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Atin•da cepheden celen yualılar 
tezahilratla karşılaDJ)'or. Yanda bir Yunan neferi 

YUGOSLAV 
ı------ -

CEPHESiNDE 

YUNANiSTAN 
CEPHESiNDE 

• 
lngilizler 
Olimpten 
çekildi 

Almanlar 
v 

agır 
• v 

.zayıata ragmen 
taarruz ediyor 
Yunan kuvvetleri 
bir çok esir aldı 

Kahıre, 20 (A.A.) - Reuter: 
Burada iyi haber alan mahfillerde J 

söylendiğine göre Yunanlstandaki mili 
tefık cephesinin sağ cenahında bulu-ı Libya cephesine sevk edilen İngiltere imparatorluk askerlerinden bir lı:ımn 

nan.OlimPos dağı İngilizler tarafında.n YUNANISTANDA 
tahhye edilrniştir. Bu hareket İngılız ı 
kuvvetlerinin daha kısa bir hat üzeri- ! 

LiBYA DA Yeni paktın 
akisleri 

~SON 

Vaziyet ---------- oe cekilmesı münasebetiyle yapılmış- A • 1 s k }} 
2 4 5 5 O O tr. Mevzuubahis çeklime harekeli mıra a e ar• 

Ruzvelt gen~! 
doktorları gö· 
nüllü yazılma· 
ya davet etti 

Tobruka yapı
lan bir taarruz 
püskürtüldü 

Bu harbin göze çarpa'! 
fı<z.ahürlerinden ve belkı 
de en acılarından biridir 
ki harp dışında kalan bir 
bitaraf daima iki muha • 
rib ziimre tarafından Ö -

bürüne müsaid bulun • 
makla itham edilmek teh· 

Yunanlılar 
yeni hatlara 
çekiliyorlar 
Almanlara çok 
ağır zayiat 
verdi ri 1 i yor 

plan mucibiııce ve tayyarelerle zırhlı 

• oıomobtllenn kuvvetli .bir faaliyeU al- yu Baş vekı·ı 
Y 1 tında devam etmektedır. · u g o s av (Devamı 4 üncü sayfada) fil U a V ini O ı d U 

teslim oldu HAVAHARBI 
Yeni Yunan kabine· 
si dün teşekkül etti 
ve ilk içtinıaını yaph 

1ngi1 iz tayyareleri 
T r a blus limanını 

bombardıman etti likesine maruzdur. 

Yazan: Prof. Şükrü Baban 

Sovyet Rusya ile Japonya "':8 -

11ıııda Moskovada geçen halla ıoı
&a edilen pakt etrafında mu~tcl~ 
memleket gazetelerinin telsırlerı 
•rtık öğrenilmiştir. Maamafih bü· 
tün bu mütalealar imza ferdasında 
yürüttüğümüz tahminled ancak 

Olimposta Alman 
i ı er leyi ş i durdu 

Atina, 20 (A.A.) - Askeri 
[ sözcünün dün akşam verdiği 

malumata göre, Yunanlılar 

yeni müdafaa. hatlarında. ~.-
teyi · tir. unm n y , 

Amanya Hırvat hii·l 
kfımeti nezdine 
elçi gönderdi 
Bertin 20 (A.A.) - D. N. B: bil-

diriyor: 

İyi malumat alan mahfillerden 

öğrenildiğine göre 18 Nisan saat 

12 denbcri başlıyan Sırp ordusu -

nun teslim hareketi 19 Nisan günü 

derpiş edildiği üzere devam et -
m ir.----------~ 

Bizzat alakadarlar, gerek Sov - cephenin muhtelif kısımla- Berlin 20 (A.A.) _ Alman teb-

J b k velenin (Devamı 4 ünciı sayfada) 
yet gerek apon, u mu a !iğ-i: Şimali Yugoslavyada şimdiye 
harbi genişletmemek ve başka ta· kadar 1.500 subayla 244.000 Yugos· 

raflar• bulaştırmamak üzere akde- u.ı•f[erı·n 52 in· lav harp esiri say~tır. 
dil.miş olduğu noktasında .mütt~ - n j 

fikan ısrar ediyorlar. Fılhakika • /d •• •• •• 
Ak•ayi şarkta Tokyoyu serbest bı- C 1 gz OnUmU 
rakm•kla yeni bir badireye akışı ı>--

kolaylaştumak gibi bir manzara Keitel ve Göring 

Hınlatistana elçi cönderildi 
1 

Berlin, 20 (A.A.) - (D. N. B:) 
Siegfried Kasche Alınanyanın 

Zagrep orta elçiliğine tayin edil 
arzeden vesika hakikati halde Ja· 
pon kuvvetlerini Sovyet cihetin • nutuk söylediler miştir. 
den emin kılmakla her iki müsa • 

raaya müdahalesi ınümkün Ame - H ı" t 1 er Balkan 
rikaya karşı Mikado imparatorlu· 
i'unun vaziyet almasını kolaylaş • ld" 
!ırmakta ve binnetice Vaşingtonu cephesine ge ı 
düşünceye sevkederek ırk ve dil 

Hortlıgan 
emeli eri 

temayülünü olu orta müdabaley• Bedin, 20 (A.A.) - D. ~· B: ~-
kadar ileri götürmemeğe ve bina jansına fevkalade bir tebligle b~- • • • • 
e11aleyh harbi tahdide saik bulun jirildiğine göre Hitler 52 nci yildo- Bulgar kıhsesıOhrı 
lllaktadır. .1ümünü Balkan harp sahnesın~ patrikliğini tekrar 

İngiliz ve Amerikan gazeteler ·i\·ar ·bir yerde bulunan Alınan u • • • 
lı_ir buçuk küsur yıldanberi _Jıc~ ~c mumi karargahında tes'id edecek: tesıs etmek ıstıyor 
•ıle ile Alman ve Sovyet ~htıi:ü~-, tir. Hitler yildönümü?ün ar~fesın~ S<>fya 20 (A.A.) - D. N. B: bil
ll~n kopmak üzere bulundu~ tezı· halen umumi karargah vazıfesını 1 diriyor: Bulgar kilisesi ruhani mec 
ili müdafaayı kendilerine şıar e • görmekte olan hUS'USİ bir lokantalı lis' sk !yadan sonra içtimaa da-
•uıdiklerinden bn son paktı da 0 k a ını teşkil eden ı pa a . 
taviyeden mütalea ederek bunun vagıonda, ~ {ı.r Tam gece yarı. vet edlmiştir. Meclıs, Makedonya, 
ffiya Almanya aleyhine miitevec· zevAaltla geçırrd1:?arı. başkumandanı ve Trakyanın kurtuluşu üzerine 

. J sı man o .. 1 1 h kk d .. cıh bulunduğunu ve Moskovanın 1 K 't ı kısa bir nutuk soy- çıkan mese e er a ın a muza -
... .. d Mareşa eıe ·ı. 
oerlinle bir çarpışma takdırın e 1 • k Alman ordusunun Hıt erı kerelerde bulunacaktır. 
ark · ı ak · Jıyere · edeceğini asını emnıyet altına a m " • .. tereceği yerde takip M liım olduğu üzere cenubi Ma· 
~diğini te~arladılar. Dış mesele- ;~:men temin etmiştir. . kedoanyada Ohri şehri 8 ası.r müd-
rerde çok agır başlı ve ~ebtumb da;~ Mareşalin nutkundan sonra Hıt detle Bulgar patriklerinin merkezi 
anan Sovyet gazetelerı u ap d h i kaldırmış ve zafer şe- . 

•arih ifadelerle fikirlerini açıkça ler. ka ~ ın . olınuştur. Bulgarıstanın kurulu • 
lı d efıne ıçmıştır. l 
~Yan ~diyorlar. Faraza Prav 8 r Göring'in nutku şundan beri, Q,manlı ar zama. -
~!or ki: . · Berlin, 20 (A.A.) --:-- (D.N.B.) runda ilga edilen bu patrıklı.ğın 

Londra ve Vaşıngton P.•ktt Mare al Göring, Hıtlerın doğum eniden kurulması meselesi daıına 
A.lman - Sovyet münasebetlerı~~e d" .. ş ü münasebetile radyoda y .. tal tetkik edilegel~tir. 
~ &'erginliğin takip edeceğini u • yıl onu.ı;ıDenmı 4 ünci> sayfad8) mu ea ve 

,- - -BO.yill< Milli Roma.., 

r d romanını takip edecek oku-
Süngüler parla ı er ve müellifi hakkında 

~ yucularımızın bu es "F k I"' d t 
k .. şu olacaktır: -· ev . a a. e.,, __ j vereceği hü um ~-· . . .. 

' lıyoruz 

Gönüllüler Ingi 1-

terede çalışacak 

İngilizler iki Al· 
man vapuru ba· 
tırdı, Brest Üssü 
bombalandı 

Kabine azası yedi Ingilterede dok- Sollumda lngilizler 
kişiden lbaret tor eksikliği var faaliyette bulunuyor 

Londra 20 (A.A.) _ Atına ad • Nevyork, 20 (A.A.) - Ruzvelt, 
Almanlar Londraya 
bir mukabele bom• 
bardımanı yaptılar, 

Hydepark'taki villasından genç Kahire 20 (A.A.) - Resmi teb • 
yosu yeni Yunaı:ı kabinesine biz !iğ: 
ıat Kral Jorj'ın :riyaset edeceğini Amerikan doktorlarına hitap ede· 
bu akşam bildirmiştir. rek: Dost İngiltcrenin askeri ve · Libyada düşman tarafından Tob 

Yunan dooanması genel kurmay sivil hastahanelerinde çalışmak ü
başkanı Amiral Sakellaryu başve- zere gönüllü yazılmalarını istemiş 

· · .• ve bu suretle İngiliz Kızılhaçının 
İilgillz hastahane erind ciddi ir 
doktor eksikliği görilldüğü ve A
merikadan gönderilecek bin ka
dar doktora ihtiyaç olduğu hakkın 
daki müracaatlne cevap vermiştlı. 

ruk müdafaasına karşı yapılan ye 

ni bir hücum muvaffakiyetle püs

kürtülmüştür. 12 düşman tankı dıf 

~ tanare tlsleri hücuma 
k•lkm•dan evvel 

Londra, 20 (A.A.) - İngiliz ha
va nezaretinin tebliği: 
Bombardıman tayyarelerimiz 

Holanda sahilleri açıklarında d~
man gemilerine karşı hücumları -
na devam etmişler ve beş bin to-

lığına tayin edilmiştir. 
Kabinenin diğer azası şunlar -

dır: 

Harbiye nazırı: General Pana -
gakos. Hava nazırı: General Niko
laidis. Münakalat nazırı: General 
Korzas. Hariciye, maliye ve milli 
lktisad nazırı Çuderos. Dahiliye ve 
umwni emniyet nazırı: Maniada -
iris. Sıhhiye ve matbuat nazırı: Ni.

1 

koulidis. 
(Yuısı 4 üncü Hyfada) 

Meşhur korsan 
Schepke öldü! 

Almanların "U 100" 
deniz altısı batınldı, 
Kumandanı öldü 

lngiliz bahriye na. 
zır ı Aleksanderin 

nilatoluk bir iaşe. vapurunu alçak dünkü nutku 
tan u(mak suretıle bombardıman 
e<lcrek batırmışlardır. Küçük ka- ı Lon~a, 70 (A.A.). -. Reuter: 
fileler halinde ile~liyen diğer va- ı Bu.gun ırat ettıği hır nutukta 
purlara da tesadüf edilerek bun- bahrıye nazırı Aleksander cU ıoo. 
lar clA bombardıman edilmiş ve Alman deniz.al.tı ~u~~~d~nı meş
mıtr:ılyöz ateşine tutulmuştur. İki hur Schepke nın oldugunu ve de
vapurun hasara uğradığı gö::ül-ı nizaltısıntn da cU 99• un yanına 
müştür. gittiğini söylemiştir. • U 99• un 

(Devamı 4 üncü s•yfada) mevomı 4 llacil S8vfad•) ---
DÜNKÜ MİLLİ KOME MAÇLARI 

Fener lzmirde yenildi! 
1 

Milll )dlme maç - ı 

larına dün An 
kara ve İz.mirde 
dc\·am edilmiş -
tir. Ank,arada İs
lanbulspor, Eskl • 
şehır Oemirsporu 
5.2, Beşık~,ş G. 

l 
Btrliğinı 3-2 yen

mı:;lcrdır. İımirdf" 
ısc Fenerbaiı ... "'<' 

Altıno1duya 2·1 
n1at Up oln-1u~ Ga 
ıa l..lsaı ay Al tayı 
3 .. ı yenm~tlr. 

Şehrimizde de 
profesyonel .er • 
best (lirtl ya • 
rnlmışur. Bun • 
Jarın tafsil~tı 4 !lı 
cil sayfadaclır. 

Ruzvelt hitabesinde ezcümle de 
ınişt.ir ki: 

(Dnamı ' üncü sayfad8) 

müdataa hatlarımıza girmişse de 
dördü tahrip ve geri kalanlar tar
dedilmiştir. 

Sollum mıntakasmda seyyar 

müfrezelerimiz ve keşif kolları -

mız yeniden düşmana ağır zayiat 
(Devamı 3 iincü sayfada) 

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

Bakırköyünde pasif 
korunma denemesi 

Dünkü tecrübelerde bütün ekip .. 
ler tam muvaffakıyet gösterdiler 

(Yazın 2 nci sayfada) 

T E NKİTLERI 

Mükafata eser değil 
Esere mükafat verilir 

Yazan: Selimi İzzet Sede. 

'Üsküdar Halkevi bir yazı 
müsabakası açmış, kazananlara 
mükafat verecekmiş. Cihad 
Baban 'Üsküdar Halkevinin bu 
teşebbüsünü alkışladıktan son. 
ra, muharrirleri teşvik mak • 
adile, Fransanın Goncours, 
Renaudot, Femina mükafat • 
ları cibi bizde de mükafatlar 
konmasını teklif ediyor. Mes • 
lekdaşımızın lddia.,na göre, 

Yakup Kadri, Re~ad Nuri, 
l\1ahnıud Yesari neslini yeıü 
bir edebi nesil takip etmemiş -
tir, eğer ortaya bir mükafat 
konı.rsa yuı heveslileri kale • 
me sarılırlar ve edebiyatımız 
yeııi kıymetler kaıanır. 

Yakııp, Reşad, Mahmud nes• 
)ini ~·rnl hir edehi nr,1in takip 
etmediği m'ııhakkaktır, ancak 
f'ransadakine benzer müka • 
fallar ihdas edilerek olursa 
kıymeti olan bir edebiyat nes
li meydana çıkar mı? .. işte bu 
noktaya evet diyemiyeceğiz. 

Kunt bir yazı masası, güzel Iİir 
lıloknot, aefis lıir mürekkepli 

kalem yazı yazmasını bilenle
re hediye edilir.e işe yarar A. 
harfini merdiven ananlara' ya. 
zı takımı vermekten ne çıkar? 

