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Perapalas H a d i s e s i 1 F thi Ok ar 
Yapıla~ tahkikat hakkında müd
dei umumi beyanatta bulundu 
Vazifemiz sakin 
ve temkinli, uya
nık ve hazırlıklı 
bulunmaktır 

~~~·~~~~-.. ,~~-~~~~~ 
Bombaların valiz içerisinde 
Sofyadan geldiği anlaşıldı 

4 kişi öldü, 22 kişi yaralandı 

istifa etti 
Adliye Vekaletine 

Hasan Mene m e n
c i o Q l u getirildi 
Başvekil ile Fethi Ok

yar arasında teati 
edilen mektuplar 

Aııkan, 12 (A.A.) - Adliye Ve
kili Bolu Mebusu Fethi Okyar ra· 
halsızlığına binaen Vekalet vazife-

! sinden istifa etmiş ve istifasının 
kabulü ile yerine Mardin Meb'usu 
Hasan Menemenci.oğlu'nun tayini 
yüksek tasdika iktiran etmiştir. 

• 
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Son T.L,ral Matbaa.uıdaBanlrri Kuru tur GAZETESi 
• 

~OllUOJ,t1 

DTJıJi'Z Hiıliulerin aklfl luuıı • 
aında Büyük Milli Şefe, 
Büyük Millet Mecli•ine uc 
onların itimadını hau 
hükumete tam bir emni • 
yet rıe imanla inanalım 
ve İfİmiu bakalım. 

Bu istifa münasebetile Fethi Ok. 
yarın Başvekil Doktor Refi!: Say· 
dam'a gönderdiği mektup ile Baş
vekilimiz tarafından verilen cevap 

61yasf ve askeri s.bada ön planda bulunmakta devam eden Ballı:anlarm haritası 

Ycaanı Abidin DAVER 
'1"F"'""""'"==---=,,.....,,.=..,,,.,,, 1 n g i li z 1 e ri n Yun ani ıla rın 

aşağıdadır: Büyük zaferi 

H v karfllaştığunız tanı- Sayın Başvekilim. 
dık şu suali soruyor: Damarlarımdaki kan tazyiki dün o G •• d 
- Harp kapuruza kadar 25 derece idi. Bu hal ile benim için , ç u n e 

teldi, biz ne vakit glıiyoruz, ne deniz kenarında kat'i bir istirahat- ı ' 
lıeliliyorıu? :,n.::.şka yapılacak bir şey kalma-: 3 o o o es ı· r 
ıı· Bu suali soranlar arasında bliyük ~·~ ı 
ır ekseriyet harbe girmek endi· Reisicümhur Hazretlerinden d 

lesinden ziyade, harbe glımekte Merhum Mahmut Ardıç Merhum Reşat Mutlugün gördüğüm unutulmaz teveccüh ve a 1 1 n 1 1 
leç kalmak endişesi içindedirler. &izden mazhar olduğum iyi arka· 
8u suale Başvekilimiz de, Harici- Evvelki gece Perapalasta vuku - Bugüne kadar yapılan tahki : (Devamı 4 üncü sayfada) 
)e Vekilimiz de müteaddit defa- , bulan infilak hadisesi hakkında İs- kattan alınan netayiç radyonun ı-----------~-
~ cevap vererek Türkiyenin dış tanbul Cümhuriyet Müddeiumumi- söylediği şekildedir. Bombalar ba
~Y•setini ve barp karşısındaki va- liğinin tebliğini dün neşretmiştilı:. vula Sofyadan konmuştur. Sefaret 
~Yelini izah etmişlerdir. Biz de b.u Bu hususta adliye ve zabıta tah· erkanı Sofyadan hareket ederken 
~tunlarda kaç de~a T.ürk .milleti· kikata devam etmektedir. eşyaları toplu olarak geliyor. İstas
~ kararını ver"':'§ ~ır mı.ilet ol- İstanbul Cümhuriyet l\lüddeio- yanda herkes kendi eşyasını alı • 
ıl~gunu ~azdık. Tur.kıye! bır te~~- mumisi Hikmet Onat tahkikatın yor. İki bavul sahipsiz kalıyor. Bun 
~ ~bı .yapac~ b':' .~llet degıl, verdiği neticeler hakkında malu- !ardan birisi ufak, diğeri büyük 
~Urkıye bır barış aıwlıdır. Ve elın· matını rica eden bir muhanirimi· valizdir. Bunu "ğ g~len ae.faret 

Yunan taarruzu 
muvaffakıyetle 
devam ediyor 1 

Q geldiği kadar bari§ imili ol- - §U beyanatta bulunmUJlur: (Devamı 4 üncü sayfada) 
lııakta devam edecektir. 

Vazife başında ölen memurlar 
bugün merasimle defnedilecek 

ı.... lt'urdumuza, istiklilimize, hü
"'llllıranlılı: hukukumuza yapılacak 
lıerbangi bır tecavüz karşısında 
~ bütün sulhperverUğine rağmen, 
:oılerini kırpmadan silıibla mulı:a-
ele edecektlı. Evvelki gece Perapalas Otelinde jnamazlan Beyazıt camiinde kılın· 
~a eeçenlerde Hariciye Veki· vukua gelen infilak hıidisesi esna- · dıktan ıonra Eclirnekapı ŞehitJi!i-
~· n Tilıkiyenin dış siyasetini sında aldıkları yaralardan mütees- ne defnedileeelı:fu. 
•l.ınen:ı kaçıncı defa böyle hulasa siren Beyoğlu Belediye hastanesin:e İıah ettiğine göre, artık yukarı- de ölen Emniyet Birinci Şube me Vazife kurbam memurlarımızın 

.: ba.hsettiği~ suali ıoranlara en murlarından Reşat Mutl~gün ~e ailelerine ve meslekdaşlarına be
ıie li!ıiyettar lisanla cevap verilm.İ§ 

1

1\Iabmut Ardıcın cenaı:elerı bugun yanı tnzlyet eder, kendilerine Ce· 
ıt inektir. Türkiyenin harp başın· Beyoğlu hastanesinden saat 13,15 nahı Haktan rahmet ve mağfiret 
.;:beri takip ettiği sağlam ve dü- de merasimle kaldırılacak, cenaze dileriz. 
~ t dq politikanıo ana hattı fU· 
•ıı.. 

._!'.!'.faklanmua, taahhütlerimlıe lngilizler Darla- Mihverin yıldınm 

na cevap veriyor harbine karşı 

FRANSA Yıldırım 
haksızdır yardımı! 

~ Barışçıyız. Fakat tecavüze 
~·~ sonuna kadar dövüşürüz. 
~" SJYaseti, Büyük Milli Şefimizin 
ı~ Büyük Millet Meclisinin. tam 

11 llıadııu haiz olan Doktor Refik 
~.dan:ı kabinesi harbin başından
tt 1 ınuvaffakıyetlc idare ve takip 
lı. lnektedlı. Sulhe devam etmek ve 
-~be karar vermek gibi en hayati 
'-1ı·"'ese1eye de, ancak kanuni sa- Almanlar Fransayı 
~ 'Yeti haiz olan makamlar karar 

Kanunu i~za eden 
•er· Q. 

~~ÖYie bir mesele ne ayaküstü 
'• &öriişmenin mevzuudur, hatta, 
~ de gazete sühınlarmda müna
lo"' •dilebillı. Bu suali soranlara 
Pt~Q şu cevabı veriyorum: 

't l:ıuYük Milli Şefe, Büyük Millet 
'clis· lı.tilt ıne, onlann itimadını haiz 

Jııı fıınete tam bir emniyet ve 
~-:.illa inanalım. Milli 1 ve vatani 
1tıı;'.'•lerinıizi ifaya hazır buluna-

lt· 
~n •ç lıarp ohnıyacaklllJt rflıi sa-
t~lt "• temkinli, her an harp ola
b111 lıılJ &'ibi uyanık ve hazırlıklı 
lııt~nınak, sinir harbine mukave
~t etınenin ve bütün hadiseleri 

yağma e t ·mişler 

ı 
Japoa Hariciye Nazırı Matsuoka 

Matsuoka Berli
ne hareket 

İngilizler beş talyan 
tayyaresi düşürdü 

ı}'1•tııanın en iyi çaresidir. 
ıı.;/•Qığız, hazırlıklıyız, vazife

ı Qıüdrikiz; işimize bakalım. 

ÖiFi i6;;~ 
KISA FAKAT ÇOK HEYECANLI BiR TEFRiKA 

l(onı utanlığı 
lo gazete hakkında 

ınuvakkat tatil 
kararı verdi . 

(YUlaı ı üncii lllJlfada) 

AmJr&I Darlan 

Londra, 12 (A.A.) - Darlan'ın 
İngiliz ablukası hakkındaki beya-

t .. .. meselesi olmuştur. 
na ı gunun . h 'd 
G~çenlerde Berlinde ve Vıc Y e 

b nat bazı gul.a 
yapılmış olan eya ' .. 
maddelerinin nedretini İngilız ab
lukasına ve münhasıran ona atfet-

• •• y ş z ER 
Muharrir M. Feridun tarafından ikdam için hazırlanan bu aşk 
ve cinayet tefrikasını yarından itibaren neşre başlıyoruz ktedir. Fakat Fransadaki mah

~u:ıiyetlerden dolayı İngiliz ablu
kas.ınl itham etmek mevzuu bah· iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 

(DevamJ ı üncil 111yfada! 

Başvekil •rsvetlr.oviç 

Yugoslavya 
üçlü pakta 
girmiyecek 

hava hücumu 

Kielde 
Tahrip 
Ediliyor 
Bombardıman 

1 çok şiddetli 
o ı d u 

Sekiz Alman tay
yaresi düşürüldü 

Somali de 

Italyan zayiatı 
31 bini geçti 

N DEN 

lıi ölmiyeceği mnhakkaktır. • 
Bü~·ük hakikatler vardır ki 

ancak büyük aamanlarda anla
plırlar. 

Mesela, Yunan milleti, biı 
milletin nüfus kemmiyetinin nü. 
fus keyfiyetine tiıbi olduğunu 
yani, blı millet nüfusunun biı 
anda milyonlarca misline çıka
biJdjği hakikatini böylece isbat 
etmişlerdir. 

Yunan milleti, ölüm.e karar 
vermiş bir milletin mucizeli !un. 
cile indirdiği bir kılıç darbe>ile, 
kuvvet önünde eğilmiye başh· 
yan tarihi tekrar dojlrultnrnt 
tur. Bu Yunan kılıcının kıvıl

cımlarından doğan muaı:ıam biı 
inkılap olmuştur. Bu milleti• 
yarattığı heyecan 0 kadar ulvi
dir ki bu inkılabın arkasından 
dünya için her an yeni blı tan. 
hin tUaiı aiiblailir. 



• 
SAYFA-2 

f '!'!~Yl.~v!lik N~dir_?l~*'~~i 
1 Celfileddini ~ômi Kimdir? j :.:::~=.::::~ '"'''"""' 
L yazan: ZIYA ŞAKIR kazaların ekserisi kara vesaiti nak-

- ~2 - liye>inin insanlara çarpma kazala

Pederinin hayatının ve o sırada 
cereyan eden hadisatın en yakın
dan şahidi olan {Sultan Veled) biz
zat yazdığı (İptidaneme) adlı me
nakipnamesinde, {Hazreti Şcms)in 
ebedi gaybubetini bu yolda nalı.· 
!eder. 

(İptidaname)ye ıı:öre, muhallfle
rin taarruz ve tehditlerine maruz 
kalan (Hazreti Şems)in, hakikaten 
(Cenabı Mevliına)ya müracaat e
derek: 

_ Artık, bu deaf öyle bir sefer 
edeceğim ki, beni hiç kimse bula
mıyııcak. Herkes, mutlaka imi bir 
düşman tarafından öldürülmüş ol· 
duj;'Una zfıhip olacak. 

r r 1dan bina edilmiıtlr. Kapısın· 
an girince sağ tarafta üç kabre te· 
sııdüf edilmektedir. Bunlardan biri, 
medresenin banisi olan Emir Bed
reddin'in kabridir. İkinci kabrin 
de, (Hazreti Şcm5)e ait olduğu ri
vayet edilmektedir. 

* Bu rivayetlerin tahlili 
Meşhur bir hikiye varda. 

Bir İngiliz romancısı, yazdığı ro
manlardan çok büyük paralar ka
zanmış. Londranın en kıymetli ye
rinde bir konak satın al1DJş. Uşak
lar, aş_çılar, hizmetçiler arası1ıda, 

rıdır. 

Naneftl-Ollaya: 
- Üstad •. vesaiti nakliye kaza

larınııı. azalması için bazı yaban
cı ınemlokctlerde olduğu gibi biıı· 

de de mektep talebelerine yolda 
yiirümck ve seyrüsefer işaretleri 

öğretilse nasıl olur? Diye sorduk. 
Nanemolla gülerek cevap verdi: 

- Bu işe küçüklerden evvel bü
yüklerle başlamak li'ızıoı. l'ltalfun 
ya çocuk kısmı ana ve babadan 
örnek alır .. 

o 
Klüplerde 
Danslı ça.v 

Kanlı bir kavga ır Saklanmış ________ .. 
Tophanede sabıkalılar bir kahve
ci ile ocak cısını öl d Ü r d Ü le r 

Evvelki gece Tophanede iki kişi. 
nin ölümfle neticelenen kanlı bir 
kavga olmuştur. • 

ne kavga büyümüştür. 

