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F AT 1 
Her yerde 
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Cenubi Amerikaya 
karşı yeni bir 

Alman siyaseti mi? 
Ankara, 22 (Radyo Gazetesi) -

Vaşingtondan haber verildiğine 
göre Alınanyanm Vaşington kon
solosu, Alman tebaasına, Alınanya
ya hareket etmek üzere hazırlan-

-'- tan_,.... 1-" ~ .., fu!IJ'eıe lıqladıkı.n _,.. relea Ilı .-..ıeNca. lllncul clt•
rill• lıh AJmu ~ tanvulDID lıll.ll 

Büyük bu .,,. asJ ıaaJıyete aaııne olan B~Jgraltııln Dll' ıonm11J 

Y_u_g_o_~-.-a-v y-a-~ Yugoslav 
HAVA HARBi 

tııihver tarafına o r d usu 
k a y m 1 Ş t ı r Almanlarla anlaş· 

B L .-b;--t- mıya mani olacak ı' u .. aymanın ne gı t ıar • 
larla yapıldığını bilmiyo
ruz.; yalnu temenni ede- Anlaşmıya mu-

1 lim ki Y agoslaııya gerelı 1 •• •• 
kendi menfaati, gere~·~ halefet buyuyor 
Yunanlı dostlarımuın ıyı· 
liği namına , Almanyaya 
baı eğerken kendi toprak
larına, transit saretile da· 
lıi Alman askeri sokmayı 
kabul etmemİf olsan. 

A ı m an sefareti 
önün de 

tezahürat yapıldı 

malarını bildirmiştir. . 
ALMAN ELÇİLERİ GİZLİ B1R 

TOPLANTI YAPTILAR 
Santiago ~Şili), 22 (A.A.) - Al

manyanı.n Arjantin, Peru ve Boliv
yadaki elçilerinin dün Santiago'da 
bir toplantı yapm1' olmaları dip
lomatik mahfillerde hayret uyan
dırmıştır. Dahiliye nezaretinden 
öğrenildiğine göre • .\lmanyanın 
Arjantindeki elçisi Şili Hariciye 
Nezaretine giderek memleketi zi-

(Devamı 4 üııcil sayfada) 

Amerika 

Loryan 
Alman deniz
altı üssüne 

ağır bir darbe 
1ngi1 iz tayyareleri 
Alman limanlan ile 
gemileri bombaladı 
Londra 22 (A.A.) - İııgillz bava 

nezaretinin tebliği: 

&ki Yugoslav BllfVeklli ı• kı" aya kadar Dün gece bombardıman tayya • 
Stoyadinovi~ relerimiz üstüste ikinci defa ola -

Ycucrnı AbiJin DAVER Moskova elçisi ve 6 harbe gı-..ecek rak Atlantiğin mühim limanlann-

Milli SEFiN bir 
isarelini bekliyoruz 
Bu işarettir ki dünyaya 
asıl kimin nizam vere
ceğini gösterecektir 

Gelecek varsa göreceği de var 

Türk Milleti 

B alkanlarda, bütün &ÖZ· s . "f tt" s toya din ov iç .. ' , dan blrl ve daılzallı ilııd olan 
!er hala Yuaoslavyaya enato azası ıstı a e l Lorient'a hücum ctmif.lerdlr. liu • 

I
• J cum bir kaç saat sürmü$1Ür. Ha • 1 

. dikilmiş bulunuyor. Bıı Belgrat, 22. <.A.A.) - Görünii§, ngı· iz nezare- İngiltercye Ame- vanın karanlık ve bulutlu olmasına 
llı~leket, Alınanyaııııı, kendi ü- Mihver.le pakt ımzasma lıarşı mu· rikan donanması rağmen bulutsuı yerlerden geçlle. 

