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Bugün İnönünü 20 yıl evvel kibir zafer 
gibi değil; yarınki zaferlerimizin bir 
sembolü olarak kutluyoruz; bir Türk 
zaferinin adını taşıyan muzaffer baş
buğumuz işaret edince, yine bir Türk 
gibi dövüşeceğiz.. 20 sene önce düş
manla beraber milletin makus talihi
ni de yenmiş olan büyük adam, bu se
fer, kendi talihine ve milletin talihi
ne dayanarak yalnız düşmanı yene
cektir • 

Y.-n: Abidin DAVER 

GÜNLÜK SiY ASI HALK 

Almanyanın Belgnt t.lçlsi 
B. Heeren 

Yugoslavyada Al-1 
manlara rahat yok 

Almanlar ve 
ltalyanlar Yu .. 
goslavyayı ter
ke b~şladı 

• ltalya ve 
Almanya 
aleyhinde 
Bügük nüma
yişler yapıldı 

İngiltere, Sovyet Rus
ya ve Yunan sefirleri 
hararetle alkışlandı 

GAZETESi 
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DİKKAT 

G.:ızeteye 

gonderilen 
evralr geı·l 
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~e ~ çalışa~ak, demokrasinin yıkılmamasını temine çalı~n devletlere tanare 
yetiştiren Amerikan tayyare fabrikalarından birinin atölyelerinden bir görlinii~ 

Son Akdeniz Ruzveltin nutku Be kJenmiyen 
muharebesinde 
• ltalyanlar 
Beş gemi 
Kaybetti! 

Batan üç kruva-

zör arasında 

Meşhur Fiume 
kruvazörü de var 

''Diktatörler 
Amerikayı 
tehdit ediyor,, 

bir çarpışma 

Fransızlar 
• 
lngilizlere 

Ruzvelt milleti 
yardım azminde 
müttehit cephe 
teşkiline davet etti 

ateş açtı 
----o---

1 n g i 1 iz filosu 

Bozguncuların muharebe et~i 

silahı korku İngilizlerin yap
t el kini d i r tığıtahribat 

-

Londra, SO (AA.) ... Amlrallilc' '141rc. 
'i pazar akpmı aşııj!ıd•kl ~bliill n et-

i rnlştlr: Bu sabah hali! cilz.itamlardan bir kı -
rru ile Fransızlann Cezayırdcki lara ba

Reis Ruzvelt 
(Yaz.m üçüncü sayfada) 

... . o 

taryaları arasında bir h~se ıuhur eı
m1'tir. Dört tüccar ııcmisinhı bir Fr:ııı
sız destroyeri tarnfından himaye ed.H

' mele llUl'etilc Cebelüttank boğazından 
ceı;ec:eği ve bu ka1ilenin Abnanyaya alt 
l'nühim miktarda harp levazımı tas1dıgı 
!labtt alınması ilzcrine bu ka!ılenin tev
ki! edilmesi için icabeden emırlcr veril
tn.liti. Knıilc btına ragmen İspanyol ka-

(Devanu 4 üncü sayfada) 

Mat su oka dün 
Romaya hareket etti 
Berlin 30 (AA.) - Matsuoka bu· 

gün öğleden sonra Romaya hare -

1
. ket etm~tir. Japon nazırı yann 

saat 18 de Romada olacaktır. 
. 

G o N o N T E NKITLERI 

İstanbul güzelleşiyor 
Yazan: Selami izzet Sedea 

Lutfi Kırdar şunu yaptı, bunu 
yaptı diyorsunuz anıma, ortada 
lüzumsuz yere, durup dururken 
açılan Taksim meydanından 

başka ) apılan bir şey görmüyo
rum! diyenler var. Buular mn· 
ayyen bir yoldan işlerine gidip 
gelenler, güzellikten }lek anla· 
nuyanlar ite her n.e olursa olsun 
itiraz edenlerdir. 

Lut[i Kırdar bir yol derdine 
yakalandı, ortalığı toza boğdu, 
sağıntız çukur, "6lumuz hendek, 
yüriiyebili"cn ;türü. böyle imar 
mı olur? diyenler \·ar. Bıınıar 

imar mınlakalnnnda oturup 
kiilfrtsiz ııımcte konmak istiyea 
garip ı.Jakki!ilerdir. 

Bir de güıeldro, gihellikten, 
mrımord~n gocuoaıılar vardır. 

Ef Pndim bu zamanda iıııar ne 
demektir? derler. Bunlar •köh· 
neperesU. mezhebinin silikle
ridir. 

Küçük bir ekalliyet teşkil 
eden bu üç kategoriyi bir yana 
bırakırsak, istanbullular mu
hakkak ki, Lütfi Kırdardau ya
nadır ve kendisine hayrandırlar. 
Nasıl olmasınlar ki, hergün 
gözlerinin önüne ;)'eni n güıel 

bir İstanbul geliyor; dün bir ha. 
rabe olan yerlerde, ertesi gu ıı 
mamureler beliriyor. Lütfi Kır· 
dar bir imar perisi gibi; elinde· 
ki sihirli değneğin dokund11ğu 
yer, her tlirlü giiçl5klere, ım· 
kansızlıklara rağmen, giizelleşi
veriyor. 

İngiliz Sefaret konağının ar. 
kasıudan Tozkoparana varan a~· 
falı sağlı sollu cana ~ ukııı bir 
ınaozara gösteriyor; Trpeba~ıtı
ılak.i cadde~ i ke en burun orla
dan kalkınra &ilniil aıçıcı bir :.;ö-· 
rii n1c~d.ana çıktı. Nip.uCM~tıd4la 
ki Emlak cactd..-•i de ku~ü~ •:•ı>
ta bu bulvar haline gcliHrnıiş; 
çocuk bahçesi, la drııizc kadar 
jni~·orn1u~ \'ehnlini veren 11h.·r-

111e-r merdi\·rnlt'.'rile cennet ı ... n 
bir parça olnıu<. Yarın Ko,ka • 
La.leli de gönül ferahlataı ~k. 

'fopkapı dı~ırı,:ı çıkanlar hnıli
lerini giiırl lıir korulukta lıııla
caklar. B~~iktaş artık ai:a~ ve 
park diyarıdır. 

•Azmin elindrn lıiçhir ~" 
kurtulmaz• sözünü bir pi~cde~. 
tal yapıp üsttine Liitfi K.ırdaruı 
lıüstiinü koymak lazım. 
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Almanyalı/için l Yazan: 

Miiteredd id !Vi iinakaltit v eki İ• 8l ! 1 • 1 k Prol. H. Şükrü Baban 
Yugos la\ ın i l lt:ti kerılıi m ukarl- uan ı e sız U- ~adim Sırp payitahtı, 
~ı alııım, şereili b:ı şckHt.le idare 1 . • ~ çenlerde şiddetli bir il 

l y ·azan: ZiY A ŞAKİR ---
- 4Jı -

:ni demlıte etmi~ bulunan gef1 ' m l z l ~ b ... e y a n a t ı 1 ki t d fuz yarışına sahne 
Sultan iJc sarayın başte.şrifatçı- kamilcn tardd ti. Eline mühin Krala , .c yeni hükumete t am bııf I & ru ş u ar e 8• muştu. Bir taraftan İngiliz Sef 

sı (Emir Pcı· vane) hayretlere ka- mi!;tarda ganimet ge~irdi. Buıı !a _;ı~m ı izhar etmekte berdevam :::::M ---------- ve diğer taraftan l\1ister Ruzveli 
pılaruk, derhal nıinare~e adamlar ı·m parasile bugünkü ınuhteşen dl AJmanyanın ne yapacağım F ~ahsi ve seyyar mümessili (DO 

gönderdiler. Kendiler.ini bu kadar kubbeyi inşa ettirdi. !ıı rn ış bir \'azi~· clle beklemesi h <! Telefon şebekesi ile demir ve deniz- 1 . vu··. ıden kalkıyor .an) Naip Prens Pol'ii ve hö 
e d .. h k .ı h ·· Hazretı· Mevlana'nın medfeni ü- · • b" "" c u e)·ecana sev euen u mu- • .-:..·dt;.ı merak u'· audırdı. Nane- li • J • d } • t db• } .netı asagarı ıtaraf kalmıya 

· d b. t ·b· ··k J yo arı ış erın e a ınan yenı e ır er c ,sir ı.esin sahibini talık.ika giriş- zenn c, muazzam ır aç gı ı yu - molla: ...ıelki de Yunanistan ile mii~te 
tiler. Ve bunun, (kumandan U- selen ve kamilen altın yaldızlı ye- _ Anla~ ılan yıldırım harbi, yıl- Birkaç gündcnberi şehrimizde 1 maletm ek ve ucuzlatmak ve bu -o--- ı.en hareket ederek bir Balkan 
mi<ldin) olduğunu öğrendiler. şil çinilerden teşekkül eden hu baş ~ırım paktı, yıldırım anlaşma')ının \·e Trakvada tetkiklerde bulunan 1 münakalevi her vasıtayla yurdun Yalnız Merkez ban- hesi kurmıya ehemmiyetle tcŞ' 

Ert~i. gün, (İlmiddin)i saraya metli kubbe, mimarhk san'atmın .. ·a mod~Clsı geçmiş olacak dedi. Ve _ .ünakali.ıt Vt..!kilimiz Cevdet Ke - her taraiı~a ucuza ve vahdetle leş- 1 ••d•• ı· k etmklerdi. Alman diplomasi~i 
b d. d · ı k d - kasile ma mu ur u - -s ~ağırdılar. Gece, o kaside ve şiir- e ıası em ece er~ede kıymet . .iHh·e elti: ;:~m İnccdayı dün akşamki eks _ mil suretile kolaylık temin etmek 

1 
muttasıl Yugoslavyayı Üçüzlü l' 

leri, ne maksatla okuduğunu sor- li bir abidedir. _ Eahurı bekliyen J\oiihver na· or~sle Aııkaraya · hareket etmiştir. \·e yardım etmektir. 1 )erince alınacak ta iltihaka da\ et \'e balta biH 
dular. l\fedeviler arasındaki rivayetle- nı diğer Ü<:lü Pakt hiç bekleme, Vekil, dün kendisile görüşen b ir Ancak ileride dünya ahvalin~n inkarlara rağmen tazyik ediyor 
Cenabı Me\·lcina'nm rıhlet anın- re nazaran, Konyanın O;ınanlılar diği bir zamanda çiçek çıkardı. muharririmize, buradaki tetkikler i bu vaziveti devam eder ve tamır, Dantelsiz bir kuruşluklar yarın Bu çetin oyun bir a;\:dan fazla 

h ·· ·· ·· t fı d · ·ı ~ d (B' · · ' • · · · ı e e 1 sabahtan itibaren tedavülden d tlanberi rahat ve uzur yuzu gor- ara n an ıstı asın an, ırır:c M. K. 1 akkınd..1 demiştir ki: ikmal ve~ıre ıçın ma zeme v Ş: vam etti ve nihayet birinci ev 
nıiyen (İlmiddiıı), sorulan suale Sultan Selim) devrim! kadar, türbe _ İstanbul telefon şebekesinin yanın -ki <bununla hazarda dahı ! •kaldırılacaktır. Bundan sonra yi Berlin kazandı. Vı~anada ıı 
kanlı gözya~laı-ile cevap verdi: !ı"çbir tamir görmemiş.. takribcr: O genişletil ip takviyesi için, tbu hu _ muayyen ecnebi memleketlerden 1 bu paralar yalnız Meı.ıkez Ban- tanlan merasimle i.iç taıaflı alı 

- Mal:sadım, (Hazreti Me,•la- iki asır müddet kadar, kendi hali- ltalyan ::;usta verilmiı olan direktif daire- temini icap eden şeyleri kasdet - ı kası g~şe lerile Malmüdürlük - nameye Sı.rp ınurahha,ları iuııa 
na)nın ıncdfcni üzerine bir türbe ne terkedilmi~ti.r. Ancak (Birine; lmparatoruğu sinde hazırlanan projelerı mahal- m~k istiyorum- hariçten almma 1 leri tarafından alınacaktır. rını attılar ve muahede hiçbir ıt 
in~a ettirmektir. Fakat, eldeki pa- ! Selim), türbeye büyük bir alaka Şimali Afrika ve Arnavutlukta- linde tet·kik ettim. Bu proieler ya- vaziyeti cevam ederse ve ·:ine ~~ ı' Dantelli bir kuruşluklardan ki.. rasime, tasdik veya tasvip gibi 
ra, kafi dc~!ıl. .. Bunu düşünürken, !göstermiş .. derhal büyi.ik mikyasta ki hezimetlerden sonra İtalyanla- kında tatb ik edilecektir. mür fiatının artması vesaıre gıbt fi miktarda tedavüle çıkarıl - killere tabi olmaksızan, yüri.irli 
kendimden geçtim. Kalbimi cayır tamirat ve yeniden inşaat yapıl- rın Habeşistan, Erilre ve Somalide bazı zaruri sebepler hasıl olursa, ' rnıstır girdi. 

