. Ve bu işlerde de, ler tarafından söylenilen nutukları ç ca ır. yerlerin tanzimi işine bir an evvel vermi~, fakat harp dola)'lSile senedir İtalyanın müşterelr. p01iti· 
ti. Bundan dolayı da son derecede herkesin hürmet ve muhabbetini hakkında tefsirlerde bulunuyor. Ayrıca Şernsipaşa ile iskele ara- başlanılacaktır. ve .diğer bazı sebeplerle mal - ka ve mücadeleye yaptığı )ajsıllet: 
clilbia ve mu.ıtaı:ipli. Böyle olmak· kazanarak cidden şerefii bir mevki l\Iibycrciler Amerika Reisinin ka- - lan memleketimize getirtmek teri saymıştır: İngiliz kuvvetJeıiJll 
la beraber, onun ilini cihandan he· ihru eylemişti. rarlarını ehemmiyetsi:. karşılaınış M henüz kabil olamamıştır. Akdenizde mıhlıunak, İngi.lis 4r 
ka OÜJUIJla gÖçıniye lıazır~L.o. .._ gibi görünüvor Ve harbin mutlaka acar tı·caret 10728 ıı·ralık Ö N ......, >< • ğrendiğimize göre, Fran - nanmasını üç parça ve k.ı,ma ar 

mubta' elduğa huzur ve sükunwı Mihver tarafından kazanılacağını nık ıI ~ 
ihlal edilmemesini emretti. .seneler,. b~ylece geçiyordu. Ce- ve Amerika yardımının bu neticevi hey' eti• geldı" ı ... b• • saildan da bandaj temin edile - :-a·-n-tmas.ı. antaavalan ~d u-jGl 
Şe h S

-••L ...... ,_ tlak b' ··. nahı Mevlana, u<let ve inziva kö- • u •. yat resmı b' eceği anlaşılınışbu'. Bunun ı~ ...., yyare ıı.uvve ~ 
Y .............. ,mu ır su .. t k t . değiştiremiyeceg"ini iddia ediyor. · d Afr'k Mıs G. 'd d ;;.,tr '-'-et .. d .. .. ılı u·· .. şesını er e mıyordu Artık bütün üzerıne teşebbüsler yapılmış e ı a, ır ve ırı e a,.-&uıı ıçw e. uç gun yaşa . •un- . · ( • • Nanemolla: 'ced 1 · ~=-- -L Al h'' uınl u"- -~ 

CÜ ~~nün b t d .. .d~ . vaktinı, mesnevı) sörlemiye has- Ank d .. k Ş ve netı e be etliye bır uun• nuı.man uc annın m -
.. - 1 amın a, murşı ıııın retmişti Böyle k lb' d k' t - Kendilerini boşuna •orn•or- ara a muza ere- ehir Meclisi bunun ile temasa geçınış· tir. Bandaı" riyetini çoğaltmak ve nihayet bi-

emrettiği sükut ile ebediyete inli· . .. · ce, n ın e ı a eş- • • .J kal e .. __ k -h· d'' bedi lerı dokerek, kaybettiği sevgilile- )ar. dedi. Harbin netice5inİn kimin lere başlanmak üzere tenziline karar verdi tedarik ed.ilebildigı"' takdirde tün kış U%Dllluğunea Alma• Of" ... 
u.c.a-e , 2a Lt uo.yasma e .. • 

1 
ı h' d la • d da. lann ah t ilkb h t _,,. 

yen gözlerini kapadı. rıne o an "§kının ızlıraplarını bi- e ın e o cagı mer an •Görü· Macarlarla b .. .. ihti lan Şehir --"-' F Dereli hemen bütün tramvay araba.. a r a ça a ar aarr- ~ 
(Hazreti Şems)in kalbinde açt. raz 0 sun 1 etmekte idi. na daha uygun yeni bir ticaret an- nin reisliğinde toplanmıştır. Evve- !arının tekrar sefere konula - mek. 

1 

1 baI'fl nen köy kılavuz istemez• derler. ugunun yaç - . M~ dün aruk - rına hazırlanmak imkinmı bM 

• b .1 • d ld b kı ı (fl.,vaını var) * la · alamak d bilmeleri mümJrnn olacaktır. gı o ... ugu o uran u ymet ı ' şması ı:mz üzere Bu apeş- lii Konservatuvar ve Şehir Tiyat.. l ,J Mııssolini de nutkunda, mubsre' 
mürit ve musabibini de kaybet. r tede cereyan eden müzakerelerin rosunun 1938 mali yılı hesabı kat't beye girerken üzerine aldığı b• 
mek, (Cenabı Mevlana)ya pek güç L M ~ neticelenmediğıni ve Türk murah- ve idare besaplarınırı tasdiki hak - Bı·r 1•htı•kar"' da- İngiliz kuvvetlerini zayıflatuı• 1' 
geldi. Fı<kat, kaza ve kadere tevek· A H K E M E L E R D E 1 has heyetinin döndüğünü yazmış- kındaki tetkiki hesap encümeni ra- dağıtmP politika ve hedefinde ııı"' 
kül göstermekten başka, ne yapıla· tık. porları kabul edilmiştir. d b• vaHak olduğunu iftiharla :r.iJıti'

1

' 
bilirdi!~ Hem sahte k t . t . Müzakerelere memleketimizde 1 Mütıeakihen cMaksim Bar· ın vasın a ır şa- miş ..... Afrik.aya anavatan ınudr 
Şeyh Salahndclin'in n&şr, muhle· •• evra anZJID e IDJŞ, devam et~ek ilı"-'.°e bir Macar tica- geceleri saat ikiye kadar açık kal- hit tevkı•f edı"ldi faasına memur askerlerin ve ıııil' 

§em bir ayin ile, medicnine nakle- h t } k • ret heyeti §~hrımıze gelmiş ve bu· ma müsaadesi olduğu halde bazı himmatın gönderilmiş olınas~ 
dildi. Bu ayine, bizzat Cenabı Mev· e ID l ÜŞ V e a m a 1 S t e ID İŞ radan Ankaraya gitmiştir. geceler saat dörde kadar açık bu- şülr.ranla aımııştır. İki diktatöriİ' 
liina da iştirak etti. ı d il' m Bu heyete Macarların Ti1rkiye lunduğundan ve yılbaşı gecesi de Bazı ı'htı·kaA r suçlula- e müşterek gaye uğrunda yap• 

Yolda; naylar, kudümler, ve nek· · b k hl tl · d km .ır kareler çalındı. Aşı.kan ve muhih· Bir açıkgöz 92,5 lira rüşvet alırken cu·· rmu'" ataşesi Ciki riya&et etmektedir. MÜ· sa aha adar açık kaldığından 5 zme ert sayıp ö eleri ve . zakeerlere Ankarada devam edile- misli ceza ile tahakkuk ettirilen on rı hakkında da muh- valin inkişafından memnun görtil" 

ban tarafındaa sema'lar yapıldL h t h l" d k l d d •• , • • l Lir (Cenabı Mevlinii)nın kalbinde meş U a 1n e ya a an l Ve un tevkıf edıldı cektir. Müzakerelerin ıc- bir bin 728 lira lilbiyat resmi hakkın - telif kararlar verildı' ~ me eri halka hıtap eden nutıı--
müddet içinde intaç edileceği ümit da.ki kavanin encümeni mazbata - na. nrnri meV%Ulandır. Hatti b,._. 

iki.oci bir firkat yarası açan bu Bir avukat yanında 'catiplik e. muameleye koymıyacağını söyle _ edilmektedir. sı görüşillmüştür. Neticede, saat Kilosu 90 kuruşluk kaşar peyni- tara İtalyan tayyare filolarınlll 1' 
mumtaz şahsiyet de, (Sultanüliıle· den Şerafeddin Hıza~ daktiloyla rniş, yedi buçuk lira peşin alınış, 4 de kadar açık kalma keyfiyeti. - rini perakende 100 kuruştan satan giliıc adala~ına hüeumlarda ~Jllj 
ma)nın türbesine nakledildi. Onun üzerine koordinasyon hey'etl fiat 92,5 lirayı da ertesi gün almak ilıe-

8
. • nin zabıtaca tevsik edilemediği an- Maçkada bakkal Ziya yıtkalanarak tayyarelerme muavenet e~ sandukasının sağ tarafında hll%lr• mürakabe komisyonu azasından re git.miştir. Ali, bir komşusunun -i 1 ır bahçıvan hır !aşıldığından bu re9min tabak - adliyeye verilmiş, Asliye İk.incı ..... buna mukabil Alman tanlı. ~ ~n~n ebedi habgahına ;yerleşti- olduğuna dair bazı kayıdlar yaza- kazı uzerıne zabıtaya haber ver _ kulctan wnzili ve yalnız ytlbaşı ge-

1 
Ceza mahkeıııe.>ilıde muhakemesi- motörize lruvvellerinin Akd~ rilıli. rak Küçükpazarda Nalbur Ali Be- miş, dükkandabekli>'.en memur_ sebzeCJ•yJ• taban- cesi için 40 lira resim alıııması mu- ne başlanmqtır. lıidiaya göre, Be- Şimali Afrika barelr.itında 1ta~ı:: * nerin dük.k.fuıına gitmiş, elindeki ar, Şerafeddını 92,5 lirayı. alırken vafık görülmüştür. ledıye iktisat müdürluğü. lwııtro- arlı:adıışlarınm ,.anında mevki 

Artık, Cenabı Mevlanii'nın kal-ıkfığıdın arama emri oiduğunu, e - ·akalam1!flar, üzerinde de, sahte a- ı ı d Bundan sonra, sular ve elektrik lörleri Ziyanın dıikkıinına gitmiş- dıklan da ilave elunabitirdi fi 
binde açılan bofluğu, hiçbir şey vinde çivi sakladığının haber alın- -ama kararı bulunınuş:ıur. Şera _ cay a yara a 1 tramvay, tünel idareleri teşkilat v~ ler, tezgfıhtar Yani peynirin .kilo- ~asen İtal,...n şe~ ~u noktaf9 ~ 
dolduramıyordu_ Hazreti Şems'in I clığını, binaenaleyh evinde arama feddin dün adliyeye verilmiş, Sul- vazifeleri hakkındaki yeni talimat. suna 100 kuruş ıstemış, yarım ki- ı§aret etmekten hiill kalma~tıt 
firakile, tam on ııcnedenbcri inlc. 1 yapacağını söylemiştir. Bundan son tana.hmed birinci sulh ceza mabke- Bahçıvan tabancası nameler kavanin encümenine ha- lo peynir almışlar, Ziya parayı a- Maamafih bu resmi beliga~ı!J 
yen ve sızlayan 

0 
hassas kalb, bu 1 ra, beraberce, Alinin Zindankapı - . d 

1 
vale olunmuş ve Fenerbahçe y·~m lır.ken müfettiş. olduğllll. u hissı:t;. çalarmın ark .. u .. mda bütün.-. bı .·• 

dd 
mesın e yapı an muhakemesinde • J k 1 k ~· _ "'vv mü et zarfında hiç olmazsa Şeyh daki 92 numaralı evine gitmiş, o - l e ya a anar a adasındaki yolların umumi tenvi _ mış ve •Peynır 100 degil, 80 ku- ...., serbest dıışunenler iki top ... -. 

