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arttırdı 

Kiberon limanında ' 
alman kı~laları 

tahrip edildi 

Afrika da 
iki İtalyan 
tayyaresi 
düş Ü rüldü 

Amerika tayyareleri 

İngiltereye gel
meye başladı 

Yugoslavyada 
rnillet ve ordu 
rnihvere ilti
haka muhalif 

Ta ymise göre Londra, 23 (A.A.) _ Taymis'in Bel- Londra 23 (A.A.) - Ha,·a neza<eti-

l
grad muhabiri bildiriyor: i İngiliz harp gemıl eri seyir halinde tebliği: 

Yugoslavya 
mihvere giriyor 

--------
Türkiye 
vaziyeti 
nasıl gö
rüyor? 

Kabinenin son gürültülü ic;timaınd.un ! A F R ı K A D A r Bu sabah Fransız sahilleri Uzcrincıc 
sonra basıl olan vaı.iyeti, iyi haber alan " l1apılan harckeller esnasında sı:;.b.._ . .,.er-

cnahfiller ıu suretle hülasa etrnektedı,.- • Cebe/u••tfarık- lvısine mensup tayyareler Quibernn u-
ıer: N e g e 1 1 manında toplu bir halde bulunan Al -

. Yugoslavya §imdiye kadar takibctti- 1 iman kışlalarını ta..brib etmişler ve Drl:!st 
ii kail bitaraflık siyasetini, bir taraftan t b •• ••k b • cjvarında bir düşnıan ref<.ıkat gem.isme 

I
B_alkanlardak:i son vaziyet d?lay"ile _ve ş h • d a uyu ır brr tam isabet kaydetmişlerrur. 
diğer taraftan kendi coğraiı va:ı.ıyetıru e r 1 e Bu hareketlere iştirak eden bütün 

f ııazarı dikkate alarak deiiştirmek mee- • 1 /a al ı"y•l tayyarelerimiz üslerine dönmüşlerdir. 
buriyetinde bulunacaktır. z t d • ı d ı;;. var Kahire 23 (A.A.) _ Orta şarktaki 

HükUnıetin tuttuğu Mih
vere meyyal siyaset, tas
vip edilmek ıöyle dursun 
ıiddetli bir muhalefetle 
karşılanmııtır; fakat, bu 
muhalefet, bugünkü kabi
neyi devirerek yerine Mih
vere boyun eğmiyen bir 
hükumet kurulmasını 
mümkün kılacak kadar 
kuvvetli, faal ve müteşeb
bis midir? Böyle bir hme-1 
ket, belki Mihverle hmbi 
göze aldırmayı da icap 
ettireceği irin, bu hususta 
kolayca bir hüküm verile-

B 
•• k Sark A!rikasında, ordunun hareket· 

Kabinenin bu içtimaında hariciye a p e 1 1 ı Ingiliz hava kuvvetleri umumi karar .. 
nazırı Markoviç, AJnum,ya tarafından , - gfıhıoın tebliği: 
Yugoslav.yaya yapılan tek.lifleri izah et
miştir. Bu izahata nazaran Almanya, 

Londra, 23 (A.A.) - Taymls'ln y sı •-ı · d • . ugo avyadan üçlü pku lınza ... ebın e Kerende lngı"lı·z 
dlplomatik muhabirj 7azıyor: bulunmaıruı ve fakat haddizatından, yal 

Belgı·ad'daki slyas1 müeadele Tör- ı nız askeri yardıma dair maddeler müs-
kiye tarafından büyük bir alaka ile '· '"' t.esna olmak üzere, aynı paktm imzası tazyı· kı a r t ı y o r ı' 
takip edilmektedir. Türk siyasi mab ve pek ağır olan baZı teklifler serdet-
filleri, Almanyanın kendisine der- Hariciye Vekilimiz mlştir. Bu arada Almanların harp Jeva-
hal sevkulceyşi menfaatJer temin et Şilkrü Saracoğlu oınıı, mühimmat ve mecruhlarm nakli· Kahire 23 (A.A.) - Ortaşark 
miyen bir itilaf ile iktifa edebilme- ...., ___ .....,.....,....,....,_.,,.,....., ___ ne müsaa~e edilmesi talebinde bulun- İngiliz umumi karargahının tebli - \' 

uyü çapta ye- !erine yardım için ~ddetli b.ava faali-
. ""d yeti devam etmektedir. nl mU afaa top• Keren mmtakasında düşman mevzi • 

lan g e t ı" r ı" l d ı· lerj müteaddjd defa lngiliz hava kuv -
veUerine mensup bomba ve av tayya-
relerinin hücumlarına uğı.·amıştır. 

Kışlalar asker do- Asınara'd• demlıyolu istasyonuna 
diln ı;lddetli bir taarruz yapılmıştır. Ta-

lu yenı" ele ,;;rruz esnasında, av,cılarımız bir kaç , g n as- ıitalyan/ tayyaresine hücum edeı>ek iki 

kerler vapurlarda ı ı:.esini alevler içinde düşürmüşler -

y 8 t 1 y 0 r Gondar rruntakasında İngiliz bom -

sine gayri kabil nazarile bakmakta- İ duldan vt Yugoslav matbuatı üzerinde ği· 
dır- Bu sebeple Yugoslavyanın· bu D tt İ j % 1 ere trÖre ;:ıı sıkı bir k,ontro. i.n 'atbilı ıni istedikle- • . 

-
--'6'-------=6=--- i anlaşılmııl<tadlr: Bunlara mukabil Yu Erltrede: Keren mmtakasında 1 

t.."\rzda vuku bulan ağır talepleri red J dedip ebniycceği, binnetice muave.. y gosJavya Oçlü paktı imza tttrni' olan bil- muharebeler devam etmektedir. 

mez. 

net talebetmek üzere milttefiklere u g os 1 av tün devletler tara.tından mülki temanı.i- Dün kıt'aları:r;nız bazı mevzii mu - / 
dönüp dönınjyeeeğl cay! sUal görül· yetinin gorantisine nail olacak ve kendl- vaffakiyetler elde etmişler ve düş.. 

sine Ege denizinde bazı arazi illıak:ı da . . . . 
ml!ktedir. Her halde Türkjye eski- h • k vadolunacaktır. man~ ağır zayıat verdırnuşlerdir 
den olduğu gibi bugün de Yunanis- u• Q m etı• Kabinede bulunan bütün demokrat ~limıze yeniden 130 esir geçmiş -
tana karsı yapılacak. olan bir ta ar- S>.rp nazırlar Alınan teklülcrini kabul tır. 

Y 
ruz halinde Yugoslavya ile müşterek H b asan: Abidin DAVER bir bareketı..n içtinap etmiyeeektır. etmekten ise istifayı tercih etmlşlerdrr. a eşistanda: Mühim Negelli 

ğile maruf olanlar tekliflerin kabulü • . . ? . ın a ar a are-

bardıman tayyareleri tarafından kışla ... 
Elcezire, 23 (A.A.) _ Ofi: !ara ve antrepolara yapılan b>r hücum 
Cebelitarık'ta büyük bir fa- netıcesınde binalar orasmda ;rangınıar 

aliyet göriilmektedir. 10 ticaret çılurJştır. .. d CibuU - Adia - Abeba dentiryolu ü • 
gemısın en mürekkep bir kafi- ·zei)nde Jjleyen trenler cenubi Afrika 
le üç torpidonun himayesinde hava kuvvetlerine mensup bombartll _ 
Atlas denizinden gelerek mez- men tayyarelerin.in bücun1larına ugra
kUr limanda demirlemiştir. Li- mıştır. Bir kaç bombanın isabet <!l ;ğ:i 
manın ınüdafaası için büyük b!r tren tamamile yanmıştır. 
çapta yeni toplar yerleştiril- AMERİKA TAYYARELERİ 
mektedir. Kışlalar a•kerle dolu .. Londra 23 (AA) - Öğrenildiğine 
olduğundan yeni gelen kıt'alor gore dert motörlü t·ı keri tayyarelı.!rin 

1 ilk kf:l!ilesi Atıantig:ı geçerek Amerıka -
vapur nrda yatıp kalkmakta.. dan ını:u~reye gelmjştir. Bunlar uzun 

Y S 
v J E- Buna mukabil Hırvat nazırlarla hariciye 

1 
şehri zaptedilmiştir. 

ugoslavya çetin bir mü- aracog u - naurı ve Sırplardan Alınan taraftarlı-ı Dig" er bütü m tak J d h 

cadele içindedir. Kabine- -·- den mu·· la"' katı- lehinde rey vermişlerdir. Şayanı dikkal kat lehımıze ınkışafta devam edi -Ilı nin Mihver tarafına kay- M t k bir nokta Başvekilin, Sloven partisi Re- yor. ı 
tdası, Yalnız, karardan sonra istifa a su o a iSi Kuloveç'in ve diğer iki nazırın lehte KEREN'DE 
lı.ren Sırp unsuruna mensup üç na- nı göz önünde (Devamı 3 üncü sayfada) Hartum, 23 (A.A.) - Keren cep-
l' "k ta~afından değil; milletin bil- M k da ı hesinde harbeden hür Fransız kuv-
Q~ bır kısmı, ortodok~ kilisesi ve OS O va t u t m a· l ı d 1 r -DON AN MA VE vetıeri, şehrin aıtı kilometre şiına-
ıı:ı u tarafından da tasvip edilme- E . . li şarkisinde bulunan tepelere kar-
lı ekt~dir, Bu sebeple Başvekil ile J a p o n ha r 1c1 ye Kahire, zs (A.A.) - Renter: o R D u ı ç ı N Şl yaptıkları taarruzu muvaffakı-
•iadteıcıye .. Nazırının dün Viyanaya b u·· n Mo- Resmi İngillz mabfU!orbıe gör<ı, Yu- yetle ilerletmektedirler. Fmnsızlar 
~ tek Uçl k ft8Zlfl U9 ıosıa.v bükiııneti halkın hhslya.tını na- h.. l K 'd Cu ._ 
1
_ ü Pa tı imzalamaları . A • k ucum annı eren en pcwva 
~Cyfi . 1 •• •• •• uzak tutanııyaeağı noktıılar şunlardır. m e r 1 a lıt Yetı birkaç gün geri kalmış- lotofla gorUŞUyOr ll'ugoslav hükiımetlnin nazarı dfkka#arı giden yolun şarkına tevcih et.ıniş-
ııa" Oun öğleye kadar, istifa eden ı uzak tutamıyaeaiı diğer noktııla.r da !erdir. Keren'deki İtalyan mevzi-
li ~••!arın yerlerine yenileri bulu- M k bugu·· n şunlardır= a 2 m 1•1 ya r ıeri daimi suretle tayyare ve topçu 
t:llıaınıştı; kendilerine bu neza-1 atsuo a 1- Sa.raooihı ııe __ E~en ansırıda Kıl>- - kuvvetleri tarafından 'bombaroı-
ı ller teklif edil i 

1 
. .d •d• rısta vnkııbul•n mülakat, Kah:rede ve (D 4 .. .. f d ) 

•z•a . . m ş o an yırmı en 1 B 1· ne gı ıyor Ank•r.da teb:ırill ettirildiği v•çhil• bu h r C evamı uncu say a a 
tedd Sırp rı.cali, bu makamları er ı mülakal İngiliz ve Türk bükiimetlen a- a 1 y o r l'ctı etnı.ışlerdır. Sırpların umumi-! rasuıdaki tam görtiş _birliklni bir .kere ARNAVUTLUKTA 
§id • Mtlıver ile işbirliği yapmıya, daha miiş<LJıedeyc ves•le olmuştur. Ingl- Vaşington 23 (A.A.) - Meb'u • 
!it detıe aleyhtar olduğu, fakat l J.Werle Tıırkler arasmdakl .. bu temııslar san Meclisi Maliye Encümeni Reisi y l / 
• ~çek.in temsil ettiği Hırvatların (Uevam~~ayiada) Vekili Woodrum'un beyanatına gö- i eni ta yan 
lek •tısı değil, bir kısmının • mem· re, bu sene ve gelecek sene için 
du ~.ilerinin istilaya uğrıyacağını, Dün iki ceset ordu ve donanmaya tahsis edilen taarruzları da 
tat§~nerek mutavaat ve teslimiyet' paranın yekunu 25 milyar 183 mil. 

: tarı oldukları anlaşılıyor. b u l u n d u yon dolara baliğ olmaktadır. 7 mil- - s k u·· r t u .. l d .. 
bu '.35•n Yugoslav devletinin en yar dolarlık fevkalade müdafaa P U U 
ıu:tik zaafı, uzun miiddct Avus- --<>=--- bütçesi bu muazzam yekfuıa dahil 
fllı:a -Macar idaresi altında ya- Hasköy'de bulunan değildir. 
"'•ııı'ş olan katolik Hırvatlarla Slo- •• 1.. k Jd ld Nevyork 23 (A.A.) - General 
1ııu1ı er ~e bunların takip ettikleri O U morga a ın 1 Hugh Jahnson, World Telogram 
~l ~a~ıyet siyaııeti olmuştur. Ken. Dün, şehfr dışarısında, Edirneka. gazetesinde şunları yazıyor: 
lııı:::lli küllür ve medeniyet bakı· ' , pı ile Topkarıı araGında Bayrampa- Artık harpte olduğumuz bedihi 
~tik an Sırp unsurundan daha f şa mevkiinde Todorinin bahçesi I bir hakikattir. Vakıa henüz düs -
lata~~k gii'.en bu ~su~lar, Sırplar A yanındaki bir. armut ağacı~a asılı imanla ateş ı:ıa_ti. e~miyoruz. Fakat 
lı:ıuy ndan ıdare edılmıye razı ol- ı on '!ltı on yedı yaşlarında bır genç bunun sebebı, ışı şımdilik bu rad • 
~Urt Otlardı; fakat, bugiin, istiklal, ~Matsuoh (Devamı 3 üncü sayfada) (Devamı 3 iincü sayfada) 

lı;ıki~evg.i ,i~. milli izzetinefis gibi Mas.kova, 23 (A.A.) - Japon Ha-
lıııltıi;u, k~ltur ve medeniyet mef· riciye Nazırı Matsuoka. bugun saat 
daha 1. akımından Sırpların çok 15.30 da ;maiyyeti ile bırlıkte Mos
~ıkn-ı Ynksek oldukları meydana kovaya varml§tır. 
•et kıştır, Çiinkü mutavaat ve esa· M ts 
t-k arşısında, ölümü göze aldıra· Japon Hariciye Nazırı a uo-

en f 
1 

ka, yarın saat 16 da Molotov ile 
:tılardır Ö a mukavemet edenler görüşecek ve akşam saat 23,.2-0 de 
•ıı ç lı; • tekiler, galiba, Sırplar- Berline müteveccihen :Mııskovadan 

lt.rineok sonra, hürriyet ve istiklal· 
lı avu ld hareket edecektir. 
lİ~lik . şmuş o ukları için, bu ..• .,,,,,. E'~ili-

~adar ?'Dıetlerin kadrini Sırplar Bu akşam, Japc-n Bu,"'": ~ 
lııı \>o ~ılrnib'orlıır. Diğer taraftan ğinde Matsuoka şe'.efıne ibır _zıya-
1er;11d ''Yet, Tiirklerin kendi idare- , fet verilecek, ·bu ~ıyafette M~ver 
tiirıe,,~ Yaşıyanların dinlerine kül- diploıııatlan ve dığer zevat •.~~ 
lıtııı;k~e'. an'anelerine ve 'milli bulunac"._ktı.r. Matsuok~, Y.arın ~~: 
~ .~rıne riayet hususunda çok le yemegını Alınan .Buyük Elçili 

8 •cenap davrandıklarını ve ğinde yiyecektir. 
D evamı 3 üncü sayfada) 

s p ?o !%=B=l=R:;;;S=0=R=P=R=İ=Z=== 
Beşiktaş dün Fener 
bahçeye 7 gol attı 

...... 4 • • r-,. 44 

• 
G. saray I st. sporu 4-2 gendi 

(MAÇLARJN TAFSİLA.Tl 1iÇ0Nc0 SAYFAMIWA) 

Yalnız başına 9 İtalyan 
tayyaresi düşüren tay

yareci taltif edildi 
Atina 23 (A.A.) - Atina radyo.. 

su matbuat nezaretinin bir tebli -
ği ni neşretmiştir. Bu tebliğde ez -
cümle şöyle denilmektedir: 

•İtalyanlar, merkezi Arnavudluk 
cephesinde yeni bir gece taarruzu 
vaparak Ros ınmağının şimalinde
'd müstahkem Yunan mevzilerine 
'Ücum etmişlerdir. Fakat i.ki saat 
onra büyük zayiat vererek perişan 
>r halde il'k mevzilerine çekilmek 
necburiyetinde kalmışlardır. İta! -
anlar piyadelerinden daha iyi ne
-celer elde etmek arzusu ile tank. 
arla yaptıkları son taarruzda Cu
' a günü üç defa hücuma geçıniş
rdir. Fakat bu hücum da Yunan 

opçusunun ateşi karşısında kın! -

\ 

nış ve bir tank tahrib edilmiştir.• 
YUNAN TEBLtGt 

Atina, 23 (A.A.) - Yunan tebll
(Devamı S üncil sa:rfada) 

dırlar. I n1csateh Liberator tipinde ağır bombar-
~ _,.,) d.Jman. tayyarel~ri oJup Kalifoı-n,yada 

Bugün üçüncüde 
GÜNÜN SULTANüŞŞUARASI 

Osman Cemal Kaygılı'nın 
Nefis bir yazısı 

San Dıego =ıebrmde Cossolitated Airc .. 
raf_L Corporation fabrikaları taraiınd 
irnal edilmiştir. Liherator tayyareleri~ 
met~e uzunluğunda tek satıhlJ tayyar;
lerdır. Kanad uçları arasındaki genişli
ği ~4 metrecHr. Bunlar 1200 beygir ktıv
ve_~de 4 tane Pratt W.itney motöriı ile 
mucehhezdir. 

