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deki arasgonı· 

Amerika da 
da memnuni
yetle karşılandı 

VELSIN BEY ANA 'fl 
Vaşington 26 (A.A.) - Amerılt. 

Blrleşilı devletleri hariciye nazıı 
muavini Suımner Welles, dün, ga-

• • zeteciler toplantısında, Tlirk • Sov. 
teftlt e.ı,.. et deklarasyonu bakkmda ıpğı-

.... ltalpr llnh B41rlıı lhdprhtan.ıaıd Abıın lıltaat ım daki \ıeyanatta bulımmuşlur: y . . . • • • y U g 0 $ / a fi ga Amerika Birleşik devletleri hii -

BIJ&.i 

AFRIKADA 

u g o s ı a v ya 1 n g i 1 i z J ·ıt. h k k :~:.ti·d!>ı:~~.le:oı!~i~ir gi!:~ 1 da ı tek ı A ı e e aa ı ı a a- eketin hücuma maruz kalması tak s 1 a 1 n. 1 ve Yunan t Urinde vaziyeti takviye eden bir ŞARKI AFRİKADA BAKEIL\TTA BULUNAN JNGJLIZ TANKLARINDAN 

f d rarı pro es- ıitarafiıkidameet.mekniyetiniye- -----------------------
e a e t t ı . 1 1 1 . 1 0 

d .1 . niden teyid eylediğini görm· kle de. T h l k ---------- m 1 e 1 e ı ı g o r rin bir memnuniyet duymaktadır. • • ? 
Ba Marl ayı içinde Alman- Summer Welles, Yugoslavyanın e ı e mı 
;ya, Ballıanlartla ilıinci bir Sopa ve çapalarla i~lü pakta iltihakı hakkında soru- • •• 
aiyari mauallakıyet ha- / Y U g O S J a V Yanın an bir suale cevaben de şunları 
~ .. Binbir oüriiltii il• üçlü pakta iltiha - müsellah 2000 köylü söylemiştir: H ay 1 r hata ! • • t p Amerika Bırleşik devletleri re -
altı senede lmralan Bal- kını memnunıye • opoveçe girdi ·~;. 1939 bid:ıyetinde şansöliye, 
kan ittilakı, altı ay içinde sizlikle kar Ş ı) adı !itlere ve Mussoliniye gönderdiği 
;yı}ıJıp gitti. Şimdi, Yago• Bı·r çok şehı"r- -nesajlarda, bütün memleketlerin 
lavya devlet arabannın 110 y • t 'amamiyet ve istiklaline hürmet e-
lanına tla Almaııya olar· ı u n a n 1 s a n 1 e r d e n u .. m a- lileceği ümidini izhar etmişti. Mem Evet, en büyük tehlike bizim hudutlan-
mUffar; ha memleket de k d leketimizin siyaseti, daima bu ol - mıza yak 1 aşınca bir tehdit olmaktan 
~talı ~l~~yanın tabili-ı a Y a Y) n a n • ı d -nuştur. Biz vaktimi7J kaybetme -
gın• gırmıflir. 1 d .. .. y 1 ş y a p 1 1 rlik ve bütün milletlerin hüküm • çıkar, zira biz en büyük tehlikeden çok 
---------· - - o n m u y o r anlık ve istiklaline hürmet edile- d h b - - k b • h 1 . r-ı-ANlin DAVER ceği iimidile diğer büküıınetıere de a a u Y u ı r t e ık eyi Z • 

ı AUM, 2 &(A.A.) - Matbuat nezare. Yugoslav Nazırlan noktai nazanmızı bildirdik. \ == Yazan: NİZAMETTİN NAZİF 

V uc...tavya da allaayet 'Üç tı namına beyanatta bulunmata memur d- B } d d- d Welles, aynca Amerika Birleşik 
IU Pakta cirdl. Bu, Aı. olan zat, Yugoslavyillllll üçlll pakla illi· UD C gra a On Ü ievletlerinin, Yugoslavyayı Mih • Türk ordusuna tıe Tiirk gençliğine siplinli ve fedakAr gönüllüleri cılan 

/tal yanlar 
200000 
Kişi kaybetti 

Harrar düşmek üzere 

lngiliz donanması 
Akdenlzde HUşman 
gemisine raslamadı 

man diplomasisinin. 1941 hain bal<lu1_1da sorulan bir .Jale cevap ver taleplerine ):arcı mukaveme • Tür. k .. . ta .•. a.. eazetecller vatan ve lstiklll mü· 
llaıt · · d k d • ·ki · ·olarak demiştir ki: t -' lllUllevven, va n ve ıs .... - dafaasında terhis kabul etmez, her 1 

1 ıçın e azan ıı:ı ı ntı mu· vuııan mWeliniıı Yugoslav ınilletlaiıı tine ikna için müsbet diplomatik lal müdafaasında öncü olmak şe-
'taffakcyetür. Alııııanya, Ballıanlan dürUııUüküne iUmadı vardır. ve vuıoo-1 tedbirler rle almış old•Jğunu söyle- f. · b.. - ... b. k k lllkl an sefeıtıer bir milli kadro teşkil 
elde etmek hususund•lıi propa- ı.v milletinin Yun- - mi,tir. re ını ne uyuA ır ı..<ı anç ' a ~rler, 
llluıı, •imdiye kadar azami sür'at ban~r~ biç bir ......,. -· muhafaza etmekte olduğunu isba· (Devamı 1 tbıdl •Jfadı) · 
9 iih. ""uı I t tbik tıni f Ge- ade elmi)reeetiul lwne\le -- ıa bafladı. Valaııı Ye istikJAJ.I mil-
es ete • e şır. tedir. Halifaksın nutku fdalaa zarureti lıellrdffi anda her,.----------• 

feıı •onbaharda, Almanyanın Bal- Sözeli fWl)an Ulve etmlftiı': vatandaştan evvel seferber olan ı • 1 • 
lanlarda. tabir caizse • clilıili aaia- Her ne olursa olsun, Yunanistan lıen· '' 1 • ıt Türk münevveri, bu nevi kavgala- n g 1 1 z 
tı yoktu bu ilkbaharda ise Ro- dini mOdafaa etmek ,ç1n harbetmelt bu- n g 1 ere rm ao_nu geldi"' zaman terhis tez-

• ' IUSUJMla ııatı kararını vermiştir. 6' 
llıanya, Bnlpristan ve Yqoslav· iNGİLTERENİN YARDIMI keresınl herkesteıl ııonra almak f ı• ı o 
l~yı tek kurıun atmadan ele ce· Londra, :ıt (A.A.) - YııaoolaVJ'Ullll 1 • t • ı A d • iüyadındadır da. S U Slrınittir, Bu aeticede incillereııiD (Devamı 3 iincB aayfada) 1 s 1 G e I • Yeni Avrupa bari>lnin ba§lama-
Baikanlara :ıee bin kitilik bir or· 1 smdan çok evvel miidafaa mevzi- Geni• bir harekete 
liri olduiwıu bir •efa dalra bydd· ' ' tarını, yani gazeteci münevverleri İ§tirik etmek üze-... Cöndumeyİ§İnin de büyük tl'· Mı·ıı"ı Şef e m e z !erine cirmi§ olan ilerikol manga- ey 

lllıekten kendimiai alamıyoruz. . o-- bu hesaba katmamak lAzımdır. Zi- C b ) 
Altı yedi 1enet1e yapı1dıtı ı.aı.ıe' Sefir harp gayele- ra ıç ve dış dava1ann ıuurıu. di- re e e ü ttanfı 

altı ayda yı1ıı1aıı Balkan Paktı bi- • f 1 · · · b' k terke hazırlanıyor 
ıaasııwı yerine •Oçıu Pakt .. ~ ıa Dün yenı sveç e ç~- nnı ır ere y B k l l I 
liııe aıtı a:rU 1eai bir kötk kur· sini kabul ettı da ha iz ah ettiler unan at ve 
lllıak ı.te7ealue llllNI hatırlatmak . YııpaleVJa Kral Nııf111 
lateria ki Balkan Pakt111111 eııluw Ankara ~~/~.Ah) gilıı R~~;:ıd; i'nM Pol VllfİJlgloD 21 (A.A.) - İngiliz bir ft Ut U k s6yledl 
tberine pek alelacele kurulmakta lıur İsmet _ on~ ni İsveç BeJsrat, 28 (A.A.) - Bafvek» sefiri Lan! H~alts, bu makama 
elan kitaııeniD temelleri yıkıla· Ç~~ay~ koşkl . .ek b~ etmiş • Svetlııoviç, Hıırieiye Nazın Cincar layinbıdenberi ilk defa olllııak ibe-'" y • f 
•ıııkinden çok daha (lirilktör ve elçı5:1 Einar M~~ra itimat • \larlroviç ve Almanyaıwrı Belgrat ~ dfın mühim bir nutuk aöyJemit- fl na n 1 $ an 
•e kadar çabuk yapıldıysa o kadar lerdır. Elçi, Rı;ısıc lemi ir ~lçisi Von HeıTen ile maiyyetleri tir. . Jc I • • 
Sllbıak yılulıııcya mahkumdur, namesini taJıdim eyH . ~ . VekA. 1 bu sabah saat 9,30 da hususi tren- Setir, lnglnereniıı harp ııa,.ı • 1 g m e l n 1 

O uametli Balkan kalesinin, Kabul esnasınd8: arıcıye • l ıe Belgrada gelmişler ve istasyon- nin bugiinkü müthiş facianın le • .. kt • 1 

Elcııln, M (A.A.) - Ofl: 
Buaya celea laalıulen r1n. 

Alıdeııia Lıcıiia ın.w.aa lae

-• lıemea kısmı külliııi ceaif 
lalr laarekete qtirak etmek a... 
ıre Celıelitank'ı terlre ha-lım
llllft&. B•m Cenik Hilemi
,.ea ı.ır pyia1a Ctire laciJbı 
haqı remileriııiA Atluıtlte ap. 
lettlılıtl! .ııvı---...... 

l 
I 
/ G•ualW'avell 

Loııdnı H (A.A.) - ı._.. ~ 
9etleriaia flnıal! ,,. .. ld Afrika • 
da J•ptıklan :l"lldırım ileri hareke
llndeıı çıkanlacak neöeeler Lord -
lar Kamarasmda ınllaakımı edil • 
mlJ ve harbiye müftefarı c.ott btl 
huaulta izahat vermifür. 

Iİındi, ayakta yalnız iki bUrcü kal- !eti Umumi KAtıbı Nu
1
man Mturene da hükfunet erkAnı ve şair devlet kerrüriine mini olmağı istihdaf et. gosterece lr '' 

.... · "l da hazır bu unmuş • ·"' · - ı · ııı--,tır: Türkiye ile Yuııaııistan. Bu meneıo,. u ricali tarafından karplanmıtlar- ti,..ru soy ~ş · 
kadar sarsıntıya dayanan bu iki dır. istasyona gelenler arasında Lord Halifaks İngiliz • Amerlkaıı Korizis ve Yunan 

gençliği and İçti 

. İngilterenin ı.tıll M'Jwft teh • 
likeııi ea hid bir clevıeye flnlili bir 
anda Atrikaya mümtaz .kıtaat q .._ __________ ~ (Devazaı ı llılctl 1ayfada) 

'6rcün yeni yapıdan çok daha aai· ı H ı T L E R !taıyarun Belgrat Sefiri Mameli, teşriki mesa~inden ve ilniimüzdekt 
~ nlduiuna ıüpbe yoktur. Bunn Alınan sefareti müsteşarı Feeine, aylarda İngiltereyi tehdit edecek 

-lıöylece kayıt ve işaret ettikte• Macaristan Sefiri Bakaş Beszen- tehlikelerden bahsetmiştir, 
loııra, Yugoslavyayı milletin arzu- , yey, Romanya Sefiri Cader• ~ .. ı. istiladan bahseden sefir deıııll • ·· ·- -:na ntme~ Oçıeı: Pattına SO· 1 lnmliz akınlanndan garistan maslahatgüzarı Statiyev 'ir ki: .. 

nların bııyük bır me>'ullyel 6" , • .. ve Slovakya masıahatgıwırı '-•C- - Bir ıstilA teşebbüsfhıiln mu • 
~ _cirmiı ve memleketleriııi '. kurtulmak ıçın hu-

