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... ~am Beyanatta Bulundu ~ıi:uinfila~ Dün Şehrimize Geldi 
l!alya, Hahe- GrupDr.R .. Saydamın ~; ::u~ad:·n;;~;~ Rendell'in beyanatıALMANYA"" 
Şıstandada tas- • • yaralananlar has-
fiye ediliyor İzahatını tasvıp ettı tahaneye kaıdırııdı Kral kendi vagonunu Bulgar hu- Yugoslavya 

• , _ _ _..__ lst~nbul ~·- ~~d- !1duduna :adar Rendelle tahsis etti ademi tecavüz 

!::~:.:;::!:"=!: MebusJarın ha~isele~' deıumumllığının RENDELLDIYOR Ki· I paktının imzası 
dar, İlabefUtandaki /tal- hakkında sordugu SU• f e b 1 İğ İ - ___ _:. 1 h • d 
)'crıa kuvvetleri herhalde aJlere cevaplar verildi . İstanbul, 11 (A.A.) - Bugün Alman kıtaatı t e 1 r e i 1 d i 
Zararnz bir hale getirile- A k 11 (AA) C ff Par- ! 21,45 de İstanbulda Perapalas O- -
cek . n ara, . . - . • ı C b d A 

tir, tisi Meclis Grupu bugün cll/3/ . telinde bil- infilak <ılmuştur. Zabı- enU a 0gru"' iman k U V Ve t} eri 
• • 1941. sah günü saat 15 de reis ve- 1 taca tahkikat yapılmaktadır. 3 O f k 

1 
V Qcın: AbiJın DAV ER kili Trabzon Mebusu Hasen Saka- d!\:tug_l e~n~~-~d·e.·iumumiliğin • i) eri emektedir l l a Ya Ç I k t 1 
llllya, harbe girerken büyük nın reisliğinde toplanmışt>~'. Celse ~~a --<r---
hayaller peşinde koşmuştu. a çılır açılmaz ilk defa soz alan j Martın 11 inci günü saat 21,35 de İstanbul 11 (A.A.) - tngilterenln y U g 0 S) a V ) a r 

lika Hu hayallerden biri de, Af· m~terem BaşV:~kiHnı.iz. Do= Beyoğlunda Tepebaşında kain Pe- Sofya elçisi Rendeli, ailesi, İngil. 
ta da, &itre, Somali ve Habeşis- Refık Sayda~,_ Buyük Millet. . . rapalas otelinde vukua gelen bir tcı·enin S<ıfya el~iliği erkanı ile 70 h h • • d 
~ nda kurulan ŞJUkl Afrika ital- !isinin kı~ tatilıne kW:ar verdiğı ta- infilak neticesinde binanın iç m ed- • kişiden mürekkep İngiliz tebaası arp arJCln e 

8
11. müstemleke İmparatorluğıınu rilıtenberı geçen ikı ayd~ i~a halinde kısmen tahribat vukua gel- bu akşam saat 21 de lstımbu1a mu- k J k • • 

:•ııışletmek şimalde Sudanı ala- müddet zarfında memleketi aliika· miş ve bu meyanda bil- kaç kişi ya- vasalat etmişlerdir. a ma IStlyOr 
~lı lliısu ~erine buradan da yii- · da r eden ~ütün harici_ hadisat ve ralanarak berayi tedavi hastanele- İngiliz elçisi Sirkeci istasyonunda 
• llıelı, cenupta Kenyayı almak, mesaile daır mufassal ızahatta bu- r. e kaldırılmış ve iki polis memuru İngiliz büyük" elçiliğinin lstanbulda Nevyork, 11 (A.A.) - (Afi) 
•oıı il Belgrad'dan Nevyork Tımes ga-

ra küçük Fransız Somalisini de lunınuştur. . e otel müşterilerinden bir kadın bulunan erkanı ile İngiliz tebaası zet..ıne bildirildiğine göre Alman-
htatQk Garbi Hind Okyanusuna, Başvekili müteakıp söz aıa..n _biı ~~ları _yaralardan müteessh-en ve Belçikanın Sofya elçisi <ılup biı M. Rendell ya ile Yugoslavya arasında paktın 
~deıı körfeJ.ine B b""lmendep bo- çok hatipler tarabndan bu hadisat' olmuş!_ .erdır. Hadiseye Müddeiu • gün evvel istanbula gelınış" <ılan imJası cumartesi günllne talik edil-.a... ' a u ·ı d . dedil "'-'·l duna kadar aeJdi""~' "":ve -··- -~· lıo ....,.a ve Kızıldenize hakiuı olmak, ve mesaı e aır ser en "'""":'. ere Ba~ve1ıil Doktor Refik Saydam muınilik ve zabıta derhal el koya • Andre Motte tarafından istikbal e. tir " .,_ ""' ~- mı.ur. 

l'leee İııgilteren.iıı Akdenlıden ve bu izahat arasında hükumete rak tahkikata başlanmıştır. Hadi- dilmiştir. Gazetenin Vaşingtondan öğrendi-
~•stıı deııiz yolunu hem Süveyş- tevcih ettikleri suallere alakadar ı Ruznamede başka müzakere edf- senin mahiyeti tahkikatın inkişa • Randell seyahatinin tabii bil- şe- Rendeli İstaı:ıibulda iki gün kala- ğlrıe nazaran, Almanya İtalyanların 
tıı, hem Babülm:ndepten kapa- Vekiller ve bizzat Başvekil tarafın- lecek madde olmadığından Başve- f~da tebellür edecektir. Henüz ke- kilde cereyan etmiş olduğunu söy- caktır. Bundan sonra hükfunetin- ı ~~::'.1:!~ık::;:0~~:-;:~::~~= 
~tı. dan icap eden cevaplar ve~ ve kilimlzin izahatı tasvip olunarak şi.f ve tahkik muameleleri ikmal !emiş, Bulgar memurlarının kendi- den alacağı talimata intizar etmek ğa hava kuvvetleri ve en modern 

ltrlloğrnsu vaziyet de böyle hayal- mütemmim izahatta bulunulmll§- saat 19 u 1-0 geçe celBeye nihayet edilmemiş olduğundan fazla tafsi- sine karşı gayet nam davrandık _ üzere Ankaraya gldecektn-. ;ı,:~me gönılermeıte hazırl:ınmak-
lı kıumıya müsaitti; Fransa yıkı- tur. verilmiştir. !at alınamamıştır. larını ve Kral Borıs· 'in Bulgar hu- ı ,,._LL N 
hL y l ~~~M~~ oİd t~ıı; .uıgiltere Şimali Afrikada iudun~ kadar kendi hususi vago. Unan ılar ge- slnln Belgrad'daki muhabiri Ro-

- Ugq cibi, Şarki Afrikıtda da yal- D . il . D ı J . . nunu Ingiliz" el . . tahsis etm manyaya taze kuvvetler gelmekte 
t~t .~Yordıı. Doğıı Abikadaki . eDJZYO an DJ- ar aDJD e Ya- apon a CJye oldutunn illlve ~ ~ ) ve ~imdi Alman kuvvetleri yckunu-
llt iliş İngiliz müstemlekelerinde • d t A .k b .. 1 Re?~ell sıı:eteciler tarafından ni muva/fakı - mm so fırkaya baliğ olmakta o· 
t~~tut bütün mkeri toplasaıuı:, bir zam nam e sın e na 1 m erı ayı nazırı ugun kendısıne tevcih edilen suallere ce- tl k d 1 hmLoduğunu yazıyor. '""' ge er Q ndra. 11 (A.A.) .._ Taymis'ul 
~ ~n tutmazdı, Yalnız Sudanda d • 1 ,. 1 d • • 1 d • d • vap vermekten imtina etmiş ve fa- ZQn 'ı Belgrad muhabiri yazıyor: 
llıı lıQ .. nıiktar asker vardı. Afrika· ta ı at yap J ) S ) n ı r e n } l ) hareket ediyor kat Bulg~tanın bilfiil Almanlar Yugoslavyanm harici s:iyasetinc 
de 11 bntün öteki müstemlekelerin· tarafından ışgal edilm.iş olmasın- 300 do.lr bir beyanat benüı neı;redil>r.c 
~,:dn büyÜk lıirlik alaydı; o da her H f b l'kt Amerı'ka Fransa El- dan dolayı İngilterenin siyasi mü- Esir daha aldılar miştir. Umumi kanaate göre Yugos-
• e Yoknı. Cenubi Afrika ittiha· arp ve se er er ı e Mat su ok nasebatını kat'etınek mecburiye. lav büldlmeti Türkiye Başoeltilinin "'no ·ı· . " a t• d . it 1 d yapacağı beyanatı beklemektedir. h-~. lllinyonunun da pek az askeri alınacak gemilerin yaş Çı tgu 1 musteşannı ın e kaldığını s6yliyerek Bnlga- a yan Or USU ... ..,, __________ ;..,;;.,;;;. ristana gelen Alman askerlerinin (Devanu 4 üncü sayfada) 

\i!'•lyauıar, Babeııistanda ~ki yüz haddine bakılmıyacak Vaşingtona çağırdı Berlı'n ve Romadan cenuba doğru ilerlemekte oldukla- harp ı·stemı·yor 
ltr •siler bulundururken Ingiliz- Ankara, ıı (İkdam muhabirin- Vaşington 11 (A.A.) - Fransız rını ilave etmiştir. J N G İ L f Z 
•e' sok daha J:llDİ§ memleketleri den) - Denizyolları nizamname- ticaret vapurlarına muhtemel ola- ba~ka Moskuva da ~~iz Elçisi Safyada yaptığı 
ı.ı.!0k _daha fazla nüfusu, bölük, sinde yapılan tadilata göre memle· rak harp· gemilerinin refakat ede- y JI muliikat esna.s~d~ ııöy~yebileceğl Büyük Faşist meclisi- MAT BU A Ti 
tdi;y t ıtıbi küçük kuvvetlerle idare ket içinde ve dışında harp ve se- ceği hakkında Amiral Darlan tara- ı f d k şeylerın hepsıru s<ıylenıış <ılduğunu • b' 
•eıı O~lardı. İtalyanlar, azinı knv- ferberliğe hazırlık ve iktısad! buh- fındaıı yapılan beyanat Bh-leşik A- z 1 y a r 8 B e c e 1 ve buna bıı§ka bil- şey ilave ede- nın ır azası esir oldu R 
Sııd trı sayesinde, zayıf İngilizleri ranlar gibi fevkalade hallerde Yıl§ merjkada şiddetli bir aksülamel ha 1 ıniy.eceğini beyan ettikten S<>nra 1 Atina, 11 (A.A.) - Yunan orduları 0 m a D y a V e 
tde aııda ve Kenyada darmadağın haddine bakılmaksızın seyrüsefer •sıl etmiştir. İngiliz menafiinin Sofyada Ame- ltehUği: B ) • 

lfctkleriııı umuyorlardı. kabiliyeti tesbit edilmek şartile ge- Vichy'deki Amerika' büyük elçi- Siam ile Hindi çini ' rika Elçisi tarafından muhafaza e-1 Şdelli bir nıuharebed<ın sonra düşma- u garı s t a n 1 n 
lilt ard be girdikten sonra, Şarki Af- mi mübayaasına müsaade edilmek- liğinin müsteşarı Robert Murphy arasında sulh yapıldı dileceğıni ve Amerika Elçisinlıı nı:n kuvvelli mevzilerini zaptettlk. DQş-
t • a s • 1 aldır kendi!erile beraber Bulgar hudu-ıman dun başlı~:ın taarruz hareketlerinbı bombardıman e "tıd t' aga 50 a s dılar; fakat, tedır. bu iş hakkında izahat vermek üze. Tokyo, ıı (A.A.) - (D.N.B.) _ cephesini geruşletmiş ve şıddeUi taar- -
ı, 11 lıırda b' k k b k'· nızı -"llalı.tan ır aç asa ~ ve oy - re derhal Vaşingtona çağırılmış - Japon hariciye nazırı Matsuoka gnze- arda bulwıınuştur. Fakat uğradığı 

~il•-• •• , Y~ız. 50~ _hecııısuv~~~ i , J tır. Amerikada Fransızlara karşı o- teciler toplantısında da bildirildiği vec- fngı'liz ha va ı:<ık. •tıı· zayıata rağm~ hiç .blı- muvat- dilmesı•nı• tstı•yor 
ı.. """·~~ ettıgı lngıl S ali n gı tere ye hile Mançuko ve Moskova tarikJJe Ber- faltiyet elde edememiştir. Bır ı:<ığu su-
>gll! 12 om sını lan sempati derhal o derece düş - lln' k "· bay olmıık üzere 300 esır· aldık. ""'·ma-llı etmekten başka bi . e gitme ~•re yarın akşam Tokyo k } • ~uw • 
adılar İtaI r şeY_ yap~: • • . (Devamı 4 ÜncU sayfada) dan hareket edecektir. Matsuoka'nın ··- u vv et e rı nın l<ınklarla yaptığı bir taarrU2u Pils- 1 'it B Ik l d 

-1\Jaşu • yawn ha~be ı:ırecegı yardım ıçın yahati müddetince hariciye ne>aretı lş- kilrttilk ve bir tankını tahrip etlik. ngı ere a an ar a 
t~titr ılıktan sonra, sagdan soldan • !erini Başvekil Prens Konoye görecek- A 1 Hava kuvvetlerimiz bu harekat esna- "'h' t db • J ld 
tit~ ıleıı mahdut kuvvetlerle İn- 1 ı· 1 gilizler Somali fü; Matsuoka'~ın 20 nisana doğnı Tok- m a n y a sında ordtlmuzla iş blı-liğj Y•Pllll3 ve mu ım e ır er a ı 
~-ı bava kuvvetleri canlı bir mü- R u z v e 1 n ı n yo ya döneceği zan edilmektedir. düşnınn ]utalarını bombalanı'!' ve mit- Londra 11 (A.A.) - Tlınes gaze-
• 1la ·1 ' • • talyoz ateşıne tutmuştur. Butun tayya- . 

lltıı· 1 
e İtalyan taarruzlarını kır- Habeşıstanda MATSUOKA iMPARATOR TARAFIN- u·· z e r 1 n e relerimiz üslerine clönınüştür. tesı'. Av~upanın doğu - cenubun • 

lı:l Ve durdurmıya kili gelmişti. t d b ı• r 1 e r ı• ve DAN KABUL EDILDI 1 BÜYÜ . Li . . dakı vazıyete tahsis ettiği bir baş• 
'°ıır Ya.n taarruzları durduktan e •• ti •ı ı• Tokyo, il CAA.> - Harkly~ nazın - o K F~:ı ~:it s1NiN :ııIR makalede şöyle diyor: 
1. a, İn ... ·- ı- b dı sura e ı er ıyorıMatsuoko bugün imparator ve lmpara- B u y K . Balkanlard İn iliz' h"" . 
"'i - . . gı iZ ... arru:ı...., aşla • d u•• n y a y 1 tori~e tara!ından kabul edilmiştir Bu . Atina, il (A.A.) - Büyük faşist mec- ~- g ükfunetı ta 
illi§ ;y ıçınde, denizden abluka edil- kabul, bugun ımzalanan Hındiçinl ~ Si- ı ~ azası olan Pellegrlnonun Arna- r~ündan §U gunlerde mühim ted • 
tıııi le karadan sanl.mış olan hü- Süveyş kanalına bir am suU1 muatıedesi ve Malsuoka'nın Av b ,. r a k 1 n !~m:a!:~- b~ca Moskova'yı da Ziya- bırler alınmış <ılacaktır, belki de a. 
torııı· talyan Şarki Afrika İmpara- h t t e rupa seyahati ıJe alakadardır. gın ildııme.~t~r. lımru~ır. 
1%

