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lstatüko mu? 

Şarkta atatükonun muha.1 
büsbütün boş bir iddia .Q. 
yılamaz. Bütün dünya Mı
•ır ve Balkan harekatının 

1 Yunanistan da 

Şiddetli Alm~n .. hü: 
cumları püskurtuldu 

•onuna intizar eylemekte 
ve çıkabilecek ihtimalle· 
re göre siyasi veçhelerini 
teabite calışmaktadırlar. 
Vuku.at ile yüklü geleceği 
,.,_,,,i, edilen ilkbalı,ar ha.; AI m a n 1 ar ç 0 k 
kıkaten bu kehanetlerı 

lıaksız çıkarmamııtır. - ~:iğır zayiat verdi 
Yazan: Prof. Şükrü B~ban Yunanlılar bir muka

bil taarruzla Alman 
kıtalarını çekilmeğe 

mecbur ettiler 

ı ·rak'ta 
Münakale yollarını 

açmak için 

GÜNLÜK SiY ASI HALK 

"', ~' .· 

t BULGAR 
kıtaları 

Üsküp ve Make·ı 
donyanın bazı 
mıntakalarını 
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Viyanada birkaç gün kalacağı 
bildirilen Almanyanm Ankara 

Büyük Elçisi Fon Papen 

Bir Makedonya 
hareket mer-
kez komitesi 

kuruldu Arıantikte 2 bin mil mesafe içinde İngiltereye kadar dizilerek va pmlara liir himaye kordonu 

FonPapen kurın aları düşünülen Amerikan deströ 7erleri 

işgal, sükun ve niza
mı idame içinmiş 

---------;Amerikan yardımı 
Sovyet 
si yaseti Sofya, 19 (A.A.) - D.N.B. 

Bugün Bulgar kıtalan, Alınan kıta· 

Yugoslavyanın tanzi- lan tara!ından kurtarılmış olan Bul· 
, , . V. d b • gar nuntakalarının bazılarım. hallan 

mı ıçın ıyana a ır menfaatine olarak sükün ve nizamı 

f 1 
idame için, işgal etmiştir. 

kon erans top anacak Sorya, 19 <A.A.> - n.N.B. 
Makedonyada Usküb'de bir Make-

Hitler Musolini 
ile görüşecek 

Bern, 19 (AA) - Ofi; 

donya hareket merkez komitesi tesis 1 
edilrnlştir. Bu komiteye Makedonyalı' 
Bulgarların en mQbiın mümessilleri 
dabil bulunmaktadır. 

Bir bölükten ibaret Bulgar pişdar
lar~ şimdiden Uskilb'e muvasalat et
miştir. Berlinde dolaşan şayialara göre, 

Yugoslavya sahasının yeniden 
tanzimini hazırlamak için. bugürı 1 
Viyanada bir konferans toplana· Afrika'~ 
caktır. 
Gaıette de Lausanne'm Berlin Al } .. d Elenler Kralı Majeste Jorj 

muh,.birine göre, bu takdirde, Ber- man ar IDU a· 
line gitmekte olan Von Papen, bu f • t• d ye ll İ y U ll a ll 

onse e . . ak . . ir müddet Vi- a VaZJ C ll C 
yanada kalacaktır. Von Ribben- k b" • K J 
trop'un baıen nerede bulwıduğu M"h' t -kı·· k _ a ınesıne ra 
hakkında Berlinde hl9hir malıimat u ımma yu u am • d k 
verilmemektedir. yonlar ve müna- rıyaset e ece 
Başka §ayialara göre de, yakında k J l J 

bir Hitler • Mussolini görüşmesi a e Y O a r ı 
olacaktır. _ ___,___ Mütemadi bomba r 

G. Simoviç dıman altında 
----00----

SOLLUM'DA 

Atina valisi Başve
kil muavini oldu 

Bir askeri kabi
ne kuruluyor 

Atina 19 (A.A.) - At!na ajansı: 
Kral sabahın ilk saatlerine ka· 

dar muhteilf şahsiyetlerin müta
lealannı dinledikten sonra Atina 
valısi nazır Konstantin Kocyası 
bugün hüktlmet erkanının listesi· 
ni tanzim~ memlll' etti. Bu istisnai 
ahvalde kral bızzat meclisin içti • 
malarına riyaset edeceği içın Hoc· 
yas başvekil muavüu sıfatile va • 
zife görecektir. 

Kocyas bunu müteakip aşağıda
ki beyanatta bulunmuştur: 

c- Başvekil muavini sıfatile ye
ni hükumet erkanının listesinı 
'<rala takdim etmek vazifesini üze
rime aldığım için ilk fırsattan is -

(Devamı 4 üncü sayfada) 

• 
1 n g i 1 t ere için 
184 vapur inşa 
ediliyor 

Atlantikte 

giltereye k a
ar bir deströ

l _'/._er zinciri 
~ünül~yor 

Böylece gemiler 
kafile beklemiyecek 

"Pravda,, nın mühim 
bir makalesi 

Türk matbuatı 
-...__......()- - --

Sovyet - Japon paktını 
hakiki manasile anla

mış ve ciddiyetle 
dikkate almıştır 

Mas.kova, 19 (AA) - Ofi: 
Pravda gazetesi, Sovyet • Japon 

va~gton, ı9 (A.A.) _ Amerika paktı karşısında yabancı matbuat 
Bahriye komlııyonmıwı blldlrdil!ne ıö- başlığı altında uzun bir makale 
re, 364:800.000 duJar kı;ymeunde Jd4 neşretmiştir. Pravda, paktı mem .. 
parça ticaret vapuru slpnrl§ edllmlşllr. nuııiyetle karşılıyan .Tapon Alman 
Bu slıı;ıroşler, Rooseveıı•ın fevka!Ade ve İtalyan matbuat ' .. , J 
deniz inşaat programının lldınci kısmını . ının mu a <:a
leşkıl etmektedir. Bu 184 geminin ııı larını tetkık etmekte ve • Ankara 
si husus! bir tipte olacaktır. matbuatınm da hadiseyi ciddiyetle 

Roosevelt bu programı blldlrdllli va- nazarı dikkate alarak bunun Sov
~: :=r tipteki vapurların İngiltere yetler Birliğinin dünya harbinin 
tir. ek üzere yapılwğını söylem!,, genişleme5ine mümkün olduğu ka. 

Nevyork, 19 <A.A.) _ Nevyerk de- dar miıni olmak arıusunu ve sulh 
nlzcl mahfillerinden verilen bir b.abe- azınlni gösterdiği müşahedesinde 
re gö.re, bazı Amerikan eksperleri, bu- bulunduğunu kaydeylemektedir 
günkü k~file sistemin! terk etmek, ,..,_ Pravda di iti- · 
rlne bUtun Atlantik deniz yolu boyun- ~r ' 
ca destroyerlerden bir sat ~ eyle- Sovy~t • Japon paktını.n siyasi 
mek leh.inde bulunmaktadır. ehernmıyeti aşikardır. O derece a· 
Hey~ti umumlyesl itibarile, bu -ı şikıl.rdır ki, bu pakt, yalnız harb.i.u 

perlerm pJAnı, Labrador'dan lnıillz.a- yeni mıntakalara geııi§Jeme · · · 
(Devamı 4 lhıcü ••yfadaJ (Yuısı' üncü sayf:ı:;~)ıs>-