sonu kadar 
lngiliz ittifakına 
sadık kalscalitır 

Buna, 22 (A.A.) - Bugilııkll ı siydi tahlll ederek il le dl-

lttıne teksif ettiği ııiııir barbiniıı halefetın ve memlekette ruJıi va- tı• altına alındı rek infilak bombalan atılmış ve 
~ siyasi taarruzun ilk hamlesine ziyetin gittikçe ~uvv;U~ekte himayesinde ge· bombaların limanın muhtelif Jı:ısım 

11kavemet etmişti. Fakat Alman· olduğu merkezind ır. erı en ma- mı" kafileleri teşkilı" lannda ve garbında ve şehirden 
)a ;M • • ' • _.,, ı· ta go"'re .bu sabah Alman sefa-li ~atçıdır· elme geçırınek ısı ..... - uma Ankara • k l • "Cçen nehrin gal'll sahilinde patla-

lı bir devı:ıe karşı her türlü sili· re ti civarında ıali derec~de eıhem· l I s t c e r 1 a rt t 1 dıklan ve şiddetli iki infilak vu -
ı •- u . · · ti baı·z bıw tezalıurat voltu R-.ıyo G-·-t·-' a ~u anır. •Bıtler Bana Dedi ki> mıye .. . . aa - ... f kubuldulhı görülmüstür 

1 
dlı kitapta bütün tafsilat ve le- bulmuşsa da bu tezah~at ciddi bır (D ıııı 3 üııcü ~yfada) 

~::~~1:~::'~a:1~~~s!:b~~:: m~:i;:!~:e:..~:· tıir dipı~ ı:;:::Je~u. :!.!ı1!7::: / n g i /tere Ye . AR Ne~ V UTLUKT A 
, 
0~ vasıtasile kaleyi !çerden fetih, masi faaliyeti devam e:ınektedır. Ywıanistanda İngiliz nezareti aJ- 20 bı•n tayga- M 

1
. • -

ı:ı,ilı.ast, ihtilal gibi vauta ve si· Bugün Hariciye Neı:aretıne ~en-

Bursa gazetesi, •Milli Şefin bir )'er Jı.i: 
işaretini bekliyoruz• ba~lığı al- ı Badiaeler sür'atle zeyrediyor. 

. tında yazdığı bir başmakalede Bu &öz karartıeı hatta bazaıı al-
i Balkanlarda hadis olan son va- (Devamı 3 üncü sayfada)' 

~~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!91!!!!!1!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!0!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!°!"""~ 

İTALYADA 
ı ş ç i ve memurlara 

verilen aile 
zamları arthnldı 

JAFRIKA HARBi 

Harar ve demir. 
yolu bombalandı k in tecrübe edildikten aonra, ler arasında Yunanıstan Elçı.sı de lıa alındığını bildirmiştir. Yugıos- •ı k uso 1n1 

-~ban yine mukavemet ederse, buluııımakta idi. lav lıiikı'.uneti de, ıb ir hükiiımet dar- re fi er ı ece 
• •Yet tayyare ve taııklarile ordu 6 SENATO AZASI besine mlni olmak üzere Stoyadi- Roma, 22 

(A. A.) - Slefani: Muııollnl C l ~••ek 1 Nevyork, 22 (A.A.) - ·News B k Ja bütün işçilere ve memurlara '-erilen aile er a b ub ngilizler 
llıti ete geçer. Geçirdiği bu setiıı jSTİFA ETi' . noviç'in İngiliz nezareti altında bu· Week• mecmuasının deniz müte- aş Umanuı nl zamlarını arttırmata karar vemti~lir. 
leı •adele ile &ayıflamış olan dev- Belgrat 22 (A.A.) - .Olı•: ı· 1 durulınası.ııı muvafık ei>mıek· hassısı Amiral William Pratt yaz- • k Zam otullar lçm yüzde 40, zevceler ve tarafından zapte• 
I• de, Yediii son darbe altında ko- Naı·p ıa'ratından tayin edilen al- un. d "' • t l r e ce akrabalar için 7!Ude 30 nisi><'ünde 7a-
lı•Y•a çöker. 1938 ilkbaharındaıı iti. (Devamı 3 üncü sayfada) tedlr. dığı bir makalede diyor ki: 1 e g ı Ş pılacaktır. Zam amele için 24 marttan, dildi, 800 esir alındı 
lı;lren bu sistem, Avusturyaya, Çe· - •Amerikan AUas filoınınun vazl· dıter işçiler için ı nisandan itibaren :ra· . .. 
osıo k k fesi mud:ıarip bir kuvvet olarak kal- Tanklarla yapılan bir pılacaktır. Kahıre 22 (A.A.) - Dun gece 