11 
llu te!l'ellerinden sarsılmış bu- a y r e ha va hücumu yapıldı Domi eıans~ Ma"'.u~k~'nın Berlbı ve _ (Devamı 4 uncu seyfada) (Devamı 4 üneü sayfada) 

dh1 __ l'or. lnaiJiz İmpo•atorluk or- İ siAM. HlNDIÇINr SULHU y a p t 1 1 a r ~'!:::=::::=::::::::===~~!"!!!!!~;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; •...,. • ~ k t Kahire, 11 (AA) - ngili.ı umu- AKTEDiLoi 
t•ıı .. ;·b_;ııu_varlandıkça büyüyen bar b 1 r a 1 nll karargahının tebligı'.: c--::--;:-":".~"";:---~~-..;;..;;;;.;;;;:::::::::::::::::::: 
ııtı. • 1 ilerled"k t H b Tokyo, 11 (A.A.) - (D.N.B.) ' 
L "li k ' 

1 ~e ar an 8 eş Habeşıstanda, İmparatorluk kuv- Japonya, Fransa ve Sıam tarafından G Ü N Q N 1 Ç 1 
"'illet uvvetlerile beraber 12 ısti- C>-- vetleri, Afodu tepelerini zaptet- noşredilen müşterek br tebliğde, Fran- Kolonyada Hohen- N D E N 
lUııı,,lt leıı. Adis Ababa üzerine yü- 45 torpito, birkaç mis halen Asosa'ya doğru ilerle- .,z Hlndıçınısı ııe sıaın arasındakı hu· l l k.. .. " ':" ___________ .:, ___ ...; _ _;;;;;_.;;.;;_J 
titted ledırler. Şimdiye kadar, E- ı 'it ;ktedir. Duşman kaçarken dört dut ihtıldtının hali• içnı Japonyanın zo e r n oprusu B i r yan g 1 n ve i.tanbul Şehremini Baydar Be-
d~tı f e 10,000 den, Somalide 20,000 kruvazör ng 1 e- m ' . . ' mutavassıt olarak yaptığı tekillirı kabul ta h r 1• p e d j) d i · 
h •llıı e . . 1 • ı . top ve daha bırçok dıger malzeme ive imza edıldiği bildırllmektedlr. ebedi itfaiyecisi yın. 
•ıist sır veren ita yanlar Ha- l e y e v e r 1 ı y o r (" • .. .. f d ) (D 4 .. .. -~ d ) ._ Utıı L• İstanbul, onun yurtseverlilı 

ı,," ıııı~a da mağlup olmıya, esir- .1eazısı •uncu say a a evamı uncu saJ.a a J..ondra, ıı (A.A.) - ... ır _,,. ae-
L •er-' 11 (AA) Nevyork _ ..vellnlnteblltı: Yaacın• H Dallrılı" •şkı sayesindedir ki bir ''angın 
~'lıııi;v;uy;~ "ıilab v, e dımalz!me ter- P<ıNst~vuynorvka,şıngto~d~ki -_mubab .. ırı- y EŞ,. L G o·· z LE R Diln rec•. bombardıman ta:Jnrelerln- • • .. ıebri nlıııuk feliiketiu.i bu~n Q• 
•rıer b' § amış er r. "'erli as· tt re deıı milteşelı:kll küoük bir bava lllomm , Şehzadehaşının dŞağı yukarı nutmuş b 1 

lıau •• 1_ 1ııer biner kaçıp ıngiliz • nın kuvvetle ıddia e ıgıne go ' fi~ " llolonya şehrinin sanayi merkezi üzerl- ı tarihi bir tiyatro binası olan ko- u Wtuyor. 
lt~itJ •Uvvetlerine iltihak etmek- daha yeni kanunu tasdik etmek Ü- ne muv•flaklyetli bir bücwıı yapmıştır. ca Ferah sineması yaııılı. Gece· İstanbıılun asırlarca sürmüı 

\l er, z.ere Roosevelt tarafından k<ınacak - - - • • 11\Iıil<ladclit bombaların Bolıenzollern leyin birdenbire tntuşan binanın yangınları, lek bir adamın ıurı ""'il k b. kurıımadan B 1 ki he 1 köprusü b:ı.şuıda paLladıtı Y• 7angınlar 1 •• k d aşkı ve azmi Önünde, ebediyen 'ıııd,. lf e llaheşistanın zaptı sıra- ıınzanın mı.irek e 1 etmek U YI lft en mera 1 en Ye C 8 ft 1 ctlrtıgı görülmüştür. Bu sana.yl merke- ru.t atın u belki muhakkak bir söndiiler. 
lı ~ii~ abeşlerın üstüne iperıt ga- evvel İngıltereye yardım db 

1 
• t f . k zinde dlier bir çok y>.ngıntann çıktığı ölüme mahkı'.ıuı on kişinin kah· 

9e 'Ilı ille!( Suretıle onları mağl6p ıçin Roosevelt'in alacağı te. lr er 8 Ş k V e C 1 ft 8 y e t e r 1 8 S 1 ve müteaddit lnlllaklar wkua g-eldii'i 1 raınan itfaiyemiz tarafından 
~•rıı ... ~" etmek hususunda çok 1.., dünyayı hayrete düşurecek~~r. Mu- de milşahede edllm~ıır. kurıarıldıklarını hemen bepimİ7 
ı ..... ı .. 1 r- d • e gore A Dlfcr bombardmıan. tayyarelerimiz .. , . er1 •o....,. t·'yan ha k 1 ha~--ın· haber ver 1gın • • sevınçle okuduk. Den1ok, 1'tı"aı·"c-• he ou: va uvve - ..,.. ne y M. p"IC:' ..-,IDUN don mürakk•11 filolarımız da lşc'al allın- • , 
ll~ııı.r:en hemen sıhra inmiştir. merıkan ordu ve dıonanmasını ınıl. azan : • .a....;..... da bulunan ara•ldeki Alman denli üs- miz, müthiş bir facianın öniinü 
ll.ı;•li • hele avcı tayyarelerınln imde bulunan st<ıltlardan beş • !erine büeıım etm~lerdlr. 1 alııııya muvaffak olmuştur. Da· 
ıı., 11 , 1.~e iınkin .Yoktur, Esasen, bu yar dolar kıymetinde harp m~!'e- Bu harfl<ita 1$tirak oclen tayyır.rele- ima da muvaffak olm•~·a kadir. 
-~k" bette <Kir olan veya maktul mesinin 1n11ııtereye verılmek uze. Bir iki güne kadar neşre başbyacağımız bu lrimlzd•n biri ti..Une dönmrmı,ıır. Baş- · Halbuki bugün hışıdığıı;.ız 
tu; - ~eleria, dil§Dlaaa tecke· tefrik edıldıği ö~nilecektır. b bombardınıa<ı tar1arel<rlml1 Clıer- bu emniyet yenidir ve tek bir 

· teakı eısıcwnhu.r 1() ! tefrikayı her OkUyUCU zevkle okuyacakbr bourr ve Br<'11 oloktanna hücum elmbı- d · 
!erdir. Tau ... eıulııallM lııil1 •nllle- a amın lstanbula ebedi hediye. 

5İ olan. llir emniyettir: Rahmetli 

Onun için, İslanbnlun ebedJ 
itfaiyecisi ve bugüne kadar ve 
bundan sowa harlı :fMnğınlar 
içinde kömür k~ilmcııılş ve ke
silnıi:vccek yurddaşlarımızıu e
b~di kurtarıcısı odur. 

i,ıanbu\, her bostırılınış ve 
muıof!er olımııııış yangın {eli· 
k•ıindo onu elbette laıiıule ana• 
taklır. 



SAYFA-Z 1 KD A M 

l ~-~ v .•.~ v_i_I i ~ ~ ~~ ~ r ? 1!~':*8~~9 
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_ vari alayının Yugoslavyaya iltica 

ettiğini yazıyordu. A k "' I d b h • ı • Rerbal!le (Hazreti Şems), başı· girmesine muhalefet gö.tersin.. N lJ n a r a y a ça gı rı ı a a r tat 1 1 
na bir felaket geleceğini anlamış· Bu, tahammül edilmez b~r haldir. _8;"a':'ız alki alay mı? Dedi ve 
tı. Fakat irade kııvveti, kat'inen Diye, Aliıeckliıı Çelebınin kal- sözlerine devam etti: 
sarsılmamıştı. bindeki infial hislerini körükledi.-

Metin adımlarla sokak kapnıaa ler. 
ilerledi. Dışarı çıkarak, o derin zul· İşte, bu hadise üzerinedir k.i 
melter içine göz gezdirdi. (Hazreti Şems) aleyhinde şiddctlı 

işte .o zaman, pu&ucla bekliyen bir hareket ba~ladı. TaW.irler, tez· 
Ier, derhal yerlerinden fırladılar. yifler, istihzalar ve tehditler ut· 
(Hazreti Şems)in etrafımı sardılar. tıkça artlL 
Ellerinde hazır bulunan kılıç ve Hazreti Şems, bir müddet bun-
hançerlerle hücuma başladılar. !ara katlandı. Cenabı Mevüuıa'ya 
(Hazreti ~enıs) irdirilen darbele· bir şey duyurmadL. liıkin öyle bir 
rin acısı ile; güıı geldi ki, Hazreti Şems utık 

- Bomanya Mihvere girince 
Kralına varıncıya kadar bütün 
devlet adamları ve generaller mem 
leketlerini terketliler. Sofyada Al
manların resmigeçit yaptıklar;ı bir 
anda Yugoslavyaya iltica eden iki 
Bulgar alayı diğer halk ve ordu a· 
!aylarının piştarı oba gerek. 

• 
Aık değil mi? _ Allah!... . maruz kaldığ'ı çirkin mnameleJe. 

Diye, o kadıu §iddetle feryat et- re tahammül edemedi. (Cenabı İzıııirde bir delikanlı aşk yüzün· 
ti ki, onun bu cıgerler parçalı) an lllevlaoa) ile bir müsahabet esna- den on beş yaşında bir kızcağız.ı 
ızlırap sadasıuı ( <.:cuibı Mevlana) sında; öldürmüş. 
işitti. - Aleyhinıde yine §iddetli bir Nanemolla gülerek: 

- Hay! .• Şemsi ciıoım.. ne halde- cereyan başladı. Bana reviı görü- - Alık yabana atılacak nesne de· 
dir?.. len ınuamclclere sabretm.iye çalı· ğildir. Delikanlı 15 lik sevgilisini 

lkbsat Vekaleti kumaş fiatlannın ucuzla
tılması için alınacak tedbirleri bildirecek 

fabrikatörlerden mürekkep bir hey 

et Cuma günü Ankaraya gidecek.. 

Yünlü ve pamuklu kumaşların 
ucuzlatılmasını temin etmek mak
' adile İktisad Vekaletinin yaptığı 

!erdir. Vekalet bilhassa az kazanç
tetkikler iyi neticeler vermeğe baş 
lamıştır. Haber aldığımıza göre lı halkın giyebileceği elbise kumaş· 

Vekalet şehrimizdeki kumaş fabri· !arının asgari bir karla satılması 

katörlerini Ankaraya davet etmiş- için fabrikatörlere lüzumlu direk· 

ir. Vekaletin bu daveti üzerine tiller verecektir. 

1111~-----~~ 

Vilayet ve bele- İtfaiye hakkın
diye b Ütçe 1 er i da ta h k i k a t 

Diye haykırarak yerinden sıçra- şıyorum. Fakat bu gidişle, artık öldüınıüş amma, birçok devletlerin 
dı. Kapının önu'1e koşarak aziz ve 

1 ~urada ikamet inıkiı~ kalmıyaca· j aşk yüzü.~~~n öldürüldüğü ~ir za- Dün toplanan Şe- F h 
sevgili mürşiıiir" aradı. Fakat oııun gını :zannediyorum. Eğer, bu aWını·, manda gozu kararan bu delikaa.Jı, " era " yangınına 
yelere dökülmüş olan birkaç dam· ların yüzünden bura)l tekrar ter· ya ne denir?" hir m e c ı isinde yar 1 m saat geç 
la kanından başka bir J"Y bula· kedecek olur•am, öyle bir yere gi· • • 
ınadı. deceğim ki, hiç kimse izimi bula· Ne keramettir? k a b U 1 e d İ 1 d İ mı g e 1 İn m İş ? 

Muhtelif rivaJetler mıyacaktır. Dedi. Bayat pahalılığı, lüks ve ihtikar. Şehir .Meclisi dün Vali ve Bele· Evvelki gece Ferah sinemasında 
Menakipnamelerin baulıuına ıö- Burada, (Cewlbı Mevlinii)nın, la mücadelenin şiddetlendirildiği diye Reisi Lfıtfi Kırdarın Reisli - çıkıp sinemanın ve bir fotoğrafçı 

ıe, Hazreti Şems; bn çirkin tehdit ve taarruzlara mil- şu günlerde birçok vatandaşların ğinde toplanmıştır. Bu ~timada, dükkanının tamamen, bir muhalle· 
_ Allah!". ııi 0171' için. mııhıliflere ihtarda har vurup harman savurdui,'U gö- 1941 mali yılı vilayet ve belediye bici dJ.kkAnırıın da kısmen yanma· 
Dire, feryat eder etmez, gözden bulun uğuna ve yahut başka ted· rülüyor. Bir kürke bir iki bin lira, bütçeleri encümenince teklif olun· sile neticelenen yangına ait tahki. 

kaybolup aitmô•li. Bazılarına ıö- birler aldığına dair, hiçbir kayda b" elb 150 2..,, li b" -•· duğu gibi aynen kabul olurunuş • kata müddeiwnwnilikçe devam e • 
... ~ t düf dilıni An~aı.. dan u ıseye .. uu ra, ır ay ... - . . . . 

re de, suikastı tertip edenler, (Haz· esa e yor_ ......, ara kah zs 30 lir 1 - tur. ŞPhrımız ilk mekteplerındeki dilnıektedir. Tahkikata el koy· an b. ka ·· ~-L • 8 ıya - a veren er, a~agı . 
reli Şem,.)i şehit ettikten sonra, ır ç gıın ua.ua geçıyor. ır gün yukarı her ıece eğlence yerlerinde j muallimlerden kıdem zammı gör • müddeiumumi muavini Orhan Kö· 

Orta ve ilk okullar 
için günler 

teshil edildi 
Orta mektep ve liselerle, kız san· 

at okulları ve enstitülerinde Mar -
tın 21 inci Cuma günü sabahından 
27 nci Perşembe sabahına kadar 
cDinienme tatili. yapılması karar
laştırılmıştır. Keyfiyet dün tekmil 
okullara tebliğ olunmuştur. 

Diğer taraftan ilk mekteplerde 
de dinlemne tatilinin 1 Nisan Salı 
gününden 7 Nisana kadar yapılma.. 
sı kararlaştırılmıştır. 