-....._ ................ ...,..,._.. .................... __ ...... __ . -..... .............................. .....,. ............ ~ ........... ---
G ü Nü N TENKİDLERİ .. 

HEDEF 
Yazan: Selami İzzet Sedes 

Hedef İngilteredir! 
Bir buçuk yıldanberi devam 

eden harp Polonya içlcrile Bal· 
tık kıyılarından Atlantik sahil· 
lerine yayılıp Karadeniz ve Bal
kanlara indikten sonra da hede
fini kaybetti mi? Çckya, Polon
ya, Norveç, Holanda, Belçika, 
~an i3 sa~e ve sade İngiltereyi 
ımha edebılmek, İngiltere İmpa. 
ratorluğunu parçalamaf, İngilia 
hegemonyasını sıfıra indirmek 
için is.tiliı edildi. Romanyayı, 
Bnlgarıstanı Alınan nüfuzu al
tına sokmak da İngiltereyi daha 
kolaylık!ı. mal:h'.ıp edebilmek 
için değil midir? Bugün Yugos
lavya sıkıştırılıyorsa, bu gayenin 
bir an evvel tahakkukunu temin 
için sıkıştırılıyor; İngiltereyi 
yok edip dünyayı rahata knvıış· 
turmak için... Mihverin hedefi 
tektir: İngiltere! 

1813 ve ondan sonra yarım a· 
sır tükenmea bir !cin, yatışmaz 
bir garez ile Fransayı yutınıya 
uğraşan Almanyanın o zaman 
da hedefi tekti: Napoleon! Al
manya o zaman da hedefinin 
Fransa değil, Napoleon olduğu
il• etrahnı et kadar iııındınnq. 

tı ki, Fransac!a bile: •Gördünüz 
Y~ Frans~.)-'a değil, İmpatatora 
hucum edJyor• diyenler meyda. 
na çıktı . 

. Acaba bugüu de Mihverin in. 
gıltereden başka hedefi olmadı· 
ğ'.'1a sahiden inanıyorlar mı? in. 
gıltere mağlup olunca Alınan 
~rd~ları yerle~inc çekilecekler, 
;)'enı nızanı ırulletlerin istikbli· 
n~ hürmet edecek, Avrupa bu· 
gune kadar görmediği bir refaha 
kavuşacak, alem me.'ut olacalı 
mı sanıyorlar? 

İstila ordularına: •Buyuru· 
nuz!• demenin böyle bat;! bir 
ta,avvura kapılmış olmaktan 
ba~ka sebebi bulunamaz. Batıl 
bir tasavvur diyoruz, çüukü: 

•Gelecek milletlerin mukad
deratının ne olncağmı bilmiyo
ruz; fakat Prusya militarlıması 
plip gelirse, mümtaz sınıflar 
yok olmıya mahkumdur i-t·L.Fl 
db'" ,,,ıa 

e ugun artık tapınılmıyaıı 
Tanrı.lar gibi unutıılup gider. 
~~asıle insanların, tabiatin ve 
Ilalıların tahmil ettikleri köle
likten kurtulmak için asırlarca 
çalışıldıktan sonra tekrar ve U· 

zun zaman gülcşmek lazım ge
lecektir .• 

Diyen doktor Gıısl2ve Le 
Bos:un. bu h\lkmünde yanıldığı. 
nı ıddıa edecek vaziyet ıı:örın .. . 
10~ u 



SAYFA-2 

f ~ev ~-v~li~ Nedir? f~n_:~f~~\i 
1 Celaleddini Rumi Kimdir ? 1 or~uıar - ~ (Darlan) ın azmi 
L:.:=.: J ara..ndaki lark 

yazan : ZIYA ŞAKIR Yugoslavyadan gelen haberlere 
- ~3 - göre Yugoslav milleti Üçlü Pakta 

- Gerek tenhada ve gerek mey- , maması için, kendisine kimin lıa
danda, gerek gizli ve gerek aşi.kir lef olabileceğini düşünüyorlardı. 
tla rak, Ce11Jb1 Haktan korkup çe-ı Nihayet içlerinden biri, bu me
ltiumenizi tavsiye ederim ... Az ye- selenin ağlayıp sızlamakla hallolu
aıek yiyiniz ... Az uyku uyuyunuz-. ' naınıyacağına hükmetti. Kalbi bi-
1\z söz söyleyiniz ... Günahtan ve cap ve teessür ateşlerile yana ya
ısyandan içtınap eyleyiniz ... Oruç . na; 
tutmaya ve namaz kılmaya devam 1 - Ya Me~lini!.. Sizin hılilet 
ediniı .. Her an, nefsinizin arzula- makamınızı JJ&'ale, liın münasip
rJDJ kırıruya dikkat ve ihtimam !ir? .. 
cösterinis. .. Herke>fen gelen cefa· Dedi. 
ya karşı, metanetle göğüs geriniz... (Hazreti Mevlina) hiç tereddüt 
Ahlik düşkünü sefihltrle ve idi etmeden: 
ıümreye mensup kimselerle görüş- - Çelebi Hüsameddin_ 
meyiniz ... Ancak, kamil ve salih in- Diye cevap verdi. Ve sonra, §11 

sanlarla sohbet ediniz ... Çünkü; in- sözleri de ilave etti: 
sanların en bayırlı,ı, insanlara fay- ! - O, halüei Bakılır. V& (Cü· 
da ve menfaatleri dokunanlardır ... neyd)i zamaıtdır. [1] 

girmiye muhaliftir. Halkın bütün 
ümidi ordunun Alnıan tekliflerine 
evet demcmesinde.. 

Milletlerin hürriyet ve istiklilin
de orduların rolü ve hadiseler hak
kında görüşüyorduk_ Nanemolla: 

- Bugünün en mühim un•nru 
şüphesiz ordulardır_ dedi ve sözle
rini şöyle bitirdi: 

- Bu ordudan maksat İtalyan 
ordusu gibi kalabalık, fakat yor
gun ve harp istemiyen ordu değil, 
Yunanlılar gibi az fakat imanı sağ. 
lam, davasının manasına ve hakkı
na imanı olan billetin nüverini teş
kil eden onlulardır. 

İşte şimdi Yugodav ordusunun 
hangi tip ordu olduğnnu anlıyaca· 
iız... Sözün en hayırlısı da, az ve luı;a / Bo cevap, herkese derin bir hay

•Öylenip çok ve geniş m ana üade ret verdi, Çünkü ilim, irfan, fazi. Tiirkiyenin 
edenidir... İşte, size tavsiyeler.m , lct, dirayet ve kiyasetle en yüksek vaziyeti sariJııir., 
hunlardan ibarettir. mertebelere •·asıl olmuş bulunan Son siyasi ve askeri faaliyet ara-

Bu (vasiyet) etrafında, büyük oğlu (Sultan Veled), lam kırk d~ sında kulaktan kulağa soruluyor: 
kü çük birtakım sözler söylenıni§ kuz yaşında idi. İn ve istihkak ile, _Bizim vaziyetimiz nedir? 
ve yazılar yazılmıştır. Bazı zevat, ! pederinin mualla mevkiine onwı Nanemolla: 
Hazreti Mevlana'nın bu va•iyetini J geçmesi lazım gelinlL _ Bizim vaziyetimizi anlamıya-
şerh ve izah etmİflcrdir. Bazıları Eshaptan bazıları, tereddüt etti- ca1ı: ne var?. dedi ve §Ullları ilave 
da, evvelinde ve yahut sonunda, fer. Hastalığın zalim ateşleri ara- etti: 
bir dun bulund~ıuıdan IM;b.seyle- sında, (Hazreti Mevlina)nın suali ı _ Türkiye hiç kimsenin malm-
ruişlerm. yanlış anlıyar~.öyle ~":.cevap ~e da, toprağında, emniyet ve istik-* mukabele ettıgıne hükum verdi- j Jüinde gözü olıruyan devlettir. 

Mevleviler &leminde, bu (dua)- , ter. Suali, üç defa tekrarladılar. Harp haricidir. Fakat bütün bare
nın büyük bir ehemmiyeti vardır. Fakat ayni cevabı aldılar, Ve o ııa- kitı takip etmekte ve icap eden 

Hazreti Mevlina'nın güzide es- ı man; tedbirleri almaktadır 
babından ve o devrin fııkahasın· - Mükerrem mahdumunu, Ba- Ve herkes şunu ·bilmelidir ki 
tlan (Saraceddin Fak.ıh Tatari) ri· ı' haeddin Veled hakkında ne huyu- kimsed ·· ·· 1 T" k" e gozu o ıruyan ur ıye 

vıyet eder ki; (Cenabı Mevlana) rnlur?, kendi,ine dönecek gözleri oymak 
bu hastalık günlerinden birinde · Dıye, sormıya mecbur kaldılar. kudret ve kararındadır. 
kenclisine yatağının yanma yaklaş. Hazreti Mevlana, insafsız hüm-
masını işaret etmiş. Ve sonra; manın ıztıraplarına rağmen, tatlı Kaıara dair 

- Sana, bir dua öğreteceğim. tatlı güliimsedi: •Lüks ka~ar• sözü çıktı çıkalı 
Gerek darlık ve gerek genişlik gün- - O, bir pehlivandır. Onun, va· bir •kaşar• tutturuldu, bfil devam 
!erinde, bo duayı ok:u:ıruya devam siyefe ihtiyacı yoktur. ediyor. 
et. Diye, mukabele etti. NanemoUanın fikrini sorduk. 
Demiş. Ve sonra, beş kısundan (Cenabı l\.levliiniı)oın, oğlu (SuL Östad: 

münıkkep olmak üzere bir dua fa- tan Veled)i (pehlivan) diye tav· ı _Kaşarlık para etmez. Biz nice 
lim etmiş. . . Yazılarımızı uzatmış sif etmesi, onun bir irfan ve fazilet· kaşarlanmışlara pabuç bırakmaıru
olmamak için biz bu duanın arap- kahramanı olduğuna kanaat getir- §17.. dedi ve ilave etti: 
ça ioomını tayyediyoruz. Ve mea- mi~ olduğunu bildirmekti. O kud- _ eunu bizim kadar kaşarlar da 
ıen tercümesile iktifa eyliyoruz. retı kazanmış olan bir şalı&iyetin, bilir .. 
Duanın meali, şudur: • nasıl olsa • layık bulunduğu ma- M. K. 
- Yi Rab!. Senin için teneffüs kamı ihraıı etmesi, en tabü bir key- -------- - " ---

ediyorum. Ve nefsimi, sana ema- fiyetti... Hazreti l\.lev lana'nın, bu 
ıııct etliyorum.... irs ve istihkakı nazarı ehemmiyete P OLI S 

ö ... ·- = 

V azif edeki memura 
hakaret eden genç 

i "'\I Yazan • j 40000 çuval ,.,rol. H. Sükrü Bahan 

1. h l" 1 n::=' ransı.ı: Başvekil ve BaJCa Ve ge ıgor U- riciye Nuırlığı vuif~ 
_.,....._ ııi birlı:a~ umandanbe<• 

Dün asliye yedinci cezada, 
hir ay hapse mahkum edildi 

Elmine adında gene,. bir kadın <'~- ı liyen polis memuru duymuş, yan · 
velki gece Harbiyeden bindiği tram !arına gelerek müdahale etmiş: 1 
vaydan Fatihte tramvay durağında _ Gece sükfuıeti ihlil ediyorsu.. I 
inm~, Çarşam~ya gitmek üzere muş, bu 00 gençten biraz sarhoşca 
otobus beklemege başla~tır. Ay- 1 k . alcis' Mehm d Rıza 
ni tramvayd~ bulunan i:ki genç de 0 an şap. ~ ım . . 1 e 
Fatihte inmişler, kadının etrafında lan şapka ımalcısı Mehı:ned Rıza 
dönüp dolaşmağa başlamışlardır. jMar, memura hakarette bulunmuş
Emine bir müddet bekledikten son . tur. 
ra, orada köşedeki muhallebiciye ! Mebmed Rıza, hakkında tutulan 
gitmiş para bozdUl'muş, bunlar da zabıtla dün adliyeye verilmiş, asli
kapıda durmuşlar, Emine muhal - / ~ yedinci ceza mahkemesinde mu
lebiciden çıktıktan sonra tekrar et.. hakeme& yapılmıştır. Şahid olarak 
rafında dolaşmağa ve bu sefer, işi- ' dinlenilen Emine hadiseyi yukarı.. 1 

tebildiği şekilde kendisinden bahse daki şek.ilde anlatnıış, şahsen ken
ve bazı uygunsuz sözler söylemeğe disinin davacı olmadığını söylcmiş
başlamışlardır. Emine, bir aralık: tir. 

- Artık beni rahat bıTakın .. işi· Mahkeme, Mehmed Rızanın va-
' nize gitsenize! demiş, iki genç de: zife halindeki memura hakaret et- I 

- Biz size ne yapıyoruz .. kendi tiğini sabit görmüş, bir ay hapse 
kendimize otobüs bekleyip konuşu- ve otuz lira para cezasına maltküm 1 
yoruz .. demişlerdir. etmiştir. ~hmed Rıza, kararı mü-

Bu suretle aralarında başlıyan teakip tevkif edilerek tevkifhaneye 
miinaka~ayı. o civarda nokta ıbek - gönderilmistir. 

Port-Saiddeki kah-
relerin on güne 
·cadar geleceği 
"tahmin edilior 

f'ort - Said"de bulunan 40 bin çu-
val kahvenin memleke -

'lize ithal edilmesi için 1,5 ay
uanberi yapılan teşebbüslerin 
miisbet bir surette neticelendi.. 
ği öğrenilmiştir. Şehrimizdeki 
İngiliz <consoloshanesi Kahire -
deki İngiliz kontrol bürosuna 
Londradan emir verildiğini bil
dirmiştir. 

Port - Said'de!ki kahvelerden 
30 bin çuvalı bir Brezilya va • 
purunda bulunmakta ve şehri.. 
mizdeki Brezilya kahve şirke -
tine aid bulunma!l<tadır. Müte -
baki 10 bin çuvalı da birliğe a -
iddir. 

Bu kahvelerin 10 gün içinde 
memleketimize ithal edilmesi 
kuvvetle muhtemeldir. Şirke -
tin kahvelerini getiren vapur 
limanunıza giren ilk Brezilya 
vapurudur. 