1 
ker bulunmakta idi. vaffakiy~t~ neticelenip neticelen • 

~tıklilinclen mahrum etmiş olduk- k • • ı HALKİN PROTE.STOS mıyeceğını soruyorsunuz. Harp ka· 
laruıı söylemekten keııdimiı;i ala· 'kumet m er ez ı n ı 1 u binesi azası sıfatile ve lngiliz miL 
lllıyoruz. Geçen harp küçük Sırbis. V •yanay a ta Şl yor Nevyork, 26 (A.A.J - Nevyor~ telinin hissiyatını bildiğim için bu 
taıu büyütmü§lü; bu harp büyük ı 1 _ J Tunes gazetesının ~~at muhabı- sualin.ize_ bütün kanaatiıııle cevap 
l'ııgoslavyayı küçültmektedir, .Ne!\. .. (Devamı 3 üncü aayfada) verebilırım! cHayır. 

~~~' .... .ıa imzaı..... vesikalar .. ! B e r 1 i n s i d d e f l a 
löyleııen nutuklara rağmen bu, 

1 
b • ı • 

böyledir. Y~C?~I~vya,. ar~ı~, Al- bomba ana 1 ıyor 
llıanyanın tabılııııne &ırmıştır; o- · ilıd 
llıııı bütün isteklerini tedricen ye• Nevyork, 26 (A.A.) -:- Zur en 
•iııe cetirmek mecburiyetinde ka· New York Post gazelesme gonderı
lacaktır, Yuııoslav devlet araban- len bir telgrafta Hıtlenn .Berlın 
ııı İn "!iz tayyarelen tara-n volanına artık Almanya otur· şehrinin gı 1 nıuıtur. Almanya, şimdiye kadar (ından yapılan bombardımanv·arı· 
takı"p tt· - · 1 d · • üt. uı·· .. "ddetlenmesi takdırınde ıya. e 1gı e rıcı n uz us unu nın şı . . . 
l'ugoslavyada da tatbik etlecek!ir, nayı hükCımet mer~ezı _ıtıih_az ekt-

Tıp mezunlarının 
mecburi hizmetleri 
kaldırılıyor 

"l H · · N y · .,_,,un-· oldugu bıldirilme • "" maa arıcıye az.arının, u- mesı mWUA . 
ıostavyaya noıalan ve nutuklarile tedir. Bu telgrafnamede Yahud_ıle- Askerlı·g .. ı·ni yapmıganlar me 
\>erdıti teminatın ömrü, eski Bel- rin ve Çeklerin Vıyanadan kutle • 
Crııt kalesinin güzel parkında açıl- halinde çıkarılnıalar~mn. payıtah- ,· g et le re alın m k 
nııı olan bahar çiçeklerinin bayatı tın Vtyanaya naklının hır mukad- m Ur l yaca 
lıad . ld · ilave edılmektedır. 1 . . ) ar kısa olacaktır, Yugoslavya· demesı o ugu .. İ T 

1 
. Ankara, 26 ( kdam muhabınn • duna alınacaklann tabi olacakları 

hın •toprak hakimiyetine ve ta- Zannolunduğuna _g~re.ddngıl ızb ay- den) - Meclisin Cuma ~ünkü top· şartlara ciair U.yiha müzakere edi. 
ına ı - ı · · Berlinı şı et e om- • 

ın •&ına her aıa riayet edileceği• yare erınm . ff k 1 _ Jantısında Tıb Fakülle>iııden çı • lecektir, 
Ve •Mihver devletlerinin harp e!. bardıman etmıye muva a 0 mı. . . 

--'--~...-.....:~;,::;_:._..._1 __ • 
1 

halinde nakil keyfiyeti muhak· kacak doktorların nıccburı hızmet- Ankara, 26 (İkdam muhabirin • 
• arı . . ı· - 1 ı· tal b ın. ~rının aııvı ve e;- ı tıb e e yur- .,,..vamı :>..:..,..Ü uyfatla) 

Allna, 28 (A.A.) - Jlafvetn ıı:otı
zls'in mllU •-ilk ""1ıilltuım wnuml 
mi!Mtitl sıfatı,.ıe mllU baynıu mUnaoe
betil• meılı:Qr lefkilôt tarafından tertip 
cdilmlıı olao blr içtimada. bir nutuk llÖJ 

ıemletlr. Bu nutuk, bllyOk bir l"Vlı: ve 
tasviri kabil e>lıruyan '>lr heyecan tev
üd etmiştir. Nutulı Yunanı.tanda ve 
ecnebi memleketlerde radyo ile t.'mlm 

(Devllllll :ı llııcil 11Qfatla) 

GONON TENKIDLERI 

Kırtasiyecilik 
Yuaa: Selimi izzet Sedes 

VekUetlerden viliyetlere, be
lediyelere bergiln muhtelif iılu 
lıaklwıda muhtelif tamimler ee
lir. Bu tamimleri belediye ve vi. 
liyetler teksir edip tubelrriııe, 
lı.etulilerlııe ballı olan müessese
kre gönderirler, Her tube ve her 
mü- müdürü bu taınimlenı 
fÖyle bir CÖS sezdirip dos7-
lı.oydurur, 

1111 taminılerln faydası var -. 
thr? Yok mıadur? Bu tamimlerle 
ne •erece amel edilir! Timim· 
ler ne uman ite yarar? Ne za. 
man tetkik edilmek zarureti du
yulur? Bir idare imirinin celen 
ltinbir tamimden bir tanesinin 
llile farkında olmadıiı ııe ıır .. 
larda meydana çıkar? Bu ayn 
lıir bahistir. 

Bugünkü balosimlz bu tamİm· 
lerin, vilayet ve lıelecliyeler ta
rafından, angarya kabilinden, 
lıaıme kalıp bir lıavale ile ait 
alsıaa almasın, alikadar etsin et. 
mesin, her ınbeye, hrr müe~se
meye göallerüııuıııidir. Bundan ne 

~.ar? Zaran yok, faydası aı.. 
bilir! demiyeliın. Bu tamimin, 
her mii-eoeya eöıaderilmesl 
merkezlerde el tutırp kırtasiye
eiliği arttırdıtı cibi, her nıüt,. 
-.le de beyhude ltir kırtasiye
cilik muamelesine yol açıyor, 

Meseli Beden Terbiyesi Ge
nel Direktörlüğünün voleybol, 
lıasketlıolden cilrefe bur m..ı... 
telif sporlar ltak.kıada bir taD 
mlııiıı belediye lıutanelerıne 
eöe4erihne iııde mina var ını
thr? Butane mııkayyidinin eli
.ı a71l1111alrtan, byıt ılefterial 
lraralamaktan, sertalıibi bir aa 
alamı, fiizull yere itıal etme15o 
ten, dosya memUl"llDll · Iİnirle• 
dirmekten, durup dururken iti 
arttınnaktau başka bir §eye Y• 
ramıyaıı bu tamim ııe oiiye 1ıc 
ve bu gibi müesseselere ııönd., 
rilsin? 

Yok canım, gönderilmez! 6 
yecek,iniz, Gönderiliyor, Erkelı 
ve kadın lıerberlerile güzelli) 
müesseselerinin çalışmalaruu 
alt tamimler bile mezbahayı 
gönderiliyor. 

Bu kırtasireciliiin de llnl 
alınmalıdır, 
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ııı~lJ fM;, levilik _e~ir:? l~n:~~~~i 
1 Celiİeddinl. Rumi Kimdir ? 1 Bu kadarına,_-

Demokratik 
birlik 
Yazan: 

~ yazan : ZIYA ŞAKIR J Siyasi bir gazetenin Hk .sayfasın-
da bir piyesin methiyesini gördük. 

on beş yaşından 1 r- -·~ ~· 

küçük çocuklar yan g 1 na 
Sinemalarde gö. 
rülen noksanlar 

Prol. H. Şührü Babaıt 
IE5} ugünkü mfisaraa, biclr 

- a6 - Ayıp mıT. Değil amma şaşılacak 

Karşı 
19) yetle o kadar açık .ı· 

şey._ 

Milo.dın 1273 üncü senesi - Cema- hıçkırıyordu. Nanemolla: 
Nihayet.. Hicretin 672 nci - ve 1 kırı,-irdu .. kudtiıııler ve ooeldrareler 

zj>elahır ayının beşinci pazartesi Ashap ve müritlandaa birçokları, - Bu gibi hareketler hem oku
ıriınıi ıhtizar hali son deue:.ine arkalarındaki elbiseleri parçalayıp J'llCUYU .sinirlendirir, hem giin!i! 
ıirdi. Cenabı Mevüuüı artık keneli- atın.par .• üryaa ltir laalde bhn1f- kırar. dedi ve ilive etti: 

Belediye, çalıştıranla Tamamlamıyan sine
malar kapablacak 

m•mak•• beraber, J•~ 
yavaş bünyesi icabı bir ideoloJI 
muharebesi teldini aldı. Bir ıa~· 
la başlangıcında Fransız ve ingilil 
Jemokrasileri, karşı tarafta da 1'.!; 
tııacı Almanya mevzi aldı. Sov1::
&m7a ve faşist İtalya Berline ,,.u· 
leveccih ve müzahir bulunuyorı.t· 
dı. Demokratik Vaşington da ~· 
draya mütemayil idi. Fakat bii1li:9 
dünyada hiki:m olan kanaat bıl'' 
li& - Fransız birliğinin Cermen teJı· 
ilkesini bertaraf edeceği merkesiJt 
de idi. Fransanın izmihlili ve b.rl 
harici oluşu demokrasi davasını •". 
zik bir safhaya .soktu. Bahusus )J 

İtalya da ma.skeı;ini atarak Jıaff 
hariçliğinden filiyata geçti. LI~ 
ral sistemi tatbik eden Büyük JJr1

• 

ıan,a aslanı Nazizmin ve F~' 
min müşterek ateşile komünizıD1P 
bunlara gizli yardımı karşısı11°1 
ıuıldL Bu buhranlı zamanlarda 1»; 
giliz efkirının gösterdiği meıaııt 
ve tahribat karşısında aleme n~· 
munesini verdiii soğı.kkanlıhk Jıef 

Jli.aj tamami7le kaybetti. )ardı..._ . Bıçk~ ~ matemi _ İnsanlar birbiri.ne i1ilik eder 
Vücudunu yakıp kavuran ı..ra- ı ahencı ile kendileriad.ea ceçen.k, .. • . d h 

rı cezalandıracak . Büyük müesseseler
Şehrimizdeki ka~v_e. g_azin.o, ıo-I de havuzlar olacak 

<anta ve muhallebıcı dukkarua -
:ında 15 yaşından küçük çocuk -

Şehrimizdeki tekmil sinemabırm 
itfaiye, belediye müdürlüğü ve 
sıhhat müdürlüğü tarafından 
yeniden kontrollerine geçilmiştir. 

Bu kontrollerde bazı sinemalarda 
inşaat ve tesisat noksanlıkları gö -
rülmüştür. 

···1 • •-~--• .._ -~-'- bedi et ile · ıleL' b·· • .::ı. aııuna böyle degıl.. arka aş atırı ret og eye docru 0 ~e ar... ..,.,. e '1 mın .., u, - . . . 
iri ea - ksıılarla bile ita hara- sevgilisine kanşan uiz miiqitl&- tpJl (hele muvaffak olmamış) hır 

arın garson, çırak vesaire olarak 
alıştırıldıkları görülmüştür. Be -

Bunlar yüzmede 
de kullanılacak 

re'ti ıea-:f: ve tadil etmiye imkia rinin biruh 11if1 karpaula -· eseri luddinden fazla şişirmek dü
lıulunama•ı ediyorlardı. pediiz bir iltimas geçmekten başka 

cdiye Reblıği her semtte bu hu -
usta kontroller yapılmasını ve ilk 
ahsil çağı.nda bulunup ta mektebe 

Herhangi bir yangın vukuun
da bol ve daha kolay su lemini 
için büyük müesseselere birer 
büyük havuz yaptırılması ka· 
rarlaşmıştır. Bilhassa şehir ci
varında olan mües,eseler der
hal faaliyete geçeceklerdir. 

Bunlara muayyen bir mühlet ve. 
rilecek ve eksiklerini tamamla -
mazlarsa kapatılacaktır. Diğer ta
raftan sinema makinistlerinin hep
sinin yeniden imtihan olunmaları 
kararlaştırılmıştır. 

Gbeş ganıJoa ,..klqtıkçm, bü- Koea Konya fdıri de, a,..ı 1ıa- bir ~Y değildir. 
7Ü ı.utaıun te1teffüsii za)'lfiı)'or" let içinde idi. Bu lıüyük ve tarihi i. b ka ahbaplık b ka dllstu· 
8'eşia fidıletlırdea kıplmmw. ke:si- beldenin iWiiıae, aim,iyala bir ma- .., aş ' aş 

- ilk --· nma bira weklaP.lım yahu! .. 
levam etmiyerek bu kabil yerler
de çalıştırılanlar görülürse ceza -len ye•aklanada, öliimwı ..,.. tem perdesi ıerifmiştL Selçuk aa- • 

pıılaen bqlıyordu. raylarındaa en fakir kalühelere • andırılmalarını kaymakaımlıkla -
ra tebliğ etmiştir. ihtiaarut bu son devral, pnp kadar her yerde ye her Üfede hıç

unııo•ıH kadar devam etti- Ha- lı:mk sesleri yiilıseliyor. gö:ıyaşla- Kemli Jiifen Beden Terbiyesi Genel Di
rektörlüğü de bu havuzların 
ayni zamanda yüzme sporunda 
kullanılması için nizami bir 
hadde yapılmasını müessesele-

J'lllının ea aa•i•i, en ulvi, lüasi)-a- n clölı:iiliiyorıla-. O geee, bil koca ailanua 
tuıı (Şema)e lıağlıunış olaa (Mu- l"hinle hiç kimse 7ememiş, içme
IW), güneşin son hıızmderi .._ mişti.. hiç kimse, ,.tağıaa girmek 

·İlkbahar vapur 
tarifeleri ••• 

Boğaz ve Ana
dolu yakasında 

.aerken, - nefeıilni vermif.- ilıem istemem işti 

Yugoslavya da Üçlü Pakta gir
di. Üçlü Pakta girenlerin halini 
gördükçe inı.aıı ga'1rİilitiyarl üzü
lüyor. Yugoslavyanın da ayni ikı

bete uğrıyacağı (hiç şüphesiz) mu-

1 

re tavsiye edecek ve bu mües
seselerdeki beden terbiyesi mü
kellefleri de burada yüzme öğ-

~ fiiaeş gibi, o da Şems'ia Türkler, mü.Jümaıılar, başka 

Kira mukaveleleri 
tetkik edilecek 

dhamu C"ÇJDqti. ııillletlere mensup olan, Museviler Nisan ortasında 
tatbika başlanacak 

Hu, ona.o iç.in, hiç fiiphesis ki ve hıristiyanlar; sanki hitiften ge