Sinemaların kontroİÜ 
~~~~-~~-.. ı~~~~~~~-

1 s tan bu I ve Beyoğlunda binaları müsait 
görünmiyen beş sinema kapatılıyor 

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

8 Sinemaya da 1 ayhk mühlet verildi 
Şehrimizdeki tekmil sinemaların 

Zabıtaı Beledıye Talimatnamesin-

--------·---'"'\ dekı hükümlere uygun olmalarını 
temin için ber kazada esaslı kon
troller yapılmaktadır. Bu kontrol
lerde Sirkecide Kemal bey, Azeri, 
Şehzadebaşında Hilal sinemaları· 
nın bina itibarile mazhurlu görü
lerek kapatılnıalanna karar veril· 

n:'iştir. Beyoğlunda da ayrıca iki 
sınemanın kapatılmas' kararlaştı
nlmı.ştır Bunlardan başka 8 sine
maya da talımatnamedekı hüküm
lerı yerler ıne getıreb ilecek terti
ıbat ve tesısatı yapmaları içın birer 
aylık bır mifr'~t verilmiştır. Di
ğer kazalardakı kontroller devam 
etmektedır. -G o N o N T [ N K l T LE R ....... """ 

Çocuk Mantığı ' 
--• 

Yuan: Se11mi izzet Seda 

ler bilmek ister gibi lıakar ve 
kendince muamma olan her •ey· 

- • 1 çozer. 
Bir akşamüstii, s11lar brarır· · 

ken bir ana ile beş :,.şın<iakı kı· 
"' arasında şu muhavereyi din· 
leyin iz: 

- Anne pen~crı11oyi li:ap1,, alım. 

- Neden? Üşüdiın mii? 
- Hayır, içeriye karanlık 

doluyor da ... 

. B_u mukabeleye: •Çocukluk!,• 
dıyıp dudak bükmek h aksıı lık 
olur. Bu beş yaşın mant ığı ile 

'Devamı' üncü sa1fada) 
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r ~.e".f.1~.Y~ i~--N~_~i~? Bel~d.iye koope: 
l Celaleddini ~ômi ~imdir? ratıf 1 kongresr T .. 1 .. d . . h 
'- Yazan: ZIYA ŞAKIR Kar eden ve borcunu UY ll er J J r a C J 

- 60 - ödeyen kooperatifi •• d • d 
Kafü Şeyhin böylece' parlaması. yacak derecede celadet gösterdi ... idare heyeti ipka edild m usaa esın en sonra 

ona çok hararetli tarafle Tar ka- Arap Şeyh, artık mücadelede de-
zandadı. Artık en kıyıda köşede vam edemedi: Belediye Memurin Kooperatifi Yeni müracaatların 

kabulü hakkında kalmış (ulema)da'\ bazıJarilc bir- _ Bizim sözümüz, anlar bak- nin yıllık kongresi dün öğ"leder ı•h t İİ F k t b . 
takım şöhretsiz vaizler, adeta onur kında değildir. Ancak, havai be- scnra Kooperatif lokantasında ya raca ar loo 3 a UDU mem-
birer havarisi olmuşlar.. ve onun veslcrine tabi olanlara göredir. pılıruştır. 1 k ı .. 1 emir b ek 1 en iyor 
kullandığı lisan ile, İ.lanbulun Diyerek özür diledi. Böylece de Bu toplantıda evvela idare mec e ete Zarar 1 g 0 len er Va f Anadoluya gidecek müteka-
dört köşesinde vaizlere kalkışmış- meşrep ve mesleksizliğini gö•ter- lisinin faaliyet ve hesap raporlar it, eytam ve eramille serbest 
lar .. balkın bütiin cahil ve müta· dikten sonra, kendi havadarların- 1 okunmuştur. Bu raporlardan an Tüylü koyun derilerinin ihraca- tüylü derilerin para ettiğini gö- vatandaşların verdikleri be-
assıp zümresini, (1\tevlevi) ve (Hal- dan olan Kurt Ahmet ve Doğam laşıldığ:na göre şimdiye kadar heı: tına mi.\Saade verilmesi üzerine de- ren müstahsil de hayvanlarını kes- yannamelerin tetkik ve ta•nü 
vcti) dcrgahlanıın aleyhine tah- Mustafa namındaki vaizlerle, Kıb- ziyan etmekte olan Kooperatif 1940 ri piyasasında hareket mühim mik- meyi faydalı bulmaktadır. olunmasına dün de Vilayette 
rike başlamışlarclı. rıs adasına sürgün edildi. mali yılı bilançosunu 2304 lira 98 tarda artmıştır. Son aylar zarfın- İkinci zarar da bu derilerin tüy- bir komisyon tarafından de-

!., - Nİ$o.n - 1!141 

ır FİKİRLER. 

(e=' ski asırlerdanberi d•· 
~ ğişmiycn harp sebepler'. 

20 nci asırda mahiyetin• 
muhafaza ederek şümulleşmiştir. 

Bu sebepleri şu iki kelime ile ifa· 
de edebiliriz: Menfaat ve emniyet. 

Nazariyelerin, mücadele felsefe· 
lerinio, mantıklarının, telkin edi .. 

len gayelerin "'aslarını mezkiır iki 
kök teşkil eyler. Yapılan harpler· 
den din mücadelesi gayelerine gö· Bu tahrik, çarçab•.ık netice ver- Mücadele bir müddet sükiln kes- kuruş karla kapamıştır. Ayrl"'-a, ibu da 2 milyon kilo ağır koyun derisi !erini krrkarak i:hraca elverişli bir vam olunmuştur. 

di ... (Ulcnıa) ,un.:esine t'ibi olan- betti. Fakat zfilıir uleması, tasav· yıl içinde müdevver borcunl7 bin' ihraç edilmiştir. hale girmesini temin eden sanayün Bu işin sür'atle bitirilmesini re idare edilenler, tahribatı, iktısa· 
!ar günii:t birinde ayaklandılar. vufi eserler ve bilha•sa (Mevlevi)- 183 liras:nı da ödemiştir. Fakat bu ihracatın son zaman- körleştirilmesidir. temin için komisyon azaları di kaynakların, refah va.sıtala,ının 
Önlerine, Arap Şeyhin havarile- ler ile (Halveti)ler aleyhinde gizli Hey'eti umumiye ohu raporları !arda aldığı şekil milli iktısadiya- Haber aldı.ğımıza göre İtalya,• tatil olmasına rağmen dün öğ- mahvile sefaleti arttırmıştır. Tari· 
riııden bir vaiz kattılar. (Demir- gizli tahrikatta bulunmaktan vaz- takdirle kabul etmiştir. Bundan tunızı rencide edecek bir mahiyet Macaristan ve Almanyaya eskiden leden sonTa da çalışmışlardır. hin bizlere öğrettiği hakikatler tel· 
kapı) civarındaki (Halveti) tekke· geçememişlerdi. sonra yeni idare hey'etinin seçimi- alını.ştır. Birçok müesseseler Ana- mühim miktarda ihraç edilen ve Bugünkü pazar günü de çalı- kik isteklerimize hazırdır. Geçen 
sini ba•tılar. İçeride ayin ile mcş· Nihayet bunların karşısına, kuv. ne geçilmiş ve başta reis Haydar dolunun muhtelif yerlerinden toR- Pikle tabir edilen tüysüz koyun şacaklarılır. Cihan Harbinde Kayser Vılhelnı 
gul olan dervisleri silleler ve to- vetli bir şahsiyet daha dikildi. O Berkman .olmak üzere şimdiki ida- ladıkları yapağlı derileri kırkına- derilerine karşı hiçbir istek yapıl- Diğer taraftan beyanname askeri tahakkümünün imhası bir 
katlarla sürii; dışarı çıkardılar. da, (Kitabülnecat) ismindeki eseri re hey'eti aynen ipka olunmuştur. dan ihraç etmekte V<! •bu, iki ba- mamakta ve bazı tacirlerimizin bu vermek üzere bazı vatandaş- gaye idi. Fakat buna mukabil te· 
Tekkenin kapılarını kapıyarak bir ile sofiliği müdafaa eden (Bursalı Aynca idare hey'etine her hususta k.ımdan memleketin zararını mu- hükfımetlerle yaptıkları ticari a- Jar tarafından yeniden müra· -;irli bir ideoloji mevcut değildi. 
kilit astılar. İsmail Hakkı) idi. geniş saiahiyet verilmesi de karar- cip olacak bir vaziyet ihdas etmek- kitlerin anüle edilmekte olduğu caatler vaki olmaktadır. An- Şimdiki harpte ise, •Hitlerizın•iP 
Diğer bir tekke de, ayni akıbete Bu zat, kitabının (teganni) bah- laştırılmıştır. tedir. Birinci vaziyet şudur; Hükfı... görülmektedir. Bu sebeple ıbaz cak müddet 15 Nisanda bitmiş ı imhası mücadelenin en m_ühim ga· 

uğrıyacaktı. Fakat o tekkenin mü- sinde, güzel sesle bir şey okumanın SİMİTÇİ, BÖREKÇİ VE PAS- metin kararile yapağı ihracatı alakadarlar memleket menfaati olduğundan bunlar kabul e- yesidir. Buna mukabil, fugiltere• 
ritlerinden olan (Samsuncubaşı) ve okunanı dinlemenin şeriate mn- TACILARA UN TEVZİATI memnudur. Halbuki tüylü deri ib- bakımından tüylü deri ihracatına 

1 
dilmemektedir. Kabul olunup nin bulunacağı her yerde karşt51' 

bunu tam vaktinde haber ııldı. Ma- halif bir hareket olmadığını gayet racı vası.tasile harice mühim mik· nihayet verilmesi temennisinde ohınmamaları hakkında An· na çıkılacağı tekrarlanmaktaclıJ'· 
iyyetiue on beş siljıhlı nefer alarak alkılane ve hakimane bir surette Simitçi, börekçi ve pastacı fırın- tarda yapağı ihraç edilmekte ve bulunmaktadırlar. karadan emir beklenmektedir. Mücadelenin karşılıklı gayeler~ 
tekkeye da"andı. Askerleri, icap şerh, tafsil ve izah ettikten sonra, !arına un tevziatının badema Be- • ı ı , '°' ., zincirleme ıısıılile harbe, talıriba· 
eden yerlere yerleştirdikten sonra mütaassıp zfilıir ulemasına karşı lediye Memurin Kooperatifince ya- 1 B J k ta, felakete, sefalete nıaruz buluı>" 
sırtıııdaki kaftanı çıkarıp attı. Ken- da: pılması Toprak Mahsulleri Ofisi A ı m an yaya u yı pamu Bakırköyde ko- maktan masun kalacak bilhasS• 
disi de zikir halkasına dahil olarak (Daha var) tarafından kararlaştırılıruştır. • 
(devran)a başladı. 1 •h t ekı"mı• fazla d küçük devletleYin, milletleriılo 

Yapı an 1 raca runma enemesi sulhten sonra birkaç dakika içİ)I' Bu tekkeyi de dağıtmıya gelen-
ler, tekkenin kapısında ve zikir [ J ~ de isimleri sayılacak miktarda ıı1 
haıkasıııınetrarındaparııdıyankı- MAHKEMELERDE ve POLiSTE Sınai m~mulat muka- 60 bin balye fazla Bu sabah saat onda oıacağınıbngündenisbatetınekw 
lçları .. ve bilhassa devrana iştirak - d .. .. ·ı k mahsul bekleniyor dir. 
eden Sammncubaşıyı görünce, şa- bilin e tutun VCrI ece paraşüt tecrÜbesile İdeoloji yaldızlarile süsJcneP 
şırdılar. Hiçbir harekette bulun- Şehremininde tenekeciyi öldüren Bu seneki pamuk zeriyatı hak- b b 1 k harp gayeleri, mücadeleyi ayni ıa· 
mıya muktedir olamıyarak dönüp Almanyaya yapılmakta olan ih- kında pamuk mıntakalanndan ge ı era er yapı aca manda uzatır. iktnadi tah~ibat v• 
gitmiye mecbur kaldılar. M . İ f 18 hk"' Jd racat bu sene büyük bi.r yekfına len haberler memnuniyet verici sefalet bu yüzden hesapsız, hudut· 

Sa11mıncubaşı, ağır bastı. Kendi- US a a Seneye ffi3 Uffi 0 U baliğ olmaktadır. Evvelce klering bir şekildedir. Bu sabah saat 10 da Bakırköy suz tarzda fazlalaşır. Hava kuvvet· 
d 1 20 ·1 l' ık kazasında bir pasif korunma ve 

si ile ayni fikirde bulunan Kethüda • hesapların a o an mı yon ıra ı Ziraat Vekfıletinin celbettig" i pa !erindeki tekamülün, mezkur faı· 
paraşütçülere karşı müdafaa tecrü-

Efendiyi de yanına alarak, Sadra- Mustafa, sarhoş olarak bir eve taarruz ettik borcumuz tedrici bir surette öden- muk makinelerinin de faaliyete besi yapılacaktır. !alığı ölçüsüz hale getireceğini d• 
zama dayandı. (Dervişlerin zikir miş ve 5 milyon 500 bin liraya ka- kabul etmemiz Iazımdır. 