Bugün hiç kimse bir M. Pag
nol'ün, bir Dubamel'in, bir P. 
Benoit'nin Fı ansız Akademi • 
sine iza olma!. için yazı yaz • 
Gıklarını Mlöia ed ıaez, 
ki, •Türk örf ve ıidetlerinJ 
Fransız cözile tağyir ederek• 

-Geceler gebedir- romanlUJ 
yazmış ve Renaudot mükafatı 
nı k~zao.mış olan Galatasara;v. 
lıscsı tarıh muallimi Bay Rol 
land da hıanbulda kaleme al 

dığı bu romanı o mük5!atı ka 
zunmak için yazmamıştır. 

Eser yoralmnk i~in ortay 
mükıirat koymnk öküzleri 'a 
P•nın ardına ko~mak olur. Ev 
vefa eser yaratalım, evvel 
te~vika ...., lıimayeye değer bir 
edebiyat nesli görelim, mükl 
f~tı ond~n sonra ihdas ede 
lı~. ~liikafata eser deCU. 
nıukafat verilir. 



SAYFA. - 2 • 

j ~_ev vil ~_k _N~d~r? 1~~~~11 
eddini Rfuni Kimdir ? Romaya ihtarı -

İngiltere, Kahire ve Atiııa bom 
) azan: ZiY A ŞAKIR J bardıman edildiği takdirde Rom o 

_ 61 _ nın harp sonun" kadar muntazc, 
man bombalanacağını ve bu iş içi 

(Dünldl tdrllı:amnıın son lrmnmda 1 zü olan gelsiıı, bizden cevabını al- icap eden tedbirlerin alındığını bil 
bir h:ıb oınu11J, araya bir kısım yımlJt sın. dirdi. 
>•u bntmlŞlu-. Dunkü ıcrn'kanın b! - Diye, Arab şeyhe meydan oku· Nane Molla: 
ı·u.ri sütunGD.un •- sdı:blncı sah - yacak derecede celadet gösterdi... - ~lussolininin gözü aydın! •. 
rııı.ın başıı>d.ııiı:ı •En ,_.ur şeyblerln - Arab şeyh, artık mücadelede de -ı Dedi ve iliıve etti: 
ıılec oı&11-.• cümlesinden l._ - vam edemedi: . - Bcrline yapılan bombardı . 
ll"4br ol&D bum tamamen çdı:ae&lı: ve _ Bizim sözümüz onlar hakkın· manın şiddetini gördükten sonra 
•;.iıdalı:i ..,;tilık devam edccelı:W. Bu da değildir. Ancak; hava ve heves- Venedik sarayında rahat rahat o · 
"3ol&daa dola~ iı:.uilerimizden kile tii- b'I' •· terine tabi olanlara göredir. tura ı ır •• 
lerls.) 

Arab şeyh, az zamanda kazan -
mış olduğu şöhret ve mevkie gü -
venerek ortaya atıldı .. Mevlevi der
giı.lılarından birinin şeyhi olan 
(Abdülkerim Çelebi) ye, şu meal
de bir mektup yazdı: 

(Raks ve devran ettıgin için, se· 
ni bu lıareketlerden menetmek, 
vacip olruuştur ... İmdi, tekkeni ba· 
sıp, seni ve sana tabi olanları kat· 
!ederiz. Ve, tekl<en'n temelini bir 
kaç arşın kazıp, loprağmı deryaya 
dökeriz ... Bu derece~ c gidilmedik· 
çe, (yani, bunlar yapılmadıkça) se
nin te:.kende namaz kılınmaz.) 
Abdülkeriın bu mektubu alınca, 

doj;>Tu (Müfti Bahai efendi) ye gi -
dip gösterdi. Bahai efendi, (Arab 
şeyh)in bu küstahlığına son dere
cede hiddetlendi. Ona, derhal bir 
teıkere yazdı: 

Diyerek özür diledi. Böylece de 
meşreb ve mesleksizliğini göster -

dikten sonra, kendi bavadarların -
dan olan Kurd Ahmed ve Doğaru 
llfustafa namındaki vaizlerle, Kıb
ris adasına sürgün edildi. 

Mücadele bir müddet sükun 
kcslıetti. Fakat zahir ulcma•ı, ta -
savvufi eserler ve bilhassa (~fev -
levi) ler ile (Hah-eti) ler aleyhin-

de gizli gizli tahrikatta bulun • 
maktan vazgeçmemişlerdi. 

Nihayet bunların karşısına, kuv. 
vetli bir şahsiyet daha dikildi. O 
da, (Kitabünnecat) ismindeki ese· 
ri ile sofiliği müdafaa eden (Bur
salı İ>mail Hakkı) idi. 

(Daha var) 

(1) Beylilı: gemilerde kürek çekme-
ğe mahkO.m edilmek, en büyük ceza 
idi. 

• Lük• mantar 
Bu harbin icaplarından biri de 

hi~ şiiplıesiz •Liik» tür. Kaşara 

battii ayağa kadar diişen bu ke -
lime eskiden pek ender kullanı -
lırdı. Alcsela, falancanın lüks oto
mobili dendi mi, bu otomobilin di
ğerlerinden epeyce farklı olduğu 

anlaşılır, etrafta gıpta uyandırırdı. 

Fakat şimdi aşağı yukarı herşcy 
lüks, hatta mantar bile .. 

Nane Molla: 
- Alanları hor görmemeli .. 
Dedi ve sözlerini şöyle bitirdi: 
- Eskiden mantara basanların 

S<ni çıkmazdı. Şimdi öyle mi ya? 
Ötedenberi mantara basan kadın
lar bu işe bir asalet temin ettiler. 
Hangi kadını görseniz: •Bu man -
tar adisi değil bayım. Esasen ben 
hep lüks mantara basarım• diyor. 

M.K (Sen ki, fistüvanisin. Bu vara • 
ka)ı alınca, huzuruma gelmelisin, 
Eğer muhalefet edersen, hakkında 

va~:;~,0~::!1 etli. [ MAHKEMELERDE ve POLiSTE) 
Arab şeyh, korktu. Çünkü, yap- ,_._,..,.. ....................................................................... .,, 

tığı hareketin kendisini cidden va
hamete sürükliyeceğini biliyordu .. 
O da, derhal Sadrazama gitti. Müf· 
ti efendinin, hiddetini teskin et -
mesi için rica etti. 

Elinde satırla üzerine yürümüş 
~------~ .. -------~ 

iKDAM 

Bakırköyünde pasif 
korunma denemesi 

--------.. '~-------
Dünkü tecrübelerde bütün ekip
ler tam muvaffakıyet gösterdiler ı 
Bakırköy kazasında hava taar· dan mefruz yangınlar çıkmış, yağ ı 

ruzlarından koruruna ve paraşüt- fabrıkasındaki yangın fabrikanın 
çillerle mücadele tecrübesi dün hususi yangın söndürme ekipi tara / 
yapılmıştır. Alarm .işareti t.a"'..' sa- ı fından söndürülmüş, Bez Fabrika- \ 
at onu on geçe verılınış, dudukler sındaki yangını fabrika ekipi sön- , 
çalmıya başlayınca nakil vasıtaları ! dürememiş ve muvazzaf iftaiyenin 

1 olduklan yerde durarak yolcuları- yardımına ihtiyaç hissedilmiş, der
nı in~irmişler, herkes'.evlerine ve- hal yangın mahalline yetişen itfa- · 
;a sıgınaklar~ çekıl'.".','~ler ve bır- iye birkaç dakikada büyümek isti-1 
.<aç dakıka ıçınd.e .. bu .u~ sokaklar dadı gösteren bu yangını söndür- 1 
boş kalmış~ır. Butun ekı?ler bazı- mü< ür. On Temmuz caddesindeki 1 

rol vazıyetınde beklemıye başla- evde cıkan yangın _da mahalle el ' 
mışlardır. . tulumbaları tarafından söndürül-~ 
Bırçok tayyarenin Incirli çiftliği mü.tür. 

civarına par~şütle .. ask:r ind.frdı~i ~ükiımet konağı civarında ko
ha1?:r verıl~ış, musella~ sıvı! pa- ı pan elektrik 'eli teknik onarma e· 
raşut '."ucadele . kıt ala.rı dP_r- kipi tarafından sür'atle tamir edil
hal faalıyete geçmışler, çıflliğın miş; iperitli bombalar düşerek gaz 

1 
şark ve cenup taraflarından yapı- ı~nPn 10 Temmuz caddesi gaz te· 
lan bir çevirme hareketile b'raz mizleme e'cipi tarafından temiz
sonra .. b.ütü~ sahayı ç~virmişler, l ıenmiştir. 
paraşutçulerı_ kıs~en esır, kısmen Deneme saat on bir buçuğa ka- ı 
de ımha etmışlerdir. . dar devam etmiş, on bir buçukta , 

Bu aralık kaymakamlrk cıvann- yeniden çalrr>ıva baslıyan düdük
da bir eve düşen mefruz bir tahrip !er alarmın bittiğini ilan etmiştir. 
bombası evi yıkmış, enkaz sokağı ~rübelerde vali TT'uavini Ah
kapamış, enkaz kaldırma ekipleri met Kınık ve Raşit Demirtaşla vi
derhal enkazı kaldırarak yolu aç- 11\yet seferberlik müdürü Ekrem 
mışlardır. Bu sırada evde bulunup •Gönen de hazır bulunmuşlardır. 

yaralanan iki kişinin ilk tedavil eri Deneme, başından sonuna kadar 
"' hiye ekipi tarafından yapılmış büyük bir intizam içinde ve bütün 
ve sıhhi imdat otomobilile hasta· ekiplerin tam muvaffakiyetlerile 
haneye kaldırılmışlardır. ı geçmiştir. 

Yine bu sırada, Yağ ve Bez fab- Bugün de Adalarda hava taarruz 

1 milyon lira
lık manifatura 
idhal ediliyor 
Bu para ile lüks 
mahiyette hiç bir 
çeşit alınmıyacak 

Amerika ve Japonyadan 
manifatura ithal edilmesi i
çin Ticaret Vekô.11'<tinden 1 
milyon liralık akreditif talep 
edilmiştir. Haber aldığımıza 
göre Vekalet İstanbul Mani
fatura Birliği emrine bu mik
tar akreditif tahsis etmeyi 
kabul etmiştir. İzmir Birliği 
için de ayrı akreditif açıla
caktır. 

Bu mallann kısa bir za
manda ithaline başlanacak ""' 
bundan sonra yeniden mani
fatura getirtilmesi için yeni 
tahsisat ayrılacaktır. 

Bu defa ithal edilecek ma
nifatura ve kumaşlar muay
ye nbirkaç tipe inhisar ede
cekti:.Lüks mahiyette hiçbir 
çeşit alınmıyarak en başta 
gelen ihtiyaçlar göz önünde 
bulundurulacaktır. 

Birlik bugünlerde sipariş
lerini verecek ve ilk parti 2,5 
ay içinde getirtilecektir. _______ J 

ka-Bir adam 
rısını öldürdü 

--<>---
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İhracat maddele
rimizin vaziyeti 
Yazan: Hiimül Nuri Irmak 

İhracat maddelerimizi tqk11 e • 
Jen arz mahsuliltımızda.a "1 · 
tün, üzüm, incir, susam. 
.ı:eten cinsleri, pa'-'*, deri, 
pamırlt, yün, yapağı, tiftik, taze ve 
tuzlu balık, kll§yeml, JDJSır, arpa, 
fu:ıdıl<, av derileri, koyun, keçi, 
diğer kasaplık hayvanat, elma. 
porlakal gibi meyva cinsleri sev· 
kiyatı Balkanlarda devam eden 
harp ve askeri hareket yüzünden 
bir miktar hafifledi. Karadeniziıı. 
Rcmanyanın sertıestliğı , .mı• 
!erde Tuna nehri yolunun da sey • 
risefaine açılması hasebile Roman. 
ya, Macaristan, Çekoslovakya, İs • 
viçre, Almanya, İtalya, İsveç, Da • 
nimarka gibi Avrupa memleketle
rine nakliyatın geçen haftalarda -
ki normal şekline getirileceği gö· 
rülmektedir. 
Yapılan ihracatımıza mu • 

kabil, memleketimizde stnklar bu· 

l 
lurunakla beraber ihtiyac:mız olan 
makine aksamı, ziraat ve ı.anayıe 
aid makineler ve yedek parçalar, 
çivi, demir ve madeni mamulılt. 
muhtelif manifatura cinslerı, pet
rol, benzin, elektrik ve radyo le • 
vazunı, aletleri, ham deriler gibi 
ithalat maddeleri dahi getirilmek· 
te idi Tren yollarile de na:kledi • 
len ithalB.t eşyasından bir kısmı -
nın Balkanlardaki harp hasebi!• 
komşu ve yakın Avrupa memle -
ketlerinin şimendifer ıstasyonla • 
rında kalması, yeni tedbirlere mil· 
racaatı zaruri kılını.ş, bunların Ro· 
manya limanlarına sevkile Kara • 
denizden İstanbul limanına nakli 
hususunda teşebbüslere girişi! • 
miştir. 

* 1939 Eyllllünde şimdiki haroin Sadrazam, (Rei<ülküttab efen . 
di) yi araya koydu. Onu, Müft' 
Bahai efendiye göndererek (Şeyh 

Ü•lüvani Hazretleri) hakkında ina 
yetkarane muamele edilmesi için 

Gece vakti içip eğlenirlerken 
aralarında kavga çıkmış 

Unkapanı civarında oturan Ah
met oğlu Mehmedin evine evvelki 
gece lcadınlı erkekli sekiz on mi
safir gelmiş, içip çalgı çalarak eğ
lenmiye başlamışlardlr. Bir müd-

arpayı bulmuşlardır. Hasibe dün 
adliyeye verilmiş, Sultanahmet bi
rinci ~lh ceza mahkemesinde mu
hakemesi yapılmış, arpaların so

kağa dökülmüş olduğunu, ertesi 
gün sahibine vermek üzere topla
dığını söylemiştir. Hakim Reşit, 

Hasibenin bir ay müddetle hapsine 
ve tevkifine, arpaların sahibine i
adesine karar vermi \ir. 

başlaması üzerine muharip iki ta· 
rafın ilan ve tatbik eyledikleri ab-

19 Mayıs idman Dün sabah Bakırköyünün Osma- lukalar, ithalat ve ihracatım•zda 

dürdüğünü söylüyor 
rikalarile 10 Temmuz caddesinde I !arına karşı korunma tecrübesi ya
bir eve düsen yangın bombaların- pılacaktır. 

Halk tipi ayak
kabı, Çorap ve 

Fanila 
)

'niye köyünde bir hadise olmuş, bir vaziyete göre alınması icap eden 
provalarına bu- kadın, kocasının elindeki kazma- tedbirleri zaruri hale getırm:ştL ricada bulundu. 