Salahaddin ile avunmu~, teselli rada ,sözde altı sandık çivi bulun - cürmünü tamamen in.kir etmiş, Adf d ratı için 21 bin 507 liralık ve Har- ruştur. diye k.ck kuruş almak is- devletin fu:erlerine aldılr.lan .,.jlt 
bulmuştu. Fakat onun da, üç gün· duğuna dair bir zabıt tııtmuş ve bu mahkeme, Şerafeddinin tevkifine ıyeye veril i biyedeki çocuk bahçesi elektrikleri leırui, takat,. tutulan zııııııtıa Ziya feleri ifada_ki bbili~et ve kıloı;. 
lük bir hastalıktan sonra, - tıpkı, zaptı anca'· 100 lira mukabilinde 1'arar vermiştir. İçerenköyünde bahçivan Nuri için de 3229 liralık tıesisat yp.pıl • adliyeye ver~tir. Dün Ziyanın farklarını gormcmezlik edeıneSl, 1, 
bir balmumunun eriyip bitmesi • bahçesinden sebze almağa gelen ması hususunda elektrik idaresine muhakemesi devam ederken tez- Almanya en büyük düşman ~·JI 
gibi - pek kısa bir zamanda ufül Cezalandırılan manifatu 1 Bir kağıt muhtekiri mahkUm sebzeci Saliihattinle sebze mesele - izin verilmi§tir. gahtarı Yani ve çırağı Muıstafa şa- le ve zümrelerini ezici lıamlelef~ 
edivermesi, Cenabı IUevlW iç.in racılar oldu sinden kavgaya tutuşmuş, biraz Şeh'r M li . b - de . bıt olarak dinlenılmişkr, gerek za. asgari müddet içinde harp b,tl. 
pek eUm bir hadise olmuştu. Sultanlıamamında Türk.sever şir-; Milli Korunma Kanunu hüküm- sonra tabancasını çekerek Salabet- topla:tısınec sı u:n ~enın son bıt muhteval.arına, gerek diğer şa- etmiştir. Lehistan, Norveç, JJel~ 

B .... k ·· •t tine abe• etmış· , yaralamıştır. et 
17 

d Vı l~atapacaI dve şaTmk ~a- hitlerın beyanlarına uyma"·" ~dan ka, Dolanda ve bilhassa Franse Jı 
uyu murşı , servet ve haya- keti sahiplerinden Yervant ve Nu- !erine muhalif olarak 6,5 kuruşluk • e a ı r ın an a sım . . ~. lr.ii b . . . ()f tıııı kendisine vakfeden kıymetli bat taşradan gelen bir müşU?riye renkli kağıtları yedi buçuk kuruşa Salahattin Haydarpaşa Nümune Sehir gazinosunda azalaı:a bir yalan şehadet ettiklerı netıcesıne re tı ona ka~ bırer delildirk.J•' 

müridini defnettirinciye kadar, sü· istediği İngiliz kadilcsini satmak satan Tahmis caddesinde 58 numa- hastanesine kaldırıllillf, Nuri yaka- · af . . çay varılmış, mahkeme, Yaninin ya- dan sorıra deıımışırı olarak 

kun
• v "tid-"-' uhaI d b'I i d lanmıştır_ zıy etı verilecektir. lan şehadetten tevkifin· e, zı·ya hak- tek basma ka,..., ltaı~ b•-el -1: 

e ı AilllJ m aza e e ı - . isteme ikleri için adliyeye veril- ralı dükkAnda kağıtçı Kale! Albuk· - -·· • - ~~ J ' mışti. Fakat deCın merasiminin ik- I mişler, Asliye İkinci Ceza mahke· S d d kında da yalan şahit tedarik.inden zetmiştir. İtalyaya terettüp ""'., 

1
. d rek adliyeye verilmiş, Asliye İkin· an ık üterek yaralandı Kavaa ederken pen--·.ıen dolayı •-•·•'-at yapılması ;,.;" "u''d- vazifelen' ı·:rı· anlam-L 1°çın· aıııır 

ma ın en sonra, ikametgilbına ge- mesinde muhakemelerine başlan· • ..__. ..........., .,,_ ... ... ,.. ~ 
lir gelmez, derhal inziva köşesine \ ınış ve tevkil edilmişlerdi. Yıne ci Ceza mahkemesinde muhakeme- Beyoğlunda Bostanbaşında otıo - diiftü deiumumiliğe müzekkere yazılma· siyasetinin ana hatlan üzerind• 
çekildi. Artık gözyaşlarına cereyan bunlann ortaklanndan · Kir kor da si yapıldıktan sonra 25 lira para matik telefon santralinde çalışan 28 sına karar vermiştir. raz düşünmek kifi gelir. .,. 
verdl İçi yana rana; şahadet ederken kendisı bulunma- ceza;;ile cezalandırılmasına ve yedi , aşında Mehıned Ergun, sandık Karagümrükte Beğceğiz cadde - .IC&§lll' peyniri ihtik.irı Alınanların tarihlerinin hirçoki>'tl 

Ey r.ilıicrinı firaket.... dıkça ortaklar:nın faı.la mal sat-ı gün müddetle dükkanının kapatıl- :erleştirirken sandıklardan biri dü sinde oturan şaför Celfilettinle ka- Balıkpaza.rında Taşçılar cadde- falarmı qgal eden prk budııtl' 
Diye bafl.ıyaa bir gazel inşat etti. mıya saUhiyetlcri olmadığını söy- masına karar voc~tir. erek elinden yaralanmış, Beyoğlu, cısı Aliye arasında ötedenberi ge - smde 45 numaralı dü.kJalııda pe,-- d~v~ bt'i olarak halle~f~ 

Böylece blbini.a firkat hicranları- liyerek yalan beyanatta bulundu- • • 3elediye l:.astanesine kaldırılınıt - çimsizlik yüzünden sılc sık kavga nir ve yağ ticareti yapan Dimilri dir. Lehıstanı Sovyel R115ya ıle ti' 
nı, bazlıı bir lisan ile terennüm e- ğundan yalan şahadetten tevkil e- Muıamba muhtekiri r. olmakta, Celatettıin, Aliyeyi döv_ oğlu Yorgi Kondopulıos dördüncü ~etmişler ve Baıtılr. hükfulle i( 
derek, o gecesini, dayanılmaz ıztı·: dilmi§ti. Kır kor bfüi.lıare hakikate Metre murabbaı 270 kuruş olan Anbar kapağını açarken ektedir E eli<' CeW · 1 nevi lr.aşar peynirini birinci nevi rını de Sovyet Rusyaya terkefll'f'. 
rap atell .... ile .)'llU yana ıeçirıli. rücu ederek şahadet ettiğinden ser- muşambayı 320 kuruşa satan Ga- ": · b. vv . ' ~ larak ettin peynir fiyatile toptan ye~ be§ lerdir. Yme Sov;yet B115Ya ile ,j. Liman tahmil ve tahliye amele - yın. e ev.e ır. az_ ıçmış_ 0 gel .• kuruşa sattıg"ı ı·çın· yakalanmIR ya- pılan bir a·•··m.a ile esir.ideııl' . * best bırakılmış, Nubarla Yervant !atada mefruşat mağazası sahih Ali -------.... ~ cd (ş h Sallhıı . inden Ali Çağlar, şamandırada mış, yeyı dovmege başl•mış, bır ptlan ehli-·'-·• te••~•-'-de bu _ Moskova~ ait olup V-•1 "' 

~Y ddin Zerkub)un, ellişer lira para cezasına, birer haf- Yorgi ile müstahdemleri Ulis V• araı·ı. Ali • ..,.Lti "1U.IUll pey ı- -- "' ebe~'··et il . .L•- . -•-·- ağlı Yalova vapurunda ambar ka. ...... ·ye Celil.ettinin elinden nır· ıerırı· boz··,_ ve sıhha'- muzır lı.iiııılerine göre Bomanyafa ge•,ı· 
(Cenabı Mevlinl)yı değil, lıütün beş gün müddetle de dük.karon ka- İkınci Ceza mahkemesınde muha ığını açarken başına demir düşüp kurtulmak isterken pencereden olduğu ve nihayet 45 - 50 kuruşa Besara.bya asıl sahibino iade ~ ı ~e~ıne r.....,ü, ,......,., 

1 

ta hapse mahküm edilmişler, on İstavri adliyeye verilmi§ler, Asliye ..,.. _____ ..., · ''" 

talebe! ; 1irit1 • lralanmış, Beyoğlu hastanesine diışerdc muhtelif yer'--'--'-- ya _ •• ~•-~:ı-ğ·ı n.eticesme· v·~•-·~ ve.iliiv. e.olarak da Buka_vma tıe~~· 
u~ m e.Q we muhihleri patılmasına karar verilmiştir. kemelerine başlanmıştır. 1 ..,........... _..,,...,"""" -..........- ,.,' 3 d.ınlmıştır. ralanınış, hastaneye kaldınlmıştır. tır. Yorgi adliyeye verilmiştir. edilmiştir. Buna m1lkab>l Slo"9 'f 

------------------- Macaristan, Romanya ...., soıı ~1' 
EDEBi ROMAN: 121 

ÇOBAN YILDIZI 
Yazan: Mahmut YE.SARI 

Veli ~y. onun dalgın dalgın 1 göruşc, duşüniışe gore değışir. Bi
b";ını. ~yış:ndan, siılleriııı dııı· 1 zım ıeliıket addedebıleceğuııız bı.r 
ler. rdıgını, zılıııeıı başka şey krle ; şeyın, b:.~kaları ı~ın tabıi bır ha -
nı<"'gul olduğunu anlam4tı. Fakaı ' dıse olm ;c>ı da muh;.cmcldır. Ben, 
bıitün talsılatı ile neklettığı bır hi- kendı go.dugumiın arkasmdan ta -
k.ayenin en mera.k.lı bir yerinde, bıl goı·eınedığım, oyıe muhakeme 
ce.~il ~.~ bu sual'., ~nun ~i~ :cdemedığım ıçın •bahsi kapaya. -
beklemedıgı hır darbe ıdi. •Hala ılım!• demıştım .. 
mı?. d.~ek ister gibi Cemil Kiızı- _Anlatır mısınız? 
mın y11zune baktı: 

E . t. B .. ··d- K k b. - Hanı çollerde serab gören 
- ve uyu u. .. os oca ır • ht ,__ Jd 

1 
seyya ar vardır. O seraba yaklaş-

o.u o u... k 1. . • ma ·, goz erını aldatan hayale doğ-
Cemıl K~ımın._?:aha başka sual· ru yürümek isterler. Bu.'.an önle -

.,.r sorrı:a~ ıstedıgı bellı~·~i, Ve~ rine bir bataklık çıkar. Halbuki se
Bey sesını yavaşlatarak ılave ettı: rab gozleri kamaştırmıştır adım 

- Bu bahsi kapayalım, doktor ... attıkça, çamura batarlar. ' Evveıa 
'eli Beyin birden deiiişen çeh· ayakları, sonra dizleri, daha 50 

re,ı. Cemil Kazımı korkutm~tu: omuzlan balçığa gömülnceye k~ 
:-- Neden!. Başlarına bir felaket dar tehlikeyi hissetmezler. Onlar 

mı geldi! ı . ' • tam yaklaştıklarını zannettıkleri 
- Pek feliket de denemez. Bu. bir umanda serab ıı:ecer, bütün 

renkler, ışıklar sönüverir, artık hiç lirsiniz. Bürhan ŞevkelJe evlenme· itan bir vııpur dumanı g.. . lerde de Bulgaristan t!'çüzlii :;:rı· 
hır kuvvet onları kurtaramaz. Ka.. ıu de bunu kafı derecede isbat e • benzer, ümidsiz bir ışık 11;=~ Küçük Haberler ilhak edilerek Berlin Orta A ıP 
canlık, ıssız çölün ortasında çırpın- der. Artık Yakacığa da gelıne.me _ tı. Onun heyecanı Ve!' be . b da hatta kısmen Balkanlarda ~~f 
~dıkça daha ziyade gömülerek, ba· ğe başladılar. Bır gıin, Nişantaşına, siz bir tereddüde' duş·· .~ u!.ıt~ ep- men nilfu olmıya başla~· jiJd taklığa karışıverırter. Sadiye ha - k · ·tm· · irdik' 1 urm ş u. * Üniversite Rektörü Cemil Bil- lece Alınanların meşhur fo:rıJ! ıı• onag~ gı ıştım.' g

