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ÜRK • VY TMO REK TE LiGi 
için Harbe Girmeğe Mecbur 

Tam Bitaraflığına Güvenebilir 

Türk milleti kat'i 
kararını vermiştir 

---------- - --..--
Bu karar, utikliilimi:u o• yarduma:ı:.a tecavüz edilince 
tiliihla mukavemet ve mukabele etmek, ittifaklarına, 
taahhütlerine 11e ılostluldanna uulakatten ayrılmıımak
tır. aziz 11e büyük Milli Şel, lnıkararın tatbikini emret· 
ti/i anıla hiitiin varlığımızla tereılıltiisüz •İliiha earıla. 
cajq 11e sa/ere kadar ılö&IÜfeceiiz. 
~-------------------

~ A'I - pHteJeriala •lır•J. 
Q W U dan siyade kr•I teraf~· 

rı. bir halleri 'VU. Od 
9ııları •Macar kardeı• diye kar· 
~ı;ie liyık ııörürken onlar, mü
teıııadiyen Tilrkiyeye kHı• busu· 
lnetı.a., bir ediı takuouaJı u•bası· 
lla koşuldukları Mihvere yardak 
~ılık etmekten sevk abyorlu. Tür-

1Ye aleyhtarı yazılarında, ba:ı.an, f 8•anınaı. istedjkleri Alnıa•ya ve 
lalyanın matbuatını bile geri bı· 
'•kıyodu. Efendisini• hoşuna cit
Qıek isteyen uşak, beyini eğlendir· :•k istiyen dalkavuk rolü, Macar· 
d ~ gibi asil bir millete yaraşma· 

)'--ı Abülin DAVER 
tan yermiş ve en salfibiyetli 4ev· 
let rıcaliıılıı aizile bunu belki yüa 
defa ilan etmiştir. Pester Lloyd'tı 
memnun etmek için, bir defa da- 1 
ha tekrıırlıyalım: 

Ankara kararını veraiştir ve bu 
ııarar pdur: 1stiklaline ve yurdn· 

tecavuz edilince silôhla muka· 
::met ve mukabele etmek, ittifak· 
!arına, taahhütlerine ve d05tlukla· 
rına sadakatten ayrılınamak. 

Türkiyenin bu kat'~ . ~arıınnı, 
Cümhuriyet Halk Partısını~ meb· 

1 memleketin muhtelif yer-
us an, ki k 
!erinde vermiye başladı an on· 
feranslarla bir taraftan memleket 
halkına teyiden izah ederlerken 
d'ğer taraftan bütün dünyaya ye
n:den Ulin ediyorlar; ti ki hudut· 

1 
n dı•ında şüphesi olanl~r 

------
r 
YUNAN 
hudutlarında 

--~).....--

Alman kıtaa ı 
büyük mik
yasta faali
yette • • 

ımış 

Belgraıl, 24 ( A.A.) -
Burada dolQfan ıayialma 
göre, dün öğledenberi S,,_ 
ma rıadiıinde Yanan had• 
duna doğra Alman kıtaat .. 
nın büyük mikyasta hare
ketleri vakubalmaktadır. 

' 

Bir habere göre 

Alman- Yu
goslav paktı 
imzalanıyor 

Yunani•ta
nın da nota 
vereceği ha
ber veriliyor 
Leaüa, 24 (A.A.) - .Kenter 

lill<lirlyo" 
bıilterenia Belgrat Elçisi 

Campbell Yugotılavya blik6m• 
tine lıolr 11ota vermiştir. 

AFR iKADA 
- · --

lngiliz il~ri 
harekatı inki
şaf ediyor 
Tayyareler büyük 
faaliyette bulundu 

~gı için, bu neşriyat garibimize 
tıdiyor. U:ıun zamandanberi dik· 
~linıize ıarpan bu noktayı, şimdi
Ü( bu kadarcık işaret ettikten son· 
t~ D1evzuumuza gelelim. Peştcde 
~ inanca olar•k intişar eden Pes
~· Lloyd guetesinde •Belgrat ,.. 
b 11kara kararlarındaki ıccikme• 
aşlığı altında çıkan bir yazıda, 
:ukadderatı tayin edecek müşkül 
d~tar an~. geldiği şu siyasi ha· 
t •eler arıfesınde Belgratla Anka
~~ın bBlli kat'i kararlarını verme
o) '1' ve vaziyetlerini bildirmemiş 
ı,. ltıaları ileri siirülmektedir. An
'lıt.§ılıyor k1 Belgart ve Anlı.araıuu 

0 
••uiıtan gilıi k-.a kop ve güle 

li Ynaya Mihvere iltihak etmemele
tt'd· hu gazeteyi sinirlendirmek· 
b· ır. Hele Macaristanla hiç· 

11~' alıp vereeeğl olmayan Tlirkiye-

arımw • . .. f da) (Devanu 4 i,uıcu say.a 

, -Türk illeti 
Amerika 

__..." tere 
• • 
ıçın 

ın " . t' k . 
1.. azıye ı ve ararı, onun nesıne 
:l•ın? Biı, Macaristaıun Üçler 

b •ktına iltihak etmesine ve daha 
it · ı 

1 
1 tihaktan evvel, Macar toprak-

~••ııdan Alman askerlerinin tü· 
'lle~n .tiimeu geçirilmesi gibi bey
' ınilet bir kanunsuzluk yapma· 

lıl 118 karıştık mı ki o da, bizim Al· 
tira:~~Ya vereceğimiz cevabı gecik· 

l\ıgı?'ize karışıyor? 
al at'ı karar bahsine g lince, bu 
.\~anca ~kan Macar gazetesinin, 
lıl 11 aranın hala kat'i kararını ver· 
~•~iş olduğuu iddia etmesi, gaz•· 
ı,~;. •k b.akımından büyiik bir gaf· 

11'; lliııkii Ankara kararıru soJı· 

11 gemi . 1 -

~ Milli etin etrafın-
yapıyor 

da çeli birküt.leha 
linde toplanmıştır 

Bugün Üniversitede mühim 
bir konferans v'erilecek 

1 k 
timlıin muhtelif yerle

Meme e "nk" ah 
. de ıneb'uslarıınız bugu u -

rın milli birlik hakkında konfe
val vr . B .n;n de sa· 

1 vermektedir. u.,-
rans a; üniversite konferans oalo· 
at ı~a "Büyük ){illet Mec&i reis 
nuu G" ltay tuafııa
"ekili Şemsettin una 
d bn mevzuda bir konferans ve· 

ri~:ceklir. Yurdun muhtelif yerle
rinde verilen )ıonferanslar halılwı· 

ia aldığımıa ajaaı teıııra.flıınlıi sı
ra1ile veriyoruz: 

TOKATTA 
Tokat 24 (.ı\.A.J - .Ankara Hılkevl 

Baıd<anı ve içe! mebusu t:eıaı Güven 
dün Cümburiyeı meydanında bir kom
fıerans vermiştir: 

Halle bu konferans mevzuu ile tok ya
tından alakadar olmuş, Nıllb!n verdi
~ z.ablara karsı derin bir heyecanla mu
lt•bele ederek şeref ve istiklfil m!icade-

tnevamı 3 üncii sayfada) 

Afrikadaki harekat ıabuının 
hurlla.ı 

Deniz tahkimatına 345 
milyon harcanacak 
Vaşington 2 4(A.A.) - Amerika 

bahriye komisyonu namma tıeya· Kahire 24 (A.A.) - hıgll!z hava 
natta •bulunan bir zat kiralama ve kuvvetleri umwnl karargahının teb 
ödunç verme kanunu mucibince iği: 
İngiltere için 400 tıcaret gemisi ya- Amavutlulıtak! İng!l!z hava kuv 
pılacağını ve bu gemilerin her bi· vetlerine mensup bombardıman tay 
rinin 312.000 sterline baliğ olaca· yareleri dün Berat üzerine büyük 
ğını söylemiştir. 'Tluvaflakiyetle neticelenen bir a -

Vaşington, 24 (A.A.) - Roose- •n yapmışlardır • 
velt 345 milyon dolara malolacnk Avcılarımız ayni mıntaka • 
deniz tahkimat programının tatbi· h C. 50 tipinde İtalyan avcı tay
kıne mcı.uniyet veren lı.anun lfıyi- arelerine rastlıyarak iki tanesini 
hasını imza etmiştir. Program Pa- ,.,uhakkak surette düşürmüşler ve 
sifik denizinde Guam ve Samoo a- • r çoüunu da ciddi hasara uğrat. 
dalannda ve Büyük Britanya ta- '"!ardır. 
rafından kira ile verilen yeni üs- Kahire :24 (A.A.) - :Resmi teb
lerde tevsiat işlerini ihtiva etmek· ~ : 
tedir. Eritrede: Düşman tarafından ya-

Kcza İngiliz arazisinde hava te- •ı lan yedi mukabil taarruz düşma
sisatı için de 66.050.000 d<ılarlık bir 1 na ağır :ı.ayiat verdirilerek tarde • 
masraf derpiş edilmektedir. (Deumı 4 üncü sayfada) 

Yngosla'V Bafveklll Svetk•vlf 

NOTADA NELE& VAR7 
Kahire, 24 (A.A.) - Reuter: 
İngilterenin Belgrat Elçisi 

Yugoslav bülı.functine tevdi el· 
tiği bir notada efkarı 11mnmi· 
yenin tezahür eden ka.aatl 
karşısında Yugoslavyanın ma· 
ıahlne ihanet edilmemesiıı.l late
ıniştir. 

Kalıiredeki resmi inııiliz 
mahfilleri, İngiliz hükfunetiai11 
Yugoalavyaya müteaddit defa 
ve gayet açık bir şekilde mü
racaatta bulunarak Romaaya 
ile Bulgaristurun takip ettıkleri 
;yolu tuttuğu takdirde hayati 
bir hata işlemiş olacağını ve 
kendisini Almanya ile beraber 
7ürümiye ıııe1:bur edecek bir 
anfa.,ıua yapauk olursa ba ha· 
•eketindcn dolayı hiçbir uınaa 
mazur rörmiyecejini ihsas ey
lemiş oldut<ınu bildirmektedir-
ler. (Devamı 4 üncü sayfada) 

iSPANYA 

Avrupa siyase
tine karışmak 
mecburiyetin. 

de imiş 
Madrid 24 (A.A.) - Balear ada· 

lanndakl kara, deniz ve hava kuv. 
vetleri başkumandanı yüksek as • 

(Devamı 4 üncü sayfada) 

Den Halder De
niz Üssünde bir 
yangın çıkarıldı 

Londra 24 (A.A.) - İngiliz hava 
nezareti.ııilı tebliği: 

İngiliz bombardıman tayyarelen 
dün gece Berlini, Kieli, ..,., HanO'f. 
rc'u muvailakiyetle bombardımq 
etmişlerdir. Büyük çapta bomba • 
!arla yangın bombaları atılmış He· 

"Vre'da çok büyük infilülar vv

j kubuldu~ müşahede edilmiştir. 

(Devamı 4 İİllcil sayfada) 

18 ay zarfında 

/ Amerika İngil-
1 tereye 20 bin 
tayyare veriyor 
Dünyanın en büyük 
bombardıman tayya
resinin tecrübeleri 
Vaşington 24 (A.A.) - Tasa a • 

jansı bildiriyor: 
Aasociated Presa'in bildlrd;ğin• 

göre Birleşilı: Amerika edvletlul 
önümüzdeki 18 ay zartııtda İngil -
tereye 20 bin kadar tayyııre gön • 
derebileeektir. Resmi Amerika 

CDn•1111 3 lbMI NJ'DU) 

• • 
G o N o N T E NKIDLERI 

Va-Nunun bir hatası!. 
Yazan: Seli.mi izzet Sedes 

Birkaç ı:enç bir araya ııelip 
•Yenilik• adıyla bir mecmua sı. 
karmışlar ve bu mecmuada: 

Ne bitmez prkın var 
Baca! 
Bütün lilD tQterlsn. 
Nllmütenabi canı aılulaJı 

bir adam 
HergUn 
Parkta uyu;yor. 

Nev'ınden şaheserlu yazıp: 

•Türk tiiri bugünkü olgunluğn· 
nu Ncdim'dcnberi lliçbir v'tkit 
idrak edememiştir. demişler, Bu 
söze, bn iddiaya haklı elarak tu
tulan (Va • N6) da hem llayret 
Ye hem de biraz hiddetle so.rıı• 
yor: 

<Nedim devrlııdenberi ancak ld· 
rlk edilen ılirler bunlar mıdır? Ga
lip Dede, Abdülhak HA.mil, Tevtilı 

F'ıkret, Yahya Kemal, N.ıi:um Hik-
.,.,,. Yusuf Ziya, Orhan Seyfi, Necip 

Fazıl, Ya~r N~bi, eeıaı Sıla7 ne ol-
tlular? Pili müdllrelr? Hiçe ıııı sayıl
dılar?• 

Ve •Akşam•ın •Akşamdan ak· 
pma. muharriri bir asabiyeci 
doktorun: •Bizde bunlardan da· 
ha iyi nümuneler var. cled.iğini 
:yazıyor. 

Sevgili dostumla ay•i fikirde
yim ve doktorun '!Özüne de ina· 
••yorum. •Yenilik• mecmuasın· 
daki şiirler deli saçmasından 

fulosıs. Fakat (V4 • N6) De.ı.. 
den Ya;.ıır Nabi'ye lıaılıır saydı. 
iı isimler ıırasınt Celiıl Sılayı ne 
diye katıyor? İşte bia de bun• 
tutulduk. Yaşar Nabi, Necip Fa
ıul, Orlıan Seyfi, Yusuf Ziya Nfı.. 
sun Hikmet, Yahya Kemal buna 
•e derler bilmem, fakat Fikre. 
tin, Bii.midin, hele: •Tarsı •elde 
tckaddüm ettim - Bir lııaıka li
san tekelliim ettim - Ben açtım 
o genci ben tükettim!• demiş. 
elan Dede'nin muhakkak me· 
:aarlarında kemikleri sızla· 
mıştır. Herhalde (Vi - Nil) bu· 
•u loilerek yapmadı; Celil .. 
)ayın pirlerini ok ... mtş, Jrn. 
laktaıı adtııı duymuş olacak. 
Kendisine dört satırla l>u geuç 
f8İri takdim edeyim: 

Hepslnbı yorulmadığı menliven 
~anların, 

Güııeşin ber in.'lanı müsavi bclse-
d o ğl ... 

Jllr konu§ma açlığı duyduğumuz, 
Kalbin kendi lradeslyk ı :Iediği ... 

Dostnıııu temin ederim lıi~hir 
sinir hastanesinde louaclnıı dnlıa 
İyi bir niimune belunamaz ve 
bugüne kadar eli kalem tntnn 
hi~bir Türk tlirkteyi bu bak ııo
kamanuştır batta • Y eıülllı.. mec
muası şairleri bile. 