lıüyük ltir saadetti. Çünkü. - len bir nida ile meçhul bir imir
lerılenberi hasretini terennüm • den emir alınış gibi, erte.i gün 
tiği sevgilisi ile istediği visale «- (Unftti Mevlini)nın ebediyet i
mişti. Onun, tam gü.n"f gDr11p o- lemine ceçifi merasimiııe iftirake 
derken ultll etmesi ise, tali ve te- karar vermişlerdi. Ve o gece, bü
sadüfün, en garip ve en müstesna yük iilim ve mürşidin teçhis ve tek
bir cilv<liİ idi. Sanki furup edeıa fin hazırlıklan görülürken, muhte
gü..., (Tani, şems), ODlUl büyük lif zümrelerin birleşmesi ile, ertesi 
ruhuna da beraber alınış, deiifea gün muazzam bir tedfiJı risimesi-

hw\kak 

Nanemolla bu düşüncemizi sez- Denizyolları Um~ Müdürlüğü 
mit olacak ki: ile Şirketi Hayriye idaresi ilkba -

_ Yugoslavyanın ÜçlU Pakta il· har tarifelerini h82ırlamağa baş -
. , lamışlardır. Adalar, Yalova ve A -

tihakına üzü~ü;ı'or.sunuz .. g~lıba · nadolu yakası ile Boğ82içi vapur
dedi ve sözlerını §i>yle bıtırdi: !arının ilkbahar tarifesi Nisan or. 

- Meşhur sözdür: Kendi düşen tasında talbika başlanacaktır. Kiş 
ağlamaz! mevsiminde tatil edilen Köprü -

1 

rcneceklerdir. Havuzlar 25 ve
ya 50 metre uzunluğunda ola

. caktır. 

Denizyolları 
kooperatifi 

Boğ82içi ve Anadolu yakasında tarafın hayret ve takdirini uya•• 
ev kiralarının arttığı görülerek dırdı. Hatta hasmıları Almanlar b•· 
kaymakamlıkların nazarı elikkati le resmi tebliğlerinde İngi!izleriP 
celbolwırnuştur. ocaklannı muhafazada gösterdi~~ 
İcabında konturatlar tetkik edi • leri şiddet ve savleti medhetmt 

leeck ve kira arttıranlar korunma kadirşinaslığını gösterdiler. , 
kanununa göre tecziye olunacak - Böylece büyümiye haşlıyan ilt 
!ardır. ve sevgi Bahrimuhitin öte taralıJr 

d 
da u zamanda herkesi >Jll'dı. Di~· 'hir i&eae 9iiriiklemiJti. nin icrası içiD. södeşildi. 

M. K. Anadolu hattı iskeleleri seferleri Koca taş suyun an Albn düıüyor talörlerin ötedenberi dostu olm•~· 
Rczreti Meoli...t oe Koll1(a Mlkı (Daha Yar) 

lliçltir ilet ve felllet, (J:la:ıreti -

~.;:8~":'ıee:!at:ı!:!:~fti~-0nıi:/ [ MAHKEMELERDE ve POLiSTE J 
de yeni tarife ile tekrar başlıya -
caktır. 

nihayet kar etti Altın fiyatlarında bir tenezzül tan uzak bulunan Mister Ruzvcll 
Devlet Denizyollan işletmesi ko- başlamıştır. Birkaç gün evvel 24,90 halktaki bu ruhi hali çok iyi s•r 

operatifinin 1940 senesine ait umu- kuruşa kadar yükselroış" olan fiyat. rek İngilizlere ve hatta bütün -~ Havagazı ıebekeıi muntaza- . mokrasilere, milli Çin ve Ywıaıı•• 
man kontrol edilecek mi toplantısına dün Denizyollan lar dün 24,60 kuruşa kadar inmış- f 9• 

Kılavuzluk Servisi binasının eski t· an dahil yardım fikrini müda 9 alil Tllrk illin, şair ve ıııiirşidinia - -

:~~":!n~'f;.,;:::· ;;::.,":.':; Metresini öldüren Tahir 18 Belediye Reisliği tarafından dün ır. ya başl;dı. Mlibalağasız denebilir 
havagazı şirketlerine gönderilen yolcu salonunda yapılmıştır. Dünkü ihracabmız ki son reisicüınhur intihabın•~ 
bir emirle her semtte bavagaz.ı taz- Kooperatif bu yıl Kocataş su • k fı• 

VUndan husule gelen zarar kapan- Dün muhtelif memleketlere 500 siklet merkezini bu yardım ey 
yikinin 5 metre mikt.bına isabet L'l t · •ı ·u e •· dıktan sonra 5408 lira kadar safi bin liralık ihracat yapılmış ve bu yeti teş., e ti. u wneı.sı er ' 

anda, korkunç bir ıztırap teli .ha- h h k .. 1 d 
linole, bütün tchri istili e11edi. sene apse ma um o u 

Fakat_ en hazin ve en ,.;irelder 
p&l'çalayıa sahne, büyük mürpdin 
muhiti i4i. Günkrdenheri. -un 
etrafındaa ayrılmıyan, her an ve 
._ talıilaı OllWl aıhhat ve laayatı 
lııtkkmda alakalan artan ashabı, 
yirin ve müridan, büyük peresti-
4elerinia muhteşem bir giinq gi. 
1-i ,_.,.. ettiğini haber alır almn 
wveli ausalıaışlar_ tabiatuı ı.. a
iır ... -u darbe9i lı:aqımmda p
prıaqlu- fakat hakjbl;i ltlltüıı 

amlıiı ile lıia&etmi1e ~ea, 
artık irade ve flllUlannı u,r kde
rek, başlarındaki ıdlıuı.-.i, d-..r
lan, !rijlihları Y"4'lere çalarak- ya· 
kalarma 7ırbp eJbj..,lerini puça· 
lıyanılt feryadü figuuı başladılar. 

llııaeti llevlina'IUD İDJIU•tphı, 

-- irfaa ve feyiz dergahı, miillıit 
lıir ııebeleJ• tutalmıq ,ıibi aarsı
byirttu.. bötiia o mnhit, i.ııaauı mep 
lıat ve lıa;rnın bırakan bir lıaile 
sahaeaİlli. andırı,.orda. 

!Uıtribler, hanendeler, sazende
ler - tıpkı onun sağlığında olduğa 
cibi - pd.i de luıztınllUl toplan
mışlardı. Hıçkmklarl.a sarsala IU'· 

s!la. ıu aeni7eJ'i aö,.te;rip ~or
lardı: 

[O, eftW. gtiaeşi, toprak .ıtt
na ~,. ... _ Niçin başlanmıu a.p
rak saçmı:rahm? .. ] 

[Bahana kekliği, çimeaiataada 
uçtu. .. Niçia bulutlar gibi 'özyaş
ları dökerek ihü feryat ile c:ilşD 
inmiş ebıoi7eliıa.] 

[Cihau feyiz ve irfan nılru sa· 
çau o büyük çırağ söndü_ Gündü
Jerimiz, aiçia ~e olmasın •. ] 

Hanendeler, hıçkırıyordu .. (ııiy) 
lar, luçkır17ordu.. sazlar, hıçkırı
yortu.. (tir) lar, bne niylar hıç-

~-------~~~~--~--~~~~ 

Suçu işlediği zaman 18 yaşını doldurma-
dığından cezası alb seneye in dirildi 

edecek miktarının muntazaman kar temin etmiş ve bu kann ortak- meyanda külliyetli miktarda deri, yan meclisleri huxurunda de»•': 
:::ıil~::!'ie~~d!~~::,ette !ar arasında taksimi için esas mu- ı yer fıstığı, anason, tütün, dan, ham eden iki a1 müzakereden s~n.~ 

ıkl.ncı· konferans bu akaam kavelenin ~ n. c.ı maddesi mucibin- ipek, balık ihraç edilmiştir. (yardım ve iare) kanunu ekserı~ ... 
~ t 1 .. . . tin tasvibine iktiran etti. Artık " 

Eminönü Halkevinde ;" dare Meclisınden karar alınmış- ıtanbul bölgeaının Ç&yt yaz Saray misafiri serbeotçc ııııı~· 
Bir müddet evvel Elma dağında ı çarpmış, bacağından yaralanma- c Dünya hadiseleri ikarşısmda •.ır. , . Be_ den T_erbiyes_ i İstanılıul_ bölge-! venet i}ine g_irişebil.crek ti._ Jo"ılh .. a~': 
tr . p be .• _ lr !ık .. .. ebe im t ..,,. ki . . t • 1 !k Mesaı ve hesap raporları okuna. d ki _ _._ b d 1 1 bll me esı em yı>ns anç yuzwı- sına s p o uş ur. uır yenın vazıye ı. mevzu u cm. . . . . İd sının Taksım e m.,,.,,ez ınasın a ka elyevm .Ozden fı e geçı mış 

den tabanca ile yaralıyarak öldü- Od l l dı feranslardan şehrimize ait olanla- rak ıttıf_akl~ kabul edılmış ve a- bu akşam saat 19 da bir çay ziya- lıııımaktadır. Fakat bu mün•> .. 
ruı Tahir Gönülün mı>h•kenıesi 1 Un ayara a nnın ikincisi bu akşam saat 17,30 re Meclisı ıbra olıı:ım;ltur.M r . feti verilecektir. Bu ziyafette Vali betle ıurumı tebarüz ettirmek ı~· 
dün neticelenmiştir. Süleymaniycde Siya'Y1lftlap. cad.. da Büyük Millet Meclisi reis vekil- Bundan sonra ye are ec '."' ve Belediye Reisi Lfltfi Kırdar da ruridir ki boğuşma tamamen bır 

Mahkeme, Tııhlr Gönillün metre- desinde 42 numaralı dükkanda ça- !erinden Şemsettin Günaltay tara- ,·;ntihabı ~~pılı:ıışt1:i'· Devlet ~enız- bulunacak ve eski, yeni sporeularla fikir ve ideoloji çarpışması man.-: 
1B fından Eminönü Halkevinde veri- yolları mufettışlerınden Sadı Cen- tan,..acaktır. rasını aldı. Bittabi böyle bir ı.a:.. 

SİI1i öldürdüğünü sabit görmüş, lıian Demir Yılmaz~ Muharrem leccktir. giztan Meclisi İdare Reisliğine, .., şılaşmada toptancılar safında m•:ı 
sene hapse mahkı1m edilmesine ve kavga etmışler, Demır Yılmaz yer- Devlet Denizyollan Kılavuzluk şe- ki alabilmesi mümkün iki de•·l,

1 •'llÇU ışlediği uman 18 yaşını ikmal den aldı.ğı odunu atkadaşının ka- \ Münak_ al.at vekilinin te·tk· ikler. İ fi Said Salahattin Cihanoj!lu reis c 
tm . old - dan L'--'-' Şeb d ._ 1 M ··-"t Ku""çu"·k Haberler daha vardı: Japonya ve SovY e- emış ugllll maıuu.uıuye- fasına vurara.k başından yarala- rımız e .,u unan una....,.. vekillig" lne, Denizyollan muhasebe 

tinin üçte ikisinin indinlmesine V Cevd K · İn ed d · Rusya. 
•·-- -rmktir, ınıştır. ekili et erım c ayı İlll müdür muavini Baha Değer, Dev- Japinya Eylfılde Berlindc kale-
......... ·---. de Devlet Denizyollan ve Liman- !et Limanları Hukuk müşaviri E - k· 

•• Jar İşi t U M'· d" I" ·" ·ı • Boğazlçinde Kanlı.cada m"hur, me alınan pakla imzasını koyııı• 
Havai fişek fabrika- Usku .. darda bı•r eme mum u ur ugu ı e sad Çorgun, Denizyolları Aksu va- tarihi Köprülü yalısının belediyece satın la diktatörlüklerle işbirligini ıaab· 

Vekalete bağlı diğer 'lıaz.ı müesse- puru süvarisi Said Özefe azalıkla- alınıp tamir ettırilerek Mlızelere devro- hüt etmiştir. Elyevnı Avrup•Y8 

törü beraet etti k selerde tetkiklerde bulunmuştur. ra, Denizyollan fen dairesi mua - lunması kararl~ı.nlmıştır. gelmiş bulunan Japon Haricı)~ tramvay azası Vekilin ibugün Mıntaka Liman melat amiri Cemal Kalafatoğlu ile • Dahilde tazlalaşmlf olan paçavra Nazırı bu vesikanın i;tilzam eıtır 
Bundan iki sene evvel Beyler'be- Reisliğinde meşgul olması muhte- Devlet Limanları Miiıfettişi Mecdi stoklarından bir kııımımıı ihracına mü- diği ahkam ve neticeler üzerinde 

yinde havai fişek fabri.luısında vu- Bı"r tecru··be tramva- meldir, !Serdengeçti de mürakibliklere se - saade.edilmiştk İlk olarak Romanyaya sal'LiyeUar devlet adamlarile go-_ 
kubulan bir infiliı.k neticesinde bir lm ı d" oo bın liralık hır parti ihraç edilme&- a.u 

çi iş er ır. · · rü<melcr yapmaktadır. Bu mii~•· 
çok amele ölmüş, bir çoğu da ağır yı bı"r adamın Bir nüfuı memuru hakkında l IA>dir. ' a 

1 
lemelerin umumi olarak Japoıı) · 

surette yaralanmıştı. Hadisede ted- tahkikat yapılıyor Koyun gı·bı" kesı· • •. Flat mürakabe bürosu son olarak dah akl ııı•· 
0-lu-mu-ne b ld barıçlen ithal edilen kalın derilerle ma- yı, Mihvere biraz a Y •.Ş. 

'hırs. izllk ve dikkatsi~""' go"'rülen se ep o u ......,;• Kasımpaşa nüfus memuru hak- nı!aturaların malJyet flatıannı tesbıt cağına şimdiden hükmolunabıhr· .. 
fabrika müdürü Hakkı malııkeıneye Dün Usk:üdarda bir tramvay ka- kında i:ıir kadının el ile Yll2ılmış y o r m u ş etmeğe başlanııı;lır. Bwılara lzam1 llltıf Milletlerin böyle iki kısmA bD' 
sevkedilmişti. zası olmuş, Mesih adında ıbir Er- istidasını kabul etmiyerek daktilo Dün Arabcamünde cinayetle ne- fiat.ı konacaktır. lilnmesinde idare tarzı itibarile 1''. 

ile i:ıir yenisini getirmesini söyle- ticelenmesine ramak kalan bir ha- • 19 Mayıs şenlikleri lçin lise,san'at bil mevkii Mihver tarafında gib1 