1 

eç eri ha _ - Bana, Nigiirın agz· ından bir ıP nım da şlmdı böyle bir bataklıg"a yatı gormelıyd o · f sel bir müddettenberi rahatsız bu- (ılrag nach osten) tahakknlı, , d 

.' 
ınız... , ne ısra tı mektup yazmışlardı. Hasta ı'-''- 1•~' saplandı bb uau lund ğu d vazif · ge1an dasını görmüştür. Maliım o r" 

Cemıl ·K~zım, onun ne demek is- ya~~dı;~~in, yalıda ve konaktaki ~~~et:~~~~d~~~~:ın'ıız N~ mek:ro:. an esıne e • vcçhile şarka doj;'Tll bu itti•~ ~Dj-
tediğinı ı;z çok talımın edebilmiş- hayatını, onlar hakkında etraftan \ Cemil Kaz bu is ha _ * Almanyaya verilecek olan 730 fiyeti Bağdat · Basra de"'''!ıiP' 
tı. Dort sene, İstanbuldan bır haber duyduklarını anlatırken, Cemil Kalmıyordu: ım. mi tırlaya bin lira kıymetinde küçük bfti ha:r- imU,.azile yirminci asnn bida~ plf 
almadan, tam bır inzıva içinde ya.. zım bır kalem ucıle yazıhanenin :an derilerinin tevziatı için Mın _ denberi takip edilen esaslı bıt 
şamış~ı. Bu geçen senelerin tahri- muşambasını çizıyor, sigarasının a- - N~man kaptan mı? Kim bu? •aka Ticaret Müdürlüğünde bir ltikadır. .. bel 
bat yapmadan, sakın bir ırmak gibi teşı dudaktanna yaklaşınca, asabf .. - ~ır .. ge.ce, Yakacıkta, bağda toplantı yapılmıştır. İçtimada bü _ İtalyaya tevdi edilen asıl ıııos Jİ 
etrafına hayat, renk dağıtarak, us- bir tavırla, masanın üzerinde açık gormusıunuz. ün alakadar tacirler hazır bulun - rnz.ife ~te bu yolun kapılatlııl •' 
lu uslu akmış olması pek şiıpheliy- duran paketten bır sigara alıyor- Numan kaptanın şeklini, halini 'llUŞ ve tevziat taınamile ikınal e • nak idi. Yani Afrikada ll~ıet' 
dı! Onun, her fenalığı çabuk aite- du. tarif ediyordu, Cemil Kazım elile dilm~ir. ::; ;;veyş kilidi zorlanacak, bö1 ıı•~' 
den kalbi, dort sene bu mübhem Veli bey, Bürhan Şevketin So _!işaret etti: ' * Her mektepde bulunması i _ ·,ya ve Afrikada geniş nüiuı~,, 
endışe ile üzülmüştü. Burhan Şev. ğanlığa, Servinaz kalfanın evine - Tanıdım, dedi cap eden ecza dolaplarının bazı la aları teeosüs edecek ve ,.ı., 
ket şikarını ele geçırınce, tiıylerini r.önderildığinı söyleyınce, Cemil _Numan kaptanla ne konu .... u _ mekteplerde mevcud olmadığı, ba- .orfezi ve Hint deniz;nin "' cll 
yolup, kolunu, kanadlarını kırma • Kazım hayretle dog·ruldu: tar, bilmiyorum. Yalnız son/ad,an ıılarında da eksik bulunduğu gö • :arı Cermenliğin asırdide t~Jll 
dan bırakmazclı. ·ülmüşlür. inin tahakkukunu görecek 

1

' ı:~ 
h - Ne Bdiyorsunı.ız? Şimdi Sadiye duyduğuma göre Şevketi Soğanlı- Maarif Müdürlüğü, bunların be- General (Wavell) ordutarJP~IJI~ 

Veli bey, hır sigara yakmıştı. anım, ıirhan Şe\'ketle beraber ğa göndermişler. h hal erleri bu Romalı müttefik,' 1,; Başından fesıni çıkararak dızine yas,amıyor mu? S.. .. d d' eme noksansız olarak bulun . ıı ev 

k 
ozune evam e ıp etmemeği iurulrnalarını du··n ekt ı h'l ı dder vazifeleri ifadaıı me •t' 

oydu, gözlerini Cemıl Kazımdan Gözlerinde ,ıssız, hali bir adanın düşünüyordu, durdu. Cemil Kazım iirnuş· tir. m ep ere ı • bi, Yunanistan karJisında 0
•,. 

ayırmıyordu: sahilınde, boş ufuklara haykıran, soruyordu: ıııP 
Sad V h k d * Rum ekalliyet ekte l · ın hezimetler de Alı11anY8 t 

- 1• e anımın ne a ar za- belki de hıç görüPmivecek bir itn- _Sonra? m P erı a 7~ elini uzatmasını jstil••O:.) 
yıf iradelı bir kadın oldul(unu bi - dad beklıyc·n bir ';azazcJenin uzak- ın 25 inci Salı günü yortuları mi· .. ada.,.. , (Daha var) .ıasebetile tatil yapacaklardır. (Devamı 3 üncu s ' 
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jSIYASl ve ASKERi 1 "------------~) 
--• c MAL 1 Elinderi bir ıı:aç soğanla bir kilo Şı"mdı"kı" harplerı" .!k.meği çalıştığı bir tarlada, bek -

Bir Almandeniz- -Ebedi Şefin Mısır Başvekili 
izahat verdi 

Gök yüzünden 
denizin dibine Yunanistana karşı ;ilik yaptıf<ı bir yoı barakasında ı"dare edenler 

, tiha ile yiyen bir rençber ve bir 
sinir harbı ba~laoı . ekçi roes'uddur. Çünkü endi.ııe • Profesör Pikkard, galiba, btıntla. 
Mihver kaynaklarından veya .zdir. Fabrikasından otoroobilile kimlerdir? bir~aç yıl öne~: 

altısı Amerikada 
Aınerikalılar bu ge

miye çekilen 
telsizi dinledi 

Eti V~ton, 18 (A.A.) - Öğrenildiğine 
1 

re, bir Alman denizaltısının AUantik- 1 

le '·ınerikan ı:ahilleri civarında faaliyet 1 

04uıunmak üzere Atlanük'i geçmekle 
!d 

1 
llıı . Amerikan bUkilmetinc ihbar 

~iştir. Denizaltının bu seyahatinden 
dl . maksadının ne olduğu henüz pil· 
ı.~etnekle beraber vauprlllra karşı ! 
ledi,: ette bulunacaiı tahmin edilme!<-

°'Ne hariciye nezareti ne beyaz saray, 
~l de sair neza,·ctler ve bükümetin dai
tı(i erı bu şayia hakkında mütalea yüriıı 
Q,. ;l'Orlar. Başka kaynaklara göre l:ıu 
~·12.aıtı gemi.sine çekilen bir telsiz tel
••- t, Amerikan makamları taraımdan 
""l.lenJlıniştir. 

---<>---
l'~aki Alman konaoloslu-

Mersini şeref

lendirdiği gün 
Eden ile Sırrı paşa 

arasında 
neler görüşüldü 

Dün Mersinde bü- Kahire, 18 (A.A.l - Başvekil sırn 
paşa dün akşam mecliste Eden'le yapı· 

yük bir m e r asim i:,!~":"elıır hakkında beyanatla bu-

ld Başvekil şöyle dem.iilir: 
yapı ı Eden'e, MJsır'ın demokrasilere sadıkS 

Mersin, 18 (A.A.) - Ebed! Şet ne bir surette müzaheret ve samimi yar
Atatürk'~ şehrinıize ilk gelişle- dım ıasavvurunda bulunduğunu, bürri
rinin on sek.W.nci yıl o.önümü dün ~ yet ve medeniyet davasının nihayet mu
halk.cvinde kalabalık bir halk kille- zaf.fcr olaca&ına inandığını söyledim. 
si ile memur ve bütün öğrctmen.:.e- ı~c..rşılıklı men!aatinüzi altı.kadar t. ı 
rin iştira.kile yapılan bir toplantıda 1 

meseleleri kendisiyle muhtcW: ve .. ı_
çok heyecanlı bir surette kutlan- l ıerie ve bugünkü. vaziyete göre müza-

kere ve münakaşa ettin1 . Eden b..lna hü-
mıştır. il b kümctinin askeri meseleler hakkındak i 

Merasime ı.stıklill marııı e a.ı-
t nok~.n nazaruıı izah etti. 

lanmış Ebed1 Şetim.izin aziz ha ıra-Iarına hUrmeten iki dakika ayakta Bu mahrCın· görüşmelerin tefferrüatı-
be nı ifşa etmek mcnfnata uygun değild ir. 

saygı sükôtu yapıldıktan sonra - Fakat bu gör~melcrin açık bir surette 
1-',_e reisi tarafından söylenen he-~, Ur ve müttefikimizle olan münasebetleri-
yecanlı bir nutukla büyük Atat -
kün hatıra.lan yad edilmiş ve şiirler mizin vasfı olan tam dostluk ve anlay~ 

Mihverin kontrolLı altında bulunan .ıpartımanına akşam yemeğini ye · ı •Yilbel ki yerın bn yer değildir!.-
:ady<>lardan Yunanib'\8.na karşı Al- ıeğe gelen bir şahıs, yazıhane - ler, rical, kumandanlardır. Hakika· , Diyerek bir balona atlamış ve o• 
.nan hazırlıkları h&kkında muhte· ;ınden villilsına dönen hır müte • ti halde ıse şimdiki harbin idareci· 

1 
seklz bin metreye kadar yiikseJmit

ı.i.f haberler gelmektedir. Bulgar ıhhid ise roes'ud değildir. Çünkü leri dahi, bilu :ğimiz idealleri hal· ti. Şimid de ırazetclerde okuyorm 
radyosu evvelki gün Almanların ~ndişededir. Orta hallilerden çeş.id. keden, fikirleri teshir eyleyen sa • ki yakında on dört bin metre do
Yunanistana karşı tııarruza geç- .i satış yapan mağazalarından, dük- "'1 lı kimselerdir. Bunlar, milleti ve· rinliğindeki denizlerin dibine m. 
mek üzere olduğuna daır bir haber <caruarından, ticarethanelerındcn a milletleri için menfaat, his, dü· cek.miş.~ 
verm••ti. Bugun· Lu haber teeyyüt vlerine dönen sayısız eşhas için ünce birliğini yaydıkları ideal ile _.,_ • ......, .., Mütev.,.... .Jnlvern'in kulaklım 
etmecıiği gmi, Sofya radyosu da ar· le bu kaideyi tatbik eder, bu bahsi meydana getirmişler, çizdikleri yo· çınlasm! Diyeceksin.iz. Fakat bu 
kasını takip etmemış· tir. Dün yi· uzatarak muhakemelerimizi ge • a, gayeye varmaları için insan kit. 

atik 1 1 
. diyorum, ki Julvern'ıien önce, bi-

-•~-•-- zim eslu masalcıların kulakları çın-ne Sofya radyosundan verilen bir nişletme~ imkanlarına m · o a- e erıni çarpıştırmakta, boğuştur • 

hab0•e go·· re cıe Berun· · deki Yunan J iliriz. naa.wou.uclar. ~ lasın! Bizim şu eski Zümrüdü anka 
Elçisi, Yunanistana İngiliz asker- Medeniyet 19 uncu asırdanberi '1- ma•alını bilirsiniz tabii.. masalıa 
ıeri çıkarılmış ıcılmadıg' ına dair Al- .ekam. ül sa_fhasındad_ır. Yeni yeru. · Me:fkftrelerin vasıfları, isimleri, •--L-A<UU&manı olaıı Zümrüdü anka sıi-
man hükümetine temınat vermış· • teknik keşı!ler, makıneler ve nevı· nevileri ı:hemroiyetle karşılana • varisi de vaktile t.ıpkı Profesör Pik-
tir. Dig" er bir kaynaktan gelen ha· leri sayıtam.ıyac. ak derece.de .çoğa · maz yalnızca insanların veya harb k d 