Neticede hepsi bıçaklarını çeke
rek birbirlerini ağır surette yara • 
lamışlardır. 

Yaralılardan ocakçı Mehmed ile 
Ali dün kaldırılmış oldukları has
tanede ölmüşlerdir. Diğerlerinin ya 

Aldığunız malUınata göre, Top -
hanede Berber sokağında 6 numa
ralı kahveye musallat olan Katil 
İzzet ile İzmirli Kemal o gece de 
geç vakit gelerek kahveci Aliden 
para istemişlerdir. raları da ağırcadır. · 

Ali parayı vermeyince iş tehdide Hadiseden sonra kaçan İzzet ya-
dökülrnüş ve Alinin arkadaşları Şa- kalanmış ve tahkikata başlanmış • 
ban ile Hasanın müdahalesi üzeri· tır. 

~------~ .. ı~---~~-~ 

manifatura 
Dün de yüz bin lira
lık mal bulundu 

iki mağaza ad-
1 iye ye verildi 

Fiat Mürakabe Bürosu me
murları Beyoğlunda tanınmış 

bir manifatura mağazasının ih. 
tikar yaptığını tesbit etmiş .ve 
mağaza sahibi dün adliyeye tes
lim edilmiştir. 

Yakınlarımızda 
Yazan: 

Prol. H. Şükrü Boban 
fC:5) alkan hadiseleri, ask~rl 
lg) , .• siyasi mahiyette, dil<· 

Diye birkaç kere şiküyet ettiği· muhteşem bir hayat yaşamıya baş
ni sarahaten kaydeyliyor ki bu da, lamış. Fakat biraz sonra, romancı
bir kısım Melvevi (muhibban)ı ta- Jıktan u5anarak, (tarih) yazmayı 
rafından (Hazreti Şeıns)in kera- kararlaştırlDlş... Yazıhanesini ona 
metine atfediliyor. göre haurlaıruş. Yepyeni kalemler, 

Burada, dikkate şayan olan bir kağıtlar, bloknotlar almış. Bunla-
cilıet varsa o da, (Sultan Veled) rın h~psini yazıhanesinin üııerine 
(Hazreti Şems)i_n mulıalıfler tara· sıralamış. Me'hazlerini önüne aç
lmdan bıçaklarla tehdit edildiğini IDlŞ. Tam yazıya başlıyacağı za
kaydetmekle beraber, onun, ne öl- man, sokakta müthiş bir gürüllü 
dürüldüğünden ve ne yaralandığın· kopmuş. Yeni tarih muharriri, me-

Bir spor klübü danslı çay veri
yormuş. Nanemolla bunu duymuş: 

- Yahu spor klüplerine örnek 
olması temenni edilecek bir hare-
ket başlamış. Dedi ve ilave etti: 

- Birbirlerini tekme, küfür ve 
münakaşa ile rahatsız edeceklerine 
çay içip dan>ederek eelenseler da
ha iyi olacak.. 

İki eczah:\ne hak Yakacığın imarı 
kında to h~~i~atıiçin yardımlar. 
Nöbetçi oldukları hal
de kapıyı açmamışlar 

Belediye 3 bin lira 
tahsis etti 

Beyoğlunda Ceylan manita -
tura mağazası da Fiat Müraka
be Komisyonunun tesbit ettiği 

fiatlardan fazlaya mal satmak
tan ve pazarlık yapmaktan 
maznun bulunma'ktadır. 

Diğer taraftan Müralı:abe Bü
rosu dün Sabırsafa hanında bir 

hale değer manzaralar 
arzetıncktedir. Bıılgaristanın Ü· 
çuzıu !'akta giren veı.ikayı imza· 
laması ile Alınan ordularının bU 
memlekete girmesi üzerinden tak· 
riben bir hafta kadar bir zauıan 
henüz geçti. ı'akat YugoslavyaQl.ll 
da Almanlarla bir ademi tecavüı 
paktı imzalarnıya hazı-landıgı hak· 
kında şayialar çoğaldL Daha ı.eı 
gün evvel bunun tamamen zıddı 
rivayetler gazetelere ak,etmi~ ,e 
Yugoslavyanın seferberliğe ko) ul· 
duğu; hatta (800,000) kışiyi silah 
altına çağırdığı telgraflarla diin· 
yanın dört kö~esine ilan edilınl~ti. 
O münasebetle yazdıı:;ım y a.ııı• 
Yugoslavyanın siyasi ve askerı du· 
rumunu beş, on senelik ınaıis.le 

1 
inceliyerek Naıp Prens l'aul'ün po• 
litikasında ini böyle hır deği~ıne· 
nin vukuuna inıkan vermeuıı:ııui 
te~bit elmiş idim. Vukuat tabu se-

l yir ve cereyanını takip etıneı;.tcu 
hiili kalamazdı. Nitekim Yugo•I•• 
Batvekil ve Hariciye Nazırının 
Derime seyahatleri kuvvetle bubi! 
mevzuu olmaktadır. Sırplardan, 

bugünkü şartlar içinde, J\lıh' er• 
muarız veya mukavim bir bar .. 

M. K. 

dan bahsetmemesidir. raka kapıllDlş. Hemen zile basarak, ................................ ...,,...,....,. .... _..,.......,._,,..., 

müessesenin ardıye ve han de.. 
polarında sakladığı mühim nıik 
tarda maııi.fatura eşyasını mey
dana çıkarll)ıştır. Tutan 100 bin 
!ırayı geçen bu qyalarm mik
tarı tesbit edilmektedir. Mani
faturalar derhal satışa arzedi -
lecektlr. 

Halbuki, o devirden biraz sonra ne kadar uşağı varsa hepsini, vak'a· 
gel;n mümtaz (muhibbanı Mevle- yı anlamıya yollauı.ış. Kendisi de, Feci bir kaza 
viye)den (Eflaki) ismindeki zat, masasının başında, sabırsulıkla <>--- \., ______ _,J 
mevsuk membalardan ve devre ye- beklemlye başlamış. Bir kız kamyon altın-
tişmiş muhibbandan aldığı malu- Aradan birkaç dakika geçmiş.. Taksiler mata nazaran yazdığı menakipna- uşaklardan biri, heyecan ile odaya da k a l a r a k ö l d Ü 
mede, {Hazreti Şcms)in, (hasidin girerek: Dtln Üskiidarda ölümle netice
güruhu tarafından yaralanıp mec- - Efendim! •• Müthiş bir facia. lencn feci bir kamyon kazası ol
ruban pybubet ettilderini) kayde- iki adam, kavp etmi§. Bıçakla, bir- m~tur. Belediye ön camla

ra birer izahname 
yapıştırıyor 

der. birlerinin karınlarını deşmişler, Şoför Ahmet oğlu Osmanın ida- pılannı açtırmak mümkün olma -
(Sarı Abdullah Efendi)nin (Mes- Arkadan ikinci uşalı: r!rmlş bil. resindeki 3512 numaralı kamyon mıştır. Karakola yapılan müracaat 

Kimaeıiz çocuklar yurdu 

genitletilecek 
".ev~ şerbi)ndekl be~anat,. gayet sa- yük bir sükfuıetle: ·• son sür'atle Hakimiyeti Milliye cad 
rıhtır Bu zabn rıvayctıne naza üzerine bır polis memuru da bu iki Yeşilköydeki cKimscsiz çocuk -

··(·C "b 111 I' ") ... _ t: - Efendim!. Ehemmiyetsiz bir desinden geçerken o civarda otu-
ran, ena ı ev ana , ~re ı k •d· b. .___ k 7 1 d ki N cı· arp- eczaneye giderek kapılarını vur - ları kurtarma Yurdu• istişare hey-
Şemsl taharriden meyusen avdet a~ga ..• ı, ır a.ul oca kavgasL ran yaş arın a e aya ç muş fakat açtıramaIDl§tır. Bunun eti azaları dün Maarif Müdürlü . Bu na aykırı talep-
ettikten sonra, (Sultan Veled) bit Üçüncü uşak, son derecede telaş- mi~~~llı kız bu sadme neticesi üzerine iki eczanenin sahipleri hak f 4"nde bir toplantı yapmışlardır. leri polise bildiriniz 
rüya görmüştür. Bu rüyada, (Baz- la: kanlar ıçinde yere yuvarlanmış ve kında Sıhhat Müdürlüğünce tahki- Bu toplantıda, yurdun geniş olan 
reti Şems)in cesedinin bir kuyuda - Hain adam!. Zavallı çocuğun kata başlanmıştır. İ Bazı taksi şoförlerinin müş~rl -bir müddet sonra da ölmüştür. bahçesinde c ş atölyeleri> vücude 
bulundugu· kendisine bildirilmiş- başına öyle bir baston vurmuş ki. !erden taksimetrenin gösterdiği ra-

HAdise mahalline yeti!jen polis getirilmesi ve hfılen 120 kişiden i -
tir ... Sultan Velcd, ertesi gün ya· zavallı yavrucaiuı kafası, ikiye 0 . Gümrükteki 85 bandaj karodan fazla ücret talep ettikleri, 
mna adamlar alarak o kuyuya git- ayrılmış. suçlu smaru yakalıyarak tahki- baret olan yurdun talebe kadrosu - ve kısa mesafelere yolcu kabul et-
miş .. hakikaten, Hazreti Şems'in Dördüncü uşak; kata başlamıştır. kullanılacak nun genişletilmesi kararlaştırılmış. medikleri, yolcunun paket, valiz ve 
cesedini kuyuda bularak oradan - Dikkatsiz bir arabacı, ihtiyar BİR ÇOCUK TABANCA İLE Şehrimiz gümrüğünde 85 bandaj \ır. \emsali gibi ufak hacimdeki eşyası 
çıkarıp (Emir Bedreddin medre. bir kadını feci bir şeklide çiğnemiş. ARKADAŞINI YARALADI mevcud olduğu anlaşılmıştır. Bu Ekalliyet mekteplerinde ta· ıçın ta~sı u.crrtmden başka ayrıca 
sesi)ne ~tirmiş.. orada defnetmiş-- Tarih yazmıya hazırlanan mu- Beylerbeyinde oturan 14 yaşında bandaı·ların 4 ay evvel transit ola· I b .1 .f I . ba aj ucretı narnile <fazla para is • 
. h . d hal d e eye verı en ev vazı e erı ' cd.kl . 1 f .. 

tir. arrır, er ;yerin en fırlaırı.ış. Süleyman babasının tabancasını rak Romanyadan ecnebi bir mem- • . ~ erı ve Y~.n ar~a .şo or mua. • 

* 
Uşa.klarına: yanına almış ve dün sabah arka- lekele gitmek üzere geldiği tesbit Resmi ilk mekteplerde olduğu gi- vını alarak oıuşterılerın otomobıl-

- Kafi .• meselenin ne olduğunu, daşlarile (hırsız polis) oyunu oy- edilmiş ve şimdiye kanar aranılmı. , bi ekalliyet mekteplerinde de ta · !erde sıkışık hır s~rette yol_culuk 
(Hazreti Şems)in medfeni hak- 1 ben sizden daha iyi anladım •. Ka- namıya başlamışlardır. Bu sırada yan mezkur bandajlardan şehrimiz !ebelere verilecek olan ev vazüe _ etmelerıne sebebıyet verdıkl~rı, 

kında da muhtelif rivayetler var· ı pımın önünde, bir vak'a oluyor. tabanca kazaen patlamış ve çıkan tramvaylarında istifade edilmesi !erinin azami bir saatte yapılabile- saat 24 den evvel gece zammı ıs -
~r. Bu rivayetlerin ~n kuvvetlile- \Ayni dakikada sizi koşturuyorum. kurşun Süleymanın arkadaşı 13 ya- kararlaştırılmıştır. cek mahiyette olmaları, birinci ve temeğe kalktıkları beledıyeye ya-
rıne nazaran Hazrctı Şems, (Kon· Gidip vak'ayı görüyorsunuz. Der- şında Beylerbeyi ilkokulunun ha- y . 

1 
b 

1 
. h. b. pılan şikayetlerden anlaşılmış ve 

ya)d. a de.fnedilmiştir. ' . 1 hal bana haber a-etiriyorsunuz. Fa- demesinin og' lu Murada isabet ede- Köylere tohum temizleme 
1 ınttcı sınıf t~fe .e er~lme ıç ~d~~ bu yolsuz taleplerle yapılan miica-

F ıh k k K d H t ş k h re e ev vazı esı verı emesı un d 1 . .. . 1 . . . 