ve devranına hiç kimse tarafından ten sonra sokaktan geçen Yaşan öldürmÜştÜ geçirilmesile bu sene yüksek ka - Tecrübe esnasında alann düdük- * 
d hl .. t k b 1 dar düşmüştür. Almanların bu se- litede 300 bin balya pamuk elde !eri çaldıktan sonra herkes evleri- 1 
b
? u .aarruz vuld·ıı u maması için İki sene evvel Şehremininde !erinden yanmış, Şişli çocuk has - ne sonunda ihracatımızda en baş- edileceği kuvvetle tahmin edil - 1914 - 18 Cihan Harbinden evv• 
ır emırname a ı ... Bu emir, tel- U hail . b k 1 ılın ne ve sığınaklara gİrec<!ktir. Tec- ırk nazariyeleri harp gayesinin d•." 

1•11 t .1 b t İ zunyusuf ma esınde ir ci - tanesine a dır J§tır. ta gelen müşteri olacağı tahmine- .mektedir. Bu miktar geçen sene 
a er vası ası e ü ün •tanbul so· nayet olmuş, Balıklıda rakı içtik - Flimler tutu•tu . . 240 bin balya olan yekünu 60 bin rübenin devamı içinde de hiçbir reği idL Teknik tekiimül, sanay•· 
kaklarında ilan edildi. Mutaassıp .. .. .. .. . ~ . . 1 dilmektedır. dcJI 

h·ı .. . 
1 

d h 
1 

ten sonra akşam usta donen Re - Ortakoyde yenı vapur ıskelesı 1 H be ld _ .. Al 1 balya kadar aşmaktadır. Adana, nakil vasıtası Bakırköy kazam hu- deki ilerlemeler, temerküz e 
v~kc." ık z~~nın ga eyanı, er a cep oğlu Mustafa, Uzunyusuf ma- cadd<!sinde Emek sinemasında ev- a r a ıgımıza gore man ar- Mersin İğdir Sakarya Maydos ve dutlanna girmiyecek, trenler de sermayelere işletmek sahaları, sa· 
&uKund Zes d 

1
.'
1
· t' . ka b t hallesinde Sadriye, Mehmed ve velki gece filmler tutu=u•, et - ).a cereyan etmekte olan yeni bir ı Eg" e ~ntakalarında b~ sene elde tış pazarları aramak mecburiyet· a ı a e 1 er par ıyı Y e _ . . . . • • ... • 

1 
.. b del . 

1 
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. 1 d' F k t b "l"'b' . [ Feyzının evlerıne silahla taarruz ·afa sirayetıne meydan verilme ma mu a esı an aşması ugun· edilecek mahsul kalite itibarile de .. . . ermı ogurmuştu. Küt e erı, 
mış er ı... a a u mag u ıyeti, t . da k kt . . d .. d .. ülm' •• tü. l d . t dil ektir' Al n1a 1 "k kt· z· t V k.l t· . Tecrube neticesı hakemler tarafın- . 1 . • l d.ı k -ii· bir türlü hazmedemediler. Onlar e mış, o sıra so a an geçıp evı-

1

. en son ur uş r; _ er e ın aç e ec . ma r yu se ır. ıraa e a e ının pa- da t tkik 1 akt nazarıye erını can an rara ~· 

d Ş yb
. I ne gıdcn tenekecı Y~<IU!ı~ bıçakla flllı der edıl n ekeık rnuk \ohuml rı.n• · ı~ i in i:ırt.eın- n e 0 unac ır. eadel ev ı. olur 

a e ıs ama dayanarak, Mevlevi 1 ak ··ıd·· .-:S-ı·· · M t f k ki 
H 1 tı d 
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k yara ıyar o unnuş u. us a a 1 e me er . k. . .. d .... B rt . ı· k k li bir surette sarf ettiği faaliyetin ı Dığer taraftan yarın saobah saat Muharrirlerin mütefekkirleriP 
ve a ve erga ı arı e, ıger e - . . . _ hk . d ı ıncı mu uru a ış ıra e me - ı .. .. d d . _ d ' 1 8 
k 1 d ıJ 'kT h ıkincı agırceza ma emesın e ya- Haliç Fenerinde Yıldınm cadde- . . miısbct neticeleri elde edilmeğe 111 de Buyuka a a ve diger a alar-, 1914 den evvelki yıllarda bo < 

keteı·r ".. ~apl an 
1
muh'.1 dı ı b~e f atre: pılan muhakemesi sonunda 12 sene sinde 17 numaralı İspiro Marko _ !edır. Bu anlaşma ıle Almanlara başlanmıştır. da, ayın 25 inde Fatihte, 30 unda neşreyledikleri cPanslavhme, paıı· 

e ı ayın er a ey ın e ır e va ·'- · · · T : sınai mamulat mukabilinde 3 mil K t ld te · b ı ıl kt 
ı'sted'I V kt'I (Ş h. ı· hapse mahkwıı edilmıştı. emyız nun fırınında 166 ve Balatta Leb- ar a a cru e er yap aca ır ..,anisme. adındaki eserler var: 

ı er. e1 va ı e ey ıs am . . . . . b 1. lık tü' t•· · il k A B -1 Beşik K •ı 
Eb t Ef d') . . ks t mahkemesı bırınci ceza daıresı u lebiciler caddesinde 55 numaralı yon ı.ra un vesaıre ver ece İ .1 "f "k I yrıca eyog u, taş ve • Bilhassa 1917 de Rusyad3~. 

ııssuu en ı nın aynı ma a - ngı tereye tı tı d k d d b' 
la vermiş olduğu fetvayı, misal O· kararı maznun aleyhine nakzet - Zekeriyanın fırınında 105 kilo tar tir. köy kazalarında a ya ın a ene- Sovyct inkılabından sonra bu gi 
]arak gösterdiler. miş, dün yeniden yapılan muha - tısı eksik ekmek bulunarak mü - ihracatı meler yapılacaktır. eserlere ve düşüncelere, gayeler" 

Tekkeler ve ayinler aleyhindeki kemesi sonunda Mustafa 18 sene sadere edilmiştir. Macaristana pamuk Moskovada rağbet edilmemekte· 
bu galeyan, onların mazarratlarını ağır hapse mahkı1m edilmi§tir. -o--- sevkiyatı 1 . İngilte:e için taahhüd e~e~ .4() Garajlar teftit edilecek dir. Cenup Slavları, Şark Slavları• 
takdir etmekten ileri gelmiyordu. Kabzımalı yaralıyan manav D u·· n sabah ı" k ı" bın balya~ık tıf~ık taahh~dunu~ 'ı Şehrimizin tekmil garajlarının be Şimal Slavları gibi meseleler, cer<· 
Ve i>tcnilen fetvada, ciddi bir mak· Meyva halinde kabzımal Sadet- Macaristandan evvelce ithal e- wn partısı bugunlerde teslim edi- ledi •e makine şubesi müdürlüğü yanlar Sovyet Rusyada 1911' den ef 

sat ve ilmi bir düsüııcc yoktu. Yal- tini dövüp bir cisimle yaralamak moto•• r ç af p J ş t} dilmiş olan çivi, manifatura ve lecektir. Tiftik bedelleri munta - , ta~a~ından esaslı bir teftişten ge - velki kitaplarda bulunan bahisle· 
nız, şahsi rekabetler çarpışıyor ve ve yüzünde sabit iz bırakmak.tan makine alat ve edevatına karşı zam bir surette ve Türk lirası o - ı çirilmesi kararlaştırılıruştır. Her rin ta•nifleri arasına terkolunnıur 
meselenin bütün mahiyetini, hasis maznun manav Nusret Başaranın verilecek olan 1 milyon kilo pa - !arak ödenmektedir. Haber aldığı- 1 garajda benzinle diğer yağların tur. Moskovada olduğu gibi, ı>•; 
ve sefil menfaatler tMkil ediyordu. asliye ikinci ceza mahkemesinde M olÖ rÜ n biri battı, muğun sevkiyatına başlanmıştır. mıza göre İngilizle: yeni sene malı 1 

muhafaza edildiği yerlerin yangın linde dahi, menfaat ve emniyetıP 
Herhalde bu ciheti Şeyhislfım da yapılmakta olan muhakemesi ne- •• tt b h k t ld Bu hafta Tuna yolile bir parti pa- sulü tiftiklerden 20 bin balya da- [ tehlikesinden korunacak bir şekil- esas teşkil eylediği görülüyor. B~ 

anlamış olacak ki, htcnilen fetva· tieclenmiş, sekiz ay iki gün hap - mure e a ur arı 1 1 muk daha sevkedilecek ve bu ta- h ilin . . . t klifl _ de bulunmasına bilhassa dikkat o- yadaki Çarlık gibi Sovyetler Biri•· 
yı vermedi. Bı>, l{adı Zadeliler için, sine, 30 lira tazminat ödemesine Dün sabah saat beşi çeyrek ge- ahhüd kısa bir zaman içinde ta - a ver esı ıç:n e er yapmış 'lunacaktır. ğinin dahi, cenup Slavlarının cer· 
ikinci bir hezimet teşkil etti. karar verilmiştir. ~ Yalovadan yüklü olaPak Istan- mamlanmış olacaktır. !ardır. Bu teklifler tetkik <!dıhnek 1 men işgal ve nüfuzuna geçirilıP .. 
Kadı Zadeliler, artık bütün şe- Araba vapurunda bir kaza bula gelen Karaınürselde kayıdlı Haber aldığımıza göre Ankara- tedir. si hareketine silfilıla mukabele .,, 

ref ve nüfuzlarını kaybetmek üze- Salim oğlu Rıza Dillerin idaresin- 1 Asansör muayenesi mu··manaat go"stermemesı'nı·n seb<P' 
Dün sabah saat on birde Üskü - da ceeryan etmekte o an Türk - O du'·n re olduklarını anladılar. Kendileri deki 14 tonluk Şahinibahri motörü niversitede dersler l k d · tk.kl · t·ıııırı' 

dar iskelesine yanaşan 27 numa - Macar ticaret anlaşması müzake- Asansörlerin ı i · · eri ço erın te ı eri ıs ' 
bir köşeye çekilerek, Arap Şeyhi ile İzmite gitmek üzere Heybelia- kesildi muayene er ıçın ettirir. 23 Ağu'tos 939 da Mosko"'' 
tahrike başladılar. ralı araba vapurunun kütük ka- dadan hareket eden Mehıned Bay releri ilerlemektedir. Maca:"lar belediye tarafından yapılan teftiş- da Almanya murahhaslarile ade' 

E f hl · d 1 (Er pag"ı vapurun bilelçisi Salibin sol b'lh k pag" h b b t Üniversitede dersler dün saat .... n maru şey erın en o an - rakdarın idaresindeki Bartın !ima- 1 assa, pamu • ya ı, u u a ler devam etmektedir. Şimdiye k:a- mi tecavüz ve dostluk paktını İP' 
d b 'I' z d ) A f ·· d ayag"ına düşmüş, topuk kısmını ya- 1 İ ·ıı t h ınlar üzerind t 13 d kesn~;.tir Hukuk Fakül' "" e ı ı a e ' yaso ya camıın e, nma kayıd ı 17 tonluk nal motö - ve yag o u e a - e ~· . - darki kontrollerde 250 asansör mu zalıyan M. Molotof, 31 Birincil••. 
Ar Ş h. • ıt· ·· k.. .. ralamış, tedavi altına alınmıştır. l ) d b J maktadırlar M 3" ·· f ı '-1 •• ap ey ın vazc ıgı ursuye çı- rü Büyükada vapur iskelesi açık- ep er e u un · a - lesi uncu sını ta e= eri profe- rindeki nutkunda, İngiltere . 
karak: Bir rnruk mangala diiatü ) d 1 ·· J l m"'"kerele · so"rlerın' e hır' er veda buketı' ver - ayene edilmiştir. Bunlardan yan- if •i r-- ..,.. arın a çarpışmış ar. 11'U>~,.·~~ - :ar ar namına ~ =e ış - Fransayı mütecaviz diye tavs' • .. 

tincesinde Şahinibahrl motörü bat- .irak eden Macaristanın Ankara ınişlerdir. sından fazlası bozuk görülmüştür. ledi. Alman _ Sovyet dostluğu~~ - Devranı sofiyye hakkında sö
zü olan gelsin, bizden cevabını al-

Fenerde Camcıçeşme yokll§unda 
Yasemin sokağında 3 numarada o
turan Fazıl kızı iki yaşında Yük -
sel mangala düşerek muhtelif yer-

sın. 

Diye, Arap Şeyhe meydan oku-

E D E B t R O M A N : 153 

ÇOBAN YILDIZI 
Yazan: Mahmut YESARi 

- Ayol ses versene kadınım! 1 Sadiye il birlikte; Niga:ın otur -
Kapıya vurmakt~n ellerim nasır Y.oltugun yanında birbirle -
bağladı. Duymuyor musun, bu ne r ;ne bakı§arak: halecanla bekliyor-
uykusu?.. lardı. Sadıye, sabredemedi: 

Sadiye, duvarla~a tutunarak sal- - Ne var? 
lana, sallana uyku sersemi kapıya Nigar; lütr mantosunun yaka -
kadar gitmişti, anahtarı kilid için- sını açarak, fazla te:lcmiş gibi göğ 
de çevirirk<ln sordu: , sünü yelpazelemeğe başlamıştı. Sa 

- Ne 0 nine? ı diye, gözlerini açarak, cA!. dıye 