Külleme hastah- Veresiye mensu - Münakalat 
ğına karşı kükürt catta kôr nisbeti vekilimiz 
Bu hastalığı önlemt.k Mürakabe komisyonu 

için tedbir alındı yeni bir karar verdi 
Bağlarımıza arız olan külleme Yerli yünlü ve paımıklu mensu-

Trakyada demiryolu 
işlerini tetkik etti 

hastalığı ile mücadele maksadile catla, yerli yün ve pamuk iplikle- Evvelki gün Trakyaya giden 
Ziraat ve İk.tıf;at Vekfil.etleri işbir- tinde toptancı ve perakendeci sat.,. Münakaliıt Vekili Cevdet Kerim 
Lıği yaıpmışlardır. cılann k.ir hadleri Fiyat Mürakabe , 1ncedayı, buradaki tetkiklerini bi-

Bu hastalıkla mücadelede en fay- Komisyonu tarafından tesbit ve ı tirmiş ve şehrimize dönmüştür. 
dalı ilaç olan kükürt ist.ihsalimizi ilin ~ti. Vekil, kendisile konuşan gazete-
arttırmak için icap eden tedbirler Toptancı ile perakendeci ara.,n- cilere şunları söylemiştir: 
alınımışllr. Öğrendiğimize göre İk.· da y~pılan muameleler çclk defa · •- İki gündür Trakyadaki sahil 
tısat Vekaleti Keçiburlu kii'kürt veresıye olmaktadır. Bu hususu ın- iskelelerinae tetkiklerde bulun
fabrikasında istmsal edilen 56.240 celiyen. F'.yat Mürakab_e Komisyo- dum. Buralarda işlerin tesrii ve de
t~~bak~ikürtü tamamen .Ziraa~ v .e- nu yem ıbır karar vermıştir. Buka- 'vam için alınması liizım gelen ted.. 
kiiletının emrıne lahsıs ~tmıştır. rara göre yerli yünlü ve paınu.klu bırlerı gözacn geçırdun. 

;f4a başlamış olan e•ki Balıriye 
1'1 azırı Amiral Darlan ilk m11vtifa" 
kQı'etini elde etmiştir. 

Jılalı1mdu.r .ki İn&'iltere ile Fraa· 
sa arasında hayli zamandanberi u
zayıp gi.ien bir abluka ibtiliıfı var
dı. Ahrıanya muhıısattsmı tam tut
mak emeliyle Büyük Britanya ka
binesi meşgul ve gayrimeşzul 
memleketlere hiçbir iaşe maddesi 
sokmak istemiyor. Halbuki Garbi 
Avrupanın kadın, çoluk, çocnlr, 
hasla büyük bir ırıda sıkınbsı için
de kıvrandıkları hemen herkesçe 
malfundur. Halli Amerikanın eski 
cümhurreislerinden ve bir aralık 
iaşe işlerile iştigal el=iş tanın~ 
nazırlarından Hoover Birleşık A· 
merlkada aç Avrupaya hububat.,. 
erzak gönderilmesi için şiddetli bir 
propagandaya giri~iştL Mister 
Hoover Alman taraftarı, dostu vei ya peyki değildir. Birçok Amerika· 
War gibi onun da muhabbet ve mu• 
haleseti Anglo Sakson İngilizlere
dir. 

İngiliz kabine•inin ileri sürdüğii 
mahzur bu iaşe vasıLalarının A\'· 
rupaya varması ya doğrudan doğ· 
ruya müstevlileri:ı eline geçmek 
suretile ve yahut işgal nnsurlarınıO 
halkı besleme vecibelerini hafif· 
letmek suretile bilvasıta Almanla· 
ra yarayacak \ c onluın taarru.ı 
ve mukavemet kuvvetlerini arttı· 
racaktır. Filhakika bu sö'1crde ha· 
kikatin büyük payı olduğu şüplıC· 
sizdir. Çünkü Avrupa memleket· 
leri bu i•tıb ı.ebcbile ellerinde:J 
avuçlarındaki gıda macBelerinill 
galip tarafından alınmasına şabıl 
olmasalardı bugün bn kadar muı· 
tarip bir durunıa düşmezlerdi. ııa· 
husus ki mevsuk rivayetlere gör• 
musteınlekelcrden serbe,t Fran••· 
ya h31a nakledilebilmekte olan gı· 
da meddelerınden beşte birı ~ ııı• 
Al1112.JJlara teslim cdiliyorıııU~· 

Kırk milyon Fransızın hayal "" 
mukadderatile alakadar bu mesel• 
karşısında birkaç gün evvel bıl 
B.ritanya membamın Ôt!dıği gjt>• 

•Kırk milyon Fran~ız.ın vaziytttın· Ya Rab! .. Benim ile senin aran· alnuyarak (Çelebi Hüsaınedclin)i 
da vasıta olduğu için, (Mcviaııa)ya hılilet mevkiine namzet gö , ter
müştak olurum... Ayni zamanda, ınesi ise, ancak onuu yüksek şah
seni çok zikrü tesbih eylemiye siyetine mahsus bir kadirşinaslık
inıkan verdiği iç.in, sıhhat ve ati- , tan başka bir şey değildi. Çünkü 
yette bulunmayı pek çok istiy~ ı (Saliıhaddin Zcrkuh)un zamarurı
rum. danıbcri talebe ve müridanın talim 

Yi Rab! .. Senin zikrini unuttnr-ı ve terbiyesi husu,unda büyük mu
mıya sebebiyet veren .. senin aşk vaffakıyetler göstermiş.. seneler· 
' 'e sevkini haleldar eden.. senin denbcri de gece gündüz pirinin ve 
iba.İotin in lezzetini hissettirmiyen mürşidinin huzurundan ayrılıruya
hnstalıklardan beni esirge... rak, başta (mesnevi) gibi muazzam 

Arkadaşını bıçak 
ile yaraladı 

Küçükayasofyada Liman cadde -
sinde 174 nuımarada oturan Halıik 

Özkaymkala Etem Özdöl kavga et. 
mişler, Etem Halüku bıçakla omu
zundan yaralamıştır. Etem yaka -
lanmış , yaralı hastaneye kaldırıla -
rak tedavi altına alınmıştır. 

Dığ~r ~aftan ·bu rakamın onu:muz- I mensucat ile yün ve pamuk iplikle-
deki Nısan ayında 58.640 toroaya 1 rinde tıoptancının perakendeciye 
çıkarılacağı ıbildirilmektedir. veresiye satışlarda vooesine göre 

Sarhot balıkçı bir lira para perakendeciye verilen ruın aza
mi yüzde 20 si toptancıya ait ola

cezasına mabkUm oldu 
caktır. 

Balıkçı Osman oğlu Bekir evvel- Satışlar, komisyon tarafından 

ki gece Gedikpaşada Garbisin mey- mürakabe edilecek, yeniden itiraz
hanesine giderek bir müddet rakı Jar vaki olursa tetkiki ile ımeşgul 
içti'.kten sonra sokağa çıkmış, bağı- olunacaktır. 
np çağırmağa başlamış, yakalana. 

Trakyarun bugünkü ehemmiyeti den ziyade, onlar da dahil 1ıld ugıı 

karşısında demırycılu işlerımızın halde, bütün Avrupa milletl~rı u • 0 

daima ve hiç ak.-;amadan cereyanı hürriyetini ve balw.ını diışünnıck 
ve icap eden istasyonlarda iş hac- icap ediyor• Bu hükıim ne kad~' 
minin genişletilmesi için tetkikler. doğru olur a olsun biraz seri ol· 
yaptım. Alelümum vazifedarların dugu da bedihidir. Balıu,us ki hr ' 
çalı§ma vaz.iyetlerini teftiş ederek hüki'ımet kendi memleketinin ' 0 

döndüm. Tetkikler.imin neticesin - mensup olduğu nıilletın mukaddc· 
de gıttiğim yerlerde görauıklerım- ratile daha yakından •ıe sıkı al•· 
den memnunum.• kadardır. Binaenaleyh yeni Fro0• 

Ya Rab!.. Nefsimi azdıracak.. bir eser olmak üzere bütün sünu
kalbiınde ibtira>lar uyandıracak batını kayıt ve tesbit etmiş olan 
saglık da istemiyorum. Eğer sağ- bir zatı kendisine halife namzedi 
lık , bende kibir ve gurnr uyandı- gö•termesi, (Hazreti Mevlana)nın 
racak&a, bana onu da verme ..• Sen, ne büyük bir Hakperest olduğuna, 
merhametlilerin, en rahim ve şe· en kuvvetli bir delildir. 

Ayağından yaralanlJı 

Galatada Şahkulu mahallesinde 

rak sarhcışluk suçundan dün adli - Halk tipi ayakkabılar 
yeye verilmiş, Sultan~ed üçün· Halk tipi ayakkabılar imal edileceği, 
cü sulh ceza mahkemesınde muha· " tcunduracılar cemiyeti tarafından yapı
kemesi yapıldıktan sonra bir lira · lnn dört tip kunduranın fiati mürakabe 
para cezasına mahküm edilmiş • bürosuna verildiği yazılmıştı. Fial mü· 

Münakalat Vekilimiz burada bir sız Başvekili Darlan ve halla ~ıa· 
iki gün daha kalarak Vek31ete bağ- reşal Petain bu iaşe meselesine ıııı
lı müesseselerdeki tetkik. ve te!tış- yük hır ehemmiyet atfetlıler . !IU" 
!erini bitirdikten sonra Ankaraya tün Amerika matbuat mümc.-.>ilit· 
dönecektir. rini nezdine davet rden Başvcl• 11 ' 

Mareşalın de buzurıle, ga~et J.•!I 

fikisin. Senin merhametine iltica * 
oturan Ohannes Şişhaneden geçer
ken şoför İslamın idaresindeki 

1885 numaralı taksi otomobili çar-

tir rakabe komisyon.-ıun bugünkü toplantı 
· sında kunduracılar cemiyetinin ayakt-a-
İnönü ııezgiıi bitmek üzere bıları tedkik edilecek, münasib görülür-

Galatasaraylıların aile ziyafeti ve sert beyanatta bulundu ve r.,~w 
saya müteveccihen yola çıkacoJı 

ediyorum, ya Rab... (HAZRETİ MEVLANA)NIN 
( Cenabı Mevliinii)nın bu duasın- İRTİHALİ parak sağ ayağından yaralamış, ya.. 

. •e halk tipi kunduraların evsafı ilfuı o-
Tepebaşında Şehir Tiyatrosunun lunaeaktır. 

Galatasaray spor klübü, her se- hububat ve tıbbi ecza ve süt ~·uslll 
vapurlara abluka hattını yarın•~ 
müsaadesi verilmezse bu gemıl<11 

lı"ransı.z donaıımasının eld~ k;ı.la'J 
cüzülerinin terfik edileceğini ,.,y· 
ledj. . 

da, çok yüksek hikmet ve samimi- Tabiplerin gösterdikleri bütün 
yctler vardır. Biç şüphesiz ki onun ihtimamlı tedavilere rağmen, artık 
ululıiyet dergôhına em•alsiz bir 1 (Hazreti Mevlilnii)nın hayatından 
aşk ile bağlanan ruhundan taşan ümitler kesilmişti. Yalnız muhi
en candan bir münacattır. tindekiler değil, ona kuvvetli ala-

* Hastalık, hergün- biraıı daha 
ğulal"yordu. 

kalarla bağlanmış olan bütün Kon
a· ya halkı, bu vaıiyetten meliıl ve 

muztaripti. (Daluı var) 

Bir gün, yine onun eshap ve pe· 
resti~karları, muhitinde toplan- (1) (Cuneyd), Abbasi halifelerinden 

) d B" af .. l (Elınıuktcdlr) zamanında <h korkunç 
mış ar 1·•• ır tar tan gozyaş arı ış.ken celcrle öldurtilen (Mansur)un ho-
döküyorlar~ diğer taraftan, onun j ~as ıdır . Bu Bağdadlı Alim, müslilman 
irtihalinden sonra bir ihtilat çık- mutasavvıfların serlerazıdır. 
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Yazan: Mahmut YESARJ 

ralı tedavi altına alU11lll§, şoför hak 

kında tahkikata b~nmıştır. 

Bıçakla oynarken 

Karagümrükte Hocadede mahal-

les inde 42 numaralı evde oturan 

Ahmed Bezircan ve kardeşi Muza!-

fer Bezircan adında iki çocuk oyun 

oynarlarken Ahmedin elinde bulu· 
nan bıçak kazaen ayağına saplana· 
rak yaralanmış, tedavi altına lın

mıştır. 

E 1• Erkek ayakkabılarındıın sonra kadın 
yanında yapılmakta olan p anadla 

rıe, Galatasaray Warla dastlarının 

iştirak: ettikleri bir aile ziyafeti 

tertip eder ve bu ziyafet daima pek 
muvaffaıkl'yetli olur. 

Taksimdeki İnönü gezgisi inşaatı <17akkabılan için de halk tipi ayakkabı-
lar yapılacaktır. Fiat mürakabe koınis-

bitnnek üzeredir. yonunun yarınki toplantısında bu buswı
Elektrik İdaresi ve Belediye Ma

kine Şubesi Müdürlüğü 1buralarda 
yapılacak elektrik tesisatı için pro
jeler hazırlamı.şlardır. Projeler, 
şehircilik mütehassısı Proot'un 
tasvibinden geçtikten sonra sür'at
le tesiısata başlanacaktır. İnönü 
gezgisi ve Tepebaşı Espliinad.J. Ma
yıs nihayetine kadar ikmal edile
cektir. 

ta alınacak karardan 50nra ayakkabıCl
Lar cemiyeti, kdm tipi hlk: kunduralan
nuı imaline geçecektir. 

Yeni tütünlemize talip çok 

Yeni sene mahsülil tütünlere en ziya. 
de talep gösteren memleket Almanya

Galatasaray ltliihünün ilu seneki 
aile ziyafeti 5 Nisan cumartesi ak
şamı Taksim Belediye gazioosu
nun muhteşem salonlarında veri
lecektir. Davetiyeler Galatasaray 
ıtlüWnden tedarik edilmektedir. 

dır. Tütünlerimize Almanyadan sonra 1 Masaları tutmak için de ş.iır.diden 
Mısır taliptir. KülliyeUi miktarda bir tü- gazinonun metrdoteline müracaat 
tün partisi Mısır içm yükletilmektedir. olunmalıdır. 

mış, işret sofralarında, 'bin renkte, Evet, bir cinayetti ve bu cinayet 'ediyordu. Arabadan indi. Akşam !ar arasında kör kör yanan bir kan
bin lezzette içki içereok 6aJbahlamış, müebbeden cezasız !kalacaktı? Bu güneşinin yollara serptiği parça dil gördü. Bfrden hatırladı. Orası, 
temiz, kirli her şekilde, her cins- fiilin ~esabını kiınkimden .. sorabi- parça kızıl, sarı ışıklar arasında ci· parmaklığına yırtık bezler, u~kur
ten kadın, kız peşinde hayatım, lirdi? Insanların kınlerı, hunınet • b •1 boı:t nl balı 1 tat. !ar, paçavralar bağlanmış, başu -

1.. · .. ·f b ' · edi · 1 · f ti il uh bbetle · b' var ag ar, a ar, çe ec und he d'lıni 1 genç ıgını, musrı ır rnırasy gı- erı. ne re er e m a rı ır lı b' h.. b.. .. üşt" c a p nezre ı ş mum ar, 
hı hiç düşünmeden yiyip .bitirmiş- kaynaktan akıyor, şeklini, istika- ır uzne urunm u. kandiller yanan bir türbe idi. Daha 

Hesapsız günahlarmm cezasınL çe- gCısteren bir tavırla, önüne haka- ti. Fakat .itte keuU.nin meczupluk 