Paraşütçülere 
karşı teş• ilat 

Sarıyer kazasında bir 
deneme yapılacak 

Tecrübeler kaza-
1 arda tekrar 

edilecek 
onun kanlı niışını sür'atle alıp &it. (Ceniıbı Mevla.niı), medreseye gi· bol keseden şampanya patlatanlar meleri ica·p· e~en 1088 ~şide~ an '. ni ile birlikte mahallinde tetkikler 
mişler- başını kesip aldıkı.a son· .terken, (llaueti Şems)in ikaıne4 cak 723 kışının zam gorebilecep,i yapan bir fen heyeti, yangının, gi· Sarıyerde bir pasif korunma tec· 
ra da baş>ız cesedi bir kuyuya atı· ettigi odaya uğruyor. Orayı bom· v~özümWı: yok, laskanmıyoruz anlaşılmış ve bütçenin maarif m ·işenin altındaki elektrik kofraların- rübesi yahpılmkaasıdna karar verilmiş· 
venni§lercli. boş bulunca, aklı başından gidi- mına maaşlarla zamlar için 137 b-IC fdan cıkmadığıru tesbit etmiştir. tir. Bu er za a ayrı ayn yapı· 

Bu (şahadet) meselesinin selıe- yor. (IJ Gök gürültüsünü andıran daN~o~~~ f=~:;:in. 500 li~ tah~isat konulmuştur. !Yangın devam ederken elektrik . lacak ola~btecdrübelerden ilkida"ctir. 

b . ·ı ti ı Lk daki . bir sada ile: Ü Meclıs muteakiben ruznam--'• • lerın· yanmakta oldugu· da an'·~' Bu tecru e e ayni zaman pa • 
ı ı e cereyan sureıa" ın n· - Ne dersin stad, tasarrufa ri- =• ~~ kaz 1 d 

Vayet'-r de muhteJiftö•. Bu rı"vav• - Bahaeddin!- Ne yatıyorsun?.. ki bazı ehemmiyetsiz maddeleri ka mıştır. raşütçülere karşı köy ve a ar il 
"" ~ ,.. ayeti elden bırakmak doğru mu? şk "tl dmlm l ki ı d 

tere nazaran, (Cenabı M.-"~--a")· Kalk. Koş. Şeyhini ara ... Onun Ilı· bul ederek Cuma günü toplanmak Dig"er taraftan, yangının çıktığı, te i,.. an ış 0 an e P er 8 
~·""' k dimi Nanemolla cevap verdi: f ı· b ı ak! rdı nın ortanca oğlu (Alieddin Çele- lif kokınundan, en . uzak gö· _ Tasarrufun hak.im ve lüksün üzere dağılmıştır . saat üç buçukta sinema müsteciri· aa ıyett~ u unac a r. 

bi), avrı bir hanede ikamet edi· rüyorum. ne telefon edildig" i sırada, itfaiye · Sarıyer ~zası dahilindeki bütün 
• D" •- ... , yok edilmesine çalışıldığı bir sıra- h ı ki ik al ed.lmi t· B··t·· 

yordu. Ve vakit vakit, pederini zi- ıye, ..,ryat .,..,yor. Dünkü ihracatımız ye de mütcaddid kimseler tarafın- azır 1 ar . m 1 ş ır. u un 
yarete geliyordu. Bu gelişleri esna· Bu feryadı işiten (Sultan Veleıl) ::t::.;a~::;; za::~ir.sa;;:::::, Dün mubteli! memleketlere 250 dan telefon edildiği halde itfaiye· köy ve kazalardaki paraşütçü avcı. 
smda da, (Ceııabı MevWıi)nın koşup geliyor. Sevgilisinden yino bin liralık ihracat muamelesi kay- nin yarım saatten fazlae teahhur·· l lan ~a h.azırlarunış. . !ardır. 

.... ~ kald - · · k k lüks, israf doğurur. Herkes ihtiya- A"- t il S k 
(Hazreti Şems) ile refikasına tah· cuwa ıgı •çın pe coş nn bir dedilmış· , bu meyanda İsviçreye gcldig"i söylezunektedir. Müddeiu . "".m _ışare 1 e an.yer .azasın· 

h ıd b 1 d . . cmın fevkine çıkmasa çok iyi olur d k if k ek ı 
si, ettiği odanın önünden geçiyor· a e u unan pe erını teskin ve bam ipek, Finlandiyaya tütün, İn- mu.ınilik bu hususta da t hki.k ta a ı pas orumna ıp erı ve pa· 
du. teselli ediyor. Derhal her tarafa a· elbet.. M. K. giltereye tiftik satılmıştır devam etmektedir a a raşütçü avcıları faaliyete geçecek· 

Alaeddin Çelebi, 0 derecede seh- damlar koşturuyor. Kendisi de bir Yangının hakiki. sebebi henü.ıı llerdir. Tecrübc:nin bu Pazar günü 
har bir hüsnüiına malik idi ki, ata binerek yollara düşüyor. (Ce- S l Saklı m ,,.! l la r kat'iyetle tesbit edilememekle be. yapılması muhtemeldir. 
(Hazreti Şenıs)in kalbine derhal n.ibı Şems), her tarafta aranıyor.. inemQCl Qr 114 raber kasd eseri olmadığı anlaşıl- An d l d . ı· 
bir kıskançlık girdi. Onnn, kendi taranıyor .. birkaç gün evvel (Ce- --o--- mıştır. a o u an peynır ge lJOr 
oda kapısı önünden ge~mesiııe ta· niıbı Mevlanii)ya söylediği gibi, B " 1· • • Komı·syon bı'r fı·rma• Anadolunun peynir mıntak.ala-

s h-'-"· t · · b'I b ı ugun va ının rıyase- d H d · t · hanunül edemedi. Nihayet günün """'a en ızı ı e u unamıyor. Valinin dünkü teftiıleri rın an ay arpaşa ıs asyonuna 
birinde: Bunun üzerine (Cenabı Mevlin· t İnde top lan aca klar ya ihtarda bulundu Vali ve Belediye Reisi B. Lütfi mühim miktarda kaşar peyniri gel-

- Ey go··zu··mu··n n"--•.- "'·-ı·n, ·a·- nli) yine büyük bir yeise düşüyor. M .. ak b K . d "" .. Kırd d- bah F tihtek· K diği Mürakabe Bürosu taraf;ndan 
uru - ~ • İstanbuldaki bütün sinemaların ur a e omısyonu un mu • ar un sa a ı ara- . 

hir'ı ve bitıni terbiyenı·n yük" sek ol- Kendisine verilen teı;elliler, •ÖY· . ld de . ed 1 . . . b haber alınmıştır. Adapazarı ikbal 
l 1 ka ,. ,_,_ sahipleri vilayet tarafından davet him miktarda manifaturası o uğu nız m rese erını gezrnış, u . k af d t . dilin kto 

dug· una eminim. Fakat sen bu ha- enen söz er, t ıyyen .ıı..W: etm.i· h ld b 1 t k mahallin t afı im şu· eti tar ın an evzı e e 
F . ak L-- t 1 d edilmi<lerdir. a e un arı sa ışa . çı armıyan 

1 

. . . e r nın . açı asını ve 1 b . 1 . kimi 
nete, biraz hesap ile geL yor. ır ve ,...,.re acı arına a· ~ Valde hanında Leon Fıs müessese. tanzımını emretmıştır. İnşaat:n da 0 an u peynır erın ere ne 

Oedi. yanamıyor. Gece ve gündiiz göz· Bugün Vali Lütfi Kırdarın riya· sinin elindeki malların miktarını , bir an evvel bitirilmesini bildir· miktar satıld.ğı tesbit edilmekte-
Bu ihtar, (Alaeddin Çelebi)nin yaşları dökerek iıhü fügan ediyro. setinde yapılacak toplantıda sine • tesbit etmiş ve bunları derhal satı· miştir. Bu medreselerde aileler dir. Mürakabe Bürosl.I bu peynir

son derecede gücüne gitti. Çünkü Bütün araştırılan yerlerden menfi maların Veremle Mücadele Cemi • şa çıkarmasını sahibine tebliğ et • oturmaktadır. Vali oradan· Feralı !erin piyasada satışa arzedilip e· 
bl··,l·u··k bı··aderı· (Sultan Veled), cevaplar gelince, se,·cilisini bizzat yetine yardım maksadile biletlere . . . . .. dilmıyeceğini kontrol edecektiı'. • miştir. sınemas1 yangın yerını gezmış, mu-
heın bekar ve hem de ayni hanede kendi!i araınıya karar verıyor. ı••pıştırdıkları pullar meselesi gö· Diğer taraftan dün bir manifa • teakı.ben yapılmakta olan 16 Mart Hukukta son sınıf talebesine 

•·kamet ettı·,· 1• halde, onun bö"yle bır" Kendisine sıtku hulus ile bağlı olan rüşülecektir. k' b. dilm. ş h"tl . ,__ . t t . t' iki tahriri imtihan tura ihtı arı tes ıt e ış ve suç- c ı en par""'nı zıyare e mış ır. 
ihtara maruz kaldığı işitilmemişti. muhibban ve mikidanını alarak, Sinemalar şimdiye kadar bilet • !usu adliyeye teslim olunmuştur. Mütealuben de Taksimdeki İnönü Hukuk Fakültesi son sınıf tale-

Bunnu üzerine Alacddin Çelebi- (Hazreti Şems)i aramak için evve- !ere 11 bin liralık pul yapıştırmış· Marpuççularda Alacahamam kar ıgezgisini tetkik etmiştir. Bundan helerinin iki dersten tahrıri olarak 
nin kalbinde, (Ha•retı· Şems)e •---. liı (Şam)a gıdi)·or. Maiyyetindeki· lar ve bu parayı Veremle Mücade· d ! .1 Ş k •1 t t so T b d ki balı · t yapılmaları icap eden imtihanları· • .....: k d k şısın a zraı ap ·acıog u op anc1 . nı;a . epe aşın a. çenın an-
şı şiddetli bir infial ve ayni zaman· leri her tarafa sev e ere günler- le Cemiyetine vermişlerdir. Santral firrı asından İstanbulda 2ınu ıçın de tetkıkat yapmıştır. nın hangi derslerden yapılacağını 
da büyük biraderi (Sııltan Veled)e ce onu aratıyor. Fakat bııldnramı- Sinemacıların Cemiyete maktu satılmak üzere aldığı manifatura • Diğer taraftan Belediye reis mua- tesbit için dün profesörler meclisi 
de, ayni derecede haset belirdi. y~r. Bir. müddet orada kal~ra~, 1 bir para vermcğe tabi tutulmaları !arı toptan olarak perakende fiatı.. ı vini Lfıtfi Aksoy da Kabataş mey- toplanarak bunlardan birinin tica-

Gün geçtikçe, Aliieddin Çelebi- gozyaşlarile yanık gazeller soylu-' muhtemeldir. na Samsuna satmıştır. Mürakabe danına gitmiş ve bilahare Asri Me- ret hukukundan icrasını kararlaş· 
nin kalbındcki menfi hisler kuv. yor. Sonra; scvgilisirtio, memleke- kil lı. . d k b tırmışlardır. 
Vetlendı·. Artık tahammül· edilemı·· ti olan (Tebriz)e gitmi& olması ih· D • lmak . . M • Komisyonu yine bu şe de hareket 1 zar ga gı ere. u~adaki duvarın Dig·er ikincı ders de Nisanın '"· 

........, erı a ıçın acarıstan. eden iki yahudi firması l;,lkkında inşaatını tetkik edıp mezarlık yo- , . . """' 
yecek dereceye geldi. Bir gün bir t~alini düşünüyor. Maiyyetinde· dan üç mümeaail geldi tahkikat yapmaktadır. ! luna (200) ağaç dikilmesini alaka· haftasında kur a ile tesbıt oluna· 
mecliste otururken (Hazreti Şems) kılerle beraber ~alkıp oraya gidi- Mühim miktarda tuzlu kuru ko· darlara emretmiştir. caktır. . . • . 
la vnkubulan ihtarını nakletti. o. I ~ork. O:da. ~a. ınce'!;n inceye ta· yun derisı satın almak için memle- Yarın Tunadan ithalat qyaaı Durak yerleri azalınca sürat Yem tıp ekmek tahlıllen 
rada bulunanların ekserisi de, Haz, arrıya . ~ırışı.yor. u ~raştırma· ketımıze Macaristandan üç mü- geliyor t · d"ld' ı Yeni tip ekmekten şimdiye ka· 
reli Şems'in aleyhtarlarından idi. ı lar da hçıbır m~bet ~etıce verme· messıl gelmiştır. Bunlar ilk olarak Tuna açıldıktan sonra memleke· Bazı tra~:~ ~~ak1 

yerlerinin dar Belediyeye 901 nümune gelmiş 
Bwılar, derhal ıneseleyi büyülttü- yince, artık .. m.utee,sır ve meyus serbest dövızle 120 hın liralık deri timize ait eşyaları getirmek üzere kaldırılması tramvaylarda fazla ve 134 ü tahlil edilmiş ve yalnız 
ler. bir halde, donup Konyaya geliyor. . tem kted· 1 Ma 1 tal ed 1 d b" _ , t te . . d . . t• . 28 inin hamur olduğu görülerek 

(D 
ıs e ır er. car arın ep- ·ı hareket en vapur ar an ırincisi sura mının e ıyı ne ıce vevrruş-

1 
. . . t· n·. 

Ne dem k ıs ? Y b alıa. var) 1 . k ıl 1 tir Gabip erıne ceza verımış ır. ıger - e o un ~ a ancı eri iyı arş anmıştır. yarın gelecektir. Bu vapur i e mü-
bir adam ıebin .• (Cenabı Mevli- (l) Hazrell ~ sevcoeı (KU..,. ) Ayrıca şimal memleketlerine de him miktarda eczayı tıl:ibiye, ma· Elektrik, Tramvay ve Tünel İda- taraftan 9 bisküvi fabrikası dün 
ni)wn harimine yerlepin de, onun Ba*u.n, 

0 
......ıa vera.ı eölii cıı.eue.U.0:-

1
150 bin adet koyun derisi satıla- nifatura ve madeni eşya bulun- resi sür'ati arttırmak üzere yeni Belediyeye. müracaat ~~rek 

1 
un 

gi>zünün nliru olan evladını.n eve ro&ı şema, o ......ı.r. 1alnn Jaıı<J'ormq. caktır. maktadır tedbirler düşünmektedir. :~~~::~k=~rın ihtıyaç an 

EDEBi ROMAN: 114 
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ÇOBAN YILDIZI 
:::::::::::::::: Yazan: Mahmut YESARi 

Cwnartesi sabahı, garib bir kor· divene :ioğr uyürüdü. Büyük taş 
ku ile yiıreğı çarpıyordu. Son ka • avlu, ona etrafı demir çemberler· 
rarı dinlemeğe gıden bır mabküm le çevril,-,, daracık, sıkı bir kafes 
gibi titreye titreye çarşafını giydi, gibi görünüyordu. Merdivenin ya. 
Macide hanıma da: 1 n~ndaki bi: odanın açık kapısından 