Bayır, lıenilz yeni Tilr' •' iri 
olgunlaşamadı, fakat genç sair· 
leı uuında YUSllf lrlardin gibi 

(Devamı 4 üntü uvfada) 
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Kumaş mağazaları 11 STANDART 
3 sınıfa ayrılıyor AYAKKABI 

ri\ll~_vlev __ ~lik_ ~~d_i_rJ ;~.:Kf~~~ı 
1 Celfileddini Rumi Kimdir ? , ;e:ip Fazd K~kiireğin 
L.:.:::.: Yazan: ZIYA ŞAKIR ' 1 rütbe•i 

1 
«Son Tel~af· refikimizin ateşli 

- a4 - fıkracısı Necip Fazıl Kısakürek, 
Artık, ihti&ar hali başlayınca, harikulade bir bel1g9tle, en son bizim caddenin şahsına has husu-

hu-:.es dilhıin olmuştu ve herkes, şiirini söyledi. siyetlerile meslekdaşlanna hiç ben-
ı,.,. .olcr!ne saplanacak olan kızgın [Dost, yek cim pürez zehir .... ] zememek mazhariyetine nail oldu-
hauçcrin acısına, nasıl dayaııabile- ld ğu kanaatindedir. Geçenlerde ga-Diye başlıyan bu şiir, şu mea e 
ceklerini düşünüyordu. zeteleriıı birinci sayfalarına göz 

idi: 
İhfüar devresi, büyük bir sükıl- geziliren Kısakürek: 

--------~ .... :-------~ 
Mürakabe Komisyonu "Lüks,, müsadesi 
vermek yerine bu usulü tatbik edecek 

Hazırlanan nümu
n el er vekalete 

gönderiliyor 
nclle geçiyordu. Büyük mürşidin [Dost, bize, zehirle dolu bir ka- - Ya! .. Birinci sayfada fıkra ya-
viicudunu yakıp kavuran ateşler, deh getirdi... Zehir, onun elinde ol- zanlar var.. nasıl olur?., demiş. 
onu her dakika bir balınumu gibi duğu için, biz o zehiri, zevk ve se- Bunu duyan Nanemolla: 
eritiyordu. vinçle içtik.] - Necip Fazıl, hiç kimseye ben-
Hastalığın arazı, seyri ve ihtiz~rı: 1 [Gönlümüzle (yani, manevi var- zemediğini daima ilan eder, dedi 

bpkı (Resülü Ekrem Efen_dimız)ı lığımızla) ayın yükseğinde, feleğin ve ilave etti: 

Fiat Mürakabe Komisyonu dün rar vermiştir. Bu karara göre, bi
Mıntaka Ticaret Müdürlüğünde rinci sınıflara yüzde 50, ikinci sı -
bir toplantı yaparak lüks mağaza- nıflara yüzde 35 ve üçüncü sınıf 
Iar işini tetkik etmiş ve karara bağ mağazalara da yüzde 25 kar nisbe
lamıştır. ti bırakılacaktır. Bu karar yerli 

Ucuz ve sağlam ayakkabı te
mini için Fiat Mürakabe Ko -

', misyonunun hazırlamakta oldu
:; ğu standard ayakkabı tiple • 
rinin nü:ınuneleri tamamen ko -

; misyona verilmiştir. Komisyon 
,l bu nümuneleri Ticaret Odasına 
~ vermiştir. 

bu f~i cihandan ayıran (hunınıaııı üstündeyiz. Ancak bedenimizle ı _ Necip Fazıl sayacağım şu sı
m'.11"ika)ya benzıyordu. ,_{_Al~.a~ın (yani, maddi varlığımızla), topra- fatlarda daima en büyüktür: Şair, 
azız mahbııb)unun ç.ektigı ol~m ğın altındayız.] edip, muharrir, mütefekkir, profe-
ıztırapları. nı a~n~n hissetmek ıse, sör, politikacı, ve .... 

l\ı ı · - -·) k [Ruh, temiz bir aynii gibi saf-
(Hnzretı ev ana ya ço hoş ge- F k t b"t" b b" ~"- d' b" 
li d V k .. "k b" . • tır Cı"sm•~•· (y·n-ı maddi varlı- a a u un ıı nywı. e ıp, u-

yor u. e en uçu ır şikayete- · ~ a ' ilk' • ·ı · h S f t ··tb ı · · bil .. 1 · rd ğımız) aksettiği zaman, o aynanın y şaır ı a ..• ı a ve ru e erı 
serı e gos ermıyo u. k d" k d ' · · t' o 

R. t d 1 '-'· (H t' •üzerini tozland.ırıyor. Bu toz taba- en ı _ -en ı.sıne vermış ır. nun 
ıvaye e er er ..,; , azre ı . . . 'dd' ·· · • fık ı d·'-" 

M 1, ") iht' d . . ilk kası, bize, manevi çehremızın gıi- ı ıasına gore sıyası ra ar anı ev ana ızar evrının sa- . -
ti · d 'b ç l h" ·· ed zelliğlni göstermiyor.] yalnız Necıp Fazıl tarafından yazı-

l crın e, aşını e e ı Husam - · · ı d • 
di ,. .. . ·· d k d' . labılır .. amma evve ce e ışaret et-

n ın gogsune aylllllJŞ.. en ın- [iki cihan vardır. (Biri, dünya .. t••· · 'b" h dı" k · .. . . ıgımız gı ı er ya.z gının a sı 

den geçerek gozlerını kapamı§tı ... di~eri ahiret) ... Fakat hakiki evi- ıkm k t"l M •---t 1 t"if d 
B. "dd k 1 .. 1 • . .,, ' ç a şar ı e... a...,.. e a e-
ır mu et sonra, apa ı goz eunı . ( hi t)tır' 0 a L'zın t t Ve' ''I .. 

L' d b' 1 mız a re . n n.o e e. ~ı mı ... 
vır en ı.re aç L 

- Ne güzel çehreli bir zat görü- hizmet ettiğine de, memnıın ot) 
;rorum. Onun cemalindeki letafet, (Hazreti Mevlana) hem bu şiiri 
beni mestediyor. söylüyor •. hem de, ateş gibi yanan 

Diye, foıldadıktan sonra, man- ellerini önündeki soğuk suda ısla-
rum olarak: tarak göğsüne sürüyordn. 

- Piştera, piştera.. canı mem... Bu esnada, hanendeler ve sazen· 
Peyki deri - sultanı men... 1 deler geldiler. Mutat olan yerlerine 

Diye, kendisine görünen hayali oturdular. 
>ağırmıya başlad. 
Hazı·eti Mevlana'nm ihtizar ha- [Dil her tu gümdn .... ] 

lindc söyledil:i bu beytin mealen 
tercümesi: 

[Yaklaş.. dalıa yaklaş, canım ... 

Sözlerilo başlıyan Rubaiyi oku
yup çalnııya başladılar. 

tDaha var) 

Bir yiyip bin §Ükretmeli 

Son haberler vesika usulünün ka 
pı komşularımızda da tatbik edil
mekte olduğunu bildiriyor. 

Nanemolla bn mevzu hakkında: 
- Bir yiyip bin şükredelim. di

yerek sözlerine şöyle devam etti: 
- Vesika bolluğun değil, yoklu

ğun delilidir. Yurdumuzdaki bol
luk ve ferahlığa şükretmemek el
den gelmiyor. 

M. K. 
Benim, ulu sultanımın davetçisi, 
yaklaş.] 

Demektir. 
Onun karşısında beliren hayal 

'"--A_H_K_E_M_E_L_E_R_D_E_v_e_P_o_L_is_T_E_) 

Jelatin ihtikarı yapan Raşit Se
vilin cezalandırılması istendi 

• ölüm haline gelen birçok kimse
lerin gördükleri rivayet edilen , 
(Azrail) idi. Bu korkunç hayal, 
(Cenabı Mevlana)ya, en küçük bir 
tevehbüş eseri hile vermedi. Bila-ı 
kh onu, sultanının [yani, cemaline •--------

müştak olduğu <Aııah> 101 davetçi- Müddeiumumi suçun üç defa üstüste işlen-
si ilarak teü\kki etti Yanına yak- ' 
!aşmasını ve ruhun~ kabzcderek, mesinden cezasının çoğaltılır a 1111 istedi 
:ndisini bir an ~vvel m~şukuna Fazla fiatla jelatin satmak su - ılar, bu aralık, Osman bağırıp re -
vuş~masın~ r!ca eylcdı. çundan adliyeye verilip asliye i - zalet çıkarmış, memurlar Osmanı 
Cenabı Mew~la~a, zate?- hayatt~ kinci ceza mahkemesinde muhaıke- karak'Ola götürmüşler, Mustafa da 

memnun degıldı. Evvela (H~zreti mesine başlanan ve tevkif ' edilen birlhlrte gitmiş ve orada komiser 
Ş~ms). v~ s~nr~ ~~ (Şey~ ~~!~ha~- Raşid Sevilin muhakemesine dün !lluavinile polislere hakaret e~
ıliıı) gıbı iki buyuk sevgılısıoın fı- devam edilmiş maznunun vekili tir. Mustafa ile Osman haklarında 
takile sızlıyan. ka.lbi, hiçbir şeyl_e son zamanlard~ satışların durdu : 

1 

tutulan zabıtla adliyey~ verilmiş -
•~un~, ~·~.bU: ~ey.~e, .en .k".- ğunu, mal azaldığını, binaenaleyh lcr, asliye sekizinci ceza mahke -
çiik hır le.elli umıdi gorememıştı. bu neviden şeylerin narhtan fazla mesinde dün muhakemeleri yapıl
lb ~ıhun !7''ka'.""a .. v~, rnhl~~ın, Iiatla satılmasına mecburiyet hasıl mıştır. Mustafa, kendisini bilmi -

k
e °.d~evt "bemıf'n~e ihbırdleşec~ı~e olduğunu söyliyerek bu cihetin tica yecek derecede sarhoş olduğunu ve 
anı ı. e, n anı c an an goçup t h fil' d ru1m · t • .. • re me a ın en so asını ıs e- ne yaptığını cilmediğiııi ı;Qylemiş-

de ebediyet dunyasına karış!ıgı za- . alık b tal b' k b 1 tm 
gilil . kr k mış, m eme u e ı a u e e t' 

man sev erme te ar a~aca. 1 . t" B d .. dd . ır. 
- d . d" B b" .. 1.. mış ır. un an sonra mu eıumu-
gın an emın '· ıına ınaen o u- 1 • "ddi M'lli K Mahkeme, Mustaıfanın komiser 

k d eh . mı ı asını yapmış, • orunma 
me zerre a ar emmıyet verme- 1 b b b k' h"k" 1 . muavinine ve memurlara ha:karet 

· bil tik T . (H . <anununun u a ta ı u um erı 

Şmış .. )d y ;edv~ ısı .. d azbre~ı mucibince iki seneden itibaren sür ettiğini sabit görmüş, iki ay müd -
cms en ayn ıgı gıın en erı., .. b .. ı· d •t'b detle hepsine, 50 lira ag-ır para ee-

b .. ru·· h t d" .. k ımn, esyuz ıra an ı ı aren para 
u n aya mı onu uşunme , ona " -'-k. dil · · ·· k 

h t ı 1 • .. 1 k cezasına md.lı um e mesını, yu • 
asre mers ye erı soy eme , vus- k f' 1 · I"t' · .. d f 

tat neşideleri terennüm etmekle se ıat a Je a. ını ayrı ayrı uç e a 
· . ti sattığının sabıt olmasından dolayı 

geçırmış . 

. * lhtizar, mütemadi bir dalgın !ık 

da tekerrürün nazarı itibara alına

rak bu cezanın ziyadeleştirilme -
içinde geçiyordu. Büyük mürşit, sini, fatura vermemekten de ayrı
vakit vakit kendine geliyor .. tıpkı ca cezalandırılmasını istemiştir. 
(ResUlü Ekrem Elendiıuiz)in yap- Muhakeme, müdafaa ve karar i -
tığı gibi soğuk su istiyor .. leğen ile 
önüne getirilen soğuk suda ellerini çin başka güne bırakılmıştır. 
ve ayaklarını ıslatarak, göğsüne ıs- Köprp altında rakı içtikten 
lak tülbenler koydurarak, vücudıı-

ıonra 
nu yakıp laıvuran ateşlerin ıztıra-
bını hafifletmek istiyordu. 

zası ödemesine ve tevkifine, hal -

kın istirahatini bozacak şekilde sar 
hoşluktan da bir lira para cezası i

le mah'lrumiyetine, Osınanın da 

•arhoşlu.ktan bir lira hafif para ce. 
zasına ınahkUm edilmesine karar 
vermiştir. 

Bıçakla bacağından yaraladı 

Komisyon dışarıdan gelen yün • mamulilta §Amil olınıyacaktır. 
Iü, pamuklu mensucat ile keten ma Bu malları satacak olan mağa • 
mulatı satan mağazalardan bazıla - zalardan senelik hesapları istene -
nna lüks müsaadesi vermeğ i ırnah- cek ve önümüzdeki toplantıda tet
zurlu görmüş ve bu malları satan kik edilerek sınıflar kararlaştmla -
mağazaları sınıflara ayırmağa 'ka - caktır. 

------~---ı~~------

Yeni kıyafet 
talimatnamesi 

D en iz nal<liyatı 
intizama girdi 

Belediye zabıtası Münakale Vekili 
memur l a r ı alakadarlara 

telsiz şapka giyecek 1 t e ş e k k Ü r e t t i 
• Dahiliye Vekfileti. resmi, h~su -1. Trakya~a tet.kikler yapa:rak şe~

sı dairelerle hıısusı teşekkül ve rımıze conmuş olan Munakalat 
müessese memurlarının ordu 'kıya- Vekili Cevdet Kerim İncedayı dün 
(etinden ayml edilmesi için yeni Mıntaka Liman Reisliğinde meş -
bir kıyafet talimatnamesi hazırlı- gul olmuştur. Vekil şehriıuizde iki 
yarak alakadarlara göndermiştir. gün daha kalarak Ankaraya döne.. 

Buna göre belediye zabıtası me. lce'ktir. 
murları telsiz şapka giyecekler ve Cevdet Kerim dün vapur nakli
şapka üzerine kırmızı çuha ile ay yat komısyonunun mesaisile ala -
yıldız koyacaklardır. Elbiseler! ise kadar olmuş ve nakliyat işlerinde 
laciverd ve dik yakalı olacak, ya - görülen intizamdan dolayı alaka -
kanın üzerinde kırımızı çuha, kol • darlara memnuniyetini izhar et -
!arda da dereceleri gösteren beyaz miştir. 
sırmalar bulunacaktır. 

Tramvay, tünel memurları, An
kara belediyesi otobüs memurları 
gibi bir kıyafette giyineceklerdir. 
Kontrolör ve müfettişlerin yakaıa
rında dereceleri .bildiren yıldızlar 
bulunacaktır. 