ı a ı a onya a, azre ı em·, at içbirinizin iladesi, diğerinin rek ağır yaralamıştır. Yaralı Mu- makinesi veriliyor kt 1 bl.ğ 1 t e enın muessır oması ıçın yenı 

· ( k ) · df · , ·r d . me ep ere te ı o unmuş ur. b. kar il . 1. Şor·· 1 . . sın ~a. amı .~ yanı me e.nı - O· 
1 
ı a esıni tutmuyor .•. Bu böyle olur- rat Haydarpaşa Nümune hastane- ır ar ver mış ır. or erın rı-

larak ıki !~r ~o.stcrılme~tcdır. B~n ,, sa, yüzlerce, binlerce sene evvel sine kaldırılmış, tahkikata başlan- Amerikadan gelen tohum temiz- Yalova elektrik tesisab ayete mecbur oldukları kaideler 
!ardan bırıncısı, (Cenabı Mevla- cereyan etmiş olan vak'aları haki- m'•tır. leme makinelerinden bir kısmı vi- müşterilerce malUın olmak üııere 

.., Yalovadaki elektrik tesisatının 
na)nın pederleri (SultanülUlema)-ı kat diye kabul etmek mümkün 0 • (ayetimize bağlı köylere tevzi edi. bir izahname şeklinde tesbit edil • 

takviyesi suretile buradaki cereyan 
nın sandukalarının yanındaki san- !ur mu!... Ben tarih yazmaktan Belediyeden bu sene lecektir. Şimdiye kadar 6 köye se- kuvvetinin arttırılması kararlaştı _ nıiş ve bu izahnameler otomobil -
dukadır. Fakat bu sandukanın . vazgeçiyorum. Tekrar romancılık lektör makinesi verilmiştir. Bun • rılmıştır. lere dağıtılarak ön camlara yapış-
i · d ki t kit"b · d d tekaüd edilecekler 1 b rl çın e aşın a esın en, ora a edeceğim. lar Çalalçanın Tepecik ve Örcünlü ~ırı ması mec_ u tut~muştur .. Bu 
ya~a°: zat~n, (Hazreti Şems) olma- Diye bağırlDlş. Belediye Reisliği yeni mali yılda köyleri Sivri merkezile Çanta kö- ı T k"fh d ıı:ahnamede şeyle denılmektcdır: 
61 !h~ı~a~ı P.ek ~zdır. . . Bu İngiliz muharririnin şu söz- ·tekaüdlük müddetini dolduracak o- ,yü, Bakırköy kazasının Bağcılar kö- ev ) an e en 1 - Taksilerde pazarlık yoktur. 

lkıncısı, şımdı herkesın zıyaret !erine hak vermemek mümkün de. lan memur ve müdürlerin bir lis • yünde ve Kartal kazasının Kurd kö 2 - Yolcular, taksimetrenin yaz-
etfıği mak~ındır. (Hazret Şems)fo ğildir. Çünkü, hadisata tam mana- tesini tanzim etmektedir. Bilfiil yündedir. b İ f h) r Sız kaçtı dığı. ücreti % 10 zamla ödeyecek-
şelıit edildıkten ~onra, ke5ilmiş o- sile sadık kalmak şartile muhtelif 30 yıl hizmet etmiş olduklarından !erdir. 
lan başını koltugunun altına ala- rivayetleri birleştirebilmek idden tekaüd edilenlere verilecek olan ik Almanlara aablacak 3 - Gece zammı (20) ~tur. 
rak orada gömülmüş olduğu riva- çok ırüç bir iştir. 'c ramiyeler için 5000 lira ayrılınıj. yailı tohumlar Hırsız aranıyor, tah- Bu zam, saat 24 den 7 ye kadar ö-
yet olunmaktadır. Çok memnuniyete şayandır kl tır. kik ata b a ş 1 a n d ı denir. 

Bunlardan başka, Konyada (Sa- (!Ue\•leviler), tarikatlcrinin tarihi- Almanlara verilecek olan yağlı 4 - Şehir harici • yalnız gidiş 
h .b Hukuk talebesi seyahate b b • k ı · · İstanbul tevkifhanesinde hırsız- hali d 50 ku t ı Ata) türbe ve camii karşısın- ne çok ehemmiyet vermişler .• (Ce· tohum ve hu u at muza ere erının n e r~ ur. Bu zam, aşa-
da, (Larende kapısı) sokağında, nahı Mevlilnfı)nın yaşadığı gün- çıkacak nohud, kuşyemi, bakla için olan lık suçundan mevkuf bulunan Şa- ~ıda yazılı yerler için ödenecektir: 
hıristiyan mahallesine ı:idilen cad- !erden başlıyarak muhtelif (mena- Hukuk Fakültesi talebeleri her kısmı intaç edilmiştir. Almanlar kir oğlu Ali dün akşam hapishane- iSTANBUL TARAFI: 
denin üııerinde (Sırçalı medrese)- kipname) vücude ıı:etirmişlerdir .• yıl olduğu gibi bu yıl da 23 Nisan· bu maddeler için birliğin teklif et- den f'.rar et.miştir. . Bakırköy, Osmaniye köyü. Haz
nin sofa'1ndaki bir tümsek de, Fakat ne yazık ki bu kitaplar da da bir seyahat yapmağa karar ver- tiğl fiatları kabul etmişlerdir. Yal- Polıs, Aliyı her yerde sıkı bır nedar çiftliği, Davudpaşa kışlası, 
(Hazreti Şems)in makamına atfo-ırlvayet ihtilfıflannın ve bllrlz te- mişlerdir. Bu tetkik seyahati He • nız keten tohumu, ay çiçeği ve su. surette aramaktadır. Eyüb harlçlerL 
lunmaktadır. zatlann önüne geçememişlerdir. reke, Şile ve Adapazarıııa yapıla- sam için henüz anlaşmaya varıla - Alinin tevkifhaneden nasıl kaç- ,. 

dr .,_,_ t·"• tahkik edilmektedir. BEYOuLU TARAFI: 
Bu me ese,........,. Bedreddin ta- (Daha var) caktır. mamıştır. .,. Mezbaha pay mahalli, KAğıthane 

EDEBi ROMAN: 115 
- köprüsü, Zlncirlikuyu, Rwnelihi -

ÇOBAN YILDIZI 
• Yazan: Mahmut YESARi 

Birinci katın kalabalığı, onu büs. lı bir adam görünmüştü. Kapının 
bütün şaşırtmıştı. Viraneliklerden orıunde ciurdu, havlunun fazla sar· 
toplanmış, çipil gözlü, ellerinde, kan ucunu geriye attı, sonra eği • 
yüzlerinde yara, bere, çıbanlara !erek sıvalı paçalarını düzeltti. 
kül, çamur sürülmüş, çıplak ayak· Sadiyenin, elinde küçük bır kağıd 
lı dort çocuk birbirlerine sokula - tutarak, ayni yerde, mütehayyır 
rak etraflarına korkak korkak ba- bir vaziyette durması nazarı dik • 
kını} arlar, kimi ayakta, kimi yere katini celbetmişti: 
çömelmiş, soluk benizli, gözleri çu- - Hanım bırıni mi arıyorsunuz? 
kura batmış mahalle karıları siga- diye sordu. 
ra ıçerek, kavga eder gibi yüksek Sadiye; bir muhata.b bulmaktan 
sesle konuşuyorlar, kır saçlı bir memnun, hemen cevab verdi: 
ecnebi, şapkasını koltuğuna sıkış • - Bizi çağırmışlar, işte gönde -
tırmış, elinde pullu, pulsuz bir de- rilen şu kAğıd. 
met kağıdı göstererek odı oda do· Orta yaşlı adam, kAğıda göz gez
la•ıyordu. dirir gezdirmez, elinin tersile bı • 

Sadiye; kime soracağını bllmi - yıklarını sığazladı. Demir parmak
yordu. Merdivenin yakınındaki ka- 'lığa dayanarak meç kayışını dü • 
pılardan biri açılarak, fesini cim • zelten blr polisi çağırdı : 
cimesinln üzerine kondurmuş, o • - Tevfik efendi, biraz bakar mı· 
muzuna bir havlu atmış, orta yaş. sın? Şu hanımlara yol gösteriver. 

İki saattir burada bekliyorıar. - Bugün rahattasın görüyorum. - Hep de mühim meseledir ... sar vapur iskelesi hariçleri. 
Tevfik efendı dönmüştü. Sadiye- Hasan Efendinin daha uykusu Aşağı kurtarmaz ... Günde bu mü- ÜSKÜDAR TARAFI: 

ye dıkkatll dikkatli baktı, tetkıkinl açılmamıştı, gözleri yarı kapalı him meselelerin seksen tanesin! Çengelköy, Burhaniye, Kısıklı, 

Bulgurlu, Libade, Merdlvenköyü, 
dönüp İçerenköy, Bostancı köprüsü ha -

riçleri. 

bıtırmiş, kararını vermiş bır tavır- konuşuyordu: görüyoruz. 
la ılerledı: - Hangi rahat? .. Görmüyor mu- Tevfik Efendi, arkasını 

- Kimi görecekler? sun? Yorgunluktan, sütçü beygiri yürümüştü: 
Orta yaşlı adam, Sadiyeden al • gibi ayakta uyukluyorum. Gece _ Günah benden gitti. İster ha-

dığı kağıdı, ona verdı: •nöbette. idim. ber ver, is~rsen verme. Senin bl-
- Bak, şubı:nin tezkeresi var. Tevfik Efendi, Sadiyeyi göster- leceğin bir şey ... Tevbih işittin mi, 
Polis kağıdı aldı, Sadıyeye: eti: kimse, senin takazıını dinlemez ... 
- Peşim sıra gelınız. - Hanımlar Müdür Beyi göre- Hasan Efendi, hafifçe gerinerek 

Dedi ve bır türlü düz duramıyan ceHkler. Ef di h t k lm ayağa kalktı; iliklenmemiş var mı 
k d

.. 1 .. 1 .. .. asan en , ra ıı ı açırı ış d. ki 
1 meç ayışını uze te duze tc yuru- b. . h ts 1 • 1 k . ıye, parma ari e ceketinin, pan-

5 - Yolcu beraberinde taşınabi
lecek çan~a, bavul, paket gibi eşya 
için ücret vermiyccektlr. 

6 - Şikayeti olan yolcular en ya_ 
kın polise müracaat etmelidir. 

Kadın çorapları kalınlatıyor 
meğe başladı. 'lcınrdı.ıns: an oşnu uz ugu ı e a sı- tal.onunun dügm· elerini muayene 

Kadın çoraplarının tiplerini tah-
İkınci kat, birinci kata nisbetle 1 M .. d.. B . d . etti, yakasının kopçalarını geçirdi, dit etmek için hazırlanmış olan 

tenha sayılırdı. Tevfik efendi, bir ı r· - ub uklr enlyın yanın a mısa- kalpağını düzelterek kapıyı açtı, standardizasyon nizamnamesi bu 
k .. .. d l k t k ır var, e esı er. içerı· gır· dı· 
apı onun e, pa as asının o asını . . · ayın sekizinden itibaren mer'iyete 

tutarak başı göğsüne düşmüş sır- - Sen bır kere haber ver. Resrru Polisin, kapıyı açıp içeri girmesi girecektir. Nizanmamenin tatbika· 
tını du~ara dayayarak sandaİyede tezkere ile Müdür çağırmış. ile tekrar çıkması arasında geçen tı etrafında görüşmek üzere dün 
uyuklıyan hır polısin o:nuzuna do- Kağıdı da uzatıyordu: birkaç dakikalık zaman, Sadiyeye, Sanayi Birliğinde bir toplantı ya -
kundu: - Baksana, •mühLm bir mesele• hesap edilemez derecelerde çok u- pılmış ve neviler üzerinde görüş • 

- Hasan efendi uyan artık ... Bu 1 diyor. Geçtim bir Jaf işıtirsin, hay- zun geldi. Macide Hanım, polisin meler cereyan etmiştir. Yeni ni • 
ne uykusu? dı kıpırdan. Ters tarafından uyan- a name ı·le kad ı ·· t d·-· · k 1 t t z m ın çorap arının 

Hasan efendi, başını ağır ağır dm yine... gos er ıgı .15 cm eye 0 urmuş u. sağlamlık ve ucuzluğu temin edil _ 
kaldırdı. Yumuk gözlerini zorla aç- Hasan Efendi, bir Sadiye ile Ma- Sadıye; polısle beraber, odaya gir- mektedir Halihazırda çok !nce 

0 
• 

mağa uğraoıyo>rdu: cideyc, bir de Tevfik Efendiye ba- di. lan tipler biraz daha kalınlaştırı _ 
- Hayrola?. .kıyordu: (Devamı var) lacaktı.r. 

ket beklemek hayııle hakikatten 
fazla ehemmiyet vermek ve yabul 
kendi arzularını maddi vaziyete in· 
kılip eylemiş tevehhüm eyleme.k· 
ten doğabilir. Yuııoslav arazisi el· 
yevm garbinde İtalyan, şimaiind• 
Alman • Macar, şimali şarlôsiud• 
Rumen - Alınan ve Bulgar - ~l· 
man kuvvetlerile mahduttur. Tek 
menfez cenubu, yani Sclanik tara· 
fı ve Yunanhtandır. Yunanistau Jıi 
bugün kendisinin yalnız nüfusu 
bakımından altı misli fazla bir ku• .. 
vele malik büyük bir memleketi 
mağlup ederek takip ede ede ts 
Arnavutluğun §İmal hudutlarııı• 
kadar sürmüş ve sıkıştırmıştır. fa• 
kat buna mukabil şu dakikada J;uv· 
vetlerinin şark tarafından italY' 
ile ~as kabul etmiyecek daha ınu· 
azzam bir devlet tarafından )<arşı· 
!anması tehlikesine maruz ııörün· 
mektedir. Mihverin Balkanlara nii· 
fuzunda.n evvel derpiş edilmesi Jıi· 
zım gelen hareketlerin ne Rumellı 
ne Bulgar ve ne de Sırp ve yunan· 
lılar tarafından yapıldığı gürülın"' 
miş iken bugünkü kayıt ve şarl· 
lar içinde buna inanmak ve buıı• 
intizar etmek hulyalara kapıJınak 
olur. Politika bir diplomatın de· 
diği gibi •imkiuılar ilmidir•. Yolıs' 
DJ1zariyeler, düsturlar, prensiplef 
fenni değildir. Hattiı bu mes'ul'' 
yet bahsi karıştırılacak olursa yol· 
ruz lll:ılkanlılara de{,:ıl, daha bÜYjj)I 
devletlere ve daha uzak meınle.k•1' 
!ere kadar sirayet edebilir. LcbiY 
tanın imhasına seyirci kalarak o~· 
du>una bir adım ileri emri vcrın•· 
yen Fransa, Belçika ve Holaııd• 
uğradıkları akıbetleri hodganıııJ>· 
larile pek iyi hazırlamış oJıiul&1' 
Alınanların Yunanistan hududııP. 
da yerleşmelerini bu son mc11lfl!' 
ket üııerinde tazyiklerin baş!aıııası 
takip edecektir. Fili ve. askeri bari!' ., 
katın bugünden yarma yapıJuıa' 
memul değildir. Bir yerleşnıe '

1 

bekleme faslı açılmıştır. Bu csn•· 
da taltil, tehdit, temin ve ibaf~. 