1 
ar gibi yerden havalara doö-ru 

ber. ise Alman resmi mahiıllerının ı lan mamulat hır takım ıhtıyaç ar vapan, mücadele eden kitlenin ruh- .,. 
1 iht

. 1 ı · yükseldikçe yükselir; ··"ı.•eldikçe 
Alman • Yunan mun·· asebetlcrınin doğurdu. Fakat bütün ıyaç arın an üzerinde husule getirdiği te • üks '~ ı y · elir; nihayet, gökyüzünwı bıl· 
artık normal sayılamıyacağ> ka· tatmini hususunda kafi . derecede drin derecesidir ki, ehemmiyetle 
naatinde bulunduklarını bildir- vasıtalar vermedi ve temın eyle • tetkike, rıeticeleri tayine yarayabi· mem kaçıncı katına ı:-elince stop! 
mektedir. medi. Böylece medeniyetin teka - lir. der, durur ve galiba Zllmrüdi.anka-

Birbirini tutmıyan bütün bu ha- ":_Ü~~· g~ı;ı:niş asırla_rın hlçbir.i.! inde Berlin, Roma, Tokyoda, Londra nın süvarisi olan delıkanlı, orada 

iu yeniden açıldı okunmUftur. . 
1: Törene milli Şet ismet Jnönil')'e 

içinde cereyan etmiş oldugunu söyle
mek isterim . Ara larindaki dostluk mua
hedesi hükümlerine göre birbirlerine 
mümkün olan her tilrlü yardımı yapmak, 
iki bükClm~tin müşterek arzusudur. 

berleruen anlaşılan ~ey şudur ki., gorulmemış ı:rakkılerle b':'"likte le Nevyorkta zaman zaman söy • aradığını bulamayınca bu sefer de 
Almanya Yunanistana kar~ı .klıisik zamanımızın ınsanlarını tatmın ey· lenen büyük ve ehemmiyetli söz • tul.ar, ayni hayvanın sırtında )edi 
uswae bır sınir harbıne başlamış· liyecek vasıtaları, imkanları bah - !erden, nutuklardan, tahminler _ kat yerin dibine iner, 
ti.1". Fuat Yunan milleti tı_pla vak· şetmediğinden, nıhla~dald umumi den, hükümlerden ziyade kitlenin Profesör Pikkard'la bizim :lüm
tile Italyan tahrikal.l karı;ısında hosnudsuzlukları dahı husule ge • ruhları üzerindeki tesirlerini, nü _ rüdüsnkanın ırenç süvariı.i arasında 
yaptığı gibi vakarlı bir ııükiıt mu· ı tirdi. fuzlarını tetkik eylememiz lazım • bir fark var'a o da bu delikan:ının 

ı., 
1 
...... 18 (A.A.) BUC(lıı Almaıı konB<> sarsılmaz bağlılık ve candan mu· 

~ Uiu 7enlden açılmıştır. Kansolos- i babbet duyırulan ımar edilerek 90ll 

biııa 191~ senesinden evvel bulunduğu verilmiştir. 

ııes;,;ı işgal edecektir. Bu bina 1914 se- I \------------" -.,. deberı Fas Sultanı mümessilinin ı Bre mendeki 
yangın söndü 

halaza etmektedir. Yunanlıların İnsan ruhlarının saadeti şüphe dır. Profesör Pikkard'dan daha fedakar 

llldenberi Faa Sultanı mUmessilleri d k ~ ~mi iltametıı&bı idi. Noc1'rin;, Son haf ta a ay- yine tıpkı ltaıyaya yaptıJtları gibi edilemez ki yal~~ harici bir takım * * 'H ll§kına sadakat için zahmet ,
9 

Almanya tarafından gelecek bir ı hususlarda, yeniliklerde, vasıtalar- meşakkate daha dayanıklı olınaS>-
~dalı:i Alman lı:onaolosluiuna tayin 

~~:~ müıı>f!Millnin Dfl oldu- be dilen gemiler 
Yangının bir sabo

taj hareketinden 
doğduğu anlaşıldı 

tecavüze karşı da müdafaaya ha· da değildir . Saadeti insanın kendi ltalya _ Almanya \dır· Çünkü Profesör Pikkard'ın 
zır olduklarına hiç şüphe yoktur. ruhu, düşüncesi, mefkiıresi ve te • , ııoklere çıkmak isteyen tayyaresın· 
İtalyanın bütün bir kış hazırlana· lakldsi h_ alkeyler. Y_eni ıcadlar. • tek· ''Saş tarab 2 nci say lada) den olsun, d . 1 . d"b . ._ 

kk yi te 1 
m;•tir G"' .. 

1
.. ki İ enız erın ı ıne ınme .. cv-

F r ansa donan-
tnasının kuvveti 
Jean Bart ve Richlieu 

zırhlı lan 
•ağlam bir halde 

Lausanne 18 (A.A.) - Ofi Fran· 
Ilı ajansı: 

._Gazette de Lausanne'in Vichy • 
""ki muhabiri Robert Vaucher ya. 
"-Yor: 

~ F'ransız filosunun biUen mütare
enın ferdasında malik olduğ"u kırv 

~•!ten daha büvü.k bir kuvvete ma-
~ olduğunu beyana mezun bulu
~Yorum. Kazablanka'daki 35.000 
ltıı llltık J ean Bart zırhlısı ile Da -
b· tdaki Richlien zırhlısı sağlam 
''. haldedir. Dunkerque hfilen ta

lıtir edilmektedir. 

tıı beni% mahfilleri ketum davran. 
~la beraber Dunkerque 'in mü· 

bir unsur teşkil edebileceği 
lene 'iliy<lr. Evvelce battığı ı:öy -
lo il Providenee zırhlısının Tou -
ğu ncta s_al(lam bir vaziyette oldu • 
ııı·nu bıldil'mekle bir sırrı ifşa et -
is~ş olınıyacağım. Lorraine zırhlısı 

enaeriyede mevkuftur. 

1 ---o-
tıgiltereye Clipper 
tayyareleri veriliyor 
Va.· 

\i · · -.,ıngt.on 18 (A.A.) - Atlan • 
trı Rı tnerhalesi..r; geçebilen Boeing 

rıa:d~lindeki yeni Clipper deniz 
tıı lıye tayyaresi tecrübe ucusları· 
l>ı; Yaııınak üzere Pazartesi günü 
~a get boğazına gelmiştir. Bu tay· 

~e~' iıxıaı edilmekte ol.an 6 Clip. 
da t~Y7aresinden biridir. Bunlar-

n il •. . 
kaıe Çil ırnparatorluk hava müna· 
t

11 
. Yollarında kullamlmak üzere 

ta gıltereye gönderilecektir. Yeni 

:ıo >'l'at-eı.eı-in motörleri tayyareleri 
sa . 

tııtıe:;:::ed.e havalandıracak kud • 

-

20 lngiliz, 5 müttefik 
ticaret gemisi battı 
.Londra 18 (A.A.) - Röyter: A

.ııirallık dairesinin ticaret gemile. 
ri kayıpları hakkındali haftalık 
tebliği diyor ki: 

e Mart gece yarısı nihayete eren 

hafta zarfında düşman faaliyeti ne

icesinde ticaret filosunun kaydet
tiği kayıplar şudur: 

20 İngiliz gemisi mecmuu toru -

ıato 84.244, beş müttefik gemisi 

mecmuu tonilato 14.588, bitaraf ge

Bertin 18 (A.A.) -D.N.B.'ıiin bil
dirdığine göre, pazar günil çıkan yangın 
neticesinde Bremen transatlantifinde bil 
yük hasar vuku• gelınışlir. \langın, ıı
taiye alaylarının devamlı gayreUerı ne-
tıcesinde, dün söndürülmüştür. 

Bertin, 18 (A.A.) - Bir huowı1 mu
habir bildinyor: 

Bremen ismindeki Alman traıwıtlantl 
ğinde çı.luul yangının bir aabotaJ hare
ketinden mli.tevellid olınaaı mulılemel· 
dir. 

Gazete kralının bir makalesi 

rak Mu.-solini'n.in kumandası al· nik keşifler tera ı mm ey er· -. · oru uyor talya iki ba ... ,_ · ki lı ittifakta k d" . d.. . Y. ıso.cyen camdan kamara,ından ol-
t!nda yaptığı büyük ilk.bahar taar· ken, insanın ve camıanın es ve en ısıne uşen 1.flerı . . • 
ruzunun tam bir akamet ve bezi- mutmain mes'ud ruhunun esası o· Akdenizi temizlemek Mısır ve Sü· sun, peynırı, sucuııu, pastuması, 
metle neticelerımesi, Yunan ordu· lan mefkUresini, itikadlannı sars veyş kapılarını ıur.:,k, Basra ve sütü, yağı, kakaosu, hatta şarab.ı, 
sunun kazandığı zaferlerle Ruz- mış, yıkmış, onu me_s'u.d h_alind.~ Hint denizi yollarını açmayı tahak-1 f&Wpanyası miıkemmeldir. Halbu
velt'in Yunanıstana da yardım edi· devam ettırec~k yenı bır psikoloıı kuk ettıremeıniştir. Hatta bu ka· ki bızim Zümrudüanka süvarisi ll&o 
leceği hakkındaki beyanatı Yunan meydana getirememiştir. darla kalmıyarak şimalde pek ziya· j r~k. gö~ere çıkarken, gerek yerin 
ırulletinin maneviyatını hır kat da· T'.""ihin kaydey~~iği !lk, oda v_e de ve hayati bir su.rette uğraşmıya dibıne ınerken, üslelı.k etinden e& 
ha arttıran iki mühim 8mıl olm~ yeru zamanlardakı ıhtılailerle mkı· mahküm olan Almanların kuvvet- keserek bindıği hayvanı besler ve 
tur. lablar, din muharebeleri yeni bir !erini Hal.kanlara kadar gclmiye knıli kanı ile onn snlar. 
Yugoalavyanın vaziyeti: mefkiıre ve ideal uğrunda yapıl • ve dağılmıya mahküm etmiştir. Şimdi söyleyin bana, ki bisim 
Mihverın Yugoslavyayı Üçlü mıştı. . Alm~ _-:rkiııılıarbiyesinin hiç arzu Zümrüdüanka süvarisi mi daha ya

Pakta alabilmekten artık ümıdıni İdealleri sarsılan, ruhları bozu • ıetmediğ~ cephede birden harp du- man ve takdire şayan, yoksa Pro
kestiği, gelen haberlerden anlaşıl- lan cem.iye'.~e'._in yaşayam_adıkları· r~u Italya be~"':iksizliğinin bir fe,ör Pikkard mı? 
maktadır. Mihver Yugoolavyadak.i nı geçroış. buyuk va_kıalar ':'bat ey- netı~e ~e mahsuludıir. Bal.kanlarda On sekiz bin metre yukarıya ve 
birliğin şiddetli bir sınır harbı ve \emektedir. Muhtelıf devırlerdekl yenı bır cephe İngilizleri rahatsı.z on dört bin metre aşajııya inmekle 

Nevyork. l8 (A.A.) _ Bir çok Ame- t.azyık neticesinde sarsılacağım çeşidli feisefeler insanlara ve k~t • ı edecek bir.im.il de~dir; hele Girit acaba tabiatın sırlarının kaç binde 
Bu hafta içinde, cem'an 98.832 lrikan gazetelerinin .ahibi olan Hearst, tahmin etm.ışti. Hadiseler gösteri· lelere yalnız başına bır mefkure edası ellerınde oldugıına göre, hat· ve hatta kaç milyonda biri keşfedi. 

tonilato hacminde 25 gemi kaybe- Nevyorkta ';l'<.an Journal American ga- yor k.i Mihver bu hesabında yanıl· temin edemem~, medeniyetler, ~ Seliln.iğe kadar kolay olmıyan lecek dersmu? 
,ı;ı~;..t;P. ıtetesinde J..tdığı. bir makalede diyor ki: ınıştır. Yugoslavya kendisine Ro- dinler, felsefeler birleşerek, birleş- bır Alman terakkisi bile umumi Marifet ~.ı...~ya dnhn on se'-'-~·"'i~ Cumartesi akşamı Roosevelt'in söy· ali ruh" b kımd d b ı~• ..._- """ 

mi kaybı olmamıştır. 