1 

metini geçtiği satıh üzerinde.n alı. Trende bir şey düşünmek iste - fazla görmemek için başını içeri 
ken, bu sakat, malül adama, mü· retle atılan parayı sür'atle kaptı, tel5.kki edileceği nereden 'hatıra yor. m iyordu. Fak~ Bürhan Şevketin çekti. 
barek, mukaddes bir paye veren. İple boynunda~ geçirilm;ş, terden gelirdi? O, tıu hürmete. lay>k bir Günün birinde Bürhan Şevket karışık sakallı, boğuk kıs>k kahka· Bu, böyle gelmiş, böyle gidecek. 
onun ruhaniyetinden medet uman, ım.uşamba halını alm:'J b ir tori>arun, adam. mıydı!.. Tehlik.elı bır .m.ik· ölecek, kim bilir, belki de fakir ke· hal.arla ~ur.uşan aptal çehresi göz - ti! Öyle ya, kim bilir, memleketin 
kuvvetine sığınan ·bu biçare insan· içıne ko vd u Cemıl Kazını, onun rop .aiıbı etrafını zehırlıye zelıırliye el d t 1 a.k b ' k lerının onunden ayrılmıyordu. göze gorunur, görünmez, bir çok .. _ ' . · . . " • • . s er en op anac ır aç para 
lara haltıkati nasıl anlatacakt•? en kuç.ük bır haxeketıne kadar dik- yaşadclı:tan sonra hallı .insanlar,~- ile ona b ir türbe yapılacak! ... o_ J Rakibi? ... Kendisine tercih edi - köşelerinde. daha böyle nice mec • 

Artl!k, Cemil Kiızım için yapa- kat ediyordu: na .kendı aralarında lbır yer verı- nun yanındaki hoca, 0 baykuş göz- len adam. bu budala mıydı? .. Ha.. zubu ilQhiler yatıyor!.. 
c<ık bir şey kalmamıştı;; kalktı . _ Ne de iy~ alıştı~r! .. dedi. ı yorlardı. .. . . lü. l eş kargası elbette beyhude yatını yıkan, ezen, kalbini ~arça - * 
Hoca, hiılii. oturduğu yerden 00- Arabaya dogru yumdu. Üzerıne Temız, gunahsız ınsanların, bil- beklemiyordu. Lıyan bu aptal mıydı?.. Sadiye, bu Cemil Kazım, 

0 
gece uyuyama • 

murdamyordu: ağır bir gülle konulmuş gibi kaJ'oi ba6S3 elinde, dilinde şikayet ıkuv- Cemil Kazun, bunalmıştı. Ara _ aptalın uğruna mı mahvolmuştu? .. lllhŞtı. Bürhan Şevketi gördükten 
- Conluğu anladık ve !.ikin bu sıkılıyordu. Yolda hiç etrafıına bak- veti olm>yan zavallı masum yavru badan başını çıkardı. Tozlu, bozuk Bunu mu sevmişti?.. sonra Sadiyeye hak veriyordu. Sa-

derecesi olmaz... madı. Iarın bu cifeye el uzatınalan, ze- pa tika yolu üzerinde arabanın yağ. Dimağına hücum eden sualler, o- diye kocasile beraber yaşayamazdı. 
Cemıl Kazını yürüyecekti, ho- Zihni Buvhan Şevkette idi. Bur· bir, levs namına dünyada ne ımev- sı z dingillerinin gıcırdaması büs· na ba)'gınlık vermeğe başlamıştı. Bir kadının sinkleri ne kadar kuv· 

"a k~larını çatarak ihtar etti: han Şev~et! ~ir zamanlar Beyıoğlu-1 cudsa hepsini tatmış bu mülevves bütün s;nirlerini bozmuştu. Araba· 
1 
Başını pencereye dayadı. Birbirini vetli olursa olsun, b•.ı halde bir bu-

-- Haı.retin hediyesini ver. nun, Bogazıçının en şık, kibar, za- . ağızın salyalarını yutmaları, ku - cıya sordu: kovalıyan telgraf direklerine, ya • dala ilE', gece gündüz bir arada, bir 
Cemil Kazım, bu açık, teklifsiz rif geçinen .hu.v~ası kim derdi ki rumuş bir cerahatlen daha müs • _ İ st asyona yaklaşmadık mı? v~ş yavaş . akşam kar:nliğı çöken çatı altında yaşamaları imldln ha • 

d ı l encı !.ge hayret etn1.4'ti, cebin- Sovanlık koyunun çınar altı kere- tekreh olan, daima başkalarının ce B d k'ka .. b . katı sık , k:ıh seyrek agaçlı bahçe- rıcinde idi. Sadiye gibi, daima mu· 
k d .. - eş a ı surmez eyun. 1 1 . d t k t"k ık1 h't· t . · ı harek t ed b' den hır mecıdiye çı.karııralı: Şev e- vetine ıbağ aş .. ur ak oturan, ru- binde dolaşmı.ş bu kirli tırnaklı ere, pencere erın e e u ı ş ar ı ın esırı e e en ır ka • 

tin önüne aft>. O, hareketinin mA·jhaniyetinden medet wnulan bir jeli öpmeleri, pek büyük bir haksız· Dur in~-ceğiın. yanmağa b2şlıyan köşklere bakı _ dından bu tahammülü beklemek 
nasını .anlıye.rak, bilerek değil, öğ· ınec:rubu İlihi olacak!.. O, kumar lık. insanların kendi ken dilerine Trene daha vakit vardı, istasyon- yordu. lstasvoıılardan birinde tren /biraz fazla insafsızlık olurdu. 

· · · · · ce uykuı;uz kal- reva gördükleri bir cinayetti! da beklemektense yürümeği tercih ağır ağır yol alırken uzakta. aeaç- (Daha ""1") 

Bn ifade çok vahim bir lisan ;dı· 
Çünkü böylece lıu hal tahakJ.ıık <' 

• •• deftle lngili1 ve J- rH11>1:ı donaııııı 

··-· luı arasında bir müsademeye rou 
cer olabilirdi. Böylece lıir çarP'ş· 
ma çaresiz FransıL sıliUılarını ı•' 
feyerek veya islemiyerek. AlıW'p• 
yanın 1nütlefiki :ı-apardL 

Atlantik kat'i mücadelesinin b~ 
lamak üzere oldugu ve iki tar•1' 1 
da en uhk kunelleri bile ilılJI~ 
etmemek vazivetinde bulunrlu.ld' 
bir sırada bö~le bir neticeyi V~ 
dra biç de iyi göremezdi. ıı~ 1 

.. 
Amerika buiciy.,.,; de bu işle > ıf 
kından i~lenmiye mecbur ol_"'.~. 
ve İngilis dostlarını: bu §Brtlar •('•• 
de ablukayı biraz gevşetıniY:.ı 1, 
Fransa için hattiı yalnı2 işgal ~
nıiyen değil, işgal edilen a ~· 
sam için bile müsamahakar .ı:r 
ranımya iknaa ıRnvaffak olfl\,, 
tur. Amerika matbuatı sarah" 1• 
F. r ·1· ·,rb• ransa tara mı ı ttzam etnıt _ ısıt" 

lamışb. Bittabi bu erzak "'" el· 
vadın doğrudan doğruya Alfl111 ~ d<' 
lerine geçmemesi için ic•P c ıııı· 
~ekil ve tarzlar bulunacak "' 
bik edilecektir. . ·oılİ 

Darlan kabinesi böylece aL',0,. 

harekd battınm mükiıfatır• bi1 
· · ·er miiş bulunuyor. E•asen ,.ıg l'..-

sabada müstemleke işinde de ;ı...el
tain, Darlan ve Weyı:aııd "' .ıııl· 
lesi çok kararlı bir yol tntt11"" ,IY 
Hatti çok mümkündür ki .bu .ı•llİ 
lolı:a bafifleıt'osİılde .AJrı~;.....f 

(Devamı • UMa .. ., 
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~ SiY ASi ve ASKERi) 

iCMALi B •kt F b h Günün 

Macar Hariciye 1 M o T o R Matsuoka Mos- At1antik meydan mu- eşı aş. ener a - su)tanüşşuarasıl 
N k d M 1 t f h ar e b e S İ k ı Z 1 Ş t l ( 7 ) 1 OkUJnası, yaıı:ması oldutu halde 

az ırının H A R B 1• ova a o o o İngiltere Başvekili Mister Çör- ç eye g 0 attı b82lmeselelerdeanlayışıkıtçaolan 
b 

• J •• .. •• çil'ın .Atlantiık meydan muharebe- yaşlıca bir zat, dün akşam, !Mına 
e y a n a t J J e g 0 f U Ş Uy 0 r si. diye vasıflandırdığı deniz mü- - elindeki Tan gazetesinin üçüncü 

cadelesı· bu""tu"·n "dd til lb ı sayfasının son sütun ba•lıg-ını a"""-
llu~a p d d• k' (Baş tarafı 1 ınci saı·fada) , şı e e aş amış- f b h J'} M'l ., k" .,. .. -~. f{ Peşte, 23 (A.A.) - Macar ajan- raV 8 ıyor 1 : tır. A!manya İngıliz adalarUl!llll mü- • a Çe ı er ı lı umeye de bu şekilde gire• tererek sordu: 

>a . arıcıyc N;:ızır1 Bardossy'nin Alman- ---- Moskova 23 (A.A.) - D. N. B: Ja - ·k l - ·~ , . .. -k . . . - Bu yazıyı yuan dam hq,.,~ahatinden döndükten sonro mu- Deni... harbi nihai pon harkiye nazırı Matsuoka l\losk~ - na a esını kes_meıı: ıçın hemen bu- ce !erse şımdıden çekılmeleri daha hayırlıdır mi! a deli 
~!erinden birine yaptığı beyanatı .., vaya geldikten b1raz sonra Japon bü - tun denızaltı, ustu ve hava .kuvvet- .. 

. lınet<tedir. zaferde en mühim yük elçiliğ.nde Alınan basınının Mosko- lerini seferber et.miş vaziyettedir. Dortler kupasının son karşılaş -Jsev'k ve idaresini Beşiktaş e. - Ne müaaııebet? 
~i~lacar hariciye nazın şunlan söyle- • • • va mümessillerini kabul ctmıştır. Alınan denizaltılarının ve korsan malan dün Şeref stadında yapıldı. !ine al.mıştır. Fakat otuz be- - Bak ne diyor amma! 

ıtır: Unsurlardan biridir Matsuoka bu seyaıı.ate umıdler dolu . . E ühim iki b" t" . . . Ne d" , "•pt .. . . . !arak ıktığını söylemiş Hitler Fon gemılerinm bütün Atlantij!P ,.. n m maçı ır araya ge ı- •ıncı dakıkada ani bir Fener - ıyor. 
"•• 1~IDm görtışmeler gayet sam=ı bır Moskova, ıs (A.A) _ Pravcia ~bben~p ve diğer ~an rıcaliİe ta- ılıkları, hatta Am<!rikanın eııııUvet ren çdk güzel bir spor havası sa - hücumunda YS§ar sıkı bir şütle - Görmüyor musun koskoca 
ı.,,..; ınde cereyan etmiştir. Macarıs- . .. . .. lı - l · · ı ' h be bin akın bir · · t "lk J"" • · · yan ile d t • M h la . ve Macar milletine karşı Almen- gazetesı •Motor ilıa!'bl> .,aş g. a - nışacağından dolayı duyduğu esvıncı ü ... waı<,.... u~ ...... , b·· ... ~... .-- aya ş ey seyırcı op- ı go u attı. Şırndi vazıyet (3-1).. me e ya az ar Osman! 
~-'"' gösteı;ıen anlayışlı alakadan çok tında yazdığı bir makalede Mihver bildirıniş ve demıştir_ ki: l'ikan .kayn<tkları tarafından bııili- lanuştı. Bu sayı Sarı - laciverdlilere bi - diye bağırıyor. 
ı.ıı.'~hassis oldum. Almanya Macaris- devletlerinin muarızlarına niSbet- _ Du _devlet adam_Jarile y~ln.ız nltan~':= rilnıekte<lir. Amerikan gazeteleri Günün ilk müh.iım karşılaşması- raz cesaret vel"Jit.i§ olacak ki oyun - Bağırır a .. 
~ hakiki vaz· etini takdir tmekte bul dı.ılkl gı degıl fakat aynı zaman a 0 ar · t 1 ·· ' Akl b d 1 '· l.lac . ıy . . . e • - le nasıl 'bir vaziyette un a- ha sıkı temasa geleceğimi üınid ediyo _ bu vaziyet karşıs.mda ılıarekete ge- nı G. Sarayla Is. Spor yaptılar. 0- arz arına sut at verdiler. Otuz do- - ı aşın a o an ne diy• 
ıı.ı;, ar sıyasetındeki ıstil<rarla meta- ltlil d" .. .1 . b. . . "_ · . . • S lo ılı! b lad kuzunc d kik d k"" ük" Fikr · böyle bagır" s ? 
eq·"'. ve makul hattı hareketin takdir rmı ta e ıyor. . . rum. Bilhassa üçlu _pakt ı e bır ırımıze çua.ıesını şıd.det ve ıısrarla biıku- yuna arı • rmız ar aş ı. . .. -~ .. a. a a uç eti». ın. 1,ıı~ığin; müşahade ettim. Bu, memle- Bu gazete Ingiltere ıle Amerika- bağlanalıdanberi .Hitıer ve arkadaşları- metten isteıneı<ted.irler. Gazeteler, 1 Fakat derhal Eşfağın ayağından bır şutunu direk kurtardı. - Öyle ise bira:z aklından zoru 
l;'~ cenubi Avrupanın inkişafında nın maden ve petn.ı stoklarına le ıyıce tanışmagı kendıme bır vazife lngıltereye silah ve mühimmat; topu kapan İs. Sporlular G. Saray İlk devre (3-1) bitti. olmalı! 
ı .. -on ve ıeretli b" lmak fı d . akaml zikred ek bu ba- tellıkkı edıyorwn. ·-'-· . 'kal . kt 1 I"ki . - Sen, bu yazı ta "'' ve . ır unsur o rsa- aır r ar · e_r .. . . Bu akt, Japon harici. siyaseti için, tewuyatı yapacak olan vapur kafı- ı . esme a ı ar. noı devreye başlanırken her. mısın! yı yaıı:anı illi' 

.\Jll"l~kMatir. iln b u . . j kııından Mihverin gayrımusaıt va- Japo;,.,un ılmdiye kadar iştırak etti- leıerinin Amerıkan hmcp gemileri Ilk dakikalar karşılıklı hücum - keste şu düşünce var: Acaba Fe • 
i!tr; car m ase e erının çok . ... or ve .. . . . . - Tanırım! ~.,"'esaslara istinat ettiğine kani olarak eıyette bulunrlugunu yazıy ği enternasyonal vesikaların en mühim- tarafından himaye edilmesini iste- !arla geçıyor. Her ıki tarafın da ner canlanırsa vaziyeti telafi ecle-llıleketime döndüm. diyor •ki: . mını teşk!J eder. Bazı kimseler, Alman- mektedirler. Eğer Amerika buna mühacianleri müteaddid gol pozis- Mlil\1Jli? - .Gerçekten kaçık mıdır? 