ümit ve rica gayet münasip ni>b• iM 
lerde memzur olarak kullanıla<' • ı· 
İskoçya banyolarına, soğuk ,.e 5 

cak su duşlarına, muntazaman d:. 
vam edilecektir. Bunlara dair al' 
metler çoktan belirmiştir. 

~ 
Dört Martta henüz Alman kıt•\ 

Yunan hududuna varmadıkları b:e 
anda Atina hükumetinin müUt\ 
talebinde bulunacağı haberi ~fı ~· 
ver kaynaklarından çıkarıldı; b r 
nunla Yuqan dahili vahdetini.~~. 
mak ııayesi gözetildiği bedih•, 1 el 
Filhakika Başvekil ve bükU~' 1. 
böyle bir tasavvur ve niyetıer.1. 1 :,. maılığını tasrihe lüzum görd11 ~·· 
Bu haberin tekzibi ile mesele ı· 
panmıyacakhr. Yarın tekto1 1~e 
lanlanmak üzere dig' er bir ef•',J .. .., 
icat olunacaktır. O haberin ° I· 
b•t• • b d d ...... ,~ 

ı ın~e venı ır nevza ın Oo ·'f" 
•b. ' • k bU bD· 

masına ır manı yo tur ve. ~itlıt 

lece devanı edip gidcccktır. 1,rı 
harbi bütün ~iddetile Balk811 

sarmı~tır. ~ 

Alınan kıt"alarının Balk•""1

10 ~• 
bcgınc kndar ınınesi Yun~ın'-' ,t1ıı~ 
her türlü ihtlıııale karşı, şarknı•!' 
dutlarmda da ku\vctli buıuıı ~'' 

·ıh k'k j\Jır.O :,. sevkedeccktır. Fı a ' a .. Cı~''. 
ile Yunanis-tan arasın.d~ gv\ct ;ı• 
de bir ihtilaf yoktur. iki de• , ~ğ· 
yasi mıina ,ehe ileri bile in.kıtJI Ml 

.. il 3 ,·fs 
(Devaıw 3 unc • • 
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I• C M A L 1• J B 1 k riyeUeri ittihadının durumunu 

ROMANYA 
plebisitinin 
verdiği netice 

..__ a a n - da hesaplamaları icap etmekte-

y mıntakalanna füll sirayeU hallennde 
ugos}avya mihvere 1 d Sovyetler Birliği hilkılmcti.ııin tcsbll Kahve meselesi aldı, ~urudü. 

Kahve meselesi 

Ticaret Vekaleti yalan ve yanlış 
haberleri tekzip ediyor 

• } •• ar a son eylcdlğine şüphe edllemiyecek: vaztye- Ben yazdarınıı daha z.iyadc çayla 
gırme C uzere •• ti ne tarzdadır? Yuıe taratıann hare- d... •ı.:.• • 

ketlerinden evvel bu ciheti bıİrnclcrl yaz ıgım gıuı, sabah kah\'altıları-
Yugoslavyanın vaziyeti dikkati 1 v a z ı• y e t anlamış bulunmalan iktiza ıer ın~ mı da nunla yaptığım için kahve-

ı çekmekte devam edıyor. Gelen ha- diselerlıı mantıki. askeri '\'eqsi.Y~l ı -1 nln bu soysuzlaşması bana bi;az 
~erler doğru ise Yugıoslavyaıun da r caplarına ıöre, Balkanlardald muha - ela vıs gelir. Fakat onun gerçek 

Tacir ve 
alakadar 

- . 
piyasa müntesiplerini 

-o-- Üçlü Pakta iltihakı bir gün mese- A • ~!samanın Boğazlar, yakın Asya ve ~ark tiryakileri, şimdi bakıyorum ak. 

2 996 k • • hayır Alınan il y l arasın 1 t • l t kl ye er ır ıbuı _........, asına • .. il d 
2.960.290 kişi evet lesi addeciilebilir. ~ lmanya Bulgarıs- ~~~ıaı:1aıar:~ r~~lııs~~~d knbalınllcrıncd şamlnrı işlerinden dönerken 'Tah-

• l Ş l . ya e ugos avya . . . • anJ ışga C me e ne imkAn mevcud değildir. mas on D e: 

eden bir tebliğ Bükreş, 12 (A.A.) - Rador ajan- d~ _bır. anlaşma ~~ua gcldıği ~il- kazanmak İstemiştir ' B~ noktada dahi u Alustoa 91<> a- Şeytau aldı, cötürdü, satamadan 

81 
bildiriyor: dirılmışse de biliıhare Alman aı , d~ı tecavüz muahcdeslle Almanynya ıetirdi! 

\in~ara, 12 (A.A.) _Ticaret VekAle- lerlııe mensup oımamalan iUbariyle i7f 2 Martta yapılan plebisitin :ı:es· şartları ağırlaştırdıklarından Yu- "' .1 hır ta~ tavizler mukabilinde serbcsU . h . 
""'ll tebliğ edilmiştir: intihap edilmedfkleri ve bunlardan bazı- goslavyanın imzaya yanaşmadığı veren, Ingllterenln anlaşmak taleple - Dıye alıs kahve arıyorlar; bu-
~ - 8 Mart tarihli cumhuriyet gaze- ıarının doğru dürüst Türkçe konuşı:ıağa mi neticesi şudur: 2·960·290 evet, ilave edilmiştir. Yug.oslavyanın va· Yazan: Hiimid Nuri Irmak rine ait notasına aylardanberi cevap•lamayınca da çaresiz, onun ıııahJ(i. 
idalnde lrulnifatura ithaltıtının bir elden muktedir bulunmadıkları yolund~ ne5 2.996 hayır. Evet diyenlerin yüz- · · - ·· ·· · · in vermiyen SovyeUer Bir~ halk laı tuna yanaşıyorlar. Dün bir oku) u. 
b resl 1 için Ticaret vckAletinin tensi- riyatı tamam.iyle tashihe muhtaç görül· desi 99,9, hayır diyenlerin yüzdesi zıyetı onumuzdeki ıki uç gun ıç . Bulgaristanın OçlU pakta girmesi ü- miserleri reisi ve hariciye veklU Molo-
tı; e bir müeeueae kurulduğu yazılın.ı,7- m~tür. 0,9 dur. Bu netice, plebisıt Joomıs- de tevazzuh edeceği anlaşılmakta· zerınc Almanya askeri cllziltamlannm to!'un, 31 Birincitcşrin 939 dnk1 uzun cumuz bu mahliıt, hatta taınamiyle 

· d ıwı !yasa hare- yonu taraf.ndan General Antones- dır. Yunan - Bulgar hududuna dayanma - nutkund ki csa lılrda dcğlşıklfk yapı- kavrulmuş nohut, bakla, fındık ka-
:a Birlikleri temsilen e&u P Diğer taraftan Almanların Yu- lan, topyekiin hnrbın yeni inlciiaOann- lıp! yapıltnadığuıın tcsblU lAzımdır. buğundan )apılmakta olan bu kah-

b.on~hsi _geçen müessese bir huswl A- kctleriııe yakın alakalan bakı~dan co'ya bildirilmiştir. nanistanı i<id tl taz ik etmekte da çok ehemmcyetU bır sa!lıa lwsule Ingıltcrc ve 1'ran • ı da 
b.tçb ın Sırketten başka bir aeY olmayıp vekaletçe Birlik id:ıre heyctlcr.ı dahli ve ANTONESCO KABİNESİ ş e. e y. . getirdi. l!l39 J<..ylülilndenbcn ı: ı:bl Av- imuılanmış ve tamamen tedafut itti!ak ve bozuntularının önüne gcçnıek 
rızı. ır reamt mahiyeU ve ithalAt inhisa- haricinden intihap ve davet edilmiş olan DEGiŞiYOR o~~~k.lar~. bıldırilmektedır: Soylen- rupa ile Şımal de.nı.zının s.ıhıllermden muahedesine bağlı 2 numaralı proto _ için şöyle bir çare gösteriyordu: 

ı haiz değildir. ve içlerinde Turk camıasına mc!1 up heı Nevyork, 12 (A.A.) - Afi: dıgıne gore Almanya, ltalyanm başlıyarak Man!i ve Atla deni nın blr kol ile gelccekıc.ki hfıdıscıer mu• ce - l\Ielmekette kahve bollnnıncıyı 
ı1iJ. Bu §irketlıı kurulmasına teşebbüs e- kısımdan vauındaş~ar 1.ıuıunan Ista~~;:J- Yunanistan topraklarındaki talep- kısım sahillerinde, içlı,:rmde, Ingıltere h.esinde durumunu evvelden aydınl l· k 

dilJ. ıırada İstanb 
1 

. d . Izmir ve Ankara ıthaltıtçıları Baş Belgrattan Nevyork Herald Trl- b 1 adar çekilmiş kahve satılması ya-
tdil ·ırnı. olan a~• DUıuhiypeıtyteasabasınzı haa bışera~ limizin huzurunda iki buçu_k saat. g~ bune gazetesine bildirildiğine gö- lerındcn vazgeçmesi mukabilinde adalarında devam etmiş ol:ın kara, de- n~ u unan Tt rkıye CUmhurlyct hil - k d.l li k uk h . 
er (ı-.J ~'" . k kendılerıne soru- y · t lh kd t esini ve niz, hava muharebeleri, 1940 10 H zı - kUıneUnin iyi niyetlerine samımı dost- sa c ı mc ve ur a vecılcr bu-

b.I. ... :~e keyfiyel 16 ve 17 ktınunusa- bır konuşma yapara dilediltlerl şekilde re, Antonesco kabinesi Berlinin ho- k und~n.ıs ansını· s~ 8
.. e m .

1 
. l rnnındn Akdcnızle Air •·ya_ 28 Birınc.l.. !uğun ve birlığlıı deva~ luırekctlcrlne nun yerine çiy, yahut ka\'rulmuo 

lile ._lW..l Ankara ve İstanbul ıazctcle- lan mükerrer suallere billün şuna gitmemiye başlamıştır. Ve en ısıne c iinikte us verı m~m teşrinde BalkıınlD.rm cenubuna sırayet Sovyetier BırL.gınin mukabclelcrinı • . .' 
taV2ih edllmlıUr ve açıkça cevaplar vcnnişler v~ dir d d ğ" e.kt· istemektedir. İtalya ise Yunan.ısta- eylemfoU. Arnavutluk hılrb1ne, şa.rkl lbcltlemekte haklıyız. Çünkü Turı..ı-e ol.arak çc·kir· dek kah\•e sata1nlmclı-a • dilek ve miltnleaJarını üadc etmışl~ • pek yakın 8 e ışec ır. .., ......., 

l'et una rağmen bu hususi ıirketin Uca- Bu toplantının neticelerini tcsbıt et- nın Almanya tarafından asken ha· Ak~cruz havzasınadki ba\a n uhnr ~- Cümburiyetinlıı dwı.umınun \ereceği ı dırler. Böyle olursa hem otuz ku· 
de.ıı. VekAleUnin tensibiyle UhalAtı bir el- mek ve tatbikata müteallik tedbirleri ih reketle mağlup edilmesini ve işgal lerıne, Romıınyanın Almanya nskcrl ıiyi neticeler, en ehemmiyetli emn.lyet ruşluk nohudun iki Uz kuru a a· 
bu Yapmak fçln kunılduıu hakkında zar aylemck üzere, gelen heyetten ay~- k H b 1 l ak y to aklarından kıt'alarının işgal kararg hlan hallııe sahasında statükonun muhafazasuu te- •. •. y . . ş 
>asa defa yeniden çıkarılan şayianın pi- lan bir kısım tacırler ticaret vekfıletlniD Küçü a er er o .un~c unan. pr . esinl gelmesine rağmen, Balkanların kalan imin itibarile Sovyet Sosyalist Cümhu - tılmasının onune geçılir, hem dtt 
~ da ve dığer ithalat tacirleri üzerin- teknlk servisleriyle temaslarına devam ?ır kısmının kendisıne verilm aksamındaki silkfuıet, Boğa:ır.lar ve ya- riyeUcrl ıttihadını da dlycbılirlz ki bal kahve tiryakileri atız tadile kah. 
till~QaPacatı tesir bakımından zararlı gö- etmektedirler. ıstemekte, fakat Almanya buna ya- kın Asya ıruntnkalD.rındaklle birlikte ide ve Atide ayni derecede altıkal~dı _ . mı. l 
ler tünden bu asılsız haberi işae eden- . te- • Bem - Stelanl: ı nisandan itibaren naşmamaktadır İtalya Fransadan lde\'am ediyordu. ltalya - Yunan harbi- Bizim düşü ce1 rlm ve ıç~ o ur. 
l1i.l hnkkında vekAletçe tahkikata teves-- Bahsi geçen haberlerın, h~üıneUe ekmeğe asgari yuzde 5 nisbetindc çav- istediği şeylerd. azgeçmişti. Bu le Rom~yadaki Almanya lşga~ ve İn-l~~cd . At"d n~in ize ~öre, yine Okuyucumuzun ıösterdiii bu fi. 