_ B k k' ld' k d 1 hayretle geriledi. Niear mantosu-

a , ım ge ı a ınun. l'k .. 1 • . . .. . . . . _ nu gece ı gom egının uzerıne gıy-
Sadıye; Anber_ 12ıne~n tutt.~gu mişti. Sadiye, kızına eğildi; 

mum ışığında Nıgarı gormuştu; _Nedir bu halin, anlatsana? 
- Nigar, sen mi geldin? Bu va- Nigar; gözlerini indirerek cevap 

kit ne münasebet? ve:di: 
Nigar; acele ile ö=ttüi;ü duru - - Saible kavga ettik. Evden kaç 

şundan belli olan başörtüsünün tını. 
gevşek düğümünü yorgun bir ta- ,Sadiye gayri ihtiyari karyolanın 
vırla çözerek; kenarına çöker gibi oturdu. 

- Anlatırım anne, dedi. Dur o- Anber nine elinden düşilrmemek 
turayım. için şamdam konsolun üzerine 
;_ Anber nine de odaya ııirmiı;ti. kovmua~ 

mıştır. Motörün müret\eba:ı .ama- ~icaret ataşesi Ciki şehrimize gel- İmtihanlara ayın 24 ünde baş- ~5 tanesi de hiç kullanılam87. bir ise, •sağlam Te bozulmaz• oı.t" 
men ve yükü de kısmen kurtarıl - -,ıiş ve tekrar Ankaraya dönmüş- !anacak ve Mayıs 15 de nihayete halde olduklarından mühürlen - gösterdi. 
mıştır. tilr. erecektir. • mişlerdir. 

- Seninkisi densizlik k.ızun .. gömleğile evden kaçmak için bu 
karı koca arasında herglin kavga bir sebep değil! .. Bu bir sebep de
olur. K:ıq;:ı ellik diye insan evini ğil. .. Yarına kadar olsun bekliye-
bırakır da kaçar mı? bilırdin. Hemen bir kaç saatin için 

Sadiye; boğulur gibi: de nefret etmeğe başlamadın ya? 
- Burayı nasıl buldun~ dedi. Acelen ne idi? 
Nigar, kolunu sallıyarak anlattı: - Beni tahkir etti. 
- Bana gönderdığin adresi sak- - Ne diye? 

lamıştım. Şoföre verdim. Elile koy - Gfıya Faik'a mektup yazıyor-
muş gibi buldu. Ev çok kolay yer- muşum. Onu eve alıyormuşum. 
cd imiş. Sadiye, hayretinden bağırma -

Anber nineye dönmüştü: mak için elile ağzını tuttu: 
- Kuzum nine, çantamı aşağı - - Nasıl, sen Faikle konuşuyor 

da bıraktım, getırir misin? musun'! 
Sadiye; Nigfıra dikkat etti. O, - Hayır. Hep Saib'in yalanları .. 

fazla müteessir görünmüyordu. Fakat •yalan!• derken sesi se -
Hatta yaptığına memnun olan ·bir vinçle titriyordu. Sadiye, israr et
şımarık çocuk neş'esi vardı: ti. Anber nine yalvardı. Lakin on-

- Niçın kavga ettiniz? Seni !arın o kadar ısrarlarına rağmen 
dövdü mü? Nigar fazla bir şey söylemedL 
Nigarın birden gözl<!ri parla - Anber nine, Sadiyenin kulağına 

mıştı: fısıldadı: 

- Zaten ondan nefret ediyor - - Ben aplanm, şimdi üzerine 
jium. Kaçıp kurtuldum. , varmıyalım. 

Sadiye, yumruklarını hiddetle - Artık geçti. Anlasak da ne 
karyolanın demirlerine vuruyor - çıkar? Ah bu Faik! Kızımın sebe-
du: bi felaketi hep o çapkın! 

- Hayır, gece yarısı. böyle iç - Ne o. ne bu. Kıskançlıkla bir 

bir !erine ileri geri söy !emişler. Sa 
ib bey ondan dünyada vazgeç -
mez. Yarın değilse öbür gün gelir, 
buradan alır. 

Anber ninenin meharetle sor -
duğu suallere, Nigar hep kaça -
maklı cevaplar veriyordu. Sadiye, 
Anber ninenin cSaib bey dünya
da ondan vazgeçmez, gelir bura -
dan alır!> demesine fazla inanmış 
değildi, fakat yine cbelki. diye 
küçük bir zanla kalbi titriyordu. 
Halbuki aradan bir hafta geçtiği 

halde Saib Ramiden hiç bir haber 
gelmedi. 

- Başımda öyle bir ağır !ık var 
ıd ... 

- Biraz süt iç bari... Açlık. da 
insanı hasta eder. 

- Hiç ~tiham yok. 
- İştiha, dişin altındadır. Büs-

bütün kendini kapıp salıverme 

kadınım. Biraz gayret et. 
Sadiye, halsiz halsiz güldü: 
- Peki; peki gayret eder, içe -

cim. 
- Sen yemiye yemiye kuvvet

ten düşüyorsun. 
- Nigar kalktı mı? 
- Hayır. 

- 6 - - Peki, nine! 
Anber nine; kahvaltı tepsisini Anber nine; odadan çıktıktan 

Sadiyenin başucundaki küçük üç 'sonra Sadiye, pencereden hücum 
ayaklı masanın üzerine bırakır - eden güneşe gözleri kamaşarak 
ken, Sadiye yavaş bir sesle: baktı. 

- Perdeleri açar mısın nine? Bir Kanunusani sabahıydı. Gök 
dedi. yüzü, kı~ın ender görülür bir :;ıar-

Anber nine, istorlan yukarıya laklıkla bulutsuz, lekesiooi. GünPs 
kaldırıyordu: karşı damların arkasından pırıl 

- Nasılsın kadınım? diye sor - pırıl yanarak ·ıükseldikçe toprak-
du. tan, ince toz gibi bir duman, ağı:r 

Sadiye, parmaklarile alnını sı- ağır etrafı sarıyordu. Güneşin kes 
kıvordu: (Daha var) 

* ~·~' Cenubu şarki Balkanhır ıf' 
Soyyetler Birliği siyaseti, Sllİ~ it· 
kı nazariyelerine göre değıl ~· 
Harbin devamile neticeleri ııal<~'~· 
daki Sivyet müşahedeleri de : ~· 
hasım, muharip, bitaraf diğer t 1, 

letlerinkinden çok farklıdır. ;::.; 
yetler, yalnızca menfaat ve e 

· sit'' yet esaslnrını harp içindeJı:ı 
setlerinde rehber yapm.ışlardıt• 

Himit Nuri JRl\~ 

Askerlik işleri 
Kısa hizmetliler 

çağırıhyor 
Emlnönii As!<erlik Şubesırul••' .,,n~ 

1 mt: ... 
Lise ve daha y-"'ksek okll - ~ 

muamelesi tekemmül etnıiş ".13~.i,,.ıı • 
h1zmetll Askert chliyptn;:ınıesı tnr-tıesl 
yanlarla Yüksek: askert eb.JİYe ' 
olanlar. ~ll"' 

28/Nisan/941 tarihinde Y•0;!, ~ıııı 
bay okuluna sevk: '!'eli ıer~klt"rtn 19p~ 
diden subeye gelerek )cayıtla;10~.ıı;;ı,ı 
brma.lan gelmeyenler h;.kkUl a 
takibat yapılacaıt ilAn olunur. 
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L iCMALi " 
Aınerikada bulunan Sovyetlerı Romanyada vaziyet Balkanlard~ bugünkü Ankara lzmirde dün-

120 bin tonluk Tethiş hareketi vazıyet ' Yugoslavgemı·s1·,· Çine garddımka hazırlanmıc: lrı!~~~:vy~~;:;;::;~;bı::;.ü~~~ kü milli küme maçları 

Bekri Mustaf aya 
dair ••• 

Sen Telgrafta yazmakta ol,u
ğwa ·Bekri Mustafa• isimli romu 
için buılan, bana soruyorlar: 

'I: Başvekıl General Simoviç Atinaya d efJQm e ece o-- gelmişlerdir. Şimdıhk, Yugoslav- ____ _..:.. __ _ 

Müşterek dava için Başvekil orduya hazır yanın mu-kadderatı harp netice ·ne Galatasaray Altın orduyu 5 - O, lstanbul 

- Da yazcbiuı romandaki isim· 
ler, şalniyetler, vak'alar, macera
lar, Ukralar 41oiru mudur, hualar 
aynen olmuş muour, doiru ve ol
•at iae, lnmlar hangi uvu aittir, 
Musta&a ne zamua dejmq, yap. 
m11 ve ölmiiftiir? 

J Ç • M k 1 • • . • . bağlı kalmaktadır; ancak harp so-
n giJtereye veri ı di inın os ova e çısı olmasını bıldırdı nunda kat'iyetıe-0em olacaktır. Spor Ankara Gençler Birliğini 3 _ 2 ve 
Va~lngton, 19 (A.A.) - Yugoslavya vasıtasile Çin hüku- Bükreş 19 (A.A.) - Başvekalet Londradaki Yugoslav Elçisi, A- 8 e il: i k t D . s ""'Amern.a eıı:ı.ı Foüç gmtecilore metine teminat verildi tar•fından neşredilen bir tebliğci<> rnerika limanlannda bulunan mec- .. a' em 

1 
r p o r u 1 - o yendi 

~bğ, be:JanoHa, garb yon kümlnd• deniliyor ki: mu tonaj• 120 bin ton tutan Yugos- İzmir, 19 - Milli küme deplas - e müsabaka çok hlklm bC- oyun-
\ nan takriben 

120 000 

tonl ..... Yu- Çunking 19 (A.A.) - Sovyetler 
1 

dü 
1 

lav ticaret gemılerini Yugoslavya man maçlarını yapmak üzere şeh 1 Galatasaraym 5 _ 0 gala·ı't11et='-
..... li h .. k. ı· ç· e Sovyet yar Millet ve öev et .. şman arının h · k • . . 1 ııu J LR: ~v vapurunu cnııı•terek dava~ya Bır ği u ume ı, ın ed 

1 
. h u umeti namına 1ngillereye te... rımız-e ge en Galatasaray - Fen -

1eticelenmiştir. 
•-"' s etmek sureuıe Yug"'1avyanın dnnmın evam e ece 1 zır!•makla , lduklannı h•ber alan "". e mıştır. Bu gemıler, mutte!ık- a çe talum an bugün Alsancal ikinci maç Fenerbahçe ile Altay 

Peşla fUIUl ııöyliyeyim ki, bea 
tarih değil, batta tarihi roman da 
deiil, doğnMlan doiru> a roman 
- beş buna rGm&D da denemez -
büyük bir hikiye ) aııyorum. Şim· 
.Uye kadar Bekri Mustafa hak.km· 
tla okuduğum, da) duğuın birçok 
fıkralardan, hiki.yelerden sezip de 
edinebildiğim kanaatlerime göre, 
fakat zaman, mekan ka) dctwedcn 
ve m~mkün olduğu kadar, mun). 
yen bır zaman ve mekana göre de· 
kor ıösterme.den, fazla tabir, L.~h· 
lah, live, lehçe kullanmadan, ) al· 
nızMustafanın şahsıl etini, karak· 
teriai kollıyarak, canladırarak hu· 
... YIWYOl'lllll. Tahii diğer isim ve 
plasiyetler de hep bu esasa cure 
caaladırılmıt tiplenl • Benim bu 
romanım izerine baııları da gcli-

~ - , d d ğ' hakkında bir takım t hiş hareket erı a - r t . b h l 

~~ı ingiltereye ;rardıtnda bulunaeagı Çinin Moskova büyük elçisi. Ş~o hükfunet buhin tedhi""ılere ve rın lerın hızmetıer:nde kullan:.lacak- stadında Altınordu \~ Altay ik tak ~ları arasında yapılmış ve Fe 
-.. soyicmi"tir. Litzi ı:asıtasile temınat vennıştır. "'~ tır. karşılaşmışlardır. 2 ı 1. "' l f ·ı t v ların gıı.lenen şefler.ine haber ve- 'lı:?r - ga ıp gelmiştir . 
... l!ırleşik Amerıka ile Cenubt ve mer- Büyük elçinin Mo oto ı e yap ıgı Bu suretle Yugoslav mukavemet Günün birinci karşılaşmasını G. Ankaradakı· maçlar 
... h kk d ki tam rapor rir ki, ıçlimai mevkileri her ne o- ·· h 1 

:zJ Amerika limnnlarında bulunan Yu görüşme a ın a . ' ve muza ereti de ortadan kalkt•.k- atasaray - Altınordu yapmışlar, 
ı ç· h .. k. etinin clıne lursa olsun derhal idam olunacak-

b

o lav vapurlarının Fotiç'e ı·ıbl olduğu dün akşam ın u um tan sonra Balkanlarda ) alııız İngıl-
•ldirilmelttcdir. ı:asıl olmuştur. lardır. Mill.ct, çalışmak ve iyileş- tere İmparatorluğu ve Yunan as-

, ç ki ı ·hiyettar mek için asayiş ve sükfınet istiyor. k ı · Al 
li'otiç §unları ilfıve etmMir: Ruzvelt in un ng sa a er erı man kuvvetlerile karşı 

" mahfillerinden öğrendiğine göre, Millet menfaatlerinin kendi geçi- karşıya kalmışlardır. İngiliz ve 
<- Yugoslavya, ordularının mağl''P tl B' cı· ı'htı'raslarıı1dan us" tu"n olduguv nu y olma u Çin büyük elçisine, Sovy~ er . ı~- · unan mukavemeti, cephenın şid-

Siyam ile Hindi· 
çini arasında 

de sına ragmen mıh\ ere karşı mlica- liğinin Çine karşı .olan sıyasetının anlamıyanlar unha edilecektir. dctle tazyikine ra&'YTlen, Almanlara 