k t l . t b m sı ı·rı· emı·r verını·ştı'r istasycn laria hatlarda icap eden nı·hayet ·,, alka hı"zmet ı"çin kurul - \.. • . uk k b k d b k .. cayır ya an a es erın ız ıra mı, a 3; n · de dikiş tutturamadığı görülüyor. , ____________ ,, H ·u i a ım an ugün u 
.. e ı · A, ı' . . t .. eı·rı·ncı· Seıı·m'in go··sterdı' ~,ı· bu J eni takviyeler yapılmış, bir kıs - muş ··c "'..alkın malı olan ...... u·· naka - . . b k d ld ~ .J aa v au:. 11111 "·• 1 erını erennu.m g Bu kadar ~abuk yıkılıveren impa- • ı : .. ., vazıyetın u mcr ez e o ugu 0 

t ki t k. · • k · t a· alAka lıakkındakı· rı·vayet d naza mı d a yapılmakta bulunmuştur. la' t va-~. ı ta ve te~ekku·· ı1erı·nı· n hayat ~ [ b f[ d"l b · ı · k l e mc e es ın e) ıeme ıs e ım. a ' e - ratorluğun sağlamlığı herkesi hay- - ' meyan e ı e ı ır. Fa at ara ı 
D d. dikk t• cclbedecek h. tt d' Liman, tahmil ve tahliye işleri; \i"·e sela'mclı" namına mııtndil ve l a e e gur a- bu d ( .... e 1• rı a 1 ma ıyc e ır. rette btraktı. Nanemollanın bu iş- ... ha iseden müteessir ve A ••· 
B b · ·ı ı d Bu rı·vayete nazar"n Padı·şah Se Ü Denizyollarının halihazırdaki ve i- makbul eı1.an faalı' yetı', n"'klı'vatta j k k d b kıl k · h u ceva ı ı~ı en er, son erece- .. , • teki fikrini sorduk. stad gülerek "' J h ara asına ta · ma tan mı.ite-va 

d .. . .. h . ld 1 ı· ,.,~sır sefer· "d k b. ler id eki ıhtivac;ları ile i<=. letme ve sı""ır'atı' n "A rtmasına mu-.~~~sır ka~a: 1 r l a l n a d e mutccssır ve mute assıs o u- ım. ı .. ı me gı er en ır cevap verdi: - " olan or u ve halk Payitahtta 
la "- "b M ı · " k b mu··ddet Konyada ı"kanıet etmı·ş idare. vaziyetleri hususunda yeni bı·1ı· r. Fakat, bunlar gunun geçıcı h"'kA d b · t r. ~na ı ev ana ya arşı es- .. - Rüyada kurulan azametli İm· - u umet ar esı yap ı, genç 
lediği bu derin_ a~k ve merbutiyet- \·e bu i~ameti ~s~asında. da sık s~ paratorluk ancak uyku müddetin· tedbırler de al ınmış 'bulunmakta - icapkrt dabilir. Netice. itibarile, 1 . . h t• kü.mdan ecdadının tahtına o 
ten dolayı, (Ilmiddin)i tebrikte (llaz~etı Mevlana)yı zıyarete gı- ce devam eder. Şimdi horoz öttü dır. ...ır. t Vekaletinin Istanbul ve 1 Partı ıdare eye 1 tn. Naip Prem Pol zevccsile :ıııe 
bulun~ı:lnr. dermış .. M1.sı.rı fetııetmiye muvaf-1 dava da bitti. Dünyanın uyandığı Prensipimiz, memleketin içti - havalisinde bulunan işlerini, ahva- reİSİnİn beyanatı leketi terke mecbur oldu. Baş 

fünir Pervane ile (Gürcü Ha- fak olmak ıçın, (Hacet) namazları bir zamanda rüyadan balısetmek mai ve iktisadi hayatında, fikir ve l lin fevkaladeliği önünde dahi her 1 . . . . . , . . . kil ve llariciyc Nazırı tevkif e 
tuıı), derhal (sek<>en bin Sultani kılarak,. Me~lanan'mn ruhundan olur mu?.. • ~rlde nakleden va.~ntaların nakil zamandan da ha iyi bir halde hıra- Istanbul Partı ıdaıe heyetı reısı di. Alman tebaasına hatta sefir 
dirhemi) verdiler. V<! inşaata, baş- şefaat dılermış. sür'atlerini, azami derecede ucuza karak Ankaraya dönüyorum.· İzmir Meb'usu Reşat Mimaroğlu karşı halk mütecaviz bir tavır 
lanmasını emrettiler. Sultan Ala- Sultan Selim, bir gece uy11r· ı p O L 

1
• S ---------- talebe yurtları hakkında şu beya- kmdı. 

eddin, bu parayı kafi görmedi. (Hazreti Mevlana), rüyasına gir- b natta bulunmuştur: Derhal Londrada Başvekil 
(Kayseri) şehrinin \"erglsinden, miş: Fiat komisyo- Çorapçılar u- o:- Partinin erkek talebe yur- ter Çörçil bu vaziyetten istif 
(elli bin dirhem) de bu paraya ila- - Selim! .. Beni tut. Düşeceğim. ~ r a ffi ,., ay 1 a ederek yeni hükumeti takviye. 

D · 1' Y b •• •• A k dunda 350 ve kız talebe yurdunda ve~i için emir \·erdi. emı~. u u u g u n gun n a- teşci edici ateşin bir hıtabe l 

Böylece, türbenin inşasına baş- Selim, heyecan içinde uykudan t b •• İ 150 kadar t alebe barınmaktadır. etti ve Alınanyaya karşı mücll 
!anıldı. Ve inşaat başlar başlamaz, uyanmış . Derhal Şeyhisl:lm ile bü· 0 0 US çarpış 1 t O p 1 a ll) y O r • d • Şubata kad ar ayda 20 lira olan yurt leye ~tirak ettiği takdirde Bii~ 
Hazreti Mevlana'nın diğer ashap, tiin ulemayı başına toplamış. Gör- r ~ y a g l ) y 0 r ücreti üzer inde, herşeyin pahalılaş- Britanyanın azami yardımını 1' 
yaran ,.e perestişkirları tarafın- düğü rüyayı anlatmış. Bir kadın camla bal- -o masıve yurdun birkaç aydır açtk di namma ve Amerikanın ınua 
dan d;o. paralar yağdırıldı. Kısa bir Dinleyenler düşünmüşler, taşm- H Ik t" • kk b y • l h kk b • tedb . 

1 
netini de muhakkak olarak i 

uman zarfında Cenabı Mevlana'- mışlar.. rüyayı tabir etmiye uğ- • dırından yaralandı a -ıpı aya a ... enı çorap ar a lD• vermesi üzerine mec un ır er sürdü. Mister Çörçil'in ,Biri 

nın arzu ve va<;iyeti yerine geti- raşmışlar .. fakat uygun bir şey bu- Şoför Hüseyin Özgürün idare - ları nÜmunelerİ da bazı temenniler 1 alınması zarureti hasıl _ol~uştur. Delvetlerin iştirakini temin h 
rildi. Medfeni üzerinde, her taraf- lamadıkları i~in, - kim bilir. nasıl Parti tarafından 19 bın lıra sar- ~unda h;r de aldaııınamı.: 

0
Jd 

sindeki 3159 numaralı otobüs vat. t tk•k d•I k ki - ·~ "' 
tan gfü·iilecck derecede muazzam bir illıamtn hissi ile - Hazreti Mev- . . . . d ki 42 e 1 e 1 ece yapaca ar file bir sene içinde her iki yurt dun·· tezahu··r elti. Çünkü. l\Iİ, ' ]" Af t" b . man Rcmzınırı ıdaresın e nu-
bir kubbe yükseldi. ananın ur esı etrafında dolaş ı s · k · y d"k ı t Fiat Mürakabe Komisyonu bu- Çorap {ıı.brikatörlerinden mü - ~.:vsi edilmiş ve tesisat tamamlan- Ru.zvell, yeni Hükümdar İk .. • . . . mlya baslamıslar. 1 ınara ı ır e<:ı - e ı u e ram.va- _ 

Tul'l1 Cntn ılk de.fa ınşası hakkın- B ·d :. 1 . b. d . l ""ına çarpmış tramvayın camı ,a - gün öğleden sonra Mıntaka Tica. rekkep bir hey'et bu akşam Anka. .r.ıs tır. Yurt ücretlerinin arttırıl- Piycr'e gayet har~~etli bir tc 
d ı. • · . tl h IA d u sıra a goz erı ır enbıre kub J • • • • • 1 1 - t 1 af ·· d d" 0 ı b. tel aııı.ı rna~e erın şu u asasın an b . . • . . . rılmış ye düşen cam Ycdıkuıer-le ret Müdürlüğünde bir toplantı ya- raya giderek lktisad Veka eti e 

1
. rnası nihayet bu vıl sonuna kadar- e gr ı gon er ı. Ye ır 

anlaşılı ;\ or ki, hunun başlıca ınüte- ~nı~ (~ıble) cıhetıne ılışmış. ~ oturan Niko km Anna Ci.da'va çar parak halk tipi ayakkaplarile elde temaslarda bulunacaktır. Çorap d p . 
1 1

: 
1 

bü"t . d ıb ki açıkça demokra,i saflarına 
Lb' · k d n· . •dd• 'd• Cİbetın adeta yıkılmıya meyletti• • • . , . ır. artı ge eCe1'.-yl ÇeSfil e U t• '-' c rw ka b 

ŞC:• ısı uman an mı ın ır. w. d h d. . parak baldırından var..,l an~ıştır. bulunan bazı ihtikar vak'alarmı çılar 8 N;sandan ıtıbaren tatbike- . . u:alU ve ermen ıge rşı 
8 .. husı~sta ilk himmet ve ga'-"reti gı e;o al nazarı ıkkatı celbeyle- k ld- l ~·· t tk"k ed kt" K . d "l k 1 . t d hususta tcdbırlcr alacaktır. Partı. met ili.nını te..:vik edicidir .. "' i D h 1 S it S r . b b Yaı·alı hastaneye a ırı mı:;;, ;ıo.ı.or e ı ece ır. omısyonun son ı ece <' an yenı çorap s an ar - :r • 

o sarfetmiştir. Selçuk Sultanı ile ~:iler:~: a u a~ e ım e a er yakalanarak tahkikata baş~armıış.. bir defa daha tetkikinden geçecek ! dizasyon n izamnamesinde 'bazı ta- erkek yurd unda 50 ve okıı yurdun- müddet evvel de İtalya ı<.rs 
Emir Pt rvane ve Gürcü Hatun da, t olan ayakkaplar Ticaret Oclasına 

1
: dilat ynpılmasını istiyeceklerdir. da 25 talebeyi parasız barındırma- cülU.s yıldönümü münasc~c 

inşaah.ı muvaffakıyetle ikmali - İşte, rÜ}anın tabiri hudur, ır. verilecek ve derhal Ankaraya gön- Bu tadilat bugünkü ahval ve şera- ı yı kararlaştırmıştır. Mister Runelt çok mülte~ıt 
içia, icap eden yardımı derhal gös- Padişahım. Cenabı l\.lcvlarul, si-ı- Taşla başını yardı derilerek Vekaletin tetkikine ar - ı ite göre temin edilebilen iplik ne- D d d b"h kkın uh sulhe rag:ıp l>ir telgraf çekını~l 
termi~lerdir. den bu kubbenin tamirini istiyor. ~ f zedilecektir. vilerine göre olacaktır. Diğer ta - ~ar: a ?'ar ıma 1

• 
1 a m - Amerika ve Büyük BritanY' 

Tffrbenin \•e mubliııdeki binala- Denilmiş. Fenerde o:uran Hasan ogl~ 12 ' raftan kumaş fabrikatörlerinin de taç daha bırçok fakır talebe mev- bir .B~lkan devletini b~ kad~~r 
rın bugünkü şekle girme3i, muhte- Selim, derhal mimarlar gönder- yaşında Celal Fener ısk~~esın~e KaramÜrselde yeni yarın Ankaraya gitmeleri muhte- cut iken yurtlarda velilerinin ver- vazışli muamelelere layık go 
lif zamanlarda, muhtelif zatların mi.ş. Türbe ile cİ\'arındaki medre- oynarken Kenan adında dıger bır meldir. dikleri paralarla ibate ve iaşe edi- teri herhalde müsaraanın bu. 
teşebbüslerile vücude gelmiştir. senin haraba yüz tutan yerlerini çocuğun attığı taşla başından ya- İskele yapılacak --o--- len kudretli talebeye Partli:e yar- him amnda en ufak kuvvetJcrı 

Meseli .. bir zamanlar, Konya ha- keşfettirmiş. Bunların mükemme- ralanmış, Balat hastanesine kaldı- Limanlar Umum Müdürlüğü Ka- Altın 24,80 e düştü dım etmiye, yani bu suretle yurt- ihmal etmemek icap ettiği }ist 
vaUsinden Anaoolunun cenup sa- len tamiri için büyük bir para ver- rılmış, Kenan yakalanarak tahki- .. 1 . k 1 . . "d larrn açıklarını mütemıı.diven ka- tine varmış olmalarının netıc 

. k b l t ramurse ıs e esını yem en yap- Altın fiyatlarında biraz dü - J d' d üt 
hillerine kadar hükümran olan mış. ata aş anmış ır. patmıya çalışmı:.k elbette pek yer- ır. Bu tiyatro arbesi ve s 

tırmıya karar vermiştir. Bu iskele şüklük kaydedilmktir. Evvelki gün - k d Be ı· · ksu .. tj (Karam.an Hüküıncti)nin Hüküm- Bu suretle hemen hemen yeni- y L_ 1 -s siz bir harekettir.. ar.şl'>ın a r ının a 
angın ~§ angıcı için planlar hazırlanmıştır. 25 liraya kadar çıkan altının dün- t b · l - ·b· k .. tii Ş"1 darlarından (Alaeddin Halil Bey) den yapılırcasına tamirata başlan- a mın o unacagı gı ı o 

Z l b . h • · · d b 1 Taksı"mde Receppa<=a caddesı'nde lrü fiyatı 24 lira 80 kuruştu. karşı ı'yı· ve gu··ıer•:u·:z go··s•er bir aralık Konyaya gelmişti. Ve o mış. a en ır arım ıçın e u u- " Nafia Vekilimiz Trakyaya H • t •f • "' ~ 
e6nada da, sahildeki (Silifke) kale-! nan hanedan kabristanı adeta yeni 3 numaralı doktor Özen yan apartı- gitti ava gazı arı esı Bursa d aki ta- tabirile ifade olunabilir: Belgf 
sinin Venedikliler eline geçmesin- baştan yapılmı~. Türbenin içi, ağır manında baca kurumları tutuşarak tektik edilecek müfrit milliyetçi Sırpların h~ 
den son derecede ıuütee)sirdi. ve kıymetli yazılar, çiçekler, altın yangın çıkmış, derhal yetişilerek Evvelki gün Ankaradan şehri - . . •h" "b• d J • olmıya başladığı kanaati ile~• 

Bu zat, (Cenabı Mevlana)nın yaldızlı nakışlarla donalılmış. 1 .• d" .. 1 .. r· mi:zıe gelen Nafia Vekilimiz Ali Fu ~av~gazı. fıyatl~rını tetkı~ ve rJ ) a ) e e lJD rülebilir. Üçüzlü Paktın fili bıt 
türbesini ziyarete geldiği zaınan, Sult:ın Selim, İ!:İ bu derecede de j ı-on uru muş ur. ad Cebesoy dün akşam tetkiklerde 1 yenı b_~r -~arıfe ta~zım etı:nel.{ uzere • • vu olmasına rağmen AlmaPf 
onun ruhundan yardım ve şefaat 1 bırakman•ı!i. (Seuıa'.hane) ile onun ' mlunmak üzere Trakyaya gitmiş- salı gunu beledıyede ıbır toplantı t a m 1 r 1 İtalya ile münasebetlerini kar 
diledi: ı yanına bir mescit de yaptırmış. Şemsettin Günalta- fü. yapılacaktır. Yeni tarifede mevcut mıya çalışan unsurlar vardı~·. 

H • b d k ' f" ;;;;;,.~ ·---..~- .~ ... ~~-~ fiyatlar- üzerinde ıbir hayli tadilat Bursada bulunan bazı tari~ü abi- durum bu gibilerin gelip geç•'.' _ Ey molla Hünkar! .. [1] Eğer alt•• unu a a ı görmiyerek o 4 •• - k f _......... ..... - - -
Silifke kale".iini kafirlerin ellerin· l ciı·arda bir büyük cami ile bir de yın uncu On eransı YARININ ŞEFAKLARINI IŞIK _ yapılması muhtemeldir. delerin ıeımiri için tetkikler yapıl- muvaffakıyeti midir, yoksa s~ 
den kurtarnuya muvaffak olur- imarl't başlatmı&··· [Bu büyiik ca- Büyük Millet Meclisi Reis Vekili Moda Deniz Klübü umumi maktadır. Profesör Ernest Mamtu. blr hareket hattının ilade..i fJJ 

· ·ı · t S 11 s ı · ,. LANDIRACAK ÇOCUKLARDIR! Bu suale Alman hariciyesincC sam, gaza ve ganimet malından, mı 1 e ımare • .. u an (' ı ın ha- Sıvas Meb'usu Bay Şemsettin Gü- heyet içtimaı tehir edildi ri Bursaya giderek bu abideleri 
sen.in üstüne bir gök kubbe .. ata- yatanda bitirilememiştir. Ancak nalta.v tarafından (Dünya ahvali Yurtta ulusun yardım ve şefka- t tk'k t · t' Pr f ·· b.lh vap ''et'ilmemektedir. 