edilecektir. ması kendi inhlsan altında gormeğe alı:ı dar kanştırılacaktır. en v beb' glltercnın yardım, fiili muzaheret va- IAsy ~e ı e, Bo ar, 7akın kir, fena bir fikir değil, fakat çe. 
>.t 2 - Yine Cuınburi7et gazetesin.in 10 mış mahdut kimseler tarafından ve toP- • Londra - İnglltercden başka bir defa Yunanistanla harp se ı °" lziyetine geçmesi şuphe edilemez ki şim ı a \"'e şark mıntakalarına Almanya - . . 
~rt tarlhu nushnsında Ankaraya davet ID.ntıda ithalfıt ti_car_et!miz _h~k.kında alı: harp sahnesine gıtmek üzere ayrılan A- lan taleplerinden de vazgeçtiği tak- <ilki yeni durumu meydana getirecek· nın tecavüzile bulaşmamasında Türkiye kirdek kah\'cyı herkes nerede ÇC• 
llıı len itbaıtıt tacirlerinin Baııvekilimize nan iyi neticelerı kuçük duşurı?eğe ına vustralyalı ve y-eni Zclandalı kıtaların, dirde bu harpten hiçbir şey kazan- ,ti. Bugünkü mesele şudur: ve Sovye~r Birliği hOkı"unctlcrlnhı kecek? Eskiden lstanbulun hemen 
leleklerfnı bildirmedikleri, Ankaraya tuf bir cuh ile ipe ettikleri 1ntıbaı alın- yolda bir hA.diseye uğramadan bir ka~ mamış olacaktır. Bulg:ır _ Yunan hududuna d yanan fikırle birlıktc hareket mütabakallcrı her evinde ve her kahvehanesinde 

en tacirlerin birliklerin idare beyet- mıştır. gün evvel orta şarka vardıklan Londrn- Yun n· tan b-t·· b haberler ve ~:ınya askeri kuvvetleri, ;yalnız Sc-{cn saglam zunan teşkil eder. Moloto!'un büyük, küçük birer kahve değir· 
--------- da bildirilmiştir. a ıs u un u lanik ve Yunan garbi Trakya ılc cskı bahis mevzuu eyledıği.ın.iz 31 Birinci • · . . . • 

J 
• Atina - Trakya umum! valisi Ka- tazyikler karşısında mukaveme1

1
Yunanistan arazisine, Yunan adalanna teşrın 939 daki nutkunda Turkiyenirı ~enı vardı. ~ı~ı ıse ~~lerın ~e 

aponyanın 
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• _ Yeni bir tayya- lancls'e bir apandisit ameliyatı yapılmı:ı karar ve azmini muhafaza etmek- münhasır kalacak bir tanımı mu is • hareketlerini isWıdaf eden kısım hu _ kahvehanelerın bmde bırındc bıle 
jtır. Yerine vekAleten tayin edilen Atlna tedir. * tihdaf etmektedirler, yoksa mez.k.CU- dudlanna tecavüz hareketlerine ' karsı değirmen yiktu.r. Hııvanda dövelim l ~ h J 52 d f • t U umum!v alisi Kaclas bugün Trakyaya - kuvvcUerin diğer bır cenahı dn Boğaz- fııli mukııbcleye ait bcllı kararlle Dd desek, önil.miiz bahar, yani tarator a a tında r C C J 0 p hareket edecektir. kat makamında ~.11 ___ .:ı.. ıcarar ver- '!ar mıntakasına doğru da sarkmak tc- hilkfunet ve memleket arasındaki dil _ me"·simidir. Düşünün artık, bütiın 

• Buenos - Aircs - (Stefanl) ~ .................... 

f ı
• m a ı e d 

1
• ı d 

1
• Mısır rekoltesinin pek mühim olan faz miştir. şeb~~erine gir.lşccek mi? Bulgar b~- şunceleri bfrlcştlrm1$Ur. TUrklyc - Bul evlerde, sabahları havana yap~an: 

) l k a S ) V a r lasını ecneb! piyasalarına çıkarmaktaki • Stokholn-. (Stafani) - Londra ~- vekllinln slizlcrıne, Alınanyada yapı - garistıın dcklJirasyonlle da~ı, yıne Mo· Dövelim kahve hey ya hey, hey 
--<>--- ıiınkfınsızlığa b1naen ArjanUn hilkO.mctil va barajından gelen bif balon, Norveç'ın lan neşriyata, beyanata rağmen, hcde1 ~otofun o zamanlar beklediği Almanya ya hey! 

Q .k d 260 lbaşak halinde bulunan mısıt'ı yüzde 60 ızerinde uçmuş ve elektrik ,cbckes1n~o yalnızca Yunan arazisidir. Almanyada- ile açrpışmanın önüne geçilecek ahvali . 
u fırkaların 37 si' Top, dakı a a ,nlsbetinde yilzde 40 kömür ile mahn.ı- büyük hasarlara sebebiyet vermiştir. iki sbzler samimi olsun veya olma ın, Turkiyc Cümhuriycti hükCunctinhı Azı. Dıye kahve •• tabll akpmlan 

~İnd 9 M .d "l" 280 e mi atıyor • • Türkiye CumhuriyeU hukfuneti, muh- lt ra muahedesine ilfıve ettırdığı 2 DU· da: 
'r e U ançurı C l a m r . !temel bllt!ln taarruzları karsılam:ıl. Ü· maralı protokol. Moskovaya karşı milli . , . 

Çl1nking 
12 

(A.A) _ Çin aske- Stokholm, 12 (A.A.) - Stefanı BU AllŞAM Aşk ve Dıtirula dolu 1ı.erecanlı 'zere hududlaruıdıılti hazırlıklarını ~it- milcndelemizlc başlıyan ve ınl.ltna uğ _ Tık taka, tik tak, tiki tak, tiki 
ti §el ' · • d . j p E K tan tamamlamıştır. Inglltere haııcıye . tak h~~ rası namına beyanatta bulu- aJansın an .. A • • / bir macera nazarile erkanıh.arblycsinin Ankara \e ramıyan iyi nıyetlerle s:ımimt hareket.- . 
~«ıfl bir zat bugün Japon ordusu- Bofors s:uaıı f~brikası, ~e:t bır memasmda • Atina seyahatlerindeki konu n alaruı - :in inzlmamllcd!r ki, husul bulmuş - Diye tarator dövmiye başladı 

6?1 Silah altındaki mevcudunun tayyare de~ _ıopu ~al.e~tır. Bu s o N G E ç 1 D da ;ne gibi kararlar verilmiş, ne tarzda · mıydı, kimde kafa, beyin kalır? 
le fırka<lan ibaret olduğunu söy· topun 4-0 milımetrelık iki agzı olup 1nct.icelere varılmıştır? Bunlnn bllml . HA.MlT NUR! IRMAK Kahveye dair bize mektup gön-
8 %tir. Bunlardan 37 fırka Çinde, iptidai sür'ati dakikada 950 me~ yoruz. ~caı: ~at'! ~aa hLllüm vere- dermiş olan Levent Çamlıcalı a-

fıt.ka Mançuride, 6 fırka da Ja- re, merminin siltleti bir kilo, atış bu:.:· hadıselerın muhlcme~ in.ki. - 1 ·ı· I .. S t b . . dındaki okuyucumuz, galiba ya de-
~.:_a ye Kore ve Formoz'da bu- mer:z~ 11.200 :netre, menni mah- .:illen ı!c:;1!:~~a':~~~~:1~~~ ngı ız e çısı ovye ancıye 1 ğirmcnci, yahut bavancı ,1malı .. 

-._J .. ,uucta dır. rekinin en yukselt noktası 4.800 Bü.yük Fn.nm nımı. Baıt Rolleroe: lrarı verilmiştir. 0 halde ne ol c. k, n<'· nazırı ile görüştü ) öyle ya, kahve satışı çekirdege bin-
a Bii7ti1ı: Vals Filminin unuıu.tmaa Günahkar kızlar rılınlDl to Pon hava kuvvetlerinin Kan- metredir. Top, dakikada 2ôO ill 280 aı&U. ~ 1 ıer yapılacak? Boğazlar mınt.:ık ın Moskova, 12 (AA.) _ İngilte- di miydi, seyredin siz Kantarcılar· 

,.,~· liainan ve Hindiçini'deki mev-1 mermi atmaktadır. Ye ı 7aapılmuı muhtemel •lSrOıebtıCK"t"k o- re Buyuk Elçı.ııı Sır Sta!fort Cripps üJd deflrme• Abp ne. U.zunçar-
·~du , d "b CORiNNI!: LUCBADE lan b.lr taarruz &akdirınde bütun tarat-
l'ettir, ceın an 700 tayyare en l a-, o·· L o M 1 Ji"EllNAND GllAVEY lann Sovyet Sosyalist CUrnhu - dün Hariciye Nazır Muavinıle gö-1 şıdaki havan satışını! C rtişmüştür. Onnan Cemal Kaygılı 

enup Afrikası ıo!otfvaF:!~~:~~d~~ız ~ a Yarmkl eama Maibıelerdaa tubarfJIU Yakınlarımızda 
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4 
sim' bey eşi, Ankara numune hastanesi A S R O SİNEMADA ~Baş tarafı 2 nci sayfada) 

1 • 42 yılında 72 bevliye mütehassıslarından °?ktor Fey- rallll§ değildir. Alman sefiri Atina· •
1 

zi Tancr'in kain valdesi, Nahıd Sırrı ve BeJ"otlun.da benib röriilmemlt olan da 

tıı:ı yofnluk harp k ~::~:ıi~e:ı·~u::l!~~~rilv~ı~ri~~~ o·u-SMAN ELı-NDE Esı·R mur:;c~:r~a:.::;~d!~r!i::: ;:~: ta 1 Y a p a C a til Zorlu ve Paris ScfarcU Başkf!Ubl Fa- men her dakika kopması mulıte-
% l\.ap, 12 (A.A.) _ Maliye Nazın tin Rüştü Zorlunun halaları Bayan Me- mel fırtına yüzünden askeri tcd· 

1seyı ın ı· irk ı..~ lek epeyce zamandanberl çekmekte ol- birler zaruridir. Yunan ku\'vclle· 
tlat ec ıse ver en şu ~ya- ııstalıktan kurtulamıyarak rah-

1 Yap-· t duğu h i --.... cE SÖZLtl Bt}rt}K BİR MACERA VE RAllP FiiLl\Iİ rinin ikiye a"Tılmak mecburi ·etı 
Cen ~uş ı:: meti hakka intikal etmiştir. Cenazes ·ıuAA ., 

t<?ld Up A!rıkası 1941/42 yılı %ar- Bugilnkil perşembe gunil saat 3.30 da Hissi. müeesslr ve be7ec:anlı uJınelerle dola casuıslu fllml. çare9i.z İtalyanın şimaldeki duru-
İtı .1~ harbe devam için 72 milyon . Beyoğlu Yeni Çarşı Çorlu Apartımanı j Bat Rollerde: munu hafifletecek \'e kola) laştıra· 
h.:ıdız lirası sarfetmek tasavvu- :karşısında 8 numaralı hanesinden k~lddı- DOUGLAS FAİRBANK Jr. VE LESLiE DOAwRD caktır. Romanın mahfillerinin ka· 
~'<ll. ad • ik1ndi namazı Beyazıt camım e TilRKCE SÖZLV rt)RKCE SÖZLtl ---· ~d.,. ... ır. Bu rakaJJl geçen sene- / ~rn: ktan sonra Merkez e!cndi kabris- I•••• naati şudur: 
~ 12 milyon fazladır. tıını::ıaı defnedilecektir. Salihatı ümm~t- Alman ku vetlerinin Yunan hu-
~ - O-- ten olan merhume bir çok hayır lşlerın- Sinema tarhlne atım harflerle 7 8'.,...,u bir Film dudunda bulwıuşu tıpkı italyaum 

1 r t C k Z İ b İ yasetini uhdesinde bu\undurmuş ve ha~- vetlerini Alplerde bağlı)arnk Al· 

Tahir ile Zlihre - Leyli De Mecnun 
Ferhat ile Şirin _ Kerem Ue Aslı cfbl 

LEY LA ile GRA Y' Aşk ma-ın ceralarını 

t.vihl filminde ıöreceluıiııb.. 

Yakıcı ve hııklkl af'km alevlerini saçan ve aşkı t.enımtba Ye tecum1 
ed~ Baştan atalı, tllr ve au.met bir phesu Kllsllt Türk DZUUD bir 
dhl haUnde e.muııru iopl.ayan ba bll7t1Jı: film 

(' tansanın m him de çalışmış istihlfıkl milll Hanı~ar C~= 1 1 muharebenin başlangıcmda lınrp 
b. mlyetini tesis ederek uzun müddet r 1 ANA z T ı R A B ı dışında kaldığı halde }'ransız ku\-

'b '1ich . bi umwnl de dört sene müddetle ~csıs 
'lavas:. Y: 12 (~.~) - Ofi <eski ettikleri istihlaki millt Hastanes1ni Ida-ı maııyayı şimal cephelerinde dün· s o M R 1 ~ra aJansı bıldiriyor: re etmf!jlerdi. Vefatı zaylattandır. Ce- o 1 yayı hayrete sevkeden muzafferi· Pek 7a.kmda E ve TA KS M tıhıcımalannda 
~ttı ıa'liııe radyosu, Fransız hü- nabı hakdan kendisine mağfiret ve geri- ynayan ar: ı yetlere ulaştırmak hususunda yap-
"a iletinin Fasta bazı deniz ve ha-rde bırakdıkları ailesi efradına aabır veı KA THE DORSCH ve p AUL HORB GER tığı hizmete benzeyen bir iş göre- ... ____________________ _ 
~d Slerinı Almanyanın eJllrine a.. metanetler dileriz. 