- Sen de hazırlan, beraber gi • hıddetli hıddetlı sesler duyuluyor, 
Sadi yenin polisle ne alakası var. , man kaptan giırtinmemışti. o ge • deceğız dedi. elleri arkasında bir polis, kahveci 

dı? Bir an evvel anlamak, merak· cckı harekeıınden utaruyor da o • Polısin getırdiği puslayı, eldive- çırağı il~ şakalaş~yor, karşı kapı • 
tan kurtulmak istiyordu. Fakat Jnun içın mı gelmıyordu? .. Yoksa ninin kenarına sıkıştırmıştı, araba· !ardan ~ırının onunde, .. muşamba 
kağıdda <Cumartesi gunu• dıye Sadiyeyı büsbütun terk mı etmiş· lda, tekrar tekrar çıkarıp okudu. kasketlı, boynundan bu.mı~ ~ın .• 
yazılıydı!. İki gün nasıl bekliye - tı?. 'Vakit vakit arabadan dışarıya ba. tanlı, tıraşı uzamış, kirlı yuzlu b~ 
cekti? .. Acaba Şevkete ait bir m<?· Acaba Numan kaptan hakkında lkıyor, tramvaylar, otomobiller can lrum, kelepçelı elle~ıl~ ara sıra sı
sele için mi? .. Dadısı, dadısı olmaz· bir şey mi soracaklardı? Onun, Sa ltı bir mahlıik gibi onu ezmeğe ge· ,garasının kulunu sılkiyordu. 
sa Hilmi efe~<li, bir haber gö~dc· diyenin evınin haricinde yaptığı, liyorlar, büyük bınala,,. sallana sal· ' Kah bir oda kapısı açılıyor, elin· 
rirdi. Nigar için de olamazdı. Mek. yapacağı herhangi bir şey, bir vak· lana üzerine yıkılacaklarmış zan. de bi~ deste kilğıdla, kalemini ku· 
;ep idaresi, polise taalluk edecek adan Sadiye hesap vermeğe borç· nediyordu. Midesınde aç zamanlar- !ağının arkasına sıkıştırmış panta.. 
bir mes~le çıksa bile, ailesine de lu muydu? Numan kaptan, bu da hissolunan bulantılar gibi hafü !onunun, dizi çıkık bir polis çıkı • 
bildirirdi. vak'a çıkarmış olsa, Sadiyeck!n ne bir bulantı vardı, başı, sıtma ateş· yor, kilh taşlara bağdaş kurarak 

Niçin çağırıyorlardı? Bu davet · diye tahkik edeceklerdi? Jeri içinde yanarak dönüyordu. esrarengiz tavırlarla konuşan, yağ· 
teki mak~ad, münasebet ne o::~bi· Cumartesi gününe kadar, gece • Müdüriyetin kapısında nöbet lı yakalı, yamalı esvablı, kadın er· 
lırdi? .. Sebep ne idi?. Kimseye ser· !eri Macide hanımla karşı karşıya, bekliyen polis, Sadiyenin uzattığı ikek karışık, üç beş kişilik insan 
mağa da cesaret edemiyordu. Her· bin bir sebep, ihtimal arayarak, kağıda bakarak, elile tarif etti: kümelerı, sağ tarafta merdivenden 
kesin bu davete gizli, şüpheli bir müsbet bir nettce vermiyen müna- - Sağdaki merdivenden çıkar • inen bir polisin emrile takım takım 
mana vereceği muhakkaktı. Der • kaşalarla vakit geçirmiş, glindüz - sınız. Sola sapın, orada bir polise ayağa kalkıyorlar, yahud bir sıra· 
dini açacağı, alul daruşacak bl.ı !eri, fazla düşünmemek için, gün bu kağıdı gösterin. O, sizi ikincl ya dizilerelc odalardan birine giri· 
dostu yoktu. kararıncıya kadar sokaklarda ge • kata çıkanr. yorlardı. 

Ziyafet geceslnden se>nra, Nu • zinm~tı. Sadiye, polisin göı;terdjği mer • Merdivende, beyaz, çamurlu is • 

karpinli, yırtık, kırmızı tire çorap
lı, açık ııefti, buruşuk çarşafının 

pelerini altından, ördek başı jerse 
gömleği görünen, saçları oksijenle 
sarartılmış, dipleri beyazlaşınağa 
başlamış altın dişli, zayıf bir kadın, 
terden yakasının kırmızı işaretleri 
solmuş bir genç polisle konuşuyor
du. Kadın, Sadiyeye yol vermek i
çin çekilirken bir kahkaha attı: 

- Fukaradan çekin geç, zengine 
sürün geç. 

Genç polis, onu kolundan tutup 
sarstı: 

- Dürdane, kendine gel! 
Dürdane; altı çürümüş sol gözü· 

nü kırparak: 
- Dalyan gibi karıyı gördün de 

gevşedin mi? ... Kandaki kuruma 
da bak .. o, tuvaleti bana giydir de, 
o zaman gel yanıma ... 

Hem öyle dut silker gibi beni ne 
tartaklıyorsun? ... 

Sadiye, suçlu suçlu başını eğdi. 
Korkudan, helecandan dişleri ça -
tırdıyarak merdivenleri çıktı. 

(Devamı var) 

Ağaçların bakımı için tahaiMit 
Belediye Reisliği şehrimiz dahi· 

!indeki ağaçların bakımı için 3900 
lira tahsisat ayırmıştır. 
Diğer taraftan geçen sene ayrı 

tahsisat olmadığından Silivri yolu
na dikilen ağaçların kuruduğu an· 
!aşılmıştır. Bu ytl bu tahsisatla bu 
mahzur da önlenmiş olacaktır. 

Bir mecmua Mıhibi mehkeme
ye verildi 

Bir müddet evvel, usulü daıre -
sinde ruhsat alınmadan çıkarılan 
Türkiye Sinyal isimli bir resimli 
mecmuanın sahibi Enis Fahri Pe • 
kerle mecmuayı basan Kültür mat· 
baası sahibi Takfor adliyeye veril
mişlerdir. Diin asliye sekizinci ce
za mahkemseinde muhakemeye 
başlanmış, Takfor mahkemeye gel· 
miş, Enis Fahriye tebliğat yapıla· 
madığı görülmüştür. Matbaacı Tak 
for, ressam Önerin kendisine ba • 
sılmak üzere resimleri getirdiğini, 
albüm olduğunu söylediğini, mec
mua olduğunu bilmediğini, söyle • 
miştir. 
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Avrupa 
mukadderatı 

Yazan: 
Prol. H. Şükrü Babatı . 

•t b~ 

A ''rupa kıt'ası, bas•. ·o· 
şek.ilde coğrafya bılc ,, 
terce de malüm oid"' 

gibi, dünyanın en geniş bir kıt'"" 
b" .~ olmaktan uzaktır, Asyanın ır f 

vi ç•kıntısı mahiyetindedir. Kil~ 
su da faraza yalnız Çin hükiııJJ'1 nin nüfusundan ancak biraz fat/ 
dır. Buna rağmen cihan mubd b: 
ratında ön safta rol oynıyan ~· 
parçadır. Evvelce medeniyet ' 

1 
rika ve Asyada inkişaf etı01iı ~ 
oralardan diğer yerlere yayıl.• ıl 
iken bilahare hep Avrupa den11 

··I~ 
ufacık kıt'ada temerküz etııı•!iV 
Avrupalı birkaç de,·let • An••' , 
da dııhil olduğu halde • bütün d•~ 
yayı aralarında taksim etmiş1•1" 
Geniş nüfusu ve sabalarile ft.'·~ 
ve Afrika, Amerika bu milleti~ 
ceveliıııgiıh olmuştu. Düveli ııı".ır 
&a;1Da deuilen altı büyük d•' ~ 
• Ingiltere, Fransa, Almanya, ;,, 
vusturya, Rusya ve İtalya : '~ 
harpten evvel cihanda istediJıl 
gibi güzel hava veya fırtına r.ı' 
tıyorlardı. .. • J 

1914 - 1918 boğuşması bu İV' 
devrinin suknluna ba~langıç s::; 
labilir. Umumi Harbin dört ' 
devaın etmesi, birçok münef~ 
Avrupalının ıztırap içinde ca~ '; 
ınesi ve bahusus ikinci ne'Vl b 
mahkum sayılan &yalı, Afrik' 
batta sarı veya siyah renkli i~ 
tarın beyaa Avrupalılar arasıJI ' 
ni•aı hal için çağırılarak en "ıı 
siliıhlarla teçhiz olunmaları v• 'İ 
silahlarla beyaz Avruplaılat• \ı." 
dürmiye yine onlar tarafından '1, 

·~· tırılmalan Avrupalının kuds!: . ..ı 
ni, dokunulması tehlikeler doır"~ 
mahlfık olduğu viıbinıesini sııts r 
Zenciler bile kafalarında birç0~ tP 
mellerin <iolaştığuıa şahit old~tf 
Artık tamamen es.ki şekilde. ı> (41' 
uıar kabil olamıyacaktı, yenı ıJ 
müller bulmak lıizundi. AvUS 
ya, Yeni Zeliında, Kanada ve ~I 
sır gibi bazaıı hemen hemen 15 ~ 
lale yakın durumları kabul ~~' 
ve yahut Irak, Suriye, Fili1f 
Amman ı:-ibi mandalar iCJit • 1ı 
mek icap eyliyordu. Geniş flİJld 1 
Çin ülkeleri için de yıpraruntŞ ~ 
ler ve yollardan vazgeçmek 
başgösterıniş bulunuyordu. ıl 

Avrupa için, cihan hiıkinıiY.,ı ,1 
nüfuzu zaviyesinden, manzarıı ~iJI" 
le olduğu bir sırada 1939 Eyh• ~ 
de yine Avruplılar uasında ,., ti 
mütena ve büyükleri arasınd• l ıl 
bir boğuşma başladı. Eski y•~.; 
tamameu sarılmadığı ve bab ,; 
Avrupa harici sar.ılan niif"~ı 
yerine gelmekten çok uzak old ~r 
bir sırada kopan bn fırtına bil' ~·' 
rupalı zaviyesinden bu nfacılı1l 
a ve burun için çok mühlik ~/J 
lirdi. Bir buçuk yıl sonra va"'~ 
inkişafı böyle bir korkuyu b 
gösterecek mahiyette değildiffrıl' 

Büyük Britanya, bilhassa I 
sa aradan çıktıktan sonra, beb':.J 
hal yardımcı uamak ve bulJ} 

•\ 
lüzumuna kail olduğundan •;_,; 
yarı Avrupalı, yarı Asyalı ol ~i 
na rağmen • geçen defa ol 1)9~ 
gibi - yine Sovyet Rusyayı ~Si-' 
bulundurmak istedi. HaibulP ~ 
yet Rusya bu defa büsbütÜJl J"/ 
emel ve gayeler peşinde ol~ 
için böyle bir davete icabel f, 
mek hususunda inat ve ı>f~ /J. 
terdi. insanlar istedikleriııl 11f 
yapabildiklermi tahakkuk •1~ 
ye mahkı1m olduklarına göte ~ ıl 
rikaya müracaat mecburiY• l 
hassül ettL Amerika da ~ıııı ~r~ 
zakerelerden sonra yardııP• j)ıvl' 
verdi. Bu karar ona Avrııp• ~p 
fını zorla halletmiye sevk~~; r 
Böylece evvelce dünyayı ıd ·t"~ 
mir ve kararları veren ~· (ıi 
bu kararların Vaşinctoncl•~. V' 
masına boyun eğmiş deın•~~e ~; 
ğer taraftan Almanya da, Y' . b1 

rupa harici olan, hatta r~~ -~ 
beyaz ırkmkine beıueııı•Y ,rıı' 

1 
Japonlara el uzatmak ııtırJ<i jl,ı 
kalmıştır. Dikkate değetJ<oJ''' !
tehlikeye karşı ilk feryadı 

810
,u ı" 

adam >abtk: Alman Iınp•f pıll f 
kinci Vilhelm olmuştu. !UY" pa ' 
sarı iifetfne karşı bir A"1;.ri '~ 
taoperverlik ve ittihadını fet>'':'., 
müştü. O vakit de bu ııull'~ 
Londrada müsait kulak tııııill', 
mıştı; çünkü o tarihlerde doSl\I b 
Japonyanın müttefik ve ! 
lunuyordu. ~~\\. 

. tabSV ~I' 
Vukuatın cilve ve dtr•tı ,ı 

böylece Avrupa mukad ıtJll I 
Avrupada takip edilecek ~plİ ) 
usullerin nazımı olmak ro _.1.4' 

··~1~ 
(Devamı 3 ııııcı1 
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l 1 C M A L 1-J Makinelerdeki tekamül ile sana-

1 1 
J 

Harbin neticele
rini silahların üs
tünlüğü ile kaza
nılacak kat'i za
ferde aramaklı
ğımız icap ediyor 

l:) yideki büyük ilerlemelerin, iş ve 

oirçokilkbahar- Sikorski diyor ki: Hür Fransız Fransız donanması geçinmekfarklarmınvezorıukla. 
İ rının, ihtiyaçların çoğalmasının 

lar geçer deniz- " Sikorski turistleri kuvvetlerinin :!!11ş~::ke m; ~ e ~~:~:aJa~:~:a ~~~~~~~~ 
lere hakimiyeti- A 1 m an ya 1 ç ,. n ç o k A f r i k a d a k i Bugünkü siyasi hadiselerden en ~~~ö~~İel~~~ü~ü~n~~~~ 

k 
mühimmi İngiltere ile Fransa hü- rında husule getirdiği değişiklik 

tniz devam eder t hl'k ı· 1 kt muvaffa iyeti kümeti arasında çıkan ihtilfıftır. bir vakıadır. Entemıısyonalizm e 1 e 1 o aca 1 r " Malum olduğu üzere Amiral Dar- prensipleri kanlı bir inkiliibtan, ih· 

k b 
lan, İngiltere Fransaya erzak ge - tilfılden sonra çeyrek asırlık bir za 

A.nıira( Cunnigham I p I General Catru S e tirecek vapurlar İngiliz ablukası man içinde Rusyada nisbeten kök· 
b . ıngiliz kra 1 o on ya yana t ta bu 1 un d u tarafından çevrilmeğe devam edi - leşmiştir. 

eyanatta b U l Un du kıtalannl ziyaret etti .. lecek olursa bu vapurlara Fransız Din, vatan, milliyet ve aile mef-

di .\tina, 11 (A.A.) - Atına ajansı bil- Londra. 11 (A.A.) - Müslakll ...._ donanmasının refakat edeceğini humları Avrupa, Amerika, Japon. 
"7or: Londr 11 (A.A ) Pat ajansı ajansınm ıı:ıı.ııır. ımıJı&blrl 7ıw7or: .. . 
lltn a • - Blir Fr...- kWanım Tunus --- soylemıştir. yada, rejimleri ne tarzda olursa ol-

., <>s gazetesi, hususi muhabiri Gre· bildi · 
••rıadJs•;n İngiliz Akdeniz filosu ku- rıyor: . . •- ,.... udı.r l"dcr<* General wenand'ın Esasen gergin olan İngiltere_ VL sun, halk kütleleri arasında esM 
°""1
1 

danı Amiral Cunningham ile yap· İngiltere Kral ve Kralıçesı ı.o • lı;umandası &ltmdak.I askerlerhı ellerini · .. betl · · ·· d bir kuvvetini, mevkiini kaybetmemiş-ıgı b , d b sıl<acaklarmı ümld ediyorum. şı m unase erının bu yuz en 
.!: ir0 müliikatı neşretmektedir. koçyadaki Winds-wept Moor. a u B .. !eri _..._M prkta.kl hür J'raA. kat daha fenalaşacağı ve Fran - tir. Böylece büyük ve sanayki dev 

ıı11loo un muhabiri dcyor ki: Junan Polonya kıt'alarını zıyaret u soz •- d İn il il !etlerin istismarlarına tabi bulun -
1
, .. uyük Britanya. bugün g!riı;mlş ol- . . .. kuvvellorl ıuımaııdaru General caı. sız onanmasının giliz gem er e 
"iu mu~am savaı;ta Churchill'ın ı;ab· ı etmıştır. rooks Mısır'da çıkr.ıı An.b ıruelelerln· çarpışa<:ağı kuvvetli bir ihtimal ha- durdukları müstemlekelerdeki yüz· 