Bahai efendi, otoritesini muha -
laza etmekte ısrar gösterdi. Ma · 
kam ve mevkiinin verdiği büyük 

1 nın darbesı·ıe o··ımu"ştu"r Bilhassa Karadeniz yollie Roman • 
g ün bacı anıyor · 'T Kadın, ResUI kızı 45 yaşında ya limanlarına hasrolunan ihracat 

salahiyetle: 

det sonra, aynı evde oturan Ab
dülvahit oğlu Ali ile karısı Emine 

. . gece vakti gürültü edip kendilerini 

.Ankarada~ b.ildirildiğine göre, 19 mayıs ~ençlik bayramında. ya ı Tcn7lle, koca>ı da Bulgarya muha- ve ithalatımız için, hiikı'.ımetimi • 
Tıcarct V~k.iı.letı halk tıpı ayakka: P!lacak .buyuk .ıdman şenlıklerı ı- cirlerinden 60 yaşlarında Hasan- zin harp harici veya gayrimuha • 
bı, halk tıpı ucuz çorap ve fanıla 1 çın bugunden ıtıbaren provalara dir. Hasanın ıddiasına göre hadise rib kalmak kararı, emniyetli bir 
imali hakkında çalışmalara başla- başlanacaktır. şöyle olmuştur: Hasan sabahleyin hal, bir vaziyet husule getirmiştir. 
mı. ır. Prova ar Fenerbahçe stadında evinin bahçesinde bir yeri kazını- . arbln pek çok mem eketlerde 

- Bak, Reıs efendi! .. Bu devlet- rahatsız ettiklerini ileri sürerek bu 
te, ll.İce rü~vetler al_ınıp m~sup - eğlentiye mlni olmak istemişler, 
Jar satılıyor; Kabayıh ve mıınke • münakaşa kavgaya inkılap elmiş
rat, alenen ı~ra. olunuyor._ ~u ~a - 1 tir. İddiaya göre, Ahmet kızı Ayşe 
dar ef'al yetışmıyormuş gıbı, şım -ı il Ahın t ğl •• h t k . 
eli b. d b .. ı f' f d bl' e e o u .ı.ue me ra ı şışe-

Biribirilerini yaraladılar 

Kasımpaşada Gülhane sokağın

da 1 numaralı evde oturan Faik 
Özcan ve karısı Kevserle aynı ev

de oturan Sa im oğlu Servet ara
sında geçimsizlik yüzünden bir 
kavga çıkmış, Servet çakı ile Fai.ki 

gözünden, Kevseri de bileğinden 
yaralamıstır. Faik te eline geçir

diği ekmek bıçagile Serveti basın· 
dan ve elinden yaralamıştır. Her 

üç yaralı da Beyoğlu hastahanesi
ne kaldırılmışlardır. 

Ticaret Vekaletinin tetkikleri yapılacaktır. · 

1 

ya, karısı Tenzile de buradan çı- devam ettirdiği ateş, mahrumıyet. 
müsbet netice verdiği takdirde İs- Fenerbahçe stadında 19 mayısta kan taşları avıklamıya başlamıştır. imkfuısızlık, yoksulluk. sefalet fır· 
tanbul kunduracılarına her tü~lü 6000 k k 1 d B' 1 k H 11 tınalan arasında ihracat ve ithalii· ız ve er ek ta ebe be en ter- ı ır ara ı. • asanın sa dığı. kazına 
kolavlık gösterilecek, lazım olan biyesi hareketi yapacaktır. karısının başına ısabet etmış, Ten- t:mızı inkıtalardan koruyan ve 

1 e e · ı'thaı· ı'çin akreditif kurtaran hük\lınetimizın,· Ticaret 
ma z m nın ı İdman şenlikleri bu yıl yalnız 1 z~_lenin kafa tası patlıyarak ölınüş-

ır e, oy e ıtne ve e.a e ı 1 .1 . f' 1 d S lih ğl 
ak·1 k tı· 'b .1 hi erı c, mısa ır er en a o u 

ş ı er ve a , vacı serserı er - M h t 1. · d'ğ· b' t e met e e ıne geçır ı ı ır e 
maye olunuyor... (Mulasavvıfanın 1 ll k Al' ·ı E · · 

suretile yardımlar yapılacaktır. Fenerbahçc stadında yapılacag·ı i- tur. Vekii.leti teşkilatı.mızın, zaruri se-
beplerden husule gelen sekteıerı. 

. ... satırını sa ıyara ı ı e mınenın 
denanı) ıle (fukahanın efkarı), 1 . .. .. .. 1 d' D - h si 
eski bir hikaycdlr. Gerçi (Zahiri üzerıne yuı:ımuş er '.r . . un, ep. 

şer e gore ra sın aram o ugun .. . • .. ) k b ld • 8 1 bırlikte adlıyeye verılmışler, aslı- Beyaz peynir bollaııyor çin, muntazam ve fevkalade olma- Hadiseye mahalli jandarma ve bozuklukları yeni hamleler, mü • 
sına itina l'dilmektedir. Lise ve or- nöbetçi müddeiumumi muavini Su him gayretlerle düzelttiği görül · 
taokul talebelerinden başka ayrıca at el koymuş, tahkikata başlan- mektedir. Önümüzdeki günlerde 
ün'.versite ve spor klüpleri de şen- mıştır. Hadisenin bir kaza eseri ve haftalarda, Avrupa memleket • 
liklere iştirak edecek ve beden ha- mi, yoksa kast eseri mi olduğu a- !eri aksamile ihracat ve ithalatı • 
reketleri yapacaktır. raştırılmaktadır. mızın, serbestliğini muhafaza ede

dair bazı fetvalar verilmiş ise de, ye 3 cu ~eza mahkemes.ınde muh~
(Cezbetullah)a müdahale edilme _ ke!nelerı yapılmış, netıcede, Salı~ 
mek lazım gelir. B;naenaleyb fis- 1 oğlu Mehmedin elinde satırla Alı 
tüvnru denilen 0 ınüfı;idi mel'un, 1 il~ E~i~en'.? lı~erin_e yürüdüğü sa
illii ki huzurumuza gelmeli, Ve, 1 bıt gorulmuş, uç gun hapse mah
cczasını görmelidir. Yoksa, o ha • kiım edilmiştir. Ayşenin de Emi
bis•n sakalını tıraş ettirir, küre • neye hakaret ettiği anla~ıldığından 
ğe (1) gönderirim. ı üç gün hapsine ve bir lira ağır pa-

Diye, ısrar etti. Batta böylece ra. c~zası ödemesine karar veril
sözde ısrar ile kalmıyarnk, bu me· mıştır. 
selenin kökünden halli için, İstan· iki teneke arpa çalmıt 
bul kadısı Esad efendiye, kat'i e-
mirler verdi. Tafsili, sadedimizden Küçükpazarda Duygulu sokakta 

hariç olan bir hayli mücadeleler • oturan 48 yaşında Hasibe Gür
den sonra, bn mesele sükWı kes • gen, evvelki gece saat bir bu
betti. çukta, aynı svkakta Eminin ardi-

Bu mücadelelerin sonunda en ··esinden, kepenkten elini sokarak 
ziyade zikre şayan olan cihet şu- iki teneke arpa çalmış, fakat, te
rnsıdır ki, İs l anuulun en maruf nekeleri fazla doldurduğu için, e
şcyhlcrinden olan (Erdebili zade), vine götürürken arpalar yola dö
Ayasofya camisinde, Arab Şeyhin külerek iz bırakmış, bekçiler bu 
va'zettiği kürsüye çıkarak: izi görüp takip etmişler, Hasibenin 

- Devranı sofiye hakkında sö-. evine gitmişler, burada iki teneke 

Düıerek yaralandı 

Aksarayda oturan Ahmet oğlu 
Mahmut evvelki gece sarhoş ola

rak Tarlabaşından geçerken ayağı 
takılarak düımüş, gözünden yara· 
lanmış, Beyoğlu hastahanesinde 
tedavisi yapılmıştır. 

Duva r d an düttü 

Rumelihisarında Serçe sokağın· 
da 9 numarada oturan Haticenin 
iki yaşındaki çocuğu Arif Elma' 
bahçe duvarından düşerek yara
lanmış, Şişli çocuk hastahanesine 
kaldırılmıştır. 

Piyasada boı miktarda beyaz 
peynir ve kaşar peynb vardır. 
Ayrıca, buzh~nelerde binlerce te
neke beyaz peynir birikmiştir. Bu 
peynirler de ihti;·aç hissedildikçe 
pıyasaya çıkarılacaktır. Yalnız bu 
peynirlerin bakkal!ara satılırken 

vereceği firenin de nazan dikkate 
alınma<ı icap edip etmed i~ i husu
su vardır Bunu da fiat mürakabe 
komisyonu tavin edecektir. 

Ahtap mahallelerin İatimliki 

Dahiliye Vekil le ti tarafından bir 
müddetten beri İstanbultın ahşap 
mahallelerinin istimliiki ıçın ya
pılmakta olan tetkikler sona er
mektedir. 

Bu hususta hazırlanmakta olan 
projenin yakında Büyük Millet 
'~e<!lisine takdim olunacağı anla
.ılmaktadır. Yapılacak istimlakler 
"İn lüzumlu tahsisat Büyük Millet 

Meclisinden istenecektir. 

Buz tevziatını bir kaç 

müteahhit yapacak 

Şehre buz tevzi eden 'bayiin bu 

seneki mukavelesi mayısın ilk haf
t•sında bitmektedir. Belediyede 
teşkil edilen bir komisyon yeni 
mevsimJe buzun satış ve tevzi iş
lerini tesbit etmektedir. Komisyo

nun tetkikatı neticesinde hazırlı

yacağı rapor belediye reisliğine 

verilecekti:. Buz tevziatı her sene 

bir müteahhide verilirdi. Bu sene 
: evziatı müteahhit bayiler yapa
caktır. 

Belediye, yaz günlerinde buzsuz 
semt bulıınmaması için şimdiden 
tertibat alacaktır. 

Tarihi eserlere yapılan 

itirazlar 

Şehrin muhtelif semtlerindeki 
yeni inşaat dolayısile, gerek müze
ler ve gerekse hususi şahıslar tara

fından yapılmakta olan tarihi eser 
!ere ait itirazları tetkik etmek ü-

zere belediye fen işleri müdür
lüğünde müzeler, eski eserleri ko
ruma cemiyeti, belediye imar ve 

fen mütehassıslarından müteşek

kil bir komisyon kurulmııştur. 
Bu komisyon ilk olarak Gazi 

bulvarı istimlak sahası üzerindeki 
tarihi İbrahim paşa hamamının 
vaziyetini tetkik etmiştir. 

EDEBi ROM A N : 154 ----·-----
ÇO BA N Y I LDIZI 

neş, sırma eteğfol odada sürüyerek Anber ninenin seslerine karışarak, nine hiç sesini çıkarmıyor, hatU Böyle kafese kor, saklarsan, sonu 
ağır ağır dolaşıp çekilmişti. Badiyenin odasına garip bir uğultu gülüyor, hoş görüyordu. ne olacak? .. Bir de onu düşünse-

Sadiye; açlık : an. sancıdan vakit gıbi aksediyordu. Nigar; Anber nine için güç ele ne!.. 

Ya-..: Mahmut YESARi 
\'a'oıt bayılır gibi dahp. kendınden Hastayı unutacak kadar, Nigarla geçer bir şikiirdı. Fırsat dü.şürdük- - Sana isim sayarak mı söyli
geçıyor, çatı arasında gezınen fare Anber nınenin telaşı ne idi? .. Ba- çe Sadiyeye cçekirdekten yetişme- yeyim? .. Ben nelerini bilirim ... Öy
tıkı~tılarını kapı kurcalanıyor zan- zan bütün kuvvetıni toplıyarak ya l'd' 1 ~ • d • N·g• le analar var ki kızlarını hizmetçi 

irin o.klan, mesa'leleri d. eler.ek,, ye- ı çarken elle. ri_ ç._ıplak b. ır demire do· d k da k · · k d ' ı ır.... vemıyor muy u · ı ar; n: ere , o ya ım gırece , ıye ı taktan kalkıp aşağıya inmek isti- ı istenilen ı;ekil ve.rilebilecek, aşı tu- ı gibi evlerinde kullanırlar, cAnne!• 
şilli~ıni r•ıU,,cfaza etmı aga~ . .ırın kunmuş gıbı urperdı. Sabaha kc- gozlerılc etrafl araştırıyordu. b'ordu. Fakat bir miknatısın bir t t b' f'd d A be . dedirtmezler ... Bırak söyletme be-
çiyc!en ısl:;.~mış yapraklarında oy il' scınen sobayı tekrar yakmayı N' • 1ı·ı· d • K • ar, aze ır ı an ı. n r nıne, . . t 1 ıgar, a a uyuyor muy u.. a· saman çöpünü çekmesi gibi yas- . . . . . nı! 
naşıyor, •J7, !dan jlU\'arlak ınavı unu muş ardı. Çatlak pervazlar, pıyı açıp· Anne nas lsın• dı'ye t ki b k' .. 1 . . .. Sadıyeden umduğu ıstıfadelcrı Nı- Yalnız 

0 · • , ı · ··• ı ar aşını çe ıyor, goz erının o- .. . . . . . 
b.r teps•yi andıran deniz, durgun kapının aşağılıklı yukarlıklı birer sormamıştı. Hasta olduğunu bıli- nünde mor, kırmızı, siyıili renkler gardan fazlasıle tem

1 
ın edebıl:rdı. 

bir gul g:bi gıin<:şe sırtını vermiş parmak aralıkları bi: kaç saatin d b d h 1 . . Nigarın kaçıp gediği geLe· Sa-
yor u, aca a o a mı asta anmış- uçuşuyor, ek yerlerı olgun bır çı- . . . . ' 

ISJ1'•Y ,:-Ju. içinde odanın bütün sıcaklığını üf· tı? .. Kahvaltı tepsisini bı:aktıktan ban acısile sızlıyordu. doye, yenı .bır vazı.!et ~arş~sında 
,,. '. kırmı~ı. kara, soluk ki- 1 leyip soğutmuştu. Ellerini yorga- sonra da Anber nine de, bir daha ' Nigar; havai, lakayt bir kız ol- 1 kalmıştı. Bır. ka? gun mı~afir ka

remidli damlar, kah omuz. omuza nın içine sakladi. Anber nine mu- odaya uğramamıştı ... Onlarm bu muştu. Daha da çocuk sayılmh. I bul .ed .. em.em. ış, .saıp Ramının g. el.-
vermış b:r sırada duran, kah bırl- . . . . d ı b h f b kl 
birinin tepesinden bakan inişll yo- ~kkak bıraz sonra ateş getırır, ihmaline sebep ne idi?.. Sadiye onu affediyordu. Lakin , mest unu ı e ır a ta e emıştı. 
kuşlu ç.ıtı, baca kümeleri, taştan sobayı yakardı. Sesi çıksa bağıra- ' Sabahtan beri, aşağı odalard~ de Anber ninenin uğr~ayışını tuha! 1 Bütü~ ~üşkilata rağmen Nigarı, 
topr"i"a, ağaçtan çi~ege, insandan caktı. Fakat vücudünü bir pcça vam eden karışık gürültüden, bir buluyordu. Nigarın geldiği günden kendi elıle bu çukura atıp çamura 
h~· ona kad.u: her şey, fazla renk- oynatacak, hatta bir yandan bir fevkaladelik olduğunu hissediyor- beri onun tavrı, muamelesi değiş- gömmek istemiyordu. Lakin _An
!!, , .. ,,denmiş, ca!'llanmış görünü - yana dönecek olsa, başı zonklıya du. Acele acele merdivenle:den mişti. Nıgara fazla sokulmıya baş- ber ninenin nasihatleri, 'bu son, 
yordu. zonklıya ağrıyor, şakaklarına kız- inip çıkıyorlar, hazan sofada, mer- I lamış, bir sözünü iki etmiyerek, zayıf endişelerini de uyuşturmu§· 

Bu kış gün~şinin; yumuşak san gın okla rsaplanıyordu. diven sahanlığında koşuşmalar o- tam bir itaat ve hürmetle onun tu: 
ipek tiiylcr g'bi, camlardan süzü· Ara sıra; aşağı sofada, merdiven luyor, sık sık kapılar açılıp kapa- muhabbetini, emniyetini kazanını- - Buraya gelen kibar beylerde• 
k , ı•ı < b:- ılıklıkla göz başında ayak sesleri duydukça, yu nıyor, masalar, iskemleler çekili- ya calışmıştı. Sadiye yaptığı za- biri Nigara gönül verdi mi, yine 
ısıtıyerdu. Sadıye, yatağında doğ· kcı çıkıyorlar diye, ümitleniyor- yor.perdelere, kanapelere vurulan man kavgası günlerce sürecek o- işler nizama girer. O zaman o da 
rı.ılmak istedi. Yorganın ~nll a· du. Halbuki pencereden giren gü- süpürgela.ia patpatlal'I, Nigarın laa bir ,weyıi N.igık yapınca, Anber evini bilir, sen de rahata erersin. 

gün değil, Sadiye ne 
zaman ağzını açacak olsa, Anber 
nine onu susturuyordu. Hastalığın 

verdiği hırç>nlıkla, Sadiye, onun 
bu daimi tahakkümüne isyan ede
cek, hatta cdefol. diye sesi çıktığı 
kadar bağırıp kovacaktı? .. 