\'leye devam edecektir. SOll iki hafta, Sovyet _ Japon bitaraflık paktın - Bu hususta hükumet, devlet ağır zayiat verdirerek devam et-
\lgoslavyanın medeniyet davasında de dan müteessir olmadığı ve Sovyet menfaatlerini veya mevcudiyetini mekt d' H d dd • 

:'.'."""""'"" milşlorok muoadclesine • ır. u u a yıne çar-
.. , tak' hükumetinin Çine yardıma devam tehlikeye koyacak bir takım cina- Alman ı-esmi tebliğine göre, o- ld 

in.in ancak ılk safhasını teşkıl edecegi teminatı verilmiştir. yetleri idamla cezalandıran ka - limp dağlar;nın iki tarafından ya-' pış r •. a r o u 

Ankara 19 - Günün birıncı müsa 
bakasını İstanbulspor - Gençler -
birliği yapmışlar, müsabaka 3-2 ts
•anbulsporun galebesile neticelen
miştir. 

İki!'ci karşılaşma da Beşiktaş -
Demırspo!' arasında idi. Çok çetin 
bir oyundan sonra BeştktaşlıJarl-0 
cıalip geldiler. 

~er. Yugoslav kralı, huki'ımcti ve mll- Çinin Moskova büyük elçisinin nunun hükümlerini hatırlatır. 1 ta ruz1 ı B k k l& A.A.) R"yt U rnih\•crın yukledlgı harbe de\•am pı an ar ar netıcesınde, Al- ang o \ - o er: tdccekıerdir.> raporu, Çunking'de hükumet 1i - Bükreş 19 (A.A.) - Rador ajan- man kuvvetleri Tesalya ovasına Sıyam ile Hindiçinı hududunda 
derlerine okunmuştur. sı bildiriyor: inerek Larisa·yı (eski Yenı chir) yeniden gerginlik başgöstermiştir. 

Fransada Al-
( Takungpao Çin gazetesi, Japon- Paskalya münasebetile başvekil ~g~l et~le~d~r. İngiliz resmi teb- Siyamlılar, Fransız kıt'ala:mı Si-

Liseler arasında bir müddetten- :yor, bana Bekri l\1u.tafa hakkında 
beri devam etmekte olan fut bol birçok şeyler anlatı) orlu. 
ampiyonası maçları bugün sona lluır sarası gelmişken §Unu da 
ermiş ve Haydarpasalıla=. Darüş _ 14i)liyeyi.m ki. bu roman dola) ısi
şefakay~ ı-o mağllıp ederek lıse _ le Bekri Mustafa hakkında bana, 
ler futbol şampiyonu olmuşlardır. anlatılan &o~. i1?, üç h~ka) e ve Cık· 

Haydarpaşalılar lise -
ler şampiyonu oldu 

yanın, Sovyet - Japon paktının ak- general Anlonesko radyoda söyle- ligmde ıse butun taarruzların pus· yam toprağına akın yapmış ol -
dine rağmen, cenubi Pasifikte fa- eliği bir nutukta milleti ittihada kü~üldüğü. v_e Almanlara b~yü.k makla itham ~iyorlar. 

man nüfuzu 
aliyete geçmiyeceği ve Çinde de davt!t etmiş, orduya her ihtimale l zayıatv ve~dı:ı~erek birçok e~r de Siyam gazetelerine göre, Hin -
büyük taarruza kalkmıyacağı fik- ... arşı hazır bulunmasını bildirmiş alındıgı bildırıl:°1ektedir. Llrısanın d1çini kuvvetlerinin tahrikçi hl -
rindedir. ve affa layık olanlann serbest bı- zap~.na ~~ir dığer kaynaklardan d.iseler çıkarmaları ~ine hudut-

F tansanın milletler ce 
rniyetinden aynhşı 

llankörlük sayı 1 ıy o r 

d 
rakılacağını vadeylemıştir. t:~ ıt edıcı haberler gelmediğine t<ı çarpışmalar olmuştur. 

Avam kamarasın a '!vre Alman resmi tebliğınin ihti-
yat kaydıyla teliıkkisi icap etmek- Ziraat makinelerinden 

azami istifade 
londra, 19 (A.A.) - Reuter ajansı

llın dıplom:ıtik: mubarrlrl yazıyor: 
l'ransarun mllleUer cemiyet.inden ~ 

~l ek kanın en bUyük bir nankörlil

~~n delilidir. Hıç bir memleket kendine 
11Il!t1er cemiyetinden Fransa kadar 

Gerer, kudret ve i Ufnde temin ebnemil 
tir. Fransa umumi kiitlpllk üzerinde 
t ' eırkaliıde müessir olmuştur. 1932 den 
~rbin başına kadar milletler cemiyeti 
llnıumı Mtibl Fransız JdJ ve milletler 
Cemiyetine kal'P tevcih olunan başlıca 
ithnnı Fransız .ıyuetıne alet oluşu idl 

Mamafih Fransayı takbih etmek pek 

Goğn.ı olmaz. Çünkü bu karan ne ken
'6.ıginden ne de seroestOe vermemwur. 
l\u karar, Amiral Darlan'm ne kadar 

.\1.'llan nüfuzu altında bulunduğunun 
)l!Jli bir nişanesıdlr . .Almanya, nüfuzu
~u kullanabıldıği her memlekette, mll
etlcr ecmiyetilc alaknsını kesmesinde 

Çörçil beyanat· 
ta bulunacak 

Hitler bir beyan· 
name neşretti 

Londra 19 (A.A.) - Röyte=in "Ôn.. .. d k • 
parlamento muhabiri bildıriyor: umuz e ço çetın 

Paskalya tatiUerini müteakip A- . bir harp senesi var 
vam Kamarasının yapacağı içti - . . " 

da, 
~ .. ..uekil Çör"il Avam Ka- Berlın 19 (A.A.) - D. N. B. bil-

ma UUj'' Y , di . 
marasında son defa söz almasın - rıyor: 
danberi vukua gelen hadıseler hak Hitler, Alman kmlhaç cemiye -
k•nda beyanatta bulunmak niye - tine ikinci yardım senesi münasıe
tindedir. Tesbit edilen muka:-rera- betile Alınan milletine hitaben bir 
ta göre, Avam Kamarası Çörçilin beyanname neşretmiştir. Bu be -
beyanatı üzerinde müzakerede bu- yannam~e bilhassa deniliyor ki: 
lunacaktu. Fal.at, vaziyet aydın - c- Önümüzde ~k çetin bir 
lanır aydınlanmaz. bütün gnapılar harp seneai var . m n m · e -
mümessillerinin iştirakile ha:::p va- tinin, hurriyeti ve istikbali için 
:ıiyeti üzerinde umumi müzakere yaptığı bu en büyük savaş ta bu 
yapılması mutasavverdir. sene tarihi bir ehemmiyeti haiz o

lacaktır. Tarihi kararlar verilecek
tir. Fakat evladlarile yeniden if
tihar edecektir. Onlar bu kahra -
manhk devresinde gelecek Alman 

Leon Blum'un karısı 
kaçarken yakalandı 

tedir. 
Atinadan gelen bir haberde, cep

henin merkez kısmında bir yarma 
hareketı yapıp Meçova'yı zapteden 
Alman kıtaatmın, Yunan kuvvet
leri tarafından yapılan mukabil ta
arruz neticesinde geriye püskür
tüldüğü ve M~'nın istirdat 
edilip cephenin düzeltildigi ibildı-
rilmektedir. . 

Yunan Başvekili Korizis'in ölü
mü bütün Yunanistanda büyük bir 
teessür uyandırmıştır. Kabineyi 
teşkile memur edilen Konstantiıı 
Koçyas millete ve orduya bir be
yanname neşrederek sonuna kadar 
harhe devam_edı1ece ini ihildir~ 

Ankara 19 (İkdam muhabirin -
den) - Amerikadan getirilen zi
raat makinelerinden memlekete 
vasi mikyasta fayda temini için 
geniş bir kadro hazırlanmıı: ve Hey 
ti Veldlece tasvib edılmiştir. Bu 

kadroda iki bölge reisi, üç reis mu
avini, üç makine şeıfi, on iki ma -
kine kontrolörü ve 26 grup amiri 
vardır. 

tir. Kabineye bizzat Kral riyaset 
edecek, Koçyas muavin olarak va
züe görecektir. 

Bagb SARAY 11•-•••da 
Bütün İstanbul halkım cezb M teshir edea 

GRET A GARBO'nun l.star gostermıstir. Bunun sebebi yalnız 
ıte!l tler emiyetinin Vcrsallles muahe-
11 nin bir parçası oldugu değil fakat 
ıı:;ensiplcrinin de Nıızi ııkıdelerine her 

kt, da muhalif oluşudur. 
Ci~lleUer ceıruyeU nizamnAmesl mu
be nce Fran nın iki sene e \rvelden ba
llar vermesi Uı.ı.ım gelir. Fakat Anııral 
ili rlan•ın b5ylc cylcrc al ·ırış edeceği 
U:heUdlr. 1''r:ınsarun milletler ccmiye
?rıederı çıkma ı bu cemiyehn hemen be
~· lilrnesl demek-tir. Şımdı artık bu 
t_ ~•Yete dahil yegdne buyilk devlet 

Paris 19 (A.A.) _ D. N. B. bil _ nesillerinin yaşamasını temin için 
hayatlarını feda ediyorlar.• 

diriyor: 
Eski F=ansız başvekili Leon HİTLER 52 YAŞINDA 

MELWIN DOUGLAS ile beraber yarattığı 

Dilü Rejisör EBNST LUBITSCH'in pheaeri 

Blum'un zevcesi ve kızı hududu 
geçmek isrerlerken İspanyol polisi 
tarafından yakalanmışlar ve Fran
sız polisine teslim ~işler~ir. 
Bunlar Perpignan hapıshanesıne 
sevkolunmuşlardır. 

Berlin 19 (A.A.) - Hitler, ya -
rın 52 nci yıldönümünü kutlıya
caktır. Bu yıldönümü bu sene, hu
susi merasime vesile teşkil etmi -
yecektir. 

GÜLMEYEN KADIN 
Türkçe sözlü müstesna filmini gidip görünüz. 

Barin --.& 11 t1e tı-nıDMlı mM1ne. 

"<llil~recıtr. 
--~---•••••••••••••••••••ı• *1••••••• Senenlıa en shel ı biiTök rtJmln l~n hazırlanan ma... prosram 

Bugün S Ü M E R Sinemasında Bugün L A L E. de görünüz. 

BARTBAR.ASTANV'YcK'in 1- AŞK UYANIRKEN 
İsveç'in yeni ORETA GARBO'su 

lloUvu4'wıenıüzel~== =BEN&Y FONDA AS S J A N Q R 1 S 

2 - ÖLÜM VARIŞI 
FRED MAC MURA Y 
ANN SHERIDAN'ın 

ZÜPPE KIZLAR 
h P'r-amızca sözlQ zabıta ve aşk ti.bnini görünilz. Bir kadın 
.................. ka.lbıindeki entrikayı tasvir etmektedir· 

.. t •• ~ 

• B11&mı saat 11 de ıemJl;.&b _..,. 

....______~~~~~~--~----------------· 

( s--:ha:A;;N:Sıı öldürüldü? J 
------------·Yazan:M. Sami Karayel 

b Slultan Mahmud bu kararı der- 1 ke&.i) Darülfetva ve Eskisaray da 
a t • • •ttibaZ olunarak bura-

dı asctık \ e tamımini emreyle - babı asken 1 
1 ~~aha11 ·ta, vıla) ata neşrolun - da bulunan .cariyeler, hademe er 

dı ıze::-e bir çok suret çıkarıl - vesaire Yenı:saraya naklolundu 
· Bu vcchile bundan böyle ıe~ -

di A.sakiri mansurei Muhamme - hisH\mlann konaklarında vazife 
~'ie seraslrerliği Ağa Hüseyin pa- \yapmaları geri alınarak ~adlol~ 

a ve eli, •-·--'-ul .kazauer erı 
d n retı dahl Saıb efen - ve Rum u~ 
S e \'erildi. Hüseyin T\!l~a derhal de bir yere toplattırıluuş oldu. 

ll,e) ın r-y h orken bır yan-
' k anıyeye giderek muallem Bu, işler yapı Y . . 
~~r Yazılmasına başladı. dan da ele geçen yenıçerıler ya -

dev ~h Davud, Sultan Sellin kalanıp idam olunuyordu Del -
tah~ınde yuzbaşı olanlardan fb - Iallar sokaklarda şöyle bağırıyor -
l'irı. 1-:ı~e. Osman ağalar binbaşı ta du: k lktı. AA-

1\.t ı diler. _ Yeniçerilı"lt namı a _ 
~e tetne~danının ismi Ahmediye - kiri Mansurei :Muhamın~?iye ya _ 
danı bdıl (fakat daha hala Atmey zılıyar. Ehliırz olanlar dü~kinla 
Şeh denflır) ve eski odalar denip nnı açsınlar, ıevkethl padışahımı-
ı.. Zade c · · tsinl •ı~la.r amıı karşısında bulunan za dua e er ..• 
dukk~ dahi yıktırılarak yerine İkindiden evvel SadraZam ılee 
~la an ve han yapılmak üzere Wıik ve sabık şeyhisl~mlar, . -
l\t::hnıed vakfına geçirildi. ma, ricali meınurln livayi şerifi 

apısı (Yeniçeri atası mer- Sultınahmed. ~ alarak 

Bu filmde aşk için ıözyaşı dökm... Saadet icln 
ıztırab çeken her kadının Umidslz hQlyalara koşan 

her ıencln hayat romanını yaşattı. 

iaveten: En son ıeıen TURKÇE BRİTiŞ JURNAL 

Vak'alardan eıırarım. •. Cearetten kudrethıL .. 

Kahramaolddan atefbll alan b(qilk t.Umleri.. 

BU O tt N 11uı1 11 .. ' dMMr _...._ 