llı1lr Ya yaya, Lehhtana, Daııi· E e t t • t malt değil İngiltereye tam bir SU• Ankara, 22 (Radyo ıazetesı) - Ame- ne~edilen hususi bir tebliğ, Libya· 
tik kaya, Norveçe, Holandaya, Bel- t 1 m es u a 1 ay ya• ette yard:m etmektedir Ameli ta. hücum pÜskÜrtÜldÜ rllı:anm son ~yeti, 7eis ve nevmJcll da Carabub'un, İngiliz ve Avus -
fi llYa, Fransaya, Romaııyaya kar- r • lçmde bulunan ltalyan balla llzerindeltral kıt'a] t alından dil 
ili ~~ muvaffakıyetle tatbik e· f b k ' birile Atlas meselesi deniz yolu tesir yapmıftır. İtalyan bük'1meti fld- ya arı ar zapte • 
talnııştır. Macaristanla Bulgaris· re at 

0 
•• ı ye s 

1
• a r ı· a I ile İngiltereye sevkedilen iaşemad· deW bir terör tatbilt elmektedlr. (Devamı 3 ü.ndi sayfada) 

le l>.ı saymıyoruz; çünkü bu devlet- delerinin ve harp levazımının İn· • , • , , , • , , • 
~;·.takip ettikleri arazi ihtirasları giltereye salimen vanması demek· G Ü N Ü N T E N K l D L E R ( 
lltıZUbden MıbverJe işbirliği yap- h a ı ı· n e g e t ı· r ı· ı e c ek (Devamı 3 Üncü Hyfada) 
~.:.a çoktaıı teşne idiler; bugünkü 
ba 'Yeti ibda• etmek için, harbin /ngi/iz İsfih-
lıif~danberi fırsat kolluyorlardı. • 
lı. • a~,a Bulp:aristaıı, yarın, mas- H k mu umumi merkez hey' etinin dünkü bara t A'azırı 
y~ı büsbütün atıp Almanya ile ava Urll d l • k l 'f 1 
ı.b"Yaııa harbetmek için. eski bir l h nda genel kurmay e egesı uru·ı 
• •tı top an sı -k 1 b"ld" d0 

lllek e : vakti merhunuııu bekle- ı"sı"nı" takdir ye ŞU ran arını l ır 1 
te.ıır. mun mesa 

ııı.!;ı:~ılav7aya gelince, 262 kilo
her elık Yunan hududu mll;tesııa, 
tat taraftan Mihver devlelleri ta
lıeı'.ndan $evrilmiş olan bu memlelt,:" nıaruz kaldığı tazyiklere mu
tr;ı:i~·eti de, ilkbahar güneşinin 
tri ı:ı Balkaıı karlarile beraber, 
•i :~kte idi. Evvelki hafta, birin· 
ıtıaı.ı illan hamlesini boşa çıkar
••·n ,a beraber, bir ikincisi, bir il•• cu .. 
!ilp1ı •.u karşısında dayanacağı 
lıaı. •lı görünüyordu. Dün gelen 
llto~rl~r, kat'i bir şey bıldirilme
lııttı •,beraber, Yuııoslav mukave
teri 11

'" <le kırılmış oldu&uııu &iis-
Yor, 

A.l,.ıaıı , . •t-· Ya, l:unanıstana taarruz. 
"'''Ye J. toslav arar 'erdikten spora Yu-

lııccb Ya. t.ı_raluıdaıı, emin olmak 
lııv utı~ ctındc idi. Çünkü Yugo;-

y • • 

11 kahraman hava ordumuza 1etııtirdlğl 
Dava Kunımunu . 