Aşağıdaki meclis odasında bir 
bardak, çatal, tabak sesleri işitili
yordu. Bu büyük hazırlık acaba 
kimin içindi? .. Kimler gelecekti?. 

Uğultusu duıarıya vuran bir oğul 
gibi, aşağı kattaki bu faaliyet, 
Kimlerin şerefine idi? 

Akşam rüzgarlarının parça par
ç;ı serpip saçtığı, ::.çık 

~Daha var) 

ceği şüphesiz olan Karadeniz yolı· 
le bildiğimiz normal vaziyetlt"Ô 
daha ehemmiyetli tarzda yap:lına• 
sını, nakliyatı.na devam olunması· 
nı bekliyebiliriz. 

* . 
Filhakika kauçuk vesaire gilı' 

Felemenk Hindistarundan, Birle • 
şik Amerikadan, İngiletreden ve 
müstemlekelerinden getirilcce.k, 
mütekabilen ihraç olunacak diğer 
bazı eşya da vardır. Harbin siklet 
merkezinin Balkanlara, AfrikaY8 

ve netice ittlıarile Akdenizin bil • 
hassa şark havzasma, merkez kl • 
sımlarına intikal eylemesi, İstan • 
bul ile, A.kdenizdeki İzmir, Antal· 
ya, Mersin gibi l.i:manlarımızd• 
mezkftr memleketlerle yapılan ılı· 
racat ve lthalit ticaretini &rızal•· 
ra, sektelere maruz kUın..ştır. 8 11 

cihetteki bozukluklar esaslard•• 
Akdeniz yollarındaki umumi teb • 
likelerde olduğundan imkinslZ • 
!ıklar karşısında bulunulmakta • 
dır. 

Hükfunetimizir< ve alikadar fi• 
caret Vekfiletİmizin Basra limaıı: 
vasıtasile Irak-Anadolu şimend . -
!erlerimizin nakliyatilc AJ<deııiJ 
yolundaki nakliyat ve ticari müb•· 
dele irnldnsızlıklarını telafiye çıı: 
lıştığı görülüyor. 

Bütün bu vaziyet, yeni ih_rac• !I 
tııırıızın zaruri ve lüzumlu ıthal 
eşyasile mübadelesini, naklini d~ 
ileride mümkün kılacak, e~
niyetli hale getire.-ekür. 
sulhün nimetlerind"n istıf~P e 
den memleketimız halJı:JJl"'' 
müstahsil, müstehlik, .. tıı •· 
cir gibi bütün k.sımlarının duııYve 
daki ha~be rağmen, müreff~h ki· 

, ece&· 
mes'ud hayatını devam ~ttır h• • 
ne aid kuvvetli delfıil, saglam: . • 
kikate is!inad eden ümidler ıç~u· 
de, vaziyetler karşısında buıuıı 
ğunu göstermektedı.r. 

I 
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MI. Peten Ver-
dun meydanın-

1 

da nutuk.söyledi 1 

En zor ve en müsta• 
cel iş iaşe meselesi 

1 
Pau 20 (A.A-) - Mareşal Pe • 

ten bu sabah saat 9.:ı<J da hususi 
trenle ·buraya gelmiştir. 

Devlet reisi Verdun meydanına 
giderek lejyonerlerin yemin et -
ıne merasimine riyaset etmiştir. 
Mareşal Peten iradettiği bir nu- ı 

tukta ezcümle şöyle demiştir: • 
Bedbaht memleket.mizin uğra - : 

dığı maddi ve manevi büyük fe -
liıketten doğan iztırablar hala ken 
dini hissctirmekiedir. Bu iztıraıblar 
bilhassa köylü sınıfı araS>:nda ken
dini gösteriyor. Bugün memleke • 
tin en müstacel ve zor -bir işinin 
mümkün mertebe halli için köylü
lerimiz hükümetle işbirliği yap -
maktadır. Bu güç ve müstacel işin 
iase meselesi olduğunu biliyıor • 
sun·uz. 

Valiler, mahsulün müstehlikle -
re adilane bir r.i;bet dahilinde tev 
tilıı.i temin ederken hüsnüniyet sa 
hibi müstahsilleri lüzumsuz taz • 
Yiklerden k-0rumalıdırlar. 

Köylülerden, kendi ihtiyaçları 
için ;.: ·ırııri olan miktar. ayırdıktan 
scnra geri > bütün mahsulle : 
ritıi derhal piyasaya arzetmelerını 
bilhassa rica ederim. 

Müstehliklerden de geçirdiği -
tniz çetin günlerin emrettiği zaru· 
ri tahdidatı gönül rızasile ka-bul et 
ınelerini ısrarla talep ediyorum. 

Macar ordusuna 
alınacak yahudiler 

Budapc,1te, 20 (A.A.) - Macar ajansı 
bildiriyor: . ~. . 

Macar hükOmetinin verdıgJ bır kara
ra göre, evvelki rütbeleri ~e olursa ol
Stın askere alınacak yahudıler yardım
cı hizmetlerde kullanılacaktır. 

l~panya kabinesi 
toplandı 

Madrid, 20 (A.A.) - İspanyol kabi
nesi Cuma günü ikinci defa olarak bir 
gece toplantısı daha yapmıştır. 

Roma valisi 
Berlinde 

Berlin 20 (A.A.) - D.N.B. 
Alına~ hariciye nazırı Ribbentrop'un 

dav\:ti üzerine Roma valisi Prens Bar
ghese refikasr ile bu gün Berline var
ın ı~lardır. 

-- ----0--

Balkanlar ve 
yakın Şarkla 

DOncleTI Ve 
( B-u gilrı. den. J 

-----"'ı Cenubi Afrika 
Japonr ının 1Akdeniz muha-
A l m an Ya Ya 1 re hesine girecek 

İngilizler Balkan da
vasının kaybedilmiş 
olduğunu söylüyor 

Dünkü Viyana, bugünkü Viyana ... 
Yazan: HİKMET NiSAN 

yardımı mı? 
yapılan bir anlaş
ma ile Almanyaya 
harp gemisi 
verilecekmiş 

General Smuts bir 
nutuk söyledi 

---o-

Mısırda vaziyet 
lngiltere lehinde 

Tuna nehrinin sağ cenahında, ı kaliide tarihi bir kıymeti haiz nl 
Alp ve Striya dağlarının etekle - makla beraber, şehrin görülecel 
rinde, mahsuldar bir ova üzerinde mebanisindendir. 

bulunan Viyana şehri, ayni za - Viyanada her şeye rağmen, esk 
manda merkezi Avrupanın en bü- halini muhafaza eden yerler, Vi . 
yük __ ~e tabii iki şahdamarının bir-, yana gençliğinin çok sevdiği balo

Londra, 20 (A.A.) - Londra mat- leştıgı noktada da bulunmakta ve !ardır. Buraları tabesabah neje ve 
Kap, 20 (A.A.) - Başvekil General puatı: b I k d • ' t k .. r k d bu iti ar a, garptan şar a ogru işveli ge 1 1 d 1 b s 

Smuts dün bir nu u soy ı:yeı·e e- Times gazetesi.., Balkan hll.diselerini l"' 1 • ]d b nç er e o ar oşanır. a 

I
' ınb.·tir ki: . · Tuna yay 8 arını, şıma en cenu a babın dördünde Kauntnerstrasse -

b gözden geçirdikten sonra diyor kı: 
cenub1 Afrika cAkdenız muhare e- dogr"" u da Semmering ve Morava d k 

1 
Yakın sarkın diğer harp sahnesinde e i seyrüsefer, herhangi bir şeh· 

Sine• ış· tirak edecektir. ·ı bo··ıgelerı'nı· ı'htı'va etmektedı'r. 
1 tl had.iseler daha vuzlh bir şt:>la a r"' ·- rın' günün '·-1 b Iık Cenubi Afrika milletinden gayre e- , en 1UL a a zamanın· 

Londra 2-0 (A.A.) - Müstakil 1' rini yavaşlatmamasını ısu.·yorum. °.it- .adır. Mısır hududuna \UltaJl Alman Büyük Harpten evvelki Viyana· daki seyrüseferine muadildir! 

Fransız al·ansının Şanghaydan t b dcleye ış zırhlı taarruzları veya mü!rezelerl uJ- da, Avusturya .. Macaristan impa -
Ukçc şiddeti ar an u muca - ha ileri gitmeğe teşebbüs etmemişler- Pazarl3r, umumiyetle spora ve -

ald~.ğ~ bir telgrafa ~öre, ~at - tirak etınek üzere Mlsıra kadar gitmek dir. Tobruk'u tutmak için Almanların ratorlıığunuu bu zengin ve kibar yahud Ring ile f"rater'in asırdide 

Suoka'nın Bcrlini zıyaretı es - için size hitap edeceğim ana hazır olu- ve İtalyanların bıraktıklan kuvvet ne şehrinde, hayat, daimi bir neş'e ve .. 1 1 
nuz. Bunun için dnha büyük bir ordu agat arı a tında tenezzühe hasredi. 

nasında Alman"• ile Japonya 1 . mikUırda olursa olsun kendilerine pa- şevk içinde geçerdi. Bütün dünya- ı· 
.1 n1evcuduna ihtiyacımız vardır.Bu mtıca ır. 

arasında ak
tedllen bir anlaş - 1 . ed - . B halıya mal olan ikinci taarruzdan son- "t ht p . . b ··ru A Al . deleye yüzde yüz iştırok ecegız. u ra müdafaaya çekilmişlerdir. Bundan nın payı a ı arıs ıse, u n v- Yazın binlerce halk, Tuna sahil-

ma mucioinceı Japonya, - t büyüle muharebe ol:ı.caktır. BU.tün men- Libyadaki Almanların artık ileri hare- rupanın payitahtı da Viyana idi ve l . d S . ,. ·ıuo 
t e ve harp balarımızla ona atılacağız. erın e, ve cmmerıng tn ı i:l.lll or. 

manyaya, ayyar ketinde bulnumıyacakları manası çıka- ilim ve fen, nezahat ve zarafet hu-
malzemesi mukabilinde, bazı -<>--- rılmamalıdır. Mısıra erişmek ve Süveyş suslarında Parisin yaman bir ra - Olanlarında bir haftalık çalışma • 
deniz cüzütamlan devrede - 1 Dö Gol'e iltihak eden kanalını elimizden almak Almanlar kibi idi. nın yorgunluğunu çıkarırlar. 
Cektl

·r. Sanıld ıg"ına göre, bu için o kadar kıymetli bir şey olacak- Tunada suya girmek, sonra kır 
iki zırhlı Fransız askerleri tır ki Nazi kumandanlığının büıün 1914 hercümercinden evvel, bu 

deniz cüzütamlnrı, kuvvetini bu hususta kullannıası bek- derece canlı ve -tabir caiz is~ kahvelerinde, Straus'un ihenktar 
kruvazörü, üç küçük kruva - Zurih, 20 (A.A.) - Berner Tag- lenebilir. Mamafih bugün öyle anlaşı- bir nevi •Sexe app.I• e malik o- bir valsi ile, kendini, dünyayı ve 
zörü dört veyahud altı tor - waght gazetesine gelen haberlere göre lıyor lti, Libyada kulianabıldığı kuv- lan bu şehir çektiği iztuablar ve her şeyi unuturcasına raksctmek, 

"dr/ muhribini ihtiva edecek - terhis edilen birçok Fransız askerleri vetler evvelce tahmin edildığı derece- 1 • d .... { l:k ti d . v· 
P.I eral dö Gole iltihak etmek niyeti de büyük değildir. 1 g~çı~ ~~ı e a e er en. sonra, ş1m.. ıyanalınm en hoşlandığı, en sev-
tır. J . Gen . . . dı sonuk ve durgun bır halde bu- d'"" ı d b' 'dir ile Fransadan kaçmağa muvaffak ola- Ingılızler lehine olan bir çok unsur- . ... l ıgı şey er en ırı ..• 

!ar Tim lesi akale&ini luıımaktadır. Tarıhı saray arı ve p 
<ak müstemlekelere gitmlşlerdir. ı sayan es gaze m . k k ki .1 ht b" • rater-, o, canım Prater de, bu 

.. . ~öyle bitiriyor· pıtores so a arı e, mu cşem ı- . 
Diğer bazı haberlere gore de polis mü . . . . 1 . 1 gün sönük bir halde mazideki i. -

.. .. ~ .. . kaklannda Almanlar Balk3nlardaki harbın neticesı her ne naları ve zatına has hır «başkalık> ' ş 
durlugu Parıs so ildirm' olursa olsun şarki Akdeniz hilkimtyeti la dünyanın en güzel ve civelek bir şan ve debdebesinin hatırasile ya-
aleyhine 6.200 duvar yazısı s ış-1 ve yakın şark zaferi orada kazarula- merkezi olnn \'e asırlarca hüküm şıyor! Eski devirdeki müdcbdeb a· 
~ır. cak ucgudır. , 

1 d 1 
, . V . . h süren Habsbur:;ların el an dam - rabalardan, şık süvarilerden liitil 

B 1. n e ngıltere Jlt: enezu- NC\VS Chronıcle gazetesi vazıyet U- .• .. • 
1 

er 1 susundaki mütaleasında daha ileri gi- gasını taşıyan bu buyuk şchrın amazonlardan eser yok! Yalnız bir 
ella arasında anlaşma diyor ve diyor ki: veçhesi. ne kadar_ tebe~d~I etnı'.ş: kenarda nasılsa barınabilmiş, kü _ 

t gv ı I Alman b ık andanlığı Balkanlar Bu vazıyet, son zıyaretımızde hızı çük b" B" t 'd b 

Y a p 1 Fort Of Spain - Trinlte, 20 (A.A.) - harbınde ku:Ve;n:ıe bı ·Jıassa zırhlı kuv hayretler içinde bıraktı. '.r ıe'.gar en en . aşka otu-
İnglliz ve Venezuella h~ikOmetleri jvet itibarile büyük blr Ustünlüğ~ haiz-ı V.iyanalıların, yeni idareye ve rup bıraz dınlenecek hır yer bul~ 

t a h r I• bat arasında bir muahede aktedilerek Pa- dir. Bu müthiş taarruzun ağırlıg~ k~~- yeni tarzı hava ta henüz alışaına _ mak muhal. .• 
ria körfezinin methalinde bulunan Pa- sısında Yunan ordusunun ve lngiliz .. : . . :- . z Jl y· 'd" . . I kuvvetlerinin ilft.nıh.aye dnyanmalarL dıkları gun gıbı aşı kar. Maamafıh, ava ı ıyana, ne ı ı, ne ol -

-o--- - tos adasının Trınıte tarafından Vene- "'- . . b h ··ı il -- - . ~. . . . . beklenemez. Trakyad:ı, Arnavutlukta bu 3.kıbetı sa ır ve ta aınmu e muş! •• 

hı k r:uella'ya terkedılecegı ögrenılmiştir. J · . . . - · il d 

Bı·r apartıman o u . . . arazı terkedılmıştlr ve yeru rıca er e karşıladıkları da göze çarpıyor. 
Buna mukabıl Venczuella htikılmeti hemen hemen muhakkak olarak lfl- . . · 

İngiliz hava 

kuvvetlerinin 

1 

3 

SPOR 
Dünkü milli küme 

maçları 

Fener Altaya 
2 -1 yenildi 

Beşiktaş lst. Spor, 
Ankarada, 
lzmirde galip 

G. saray 
geldi 

' 

Ankara, 20 (Sureti mahsusada Aa
kııraya Ciden spor muharrlrlmlz teı..
fonla bilili:i:ror.) Milli kilme maçları
.la bugün Istanbulspor - Eskişeb4r De
mlrspor ve Beşiktaş - Gençlerbirlitf 
karşılaşmalan ile devam edJlmlştir. 
Karşılaşmalar 16.000 J bulan seyirci 
yığıni önünde yapılmıştır. 