B u.lrabil Almanyanın In- yaya ve Italyaya şımdl gıderken husu- k . h . . dil - Eskiden gayet akıllı bir zattı 

D 
. una ım. .. ta- si niyetlerim olduğunu iddia ediyorlar. arar verırse arbe doğru bır adını yon~na gır er. . Fakat bu düşüncenin ne kadar f kat d , giltere~ rusbetle ruchanlı o~an . Halbuki yegane arzum bu iki memle - daha at:ını.ş olacaktır. Hatta bu ıka- Nıhayet dokuzuncu dak&kada de- yersiz olduğunu bütün ikinci devre a sonra an kaçırdıysa bilmem! Onanma Ve rafı, harpten evvel h?"'.ladıgı h~ ketin şetlerile bu!ışnak ve onlaıla ta- rar.n Ameri.kayı harbe sürükleme- marke vazi!ette topu kapan. G. -~a- imtidadınca gördük. 1''enerbahçe _ - Hayır, mesele nerede biliycr 

d 
madde stoklarının jcianilen eli ~ nışmaktır. . . sı çok muhtemeldir. Çünkü Hitler ray sol acıgı bomba gıbi bır şutle inin meşhur oyuncuları ortadan yok ~-~-un~ Ser!evhanm tı'haflıf;ını or u için tında ·bulunması<lır. Bu stoklara!§" :tsu::u_bu ır'yahatid ~an _ve I . son nutuklamrı.dan birinde İngilte- ilk golü attı. oluverdiler. İstanbul şampiyonu gorunce merak edip altındaki 'a-

(B 
• • gal ettiği memleketlerdeki stoklar yapy~~ıru b,:;:,, e~=.di a;z~l.;::nn~ reye gelen her gemiyi batıracağını Nihayet is. Spor da sağdan inkl- ıbu devrede .. Fener kalesine tam zıyı tam üç defa okuduğum ha İde 

•· aş tarafı 1 ıncı sayfada) · · ım· t" " ' ·· l · · 1 af · ·· C"h dı bir şey dnlamadım rl d "~e geı· . • . • . . da ınzımam e 1§ ır. . . . . . uyduğunu, ve bu vesile ile Almanya ve soy em..I§tı. Amerikan donanması ı Ş eden bır hucumda ı a n a • dört gol daha sokarak maçı (7-1) ---. oıı aıı ogı-u nlıııaııı ırmenı'? akila':'e bı: sıyaset Binaenaleyh~ denız har'bı ,Italya hakkında. ııruısen intibalar toplı- himayesinde İngiltereye malzeme yağile beraberliğe kavuştu. Ve va- /kazan.dı.. dürüst bir mana çıkaranıadıuı da 
llony asından ıbare:ıır. Eger Ja - nihai zaferde en müıhıım unsurlar: yacağıru ve bu iki ~vletin zafere gi - taşıya<:ak vapıırlar:m batnı.ılması 

1
ziyet (1-1) olunca her iki ta:kım da I Şahıs üzerind .. . ondan .. mesela yazının baş tarafın-

tığı::; Almanya ve Italya ile yap- dan biridir. Maamafih muharebeyı ~erkerı ::,:f ı:: gördWtlerine bakaca • ise Amerikan donanmasının rnüda- j azami bir gayret göstermeğe b"§ - ı yelim ki· Fen e t~rma~ :yli- da ben bundan bir ay önce ak-
ie~ahedeye istinaden harekete kazanacıı!k olan esas uu;ur adam: gını soy •• ~ ·• • hale.;ini ve dolayısile Birleşik A- !adılar. lacak hi~ __ er ımın a çı arı • lımı, fikrimi Allaha emanet et-
l;ı harhe ol?_rsa biz de iki Okyan~- dır. Nihai zafer en Ç<Jk. ve en ıyı Dun ıki ceset merikanın harbe girmesini intaç e- Yirmi dördüncü dakikada Sarı - Eğer sa:ı ~eFJ~ ~t.ı oyu':'~ :uar~ n:;iştim de o zaman herhes brni 
~~il"ld fiılen başlamak _mecburı- mütehassısları cla:'~ aıttır. Bır tay- . . deceği taıbiiıdir. siyahlıların üstünlüğü göze çarpı - ıne b acıve er mı . alaya almıştı diyor; daha sonra 
bir o::__ kalacağız. Halbuki ancak yarenin ;mali 14 ila 16 ışçının bır (Ba~ tarafı 1 ıncı sayfada) .. . . . yor. Fakat sarfedilen bütün gayret. ye u kadro. v_e bu tertıble gıre- kendinin çember sakalından, mat~ 
latq""'Yanusa mahsus bir filomuz sene çalışmas:ını icap ettirir. Al- çocuk cesedi görülnı~, hadiseden Dıger taraf~ Mihverın ~erı- ler bir netice vermeden ilk devre. ceklerse_ yerleı:nı Vefaya b.ıraka • ruş kellesinden bah·,ediyor, en so-
IQş., il", Maamafih harp gemileri 1 manya uzun zaınanlardanberi ~n- jandarma hı>berdar edilmiştir. Der- kaya karşı a:d gı vaz.ıyet gıttık_ce böylece (1-1) berabere bitti. rak çekılmelerı daha haym.ı ola • nunda da n.ıinıütcnahi canı sıkılan 
~~- \l derece sür'atle ilerlet - ı düstrisini tayyare ve tank imalatı- hal Müddeiumumiliğe de haber ve-- sertleşmektedir. Amerikanın İngil- İkinci devreye İs. Sporlular baş- caktır. bir adam parkta uyuyor fıliin u. e-
~l ':Yiz ki yakında bu husustaki na bazıxlaml§tll" ve adam wısu'."u- rilıniş, Müddeiumıı.milik tah.ldkata ::r~y.e yardım __ kanununu "-"~~· e: !adı. Fakat derhal bu akını durdu- FARUK ERER rek yazıyı bitiriyor. Hani bü;un 
b~t~gu te~ edeceğiz. Bununla nun ehemmiyetini tamamıyle mud.- geçmiştir. Çocuğun boğazındaki ışın~ ıbır turlu hazmedemedilclerı ran G. Saraylılar mukabil akınlara y yazı, aşağı, yukarı bana bir deli 
'ier mı~et!en har~e girmesi is.. riktir. ıpın ·belinden de do~. olması ani~ 1nıaktadır. . . . başladılar. ugoslav saçması gibi geldi de ... 
taı"l> s değildır. Bugun mill~tten b.ır cınayete kıırb:_ın gıttıgıne . de- Bır Italyan gazetesının aıans tel- Dördüncü dakikada is. Spor a _ . . - Serlevha da zaten yazıya pek 
İi~ve onun tarafından tasvıb e- B ulgar harbiye !alet etmekte oldugundan tah.kika- graflarıle verilen mutale~ına. go- leybine yirmi beş pastan bir frikik (Baş tarafı 1 ıncı sayfada) uygun değil mi? 
dalıaJe olan. şey, şimdilik harb~ mü nazırının nutku t~ ehemmiyetle devam edilmekte- re, Miılıver , Amertkayı şımdiden , oldu. Eşfak'ın hafif ·bir vuruşile "'. a- ı ve aleyhte ber hangi bir rey dermeya- - İşte beni asıl şüphelendiren 
teııir tle iktıfa etmesınden ıba - dir. harbe gırmış saynıa;kta ve bunun leyi bulan top kalecinin elinden ka.. nında ıçtınap _etmiş_ olmalarıdır. Başve- de<> değil mi? Serlevhanın yazıya 
Qı""'_· Bu hal, bugün için harp ila· Sofya, 23 (AA) - D.N.B.: Cebinde !bulunan bazı vesailcten, karşıl:ıklı bır kıt'a ablukası. olaca- -1 1 dı lkHi _bu .. yolda ıstinkafa sevk eden sebep ve yazının da serlevhaya uygun 

. .,,.n d h .. . . ı1m . . . .. .. İn ilter . Lk ı1 çınca ag ara yuvar an . guz onundeu U2ak tutulmaması icabed im 
J a a faydalı ve mu~ssırdır. Radyoda •ordu saati>nin aç a- bu .genem Hilmi oglu Dundar is- gını, g e A:kıdenızden ç · ar - On dördüncü dakikada Süleyma- münlın bir amildir ki da e.n ° ası.. 
'l'n~NLARIN TEHDiİDİ . 

61 
münasebetile bir nutuk irat eden minde olduğu ve _annesile kavga dıkta? S?~a da iktisadi abluka ve nın bir şütünü bu ..efur de Sai.ın n_ras.~da gittikçe b~en °:::ı.:.::.ı: Adamcağızı meraktan kurtar· 

lııi;-~Yo, 23 (A.A.) - Haıfuıye Bulgar Harbiye Nazırı General ederek Bıırsadan Istanbula geldiği, har.bın ılfınihaye devam edebılece- elind k dı To -ıa da f.ikrıd.ir. mak i:;in izah ettim: 
ııık'.~ Anami, Diyet ımecl.isi ko- Daskalof, Bulgar milletinin sulıhü anlaşılmaktadır. Yapılan talb.kikaL 1 ğini iddia etmektedir. Bu iddiaya 0 en takrçır ·b rapb ag rl · · · i'ki Betgrad, 23 (AA) - Reuter: - Bu yazı bir münakaşz yazıs,_ 
' -,oııu .... d . h Dk - . . . d . .. ilik h d f" İn . ··~d yun e ar e ere o unca Ba"---• da '<ııo onun e ıza at verer~ sevdiğini fa!kat oografı vazıyeti o- 1 ıa Dundarın bir müddettir Istan- gore e e ı gilterenın ""' e- t k d al"b" t" tem" d bil -=.ıaı· . Enternasyonal hukuk ve dır. Siz meselenin künhüne, gıd:şa-
ıı.ı . ~Yanın Şan-KayŞeke müzahe-- layıısile dalına mücadeleye ıhazır · bulda bulundug" u lbir sinemanın nizden çııkarıılıınas:ı teşkil etmekte- a kım. . a g -

1 ıye ~ b şlına.dıle e - ~"._1<uku esasıye _stadlarının en eskisi o- tına, öncesine viikıf olmadıgın.1>1 
I ıçlıı 

1 
cak b""tün t bb"" . . . • d" me ıçın ugraşmaga a ar. ~•ve son yırı:ıu senedenberi Sırbistan- . eı-~ ll:t' Y~pı a u .. ~şe. us- bır ılıalde !bulunmak meci>urıyetın- sahnesi altıncla ve bazı kahvelerde ır. Bu ımücadeleden G Saray Meh- lda çok büyük manevi bir nu.tuza malik ıçin bu size öyle geliyor. 

luııı~r ~ olaca~~ soy eıruş ve de olduğunu ve bu sebeple Bulgar_ yatııp kal'ktığl anlaşılın.ıştır. Diğer taraftan Berlindedti Japon med Ali ve Bülenclin ·a a "ile a _ bulunan Profesör Yovanoviç, Kral Naibi - Ne münakaşası bu böyle? 
.l\" .... 1 il.Alt ve edtıııiştırd: . J !arın sert insanlar olduklarım söy- Cesedi muayene eden Adli.ye askeri ataşesin:in İngilterenin isti • tıg"ı iki sayı ile galip mz;ak ~paçı Prens Paul tarafından kah~ edilmiştir. - &ki ve yeni şiir münakaşası: 

~tıı """Ve ne erse esın ltipıl)nya l . -"-' . . .. l ib"t" · l" ,,.... )Prens Paul ile beraber tekili edilen an Yaaa d ki b ·· k ; ,,,__
1 

. . hail" •d eIIll§ ve ..,...erını §OY e ı ıııınış- dak:i:Qru Enver Karan ölümün ih- asına Mayısta başlanacağını ha - (4-2) kazandı. Jaomanın muht lif hüküm. _ 1 . . t . - - .. esene u muna a-
''"'-ı:·::= esının ıne evam e- tir· t· k til uk 1 .. . . be . . . Ge • e erını te kik e- şanın halli bugun·· un·· S it" .. _:'"<tir B ta 1hiÇl> _ . . ına sure e v ua ge digını r vermesı garıptır. ı;en se - B 'k F den Profesör Yovanov" b hillı:"" 1 . , U anuşşua-
Qllbi ~- ~ ı~u_husııs "'.: "':_ .'B':"'dan dolayW.ır ki Bulgarlar tesb~t etmiş, defnine ruhsat ver- ne Ağustos ayı dçin yapı - eşı taş - e ner bah ç e 1 k_aouı et?>ek.le Yugos"'.:;,.,;:,, btu:':.1~ ras.mdan bekleniyor! 
~Ilı!% ıdı onünde boyun ~ lyı ıbır asker olmU§tur ve Bulgar ! IDl§tır. lan propagandanın Şlmdi de bu İkin . F 1 B ik <r_yasetJ.nı terk edeceğini ve mihverle - Kimmiş bugünün SultAnüş-

. milleti arasında askerliğe karşı hu,. .HASKÖYDE BULUNAN CESED ! senenin Mayı:sı için yapılmakta ol- 1 'ında ~ynı manaçdı. eBneı;,~t eş taş para. lbırlcşmış olacağını tebarüz ettirm~tir. şuarası? A 1 k . . ·· ... n;ı,. lb" ,_ d ~ .. .. .. v eşJ.A aş maça e - Ogrenıldığine gore dun akşama ka y· 1 h .t"\tna VU t U ta susi bir ıstıdat ve büJ ~ >r şev... Hasköyde duran Hüseyin kapta- ugu gorüluyor. * . ralı Hıristoyu da alarak Ç<Jk kuv _ dar, müstafi Uç n~ yeri 20 illi sÔ ıne ser. e:" ayı g.ös~ererek: 
vardır-: , , • • na ait yelkenli kömür kayığında 1 vetli bir kadro ile çıktı. Fener ;se Sırba teklif edilmiş, fakat bU:Uaıın hep- ı - Kendıs .ıd~n istimdat edilen 

fi: ıt·· OJaş tarafı 1 inci sayfada; ıngılız elçısının Tok- tayfa 50 yaşında Osman da ıkayıkta Karısının kapısına en mühim bir kaç oyuncusundan Ol nezareUeri red eylemiştir. Dün gece 
1 
Mazhar Os;:ıan. 

latı ,,ı.ıtebavv;ı şiddette [keşif ikol _ d k' t J ölü olarak bulunmuş, cesedi mua _ d mahrum · ~eç vakte kadar kabme bulıraııı baliı Osınan Cemal Kaygılı 
~ •e to yo a I emas art yene eden adHye doktoru Enver ayanmlŞ 0 . F'e b 1 dı D--'-al I evam ettiğinden dolayı, Yugoslav dev- ---------
it tıı"'~ PÇu faaliyeti olmuştur. . . .. .. . . ,. 

1
. . . 

1 
. ; yuna ner ' aş a · """' a - et adamlarının, en erken pazartesi gü- bUi telif bir anlaşmanın akdi arifesinde 

't· ""'ar esir aldık Tokyo 23 (A.A.) - Domeı aıan- Karan olum sebebının katı surette Ter ikçı Abdu lah Akşahin ev • kına geçen Beşikt~• müba-•-•-ı· nündeo evvel Vlyanaya b _,_ ed . bulundu•um . dik B •ı. ı · • .. · . . . . k l . . . -s- uıu:ıuc.ı. a,~et etni- _ ......... uzu ogren . una karıi-J 
~'iti ta ~~ (A.A.) _ Yunanistan • sının verdiği bir habere gore, In- tayını ıçın morga aldırılmasına ve kı gece ·bır rıniktar rakı içtikten Fener kalesine ilk tehlikeyi atlat _ Yoxekleri muhtemel bulunmaktadır. protesto makamında, bız ihtiyat subay-
t~t.,ı.ngılız kuvvt!tleri umumi ka- giliz Büyük Elçisi Sir Rıobe_rt Cr~- lüzum göstermiştir. so~a Küçükayawfya-d~ Liman cad tılar. Fakat Fener <le hemen akına r .:.~-;yanın Bclgrad elçisi Von Hee- !arı,. teşkillı,t= fesbe_tm;ge . karar 
t~:'lltıdan tebliğ edilmiştir: · Hariciye Nazır muavını Ohaşı- ~desınde oturan bır muddettenberi geçti. bepıeı'.ın·'':ıslava:"'."bının gecikmesı se- ~~rdik. ~ru zamanda, ıstıklalımm, hiı-
<ll"" gıe . ·ı J ( d ... k . . . l an'ı. uzere cumartcsı günü umranlıgunıu ve hududlarımızın tama 

1)[
0 
•• ,.a mareşali Sir Arthur Long- vi ziyaret ederek Ingı tere ve a- K"" ""k H b 1 ayn yaşa ıgı arısının evıne gıt - Bu tehlikeyi atlatan Istanbul Başvekil Tsvetkoviç'i ziyaret ettigı-· 0··ğ miyetin.i canmuzıa m··d-' tm . -

"" '- ı , - 1 1 uçu a er er . k ·•-· 0 kadı teni.lıniş . - . u ~aa e ege \"e ~taı ~ tavsiyesi üzerine Majeste ponyayı alilkadar eden. l!lles': e __ er 'mış, apıyı ç~..,, n pencere-- sampiyonu hemen akına geçti, Fe- .. .. t.ır. Bu haber de, yukardaki gö- rrulll anane ve ideallerden mülbem ola-
h,,,,' 6 gün içinde yapmış ol<lugu" h kk ııda yanın saat goruşmuştür. den bakınca: ner kalesine inen bu tehlike sağ a. ,nıı;u teyı~ etmekledır· rak Krala ve memlekete sadık kalmağa Q " ll\ a ı S ... . , B~lgrad dakı ınuglak ve karışık: vazi- hazır bulunduğu.muzu da beyan ederız > 

o~Uı uharebelerinde düşmanın Stoyadı'novİÇ İngiliz- m:u:::.d=~: i;':~:~cşte ~~c~~!ıüko~= k -d evgilılikkarıtcığım .. l artık bu T~ıgın ~ı,kı dbır şutıle tamamlanıyor. dyct, dHa.ımük: :.' ber türlü iınklinlarla dolu- öBelgrad, 23 (A.A..) - Reuter: . 
~n ta laıryaresini tahrib etmis_ 