Yapılan son muhakeme sonunda, meni vatandaş ~ olduğu ağır dise olmuştur. ve öğretmen okullarının beden lerbl7eııl ~· 
--L•--me, Hakkının b'"''·ede "'~ yara neticesinde hastanede ölmii•- diği ve kadına dürüşt muamelede tlan d'"- görünen Moskova o grupa çok 111 

UUUAJ>C - """" ....,. -.r Mahm eli ahali · d 30 ögrelmenlerinin son toı>lant - d ıJI 
bir suçu oilmadığı netice6ine vara- tür. bulunduğu iddiasile dün Vilayetçe u ye ~ • esın e nU- Maarı! müdürlüğünde yapılrnıı;tır. temayil olmakla beraber kat'i a ı 
rak beraetine karar ve-'~"·. tahkikata geçilmiştir. maralı kasap dukkanında çalışan Erkek talebelere Beden terbiyesinden atmış değildir. Bitarafiıgı müke

0
r-

.. ~~ Mesih, Fıstık ağacı caddesinden Abd Jl h Akg""l k d Tahs" · dah · a 1 
u a u ar a aşı ın 'Ziya, kız talebelere de COmhuriyet reren söylendiği gibi a zıY • ı. 

Köprüden geçerken geçerken o sırada tisküdar hattı Tutarı ile konuşurken kavgaya baş \kız lisesi öğretım:ni Mübeccel Argon'un Berline muhalesetkardır ve ıv 
tramvay rezisörü Nersesin idare- D O ~ U M lamışlartiır. Hiddetlenen Abdullah kumanda etmesi ve Nisan..., Mayıs için- manlar için iptidai madde 8nıJ>•f1 

Dün Köprüyü bir yandan bir ya
na geçmek isteyen Beylerbeyinde 
oturan Musa isminde birısine o sı
rada Galata cihetinden hızla gel
mekte olan şoför Yaşar Yazarın 
idaresindeki 1505 numaralı taksi 

sinde hızla gelmekte olan tecrübe G82etemizin eski operatörlerin- tezgahın üstünden kasap bıçağını de ilci prova yapılınuı kararlaştınl- rolünü oynamaktadır. Tıpkı /lJlle· 
tramvayı kendisine çarpmış ve ya- den Ziya Tamburacının bir kız çc-- kap:..,ca o anda kendisine kurban - mı,ıtır. rikanın demokrasilere eslih• ot· 
ralanınasına sebep olmn<>tur. cugu· dünyaya gelmış" tir. Arkada- !ık k "b' ·· ··k k d • Orta okul yardımcı muallimlerinin -.. oyun gı ı gozu en ar a aşına . d 11na nnlulhı yaptıg" ı gibi. . • 

d d d ·· .. l maaşlarının Vekilel biltçesın en m - ··- ~ _ , 
Mesih kal ırıl ığı Hay a11>aşa şmıızın yavrusunun uzun omur Ü saldırmış ve Tahsini bacağından 1 k •-·t '-·- Kanaat ihtilftflarından dııt!'9 

Nümune hastanesinde ölmüş, Ner- olmasını diler, ana ve ıba'lıasım teb- varalamıştır. Tahsin tedavi altına ı:'.e ;~r'ü;ie g;:eil';;,.~~r ~~r;:;: çarpışmalar 1llllnmİyet itibarile d~ 
.ses yakalanmıştır. rik ederiz. alınmış, Abdullah yakalanmıştır. lesinin geleoek! ümit edllmeldedlr. nebilir ki menfaat didişme ve~:. 

--..... ----------------·--------------------------------- harehelerlnden daha çetin ve 
deleşen bir gayız birikiyordu. ba merhametsiz olur. Orta çail•; E D E B l R OMAN : 12111 --· --- --

Ç 0 BAN YILDIZI 
Ycu:cın: Mahmut YESARi 

Garip bir his, polis müdiriyetlnd.e ni müşkül.it çıkarmışlar, yolunu 
m~ktep müdürüne tesadüfünü ha- kapamışlardı_ Beyoğlunda; üç dört 
tır.atıyordu. Nigara taş atan elle - odalı bır apartıman tutup, eski mu
c;n hnngi karanlık köşelere sak • ıhitinden ı.rzaklaşmağa mecbur ka • 
la .• dıguu talıll';n edebiliyordu. lınca; her dakika, her saat yeni ve 
Bır kaç ay içinde, Sadlyeoin ha- yalan rivayetlerle taşan, dal budak 
at hakkındaki görüşü, düşünüşü salıveren dedilı:odular, birden sön

lamamile değ4roişti. O; Nişanla • müştü. Sanki onu unutmuşlardı. 
; ndaki konakta, kendinin hiç bir Ne zabıta, ne etr~ artık onunla 
gunahı, kabahati olmadan kirletil- meşgul olmuyor, kimse onu tazyik 
;nıı;, şüphe altına girm:şti. O zaman etmiyordu. 
,-aziyeti düzeltmek, kendini kur - Polis Müdüriyetinde görüştüğü 
tarmak istiyordu. Fakat küçücük müdür, bir gün, onu a:bbabca ziya
bır islinaddan mahrum olması, b•ı ret etmişti. Sonra hangi merkeze, 
halas ümidlerinı birer biıcr kırıp mevkie mensup olduğunu bilme -
~ ar1alamış, onu, >büsbütün başka diği biri sivil, biri resmi iki memur 
t.r aleme yuv"r;amıştı. gelmiş, Sadi}"', onları da mecbu • 

Sadiye, temiz ve namuskar bir ren kabul etmişti. Memurların zi • 
bayat geçirmek istediği vakit, onu, yaretlerindelci sebebi anlayama • 
rahat bırakmamışlardı. Gerek za - mıştı. Yalnız, gizli bir maksadla 
-lııta, gerek etrafı; ona, hergün ye- hareket ettikleri muhakkllktı. 

En ziyade; evvelee kendisini ter- yorlardı. Erkek denilen mahlflku 
keden, uzaktan selim vermeğe bi- memnun etmek için, sevmeden, is
le tenezzül etmiyen eski ahbabla - teksiz isteksiz ona kollarını açmak 
rın tekrar iltifata başlamalarına kiifi genyordu. Eğer bu, bir ahlik
hayret ediyordu. LeylA; pek f82la sızlıksa, mes'uliyette ınüşterektl 

samimiyet gösteriyor, hatta keneli Evvelce kendisine hakaretle bakan 
meclislerine davet ederek, Sadiye !ardan bu suretle intikaım alınış 
ile alikadar oluyordu. olmak hissi, Sadiyeyi, adeta se 

Sadiye; bu meclislerde çok şey vinçten sarhoş ediyordu. 
görmüş, öğrenmişti. İhtiyar, genç, Bu hayatın §Ckli de onu teshir 
ve kibar beyler; dalına hürmetle, etmişti. Kendi kendisini düşünmek
nezaketle önünde eğiliyorlardı. Ev- ten kurtulmuştu. O, söylemeden, 
veLi küçük bir kutu şekerleme; za- arzulan L:eşfediliyordu. Hiç bir şey 
rif bir çiçek buketinden başlayan den mahrum değildi. Belki namu -
ufak hediyeler, yavaş yavaş şekli.. sile yaşayarak aç kalsa da avuç a.. 
ni değiştirerek kadife, canfes mah- çacak olsa on para vermiyecekleri
fazalı mücevherlere, haberi olmak- ne emin olduğu 'bir çok erkek, ki
sızın ödenmiş terzi hesapları gibi mi ailesinin nafakasından keserek, 
samimi teklifsizliklere tahavvül kimi daha fazla sarfetmek için, i -
etmişti. cap ederse çalarak, dolandırarak, 

Sadiye, kendini, istiyerek bir ki- önüne etek etek para döküyorlar -
şiye hasretmektense, herkese li - dı. 
kaydane hüsnükabul göstermenin Bu yolun yolcusu olmak, yaş, 
daha tehlikesiz ve daha :menfaatli güzellik meselesi de değildi. O, bir 
olduğunu anlıyordu. Erkekler, na- tali ve tesadüf işi idi. 
mvstan ziyade inhisara isyan edi • Bir ahbabında veyahud •kendi e-

vinde toplandıkları geceler, çalgı 
sesleri caddeye kadar aksediyor, 
kahkahalar apartımanın taş, kalın 
duvarlarından taşıyordu. Fakat hiç 
şikayet eden olmuyordu, bilakis, 
sakin sakin yoluna devam eden 
mahrum insanlar, iki üç dakika 
durarak bu oyna'": çalgı seslerini, 
çapkın kahkahaları, biraz gıpta, bi.. 
raz hasretle yürekleri titriyerek 
dinliyorlardı. 

İlk zamanlar Sadiye korkmuştu. 
Fakat Leylii, onu temin etti. Kor -
kacak bir şey yoktu, kendisini bir 
meb'us himaye ediyordu. Nermin 
de ara sıra, fırsat buldukça bu mec
lislere iştirakten geri kalmıyordu. 
Onu da bir nazır seviyordu. Asıl 

korkmaları lazım gelenler kendi • 
!eri değil, onlardan şikayet edecek 
olanlardı. 

Cerahati içine akan, kapalı bir 
yara gibi Sadiye, bll, irin kuyusun
da, cennet kokuları duyarak yaşı
yordu. Geride bıraktığı hayata e
sef etmiyordu, icinde her an ziya-

Nigfırın geleceği günler, pek mec daki din kavgaları, yakın •""';~ 
bur olursa misafir kabul ediyor. Ve Iarda Fransız büyük ihtilali, ~· 
0 vakit Nigirı evden uzaklaştırı • inkılabı, çok daha yakm bir 111• ıJI 

de İspanyadaki kızıl ve sağlar 
yor, yahud kenelisi başka bir eve if d · k•ll" 
gieliyordu. Onu vakit vakit düşün- çarpışmaları bu ~arzı a cnın .;f 
düren şey, yegane enclişesi Niga- lı birer delilidirler. Hürriyet bir 

tazyik tezadı uzun ve sonsuz 1 nn mektebi bitirmesiydi. Fakat harp istikbali vadediyor. uer 11 ıl 
şimdi bu tehlike pek vakitsiz gelip kadar Alman Devlet Reisi bn .Y 

1 çatmıştı. Nigar mektebe gitmeyince , . h b' b'f . lekeıııı 
vaziyet değişecekti. Onu bir ecnebi ıçın ar ı 1 ırmeyı mem 
mektebe vermek icap ediyordu. La vade'.~"~~ '.se d~:;· •. BABAN 
kin bu, eskisinden masraflı olacak- H ..,yın Şuıcru .-~ 
tı. Halbuki Sadıyede ne satılacak 1 

ne yeni, ne eski, para edecek 
eşya kalmamıştı . Bugün gelen bir 
hediye, bir kaç gün ehemmiyetli e
hemmiyetsiz, mutlaka bir ihtiyaç 
için, hemen satılıyordu. 

Ne yapacaktı? istiğııanın en bü
yü:k silah olduğunu da öğrenmişti. 
Nigar için kimden para isteyebi _ 

lirdi? Nigarı, mektebe gönderme -
mek de olamazdL ... Ne vapacaktı? 

(Daba var) 

• 
Bir Alman gemisi 

yakalandı . ali~ 
Londra, 26 (A.A.) - ,Aınır 

dairesinin tebliği: 
Hindistan sularındaki filo baŞ~ 

mandam, 8516 tonluk Oder pJ~~ç
ticaret gemisinin Mı.ısavva'dan ~· 

dg '. ]cUJ118" mak isterken Tunbri e ın haı?l 
dası altında buknan stıored ğY 
torpidosu tarafından yakalan 

1 

nı 'bildirmektedir. 
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8 kaybetti 
Ü yük Millet Meclisi [Ankara haberleri ] seçilmis(I::~:~ ıg~:~e::~;ae:~e 

Tehlike mi? .• 
Hayır hata! 

30 •ı ı · nasıl karar verildiğini izalı eden Dün bir mazbata ile bir ka- mı yon ıraya crattdemiştirki: 
k d , , k Geçen senenin muzlim Haziran 

llQn layihasını tasvip etti 0 Or IStl raz ayındageneralWavell'in emrinde 
A.,_ J _L I h d d demir- bulunan bütün kuvvetlerden .daha 

lti'i.:U<ara,. 26 (A.A.) _ Bü)i'Ük Mil-1 alınrp alınmıyacağına dair Bütçe rıuc oe r.an ~ ". ~ . büyük bir kuvvetin harp esırı ola• 
~~ı bugün Refet Canılez'in Encümeninin ma>ıbatası tasvip ": yollarının ıkmalı açın meclq. rak iyi muhafaza altında bulundu-

Evet, en büyük tehlike bizim hudutlanlnıza 
yaklaşınca bir tehdit olmaktan çıkar, zira 
biz en büyük tehlikeden çok daha 

büyük bir tehlikeyiz. 
"'· lllığıoda t.opl.anmıt ve celse- dilmış ve Umumi Hıfv•s1lıha Ka ten utikraz. müaaaden ğu bugün bunu söylemekte artık 
"'ll ao ,___ --'d · tnin (Bq tarafı 1 inci 8Q'faıla) ~ı~uasını müteakıp tapulama nununun 181 inci mıw esı. me • ideniyor bir mahzur yoktur. 
dak· unun geri verilmesi lhak:kın- de tashih yapılm•sma a.ıt ıkanun ıılıab. . Afrika muharebelerinde İngiliz- Bulgaristanın Üçlü Pakta gir- - ••. Görüymsunuz1tibütilntıu 
t-ı: ı Başvekalet tezkeresi okuna- da ikinci müzakeresi yırpdaraılı: ka- Ankarıı. .. 2~ (~ m . ırm-, !erin verdiği zayiat feY'kala.de az - mesı akabinde memleketin her ta- samimi sulhperverliğimize rağmen 
ıieıe l'lıınaınecfebulunan diğer mad- bul olunmuştur. . . den) - Hu~metın Meclise sev· 'dır. 23 Şubata kadar zayiatımız rafında harekete geçen münevver- harici tehhke, bugün, emniyet sa-
z·l1ıı llliizakeresine geçilm.i.ştir. .Büyük Millet Meclisi gelecek kettiği bi.r layihada ~:dan 1 miktarı 2966 kişidir. Bunun ise an- !erimizin nutuklarını, ıkonfoerans- hamıza girmiş, aziz varlığımız için 