Et narhı değİ§medi, yalnız 
kıvırcık 5 kunq indirildi 

15 günfük müddet sona erdiğin
den Mürakı>be Komisyonu, dün et 
fiyatJa.nnı tetkik etmiş ve 'kııvırcık 

Hastanelerde Tıp fakültesi 

yataklan artbrılacak 

Şehir hastanelerinde Tıp Fakül
tesine tahsis olunan yatakların sa
YJS1 Hazirandan itibaren arttırıla
caktır. Beledcye Reisliği lbunlarıo 
masrafı mukabili olarak 1941 hüt
çesine 51 bin 749 lira koymuştur. 

Küçük Haberler 

müstesna olmak üzere naııhın ayni Yarın saat 20,30 da Prof. Dr. Sü-
şekilde devam etmesini muvafık beyi Ünver t afınd K d k .. 

.. ·· tür Y lnı kı ık ti d ar an a 1 oy 
gormuş · a .• z vırcı e er e halkevi salonunda (Dargınhk) mev 
5 kuruş tenzılat yapılınasına ve • ı b' k nf ·ı k'"'-' ,_,, _ • 

75 
kur t tıl .ı -l1 ır o erans ven ece •u.. 

"-'-""'unun azamı ' uş an sa · 
masına karar vermiştir. * Maarif Vekaletinin daveti ü -

zerine bir kaç gün evvel, Ankaraya 
Dünkü ihracatımız giden Maarif Müdürü Tevıfik Kut, 

Dün muhtelif memleketlere 800 ldün şehrimize dönmüştür. 
bin lirabk ihracat muamelesi kay-
dedilmiştir. Bu meyanda Alınan- * Etibba Odası İdare Hey'etl 
yay 130 bin liralık tütün, İsviçre, şehrimizdekl doktorların resimle -

İ rini ve tercümei hallerini muhtevi sveçe deri, Macaristan ve Yuıgos-
lavyaya fındık gönderilmiştir. bir albüm çıkarmağa teşebbüs et. 

miş ve bazı resimler toplamıştı. 
Diğer vilayetlerdeki itfaiye Ahvali hazıra dolayısile bu albü -
mensuplarının kıyafetleri mün şimdilik çıkarılmasından sar-
Tekmil vilayetler itfaiyelerinin fınazar olıımnuştur. 

yeknasak bir şekilde giyinmeleri * Şherimizdeki çorap fabrika -
·çin IstanıbW. itfaiy'."'i.leriııin kıya- törleri dün Milli Sanayi Birliğinde 
fotlennın numune ıttihaz olunma- ·bir toplantı yaparak İktisad Vııka-
3ı bildirilmiştir. letile temaslarda bulunmak üzere 

Vilayet dahilindeki ağaçlan- Ankaraya tekrar bir hey'et gön -
dırma faaliyeti dermeğe karar vermişlerdir. 

Vilayetimiz dahilindeki tekmil * Bir m üddettenheri şehrimizde 
'<azalarda ağaçlandırma faaliyeti- tetkiklerde bulunmakta olan Top -
ıin esaslı bir şekilde Vilayetçe tet- rak Mahsulleri Ofisi Umum Mü -
iki kararlaştı.rılmıştır. Bu hususta :lür muavini Hamid Turay Anka
okmil kaymakamlrk.Iardan Vilayet raya dönmüştür. 

Yine böyle bir serinlemek anın
da idi, Gözlerinde, yine bir hayal 
belirdi. Bu büyük ve Rabbani şair, 

Evvelki gün, Mustafa ve Osman 
adında iki arkadaş köprü altında 
bir miktar r&kı içtikten sonra Ga
lataya doğru yürünıeğe başlamış • 

Tophanede Ber.berler sokağındc 

36 numarada oturan Y aşarla ayn 
semtte Kumlu sokakta oturan Talı 

sin, Erzurum vapurunda bir iş mc 
selesinden kavga etmişler, Tafrısin 
Yaşarı bıçakla bacağından yarala 
mı.ştır. Yaralı hastaneye kaldırıl 
mış, Tahsin yakalamnuıtıır. 

r 
r•hat istemi§ ve 'bir yılda kaç ağaç *Taksim - Harbiye yolunun as
"dldiği, bunlardan kaçının tuttu- faltlarunasına l Nisanda başlanıia-

• 0 u sorulmuştur. caktır. 

~--------~----~----~~--------~------~-----~-~---~-~~~~----~----------
E DE B 1 R OM A N : 127 
~"--~~~-__;;.:..:..;....;_::..;;__ 

- Kolumdan tutup kapı dışarı ayırmak, uzak tutmak istediklerini 
atmadılar. Fakat koğuldum. Artık anlıyordum ... Sebep ne idi? Hafta 
senin yerin burası değil. Gıt evin- ortasında Macide hanımla bana ça
de otur, dediler. Hem bunu açıkça, maşır göndermişsiniz. Biz derste 
yüzüme söylemedıler. TavlTlarile idık, kendisıni göremedim. Tenef
bakışlarile anlattılar. Beni neza - füste: cSeni müdire çağırıyor. Ya

!ılığı.mı o ı\na kadar bu derece kuv
vetle hissetmemiştim. O çamaşır
lara, rakı nereden dökülmüş diye
ceksin, değil mi! .. Şu odaları sen 
'e bir kere kokla! Duvarlara, dö _ 
şe.melere, yerdeki halıdan perde -
!ere kadar ağır bir ispirto kokusu 
,;~•ı iş• Macide hamının umurunda 
mı? El karısı seni beni düşünür 
mü! .. Hem o, ne yapsın!.. Burada 
yattığım yer belli mi? Bir esvap 
dolabım, öteberi koyup saklıyaca

ğım bir konsol gözü yok. Burası 

ÇOBAN YILDIZI 
Yazan: Mahmut YESARi 

Ya Numan kaptan?.. Sadiyenin 
bu ziHın• mazur gösterebilecek biı· 
tek sol- • yoktu. Numan kaptaıu, 

bağda bll' gece gördıiğünu, hayal 
meyal hatırlayabiliyordu. O kadar 
sathi, kaba bır adamla Sadıye, ay
larca nasıl yaşayabilmiştı? .. cBun
da mutlaka bu sebep var, diyordu. 
Hanem görmediği, göremediği hır 
sebep var. Yoksa kabil değil!• Bır 
kere Sadiyeyi görseydi! ... 

BLI arzu, Cemil Kazım için bir 
fikri sabit olmuştu. İstanbul ne ka
dar büyük, dağınık olsa, elbet bir 
gün tesadüf eder, mutlaka aradığı. 
m bulurdu! 

-10-
- Nigar, hfila giyirunedin! Mek-

cevap vermiyordu. Onun, sükı1tu ketle ·koğdular. Bana bunu mu söy- tıtkhaneye çık!• dediler. Müdire 
Sadıyey\ kızdırmıştı, Nıgann ko - lelımek iStiyordun! İşte söyledı:m. hanım beni görünce suratı astı. 
lundan tutarak, yiızune şamar gihi I Şımdi içın rahat etti mi? Karyolamın üzerinde duran bir 
inen bu· sesle haykırdı: Sadiye, gözlerını açarak Nıgiira bohçayı göstererek: cEvinizden ça-

- _ Cevap versene, ni""1 hazırlan- ! bakıyordu. Boğazı yırtılm- ış gibi ya lmaşır göndermi.';ler! • dedi. Ben de 
mıyorsun"! .. Mektebe gitmıyecek ruyordu. Sesı kısılal'ak sordu: sevındırn. Bohçayı alıp dolabıma 
misın?. Yoksa, arsız mahalle ço - - Niçın koğdular'! Ne yaptın? koyacaktım. Müdıre hanım ,mana-
cukları gibi döğe döğe mi mektebe Nigar, ona yaklaşmıştı: lı manalı yüzüme baktı: •Bohçayı 
göndereyim!.. - Senin yüzün.den koğuldum! aç da, bıraz burnuna götür, kok -

Nigar, annesinin gözlerinin içine Annesınin cevap vermesine va- la!• demez mi"/ Şaşırdım kalc!ını-

benim, kendi evim, aile ocağım de~ 

ğil mi? .. Söyle anne, burada tama-

bakarak, yavaşça: kit bıralonadan, söyledikçe heye - Israr etti. Ne yapayım, kokladım ... . .,,ile bana ait ne var? .. 
- Hayır, artık hiç gitmiye<:e - canı artarak, devam etti: Öf! Görsen bütün çam81iırlar pis• Göğsü halecandan kabarıp ini -

ğim, dedi. - Evet, senin yüzünden koğul- lpis rakı ke>kuyordu. Hayretle mü-ıyor, elleri titriyordu: 
Ni!lar•. söyl~ek: saklam_ak is.. dıın:'. Zaten kaç haftadır, müdür ldire han.ın1a. bakmışun._ O, ~deb - Müdire hanım, başka bir şey 

tedigı .bır şeyı zorla ıtıraf ediyor - beyın tuhaf tuhaf balnşlarından, acı acı guldu: •Her yer bır degıldır söylemedi. Çamaşırları bohçasile 
muş gıbı durdu. Dilile dudaklarını ben bir şeyler se:mniştım. Müdire kızım. Burasını kendi eviniz gibi birl>kte aldım, mektebin ımutfağın. 
ıslattı:.. .. hanun da, benim her bir hareketi- zannediyorsanız: yanılıyorswıuz. daki ocağa attırdım. Fakat kaç pa-

- Çünkü kovdular! me dikkat ediyordu. Arkadaşlarım- Burası mekteptır.• Orada, ne ol • ed ? B h k . d 

ıl Oda çorap, fanela ve diğer 
'' giy.im eşyası meyanında ayak -

1
' kablar için de bir rapor tanzim 

ederek nümunelerle b i.rlikte Ti
caret Vekaletine gönderecek • 
t ir . Vekalet bunların maliyet ve 

satışlarile evsafını tetkik ettik

ten sonra müvafık gördüğü tak
dirde deı·hal bu nevi ayl>kkab - ıı 
!arının imalini" ı?eçilecektir. 

"'===-----~J 

Bozuk 
y ğ lar 

Alı nacak nümune
ler de n1ahkeme

lere gönderilecek 

Kontrol daha 
sıkı olacak 

Pi!)"asada mağşuş, bozuk, ve hi -
leli yağlaı·ın çoğaldığı belediyece 
görülmüş ve dün tekmil kayma -
kamlıklara bir emir gönderilmiştir. 

Bu emirde yağcıların daha sıkı. 
bir şekilde kontrol edilmesi istenil
miştir. Emre göre; bozuk yağlardan 
alınacak nümuneler mühürlenip 
suç delili olmak üzere mahkeme-

1 lere gönderilecektir. 

Temizlik amelesine yazlık 
elbiae 

Temizlik ameleı;inin yazın açık 
kurşuni renkte e1bise giymeleri ve 
belediye sıhhat ımemurlanrun da 
badema kasket şeklinde şapka giy
meleri kararlaştırılıruştır. 

F enerbahçe mesiresine 

elektrik 
cFenevbaJıçe• mesiresine ve bu

raya giden yollara elektrik cere
yanı vermek üzere civarda yeni bir 
muhavvile merkezi inşa olunması 
zaruri görülmüştür. 

Bu maksatla ·belediyenin, elek
trik idaresine 22 ıbin lira vermesl 
k:ararlaştırı1mıştır. 

İki çocuğa 
otomobil çarptı 

Üç yerde de yangın 
başlangicı oldu 

Kad•köyünd.e K~de Çukur
bostanda 34 numaralı evde Feridln 
altı yaşındaki kızı Suna KLzıltcp. 
rakta Tahtaköprü caddesinden ge
çerken şoför Lıitfinin itlaresindeki 
2066 nıımaralı otomobil çarparak 
başından yaralanuıı, çocuk tedavi 
altına alınmış, şoför yakalanmıştır. 

* Taksimde Macar caddesinoo 
oturan yedi yaşında Mfuran, Tar. 
labaşı caddesinden geçerken şoför 
İbrahimin idaresindeki 2532 mınıa
ralı otomobil çarparak başından 

yaralanmasına sebep olmuş, ço
cuk tedavi altına al.ııımış, şoför ya

kalanınııştır. 

Yangın ba,langıçları 
Taksimde Aıbdülhak Hamit cad

desinde Füruzanpalas ırpartıınanı
nın kalorifer daireı;inin bacasından 
ç"kan kıvılcıım.lar yanındaki Diran 
apartımanının üst katındalk.i came
kanlı odanın tavanını tutuşturm~ 
derıhal yetişilerek söndürülmüştür. 

* Burgaz atlasında Kütüıklü cad 
desinde Yorgi Cevahircioğluna ait 
49 numaralı kapalı köşkün lball:ıçe-

Bindeki bekçi odasında yatan Sadı.

kın yatağına d~ürdüğü sigaradan tebe geç kalacaksın kızım. 
Annesinin sabahtanberi, hemen 

her saat bqmda tekrar ettiği bu 
ihtara, Nigh, dudaklarını bükerek 

O · t"t · k d'·· 1 ·k· 1.k dı k k 1 d b'I- .. , Y" • . . k ra er. en er esın nazarın a nun, sesı ı rıyere ver ıgı ce- a ı ı a ır onuşaca o sam, ya um, ı Lr mısın. uregıme ınece , .. . . . . .. .. .. 
vap, Sadiyeye bir duş tesiri yap - bir muallime hanım, yahud da mü. hemen düşüp bayılıverecektiın. <uphelı ıdun. Ertesı gun mudur vangın çrlmı.ış, yatağı, karyolas; ve 
ınıştı: dire hanım, ·bir vesile ile beni çağı- Müdire hanım, hahme acımış ola- ıbey beni çağırttı: •Kızım, dedi. odamn çatısı yaı:ınuş, itfaiye tara-

- Koj!dular mı? nyorlardı. Beni arkadaıılarımdan cak: cZavallı küçük!• dedi. Zaval· (Daha var). tından söndürülmii9tür. 

Yll%an: 
Prol. H. Şii.,' rü Baban 

A iman Pı-opagan.iu ~~ıaı

rı Doktor (Güebbcl>)İll 
lierlinde ecnebi matbuat 

mahfilinde söylediği sözler dünya 
gazetelerinde )er tutmakta cic•aııı 
ediyor. Bu zat küçük milletlerill 
dahili işlerine karışıinuyacağı ve 
inkişaflarında serbest bırakıJaca· 
ğı teziui ileri sürdüğü halde yio• 
ayni görüşmede faraza İsviçreoİll 
kendiliğinden ve içten gelme bit 
heves ve şevk ile cıvar memlel<el· 
!erdeki usulleri beııimsiyeceğiııİ 
umduğunu söylemişti. 

Sırf siyasi beyanatla bulunınak 
rnutat olan resmi bir propaganda· 
cının tarihten ve onun seyir fcl>"' 
fesinden fazla istiane etmesi ma· 
lı:am vaziyetine pek uygun ı!cğil· 
dlr. Tarih münakaşaları çok MııtÜJI 
havası içinde ve kitapların tozlaJ'I 
arasında, fili neticeleri beklenmek· 
sizin leh de ve al ey hle bir gaye)'İ 
istihdaf eylemek>izin boş zaınaıı· 
!arda yapılabilir. Yoksa en mülılik 
bir badireye sürüklenmiş bir ınil· 
Jetin efkirı wnumiyes1ni izha.r "" 
imale memur bir zatıan, ad,yla 
Propaganda Nazırından, bir uıii
veuih bitaraflık feragati beklcıııd' 
biraz fazla olur. 