Birinci maç ist.spor - Eskişehir De
ınirspor arasında yapılmıştır. Oyun_ 
baalar başlamaz, derhal çok sıkı ve se
rı bir cereyan almıştır. Demirspor be
şinti dakikada ist.spor kalecısine şarj 
yapllmak suretile ilk sayısını kazan.· 
dırmıştır. 5 dakika sonra İst.spor pe
naltıdan beraberlik sayısını yapmış ve 
bunu takib eden dört dakika sonra da 
2 ci sayı ile galip vaziyete geçm-4;t.ir. 
oyun bundan sonra daha sert bir cer~ 
yan a.lınıştır. 

Hakem Eskişebirlllertn bir OY!lDCU

sunu sahadan çıkarmak mecburiyetin
de kalmıştır. Devre 2/l İst.sporwı le
hine bitmiştir. 

İkinci devrede Demirsporlular ta
klm1arında eksilen oyuncularını ener
jileri ile teWi etmek istemişlerdir. Fa 

kat canla başla o;rnamalarına rağmen 
S\lyı kaydına muvaffak olamamışlar 
buna mukabil İst.sporlular ıı ci daki~ 
kada Demirspor kalecisinin ha':Jlı blr 
çıkışından isti!ade ederek 3 cü gollerini 
yapmışlardır. Dem..irsporh.ll<Ac Kaun
dıkları penaltıdan 2 cı scıyılarını yap

mışlardır. İst.sporlular 28 inci dakıka
da dördüncü, son dakika için de de 
5 inci gollerini yapmakta güçiük çek
memişlerdir. lllaç 5/2 İstaııbulsporwı 
galibiyetile neticelenmiştir. 

Beşiktaş - Gençler 
birliği bı"rden bire yok oldu körfezin cenubunda bulunan gayri ınes zım gelecek.tir. Eğer i.tnparatorluk kuv Muh~tte hır .~a.~uret .. havası esı~or; u•• d 

(in k -"'·'--d :ıng· "'- bdkiJnlvetini vetlerinin Yunan an.ava tan joprakla- zengınler, buyuk mue·;sese sahıp • Ç ffi e y an 
· k ay~ 8 = v 1 b k 1 • 'b" y· İkilıci kar la B ik ı Londra 20 (A.A.) - Ingiliz hava ktır nndan çekilmeğe mecbur ka1cn:, ....... rı leri, an er er vesatre gı ı ıya - sı şma eş.· taşa Genç-

ku"""etıcri tarafından Berline yapılan taruyaca . • • !1zaman gelırse ki maatteessüf J?e1C>bile- nanın büyük servet sahibi musevİ- rn u h ar e b e s 1• lerbirliği arasında yapılı~ ve Be-
IOn hücum esnasında Alman hüldlmet Yenı bır Japc n cektir. füından dolavı cesaretimizin ler Nazi fırtınasından kurtulmak şiktaş 3-2 galip ııelmiştir. 
~erl;;:ezinde bulunan ve şimdi Lizbona • kırılması ıcap etmeı. ' Bu karşılaşma da seri bir tempo ile 

4elıniş olan bir zat, Daily Mail gaz~ - Seferi İngilizler, Yunanlılann yardımına için kaçmış bulunduklarından,, bun d a h a v a r başlamı,:;tır. Her iki takım da rakibinin 
tesinin Llzbon muhabirine, en yenı in- ) D.N B koşmakla çok iyi etmişlerdir. Bu ka- ların yerlerini tutacak hemen he- müda1aasını yarmıya uğraştığı bir sı-
gill

·z bombalannın tabrı'pkar tesirlerıni Şanglıay, 20 (A.A. - . . k 1 Dün" •• d "-'~ta sul ı·ar, Libyayı ne kadar tehlıkeye koy- men kimse a mamıştır. un ra 8 ~ :ıın me.rkez muhacimi 
a.nla+ ...... •c-tır: japon sefert kuvveUeri ve Çin a- 1 1 dokuzuncu dakikada ,.,...\..,."• .~. rındaki japon filosunun müşterek bir muş o ursa olsun verilme i idi ve bu· zenginleri, bugünün fakirleri bu • Amiral Cha t diyor kı" ·. ,....... gayreti ile 

m
,::ombbloaklarundaantabmir ıt~anbeesti, ebtı'mrı.:tpı·ra.rtıBu- teblig· ine göre, Çekiang eyaletindeki ha nu bütün kabjne ittifakla vermiştir. l l B ·ı·b 1 h Gençlerin kalı..-sine iruniş ve h.ic; bek-- ~ , Bu, Churchill'in cesaretini tebarüz et- unuyor ar. u ı ı ara meş ur ve lenmedik bir anda Beşiktaşın ilk sa-

blok yok olmuş ve muazzam binanın rekat, 16 Nisandanberi terekkiler kay- tinneğe kiıudir . İngiliz milleti gele- muhteşem Kaiserstadt namındaki Donanma her şeyı" yısıru kaydetmıiye muvaffak olmuı-
rç

-'-n t4 500 metre ilerlerde bu - dctmi§ltir. Cumartesi günü, ani olar k ı tı.nJard k d" · b kil Imtl k"h dd · ·ı 1 b'- •r '- a pa ~ d'ı <.-e ıa .a en ıru e yen - ı ar ca e. ışçı er e .... ı ııcov • tur. Bu golden dört. d·'-"-a sonra sol-
{ tur 

· Ningpo limanına. asker ıhraç e ı mış- - h k t " k ~~ unmuş · l tir. Bu yeni jaPon scterinin hedefi, hanlara itımadla götUs gerebilir. nı halini almıştır. Ilafta içinde mü. are e C getırece dan yaptı.klan bir a.k.J.nda Gençler AlJ-

d.GLeçoenndrEyadla(ı!bduelkuni huyü~~:u:.Fa~s:ıa~; Çunking'in münakale yollarını tama- Daily Herald ga:zetesı de hemen he- tevazi bir çehre arzeden Viyana, nin ayağı ile beraberlik. say.ı.sıru temin 
1 

ektir men aynı mütaleada bulunuyor ve Londra, 20 (A.A.) - İngiliz donan- etmişlerdir. 

lın. uz'" erı'n• yapılan hücum, dehşet ve- nıiy e kesm . d•vor ki·. ancak Pazar günleri biraz hareke- ması k d A 1 1 Ch 35 . • k • v uman anı m ra at Field . ınci dakikada vaziyet Besıktaşın 
ricl olmuştur. Avam amarası reı• Yunan cesaretine ve blzim biltün te gelmektedir. Vaktile caddele - wiltshire kontluğu,ıda Trowbridge'de lehine olarak ~ etmiye başlaınış-

Berlin'in en büyük 3bide1erinin bu- • • • b b gayretlerimize rağmen Yunanistan mey rin ziyneti olan parlak üniforma .. söylediği bir nutukta ezcümle demiş-' tır. Beşikatşlılar yavaş ya va"' kendi 
ıundugu• merkez bö'"esinde, yangın sının evıne om a . 1 it 1 k ·ı· b'tl 1 • "'"' dan muharebesi aleyhımize dönmüş- ı, a ın sırma ı cpı ı za ı er e tir ki: oyunlarını t.atbilt etmiye ve bunun neü-

bombaları tufanı bir çok yangınlar çı- d u'" Ş t u" ıu·r. Meydan muharebesinin kati neti- ) f k t d ku"rklu·· n . d .• k b balan on ara er a a e en · ma - Avrupa canavan ile bu mticadeledo cesın e rakiplenni sıkı§tırmıya ko-
karmıştır. Muazzam in!ıla om cesi belli değildir. Fakat belli olan bir ..,... · t Bir tolu. , pırlanta kiipcli Viyana dil .. üç meydan muharebesi varclır: i.o.cil- yutmuşlardır. iste bu sıkışık vaziyette 
atılmlş v.e bunlar yer~ şars~ış ır. Londra, 20 (A.A.) _ Son hücwn es- şey varsa o da Yunan cesaretinin kı-
çok bomba Unterden Lınden cıvarlarına oasınd..:ı Avam kamrır-ası Rl'isinin evine rtlmıyacağı ve İngiltcrenin de miltte- berlerine artık tesadüf edilmiyor. tere muharebesi, AUantik muharebesi, Beşik~War hakemin lehlerine verdiği 
düşmüştür. . . . bir bomba dil§tüğU öğrenilmiştir. Bu r;kine azam! Yardım yapma taahhüdü- Bu zabitler, «Küçük Paris• deni- Orta ~ark ve Akdeniz. muharebesi bır frikikten H3.kkınm çok kuvvetli bir 

Saat 3.30'da tebJıkenın nihayet_ bul- ev Parlemenlo sarayının avlılarından nü yerine geticereğldir. Ancak fikirle- len ve arabesk binalarla dolu olan 1 Bu m_uha_rebe_Ier_in her üçü de büyük vuru:lu ile 2 inci sayılarını yapmışlar-
. f d ) ı 'Jdı"ğ· zam.an otelin ta- ded. A k · · · , ınıım· ali h ı k · · -•- ı h d dır. Gençler bu 0

ole iki dakıka sonra 'Bas tarafı 1 incı say a a duğu işaret verı ı • biri üzerin ır. vam amarasının run1z1 .ı.ena ere azır arsa ıyı nıaballcrle, •Jesuitcs> kilisesi ve 1 t:.ıı.:mmıye ı aız ır. Fakat ilk ilci tane- • 
., d" ' ... B' 'ktar esir raçasına çıktım. Ufukta her tarafda Taymis nehrine nazır pencerelerinden ederiz. Alınan Heri hareketini Ytınan . . . . si hayaU mabiyettedı'r. Bunları kay _ sağdan yaptık.lan an! bir ini$le merkez 

LIBY ADA 
•er ırmi<:lerdir. ır mı balan vo F Ak d dak k k uh · ·'S yangınlar vardı. Hastahane ara . 1 bir çoğu kırılnuştır. Avaın kamarası- topraklarında durdurmak ihtimalleri en a cmısL cıvarın ı so a · bederneyiz. Düşman bunu biliyor. m acım Alinin siki bir şütü ile mu-
alınmıştır. ·uaiye arabaları durmadan geçıyordu. nın toplandığı binanın ınethaline ait pek zayıftır. Hadiselerden alınacak (ara ne kadar yakışırlardı ... Bu .. , Şunu hatırl;:ıyınız ki, Hitlerln İngil - kabele etmişl~rdir. Devre son dakikaya 

taki İngiliz hava kuvvetleri umu- kipleri faaliyete aşıyor u. Boınbn.rdıman eroasında mec ıs ıç ı- Jaki kadar mak.ina bulW1ması llizım- uh dd sonra 2-Z beraberlik.le bitmiştir. 
Kahire 20 (A.A.) - Ortaşark - ~;rdun ekipleri her tarafta çbalı,:;lıyordve 1 çatıya da bir bomba isabet etm1·işti.r.ı· icrs şudur: Ordunun elinde Almanlar- gün bu yılankavi sokakların he - tereyi mağlüp edebilmesi bahsindeki kadar devam eden sıkı bir oyundan 

ttıl karargahının tebliği. y~ıcı .. e Almanlar hava hücun1larının ma halinde değildi. ?.-'Iüstahdemler ara- dır. Norveç, Fransa, Belçika harple- o1en hepsi birer m tcşem ca e yegıine şansı, Atlantik muharebesinde- İkinci haftayım her iki takımın da 

D 
. .

1
. .ı.. Çunku 

1 
.. d•rhal ortadan kaldır- sında da insanca zayiat olmaınıştır. ·inde olduğundan ziyade bugün sabit haline kalbedilmiştir. dir. Fakat donanmanın vazifesini mu - galibiyet sayısını temin etmek enerı·• ... • 

ün ve dün gece Ingı ız ,,om - t" er erını • ı t k. ! t Tb ·ı · · -bardıman ve avcı t~ .. .' areleri düş- ~a~: ;:hşmaktadır. . . . y eni Kale(.. on yada ~e~iu~~an ı,as::rin~ t ü~~d~~gıliz as- Tarihi bina itibarile de Viyana, l/affak.iyeUe ba~aracağından eminim. ile başf"-mıstır. Tazyiklerini gittikçe 
b . .