3; h kl 23 N. Moda Deniz Klübünün dün ya.. e ~ e mış ır. o esor t assa t yım. (Daha var) nin son vaziyeti) mevzuunda Ka tine mu taç çocu an ısan Ço- Fakat bu bitaraf ve likaY 
S sal J. cuk n-yramı ve Haf~----..ı- .,...vnı· - pılması 18zım gelen umumi hey'et Zindankapıdaki surlar ve Osmanlı g.u.u··nen üadelerı·n arkasıııb Diye, nezretti. ::lıköy üreyya sineması onunu< °" ._,~ ..... ~ 

Aradan çok geçmedi. Karaman Ol _ccn:ı_bı .l\~cYlfm~·n~ unva.nı.aı:n: 1U akşam saat 20,30 da bı.r konfe- ılinnek için yardımlannızla Ç«uk toplantısı ekseriyet temin edileme- mimarisinin güzide eserleri üzerin- det ve tehdidi ve diş gıeırtısıJ1.1 

Beyi, düşmanlaril~ yaptığı muha- ı~~~ı~~ıebı!e~:~; ~;~~~:~ ~;:ı~~·} rans verilecektir. Davetıyeler Ka Esirgeme Kurumunu kuvvetlendi- diğinden tehir edilmiştir. Toplantı de etüdler yapmış ve bunlarıı. be- teren ciim.leler gelmektedir· 
reltede_ ~ıu~affakıyet ~aza~arak 

1 
dE'Tlildiğı gibı (Moıt,, Huıı.lclt Oğulları> lık-öy Halkevı idare memurluğun- ·iniz! :-ıümüro~ki Pazar günü yapılacak- heme hal muhafaza edilmesınin i - manyanın ilicenaplığmı 'WC)' ... 

Veaedıklılerı renup sahillerınden da denihr. l an dağıtılmaktadır. ~~ tır. cap ettiğini söylemiştir. vetini suiistimal etmek pbi 
nılıyorsa bu bir hatadır. 

E D E B 1 R OM A.N : 133 larına koyımuştu: belli etmeden gözlerini tavandan çinde ·kıvrıla kıvrıla, süzüle süzüle yepyeni, bambaşka bir inlan olu .: 
- Vallaht bırakmam... Bugün halıya, eşyalardan duvarlara gez- yürüyen, peçesi örtülü genç kızm, venmelerine hayret ediyordu. Dün 

bir yeı·e gi<lemezsınıı. Hem davet - dırıyor, kaybo1muş bir aşinayi a - cküçücük Nıgar abla!• olduğt.ınu yanın nizamı, cemiyetin menfaati 
• 

1 
1 falan değ'ılız kı.. Slz, Hayret raştırır gtb ıkararsız nazarlarla ba- nasıl keşfedebilirdi?'... için bu değişikliğin zararlan mı 

beyin sözlerıne mt 'bakıyorsunuz! '!cıyordu. Bu koku, nereden sinmiş- .Nigar abla? .. Dikenli tele takıla- vardı, yoksa menfaatleri mi! Ce a 

Arka<laşlarunla sözleştiım, ded.ı ya? tı ~ Hangı ruzgar bu havayı getiri- rak göğsü parçalamnış, ufacık ga- mil Kazım buna karar veremi -
Ya:an: Mahmut Y ESARl 

,. ::..._ Ah, hi<idetini de sevsinler. 'ı dı .. gelmemek istedi. Nasıl doıktor, 
Dokt.or bey; Fasikı mah:umun hıd- bıraz de-dıkodu yapayım mı! 
detine de bakınız. Arkadaşlan, ona 1 Hctyret bey; yan gozie Nı..gara ba
nedense o:Fasıki mahrwn• derler. ! kıyordu. Nıgar; Veh beyın, ağır a.. 
Aman, fazla kızayım, deme! Yüzün ğır söyledıgı sozıerı, tatlı bir şurub 
kıplomuzı oldu, kan boğar sonra, ıçer gıbı, gozlen gozünde, dikkatle 
cauma da mı acımıyorsun·~ dinlıyordu .. Hayret bey; Nıgarın 

Tekrar Cemil Katıma dönmüş - ıhmaJıne daha fazla canı sıkılmış -
tü: ı tı, ayağa kalkarak: 

- Nasıl oldu da bizi hatırladı - - Nıgar hanımefendi, bendenize 
nız? Artık birbiri.ı.nizi hıç goremi • 'müsaade! Eğer stz teşrıf eLmıye -
yeceğiz zannediyordum. ceksenız, barı ben gıdeyım. orada, 

Cemil Kazım, Veli beyi göster - bazı aı.ıkadaşlara söz vermiştım. 
di: Nigar, hiddetle haykırdı: 

- Bana kalsa, yine teşerrüf na - - Nedır acelenız'! Oturunuz. 
s ip olmıyacaktı. Veli beyefendi, Veli bey; odaya gırerken, Hay -
!Utfettiler de.. ret .beyin ihtarını da duymuştu: 

Veli bey, onun sözünü keserek, - Bır yere gıdiyorsanız, mani 
N igara tafsilat verdi. olmıyalım. Zaten ayak üzeri uğra-

- Sizı gördüğüm gün, doktora dık. Başka bir gün rahatsız ederiz. 
da u~adım. Evvela; işım var, de- l Nia?ar; ellerini, Velı beyın omuz.. 

Muhakkak bır lokantada kendısine yordu?. gasından kanlar sızarak can çeki • yordu: 
yemek hazırlattuıştır. Bugün Mo - Kö~edeki pıyanonun üzerinde; şen serçeciğin baş ucunda; yaş dolu cHiç değişmemek!.. Sen bunun 
dada, kayık yarışları var, oraya gıt feslı, kalpaklı, çıplak .kafalı, saçtan gözlerile: cHiç mi kurtaramazdık?• mazarratını kendi nefsinde tecrübe 
mek ısttyorduk, sız de beraber ge- muntazam taranmış, açtk başlı, diye soran Nigar abla? .. Bahçedclti etmedin mi? .. Başkalarını da ayni 
lırsıniz. genç, ıhtıyar, bir ç<>k erkek resim- Japon fenerlerine hasretle bakan hüsrana mahkum görmek mi isti_ 

Cem ıl Kazım, etrafı na dikfttat e- lerı duruyordu. Bunlar hep yaban. ]1 fakir çocukları, büyük insanlardan yorsun?.. Yazlar ıkışları, karlar 
dıyordu. Odadakı eşyalann ·bazı • cı, hep yenı çehrelerdi. daha çok seven, acıyan Nigar ab • güneşleri, seherler şefakları, mel _ 
!arını konakta gordliğlinü hatırlı - Cemıl Kazım, Veli •beyin teklifi- la? .. Nigarın şimdiki çehresi, hali; temler, karayelleri takip edecek, 
yordu. Fakat bazıları yeni idı. Bun ni tereddütle kabul etmişti. Sadi - ıb~tün vüzuhile gö~e _ç~rp~n ~-ir res fidanlar birer kütük olup kuruya_ 
ların; eskılcrının yanında büsbü - ye ile Nıgarı görmek istiyordu. Fa- mın etrafına serpıştırıhnış luzum. cak, çocuklar ihtiyarlıyacaklar ka 
tün yabancı duran, ayrı bir zevkle kat onla:ı nasıl, ne halde görecek- suz, karanlık gölgeler gibi Cemil. inatta bir zerre, bir an ayni ~v .. 
intihap edildıkleri ilk bakışta, an - tı? .. Belki de hayalinde bir cihan Kazımın bir an unutamadığı yakın kide duramıyacak, sonra bütün bu 
laşılıyordu. Yerdekı hah, pencere - yıkılacaktı! Onları görmek ümidi;! mazi izleri arasında biraz çiy, biraz mütemadi değişmeler, sarsılmalar 
lerdekı ağır atlas perdeler, akaju yeknasak hayatına biraz ruh, heye.' yabancı .görünüyordu. arasında bir avuç deri ve kemik -
masa, önu çıçeklı, som yaldız en • can veren tatlı bir teselli olmuş - Cemil Kazım için; dün ile bu • ten ibaret olan tbir insanın kafa -
dam aynası, arabesk tabureler, tu. Onlara tesadüf ederim, hülya - günün hıç farkı yoktu. O; çerçe. sındaki alem, hep ayni saati g<'s -
rönesans koltuklar, odanın göz a - sile günlerce sokaklarda dolaşml§- vesi değişen bir resim gibi muhi- teren bozuk bir saat gibi hiç de -
lan, nazarı dikkate çarpmıyan bü - tı. Nigara •baktıkça kendi safiyetine 

1

. tinin deği~esinden müteessir ol - ğişmiyecek!.. Sen daima bu; işle . 
tün eşyası güzel, zartf, kıymetli i- . gülüyordu. İhtimal ki Nigar, kaç mamıştı. insanların, bu kadar sür- miyen, zembereği kırık makineyi 
dı. Lakın havasında. çiy bır adilik\ kere yanından geçmişti de o, tanı - atle maziden sıyrılabilmelerine, kurmak, dünyayı ve insanları dr 
kokuyor<iu. Cemil Kawn; Nieara yamamıştı~ Sıkı, şık çarşafının i - ı dünkü hayatı unutarak tamamile @aha var) 

Alman diploma~isi, JapD~~· 
eiye Nazırının Berline geld•ll 
kendisine kudumiye olara1' 
bir devleti takdim etmişti. .~e 
büsbütün elden çıkma<;tnı il,, 
ve bu şikarım yine ~ki k.:: 1 
kendi merkezine celbetıııv·~ 
eder; bahusus ki hissi deg• ı 
fili ve hukuki birtakım bağl•~,, 
Relgradı Berline bağlamakta ~ 

Bu mütezat çekişmeler .•!"il 
yeni Yugoslav kabine-;iıı1ıı l~ 
edilen siyaseti şöyle bu}i.<;JJ 

0 

yor: . .li 
ı - Üçlü Pakta iltihak ~ey• 

:ptal eiilmiyecektir. sı 

Z - Türkiye ile olan DIİİ11~tı 
•er saklaştm.lmıya çahşalaC~lJJ 

3 - Bitaraflık yeni siyast-
.ını teşkil edecektir. ..,~ 

· lir 1 
Görülüyor ki venı 1 

501 

vapan Sırp devlet adamları .,;• 
d k . ürtıll.J ' 1arda ve kahveler e ı Jl fil' 

·ok uygun bir lisan k~!!• 11 
·ii' 

r. Mes'uliyetin verdıg~. t~ri 
oğma bir ihtiyat eseri gos 111 

t . ·mıss 
r ,.e eski hükiirne ın 1 f 4 

(Devamı 3 üncü saY • 



\ m erikada ita J. 
;an gemiler 

lngilterede iş !Dünyada mevcut!H~r ay 30 ~me- 1

control altında 
seferberliği altınların yarısı 1 rıkalı pılot l:eıı;en tayfafar 

1 DÜNDEN, BUGÜNDEN 1 
Geçmiş zainan olur k i 
hayali cihan değer 

Yazan: H iKMET NİSAN 

Fulyalar, ZümbülJer, 
Menekşeler, Laleleri 
Karanlıkta, aolam böyle ba(ın

yordu: 
- Fulyalar, zümbüUer, mene~ 

lcr, laleler! 41 den 43 yaşına ka- şimdi Ameri koda/ fnglili~ hava
1 

., ~tuv- Gemilerin mnldnele-
d b -o-- vet erı teş.n:a ın- rini tahrip ediyoriar 
ar ütün erkekler Bu muazzam servet l Vaşinglcn 30 (A.A.) - Amerika Bugün, dünyanın geçirmekte ol- ' Büyük Düşesler Kontlar Marki-

..:ı da vazife a ıyor , , . çalışbrılacak hıçbir bombanın ue- . . ·· n•z m•kaınları An:ıerikaıı lırıan- cıuğ.u keşmekeş ve miıcadele dev - ı ler, Baronlar, elmas. pırlanta, inci, 

Haydi dedim, şunlardan bir de
met alayım! Sesin geldiği tarafa 
sokuldum. Orası lambasız, hele sa
tıcının durıluğu köşe, bir kömür
lük kadar zifiri olduğu için çiçek-

ı. •nd I . ~ . h _ Londra 30 (A.A.) - lngılız hava «rında bulunan 27 Italyan vapu - rınaen nısbelcn uzak bır mazıde, kürk, zarafet nezahet letafet res-
,,~,, :1~ 30b (A.A.) - 4

1
1 den ~3 yaşma j emıyecegı lUa zen kunetleıin:n faal servisine her ay runa silahlı muhafızlar ikame et _ ı932 de, Kan'da bulunduğum b. ir mi geçidi ... Muhteşem', şa'hane, mü 

,,. •n utun erkeker 5 Nı:;an cu- l d kl yor . ·ı t' 30 k. · · · B · d M ı p Öın Hı •ııı rto,,, günü iş ixıN>alarına yaZJlnıakl er e Sa anı . yazılan Amerıkan pı o .arı ışı '1ll~tır. unların vazifesi Italyan sıra a, ısır ı rens er a ım, iebdeb, ı;özleri kamastırıcı ıbin bir 
,~ı~_almışlardır. _Yalıuz ke.ıdilcrini Voşirıglon. 30 (A.A.) ___ .K

0

entcky hU.= ! kadardır. Halih~ırda yüzlerc_e A. :ayfaların gemilerin rr.akin~ kısım bir saba_h ~ana gelmiş, bir kaç gün -;ece h;kayelerindeki peril~r diya-
!ctn 

1 
Llrnek mecburıyctınden muaf tu- küıncli <.~iihılınde Fort Kno:;; da Arrıcı t 1 merıkan pılotu Ingıhz hava kuv - .arJnı tahrıp etmclcrıne manı ol - sonra buyuk gazınoda \Yerılecek rını gerıdc bırakan bir manzara. 

lerin yüzünü görmeden: · 

- Yap bakalım dedim, şuradaıı 
bana bir demet! 