Maamafih dünyanın umumiyeti• 
kuvvetli ve mütemerkiz bir eldcD 
idare edildiği zamanlaı·da ticaret 
ve sanayiin fazla inkışaf ettiği ha"
kındaki dava tarihte emsal güs!e"' 
rilmiyecek bir nazariye değıldit· 
Ooktor (Göebbels) hiç nümnne ve 
misal zikretmemiş olduğu 1ıaJd• 
buulArı tarihe az çok aşinalık ıl• 
bulmak kabildir. Faraza Sinyor 
Mwısolini'nin rüyalarına kad3r gi· 
ren o meşhur Ruma medeni) eti 
bi',yle idi. O zamanın hemen biitilD 
mekşılf ve malılm dünyası RoJllll 
nüfuz ve kanunlarına tabi olınıış· 

tu. Büyük Britanya adasının ti 
İskoçya hududuna kadu ıwmaiılııt 
varmışlardı. Manş denizini aşDJJŞ" 
lard.ı. Bütün Almanya, CermanY•• 
Fransa, İspanya, Daçya ve Dalkatı• 
lar, küçük Asya, Mısır ve Afrikl' 
hudutlarına dahil idi. Ticaret' 11 ge· 
nişlemesi hakikaten harikul.\ ıo ol• 
muştu. İslamiyetin zuhıluru ve f.• 

rap saltanatının cihanşümul bit 
manzara alışı da bütün Afrika, l>• 
panya ve batta Fransaya kadar tı• 
zanaıı istiliilar Şarkta İran, Irak v• 
Hindistana kadar varışlar Şiınald• 
Türkler vasıtasile ta Avrupaııııı 
göbeğine kadar gidişler yine fıleıll" 
de yeni bir devre açmış idi. 

Şarlnıan'ın idaresi de böyle nıtı· 
azzam bir birlik meydana getir 
mişti. Fakat bu muvaffak olm~ş 
ve sürmüş vabdetler karşısıııd• 
ne kadar az ömürlü nüfuzlar d• 
vardır. Napoleon'un sekiz, on yıiJtl' 
saltanatı akıllara gelmemek kabil 
midir? 

Böyle muazzam hareket ve te
şebbüslerin kuvvete dayanıııı& 
icap ettiği hakkındaki mütalea da 
varit sayılmalıdır. Hiçbir zawaII 
dünya alışmadığı şeye istekle v• 
bahişle atılmamıştır. 

Fakat tarihin behemehal tekel" 
rür edeceği h:ıkk:ındaki zan ve ve
himler umulduğu kadar bedihi d8'. 
ğildir. Tarih ayni şekilde ve nYııl 
tarzda tekrarlanmaz. Birbirine t•: 
maını tamamına intıbak eden i-"1 
hal hiç olmaz. 

Eski asırlarda kabil olan baı' 
hallerin yirminci asrın yarısına 
doğru da tahakkuk edeceği biç d• 
bir mütearife değildir. Bugün ,.,il· 
liyet hi5leri her tarafta çok !<«'" 
vetlenıniştir. Bir asırdanberi b•1" 
!enen ve kuvvetlendirilen bu J;I'"' 
naatler her milletin şuur ve vicJa• 
nında silinmez izler bırakrıııştıl'· 
Bugün istila altında sesi çıkın•Y~ 
memleketlerin ilanihaye böyle dil 
siz kalacaklarını kimse temin ede" 
mcz. İngiliz Başvekili Mister ~o;; 
çil'in son nutuklarından biriD 
dediği gibi •Alınan istilası çok ~: 
zaklara kadar gidebilir. Fakat b • 
tün çiğnenen tnilletlerin ayaklaııJI 
cakları günler uzak değildir.• , 

Büyük Britanya İmparatotl11~ 
Dominyonlan, müstemleke!•:; 
miistamereleri, manda altınd~. ar,. 
zisi, serbest hükılmetleri ile diiJI~. 
nın dörtte birini kontrol ede~ ;jjt• 
salsiz, müheykel bir teşekk111 biç 
Fakat bu aile iç manzarasuı~a .1<iil 
de sırf kuvvete dayanan ~ır k ,,. 
değildir. Bidayette cebren ilh~. ri
dilmiş olanlara bile geniş ııur ..,. 
yetler verilmiştir. Kanada, ~ddi· 
val, Hindistan, Mısır, Irak bu 1 

anın birer delilidir. . 11v 
Doktor (Göebbels) söz~erıııel<•"' 

hayet verirken her inkıla~.·~ . , ii~U 
di sikleti ve hızı ile bir Y"~~· fO" 

olduğu ve bu seyrin o inkılad '» 
(Devamı 3 üncü sayfa ıı. 



~MART-1941 --------
'r~Günün 

1 
1 t mevzu ı c r 1 .. _o_ü_N_D_E_N_,_e_u_G_O __ o_E_N_. 

k\'eç müdafaa / Bulgaristanda 
nazırının nutku yağlar vesikaya 

Meclisin dunkü 
toplantısı 

Büyük İskender ve Bugünün Silahı 
bugünkü harp 

Yazan: Hamid Nari Irmak Tay yarenin hakiki mucidi 
' 

~ lier ihtimale karşı 
hazır durmamız 

tabi tutuldu 
•Büyük İskender. den 1939 har· 

Meclisin 1941 yılı bi başladıktan sonra Londra ile 

Şubat hesabı Nevyork, Vaşingtondaki gazeteci. 
kimdir ? I şe nasıl başladı 

Ek k t f d n . . . !er fazlaca bahsetmeğe başlımuş • 
me e ırın a t e t k ı k e d ı l d ı !ardı. Son haftalarda ve günlerde 

ve neler gaptı?. 
, lazımdır ,, çıktıktan 24 Ank 24 (AA) -Swük Mil- bu bahsin yenilendiği görülüyor. 
•t.olttıo ara, · · J 0 lın d ı · · ·u ·~ lın, 24 (A.A.) ::- .:r-'Iüdafaa saat sonra satılacak !et Meclisi bugün Doktıor Mazhar • . aBnya .. k ev1...,~t reısı Ado!f Hı e • 

Yazan: HiKMET NiSAN 
ı Skoeld pazar gunu Oerbo- ad onun ,. b k lığında toplan- rın, uyu ~ ... &nder'in planım ve 

., tat e"'-· b' tukt d. 
1 

. Mo.skıova, 24 (A.A.) -R Y Germen ın aş an 1 hareketini taklid eylemek istediği Bugün fevkalade tekamül eder 
""- ..... gı ır nu · · a ın eyı- .. Bul istanda mı• ve ruznamede mevcut o an . . . h ·· b. kat d-" •-· , ·~ıe İsveç'in her türlü ihtimale bildirdiğine gore,_ gar . . .? .. . . . 1941 ıl 'rzında fıkırler mütalealar ilen ve er geçen gun ı ır. ..,,a ..,.y. 

;.'1!ın. lıazır <bulunması liizııın geldi-ı zeytinyağı, tereyagı, ve veıetau:ı Büyük Millet Meclısının . Y ı sürülüyor. ' 1 meti ve hizmeti artan tayyarecili-
~ ı ~Yliy k .. 

1 
d . f yağı vesikaya tiı.bi tutulacaktıır. Dı· Şuıbat ayı hesabı. haklundak'. Mec- .. .. . . ğin vatani olmak şerefini, limen 

: ere ewum e em!§ ır ğer taraftan ekmek de fırından çık- !is 'hesapları tetkık encume?.ı maz-: Buyük Iskender, Miladı Jsadan ka, İngiltere ve Fransa aralarınd• 
şlrtı . . • . 1 ıktan 24 saat sonra sattlığa arzedi- batasınm ıo.kunmasını muteakı.p: 356 yı\ evvel doğdu .. Henüz 20 ya· paylaı;amamakta vt! hepsi ıbu can 

'.ıı t ~ hıçbır. şey. ~ıtaraflığı· ı lecektir. Devlet Demıryoll:ır' Umum Mu- ışında ıK~_n _336 senesınde babasının sız kanatların icat beratını kendi-
ti .~<iıt eder gıbı gorunmıyorsa .,.....- dürlüğü 1938 mali yıılı hesabı kat- vcrıne hukumdar oldu. Makedonya !erine maletmektedirler ihakika 

~Pl~nurn.iizdcki aylar ıçinde muha- H t •• v tmenlerİ isine ait kanun Jayihası tasvip edil- 1 Yralı Filip'in. oğlu idi. Kral Filip, şu merkezdedir ki, ilk. tayyare 
l'iıı 1tat'i ibir netice elde etmek a ay. og.re , . . _ ıniştir. . . . · par~larla, desıse .ve hilelerle Yu - Fransada imal edilmiş, ilk tecrü-

1~ 5aJ.ret sarfetmeleri muhtemel- Ankara, 24 (Ikdam muh~bırın ı Meclis gelecek ıçtımaını çaışam-ınanıstanı ıdaresı altına almıştı. lbel<:>ri de orada kalabalık: ve müte-
,,~e bu müddet zarfında geçiri- den) - Halayın anavatana iltiha- ba günü yapacaktıı·. Kral Filip'in hükümdarı olduğu cessis •bir seyirci kütlesi önünd< 

r,rıc t.ereddüt devresi dolayısile kından evvel iki sene mııvaffakı· Makedonya, Tesalya ile Adalarde • •.l .... M""idi Kleman Ader 
"ti.rnaı k h b 1 ı ·· - t ı·k !arın men Q k• · · · · l' yap. mış....... -~ e arşı azı.r j u umnak- yet e ogre men l yapan . - n se iZ ay nızının şıma ındeki sahadan iba • isminde ıbir Fransız .ınü:hendisidir. 

lctıt . lazundıır. Yalnız ıbu seıbep- sup oldukları ted"7at ~:recesıne rettı. Halkı çobanlıkla geçinir, ya· ı 
~ı~n günlerde askeri hazır- göre ilk ve orta tedrısat ogre:ın~nı (Baş tarafı ı inci sayfada~ rı medeni, iptidai idi. 

~Ilı. takviye etmiş bulunu- ~lah!ecelk~': tdair olan !Ayi.lıa mahfillerinde av tayyarelerinin In· Atiııada doğan İSkender, orada 'do:::.A~:t!~~ d:~~::::~ 
--......__ ____________ '..::::e::c=e:_.:.v::er=:::...:ış:....ır_. ---- giltereye hava yolu ıle ve Groen • 1 büyüdü. Eski Yunanistanın meş - · . . . .. . 

• land ile İzlanda'dan geçmek .sure. hur filozofu Aristo onu büyüt • sup. olup. tahsiluu mühendis. mek-T LJ R K M J L L E T [ tile gönderilmesi tasavvur edilmek müş, okutmuştu. İskenderin kü • tebınde ikmal eden bu delikanlı, 
tedir. çüklüğünde, tahsil zamanlarında •Toulouse. ile cBayonne• arasında 

~ <Baş tarafı 
1 

inci sayfada) 
25 

Marl. 941 Salı saat 17 de üntventte Son zamanlard~ bir çok ~bar· bile mevcud büyük ve fatih hü • inşa edilen şimendifer hattında 
~, . lltilJ..t Şefin emir ve kumanda- Konferans salonunda :E- dıman tayyaresının Ame~İkadan kümdar c;lmak arzusu, 20 yaı;ında mühenC:is olarak hi.z.met eder. Şir-

~1"4 lSten.udiği gibi can ve malını ~ 27: Mart. 941 Perşembe :Ot n.so da 1ngiltereye salim~n ve hıç bır y.er~~ llı:en babasının tahtını istihlaf edin.. ketten 1876 da ayrılan Kleınan, e-
~tiaaıa Cekiwniyeceğıni tebarü& etr mınönu Ha!kevı blnast 

17 30 da Beyoğ- tevakkuf etmeksızın uçarak gıttıği ee canlandı. Meşhur Darius'un or· Jeı<trık ~!erile ~tıgale başlıyarak 
~~ .. ~· _ 28 Mart. 04 ı euma saa · \hatırlatılmaktadır. d 1 · · 
t :-re.ı~ 24 (A.A.) _-Parti Umu- ıu Fransız Tiyatro&~ Ka- .. u arını yendi .. AnadoluY". geçtı. telefona mikrolionu ta~bi!k etrn~ ve 

ıq <la,. lleyetı i!za.sından Mara,:; me- aı. Mart 941 Paz.ınesı saat 20.30 da Londra 24 (A.A.) - Dunya~ lranı zapleyledi. Mısırı ıdaresme 1881 •Parıs Sergı:sınde. fevkalade 
ı "ıı~"" R<>şit Tankut dün Halkevi dıköy Siıreyya sınenasında 

1130 
dası- en büyük bombardıman tayyaresı· geçirdi. İsmine izafetle hala anılan ragbet bulan cTeatrofozı.u icat et-

"11ıı,,,. salon ve bahçeyi dolduran 3. Nısan 941 . Perıı•,:::1>• saat · nin tecrübelerinin Amerikada ya· İskenderiye şehrini kurdu Fırat m~tir. 
~"" dinıeyıcı önünde dı.inyn ahvali le Halkevı bınasm ıldığını bildiren haberler Londra. h · · · . : · <lııo. lllu konteransını vermiştir Hatip 1 ,-== p .. .. b. . 1 k 1 ne rını geçtı. Arabıstaru ıdaresı O sırada Paristeki ilk telefon şe-
'lı lııtllluz · 1 _ h b l · j da buyük ır sevınç e arşı anmış· altına aldı Pe lis'' kt Ven ~ ,., <I • g~Jen tebli_keyl işaret ve l Ankara a er erı t Burada tecrübeler bittikten . - . rsepo ı ya ı. • bekesini kurmll§ ve ismile anıJan 

~~ı.,liııı <>vleUerının hakiki maksat ve • ır. • . ! ·ıte ki ınnagında Purus'un ordusıınu aletin satışından hasıl olan kar ile 
., :""I bısrın ederek misakı milli ile sonra bu tayyarenın ngı reye mağlt'.ıp etti. Hindistan da İndüs · · · · · 
~tıı loprakJarımızdan bir karışına •• t tk"kl · önderileceği ve Alınanyaya yapı· . , ı<endisını refaıh ıçınde yaşatacak 

,'.'.kactctea lstikliiliın.ire vuku bula at Butçe e 1 erı g k !ar d kull ıl - nehrıne kadar olan sahayı, İran dan 1 bir servete sahip olınll§tur. Fakat 

ismini taşıyan ve birinci defa ola-
""' 1890 senesinde cPereire• par· 
kında havada elli metre kadar yük
.ıelen bu ilk tayyare, ikinci tecrü
.>elerde •Satory. parkında yüz 
_11etreye çıkar ve 'belediye pavyo
ıunda teşhir edilmek üzere Parıse 

getirilir. 