ıeııç tayyarecileıdeıı bır ıruıı 

Yuıııı' lbıcil 1a1fada) 

Orta Seviyedeki Bul
garlann pişman ol
duklarını söyledi 
Atina 22. (A.A.) - Aürıa ajaıın 

bildiriyor: 
Proia gazetesi, Londra muhabi -

rir.in istihbarat nazırı Duf( Coo • 
1 J~r ile yaptığı bir müUıkatı neşret

mektedir. İngiliz nazırı bu mülakat 
'Snasında bilhassa demiştir ki: ! Yunan asKerlcrl karlı dağlarda 
•- Donanmanız parlak bir faa • 1 düşman tayyaresine ~leş ediyorlar 

'iyet göotermi~tir. Milletlerimiz ._, 
rasında müşterek bir çok şeyler Atina 22 (A.A.) - Yunan ordu -
vardır. Fakat iki millet arasındaki 1 ları başkumanaanlı~ının dun ak • 
·n sıkı bağ deniz aşkıdır. Yunanıs- sam neşredilen 146 numaralı teb -
anın kahramanca ·hareketi henüz liği: 
ereddüt içinde bulunan bazı mem· Keşif kolu ve topçu faaliyeti kay-

! 
eketleri Balkanların istikbali Mih d:dilmiştir. Ta.~lar.~a _ya~ıla~ bır 
ere boyun eğmekte olmadığına i· ld~şman teşebbusu ~us~u.rtulmuş ve 
ıandırmağa geniş mikyasta yardım bır tank tahrıb edılmıştır. 

(Del(anıı 4 üııcü sayfada) (Devamı 4 üncü .. )'fada) 

Kesilen Dal ••• 
Yazan: Selami izzet Sedea · 

ret de rl:r.lenemez: Çüııkii bu ko
lay kolay inanılır bir hareket 
değildir. 

Bugünkü bilytik Yngo,lavya 
Yurosiavyaııın Üçlü Pakta ıelişmesiııi Versayııı kutduğu 

tinniye hanrlııııdığım, Yuroslav eski ııiı.ama borçludut. Küçük 
nazırlarının •yeni nixam•ı kabul Sırbistanı büyük Yvıo ·lav)·a 
etlikleriııe dair imza vermek devleti yapan Versaydır. tlrleı 
için Almanyaya pdeceklulni o- - Paktı, l\libver, yeni alıam, her 
kuduğum uman ıözlezlmiıı - .., deııirı;e densin, Ver.>a)ı ) ık
önüııe •bindiği dalı keı;en ve- :nıya uiraşıyor, demek ki, bü-
4iişeıı!• saf adanıııı Jaali aeLd1 yük Yugo>lav devletini küçült. 

Üçlü ittifaka pen Macarista- mek, istiklalini eliııden almak, 
ınn Romıınyaıım Bulı;aristanın enu parçalamak istiyor. Bu cer
&kıbetlcri meyda'nda iken, Yu- • hedilmez bir hakikat iken Yu
goslavyanın l\lihvere iltihak et· aoslavyanın Alman tekliflerine 
meyi düşiinmesine şaşmaktan zi- tesli?'iyet göstermesi biııdifj da· 
yade bindiği dalı ke,miye knl· h elıyle kesm"6iuden başka bir 