Ja.Il l'rde filen çalı..,:ınakl" olanlo.ı- bun k:ı ha1incsi ma.hzen_lcrirıdc bulunan al- vctlcrindc çalışmaktadır. Yeni tes- maktır. Sal.3.hivetli .makamlar bu büyük b:r müsamereye ·beraber git ·· 
tıı ~~'~nadır .. lki sınıf Milis ~rradı- lun"n kıymoti it mı.y.•r snı ·noly_on 5~1' kil C'dılen Kartallar f:losu tecrü. - vapurların mü~adere edilmediğini mekliğimizi teklif ctmiştL Birkaç dakıka sonra salonun ı • 

Salıcı S-Ordu: 

ç~ 1 edılmeale oldu0 u bır sıxada bin doJ..ıı·a balıg olı.ı·ı~hı.r. Bu duııya a j . . • •• t • ' 

<illJ.n bu e~irna.ı.ne İngiıte:~i.n harbe mc\·,·ut aıtunun to.krı:b~n yarLSın 1 t(>şkil 

1 

bclı A~<:rıkan . pıl?tla:rında~. m~ - ; muhafızlaı?n sır~ ~uhteme.l ~ahrıp f'ilhakika, müsamereden ben de şıkları sönüyor. Uzun ve sürekli 
1,, ·t bı.r azımlc dc\'anı ettı~ını gö~ter- etnlc'.:t .. ·dir. Blt &ltH nl,ırıa bı;.lı.ıı<h.ı~ rek·keptır. Bunıar Ing.lterc;rı mu .. hareketlerınc manı olmak ıçın bu- haberdardım: Bu toplantı, Çarın ı~kış tufanile karşılanan Mascag _ 

, :ld.e.-: 1: ~I-~r~ hizı 1_e-t1C'd 11c .~~.veya bu .. l.'.li"'.zef).cı o kadar 5'.l,J:;:l~ınıdı; .k1 boı11_1 ~~-ı dafaa edecektir. Bu malfımatı A - lundurulduğunu söylemişlerdir. yeğeni btiyük Duşes Anastazi ile nı, orkestra kürsüsüne çıkıyor ve 
erk kşlu ık ("(f. bı~ ~ek \)~tun .k.l.Uın llrın bunl=ırı de.ln1c- .ne h~ık.ın. ~o ... L .. _r. n1crika ü.tihsal bürosu reisi Kund- Elde edilen malUmata göre li - Duşt>s dö Vandom'un riyasetinde, meşhur -operanın uvertüıii i>aslı-

- Hangisinden! 
- Karışık olsun! 
- Turp da koyayım mı? 
- Ne turpu? 

t>.-.1.. e. ler kPndılcrını t.C'scıl cltırnıck p kl.ıvı 9 ınılyar 55 ınılyon 8!:14 lıın ... d . ' 
~ ~ .. vuriyC'tiııdcdir Yakınd b 1.. d / ' 11 no - ' 1. d ltun Nc,york't;.uı sen vaphpı beyanat esnasın a ver-· manlard.:ı bulunan Italvan \·apur- muhtelif prens ve prenseslerden :or. Kocaman tıyatroda da ses sa-
,,,a bu ·- . a u un un- dolar kıyn:c ın e a . ·. d· A ·k d 1 l , . ·. . d 
i,; ip encrıtkinın >ilah, ıc_chizata nasıl in r-orı Kno;a nal<ledıluikte11 soma AJ'.ı.~- m:ştır. Kun st•n mer.ı an'.n. ay _a ~rının. tayfaları g('~ılcr~ndekı ma müteşekkil bır hey'et tarafından a kes:!ıyor. Bin kış!yt ıslıap eden 

- Kırmızı turp! 
Bir de koca i~portanın üzerine 

eğilip baktım ki herifin saltığı sey
lcr salata, sovan, maldanoz, t~re~ 
kırmızı turp filan değil mi? 

•tlıguu ogrenccektır. rika hnincsi in"3 cunı,t<r. Bu nokıt .,,ı- 300 bombardıman tayyaresı ıma!ı- kınelerı tahrıp etmışlcrdır. Bu ne. crtib olunuyor ve hasılatı kamiicn bu salonda sankı bır tek ferd yok! 
Sovyet Rusyad ne geçen Temmuzda ba~lannıı.şt_ır; T•k= ııi tasavvur etliğini de söylemiştir. ,.i hareketlerin başka yerlerde de b'.r emri hayra tahsis <'diliyordu. Seyircıler, nefes bile almakta~ ha-

k a r b~n 9.ooo 10~ al:~"1" ~,,şıma;u''1':.:,,~~r I Bu gaye ile inşa edilmiş olan fab- yapılacağı hakkınd~ haberler alın- Müsamereyi canlandıran en mü • tl olan giırültüyü önlemek icın 
auçuk t• t" •ı •US• tren lahrık mi mış tr. . 1 ı b'· 'k A 'k t t 1 . . . . . .. k nd·ı . . ' 

Ye iŞ lTI • 
1 

. . t b,·,·y,·LK l>ir k"'tuıni .. (•ı rıka arı ,_ uyu mer. an o o - mış ır. hım an1ıl de ·n1usıkı ustadı cMas - e ı erını tutuyorlar - Ilaıı.i nerede fulyalar, züınbül
ler, menekııc!er, liılcler? 

sefer erını gnyc . - ~ . . . ' ~ · · lllesin b l içinde , .• g<Z!i polıs te~ilülma mensup ınobıl kumpanyası ıdare edecek - Sahil muhafızlarına Amerikan ~gn:. nin Ital~·adan gelerek, ken- 1 Elmas gerd~nlıklar, baştaki pır_ 
:\! e aş anıyor muıeıtiş ve memurlarla 3.'okerıerm neza .r. karasuları dahil' d bulunan ve dı eserı olan lii.ycmut cKavallıera Janta ta~lar, oılezıkler, tiyatronun - Bunlardan güzel fulya, zünı

biil, ıı1eııekşe, liıle olur mu? >-,ı ~-kova, 30 (A.A.) - Yüksek Sov- reli altında yapın~ıa.ı:dır. 
0

. d 1 ----o ın e Rusticana .. operasını bizzat idare 'taranlık rnuh tınde ate~ böcekleri 
! 'Ya.set divanı tarnfından neşredi- Nakil nıasr.'.lfı ı ınııyon 800 ın ? ar~ B J tayfaları tarafından içlerinde talı- . . . .b. 
"1 bir k b l .1 . B ıgUn Amerika hazınesı e gratta etmesı ıtlı. 1, Zaman za.man parlıyarak zul-

ta ararnamc ile yeni bir •Kauç11k u ınu.:;; uı. ı ribat yapılması mul temel olan bü- t k.. k 
nayii halk k . . -· . .. . . dUn.yada para o ı a r a k kullanılan 1 Bu, harika nev'inden bir vakıa me e ume ·un1c ışıklar ser.pi yor-
a omıscrtıgı• tesıs cctı:..:nı..ştır . - - .. r d b ı ct f d tün ital ·ı . . k ı s , llu .. 

Eline göbekli ve kıvırcık bir sa· 
lata alarak bağırdı: 

•· "'Y•nın <iredı·y kada ı·~. a:tunwı dorlle uçunu e ın e t2ı 0un ur
1
- (Baş tarafı 1 inci say a a) ynn gemı erıne gırme em- idi. .. Çıinkü Ü•lad, halk arasında ar.. agl: o gul ve karanftl de- - Hey babam he.-• Şuray .. hıık 

"-lf:. ""I • e r ye u1 .. ıreme- . . d . c : kalan 2 mılyar O ını - · · l' .. .. . . .. · d b. ' o1 • 
ı Yegane iptidai ma<lde ola kauru- ın.ıJ.lJ 1' · . er. t' de allun da Novyork, !er ya Sırplara karşı yürümek ya- rını ma ıye nazırı Morgenthau \"er. gorunmeklen hoşlanmaz ve bu ılı- · ·ın • ır kat daha nazar- be, şuraya bak, salala değil müba-

&un • • n . yon dolar <ıyme ın B Ik l d k . t• b 1 k d. . k. 1 t kl.f 1 lan taltif edivorla d ı k f 1 . -ltıos· ıncmleket dahilmde yetişt.irilebil- r'iladclfya, Denver ve San Fraıısisco'da hud a an ar an vazgeçme za • mış ır. ar a en ısıne \'~ ı o an e ı - . . r .. ı... r<: u ya .çıçe~i fulya! 
t . ' ıçın büyük bir gayret sarf edilmek bulunmaktadır. ruretindedir. Eğer pek yakın bir lerı kabulden ımlına etmekle ta • Bır_ buçuk >aat suren bu letafet - Ya zumbul hangisi? 
"1ıt s . d zamanda harekete geçmezse yeni Ruz v e itin nutku nınmıştı ... Bu sefer Duşeslcrin ri- ve g~zellık t ıplantısı, Kavalliera Bir demet 'ovan u-ıatarak: 
Alınanı N - u r l g e e Belgrad Iıükilmeti mevkiini takvi· ca \'e ısrarı üzerine gelip orkestra- Rustıcana'nın s~n notları ve tiyat. - Zümbül de bunlar! 
t . arın • v ?~VeÇ --<>-- ye ede~k v.e askeri hazırlıkları te: ~·n ı"k t Q t 

0 
•• r ! er yı. dinge,· e~~esi, mus:ki tarıhınde •oyu sarsan alkış ve tak~ir fırtına- -: Ya menekşe? 

e latbık etlıgı ıdare A l t db · ler mu- 1 kemmul ettırecektır. HıUer, aynı buyuk ıbır evenement teşkıl edi. - sı ar~~ınca_ nıhayet bulau. Herkes Yıne bir demet taze sarmısağı 
lolldra 

30 
. ınan e .r za.manda Tü~kiye, Yunanistan ve yor ve musiki iı11klarını derin hır geldıgı g:bı, birer birer gazinodan burnuma tutarak: 

-~· habcde~~~lr; ::ı~:~e;.da~:,n'':ı.~ haf aza edilecek 'Yugoslavya arasında daha sağl~m A m e r ika g l SC\'ince kavuşturuyordu.:. . ~ı.klıla_r; Her şey. tedricen _yine es- - Ko~la şunları, kokla, bu mü-
""ıı konıiscri Treb. ovon Norv~'de. ,..,.. Vlchy, 

30 
(A.A.) _ D.N.B. ı bır anlaşma yapıln:asını da b_eklı - - Gıdelım amma, dedım, fıatlar I ' halm_ı aldı: Lambalar :'°nd.u.' o- bareklckı koku menekşede yok ba-

a ı~an edilmemeınkl~ berab('r Orfl Seltıhi etli Fransız mahfilleı·ındcn ög- yebılır. Bu sırada Italyan mutte - tehd "f J"' ne kada!? tomobıl·c>r uz.nklac:tı perıler dıya- yım! 
~•ı. ~: rncrhametsız bir şekilde _tcsıs c- renildiğ,;,e gôre, Suriyede sukünet .,._ fikinin Arnavudluk ve Afrika cep. l e l gor , , - Tuzlu l:i tuzlu ... Fakat gidi - ' 1 karanlıklara büründü.. - Ya lale? 
:un N.o~-eboyanna ne_ ne:;retmıştır. Bu- d.ot etme~tcdir. Bununla beraber fevka helerinde yeni hezimetlere uğra - lccck. Bana iki koltuk göndermiş • J Ertesi Ciınü bulu•mak üzere Kırmızı turpları gösterdi• 
ı.cıra ~ ga~ctclerınde derç \-"e dJ\~ ... r- lad k mU>cr General Dcntz tı.rahndan .. . 1· ·ı· 1 • • Vaşington, 30 (A.A.) - Reisıcii.ınltur . . Pr Ö d l - . 
t• <i'Hlrnak. ıiur<•tile J•°'"'redilcn bi!' be- e 0 . 1 . d·l; 1_ •• ı.~caza cdı- ması uzerıne ngı ız erın elınde Bal Ru.zvelt dün denlokrat pard~iııtn ınıJli ler, bılctleri almak mecıburiyetin - ens mer en ayrı !rken: - Lile de bunlar! Rem de- kan 

llııa '" alınan tedbır er ••m ı ~ m~~ k .. fikl . d . . . N 1 d~~. . kı • 'tıii:-ı tne bundan böyle gerek bizzat ~ı lccoktir. an mutte erıne }~ar ı.m. ıçın da .. bayramı olan jack')()n gl.l.nti mt.ın.asebeıtl deyın1 .. beş yüzer frank' - ası • ı..--uı, naz edıyordun... rmızı lale! 
tınri ~;~vvetı~ı:~ k;;ıxşı, ~cJ:ek ınt~:~~ General __ oer:ıtz ye~i St_ıriy~. hükUrne- ha fazla k~~et serbest kalını~ o ~ le Potomac yatından rJdyo ile ne~rech- - ?!... . . !srarrla. l·akk·~ yok mu imiş? Biraz sonra bunlardan )'aphğı 

ı.,,..,,.k ~us .Ucu m"kam~~.nla tinin t•şkıh ıçın Sur.ye rıcalı ıle temas- lacaktır. Bulun bu sebepler Hıtlen len bir nutuk soy.e.n~.lir. . .. - Fakı.t yerlerimiz ıyi. Ikinci - E\el, dedım; hayatımın belki karışık demeti elime tuluşlurur-
<\ıı"an k ı.cr türlu curumıe.~ -'" . bil !arına devam etmektcdu-. derhal harekete mecbur edecek Ruzvelt bulun Amenkalılan dlklatOr- sıradayız... her kula nasib olmıvan en güzel keu tekra b • d . 
dırın a~ununun tattuk edlıecıı:oını Japonya da ha va . . . . lerı dunya tahakkwnune matu( hareket- .. .. . 1 ve tıı t 1 . .. . r agır ı . 
..... l'l<1.edır. malııyettedır. Almanya şımdı ha- ilerinde durduranlara kar.;ı butün Am•- Fazla muşkulpesendlıge mahal G lU ~ maz bı.r anını_yaşadım.:. - Çıçek pazarı burası baylar. 

l\üçük Haberler 
taarruzlarına karşı rekelc geçecek olursa arzu etme • rik~ kaynaklar.• ve butun 11.metikan I kalmaml!jtı. Kabulde bır an tered- ı eçmı zaman olur kı hayalı cı- burası! 