1
,. Lizbon muhabırı, Liz- h" d Parisi.en aşağı kalıuaınakta, birçok Oonnmaya o kadar çok itimadım var _ arttıran Beşiktaşlılar, nihayet 43 üncil 

J:oan n Bingazi ve Trablusgar Daıl Maı ın bir .Amerikalının Ber- hür Fransa le ın e eski hatıraları yaşamaktadır. Mu-ı dır. Donanma, her şeyi harekete geti - dakikada sol açık Şere!ın güzel bir 
rnıntakalarındaki askerleri ve mal bon'da oturan . lı ından al d kt' D kafa vw-uııle galibıyet sayısını yap Alman mşan s - h •• t Milli Şefin Eminönü siki dahi>i Wagner'in otur uğu rece ır. onanmanın geçen harpte ol- mışlardır. -
2enıesi üzerine hücum ederek ağır iin"ıle :oturekantuplan da bahsetmektedir. teza ura d ğ 'b' ı· t ·ı . k la ı d ğ bır ın H Jk · h d" ki k' Ot J Emperyah üçüncü Fre- u u gı ı, ıcare gemı erı ayıp n Maç 3-2 Beşildaşm galiblvetile b't-
~ayiata sebebiyet vermişlerdir. Bir ı ~erhalde sansilriln gözünden k;ıçmAlış a evıne e ıye etti eri os ~ •. e' . ·ı p ' Ö' ,. ı meselesini halledeceğinden hiç şüpb.em ~'•tir. v 
ok l A a b mektubuı1 bir kısmında. - Noumea - Yeni Kaledonya' 20 (A.A.) • 1.erık'ın lahdı ı e rens Jen ın kt ~ 

Ç yerlerde ve ezcüm e crom ı olan u t1 _ Londra'da bulunan hür Fransızlar rcsmı fO ur. hnık ERER 
€!adem, Bardı·a ve ll'"nastir'de bir kızı İngiliz hava kuvve e- -zinde müstemleke •u kabrini ihtiva eden •St. Etienne• 

'ı\;; man genç. ' . -\..."ba hücum ede- 3cr.elkurmayı n'" c ı v .. t 1815 İ 
Çok l"'o lörlü nakliye vas!taları tah rinin Berlin'e bımo- ı· . bildirmek "' üdünı b, ,.ınan Brunot, dün Nou Bugun saa ' te, Milli Şef s- kilisesi eski imparatorluk sarayı 
r 'b . · d layı bayre ını t t · h Ik tara!tnd3r. met İnönünün Eminönu" Halkevı'nı ' ı edilmü:;tir Bu arabalara ıbom- ı bıln1esınden . o .. yle devam etınekte... nc:ı'yı z'yare e mış ve a ~ . <Hofburg> ve c:Capucines• kilisesi 
balar ve m'ı'tra. lyo"zlerle hu··,,um e - te ve sözlenne ıo yaşosın De Gauile. yaşasın ebedi Fran- hediye buyurdukları imzalı resim· b" 1 gureş 

Dünkü serbest 
müsabakalan 

lzmirde yapılan 
maçlar 

d
. d' .,.,, scslerile karşılanmıştır. 1 • • 1 h 11 . 'ıu pek kıymettar ına ar meya -
lmiştir. Derne hava meydanın- ı'.:. üphe girmeğe başlıyor. inti- F .<?rı merasım e ma a ı mahsusun· b' b 1 d" da 1' . b ıçıme ş . _ . ·n iyi gıt- Brunot bir nutuk söyliy: rck •ran - 'lSıla.caktır. Töreni müteakip da ında gelir. Opera ınası, e e ıye Dün Şeref Rfl•nd:ıı!lc;ı )"Üzme haVlt- İzmir, 21 (Sureti mahsusada İzminıı 

b 
::??: • d~ ~rr.an tayyarelerı · orn- b m h3diselerin Jngıt1 ere ıçı · iliz. ·ının kurtulması için hür Frans.ızla tlil b ı _,_.. 1 ·.re•ı' ve bu"yu"k mu"esseselerı' ihtı". •- of al ~ -"-- mli id k·~-· a · . • t 1 aı • . k indedir. ıng - tın eh .,, er .azır anan ,,üfede izaz edi • •un- P• eoyon •""~• .~.., • 1 en ar --.lllllldan telefonla) _ 

re:. ·- ı icrek hasara ugra ı - mekte oldugu m_ er ez il ·ınde mu- .ara!ından sarledilen gayre emm b" ı d f sab:ıkaları y:ı.pıl-·-'ır. Musa"' .... -"'-1----~ B··-• .. trtı milll ~·-e ma•'•--da Altı-m t d lin" ,.,;,et mah• es t 1 ııtir .ecekl<?rdir. ,a eden muazzam ına ar a, ev- ...... ~ -~u A...u ,,,.....u. 
b 

·§ ·r. Berka hava meydanına a ter, Ber ın 6- ı·-'•lerdir. yetine lşare e m · k:ı.labalık bir kütle lızır bnlunm~. rd "'-it kın h ar vukua ge ı.~ no u R=erbahçeyi 2-1, Galatasara7 
a yapümıştır. azzam as Atın ... nel'<'.eler ı;unlardır: da Altayı 3-1 J'eadiler. 

-... _______________ ....- 1 mak için Nakşibendi tariki ortaya gizli işaretler ve rumuzlar vardı. }:ıükfunet içinde rollerin! yapıyor- Orta slkld: Meriçli Mebmel Ç&lal.- İlk oyun Fenerbalı.çe ile Altınordu a-.. ----------"'"'.'::'""'ı H b kta!{ m nl . b. b. . !ardı. calı Recebe <iöl'\ d•Jdl<adııı tıışla ırallp, rasında :yapıldı. Maç Fenerin maıısu. 
T Büyük tarihi roman: 77. o·· ldiı·ru""ldu··? çıkarılnuşlı. er e sı, aso ar gı ı ırı- Kumkapılı Celil Niyaz~ -ı. -

1 Nakşibendi tariki Bektaşi tariki birlerini tanımamış olsalar dahi, Bektaşiler evvelce hü:kiımet için h~etl ile başlarnıısa da 7aptıklan 

l S 
" A • N } kada fuşla calip, Dinıı.rlı İsmail Pomak hucumlarda atılan üt! . uf tan zız ası J yerine kaim olmak üze_re .. vazolun- işaretlerile, selamlarile, bi=ibirle- de aleni _ola~ak icrayı hükmeder- Alıme<le on dört dakikada tuşla. plip. m~Ur. ş er netu:e verme-_-------------Y n:M. Sami Karayel- du. Hatta, ~erdıve~koy~nde b~- rıne soracakları _b~zı rumuzlu söz-

1

1 lerken, ş~mdı el altından hareket Yan atır ~!ide!: Mehmet A1l Süle:r- Yirminci dakikada Altınordu Naını-
a:za kt . ocag·ı be- lunan Bektaşı tekkesıne bır Nakşı- !erle derhal bırıbırle=ıni tanırlar- ediyorlaraı. 1D&11A g dakikada tuşla rallp gelmı., ğın sol açıJtta.ıı ortaiadttı. topu Muam-

1 B sırada Be aşıyan · · Jd • · · P Bu kışla da on beş yaşından aşa- ~ . b dan şapçı Bo· bendı şey hı konu u. 1 dı. Masonla~, bektaşılerın elim aya- oma.k Hasan Salih bqılafıııasmd.a merin sıkı bir süte tahl'il etmesi neti-
•ı . . - . ganı ıle akra asın 1 .. . . 'k' B kt - • .• • .. , . S lih 15 ~-• olup ta asakirı mansureye ya zır .. k tledildi. Sozde !l!akş!bencıı tarı ı_ e 3Ş1 Her bek\aşı, dıger bektaşiye, gıru hukumett-en kestikten sonra, " -klkada ıilreşl hın/kmlflor, cesi ilk goıu· çıkarmış ve devre bu şe-
tılan çocuklar için talimhane it - hor dahı ~ ramı alayında resmi 1 olanları sinesıne çekec0klı. Fakat: 1 tanıdıktan sonra canını bile feda kendilerini ikame etmiş bulunu- Aiır siklet: Süle:rman Roımn7alı I& kilde l-O bitmiştir. 
lıha, lrnındı. . . .•. . K~:::ıe:~onra asakiri mansu- ı heı:ı~n hiç _bir Bektaşi_ Nak~ıbcııdı lı c~eı-ccsinc_ hizmet etmek mecbu- yorlardı. """ra.smda yen!flooeye kadar ohuıı ııii- İklncl devrede •J'Ull aynı tarzı mu-
Rctırnede dahi yenıçerıligın ıl - mu_a) ldug·u halde Sultanahmet 1 tarikıne ıltihak etmedi. rıyetınde ıdı Sultan Mahmut, masonluğun ro- ~~tırXası. Mmanlsa,.1rmlı B~Ulı .ıaııoı.Göıı._...ınena il'!,_~- hafaza etmıatır. Yirminci dakikada Na-ga onde o , ~ - ~ !in Fenerbahçenln beraberlik sayısU>ı 

v~" gürültüsıü bi: s~re:te oldu. re ·ine idilerek bayram namazı Bektaşiler lamamil.e gizlendi!~-, Masonlar da aynı bekl'aşiler gibi lünden biha?erdi.. Osmanlı hükı1- dl a.ra.smdıı.kt müsabalkaJfl 8 daldlaı.d& çıkarm!itlr. Fakat ıo dakib üstün bu 
o..-~. E.dırn_e ye_nıçerı ag~lıgı kapısı j ca:dı g ı Tanınmıyan Bektaşı dedel_erı de bi:ibiı lerint birader tanırlar ve bi- meti, bek taşı cebrınden kurtulmak Bam tuşla •ıaz:ınmıuıtır. Kara A!I ile oyun çıkaran Altınordulula.r Salt vaa-

·_- u~~eratt ıttıhaz oluno.u.. .. kı .' •rili"e ait ne kadar a~at Sultan Mahm~dun kahhar sıyasetı ribırlerini tanıdıktan sonra canla- la yakasını kurtaramaı_nıştı. Onun i'llülaylm """"ındalı:l ~ret bil" eaa.t ı-. tasile iltlncı &olü de çılı:aranık maçı ı-ı 
lstanoı.ılda esnaf kefaletı mute- Yenıçe g ilga edildıği gıbı önünde bır muddet gızlı kaldılar-_ rını feda edercesine yardım etmeyi yerme Avrupanın yenı ve ecnebi me halinde <kvam etm'1 ve valı:tbı ""O galip bitirınişlerdir. 

•ets;J,.ye rabıt yani esna! birbiri- ve rusu~ vaha~:haneleri de yıktı- Fakat, Bektaşiler hiç bir vak~t vazife bilirler... bir kuvveti, Osmanlı hükumetini ~ım ... , dolayıslle berabere Ulbı edllinl<ı- İkinci ~ Galatasaııı:y _ AllaJ' l:ıt-
lıe Ye ıt~tbıidaları cümlesine kefil Yenıçerı k biribirlerinden ayrılmad1lar ... Daı- . . . . 1 bağrından ele almıya çalışıyordu. tir. Mersinli Ahmet ile Molla Mehmeıl kımlan :rapmı,:;tır. İlk dakllcalardan itı.-
Oltnak usulü tesis kılındı. rıldı. d ma bi:ıbirini tuttular .. Köylerde, Yenıçe:ı~erın_ tek~elerı ~apan- 1 Bu !kuvvet, Osmanlı !UikUmetini ıı.rasındakl &"ilrq çok ıı..,.eeanh oı.wt haren ç~ sıkı o;rnıyan Galatasara71.-

Çu k.. 
1 1 1 

Bektaşi tariki dahi bu meyand 11 k b 
1 

(! şehirlerde gizli ola- makla fıkderı, hareketlen orta- hem ecnebi eline teslim ede kt' ve Menmll Ahmd ıs lncl:-M.klk..ıa ctı- tar, H unctt dakikada ı;:şfaJaıı. ıa ind 
n u stanb•ıl esnaf onca a- uriyeti ıh as asa a ar a, ld d "'ld · ·y ı b k ce ı ı ibıel bir t 1 ıra hl' s d k'k d rıh,,, • ' ı . B . 'lk'ne ef ve ihtisap m-em k !erde toplanarak ayinlerini dan ka trnıış egı ı. a.nız e - V<? hem de mali ve iktısadi c-ephe- r':.' ı:- uş a. nnmış . .,. a ı a •. Bülentln, 28 ncı dakikada 

llıo r.e n ıepsı eKtaşıyan sı ı r . V bütün Bektaşi tekke- ra ev . .. ·- ta ilerin ellerinde bulunan hassa . • ,.,..., olan Tcklrda.Uı H~yln ile is- Sa!Ahadctinuı OJJ•lı ile ;ıç c•i çı.karı:aır 
t nsup oldııklanndan bunların da olundu. e yapmakta devam ettiler ... Hal boy 1 ş . . den _m9.hved1~ Avrupanıı:ı kucagı- mirli Koca Mehmet korşıla~ma.sındı. dı tardır. . 
. anzııni icra edilmek liızimeden !eri yıktırıldı. . iler bi le olmakla ber3ber yakalanan bek- ord~su ';1akamında olan_ ye~ıçe:ı na duşu_recektı. . ı Tekı...tarh Hiis•J'in genç rakibinin 11 İkinci devreıoiıa otu. tlirdil.ııcll O. 
ldı. Vilayetlerde dahi yenıçer - taşi!er ağır cezalara çarpılıyor- ' o.C:~gı o:,••?an k~_Idırılarak_ bek:aşı- Nı!'ekım, Sultan Mecıt ~vriııe dakikada sırtını yoe.., ~tlmıişttr. kikaıımda pıı.ı ı.ır _.-etle Ömer _ 

y rer birer tutularak katlolun
1
du. !ardı~ lıgın huknmet uzerındeki mues- kadar on para Avrupaya borcu ol- ta ~ 

1 
· eniçerilerde olal'l T-0mruk iş· 

1 
erede yaka anırı;a . . t· f' d'l . t' ı ş· ı· p ym J'eı~e ırolliı>4l :Jllpınıştır, Maç w a,, i l' · Bektaşi er, n . La'kin, Bektaşiler hiç bir vakit sır;ye ı re e 1 T'l!Ş ı. mıyan Osmanlı hükihneti, a· lŞ l • era sur~·· • _ 1 Gal·•--

d .' e ağvohınd't. Taşra<ia vıizera . . d Tekkeleri tamamıle k •
1 

k b kt _1 • bo çl . . . 1 ......, • -sara7ll• lehmo ı.ı. 
d aıreJerinde kullanılan yeniçerile~ kesıliyor u. tu Hatta Bektaş! ta- kırılmadılar .. Esasen Be taşı er a- Fa at, e · aşı er yavaş yavaş gır r ara gırmıye ııaş amıştı. Feıııır i!Mdında yapılan IJı.- • •- miştlr. 

l
;_vbirer birer katlolunarak işleri seddolunmuş · 'd k !dır rasında masonlarda oid-.;ğu gibi, hükümet =icalini eline alarak yine 1 (Daha var) - 2 _ 1 iilll ., ..... nmıfl«, 
• rika im ıaına,ınile orta an a -



SAYFA - ~ iKDAM 

...,.~ Hitlerin 52 in- Hava harbi 
. ; Cl• gzldo .. nümü (Ba~ tr.rr.ı. 1 inti sayfada) 

Daha sonra, himaye altında i-
:; -----·-------- (Baş tarafı 1 inci sayfada) 'lerliyen yedi bin tonilatoluk bir 

Yeni paptın 
akisleri 

1 K söylediği bir hitabede devlet re - düşman iaşe vapuru görülmüş ve m a m ) n ) z ) ısine ~ütün Al~an . ~skeri kuv - seri bir hücum yapılmıştı:-. Bu va-
vetierının lebriklerını sunmuş - pura iki isabet kaydedilmiş ve tay 
tur. Mareşal evvela son günlerde yarelerimiz hücumun yapıld1ğı 

Ch"f tarafı 1 inci sayfada) 

nıid eylemişlerdir. Bu keyfiyet bu 
müfessirlerin puslayı şaşırdıkları -
nı ve pek basit bir hakikati unut
tuklarını isbat eder. Yazan: irfan Doğan 

İın«mın kın deyince, hayaliniz- nasıl .. Hiç içi titremeden .• 
de kimbllir nasıl tipler canlandı- • 
rıı:sınız. Mesela: Safir efendi, dadandığı bu mey-
.Başmda; kenarları· küçük mavi ·hane hayatından yavaş yavaş bık

boncuklarla çevrilmiş beyaz bir mıya başlamış ve nıhayet kararını, 
namaz bezi, ve bunun arasından başka eğlencele:- aramak üzere de-

•. t' 1 ti. 
dışarı fır!ıyarak Mline kadar uza- ( -Jış ırm ş 

(Devamı var.) nan ııert siyah saçlar, kulakla:-ın· 
da; pazar yerlerinden alınma yedi 
buçuk kurttşluk sahte inci küpeler 

vücudünde adi bamıadan allı ye· 
§İlli bir entari.avağında da ökçesi?. 
papuçlar veyahut, aşınmaktan bir 
tahta parçası halini alan takunya
lc .. 