Bahis mevzuu olan hafta içinde, ı..liji nutuk ı,.-; bir nutuktur. Amerika, manyayı degıl, Yuruıniötaru örnek tirilerek topyekün bir ahv . ı. a 1 an avayı alletmez. Yn· bin metre çıkmak ve aşa&lya doğru 
Almanlar 

143
_
661 

tonilato, İtalyan. bir çok tevkAIAde ı,.-ı nutuklula harbe alın.ı§tır. ye, saadet ve sabit telakkiler, ka • gos avların tereddütleri Türklerin 

l
aUrük.lenmi$tir. Şimdi arlık harpleyiz. Atrika harbi· oaatler, mefküreler husule getiril· çelik azmi bu havalide elini kolunu on dört bin metre inmekte degil, 

lar 20 bin tonil8to ki cem'an İntihab ettilimiz hWcılmetö ve kararlaş· 
18 

Ağustosta ~giliz kuvvetleri mesine !mil olmuştur. oal~yarak dolaşılaruıyacağ"ııu gö>- asıl marifet bir mibatısla ayı, yıl· 
163.661 tonilato gemi batırılmı§ ol- l.eşbr:~ siyaseti tutmak için hep bir· tarafından tahliye edılmiş olan İn· * terıyor. Kaldı ki daha uzak emel· dızlan oldukları gibi yeryüzüne in-

di kt 

,~ ler daha ·· talı-'-'-·'" d b"J" dirip onları burada inceden inc-
duğunu id ·a etıne edirler. 

11
•••••••••••11'1 giliz Somalisinde ve Aden körle- 1939 harbi zahiri sebeplerile bü. .. guç _ ......,.WL e e 

1 ır; he- ~ • ~ zindeki Berbera'run istirdadı Ha· yük ve emperyalist devletlerin l1s- le .. boy~e ayagı sık sık sürçen bir ye tetkik etmek, ve tekmil denizle-
Vadedilen büyük sürprizi beşistanda bulunan İtalyan kıt' ala· ı (Unlük arzularını tatımin ve temin muttefi.kle... rin sularını münasip yerlere bo~al-

görmek üzere bugün herkes rının vaziyetlerini bir kat daha liçin başlıyan ve devam eden oh ~u kaımdan denebilir ki şimdiki t.ıp! onların diplerinde, tıpkı Aya. 

TA Ks I
• M müşkülleştirecektir. Ber.bera'ya çı· uıücadeleden ibarettir. Harp yapan jdfae':.'~nın. son pe~de_si Balk __ anlarda sofya civarındaki kazılarda aranı-

k 1 iliz k ti b d 
ğil yıne Atlantik d d lan antikalar gibi, aranılan ""'Yleri 

an ng uvve erının, ura an· taraflardan birisinin hayat sahala· • . enızın e ve ,... 
• Moskova, - japonyanın Moskova H b t · sırf Alman eli J ak kazma, kürekle aramaktır. 

Küçük Haberler 

oefiri Sovyet - Japon iktisadi müzake- 1 a eşis_ an ıçıne mevcut olan yol-: rı aradığı, diğtrinin ise Nazizmi ve .. • y -~ o~_nanac tır, 
relerine devam etmek Uzere dün harici ' sinemasına koşacaktır. !ardan ıstifadeimalederek, İtalyan So- faşizmi imha için mücadeleye de • Huaeyın Şukrü BABAN 
ticaret komiseri Mikoyan'ı zıyaret etmiş malisinden ş · e kivrılarak Ha- vam azminde bulunduğu görülü • tır. İki şayanı hayret film birden: rar'a doğru ilerliyen İngiliz kuv· yor. Havalarda tayyarelerile bom- l•P••••••••••;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;Li;; 

Oarıan Cemal Kaygılı 

• Berlin, - Paris'ten D.N.B. ajanın- 1- Yeni DEANNA DURBİN vetlerile irtibat temin etmeleri ih· bardıman yapan, şehirlerle fahri - Gayrimenkul Satış ilanı 
na çekilen bir telgrafa göre, <Nortb A· timali çok kuvvetlidir. Bu takdirde kaları, mamureleri tahrib eden pi· 
merlcan News Paper Aihancc>ın muha- GLORIA JEAN Harar'ın sukutu kolaylaşacak ve !otların ,rasıdların, topçuların, tah· Sultanahmet 5 inci Sulh Hukuk 
biri olan Aemrikalı gezeteci Allan. Fran İngilizler Berbera limanı vasıtasi· telbahircılerin, siperlerde bekliyen, 
sadaki Alman maJ<amllln tarafından tev Mevsimin muvaffakiyeti le ikmal yollarını 350 kilometre .ka· hücum eden kuvvetlerin hakikl ga. Hakimligv inden : 939 - 42 Tereke 
ıut edilmiştir. • '-·-al .... •• ola aklar 

• Viclıy - Sabık Romanya hariciye ACILMAMIS KONCA '·"~·....., ~ c dırM. K. r::::~b:~~:~:.ve~~~~. ı 
aazırı Titulesco dün gece yarısından az 
evvel cannes'da ölmüı;lilr. Titulesco 58 ı filminde ve görmekten ibarettir. yaşında idi. Tramvay ve elektrik müstah- Karşılıklı olarak çarpışan mil • 11 

t RİD İE vonlarca insanı ölüm uçurumları • 

Grand 
Forkıı _ pazar günü Dakota 2 - S G GUR ve demlerine Ücretleri peıin hl 

k 
nın kenarlarında, en te ikeli roa · 

da ve MJruıessota hük()metinin garp ıs· BASİL RATHBONE verilecek mında birdenbire çıkan kasu-gada 47 ki· 'ıallerinde idealden başka bir kuv· 
ti ölmüştür. Bundan başka 10 da kayıp RİYO YILDIZI Elek~rik, Tramvay ve Tünel İda· vet azimkar, metin halde tutamaz, 
var<lır. filminde; ve ilAveten: relerinde çalışan ücretli müstah • oulunduramazdı. 

• Londra 
_ Batavia radyosu Bollan- •-•--- , demlece l>adema istihkaklarının pe J 939 harbinin başlamasından bu.. 

Bar &ieUlA3as ın cenaze mera· 1 , il · B 1 ı dada 
15 

Hollandalının Alm~>lar tara· . n -~ arao< ve: mesı . ~ ediye Re - •üne kadar devam e~en her günkü 
!ından idam edilmesinin bütün HollaD· 1 simi V6 Britiş jurnalda Şarkt sligınce Şelı.i:r Meclisıne teklif e . ·ehenneml sahnelerini, safhalarını 
da Hinc!istarund• çok acı duyıuJar u· Afrika harbi, . imiş ve bu talep kabul edilın.iş - dare eden kimseler zahirde muha-
f&lldırlllli oJduiuııu bildinnektedlı"· 1 fı•••••••••••d'tir. rib büyük memleketlerdeki lider . 

(A.A.) • ı 

Kumkapısında Kazan! Sadl mahallesinde Tülbentçi Hüsameddin mahal 
~esınde ve Tülbentçi Hüsameddin caddesinde 83 kapı numaralı hanede 
ikamet etmekde iken ölümü ve alacaklısının müracaatı. üzerine tere
kesıne ınahlr.ememizce elkonmue olan Çerk"lll Hüoeyinin nısfı tasarnı
fu al~ında buluı;duğu tel.klk kı.lıııan tapu kaydından anlaşılan eski Till 
~tçı HUsamettin yeni kazan! Sadi mahallesinde Tülbentçi Hilsamed
din caddesinde 65 esk1 83 J'enl numaralı ve Od tarafı Tülbentçi Hllsa
ırudd.in camii rerlfl ve bir tan.fi 9 metrelilı: cadde ve diğer tarafı yine 
9 metrelik cadde ile mahdut mukaddeme muhterllt: ana eiJ'evm bir bap 
hane terekenin lasflJ' .. l zımnında açık arltumllya çıkarıJmıı olup aa
hası 45 metre murabba'mda ve bahçe J'Ola alt olan ve zemini malta dö
fell bir taşlılt aralılt üzerinde bir oda bir ma~ bir beU üstil çatı a
rası suyu v~ elektrii!I olmayan bu evin muhımlM!l ]gymett tamamı 

$40 liradır. Birinci arttuı:nuı Zlfl/Ml tarllılne müsaclit pazartesi • 
nil saat 10 dan 12 kadar ve ildnci. artlmnas.ı ise 1/5/IMl tarihlııe ': 
aadif ııerteml>e ıünil aaat 10 dan 12 kadar İstanbul Tapu dairesinde mal; 
kabndald ınalıkememlzde icra kılınacaktır. Tıı.liplerlıı ,artname:re tev-

.. .. • _ karak bir kısmını Ahırkapıya sevk 
Buyük tarihı roman: 51 ve bir Jcısmile de Ağakapısına doğ. 

hendishane, diğer kolları da Sul -
tanahmed civarındaki mahalleleri 
yakmakta, ortada atılan tüfek ve 
tabancadan bir takım maluller te.. 
lef olmakta idi. 

Bunun üzerine Sultan Mustafa 
boğduruldu. Sultan Mustafayı boğ 
durma fiili, Ramiz, Kadı paşalarla 
Maralı Ali ve bahriyeden İnce Meh 
med beylerin marifetlerile vukua 
geldiği rivayet ediliyor. Tarihleri
mizin bu babta kat'i kayıdları yok
tur. 

fikan J'apılacak. her iki llia1e ıün!l muhamırıeııı laJmet!n "'7,5 nlsbetln
deki pey akçesını hamilen müracaaUan elzemdir. Bi.rlnci uttırmada 
muhammen kıymetin ')(, 75 i teklif olwıacak bedel b•lııuwıa 2lııc! artırma 

ult A . N l o·· !dürüldü? ı ru hücum ettiği sırada yeniçeri ka· an zız ası -.::._.; pları bunların üzerine tıabanca, tü-

-------------'Yazan :M. Sami Karayel fek attılar, kaynar yağ döktüler: 

le S<>kaklarda mütemadi bir suret- ettiler. Minarelerden kurşun atı - j - Irz ve malımıza taarruz edi -
t lnllkateı d di d · ı d bulunan aşçı helva • yorlar ... 
altını ul e evam . e yor u. Bır yor, saray a . falı ' külahlı, Diye bağırıştılar. Ve, kaçan ye -
ınaın.1 e.ma kıyafetınde sarıklı, ı- cı, ekmekçı, So . t • ; il d su yolda bag· ırdılar · 
)l ar hatibi d 1 t · ·ı··rı .. boltacı ve saır bos ancı n .çer ere e _ . 

Un! • er pey a o muş u. zu u u ~ : . T k - Karılarınızın kızlarınızın na· 
ıı , ıı ar, ekseriyetle E~iniki Elriya.. !arla hademe dahı yenıçerı ı . gay. • . 1 1 ' Ut 

1 
adamı . . . . . . 