-d f t db" 1 • diği şartlar içinde ve geniş mikyas· ıi.ktidarı .ile yardım azmınde mtittehıt düt etmedim. han değer! ... 
mu a aa e ır erı 1 ta bir muharebeye girişecek de - bır cephe t~ilme davet eylomışlır. --------------- * . . .. . Reısıcumhur şöyle devam etmlj:tır: . 
Tokyo, 30 (A.A.) - (Tass) mektı.r. Buna karar verdıgı tak • •D.ıktatO 1 . . ·ıt·r·L A- Iki akşam sonra büyük gazino- Be lgrad'da yarı 

ı.tatbua.ta naz:/# hava taarruzlarına d·-• Al t" · · ·k· r rnem ekeUertnın 1 1 ~l . . . .. . Ş 'it N k (Tass) Aıısociated .. . . . ıme manya, ne ıcesını ımse • merıknyı oııun birliğıni demokrasisini nun ıçındeyız. Hol, gozlerı kamaş-
" evyor , kar.;ı müdafaa tertıuatı mesclcsı ıapoıı . t L. • d · ğ' b' . ' . ' . . . (Bas tarafı ? nci sayf d ) 

~ 

<"t~ .. . h;~ - 1 . .dd. . tt • 1 tı ek hın a"mın e emıyece ı ır ser • ve htirrıyetın ana prer.siplenni tehdit e- lıran zıya dalgalarıle çalkanıyor. ' a a 
SS 15 kadar Japon destroyerı ı un.ume ının cı ı mı.., e mc,gu e n .. . hl.k 1 . . .. l 1 d b. hl"k rt k l - 'il ıı b' 'k 

tlo i'' .. 'İ<'<iir. Miako ııazetesı, ıapon ha'·• müda-j guzeştın te ı e erını goze a mış en_ ır le ı e o_ ~ya çı armıştır. Bu Kapının önünd~ki groomlar, beyaz ı~ı .mı ~ er arası ır vesı ayı da 
~· ~ı kruvazor ve 33 naklıye ge • 1faa te.;kilatmın Tokya'rla ve butun meın . o lacaktı r. Bu teh like Hltlcrin bü - teh.lıke bıze hef gun bıraz daha yaklaş- eldi\'enli ellerile dün,·anın en hala muteber saymaktan vaı:geç-

Bizde, ı;eyyar satıcı edebiyatı
nın, oldukça hatırı sayılır bir örn.e. 
ği olan bu '><izler, bakınız, aklıma 
ne getirdi: 

Vaktile insanlar nasılsa salata-
~ ln Şanghay'ın , mı garı ın· c c e ava ınt a a,\ nıversı e en - un as erı e CLA ı erınc m u a ı - . di biltU la . muhte~cm ve en pahalı otomobil ınışe benzemıyorlar. Türkiye ile ·ıasın· 90 ·ı b" 1 k tıt h "id r Ü t ı . ih • ı·· k • t ı~··k·ı . h l'f maktodtr, Oemokra.~ı.nın du~-.manlan ' ol 1 . . 
~ek· . <t -ına karar \"C'rdı •ini )·azıyor. . F k b 1 h k çım . n vasıta ra nnıracaat ederek . . 4 " b 1 . . 

ı Sandbouse adası cıvarında a:sB l . • 'h • lır. a. a.t ~ sure~ e ~re et ctrne· Amerikan birliğini tahribe çalışıyor. Kul lerının kcıoılarını açmakla meşgul. ınunase ~ ı e rı canl•ndırouık: ve ı k i 
yı, sovanı, &armısağı, maydanozu, 
turpu yemi,.-~ ve fu lyayı, 2iimbülü, 
menekşeyi, li lcyi, yasem ini kokla
mıya alışmış l ar. T abii, bu bir telak
ki mescl-o•idir. Eğer bu telakki kr
sine başlamış olsaydı, şimdi bi7 ful
yanın, 2ün1bülün, menekşenin, 13-
leniu, Y!IS<!minin, karanfilin salata
sını yiyecek; onların yerine de 
maydanozu, tereotunu, koklıyacak, 
sovanın, sarmısağın e'anslarını 

çıkarı p üzerimize '.'i!Ürünccek, yaka~ 
mıza turp, t urfanda havuç takarak 
gezecek; gelin odalarının aslula· 

loPlan U garıs f anda 1 h- mek gıbı bır lehlıkeyı de acaba tandığı başlıca silah dalına büyüyen dal- Biz girerken, Norveç Kralı Haakon memleket hayat sahasında işbirliği 
nıış olduJı:larını yaz>yor. J AI - ı bil' ·, g h ı- d~-· g d ·ı<iı ~o · · ı k B ı•·- ·· -.... a çık mamış goze a a ır mı. a a ın =I ı>ropa an as r. . . . da maiyyctile beraber kapının ö - ~ ıınınc ça ışma • a .... n sukunu. 

!> "< llrevyor k, (Tası>) Aıısociated AMERİKA MATBUATINA IB ~zgtAmıncuta_rkıaln,;ılAhıhkokr.ku t1e1 ıırn:tdır. nünde. İsveç kralı Güstav daha nu mümkün clduğu kadar muhafa-tess ·b· . . .. Sof•a .,O (AA) _ (0 N B) .. u ar en • ann u \Jme erıne ve .. . . • .. 23 '", t 1 k 
r ıldıriyor.· Fransa ile muta- ' ' • · · · · · · GORE birbirlerine '-a-ı olan i.timadlarını kır- once gelm«, Holde bır koşede 'a gayre e mc \'C taarruz ol-
e~ yugosl.3\ıynda In.gılızler, Yunanlılar ve ı-... •• ~ d k 

it e Şartlarının tatbikine nezarete Amenkalılarl> bu m•ll•tlorin el~ılık ,.e Nevyork, 30 (A.A.) _ Nevyork ınağa çohşıyorlar. Prenses Marina, Dük dö Vandom, ma ı Ç~ harp ateşi dışında kalmak 
ı· ·~ınur Alman komisyonu Marsil- Kom.olo,lukları tarafından Dulgari<tan- Post gazetesı Balkanlardaki hadi· Na•imıin ajanları ve _onı~ra. !>ilmiye- sabık Portekiz Kralı Manoel ile demc~lı~. . 
•o"n tay ·ı ş· 1 Af ·kası- da bir ihllliıl çıktığına daır yayıl;ın şayı-ı selere tahsis etliği bir makalede rek. yardım "?•n. ler .• mılletumzm barış hararetli bir muhaverede .. Pren • Ycuı rıcalı tedbirli harekete sev. 

na har k yare .' e_ ıma rı alar Sofya'da lokz'P edllmcktc ve Jl".lwıç .. 1 d kted' . ıçl_n olan tabu aşkını ıshsmar. ederek ses Karajorceviç lambaları lt - lredttek amiller çoktur. Bir Am -
e et etmıştır. oıarak tavsif olunmı.ktadır. S{lfy<..ı dakı .şoy e eme ır. musalemclçı g:bı ,eorunmu~lerdu· • .. '.. . . 

11 ışı 1 rika gazetesini d ·-· . . c 
n 'it Vaşington A anda \'e mü- kanaote göre bu h:>l»r!or Bulgarı."1.an- 1 Yugoslavyadaki ihtilal totaliter Tabii bütun bunlorın hedefı aramızda 1 sı ~ltınd3, gumuş ~ıbı parlıyan hazırlıklarını ikn ·~'?' gıbı harp 
:e ~ill '. .'. y .. ld:ı yeni hiıdiscler çıkarmak arzusıle ktı\•\·etlerin pençeleri arasında ka- deh.şet yaymaktadır. Fakat bi.Jlün bu beyaz saçlarıle, Belçıka Kralının .. mal ıÇ'ln zaman ka-
lıpler ;;e :-cclısınd~ _soz ~~an ha- fuydunılnlJk~ır. Bt~nları tı.ydurnnl~~ lan bir hüklımctin teslimiyetine prop:1iandaların tesiri ancak &zn1iınizi .. - ~"ı Dt.L;cs dö V~,ndorn ile gö- zanntak l~zımdtr. Hı_rvatlarJn şe(i 
eıj~r k ' nıesclesını munakaşa ı. ıeoıl"k<-Otrlu ,.,.ıunlıgı arttırmak unu k h lk k .T I' . ·ık t takvıyc etmek olmuştur.> ruşuvor· geçenlerde olen lspanya (l\Jaçek) n gazelesı Hırvatların 
buk ~ lllÜomkün olduğu kadar ça· ~indedırler. ' h~rş_ı t t ts~.~~·e ı~-'ın b\. ~a: Ruz\•clt Aınerikonın tc anudimden Kralı o~ üçüncü Alfoııs da .ba~'a ''.~11 hfıd:'°ıeri lam bir vekar ve 
l<:ap eud~lrsarın onıine geçilmesini ve_ d 

1 
g~:u ;.:;amu:h:.ıe~i e~~l~ı~ ı~e,·i~e bahsederken Vilkıyi takdu- ve hurıncUe ya __ kın __ bir. masada oturan kakım sukr·llnctle.• karşıl.~dıkl:ınnı 6Öylii-

tı. "'" c bu kt e ka H b . t a J arun..:.ş ve sözlerine ~yle devam eylemiş- )O atesın tezah l la 1 1 
Unlarla . no an~. Y ili a e~ } 5 an reddedilmiş bulunuyor. Harbin ba· lir: kurklu hır sarışın güzelini göstere. l ' . ., . ur .. er. an 1 .a~ o -

rından marullar - b ·· ·ı . . • " egumec' er, 
hındıbiilar ıtarkıta<:aktık ! 

Ocman Cemal Kaygılı 
ııı4ıerd· temın edılmesını talep et- f d ) şmdnnheri A\'rupa kıt' asındaki Diltlatörler, burada Amerücada mıl- rrk. yanmdaki Andre dö Fu.kiyer'in ı n:ı~ınışlır. Yem hukumete ışlırak 

ır. (Baş tarafı 1 inci say a a milletler arasında faşizme ve na· letimizın ıkl partisi ol.ıbıleceğini ve aynı kulağına bir şeyler fısıldıyor ... ! ~ T e~neme.~ noktas_ıı~da ~-l~en~ A 1 m a n 1 a r 1 n b a 1-
'lt Sükre N I'talvan teb!ıg'i: zizme karsı göılcrilen bu ilk nef· zamanda l<'k bir külte hal.nde ka:abilece Prenses Galic:n ile Prenses Elen, 1 e gra a mı.:zaktre ı~ın gonderı-

n~llıP . ş, cşrolunan bir emir- ' ğ. . "~ a tardı T •-ıı• eıı Za<>re1ı ,.ı·ısı'ıı' ,.. . . k 1 
Iıı;ın~ tle, Bayan Lupcsko'nun Ro· S~Pki Afrikada: Düşmanın taz - ret alameti bizi haklı olarak sevin- mı an..,am mı> r. o~ er zih.ni- Prens <iö Burbon'un masasında , . ". . ın "onınesme ın- an ar da hazırllgw 1 

,ada b yı'k·ı· Keren'ı'n şarkında devam et- dı'rmektedir. Demokrat dünyası yeti, ıntthap ....,,asında ikiyo aynlan ve koktey·llerinin son d=lasını iç - ı htızbar eldılmcklcdır. o. nd.an almaca.k 
~•~Jet . ulunan bütün malları takat memleketine ka~ı sevgistnde a er e b (8 f ilıll!arçe nıusadere edilmış' tir. Bu mektedir. küçülür gibi görünürken birden· müttehit kalan bir millctın halet. nıhl- mekle meşgul... 1 ~e U) gnu ır sıyaset takıp aş tara ı 1 inci sayfada ı 

' - . l . ı· . 1 o unacagı anlac;;ıhyor bir ra ı t 
te '3 wprak ve bina olmak üze- Harrar mıntakasında. kıt'aları - bire genış emış ır. yeoinddti büyüklügu anlıyaın.yacak ka- Mısırlı Prens Mehmed Ali Prens B' ·. · . ı>or a mış ır. Bu raporda şoyle de-
"· ·ı·r.nıılyon 700 bin ley kıymetin- mız Dı'redaua 'yt ıahlıye. et.tikten Hür Amerikal ılarla mukaı-eme- Jar dardll'. dö Saks ve Sesi! Sorel Saş; Git - d Bına,enaleyh bu darbeden S-Onralnilmo ~tedk tr! 
-~ · · I ' a c grat iki zümre iç" d İ a'6• ıranlar denluic uzayıp gıtmett 

Sonr
" garpte bulunan yenı bır mev te karar vermış ııısan ar arasında ri'nin anıattıi?ı tuhaf bir şeye kah- •iliz A 'ka 

10 
e -1 n- ledir. Buralara A. iman bahrıyes b -

llijL. u . .• k t ·d· B ebe 1 uoruz. F akat bu taahhüt kii.fi de- k h I .T. 1 e • merı n ve Alman • tal- la 1 ının a-
b,,,,.""eş, (Ra~-r) Neşrol unan ·bı·r zı·e tam ıntizamla çekiliyorlar. bır muşare e vaı .r. u s p ' . a a ar!• gu uyor ar... "&n t k k l rya arı yerleştırilmışlir, Duırnan Al • ., uv 1 b'l k btlt'. ,_ rd y ,-,;ıclir. Içinde yaşadıg· ımız hürri~et ' - e rar azan ı ınası Ye fethe- man kılaları ·ı ı · . · b nanıe .. Du·«ınan avcılarile cereyan ede. n yapı a ı ece un ,a ımın U· su , Nihayet, oyunun başlıyacağı sa - dilm . ı · . . . . nın ıer ecne.ıne bır den· 
ll!,ıtd Ye gore şehir ve kasa- 1 a 8 hakikaten yapılmasın sisteminin hudutlarını genişlete- . . es ı azım bır merkez mahıyetı. manevraın ıl• manı olmak leşebbusünd 

~Ilı"-' a bulunan Yahudilere ait hava 'muharebeler;nde iki HuıTı . g<>s_avy y . . . at gelıyor .. ve tıyatro salonuna ni almıştır. Şu k adar k i ye . h "k" bulunu""' toplar konuı;aca.ıı:ı Ba e 
l "ll<ın · T le bütun Amerikalılar ıster. Bız Ha- rek cereyan etmekte olan tarihi h b .. ··k ı..· · • • nı u u. ıa ır. tarya-•t 1Slimiak bu 1 d cane du··siirülmü~tür. ay.yare rı - . . . . .. . . 'UU teşem ve uyu ..,ır re.sını ge - metin vazıh olarak te'"fuz etıı··· r toprak: altı aığınaldarı ile muhal 

erıı . ı ve' narın ev· ' d' ncıye Neıaretı vasıtasıle böyle bıı ':alkmmaya layrk olduğumuzu gos" _ çid ile giriliyor· asalet resmi geçi- b't fl k . Ul.l gı edılmektedu·. u-. aQITlag· uh aza 
t!tıtıi<ı· ~al ı arasına ithali lekarrür mizden ikısi üslerıne onmeınış - .. . d.d . . b 1 ' ı ara ı ş ıyaseti Bu lgarislanda ı . ·-. a m eyya to 

tir. ' ' . u ~nan ve. YunaııtStana dogru Jır. Topların yant başında bir düşma 
.., ır. (A.A.) - taahhude şım ı m gırmış u unu- ;ermeliyiz. di: Krallar Prensler Prensesler. b 1 . • ar Karademz kıyılarını tehdit etmekte 

------------ __ ılerı hareke tı yapması çok m uhte- a,..,ketın_in istilzam ed~i ı1lc ate. 
8" .. . . " Itidara gelmesi, Napolyon ve, Av-ınü suretle idare olunmuş olsa. idi, Çünkü, d evlet kuvvetleri Tepe _ mel olan Alman ordusunun sağ ee· lçın mill_>:immat mevcu.ttur Arazi batar 

uyiik tarı!ıı roınan: 151 ' rupa gailesi dolayısilc Ruslara Dev Morada rumlar değil kıyam etmek delenli Ali paşa kuvvetlerile bir _ n ahını emniyet altında bulundur- yalar ıç'." olma! ve Atlas deniz. sahıl 
itan Az• N J Öldürüldü? J Jeti Aliye. ü~erine saldtrmak fırsa- !oldukları yerlerden kıpırdayamaz~ birini kırıyordu. Ruslar, Mora is _ mak demektir, !%::!:C.8

"'' müıneyyu: vaoı!lar 
...... iZ aSl tını vermıştı. lıardı. yanını, ve, Tepedelenli işini dunna. 

1-i<ıtt. Yazan: M. Sanıi Karayel- Fakat, Ruslar E~iniki ~triya v~- 1 
Fakat, Tepedelenli Alı paşayı çe- dan körüklüyorlardı. 