::;;c1a Pilt'iru, General wu•ellsin şah- Polonya başvekili general Si • deıı Elbeı.i pseloesi muhaırirhıe sö7· !inde belirmektedir. Çünkü Amiral !erce miylon halk dahi fikı: ve se
• <la wellington'unu ve Amiral Cun· k k" h'"k"" d r selamlamış ve lemiştır. , Darlanın beyanatında İngiltere ile viye it~barile 1914. 18 ~rbinden 
.,·~~·ın ııahsında da Nelson'unu bul- n~~~u~d: e':'~ı~ şöyle demiştir:. IK:;er~ '::°'F~t~ mesele çıkarmak isteyen bir eda 1 evvelkı vazıyette d':"'ektır. Alman 
~ArnJraı Cunningham bana dedi ki: Göbbels kıt'alarımızı cSıkorski lıannm 400 esir aldıklannı da &Oylemlf· vardır. Amiral beyantında Alman· !ya ıle İtalyanın reıunlerı, .memle • 
•ld denız Ufuklarının ııa İtaıyanlardan turistleri• diye andı. Bu belki do~- ııı. !arın İngilizlerden daha alicenab ke.tıeri.ndeki halk ~tlelerıne taı_n 

.Uiu gibi Almanlardan da temizlene· rudur Maı·este. çu··nkü· AJmanya.ı.· --·~ -a1 -~•- h~ ld • d .1• trn' t" Amır' al manasile slndırılmış, ruhlarına, fı-"'iuı k . l\lu..n.1&& ve .... ra •~nnm 1u- o ugunu a ı ave e ış ır. . . . . . til 
ııı e . at'iyen .ıüpbem ;yoktur. Itaıyan çin çok tehlikeli turistler olmak u. Fransa kuvVel·l·eriııiı ı.aıııe neUoele- Darlanın ma "liibi etten evvel kırlerı~e y.erleştırılmış, benımse -
"i •glubıyetıeri in z ve Yunan mane· 0811 cöre~ hucumlar halı!ıınd• Qeıuı. Fr b gd byuJ k" mış telakkı olunamaz. Garui, vasa· 
ı.?.~lırun oı .. arınkıne üı;lün olmasına at- zere bulunuyoruz. .. ansanın aşın a unan er an- • . • ki 
·-m u · ral toYI• Oemişllr: dan old d ...... 1 k 1 rsa r· n tı, cenubı. şarkı, cenubu ~ar ve 

Ilı . e "dir. Italyanlarln Akdenizdekl Kral ve Kraliçe bütün günü Po- •··ali b. ülı: bir elıaD- uğu uşunu ece o u - . . . d k"' . k 
1 

•glubiyellerinde büyük İngiliz harp . Bıı vahalann .,. IJJ' iliz Fr . . .•. . ed ışımalı garbı Avrupa a uçu veya 
~erı millım bir rol oynamıştır. lonya askerlerinin arasında geçır- mı:,etı Iııol7.dir. ç~ bural&n Trablat g .... - . ansız ış bırlıgının n en büyük yeni milletlerin değil, ha -
. ""'iraı Cunningham Yunan bahriye- mişlerdir. Kral altıncı George Po- ~ HAı..,,filao&: ıtaı:,aıı som&llsbıe ve yurumedığı bir kat daha anlaşılır. kik t' h Jd de !etlerin yeni niza.. 

liııi .. . . . mi rın· de ··r Enlre'yo elden ııaı:,a.ıı ta77&relerl için a ı a e v 
..,,d,:~ilklen sonra, kendisine ııı suali lonya askerlerı~ talı e. . go bırer merhale ~ ediyorlardı. Bura- Fransız donanmasını ele geçir • ma uydukları, uyduruldukları gibi 

l:>üıınıanın ilkbaharda faaliyet göste- düğü mükemmeliyet ':'e ı~tı:zamın j ıara l<arfı yapılan hücumlar büyuk bir mek ve bunu İngiltere alcyhıne hfıdiseler karşısında bulunmakta -
=:ıltnden çok bahsediliyor. İngiltere- hayranı olduğunu bildı.rmıştır. movaffa.kiJ'etle netlceıenmııı ve Habe- kullanmak yolundaki Alman gay - yız. 
oot·denlzlere hakim olmakta devam ede Jşıswı umumi va!W Dük D'M1Sle'un em- ı retleri maliiın olduğuna göre, Pa • Bu keyfiyeti tetkik ve mu hake -

A":!, zannedi,yor musunuz? Yüzbacı Şükrü askeri ~:4::Um!?~~banlunaıı V.nanslnl rise sık sık gidip gelerek Lava! ve melerimizle fikirlerimizde ~dnlan -
"' -~ıiral Cunningham'ın cevabı kısa ve Y ~ ...... - Alm k ı il ·· ·· J d ""' kUb 1 d f dı'ldı' Japon taıeplert luı<Jmnda Vlclıy hfl.. anma aın. ar e goruşme e:, e dırınca, büyük ve küçük muhtelif 
•iti· aç gibi iakladı: Evet. Ve llAve merasim e e ne kilmctlnln va.d7oUndeıı bahseden Gene- bulunan Amıral Darlanın her tur· devletler ve milletler arasında de-

Yazanı Hiimid Nuri Irmak 

muhasımıarı buıunan devletler ve 
milletler grupununkine nisbetle faz 
Jadır. Harp sanayii ve teknik harp 
aletleri imalatı dahi yine Anglo -
Sakson milletleri grupunda hasun. 
larınınkine müsavidir, belki de mu 
adildir. Fakat herhalde fazlalaş • 
makta, üstünlük teminine doğru 
, ' .oaf etmektedir. 

Görülyor ki 1939 harbinin °netice
rini, silfıhların üstünlüğü ile ka· 

·anılacak kat'i zafc"de aramakli • 
ımız icap ediyor. Bu üstıinlük ve 

7 a fer temin olununcaya, elde edi -
' nciye kadar, yanacak, yakılacak, 
yıkılacak mamureler zıyaa uğra -
"'acak servetler hesapsız olacak, a· 
kacak kanlar çok, pek çok miktara 
"ocaktır. Mücadelenin tarzına. 

kullanılan teknik harp aletlerinin 
nevilerine göre bu mukadderdir. 
'hrp ve zafer sonrası nasıl olacak
tır? Bu da ayrı bahisleri, tetkik -
!eri istilzam ettiren cihetlerdir. 

Kart eşek eti 
Fransada birhi, geçen gün kart 

eşeğini kesmiş, etini de koın ulan
na satmış ve bu kart eşek etini a• 
lan komşular rahmetlinin kolunu, 
budunu, gerdanını, başını güzelce 
pişirip mükemmel gövdeye indir
mişler. 

- Ob, afiyet olsun, Allah iştah· 
!arını arttırsın!. 

Demekten başka elimizden IHI 

gelir? 

Eşek eti olsun, at eti olsun, pek 
bir şey değil aınına, bu harp daha 
çok uzar da ortada tavok, hindi, 
koyun, sığır, manda, keçi, deve, at 
eşek tükenirse o zaman ne olacak\ 

Ne olacak, tabii sua Asya ve Af. 
rika ormanlarındaki yabani, vahşi 
hayvanlara gelecek ve o zaman 
lokanta listelerinde şunlar görün&
cek: 

Fil iskarası.. aslan fırında .. kap
lan köftesi .. gergedan haşlaması.. 
devekuşu dolrnasL. sovanlı pars 
yahnisi, terbiyeli ayı köftesi_ 
ma~ ınun pirzolasL. ipopotam sö
vüşü .. kartal suyıy!a çorba .. çakal· 
lı pilav .. timsah rostosu .. leylek su
cuğu •. yoğurtlu kurt kebabı.. 
Şakayı bırakalım amma, hani in

sanlar, bir de bu hayvanların etle
rini yiyip kaloriyi, vitamini, fosfo
ru, kanı, kuvveti onlardan almıya 
başlarlarsa seyredin siz, asıl o za. 
n1an dövüşün, vuruşun, kırışın d,.. 
niskasını! 

Ü•man Cemal Kaygılı 
~ blTçok llkbııbarlar geçer ve biz Ankara, 11 (İkdam muhabirin· raı Cal.rooks ezcümle ıöyle demltllr: lü müzakere kapılarını kapayacak vam eden harbin söylendiğı ve sa-

re hAklm olmakta devam ederiz. 

1 

den) _ Kalb sektesinden vefat. e- . Vlcb,. lelıllkell bır Y~kuşta k,a,.ma.ıı bir kat'iyetle beyanatta bulunmuş nıldığı gibi yeni mefkurelere göre 

1 

( ) 

S den Riyaseti Cümhur Yaverlerın- ~ ... bulunuy~r .. vı.:1'7n1n lal< ·lıelıllil olması dikkate değer. idare olunan bir mücadele oldu. M A H K E M E L E R D E 
Q Vy ti b' I' v ' d ilkr.. ·· · ı politika benJ Hind<Çlnı umumi valtlliln· e er ır ıgın e den Yüzbaşı Ş unun cenazesı ı1en ısw.7a mecbar efın.1'Ur. İngilizler için abluka, Almanya. ğunu söyleyemeyiz. Havada, k:ı.ra· \,. 

yeni tayinler bugün ask7ri .~rasimle kaldırıl~· i Japo1J7a bbe k~ı Slam'ı ta1ır9ı. etti. ya karşı en müessir ve meşru bir da, denizde teknik aletlerle, sırası- ----·---------------------
1.{0slc; . rak defnedilrniştır. Cenaze merası- Mabadı mtiıhıhale fırsatı elde edel'elı silahtır. İngiltere böyle bir silaha na göre süngü•erle harbi yapan in· 16 d k • k 

ılirt,.,.,ova, 11 (A.A.) - Tass ajansı bil- minde Riyaseti Cümhur Umwru bunun bedelini bize ödetmd<ti, Bu bedel müracaat etmekte tamamen hakli san veya. a.ske~ .ku.· tlelerinde . aile, y a ş 1 n a ı ızın 
So h il'.... iktisadi -nfaailerle ilerideki Krekltta \ • t d il ll t 1 k llaı 7•tıer Birliği yüksek Sovyet mec- Katibi, yaverler, me: ~un s ~ kullaoılae&k den.Is ve bava üslerinden olmasına rağmen arada bıtara! va an, ın e mı ıye perver.ı met: . 

>oıı 1Yaset dıvanı devlet .plfuıı komıs- arkadaşları, bir asken müfreze, bu lbareliir. memleketlerin ihtiyaçları dolayısi· hu.mlarının, hislerinin hfıkırr mev· •• • h •• e 

~;~~;;~~.::~~r~:::;ı~~':,;~ jandliarmM .. ad fmüfrcM·zesarifi,. VDahkilliliye
1
, le düştükleri sıkıntıya karşı da kide bulunduğunu görm•kteyiz. uzerı ne ucum etmış 

•oçq beyett birinci reis muavu. Mil u a aa ve a e er, Yüksek Sovyet mec• mümkün olduğu kadar anlayışlı Demokrat dunku Fransada temel ::in et.miiUr. <>aourof, devlet pi~ ko: General Salih ve birçok zevat ha- davranmaktadır. Fakat bu anlayı • olan mezkiir hislerin gev<ekliğl, 1 -ı--------
h.,.Yoııu reisliğine ve SovyeU~r bırli&i zır bulunmuşlardır. lisİ İçtimaa çağırıldı sın Alman işgali altında bulunan çürüklüğü, gibi bir va?iyet, İngil - ,. k • J • 
:'ut konuserleri reis muavınliğine ta- • • • t A . di" b' + b" 1 a Ş ı S e V g ı ı S ı• n ı• tızı e<!ilmiftir. T ıcaret Of ısı Umum Moskon., ~ı (A.~) - Tıı.ss memleketlere gıda maddeleri sev- ere ve merUta, ger ır .a ır e ' V d d N d' T- •• S.F.S.R. cümJıur'Yetl yüksflk SoyYel /ki suretile ablukasının tesirini 8 • Anglo. Sakson demokrasis;nde hu· 

bahçede 
e a • e 11? ?run mÜdÜrlÜğÜ meclisi rı:,aset divanı ta~ neıre· ızaltacak bir müsamaha şekline in- su! bulmamıştı. Nitekim Almanyı. çamaşır yıkarken •• .. 

yenı vazıfesı . . dilen bir kararname ,bu cümhurlyelln kilabı elbette beklenemez ve İtalyada dahı, muhasımı .. rı olan gorunce •.. 
. . Ankara, 11 (İkdam mubabırın-ı yülı:>ek Sovy~t . meclisini bir nlsr.ııda •. Anglo _ Sakson milletlerdeki mu _ . • 

d .\nkara, 11 (İkdam muhabırm-1 den) -TicareOfisi Umum Müdür- Moskovada dördüncü devre faall;ye\i ı. Diğer taraftan Viş.i ile Ingiltere t d'\ .11. t' l'ğ . Kumkapıda oturan 1.6 yaşlarında [rı evden çıkmadıgı komşuların na-
.en) - Vedat Nedim Tör uhde-1

1
..•• D Ti t R . ,_,_ çln lçtımaa cl&vet etmektedir, arasında böyle bir ihtilaf çıktı "gı e . .'fr. mı ıye JEl~ver 1 

e 1nısbetle Saadet adındaki güzel bir kıza yine zarı dikkatini celbetmiş, zabıtaya 
ellide M tb t b .. . li". kal ugune ış care eıs mwıvııw:- mu ıt nasyona ızm esas arı hu - . d l En d d b" h b ·ım· .. ,,,_ a wı aşmuşavır ,.ı • . d h 

1 
Koord" H =ada general Weygand'ın da VL k"' 1 k o cıvar a o uran ver a ın a ır a er verı ış, kapı çılıngirle açı-

-..,lt ıız·· ·- Rad o mu"du··r vekaleti r.ın en ve a en ınasyon e- 1 umran "ma tadır. 1 . k l .. dd t 1 k . . . ilm" ş··kr lıe .-~ . ~ . . . - etinde Ahmet Cemil ta- şide bu unuşu, generalin Amiral Böylece su dhclin bir hak;kat genç aşı o muş, uzun mu e p~- ara ıçerı gır ış, u ünün, 0 • 
"·-!ayın ediJm!§, yem vazüesıne Y çalı.şan Küçük Haberler Darlanın tuttuğu yolu tasvib etti· ld • k d d bT .. ç şınde dolaşmış, fakat, kızdan yuz dasında, kanape üzerinde oturur 
~lanuştll', yin ~tir. ğine delil olarak gösterilmektedir. ~ ~gut?ud ay .e ed '1m~ .. d arpışan lbulamamıştır. Nihayet, Enver, düo halde öldüğü görülmüştür. Cesed 

m ve er e, muca e eyı ı aıe eden '"ğl d S d t· · · dli d kt 
• Belgrad, 11 (A.A.) - Nazırlar he- Maamafih, gelecek günler içinde lmilletlerde ail~. vatan, din ve mil- 0 e en sonra aa e ın e~ırun ya · a ye o oru Enver Karan tara. 