Bunlarla beraber, beş vakit na
mazından maada, cennet yoluna 

bir an evvel erişebilmek için ilave 
namazları kılan, kendi mahalle

sinden başka hiç bir yeri tasarla
"ııyan, ramazan günlerini, cami
lerde mukabeleler dinlemekle ge
çiren uhrevi bir kız .. 

İş~ bunlar sizin kendj kafanız
da canlandırabileceğin.iz bir ima

mın kızında bulunur değil mi? .. 
Fakat aldanıyorsunuz. Belki bun 

lar hır çok kızlarla beraber imam

ların kızlarında da bulunur. Bulu
nur amma, belki yine bu bassalar, 

bır çok kızlarla beraber imam lan n 
luzlannda da bulunmıyabilir. İma

mın kızı olmak ne diye onu hem
cın•lennden ayırsın? .. Bilhassa bu 
zamanda ... Netekim, bahsedeceğim 
kızda yukarıda sayılan hassaların 
hiç birim bularnıyacaksınız. 

YUNANİSTAN 
CEPhESINDE 

(Baş tarafı 1 inci sayfada\ 
Balkanlardaki veıjyet burada ha1A 

o ddl la!Akki edilmektedir. Düşman 
ı:=;radığı ınuthJş zayıata rağmen muha

rebe meydanına kitle halinde kıtalar 
.evklne devam ediyor. 

İNGİLİZ TEBLİGİ 
Atina, 20 (A.A.) - Yunanlstandakl 

lngiliz kuvvetleri umumi kararg5.hının 
ıebtiği: 

lmparatorluk kuvvetleri bütün cep 
~ede çarpışmaktadırlar. DU.Sman zırhlı 
alayları ve pıyadesl tarafından yapı
lan tiddetli taamızlar geri püskürtül
müştür, Diiimandan bir çok eıir alın
mıştır. 

Ou.şmanm zayiatı büyüktür. Alınan 
~sırJer arasında bilhassa Avusturyalı
.arın manevıyatı çok bozuktur. Bu.o
tar tayyareJcrımız tarafınd.aıı yap.ılaıı 

;ııddeuı taaı·ruzıarın au.;ı;uı..uıw .DldJ.l.~
vıyatını sarştığını söylemı.şleidır. 
YuruyUş hau.nUe buıwıan dü~man 

kıtaları tuyyare!erımizin taarruzu kar 
;ıu.uıda ne yapacak...larını ~makta .. 
dU'lar, 

lJuşman cephemizin hiç bir noktası· 
na gırememı~ ve cenahları.mızı çevıre
memışur. 

Yunanlılar sol cenahunızda kahra
manca harp etmektcdı.rler. Onlar bu 
k.ı.sıında harekata b..a ıındırler. 

Kahire, 20 (A.A.J - Orta ~ark İn
giliz kuvvetJeri umum! karargahının 
resmt teblıği: 

cereyan eden büyük mulıarebele - yerlerden ayrılırken vapu:-un bat
rin Alınan askerinin yenilmez ka- makta olduğunu görmüşlerdir. Bu sözler Anglo - Sakson de -
rakterini yeniden isbat etll'l§ ol - Akşam hava kararırken sahil mokrasilerine karşı sarih bir du -
duğunu söylemiş ve şöyle devam müdafaa teşkilahna mensup tay- rum takınmaktır. Hakikat budur 
etmiştir: yareler Brest deniz üssüne hücum ki Londra gazeteleri bu savaşın 

Bu büyük zaferleri temin eden etmişlerdir. Atılan ·bombaların bir başlamasından evvel de devamı 
başlıca üç şey olmuştur: havuz civarında patladığı görül- müddetince de Moskova siyaseti 

1 - Alman kuvvetlerinin tev - müştür. Bu harekata iştirak eden hususunda kendi istek ve tahmin
tayyarelerimizin hepsi üslerine 0 terini hakikat sanmak gibi bir gö
dönmüşld'dir. rüş hata,ına uğradılar. Lehista . 

hizatı. 

2 - Alınan askerinin gördüğü 

talim ve terbiye. 
3 - Alınan askerlerinin haiz bu. 

lunduğu yüksek ahHiki evsaf. 
Mareşal Göring radyoda Bitlere 

gıyaben hitab ederek şöyle demiş
tir: 

İlk safta harbetmiş alelade bir 
asker sıfatile elde tmiş olduğumuz 
malumat müstakbel askeri talim 
ve te11biyede büyük bir rol oyna -
mıştır. Siz nazari bilgilere ekseri
ya hayat verdiniz. 

Bugün Alman askerlerinin en 
hararetli arzusu ve size en kıymet
li hediyesi emrettiğiniz yerde düş
manı yenmek hususıunda ettikleri 
yemindir. 
Bugünkü yeminimiz şu dur: 

•Çolumuzun neresinde r<(stlar
sak ra~tLyalım, düşmanı her yer -
de yeneceğiz .• 

---<>---

RUZVETL 
(Baş tarafı 1 inci sayfada) 

c-Arnerikan Kızılhaçının reisi 

Londra, 20 (A.A.) - İngiliz ha-· nın taksiminde, Finlandiya har . 
va nezareti istihbarat bürosu bil- binde, Besarabyanın işgalinde, Bal 
diriyor: tık devletlerinin ilhakında hep ay

İngilii hava kuvvetlerine men- ni kehanet ve nakaratı tekrar etti. 
sup gece avcu tayyarelerinin pi- ler. Bu vakıaların bir Slav - Cer-. 
!otları iki aydan az bir müddet i- men çarpışmasını intaç edeceğini 
çinde İngiltere üzerinde 66 düş- ileri sürdüler, Romanyanın Alman
man tayyaresi düşürmüşlerdir. lar tarafından sulhan ve Bükreşin 

Berlin, 20 (A.A.) - Resmi teb muvafakatile işgal altına alınma . 
!iğ: sı, daha sonra Bulgaristanın sul . 

İngiliz hava kuvvetlerinin 18 ni han ve Yugoslavyanın harben isti· 
san gecesi Berlinin meskun ma- ıa., Vaşington ve Londrada eski 
hallelerini bombardıman etmele-1 fikirlerin dermeyanına yeni birer 
rine karşılık olarak hava kuvvet- 1 ves:le te~kil etti. n::diselerin tek
leri dün gece Londra üzerine ikin- ı ziplerinden bir uyanıklık hissctmi
ci mukabil hücumlarını yapmış- yen esaslı ısrar ve teannüd. Yine 
]ardır. Bu hücuma da yüzlerce tay ayni Pravda bu paktın Almanya 
yare iştirak etmiş ve Londra üze- /aleyhine müteveccih olması key . 
rinc bütün gece ve saatlerce bir fiyetini şiddetle tekzip ettiği 
çok infilak ve yangın bombaları gibi Almanyanın tesir ve tazyiki-
atılmıştır. le yapıldığı noktasmı da yalan . 

----" lamaktadır. Ceride aynen diyor 

Son Vaziyet 
(Baş tat'afı 1 inci ~avf~da ı 

nndaki vaziyeti şu ıruretle 
hü!asa etmiştir: 

ki: •l\loskova taınamilc· ınii ,takil 
olan kendi siyasetini takip etmek· 
tedir ve bu siyaset sulbü idame et· 
meğe matuftur,, 

TÜRKİYE CUMHURiYETi 

ZİRAAT BANKASI 
Kuruluş tarihi: 1888. - Serma yesi: 100,000,000 'l'ürk liruı. 

Şube ve ajans adedi: 265 

Zirai •re ticari ber nevi banka muameleleri 
Para biriktirenlere 28,800 lira ikramiye y~iyor, 

Ziraat Bankasında kumbaralı ve lhnarsız tasarrur hesap. 
larında en az 50 lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek 

kur'a ile aşağıdaki ·plana göre ikramiye dağıtılacaktır. 

4 A. 1,000 liralık 4.000 L.11100 Adet 50 liralık 5,000 L 
4 • soo • 2,noo • 
4 • 250 • 1,000 • 120 • 40 • 4,800 • 

40 • 100 • 4,000 • 160 • 20 • 3.200 • 

DİKKAT· Hesaplarındaki paralar bir sene içinde 50 lira. 
dan aşağı düşmiyenlere ikramiye çıktığl tai;dirde 7o 20 fazla.. 
sile verilecektir. 

Kur'alar senede 4 defa 11 mart, llHaziran 11 
Eylul ve 11 Birincikanun tarihlerinde çekilecektir. 

Ba.~. Di,. Nezle, Grip, Romatizma. 
Nevralji, Kınklık ve Bütün Ağrılarınızı Derhal Keser 
icabında günde 3 kaşe alınabilir. TAKLITI.ERINDEN SAKIN\NIZ 

RER YERDE Pi.!LLU KUTULARI ISRARLA iSTEYiNiZ. 
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İmamın kızı, asıl ismi cEmine• 
olduğu halde, her nederıse yaşadı

ğı zaman icabı bunu muvafık bul
mamış ve •Leyla• ismini almak i
çin babasını hayli müşkilata sok

muştu. Fakat o Leyla olduktan 
sonra, gıiya ismin.in layık olduğu 
hakkı vermek için, işi daha ziyade 

büyütmüstü. Birinci derecede ge
len tiyotro ve sinema hevesle:-i, 

sonra lan elde ettiği yeni yeni ar
luıdaşlan sayesinde çay ve baloya 
inkılap etmişti. 

Yunanıstanda, Yun.l'l ve İmpara
torluk. .kuvvetleri, Dunıdar kıta,arının 
st=tır ve hımayeıeri altında geri çeki
lışlerine devam etmi.şlerıdr, Atal)ırane 
manevra ve azimJi muharebeler ~eti
cesi olarak DL.ımdar kıta.larımız Alman 
ilerleyışıni tehıre muvaffak olmuşlar
ve dü~mdna agı.r zay ü:ı t verdirmişlcr
dir. 

sıfatile bu talebi samimiyetle tas
dik ediyorum. Genç Amerikan 

doktorları bu gadd;ırane harpte 
gerek sivil gerek askerlerin ya:-a

larını tedavi etmek suretile İngil
tereye büyük yardımla.rda bulu
nabilirler. Gönüllüler !ngiliz K.ı
zılhaçına yazılacakla:- ve Kı.zılhaç 
!ar hakkındaki Cenevre mukave
lesile himaye edileceklerdir .. 

Arnavutlukta. tam bir inti
zam içinde cereyan eden çe
kilme hareketleri üzerine 
düşman Ergiri mıntakasında
ki Yunan hatlarına yaklaş

mak teşebbüsünde bulunmuş 
sa da Yunan topçusunun ve 
havan 1-0plarının şiddetli ve 
isabetli ateşi karşısında bu 
teşebbüs durdun 'muştur. Ay 
nı mıntakada kıtalarımızı iz
aç etmiye uğraşan bir İtalyan 
müfrezesi muharebeye başla
madan dağltılmıştır. 

Bu harbin göze çarpan tezahür -
!erinden ve belki de en acılarından 
biridir ki harp dışında kalan bir 
bitaraf daima iki muharib zümre 
tarafından öbiirüne nıiisaid bu . 
lunmakla itham edilmek tehlike . 
sine maruzdur. İki taraf ta herkese 
şöyle deınekkdir: Benim ile bera-1 
her değilsin; demek ki düşnıanla· ı 
rın1la işbirliği yapıyorsun. Yııgo·;. 

lavya böyle düşünüş tarzının son •••m••••••••••••••••••••ınlE!!iliO:::~ 

ku:ı!;:~~ıir.ber memleketin kendi/ Dev.et Danizyollan işletme Un um .• 

Aynı zamanda, o, girdiği salon
larda kendisi"1e yanındakilerin bi
raz daha alakasını çekebilmek için, 
mevhum bir aile ismi ilave et
m~ti. 

Takdim edildiği şahıslara; .. H .... 
camii imamının kerimesi Emine 

ye!"ine, Komisyoncu Naci beyin 
kızı Leyla hanım diye tanıtılırdı. 
O, çok hoşuna giden bu yalancı 
takdimin kendisine verdiği hazla 
biraz daha incelip asrileşmiye ça
hşır ve fakat ekseriya buna güç
lükle muvaffak olurdu, 

Haftanın birkaç gecesini Şişli
nin muhtelif yerlerinde geçiren 
Leyli, gündüzleri de mahallede 
hemen hemen görünmez olurdu. 

Onun hakkında ortada bil"çok de 
ıılikodular dönmekte idi. Amma, 
buna aldırış eden yoktu. Zaten ba
bası da (40) ından sonra gençleşip 

asrl•i:re yüz tutmuş birisi idi. 
Hakikat~ bu ayıp bir şey değildi 
amma, •Safir, efendinin bu asri
liği de ifrat dereceye varmıştı. 

İNGİLİZ TAYYARELERİNİN 
FAALİYJ::Tİ 

. Atina, 20 (A.A.) - Yunanistandaki 
Ingıliz bava kuvvetleri kararga!ıının 
bugünkü tebligi: 
. Dün havanın fena olmasına rağmen 
Ingiliz bombardmıan tayyareleri bütün 
&ün düşman kuvvetleri.ne ve münaka
]jtın dOğ!Im noktalarına taarruza de
vam etmişlerdir. 

Pilotlar bombaların motörlil kıtala
nn arasında lnfılAk ettiğini görmüş
lerdir. 

Diğer clhetten av tayyarelerimiı 
mütemadiyen keşif hareketlrind bu
lunmuşlar v düşmana ıı.k sık taa.rru.3 
etmişlerdir. 

Tayyarelcrlmizden ikisi üslerine dön 
meıııişlerdir. 

YUNAN TEBL!Gi 
Atina, 20 (A.A.J - Dün akıam neş

redilen tebliğ: 
Arnavutluktaki kıtaatımız mOcade

lelerlne intizam içinde devam ediyor
lar, Almanlara karşı Makedonyadaki 
harekAt neticesinde, ArnavuUuk:ta bu
lunan kıtalarımız düşman tarafından 
izaç edilmeksjzin muvaffakiyetli biı 
rlcat manevrası yapmı;,lardır. Düşman, 
kıt'alanmızın barekAtına mAni olmağa 

teşebbüs ettikçe kuvvetlerimiz dön -
milşler ve düşmana ağır zayiat verdi • 
rerek ptiskilrtmOşlerdir. Bu harekAt 
esnasında bilhassa iki alayunız tema -
1ilz etmiş ve sancakları ordu rünlük 
emrinde zikredJlmistir. 

MDkedonyadak.i haııekAta celince, 
Almanların bu mıntakada bir ileri ha
reketi bildirilmektedir. 