0 
• a ar ayrı ye er .. ge bar,•alım op ag ar a.. _ur. umette lemsi! edilen altı par- ğreni!diğine göre, ba0 "a vatanpeIVer 

l "Yy mak üzere 26 Macar şehrinde un ve ha- ~ t d tJoA. 1lıti are mülazimi J, F. Fraser'e 1 t ı. m edildi mur 24 Maıitan itibaren vesikaya tabi da beni eve al! demiştıir. F~ner m_üdafaası çok Jxı<,ahyor. ı en yalnız M~çek'in riyasetindeki Hır- t~ekküller_ de ilıJtiYat subaylarının yap-
ll[;,tı!aıı. hava salibi• ni ibda et· ere es 1 tutulacaktır. Beşıktaş hucu.m hattı bu mudafaa- vat Çılı.çı _partısı, Alınan ıartlarının le- tıgı. teı;ebbU&e müşabih teşebbiliJ.er yap-

•"' Ka<lın menfi cevap vermış, fakat k 1 ·b·ı· ı ınrlc v<ızıyeı almıştır. nıışlardır. · 

~
'l'al';•a . Kahire, 23 (A.A.) - Reuter: • Buda!>"ste (Stefani) - Bir Macaı .\bdullah kapıyı çalıp ricasını tek- ya ço şey er yapa ı ır... . , Diğer taraltan Hırvatistana yapılan Alınanyanm Yn•osJavyaya 48 saatlik 

, recı b d ku t d . · d esmen tayld e~ Ucaret heyeti dün akşam Belgrada ha- Fe~rın de çalışmasına ragmen "l -i'ı" , U O Z ayyare en Ingiliz mah!illerın er l ·arlamış, ·barışmazsa gitm1·yeceg·ı·nı· ·~ . • . . . . '· ınan teklil.lerin_ in Zagrep'de sarih ıru- mühlet verdiği•-•-~·-•-•-' •-•a.Jer, ""-
41· '' so h 1 B ekili L-ekct etmiştir. Hey'et, ge ece.k hafta .ik- B ikt h"-'- y tte . ..~ llCM,1-. -lot;_ il ava harbinde tahrib et- dildi"'-e göre, aSbık Yugos av aşv 1 l ,·o""ylenu"ştır· . ?yuna eş aş """"· .. ırmmc1 llJ red edıldigı de m.alümdur. nıJ•·~uıa göre, yaı--•·-. ~ ... 

1
: su.ı tisadi ınüzakere ere b:ış ıyacuktır. ~ i::l..UU.II lt% ve Harıciye Nazırı Stoyadinoviç, iyi mu- • Vaşington _ Ayan Mclisinin Mali- lakikada Şeref topu süı"erek mü - I Londıa, 23 (A.A.) - B.B.C. YUNANİSTANA GEÇEN YlUGOS-

~tıoqa~-23 (A.A.)_ - (D. N. B.) Mi- bataza altında bulundurulmak uzere ·e encümeni, demokrasilere yardı.m için Kadın pencereden bağırmış, ge- iafaayı geçti. Sol köşeyi bulan ha- :'ugoslavya ile_ Almanya arasındaki LAV ZABİTLERİ 

ı ı llıiid·~ ~aşist Ideolojisi. me>kte- Yugoslav hükilıneti tarafından İngiliz ıaleb edilen 7 ~ilyar. d_oıarlık krediyi len •bekçi ve polisler Abdullahı ya- fif bir şüt .. ikinci gol.. i::~~e;;eı;il.daır h~nüz sarih olıınık Belgrad, 23 (A.A.) _ Reu~: 
~tj. ~u, Pavie üniversitesi pro- teslim edilmiştir. Kendisi, müttefikan tasvıb etmıştır. kalamışlar, Abdullah dün a<lliyeye Fener takınu ikinci sayıdan son- ı Y1'gosıav efl.;~=~ . d .,___ . H~duddan gel~ bir habere göre, iki-

1 -tı '.""1'amJarına d rula-1 Kabil (Tass) - Civil And Military verilmiş, sarhoşluk suçundan SuL . · · . yesm e ~- sı buıbaı;ı birı yüzbaı;ı olmak üzere ·· 
1 lı<ljtı.lt nden Nicola Giani Arna • Ingilz arazisinde mevku.! bulun u . Gazelti'ni verdiği bir habere göre İngifü. ra durgunlaştı. Oluz bırmcı <laki - taleplerinin kabulü aleylı.n.ideki mulııı- Yugoslav kurmay subayı. cltılıç uç 

' 'tı,. cephesinde Alp avcı kı.t'a - caktır. Y··~•Jav nükümeti, Stoyadmo_-ı ve Hind hükumetleri Glıizry'de 9 m \anahmed üçüncü sulh ceza mah- <:ada Hakkı sahalarımızda ender lefct gittikçe artmaktadır. Yugoslavya'da bırakarak• Y lanıutan 
•t.., h-. ._..,.. '~eınesinde muhakeme d"ld"'-t · Ordu şefler· d ... Belg tta b.. - unanıs a ,~;~ b·.,ensup bir keşif rınüfreze _ 'Vi.ç'c mihver ta:rafdarı hissiyatı dolayı- murabba> bir ora~i üzerinde ıa_yyare da ' e ı '"' en JÖrülen bir şütle üçünciı golü de . ' 

1
\11• ra uyük geçmişlerdir. Kılıçlarına bağlı olarak b ~tı Öl a~ında düşmanla çarpışır - sil Y 1 arazisini terk etmesi emri ki topçusu yetiştırmek ıçın hır mekte· •onra bir lira para cezasına ımah - yaptı. ~~~ı:;:miyet atfedilen bir içtima yap- raktıklan bir beyannamede, bu üç s~= 

'- ll"ıuştür. e ugos av yapılmasına karar vermişlerdir. CA.A..) .dı.m edilmiştir. ı Bu golden sonra oyunun · bay, beme.n derhal çarpışmak aı-zusund -...., verilmlııtL _Belgard _talebeler ve villiyeUerde za- bulunduklarını. bildirmişlerdir a 

~------------------- lnUer lngiltereye sempatiklerini izhar Diğer bir habere göre d d . ." y ıçm fırsat kaçırnuy 1 Sokaklar<! . e, ort ugos-
Biiyijk ta •hA BS ) mandan itibaren şark ımeselesinin Devleti Aliyeye yardım et.nıi§ti. şarkan bir rahneye uğramış oldu. gilizlerin umum! h:;,~ siı: • a, In lav p~otu, t_ayyarelerini müttefik kuY-

n 1 roman: hallinde ileriye gjdemaınişlerdir. Napolyon. bütün Avrupayı istila Çünkü, şarktan bir kapı açılmış- !arından cTipperary> yi sö~li;~ ~= :eet~n;emruıe vermek üzere, .üç tayya-hlta A • N ı o·· ld .. ru"" ldu"" ? b" kt . .. b"te - etmiş bulunuyordu. Ruslarla da tı. Ruslar, bir yandan da Napolyon la~ zabitler görülüyor. eAunanısl tana gıt.mişle~~ır. 
'l n ZJZ ası U • Yaln. ız. ı~ ~o . aı mus ı,. var Iki yüksek n1emur ıs· Ufa eı....'0"-. Bun- m a nlara gore ...._ k ikin K t Pr Devleti Aliyeyi müsalahaya sev - 1 h · Alnı ilki · · ·=-~ ..__ . .,. ı- dır ı 0 c.a cı a erme ın o - a ey ıoo anya prens erını !ar Vardar Vallii ile ~--·aUstan v·" mu 

'· Yazan ·M Samı n.araye · · ket · k d" ; d Ih haf" ·nı kı te "k edi .u.u·v ~ ,.~•ta.,..,_ . . jet Grece'i yani Istanbul Rum Im- - mesı ve en ıs. e su yaparak ıyyen mı yama Ş\'l . - avinidir. . BeJıırad, 23 (A.A.) - D.N.B. bildi-
t <tı 1ğı ;;j' Niza:mıcedit muhafaza- !önünde bulun<lurdukla:ından ~e~ paratorluğu tasavvuru mahvol _ çı;_kılınesi bir m8_n~ taşıyordu. Çün yordu. . . . . . . Mihv~le anlaşma siyaestinin şiddet- rıyor: .. 
'~a. ş a.ıı bu vak'a doğrudan doğ leketin her tarafında tureye? _a tu ku, Avrupaya hakim olan Napol - ı Devleti Aliyenın Ingıltere ile ha- li mubalıfı bulunan müstakil demokrat Kral N~ı Prens Po! bugün saat ıı 
~ı~ ol a~kta teessüs etmeğe başla • jvaifi müluk ~ebebile zaten ınkisa- muş · yon İngilizleri mağlup etmek için li harpten çıkıp Çanakkalede mü. ~:::~az~s;"1. vazifesi ~lan bütün llza- ~ Başvekil Tsvetkoviç'i kabul etmiş-

" <.ıı. F'ra ""f al hin J<l - muzu Padişa • Devletin şöyle bir zamanda İn - h t•· ı · b e ermden çelnlınelennı emret- • ";tık " nsa nu uzu ey e ma uğraml§ o ugıı ' t hkir . ·ın k te "T" V h"d j er ur u çareye aş vuruyordu. salaha aiı:det.ıneleri Fransız İstan - miştir. Başvekil, muhtelit siyasi rıcalle son 
\,"'t<ı.t:ıb el kanlı bir nümayiş ıdi. hın yeniçeriler tarafında~kl a b gılter~ 1 ta .;na m~u u ·1 a ı __ .Bu sıralarda Napolyon İspanya bul maslahatgüzarını fena halde Sırblar arasında büyük bri nü!uzu o- günleı·deki _konuşmalarını anlatmiı; ve 
•tdeııb·u efkarı umurniyesi yine ve tehzil edildiğını bıldı • erı, u ,efendının ngı ı~ mur ası ı e mu meselesini açmış ve, bunun husnü ' . ilan Sırb - Ortodoks patriği Gabriyel'in >Stifa eden uç nazırm yerine tayin edi-

ıııu,ı;, IXe hansı 1 1 h" d"" d· . Bug-danda Eflakta Srı /killeme etmek uzere hafıvven Ça- ı . . . . kuşkulandırdı. Derhal Babılliye Yugoslavyanın mib. vere illıakına "dd ti !ecele narnzetien arzetımştlr. ~ '1~1.1 a· z ar a ey ıne on esnasın a ıse . u" hı tama ermesı ıç·n Alman ad b m h ı f t . ~. . şı e e MUZ .. ~liğ;. ınaenaleyh, İngiliz taraf- ıbiyede ihtıliıflar uyandırdıkları gı- [nakkaleye gönderilmesile tezahür f · . Y a u- müracaatla tehdit etmeğe, ve, ileri ~~~= eıtıgı soyleniyor. . AKERELER NİHAYETE 
ı. ~ilva~-~"aç buluyordu. bi Babıaliyi dahi entrikalar, heddiı.t etti. :unafan kuvvet:e,~_ bır kısınldi_ı~ı~ bu ,geri söyl.onmeğe vardı. Hatta Pa- sinin Ne~~~,«~~abiri T~~~~te- ERİYOR 
-.ı, "' :o,, 

1 
t• li . . d k Tunayı teh . . . ar a geçmesı uuım ge gını hıs- ı . . . . . . Bel , · Berlin 23 (AA.) B" h ı~ ?la.r k " e ı A Y.e kendi ha- yeler le ıhata e _ere .. _ İngiliz murahhası, bır fırkateyn ile . . rıs sefırunız Muhıb efendi evvelce .... grad dan buraya g~Ien bir telgraf ' · - ır ususi mu-

fı~:~ı~e ;,.a!';!~ ~:t~;~e1:u: eyled:.ler;e~e~;:aş;~ ~~~r:~r- ~ğa:d adh;li;dte ~epe; lima':t da ':::;,ı~~:ı~~a~t~~~ada~ü~efı:ri za~~ m~st~kal bidiyse d<; yine. sair ::~ 0i=~~C:~~~~~~::: ha:,,~d~;:;~slav müzakereleri niba-
~ etmiş .d. ı rıne uşe . t eğe hazır- hil o u. a a am u sıra s • h !" h b d t t k d se ır er le era er resmı cenuyet- köylüler Almanyaya -.erilecek bütün yete ermektedir. !\!acar haricıye 3 

~,,~at diğ ı ı. . !uğunu iadeten ıh;l~ne cTsı5 m) de tanbulda Alemdar vak'ası olmuş - a ı ar e ave e me emek ola- !ere davet edilirdi. Bu müsalfilıayı tavizata ıiddetle muhaliftirler. Hafta ile Münib'te yapılan görüı;melern !: 
~ ·")la ~~cihetten Napolyonun !andıkları, bu h · . tu. Vahid efendi bu facıayı haber cağını da bildiğinden Rusyayı bu .. t k" _ . bidayetinde Yugoslavyanın en meşhur ihıtil!!ların hallini mümkiın kıla~aktır 
;~~a. ııı··llolıtıkasında bahusus Rus 1 ;'ani Napolyon Bonapartın hı tam~ taraflarda dost tutmak emelile Çar mu ea ıp ne çagırıldı, ~ede nezdi- Generallerind~n dördünün a:tledi!miıı ol- Belgrad'm kati ka~ulü, bugün için bek~ 

>i~Jı.ıU:ınaşatında gösterdig"i iki hn"kfunetine müsadif_ olansenele a!ımalcla ıberaber İngiliz mürahha - ne Fr_ansız memuru g<!!ir oldu.... ınası bu gerıinliti daha zi7ade arttır- Jen~aktedir. üç,lu paktın.im_ azs_ı .. Mat-
~" ~" - 1 d ·ftl · -- d b 1 Aleksandr'la bir vakti münasibe İ mıştrr •uoka run Beri ı, -eıı oı' şer Yiizlinden hayır kabi- rinde de aynen vakı oldugu ana. sile Hadımza e çı ıgm e u U§ - ngiltere ile akdi müsalaha edil- . , . . olacaktır. ıne ge!nıesını muteakip 
n• arak d t H" 'b" sır vermedi "çu··ncu·· kadar ho' geçın· mek istivordu. IHTIYAT SÜBAYLARIN ~an ına evleti Rusya istila- ştlır. u. ıç ır · u " ' diğini mübeyyin İngiliz firkatey • PROTES Bugün için beklenen imza b. k ·· 