;yelinin kararı ile Yugoslavyadlı: mail se· dünya efkarını alakalandırmakta /lıyet hisleri az fark!Rrl~ aynidir. nından geçerken, Saadetin, bahçe- fın~ .. m.uayene edilmiş. ölüm şüp 
ne, bwıdan bö;yle ı kfuıunusaıllde baı- devam edecek olan bu ihtilafın A _ B .. d .ki L-- de. ev halıle çamaşır yıkamakta ol· heli gorulerek Morga kaldırı'm•~ °tARIN AKŞAM Aşk ve ihtirasla dol11 heyecanlı 1 akt u yuz en ı muı=ım ve mu- d . .. .. t ~·....-

l 
17ac ır. merikanın tavassutile bir hal şek- harib ordunun, manevi ve fikr! sa.. ugunu gormuş, bahçe duvann - ır. 

•Londro: - Londra'da öirenllıliti- !ine bağlanabilmesi de imk8nsıı lıada inhilal husule getirerek, ya _ dan .. atlıyarak ~zı yere yatırmış, te 
ne göre, bır Norveç ticaret gemlsl, ken- del'!ildir. )': d b .. 1 b" . h"J']" h 1 .... cavuze bıı$ladıgı sırada etraftan 
dt . h.. ed b" d" an ta • .u oy e ır ın ı "ın U5U unu t' 1 S d 
sıne ucum . en ır uşm 77are- SOFYADA KURULAN ENST,_, b kl" k f k "b . :e ışen er aa eti güç halle elin • sini du•itrmü,}lılr n v e ıyere za er azanması ı tı - d ku t şl _. . . en r armı ardır 

/ Soiyada zirai araştınr41ar yap- mallerı •yok• denecek derecede za .. . · 
, • Rio de janeiro, - Brezilya'nın ıi- mak üzere bir Alman _ Bulgar ens. yıftır Enver dun adlıyeye verilmiştir. 
mali şarkisınde surekli bir surette de- · B' k d d'" k" • 
vam •'<len sa·•naklı yağmurların sebe· titüsü kurulduğu haber verilmek • * ır a ına ort tfl tecavüz 
blyet verdiği 

0

su ba >kınları yüzundea tedir. Bu haberden çıkarılabilecek e t m İ f Vaziyet bu merk~zde olunca, mu 
~~ü!Y~:;:ın:'~~r.bulmuş ve insanca hemen yegane miına şudur: harebede elzem olan teknik silfıb· Küçükpazarda oturan Hatice a • 

I PEK bir macera 

sON GEÇi 
Büyük Fransız filmi, Baş Rollerde: 

Büyük Vals fihninin unutulmaz artisti 

GRAVEY FERNERD 1 
. . . Bu enstitü Bulgar istihsalatını !arın fazla miktarda ve fasıla ve • dınrh bir kadın evvelki gece, İne

• Delhı, - Hındıstan baş kumanda· Alman ihtiyaçlarına göre planlaş· rilıneksı·zı·n hazırlanma~ı. kulla • bolulu motörcü AbduUah Yılm"2 
ve Günahkar Kızlar filmini yaratan ' nı General Auch nlcck, devlet konseyin-' . . • 

R E 
de yaptığı beyanatta, şimali A!rikoda !ırmak ıçın k~rulmuştur. Malum- nılması, daha doğrusu bu h•ısus • \C arkadaşı Kadri ile beraber Şeb. 

C O R 1 N N E L U C H A 1 , .İlalyon tecavüzü tehdidinin yok edU· dur ki Bulgarıstanda yetişen her !arda muvaffak olunma5ıdır ki, mü zadebaşına gitmiş, sinemadan dö • 
~-•• ;..;.;.;.~~~~;..;;;..;. ............... ~~ 1 mes.nde Hınd kıtalarının oynadığı muh· mahsul Almanyaya lazım olmadığı cadeleyi yapar. taraflardan Urisi - nerlerken, Küçükpazar civarında, 

fil . ••••• .. B leşcm rolu lebaruz etlırerek h.a;yranlığı. rtibi Almanyaya çok lüzum] ola ne zafer temin eylıyecektir. Şimdi- IArablar sokağında bir ""re uğra -
Senenin en nefis ve şahane mı 91 nı bildirmiştir. • u n , -

v N 1 bazı mahsuller de Bulgaristanda ki muharebe veya teknik rnürade- yacaklarını söyliyerek Haticeyi o-

A Y D O G A R K E • Stokholm, - (Slefanl) vetiştirilınemektedir. le şüphesiz ki b;r !aft.an, masa. ha- ıradaki bir kahvenin üzerindekı" 
0

• 
Birkaç baftadanbcri Bal tık denizinde k ı } d b 

buzlar arasında kalıp akıntıya kapılmış Kurulduğu ve zirai araştırmalar şındr hazırlan:ı.ca P an ar an .1 a- da"a götürmüşler orada bulunan 

M A C DON A L D olan yedi İşvec; gemisinin Akibetinden yapacağı bildirilen bu enstitü Bul· ,ret değildir. Harp .sa~,.y~ırıe, ıma- İn~bolulu motörcU Ali Y"2arla Sa· 
JEANETTE edilmekled · · ı· t tam ı· t .. tehassıs ••çılerım kul - . endişe ır. gar ıstıhsa a ını amen Alman • a ına, mu ..., . i' . !ıh Güler ile birlikte kadına teca. 

E D D Y • Buda-le, - (Stetani) yanın muhtaç olduğu mahsul ne - !anmasını bilen asken.ne ol ugu ka ~ dd ı vüzde bulunmuşlardır. Dün, dör . l• Budaep:;te'deki Amerika sefiri Mont- vilerine hasretmek ve bir plan d~· dar, iptidai. m.a e. erının mev~u - dü de adlıyeye verilmişler, Su! _ 
NELSON 

~Yl E LE K Sinemasında gördilğil büyük rağbet üzerine gomcry'nin Macarutan' terkcdeccli ve iresinde bu istihsalatı arttırmak diyetine, ~~sala~na da. ıhtıyaç tanahmed birinci sulh ceza mah • 
yerine Aınerika'nın ı;imdıki Ljzbon se- 'ayesile çalışacaktır. vardır. Hatta ıptıdaı maodelerın 

r ıllt _,,,1 i•tlr ııir! Pell'in getirileceği blldlrilmektedlr. bulurunası, muharebe yapan mem. kemesinde gizli celsede sorgulan 

---------~d;ah;;a~b;ir~ka;.:ç~=güıı;;;~t;e;m;~""'-m..i,İs•' •••mıJI (A.A) * y ıJ.m t ~ . leketlerin topraklarında mevcud ap ış ır. 

---::::::::::::::::::::===~====:.._--------------=--:----------------- olması harp sanayiinde başta gel- Ki.ğıt çalmıtlar 
• ~ • .. lence yeri olmuştu. Zorba paşa, güzel iç oğlanları ve ağaları olduk- mektedir. Muharebenin edvam e -

~s
""""'Büyük tarihi roman: 46 •• •• •• ld .. ? ~ı halaskarı ümmet olan dehşetli pa- !arı halde bir yandan bir yana ge- deceğine göre, zamandan :stifade ultan Aziz Nasıl Olduru u . ~ şamn şımdi yüzünü göre? az olu. ziyorlardı. Müzeyyen raht ziyn ile ile nihyaette zaferi kazanarak mu-

. l , yordu. Çunku o Kamertab adın - yedek çektiriyorlardı. harib devlet ve millet hangisi ola 
- Yazan:M. Samı Karaye ıdaki gözdesile gece günduz baş - Bu cereyan bu israfat, bu soy. caktır? 

b,.liiç Saltanat kudret ve kuvveti ı .~le~,ri~r pa•a gafı!, yaranı, zor. başa kalmayı tercih eylıyo~du.. gunculuk, bu ~zı .s. efihane Alem-
lirr başkalarının eline terkedilebi • / ba ar .n:. .' Jb oldular',. ıktıdarları Alemdar, ~rete, karıya .duşmuş- , d~r paşayı da ?mrunde görmediği Tefsırler, kanaatler, hiıkümleı 
~a llıtydi? Tarihimizde yerleşip kalmadı ,ı..:ı .. le . cem ı 1'.'~Je ve jtü. Ru.sçu~ yara~ı da .aynı Alem - ;guzel, rana carıye ve, oğlanlarla muhteliftir. Fakat kat'i ve ısabetli 
1 lrııış olan bir an'ane de padişah- ze·;k ve saiaya o algın, zı) afetler, dar mısıllu kendılerını ışret ve ka-

1
sermest eylemıştı. hükümler verebilmek için ~ok ka· 

tarıtııızın velev ki hayatlarını kur- cemiyetler, eğlenceler mebzul ol - rıya vermişlerdi. Her ak<am bir Alemdar, ve Rusçuk yaranının rışık bir maddeyi tahlil mecburi • 
• arıcı <ılsun hiç bir vezirin sahibi t Hele Ramiz paşa ve yara- çengi - çiğane eyler olmu~lardı. etrafını alan rical ve dalkavuklar yetinde bulunan bir Bakterioloğun 
•ıtıfu muş u. ' d. k li bal ki B k f d 1 · k k z olmasını çekemeyip mutla _ k 1 kol esirciler ı:;ez ırere · ca- Rume zor arı , O§na ve, e en ı erme arı ve oğlanlarını günlerce laboratuvarında uğraşma-

lıa .0nun katlini tacil veyahud en m. 
0 

' tmakla meşguldu. Arnavutlar ekseriyeti teşkil edi - takdim etmektc yarışa çıkmışlardL sı tarzında çalışmak, tetkikler yap-

Sirkecide Ebüssuud caddesinde 
Artinin kağıd deposunda çalışan 
İhsanla Kadri depodan bir miktar 
kağıd çalmışlar, İhsan bu kağıd -
!arı satarken yakalanmıştır. Dün 
Sultanahmed birinci sulh ceza mah 
kemesine verilen İhsan, kağıdları 
Kadrinin çalarak kendisine verdi· 
ğini söylemiştir. Mahkeme, İhsanın 
tevkifine karar vermiştir. Kaçmış 
olan Kadri aranmaktadır. 

Çocuk neden öldü 

POLiS 

Sigortalı bir 
apartımanda 
yangın 

Üç kişi hakkında 
tahkikat yapılıyor 
Tarlabaşında 232 numaralı Ho • 

rasancıyan apartımanının altıncı 

katında evvelki gece yangın çık • 
mış, kat tamamen yandığı halde 
itfaiye tarafından söndürülrn~ ~ 
tür. 

Yapılan tahkikatta, apartımanın 
20.000 liraya sigortalı olduğu an _ 
la.şılmıştır. Hadisede ihmalleri gö
rulen apartıman sahibi ile bu katın 
kira.cısı Jale kızı Lüsi ve hizmet • 
çisi Eleni haklarında tahkikat ~ 
takibata başlanmıştır . 

Bir kömürlük yandı 

Fatihte Hüsambey çıkmazında 
Hasan oğlu Alişanın oturduğu 3 
numaralı evin bahçesindeki kö • 
mürlükte bulunan kömürler tutuş
muş, tahtalara sirayet etmiş, kö -
mürler ve kömürlük yandığı halde 
etrafa sirayetine meydan verilme
den söndürülmfu;tür . 

• * Samatyada Ağahamamında afıf ı rı~ e ara • 1 .. t ·· d ı A d 1 S ' · H r· bir kı-0 arak nefyini icap ettirecek 'Alemdar Mustafa paşa ve yabr~- yordu. Ruş.v~., ~usa1 di~re, yo un - .. na do u aknrıt 
1
a ıd efendinin mak lıizımdır. ' 

\iiı Yam ihzar veya bir vesile it. 
0

. li imparatorluğuna ır da almış yurumuş er . surgun en ur u mak kaygusile Almanya. İtalya ile muhtemel 
la az eylemek hırsile maliil olma nı,. ks~an·b· sahih olduktan sonra, Yiıran, hariçten ve dahilden celbi Alemdara takdim ettıği Kamertıi. fiili müşarikleri Japonyanın, sonra 

''dır • halas ar gı ı . . . . b ft . 
llah· etraf zorbalarını ve kabaday~~rılı- enwal~l~ -h~:ınele~'.nı do:d.~rty~r- i~n m.~ un~~:~~ı ~!ara~ .on~n da İngiltere ile bir ne\•i fiili müt _ 

tind usus istibdadın çirkinlikle _ nı kılırtan geçirmişlerdı. .. ıca. , !ardı. 
1
a as

1 
ard".'uk_umBmbe ·ı~y e ır rabmı e 

1
m !'he ınd .e pe zı1ya ke tefiki olan Amerikanın yalnız stok 

• en biri de 1 k g "h k .. . !emayı kısmen surgun, hale ge mış er ı ı, a ıa ıye sır- ayı sayı an sı a sız ıvana ge me !arını degil. iptidai madde kaynak-

Eyübde dokuma fabrikasında ça. tramvay caddesinde oynamakta 0 • 

lışan ve Balatta oturan Rizeli Meh- lan Halid oğlu 13 yaşlarında Nev _ 
med yedi günlük çocuğunu kuca - zad Raylar ile arkadaşı ıı yaşında 
ğında Şişli çocuk hastanesine gö • K t · ğl p os 1 o u avli arasında kavga 
türürken çocuk ölmüştür Cesedi çıkmış, Nevzad Pavliyi çakı ile sol 
muayene eden adliye doktoru En-aal;p 1a • veya ayrı a vuzerayı, u d' A . , k .. kl . 'b" ·· ı b"l • .di k ı k 

alın olanı mağliib görmekten e k kı d idam eylen.işler ı. r - malı elbıse, sammur ur er gı - gı ı surçme ere ı e ugramış ı . !arına dayanaca ge ece teki ima· 
veı aktır. Bu zevki arttıracak ~:- t;~":c::d~erine muhalefet edebile- yerek geliyorla~dı. Yollara sığmaz ~uv:vet, bir inkllab ikaına muk- liıtlannı dahi hesaplamak icap e • 
g 

1
1erden biri şu aralık meydana k tada klmSecikler kalma - olmuşlardı. tedırdır, fakat erbabı inkilab o diyor. Şimdiye kadar yüzlerce de-

e 'Yordu: ' :ıştı~r Yaran, atıa:ında_ üzengi ge!e.rek, kuv~~t~. ziyaa ~ğrata~ak ve bilfıba- ra yapılan bu yoldaki umumi tet· 
it-... 1stanbuld kert t li . . uk yfıranı başta Alemdar ol- önlerinde rikab agaları taklidınde re buyuk buyuk felfıketler açacak kikat, tevatiren nakledilen sözleri 
,,. llıamından soanraas· i a mı;=te Rkus! ere saraylara, servete sa • bellerinde fermayiş şal ve ona gö.. meylıyat ve hevesata daima uzak tekrarlamaklığımıza amil oluyor: 
" 1ezu ıcray sana ma uz tt lb" · · n· alt d 1 d 1 · ı· ı· ak ··ı· 1 n olmak yeni kanunu.... hib olduktan sonra, mahbub ve re kıyme ar e ıse gıymış e ı - urına ı ır ar, veı a a su ame Müstemleke ve dominyonlarile bir-
b A.hvali ,,_,_, d .. l . hbube .,,,,şın· e dii=üşlerdi. mış kadar çuhadar, arkalarında en muhakkaktır, rikte İngılterenin, Birleşik Ameri-'"t ~"-~Ye e şoy e vazı • ına r- ...,.... .. . . • . (n-1.. ) 

sarayı, zevk ve eğ - guzel atlara bınmış nadide ve. .vu1"' vcı:r kanın iptidai madde kaynakları 

ver Karan, ölümü şüpheli görerek kaşı üzerinden hafif yaralamış, 
Morga kaldırılmasına lüzum gös - Pavlinin tedavis, yapılmış, Nevzad 
!ermiştir. yakalanmıştır. 