O sıralarda kabine reisi ve har
Diye nazırı l:ıu!unan Fraissinet • 
tayyareyi görür. Bütün masrafı 
.rendisi tarafıudan tesviye edil
mek üzere, aletin tecrü<belerine de. 
vaın edilmesini emreder. Bu iti
oarla, 9 İkinciteşrin 1891 tarihine 
müsadif olan o gün, askeri tayya
reciliğin me'bdei sayılır. Umumi 
Jır prvjeye tevfikan, bir havacılık 
ve tayyarecilik mektebi tesisi, tay
yare imal atölyeleri, havai ve tek
nik stratejisi ve bir askeri hava 
.,, dusunun teşkili başgösterir. Bü
yük ve her türlü levazım ile mü
cehhez bir llıboratuar kurulur. İyi 
tahsil ve teııbiye görmüş müstait 
elemanlarla idare edilen ve gayet 
hafi tutulan bu çalışmalar netice
sinde •3 numaralı. tayyare ill§a 
edilir. Yine Satory'de yapılan tec
rübelerde 300 metreye yükselen lbu 
alet, muhalefeti hava dolayısile, 
toprağa inerken parçalanır. Fakat 
havacılık, kat'i ve ciddi •bir adım 
atmış bulunur (14/11/1897). 

Bazı tavukçular, kestikleri sıska 
cavukları pompa ile şişirip onların 
.tzım gelen yerlerini de sarıya bo
r adıktan sonra gayet semiz ve yağ. 
,ı tavuk diye müşterilere yutturu
yorlarmış.. benim Bay Hakkı is
minde Gedikpaşada bir tavukçum 
vardır. Dün akşam yanına sokulup 
dedim ki: 

- Semizce, yaflıca bir şey isti-
yorum, var mı? 

Gülerek: 
- Çok ağabeyciğim dedi, çok! 
- Amma şişirme olmasın! 
- Nasıl şişirme? 
- Pompa ile şişirme! 
- Amma yaptın ha, futbol topa 

mu bu, yoksa otomobil liistiği mi, 
hiç pompa ile tavuk şişer miymiş? 

- Ne ile şişer ya? 
- Mısırla, buğdayla, arpa ile 

:,~şer! B321 meraklılar hindileri de 
ceviz yutturarak şişirirler. 

- Sen tavukları ne ile şişiriyor
sun? 

- Tavuğuna göre.. bazılarına 
halıkyağı içiriyorum, bazılarına bi. 
ra huli,ası ! 

- Ya boya meselesi? 
- Ne boyası? 
- Bazı tavukçular, yağlı sanıl-

sın! diye hayvanların icap eden 
yerlerini sarıya boyayorlarıruş! 

- Eloğlu bu, yapar; hattü yal
nız tavuğu sarıya değil, belki kazı 
siyaha boyar da hindi diye bile sa· 
tıu! 

- Şakayı bırak da şuradan bana 
semizce ve yağlıca bir tavuk seç 
bakalım? 

Bu sefer, dükk8.nın arkasında yu. 
murta ayırmakta olan kalfasına 
seslendi: 

- Barba, soldaki üst kafeste bir 
karyağılılı var, çıkar onu da kesi
ver! 

- Semiz mi? 
\ij '<l!av·· . c . · · lan hava a ın ın a an acagı zaferle ilerliyer k · tilas · • O ta ihte Harob 
, ., ~ Uzü buttin milletçe çelik bır Ankara, 24 (ikdam muhaıbırın· t hmin edilmektedir. Bu tayyareyi . . e ıs ına geçır , ruhundaki •icat dehası. onun ınuat r iye Nezareti Ge-
~'ııı.:de karşılamağa hazır bulun· den) _ Buyük Millet M.eclısı B~t- a:ni tipte diğer tayyarelerin takip dı. A.~":'. z~anda M.'.'galom~ı ve-1 tal bir vaziyette kal.ıııasına mani o- neral Billot'ya havale edilir. Gene- _ Yağlı mı? 
·• ıı.1.ıı: SOylem~tlr. Hatibın bu soz.. çe Encümeni, tayin ettıgı raportör- d _. . 1 akt dır H ya buyuklıık hastalıgına sahıp 0 • lur. •Passy• civarına çekilerek, ral, Fraissinet'nin aksine, havacı· G .. 
~ ~ tıtrafından .hazırız> sedaları !er vasıtasile bütçe tetkiklerine re ecegı ZbJlllO unm a . . ava lan İskender, zevkin, sefahatin de 1 kw;ların uçuşunu uzun zamanlar - uneşe tut, şıpır şıpır damla 

- Tombıı! Es~ 

ı.ı '""ıı nın~tır ve alkış~~tır .. H.a- __ ,,.,. 'zırhlısı denılen bu yem tayyare ı ·•iri oldu. Babilon'da hastalanarak tetebb .. ed •b t1 lh • lığa lazım gelen ehemmiyeti ver- sm? 
,. lıo. ..., ""sonra Milli Şefimız Iııönunün baı;l.,.,..,.ır. k •80• tonlu<k Boering tayyaresidir. 33 d f . ·· .. k u er ve u sure e avacı rnez ve •kurul n · teşkil •t il - Nesini yapmalı bunun, haşla-
" ıçı elde sezilen tehlikeyı karşıla- Ziraat Ban asının Meşhu Uçan Kaleleri imal etmiş •yaşın a ve at e~esı, buyu lığa ait çall§!Ilalarına baı;Jar. a yem a e masını mı, kızartmasını mı, çorba-
~ " Cilm!ıuriyet huük(lmetince a· •• v • l r . planının kuvveden fiile çıkmasına . . . meşgul olmadığı gibi, kendisine l:ıu 

~ ,~birleri ve İngiltere ile aıctolu· gonderecegı para a- nlan fabrıkalar tarafından yapılan mani oldu. 1886 evaılinde, havadan ağır bır hususta vaki ıolan müracaat ve ih- sım mı, pitavını mı, dolmasını mı, 
ı; ~akın lüzum ve isabetini .~.er~ t Ücreti bu tyyaare cl8• ton bomba taşıya· * uça1k aletinın proıesile meşgul o- tarlara kulak bile asmaz. İki sene nohutlusunu mu? 
~"' ilı~ anlatacak çok sevdıgınw: nn pos a bilece-k ve Atlantiği geçerek ·bom· lur ve tecrubelerini yapar. cEoh - Kompostosunu yapma da ne-
~(~ edecekl~~=ı ~~tl "':~~P Ankara, 24 (İkdam muhaıbirin· balarını attıktan sonra yeniden ben Büyük İskenderle Almanya dev. ___ süren bu keşınek~ ve lil.kaydi dev. sini yaparsan yap! 
41,~n•rın h:: an çoşkun v: ıı::a:~ den) - Ziraat Bankasının gönde- zin almağa muhtaç olmadan Anıe. let reisi Hitleri düşünce, hay,at, ga· ;resinde, mektep, atölyeler, mooel, J * 
~;, 0~•tı içinde ~atip kalı_rarı:an ve fe ~eceği hazine paralarından posta rikaya dönebilecektir. Tayyarenin ye itibarile benzetmek yanlıştır. melerinden kiı.fi dersleri ıılınış, re· plan ve laboratuarlar mühmel ve Bakalım bu mübıuek hayvanın 
~" oı.,, "'."'':la mıill _blrliği"':"'ın tim- ucretı alınıp alınamııyacağının tef- nrettebatı on kişidir. Tayyarede tskender zamanının milletlerinin, alist bir şahsiyettir. perişan bir halde bırakılır. Bu l:ıa- bugün evde nesini yaptıklarını, bu 
l\'I "Li:tıyuk Ş~ızl~ ~ez .bır siri .ha~ndaki layiha Meclise sev· bütün tecavüz ve müdafaa silahla- seviyeleri, düşünüşleri ile 20 nci * direden ancak <3 numaralı. tayya- a.lqıun sofrada aıılıyaeağız. 
~!iıı guınuzu soylerruş ve sozlenne kedi!miştir. ··ı vardır. Tayyarenin ehemmiyetli asnn temin eylediği ilerlemeler, Bu harbi hangi taraf kazana • re kuırtulur, <san'at ve meslek. 
it l"":~i;;' göksüne_çarpan kafa mu:- kısımları hücumlara mukavemet teknik harp vasıtaları, mefkı'.ire, cak? Birleşik Amerikadaki son mektebine getirilerek halkın ziya- Ovnan Cemal Kaygılı 
~tıııe,; il~a";,ktır. isteyen deneye bı- Fransada 21 faal komünist edebilecek ·kuvvetli zırh tabakaları muharebe şartları, ordunun sevki, rr:ihim hareketlerle, Japonya ha • retine arzolunur. Hükı1met, meç-
~~· 24 (~.~~:imize gelen tevkif edildi ;le kaplanmıştır. . !harekatı arasında mukayeseler ya· ciciye nazırının Berlin, Roma, Mos- hu! kalan sebeplerden dolayı, ~, Tarih felsefe~ 
. ı ~ ... ~~versitesi Rektörü cemil Bil- Ofi iNGIL1Z GEMILERİNİN pamayız. kovada yapacağı müzakereler, ve- Ader ile yapılan mukavelenin de-

"""1le halltevi.n.in iç ve~ sa· Vlchy, 24 (A.A)---: ·.: TAMİRI.NE BAŞLANIYOR Makedonyayı, Yunanistaru Füh· rilecek kararlar ne gibi neticeler ·r ~ d ld illi' · t daıresı Rhone · va. mına razı olmadığmdan, mü.hen. (Baş tarııh 2 ,.,..;. ~ayfada) 
o. 0 uran münevver ve gü.zide M emnıye ' ' ) Balt· rer ve b••kumandan Her Adolf verirse versı·n, harbı· hangı· tarafın dis f lb ~"ıtıı kütlesi karşısında sık sık ve İsere ve Drome departmanlarında, Nevyork 24. (A.A. -: •.. ımore ..., . ena ir vaziyette kalır. Vak-ıpanların bile arzusundan mü,takil 
~,..,,.,aı•_--lıu·la kesı'len •tanzmı· at·" d Sun gazetesın. m. n. e,şrettıgı bır ha.· Hitlerin istilası bir meseledir, hal- kazanacağı keyfiyeti meçhuller, tile tasarruf ettigı-· b. -"-tar bul d • f'krin d di - • ~ - gizli. komun·· ıs· t faaliyetini mey .ana . k b. d A .. d 1 . h't d h 11 1 ır """' pa- un ugu ı i en ı yan c · -"ı., dıgı d V d N f k d ledilemıyece ır muamma Jr. - muca e enın ı amın a a o una • rayı b - d fed 
, ve,,...,_·. ava• mevzulu bır konfe- çı'·armak üzere bir seri taharrıyat bere göre, ırgınıa a or o eruz ek b. k ld k 1 d u ugur a a ettiğinden, yor. Bıı da şüphesiz doğrudur. Ta· 
.:. .~. -""'!; ,_ tir. l.slanbul ünive.rsitesi R•.k " . . tezg,~ 'arı ta:mır· . edilecek. İn. gili. ·z ııadoluyu geçer ır o an Suri. ca- muamma ar arasın adır. pa.rasız kalır ve ihtiyar Y~-<ı~d h ın· h"d' 1 • . "' u " y•~.,,.,ıştır. Bu taharriyat netıcesın- "'u M d·- ş· .ki .h .. ul h ..., •• a a, r ın en mııazzam a ısc erının 
'~< laroıııe.ransında taru:unatın yU.z ~.-- l 21 •emilerinin emrıne tahsıs edilm!§· {eyi, Arabistanı, ısırı, ıger kol- ımdı . cı anşum arp gaye - yatını kazanmak mecıburiyeti ile iimil ve failleri belki teşehbüslcri-

lh. UUıı bir bülilsasını yaparak de, <beyanname ta be. tmekte .0' ~ ' dan da iranı istila ile Hindistana lerile, hareketlerile dogru· dan dog· • karşıl•• d ğd - hr · IJ, ""'· •-" ed I tir ·· ...,ır.. 0 ugu şe e çekile- nlıı bu neticelerine bir de iuti-
•- lu ~-~-,le nihayet vermiştir: <Bu faal komünist tev"'"' ı mi§ · '· •·~ak, İndüs nehrine ulaornak ı·- •ııva ala"kalarımız yoktur. Harbı·n ek tuımty ·'-'-'- • "i< :-<ar ~·.. .-· r unu a mö.UAu.uı oluc... zar etmezlerdi. Fakat bütün btı ifa. 
lij, "lıııa ııı ilk remzi buradan çok · ;e bir hayaldir. 1914-1918 Cihan devamım, genişlemesini değil, su!. •ı·lt .,~an hudutta nöbet bekliyen il '.. .. . . ebı'r zena.,ı·n bir Kanadalı olan M ADLEN LA v.. Harbinde sa'bık Almanya İmpara· hün iadesini arzu etme1rteylz. Ancak 1924 de, Hava Ne-ı:areti de ve konuşmalar, tarihin gidişi 
.,·~. isr ·On.":' k.arşıst.ııda Türk mil- Buyuk hır ş , k d h ti . ımüsteşan Muret'ye gelere'k ihti- ve manası hakkındaki tefelsüfler 
,.