tekbir ve teblil ile Yenisaraya gö- den zaptolunmakta idl Evveli 111 
wrdüler. hususu ref eyledim. Minbaad 0 

Sultan Mahmud, livayi şeriıf or malwlei muhallefat alınmasın. 
ta kapıdan gırince yolun ortasın- Sair mehamı umuru adliye ve me 
da karşıladı. Sadrazamın elinden salihi hayriyeyi sizler mütalea ve 
alarak Babussaade sakafı altında müzakere ile arz ve inha ediniz. 
taht kurulan mahalle dik\i. Etra- Ben de tesviyesine müsaade ede -
fında nobet beklemek üzere zü - j rim. Her hususa ikdam ve ihti _ 
1üflü teberdaranı h~adan kafi mamın mevsimidir. Umuru mül
mıktarda efrad konuldu. Zemini - kiyenin tesis ve tensi.kınedek cüm 

renk renk kalıçeler vaz'olun - lenız dairei hümayunda aram e -
duğu gibi mahalli mahsusuna vaz- diniz. Kalben ve kalıban bir ola -
edılınceye kadar daima öd ve an- lım.• 
ber yakıldı. Kur'anı Kerim oku - Ve, bundan ~nra da mazulini 
narak cemaatle namaz kılındı. meşıhatin akran ve -emsallerile 

Sultan Mahmud, pek ziyade sa- görüşüp diledikleri yerlere gıtme
mııni davranıyordu Sancağı Şe - lerine müsaade etti. 
ruin vaz'ını miıteakip erkanı sal- Kibarı ulema ve devlet erkim sa 
tanatı toplıyarak muvaffak'yeti rayda kaldılar. Kendisi de saray
hazırayı takdiren bir nutuk söy - da üçüncü yeri denilen sılahdar -
ledi: lara mahsus bir kaç odadan ıbaret 

cZümrei hasirenin yüzünden dairede kaldı. 
Devleti Aliyenin müptelA olduğu Sadrazam ile rical ve memuri -
masa=ifin cebri noksanı zımnında 1 ne orta kapı ile babı hümayun a
beytülmali müsllmin ile kat'iyen 1 rasındaki meydana çadırlar ku -
münasebeti olmıyan ve menasıbı ruldu. 
divaniyede istihdam olunmıyan Babıaliyi basan nakilci Mustafa 
1re.unm muhallefatı canıbi miri - Kocamustafapaşada bir karının 

evinde ve sepet sandığı içinde ki
lklli olduğu halde yakalandı. 

Nakilci Mustafa, şerir bir ye -
niçeri idl Sultan Mahmudun hu -
zuruna getirildi. Sarho§ Mustafa 
ile Tornacı Ömer, Kafr!"ci Baba. 
Dağlı ve rüesadan b».ıları dahi 
tutularak birlikte 1ıdam edildiler. 

Kırk iki gün zarfında binlerce 
kişi idam olundtıju gibi yirmi bin 
den fazlası da zannaltında bulun
duklanndan sürülclü. 

Yeniçeri sathyanlann hakların
da idam kararı verildi. Boğazlar 
yamaklarından asakirl mansureye 
girenlerden maadası memleketle· 
rine göndenldl 

Sultan Selim vak'aıında liğvo
lunan topçu tilfekendazları tec • 
dıd edildi. Şehzade camii civana· 
daki k~lada oturan ve yen.içen 
şubelerınden olup odun hizmetine 
memur olan acemi oğlanları sınıfı 
lfığ\· ve zabitlerinin İs~I 
ağası ünvanı ref'edilerek hatap e
mini denildi. 

(1)91tı ftl) 

Muallım Mektebi - Taksim lise- ra orta1a. mdümce bır mesele çı
si arasındakı müsabakada da Tak- karıyor. kı, o da Mu,taianın yaf8-
sim lisesi takımı sahaya çıkmadı _ dı~ !8"h ~e ~--n ile semti mcse
ğından Erkek Muallimler hükmen l~sıdır. Şimdıye kadar pek çok 
galıp gelmişlerdir. J ~~ler Bekri Mustafanın Dör-

1 
duncü Murat zam.aııında yaşamı 

stanbul lisesinin v_e hatta Dördüncü Muratla bir~ 
spor bayramı lık~e bazı se.fe.rlere iştirak etmij ol· 

dugunu anırlardı. Halbuki son 
Dün öğleden sonra saat 15 te is- dinlediğim birkaç fıkra \'e hikiye

tanbul Lısesinin spo:- bayramı Fe- elen enuıı, Dördüncü l\lusta[a ile 
nerbahçe stadında büyük mera - Saltaa Mahmut devrinde ) qamıı 
simle kutlanm~tır. olduğa anlaıihyor. Mustafa hak-

Merasime geçid resmile başlan- kında en aoa emncliiim malumat 
mış ve bütün talebe ile stadda ha- da şudur: 
z~r bulunan binlerce kişi hep bir llntafaaa Clzım iıamindeki bir 
agız?an İs'ikla.I Marşını söylemit- arkdaşı, hem tle nlt'a, macera ar
lerdır. Bundan sonra spo:- müsa - k .. daşı, bundan kırk ,ene öntt tam 
~a.kalwna başlanmış ve talebeler yih oa bir ~aşmda iken ölmü tür. 
yı dereceler almağa muvaffak ol- Bu adam Eyüplü imiş ve Mustafa 
muşhrdır. da herkesln bildiği giDi Alnrkapı-

1 ela değil, Eyüpte oturunnu .. bun-
K amOr navlunlen ... kı .... lurk bet 711 1mce ... a-

tesbit edildi :wnla giriplp eaun, Mustafa ile 
birlikte pçir4.ilderi maceraları 

Ankara, 19 (İkdam muhabırm -
den) - 16 Nisandan 1 Ikınc tcşri
ne kadar, maden komurü havza -
sından iskelelere nakledilecek 150 
tondan yukan kömiderm azami 
nakliye ücretleri Koordinasyon 
Hey'eti tarafından tesbit edılmiş _ 
tir. İstanbul için ton başına 215. 
İzmit havalisi iskeleleri için 225' 
Bandırma, Çanakkale ve havalW 
için 235, Ayvalık ve izmır için 
245; :&msun için 265, Karaburun, 
~thıye ve Antalya için 275, Hopa 
tçın 325, Mersin ve İskenderun için 
350 kuruş azami naklıye ücreti tes 
bit o~unmuştu~ Kok kömürü için 
bu fiyatlara yüzde yirmi zam ya
~ılacak, harp sigortası. ve plotuz 
uc.relleri bu navlunlara ilave edi
lecektir. 

Cizam•a keatli ağzından dinli) en 
adam hili saidır. Bu adamın adı 
ve sanı şudur: Fenerde kösele tüc
carı, Aksarayh Köseeğlu Ke&lan· 
tinidis ... 
Şu halde Dörttii.acü Murat tlevri 

nerede kalı1or? Hem Dördüncü 
Murat devriade dehşetli rakı ve 
tütün yuağı varken Bekri Mustafa 
IUISll olayw tla Amıaaltı terbetha· 
neleri de.ilen aelitin mey'banelu
le Balıkpazan demlaaneleri d 
f
• L • 8 
?'•. a~y~r! Evliya Çeleltinia ye

tlincı cilcliade Bekri Mutafa icia 
inbat eWuğanu seyliye11 Miiair Sil 
le7J11aıt Çapa• ve •yni fikirde olan
lar, •can ku ne buyururlar 
~oksa tarihte Bekri Mustafa bi; 
değil de, lairkas tuıe miclir? 

O•mm1 Cemal Knv91f1 

TÜRKiYE CUMHURiYETi 

ZIRAA T BANKASI 
ltmulut tarihe 1888. - Serma yesi: 100.000.000 Türk lirası. 

Şube ve ajana adedi: 285 
Zirai ve ticari her neri banka maameleleri 

Para biriktirenlere 28,800 lira :t.--=-- • ._.,....7'11 "Yel'l)Ole 

LJraat Benrumcla .nnnouaıı ve 1hbarsız taaaıuf aesap.. 
1annda en az 50 liran bulunanlara senede 4 defa çekilett.k 

tur'a ile apğıdalri pllna ;töre mamiye datıtııacaktır 

C A. l.'M Anlık .. ,f'eO L.11111 Aclet 5f lirahk ~:- L. 
4 ı. 511 • 7'Nt. 
c • 250 ,. ı,eoe • 128 • • • uoo • 

• a 181 a ~- • Hl • Z8 DİKKAT· • 3,ZIO • _ · 1:f esaplann<ia1d paralar bir sene içinde 50 lira. 
dan. qağı duşmıyenlere i.kramiye çıktığı takdirde % 20 fazla. 
.U. wrilecektir. 

K.ar'alar eenecle 4 defa t 1 mart ıııı · Eyleıl ft ı ı BiriDcikinun • . ' .ra~ı:1ran 11 
tanlJerincle \d· 14 ektir. 
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SAYFA -4 

Müttefik cephe 
dayanıyor 
(Baş tarafı 1 inci sayfada) 

Atina 19 (A.A.) - Atina rad • 
yosu, Yunan - İngiliz kıt'alarının 
fiddetli Alman hücumlarını dur -
durmakta d-evam ettıklerini bil -
dırmiştir. Muharebe meydanı Al
ınan ölü ve yaralıları ile doludur. 

Spiker sözlerine şöyle devam et· 
mıştir: 

Yunanlılar Almanları şiddetli 
bır mukabil hücumla, Kalambaka
nın şimalinde Grebena mıntaka
sınd ageri püskürtmüşlerdir. Ma • 
kedonya cephesinın merı<cz L>Ol
gesi olan burada Almanlar, merkez 
ovasına girmek maksadile dağlar 

Amerikan yardımı 
(Baş latalı 1 inci sayfadaı 

dalarına kadar iki bin millik yol bo:;..ın· 
ca elli kadar destroyerden bir karakc 
lar serisi tesJsini i~tihdal etmektedir 
Bu destroyerler 1 kendi aralarında o tar 
da vazife taksim edeceklerdir ki kırı 
tanesi daima nöbette kalacak, bu eşna 
da geri kalan on destroyer de ya mah 
rukat ve kumanya almak üzere liınand. 
ve yahut karakol mcvküne yolda bulu
nacaktır. }fer destroyer, elli mil kada. 
uzunlukta bir deni;t: yolu mıntakasınd. 
karakol gezecek ve bu m1ntakayı he 
gün on defa dola~abilecektir. 

Bu plAnı ileri sürenler, bu suretl 
İngiliz. ticaret gemilerinin yalnız lilyık, 
veçhile himaye edilmekle kalmayaca
ğını, fakat ticaret gemilerinin bir kafile 
teşekkülünü beklemeksizin derhal ha
rekt etmelerini mümkün kılacağını da 
söylemektedirler. 

Yeni Yunan ka
binesine Kral 

riyaset edecek 

Afsıkada 
(Baş tarafı 1 inci saı·faı: . 

den birçok esir alınmı.,,tır 
Kahire 19 (A.A.) - Ortaşar 

İngiliz hava kuvvetleri tebliği: 
(b4ş tarafı 1 inci sayfada) Libyada: İngiliz ve Avustr;ly< 

ıfade ederek bütün Yunan mille- bava kuvvetlerine mensı·- tayya 
ini ve altı aydanberi y n . • reler, dün mütemadiyen, düşmaı 
fıhlarına şan ve şeref k~a:;ır~w · motörl!i cü~üta~.larına ve asker: 
lan ve mü.;kül şartlar altında d<. ahaşşudlerıne hucumlar yapı:ııış -

msaıs . ··. d 1 . k h !ardır. Aralarında bazıla!ı muhıır • . ız rr.uca e eye aynı a ra - .. .. . . 
· · nlıkl d d ük. 1 matla yuklu olan bırçok otomobı 
ıi:t a evam e -en m emme . . . ~ 
"tınan k t' ı ı· 1 - k ahrın edilmış vevahud hasara ug 

ı a arını se am amagı en t 1 t 
b . .f b·ı· . B .. ra ı mıs ır. me ır vazı e ı ırım. u muca-

!elenin 28 Teşrinievvel 1940 da ol- Diğer cenhelerde, ta,>varele::i -
!uğu gibi sonuna kadar ayni sa· miz, düşmanı hırpalamakta devarr 

'mi~lerdir. 
·iyet namus ve güzellikte devaır 

arasında cepheyi yarmak istiyor- =====---.,,==---

'.mesi için hükumetin namuska -
ane bir surette elinden geleni ya 
acağını orduya ve millete temin 
~erim. ' 

Yugoslavya 
Kralı Piger ·lardı: Yunan ltlt.'olan•bu bölgede 

Almanlar üzerine bilhassa kuvvet
li bir tazyik yaparak, bu Yunan 
taarruzu neticesinde bir miktar 
geriye çekihniye mecbur etmişler
dir. 

Cepheden gelen haberler, askeri 
vaziyeti müttefikler baıowından 
ıayanı memnuniyet olarak göster
mektedir. 

Almanlar fevkallide ağır zayiat 
vermektedir. Makedonya cephesin. 
deki muharebe meydanı Alman ölü 
ve yarWarı ile doludur. Avustu
tralyalılar ve Yeni Zelfındalılar, 
Almanlan geri püskürtürken gös
terdikleri parlak maharet ve şeca
atle bergün temayüz etmektedir
ler. Bunlar, Almanlar arasında pa
nik yapmaktadır. 

Arnavutlukta, İtalyan hücumla
n, her zaman mutat olduğu gibl 
geri püskürtülmüştür. 

İNGİLİZ TAYYARELE
RİNİN FAALİYETİ 

Atina, 19 (AA) - İngiliz hava 