ı, •tta b sun bulundurııy<:>rdu. 
1 

Hele, şurası muhakka~ iki, Na: müka.Iemede İngiliz mürahhaslari- Devleti Aliye, İngilizlerle ha1i ninden ve Çanakkaleden atılan top TOSU sonraya t~ <>dilmiş gibi ~~~k~ç=-
~~~'nde ,~ P_olıtika evrak, vesailc 1 polyon, sırf kendi noktaı naz,:ırın ile müsaliıha senedleri teat' edildi. harpten cıkıp müsalaha vapınca 1 · Belgr•d, 

23 
{A.A.) - Rcul.er: dır. Fakat uçlu pakta iltihak kati gibi 

·ı~ b· '-"tkık ~d"l k 
1 

R ld k" ,•rk imparatorlugunun .. _ " ' • arı müteakip l~iltere sfiri de İs - •ubaylan feı:lernsyonu, Kral telakki olunab·lir '~ın leıı ııatn (I ~ ı ece o ursa us an es ı .-- . sl ar- (H. 1223 - M. 1809) Bu musalaha - İngiltere alevhinc mevzu olan Av- Naibr .ı rens .f"8.Ui'a aşağıdaki telgrafı . . . _ı · ıu ıı Paktın mu-eı~ 221. hJ ve 
0222 

h") Ruslar tarafından ıhyasını a a . . . ı - tanbula geldi. çelı>.Jiııhı'· "'.'ddımesının ımza edilecek metne da. 
nde ahavli dahiliyemizi.göz •ıu etmiyordu. İşte Ruslar şu za. nın akdın<le Avusturya sefirı de rupa Karasi murahhası politilcaııı (Daha var) •Milli~ ve milli istilı:UU.. aayrika- :~'."'ası~ az. muhtemel gözülı:ınek-



SAYFA - 4 

Y ugoslavyada 
millet ve ordu 
mihvere ilti
haka muhalif 

IK.DAM 

O.::~Mlı İngilizle~e. göre 
l l~iiiiıııilıılilliiıııiilfiiilıfiiiiilıı1,~iıı-ıiı:lıiıııııilıMıııl-~-----ıiliiıiıiiliiliiiiilıllmiıı.ılıll:llllll1••----- ' (Baş tarafı 1 mc:ı sayfada) 

Kathe Dorsch'un çevirdigıw• )!:ı~~=.,~..!; 

1 

• nın.Ia.nla. yapılaa ~öslerl et·roote 

" Ana Istırabı ,, adlı film ~::-.. ııüldime- ıröz öntiıı-
... - -ari.reUııde b .. muluia 
dlter bir n- da isırtllen:nln Yunanis 
tana •- ,.,......, ve 1'"""""'1 maı.e-

1 me, mihinmıa.t., ha.va. ve den.iz yardmu.
tlu. Ela" Ynır..,la.v7a Alma.n hücumuna 

..,..,,._ olarsa Ynırosb.v hiit6mell do 
i:ıırtllzlenlen ber ıürhı yardım &'Örece
tlae tabl&tlyle pveneblllr. 

I 

3 - YuırOBlavya., Balltaıılanl& ~ 
eü b ir lıMl>ln askeri lelıliltelerlni Alınan 

1ann t1.a memmı,.etıı ıeıülti ettlklerin.I r T. İŞ BANKASI "' 

:4 - MART 

iDARrsiııi aiuı is BANKAs ı ııP~ 
iKRAMİYELİ ._.ESAP AÇ!> 

(Baş tarafı 1 iac:i aa)'fada) 
c....amüh gö•teril.iklerini de isbat 
eder. Yugoslavyayı teşkil eden un
surlar arasında, Sırplann milli fll· 
ur bakımından, 19111 e kadar Avns
turya - Macar idaresınde yaşıyan 
ukdaşlarından çok üstiln olmaları, 
kısmen de Osmaıılı İmparatorlu
ğunun Babsburg imparatorluğun
dan çok daha tesamühkir olnıasın· 
dan ileri gehniştir. Filvaki Sırp or
todoks kilisesinin Mib,,ere boyun 
eğmemek azmi karşısında, katolik 
kilisesinin gösterdiği lakaydi, baş· 

lıerhaJ<k tartı; ~. Bu tehlikeler i-ı 1 

ıaı..aıııann Arnavuthıkta v• ~ Af- Küçük tasarruf 
rlbda uğTadıiI mailôblyeıler dola7l- ı 
o171e büsbiil.iin ııriımflır. hesapları 

Bu miililıau.lar Yaırosla-.,.aYJ ıreın:k f . A 

,----·-------------------~ lstanbul 5 inci icra memurluğ'-lndal'I 

ka türlü tehir edilemez. 
Bugünkü vuiyete gelelim. Bü

kfımetin Mihvere kayan siyaseti 
karşısında büyük bir kısım haıı.m, 
ortodolıs kilisesinin ve ordunun 

gösterdiği hoşnutsmluk ve muka· Katlıe Donch ~* :raphi:ı aa'ada ild çocu,tu Be.. 
vemet ne netice verebilir? Yugus- • -• - -, 
Javyayı iyi tanıyan ecnebiler ve DOnya harbi halini alan bugilnk\J 
buradaki Yugoslav dostlanmız, mücadele biç şüpbesız filmcilili de çok 
Mihvere iltihak kararının millet ve oarstı. Fakat sinema alemi bize yeni 

harikalar hediye etmekten geri kalmı
ordu tarahnd an kabul edilıniyece- ~or. Bundan bir müddei evvel cAraba
ğioi ve böyle bir karar veren ka- cının kızı Dunyaşka> filmin! sahneye 
binenin bir istinatgih bulamıyaca-ıkoyarak kendi•.ıne lıüyük bir '?evki ya
ğını söylüyorlar. Bir milyon kişi- ran Cü>tav Ucıc.lı.y yeııı bır r;aneser da• 

. f b d"lnı" ld • d"" .. ha yarath. 
nın se er er c 1 ış 0 ugu uşu· u ·k atk•r b ·1 film ııı .. -.. " .. b ... 1 b" k ou.yu san d. u eserı e c Oı.&.I• 
nulurse ordu, hugun 03 e ır a· yalnız Bale, Dans ve Aşk mevzu.lorına 
rara cebren karı• gelebilecek bir milyonlar sarfile lklıfa etme. esi Ja:um
kudret ve kuvveti haizdir. ihtiyat ıedıpnl içtimai n.evzularla en kuvvet
zabitleri cemiyetiuin prote5tofrıuna lı tdmle~ın meydana konabile..-eiinJ 

b karak di b · ı· ·. k. genç ve a- ısbat etmiş oluyor. Anne, çocukla başia
a ye ı ll'lZ 1 . yan hayatın nLi.ve.suıi bütün telerrüô:oıtile 

teşl.i muvauaf orrlu, tok daha şıd- ;,,ılatan bu 7ı:ııl filmm ad.ı <Ana it.ıra• 
ddle Mihvere iltihaka aleyhtar- bıdır>. 
d.r. Filvaki, Yugoslav ordusunun 1'"ılmin mevzuu 1Udur' 
haleti ruhiyesini hilenler, herhan- •Dort c;ocuklu mesut bir aile ana.ı, do
gi askeri bir bükümet darbesi ihti- ğum J'ıldöııilmünü kutlamak ıçin ı.;tif 

b 1 
·· .. ·· d b 1 d bir bahar sabahı (;OeukJarile birlikte ha-

malını ı ~ gozonun e u un uru- zırlanıyor, ailenin reisi de kırda geçecek 
yorlar. Fakat, bu ihtimallerin ta- bu günün lhtıyaçlarını temin elmek I· 
hakkuk t!dip etmiyeccğini buradan ç.in son hazırlıklan aörmı:ktedir. 
tayin etmcmi.ze imkan yoktur. Ma- Kırda yeşillikler ve papatyalar ara• 
Jüm olan şey Jıükümetin tuttuğu sında başlıyan zevkli ve n"*lı sa•ll.r 
1'-libvere mey;aı s.iya~etin millet c~.k acı Lir şekilde neticeleniy~r. Çün-

. . ' .. ku yavas yavaş başlıyan yagmur bir 
tarafından tasvıp edilmek şoyle fırtına şeklini alıyor, ve bulunduklan 
d ursun, büyük bir muhalefetle kar- mahatıe diişcn bir yıldırım, Milenin ~ei
tılanmış olmasıdu, Fakat bu mu- Ja;ni ebediyen karısından ve çoculı:Jarın

Katbe Dorııch 
h alefet, bugünkü kabine~i devire-ıdon ayınyor. 
r ck yerine Mihvere boyun eğmiyco Bu anı feliut karşısında sarsılan .ıJ- emelderinln bu fekilde,. 7ok old.uiunu 

. .. .. .. le, fedak~ annenin azmi karşısında bü.s- an.lıyan zavallı anne, yıne iradesini el-
b ır lı ukfutıet lrurulınasım mumkı~." bıltün çökmekten kurtuluyor. Çocukla- den bırakmıyaralı: çocuklannı kurtar
kılacak kadar lruvveth, faal ve mu- rın talisiz babasından kalan bazı eşy• ve maya çaJ.ııııyo. 
teşeb bi& ııı.idir? Böyle bir hareket, bir rczane satıldıktan sonra köyden Vi- Fedakfu- ana, kuvvetli iradesi saye-
belki Mihverle harbi göze aldırma- yanaya göç ediiıyor. sinde bu müıkülü de yenerek yavruları ... . . . 

1 
. .. . . nı bir araya toplamıya muvafiak olu-

)'1 da icap edecegı ıç ın bu hususta Küçuk yauta yetim kalan bır kız ve kla ·ı to ı d 60 
' U k k ğ h · Uerinl an yor ve c;ocu rı e run an arasın a 

b l'lyca bir h üküm ver ilem ez. 
1 

çt er eak ~o~u 8 mllıa ruk md ıyeg---• rl sa- ıncı yıldönümünü muzaffer bir ,ek.ilde . ..... . . b" 

1 

a mam ıçın zava a ın C\.~e - ol 
IJ'u :uman ıekrar ettıgımız ır bahlara kadar çamaşır yıkyarak hepsi- kuUamıya muvaffak. uyor.> . 

d"" · · b" dah kta k Ana lzlırabı fıbnml büytik bır kud-

d~ş®.ceyl ı 11' a y300ıızmab' ~- ~?~inin talı&iline itina ediyor ve senelerce bu reUe yaşatan Kathe Dorsch'un bu yük
ım~zı a amıyoruz. ın ışı ı iCkilde bocalıyara.k. bir mtıessese kur- sek muvalfakiyetine ~mil olan en birin

b ir Ingiliz or dusunun Yunanhtana \mıya muvaffak oluyor. ei sebep !ibncle hakikl hayatından bir 
gelmesi, Yugoslavyanın cesaretini Çocuklarm artık beı»i bfiyümüştür parçayı oynamış olmasıdır. 
arttuarak onu l\lihvere iltihaktan ve bayata karışmışlardır. Hançteki de- Ailesine ve çocuklanna karşı b1lyill( 

t endi menfaau....ı •• ..- kolllfjllıannm 1941 kramıye planı 
menfa&tlan '"Jranmdaıı Yunan.."5-ta-nla 

Titrkb' ...... lı&'*' hattltetbıi talılp ..... 
1 

r9e A1mıılı manevra " ~erine 1 

iUrfı _., m*avaııd eılmei• eev
kelmelldlr, 

Afrika da 

KEŞİDELER : f Şubat, 2 Mayıs, 
ı Agustos, 3 İkiDciteşrin 

tarllılerlnde yapılır. 

1941 ikramiyeleri 

ı adet 2000 Llrahlı: = 2000~ Lira 
3 ,, JOOO m := 3000- ,, 
2 " ?50 • = 1500- " 

(Baı tarafı 1 inci sayfada) 4 • 500 ,, = 2000~ • 
man edilmektedir. 8 • ıso " = 2000,- • 

Harttım, 23 (A.A.) - İngiliz tıop- 35 • ıoo • = 3500- • 
çuom ve hava kuvvetleri, Keren- 80 • 50 • = 4000- " 

300 " 20 " ;:ii 6000.- u 

de ve Keren etrafında bulunan ltal- ı "'-----------"' 
yan mevzilerini durmadan bomba-

lamakta ve bu mühim müstahkem ..-.••••••••••~ 
mevkiin zaptı için yapılan muha -
rebe şayanı memnuniyet bir tarz -
da terakki etmektedir. Bu muhare-
benin neticesi, bütün Eritrenin a
kıbetini tayin edebilecektir. 

Kuvvetli tabii müdafaalara ve 
mütllıi§ bir sıcağa rağmen, İngiliz 
kuvvetleri, elde ettikleri mevzileri 

tutmakta, müteaddit mukabil hü -
ı:umları düşmana ağ'..ı· zayiat verdi-

rerek tar<letrnekte ve bütün nokta.! 
!arda sarsılmaz bir tazyik idame 
eylemektedir. 

Göz Hekl.nl 
Dr.Murat Rami Aydın 
Beyoğlu - Parmakkapı, İmam 
sokak No. 2 - Tel. 41553 
Muayene ve her türlü göz 
ameliyatı fıkaraya parasızdu. 
~ .............. MM~--

Sahibi: E. 1 Z Z E T, Neşriyat 

Direktörü: Cevdet Karabilgio 

Basıldığı yer: •Son Telgraf. 

Matbaası 

,~------------·-------------, Oev:et Oenizyollan işletme Umum 
MlldürlüQUnden : 

24 Marttan 31 Marta kadar muhtelif 
hatlara kalkacak vapurların isimleri, 
kalkış gün ve saatleri ve kalkacak

ları rıhbmlar 
Karadeniz hattına 

Bartın hattına 

Mudanya hattına 

Salı 12 de (Erzurum), Pe,..embe 12 
de (Ege) ve Pazar 16 da (Karade
niz). Galata nhtımmdan. 
Salı 18 de (Çanakkale), Cumartesi 
18 de (Anafarta). Sirkeci n!ı.lımm
dan. 

d k . da Y aı.şık bayat, onlara anneleruun sevg:.si- bı' bahlılık ve al.Akası bulunan sanatkQ.r mene ~ce ve aynı ı.aman u.. . Ar r ,. 
. k ak üh' nı ve tedak hgını çok çabuk unuttur- kendi hayatında . da ayni a\'.:1 ve elemli 

nanıstanı da urtarac en m ım nıuştur Annelerınin senci devrıyesinde dakik !ar b 1 Jı: ı . • . _ a ı yaşamış ve un an uvve -
Wil olacaktu. b•le hepsı bırer bahane bularak. onu 7al- li iradesi sayesinde ,.enmiye muvaffak 

Pazartesi, Salı 9.50, Çareamba, Per 
tembe, Cuma 16 da(Trak), Cumar
tesi 14 de (Sus) ve Pazar 9.50 de 
(Trak). Gala\'1 nhtınıından. 

Pazartesi, Çarşamba ve Cuma 8.15 Abid in DA VER nız bıraJı:mışlardır. . <>lmustıır. Bu itibarla !ibnde ana Jtalb!-
Butün umıtlcrinin bO§a çıktıgını bütun nin ıztıraplannı, oefkntinı, yeislerini, ne 

(Darlan)ın azmi Dükk- - l da .. - ı şesini tam mAnasile yaşatmıya muvaffak 
a n ve magaza ar og e olmuştur. Filmde ik:incı derecede roller 

tatili alan diğer ar\isUer de bu yüksek sanal 
(Baş taralı 2 nci sayfada) Pasif Jı:orunma tedbirleri icabı olarak .,,erinde tamamen muvaUak olmuşlar-

aziuıli ve tutumlu politikanın da mağazalar ve d\lkkanlrın öğle taWi yap- dır. 
bir pac~a kksi i!uluo1un. Afrikada muk mecbutıyeti kaldırılmış bulunuyor
Ahnanlara üs verilmiyecektir. l\ılü- du. Ankaradan bilclirildiğ111e gOre bu hu-

sustaki karar mucibince bUtı.in mağaza 
tarckc ahkC.mLDın taınanıiyle ı{a- ve dükkanlar ögl~ tatili yapmakta ser
S1'1U çal~ılaca:ı.tır. Fakat ondan besttiler. 

Moris Şövalye 
Parise dönüyor 

Bandırma hattına 

İmroz hattına 

Ayvalık lıatlına 

İzmir silra t hattına 

de (Sus). Galata nhtımından. Ay- • 
nca Çarşamba ve Cumartesi 20 de 
(Saadet). Tophane rıhtımından. 
Salı ve Cuma 19 da (Seyyar). Top... 
hane rıhbmından. 
Pazar 9 da (Bartın). Tophane rıh
tımından. 

Çarşamba 15 de (Burııa), Cumar
tesi 15 de (Ülgen). Sirkeci nhtı
mından. 

Pazar 11 de (İzmir). Galata rıhh
mmdan 

(Dünkü Nüshıımızdan detıa1111 
İkinci kat: İki musluk mahalli ile ayni evsafı haiz 5, il, 7, 8, 9· 

10, 11, 12, 13, 14 N-0. lu odaları ıhtiva etmektedir. 
Üçüncü kat: Ahşap merdivenle çılnlu ~emini tahta döşeli ufaJI 

bir koridor üzerinde 4 oda bir hela ve koridor üzerinde bir nıu" 
fak· ve zemini çimento duvar korkuluklu ve beton sorguçlu bir ti
rasadan ibarettir. Mezkür katta 15, 16, 17 N-0. lu odalar Yardır. 

Hududu: Kdastro planı gibidir. 