11
o0 •;;'._l<baı ıçın enın;•et veren dun·· . 1 d kaybolmasından dolayı kor u ve e şe n toru Kayzer Vilhelın lskenderin Ankarada imzalanan ittifak mu· h.. b t uh'tl d , ..... d ~ R E N S ' ın or a an k 

1 
ak t hl"! · d dir yar mühendisin göğsüne Ugion ur ve ser es m ı er e yapıla• 

~ """' e şeref veren heybetll mu- •. b' k aşalığa maruz a m e ı cesın e · planı gibi bir hareketi tasarla - 1 a'hedesine, 2 numaralı protokol ah· d'Honne . . . . di . b'l k ünak ı dır 
, 'lılişfik"-'". ve bu ordunun arkasında doğurahilecegı ır arg Herkes bu oııştı. Osmanlı İmparatorluğunun !kamına sadı<kız, baglıyız. Siyast kitt• k' urKlnl§anınAıd ~. ği va- ı cceHu-mseyı·naŞşau··kraru·· ·BABAN 
~ 'I'tirk anası ve veialdl.r Türk a ttt'h d T kk' E .. d ıed· - . ır ı, eman er ısını tekrar 'lı· 1 b Ü IE ~ o ı a ve era ı zamanının n - munasebatınuzın evam ey ıgı dilde dil d.ol ba 1 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!''!!!!!!!!!!!!'!!!!!! 
'it ~es1ıı;"'1"rın yetişdirdlklerı büyük A DP u :b z iL i::::l ve Cemal paı;aları Turanı fet - muharib ve gayrimıı:harib bü • ı n e aşınıya ş ar... l ı, lı. '.l.q,.!aPmak ısı,,,.en canlı asil yü- G il\' 1926 da T ki yeni belediye ta.hail ıubeııi "<t"''~lıı ~ ~ençliği vardır. Bunlıınn ~ tıeylemek gayeleri, Süveyş kanalı tün devletlerle, milletlerle mevcud . oulıon'da ölen mucit, I k 
~ij' ve"-'_tllllde dünde, bugünde gurıı- •reketlerile Kayzer Vilhelm'in dostlııJdarımızı bozmak niyetin • ışte bu suret ve suıılbetle vücude açı aca 
l;· •sı • ı.!titıa.runız olan Türk mille- aramaktadır. ,]Anını belki de benimsemişlerdi. de değilh. Haro dışındayız. Fakat getirdiği •cansız kuşların. öz ba- Beylerilıeyi ve Erenköyfurde ye-
'~~•. ~liı<iı İsmet İnönü vardır.> Acaba Katil mi Olundu ? Fakat şimdiki harpte Hitler, Al - hududlarımıza, toprrık bütünlüğü. 'bası sayılır. niden açılacak olan iki belediye 
~"ııııı 'Yıırbakır ve Boluda da me- K Jd mı ? 'rlanyanın eski askeri ve siyasi er- -ii?e, milli istiklalimize tecavüz Tayyarelerin bugün oynamakta tahsil ve taıha'kkuk şube<;i için ha-
._~,~~~k'ılir.~Ynı mevzuda konferanslar yoksa açın ı anının 1914 • 1918 Cihan Harbin. halinde karşı koymağa, müteca • zırlııklara geçilmiştir . .'"tı "" olduğu vahşet rollerini gördükçe, Bwılara muktazi baı;meınur. me. 
~ .. lısu .ı.tıUet Mecllııi Reis vekili Sıvas R K ' •ki büyük hatalarından, şarka ·',lere, bütün dünyaya büyük mü- mur, k•tip, ve•nedar ve tahsildar-
·"•'>• ~· ş A s· as·nda ı·nl insanın bu büyük mucide rahmet .. -· ~,""-' b rnııettın G-Onaıtay İstanbulda ınem • cloğrtı yayılma P a arının aka • dafaa kahramanlık, muvaffakiyet larla d k il !ar lma.k '' •azı.ı 1 t • ' mı,· lanet · ku · _, a t o ı a üzere ya-~ .... a '• 1 g(in ve mahallerde ahvali C 8 •etlerinden, garpta 'lngiltere, Fran misallerini yeniden göstermeğe, is· mı o ması ıcaıp cuer, k d üks' ek •la rnı1r b' lik T ın a Y , lise ve ıortamektep ~ r v ' ır hakkında konfe- b d ·a, Birleşik Amerika kuvvetleri bata dahi hazırız. onu tayinden aciziz!. .. 6:.•tıı •rec<:>ktır. · Pek y-ı...."dJI anlayacağımız sır u __ ur_. merunları arasında bir i.ıntihan a-
"'tıı ~la , • .::~,......:;;.;;;~-~~~~-~-~~~~~~" karşısında davayı ve harbi kaybet- Hdm.it Nuri Imıak HİKMET NI.SAN çıl·~-·•-tır. ~ ha,,. rııı bu miı1ıim konferano- - ~= 

" ""'bulunmaıan. --- « rıı------------------· 
,..........,., boş bulmuşlardı. Alemdar val".asi- Hal böyle iken he:m !staııbuldan hın etten kaleleri, kurbanlık kara· s 

1
• H 

1
• L .

1 
y •u• z _

0
_ K 1 l

(' <>iiyük tarihi roman: 56 m ~ le Bektaşiyan ocağının yemden ordu çıkarıyoruz, hem de Alemdara koçları ... 
1,) J Azız• •• •• •• Jd •• ? J .-r.evkie getirilmesinin sebebi şim - mensup .M.ora~ Ali ~fe~di, Behiç Diye bağıra 'bağıra geçirip g(ıya \l tan Nasıl QldurU U • di daha kuvvetle anlaşılıyordu. efendi gıbı mültecıle~ı bırer birer ktısretlerini gösteriyorlardı. Değil 
'---

11 
S · Karaycl- !Ruslar, emellerine muvaffak ol · idam ediyorduk. Yenıçeriler türlü ise, bayraklarına zorla yeniçeri 

~alt Yazan: ,v • amı mok ı'çin her taraftan üzerimize ledebsizliklerde bulunuyorlardı. Sa ~isanları koyuyorlar, elli neferi üç 
ı,4. at l d ·· şm üşlerdi - k ~ ·lıa ~ l\giıtere ue yapılan mu -ıetmek sevdasına u - .. · .. ce ,aldırdılar .. Sırpları da kışkırttı - 1 ate.baktırmak ~e a çe.·boZdllillnak dört yüz nefer göstererek devleti 

'ı ~ Uslarla hali harp vaziyeti· Murahhaslarımız ged donuyn 
1 

Anadolu cephesinden Ahısha vesılelerıle saatı, keseyı kapıp kaç. bu suretle soyuyorlardı. 
r ~ec l I aıl er· ar.. 1 k ı; rd;ıştiremedi. Nasıl değişti • Ruslar, kol, kol a~ker e. ~:ıı ğe 'baş Kars taraflarından da tazyika mak, zorla para ama • ırza teca • Rusların harbe başlamaları üze-

Je İ~~:· .Fransızlar gitmiş, şim - göğü, ibrail üzerıne yurume ~:sladıiıU-. Ruslar muntazamdı. vüz etmekle me5gul!erdi. rine, Sırplılar da efendilerini takip 

1 
lı.ıısıa. Gılizler gelmişti. !adılar... . . . ahsus var • Fakat, !brail üzerine gelen Rus Yeniçeriler sözde harbe gidiyor- ederek derhal kıyam ettiler ve 

ı;: iq<!e t!a, daha hal1i müzakere Biz~e ise bır ·!~~~ınkalkışıp son askeri yirmi gün muharebeden ]ardı. Davudpaşadan hareketlerin • ISofya taraflarına kadar indiler. Fa-
. is~_ulunuluyordu. Ruslar, ne· dı. Mılletçe bilı ..•.. ek' sonra Nazır Ahmed ağanın meha- de yeniçeriler dört bin kişi olduk- kat, bu tauf seraskeri Hurşid pa. 
'4>tıe,,,_. <Yor!ardı Ne i.ırsatlar gö· dereceye kadar dogtıŞ!D ··· ret ve besaleti neticesinde 'beş bin !arı halde on dört bin nefer harcı- s.a Sırplıları Kamança taraflarında 

h ''ıty · · 'b' ·şe yara-''lı•J 0riardı Hatta yeniçerilerın ır 1 telefat vererek bir çok top ve ça • nı na\ık defter verip tahsisat alı. fena halde perişan ederek firara 
itı "ar " · ' ı· olduğu haldtı tt· Ik b d · 
1.llrah]ı. • ~aş §ehrinde toplanan mıyaca1darı ma ıını ild' Millet dır bırakara'k ric'at e ı. y,,rJaı dı. Ha u evşınne gayri- mecbur etti. 
.·'"'a5111~lar içtimaında Alemdar dövüşmeğe karar .hv;a d~vet e • Yergöğü üzerine gelen Rus kolu türk soysuzlardan nefret etmişti. DPvleti Aliye bu halde iken, Rus 
,;~ ~af a.ıı dolayı devlete arız 0 • nefiriam suretile cı da Fokşani ile islabozuyı aldıysa Yenireriler daha neler yapmı • ları Eflak ve Buğdan hududların· 

1,11qın :. hıSSederek Eflfık ve Buğ· dildi. .
1 1 

. u .. ze da Yergök'de mağlüp oldu. yo.Jardı. İzmit ve Gebzeye gözcü - !da ve civarında müteaddit kereler 
• 'tkin· 1 ! anya gaı e erı • } dı" J k l d A d 1 d bo d R l al'-· t · lb' •. ~ı mıısırrane teklif et- Napo yon sp d ser- Feld mareşal Prozofski ağa gı er oymuş ar ı. na o u an as ·' z u. us ar, ...... ş ye mış ın 

l;b~eİsillt .. rine Rusyayı Tuna ·boyların a sırada Kotozof kendisine: k~r geldi mi ustalarile seğiı·diyorlar kişilik kollarla verdikleri meydan 
~I •len ~ttab (hariciye vekili) Ga best bırakmıştı. asker _Bütün Avrupayı sarsacak olan odaba~ıları Kartal kasabasına ko - muharebelerini kaybettiler. Rus -ijtq heydi ve, saireden mürekkeb 'ı Nefiriam suretile to?la~n. ha· Osterliç muharebesini kaybettim, şuyorlar, gelenler .kendi cinslerin. !ar, bir türlü muvaffak olamıyor • 

İiı:eri ett 'lllurahhasamız lbu tek. denme çatma idi. Yenıçer e;~~bu • fakat ağlamadım... den ise (Bekta~ıler) yanlarına !ardı. (1224. h) Kış geldi. Ordu 
)ı ~Unıı.u.tıe geriye döndüler.. ıli malıimdu. Twıa boyların e !er Demişti. geceleyin bir takım haşerat kata • kı~l.amak üzere Şumnuya avdet ey-
lt 'S\iy llusya bütün Rmnanya· !unan askerler ele alınacak ş Yls. Rusların diğer bir kolu da İsma· rak sokaklarda: ledı. 
•t . <>rdu. '.{ . . . .. - .. d ğildi Ruslar Napolyonun • [ h 1 er o e · • . e danı il'i ~ddetle muhasaraya koyuldu. - Ha kara babam,. a, padiı;a • (Devamı var) 

TtİRKÇE SÖZLÖ 

~ü~ya destan ve efsanelerine kanşan batı:! itikatlar ülkelerinin 
sihirli 'bir ıhikayesi, dertli bir aşkın feryadını.. 

Sonsuz lbir sevginin ırlı,raJbıru. 
Çlldırtan bir hasretin acı nağmelerini terennüm eden '!ürk sazı 

ile özenilen 

Türk mıısik.isi ile güzelleşen, 
Engili:e!Tiitkşarfillarilesiısrenen, 

'Bir Şark fi.lınL 

Musiki Adaptasyonıı: A R T A K İ C A N 

Okuyucıılar: SUAD GÖN • NUMAN İÇLİSES • 
İBRAH.İM OSMAN ve NEZİHE UYAR 

Çalanlar: Sadi Işılay • Şükrü Tunar • Cemal Cümbüş • Hasan 

Dramalı • Emin - İsınail • H. Tahsin 

Yarın Matinelerden tibaren 

T AKS/ M Sinemasında 
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k 'A k (Bat tıuafı 1 inci sayfada) (Bat tarafı linci sayfada) (Baş tarah 1 ind sayfada) "/·'~;f 
Türk milleti 
at 1 3lalJllJ 1 d 24 (A.A) Röyter· İyi keı·i şfu~ azasından ve birinci Fran 

Alruanyanın §İmali garbi sahille - b Bbe grald ~ ··yıe~cı:bir me~ba - ' ko kabinesinde hava nazırlıi;ı yap-• t • rinde ve Almanlann i§aali altında a er a ıgı so lan 1 D. del" y 
V e l m ) ş } f bulunan topraklarda ıtrıuhtelif he- dan öğrenildiğine göre Yugoslavya ~ş o gene: ın zdı ~ ın b ~ ere-

\öa~ taraıı J incı ı."11yfad1) 're karşı da daha kçük mikyas.. başvek.lli ve harwiye nuırı bu ak- ıto> mecmuaSJ a ya gı ır ma-
veya bilnıiyenler varsa iyice öğ- ta hücumlar yapılmıştır. Bu hü - şam Viyanaya hareket edecekler - k:Uede bilhassa şöyle denmekte -
rensinler di)e. Jhıdntlanmwn dı- cumların bazılarından bilhassa mu dir. Ayni rnembaa göre Almanya ile d~: 
şında diyoruz; çiinkü budutlarmu· vaffakjyetli neticeler alındığı an- pakt yarın öğleyin imza edilecek- Ispanya imtiyazlı :fakat ayni za-
zm içinde, her Türk bu kat'i kara· !aşılmıştır. tir. manda tehlikeli bir coğra:ti vaziyet-

k ld •• x.w... - d ık Kabinedeki münhaJ nezaretlere te bulunduğunu hlk.imiyetini her 
nn ço tan verilmiş o ""6 ....... u ve Den Helder deniz üssün e ç an tiirlü tecavüzden masun bulundu -
bu kar da 1 · hiraf dilıniye- t T sahillerinden hl yeni aazırlax 1ayjn edilıni~tir. ar 0 asa ın e bir yangın ngı 12: - racak şekilde hareket eimesi lizım-
eeğin:i pek iyi bilmektedir. Bayat- la görülmekt<:-dir. Belgrad 21 (A.A.) - (Stefani): geldiğini bilmelidir. 
1annı bu memlekete vakfet.mit. Bu haı·ckata iştirak eden tayy~ Kabine fızaları arasındaki tadilat 
teuilbeli ve kiyasetli devlet rica- relerinıilıden biri üssüne ccnme • İçtimai Muaveııet ve Ziraat Nazır.. İspanyanın hattı hareketinden 
lindeıı mektep ~oeuklarma kadar, miştir. !arının ı.yini ile bu aa'bah hitama bahseden general ıunlan yaınıak-
askeri fabrikalarımızda silah ve .::rmiş'tır. tadır: 
cephane yapan iffilerinıizden sa- Binlerce Fransız esiri Dragomir ikoviç içtimai muave • Kolay y~l eı~ k~vveiliye tesliı:n 
han başında kocasına yardım eden net nazırlığına, Şaslav Nikitoviç o~arak ~k~~ı:adı lnr e:;~~et ve hafif 
köylü ikadınlarma kadar her Ttlı'k memleketine dönüyor ziraat nazırlığına tayin edilmişler- ·srya~i t".bı_ıyet ~ulrabılın~e toprak 
bunu biliyor ve nihayet büyük Paris, 24 (A..A.) - Ofi: lir. Adliye nazırı Xostantinoviç is-ıemnıyetmı ter_nıı:ı ~tmektır. Bu ~ -
Baıbuğundan en genç erine kadar Harp esirleri işi il~ meşgul olan tifasını geri almıştır. Üç nazır saat sul meml~~c~ım1 7:1~ karakt~rır.c 
bütün ordu da, bu kafi kararı bi- Büyük Elçi Scapini gazet.ecilere 12.30 da -vemin etmistir. uygun degıldır. Bızım efsanevı gu,.. 
liyor ve eJJlJ'edildiği anda, onu C.t- yaptığı beyanatta, geçen Te§.I'inisa- Belgrad 24 (A.A.) ·- Baş Metro- ru;·~n_ıu. s?yis r~l~ oynamamıza 
bik. isin sevine sevine canuu ver· nide Alman makama.tile in1zalanan polit Gabrila Ortodoks 'kilisesi ru,.. ıanıdir .. Bız galıb.m 3:1'abasınm ar· 
JDi7e ve Türlriin pnlı taribine bu anlaşmadan alman neticeleri anlat- hani meclisini Nisanda 1evkalade kasma bınmej.tP. hıç bır ıarnan te -
saler daha ilave etmiye udiçmi§ m.ıştır. içtimaa davet etmiştir. şebbüs etmedik. . . ~ 
1tulUJ1uyor. İsvip'ede bulunan 30.000 Frosız Berne 24 (A..A.) -(Ofi}: Yugos-- İspanya Av~pa sıyasetıne mu- ' 

r 1"'. iŞ BANKASI "\ 
Küçük tasarurf 

hesapları 

1941 ikramiye planı 
XEŞiDELER : 4 Subat, 2 MayJS, 

l Agulitos, S :İkiııeiteşdn 
1arlhlerlnde yapılır. 