kuvvetleri umumi . karargAhı teb
liği, İngiliz bombardı.ınan tayyare
lerinin fena bava şartlarına rağ
men, cuma günü mütemadi ııuret
te düşman münakalatına ve kolla
rma hücumlar yaptığını bildirmek
tedir. Bombaların birçok mot&rlü 
nakliye vasıtaları tecemmüleri a· 
rasında infilak ettiği g<irillmüştür. 
Ayni zamanda İngiliz avcı tayya
releri, taarruzi keşifler yapmıştır. 
Tayyarelerimizden iltisi üslerine 
tlönmemiştir. 

YENİ MÜTI'EFİK CEPHESİ 
Kahire 19 (A.A.) - İyi haber 

alan Kahire mahfillerine göre, Yu 
nanistan ceph<!sind<! vaziyet ciddi 
olarak lı:almakla beraber, verilen 
IOn muharebelerin neticeleri şa -
yanı memnuniyet olmuştur. Po • 
lonyada ve Fransada karşılaştık -
larından daha fazla hava kuvvet
leri mukavemetile karşılaşan Al • 
manlara ağır zayiat verdirilmiş -
tir. 

Yunan ve İngiliz kuvvetleri, şim 
di., Ege denizinden Adriyatik'e ka 
dar kesiksiz ve mütemadi bir hat 
teşkil eden mevziler işgal eylemek 
ledirler. Dağlık arazide ;!40 kilo -
metre uzunluğunda olan bu hat. 
Almanlar için, muhasematın bida
yetindenberi mücadele mecburiye
tinde lı:ald:ığı en dar esas cepheye 
teşkil etmektedtl'. Müttefik ordu -
lar adedçe faik kuvvetlere karşı 
mücadele mecburiyetinde bulun -
malda beraber, düşman, cephenir 
nisbi darlılit ve arazinin güçlüğü 
dolayısile Fransada olduj;u gib' 
darbe taktij!ini kullanamamakta -
tlır Ve bu esnada, müttefiklerin. 
hattı. tam ve sağlam olarak kal -

~aktadır. 
Berlin 19 (A.A.) - Alman or -

duları başkumandanlığının tebliği 
18 Nisan saat 12 de Sırbistan 

harp sahnesinde muhasemat som: 
ermiştir: 

Yunanistanda harekatta bulunar 
kıt'alar, hücuma devam etmişler v< 

Pindos'un şimali şa~kisinde dağlık 
mıntakayı geçmişlerdir. Olimposur 
iki tarafından yapılan tazyikte 
İngiliz kuvayi külliyesinin dilin -
darları mal:hip edilmiş ve kaçma] 
ta bulunmuştur. Dağın cenup ge
çidleri, şiddetli muharebelerle zor
lanmış ve T.esalya oııasında •mü. -
bim münakale yollan iltisak nok
tasını teşkil eden Larissa alınmış
tır. Dağcı kıt'alar, Olimpos dağı
cın zirvesine Alman harp bayra
lmı dikmişlerdir. 

Fena· hava şartlarına rağmen , 
bava kuvvetleri, Larissa mıntaka
sında ve Yanya - Narda yolunda 
l!tli <man kollarına hücum eden mu 
tıarebe filolarının faaliveti ile, or
ftıı harekatına müzaherette bu -
lunmuştur. Yunan tayyare mey -
41anlarında beş tayyare yakılmış -
tlr. 

Halkis limanında, muharebe tay 
yareleri, cem'an 29.000 tonilato 
hacminde müteaddit nakliye va -
puru tahrip etmiş ve diğer bazı va
purları hasara uğratmıştır. 

Atina 19 (AA.) - Arnavutlu1'-

ta Ri=a mıntakasında Yunanlı" 
!arın yeni bir İtalyan taarruzunu 
püskürttükleri bıldirilmektedir. 

Yunanlılar mukabil taarruzda bu
lunarak düşmana ağır zayiat ve
dirmişler ve esirler almışlardır. 

ARNAVuTLUKTAKİ KUVVET -
LER GERİ MEVZİLERE ALINDI 

Atina Hl (A.A.) - Yunan basın 
nezaretinin sözcüsü, cenubi Yugos 
lavyadan büyük Alman kuvvetle-

n Makedonyaya girmesi üzeri· 
ne A..--navutluktaki Yunan Jot'ala
rmın yenl mevzilere alındığını ve 
İtalyanların bu rlc'ate mani ola -
madıklarını söylemiştir. 

LONDRADA DÜŞüNCELER 
Londra 19 (A.A.) - Ofi: Dün 

akşam, Yunanistanda ve A1rika -
daki askeri harekatın se/ri hak -
kında daha iyi bir intiba kayde -

dilmekte idi. Bu nisbi memnuni -
yetin sebebini teşkil eden esaslı 
vakıa, düşmanın Almanla=a Av -
rupanın diğer aksamında muvaf -
fakiyetlerini temin eden en mo -
dem hücum vasıtaları ile müceh -
hez bir çok güzide kıt'alarını İn -
giliz kıt'alarının parlak bir suret -
te durdu."lnası ve geri püskürtme
ğe muvaffak olmasıdır. Maamafih, 
memnuniyetin nisbi olduğu keyfi· 
yeti üzerinde israr edilmekte ve 
Yunanistanda vaziyetin vahim ol
duğu düşüncesi devam etmekte -
dir. 

Müttefikler için esaslı mesele, za
man kazanmak, mümkün olduğu 
kadar fazla zaman kazanmak ola -
rak kalmaktadır. Çünkü Hitler, 
seferi sür'atle bitirmek mecburi -

yetindedir. Aksi takdirde, bu se -
ferin fevkalade uzun süreceğini 

görecektir. Bu sebepten dolayıdır 
ki şimali Yunanis;anın dar va -
dilerinde İngiliz hava kuvvetleri 
tarafından yapılan harekatın ef -
kan umumiyenin sandığından çok 
daha büyük kıymeti vardır. Zira, 
bu mıntakalarda yollar, Flamand 
ovalarında olduğu kadar kolaylık
la değiştirilemez. Maama-fih şurası 
da malumdur ki askeri harekat ba 
ıis mevzuu olunca, Almanlar bü· 
vük hünerler gösteerbilirler. Buıi
lan dolayı, müttefikler genelkur
'Tlayının bir çok ihtimallere kar
ı koymıık mecburiyetinde kalabi
eceği şüphesizdir. 

Bu hususla alakadar olarak Lon 
Irada şu fikir ileri sürülmektedir: 
'unanistan ve şimali Afrika se -

:·erleri tamamile başka b~ka ma
•iyetl~rde olmakla beraber, Al -
nanların harekata, Graziani'nin 
•eçen İlkkanundan evvel bıraktı
' yerden yeniden başlıyabilmek 
'İn kullanabilecekleri kaynakla
., da nazarı dikka'e almak icap et
·.ektedir. Filhakika, eğer Alman
" Libyada 1400 tank ve asga~i 

n tayyare getirmişlerse, bu sırf 

ihyayı Mussoliniye iade için de
ldir. 

Tooraklarımızda kıt'alarrmızla 
anyana m.icadele eden İngiliz im 
1fatorluk kuvvetlerini de hara • 

·etle se:amlarım. Bu anda ölen 
kahramanlarımızın hatırası önün
de hepimiz eğilivoruz. Bunların a-
1sında iki başvekil bulunmakta -

dır. Onlara hürmetle vadediyoruz 
ki uğrunda hayatlarını feda ettik
leri vazife varıda bırakılmıyacak
tır. Bu vazife cephe ııerisindekile
rin olduğu gibi bizim de aklımız
dan çıkmıyacak ve hepimiz cephe
de gösterilen kahramanlık ve fe -
d..karlığa layık "lduğumuzu isbat 
•deceğiz.• 

BİR ASKERI KABİNE KURUL -
MASINA ÇALIŞILIYOR 

Atina 19 (A.A.) - Ofi: Sa!Ahi
yettar bir membadan ö~renildiğine 
!(öre, kral Jorj, bir askeri kabine 
tesisi maksadi:Le bazı yüksek kur
may subayları davet etmiştir. Baş
vekil muavini Kocias, mesai arka
daşlarının listesini henüz tevdi ey 
kmemlştir, 

HALK TOPLANTILARI YASAK 
Atina 19 (A.A.) - General Hris

to Kavrakos dün ak•am radyoda 
neşrettiği bir beyannamede A tina 
askeri valilieine tayin edildii!inl 
bildirmiştir. Beyanname şudur: 

llarbiye nazırının emrile Atina 
askeri valililiini deruhde ettim. 
Herkese, m ..nhasıran isi ve gücü 
'e meşgul olmasını, icap eden sü
kı1net ve inzibatı muhafaza etme-
sini ve bu suretle emniyet ve asa
vişin idamesine yardım etmesini 
tavsiye eyler!m. Halk toplantıları 

'iven yasaktır. Bu emre muha-
li har e enl 
verilecek'.ir. 

(Baş tarafı 1 inci sayfad ı) 

Yine öğrenildiğine göre, sabıl 
Başvekil muavini Maçek, Zagrcb 
dedir. 

Roma, 19 (A.A.) - Stefani ajan· 
sına göre, Yugoslav ordusunur 
teslimiyeti perşembe günü Bel
gratta Yugoslav Generalleri Yan
koviç ve Markoviç taraflarından 
imza edilmiştir. 

Berlin dönüşü 
İngiliz tayyareleri iki 
tayyare daha düşürdü 

Londra 19 (A.A.) - İngiliz hava 
nezaretinin tebliği: 
Bombardıman teşekküllerimiz -

den birisine mensup tayyareler, 
Perşem bP akşamı Ber !ine gider -
ken bir düşman gece avcı tayya!e· 
si, dönerken de diğer bir düşman 
tayyare•i düşürmüşlerdİl'. 15/16 
Nisan ~ecesi şimali Irlanda üze • 
rinde bava dafi bataryalarının bi!' 
(tiişmP'l bombardıman tayyaresi 
düşürmüş olduğu teeyyüd etmiş -
tir. Binnetice, o gece, cem'an 9 
düşman tayyaresi d"~ürülmüştür. 

Norveç açıklarında 
bir Alman vapuru 

batırıldı 
Londra, 19 (A.A.) - Hava Ne

zareti istihbarat bürosunun bildir-
diğine göre sahil te~il5.tına men
sup Blenheim tayyarelerinin Nor
veç sahili açıklarında bir düşman 
gemi kafilesine yaptıkları taarruz 
neticesinde 7000 tonilatoluk bir 

CENAZE MERASİMİ YAPILDI 
Atina 19 (A.A.) - Gazeteler, 

vazifesi basında ölen ikinci Yunan 
\,aşvekili Aleksandr Korizis'in ha- iaşe gemi.si. ~rkası a~evler. içind~ 
yatından bahsetmektedirler. 1 ve ~ tınılatoluk dıger bır g~~ı 
B:ıgün saat 13 de Atina kilise _ de sıyah duı:ıanlar çıkararak ııur

sinde Aleksandr Korizis'in cenaze atle batar bır halde bırakılmıştır. 
merasimi yapılmı.,,tır. Müteveffaya Vapurlardan birine on beş met
iş başındaki başvekillere mahsus ; re kadar yüksekten taarruz edil
merasim yanılmıştır. J ıniştir. 4 ağır bomba ortasına isa

S·ovyet siyaseti 
(Baı tu r.:ı 1 inci sayfada) 

tiyen !erin r d ~iatile hoşuna gide
mezdi. 

Pravda, biWıa.re İngiliz - Ame
r'knn matbuatının paktın Alman -
,;o,7~t münasebetleri üzerindeki 
-ı.uhtemel a:ksülamelleri h~kkı.nda
ki makalelerini tahlil etmekte ve 
~öy\e demektedir: 

bet etmiş ve şiddetli bir infilak ol
m~. İngiliz tayyaresi uzaklaş:r
ken pu vapur sol tarafına yatarak 
sür'atle batıyordu. 7000 tonilatoluk 
diğer bir iaşe vapuruna da bir 
Blenheim tayyaresi taarruz etmiş 
ve taarruzun hemen akabinde bu 
büyük vapurun arkasmı alevler 
kapladığı görülmüştür. 

ilk Alman esirleri 
Bombayda 

Bombay 19 (A.A.) - Dördü su
bay olmak üzere, l 7 kişiden mü • 
rekkep ilk Alman esiri kafilesi 
ortaşarktan Bombaya gelmiş ve 
bir üsera kampına gönderilmiştir. 

Sökeye beş traktör 
gönderilni 

Bazıları, paktın sanki Almanya
va karşı olduğunu iddia etmişler. 
<liğer baz:ları da bilakis bunda Al
man diplomasisiniıf bir tazyjkini 
\(Örmek istemişlerdir. Bu tefsirler_ 
den hiçbirinde hakikatin bir şem
.,,~~i bile yoktur. Londra ve Va
dngton, paktı Alman - Sovyet mü
,asebetlerinde ·bir gerginliğin ta 
kip edeceğini ümit ~ylemişlerdir 

Bu sebepten dolayı, Almanyanır 8u keyfiyet, bu müfessirlerin pus
nünakalilt hatlarının uzamas:ndar 'ayı şaşırdıklarını ve pek basit bir 

Söke 19 (A.A.) - Ziraat Veka
•e!i kombinalar müdürlüğünce gön 
ierllen beş traktör pulluk ve te -
ferrüatile beraber 10 makinist ve 
·ir tamirci Sökeye gelmiştir. Bü -
ün Sökelilcr ve bilhassa sey!Ap -
an mutazarrır olan çiftçiler hü -
-funetin gösterdiği bu büyük yar