.._ıraaı Bankasının göndereceği , 1ıoplantısım cuma eönü yapacak· lra!k ve Iran hudu.ı . 
30 

ilmır· cak 604 ü ölüdür. !arını radyolıınla ve gazet.e.lertle tehditkar bir mahiyet almıştır. 
~ .... alar da ·· ti yollarının ikmali ıçın m yon · 'aki t kte' iz Bu nutuk ve kon ""L ...... ın n posta ucre 'br. . '- d . tikraz akıdi husu,. İtalyanlar 2.00 bin kişi zayı et • ' . p e me / . - """·• 
L liraya ~a ar ıs . mişlerdir. Bunun 180 bini eı;ir alın- feranslarıo her biri Tür.k münev-

iZ - unan ugo mış ır. b .... k b' d 'kk ti t ki tın' b Harici tehlike ..• 
uıgı•ı• y 1 y slavya sunda .musaade ıstenınektedır. t verlerinin dünya hildistılenni. ne 

"k,_ ~Bq tatafı 1 iııci .,.yfadaJ (Baş tarafı 1 inci uy .. a a . . " 1 ~ .h . . . . . . . un · arını ve . u a ıse er -f d ) İ•çi sigortaları tetkilat Hitlerle Mussolini zannettiler ki 

11 
uyudukl' ır ı abe "'h_ dP. e 1 ışkarlL· Hayır, aziz hatip, bu iki kelime-

"1otı7"'1a Ta.rdım etmek karanıu tebdil: rinio verdiği bir 'habere gore, iki .._..yı ası . bır dal'be ındırır ındırmez ımpara· şı.sında Türkiyenin mevkiini ne yi Yugoslav devret adamları sarfe-
~ bin köylü ellerinde çopa ve sopa : Ankara, 26 (İkdam muhaıbirin- torluk parçal.a~acaktır. Fakat bu - hı;ssas bir dikkatle tesbit eylemiş d~ilirlerdi Bu iki kdimeyi, - hay-
~ leın~eri kahraman Yunanlı larla bağlrıp çağırarak merk.ez:ı den) _ İşçi sigortalan teşkilAt 111- nun yerı:ıe buton imparatorl.uk tek j olduklarını beliğ bir tar>Jda izah d:. ~ızın .cümleler.mızı kullanarak 
ll,i11tııaı{,.üllıl:_rıne~zeyensırp.ın;:;; Sırbistanda Hacıpopoveç şehrine yihası Mecli.Se gderek Mali·y· e, Ad- bir insan gibi düşmanın uzerıne eden bir vesikadır. ısoy.ıyeyım _ •Dort buçuk aydan-

i<!. eıı.. milletinin azmini ifade eden be- gırmış er ve ·~ . . Jiye, Bütçe ve lktısa 'ncumen e- em e ·eıın ~or .,ır , .. .. . '• ı:ı . a eues'de mt.işar elmlf . . 1 Mih·-re g&ôterilen t E 1 atılmıştır. Mısır kurtarılmıştır. M 
1 

k . ~ .. t ._. tarafında 

1 

berı malzemece ve adetçe kendin-

ıı~tı. 'Çİnde acı duyarak ok.uyacaktlr. tef;limiveti. protesto etmişlerdir. • rine havale edilmiştir. İtalyanlar Kcnya'dan, Sudandan köylerde, kasa-balarda ve şehirler- d~n çok U>l.u.'.1 bır. d~:ınıa, Ele-
•!;beyanatta denili.ror ki: &sna'da Banoviya ve Karadag• ve So"2aliden kovulmuştur. Hab~- de vatandaş yLğınlarıru tenvir et- nızmın esatın dev,ırlerını batırla-'1;. 01up ne biteceğini bilmiyoruz. ta· da ,.-uog<>rica J:lerani ve Çetine şe- Memurlar talebe olamıyacak şıstan uzerındeki İtalyan tatıakku- mekle meşınıl bulunan i:ıu arkadaş-! tan~ır ıkahramanlıkla çarpışan Yu-

ı;.__·~ olursa olsun ne yapacağunı7.1. bi- hir' . d ~ buna benzer hare- .,_ ...... L'-· mü gittikçe muvakkat bir hal al _ 
1 

··zı " d ufa!k .bir nanıstan. devlet adamları da kul-
i:.._"'11&. t5 ınil,yonlu.lı: bir memleketin or ,erın e Ankara, 26 ( ..... dam m .... ...,.,ın. İ arın so en arasın a en 1 lanabilirl F ka.t b' Türk .. 
.;;ıııa b,.. ko.rduk. İcab ederse 85 ketler yapılnı~. . den) _ Memurların tahsil mües- maktadır. Mussollni'nin rüyası • aykırılıık görülmemesi ve memle- ' . er. a . ır . mu-
ı!..1~0 Dlil)-ona da karşı koyacağız. VREME'NlN MAK.AıLESI seselerinde talebe olamamaları talya için bir kabus olmuştur. ket davasının izahı karş1"ında hal· j nevverı ıbıze b~ kelimelerı sarfede-

1111 ~~ (A.A.) - İngUlerede uınu Belgrat, 26 (A.A.) - (Ofi) Vre- hakkındaki liyiha Meclise gelmiş- İmparator!~ kuvvetleri Alman kın gosterd.ıği wnumi tasvip Türk , m~z .. Zıra Lehıstandan Holandaya, 
lotİlt!aı........, Yuııosfav.ranın uti~balinin me gazetesi yazıyor: Yugoslavya- tir. Bu liyihaya göre, bundan son- askeri kudretıne karşı koymak ıçın milletinin ne azametli bir birlik 1 Belçikaya, Norveçe, ve İskandınav-
"'•h ... _-....., teslimi.ret ve muıavaata ,. r· Paıkta iltihakının Yugos· idmanlarını yapmış ve yetişmiş •~ı,.; 1 etmekte bulunduğunu par- yadan Romanyay. a, Bulgarıstana, ~-ar obuı. milletin arzusu hi!Afına nın uç u . . . inki- ra, memurlar talebe olamıyacaık· hak ...,.,.,, Yugosla d 

1 
t 

tı.ıııı ~elini§ bulw:ıaıı Belcrad hükfune- lav siyaseti ve bu sı~asetin lar mevcut taJ<jbe memurlardan bulunuyorlar. Harbin neticesi • lak ıbir tarzda tebarüz ettirmekte- .. .~aya. g.ı .en ve ge en e-
'l.I lıatam Jiizünden tehlikeye düşmüş şafları üzerinde tarihı ıbır ehem- tahsillerinin yarısını •bitirenler, kında hiç bir korkumuz yoktur. dir. cavuz silindırı bızım hudutlarımı• 
~ rnerkezindcdir. Şimdiye kadar miyeti haiz olduğu aşikinbr. mekteplerine devam edebilecekler- Kahire 2.6 (A.A.) - Kahireye Söylenmiş olan ve söylenen nu- za dayanıncıya ık.adar daiJna bir 
~ toıdifleri uı.t=daki düşilncesini Üçlü Pakta ilt>hak edilmiş ol· gelen son haberlere göre, Habeşis - tuklar ve konferanslar arasıoda, tehlike idi, fakat bizim hudutları-
~ \'ug.,.ı;:;:~~;;, e= :~.".::!~. ması Yugoslavyanın şimdiye ka· dir. tanda Ciciga'dan gelen ve geçen • evvelki gün üniversite sal-Onların- mıza .. day~":dığı anda. mütecaviz te-
~ ııenhatiııi mül*efikan takbih dar makul olarak hareket ederek T J !erde zaptolunan Mardo boğazın • dan birinde Şemsettin Günaltay I mayullerını, taarruz ınsıyakını n:ıu-
"1 OlrtedJr. Şimdiki !ı.arbin tarihi, Al- benimsediği .sulh siyasetinden u- ıp mezun arı daı;ı garbe doğru ilerliyeo :Süyü~ tarafından söylenileni, hiç şüphe- hafaza ederse bu .artık bır tehlilte 
~~ brııı ta.kip edilen ,,..tıftırma zaklaşması demek değildir. aft 1 . . f d ) ;Brıtanya İmparatorluk kıt'aları mu siz en ziyade di.kkat ve alaka ile 1 o~aktan çıkar, bır hata olur. Bu-
l<iııt.., ~elerini ldW de.-le İNGİLİZ MATBUATININ (Baş tar. ıncı say 

8 ~. 1 hiın Harrar şehrinin 30 kilometre ~lenmiş olanıdır. 'ı yük A.lnıan Imparatorluğuna, ta-
~ır '!u:::=~:~:;,;ı:; NEŞRİYATI den) - Me=ın kruıununun dor- kadar yakınlarına gelmişlerdir. Hıtabet san'atınm en basit hü- rflıte bır mcdfen aramak beratını 
lıf.,;_~ .•tnıezıer. Bel.l<ı yapı.lan ilk feda- Londra 26 (A.A;.). - Yugoslav • düncü '."ad~esıne hır fıkra ılave. - ı • Habeşistanın cenubunda, Negel- nerlerine bile başvurmadan, gayet· kazandıracak hata ..• 
~~ ağır düşen millet için daha yanın üçlü pakta iltihakından bah.. siı;ıe. daır la:ıha Mecl.ıse sevke.dil. li'den şimale doğru ilerliyen imoa- sade cümlelerle ve hatta monoton * 
11ıış;::: diğer fedakarlıklara doğru atıl· seden Star gazetesi diyor ki: mışt':'. Bu layihaya gore askerlik • ratorluk kuvvetleri Adis • Abeba- bir sesle konuştuğu halde Şemset
' •<hın telılkki ederler. Biqük Bri- Sırp vatanperverlerinin muhak- lerını yapmıyanlar memur olanu • yı gittikçe daha ziyade tehdit edi - tin Günaltay salonu ve !binanın dı-
..,~~. ~':, ':!';:.,:'~:;:;:! kak olarak el altından yapacakları yacaklardır. yarlar. §ındaki avluyu dolduran on bin İs-
~ ö~ ve bir daha bu gibi hareketin ne dereceye kadar Hıtle· ÖRFİ İDARE KANUNU İskenderiye 26 (A.A.) - Amiral- tanbulluyu ancak pek büyük Türk 
••-.ı... • kap·'-···acaktır. Fakat mazinın rin planlarına engel olabilecek.le -

· ı ~.,.,. m1 . Ankara, 2.6 (İkdam muhabirin • liğin tı!bliği: hatiplerine nasip olmu,ş 'bir heye-~ •riııcıen ıstifade etmeyerek me .. e- rini göreceğiz. A.kd · fil 
21 

Marttan 24 anla t 
loıı;· lll<>ıı'um uçurumun kencnna sürük . d diyor iti- den) - örfi idare kanununun ha· enız osu, c sarsmış ı.r. 
~lan Yugoslav hüldlmetiniD bu ba E':'erung. N~A.k: . d : e zı maddelerinin tadili, yedek subay Marta kadar merkezi Akdenizde Şemsettin Günaltayı bu muvaf-

liğine teessuf ede<. Hıtl~r şını etnıze ogrut·v. ve askeri memurlar kanununun hareketlerde bulunmuş ve muhte- fakıyetinıden dolayı tebrik ederim. 

Y __ Yunanıstana karşı aarruz saa ını lif k fil ı · h. ım· ı· B -·"-

k•ı• . ed b'li Fak t d h 1 üçüncü maddesine iki fıkra il.8ve- a e erı ımaye e ış ır. u Bana onu dinlerken ne mwıteşem B tesbıt e ı r. a a a evve . . • ·· h' b' ' • - . Unan aşve ı 1 k ik' . .. k u t tkik t· j si, yüzde ·beş faizli hazine tahvili harekat esnasında duşmanın ıç ır bir milletin çocugu 01dugumu bır 
yapılaca ıncı uare e e e . • . 1 ,_, d . - ı·· b · · te düf' h' ıı· · lan k J.ab lı:kl . J.azımdır ihracına daır layıha ar Başve..,. • enız us u arp gemısıne sa daha · ısse ırmış o a a · a 

rı \l t U k söyledi m~ defa ol.;_ak Stalin'ln sesi !etten Meclise gön<ierilm.i.ştir. ledil.ınemiştir. da. mağr.~ ~!doğumu ilave etme-
Kremlin'den yiiksel.miştir. Stalin - li~ıı°:. Türkun v"kan ~nw;urkeo 

,, fl>n. tarafı ı inci sayfada) cok tereddüt etmiş, fakat nihayet # Turkun şuurl~bııüktılnu ıçınd1enl·bu-•t.._ ,.._. · ' ·· · · eli · · • • lunmayı tecru e e menuş o a ar 
~ıı;-J'a gitmek: karan, ne Y~- bir hamlede Türkıyenın erını G A ı p ı z L E R' • evvelki gün Üniversite konferans 
'-tıi~ devam etmek azmini degışti- serbest bırakımıştır. 1 salonunda cereyan etmiş olan tari· 
lıı Dede büyük Britanyanın Yunan- JAPONLAR MEMNUN , . . • 
e,ı;"::ı.iııııt&n dairesinde denizde, havada T k 26 (A.A.) _ (D. N. B:) PARİSi ALTÜST ETMEKLE TEHDİT EDEN hl hadisenın m~nasını anlıyama-
.... .,._. Nutkun aşağıda yazacağımız 0 yo . . . . . Yu mış ve bundan bır ders çıkarama-
~ı._~eri bugün Yunanistanın pa- Hükümeti': ıs_!ihbaratild~h~ hak MADLEN LAVRENS 'ia iloheti ne fecidir. mış olabilirler. Fakat böyle l:ıir di-
i;"""· goslavyanın uçlu pakta t:, ı . (Oynayan: K R İ S T i N A S Ö D E R B A U M) rayetsizliğin ne feci bir aldanış ol-

a;yası iki~! şavaşı esnasında Avrupanın kında neşrettiği bir tebligde artık POLİS mi MÜORİMİ SAKLIYOR ? duğunu bir gün mutlaka anlarlar; 
lt~"hniJ"eli ne. olduğunu hatırlatan Balkanlar vaziyetinin t~vazzuh et- BÜTÜN ARNŞTIRMA.LARA MANİ OLAN KiMDİR ! anlıyamamaları.na imkAıı l:ıuluna-
._:~ir ıntöyı·uleı· demhiştlr· tin' d"•"ftmesı· miş olduğunu meınnunıyetle kay - Bu muammanın halli 
.---""&11 e uı urnye ı ~~· i · · de Av m.az. 
biı bel.iri bu kelimeyi telAftuz etmesi detmekle ve yeni n zam ıçın - ş A R K * 
~t~ o zamanın kara ve karanlık kuvvet- rupanın Balkanlar ~ının da sul- yarın akşam Sinemasında Bununla beraber, Şemsettin Gü-