Uil İkram.i1eleri 

l adet 2000 Litalılr 
3 ,, 1000 ,,, 
2 U 'J50 H 

4,. MO" 
8 .. 250 ~ 

= 2000.- Lira = 3000- .. 
-- 1500- D = 2000.- ., 
= 2000,.- " 

Bu karH, •ir Jatilniınet al'an, askeri Fr•nsaya dönmüştür. Bun- lavya vaziyetl hakkıDda birbiriııi dahale etmelidir. Esasen bundan 
bir parti karan olmaktan sıJıumş dan başka Almanyadan 28.000 has- nakzeden haberlere rağmen aşa .. i~inap edem~. Fakat buııu ken .
milli bİl' karar olmuştm. Ve bura· ta veya yaralı ile 11.000 sıhlı~e as- ğıdaıki noktalar kat'i gibi gözük - d~e has. şa~sı~etle ~~p~a~dır. Bı-
da •milli.a tabirini uı •e.niş :mina- keri de Fransaya dönmüştür. Bu, mekteclir: z:ım vazıyetımız .. k~t ı. bU: ~t~~dfile 1 :! ., ıot ., c:: 3500- n 

ille, millet ilçüsünde ve tek isti&- maziye aittir. Bundan sonra yapı--1 1 - Belgrad kabinesi Almanya dayanmahdır. Hakimıyetımızı tam 1 300 "" ~:o •: ~°:o~ : 
ıaasu: bütün Türk milletinin kara· Ia<:ağma gelelim: Takriben 7.000 :le siyasi vesika imzasına karar ver ~e.mutl~ ()}arak muhafaza etıne- ı -------------~ 
ıını ifade eda bir aöı. cliye kulla· ziraatçi ve 10.000 maden aınelesile miştir. Ve Almanlar da bu karan liyız. Aynı me~eden ~amal~ -....------------
myoruı.. dört veya beş çocuk babası olanlar- ye~ nazarı itibua alınacak M - ve Avrupadakı nzifelen henuz ~uh.ananmet iıçüncÜ 

Çiinkii 'l'iirk milleti içinde, istik- dan da lô.000 ila 15.00-0 kadar harp dise olarak telakki ediyorlar. bi~emiş olan ~ost milletler ve!a su.ıh hul._uk mahke-
Jiliııden vazgeçecek tek Türk yok-ı esiri evlerine döneceklerdir. Mihverin noktai nazarı hakkın· n:ııllet gr~pları ıle yapacağımız ıt-
tur; Türk milleti i~inde yurtla te- -la iyi mal!imat alması lazım ge ~ tifaklan, ımz~layacağunız muahe - mesinden : 
cavüz edildiği zaman, siliha sarıl- Günün tenkitleri len müşahldlerin müt.aleası işte deleri hep ~u~avat esası üzerine Fatma Libabe ile 1'5dma Sehverin ea-
mak iıtemiyecek tek vatansız yok· budur. kabul etmeliyız. yıan ve mti.§terek.eıa mutasarnf oldukla-
ta:r-, 1'ü.rk JDilletj içinde, ecaebi bo- (Baş tarafı 1 inci sayfada) 2 - Yugosl:rnnnıda, pakta iJtiha- rı İstanbul Sil~e mahalles.irıin u-- · .,- Fethiye Şirketi Madeniyeti 
~dıaruta altuada :vatamayı ka- adları Galip Dedeler ~e Necip ifa muhalefet vardır. cNeue Zurc. zun ç~ı cadde. vf: .wkağında 282 ada 
bul edecek ve esaret zilletini ölüm- Fazıllarla beraber anılacak şair. her Zeitung> gazetesinin Belgrad T. A. Şirketi ve 39 parsel ve e.ski l/15i ve ;yeni 1/271 

d ·· tuta--'- t-'- kukak e ler yok deail, Elverir ki, onlar- b' · J 17 Nisan 194.l tarihli ikinci kapı numaralı üzerinde oda.n bulunan en üstun ........ - v • muha ırı şöy e yazıycr: ~gir dükkinln izaleyi şuyuu mnınıııda 
-alç yoktur. . ilan bahsederken reklama kapıl· Muhalefet .bilhassa Sırp mahfil- Ani heyeti umumiyesine Davet tu.ruhtu takarrur ederek miwıyideye vas 

Biz, h.içbir zaman harp isteme- mayıp okuyalım, kulaktan dol- lerin<ledir. Bu vaziyet Mihverle teş . . · olunmuştur: heyeti umumiyesinin kıy-
iik 1 k t lıi b · d b t 1 ma hislerle konuşmıyalım. 'Ümit 24 Mart 1941 ıarıhinde ADI surette meti muhamminesi 600 altı yüz liradır. ; a a ç ır z~an a arp en ·'ki mesai taraltan olan Hırvatlar toplanacak olan hissedarlar heyeti umu- B' . . ık arttır 21141941 ·~ "·'-

1 d.ık. 11.ııs d d rt d hupten ederim ki, sevgili dostum (Vi - · · · ti · ·k ırıncı aç ması ... r.uuue 1ı ma ö7 e o y ile Sırplar arasında noktai nazar mıyesı ıçuı yatın.lan hbse sene en mı - müsadif pazartesi günü saat 14 den 16 
llODJ'a, Almanya, Avusturya - Ma· Nu) yukarıda yazdığım dört ihtilaflarını tekrar canland.ırrmş _ 1l tarı.uc:ıı·et ~anu11unun 336 ncı m~ddesın ya kadar icra ohmacak:tır. Kıymeti mu-
earistan ve üç yıl .-Arpı ... tık.1aı:ı aon· mısraı okuduktan sonra bir ede- t V · t b kım d deki ~ısbetı d!>ldura~anuş oldugun~ bammineslııin %75 ni bulduğu 1.akdird 

. r- _ :f • • ır. azıye anayasa a ın an !FETHIYE ŞIB.K.ETI MADENiYESI .. . ,. 8 

ra da Bulgarlitan maglubıyeti ka- biyat yazısında Celil Sılay adını bir kat daha muğlak mahiyet al _ 1T .. ·Jt AD im ş· k tin' h. d la 1o gun ihaleyı ka\ ıyesı yapılacaktır. Bul-
bul ttil k dil · teklif e :Dkrettiğine pişman olur ve baş- t uı. on ır e m ısse ar n madığı takdirde en son attıranın teahhü-

. e ~r ve en erıne • maktadır. Filhakika Hırvatlar na - ,ilk _toplantı mevzuu.~~. te~ eyliyen dü baki kalmak il2ere on gün müddetle 
dılen zelil ve ağır sulh prtlarma ka bir yazı ile bu hatasuu tamir mına karar vermek Maçek'e aittir. aşagıdaki hususatı goruıımek uzere 17 Ni t d ·t _,.,, __ k ""-cl ,.,.ık tt 
'bo ~dit A . tl b" d . ll n.. b .. .. t em ı ~ e ........,. ..,, ar ırması 

yun eg er. ~~ı şa~ ar~ .~e e er, Halbuki başvekil Tsvetkoviç, bu - san 19~1 ~rıh ...:rşenı e ~unu saa 1/5/941 tarılı.ine müsadif per~~be günü 
teklif edtlO'leden; Turk milleti sila- G&lerlnde kavnpııenın rengini gu"nku'· diktalo"rlük re4iminde de de ı lBda §~ketin Galatada Mur~diye .~- saat u den 16 ya kadar icra k.ı.lIDacak ve 

b 1 d b ~ nın 5 mc:i katındaki merkezınde IKIN- .. . . . 
Jıa sarılmq u unuyor u ve u görmek okrasi an'anelerine bağlı kalan cı d f 1 ak ADI h ı· umty . '? gun en çok arttırana ihale edilecektir. 

Türk mHleti ~911. den.her~ ~harbe· Sonra blr :rae gibi lftm~~or. ~rp partisi birliğine tabidir. ltim~~ :::et olunur!~~ 1 
um e ıç- ::~:h~~iyr~=:1:ı:f:~!~~= 

daı, yore~ bıl' millettı. Sılihı.mız, Avucumda kalbini dinler gibi blr MUHALEFET ARTI'I ı - ~dare me~lisi ve miirakip raporla- lannı .l:ııususi.le 1ai.z ve masrafa dair olan 
cephaucumı, pao:aDU%, onfumm yok kuşun, l'tlıDm dinlenme:ıı. iddialarını evrak müsbitelerile on beş 
4liye düşünmedik; müttefikimiz, Hlisetmek 7orgun ıönlündeki her Londra 24 (A.A.) - Müstakil ı 2 - 1U40 senesi hesaplarının tasdilu gün içinde bildirmeleri lhımdır, aksi 
7ardımcımız yok diye korkmadık.. vuruşun Fransız ajansı bildiriyor: Gazete - bu ~vreye alt meclis~ idare tekli!lerin.in l ııaıde hak.lan tapu sicillerile sabit olma-
sulh -··-L-...ı • di b' blan Bestelediii a)T1lık ütmtüsünii 1 1 h b 1 .. tasvıbi ve 1940 seı:ı~ı hesaplarının ted- cukça sa~ bede.tini.n payı~asında.D 

~c.eaı . Y~. ~~-uza . . er, aman son a er ere g?r~ ııırı~en dolayı mecl.iai klareain t.eb- hariç kalacaklardır. MUıera.kim virgü-
aaret ilamma sWıgwnUS11 Apla- Mıanlarmm pırı Yum Mar- Yugoslav buhranının devam ettiği- J'iesı. . ler hissedarlara Ye dellıili,e ve vakd-
41.ık. Dön tarafı diifmanla sarıl· elin dururken Celal SıJaydan ni ve e.fkan umwniyenin •maskeli 1 a - Meclisi Idareniıı ~enmesi. lar .tanunı mucibinee yirmi senelik ıa-
ID.lf yurdumuzu, binbir muharebe- bahsetmek onuıı adını Türk p· bir teslimiyete> karşı gösterdiği ; i - Meclisi idareye verilecek ücret- viz bedeli ve ihale ı>ulu ve tapu masa-
4iea ~ ıazileri.m.izin yanları irleıiııin adı ara.sına karıştırmak muhalefetin hafta sonunda arttı ~ ı~rin k!tibiti. riileri m~teriye aittir. Sabi peşin para 
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Krem Psrtev 
TEMİNED~· 

1 - Krem Pertev: J31t 
tuvalet müs~-

ciır. hıce :..~ 
·ye 7ap 
huırusi7et itaari1' 
yüzdel!i çi4i ve 
lturuşukhlkl:ırın te' 
fe)drülüne mani <t
lur. Deriyi ıenç ,·c 
serıin \utar. 

S - Krem PerieTı 15ır 
güzellik TasıtasJdlr· 
Genişlemiş ınesa· 
matı sıklaıtıt~ 
cilddeki pnrlük ve 
kabarc:ıkları ıtde· 
rir. Çil ve ~dl 
izale eder. Teni ınst 
ve §ef1af Tıtir )lak 
getirir. . 

1 - Krem PerteT: JJiJ' 
::"'5=::;;:::::;:::;::::::=:::~ eild devasıdır. pc

J1 guddelerinin ~
nızatını düzeltir· 
Sivilce Te ai111ıı 
DC>ktalarm tezahi1' 
riine mtmi ohıt· 
Cild adalesini bd' 
llye~ .1ruvveUCJı' 
dirir. 

IK~-~ildler içi;-yağb ve yağlı cildler için ı 
-~· yağsız huıuıi tüb ve vazo lan vardır. _ 

İstanbul asliye on birinci hukuk hakııJl' 
liğinden : 41 - 133 ~' 
Alemdar nahiyesi Rodos sicillatında mukand lıtuhmaıı lllü 'Yah7• 'Jd',j 

:rffeye cHaCJoğlu> soyadı Terilml$se de bu ıibi lakaplar kaldınlmll _.~aıı I 
dan iptali ıçin karar lttihaı.ı hukuku amme namına 1stenilmekle yaJI""" 
rupnada: . A 

'L •• •-- kahraman gö- 'L- h ta...ı. ~ t b ~ t••-· 0 1 r 
1 5 - 1941 senesi i<'in bir mürakip ta- ile ve &.apu kaydı mucibince ve icra ve 

•Uu.& -paamam.1§ g,pDce • .all'. gını e aruz e wııy r a · ·"-~ ııe tıcreünin •~bit". iflas kan una t .J... · edilir' - ... ~~ 
ıı:.;~.ı....:ı n-; .. b. k 1 haliD 'f d'l ..... üh' • JIUA """ ı UD evJJAan ıcra ... ..-·--ue ,.,vr~ .ır ~-~ . - TultDa Te Hilar .Bu sa~ah 1 ~ e 1 en ~o~ m ım 6 - Şirketın umum ·~ıerini tedvir ile tırma prtnamesl ~~u ilm tarihinden 

Müddealeyh Şerlfeırun halen Rodos'ta olup İstanbulda llr.ametcAhJ ~ıl. 
masma n ecnebi memlekette usulil dairesinde tebliıat icru:ı m~ il. 
masına binaen ilanen daveti7e teblii edildiği halde gc:lmect:tcmden ~ıı)I~ 
hinden tti'ba.ren bir ay müddet tayini ırureUle ilbea gıyap ırara:nrua ~-'1~1,; 
ve dtıru§l'D&lllll ıo Mayuı 1941 Cumartesı_günii ııaat ıo oa talillma :ııarar "r#"'" 
oldutlından müddealeyh bizzat gelmediği ve yahut bir vekil göııde ') / 

takdirde gıyaben muhakemesi yapılacağı ~ olunur. <::!. :...-' 
4e miitlaiaa ettik ve ıstecli1:ımız §e- cJJflkb başlıklı dilnkil ya.wnda SOD- bır hfıduıe cereyan etmıştır. O da mükellef idare meclisi A.uılarile müdüre itibaren mahkeme divanhanesine talik 
ıefü l8lllti. ehle eiinciye kam de- dan altuıcı satırdaki «füleşmek> kelime-- birinei kıs.mı bugün neşredilecek verilecek tlcreUerin tesbiti hususuııda kılınmıştır. Talip olanların kıymeti mu
Yü.jtük. il «köleleşmek> ve o kelimenin bulundu- olan ve Almanya tarafından Yu - 1neclisi idareye salAhiyet veıilmesi. llıamıninesinin %7,6 nisbeünde pey ak-