1 
taarruz ediyor - musu payıma o uyor... anma -

•r;rı ; , arı ıdi. Cahılle':"ın ~ihin· retile sekban ara dan bizi bırak.ip nereye kaçıyor -
.,_ t d<>.duruyorlar, y~nıçerıler: !ardı. . . 
~l bomcıad~ ıı. elmiyenlerin avrat - Sarayda yiyecek olmadığı gıb_ ı, sunuz .. ş k d k t Bunun üzerine yeniçeriler gale • 

b i endılerı kafirdir. eniçer iler su yollarını a es ı -~e'-b:e dellallar bag'ırttıyorlardı . . Yler .. Bu cihetle müd_ afaanın taıı: • yana geldi. Kaçmalarından dön -" ~rıl düler, sekb:ınlar üzerine hücum 
ır.,,d atın hücumu kor1<usundan, ruza tahvilini Ramız paşa vesaıre ~~ k · ettiler, bu zorlu bir hücum olmuş· 
tıı aiy ' . kasap vesair esnaf tensib ederek sekban oca agası 
la ı:ı rt~tıni sürüp Ağakapısını, kış· Süleyman ağa dört bin nefer ve tu. tııı ~ al eldetrneğe ve muhafaza al· dört top ile sara~. k~_pısından çık ~ Süleyman ağa, bilmecburiye ric· 

li:s ınağa başladılar. tı . Yeniçerileri pusküfterek Cebe at etti. Ve, Babıhümayun önünde 
ta,il asen, esnaf loncaları hep Bek· ciler kişlasındakileri kılıçtan ge - kuvvetlerini topladı. Cebeciler kış. 
liıhı:tden mürekkepti. Ahali de si. çirdikten sonra bir fırkası A~~ey· tasma giren üç yüz kadar sekbanı 
kuv _nıp YirJn4cr o~uzar kişilik danına ve bir fırkası da Babıa.lı ta- beş bin kadar yeniçeri sararak kış
ın~l'.~ etblerle mahallelerini bekle • rafına sal.dırdı. Yen*'riler kaçı - layı yangına verdiler. Ve, içindeki· 

· aş! d ı ler yandı. 
.ı;:,l.esi .. a ı ar. yordu. . . . :r, ik;,_ glllı, yeniçeriler Ayasofya- Süleyman ağa aske~ bır kııt- Yangın büyüdü, bir kolu Divıın-

~"itüler, oradan saraya hücum ınıru At.meydanında ihtıyat bıra • yolu ve bır kolu Defterhane ve Mü-

Yağma, ev basmak, ırza tecavüz 
adım başında tesadüf edilen vuku· 
attan idi. Ortalık karmakarışık ol
muştu. Sokaklar insan leşi ile dol
muştu. 

Yeniçeriler, yeni bir nağme tut -
turdular: 

- Sultan Mustafayı telcrar tahta 
çıkarmalı .. Sultan Mahmuddan ha· 
yır yoktur ... 

İşte bu esnada Sulran Mustafa, 
bir müddet evvel üçüncü Selim i.. 
le Sulta ı1 Mahmudun haklarında 
reva görmek islediği muameleye I 
uğradı. 

Başka ~are kalmamıştı. Ortada 
Sultan Mahmuddan gayri varisi 
saltanat kimse kalmaması için En· 
deııın ricalile Sultıan Mahmud a -
rasında şöyle bir karar verildi: 

- Sultan Mustafa katledilme • 
lidir .. 

Sultnn Mustafa boğulduktan son 
ra, naşı saraydan dışarı atıldı. Ye.. 
niçeri zorbaları Sultan Mustafanın 
naşını görünce şaşırdılar. 

(Daha vnr) 

t>eJ?enecek, o gQn teklif olunacak bedel niye baliğ olursa talibine ı.att üa 
lesı lcrıı. kılınacak ancak birinci arttırmada en yülaek tekilld bul • 
nın teahhüt hakkı. bakidir. Müten kim verıner (rustına alt oı.:ak u':~e 
terekeye 20 ••.nelik evk~ .taviz bedeli "'2.5 dell.lllye ihale pulları ve 

tapu harçları muştenye aittir. Ipotek ahibi alacaklılarla sair 81Akal1J.ırm 

evrakı milsbitelerile hususile faiz ve JDMrata dair olan iddialarını 15 IÜD 
içinde mahkememize bildirmeler! Hvındır. Aka! takdirde ipotek ııahlbi 
alacaklıların hakları tapu slciller.jJ sabit olmadıkça salıf paylajınası.n

dan hariç tutulacaklardır. Tallplerl.a daba zi.'rade tatsil!t almak ve Jl4n 
tarihinden itibaren açık bulundurulan şarlııameyi okumak üzere her 
ııun sabahlan saat 9/ıO ara&l olmak 0..-e mahkememize müracaat 
deb!lecekleri de ilAn olunur. (3'123) e-

Baş döndüren müthiş, heyecanlı • Muazzam sahDelerle herkesi al&kpdar eclen 
meraklı mevzuu ile HARİKULADE BİR FİLM 

ATEŞ BULUTLARI 
Fransızea sözlü - Baş Rollerde: 

EDWABD G. BOBENSON - RUTH BUSSEY 

Yarın akşam İP EK Sinemasında 



Şirketi ha yriye vapur lan 
l 
I Alman matbuah 1 

hücuma başladı 
(Bq tarafı 1 inci sayfada) 10,886,908 ,olcu taşımışlardlr. _ 

duğu inkişaflar bilhassa kaydedil- Yolcu adedl geçen senekinden • k 
mektedir. H5,358 kişi daha az ve bilet ücreti A m e r ı a n 1 il 

idare Meclisi raponına göre fir. 19,479 lira noksandır . 
~eı .• Amerikadan daha bir ~nelik Btınunla beraber yapılan bazı !- müdahalesi icap 
i.htıyacını karşılıyacak miktarda !arruflar ve Erol vapurunun temın 

Çt<lik saç celbine de muvaffak ol - etmiş olduğu safi hasıl~t ile .Şirke- ederse en şı"ddet 
muştu.-. tin varidatı 1939 senesı varıdatın- -

Kömür navhınlarının, harpten !lan 52,568 lira fazlasile 1,167,909 } • } } 
evvelki flattan çok yüksek cılrna - lirayı bulmuştur. ı v a s ı t a a r a 
sına rağmen Şirketi Hayriyenin kö Müddetleri hitam bulan İdare 
mür nakliyatı için dört sene evvel "'1eclisi iizalıklan~a Mahmud Ne - reddedilecekmiş 
satın aldığı Erol vapurunun bir - dirn Ayvar, Kadrı Yaman, Reşad, 
nede 14 sefer yapmak suretile te - Adnan ymiden intihab edilınişler
min etti~ menfaat sayesinde Şir - dir. Mürakipler aynen ipka olun
ket vapurları 1940 senesi zarfında muştur, 

Berlio, 18 (A.A.) - Bir lm8uol mu
balılr bildirqor. 
.ıuman nutı.bualı, lrad etilli nutuk 
ünasebeüle Bı.rlqik Amerika Reial

cümhuru RoooeveU aleybıne pddeUi bir 

Kızılay veznesinde :~=~~dl== 
1 

lta'nm ananevi harici ai;yaae\inden a;ynJ,. 

yapı an suiistimal ::: .. ~~=:::.::.:ı:; 
Moıuoe Jı.aid..ıni \erke azıoıelmif ıö-

{~-::- .,.._. '-~... .;_ • .. • D 

Baş, Dif, Nezle, Grip, Romattmnaı 
Nevralji, Kınk'fık ve BOtlla AğnJarıeızı Verlrııl Keeer 

lcat11aclo raacı. J ~ .. , oı .. abllil. Uli.Lln.ERINDEN SAJ.1.,11'1t.l. 
HV.R YEll'OF. rl~,LU •1(L!Tlıt.ARI ISRARLA ISTFYl"IZ 

o ," .• ~ .... 

Devlet Demiryollan İşletme Umum 
Müdürlüğü İlanları 

Aıaaıde lmıl, muhammen bedell ve muvakkat teminatı ayrı a.yrı 16sterll
m1t ol.an Ankara lıutahanesi madeni uıaJ emesi 31-3-941 pazartesi &ünü aaat 15 te 
ltapah zart uaulil ilAt Alıkanıda idare binasında sıra ile ve ayn ayn satın alına
eaktir. 

Bu iti""' &lnnek ı.tı.,.enlerla llate leı ~ hizamı da 7•zıh muvakl<al teminat 
ile Jıanunun ta)'iıı etilli vesllr.alan ve tekli11erln1 aynı aün aaat H de lladar Ko-
1DİS7on Reisllilne vermeleri ~dır. ( Ba§ taralı 1 inci sayfada) 'ıdllmn mtttecasırıer baltlcmda bir taraf- rün.mekledir. İntihabat us~ünün ne ol

meb!Ağlara alt evraltı ıene tahrif ede- tan taltlbaı.a teVMSill edllc!W gibi ayru duaunu bilmeyen Yunamsıaru da dell)oll 

b 1 
"' raaıler da -·~- ·~·- Şutrıaıneler puuız olaralı: Ankarada M•!-. dalı..ındeıı ve lla~ 

rek u meba ı., tabsil tubesine dalma 
1 
zamand. a keyfiyet ıaaetelerle de oldulu mqanın .~eı.mek..,,,;.., ~ da Tesellüm ~...nı••ndeoı "·"''·•--~ daluı az yat.ırmak ırurelile ı;wte cıste ve ıibl umumun ıttılama anedilmiftir, oevelt, totaliter rejunlerın sözde reyıam __.. • --tadır. 

ı 
11 .l\ı!ııurım bedel Muvalıkttt Teminat 

1 

devıunh bir lıalde yauı!mıştır. 5 _ Şayanı teessür obuıı bu ve buna e iıılibab edilen bütün ıai.ıtemlerl ve eı 
3 - Bu ite miltecasır oldukla.rı gene mümasil nıldiselerin teken1lr edememe bül<lblıellerl orıadan Juıldı.rmak lstedık- Ma=lzemen===ln:....::lsml=-----------'llr=a'-------=llra=-

eeml1etin kendi kontrolü neticesinde si ,_. Kwl ~iinee eni tedbir- lennl iddıa elmekledir Bu lı:aba btr fa- 2 inci ırup: 21 kalemden ibuet made-
meydana çıkan merkezi umum! vezne· Ju ""..":. __ ,.tir.,. 7 lı.adan ibarettir. N"1i ttjimlnlıı ve ta,uıt ııJ komodinler, ınaaalar, arabalar, kol-
kaübı Saml ile muhasebe klüplerlnden ........... · rejmlnln bil' ııailletın müttefikan izhar tuklar vesaire. 
Şeıruettiıı cemlyeı idare heyetinin talebi HükQmetln izahı IP'UP mmıml beye- etilli bir arzunun ltadesi oldukları her- 1 lııcl ırup: 21 kalemden ıııaret macı.
üzerlııe milddeiumumllik~ ~P ı.. lince tasvib edilmif ve ruznamede haf- kesce malOmdur. Hak.ıkat ıudur k.i Roo- ııı kaplar, muayene mua ve ....,ıoncıa-

11'11,10 

1<11 edilmişlerdir. ka madde olmadığından ~-ıııe ce.1- aevelt phsl üı.1iraa1aruu tatmlıı etmek n veaaire. 18877 1'15,78 ı 
' _ Jteyfi.Jete ıtl>la Jıaaı1 edlllr e- seye nıhayet verilmiftlr. istiyor. Ve buna muvattlk olmalı için ( 1980 ------a de bütün çarelere baJ vuruyor. • ı 

Amerllta,garp :yarun kürreslııln belli- AF R iKADA lnanbul ikinci lcr11 memurluğun- 1 

Bulgaristanda 
(Baş tarafı 1 inci sadada) 