' . "d" ? kı~masıoa şaşılır. Her koyun - §ey mı ır ·~ 

kendi bacağından asılırını~. Bu Çocuklu~mnzda •bindiği dnb 
bakımdan •yeni uiıam•ı kabul kesen adnın• fıkra ,ını din! ~ip 
edenlere veya etmek lstiyenlere gülerdik. İtiraf edcyım ki, ben 
ya oi;üt vermek veya acımakla de bugiiıie kadar bu meşhur 
iktifa edilir. Fakat gayesi, Ver· hnrcıiılem fıkra üzerinde b:ç dü· 
aay munhedc•inin kurduğu eski ıünnıenıiş, mevzuu mizahi t lak. 
nizaını yıkmak olan eni niza· ki etmiştim. l\lcğcr~c bu !ıkra 
mı Yugoslavyanın kabul etmiye bir komedya değil, bir tıa · cıi 1 kalkı§masıııa pplır ve bu hay. lmiı!" l ) 



j ;v~evili~ N~.d~r? l 1 t r i'n in 
mezarı L Celfileddini Rfımi Kimdir ? 1 

Yazan: ZİYA ŞAKIR ----
- :a2 -

Topkııpıdalri mezar 
Itri' nin değil 

Esnaf cemiyetleri müş ıTÜRKi YENİN 
1 • • 

F ı t r i'n in ı mı ş 
beni unutmayınız. Her yerde ve riyor. Yakında toprak müradına 
h~r şc;ı.de, ben. arayınız. Ben, ken- erecektir. O zaman, sizi korkutan Büyük musiki üstadı Itri'n!n me-

erek yardım heyeti v Azı YE Ti 
Partinin tertip 

ettiği konferans 
lar başlıyor 

dımi size göst~ririın. Size, yardım bu zelzele de derhal geçecektir. zarı meselesine dair şu mektubu 
ederim. Dangi şekilde, hangi kıya- Dedi. aldık: 
fc ıc ~ulu.:ur.am bulunayrm, ben (I::flaki)nin menakipnaınesinde ı 
de dalına sizinle beraberim ... (Re· de zelzele hakkında şu kayıtlar cBiıyük musiki üstadımız Itri'nin 
suıulfah) l:..ıenduruz, •IIayatım si- va'rdır: mezarı hakkında gazetenize.le çı -
zc hidayet. mematım da yine size Uazreti Mevlana, artık yatağa kan Y.azıla':' okudum. E_ski ~ı~siki 
ina)·ettir.• buyurmıqtur. Bunu, düşer düşmez, geceli gündüzlü hır muallimle•=den ':ıay Ali Sal&h, It-
li.ainıa hatırlayınız. zelzele ba~gö,terdi. Ve yedi gün, ri'n'.n mezarı E~:rnekapıda edl:il, 

Dedi. birbirini nıütenkıp devam etti. Bir Topkapıdadır dıyor ve bay Şeref 
Yine bu esnada, ikinci refikası, çok'evler, binalar, bağlar barnp ol. Arslan_ da ~nclcapı~a olduj~ -

onun muhtazar haline tahammül d~. Alem, birbirine karıştı... lı'.e- nu ıddı~ ediyo~dı...1?._~~u d~ .;c~ 
edem;yı:rek: dınci gün evvelkilerine benzemi- rcf Ars.~nın soyledıgıdır. Çunku 

- J:;y alemin nı1ru.. ey cümlemi- yen müthiş bir zelzele oldu. Halk, To~kapıd~1'.i .m;ıa.r Itri'nin deifJ, 
zin kMlblerinin sürı1ru! .. Bizi, kim- son derecede korktu. Herkes fer- eskı musiki us-adıarından Boia -
lere 1.>ınarlayıp da nereye gidiyor· yat etıniye başladı. Hazreti Mev- henk Nuri beyin büyük babası o -
sun?.. J:ina'ya müracaat ederek, Cenabı lan mis yağcı Mustafa Fıtri efendi-

Diye, büyük bir teessür eseri Haktan istimdat etmesi için yalva· I Dindir. Bu mezar da Topkapı dı -
ıö,terdi. rıyorlardı. Cenabı Mevlana anlara: 'şarısında Takkeci mahallesinde bü-

(Hazreti Mevlana), tatlı bir te- _ Yer (yani, toprak) yağlı bir yük Takkeci mezarlığı üzerindedir. 
lessüınle, sevgili refikasının yüzü- yemek istiyor. Vermelidir. Merhum Rauf Yekta da bunun 
ae gülümsedı: Dedi. Ve korkanları, böylece böyle olduğunu, eski Takkeci ima-

- Ay .. sanki ben, nereye gidiyo- teselli etti. mı Miri kelam denmekle maruf 
mm? .. Sizin halkanızdan harice mi * hafız Tahsin efendiden öğrenmiş 
çıkıyorum. (Hazreti Mevlii.na)nın vasiyeti da ıl b"yük' 'ki .. t dı • • 1·ve o as u musı usa 
Dıye, mukabele ett': (Efliiki), zelzele hakkında bu • ., . . . . 