Şüpheli bir ölüm * Şehremininde Arpaemini ma. 

Karagümrükte Salmatamruk • hallesinde Tekke sokağında 3 nu • 
taki Karapapak sokağınde dört nu· maralı evde oturan Hasan oğlu Ri
maralı evde yalnız olarak oturan fat yolda yürürken düşüp y1ır ı . 
müteka.id Şükrünün on gündenbe- ınış, tedavisi Yatıılm ..__ a an 

IŞ•u • 



(Baş taraf• 1 inci sayfada) (Baş tarafı 1 inci sayfada) 

milyar dolarlık bir siliılılanma prog tık Avrupalıların elinden nl!1!et-
ramına ait bir bütçe teklif edecek· miş bulunuyor. Ne İngiltere • Fran- (Baş tarah 1 inci sayfada) 
tir, sa bloku, ne Mihver bloku kendi lan her motörlü YaSJtanın yerine 

istenilecek olan bu yeni tahsisa. kudret "e kuvvetlerile yani SJrf konulmRSJ artık mümkün detllclir. 
Cumlıurıvet ilan edildikten bir Ya z a n : ~ tın yarısı 28 buçuk milyar dolara Avrupa silahlarile birbirinin ne Evvelce de söylediğinı.iz ~bi, Do-

kaç sene sonra, bir pazar günü idi. ~ baliğ olan Amerikanın şimdiki si· uhdesinden gelmiyc ve ne de uz- ğu Afrikadaki İtalyanları, ve Doğu 
Köyün ıhtiyar heveti azası _v~. bir Mehmet H i er et Jiihlanma programına munzam büt laşmıya muvaffak olabildiler. Ta- Afrika uıüstemlekelerini hiçbir kuv 
kaç ağası, köy odasının onünde çe olarak ilav<? edilecek, diğer yan- rafeyu bir Asyalı sarı ırkı, diğeri vet kvrtaramaz, Yakında başhya-

Gri Bo
_ .... .,.. Ba.t, Dtf, 1'eaıe, "p, ,......,.._ 

NeYralji, Kınll'Lk "' Biltöıı Ağnlanam Derhal Kelf"' 
1ClblD41o cıı..ıo 1 .... •t111alılllo. TAKLITt.ntNODI SAllMINIJ. 

Hl!R YUDF: rl't.LU KUTtıt.ARI ISRı\Rt.ı\ ISTEVl"ill 

• 1 .j toplamnışlar, konuşuyorlardı. Hep·\ • sı da İngiltereye ve demokrasilere de Amerikayı kördüğünı olan bağ- cak olan yağmur mevsimi, ancak, 
si d., müteessir, hepsi de kederli kaç m.e:ı-e ~tey~ fırlattı ve kapıyı yardım için kullanılacaktır, !arı çözmiye davet ettiler. Emin o- bu tam hezimeti bir müddet tehir 

görünüyordu. da rın:=e apa ı.. İNGİLTEREYE VERİLECEK lunabilir ki cihan mukadderatının,edebilir. Fakat İngil~ler~, buna da •1111•• s u·· M E R B A N K 
Köyün zenginlerinden olan Par· . AHynıl_lgece, .sabahadi~aHrşaliı, ·ıÖrdodek· İLK GEMİLER çok geniş manada bir dönüm nok· meydan verme'?-ek ".'tedDoıkler~ an- W 
ksız t il ağa yanıbaşında du. çı, a 

1 ın evıne gır · a • . tasında bulunuyoruz. Medeniyet !aşılıyor. ".".nubı Afrika .. mıny~-= muh:ra Hasana döndü. sında karısı ve ıki yaşıntlaki oğlu 1 Londra il (A.A.) - Vaşıngtonun merkederinin yer değiştirmesi ib-ı nu Ba_şv~k_ıli Ge~e~al Smots, Kİnah'.- y e r 1 .• M a 11 a r 
' . h d zaman çı • ile uyuyordu. Zalim adam yavaşça muhtelif membalarından gelen teL timali bile vardır, rede lngıliz Harıcıye Nazırı, gı-

- Hapı.s ane en ne Çerkez Halilin yanına yaklaştı, o· graflara göre, Ruzvelt'in tamir edi· Hüae in Şükrü BABAN liz İnıparatorluk Genelkurmay 
lnyor? . .. .. .. .. t nun kalasını kesti. Bu sırada kadın len 45 torpido muhribi ile bir kaç Y Başkanı ve Orta Şark orduları Baı- p 1 

- Öbiirsu gun, gunu amam o- uyanmıştı. Bu tüyler ürpertici fa.. kruvazörün İngiltereye devredile • kumandanı ile görüştükten sonra a z a r a r 1 
hJyor. • ciayı görünce, bağırarak odadan ceğini ödünç verme ve kiralama y UOanlılar memleketine dönmüş ve Habeşili-

Az.a koca Ali: çıktı. kanun projesinin bu hafta imzasm• tan seferinin. uzun sürmiyeceiini, Mu'"essesesı· M u'"du" rlu'·g- u" nden •. - Biz Ördekciyi artık unutmuş· Ördekçi kadını takip etmedi, ya· dan sonra derhal bildireceği zan - (Baş tarafı l inci sayfada; kabil olduğu kadar sür'atle intaç 

hık bile. Dedi. Kaç yıldır rahat e· yatağında mı.şılğ ~ışıl ı:;;."~a~ - nedilmektedlr. Kruvavazörlefrındanin 34 =~ıı==T:'. c>lr alındığı. dUn res- edileceğini söylemiıtir, Manbaı TrlkobJ n Dokuma Fabrikalarından Mari bpllt Jıoteıı~ 
lilyoıduk. sum yavruca ı a g a an mil sür'ati olan Omaha sıru Habeşistanın meşhur yatmur- lıenii• ıı!ımyanlamı cJeh&I Sümer Baııl< Yerli Mallar Paıı&J'ları P--· 
Parmaksız İsmail ağa: SOD#'a evi terketti. olduğu söylenmektedir, İT.AI.YAN ORDUSU HARP ları bastırwcıya kadar, beliti Ha- Sat.ıı servlolne mtlraea.ıJan limncbr. ,.ı 
_Zailin adam yine ra.lıatımızı ördekçi er~esi ert:.~n ~atı Hant Amerikan harp gemileri 1· İSTEMİYOR beşistandaki İtalyan lnıvvetleri ta· A7ın 15 l"""1 MU& tenl&ta •ibJ'd ~ n ııriincaa~. 

taçıracak dedi çıktı. Tam bır sene g ~o aş . le İngiliz zırhlılarının mübadele e. Alina, 11 (A.A.) - Alina, ıı.l&DBl bll- ı mami_J'.lc jmha edilemese dahi, her- edllmlyerelı ahlplerl tarahııdan alumu::ru lıonteıılanlar iptal 
_ ' .. • Akşamlan yatsıdan sonra koye ge- dileceği bahis mevzuu olmuşsa da d.lıVor: ·halde, zararsız bir hale getirilecek 

Göç Mehmet ~oze karıştı. 1 liyor, yiyecek filan alıyor, sonra bu haber ciddi esaslara istinad et· Rameıı iahkllı: edilen haberlere ıöre, ve bundan ötesi, Habeş cengaver· 
- Fakat belki de artık us an • tekrar köyden çıkıp gidiyordu. memektedir. İtaqan ordusu hap istememektedir, İ· !erine havale edilecektir. 

tmştır. _ .. • Hiikfun·et· onu bir s .. ened .. enberi İngilterenin vaşın· gtondaki bü • taı,yan askerler! harbin yakında bitme- İn .
1 

. ğ imi 
K Ali gülumsedi ği bald b t 1 ak •ini temenni etmekte ve ~!erine eüç~ gı terenın ya mur mevs es-

oca ~ acı . ' • takip_ etti e ır ur u Y a • yük elçisi Lord Halifaks, Daily rlııe dönmek istemektedirler. nasında hareketsiz kalınıya mah-
- Ördekcı mi, Ördekcı ~· us lamaua muv:affak olaıruyordu ' Sketch muhabirine yaptığı beya • Cephede bulunan İtalyan ordusunun kum olan Doğu Afrikadaki kuvvet-

lanmıştır. Bunu bari sen soyleme Ördekçi bır g~c~, yatsıdan 5?nra natta böyle bir mübadeleye ait hiç iaşe vaziyet! pek fenadır. umumiyet.le ı !erin büyük kısmını, bilikiıı yazın 
&ı.ehmet ajta! Ördekcinin ne hain, yin~ köye.gelmlştı. Gece~ koyde bir projenin tetkik mevzuu olma· askerlere üç günde bir biskill !le küçülr!harekata müsait olan Yakın Şarka, 
ne canavar adam olduğunu bilmez geçırecekt1. Çerk~ H~lilin bed • dığını söylemiştir. bir et kutusu verilmektedir. mesela bir Alınan taarruzuna kar
değilsin! Kan.senin canını yakma - baht karısı bunu oğrenınce derhal Diğer taraftan İngiltereye sevke- FAŞİST İDARESİNİN BİR HATASI şı, Yunanistana ıöndernıek iste-

nahiye merkezine koştu, müdüre 
dııtı gün rahat edebilir mi? Göre dilmek üzere sıra bekliyen ınalze- Londra, 11 (A.A.) - Son zamaolarda d.igı"'ne hii.kmedebilirlz. Herhalde, ve jandarma kumandanına haber 
ceksln, yine kapmuzın ocağını sön- me arasında ilk gönderilecek par. fimall İtalyada Qç ay kalmış olan bir bi- pek kısa bir zamanda İtalya, Ha-
dürt.~ektir Bu herif.. v~~i gece, Ördekçinin evi basıl· tinin .Sivrisinek• ismi verilen ve taraf memleket vatandşı, Triycste bati- beşistanda da tasfiye edilecektir. 

Muhtar Hasan: dı, Ördekci yakalandı. Adliyeye saatte 70 mil sür'ati olan mühim tab:ınelerlnin, Arnavutluktan gelen ve Abidin DAVEK 
- Ağalar, dedi. Şimdiden bu ka· teslim edildi. Muhakemesi yapıl • miktarda hücum botlanndan teşek ıotuktan mütevvellit 7aralardan hasta 

d teu. "-'"-- " l" vok kül tt.ğ' al" dur bulunan askerlerle dolu olduğunu söy· ar ,..,a, ...,,....,,~ c uzum .. dı ve 18 yıla mahkılm edildi, e ı ı m um , 
and !emektedir. Bu 7olaunun öğrendiğine ga Buı?iin müdür beyle ve j arma Bundan başka Amerikan ordu • 

Ör akkınd * re, faşist idaresinin bir hatası y~üııden ıngilizler kumandanı ile dekci h a su ihtiyatından tefrik edilen uzun tal 
Koca Alinin düşündügu' ·· gı·bi, Ör- levazım dairesi Arnavutluktaki l yan konuşurken, müdür de, j&OOarma mesafeli bombardıman tayyarele • lalalarına battı üstüva memleketierin-

(Baş uırafı 1 inci sayfada) 
terketmiştir. kmnandanı. da: dekçi hanisbaned~ usl~aınıştı. ri de 15 güne kadar gönderilecek deki İtalyan garnizonlarına aid teçlıl-

- Köylüve 8(jyle, Ördekçi hapis. Köye geldikten bırkaç gun sonra malzeme arasında bulunmaktadır. zat gönderıni§tir. Daha şarkta, Habeş vatanperver 
kuvvetleri Dambaşa şehrini zaptet
mL5tir, halen Debra • Markoe'a 
doğru ric'at etmekte olan İtalyan 
kollanın takibe devam ey ]emekte
dir. İki top ve mühim miktarda di
ğer harp malzemesi iğtinam edil· 
miştir. 

ilen ~ıkıyor diye sakın mütees.slr tekrar halkı rahats~ et:m~ğe, şun· Kongrenin yarın kanun projesi- Bu bitaraf müşahit, battı üstilva tlnl
olmasmlar. Onun uslu durması için dan bundan öte berı, p:ıra ıstemeğe ni nihai olarak kabul edeceği zan- fonnalarile Arnavutluk cephesinden dö 
her tedbiri alacak, ona göz açtır • başladı. nedilmektedir. Meclis reisi Sol nen yaralıların gelşlerini gözleri ile gör-
ıniyacam dediler. Keyfivet hükfunete haber veril. Bloom kanunun 25 muhalif reye m~tür. 
Punıaksı.z İ=ail aııa: di. Ördekçi hakkında takibata baş· karşı 410 rey ekseriyetle kabul edi 
- Fakat muhatr, dedi, hatırlar- landı. Birkaç bırs.ız.lı.k ve gaop su· lreceğini tahmin etmektedir. 

sın ki, vaktile hükfunet bu Ördek· çu tesbit edildi. Ördekçi yine ko • RUZVELT YARDIM PROJEsiNi 
çi ile 7X>r başa Ç>ktı. idi. desi bovladı.. İMZALADI 

Muhtar olgun bir adamdı. Par • Ördekçi haıı.ishaneye girerken V~lngton, 11 (A.A.) - Roosevel~ 
•iitrle düşünüyordu: hu akşını demokrasilere yardım lı:anu-

Darlanın 
beyanatı 

(Ba, tarah 1 inci sayfada) mak&z İsmail ağaya acıyan nazar. ,-, nu projesini lmzalaınıı;tır 
larla baktı: - Evvelki hükiıınet, böyle ehem· ' müştür ki, Times gazetesinin Va • 

İs ıniyetsiz hırsızlıklara aldırmaz, a • 1. J h şingtondaki muhabirine göre Va· 

İtalyan Somal.isiııde, Habeşista
na ilerleyişimiz, şayanı memnuni
yet bir tarzda devam etmektedir. 
Yüzlerce esir alınmıştır. Bunlar a
rasında ir liva kmnıındaru ile bir 
İtalyan hükfı.met kom.iııeri ve ma
iyyetleri de vardır. 

- Sen hAU uyuv<>r musun • d~-·~ hakkında takibat yapmaz • ngı• J•Z mat UatJ 
au= 1 şingtonda bir inkita derpiş edil • mail ağa! dedi O devir çoktan geç- dı. Halbuki veni hükumetin şakası mektedir. 

ti Simdi Cüınhuriyet devrindeyiz. yoktu. Hatır gönül saymıyor, ada· (Baş tarafı 1 i.ıtci sayfada) 

Ciiınhuriyet hüküıneti, Cümhuri - mm boynuna biniyordu. Şu halde Hitler, Yunanistanla Türkiye • 
yet adliyesi binlerce Ördekçiyi vo· o.,w. için namuııile çalışıp yaşa • nin mukavemet kuvvetlerini tec • 
la getirebilecek kadar kuvvetli, ımaktan baska çare voktu. rübe etmek istediği tak:lirde şiın
lrudretlidir. Cu:mhuriyet hüki'lmeti Altı ~Y sonra ha~ishaneden ç~ı. diye kadar Balkanlarda tesadüf et· 
senin bildiğin aciz Osmanlı hük11 - Ö.rdekc.ı, a;tık eski Örde~çi ?e~il- tiği vaziyetten büsbütün ba~a biı 
tneti değildir. idi. O şımdi tam:ıme.n .değışmııı, ın.. vaziyet karşısında bulunacaktır. 