şm tarafından öldürülmüştür. HA
diseye şahid olan talebenin babas1 
da Alman binbaşısına ateş ederek 
öldürmüştür. Fakat derhal yakala. 
nan baba 15 dakika sonra evinin ö

Ha va harbi baılı bir devleti olmakla beraber dünya- dan: 
nın idattıılııde bir rol oynamak için hıç . . • · Mülga :Emval ,.e Eytam edenat 

(Uevamı4 iiacii •ayfada) bır bakltı yoktur. Muazzam zencınlikle- Natrobı 18 (A.A.) -_Şarkı_Afri-
R rd 

'd b . nne raıtmen kendine aıd me.oelelerl hal- kadakı hava kuvvetlerı tebligı: sandığına izafeten Hazineye ipotek 
otte am a enzın depoların- Jetmekten aciz olan büyük bir milletlıı Cenubi Afrika hava kuvvetleri _ gösterilen Zafer ait iken vaktile ve

da buyük bır yangın çıkanlml!jt.ı.r. dığer kıtalaruı illerine ~ dotru nin 13 ve 15 Martta şarki Habeşis- resesini intikali icap eden ve hu-
Ayni servise meru.up ve mün!e- deelldir. t d 13 İlııl · · h ·b dutları senette yazık Yeniköyde 

'd ta J c.u müdahale lcab edene en fiddeW an a yan tayyaresını ta n 

Orılden ,_uça~ h yyare e::.,~I ~~-ve vasıtalarla reddedıleceklir.,, ettikleri ve diğer sekiz İtalyan tay. Güzelce Ali Paşa mahallesinde 
envurg a • ucum e ...... eruı:ı. yaresini de hasara uğrattıkları ta _ Köy başı caddesinde eski 336 _ 336 

Bu harekat esnas.nda bir d~- Bu harbı"n en hakkuk etmiş bulunmak:ıadır. 336 mükerrer yeni 318 - 336 numa-
man gece avcı tayyaresi alevler l 1 kk Jt d ·k· b 

ALMAN- YUNAN MÜNASEBET- "'ınde du··.nirillm· ü<tu"r. 800 ESİR ALINDI ra ara mura arn a ın a ı ı ap ·~ ,- ..., dükkanı müştemil sırf mülk bir 
LERİ NAZİK SAFHAYA GiRDİ Frıse aoaları açıklarında sahil kuvvetli nutku Kahire 18 (A.A.) -Ortaşark İn- bap hane ile yine mezkı1r mahalde 

nünde idam edilmiştir. 

Bertin, 18 (A.A.) - Bir hususi j servL>ine mensup bir tayyare bü- giliz tebEği: kapalı Bakkal sokağında es . 
muhabir bildiriyor: yıik bir duşman iaşe gemisini tor- (Baş tarafı 1 inci sayfad l) Eritrede düşman, son zamanlar- ! ki 38, yeni 36 - 38 - 40 • 42 numa-
Alınan _ Ytınan münasebetleri pillem.İ§ ve batırm~tır. lamda da, her zaman olduğu ıPbi, da zaptettiğimiz mevzilere karşı ralarla murakkam kadimen tevsi 

nazik safhaya girmiştir. Ahnan •Dünyanın hiçbir kuvveti ve hiç şiddetli mukabil hücumlar yapmış- ' ntikali mukaddema karakolhane 
mahfilleri İngiliz kıtaatı ihra~ edil- Amerı"kada bır _ m~ah~reti, bu sav~ın n7tice- t.ır. Bu hücumlar her yerde İta! • ittihaz kılınan bir bap menzil bil-
diği hakkındaki haberleri doğru- sını degıştınnıyecektır; İngiltere yanlara ağır zayiat verdirerek püs- ahare dükkan iki bap oda ve kara-
dan doğruya veya dolayısile yay- (Baş tarafı 1 inci sayfada) oukut edecektır. derken Büyük kürtülmüştür. Düşmandan 800 esir kolhane halen arsa, borcun öden-
makta ve bu suretle Alman müda- nı tatbike koyacaktır. Bu malıl _ Harpte, Amerikanın yardımını kü· alınmıştır. memesinden dolayı açık arttırmaya 
halesi ihtimalini mütalea ve der· mat Amerika bahriye komisyonu çük ve hor gören G~n.~ral Luden- Kıt'alarımız İngiliz Somalisinde konulmuştur. Bunlardan 318 - 336 
piş etmektedirler. 1 tarafından neşredilmiştir. Prog - dorlf~ hatasına duşuyor: O da, işgal ettikleri mm takayı genişle • numaralı iki dükkanlar hanenin u-

Re..mi kaynaktan, Atina ile Ber- ram 125 milyon İngiliz lirası mas.. Amerikanın . yardımı yetişmeden tirken cenubi Habeşis'.anda impa - mumi evsafı: Bina ahşap arka cihc
lin arasındaki münasebetlerin ar- rafı istilzam etmektedir. Aıneri - galıp geleceiı_z; .bu yar~ım geç ka· ratorluk kuvvetlerinin umumi ileri ti yıkılmış ve elektrik ve su tesisa
tık normal teJ.akki edilemiyeceği kada halen her beş ı;ünde bir şi - lacaktır, demıştı; ~.erikanın yar- hareketi de devam etmektedir. Bu tı mevcuttur. 318 numaralı işbu he.
ihsas edilmektedir. Alnıanyaruı A- lep inşa ed:J.mektedir. Yedi yeni dımı çok evvel :yetı§lı ve Almanya ileri hareketin mesned noktaları nenin altında Salih Af,a sokağında 
tinadaki elçisinin satih talimat al- muazzam tezgah senede beheri ma&lüp oldu. Halbuki 0 zaman A- İtalyan Somali.sinde.ki bazı üsler - 1 numarayı alan dükkan ile 320 
ılığı bildiriliy<ll'. Berlindeki Yunan 10.000 tonluk 200 Standard gemi merikanın yardımı Wilson'un harp dir. numaralı diğer dükkan mevcut o. 
eı~ısi bema vuılesınden ayrılma- inşa edecektir. Bu gemilerin hepsi lliuu teklifini konıre kabul eder lup kepenkler! tahtadır. 

18-Mi4. - . --
TÜRKiYE CUMHURiYETi 

ZIRAA T BANKASI 
Kuruluş tarihi: 1888. - Serma yesl: 100,000,000 TWit Ur-. 

Şube w ajana adedi: 2~ 

Zirai Ye ticari her nevi banka muameleleri 

Para biriktirenlere 28,800 lira ikramiye Teriyol'• 

Ziraat Bankasında kumbarah n ihbanız tasarruf hesap. 
larmda en az 50 lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek 

kur'a ile aşağıdaki plana göre ikramiye dağıtılacaktır. 

4 A. 1,000 liralık 4,000 L 11 100 Adet 50 liralık 5,0ot J. 
4. 500 • 2,000• 1%0. 40 • ~· 
4 • 250 • 1,000 • 

40 > 100 > 4,000 • HO • ZI • l,Zot • 

DİKKAT: Hesaplanndaki paralar bir .ene içinde 50 JJra. 
ean a§ağl düşıniyenlere ikramiye çıktıiı takdirde " 20 fazla. 
Bile verilecektir. 

Kur'alar aenede 4 defa 11 mart, 11 Haziran 11 
Eyliil ve 11 Birinciki.nun tarihlerinde çekilecektir· 

İstanbul P. T. T. Müdürlüğünden : 
Açık bulunan ilcretli ve maaşlı memurluklara ilse ve orta mektep rıı~ 

nndan 337 doğumlu olanlar cileride açılacak imtihanda muva:Uak olduklafl 
dini~ memurluk sınıfına geçirilmek üzere~ vek!ıJeten alınacak.lardlr. 'u~ 

Istekli.lerln apğıda ;yazılı vesikalarz lıamllen iatanbul P.T.T. Md. ıoğil ıY 
kalemine müracaatları llAn olunur. ı20U) 

1 - A31 Utıdı 
2 - Zabıtadan bümübal ld#ıdı 
3 - Adliyeden mahkümlyeti olmadıtma dair ftSlta 
4 - Tahsil vesikası 

5 - Nütus tezkeresi . _A 
8 - İlk yoklamasını yaptırdıtına dair ukerllk ıubeslnden - ~ 

muamelesini nütus kAtıdıııe ltayıl etıırmif olanlardan bu vesika " 
mez.> 

1 - 5 x 6 eb'adında dört adet fotolnıJ 

istanbul Defterdarhğından : 
Açık olan ücretli tebliğ memurluklan lçlıı 18 y~uu ikmal etmll ~ 

orta mektep mez~nu olan erkekler arasında 26/3/941 tarlbi.ne mu.adil _,,, 
günü saat 14 de Istanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi bırıncl al1ll1 de,..... 
nesinde müsabaka imtıharu ;yapılacaktır. . ,JJ 

İmtihana cırmek late;yenler, •şagıda yazılı vesikaları lıamllen bir ~ 
Ue 26/3/941 tarihme müsadif çarşamba cünil saat ı 7 ye kadar detıer<i"i!I' 
sicil kalemine bıuat müracaat ederek foıol}Ta.f'.La kabul k.artl aımaJ.111 
olunur. (2113) 

1 - Tahsil vesikuı. 
2 - Nüfus tezkeresi _.v' 
3 - Hüsnühal kAğıdJ Bu llrl 'ftSlka lmtlhonı ~ 
4 - Sılıhal raporu ve Of! lı:itıch dan h!ahara. •lmacalrtar, mıştır. lngiltereye gönderilecektir. etmez başlaınış de&ildi, aradan u- Yugos}avyada Zemin katı: Zemini mermer h~-

1NG1LTEREYE VERİLECEK ztın aylar geçmiıti. Bu defa be, !ık, mutfak VE oda ve ark.l tarafı 1 

Ço
•• Rçı• L GEMİLER icar ve iare kanunu kabul ve tas· (Bat tarafı 1 inci sayfada) ;ine bir taşlık harap oda ve belli, __ e_-_~ __ x_e_eb_'_ac1m __ da_lld_ı_o_totnt ______________ .,.... 

Vaşington 
18 

(A.A.) _ ParlA _ d.k edilir edilmea yardım başladı. vardır. Tulumbalı kuyusu mevcud-
Eğer bu yardım kafi gelmea de, bulunmuş ve tekrar Belgrada dön- dur. 