Iıı~'a!·a, Çar Aleksandr Türklerle Jahalisine suimısal olarak bunda~ sıtasıle l.\.forada azım b ır ısyan :-u- kemedıler ve Sultan Mahmudun Tepedelenlı tam iki sene boğuş
~ <•nana işınde 0 derece ileri gitti sonra onların dahi daı)eın serbestı cude gelırdıler ... Rum ı~yanı gıt - çok vakın bendele~ınden ve müşa- tu. Ve nıhayet kendisi \•e, kuvvet
<ılan kıvnıettar kumandanlarınd e islikl.lle düşmesıdır. tikçe şıddet kesbetmege başladı. vırlerındcn olan Halet efendi, pa - !eri muhasara olundu. İki sene sü
•~li!e ltus _orduları başkumandanı~~ v Biz, Bükreşte Ruı.larla müsalaha Morada yeniçeriler. bo~uluyor, ka- :ayı padışaha ba.şka turlu arzelti _ ren muhasara neticesinde paşa tes-
eııı Yerınc bir başk· s t . k Napolvon beş yüz hm kı- lel.!rin ekserısı zahıresızlikten eş - gınden arada u.ru. det hasıl oldu !im oldu. 

· a ını ayın yapar en ' ·· ı d 1 ı • k l ı· d T d 1 ı· 1 T ,. ·d un başına geçmek u • kiyaya teslim o uyor u. s am ı • ve, Tepede en l)'t ı &m etmek ra - epe c en ı as en ürk oğlu Türk 
•e b· şılık 01 usun · · b ki Et· 'k' Et · J · d .. "ld.. t·· K··ı h l d A · k' '•!'L' ır an e , 

1 
T" ki 

1 
.. D ten hareket et.mıştı. yafetınde aşt sarı ı ını ·ı rı - re erıne uşu u. ur. u a ya ı ır, zım ar ve me-

••ıa V\e ur ere mu . zere eres .. b' 1 ·ıı l . . t' b. d d y··k ek b' 1\ etnıesin· 
1 

d. 
1 

ordusu beş yuz ın yaya mensup casus ar mı e ıçın- Tepedelenli Ali paşa, bunun üze- ın ıra am ı. u s ır vezir ve, 
"ı·ı lısıar " l ı emrey e ı. . Napok dyonFunkat Rus ordusu gö - de yapmadıklarını b>rakmı;, orlar- rine devlete karşı koydu. Bütün kumandandı. 
" A. ' , a nız Napol ·onda d 'kışılı - ı ı. a • 
Ilı· k Vustur_,·adan da torku~or~u- rünmüyordu. Adeta bir hayal ol • dı. bllnları \·ücude getiren Etiniki Et- Tepedelenli, Sultan Mahmudnn 
t Utııa • · id · du Morada isyan büyümüştü. Mo - riynaın hafi hareketlerı idı. Ne Sul- ve müşaviri Halet efendinin kur • 
'-°ile SU)h Odanı Osmanlılarla Bük- muş, uçup g tyor . ıt R s mü ranın merkezi idaresi olan Trap • tan Mahmud \'e ne de etrafı bu in. bam olmamış olsaydı, Mora ve, Ar-
"1t a ,1 Yaptı, imza olundu. Rus- Acaba bız bu vaziye e u -
oı~ ıuhaı· be 1 .mıydık' lıca da zahiresizlikten ve. imdad - celıgı anlamamış bulunu.vorlardı. navudluk kıt'aları kat'iyyen o za -
l 

u. l'tu l e ortadan kalkmış sali\hasını yapma ı ... d 1 R k. l' F k t El .k. Et . man ıs' yan edemezdı·. a ı s arı b . . . Et · ·ayı bizzat sızlıktan o ayı um eş ıyası e ı- a a • mı ı rıyanın Rus al • 
~<'ne .. a u muharebemiz lam Ruslar, Etiıııkı rı) . d 1- · 

Devıeı·surnıüşlü. teşkil etmiş olduklarından ıste • ne düştü. Kırk bin ka. ar is am niı- tınları müslüman sıfatı altında giz· 
~•ra ı Alıye, bu muharebede dikleri gibi kullanıyorlardı. Na • fusu mahvoldu. !enen yabancı rical üzerınde tesi -

" •tıııı llrları görmüştü: Biı·i Rus • polyon gürültülerile Rus_lar, . Os ~ Bu arada Tepedelenli Ali paşa rini gösteriyordu. 
' r esarab . . tc 1 ğu uzerındekı da devlete karşı isyan halinde idi. Osmanlı kuvvetleri, Tep<'delenli 
~ l<:iı 0 • Yayı ele geçırmesi • manlı lmpara r u .. ıs - Tepedelenli Ali Paşa, bütün Mora- Ali paşa ile adeta bir devlet mu • 
~ a ~"hr· ogazı11a hakim olarak Tu- emellerinden bir muddet 0 unrdıu 

r ı°" zak kalmağa mecbur olmuşla • ya bakım ve mutasarrıf bir halde harebesi yapar hale geldiler ... Mo· 
idi. rada Rumlar, bu hareketlerden is-

Tepedelenli, son adamına ve, son 
kur~ununa kadar padişah kuvvet
lerine karşı koyduktan sonra Hur· 
şid paşaya teslim oldu. 

Hurşid p~a. Tepedelenliyi kan -
dırmak suretile teslim almıştı. Hur 
~id paşa, paşaya şu vaidde bulun • 

Daha var 

( GÜNÜN 

Mukaddes cehaleti •. 
Yazan: H. Dalkılıç 

İnsanlar yer inde bir sözden ziya
de yerinde bir sükôta, ötedenberi 
hayranlık gö•ler mişle rd.i r. Bizde de 
•öz günıüş, faka t sükôt altın ola
rak öğülür . Muhakkak. 

Bu altınları alabildiğine harcı

van mirasyediler, hakiki altınları-
11 yiyen mirasyedilcrden daima 
daha büyük foel iıketc uğramışlar
~ır. Dili, tabiatın en güzel dili o
lan bülbülün bile çektiği dili bela
.,ıdır. 

Fakat, bizim vurdumuzda bu
'ttinkü kadar sükiit altınının piya
ası lı.içbir zaman yüksellll<!miş. 

ir, ünkü, düşman hi bir zaıuan1 

1 ç 1 N DE N 
I 

bugünkü kadar kulağını )"erin k 
lai;'m a dayamış değildi r. 

. Bir kısım yurtta ·!anma, üph 
sız masumiyetle, fakat pcrvasızc 
ve .sırf bilgiçlik. gö,termek gayre 
lerıne düşerek bildiklerini ale 
yerlerde konuşmaktadır. Halbu 
bugün, düşmana lirar etmesi mü 
kün lek bir kelime dahi hain ol 
bilir. 

Bilmeliyiz ki bilgiçlik taslama 
tansaı bugün, bütün memleket i 
!erimizde koyu cahil olmak yekti 
HaUa bu cehalet, cehaletin yegiiı 
mukaddes olduğu yerdir. 

.. En ~-üy.ük ve milli tasarruf, b 
gun, ~ukut tasarrufudur. 

.Kon~ş~rken dahi sükut etmes 
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;rpo 
MİLLİ KÜME MAÇLARI BAŞLADJ 

Fenerbahçe Galata. 
sarayı 1-0 mağlup-etti 
Beşiktaş. İst.sporla 1-1 berabere 

İnönü ruhu 
(Baş tarafı 1 inci sayfada) 

1 KD A M 

Almanlar yugos· 
lavyayı' terkediyor' 

lalıçsn, cephane..iz, ;yıaJmz %1rh (Baş tara!ı 1 ın<ı sayfada) 
göğsümüz ve çelik imenmU•la dö- "ada• yardım etmektedirler. 800 
vüsmüştük; bu defa ise, ayni göğ- kadar Almanı hamil ilk huenı;i tren 
sü "ve ayni imanı kuv,•etlendire.n bugün saat 20 de hareket etmiştir. 
tan.klar, tayyareler ve siliblarla İki!l(!i tren gece yarısından ıı-0nra 
dövüşeceğiz. Teçhimtmm da ma- .aat 1 de kalkacaktu·. 
n.eviyatımız gibi yüksektir. Roma, 39 (AA.) - (D.N.B.): 

İnüniinü 21! o;eııe ev\"elki bir zafer Son .haberlere göre, Jtalyan te-
gibi diığıil; yarınki zalierlerUııirin baas• ve İtalyan gazetecileıi ·Yu
bir ııembolii ıliye kutluyoruz; " za- gıoslavyadan ayrılm1ya haşlamuı
ınan düşmanla beraber milletin tardır. 
ına'kils taliini JeımBs olan biiyük ALMANYA ALEYHİNE 
adanı, llu sefer, l.u:ndi taliine ve NÜMA Y.İŞ 
milletin tali ine dayanuak yalnrl Sofya, 30 (A.A.) - (D.N.B.): 

Milli küııne maçları kesif bir l kada direj;e vurup geri gelen topa dü~man• yenc<-ekfu. Maribor'da Alman aleyhtan bir 
meraklı kütlesi önüııde dün Fe - I Naci yetişti ve sıkı bir şiltle ağla- Abidin DAVl.'R nümayiş vukubulmu.ştur. Tezahü-
ner stadında başladı. İstan buldaki ra taktı. ---<>- rat Sırplar tarafından tertıip edil-
günün ilk 'karşılaşma.wıı. Beşik - (1-0) galip vaziyete geçen Fe - M k miştir. Üzerinde •Almanya. yazı-
taşla t Spor takımları yaptılar. nerliler golün verdiği hızla daha a Ç e lı büyük bir taş teşhir edilrn;ş, te-
şampiyon takımın Feneri (7-1) iyri oynamag·a ho•Jadılar. Biraz son zahüratçılar bu taşın üa:erine tii-.,..., (Baş tarafı 1 inci saytad ı) 
Yendikten liOnra Sarı - Siyahı da ra devre bu şekilde (1-0) Fener - kürmüşlerdir. Tezahürat esnasında 

olarak göstermektedir. Öyle gözüküyor t-.-'' 
'-olayca J< 07A""'"~"ı belı:leniyor • bah-nın· · galibiyetile sona erdi. içinde "~;,tere ·ile birlikte Alınan-• ~ ~- k.i, ye.ti lıükfunelin makili unsurları da 

~~PARA ~ \ '\ \A \" ııı..T T .1.RlljlNIII 

DİREKSİVONUDUR 

T. İŞ BANKASI '°' 
j ·Küçü~ tasarruf 1 

he:iapları 

1941 ikramiye planı 
KZŞİDELER : 4 Şubat, 2 Mayıs, . 

l Aguı;tos, 3 İltinciteşrin 

Dev Jet 

İoı\ııüiııi &İlUI İ5 BANl(AS 111P! 
İKRAMIYEL.I HESAP AÇ'° 

Demiryollan işletme Umum 
Müdürlôgü İkinlan 

M:ı'hammen bedeli ~600 lira ol~ 2000 adet ı t'!~mf ~ask.et yaptırı.Iaca.~b~ 
Münakasa açık eksıltme usulilc 11/4/941 Cuma günü saat ll de sır~ 

du. İkinci devreye G. Saray akınile mütea>;Sıpların tazyiki altında bulunu- yaya karşı mücadele ediyoruz iba-
Oyuna İ. Spor başladı. İlk dalri- başlanıvor. Deriıal kesilen bu hü - yorlar. Viyanada imzalanan siyasete av. resi bulunan beyannameler dağıtıl· 

kalanla top hep ortada. Sarı • Si- cum Fenerlilerin mukabelesine det eden Si.moviç hükümeti için hemen ~t?r. 

de 9 lşletnıe binnsında A.E. komisyonu tarafından yapılacaktır. . -~"' 
tarihle.rinde yapılır. İsteklilerin aynı arün ve saatte kanuni vesaik ve 195 lira muvakkat ~ 
1941 İkramiyeleri ı nalla komisyona müracaatları lfızır.ıdJT. 

hemen imkii.nsııdır. Yugoslav Banatın- I'"'"YA • • ~~.n.~ 
;rahlı mühaci.mler .,.....,iyon tskı - maruz kalıyor. ,......, .n.w?. ı.n..u•.uE 
ınm kal~ı'nı· t~?Vikr-edi-.-yorlar. Be. ., daki Alman köylülerinin oradan kaçJŞJ NUMA.. YİŞ ~ _,. uçündi. dakikada Nacinin bir Bi>kreşte biiyill< bir tesir yapmıştır. Bu, 

Şartnameler parasız olarak kom.i5'onda verilmektedir. (2:J74lj 
ı ;ıdet 2000 Liralık = 2000.- Lira ı jİİİİİiııı•••ıİİı••ııİİiı••iııı•ıİİİİİİİİİİİİİİİiİİİİİİİİİİİİİİİİİİiiiiiiiiİİİİİİiİİiiiiİ_.....,~ 
3 u 1000 '" = 3000- " 11 

f)ktaş henüz ağır. Beşiktaş takımı şütü direiiin çok yakininden avuta 27 Mart hükümct darbesini yapan n:Wı- Belgrat, 30 (A.A.) - O!i: 
2 n 750 J- = ısoo_ ti 

genç haı;mmm baskısından henüz gitti. İilti dakika sonra Niyaziuin fillerin bizzat kendileri tara1ından fe- Dün Hırvatistanda İtalyan a-
..__ 1 ·-ı·· · dir veran ettiı·ilcn unsurların esiri bUlun- l h •urtulaınıyor. Her an bir gol teh- şiddeti 'bir şu u yme · eğe çarp- ey tan nümayicler yap.ım•ctır. dukla.nna yeni bir delildir. ~ -~ 

4 ,. 
8 ,, 

35 " 
M" likesi atlatıyorlar.!. Sporlular fev- tı. Oyunun hey'eti umumiyesinde Rumen gazetel~ri hii<l.iselere artan bir Polis Zagrep'deki Italyan konsolos-

kal~de güzel çalışıyor... Fener tazyiki var. dikkat göstermekle ve bilhassa Hırvat. luğu .önünde t.<ıplanan nümayişçi- ı.vo • 
Beşzktaş da şimdi mukabil hü • Yinni besinci dakikada bir teh.. lann Beı.rad hadiselerine ka,,ı olan leri ıkolayca dağıtmışbr. Hiçıbir 

500 
250 

100 
50 
20 

• ,, .. 
" 

= 2000.- • = 2000.- " 
== 3500- ,, 
= 4000- n 

= 6000.- ır 

cımılanna başladı. Fakat arka ar- like atlaLan G. Sarayın yavaş ya • muhteriz vaziyeti hıııkkıııdaki haber~i vahim hadise vulrnbulmanuştır. 
kaya kazandıltlan kornerlerden bir vaş hücuma geçtiğini görüyoruz. etııemB"~e~':..:ı"'ydd<;meklciledir. Belgrad, 30 (A.A.) _ Yugotalvyanın vele luıdar meriyett. knl.acalttır. 