ı...ı oı.~ ~letıer blokunca hiyaneti va- h kavuşmasının emnıyet altına naltay'dan •bir noktada ayrılmakta &~~e •di. Bu gün tarih tekerrür ediyor. a ldugu· nu beyan eylemek-
*< Utı Yunanistan sukut etmiş, dehşete alınmış o olduğumu niçin saklıyayını? Bu ar. 
"*'<:ar 0hnuı olan ve medeniyetin yük- tedir. s A R A y s • kadaş nutkunun bir yerinde şöyle 
4.,,. lı:'J'lnetlerini unutm111 gibi görünen • .., l n e m ası bir cümle sarf etti: 

••t•~ ae.reıe riayet dersi vermeğe da- ıaca~ına .remin~:) Müdüriyeti: iHergün her seansta salonunu baştanbaşa 9UilUZ ki ıbizim bu kadar sulhper· 

Bugünkü Almanya geçen hamin 
tecrübelerine sahip askerlerini ih
mal ediyor mu, bilmem. Ediyorsa 
bunun ne ·büyük bir hata olduğu
nu. gelip çatması mukadder akiliet 
kendi.sine öğretebilir. Amma onları 
ihmal etmiyorsa ve onlardan Ga
liçyada, Makedonyada, Romanya
da ve Boğazlarda hlll'betmiş olan 
Türk fırkalarının menkııbelerini 

rorup dinliyorsa düşmana bir met
re öteden bir cennet kapısı g>bi gö
züken Türk hudutlarllllll bir metre 
içeride ne delıhaş bir salhane ola
bileceğini öğrenebilir. 

Evet, en büyük tehlike i:ıiziın hu
dutlarımıza yaklaşınca bir tehdit 
olmaktan çıkar, zira biz en büyük 
tehlikeden çok daha büyük bir teh
likeyiz. Ve ne tehlike olduğumu
zun, nasıl bir tehlike olduğumu
zun binbir delilini görmeden bir 
Viyanalının Meriçe ulaşmasına 
imkan yoktur. 

Nizameddio Nazif 

Şehir Tiyatrvau 

Yu.goslovya 
da istiklalini 

feda etti 
(Baı tarafı 1 inci sayfada) 

ker lut'alan nakliyatının Yugosln 
topı:aklarUHlaa ııeçnıeaiae miiaude 
etmesinin Yugoslavyadao isteoil· 
DtiYeceti• teminatı, Yugoslav mil. 
lçtinin bu&iiııkü haklı endişe ve 
itirazlarımı bastırmak iç.in .. tabir 
maaur ı:örülsüo • yutturulmuş u· 
yutueu haplardır. Yugo•lavya, kıs
kıvrak bajtlaodıktan sonra, Alman
ya, oradan asker de ı:eçirecektir 
ve bu askeri ı:eçirirkeo Yugoslav· 
yaıwı mühim sevkulceyşi merkez. 
lerini işgal de edecektir. Tıpkı Ro
manyaya talim muallimi olarak so. 
kulan bir tek Alman tümeninin 
nihayet, kocaınao bir işgal ordusu 
haline gelmiş ve oradan Bulgnris
taoa geçerek Yugoslavyayı da, 
Yunanhtanı da tehdide kalkışmıı 
olması gibi. 

Almanyanın muhtelif siyasi ba. 
reketleri lehinde yapılan bütün 
tahminler ve tefsirler şimdiye ka· 
dar boşa çıkmıştır. Almanya, 1938 
sonbaharında l\lünih anlaşmasın· 
daİıberi, sajta sola verdiği bütün 
söa.leri ve teminatı, kendi ıneofa.at
leri icap ettiği :ıamllJl, bozmaktan 
çekinmemiştir. Almanya Yugo.lav
yayı sıkıftırarak Üçlü Pakta girmi. 
ye niçin mecbur etmiştir? Yalnı:ı 
onun siyasi ve iktısadi müulıere
tini temin etmek için mi? Yugos· 
lavya, ti harbin başındanberi si· 
yaset ve iktısat bakunıodan tama· 
mile Alnıanyaya do;t bir yol takip 
ediyordu. Bundan fazlası cao sağ
bğı idi. Yugoslavyadan daha fazla 
bir şeyler isteyeceği vardı ki onu, 
mutlaka 'Üçüzlü Pakta almakta ıs
rar etti. işte bu isteyeceği fazla 
şeyler, Yugoslav topraklarından 
Yunıuıistana ve Arnavutluğa as
ker ve malzeme geçirmek, Yugo>· 
lav ordusunu terhis ettirmek, Yu· 
goslavyanın sevkulceyşi noktala
rını işgal ederek bu memleketi Al
manyaya tamamiyle tiibi bir hale 
~tirmektir. Bu işin birınci hamJe
si muvaffakıyetle başanlmıştır. 

Bundan sonra diğer safhalarına şa
hit olacağm. Hem dalıa şimdıncn 
bu hareket başlamıştır. Alman a· 
jansmın Viyanadan verdiği bir ha· 
here göre, Alman Hıırici)'e Nazırı, 
•l'ugo,lav bükfımcbnin Üçlü Pak
ta iltihak arzusunu izhar ettiğıni 
ve bu pakta dahil büyük küçük 
devletlerin bu arıuylı - bir lfıt!co 
tabiri eJWk - kabul etıilılerini. 
siiylemiştir. Hakikatte ise Yugos
lavya hükfuneti, Almaoyadan gör
düğü şiddetli tazyik neticesinde, 
kendi mHJctinin arzusuna rağmen, 
pakta girmek mecburiyetinde kal
mıştır. Yarın da, D.N.B. ajansı, 
Yugoslav hükıimetioin arzusu üze. 
rioe Alman hava defi kıt'alarıoın 

İngiliz tayyarelerine karşı Yugos
lav topraklarını müdafaa için bu 
memlekete girdiklerini ilim ede· 
cektir. Nitekim, Ankara Radyo 
Gazetesinin söylediğine göre, Al· 
man radyosu Yugoslav hük6meti 
istediği takdirde Alınanyanm, sü
kfuı ve asayişi iade için asker gön
derıniye hazır olduğunu daha şim
diden ilan etmiştir. 

t'et itada inspnhk şerefine, milli bürri- . ... «-Aziz vatandaşlarım; görüyir. Si 
ıı . ınış bulunuyot.• (Hamuo. Y"""." ....... TELGRAFI dolduran ve büyük' , deha.kar ğm dün s ini 

ıla ~ırl':llun heyecanlı allaşlan arasın- VAVEJ.dJ'I)• _ yunanlstan için verliğimize ra en, '. es r Dram kısmında Yugoslavya da Romanya gibi, 
ı.... ıizıs leşkllilta mensup oenç1ere 114- Atına. 26 (A.A. 1 ·nı .__m S p EN C E R TR A C y ve R O B ER T Y O U N G uzaktan duyduğwnw: haricı teh ı- Bulg . t .b. b -ı> eıı • . ıld' "mü o an mı .,..,.-.. kad d arıs ao gı ı uçurumun aşın-

Tepebaımda 

• •c,, ""'k şöyle demiştir: ıerefli bır Y onu k İngiliz kuv- tarafındaa emsalsiz bir tarzola yaratılan ke ıbugün hudutlarımıza ar a-1 Ti /3/94! Perşembe gilnü dao Mihver esaretine doğru ken· ~. nçler, Ufukta yeni tehlikelerin te- münasebeLile Y~-~ 1 wavell, Yu- •n-....,r akşamı saat 20,30 da 
oı.. uın etıneğe .... ı d "- and ~- Uer kınmmdanı ~r• o G Y .......... ·-·• k ·~ Hurr·· ı'yet A--~----ı dini koyuvermiştir. Artık oe Svet· -.,,, ._.a ı,.. IU a •= ne ve ı Gen ral Papaıos'a z A F E R E D R u Harici tehlike.•• Bu iki elln.ıe "IH"'UUJUI "'1tthsa olsun şevk ve heyecan ate;:Jini nan Başkum~dan~ :ooım ordusunu koviç1e.r, ne Markoviç'ler, onu u .. 
llıa •tazı. edeceğime yemin ediyorum. bir telgraf gonder kulağıma çarpınca; • çurumun dibine yuvarlaomaktar. 
~,.Zlrt>n. hep bir a!ızdan mukabele e- tebrik etmiştir. teb - Müstesna şaheseri, henüz göremiyeolerio görmelerini teminea - Herhalde hatip yanlışlılı:la K d• k kurtaraınaı.lar. Olup bitenleri ve 
"-•·t '?eıwn ederiz) milll istiklal, hür- Atina 2fl (A.A.) - Yunan BİR KAÇ G"'N DAHA GÖSTEREC"""' ..... ·t 00·yle d-'' ...• diye düşi.lndüm - Ome ı ISmında 
"" " LJ rAJJJ.A """ olup bitecekleri kaydettikten son· lııııa e Şeref prensiplerine sadık l<alaca liği: da sa~n müşterilerlııe ilin eder. Daveteıı: Fakat az ötede hatip ıbu iki keli- 27 /3/941 Perşembe günü b vniyet b d b. 
"'-ti~ "-in ederim. (Hazinm: ,..,min Ce henin muhtelif noktalann . , - . cümleler ar.smda bir da· ak~aıru saat 20,30 da n n rşısın a, ıze 
""' l ınasanıar tarafından kan derya- P .. 11 ve roahdud keşif Yeni FOKS JURNAL son dllnya 1'e harp haberleri meyı şu DADI •Haydi, hayırlısı!• demekten ha1-
\a,:ı•hasına kazanılmış olan ve onlarsız topçu d~e ~su 1 tur ha tekrarladı: ka bir fCY düşmez. Bununla bera· 
..._ kabil olmayan ideallere sadık ka- kolu faalıyetı 0 mwı · ---------------------------- her Almanya ile Yugoslavya tah· 

isdar ve cevami ve mesaeidde o - Kalelere kapanan ve, yollan ke. men kükremiş. olan ~llet önünde ı büyükt_ü'. . . miolerimizi yalancı çıkarırlarsa, 
Büyük tarihi roman: 117 kunmak üzere müteaddid suretleri sen Osmanlı ordusu Ruslara kat'iy- cidden perişanıyete ugramış bulu- Babıilli, İngiliz tahrik ve teşvi. • pek ııııenuıua olurus. 

ı . N l o·· ld .. .. ld .. ? ihraç ile neşir ve ilan kılındı. yen geçid vermiyorlardı. Ruslar nuyorlardı. Ruslar, yalnız llOn mu- kine uymayıp Ruslarla müsalaba Abidin DA VEB 
U tan Aziz aSJ UTU U • Elhasıl, Anadolu ':'e Rumeli rı: • yalnız Şumnu önünde yirmi bin harebelerde Şumnu, Bele ve Bas - yapmış olsa idi, daha iyi hareket - - - ·• 

y ·M Sami Karayel rinden oynadı.. Yedıden yetmışe kişi maktul vermişlerdi. Ruaçu.k tin çarp~alaruıda elli bin mak - et~ olacaktı.. Aşağı yukarı bir Binalarda yapılacak tadilat 
ll·------------ azan. • 1 eğiz. kadar herkes cihada koştu. Anado- kalesi de ayni şiddetle mukavemet tul vermişlerdi. anlaşma hasıl olabilirdi. Fakat İn- Ankara, 26 (İkdam muhaıbiriı _ 

•- .usya, İngiltere ile de hali harp-jAsitanede (lstanbu) v1erec bey8n lu beyleri on biner yirmişer ·biner ediyordu. Frans12 tarihcisi Ernest Lavis giltere Babıalinin yakasını bır~k • den) _Maliye Vekaleti vi!AyetJ..-~ Idj F · . . t Mah d Rus arın a.a- - ' 1nız urunda ·· ı 
lhu · akat, lngıhzler de karada Su! an mu ' .. .. .. !erinden kişilik maiyyetlerile hududlara a· Ruslar, ya Rusçuk önünde tar~ meşb . şoy e ~y?': m'.yordu. Bir vakitler Fransızların re yaptığı bir tamimde Koordinas-

• llkavemet edemiyorlardı. namesinde~ ve, yur1'..yuş 1 sulh Joyorlardı. OrtaJı.k ruıa ve baba gü- yüz kırk top bulunduruyorlardı. -ikinci seneı harbıye ıdi ki, :lınde bazice olan Babıfili şimdi de yon Heyetinin binalarda yapılan 
lıih USiar, (1225. h) senesi yazında te!iı~a geldi Rusların afr ;a~ ca· nü olmuştu. Herkes Rus üzerine Muharebeler şiddetli oluyordu. Türkiye, başlarında bizimle Mısır. Ingilizlerin kurbanı olmuş oluyor. değişiklikJerin Hususi İdareler ta
la a:vet Tunayı aştılar. Bulgaris • şartlaruu. kabul ~ı:ırıey. p topladı. yiuiiyordu. Fakat, yeniçeri beliyyesi, bir da ettiği muharebelerde mağ!Up du. dilit komisyonlarınca ne suretle 
ş~ı Yolunu açtılar. Rus ordulan miinde hır_ meclisı :ur~ Sarayi hümayun meydanına tuğu türlü, devletin, milletin başından olmuş ihtiyar bir kumandan bu - ı:uslar ve Sırplar tam üç sene tesbit edileceği hakkmdaki kararı 

;;nu üzerine yürüyorlardı. 1Bir hattı humayun ° ~nt u~ runda şahl Babıali avlus.ına tuğ kayına- eksik olmuyordu. Böyle hadl'nik lunduğu halde ~us ordularım mah- boguştular ..• Yüz binlerce ki§i ile bildirilnıeldedir. 
ı, 1 Usların Tunayı aı;maları İstan- İçtimada din ,ve dev e uf\,e;ınet kaın'i dikildi. Anadoludan ilk ağız· bir zamanda yeniçeriler yine fitne vü perişan eyliyordu. Osmanlılar üzerine yürüdüler .. ta- I _ --------__ _ 
§~ı h.alkmı son derecede telaşa dü- son dereceye bd~ ;:le~ der _ da yüz bin kişl gelmişti. çıkarmaktan hali kalmıyorlardı. Diyor ... Bu, Osmanlı kumanda· kat, koca Balkanları bir türlü sö • 
ta du. Ruslar, ilerliyorlardı. Su! • etmek kararı verıl'!ı· p dlşııhın Diğer taraftan Ruslar, Şurnnu Bu, soysuz, gayritürk cinsten olan nı .. Hüsrev paşa idi. Rusya, Dev. keınecliler ... 
~Mahmud da telaşa düştü. hal ilanı ciha~ eyi. ~· k ~ür etti. önünde muvaffak olamıyorlardı. herifler mal ve para cem'i derdile leti Aliye ile sulha talip bir vazi - Nihayet Ruslar, Napolyonun va-