1 
N ğ cektir. Böylelikle İtalya, Almanya. 

tır. ~ buıundurduğunu bildirmiş- . 
1 1

_ Bjr Ana Kalbinin Hazin a mesi .... nm askeri yürüyüş ve müdahalesi-

~ oı~ haberin tamamiyle uydur· luğunun matecavız kkıı o ~·oıeı Varın akşam ŞARK sı·nemasında De lüzum kalmadan bizzat kentti 
ttıeıc ~ğu Vichy'de beyan edil- sun yalnız Fr~~ ku~e erı~l- kuvvetleriJe Ywıan davasını tas-
t\ı ~· Bu münasebetle Gene- müdafaa edileceğını teyıt etm.it . !iyeye çalışacaktır. Ve yine ayni 
~llnd'ın, Afrika İmparator- duğu hatırlatılmaktadır. ' • membaların zanlarına göre, bu şe-

- 1 d eftan çarpık, tı.kl 1 kilde bir galebe olursa İtalyanın 
8 0 tirdiler. Şu adamları sürmek niza- arın k~ ~ktır Bir şey d yap arı . askeri şeref ve haysiyeti de korun-

ıü)iik tarihi roman: 47 •• ül~d- •• ? mı devletin temelidir ve şöyle böy- =n: ark~za bakma u~up e:; muş olacak!ır. Çünkü gilya Alman-

i\~le~tan Az~ i~ ~ ~-aYsaızlano:M.ldSamüirKar·· ayeu ·mili. • le etmek lazımdır dediler. Ben de y p g • ların askerı yardılJll olmaksızın ı. ~-~ ~ _ ___ öyle ettim. Bo~ yer"' bana beddua Demişti. Ayanların da birer bi - talya kendi vesaiti ile işi başarmış 
~tıneyin. rer cözulüp gıtmeleri Alemdar a - sayılabil~ekmiş. Romadakiler an-

tlJterı ~dıu-, çelilt gibi sert bir dağ! ı Tarihi Cevdet, paşanın Om h - Diye cevap verdiği efendi! m~- leyhıne kurulan planın icrasını ko- laşılan böyle bir imkanı da mem
ı ~·tr evk ve hava ile yumuşamış- ği, muhakeme ve müvazene u~- rünileyhln lisanından menkuldur: laylatmıştı. nuniyet \'erici bulacaklar. Fakat 
~. aıı ~lt halaskar paşayı, karı ve sundaki aczini yazdıktan sonra - Görülüyor ki, Rusçuk yaranı, yanı Bu, plan muktezlyatından olarak buna rağmen de Yunan mukave-
'<lt le <! Masonlar, Alemdarı aldatmışlar, t" • Al b' t k 
l 

fa 1_ anı. balmumusu gibi her yor ki: • 
1 

bira- ·şı eli p Molla paşa ünvanile şöhret al-·~ rne. ın. ı, ma .. nyanın ızz.a as er-
.... d ~alıp k d Ata eiend kendı·ıerine fılct etmı er r.. aşa, uu.•-i l t k t ı Ud 
'• 1 verilir bale getirmiş • - Salacı za e • ' . _ . . . tir. Vidin valisi İdris paşa, yeni erile. erını. a eşe surme sure ı e m a-
h liÜıas . .. .. . . • deri Muh~~r efendinin ı~likB":'b:~~ Masonların aletı olarak ışlemış . . _ . ç halesı olmak ıZJn kıramazlarsn ..• 

Aşk ve Ruya memleketi olan Macaristanda çevrilen Müziğin 
neş'esi, hayatın esran ... Rekabetin ateşile süslenen büyük film. 

Bu akşam L A L E'de göreceğiniz 

HUSAR AŞKI 
Macar dünya güzeli ile Kudretli Yıldız 
SZELECZKY ztTA MARGİT MAKAY'ın 

Göz kamaştıran bir lüks ve ihtişam içinde yarattıkları bir san'at 
güneşidir. 

ÇOK MÜHİM İki harp jurnalı birden. 
1- Türkçe Britiş Paramun1 Jurnalda: Hava gözcüleri iş başında, 
Amerikan pılotları İngilterede, Hava tehlikesi karşısında müdafaa 
2 - Rumca 3 numaralı Yunan jurnali: Arnavutlukta Yunan - İ -
talyan topçu düellosu, İtalyanlardan alınan mühimmat.. Yun n 
erkanıharbiyesi ce hede. ~ '4ın~ a .... Uçuncu Selımın naşı için bir gun afyon keyfı~~ ld kta Ve, bir oyuncu *olmuştur. ~~t ~~~tkıle Rusçuk uzerıne hare- Hüseyin Şükrü BABAN 

1 tı taht ~glıyan, Sultan Mahmu- liye gidip huzuruna dah~ 0 t eli j ---------------------------------------
~etı "otbaaçlıkarırken, devlet ve mil. müteakıben kethüd. a Reenfıdki veeetnez- 1 k 1 t K Alemdar, Rusçukun muhafazası " .. ! Alemdar, yanız a mış ı.. en. . . B k ğ .. 
ta neld· . arın elinden kurtarma - ve çavuc:başı Tahsın e . ··- h K.. k th~d ıçın oşna a a namında bırıni o ,:ı ı:. ığ '$ d t ve mu disinln akıl ocası ose e u a 
~ §ıltıd· 1ni söyliyen halaskar pa- kereciler güya der es 1 arz ed bu idi in göz göre yaman tarafa yolladı. Bu sebeple kendisi 

fa oırrıı kendisi bir Kabakçı Mus- zakeresi E:lzem maslahat v~1sureoi :mgidİş ol:uğ~nu anlayınca Rus- bütün bütün İstanbulda kuvvetsiz 
.ı ~ll.r .. dı.tştu. tinde meclise dühul eyl~mış er. 1 k ld ~ "' a d"k .. ·· ıleyh arzı çukta görülecek bazı mesalihi o. - a ı. 
~~ hırı d ı kat edilecek haller - esnada efendii muşarun h bi duğunu bahane ederek sıvışmış, ıt· Çünkü, İstanbulda ancak üç dört 
A1'°'lf11·r e, Tarihi Cevdetin ati- rica eyledikte A. lemda~ .emen - . l smda 
" " as d p tifak senedinındyazı daışı kes

1
na k 

1
• bin sekbanı cedit vardı. Bunlar da 

lı ?tldıu- ı mealidir. Mezkür tarih mehaba fethi dıhan e ı · sizi ne ordu.sile Davu paşa a ara - . . . . 
~f .n h~~galebei şehvet ile kül. _ A be efendi. "::n n:azaske _ eri e irmemiş olan Sirozi tsma· yenı teşkil edılmış ortalardı. 
r '?.

1 ltıenfaatı ol.arak adamlarının kardeşinizi, ne mu . ~ ':ei bilirim. fr b:y d~ memleketine dönd?ğü za. İstanbul, iki sımf askerin ceve -
~ ~r 1· • erıne ve şahsi ve ga- rinizi ve ne de saırınız 1 1 · d b aktııh ı· ·h 1 t B. f R ı. ~lı, h ıkkırlerine alet olduğunu, Benim ulema neme ıazım? .. Onl~ man stanbu cıvarın a ır e:;• anga ı o muş u. ır smı ı ume-
"'a• 

1 
a sıı ı·· d .ktiza eyledı' üç yüz süvari sergerdesine: li askerleri ki, bunlar, Arnavut ve 

ltı ve .. 1 uzumlu ve lüzumsuz süpürmek ne en 1 :- h · ı · F h d d ı e~dan Sürgün, müsadere işlerine İşte §UI"ada oturan kimSeler dm - Bu takım da i ış erıni er a Boşnak i i er ve tamamile bektaşi 
Verdiğini kaydetmesidir. ve devlet elden &itti diye beni ge. gibi başa çıkaramazlar: Zira bun- idiler... (Dalıa var) 

Bu akşam SARAY Sinemasında 
81)-ah Atrikaııın 7akıcı merkezinde ıeçe.n büylilı: bir Afk macerua ... Bfr 

kadın talihi .•• k.ln salkaslle blrlblrlne dilfmu tkl erkek ... 

Çam Sakızı Kongo'da 
--=====[ Bat llollerde: ANN SOTHERN - JODN CABOLL 
: en C3.Dlı. ea iMi.ruh ve en Orlıiina1 MACERA ve AŞK BOMANI 

İllvetee FOKS JURNAL aon eltin.ya ve harp ba.berlerl 
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SÜMER BANK YERLi MALLAR PAZARLARI . - ' . . ~ .. . 

Moessesesi MOdiriyetinden : 
MALATYA MAGAZAMIZ 15 Mart 1941 tarihinden itiba

ren faaliyete başlıyacaktır. MALATYA, MARAŞ ve GAZİANTEB Tüccarlarının sıra anmaruı almak ftzere timd;d~n 
mezk ôr mağaza idaresine mflracaatleri ilin olunur. 

. • : ./ ·:r.- . ·< . . .. ' . . . .. o .. 

~örçmn beyanatı/ ~t~a~~~~~he: / Perapalas hadisesi 
lngiliz başvekili 1 (Baş tarafı l ınci sayfada) 1 etıırılerek berayi tetkık mezkfır 
Amerı. kalılara Almanlar Ural- erkanından birinehaıft olmaktı· ekıhti_-,ıkcistamitalar~ıicatp ~t~n feBnni ~sctkı·in· 

malıne binaen mu a aza em u- a evessu e mış ır. u cı m 

• - • • • ..1 • ~r ; :;,,.· :; '"'. .')... 

Fethi Okyar 
(Baş tarafı 1 inci sayfada) 

daşlık hıslerine nasıl teşekkür e
decegimi bilemi) orum. 

d k " f b • zere yine sefaretin iki memuru muayenci fenniyesıni natık rapor t e Ş e k k Ü r et t l e 8S erJ 8 rlm kompartimana alıyor. Tren oradan henüz alınmamıştır. Yalnız mütc • 

k ı k k hareket ediyor. Arıyorlar, bavulun hassısın sathi tetkik neticesinde be· 
Londra, 12 (A.A.) - Başvekil a ar U r a C a nhibi çıkmıyor. Bunlar sefarete yanına göre mezkur cısmin meme. 

Reısicümhur Ha.:retlerı müsa· 
adc .buyurdukları takdirde AdliyQ 
Vckaletınden istifamı kabul buyur .. 
manızı en d<>rin hürmetlerimle ar-
zederim. Fethi Okyar Bütün ağrlların panzehiridir 

Wınston Churclıill, ibugün Avam mensup volculann olmak ihtimali- li trotıl denilen inf ılak maddesin · 
Am ika B. l ik Londra 12 (A.A.) - Müstakil Fran- J • 

Kamarasında, er ır: eş ıı" yın· c go··zo""nun·· de tutarak ve sa • tlcn ibaret olduguv ögrenilmiştır. ız Ajansı bildiriyor: 
Devletlerine, kiralama ve ödünç Teyid edilınıyen takat Moskovada ubi çıkmadığı. takdirde sefarete Gerek mahallinde yapılacak ince 

Adliye Vekili 
Sayın Fethi Okyar 

Bolu Meb'usu 
Rahatsızlıgınızdan dolayı ıstifa

mzı mübeyyin 10/3/1941 tarihl.ı 

mektubunuzu teessürle aldım. İs-

Beyhude ıstırap çekmeyiniz 
BiR TEK KAŞE verme kanununu tasvip ve kabul ısrarla dolaşan bazı §aYıalara &öre AI- teslim etmek üzere valizleri yan • ve dakik keşif ve gerekı;c mütehas

etmesinden dolayı İngiliz milleti- manlar yakında Ural nuntakasnda as- armda alıkoyuyorlar. 1stanbula sısları tarafından mezkur madde 
· ttarl v bild. ir kerl !a.,rikalar kurmala 'bailıJ'acak • nlıı mınn~ ıgını .. ır~t · lard.Jr. dar, bu valizlerin sahibi zühur üzerinde yapılacak ~!~ik ve mu-

Başvekil, bu mesele uzerınde be· Bu fabrikalar IU prtıar dahilinde etmiyor. Yalnız trende iken merak ayene ve bazı delaılın toplan· tifanızm kabulü Reisicümhurumu· 
yanatıa bulunmak üzere ayaja yapılacaktır: diyorlar ve sahibi hakkında bu ması gibi hususlardan dolayı tah- zun tasvipleri~e iktiran etmiştir. 
kalkt.ıjı zaman, bütün mebuslar, 1 - ~ ~P eden ~ delil elde -etmek ihtimalile valiz • kikat hilen devam etmektedir. Beraber çalışmak suretile göster· 
meıs'ui ve mütebeyyiçtL Daha be- ~:eruı:e~ -~~:=· ~ re bakıyorlar, açık olduğunu gö- Hilen tahtı zanna alınmış kimse diğiniz yüksek samimiyete tcşek· 
yanat ba§Jamad•n, 1iddetli alkışlar ec1ec:ı:u.. e en . rüyorlar. Her ikisinde de zatf ça· mevcud değildir. Hadisede Emni • kürlerimi bildirirken size yakında 
birtüıı aaloııu çınlattı. 2 - Harp zamanında ı.tiblal&tm maşır eşyası. Büyük valizde iki, yet Direktörlüğü birinci şube me- iyi sıhhat dıler ve yine memleket 

NEVROZIN 
Bu maannid BAŞ ve DİŞ at-
nlarını sür'atle izaleye kifidlr. 