Ve muhtar Hasan uzun uzun 1 6811hlı:. yoluna. gırınıştı. Times, müdafaa vaziyetinde kal 
cmnhuriyetin faziletlerinden bah • Eskı lrurd bır kuzu olmustu. manın Hitlerin istediğin] yapmak 
tet~ olacağı fikrindedir, 

* ALMANYA Doğu Akdenizindeki bugünkü va 
ziyeti İngiliz bava filolarının 'l'eş-

ördekçi Jı:atil Rüstem adında, za· (Baı tarah 1 inci sayfada) rinis~ bidayetinde Yunanistana 
tnanında zulmü ile bütün köylü • beyanameainln memleketin kat'! blta- il.k muvasalat ettikleri zam~n.~ va. 

ra!lığını teyit ederek tecavüze uğradı- zıyetle mukayese etmek kafıdır. nün nefretini kazanmış i:ıir adamın 
oğlu idi. Ördekçiye babasından ha. 
inlikten, zalimlikten başka miras 
kalmamıştı. Köyde herkes bu bela· 
lı adamdan korktuğu için, her dile· 
ğini yerine getirirlerdi. Ördekçi 

yalnız köyünü değil, civar köyleri 

de haraca bağlamıştı. İstediği z~ • 
man, istediği kapt)'l çalar: 

- Bana yemek veya şu kadar 
tıara getirin! diye emredredi. 

- Yok! cevabı verilemezdi. 
Ördekçiye: 

lı takdirde kend.isinl ?'üdafaa. edeceği ROMANYA ve BULGARİSTANIN 
aı oaraJıat.le bildıreceğı zannedilmekte-
dir. Bittabi beyannamede, mihver dev- BOMBARDIMANI İSTENİYOR 
!etlerine kar~ı Yugoslavyanın beolediii News Chronicle gazetesi, İngil • 
iyi nlyellcr de Uade edilecektir. t . d.. l klınl 1 

. erenın uşman arının er o -
YUGOSLAV BAŞ~ ALMAN· duğunu bilmekte çok ağır davran· 

YAYA GIDIYOR masından şikayet etmektedir. Ga-
Belgrad, 11 (A.A.) - -B.B.C. zcte bu hususta misal olarak Ro • 
cOfi ajansı> eski Havaa'ın muhablrl- manya ve Bulgaristanı göstermek. 

ne göre, Yugoslav Başvekili Svetkovıç t İn T bo b dım t • 
ile hariciye nazın Cinç~r Markoviç e ve . gı ız m ar . an ayya 
Alın a ile bir anla~a imza etmek reler .nın Alınanların ışgalı altında 
!lzer::i:ır Alman tayyaresile Almanya- bulunan bu memleketleri neden 
1a hareket etmek üzeredir. Bu anlaş- dolayı bombardıman etmediklerini 
marun imzasını ~llşlerek bır beyanna- merakla sormaktadır. 
ıne taklb edecektir. İşgal altındaki petrol sahalarına 

Köyde Çerkez Halil namında bir YlJGOLAVYA MUKAVEMET Tür. k h dl 
EDEC:EK Mİ? veyahud Yunan ve udu a-

genç vardı ki, bu adam ik.iınseye rına doğru yürüyen ileri Alman 
boyun eğmezdi .. Namuslu bir genç· Lodnı. ıı (A.A.) - Tlmea diyor il: makineli kollarına yapılacak bir 
ti. İşi ve gücü ile meşgul olur, kim. Yugoslavyarun. şerefme ve ordusu- ııkının Balkanlarda manevi bir te-

fe lı - dokunınazdı nun cesaret ve uıatçılık fllhretine sıkı .. sey~ na gı . , bir surette bnğlı ka!acajj'.ını ve Yuna- sırı olacaktır, 
Bır akşamdı.. Ördekçı Çerkez ni!Wı'a hilcum etmek maksadile Al· Daily Telegraph diyor ki: 

Halilin kapısına geldi. Kapıyı çal- manıar taraiınılan Yugoslavyanın mu- Bulgar hükumetinin kendi ml:l • 
dı. Dışarıya Halil çıktı. Karşısında lı:avemet edeceğini ~ bir çolt Jetine ve komşularına karşı yaptı
Ördekciyi görünce, hafifçe kafları· allmetler vardır. Yugoslav.ra. muka~: ğı ihanet Yunan ruhunu zata uğ • 

ttı ınet etmek hususundaki a~t mu • ratmamıştır. Geçen hafta Nazi kıt· nı ça . raza eder ve bunu JUplıe gtitUrmJyecek . . . 
_Ne istiyorsun? dedi. bir tanda Wıar ederse bu tecavüz le· .ıları Bulgarıstan dahiline yayılır· 

şebbÜiÜDiln yapıhnaınası muhtemel- ken Arnavutluktaki Yunan ordu • 
Ördekçi cevap verdl: dir. su merkez cephesinde İtalyanlara 
- Üç altın!.. 1 karşı yeni bir taarruza· geçmiştir. 
Çerkes Halil asabileşmişti. Mat suok a Almanlara bundan güzel bir cevap 
-Ağa, dedi. Bilirsin ki, ben şiın· olamazdı. 

diye katlar kimseye on para haraç (Baş tarafı 1 inci sayfada) ALMAN - BULGAR ZİRAAT 
vermedim. Bundan sonra da ver· Bu tebliğe göre, Fraıuız liindiçinlsl. ENSTİTÜSÜ 
mem. Sen başka kapıyı çalarsan Paclay mıntakaslle Cambodie'un ııarp Sofya (A.A.) - D. N. B: Resmi 
daha iyi edersin!.. ive timall ıarbl ve cenubundaki top- gazete, zirai araştırmalar için bir 

Ördekciyi bu beklemediği. cevap r:ıldan Siam'a terle etmektedir. Bu top· Bulgar - Alman enstitüsü ihdasına 
b · d b · canavarlaştırmıştı. raklar vak tile Siam'a alt bulunuyo~ dair kararnameleri neşretmiştir. 

Bundan başka, Alınanyarun Fran 
saya işgal ordusuna ait erzaktan 
2.700.000 kental buğday vereceği 

hakkında Amir al Dar lan tarafın -

SÜVEYŞE YAPILAN 1 
TAARRUZ 

Kahire, 11 (A.A.) - Dabiliy-1! 
Nezaretinin bir tebliğinde bu sa
bah erken Süveyş Kanalı mınta-

kasında hava tehlikesi işareti veril
diği bildirilmektedir. Birkaç bomba 

dan yapılan beyanat ta garip gö -
rünmektedir. Amiral, işgal ordu • 
su tarabndan Fransada müsadere 

atılmışsa da ne maddi hasar, ne de 
edilen 3.500.000 kental buğdaydan irısanca zayiat vardır. 
mütebaki 700.000 in ne olduğunu 1-----------
söylemekte zuhul ediyor. 

Keza, Amiralın açlıktan ölmek 

üzere gösterdiği bir memleketten 
Almanların erzak müsadere etme
lerine ned<ın itiraz etmediği merak 
edilmektedir. 

ÇÖRÇİLİN CEVAP VERMESİ 
MUHTEMEL 

Londra, 11 (AA.) - Frarı.saya 
gidecek iaşe vapurlarına İngiliz ab
lukasını yarabilmeleri için Fransız 
harp gemilerinin refakat edeceği 

hakkında Amiral Darlan tarafın· 

Şehir Tiyatroau 

T epeh&Jında 
Dram kıammda 

11 Mart Çarşamba 
-akşamı saat 20,30 da 

MEŞ'ALELER 

• Komedi kısmında 
PAŞA HAZRETLERİ 

11 Mart Çarşamba akşamı :ul,30 da 

ZAYİ • Artvin Birinci hudut tabu
dan yapılan tehdide Churchill'in rundan almış oldugum ve Pazar şube-
Avam Kamarasının ilk aktedeceği sinde kaydcttlrdigim AJkerl Terhis tez
celııede cevap vermesi muhtemel· keremi gaybcttim. Yenisin! çılı:artaca· 
dir Lo dr daki kanaate go .. re Al- jpmdan zayiin hükmil ;)"Oktur. . .. 

· n a 317 doğumlu Pazar kazaSJ Glbıtas ke-
manlar Amiral Darlıın'ı böyle biı 7unden Genç Ali oğullarından 
harekete teşvik etmişlerdir. Al- Said oglu Sadık Gençal 

manya Fransız donanmasına el ko- ~'RDU cı:.'llinTiN-
İn iliz. ARKADAŞLIK &u 

yamadığı için onu g donan- DL'1: 

ınası ile çarpıştırmak arzusunda- Cemiyet m nbanuıw 1 ıhı 5 ı....ı 
dır Böyle -bir hadisenin Almanlar maddesine tevfikan. Yıllık Umumi ne-

, Je< loplanltsı 30 llt&ri l9U larllıbıe mil• 
lçin başka faydası da olacaktır: Bu ...ııt Puar rinll - ıt,st .ıa lleJ'oihı, 
suretle Almanları Afrikadaki Fran l\Ilnare Sokatınü ıı No. la bln:uwı 
sız müstemlekesine götürecek yol ~üncü lı:&bnda :ra.ıl:ı.cal<lır. BU6-

. lard b. . d ıııum iaa arı...ıa.ıann behem.ııl eoı-
üxerindeki manıa an ın e or· !eri rica olunur. 
tadan kalkmış bulunacaktır. 1 m"YETi İDARE: 

Devlet Denizyollan İşletme Umum 
Müdürlüğü lıanları 

Muhammen bedeli 8825 lira olup l4/3/94ı Cuma günü saat 14 le Hay
darpaşada Gar binası dahilindeki Satınalma Komisyonu tarafından acık ek .. 
siltmcsl yapılac:ığı Uiln edilen 17000 adet agaç traversin. Derinceedo Sirkeci· 
ye ruıkletllrilmesl ilinin görU!en lüzum üzeri.De naklelb.rılmewıden &arfuıazar 
edilmil ve bu ilin iliinı fe.slıolunmlJitur, (1897) 

ır en ıre • ., Bütün bu mıntakalar askerllltteD tecnt Enstitünün merkezi Sofyadır. 
- Demek başka 1'.-pıya, oyle mı. olunacaktır Mekonıı nelvindeki iki ada Muhammen bedeli (640) Um olan 2000 Kt. adi hamızı kibrit, 27/3/19.U) 

dedi. Bıçağını çektı, KOllll ve Kone adaları da Siam'a ıeç- Z i. iran Devleti S:>hlnşahlııl Baı Kon Perıembe gtı.nü aa:ıt (J0,45) on ~k be§le Hııydarpaşada Gar bınası dahlllnde-
* 

- Öyle ise al! dedi. mektedir. Fakat bu üt! ada H.indiçinl ve .. "fosıutundan •lnııı elclulum ı733 nu- \Jtl komisyon tara1ından 8Ç1k eksiltme ":"..ı.ııe alın almacaklır. 
. . sıam tarafından mil§lerelten idare edl- maralı nfllus oü7.dammı zayi etUm. Ye-1 Bu işe ginnek ı.teyeıılerın (48) liralık muvakkat teminat ve lanunuıı 

Ördekçi, bıçağını Halilin Ml ya. J?Celttir. nWnı almak Uzereylm. Eslds!nln hlik· tayin ettlji veııaikle birlikte eksiltme ıözıü saatlııe kada» lomlı;yona mllraar.-
ııuıa aaplıyaeaktı. Fakat Halil O • Jırpcaya bU •nl•pnanm lı:al1 bir ma mQ 7oktur, atları lAzmıdır. prUıameler loorıılli1olld&D paıuız Glaralı: 4"1ttıı........,.., 
ıwıı Wça&uu havada yaka4dı. J1U JıllotU. oı.ı~ pı-aal.I e1ı1ıettecUr, Baına11 Bu ile ali 

--=-

1111111 ____ _. 1941 ikramiyeleri 

T. iş Bankası 
1 adet 2000 Liralık =2000~ 1)1" 
8 , 1000 , =3000.- ' 
2 > ?50 • ==1500~ 

, 
• • 500 • =2000.--

, 
1941 Küçük 8 • 250 • =2000.- ' 

35 • 100 > =8500.-- , 
asarruf hesaplan 80 , 50 , =4000.- , 

300 , 20 • =6000.- , 

ikramiye Planı K~id<!ler: 4 Şubat, 2 Mayi!, 1 Al"' 
tos, 3 İklnciletrln tarihlerinde 1•' 
pılır. 

Maliye Vekaletinden 
Dantelsiz bir kuruşlukların tedavülde" 

kaldırılması hakkında ilan 
Dantıtlsiz bir kuruşlukların yerine dantelli bir kuruşluklr.r d.rP 

ve piyasaya km miktarda Çlkanlmış olduğundan dantelsiz bir kuru;;. 
luklarm 31 Mart 941 tariblnden •onra tedavülden k.aldınlıruw lı:af 
ıa:ıt ınl ınıı;tır. .oı 
DanteWz bir kuruı;Juklar l Ni.sıın Hl tarihinden itibaren artılı ted' rııol 

etmiyecck ve bu tarihten itibaren ancalı: bir sene müddeUe yalnız ri1'1 
aandıkl" Cümhurlyet Merkez Bank.ası ııubelerlnoe ve Ctlmhu el.
Merke• Banka& şubesi bulUllDU,)'an yerlerde Ziraat Banl<aaı fUb 
rlnce kabul edilebilecektir. !Y 

Elinde danteı.slz bir kuruJluk bulıınanlaruı bunları mal san~ 
rlle Cilmhuri;yet Merkez ve Ziraat 8anlı:.alan ıubelerine tebdil el 
leri llAıı olaııur. (9035 • 12523) 

inhisarlar Umum Müdürlüslünd•" 
,,.., / 

ı - .Meveut nürnune mucibince - kilo b117W< •500> q. lıllç!lJo: 
an dOOO> ı.ı. mühür lı:.Ul'JU11U açık ekı itme usulile aatm alınacaJ<tlf· ıJJf· ' 

2 _ .Muhammen bedeli ,810> lira, muvalı:lı:at teminatı c45. 75• ~ 
s _ Eksiltme 13/3/9'1 Perıembe ıu ıa saat 18 da Kahaıa,U V 

lfilbeyaat JUheslndelı:i alım ~ombyonu~1a yapılacaktır. ...;' 
' _ Nümune aözil ıeçen şubeden pa asız alınabilir. r' 
5 _ İsteklilerin eksiltme iı:in tayin olwıan gün ve 1Ulle ~ 1) 

paralarUe birlikte mcziı:Or komisyona milracaallan. c1730> 

.. _.:;IS;T;..;A;;.;;N.;B.;U.;L..;B;;E;;L;;E;;DmlıııİıYııilEiiiiiSiiiilNııliDiııllE-.F'~ 1.~~ 
)' ··-~· Beflktilı!a sinan- mahallesinin kalafat sakalında kMıı ıı,JS, , -rv,ır 

numaralı bina enkazı aatılmalı: üzere aÇık arttırmaya konuıınuı:.,.;.ıı 
4 

j 
bedeli 2000 lira ve ilk tembıau 150 liradır. Şartname zahıb ve m ..-ı I~ 
dürHllü Jralem!nde Cfirülebilir. İhale 111/3/9'1 çareamba günO ve 1'. 1'";ıl' Daimi EııdlmA9Kle yapılacakUr. Taliplerin ilk teminat mokb':,.... ( 
1uplarile ihale tllıril muayyen Aatle Dalml li:oCiimeı>de bulunm 

Süilıi: ı:, 1 Z Z E T, NetriYat Direktörü: Cevdet g,.r, 
•w·" i' JW: 6ııı Telpaf• .. ~ ... 