r k Uslar, İstanbul üzerine gele - bizzat sefere gıtmesıTa ar .. teakip Buralardaki muharebelerde, Ba~a jortalığı bozgunculu~a veriyorlar - yette idi. Sulh istiyordu. Çünkü, ziyetinden şüpheye düşerek Le • 
1 e .

1
erini ve İstanbulu zaptedecek- Tarihi Cevdet .b~ ı anı mu tü 1 .. paşa İsmail paşa, Açıkba~ namı~e ldı. Serdar.ın o.tağı hwı;ıayun.unu ba- Napolyonla Rusların araları açıl • histana asker d.ökıneğe başladılar. 

e~ni söylüyorlardı. ne türlü t~dbir ıtt.ıh~~~i;i ~y~ meşhur Ereğlili bir serdar şehid sıyorlar ... ın:ıfe derdile ~yaı;ılar mağa başlamıştı. Korkuyordu, Yal Ruslar, üç senelik muharebede ise 
be Us b~mandanı Kamenski şu asker cem'. ve tertıb düşmüşlerdi. Ruslara külliyetli ~a- vücude getırıyorlar ... Mevzılerıı;ı • nız, Eflak, ve Buğdan ile Anado - Tuna ile Balkanlar arasında iyice 

Yannameyi neşretmişti: le yazıyor. k d t sefere yiat verdiriliyordu. Ruslar daınıi den kaçıyorlar.. Harp salınesıni Judan bir tak~~ yerler istiyordu. hırpalanınI§ bulunuyordu. 
~1 "':-Biz Babıaliye sulh teklif ettik. ·Bilcümle ashabı ut~~ ede surette mag"lı'.io olarak ric'ate ·ıınec- terked.iyorlar .. Delirane surette Fakat, Babıalı Os. mruılı toprak - Ruslar, mağlubane bir vaziyette 
aın · ı k esnaf ve uccar - · dol R li b "" 1 d R 1 b k '•d mtislümanlar teklifatımızı hazır anm.a , . h 1 sat_ bur olm""'ardı. çarpışan Ana u ve ume aua- arın an us ara ır anş yer ver- Devleti Aliye ile müsalfilıaya ya _ 

<iet k t ferıyeyı guzzata pa a 1 ~ ı · ··· 1 · · d b 1 • · ğ hd tın• t· 1 ·1· 1 d ' V me. cür'etinde 'bulundular. va ı se 'k' k .. varsa Bunun üzerine Ruslar kale erı yıgıt erını e ozguncu uga vermış meme e a e ış ı. ngı ız er e naşmıyorlardı. Fakat serdar Ah • 
aruıda k' · ·k k bir hanede 1 ı ışı · ' k 1 ı d D 1 t· Al' · R 1 la "··" ed ' ~ 11 n sonra ı gtin intı amımı- mama. '. .• . k lm k ib. ten • muhasara edio gerilerinde bıra a- o uyar ar ı. eve ı ıyeyı us ar ın..._... - m paşa isminde olan Osmanlı 

di~ı alınacağı ve Türklerin gösterf biri gıdıo .dıgcrı • a a ~·ı' na ve rak ırıevcud ;rdusile İstanbul üze- Halbuki, Ruslar bütün perişani. ha etnıemeğe teşvik ediyordu. kumandanı bii.Yü.k bir hata irtikib 
're·;:erı tavrı küstahanenin cezası 1 bihafı h~\·ılimhu10kkearr;;it:ı;,;~ ~~ ali 

1 
rine yürümeğe karar verdi. yetimize ve teşkilatsızlılımıza rağ· İngil~zlerin de bu hususta rolü etti. (Daha var) 

c ii mus 
• 

İllıb.nbul 1 neı i<tra mer.ıwilliundaıı: 
Tütün gümrüğünde eski karakol yeni 

Kemerli ookak 24 numarada iken balen 
lkamelgAhı meçhul Fana.rot Anglüdise: 

Yani ve Yorgi.re olan borcundan do
layı Anadolu demiryolu şirketi tarafm

daa Cumhurl.ret Meri<ez Bankasına devr 
ve teslim edilen 223 lira 8ll Jruruş bac

zed.ilıniştir, bu hususa bır diyeceğin!ı 

varsa bir ay içinde daireye bildirmeniz 
icra kanununun 103 üncü madde~i mu

cibince tebliği muktezi 940/3493 numa
ralı ihbar makamına 1<ai.m olmak L'.ere 
nan olunur. (31122) 
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Fener fudbolUnün gittikçe zayıflam••• ı BqGt1ımc1a Sehlt Muhtar mü. :ıt._ .... 
onu sevenleri haklı olarak üzmektedir i!;'Üıı ~:"81ç~1f!!!;... ... ı •. ı. .-.in 

Bu Pazar milli küıne maçları her 1 3 - Klübü hakkile sevenler l§ 
üç şehrimizde birden başlıyor. J!u başına getiriI_memekt~dlr. . . 
karşılaşmaların ariılesinde, lstan - 4 - B." ~lupte esin ve. der_ın bir 
bul namına oyunlara iştirak ede - söhrete- ıstinad eden garıp bır ~ 
cek dön takım üzerinde durmalı. rur havası esmektedir. 
ve bir tahlil yapmak lbıındır. Bu 5 - Yapılacak işler dalına tasav
ttibarla okuyucularımıza İkdam vur hal ınık halmakta, fiili netice. 
sütunlarında lı.anaatlenmizi hülfısa ler ikinci derecede gelmektedir. 
etmeğe çalışaı-ağız. Yukarıda söyled.iklerımiz, orta • 
Düşüncelerimıze kalı.rsa tstaa - dan berfaraf . edilemiyec~k mah -

bulu temsil edecek dört talmndn zurlar degıldır .. Yeter ki yapılmalı 
Galatasaray, Beşiktaş ve Wanb 1- ve çalışılma!< mensin. .. 
q>or tenmlarına şehir namına ta • Bu yazıyı kimseyi kumalı: ve da
mamile gıhrenebilinz. Bıınun için n ltmak kin de yazmadık Ma.Ua -
bu üç klübü m~uumuzdan hariç dımız yapılması mümkün olan şey 
tutuyoruz. Yalnız ve sadece ortada !erin fiili ve sarih bir neticeye bağ· 
bir Fenertı.hçe meııelesi •alm~ll' lanmamıı temenniden ibarettir. 
ki yazımızın esas noktası budur. Milli kümenin arifesinde San • 
~ hafta Be,tk~ (7· 1) mağ !aciverdliler i~n f.~kala?e. işl!1' 

JQp olmakla spor tarihlerinde gör- başarılması mumkun değildir. Çun 
medlltleri bır heo&Unete ıı~ayan kil zaman yoktur. Ancak gelecek 
Barı - !Aciverdllleriıt bu vuiy~tt 8 • mevsim için, hiç değilse dörtte 
dedi yilz binleri bulan taraftarları üçü değiştirilmiş bir takım, ve ııon
t1zerinde Ç(>k fena bir tMir bırak - ra daima hazırlıklı bir çok elemu 
mıştır. Fenerin bu şeltilclek~ yenı. bulundurmak ıa.zımdır. Yoksa bu 
li.şi Pazardanberi hemen her ye; de ,,ekil ve bu tertıb meşhur Fena 
bahis mevzuu olmaktadır. futbolü icln gittikçe artan bir zl-

· andır. Bir kaç senedenberi bir çok ve-
tilelerle Fener takımının dorin bas Y azımm buraya kadarki kısmını 
talığını münakaşa ettik. Ve bu me- şöyle bir okudu.rn ve sonra düşün
aele hakkındaki fikirlerimızl sarih düm ki etraftJ koyu bir Fenerli te
bir şekilde söyledik .. 

1/2 hiose.l. 
lt5t.ip Xasnn Malı. Sarulıkbumu oo. 10 •yili 
·~ın 1/6 hi ... si. • 
41amatya Yalı malı. Yaıl :ıı:umsaı •· llS M-
7ılı ve 19/60 M2 .orsa. 
Edirnekapıda pealı:endeci Xasırıuıia mıob. 

Camli . ~rif '"" 28 sayılı evin 1/4 iıiBseol . 
Cerralıpaşada Hopyor Mah. Bozao -lan ""· 
kAln 1 sayılı <'Yln senelilı: ki_,, 
Saraç İaak Mah. Değlnnen ao. ola 1 ~ e
vin 1/4 hl-. 
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Beyoglu Kalyoncu lrulluı,'u Kurdeli ""· da k6ın 300 
71 M2. vo 62 No. lu arsanın 1/2 bissesı. 
Fener K At.i)lma!lahatıin mah. Kiremit So. 02 H 
sayıl1 anıa. 

Tablakale Rüst~ mah. Balkaparu hanında 941 
kimi 12 No. in mağazanın 45/27 hi<.wsl. 
Sirkecide (Ankara) eadd .. inde 132 NYllı dWı: 292:1 
lr.fının 1/ 2 ııı .. esı !Mübadil) 
Sirlııecide (Ankara J caddesinde 132/t sayılı f'l5 
dWtltfuıın 1/2 h....,.i (Mübadil) 

J,70 

a.ııe 

1,31 

a.• 
ll,31 

22,H 

1,'71 

l,'11 

219,31 

80,13 

Sırkeclde (Aııluıra) .addesincle lM 1117J1ı dru.- f182.,81 112.20 
.lı.Alı.aıo 1/2 ı.ı.e.ı (Milbaclll) 1 

Yüarc1a yuılı ııa,-ri ıneıkuDer 14/4/941 puarleol l(lnO .at 14,5 •e mil 
• eın!Ak mOdtlrlüğünde toplanacalt elaa lr.oınisyonda açık arttırma ile ayn ayn 
oa"1acalttır. Mübadil ı,arew oJuılanıı bedeli ik.inci tertip mübadil ıastiye veaı 
lı:aııı ıı.. de 6deneblllr. 

J'aıla izahat için ınilU emWı; 4 Ondl llalemlne mtını<Mt. (2380) 
--co--~-~..;._~-~~~~~~~-~~~~~· 

İstanbul Sıhhi Müesseseler Arthrma 
ve Eksiltme Komisyonundan: 

T. iŞ BANKASI 
Küçük tasarurt 

hesaplan 
1941 ikramiye planı 
:ıa;eiDELER : 4 Şubat, 2 Jıla7ıl, 

1 ~ 3 bdlepiıı 
tarilılerlııde yııpılır. 

un 1ıaami1eJai 
1 adet 2000 Llrahlı 
3 ., 1000 -
2 • 7H • 
4 • 500 • 
a • ~o • 

35 • 
80 • 
300 " 

100 • 
60 .. 
20 • 

=2000~Llra 
= 3000- • 
= UOO- " 
c: 2000- .. 
c: 2000,- .. 

=3600- • 
= 4000- .. 
;::: 6000.-- " 

lle.Tofla -• - I"*'* JıAMmHP.,. 
claı.: 939/1239 

Zonıuldak baslan..ıDin 109 kalem lllç ve aıhhl malzemesi açık ek.silim&- t.tanbul Belediyesinin Kaoımpepda 
J'e konulmuetur. Gaz..ibasanpaşa mabalJeıdnde Jııle.dd 80-

EbU!ırw! 2/4/941 çarpm!ıa C(lnü saat H,30 da Caj!alojlunda Sıhhat ve fç- lr.a"'-da 9/ll N 1 haJ>ed ukim Ha-
tlmal muavenet müdilrlüılfl binasında kurıılu komisyonda yapılacaktır. _. o. " e m 

Muhammen fiat 1783 Ura 50 kuruş, muvalr.kat lemmat 133 lira 80 Jr.uru;ı1ur., run Kaııdaojlu Aleybine açtığı davanın 
Şartnamesi her giln Jı:om.isyonda görlilebilir. J mWıalr.-.i oonwıda 7üZ linuıın 

iaAnsiıei aiuı İ$ 1Aıt~ 
jKRAMIVıtU H&SAP 

Kendinize beyhude 
re eziyet ediyorsuJI 

NEVROZ/ 
'ftl'kea utınp çekıJit 

BAŞ, DIŞ, NE 
GRiP ve üşütmekt 

mütevellit bütün ağrı, mzı, sancılar1' 
romatizmaya karşı : 

icabında günae 3 kaso 
Gazetelerdeki spor sü!Jrılaru..ın 

üzerine aldığı vazifelerden biri d2 
ber <eyi oldugu gibi açıkça yaz -
maktır. Ve yine şunu ilave e<lcl''l1 
ki biz bir k:lübü idare edenler n 
de~:J , o rengi seven büyiık bi. t
i , yazarız. Yani bizim için A ' ı
med, Mehmed, Hasan vesaire yok, 
takat ô ir spor mefhumu ve bir hey. 
eti umumiye vardır. 

siri bırakmam da mümkün ... Fa
kat bu imkan beni biç bir zaman 
üzmüyor ve ümıedl de. Çünkü bi • 
liyorum ki binlerce Sarı - Jaciverd
linln hislerine tercumaıı olmuş bir 
vaziyetteyim .. 

İsteklilerin 1941 yılı ı;,,.,,eı odası vestıaılile 2490 SQ'1lı lraınmda ;raı:ılı 8/8/1138 tarihinden ltibuen ;rüzde b"' 
V>eS!Jr.alar ve bu l&e 7eter muvaklı:at tem!ruıt makbuz veya banlr.a mentııbu Ue lala ,,., 7tizde yedi buçuk llcrel vekile-! 

birlikte belli Cün ve saatte komisyona gelmeleri. (2120) tin tahsillııe dair ttrilen 1112/938 tarih- !il••••••-----------------~ 
ıı:••D-e•v•le•t-D-e91m•i•r•y•o•ll•a•n-l!lllş•l•et•m-e•U-m•u•m--. !,. "::.;°e::d~~:'ıı!..-::~ilil._ı.n.h.i.,•.,..-r.ı.a.r_u_m_u•m-•M•u···.d.u.·r.ı.uııııi·ğ._ü•n•d•e•" ..... 

1 Ankara ve İzmir takımları hak -
kındalti mütaleamız1 öbür harta bil 
direceğiz. Fenerlilerin lıu sene de ı 
iyi bir derece almalarını candan 
isteriz. Bu klübe karışanlardan ge
lecek mevsmı için bir çok şeyler 

ümid ediyor ve bekliyoruz. 

M ••d"" J"" v "" fJ" J ne kanır verllmif oldutundan l:ıbu lr.a· u ur ugu an an rar hüllsal hültüm makamına lr.aiın ol-

Muhammen bedeli 2600 Ura olan 2000 adet resmi kasket 7aptınlacaktır. 

Şunu açıkça söylemek isteriz k i 
Fenerbahçe uzun za.mandanberi 
hastadır .•. O hastalığın azabı o ren 
ge bağlanan yüz binlerce in•anı da 
ayn ayn !izmektedlr. Fakat ;u c1lı 

muh8"U:tır ki bu Jtlübü idare e -
denlerin, büyük bir kitleyi .ıyıla -
rr • ita l'e bak ft ne de ıalMılyetle
ri Vardll', 

Faruk E..et" 

1 
mak üzere iliıa olunur. (3923) 

Münakasa açık eksiltme usulile 11/4/941 Cuma glınil saat il de Sirkeci l Sahibi: E. 1 z z E T Neşriyat 
de 9 işletme binasında A.E. komisyonu tarafından yapılacaktır. ff ekt" .. Ce d t K b'J · 