Romatizma evtaı, slnir, maf. 

sal ve adele ısbraplan 
NEVROZtN'le tedavi edilir. Churclıill'in yaptılı beyanatın yibde 2S ı Sovyetıere 'VeJ'ilecettlr. küçükte de bir aded ambalajlı rad-ımurlanndan 661 sicil sayılı Reşad hizmetinde uı:un seneler çalışmak 

metni fUClur: 3 - Harpten IOJlJ"& bu fabrika bQ • o akümülatörü ,eklinde batarya Mutlugün ve ayni şube memurla - kalbi temennilerimi takdim ede-
Jtiral&ma w öd~ vemıe kanu· :m oıa:We beraber Sov,,etlerin ma• ~örüyorlar. Yine kendilerinde şüp. •nndan 1090 numaralı Mahmud Ru- rim 

nu projesi, dün reis tarafından im· Bu ~l veren Newa Cbronide'm he hasıl olmuyor. lıen Ardıç vazife kurbanı olarak Başvekil 
Ml•nır imzalanmaz derhal kanuni- hususi muhabiri mOhlmrnat v. ~· İstanbula geldiklerinde memur- aldıklan yaralardan müteessiren Doktor Refik Saydam NEVRôZIN Tercih edin 
:yet ke&betmif ve mer'iyet mevkilne maddeleri imal ~le olan fabrika • ardlh birisi büyük valizle kendi hastanede ölmüşlerdir. Bunlal'dan - --o----
~· cAtk1flar•. Şundan emi- !:;' ~~!= ~:ı .!::~ ~şyasile b~raber -:-'e d!ğ~ri k~ç~k n:ı:aada Cafer oğl~ 22 y~şında Şük- Ylldırım yardımi 

İCABINDA GCNl>E •3- KAŞE ALINABİLİR. 

mm ki Avam Kamarası, gerek ken- auen bildirmektedir. ·alizle zatı eşyasıle bırlikte buyuk ru, 44 yaşında Elız JorJ bunlar da (Baş liıita{ı ı bıcı ,,,oır!adaJ ·. ; ., ·-· ,. •... . 

eli adına, gerek büt~ ~et adın~, Muhabire göre bu plAnlar tahakkull valizi taşıyan Perapalasa, küçüğü kezalik aldıkları yaralardan mü • maya ait malzeme dahil olacagı için sev 
bu lllıcenap ve durbm ııyaset ibı· etti.il takdirde Alm~a bava bilcum• taşıyan da Alp oteline gidiyor. teessiren ölmüşlerdir. itiyat arasında lıcarcl vapuru nıevcuı 
desi Jaqısında derin ve hürmet- lanndan masun fabrikalara Ah.ip ol - Kendi namlarına tahsis edilmiş o • 21 de yaralı vardır. Pol kızı Şa - olm.ıyaca~ ~etmek dogru olur.> . 
~A-1.'-tt. bmJZa tereüman olmak mue bulunacaktır. . . h" ·u 1 1 k s 1 vı A Cumhurreısı daha evvel koncrenm 1 ~ ~~a . - lan yerlerde büytlk valız amı pe, ote apıcısı amoe og u v- muhtelif partilennc mcsub §cllcr.c go-
hğuru ısüyece.ktır. Ô d Perapalas otelinin iç tarafında ves- ram, Hasan oğlu Sami, kapıcı Ma· rüşerck lngiltereye 7an1ım..proğramının F~ d~~anııı ~ kudretli rfi İ are tiyeriıı bulunduğu yere çıkacak yer oğlu Moiz, Jak Alber, ~asaport tatbiki iç~ bir nıil.}ar 7so_ nul,>on dow 

Devlet Demiryollan lıletme Umu 
Müdürlüğü ilanları 

demotrasısı, butün kahır ıınal ve merdivenin ilk basamağına bırakı- katibi Mehmed <ığlu Hüseyın, Şev- tahsisat isteycc.cğmı b~t.ir. 
mali kuvvetını,· · Nazizmin mağlu- komutan}ıgı"' t 1 - t hd . il .. d.. k' ğl Taıı::ı otel bekçisi Süley Reısıcumhur kongre şeflerıne şunları . . . . . vor ve 0 e mus a emın e mu u. ı o u ıı . .' • .. • ~ylemiştir: 
bıyetini temme ~edec~ğinı. bu rü bunu yukarı çıkarmak .üzere man oğlu Huseyın, otel mustah- _ Ing!ltercye gıdecck ı..-ı,>;rarc, gemi, 

Muhammen bedeli 38~ lira ohıp H/3/941 Cuma .ıtnO saat 14 
darpaşuda Gar bına ı dahilindeki Satınalma Komisyonu tarafından 

vesile ile resmen bildinniştır. Ta ki Ankara, 12 (A.A.) - ıl Mart geliyorlar, kendisi de tahsis edilen demlerinden Nikoli oğlu Kosti, şo- tank çıgı harekete gcçmıştır. Şüyük Bri-
siltrı y.ıpılacağı il~ edilen 17000 adet ağaç traversin Derinccedn 

büyük .küçük bütün milletler, em- 1941 akşamı İstanbu.ld~ :er~p~las odaya giriyor. İç merdivenleri da- :f'ör Koço İlbari, İstanbul İngiliz tanyaillll nelere ınuyacı oldugwıu_ tama· 
niyet içinde, hürrıyet içinde yap· Otelınde vukubulan ınfilak hadise- ha çıkmakta iken merdivende bu- general konsolosu Piten, kaptan miyle biliyoruz. V~emıı: bu ıhüyaçla
mnlar •. ·Alkış~· . si. hakkında zabıta tahk_ikatını i§· lunan valiz birden infilak ediyor. Pcllin, Paten, konsolosluk şoför~ ~-~ok buyük bır suraUe cevap vermek.-

ye mıklcttirılmesi işinin görülen !uz.um üz.erine ııaklettirllmesınden 
edilmış ve bu işin ilAnı fesholunmuştur. ( 

* 
Kraliyet hükfuneti adına v~, .~ kal ed~ mahıyette neşnyatta bu- Mallım hadise vukua gelmiş bulu- Kostantin, Şerberler, Perapalas mu Koı:ıgJ"e7e bir tahsisat ~ebi veril~ 

minim, ~ar~entonun ve butun lu~ukl.arınd~ dolayı İstanbulda nuyor. dürü Karantinos, Sofya sefaret lcektir Icar ve ~e kanunun.un İngiltere
İngiliz milletinin ve daha doğru.su munteşır Yem Sabah, Vatan, Ha- K- ilk valizi taşıyan memur başkatibi Lamber, İngiltere İstan. 

1
ye derhal verilmesıne ~usaade ettlii 

hürriyeti seven bütün milletlerin lkikat ve Halk gazeteleri üçer gün, Alp u:ıeline geliyor Ana ve babası bul Viskonsülü Balbaş yolcular _ ~harp ma~emcsı~ k.ıyn:ıeu olan 260 mil 

Muhammen bedeli (640) lira olan 2000 Kt. adi bamw kibrit, 
Perşembe günü saat (10,45) on kırk beşte Hay~ada Gar binası 
ki komisyon tarafından açık eksılbne usulile satın alınacaktır. 

hilsiyatına tercüman olarak, :urıe- V~kit, Tan, Son Posta, Tasvir~~- 'da orada valizle ~raber odaya çı· dan İsmail Türeme, El;ni, Salamon yo~e~::h= d:=·Britanyaya a
rilta Birleşik Devl:tıerine,. ılh~m kar, Ak~m v~ ~emo~at :Olitika ıkıyor. Bu valizi odalarına koyuyor. yaralanmışlardır. vans olarak ordu ve donanmaya ait 7~ 
ft!'ell bu iman vesikası iç~ mın: gaz~t~lerı de ikışer sı:n muddetle 1 ıar. Hem bu valizlerin sahiplerini Yaralıların bir kısmı hafif oldu- .~ ıoo . tay~a~.eden mürckkeJ? kuvve~li 

Bu işe girmek isteyenlerin (48) liralık muvakkat teminat ve 
tayin ettiği vesaıkle birlikte eksiltme Siliıü saatiae kadar komisyona 
aUarı lbımdır. 

Bu işe aıt prlnameler lwmlsyondan parasız olarak dağıtı 

nettarJ.ıtımız& arzederim. .Şıddetli Örfi ldare Komutanlıgınca .kapa- bulabilmek hem de arkadac:larım ğundan ayakta tedavileri yapılıp bır :filo 11~ kuçük harp gcnlilerı:ıden mü- İstanbul ikinci icra memurlu -
nr...ı t 1 1 dır 1 ' • . .. . . . h ı rckkep b;.r fılotillayı derhal gondcrme-

•-. ara.ı mı~ar · ziyaret etmek uzere Alp otelınden gonderilmış ve bır kısmı da mu • ğe karar verdiğini ıösteren 171 delilleı ğundan: 

İngiliz hava 
kuvvetleri 

'çıkmağa hazırlanırken ani bir in • telif hastanelerde meseli Ameri • mevcuttur. Osmanın temlikinden Yervant 
Yugoslavya filAk işitiyor. Buna rağmen tasav- kan, Beyoğlu Zillc6r, Senjorj, Ca - ~ Amerikan ıuaat alıu;~ıdm':,rl.ınbdl• 0ırııu Mıhrana olan ipotek borcu • 

· k · ı· v ı vl s hh t d B h · e bildliildıgınc gore derh gon cı. e - b 
vurundan vazgeçmıyere zıyare ı· ga og u ı_ a yur ~ ve a rıy lecek tekmil harp 'm:xlzcmesi buyuk bir nun ödenmemesinden dolayı ve 

(Baş tarafı 1 inci sayfada) ni yapmak için otelden çıkıp Pera· hastanelermde tedavı altına alın • ı ınahrcmıyeUe bır araya toplımmış ve bu Fatma İrfanın malı olan ve tama-
Yug05lav devlet adamlarının ya- palasa doğru inerken mezkı1r ote- mışlardır. ıtnalzıemenin kuvveUi bir ruh1 tesir ha- mına sekiz yüz lira kıymet takdir 

pacakları seyahatin tehıri böyle bir lin hadiseye sahne olduğunu görü- Yaralıların hepsi tıbbı adli tara- sıl edecek sürat ve eekılde atlası geçme- d.l Beşiktaşta Türkali Teşviki· 
(Bq tanlı 1 inci sayfada) ziyaretten sonra neşredilecek be- yor ve 0 sırada ini olaıak arkada- fın<ian muayene ettirilmiş ve ha - ıoi ıçın tedbırler ıilırunıştır. Bu scvdllk, ybıll.. ye ı :1ahallesinde Uzuncaova soka. •--:t:- ta leri t '- t t · · tesb.t 1· ın· muz-a . tird.A-; li tl tehl"k k d d dırım har.bi usulü ile mukayese e e - e .uıg.ı..t.11o avcu yyare yap ıa.· yana ın me nını ı ç . ının berabennde ge ı.f'>' va z • ya anna ı ~ verece erece .. e ıecek ~kilde. yıldırım süratiyle yapıla- ğında eski ve yeni 4 N .lu hane a-

lan gece keşif taarruzlan esnasın. kereler cereyan etmekte olmasına }erdeki bataryaların hfıdıseye se_ • ·n~alı ~a.rak bır h~staya .. tesa~uf caktır.. çık arttırmaya konulmuştur. 
da şimali Fransada bir tayyare mey atfedilmektedir. . bebiyet vermi.ş oldu_ğu~~ ta~attu~ ed_ı~edıği memnunıyetle oğrenil - ÇÖRÇIL BEYANA'ITA BUL~ACAK 1 Evsafı: Zemin katı: Zemini mal-
daıımda bir düşman tayyaresi tah· Teyit edilmiyen haberlere göre ederek t.endı getırdıği valızdekı ımıştır. Nevyork, 12• (A.A.) - Bırleşilı: Al~ ta döc:eli bir taşlık üzerinde bir tu-

. +-ı .. lerdir d.. .Klad 'da y osla + .... _ • • rika devlctlerı bahriye nazırı -v 

1 
:t 

np e~ · un gec~ . ova ug v -.J bataryanı~ ~ır fe~Akete se'?ebıyet Knoks İngiltereye süralle yardım edil .. lumba ve bağdadisi mevcut diğer 
JNG1LtZ TAYYARELERİNİN yare d~ı ~~y~arı ~ır Alman ıvermemesını temın maksad.ile ace. Yunanlıların mesındckı ehemm·~.i anlabnak maksa~ ıkısımları gayrimevcut ve nAtamam 

KIRDICI REKOR tayyaresı duşurmuşlerdir. le kendi oteline dönöyor Ye bavu- dile yaptıtı beyanatta ezcllmle ıunian 1 bir oda bir kömürlük olup mezktir 
Lond:ra, 12 (A.A.) _Gece bom- DİPLOMAT!K FAALİYET lu açarak içindeki bataryayı alarak f • 1>uyıl!u.11~·ır: . . kat natamam bir haldedir. 