(Baf tarah 1 inci sayfada) mento ~~hfille.ri, yaş haddini bul- H'tl d d'". 'b' İ .1 uk müştür. Bu ziyaret Yugoslavyanın 
. . _ .. . . .. muş muhım mıktarda Amerikan ı. er c ıgı ıı. ı nıı_ tereyi.• ul b .. k · Birinci kat: Bir sofa, üç bıiyek 

besınm, bulun genışlıği ve butün destroyerinın' pek k nd İ .
1
, ettırebtlecek bır vazıyete gırerse1 ugun ü vazıyeti ile alakadar gö- oda ve diğer tarafta ayrıea iki oda 

'dd ti! ınki. f 'ğ· b. d · 1 ya 1 a ngı •e- Am ik ·· ıı•L k ı · · rülmektedİr. fi e e şa etu ı ır an a, sı. reye verileceği . k t•• tte be er anw muse an uvvet erını vardır. 
b h !din. de · w· 1 nı a 1 sure • d h k d b 1 ki M"ŞTEREK CEPHE t ze uraya o_ş ge ız rız, ı - yan etmektedirler. e emen arşısın a u aca tr. u kinci kat: Bir sofa, iki oda iki 

nant. Atlanük meydan muharebe- Scripps, Howard gazetelerinin Ruzveltin nutku, bunu açıkça gös- Nevyork 18 (A.A.) _ (Ofi): kiler, bir halli, arka tarafta bu'. so-
ıini, kat'! surette kazanmamız ıa - başlıca diplomatik muharriri olan teri~or. ~erika mukadderat~ Nevyork Times gazetesi yazıyor: fa, iki oda yıkılmıştır. 
zı.mdtr. Bu muharebe Amerika Bir William Siınrns, şun!an söylemek- lngıllerenw ınubdderatma bae- Belgraadaki diplomatlarla diğer ı Sahası: Yüz yirmi sekiz metre 
!eşik Devletleri hükfunetinin ve tedir·. iauıı§tır. siyasi şahsiyetılerin ve askeri mü- murabbaıdır. 

ill · il' Abidin DAVEB m etınin · .. n edilen siyasetlerinin Tamamen salahiyettar müşahid- tehassısların fikrine göre, bu yaz 1 ~ıyme'.i: Gayrimenlrulün bulun-
kuvvetle bertaraf olunaınıyacağını, !erin kanaatine göre bir kaç des _ Yugoslavya, Türkiye, Ytınanistan dugu yenn mevkii ve §erefi ile ha-
hiçbir şüpheye mahal kalmıyacak troyer daha gönderilmesi kiifi bir I"ta}yan}ar ve Büyük Britanyanın teşkil ede- llihaztr şekli ~a.rabisi ve emlak pi. 
bir tarzda isbat için kazanılma - yardım teşkil edemiyecektir, Bir _ ceği müşterek bir cephede Alman- yasası nazarı ıtıbara alınarak •1152 
lıdtr. leşik Amerikanın harp filosu ile (Baş tarafı ı inci sayfada) vaya kar<ı bir harbin sakınılmaz lira• kıymet takdir ed:lmiştir. 
Yalnız Alınan denizalt1lan de - müdahale etmesi icap edecektir, ledlr. Yani 120 bin kişiden 48 bin bir şey olarak telakki edilmesi icap ! Kapalı Bakkal sokağındaki, 36 -

/i;ı fakat Alman ır.uharebe kruva.. Bu vaziyet, İngilterenin muvak- ltaı,.ım, ölmÜf yahut yaralamnıt- eder. 138 - 40 - 42 numaralı gayrimenkul 
zörleri dı>1 Atlantiğin Amerika sa - kat yardım olarak yaş haddini bul. HUBUBAT DEVLET !halen yıkılmıs olup arsadır. İçinde 
hiline kadar geçmiş ve kafile ha - mamış df'stroyerler ve muhtemel o- t~',u.AGOSA NİŞAN VER1LM1Ş İNHİSARINA ALINDI halen dolu bileziği mevcut kuyu 
ricinde münferiden seyahat etmek· larak bir miktar .Sinek gemi. de 

1 
. Bel..,.ad 18 (A.A) _ StelanJ· ille t"mel duvarlan olan arsadır. 

te 1 il 
,__ al "' h kk daki ngillere Kralı, General Papa· .,. ,. · . . · Mesahası 295 metre murabbrudır. 

o an gem erimizden bir .... çım acaı;• a ın zannı kuvvet - """'a Britanya İmparalorluğu ni I Derhal mer ıyete tpren bir emir. Bul nd - . ,_.. . 
daha •imdi'den batırm•..+.• 1endirmektedir. o- - il h b b ğda u ugu yerın mev&11 ve •erefi 

• ~·~· t KNOX'UN NUTKU !i8Jllnı vermiştir. 1 name e u ubat, u ,. ve un il h-'"-- l''- i • 
Kuvvetlerimiz, her hafta art - . 'ıih ı·t d 1 t inhisarına .b. e alllülZtr em "" Jl yasası nazarı 
'-t d Baltimore, 18 (A.A.) _ Bahriye Manastır, 18 (A.A.) - Reuter 15 sa a ı eve ti 1 'itibara alınarak 145 lira kıymet 

nıa. " ır. Gi:tikçe arlan bir tesir- tutulrnu...,•• 1 
man denizaltı gemisinin muhakkak Nazırı Albay Knox burada söyle- ajansının Arnavutluk hududundaki •·-· takdir edilen bu gayrimenkule ait 

d 
· 

1 
eliği bir nutukta ezcümle Uiyle de- muhabiri bildiriyor: _. !şartname 3-4-41 tarihinden iti -

man enıza 11 gemisinin muhkkak 7" Paz rtesi. b lu - do" k ZAu - 33~ ser""1nde Ala1 113 Ta. b 
surette batırılmış olduğu haberini rniştir: a s~ a _ gun. ı;ar en 3 B. 9 dan almış olduğum terMs teske- aren berkesin görebilmesi için 
aldım. 13 Teşrinievvel 

1939 
tar! _ Birleşik Amerika öMim tehlike- İtalyanlar şuna! bölgeo.mde yenı- resmi zayi ettim. Yenisini çıllar.ıcıojım- divanhan~de acık bulundımılacak-

sindedir. Bir gün güzel memleketi- den şiddetli bir taarruza geçmi.,.. dan eokisinin hükmti :yoktur. ıtır. Birinci arttırması 14-4-41 ta • 
hindenberi, bu derece sevinç vericı mizi müdafaaya mechur kalırsak ledir. Kuvvetli bir topçu ateşi hü- :lktt~aı Z&bll Natmedl rihine müsadif Pazartesi günü saat 
bir haberle, denizaltılara karşı üç- bunda kuı>ur etmiyeceğlı. Her tür- cı::ma teı<aa.uwn etıu;u.ı. ~~·:-n 1 Antranlk Ya.ylı 110 dan 12 ye kadar İstanbul İkinci 
lü bir zafer haberi ile cesaret bul- lü parti ihtilaflan bir tarafa b..ra- hücumlar İtalyanla_ra . ağır zayıat 1 1 A İcra Dairesinde icra oltınarak mu-
marn ı~ım. kılmalıdır. Her iyi Amerikalı baş- verdirilerek tardedilmiştir, . L A N .1 ham_ m_ en kıymetinin_ yüzde yetmiş 

H;tıer ve a'V'enesinin lraı:şJ11)Jldıı T del traf da ı-.. k bulunduk.lan İngiltere ile Amerika kumandanının kendisinden istiye- epe en e ın pazartesı \ Bımdan ıe ııene mukaddeon t.t.,,..: 1 ~9ını geçme şartıle en çok arttı-
blleceği hizmeti ifaya amadedir. günü bil.tün gündüz fiddetli bir bulda ceJAı bey banında mukim nu- rana ilıale edilecektir. O gün biiT'. 

Birleşik devletleri arasındaki deniz 22 TAYYARE GÖNDERİLDİ muharebe cereyan etmiştir. Muha- ıkat Mehmet Nuri;ye Clhanilr Topr.ıklr le bil' bedel elde edilemezse arttır-" 
yollannı ke!ltnek, bu kuvvetli mil- v aşington, 18 (A.A.) _ Ameri- rebe a.kşanı eeç vakit hiiJi devam . cıkm~ aekak eslt1 8. num•nlı. llJ'SllDlJl ma on gün 1ıemdld edilerelt 
!etleri birbirinden ayırmak ve bir- ka hava kolordusu mensuplarının etmekte idi. !'1ı::erefını dav\ etmhek-~~re :ı:;ı veldbu 24-4-41 tarihim> müsadlf Perşembe 
birini müteakip tahrib etmek acı bild rd"'" .. ed .. 1 erre mumaı ey v- az 1§ 

0 
u- ·· ·· J k . . . • ır;~e gore, 22 bombard.man Bu bölg e mühim bir talyan tumuz husunda adresi meçhulümüz ol- gunu yapı aca ıkıncı arttırmada 

ınecburiyetini herkes anlayabilir. tayyaresı İngiliz hava kuvvetlerine Uasının çevrilmek tehlikesine duğundan kanunen ıeblit makamına ka en çok artltrana ıhalc edilecektir. 
Bu A•Jantik muharebesini, harp ta. iltihak etm. e_k üzere, Dayton'a ha- marıu olduğu bildirilmektedir. im. olmak üzere Jı::e)'fiyeli azli ilfın "Y-ı t.potek sahibi ala_ caklılarla diğer 
rihlerinde verilmiş muharebelerin tın t B ı ._ 1n leru l k d J reket e ış ır. un ar oradan .ı.u, giliz ve Yunan tayyareleri Be- · lr -... N 

1

a a a ar ann gayrı menkul üzerin-
en mühimlerinden birisi olarak te- giltereye gideceklerdir. rat ile E!basan'ı bombardıman et- .\Dbı'a ıı.. :::ıa. sıuıı,.c o. 1t deki haklarını hususile faiz ve ma. 
lAklti etmeliyiz.. RUZVELT'İN NUTKU m.iş ve Ytınan kuvveUerinin Tepe- sarüe dair olan iddialarını evrakı 

Vaşington, 18 (AA.) - Birinci delen civarındaki harekatına faal müsbitelerile 15 gün içinde İcra da-
Randevucu Atinanın 

muhakemesine 
başlandı 

Randevuculuk ve genç kızlan 

fuhşa teşvik suçile adliyeye veri -

len meşhur güzel Atina ile Katina, 
Vas;liki, Aınelya ve Efterpi'nin 
mevkuf olarak muhakemelerine 
d ur As~iye altıncı ceza mahkeme • 
•.ı.df:' hafi olarak başlanmt§lır. 

Amerikan milli san'at galerisinin bir surette müzaherette bulunmuş- TAM iresine bildirmeleri aksi takdirde 
pazartesi günü yapılan açılı~ mera- larclır. G haklan tapu sicilinde kaydı olını-
siminde Ruzvelt, hür insanlann fi. A yanlar satış bedelinin paylaşmasın-
kir asaletini tebcil etmiştir. Gale- sembolüdürler. O dünya ki tahribi y dan hariç bırakılacaktır. Talip o-
ride teşhir edilen resim ve hey kel- için silahlar imal, memleketler İli· E !anların muhammen kıymetin yüz-
lerin kıymeti 15 milyon dolar tah- tila, insanlar hapis ve e.;erleri imha T 'de yedi buçuk nisbetinde pey ak -
min edilmektedir. edilmektedir. Amerikanın bu hare- Ş JS 

1 
ncl çesi veya milli bir banka teminat 

Merasim münasebeti.le Ruzvelt keti, dünyada yüksek san'atı doğu- mektubu ibraz etmeleri, fazla ma-
ezcümle şunları söylemiştir: ' · " "" zeka,ınm ve 1 MÜl<AFAT llumat almak iStiyenlerin 937/1353 

•İnsanların fikir hürriyetinden •'IUJtOAlflltu UJ!:ll!<tS'!!<t U!U!Wl! nıırnq l{ 'RAL c o numara ile her zaman dairemize 
doğan bu tablolar, dünyanın ve in-) . ~ .. ı illetinin ar-1 müracat edebilecekleri ilan olıı-
ı;anl.ı.k me.fkU.reı>iniıı ~ bireı ~u;.ıaı.u ifade etmektedir.- nur. 1137 /1353 

' tH/1# 

:§.-· 

1941 İkramiyeleri._.,. 

T. iş Bankası 
1941 Küçük 

asarruf hesaplan 

ikramiye Planı 

1 •det 2000 Linlıl< =2000.- 1)!11 

a • 10-00 • =3000.-- • 
2 • 750 • =1500.- • 
4 > 10-0 > =2COO-- > 
8 • 250 • =2000.- • 
3ş • 100 • =3509·- • 
80 • 50 • =4-000.- • 

aoo • 20 • =eooo.- • . 
Keşideler: 4 Şubat, 2 Mayı5, 1 J.l'~ 
tnıı, 3 İk.incllefrin tarihlerinde 1• 

pılır. 

Sahi~i: E. t Z Z E T, Neşriyat Direktö · : Cevdet J(arabılJ .. 
8-14ıiı ;yer: «Som T eJe;raf.o Malbaa.11 