0 nh, • u1m, o iman, o iraıle iu eü.mJede 4sırasi~ insanların. tabiatm ,.oslavyaya yapılan teklifin Times 7 - Gerek şahsen kendi namları velrı~ 0 gün=: Jstanbul 
-k claJaa eaalı, ~ok daha kuvveili ve i.Wiliırm tahmil ettikleri lr.ölelilden gazetesinin Belgraddaki muhabiri lta_şıt~ ~ketlerin ~re meclisi hası veya ; ... ~:-.....; mahsu~~spınuda suı•--alahmtkaetınt daü-2; __ L ..1-:-- L-nlio'ö:rt-;zd kurlulmak için asırlarca çalı~tıldan son- .. • . . 1t1üdürü sı1aWe ııırketle akli muamele ........ _:'• .... ....., 
o~ ...- .., •UMA e 18f1• nı tekrar ve uzun zaman kölelepıek lA- taarfından . hulasa edilerek veril - c oı.Jmcleri hususunda idare meclisi çüncü sulh hukuk mahkeme.si baş kita-
7or. Bubi sevmeyiz, harbi isteme- wngelecektir.> ieldinde olacaktır. Tas- "lliŞ olmasıdır. Teklifin ikinci malı. . ~..arına ~et verilmesi. , ~tine 941/8 numara ile müracaatları. 
)'iz; fakat bubetmek lizmı selin- hih eder, özür dilerim. S. İ. S. rem kısmını elde etmek için sarfe- j Ticaret kanunu ve Şirket nizamname- ildn olunur. <3868> 
te de, eau bisim kadar iyi yapacak dilen gayret bir netice vermemiş- sinin olbaptak.i maddeli!rine ıöre, bu 

.kimse olmadığını biliyoruz. Moskovada tir. Birinci kısım §U hükümleri ih- :İKİNCİ toplantı için yatırılan hisse se-
Türk milleti karannı nrmŞtir, tiva etmektedir: .Detler.ilWı miktarı ne olursa olsun bu 

uiz ve büyük MilJl Şef, bu Wat'Ul (Bq tarafı 1 iıld sayfada\ Esas üçlü paktın bütün vecibe - t ,ı.ıı.antıda ittihaz edilecek mukarrerat 
tatbikini emrettiği anda, bütün lannm söyledi·k.lerini dinlemek fır- terini ifa etmek mecburiyeti olma- muteber olacaktır. 
Yarlıimuda tereddütsüz siliha sa· satını bulacağım eibi onlara söyle- mak şartile Yugoslavyanın üçlü Bu toplanuda asaleten veya vekaleten 
nlacağız ve safere kadar dövütece· nek istediklerimi de söyliyebile • pakta iltihakı. :ta.zır bulunmak istiyen ortaklar Ticaret 
~· Hi b. t bd.it b' · ıldır k.ınununun 371 blei maddesi mucibince 
cız. ç ır d.ae d'ö ~~ Y amp az ceğim. Bütün seyahatim bir buçu'k Yugoslavyanın hududları ve top. ~ oill bulundukları hisse seneUerini 

Şehir Tiyatrosu 

Tepebqmda 

Dram kıımında 
25/3/941 !alı günü 
ak~anu aaat 20,30 da 

Hürriyet Apartımam 

• Komedi kısmında 

ve kararımız 0 n uremez. es- aydan fazla süreceğini zannetmiyo rakları garanti edilecektir. Yugos- ~~ .ı bunlar.ın yatırılıılığım mübeyyin 
ter Lloyd da, onun gibi henüz ka· rum. Zaman müsaid olursa dönüş- lavyamn hududlan değişmlyece.k J ,, ~ "T'ltiessesat tara~ından verilec~k ve
rar vermedijimizi sananlar vana, te Moskovada şimdikinden fazla ve üçlü pakta dahil devletlerin hep l ıı · 1 toplantı gilnW:den en az bır baf-

e.Dlar ela, bö7leee bilmelidirler. kalacagıw mı ümid ediyorum. Mak - si bu gal"antiye riayet edilmesini a\.:vvel yatırmai ıarıbullazı2m4 dMır. 
Abidin DAVD . siaıı art 1941 25/3/941 Salı günV. 

sadun Sovyet devlet adamlarile \a- temin edeceklerdır. Yugoslav top-, MECLİSİ İDARE akıjamı saat 20,"0 da ------o----

Sovyet Rusyada 
bir azil 

Moskova 24 (A.A.) - Ofi: Sov • 
yetler Birliği edvlet rkcntrolü halk 
komiserliği Beyaz Rusya maliye 
komiseri Stepaoof'u kendi komi -
serliğinde çalışan memurların ma
aşlarını gayri kanuni bir surette 
arttırın~ olduğu ve ihmali görül • 
düğü için azletmiştir. 

mşmak ve görüşmekıir. raklan üçlü paktı imza eden bü - DADI 
Matsuoka gördüğü çok nazidne tün devletlerin orduları için gayri •Bakırkiy nlh Julkuk hübııalflinden: ı 

hüsnü kabulden de.layı memnuni - kabili tecavü:z olaca~tır. Ye§ilköyde Şevketiye mahallesinde ZATI - Süleymaniye Askerlik Şu-
yetini izhar etmiş. fakat Japon-Sov Yugoslavya, paktı ımı.a eden dev eaadeı.li sokağında 64 numarada mukim 'besinden 336 senesinde alını.ı olduğum 1 
yet münasebetlcrı hakkında fazla letlerin müşterek askeri hareket i -o oıen ).urgı Andoı.y .... wbın terekesi- terhis ıezk.eremi kaybettim. Yenisini çı- j 
bir şey söylemıyerek bu mevzu ile mecburiyetine ait hükümlerden is- ne mahkememizce vaı:•Y:t e~~ ve ö- karacajımdan zayıtnın hükmü yoktur. ; 

M k dak. J b" .. k J • • tisna edilecektir. uye an olup açık arLtıırna ıle saWma- lh·-1 Ram -.1 
os ova 1 Bi)\m uyu e çısı • . . . . g .1a karar v~rilen Ye~ı.koy Şevketiye .SH do5 ...... u aaaıı O&&U 

.(lin alakada~ bı.ılunduğunu beyaıı- Tıı;ıes gazetesın~ muhablrı şun. 1 .i.b.allesi SaadeUi sokak 64 numaralı Mehmet Cihan 
!a iktifa cyJemiştır. · ' lan ılftv~ etmektedir: . A -e.m $Q.p Kiryaloı;e ııoıu bıyık oğlu Kos-

M ts k, d h .. 1 kt Yunanıstan bu maddeleri mıllı t ııtin arsası arkaıı.ı Htıseyin muıaar ar-a uo . . ı a a uç er pa mm . . . . . . • 
. nd B r . R menfaatlerıne mugayır addetmek - s .,ı cebhesı eksıdi sokagı ık mahdut ve 
ımza.sı an sonra er ını ve o - clir ç·· k" b dd 1 . h"k ... kat•A- ,... t b'.,..;~cı· ı t ·ı :ı.; . . . te . un u u ma e enn u - ~ç •••.u .warc ve ... .., t.a ı ı c J.JUn-
mayı :ııyarete davet edilmış bulun- .. il y is1 b. d.. _ 1 ırau kargır ve üçünci.ı katı ahşap olup 
<ruğunu söylemiş ' 'r bu hususta mu e unan amn ~ ~şma s kak kaplsuıdan ıirildıkde zemiri.i kır-

Tarlabqı cinaye~İB 27 Eylul 1940 tarihinde telgraflar nın~ askeri yardı~ temm edılmek- ııızı çini döşeli bir ıaşı~ ve sağ t.arcı!m-
muhakemeaı leati edilmiş olduğ\mu ilave et • tedr. Çok kısa. bır. %amanda Yun~- t .ı ookağa nazır bir ?da ve zemini taş 

'.Bir müddet evvel Taksimde Tar- mi tir. nistaıım 1tey1ıyetı :Belgrada bır ' .:. W.tiı. tahta döşe~i bir rrıutbalı ve mer-
. · · ı ş I d xlarasyonla bildirmesine intizar < <en altında ht>la ve odunluk ve arka 

tab~ı caddesınde hır cınayet 0 - RESMİ TF..BLtG . e:
1 

ekted' l .mında bir mikdar bahçe içinde mub-
aıuş, bir gece tanıdığı kadınlardan edi m ır. 1 e.ıif eşcar VC bir }cuyu ve lltinci kalı.a 
Nebahatin evinde kalan Arab Hay M-06kova, 24 (A..A.) - Tass ajaıl· ki oda bir dolap üc:hncü kaUa üç oda 
ri sabahleyin eve gelen Nebahatin sı bfldiriycr: Afrika da ı ·r hela ve bir dar koridorla mü§temilAtı 

' t · tob·· ·· H · · tab Sovyetlc:r Birliği Halk Komiser- s ıtyi havi hanenin kıymeti muhanuni-me resı o uscu ayrıyı anca . . . . 
Ue vurarak öldürmü tü. Dün bi - leri Reisi ve Haridye Komiseri (Baş tarafı· ı ind ~ayfada) ı s.ı. 1000 l~radır satış \arıh.ne kadar ış- Sahı·bı"·. E. t Z Z E T, NeŞYı"yat 
· · ş · M J . , l enuş vergı ve vnk!iye terekeye alt o-rıncı ağırceza mahkemesınde Hay- Molotov 24 artta apon Hariciye dilmış ve kıt alarımız Keren mm- up Ülvfa bedeli ila yüzde iki buçuk del- Direktörü: Cevdet Karabil:in 

rinin muhakemesine devam edil - Nazırı Yosuke Mat.suoka ile refa- takasında ileri hareketlerine de .. J tiye müııteriye aittir talıip olanların Basıldıjı yer: •Son Telgraf> 
miş, Hayri müdafaasını yaparak katinde bulunan Japonyanın Mos- vaın etmi~le7dir. ~ iz<le yedi buçuk nisbetınde pey akçe- Matbaası 
Hayrinin kendisinden kuvvetli ol. kova Büyük ElçiJii Ta.k..k.ava'yı ka- Londra 24 (A.A.) - İmparator - ı ı veyahut mnıı ve muteber bir banka-

duğunu, üzerine hücum edince ta- lbul etm~tir. luk kuvvetleri 1arafından cenubi ~to.nbltellrmınl· atllı. m1ektatu~hinu "d!~ ~t~b edebY_e saat 14 den 16 .. 8 111.adar devam edı'lerek . . . . . . jre er. a e rı ....... ı ı aren 11· " 
bancasıle ateı ettığini söylemişbr. Stalin de ·bu mülAkatta haz.ıır bır Habeşistanda ışgal e<lılen Negellı ıaita içinde satı~ bedelini mahkeme vez- en çok bedel ftl'elle ıı:at'I satışı icra Jtı-

Muhakeme, karar için başka gü- lunmu.ştur. Görüşme bir saatten şehrinin ehemmiyeti bu şehrin şi- r sine tediye etmediği takdirde icra ve lmacağı ve fazla mal&nat almak isteyen 1 
ne bırakılmıştır. fazla sürm~tür. male, şarka ve garba giden yolla - ı nas kanununun 133 ncü maddesi hükmü ler mahkeme divanhanesine talik edilen , 

nn birleştiği yere h!lkim 4>lmWi111- 1 ün tatbik edileceği ve birinci satış _ _._ ve ilAJıdan ve ınahıkemede mev 

Konservatuar Müdürlüğünden : 
25/Mart/941 Salı akşamı Koruervataar Orkestrası tarafından verfleceti 

!U\n edilen konser orkestra §e:fi Ferdi Von Ştabedn ant rahatsıılıiı dolayısile 
~ «Wditl iltm. ol\\nur. (2293) 

q/4/941 cuma günü saat 14 den 16 ya 114' .... ame 
dadır. ır devam edilerek yüzde yetmiş be- lcut 138/27 sayıb do97a:ra müracaatları 

Yol ~ılımş ~uğundan kıtaatı ' bulduğu takdirde ihaleyi Jratiyesi jve şartnapıede herkesin görebileceği j 
mız vadilerden geçerken <> kadGl a edUecektir bulmadığı takdirde i- dh•anhaneye talik oblııAuiu llb olu· 
milpülata ui.ra.mayacaklardır. ıt..ı.nci mil2ayedeal 2~/~/Hl .alı &ünü lnur. (3&62) 

Maliye Vekiletinden 
Dantelsiz bir kuruşluklann teda vüJdell 

kaldınlması hakkında ilan 
Dan~lsh bir .lruruşluklann ,.erine dantelli bir Jturuşlukl;;r ~ 

ve piyasaya kafi miktarda tıJtarılmJŞ olduiundan dantelah bir ~ 
lukların 31 Mart 941 tarihinden aoma temrilden kaldınlması it 
la§tınlmıştır. cla~ill 
Dan~ bir 1ruru5hıklar 1 Nisan Hl 1arllıin*ıı itibaren artık te ;ı1 

etmiyecek ve bu tarihten itibaren ancak bir sene müddetle yalıliZ ~el 
sanchklarile Cümhuriyet Merkez Bankası &Ubelerince ve Ctımhurı :ıt' 
Merkez Bankası şabesı b~uı yerlerde Ziraat :Banlla:oı $11\)a 

rince kabul edilebilecektir. • 
Elinde dantelsiz bir kurueluk bulunaıılum 'bunlan mal sandı1'111 

t' 
rl1e Cflınhuri;yet Merkez ve Zlraat .Bankalnrı şubelerine td>dil etth'111 
leri il~n olunur. (90:\5 - 12523) 

TÜRKiYE CUMHURiYETİ 

ZiRM T BANKASI 
Kuruluş tarihi: 1888. - Sermayesi: 100,000,00-0 Türk 1iraS1

• 

Şube ve ajans adedi: 2.65 

Zirai ve ticari her nevi banka muameleleri 

Para biriktirenlere 28,800 lira ikramiye veriyor· 

:Gfraat Bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hef8~ 
larmda en az 50 lirası bulunanlara senede 4 defa çekilece 

kur'a ile aşağıdaki plana göre ikramiye dağıtılacaktll'. 

ol A. 1,000 liralık .f,000 L 11100 Adet 50 liralık 5,000 ı,.. 
4 • 500 • 2,ftOO • 120 • 40 • 4,SOf ' 
4 • zso , 1,000 , ~ 

48 :1 100 , C,000 • 160 • 20 • 3,200 
].ir'1• 

DİKKAT: Hesaplarındaki paralar bir sene içinde 50 ıı.. 
dan aşağı düşmiyenlere ikram.iye çıktığı 1akdirde % 20 faıl 
sile verilecektir. 

Kur'alar aenecle 4 defa 11 mart, ttHazirad ~J 
E~Ul ve 11 Biri•ciki.nun tarihlerindo çekileceJıtit• 