hmdan dolayı fevkalade minnet -
..ar kalmışlardır. 

'oğan güçlüklere ve kolaylıkla sı 'ıakikati unuttuklarını ishal eder. 
ıe •benzin bulabilmek imkansız! Bu basit hakikat şu-Our: 
?ına nasıl karşı koymağı düşündü· Moskova, tamam ile müstakil o 
::U soruşturulabilir. an kendi siyasetini takip etmekte 

Atina, 19 (A.A.) - Son üç gür. ı·r. Ve bu siyaset, sulhü idame et 
çinde Yunanistan üzerinde 13 Al "Tl('Vf ve lhtrıat:n genişlemesini 
-nan tayyaresi düşürülmüştü • nümkün olduğu kadar mfıni olma 
)ört İngiliz tayyaresi kayıptır .. n istihdaf ey lenıektedir. 

-
Süngüler Parladı! 

<'aka! bu dört tayyareden lkisinir 
1ilotları kurtulmuştur. Düşürüleı 
Jüşman tayyareleri aras.nda bi 
·Messerschmitt 110•, üç •Messer 
schmitt 100., üç •Yünker 87• v 
:iç tane de • Yünker 88. vardır 

:viesserschmitt 110 ile üç tan 
:M:esserschmitt 109 u genç bir İngı 
iz tayyarecisi düşürmüştür. B 

;enç tayyareci daha evvel 8 Alman 
tayyaresi düşürmüş ve bir o kada 
da tayyareyi üslerine dönmelerint 
ihtimal olmıyacak derecede ağ: 
hasara uğratmıştır. Bu sefer dl 
muvaffakıyet kazanan d:ğer bi 
İngiliz tayyarecisi Yunan harbiniı 
'Jaşı.ndanberi 26 düşman tayyares. 
Jüşürmüştür. 

BOY OK EDEBi ROMAN 

Bu eser aşk, heyecan ve en güzel sah
nelerle dolu hayattan alınmış hakiki 
hadiselerin hikayesidir 

PEK YAKINDA BAŞLIYORUZ 

Istatüko mu? General Simoviç 
(Baş tarafı 1 ind saylı.da) 

sızlığını müdrik olarak, hürriye
" anlaşma Japonyayı Aksayı tini ve istiklalini müdafaa bahis 
arkta başka bir devlet ile harbe mevzuu olunca her ne tarzda olur
,iriştiği takdirde Sovyet Rusya ci- sa olsun çarpışmayı kabul icap et
.etinden emin bulundurmaktadır. tiğini biliyordu. Fakat milletin 
;öylece Tokyo kabinesi Vaşington- başka çaresi yoktu. Yegane ehem
a daha. vazıh. bir ses i.l.e konıı~a~i-, miyetli meseleyi, mukavemetin ne 
e.~ek b~r s~vı~eye yııkseltmışlı~: kadar zaman süreceği meselesi teş
.<>y.le sıyası hır -~ur~nıun busulıı kU ediyordu. Milletimizin azmi ve 
./aşıngtonu bugunku Anglo Sak- askerlerimizin muharebe kabili
,on - Cermen müsaraasma müda- yetleri dolayı.sile muharebenin u
ıalede daha ihtiyatlı bulunmıya zun sürmesi beklenebilirdi. Fakat 
ıcvkedecek bir im~ldir. Nitekim Yugoslav oıx!usunun teknik hazır
Jfüter Jfo~velt'in ı~.gi~tereye ya- lıkları derecesi, kuvvetli düşmanın 
pılacak esliba ve muhımmat sev· hazır!ıklarile kıyas edilince, çok 
kiyatının Atlantikte askeri kuv- dun ·bulunuyordu. 

(Baş tarafı 1 inci sayfada) 

vetlerle himaye edileceği hakkın
da kendisine atfedilen ve evvelki 
gün uzunca teşrih ettiğimiz beya
natı (sırf uydurma) diye tavsif ey• 
(emiştir. Soğuk ve sıcak duş ban
yosu devam ediyor demektir. 

Birleşik Devletler, zevahire ba
kılırıa, harp müstesna demokra
silere yardım düstur•mdan uzak
laşmıya mütemayil değildir. Sov
yet Rusya da Çine muavenette.o 
vazgeçecek değildir. Şu halde u
mumi manzarada bir durgunluk 
devri var demektir. Yalnız müsbet 
ve müteharrik Alman kuvvetleri
nin Mısır cepbe'linde ve Makedon· 
yada husule getirdikleri tahavvül
ler bu çerçevenin dışında kalmak-

Düşmanın bcklenmiyen hücumu 
kıt'alarım:zın seferberliği ve ta· 
haşşüdü tamamlle yapılmadan bi 
;i '"gafil avlamıştır. '.' M!it!efikkri
mizle herhangi bir askm organi
zasycn yapılmamıştı. Sanıma ka
dar bitaraflık siyasetine bağlı kal
mak arzusu ile, bu işbirliği hak
kında her türlü müzakereden te
vekki ettik. 

Hücum başladlğı zaman, nıüt.te
fiklerimiz, çok büyük arzular:na 
rağmen, bilhassa ihtiyacımız olan 

tayyare ve zırhlı cüzütamlarla se
ri bir surette yardımımıza gelecek 
vaziyette değildiler .• 

ısan 

ı ırak'ta 
(Baş tarafı ı inci sayfada) 

kolaylıklar göstermektedir ve 
İmparatorluk kıın·ctleriue 
kumanda eden İngiliz soba· 
yına boş geldiniz demek ve 
her türlü tertibatı almak sure
tile bıı İngiliz subayı ile işbir· 
)iği yapmak üzere bir yiik;ck 
subayı Basraya göndermiştir. 

Geçen harpte İngiliz •• 
Hindistan askerlerinden iyi 

hatıralar muhafaza etmiş 0 • 

lan mahalli halk İmparator· 

luk kıt'alarına hararetli bir 
hüsnü kabul göstermiştir. 

Bu bıucketin icrasında ırak 
makamlarının gösterdiği iş· 
birliği Londrada iyi bir intıb• 
yaratmış ve pek yakında ikİ 
memleket arasında daha nor• 
mal münasebetlerin teessüs 
edeceği ümidjni ı.:crmi~tir. 

İNGİLiz - IRAK MUA
HEDESİNİN DÖRDÜ~Ctl 

MADDESİ 

tadır. Hareket hakimiyeti Bedin- .-:•••••••••••• 

Londra, 19 (A.A.) - İınpa• 
ratorluk kuvvetlerinin Ba« 
raya muvasalatı ile alakadar 
olarak şu cihet batırlatılıııak• 
tadır ki İngiliz - Irak nıuah•" 
de5inin dördiincii maddesi 
mucibince •Bir harp takdirin• 

de ve yahut yakın bir barP 
tehlikesi takdirinde, Irak l{ra• 
lı, İngiliz Kralına, Irak ara• 
zisinde, demiryollarının, şe

hirlerin, limanların, tayyare· 
!erin ve münakale vasıtaları• 
nın kullanılması da dahil ol• 
mak üzere, elinde buhınall 
bütün kolaylıkları ve yardıııl1 

gösterecektir.. 

dedir. Göz Hekimi 
Yeni unsurlar işe karışmak için Dr.Murat Rami Aydın 

yeni hadiselerin çıkmasını bekle- Beyoğlu • Parmakkapı, İmam 
mektedir. Yeni bir elemanın ise sokak No. 2 _ Tel. 41553 
şimdilik siyasi ufukta belirdiği j Muayene ve her türlü göz 
yoktur. Binaenaleyh kısa bir müd- · amelivatı fıkaraya parasızdır. 
det için Pasifik denizinde ve U- •••••Iİllııiı•-mır 
zak Şarkta statükonun muhalaza.1====-----"=---=== 
sından bahsetmek bü•bütün boş !erini tesbite çalışmaktadırlar. Vu
bir iddia sayılamaz. Bütün dlinya kuat ile yüklü geleceği tebşir edi
Mısll' ve Balkan harekatının sonu- len ilkbahar hakikaten bu keha
na intizar eylemekte ve çıkabile- netleri haksız çıkarmamıştır. 

Öğrenildiğine göre, İmpaW 
torluk kuvvetlerinin muvasıısl· 
lalı, muahedenin bu madde 
mucibince vukua gelmiştir. cek ihtimallere göre siyasi veçhe- Hüseyin Şükrü BABAN 

~f\PARA ~ \ BAYAT YARIŞININ 
DİREKSİYONU DUR 

T. iŞ BANKASI 
Küçük tasarruf 

hesapları 

1941 ikramiye planı 
KEŞİDELER : 4 Şubat, 2 Mayıs, 

1 Agustos, S İkinc!tesrln 
tarihlerinde yapılır. 

1941 İkramiyeleri 

1 adet 2000 Liralık 
3 11 1000 ın 
2 it 750 u 

4 u 500 il 

8 11 250 n 

ı~ : 
300 u 

100 ,, 
50 • 
20 ,. 

= 2ooo~Lira 
= 3000- " 
= 1500_ " 
::::::: 2000.- " 
= 2000,- ,, 
= 3500_ 0 = 4000- " 
= 6000.-- " 

Günün Tenkitleri 
(Baı tarah 1 inci sayfada) 

kapatılmak istenen pencere bir 
hayal alemine açılan kapıdır. 
Dünyayı bu kapıdan görmiyc 
başlıyan çocuğun dimağı işliyor 

demektir. 
Çocukların öyle kuvvetli man

tıkları vardır ki, bunu sınıfta 
yürütecek olsalar belki kızılır, 
fakat sınıf dışında hayran ol
mamıya imkiıı yoktur. 

Bir gün bllfl sıfır numara ma
kine ile tıa~lı bir ilk sınıf tale
besine: 

- Hesaptan ae olruyol'SlUluz! 
dedim. 

- Toplama dedi. 
- 8 ile 4 lı:aç eder? 
- On bir. 
- İyi düşün." 4 ile 6 ne etler? 
- On bir. 
- 8 ~ 4 veya 4 ile 6 on et-

'7 mez mı ... 
Gözlerinin içi gülerek yüzü

me baktı: 
- Etmemesi laznndır eledi. 

6 ile 4 ün ve 4 ile 6 ı>ı n on etmi
ye hakları yoktur. Ancak 5 ile 5 
on eder, bu hak onlarındır. 

Çocu.k mantığını izahtan müs. 
tağnidir, halbuki biz mantığı
mızı uzun uzun izah ederiz de, 
yine de çok kere mantıksızlık
ların esiri oluruz. 

İDAl!rSİNİ BİUN İS BAHKAS ıNDll 
iKRAMiYEL.i HESAP AÇ.AP 

.:::::::::::::::::::::::=:==::::::==============~ 

;I inhisarlar Umum Müdürlüğünden 
1 - İdaremizin İstanbul Bira fabrikasında bira imal~tından meydal13_~ 

len ve 1/6/941 tarihinden 31/5/942 tarihine kadar birikeceği tahmin olıW" 
350 kazan küspe pazarlık usulile saWacaktır. b'" 

2 - Pazarlık 2/5/941 cuma günü saat 15 te Kabataşta Ievru:ım ve 111il 
ya.at §ubesindeki satış komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Şa~tname sözü geçen şubeden par::ısız olarak alınabilir. •.1e(I 
f - Istek!ilerin pazarlık için tayin olunan gün ve saatle teklif ed~"' •' 

tıyat üzerinden %15 gilvenme paralarile birlikte mezk.O.r komisyona ınorac 
aUarı. (3023) 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~_....,,, 

, . ~ :- ' ' . : , ..:.-i1-~ ... ~ . , 

Baş, Di,, Nezle, Grip, B.oma.tiznııl 
Nevralji, Kırık1ık ve Bütün Ağrılarınızı Derhal KesPr 

icabında 1000. ! '-t• otıaablllı. TAKLln.ERINDEN SAKl"llNl.l. 
HF.R VElfDF. rl'l.LU IWTl'l.ARI ISRARLA l!TPVNll 

İstanbul ziraat mektebi müdürlüğündeıı: 
d6' 

Mektebin Ayamama • Alemperdu.! (Mecidiye çi.!tllği) tahminen 65~• 'ıl 
nümden ibaret olan ça7ırının bi~me, toplama ve teı>e ,.apma tşleri ekı;iJtm< ,ı ıl 
DU!muş!ur. Muhammen bedeli 8.00 Uradır. İhale 26/4/941 cumartesi günil sa i,el' 
ela Halkah Ziraat Mektebindeki koınlayonunda yapılacaktır. İstek!i!•rW ıııı" 
il gün ve saatte altımı Ura depozit<> paralarlle ve kanuni veslkalarile b:ıırıt' 
sııelttepteki k~ana m1ll'acaalleri. Şartnamesini İstanbul Ziraat :ıı&O 6# 
tun<!• ve mekteple ve biçilecek ııalıa71 da çayırdaki mektep korucusu 
tlle mahallinde g6.-JerL __...,-

Devlet Demiryollan İşletme Umuın 
Müdürlüğü lıanlan 

~ 

.tJ' 
Muhammen bedeli (4899) lira (50) kuruı olan ~5 metre murabbaı byıl<'' 

lastik levha, 1000 metre oksijen borusu ve 25 adet Lokomotif kazonları.rı• bJtd' 
mo&a mahsus lastik hortum. (24/4/941) Perşembe günil saat ( 11 l on~ 
Haydarpaşada Gar binası dahilindeki komisyon tara!uıdan açık eksiltme 1 
aatın alınacaktır. teoıil>' 

Bu i§e glnnek ı.te:oenlerln (367) Ura (47) kuruşluk muvakkatk0;,;ıst"' 
ft kan nun t.'lyin tthğ1 ve~kle birlikte eksiltme günü .saatine kado.r 
na müraca.at!arl lA1.1mdn. d (275d) 

Bu işe ait şartnameler komııyondan parasız olarak dağıtılmakta ır ___....... 

Sahibi: E. İ Z Z E T, Neşriyat Direktörü: Cevdet l{arabilP 

BıWldıi:ı yer: «Son Tel&°raf• Matbaası 