b .. .. ~ °" • .....,osu ıyor : bitaraf kalınalt Jstedjji bakkınd k - Belgrad radyosu a§ağı.dalti tebliği n"l-
betice elde edemediler. Oyun git - Fakat · utun gayretler tama.mile Hlrva.t 'köylüleri Be.ıgrad'ta mihver a- vetli bir delil olarak b. .. vv:ı ı:::;_ refıniııtir: 
tikçe heyecanlı bir hal alıyordu.. boşa gidiyor... leybine yapılan nümayişleri tasv:ib etmi- grad'da 7apılan ve y~!,un ~iliz ve <Bazı ecnebi ra<lyolan muzir beye-

Fakat bir tehlike atlatan Beşik- Nihayet hakemfa düdüğü maçın ,.-orlar. BeJıır.ıd hükUmetirfin battı hare- Sovyet setirlerinin otamoblllerlni lkııı- canlara alet olarak beliti de fena mak-
taşlılar nakk.ının ayağile nihayet bittiğini ilan etti. ke~i tn'kipte Hırvat milletinin gösterdf,- layan halk tarafından Alman seı:'rının sadlarla yalan olmakla beraber memleke 
kırk birinci dakikwla ilk sayılarını Fımık Eret" tı ihtiraz Belgrad'ta Jnıllanıtan lisana otomobiline karşı ölü bir süküt göste-ı timizin ~ularile_ münasebetleri üze. 
kazandılar ve biraz sonra da ilk Davutpaşa Alemda- eymamaktad.ır. rilmek suretile tararıdı:ane .his.siyata a- nnde mu':""ır olabilecek. haberler. neş-

SON VAZİYET let olan nüıııayi§.len ial<bm eder surette retımektedirler. Bu haberlen katiyeile 
deVTe (1-0) Şampiyon takımın le- rı }-Q yendi Zagr 30 (A.A) _ Ofi- M çek dün neşrolunan :resmi beyanat i.rae edi-, tekzibe _mezun~. l\'lemleketimizin_ hattı 
hine bitti. ep · · a lebillr. Diğm- bir deW de perşembe gün- ! hareketi Bıışvekll General Sunovıç ta-

İklnci tlevre başladığı zııman Be- . ~ yapılan ikinci kümeye ter. tarafınd~n m~r"?has olarak B~l • kil nüıruıyişler eıması.DC!a haro<> edılıniş r~. yapılan beyanaUa sarııheten 
.. a.+,~- '-- k b" k h"" fi musabakasında Davu..ı~~, A - ı grada gonderılmış olan Hırvatıs • olan Alman ve ı ... •-an turist büro'·n 1"6b1t edilmı§tir. Bu yalan habcrlen ıı;ae ..... ~ar,... ar aya ır aç ucu- ~.- . . . .. .. . . ...., . "' -,edenler hııııkkınd ıazım ge1 tooıı· 1 munu örü oruz Bu teklikel Sa- lemdan 1-0 :ı>enıniştir. tan valisı Şubeşıç buraya donmuş D,Jıt tamirine karar ftrilntiş olmaındır. . a_ en .. ır er 

g y · er D •• k •• İ •• •• ve derhal M k'l ·· ·· .. ı·· ' Po .. uka gawıesi tanıiından neşredi-lalınacaktır. Bu gibi haberler mustefıd 
rı - Siyahlı ıınii<iafaada eziliyor. Un U nonu kOŞUSU MAÇE a~;; ; goruşmuş, ur. /1erı aı;agıdaılti makalede vaziyet manidar oldukları misaiirperve:llği takdir ede-

1. Sporlular da hücum etmekten 1 .... ko . d" t 15 d K APACAK. telakki edilmektedir. ;meyen ve ışae ettıklen haberler mem-
gt!ri kalmıyorlar. Beş>kta!i kalesi . Ba=~~ucuşu:;~t,lı·g·ı·unı·ıesaL~'-o··r f~·be Belgrad 30 (A.A.) - Hırvat köy! cnukiımetteki tebeddüllerde dalıill po ,ldaneketim~-~?~_'.": gelben ccnebi.i.eT tarafın. 

· · ,.... "" ~ - J'' t• . . · · b ekil li "·---- d · · . yap=-- ıse u ecnebiler memle. vka arkaya bırkaç tehlıke atlattı .k ınd 6 kil t "'- b" u par ısının reısı ve aşv mil- ı~ erın sebeplennden bO§l<a bır k t bari . ık.arıla •-•-~ 
· rı ası aras a ome reu.ıı. · ır . . M k" S 1 .. .. B 1 d m:.na aramak doğru d"'"""''· B' kendi e eme ç ca~~ır. 

On altıncı dakikada Şakir mu - af .. ·-~ l t avını açe ın a ı gunu e gra a ,....,...... ız MU··ııL•"· .. ~~ •» CEM.AA:TI. uın~ıı·NIN· 
mes e uzerıuue yapı mış ır. 1 t b ki ktedir M ~endiınlze karşı samimi davranmak vej u•~·~ ~ 

hakkak bir s~yı kaç~ı. _Fakat o - Yarışa 835 müsabık iştirak et _ muvasa a ! _e e~e : açek lstiklô.limizi muhafaza et,,,.,kten başka BEYANNAMESİ 
yunun hey'etı _umumıyesıne San • mi.ştir. Neticede takım itibarile Ka- 27 Mart h~~ıs~lerindenberı Bel - l>ir gaye gütmüyoruz. Biz ne metltiyeler-ı Belgrad, 30 (~.) -:-- Yugoslavya 
Sıyahlılar lıfildm. b •-- b' . . Ati tik .k. . / gradda degıldir. le yolu.muzu şaı;ırma ne de m\işküller- Müs!uman cemaatı relsı Fehim Spaho, . İ _ a'-i' ırıncı, e spor t ıncı, . ,, . . ,,. . cUnda .1 hi ben b .. b''tün 

Nihayet . Sporun soldan yaptığı ferd Tb il M . b. . . Ali . Maçek tasrıhan muvafakatini bil le boynumuzu cgınek tikrmde degıliz. >arına la ugun u ca-
b . ·· d Sili' ı 1 ı ar e enısa ırıncı, ı- ı d' · 1 _,_, . Dostlarımızın ve k~ularımızın bu te- milerde okunacak olım bır beyannameyi 
ır akında Mukerrem en ey - kinci Mehmed üçüncü olmnolar .. ırmış o mam<UUa iberaber, yem ka beddülleri meçburl kıl ta ihi d . n~-tmiştir. Beyannamede bilhassa •ny-

1 to B ikt ~lar ' -. b' ah . t· ak' . d' an r ve erm -~- •• mana ge en p eş aş a6 ına dır. ıneye ş sen ış ır ıne şım ı iç politika sebeplerini anlamalarını isti- ıc denilmektedir. 
takıldı... Müsabakaya 63 atletle ~liralı: e- prensip itibarile halledilmiş bir ıonız. Bu sebeplerin hakiki bir surette 1 •Genç hükiimdarınılZ111 manidar ha-

Beşilrtaş 'bu beraberlik golünden den Kuleli lisesi İnönü kupasını mesele olarak bakılm8'ktadır. Bu - takdir edilec~er_ine_ emniyet ettiğimiz ',,ketini ~ğrenir öğre~'::' kendisme _hır 
ııonra se>.·t bir oyun sistemi tatbik k t D' - k an] nun sebebi 26/8/1939 tarihli Sırp- ı~ ki 7enı. reı~ yem yollar aça- tdgraf gon~rere!< Müslumanların yük-

şl . azarunış ır. ıger azan ara da . . ,caırına ve eski reıunlerı lınl.k arasında •'1< ve sevgıli vataruınız Yugoslavya'ya. 
ebtrneğhelikba ,'.'d1ı_.ndTop hBer anik Y~':' kupa ve madalyalar verilmiştir. Hırvtasdt ~,':1aşmtmas~ı P1•rtılen ~amı. menfur bfr hale getirmiş olan her ııeyi k.aroı mulıaJ:ıbetlerlııi ve sarsılınaz eada-
ır te e ,,a ı e ve eş taş ..,. İ • d l . na a ,.... e enıış o an Ra<likal - izale edeceğine itımad b"8llyoruz. .kaUerini tey>d eWm. Bu suretle en so-

Jesinin önlerinde dolaşıyordu. z1m~~ c;. J a p ı anı !erle Sırp demokratların dahi yeni · _Matlıuat, umumlyet iizerinde 7e!!i hü-lnuncu.suna kadar genç krallarını ve 
Kırk birincı dakikada Süleyma- DO n U koşusu hükfunete girmiş olmalarıdır. Ma- kümeie karfı samımı ılimooını göster.1meın.1eıcet1erini seven bütün müslüman-

b' "'t" dire• t bö k b hs nI mekle berabtır i9tilııb1ılin bazı müşküller 'ıarın din hislerine ten:üman oldwn. 

lnın Bır ~~ !ıe"bç:u>'ttı veku· y- İzmir 30 (İlı:daıın) - Bugün bu- '?~ dme_ı:zuu ~ .. a aebşınat nlın, re i- ihdas edecek bir mahiyet arzetUğinc de Kralın Hangi ;;erait altında devlet iş-
ece eşuı. ... s ma" "' ıye en . r • rada 42 vilayetten gelen atletlerin ıdun egışmesbı hmunas e ı e, yen - oarih bir sıırette işaret etmektedir . .Ma- lerini eline aldtğuu lıa.tırlatan beyon

tuldu ve oyun (1-1) berııberliltle ve İzmir okulları atletlerinin de en mevzuu a solmamasını arzu ·matih bu bıtilııb.1.1 her ne olıırsa olsun namede şunlar ilAve edilmektedir: 
bitti. iştirakile 7.500 metrelik İnönü ko- ediyordu. Bu hususta kendisine Yugo~lavya dalı.o iimdiden '?'" karşı- <Bu aralık bütün faalJyetimiz ve ça-

F' b h G l Şu-be · t il t · t il lamaga hazırlanmaktadır Sakin ve azını ener a çe a ata- şu.su yapılmıştır. Koşuya 200 atlet . . şıç vası as e ernına ver - kAr olan ahali hendi.sini i.ıare edenlerin 11şmamız ıa:aıın ve memleketin sellime~ 

1.Q ""lA tt' iştirak etmiştir. Koşuyu muayyen mıştır. kararlarına karşı tam bir itimad besle- Une te':'ec_cillı elmelid.ir. Hepıın,iz \a.rzi 
nrayı mag up e ı t fı d 158 k ektedir Hük. A- t daha . did . . bıır*etimizle kral tarafından hükömete 

~a ~ . n a <>şucu sona er - m · ..,,,e . il"'.' en ışı- tevdi edilen .,., bütün halk sınıfları ta. \ 
Büyük maçtan evvel herkes G. direbilm10tir. Ankarada yapılan ne san1ın.ış ve yaıtın bır istiltbalde ilk -'·-~-- ~---u '-·-lan ·" . , 

-Y san.."-a -cek olan idari ve iktisadi ,-~ .. uo .. ı.o..ı.c e .rwu"ı an va.w.Lenın 
Sarayın :ehine olarak tahmin ya - K ferdi .. ~ 0

·•· ııa.s 1< Ia;rlaştımWı.yız , 
Pıvor. İıki ezeli raltio sürekli ,ıı.,._ oşunun neticeleri şunlar - milli küme maçları meseleleri tetkike başlamıştır. Hırvat-, ıru o - . · · 

- dır: ların lideri ve Başvekil muavini ta;rin Beyaruıame şu <ıÖ<lerle bıtmeldedir. 
lar arasında sahaya ~ıktılar. Fener 

1 
.. edilmiş olan Dr. Maçek daha henüz yeni •Yaı;asm Kral ikinci Petro.. Y~•"' 

yine bozuk b!r takımla oynuyor.. - Mustafa Kaplan oAnlı:ara• Ankara 30 (İlı:da.ın) - Bugun ! kabinede yemin e~. Kendisinin oevgill vatanı:m.ız Yugoslavya krallığı.> 
İlk akın Fenerin. Fakat G. Saray Z4 d. 32 s. 2/5 19 Mayıs stadını dolduran 10.000 e j'akındo Belgrada gelrrıesine inlizar edil. TAYYARE SUBAYLARININ ROLÜ 

haf hattında kesildi. ilk anlar her 2 - Rıza Mabut cİstanbı.ıh 24 d. yakın bir meraklı yığını önünde mek;tediı-. Londra, 30 (A.A.) - Y<ıgoolavyadan 
iki taraf da mütereddit.. San _ Li. 36 s. 4/5 milli kiline maçlanna başlanmış - Hiil<Umet meriı:ezlndeld diplomatik gelen haberlere göre g~ç tayyareci su-

J:.tanb 'ır. !aaliyet muazzam bir mikyasta kendini baylar bu memleketin ist.ilıliıs .hareke-
ci~rdliler daha gayretli ve dik - 3 - Artan • W> 24 d. 58 s. 

1
.lk: maç .,...ask""""r ile .... -..ı.ehir ıı6sbennelrtedir. Türltiye btlyllk elçiliği tinde büyük bir rol oynamışlardır. Bu 1 

katli. 2/5 '" -r- ...,..o;ı lle, Yunan elçiliği. yeni lıiikfunetle şim- subaylar hlyanet elımiş olan nazırlan 
Fentt forvetleri geçen (7-1) lik 4 _ lfüaeyin •İstanbul. 24 d Demil"ııpor taıkımı arasında yapıl • diden bir 1emaıı roubafaza etmektedir- tevkife ve """"!binaları i«ale memıız \ 
-ı ·b· tt d ·'-'"l -'b" · / · mıştır. ıer edilmişlerdi. mag u ıye en ers -~ ar ,.. ı.. 59 s. 4 5 KA.BİNJINİN İCI'İMAl Eski Başvel<.il Tsvett:oviç tevkil edil-

Topu buııün hiç ayaklannda fazla Takım itibarile: Bu oyunda son dakikalarda Es- Belgrad, 30 (A.A. )--' Avala: dikten soill!ll General Simoviç'i görmeli 
tutmuyorlar. İlk çeyrek SAatte va • ı _ İstanbul 9 puV11nla. lı:işehirliler rakip kalecinin hatalı Bütün Yuıa&lav ırurtbuatı, Yunan arzusunu izhar etm.if ve k..ınisine !kti-
ziyet şöyle hillasa edilebilir: Fener 2 _ Kocaeli 28 • bir çıkışından istifade edel"EK bir matbuatının tefsirlerine geniş bir yer darı kimin namına ele alınış olduğunu 
canlı, G. Saray ise ağır. 3 _ Ankara 29 sayı yapmışlar ve maç da lbu su- ayırmakta ve bu yazılardan dolayı Yu- oormuştur.darbGene~l bu ,_s_llcle :1_'.'blgr~ 

Devrenin yarısından sonra Fe • > retle Eskişehirlerin 1-0 galibiyeti nan gazetelerine teşekkür etmektedir. Ukiımet esuun m ... ~sını = aruz 
4 - İstanbul B., ta'.lı:unı 61 pu- Nazırlar Mechsi diin Başvekil General 'tıtiren şu cevabı vermiı;tir: Sizin hiç 

ner hücumlan fazlalaşmag· a baş • vanla. ;Je sona ermiştir. 1 ·,1· • zaman •---ıı -~-·"'iniz insanlar Du~an Simoviç'in riyase i altında top- ~ ~ ~ı~ ~.._ 

laclı. Nacinin güzel bir şütü direği Bugün ikinci ve büyük bir ala- ianıruştır. 9,30 da baı;layan bu içtim< ıamma. 
sıyırarak avuta gidiyor. Biraz son- L:b· E İ z z 1<a ile beklenen karşılaşması Genç- saat 13 e kadar devam etmiştir. Mecli ZAGREPTE SÜKÜN 

Saıu ı: . E T, Neşriyat •- · k o A.A ) ~.... 'd ra G. Saray kalesi küçük Fikretin 'erbirliği ile Hariıiye İdmanyurdu 1 Nisanda meriye~ gıroce olan yen Zağrep, 3 ( · - ~grep e lam 
bir frikik atışı esnasında yeni bir Direktörii: Ce"l~t Karabilgin uasında yapılan maç olmuştur. devlet bildc;esi layihasını kabul etm~tir. ·ir sükun hüküm sümıckte devam edi-

B•sıldıit yt.1. •Snn Tel-af> . Yeni devlet hesap işleri emirnamesi ınu· or. Polis Hırvat köylü partisinin sava(i 
tehlike daha atlattı. "'' Bu karşılaşmayı Harbiye I<hnan- .,tbuıce, dokuz aylık olarak lanrim c •şkililtı azası şehrin sokaklarında dev. 