Sahası: Tamamı 252,5 metremurabbaıdır. 
Klymeti: (12500) liradır. Mezkıir gayrimenkul oda eda !kiraY' 

verilmekte ve ekserisi kundura imalatçı.lan tutmaktadır. HaraP 
eski ve tamire muhtaç ve karği rdir. Kıymetleri de bulundukları 
mevki ve halihazır piyasaya göre emlak alım satmı fiatları göl 
önünde tutulmak şartile kıymet takdir edilmiştir. 
İşbu gayrimenkulün arttırma şartnamesi 24/3/941 tarihinde~ 

itibaren 40/4508 No .ile İstanbul beşınci icra dairesinin muayye~ 
numarasında herkesin görebilmesi için açıktır. İlanda yazılı ol~~A 
lardan fazla malumat almak isteyenler işbu şartnameye ve 40/4:>V" 
dosya Ne. sile memuriyeti.ınize müracaat etmelidir. ,

1 
2 - Arttırmaya iştirak için yukarıda yazılı kıymetin % 1' 

nisbetinde pey akçesi veya milli bir bankan'D teminat mektuJıll' 
nu tevdi edecektir. (Madde 124) 

3 - İpotek sahibi alacaklılarla diğer altılı:adarların ve irtif~ 
hakları sahiplerinin gayrimenkul ü.zenndeki haklarını husus:ıı 
faiz ve masrafa dair olan iddialarını işbu i.L.n tarihinden iti~ 
ren 15 gün içinde evrakı miisbi telerile birlikte memuriyetiııl 
bildirmeleri icap eder. Aksi halde hakları tapu sicilli ile sabit ol
madıkça satış bedelinin paylaşmasından hariç kalırlar. 

1
, 

4 - Gösterilen günde arttırmaya iştirak edenler arttırma şB~'~ 
namesini okumuş ve lüzuıınlu malfımatı alınış ve bunları tamal"'" 
kabul etmiş ad ve itibar olunurlar. , 

5 - Gayrimenkul 15/4/941 tarihinde Salı günü saat 14 - 16 1~ 
kadar İstanbul beşinci icra memurluğunda üç defa bağınldılı'.3 D 
sonra en çok arttırana ihale edilir. Şukadar ki, arttırma bed~ 
gayrimenkul için tahmin edilmi, >)ır kı)·md.Uı en az % ~5 '.ır 
bulmak ve satış isteyenin ala. ğına rüçhanı olan diğer alacıı1' a' 
!ar o gayri.menkul ile temin edı.ı. _ .. ı _ ~ u ournııe ruçhanı uıaıı , 
lacakların mecmuundan fazla olmak ve bundan başka paraya çeıl 
virrne ve paylaştırma masraflarını tecavüz etmek şarttır.· .. şa;.ı 
böyle bir bedel teklif edilmezse en çok arttıranın taahhudu b tr 
kalmak üzere arttırma 10 gün daha temdid edilerek 25/4/941 !!' 
rihine tesadüf eden Cuma günü saat 14 . 16 ya kadar İstanbul rl 
şinci İcra memurluğuna arttırın a bedeli satış isteyenin alacağı , 
rüçhanı olan alacaklıların mecmuundan fazla olmak v~ bund:J 
başka paraya çevirme v.e payla~ tımıa .. masrafların~ tecavuz e~ıt' 
şartile en çok arttırana ıhale edı lır. Böyle fazla bır bedelle 
çıkmazsa ihale yapılmaz ve satış talebi düşer. ./!' 

6 - Gayrimenkul kendisine ihale olunan kimse derhal veya ıl 
rilen mühlet i;inde parayı vermezse ihale kararı fesholunar ~ 
kend·isinden evvel en yük.sek teklifte bulunan kim ise arzelıt'. 
olduğu bedelle alın ağa razı olur sa ona, razı olmaz veya bulU~1 
mazsa hemen 7 gün müddetle arttırmaya çıkarılıp eıı r 
arttırana ihale edilir. İki ihale arasındaki fark ve geçen gün1.eı~ 
çin % 5 den hesap olunacak fa iz ve diğer zararlar ayrıca hll~ ~ 
hacet kalmaksızın memuriyetimizce alıcıdan tahsil olunur. (:ı.18 

de 133) rı! 

öte bir adım bile atılınıyacaktır. __ _,_,...,,_,,,_,,,_,,_-========---
Her dakika binbir ibretle dolu ola- bu mevki temm ediyor ve taleple
rak geçc11 bu harp gilnlerinin hu 

1 
rioi terviç ve is'afa yardım edi

son tezalıiiiü de ılikkate değer, yor. Şüphesiz İtalya hc:ıınetlerlnin 
kuvvete i.tiııat ctmiycn hiçbir hal, mü'°bcl olması ve Afrikadaki fa. 
veya istirham ınilletler ~rası wü- ~i s i durumun çok diişük olma,ı da 

San'atkir bir ope
rette ç a hş acak 

İzmir aralık postası Perşembe 13 de (Tırhan). Galata
rıhtımından. 

7 - Alıcı arttırma bedeli haricinde olarak yalnız tapu ft ~· 
harcını 20 senelik Vakıf taviz bedelini ve ihale karar pull81

.;11 

vermeğe ınecbur~ur. M~teraki~ vergiler, tenvirat ve .. ıant~ 
ve dellaliye resmınden mutevellıt beledıye rusumu ve muter8 .~. 
vakıf icaresi alıcıya ait olmayıp arttırma bedelinden tenzil 0j; · 
nur. İşbu gayrimenkul hisseleri yukarıda gösterilen tarihte .1 
tanbul Beşinci İcra Memurluğu odasında işbu ılan ve gösıer;1 
arttırma şartnamesi dairesinde satılaca,~1 ilan olunur. (3Sl' ........... __________ .._ __ l __ --~/, 

Nol: 

beti d ( t k d ı· (Pctain) ikbal yıldızının yavaş ya- Tanınmış Fransız sinema artistlerin-
Jlase er e yer u ına · san c ıuc den Maurice Chevnlier Paris'e dönmek 

Vapur geferlcri hakkında her türlü maIOmat aşağıda telefon nu
maralan yazılı Actıntelerintizd!!n öğrenilobillr. 

Galata Bas Acentelili. Galata rıhtımı, Limanlar Umum 
Müdürlügü binası altında. 42362 

1 IST ANBUL BELEDIY!SiNDEN ,,,,J 
nnil olamıyor. Kırık, dökük, haka- ,·aş ~ ükselmesindc birer iunil rolü- için Alman işgal makamlarının müsaa
yn halinde, bile olsa birkaç tekne, nii oynamaktadır. Edna kuvvetini desini talep etmişti. Alman makamları 
blr A{rika müJtcınl,.kesi, birkac israf etmeksizin \·ukuatın seyir ve lnın Fransız artistine müşkülat çıkar ... 
~u b" ' ·ı v · 1 h k' ı· . k"ışa'·-ı bekli<•euler bu hareket- mıyacakları öğrcni.lmekl•dir. 
ol z ın as.::er.:. e ,,. ıy u ttn1e lllt ın .. UD. ,, r 1 ~Iaı ırice Chevalıer Paris'te bir ope-
gerek Berlin nczctindc, gt•rek Llın lcrıwn nımet ve aydalarmı her- rette baş rolü deruhte etmek niyetinde-
dra ve Va~illgton nezdinde iyice halde istihsal edeceklerdir. dir. 

Galata Şube 

Sirkeci ,, 

" - Galata rıhtım1 1 Mınt.aka Liman Re-
isliği binası altında 40133 
Sirkeci, Yolcu Salonu. 22740 

(2266) 

,.,- -- ikdamın Zabıta Romanı: 9 İlkbaharda bir Pazar sabahı Nec kendilerini a'.anıadılar. imek istem1yorlar fakat o vaziyeti 

Y E Ş L G O Z L ~ R mişti. Müdürün gelmesini bekliye- da, güçlü kuvvetli fakat garip ta- m<!n komşular ve :ıhbabları ondan 

1 1 
•• ~ det mekteb müdürünıi zıyare(e git Ömer ağa kırk beş elli yaşların- gayet iyi anlıyordu. Her şeye rağ -

ıııı;;. rek bahçede dolaşırken Nimeti biatlı bir adamdı. Başından geçen bahsederken: .ömer ağanın nişan-
gıirdü. Simasında ayni yeis oku çılgın maceralar dolayısile herkes \!ısı• demekten vazgeçemiyorlardı. 

Nakleden: M. Feridun nuyordu. Bır müddet konuştuktan ondan bahsediyordu. Fakat onun . Sa.kak.tan geçerken pencereler in 

_ Ben de onlar kadar memnun ı·üştüler. Necd~t bu tesadüften do. sonra delikanlı kendini zaptede • ıyanında iken Nimetin yüreği rahat perdeleri aralanıyor ve mütecessis 

3ıacağım! llayı pek memnun olmuştu . Şimdi medi. Biraz kekeliyerek ve t itrek etmiyordu. Çünkü o istikbalinden gözler onun gidişini takip ediyor _ 
Diye söyle!'ivordu. Fakat hep - jhie ulmazsa k(Jnusacak, derdini dö- bir sesle genç kıza sordu: bahsed~ı·ken daima yalnız kal~cak. ıd~. Ya dedik_odular!... ~· öyle 

sinin de ümidi bo1a çıktı. Çünkü jkecek bir dost bulmustu. Bunun i- - Hala onu seviyor musunuz? mış gıbı konuşu!or, yanında ~r de \gunler oldu kı kederden, hıdd~tten 
Necdet bir müddet sonra ıyi oldu cin her f:r<nt'a Yedi~ehidlere gi _ Nimet başını salladı. Hayır, eski karısı bulunacagını hesap etımıyor- yum:uklar~nı sıkarak Ö~~r ag_a a-
ve bir av tebdilihava aldı. Kıt'a· ıdıyoıdu. Arhdası bir ı;ıün ona mek nişanlısını sevmiyordu ve aşk iki. du. leyhiıxle bır çok şeyler soyledi. 
smdaki doktor: teb'.n müdürünü takdim etti. Mü _ sini de birbirine yaklaştırdığı için Evet, onun yanında Nimetin yü- - Beni me'yus eden bu size an-

- Bu delil<:anlıyı evine göndere. ,dür pek nazik bir zat idi. Necdet - her şeyi itiraf etti. Nimet hiç bir reği hiç rahat değildi. Onun için lattıklarımdır Necdet bey, yoks& 
li~ d~ bir ay ıstiulıa~ edip tama • ı· ten pek ı'oslandı ve aralannda bir zaman Ö~er _ağayı sevmemişti. :f'.a 

1

Ömer ağa İstanbulda ticaretle ~~ş !'Ömer ağanın aşkı değil... Bu ada. 
ır.ıle ıyıleşsi.-ı. •am,miyet t..essüs etti. Müdürün kat zengın hır adamın parasız hır ?u! olan akrabalar~dan bırı~ı~ mı? alçaklığını bana karşı e~ mül- j 

Demişti Evi! Necdet halasının ''\imet isminde bir de kızı vardı .. kızla evlenmeğe talip olması bir ııflasını haber verıp ona verdığı tefıt d~vrandığı zamanlar bıle hıs
~anına dönerkon uz~ktan görünen !Bu kızın cehresinde ')kunan y~is talih eseri sayılırdi. Bu talii tep - sermayenin de mahvolduğunu ve sederdım. 
1'urşun dağla:.•· si\·,h ağaçlı orrna-jNecde.t!~ ı:nerakını mucib old_u ve mek doğr_u değildi. Nimetin kücük de:~al ~3rcl<et etmesi !azını gel - - O halde, dedi Necdet,~ ~3'.de 
ra, bulutlu goke ~akarak: sebclıını bıraz sonra anladı: Bır se. kardeşlen de vardı. Ve bu aılede dıgını soylıyerek nişan yüzüğünü onu aramıyorsunuz, onun gıttığıne 

- Evim, köy•irc. ha ... Heyhat! ne evvel bozulan bir nişan ... De - müzayeka sefalet derecesini bul • iade etti~i zaman Nimet hiç müte- müteessir değilsin.iz öyle mi? 
Dedi. mek Nimet eski nişanlısını hal! Si!· muştu. Genç kızın bu teklifi derhal essir olmamıştı. Yalnız izzeti nefsi Nimet: - Kat'iyyen! 
Necdet askerliı}mi bitirdikten ~on viyordu kabul etmesi lazımdı. O da öyle kırılmıştı. Fakat ailesinin sukutu Diye bağırdı ve bir kaç saniye 

ra bir gün biri~ icin Yedişehidlere Delikanlı bu haberi öğrendi~ za- yaptı. Ve belki de bundan mem - jhayali daha acı oldu. K'ıın bu k~ sonra Necdetin alçak sesle, adeta 
gitmi<ti. Orada eskı arkada<ların - man kalbinde bir üzüntü hi<<etti. nun oldu, çünkü ebeveyni sevindi, evde gcçirccei\i hesap edilmemişti. mırıldanır gibi sorduğu bir suale: 
dan bir m ektep muallimine rast • Niçin? Yoksa kıskanıyor m uydu ? arkadaşları onu tebrik ettiler ve 

1
o bir baş belası gibi yine evde ka- - Evet. 

cel<li. l:ı.i arkadaı uzun müddet gö· Demek Ninıete karsı bir zan vardı. komşuları bu i~e hayı·et etmcl<ten lacak idi. Bıınu kcnd isine hissettir. tDevamı var) 

Üsküdar meydanında 7aptınlacak kaldınm ve Bordür bışaah ~·r' 
usullle eksiltmeye konulmuştur. Keşif bedeli 10289 lira 40 kuruş ve ıll< 
b 771 lira 70 kuruştur. 1.fuka~ele, Ekstl~me, Bayın~~rltk iıa.ler~ Gene~.~ ~ıl 
Fenni sartnameleri, proje keşif bülAsasıle buna muteferrı ?ı~er e,_:J11 g.f 
ruŞ mukabilinde Vi!Ayet Nafıa :Müdürlüğünden verlleceklir. lhale 2113 

,embe günti saat 15 de daimt encilmen de yapılacaktır. Taliplerin jJl;. '/' I 
makbuz veya mektupları, İhale tarihin d_en 8 gün evvel Vilayet Naf'/ 
lüğüne müracaaUa alacaklan fenni ehlıyet. ve 941 yılına ait ticaret. 11 'j 
slkalarile 2490 nwnaralı ltanunun tari ratı ÇOVTeaiınde hazırlayar.ı<11 ıP" 
mektuplarJlli ihale ııünü saat H de kadar daımJ encumene vermeıerı31 ı 

(191 / ' 

inhisarlar Umum Müdürlüğündefl .............. _. ...... ._._.__. ... .,_I 
ı - Mevcut nümune mucibince idaremizin kutu fabrllı:asında 941 ti 

tadar birikeceği tahmin olunan •3000> kılo parça ambalaj 1tUı 
lıkla sahlacaktır. dıf· f 

il - Muhammen bt•deli c600• lira %15 muvakk•t teminatı 90 ıır:.ı,, <4 
111 _ Pazarlık 31/3/941 pazartesi ııünü saat 15 de Kabataşta leva 

bayaat şubesindeki satış Jtom1syonunda yapılacaktır. 
ıv - Numune sözil geçen 1Ubede görülebilir. ,...;ıı•t ~ 
V - isteklilerin pazarlık için t;ıyin olunan ııün ve saatle '!1.15 te ıı"' 

Jarile blrlllı:le mezkur komisyona müracaauan. 

tıı> 
ı - Şartnamesi mucibince ( 4000) adet fıçı tahtası pazarJılt]a ,. ;' 

~~. ~ 
2 - Pazarlık 7/4/941 pazartesi glinO ıaat 16 da Kaba\aşta ıev 

bayaat ıubesindekl ahm komisyonunda ;yapılacaktır. fi 
1 - Şartname sözü geçen ıubeden parasız alınnbi}jr. l jtı' 
4ı - Pazarlığa iştirak edecekler !eklif edecekleri mala ait n~.munı~J 

ribinden Uc gün evveline kadar İnhisarlar Umum Mud~f. ~tı 
nt fabrikalar şubesi mildilrıilğüne vermeleri ve ıeklifleriJlill 
~utazammın vesika alrnal~n 15.zıındır._ \ ~if ~~ 

1 - isteklilerin pazarlık !çbı tayın olunnn gün ve saatte te unaJl 1; fiat üzerinden 37,5 ıüvenme paralarile ve yukarıda ı.(U(' tJ 
ıar.ıle bizlikte meı.Jc:Ur komisyor:a müracaauar.ı-