ALMAN TEBLİÔİ O ill< evvela - kızı gibi - işe sine 
ina ve tıy· atrodan başlamıştı. Teb- Bertin, 20 (A.A.) - resmi teb-

Uğ·. dili kıyafet ederek Sirkecideki 
Tesalya ovasında Alman lot'ala

rı mevzilerinden atılan İngiliz ıe 
Yunan kuvvetlerim takip ediyor
lar. 

mevhanelerde ufak yollu demlen
mek onun datıa ço1< hoşuna gitmiş
ti. O kadar ki, her hangi bir eğlen
ce için aklına bir fikir gelecek ol-
sa, kendi kendini caydırmak için Birçok Yunan asker ve cuzu-
aöylenirdi: tamları Pindos'un şarkında ilerli-

- Ne yapacağım şurada burada yen Alman kıt'alarına teslim ol -
eğlenmeyi? .. Oralara sarfedeceğim muşlardır. 
para ile iki akşam çakır keyif ol- Muharebe tayyarelerile pike ya 
mak elbette ki daha iyidir. l pan tan:arelı;r Yenisehir ve Tır-

Fakat Safir efendi işi o kada:- a- halanın ışgalı esnasında yapılan 
tıtmıstı ki; bir eğlence parasını i- harekata iştirak etmişlerdir. Hava 
kiye taksim edeceği yerde, iki eğ- kuvvet'..erimiz burada çekilmekte 
lence parasını bir geceli:k çilingir olan duı;man kıtalarına ve kolla-

Nevyork, 20 (A.A,) - Gaılup 
enstitüsünün son anketi İngiltere
ye yardım içın Amerika askeri 
gönderilip gönde:-ilmemesi hak
kında Amerikalıların ne düşündü

ğünü öğrenmek için yapılmıştır. 
Sorulan birinci sual şudur: 
İngilizlere yardım etmek üzere 

ordumuzun bir kısınmı Avrupaya 
göndermeli miyiz? 

Gelen cevapların yüzde 79 u 
menfi, 17 si müsbet, yüzde dördü 
de müslenkiitir. 

İkinci sual şudur: 
Amerika, İngıltereye yardrm ol-

mak için hava kuvvetlerimizin bir 
kısmını kendi pilotlarımızın. ida
resi altında A vrupaya göndermeli 
midir? 

Gelen cevapların yüzde 69 u 
menfi, yüzde 24 Ü müsbet, yüzde 
yedisi de müstenkiftir. 

Üçüncü sual şudur: 
Harp gemilerimizden bir 1os

mını Amerikan mürettebatile İn
giltereye yardım için A vrupaya 
göndermeli miyiz? 

Gelen cevapların yüzde altmış 
yedisi menfi, yüzde yirmi yedisi 
müsbet, yüzde altısı da müsten
'<iitir. 

Meşhur korsan 
(Baş tarafı 1 inci sayfada) 

kaptanı Kretchner de meşhur bir 

denizaltı kurdu olup şimdi İngi

lizlerin elinde esir bulunmakta
dır. 

Al<'ksander bu iki kumandanın 
Hiller tarafından, cMeşe yaprağı• 
nişanile taltif edilmiş olduğunu 
•öylemiştir. Mezkı1r nişan deni
zaltı korsanlarına tevcih edilen en 
yüksek nişan olup şimdiye kadar 
yalnız üç denizaltı kiımandanına 

verilmiş bulunmaktadır. 
Aleksander, Amerika 

1an İngiltereye verilen 
tarafın-

10 sahil fr . . b' le t• . , nna bomba ve tayyarelerde bu-
~ F.ası ıçın ır .ş .ırmıye başl~~.ış- • lunan sair silahl..;la hücum et- muhafaza gemisinden sitayişle 

. ."3sen para ısı onu çok duşun- . 1 d. hahsetmiştir. 
d .. d. M h 11 . mış er ır. u<mez ı. a a ede kıraya verdi- l 
ği iki evin getiridiği paradan maa- TALYAN TEBLİÔİ Bahriye nazırı bilahare demok-
da. Kapalı çarşıda iyi iş gören bir Roma 20 (A.A.) İtalyan tebliği: rasi ve hürriyet uğrunda bu kadar 
,,.. ' ....,el elbise mağazası vardı. Dün dokuzuncu ve on birinci büyük bir mücadele yapan Yunan 
Bu 'ardan başka da dededen kal- orduların fırkaları hemen her ta- milletinden de bahsctqıiş ve Yu
ma külliyetli bir nakit paraya sa- rafta Arnavut Krallığının hudut- nanlıları •kahraman millet> diye 
hipti. ' !arına varmışlar ve yollarda bir tavsif .eylemiştir. 

Zaten b~vfo olmasaydı, evkaftan 1 çok maniaları yenerek Yunan Bahriye nazırı Yunanlstana 
aldığı 19 !ıra maaşla n~ kızı Leyla j dümdar kuvvetlerinin anudane yardım hakkındaki kararın tatbi
ve ne de kend.sl bu şekılde geçme- mukavemetlerini kırmışlardır. kini bir kere daha tasvib ettık -
mezlerdi. Daha geçen gün kızının ' 450 av, bombardım·an ve pike ten sonra sözlerini şöyle bitirmiş
yaptırdığı bir astragan kürklü tayyaresi muhtelif filolar halinde tir: 
manto ile, kendisinin ısmarladığı uçarak ricat etmekte olan Yunan c- Atlantik muhar'ebesi devam 
son moda bir elbise için 250 liraya) Qrdusuna mütenıadiyen taarruz ediyor ve bu muharebeyi kazana-
Jakııı oı.r para sunmll§tu. Hem de etmişlerdir. cağız.• 

Aoos'un şimalinde Yunan 
topçusu Erseka ve Andro?i
kon istikametinde ilerliyen 
bir motörlü İtalyan kolunu 
dağıt.mı t1r. Ereek 

sında Androlikon'un cenubu 
garbisinde bulunan mevzile
rimize yaklaşmıya teşebbüs 

eden diğer bir düşman teşek
külü ağır zayiat verdiril"rek 
püskürtülmüştür. Bir miktar 
esir alınmıştır. 

Müttefiklerin baslıca şimal 
cephesinde Manastırdan gele
rek garbi Makedonyaya giren 
Alman mo'.örlü kolları dün i
lerliyememişlerdir. Bundan 
ba•ka Grebene ve Aliyakmon 
vadisi ve Olimpos dağ silsi
lesi mıntakalarında bulunan 
düşman kolları evvelisi gün 
lsgal ettikleri mevkilerde dur 
durulmuşlardır. 

Yunan şehirlerinin bom
bardımanı devam etmektedir. 

Alman hava kuvvetleri Ye
nişehirden sonra dün Lamya
yı bombardıman etmişlerdir. 
Hücuma 12 düsman tayya:-e
si iştirak etmiştir. Hususi ev
ler hasara uğramıştır. Sivil
ler arasında ölü ve yaralı· 
vardır ..... 

Alman tayyarele~i Meço
va. Halkis ve Elef'ro Hor
yon'u da bombardıman et
mislerse de hiç bir hasar vu
kubulmamıştır. 

YUNANIST ANDA 
(Baş tarafı 1 inci &aylada) 

Kabine azas~saat 17.15 de yemin 
etmiş ve bunu müteakip ilk içtima 
aktedilmiştir. 

Londra 20 (A.A.) - Yunan kra· 
lı majeste Jorj Yunan milletine 
A tina radyosu ile yaptığı bir hita
bede ezcümle şöyle demiştir. 

Müttehid ve azimkar kalarak 
memleketin namus ve istiklal mü
cadelesine devam ediniz. Vatan' 
sonuna kadar müdafaa etmeliyiz. 

Lôndra 20 (A.A.) - Yunan mat 
buat nezaretinin Atina radyosu 
tar~f ndaiı neşredilen bu akşamki 

'bülteninde, bazı noktaliır•nda değ 
şiklik yapılmış olmasına rağmer. 

müttefik müdafaa hattın:n hiç sar. 
sJmamış olduğu bildirilmektedir. 

Bültende Almanların bütün Yu
nan ve İngiliz cepheleri boyunca 
·büyük bir şiddetle hücuma devam 
ettikleri fakat· sıür'atle ve kat'i bir 
netice almak için yapılan bu gay
retlerin akamete uğradı~ı tebarüz 
ettirilmektedir, 

menfaatlerini tayin eden ve onun· M d 
la müteharrik bulunan müstakil u Ü r ' Ü oy u n d e n . 
bir siyaseti vardır. İki büyük mu- ---- • 
barib zümrenin uabalarına takıl· ı 
madan yolunda yürümek isteyen -
!er bulunursa ona hürmet iptida -
1 ..blı: kaide sa .1lm.alıclır. Du bakım

dan Mareşal Peten hükumetinin 
uğradığı tenkidler ibret ile görül
meğe değer. Almanlar bu hüki\me. 
ti daha ziyade İngiltereyc mütc -
mayii görmekte, İng;Jizler de Ma
reşali Almanların nüfuzuna tabi 
bulmaktadırlar. (Peteu) in hakiki 
bitaraflık siyaseti takip ettiğine ı 
bundan daha kat'i delil bulmak 
müşkiildür. Maamafh dünya ve 1 

muayyen fikir hakimiyetleri için 
çarpışan muazzam kudretler bu ö
lüm dirim boğuşmalarında bita -
raflık tanımazlarsa bir dereceye 
kadar mazur 'ayılabilirler. Çünkü 
en iptidai beşeri bir his ve tema -
yüle kapılıyorlar demektir. 

H';• .. vin Şükrü BABAN 

iktisat Vekaleti 
Maadin Umum 
Müdürlüğünden : 

ı LAN 
Bursa Vi1~yctinln Orhaneli kazası da· 
hilinde Harmancık nahiyesine tabi Pi
ribeyler köyünde şimalen: Piribeyler 

'

köyü cami:nden Kalebelen tepesine di
kilen beton sütun noktasına hattı müs-

1 

takim, şarkan; Kalebelcn tepesine diki
len beton sütun noktasından Kütahya' 
- Balıkesir Demiryolunun (138..j..938) 
kilometresindeki Köprüye hattı müsta
kim, cenuben Kütahya Balıkesir De
miryolunun ( 138..1..918) kilometresin
deki köprüden - Balıkesir istikametine 
doğru Demiryolunu takiben Demiryo
lun (144..j..900) kilometre noktasına hat 

ı münhaniJ garben: Kütaeya ... Balık.e
sir Demiryolunun (144..j..900) kllomet
re noktasından hudut başlangıcı olan 
~iribeyler köyil Camline battı müsta
kim ile mahdut ve mesaha! sathiyesi 
923 hektardan ibaret arazi 12/3/937 
tarihli ve 38/86 numaralı rHhsatname
ye müsteniden bittaharri meydana çı..: 
karılan kro~ madeni 60 sene milddet
ıe Halit Özyüriik, Melek, Cavit, Medi-
ha ve Kemalettin Sami Ozyürilk uhde
lerine ihale olunacatından, maadin ni-. 
zamna:ııesinin 36,37 nci maddeleri mu
"İbince bu ihaleye itirazı olanların 
5/4./941 tarihinden itibaren iki ay için-' • 
le Ankarada İktisct Vek.1letine ve ma-
allinde Vil!iyet makamına bir istidz 
le müracaat eylemeleri ilfın olunur. 

21 Nisandan 28 Nisana kadar muhtelif 
hatlara kalkacak vapurların isimleri, .~ 
kalkış gün ve saatleri ve kalkacak

ları rıhtımlar 
Karadeniz hattına 

Bartın hattına 

Mudanya hattına 

Bandırma hattına 

Karablga hattına 

İmroz hattına 

Ayvalık hattına 

İzmir sürat hattına 

İzmir aralık postası 

Çanakkale l!Ave postası 

Not: 

- Sah 12 de (Erzurum), Perşembe 12 
de (Ege) ve Pazar 16 da (Tarı). Ga
lata nhlınıından. 

- Salt 18 de (Çanakkale)' Cumartesi 
18 de (Anafarta), Sirkeci rıhtımın
dan. 

- Pazartesi, Sa11 9.50 de, Çarşamba, 
Perşembe, Cuma 16 da (Mera.kaz), 
cumartesi 14 de (Sus) ve Pazar 
9.50 de (Marakaz). Perşembe günü 
Tophaneden diğer günler Galata 
nhtımından, 

- Pazartesi, Çarşamba, Cuma 8.15 de 
(Sus). Galata rıhtımından, Ayr ca 
Çarşamba 20 de (Analarla), Cu
martesi 20 de (Çanakkale). Topha
ne nhbmmdan. 

- Salı ve Cuma 19 da (Seyyar). Top
hane rıhtımından. 

- Pazar 9 da (Antalya). Tophane rıh
tımından, .- Çarşamba 15 de (Bursa), Cumarte
si 15 de (Saadet). Sirkeci rıhtımın
dan. 

- Pazar il de (İzmir). Galata rıhtı
mından. 

Perşembe 13 de (Kadeş). Galata 
nhtımından. 

Perşembo 9 da (Ülgen). 
rıhtJmından. 

Tophilne 

Vapur ııefer1er1 hakkuıda her türlü malUmat aşağıda telefon nu
maraları yazılı Acentelerimizden öğre.nilebilir. 

Galata Baş Acenteliti - Galata rıhtımı, Limanlar Umum 

Galata Sube 

Sirkeci ., 

Devlet 

Müdürlüğü bin&sı altında. 42362 - Galata nhtımı, Mıntaka Liman Re-
isliği binası altında 40133 .. Sirkeci, Yolcu Salonu. 22740 

(31!7) 

Demiryollan İşletme Umum 
Müdürlüğü lıanlan 

Muhammen bedeli 9200 (Dokuz bin ik.iyüz) lira olan (8) ton nclt yal' 
6/5/19-11 Salı günü saat 15 de kapalı za.rf usulü He Ankara'da İdare bınasıJl""' 
da satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin 690 (Al",yüz doksan) Jiralık muvakkat tenın3t 
ile kanunun tayin ettiği vesikaları ve tC'kli!lerini aynı gün saat 14 de ~,dal 
Koıı;ıisyon Reisliğine vermeleri lAzım !1r. 

~jrtnamclcr parasız olarak Ank.a 'rla. Malzeme dairt?Sinden, Hayd11rI'~""' 
şa'da Teselh.ı.m ve Sevk Şefi ğinden da ıtılacaktır. (3003 

.... 
Bahçe meraklıları 

• 
--

DOKTOR 
Hafız Cemal 

LOIC JAN UF.Kİ~( 
DAHİLİYE ~IÜTF.Hı\SSISI 

Divanvolıt !Ot 

Sahibi: E. İ Z Z E T, Neşriyat 

Direktörü: Cevdet Kar:tfıilgin 

Buıldıit yer: •Son Telgraf> 

Matbaau 

. ı· .. ., .. 9ff 

l~~m'"m•~Y·•~n~e~••••••lla•r:ım'i~i·s5-6a.~T~r--.• -.-'jıiı.ıı• 
_______ _!!_. 

''Iavl envaı ~mJa.r btiyük boylarda, 

:Uplar icinde ııı:ü.~ fidanları, AVTUpa 

bodur ve yüksek rıillrr, vesaire, 

Ortaköy Ankara b&hçeainde bula.

bilirsiniz. V ASİL 

, 