Nihayet otuz dokuzuncu dalti - 1 !ofatbaası yurdu 3/2 kazanını§tır. Jilen bu senenin büdçeı.i 31 Kıtnunuev- ye gezmel<tedir . 
• ·-- ------------------------

inhisarlar Umum Müdürlüğünden 
l - Şartnamesi mucibince (4000) adet fıçı tahtası pazariık.la satın aJıJI" 

caktır. t 
2 _ Paıarlılt 7/4/941 pazartesi günü saat 16 da Kabataşla l•v•zrnı "' "' 

bayaat şubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 
3 - Şartname sözü geçen ıJUbeden parasız alınabilir. 

' - Pazarlığa iştirak edecekler tekli! ~ecek.leri mala alt nümuneyi iıı:ıı~; 
rihinden öç güo evveline kadar Inhlsarlar Umum Müdürlüğü rı.fu .. ~ 
rat fabrikalar şubesi müdürlüğüne vermeleri ve teklillerinlıı kabııliJO 
mutazammm vesika almaları lfizımdır. et' 

5 - İstekillerin pazarlık için ta7in olunan gün ve saatle ieklit edecel<~,, 
fiat üzerinden o/o7,5 güvenme paralarlle ve yakanda zikrolunan ve$~} 
larile bir1ikte mezkUr komisyona müracaaUarı. (2~ --. 

Istanbul Sıhhi Müesseseler artırma ve. 
eksiltme komisyonundan 
Leyli tıb talebe 7urclu içlıı 2368 meh"e elbh~lik kuma~ Jrapalı zarfla ~ 

meye konulmuştur. . ~ 
Eksiltme 11/4/941 Cuma günü saat 15 de Cağaloğlunda Sıhhat ve lÇ 

Muavenet müdürlüğü binasında kurulu komisyonda yapılııcaktır. 
Muhammen fiat: Beher met.resi 592 kurustur. 
Muvakkat teminat 1051 lira 39 kuruştur. 
İstekliler şartnam€3ini her gün komisyonda görebilirler. #. 
İstekliler 1941 yılı ticaret odası vesikasile 2490 say1lı kanunda yazılı \i"ıJ! 

kalar ve bu işe yeter muvakkat teminat makbuz veya banka mektubile .te atı' 
kavı zarflarını ihale saatinden bir aaat evvel makbuz mukabili konııs1 
vermeleri. (2384) / 

TÜRKiYE CUMHURİYETi 

ZİRAAT BANKASI 
Kuruluş tarihi: 1888. - Sermayesi: 100,000,000 Türk lirası. 

Şube ve ajans adedi: 265 
Zirai ve ticari her nevi banka muameleleri 

Para biriktirenlere 28,800 lira ikramiye veriyor. 

Ziraat Bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesal"' 
lannda en az 50 Jir~ı bulunanlara senede 4 defa çekilecelt 

kur'a ile ll§Rğıdaki plana göre ikramiye dağıtılacaktır. 

4 A. 1,000 liralık 4,000 L-ı ı 100 Adet 50 liralık 5,000 l> 
4 • 500 • 2,000 • 1%0 • 41 • 4,.800 • 
4 • 250 • 1,000 • 

Ü • 100 • 4,000 • ıet • 21 • 3,200 • 

DİKKAT: Hesaplarındaki paralar bir sene içinde 50 Jl!8' 

dan aşağı düşmiyeulere ikramiye çıktığı takdirde % 2.0 fazlıı
sile verılecektir. 

Kur'alar Mmede 4 defa 11 mart, llHaziran tl 
Eylul ve 11 Birinciki.nun tarihlerinde çekilecektİt· 

• 
Son Akdeniz 
muharebesi 

-IBeklenmiyen bıt 
çarpışma ,,J,ı 

(Baş taraf• 1 inci sayfada) (Haşı ı iıui <U )'?'.'.~ 

İkd Z b n_____ 14 ah · b 1 t k k .,.,L. ha ııereyan eden .on deniz mııhıırebe- raou.lıırnıı takibctmek s"retıl• lJ<I_ ı~ .• amm a ıta IUMll<LDA: --------....,. Bu sey atin sebe ini de ana tı. çerken işitti. Bu or an kimdi? Diye sordu. ...,.,,.11 nım geçen ,,.,ı ır 
ı sinin şimdiye kadar malfım olan geçıniftir. KuV'.etlerımiz Fı·• ,ıf" 

Y E Ş 
·ı L G o- z L E R 1 Ankara şehremaneti bir münakasa Ab, bu günlerde asabı çok bozul - seferlki gibi: neticesi dahi harbin bidayetinden- !erini lspanyol suJıınn,1aıı .)~ tfl'ı:;, 

ac,-mı~, ona behemehal 4tirak et - muştu. Eskiden onu görenler gü • _ Buyurun kızım. İ &0nra yaka.lamışJar ve no'"'"'1 -·~' ,ı 
beri talyan veya Alınan filosuna rlı1' •";,1 

m_ .ek_ ıazımm_. ış_ .•• N .. için gid··· em_iyece- Iü_msiyerek selam __ Jıy __ .orlardı. Şirn_ di Diye cevap venii. Fakat 'bunu muayene od.il:nıeleri iç"' ~r ıJT.t*' 
1 1 k kimse un! imek karşı kazanılan en büyüık zafer lar:ı amrini venm.:;lcniir. B>ı"'"" ,..~ 0, J gını .-;vy e:rıege UZU!II gornııy~e . on . a goz goze ge ıs - söylemeden evvel ibi:raz tereddüt mevzuubahs olduğunu gösteı:mek. o civanla sahfüJ., bulıınrın rr:;,,ı>l •" 

--- Necd_ete bır zarf ve ~azı talımat temıyor. Nıçın? etti ve Nimet içeri gi.rdi.kten sonra: tedir. \ !aryaları muhariplik sıfatının .,.,ı' ,.; 
Fakat Nimet bir türlü uyuyamı- Bir 5ey anlamak mümkün değil ... verdı. Necdet!e karısı ılk defa ola- Nimet burada durmak _istemiyor, - Otursana kı.zun... Amirallık dairesinin tebliğine ti ~ka isbnad ederek bu t•1•;.'u'' ı • 

d K ı rak aynlacaklard. Fak t b d ·1-mea .. , · b de ıtm k · .. . . . ~. . . ~ebbus etmı.ş .olan ge.ıntlerın l~ KePd ctt 
yor. Yatağının içinde beyhu e ye- u ağına ancak müphem fısıltılar ı. , a ' ;ın an sevı ıgı u ye~ n g ~ ı_s: Demeden evvel bir hayli düşün- gore ~?hnp edildı&ı şımdiye kadar !açmışlardır. lngilız cüı.itaınl•''.ıır••~,ıı 
re dönüyor. Nihayet ka!Xmağa ka- geliyor. Bir yılan yu,·asınm üstüne m~nın_un ~!malan lazım gelıyor - tıyor. A:a s~rn,_. ormana .hındıbii dü wya Nimete böyle geldi. Onun teeyyud ed~n beş Italyan harp ge-ırlni miıdafaa irin bıı ate . · 91ııl'ııt' 
rar veriyor. Yataktan kalktığı za. ğilmiş gibi... du. Ç~nku,. Refı~ ılk defa ol_arak toolamaga g>!tıgı zaman bır ağa - için Nimet oturmadan dedi ki: misinden Fiume kru>l'azörünün mecburiyetinde k.alm1$lar ,e wrf"ı>'' 
man saate bakıyor: On iki! * kardeşıne 'hır şerık muamelesı ya. cm altına oturarak dalgın, _ Ot ak d • ·ıd· k kuvveti bilhassa tebarüz ettiril _ g(lllelerden bir kısmım k•" b~ı t>'",ı1' 

ld k üh. . b' 1 ~.. .. .. B . urac. . egı ıım, geçer en '--~ t tı· . 1 d. Fr"ns ,.,, 
Sofada perıcereyı. ""ıp biraz ha- - Nnn" et, hani bana hı'ndı'ba" ge- pıyor ve ona o u ça m ım ır saat erce uuşunııyor. azan sepetı .. 1 b' ğr ded' kted' ı· 1931 d ikm 1 - na ~e e ınnJ$ er ır. ~ .,p. " -, if . rd .. .. şoy e ır u ayım ım. .. me ır. nşası e a e alannın bu hattı hareketi uıeı rl• ~ 

va alaeaılt. Bu akşam mehtap yok. lirecektin, ne çabuk unuttun? ... vaz e verıyo u boş dı;muy.:ır. V .. , ti k doğr ·· .. dilen bu geminin _sür'.at_i te .. cr_iı_"bele.r ~amilerimiz Fransız ticaret v•,:::;r'!',,ı 
F ,_ N' t b"' 1 d'" .. ki ._ __ b ı· . h' ~·b" b 1 d e sura e aoıya u yuru - .- fe a ... at aşağıdaki odada yanan ışık Refik sana volları tarif etsin de git ıme oy e uşun:me e ucıa· er - yı mur a u ama un. d" 0 ıe'h h t esnasında 34,5 mıl gıbı buyük bır bu vapurları himaye eden .• 0;. ı' 
bah · · ad · · d b" .. .. t" h' t•' E -• D d · - M h b h u. zaman ra anım yap 1 - h ı b ıırl•, ıe çenın 'bir kumum aydınlatıyor. topla ... Canım o k ar istedi ki ..• ıçın e ' ır uzun u ısse ·•ı. V<><, e ıgi zamarr ı rı an anım - . 1 _,_ "--d rakama baliğ olmuştur. Ağır si - ak. ı olarak ate; a~a ı boı· .< 

d b .. d Sa arı- gına pışman o ara·ıı. genç ...., mm .. . . . insani hislerle hareket ecıercK ıl• c"';r 
Demek Mihriban hanımla Refilı: Genç kadın bir gün bir kucak fakat oğnısu ' u üzüntu :veni e - bunu gayet tabii gorüyor. çl arkasmdan gitti ve onu zorla 0 _ )ahları arasında 200 mılımetrelık adıl , F _ . rl•. r• , ı 
h ·· t 1 N k '· d' • · "'! K ·· d" d ı:J' O k 8 ·1· t I"k 12 im ar '° ran,ız vapu ""'" ~ enuz yamamış ar. e onuşuyor- nın ıha toplıyarak gelırdi. Mihri • ıs•... aç ırun ur evımı ıy r ... nı o şuyor: turttu. Bir şey söylemiş olmak i-,in:, top, 100 mı ım~ re ı op ve 18 yakın bulunan Ncmours ;u;..,,,;ıerl'~ 
]ar? Nimet bu eve geldi geleli Mih- ban hanım o kadar memnun oldu Geçende Sedbaşına çıkan yolda - z;yanı yok kızım, hava almış _ . . ane de hava dafı opu vardı. Nor • tı>eiıe muvafiak oldufor. . i ııel• ~ 
riban hanımın dokuzdan sonra yat- ki pembe yanaklarından tekrar gidiy-0rdu. Duvarın dibinrle konu- oldun ... Yanaklarına biraz kan . ---: Refık deı;dı yın~ hayvan ye- mal mürettebatı 705 kişi idi. Ffome Cebeliittank'n dönerkerı '~ıur."" ti 
tığını hatırlamıyor. Bu iki mahl(ı. tekrar öptü. Nimet bu kadını mem- san iki kadın onun geldiğini gö - geldi, bu da kardır, diyor. Sık srk tıştı~ek nıyetı~e rnı? 10.000 tonlu:ktu. Bidayette zara sı- Fransız bombardıman ""ek:., ~i<~ı 
kun muhaveresi muhakkak kendi nun etmek için hemen her gün hin- rünce sustular. O geçince arkasın- çıkıp dol.aşmalısın... Dıye_ soııdu. Nımet şaşırdı: nıfını teşkil eden dört kruvazör - cumuna man~?,tkal':'uı•b1'u'~,ıınlitır· 

edi B 1m y n H be un yok sar veya zayıa vıı,{ 
aleyhinde cereyan yor. Bunu diba toplamağa gi'diyor. Şimdi ara- dan manalı manalı başlıınnı salla. Bir gün böyle ormanda gezerken - 1 1 0 ım.... a· r ··• den ~mdi yalnız inşası 1930 da ikc - -. - .. - dı. 

4 h issediyor. Onları dinlemek, ne ko- Jarı çok iyi. dılar. Niçin? Dün yine camiin ö - biraz uzaklaştı. Yolu Zehra :,anı • - Ben de bımu Ömer ağadan 1- mal edilmiş olan Gorizia kalmak- metrelık dört topu var ııribİ l 
nuştu'klarını anlamak istiyor. Bu - Bir gün Refik kardeşine dedi ki: nünde bir köylü ile konuşan imam: mm evine düştü. Yağmurlu günde sittim. tadır. Maestrale torpido ınu . ıoP ı 
nun için ellerile pencerenin kena- - Yann Ankaraya gitmek la - - Adamcağız ne yapsın ... Kor - yaptığı gibi yine kapının önünde Bu sefer Nimet haiıfce sarardı. VimcellZ'O Gioberti t-Orpido muh- ton hacminde idi ve a~ d• · 
rma tutunarak gücü yettiği kadar zım, Ben gidemiyeceğirn için su. kutlan bir yere çıkamıyor ki... durarak: Sesi titriy<ıııdu: ribinin inşası 1936 da ikmal edil -ımalik bulunu) ordu. 1· 

a .sarkı oı-. Fa.k be hu.de... · .kat'jyede sen gitmeli6izı! Dedi \'C bunu Nimet oradan (e - - Girebilir ıni.Yim1 (Daha var) ~ Haeıni 1729 tondu. 120 mili- edilm4;ti. 
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