ard l :ı....... İn · ARTI'! dışarıya cıkıp Tozkoparan tarafın· za en Nazilerin yap~an ~rp ı;istemıne en; . . . . . d bıman anna ...... ,. giliz mü. Bel t .ttik bü .. k birdi lo- . _ . uygun olan mevsun ve I.nglltren.in yardı j Bırıncı katı: Bir sofa üzerın e 
dafaası pazartesiyi salıya bağlıyan gra ~ çe ~ P dakı asfaltın uzer,ınden bayır aş~ğJ (Baı tarafı ı inci sayfada) mımı.za en ziyade muhtaç ol~cağı 1Wıler natamam bir oda ve tamam diğer 
ıece sek.iz düpnan tayyaresi dü- matik faalıyet merkezı ?!maktada-., atıyor ve derhal keyfiyetten hu • lan illve ebniştir: yaklaştığı bu sırada isUkbahmlihı mev· ıbir oda ve arka cihette bir bahçe 

·· ek tile · b. k tesis Her taraftan artan bır kuvvetle ktımeti haberdar ediyor Mernuri· y ta d ed. z.uu bahaoldutu noktasında ısrar et- ' ğ 
1 ıurm sure yeru ır re or te ·ı edildiğine öre ne millet, ne . . . . . unan arruzu evam ıyor. mek lüzumuna kani bulunuyorum.,, ve bahçede .meyva a aç an ve mer· 

etmiştir. d yı rd Alm ı! lehine Yu oslav v~tımiz cıh~~ı askenyede~ celbe• E&rler Arnavutluktaki İtalyan 1 Bahriye nazırı aUantik donanmasmın ldiven başında bir hela vardır. 
Kahire, 12 {A.A.) - İngiliz ha- ı:: ~ tm:1 bir şey fed: edıl· dılen bir rnutehassıs marıfetıı: 8 • r:ayiatının 130 bin kişiye baliğ ol. mükemmel bir halde bulunduğunu da İkinci kat: Bir sofa üzerinde ta· 

ft kuvveUeri tebliği: mes:':~anı:uı etmiyeceklerdir. tılmış olan maddenin zaran ızale duğunu da söylemektedirler. ilAve ebniştir. pısı gayrimevcut bir gusülhane üç 
Yunan.istanda: İngiliz hava .kuv- Alman basınının Yugoslavyay~ . YUNAN TEBLlCt F h k d oda olup bir taneBinde camlan ve 

vetlerine mensup bombardıman hücumlan hakkındaki haber Al· Diğer taraftan Londrada haber Atına 12 (A.A.) - Yunan resmi r&nS8 ~ SIZ lr çerçeveleri gayri me10cuttur. 

KURTUL 
Fukaraperv 
Cemiyetini 

1/3/941 Pazar l(lnll saat 1 
edilen umum! Hey'et ekserly 
bulamadığından, toplantı 16/ 
zar l(lnü saat 10.30 a talik o 
Azanın muanen lihıde C 
zine aelmeleri rica olunur. 

Ruznam 
Mündereca 

1 - 1939 MDeS1 Umuml H 
nm okunması. 2 - 1939 senesi 
eu :Raporunun okunması, 3 
nesi Matt Raporun oJrunm 
senesi bil4'eshıin tasdiki, 5 -
si yeni bey'eti kiarenin in 
le!H!Si hesaplann telkik.i i 
!erin tubıl. 

'1 - Teklif ve utlzablar. 
. 

YAZMA, D 
KOOPERA 

•Ayyareleri, 10/11 Mart gecesı Ro- ._, __ . · '. alındığına göre, Almanlann Yuna- tebliği· (Baş tarafı 1 ıncl sayfad1) Üçüncü kat· Bir sofa üzerinde 
- man gaze~ının ile pazartesi ne · . . .. 1 ç·· kü Fr al o- · tff ı..m 
dos üzerine şiddetli bir hücum yap- de salı gunü mutat veçhıle satıl· nistandan da metalibatı artmıştır. Düşman çok.şıddetlı ~~~umları - so amaz. ~ v• ansa, norm . dört oda bir heli vardır. Dördün. Xoopera ım HD 

ıirketinde 

mışlardır. Kalato'da, Lindos ile La- mamasından belli olmuştur. Alman Almanların Yunanistandan bazı st- oa devam etmış fakat butun teşeb- l8:1ak kendı ya~ıle kavrulabilen cü katın bahçeden ayrı merdiveni H/3/Hl tarihine taadl:if 
b.nia arası.n<la yarı yolda kilin düş- azetelerinm hergün buraya tay- ratejik noktaların ve bu arada Se- büsleri büyük zayiat . verdirilerek .bır memlekettir .. . Beyanatlarda olup bu kat çatı katıdır. Mezkfır ıonn saat 10 da İatanbul 
man tayyares meydanı bombalan- ~ ile gelmesine rağmen ancak limiğin kendi emrine verilmesini .kırılmıştır. Yaptığımız bir mukabil me~uu bahso.lan ikı ma.dde, pata- hane kısmen tamir edilmiş losmen Cemlyeilerl merkezinde · 
mı.o, tayyare ~ydanmııı cenubu ~~tesi nüshaları elde edilebil· istedikleri sövleniyor .. Buna muka- fhücum neticesinde 3 ü yüksek rüt- teı:; ıle şekerdır. Halbukı bu. ıma_d- tamire muhtaçdır. Zemin ve birin· ~cı!~ı::in edi 
garbi köşe.sinde büyük bir yangın miştir. Almanyanın Yugoslavy&· bil Yunanl~lar İtalyanlara ancak beli subay olmak üzere 450 esir al- deler, F~~nsaya pek ufak .bır nıs- ci katları kargir diğerleri ahşap o-
çıknııt ve bunu dört şiddetli ve bir dan sadece Üçlü Pakta imza etme- pek az tavızlerde bulunacaklardır. dık. bet dahilınde, hem d~ halihazırda lup içinde elektrik tertibatı vardır. diliıdl Vaıu.t bam Ticaret 
çok orta ıiddette infılfıklar takip sini talep edeceği fikri wnumileş- Bizzat İtalyanın bu şartlara rnuha· 5 İT AL YAN TAYYARESİ Alman yanın kontrolu a~tında b~- Tulumba kuyudan su alır. Mesa • dası salonunda ve ayni gün 
.eylemiştir. Maritsa ve Kattavuıa ektedir Fakat birçok salihıyet lefet ettiği sanılmaktadır. DÜŞURÜLDO' lunan memleketlerden ıthal edil- hası 124 metre murabbaı olup 49 teJcra edileceli aıAkadar 
tayyare meydanlarına da hücum- : mahfiller hala Yugoslavyanın en KRALİYET MECLİSİ İÇTİMAA Atina, 12 (A.A.) - Yunanistanda n;ektediriı Eğer ~~nsanı~olte- metre murabbaı bina ve 75 metre hlhen w~~DAn °1 

lar yapılarak yangınlar çıkarıl- geç bu hafta Üçlü Pakta girmesin· ÇAGIRILMIŞ . fngiliz hava kuvvetlerinin tebliği: 11 ı:;.:;;a ~~ e e:cut oısU.:U: murabbaı .kısmı bahçedir. 
Ull§tır. den daha az tehlikeli olacak biı Ne?ork 12 (A.A.) - .~ıated İngiliz avcı tayyareleri Arnavut- 0 

l .' t~~t me d am edebi- İşbu gay.rimenkul İcra w İflh 
dostlak veya ademi tecavüz paktı Press ın B?1~ad muhabın ~azıyor: luk cephesinin merkez kısmı üze- masın. ıs ına ev kanununun 133 cü maddesine göre !:" Yenisiııl alacıatımdaıı 

S O M AL I• DE imza etmesini beklemektedirler. . Kral Na~~ı ~e~s Pol bugun Kra- rinde avcı tayyarelerinden mürek- lecektL 
12 

A.A -D 
1 

satışa Çlkarılmış olduğundan 22..S· ;roktur. 
Birçok şayialara rağmen Belgrat lıyet meclısını ıçtımaa davet ede - kep kuvvetli bir düşman filosu ile Londra ( . .) ar anın 941 *arihine müsadif Cumartesi ________ ..., 

halk.mda bakını olan kanaat hiıku· cektir. Salahiyetli mahfillerde be - karşılaşmış ve muhakkak olarak 5 Fransız ti~e.t ~emıl~ ':an~ günü saat 10 dan 12 ye lıadar ts • Sahilli: B. 1 Z Z • 
(Baı tarafı 1 inci sayfada) metin metanetle hareket edeccğı yu olunduğuna göre Kraliyet Mec düşman tayyaresi düşürmüşlerdir. ha~ g~ılerıt)~ te~~ık ed~eceği tanbul ikinci Jcra dairesinde açık Direkt&il: Cevdet 

Habepstanda, İmparatorluk kw- merkezindedir. lisi Yugoslavyanın Mihvere iltihak ALMANLAR YUNANİSTANA şcklmdekı tehdıd~ ~un~betıle be artırma ıuretile satılacak w tam BuJhLia )'er: • 

Yetlcrıyle Habet vatanperverleri- ALKAN ELÇİSİ, MARKOVİÇ'LE \edip elmiyeceğıne karar verecek - HİÇ BİR TEKLİFTE BULUN. yanatta _bulunan ı.kt~sad~.harp na• saat 12 de üç 4efa balmldıktan M8dtaa• 
nm harekatı bütün bölgelerde mu- GÖR'OŞTtl' tir. T~plantıda bütün siyasi ve as. MADİ zın ezcum_ le dernıştır. k~. . sonra en _.k artırana Dıale edile • 
vaUaluyetle inkişaf etmektedir. Belgrat, 12 (A.A.) _ Almanya \keri şefler de hazır bulunacaktır. At" 

12 
(A.A) _ Al ız, ~m e e ım ~ aı~a cektir. B 1 k t izd d rr TAM AYAR 

İtalyan Somalisinde kıt'alarımız Elçısi Von Heeren dün Hariciye En iyi malumat alan mahfillere Atin ınal .. tar f · d B rna?;~ Fransanın bızım abluka sıyasetı • Artırmaya f.§tirak edenler mu • G 
ileri harekeUerine devam ederek Nazırı Cincar- Markoviç ile uzun göre Kraliyet Meclisi, Yugoslav - 1 . . ~ \çısı ıe:ı:;; ~ ~~~.ldiği~ mizi anlıyacağıru ümid ettik ve hA- hammen kıymetin yüzde yedi bu. A 
Dag-1>ur'u zaptetmişlerdir. Daga- .bir görüşme yapmıştır. yanın ~lhvere iltihak ~trnek:ten ~ı;~sk~nd=~~ habe~er v ~ldh:yetli len de ümid etn:ıekteyiz. Alm~ya- çuğu nisbeünde pey akçesi wya Y 
bur, Mogadisco'nun 960 kilometre ALMANLAR YUGOSLAVLARA b.aşka bır şey yapanuyacagı netıce- mahfillerde tekzip edilmektedir. !ya yardım etmiş olmaksızın ışgal millf bir bankanın teminat mektu· E 
limalindedir. İNANMIYORLAR sme varacaktır. Yunanistana hi bir teklif a ılma- altında bulunmıy.an Fr~nsaya .yar. bunu tevdi edeceklerdir. T 

C d Bclgrad 12 (A.A.) - Röyter: Va- mı tır ç Y p dı~ etmek çaresı var ıse İngiltere Bu gayrimenkule ait şartname Ş 
uba nehrini geçti~iz enberi Londra 12 (A.A.) - Balkanlar • ziyeti tetkik etmek üzere Kraliyet ş . hiiktı.meti bunu tetkike her zaman 12-3..941 tarihinden itibaren berke- 1 düşmanın uğradığı zayıat şimdi 31 dan gelen haberlere göre, imzası imaeddir. 

binden fazlaya baliğ olmaktadır. bugün için beklenen Alman - Yu. Meclisinin bugün toplanacağı hak- Reı·sı·cumhur Fransadaki 40 sin görebilmesi için İstanbul ikinci f{ 
LondraJ 12 (A.A.) - İn..nı;.,. Bah- 1 kt kındaki haberler Belgradın resmi Amiral Darlan, icra dairesinde açık bulundurula -

6~ gos av tecavüz etmemek pa ı, ar - 1 · il halkı ' 1 ı· · ük 
riye Nezaretinin tebliği: tan Alman talepleri üzerine tehir mahfi! erınde te~zip olunmakta?ır· . (Baı tarafı 1 inci sayfada) m y~n . ~ mes u ıye_ ı~ y - cağından artırmaya iştirak edenler 

Hıtler Lınz'e geldı lenmış olabılır. Fakat Buyuk Brl • şartnameyi okumuş ve lüzumlu 
Akdeniz b~kumandanlığuım bil- olunmuştur • . . Meclis bundan sonra Büyük Mil- tanya, Fransadaki 40 milyon kişili malfunatı almış sayılırlar. Daha 

dirdiğine göre deni.zaltılarmuzdan Londradaki Balkan mahfillerin • Linz, 12 (A.A) - Hıtler, .. A~_:- Jet Meclisinin 1940 yılı birinci ve k~rtannak için değıl, bu 40 milyon fazla malfunat ahnak isteyenler 
---~-~b-ir __ i ~erle dolu bir nakliye ge~- ~~~~e. üze.rinde anlaşılmış o- turyanm kurtul~un~~ yıldonümu 1941 yılı İkincikinun aylan hesabı da dahil olduğu halde Avrupada e. 34/1454 N. ıu dosya ile dairemize 

_,,naı~..Jtı...ı.m&D.&a.ıın........J~:u.....Bll~!Y.~D.ll~Ji!:!llrE.ııa!!!k~~ınLlb!!JU~~am hakkındaki müraki ra rlarına saret halinde bulunan bu miktann müracaat etmeleri llzımdır. 

ran pullan ve yinni 
bedelini verecektir. 
vergiler, vakıf icar 
ye ve tanzifiye m • 