istekliıerin a7111 gün ve saatte kaaunl vesailr. ve 195 lira muvakkat temi- ır o_ru: v e ara ı gııı 
ııaila komisyona müracaaııan lılzımdır. Basıldıp 7er: •Son Telııraf• 
• 'sartnameler parasz olarak komisyondan verilmelı:tedir. (2274) flfatbaaaı 

Türkiye Cumhuriyet ~erkez Bankası 22 Mart 1941 Vaziyeti 

Bir futbol takımı veyabud bir 
klüp nasıl yetişir w nasıl faJ'da ve
rir ve yükselir?_ 

Aziz okuyuculanm: Uzun feY • 
ler yazarak vaktinizi işgal edl: • 
cek değiliz .. . Yalııu bir kaç cümle 
lle hülasa edelim: 

Bir Jtlüp ufak bir çocuk gıöi dik
kat ve itina ile bakılmak ihtiyacın
dadır. Nasıl ki bir yavru Ukaydi 
karşısında zayıllarsa bir ltlüp te 
liyledir. İhmal edildiği :zaman ya -
nş yavaş fÖhtttini bybeder ve 
anut ulur. 

Görüyoruz ki Fenerbahçe de ay
ni şekildedir ... Vezlyet açıktu. Bu 
.lı:lüp ııenelerdenberi bııkıl•mıyor 
Ye ihmal ediliyor_ 

Fener lrlübünü idare edenlerin 
hepsi de fütbolü !ıak.ikaten bildik
leri halde hiç bir şey yapa.mama • 
lanna, düşünüyor da bir sebep bu
lamıyoruz. 

Okuyucularımıza bilhassa l'ener
lllere aenelerdenberi yapılan işle -
rin aşağıdaki maddelerden ibaret 
olduğıınu ar:ııetmek isteriz. Fener 
takımı şu sebeplerden dolayı bir 
türlü toparlanamamaktadır: 

A k t 1 f 

'72.803,JA 
Banknıot • • • • • 
UfMlak •••• 

.DellMMJ ll*alllrfen 
Türk Liraaı • • • • • 

llariftokl 11.ıauırı.ı 
• 1 

Altın: Saf llrllosram 5.887.885 
Altına ııılırib kal>ll - dO-.ıla-... .. . . .. . 
l>i- - ... lıortla IDirtaı 
~... . ... 
DoNbıe - - .... ...,. 
brpJ..ıJı • • .. • 
Xanmıun M el maddelerine te-vtı
lıaıı Hazine luafıı>daa vw ıedi,Ja& 

Tk:arl Senetla • . • • • • 

...._ " tuıY!l&t e' ' •r 

1 
Deru.bıe - .... -w ıı&lull

A • ~enm lıaı1>I* ..ııam .... .._ 
yj\it lltibarl ~) • • 

• • .. ..- EaMa .... Tall
A......ıar: 

Altın ve döviz lberlne • ....,. , • 
Tahvllit üuriDe a..w . • • • 
Hazl.D~ kısa Vadeli anna. , 
Jluine7e 3850 No. 19 kanuna ,er. 
a(11an altın kaqıbkJı ATllD.I 

H-arlar • • 
lıılub.lıelil: • • • • t • • • 

1 

ı. 

102.122.433.88 
7.175.820.50 
2.239.390.14 

8'7.730.19 

48.707,133~ 

158.?48.543~ 

20.Ht.13'1~ - -
270.388.'188.36 

'5.'30.518.113 
7.82Ul8.~ 

8.H3.74 
7.808.722.-

122.084.920.75 

Lira 

111.58'1.1144.32 

MU30.ıt 

270.388.7'8.36 

ea.m.uuo 

129.102.592.49 
4.500.000~ 

v .93t.500.31 

p a • 
Ad! ve fevka.Uıde 
Husual • 

1 f 

. . . . . 
• • • 

Te4.niWeW ,. t CiM': 
Deruhıe edilen evrakı ~ 
Kanunun 8 - 1 inci maddelerine 

tevfilr.ıuı Haalne tarafJndaD -
tedi7at • • • • • • • • 

Deruhte ec111 ............ ...ı.cıv. 

baJci7esi • • • • • • • 
ltal'lilijı - alim oıa.-. 
U'velen tedavüle .-ııa. . , 
Reeskont mulr.abiU llAvetea teda
vtlle vazıedil• • • • • • 
Hazinqe yapıla,n almı brJıhk)l 

avıuıs mukabili 3902 No.h ltanua 
mucibince ıaveı..ı Mdırvllle -
dJleD • • • • • • • • • 

an.ısa,... 

:ıaGO Na. ıu ltanuna r:re Hum~ 
açılan avans mulr.al>W Wıdl oı... 

IWl altınlar: 

8aii ı.ıı_.... il.Mı .. 

DiY!sTaaüıHallı 

Allına tahvili lıabll d6vbler • , 
D!jer dövWer ft alacekh ltllriııl 

balôyelerl • .. • • • • • 
Muhtelif • • • • • • , 1 

•. J8".9ff.J8 
__ •;::·:::000::.000~ 

1 20.149.13'1~ 

41.soo.000~ 

n.11e2.ıoo.O'I 
1.233.782.03 

'18.124. 1 87.te 

18.llOll.lln.&4 

,..----... 
Lir• 

15.000.000..-

12.18Uff.U 

ft.211.185.11 

ft.1SUl7..IO 

28.305.392.54 
1111.947.890.13 

1 - Fener talıynında hatır için 
oyuncu oynatılır. 

2 - İdarede mutlak bir ihmal 
vardır ... 

YekO• 
'1'13.1181.428.ll2 -1 T- 1138 tarilwıd.,. iı.ı.aı-

YekOn 
bıtou-.ı lıaddl 1' f AJtm ..,... •- '!I. ı 

'1'13.te.J.428.32 

--- lıcdamm Zabıta Romanı: 11 beraber başka bir yere gitseler, bu zln iyiliğiniz için silylüyorum. 

YEŞİL GÖZLE 
NakletlM: il. Feridun 

l 
lkendilernden hoşlanmıyan adam - Nimet o kadar şaşırıyor ki ne 

R !ardan uzaklaşsalar... söylıyeceğıni unutuyor: 
/ Öğle oldu Melctuplu~ kAğıd zarf - Fakat o gösterdiğin evde biz 

J almak içın Nimet bır dükkana gir- ~turuyoruz, diyor. 
----- dı. Fakat içen gırer gırmez vücu· _ Ah! 

takip ederken uzakta Nim<'tin geç- Zehra hanım diyor ki: dü h.ayretle sarsıldı: Oduncu or~- , Oduncu lçınl çektikten sonra bir 
llğini görüyor. Nimet solgun yüzü- - Hayır! .. . Kendı halinde bir a- d~, sıgar.ı alıyor ..• Genç kadını go- rüyadan uyanıyormuş gıbı ellerile 
nü. sıyah gozlerıru lıu tarafa çevı· dam... Yalnız Hasa.n baba bunun runce tanıdı_ ve kasketuu çıkararak gözlerim oğuyor ve Nimete baka • 
rince Zehra hanımı göruyor ve a- ıçın •görüyor. dıyor ace1J1ıce selamladı. Yetti, Krarlı rak nasıl olup ta onun yanında bu-
final& edıyor. Bal satan esmer kıza - Neyı göriıyormuş? gözlerı Nımete bakıyor... lunduğuna hayret edıy<ır. Sonra 
doğru ilerlıyecek ... Fakat 0 aralı.k - Bılmem kı ... Galıba olmuş ve- Nımet mektup kağıdını alınca genç kadını tekTar seJamlıyarak 
bırden olduğu yerde duruyor ..• ya olacak şeyıerı goruyormuş . .. sür'atle uzaklaştı. Bu saatte orası yoiuna jevam ediyor. 
Yağmurlu günde ormanda rastgel- 1 Genç 1<adının sı.ması endişe ile tenha ... Şımdı oduncu oradan ge • ı Oduncunun gösterdiği evde bay-
diğı oduncu meydanın ortasında !buruşuyor. Isukbalı öğrenmek mı içecek .. . Fakat., ona sormağa ~-esaret ! kuş ba~lı bır kadın perdenin a-
d~~ ona bakıyor . .. Nirnetın vü.. . istıyor yoksa mazısınden mı kor - edebılece>:.,mı .... Talıımı oku dıye- ralığındaıı bil' yen tarassud edi -
eudu urpenyor ve doğru Zebra ha- kuyor? bıle..-ek mı· yur ... 
nmıın yanına gelıyor: Zehra hanım devlllll ediyor: Oduncu geliyor ... Nimetin vü • * 

- Nasılsınız? - Böyle muammalı adamlardan cudü utrıyor ... Pışman oluyor... . _ 
Diye soruyor. Sonra oduncuyu hıç lıuşlanmam ... Hasan babaya Oduncu genç kadını gorı.iııce ona ı İçınde örülecek çoraplar, yil.n 

eöstererek; söylıyeyun de gelf'cek sefer bu a - orada rastgelmesı pek tabı! ımış vumakları, yamalık bezler. bulunan 
- Bu adam, diyor, geçende siz- damı bıze get:rmesııı... Karışık gibı vanına gelerek uzaktan gelen sepet Mihrıban hanımla Nımetın a· 

ıl.e gördıiğü.m oduncu değil mi? mıdır nedir bılmıyorum ki... sesıle bır şeyler sovlüvor ... Bu söy- rasında duruyor. ho kadın başla • 
- Evet kızını. Nimet Zehn hanı.ma veda ede - lediklerı yağmurlu gı.inde söyle • rını önlerıne Eğmişl.er konuşmadan 
Nimet elinı alnına götürüyor: rek uzaklaşıyor. lçınde ağır bır şey diklerın:n aynı... çalışıyorlar. 
- Bunun zlhnınde hır boflu.lı: var. Burada hayatından bile bık. Evi gösteriyor: Bu kasv,etli ıı.zım günlerde Ni -

9ar calıba... tı. Ah, mümkıin olsa da Necdet.le - O tarafa ıııtmeylniz, diyor, si- n>etin canı da ne luıdar aıkılıyordu. 

Genç kadın sıkıntıdan Adeta bay -
gınlıklar ~iyordu. Pencerenin 
önünden de kimse geçmiyordu ki 
insanın biraz gönlü eğlensin! 

Mihriban hanım bir aralı.lı: başım 
kaldırarak müşfik bir sesle dedı ki: 

- Kızım. bugün pazarda Zehra 
hanımı gördüm. O gün yağmur ge
çinceye kadar onun evinde kalmış
sın... Şimdi sana bir şey soraca -

ı amma doğru söyliyeceksin: O 
·ove gitti~ benden sakla -

dığın gibi kocancllın da sakladın 
mı? 

Bir saat devam eden ımm bir 
sükQttan sonra sorulan bu sual 
karşısında füınet sarardı. Delik bir 
çorabı tutan elleri evve!A hafifçe 
sonra şıddetle tltremeğe başladı: 

- Ben. .. Ben ... 
Diye Jı:ekelecli. Elindekileri ata -

rak ayağa kalktı. Slnırden kolları 
kıvnlıyordu. Ajzından bWbi.rini 
tutmıyan kelimeler çıkıyordu: 

(Dnaaı nr) 

ı - Şartnamesi mueibln•• (4000) adet tıçı talı- '*™aıua •"" 
caktır. .. 

1 - Puarlık 7/4/941 pazartesi ıtınO .. t 11 da Kabatqla lına&Jll' 
bayaat ııubesindek! alım komisyonunda 7apılacalr.tır. 

3 - Şartname sözü teceı> şubeden pan.mz alııuı bilir. 
4 - Pazarlığa iştirak edecekler teklif edec<klerl mala a:t nümun~ ~ 

rlhinden üç gün evveline kadar İı:hllarlar Umum MildilrJQğtl 
rat !abrllr.alar şubesi mQdilrlütllne vermeleri ve t.Sli!Jermiıı l<Jlb' 
ınutaza.m.nlJ.n vesika almalan lAzımdır. 

1 - iotelı:llıerin pazarlılı: için tayin olunan tün ve oaatM telı:llf ed 
flat ilzerinden %7.5 ıilvenme paralarile ve yukarıda zlkrolunaJI sııl 
Jaru. birlilı:le mezkllr Jr.omiqona mllrac.ilan. ( 

Maliye Vekaletinden 
Dantelsiz bir kuruşlukların tedavüldell 

kaldınlması hakkında ilan 
Dante!N bir lıuruılulr.lann 7erlne dantelli bir kul'IJllulr.lnr daı1' 

Te ptyasaya lıUı miktarda cıkanlmıt oldugundu dantelsu bir 'luTUf" 
lalr.ların 31 Man Hl tarlhindoa 80IU'1l tednülden kaldırılma&ı ııa,.r' 
~tırılmıftır. 1 

Danlelaa bir kurutluklu 1 Nian Hl tarllllndea ful>aren artılr tedll~ 
etmıyecelı: ve bu tarihten itibaren ancllı: bir oene mOddeOe 7abıuı ~ 
1ADdıklarlle Cilmhuriyet Merkez Bankası fUl>elerlnce ve CQmlıurır· 

Merkn Banlı:a11 tubeai buluıumıırım ;perlu<le %.inat Jlaıılıacı ,.Jl>Olr 
ıUıtt Jr.abul edilebllettkllr. 

Elinde dantelsiz bir kllnıtluk buhmanlana bunları mal ııandıldr 
rlle Cümhuri;Tet ?ılerk• n Ziraat Banlr.aları ııubelerlne tebdil ettin"" 
!eri ilin olunur. (9031 - 12523) 

lstanbul Belediyt;si ilanları 

Sebr•minl Nevbahar ma!ıe»Mjntn Tevtik F1kMt ııok•l>w'8 54/l )lo. I• . 
maili lnlıidam oklulundan mwımelel lııımm'7e yapılınalı: tlıteı>e ııolııllıi .,. 
darlen aranmış ise de bulunaırıamıştır. Yapı yollar lıaııımmımı '4 aeü 
billd!mlerlne M!vflkan u lila :aartmda malmırumm izaloa lçlD ~ 
ne lwm olmalı: ilzere ll&ıı ohmur. (2319) 

TÜRKiYE CUMHURiYETi 

ZiRAAT BANKASI 
Kunılut tarihi: 1888. - Sermayesi: 100,000,000 Türk lira»L 

Şube w ajam 8dedl: 385 

Zirai n ticari her um banka Maa!1!'3leleri 

Para biriktirelllen ?A,800 lira lkramiJ• ..-if«· 

Ziraat Bankasında 'kumbarah ve ibbarau tasarnıt bd8P
lannda en a.z 50 lirası bulunanlara seııede 4 defa çeldlecd 

kur'a lle apğıdakl plina göre i:lı:ramiye dağıtılacaktır. 

4 A. 1,000 linılı'k 4,000 L.11 100 Adet 58 liralık S,009 ı.. 
4 • 500 • %,GOO • l20 • 41 • 4,800 • 
4 • %50 • 1,000 • 

C1 • lot • 4,900 • HO • ZI a :J,%OI • 

DİKKAT: Hesaplamıdakl paralar bir ııene içinde 50 !ıra
dan aşağı düşm.iyenlen iluamiye Çlktıjı takdirde ~ 20 faz}a

ıııle verilec:elttir. 

Kur'alar aenede 4 defa 11 mart. llHaziraJJ ti 
EylUl ve 11 Bi.rincikanun tarihlerinde çekilecektir· 