-Dün yapılan u~numi toplantıda Esnaf 
Hastanesinden $ikayetlerde bulunuldu 

Esnaf cemiyetleri .müşterek yar- hastanelerine karşt likayt oluşla
~m heyeti senelik toplaniıslll.l dün nndan şikayet edilıniş, yalrurı Ba
sabırlı Tiırbedeki merkezinde yap- ~ıJ.ar cemiyetine teşekJı:ürde bu
rnıştır. Senelik faaLyet raporu o- lunulmuştur. Rapora göre, basta
kunmuş, bunu müteakı.p reiı; Aft>. nede tam randıman alınabilmesi 
dııllah söz alarak şunları söylemiş- için daha 34 ·bin lixaya iıhtiyaç var-
tir: dır. 

<- Bir sene içinde Esnaf basta- Toplantıda, bazı azalar hastane-
nesine 24 yatak ilave edilmiştir. deki hastırbakıcıların hastalara iyi 
Umum! ahvale rağmen yardım he-1 muamelede bulunm;ıdıklarından şi.. 
yetinin çalışmaları muvaffakıyetli j' kayet etmişlerdir. Hastane dokto
olmuştur. Hastanenin tevsii için ru, ıbugünkü hastabakı.cıılann mek
toplanan 15 bin lira ıbankaya yatı,.. J tepten çıkma olınadııklarını, ileri
r~tır.. 1 de bu mahzurun da önleneceğini 

Bundan sonra okunan haıstane bildirmiş ve azalardan daha fazla 
raporunda. esnaf cenıivetlerinin , yardım istemiştir. _________ ._ _______ _ 

T opkapıda açı-
1 a ca k meydan 

Hayrat ha de-
m esi maaşları Bu cevap, o zeki ve bassa• ka- maliimatı verdikten sonra, Hazreti Buhurı zade Itrı nın kahrının Edir

~n ruhunda, derhal büyük bir 1 Mevliina'nın vasiyetine geçiyor. nekapı ile Otakçılar arasında oldu-
wlıbah husule getirdi. Derin bir Bu zatın rivayetinden anlaşıl- ğuna kanaat getirmiştir. İşin haki-
heyecana kapılarak: dığına göre, (Cenabı Mevlana) ha- kati budur ve bay Ali salahi iddi. Be 1 e diye projeyi Haziran dan itiba-

.. - Ah .. acaba, siz.in bir mislin.iz yalının son demlerinde bulundu- asında cFıtri• ile cltri> yi birbirine Şehir Meclisine verdi l 
daha var mı?" ğunu biliyor. Esbap '\'e yii.riinını k t t ren zam yapı ması 

D .. ~ı· d t ed' Ar 1. . . 1 arış ırmış ır.. Topkapı suru harıc' inde açıla d 1 ·· "" • nve ıyor. ap ısanıle, VBSJ- • Ü Ş Ü n Ü U Y 0 r 
Cenabı Mevlinii, tatlı tatlı gü- yellerini söylüyor." Bu vasiyetin Boldh1?1!k Nuri beyin talebesi cak ol~ yeni meyd~n için ~a:ır~- .. . .. 

llimsedi: türkçesi, şudur: hakkak Mehmedin çıraklarından, nan proıe Beledıye lmar Mudurlu- İmam, ıınuezzın, kayyum, vaız 
- Eğer, benim gııybubetimden (Daha var) 'k' er· H z·k· y ık 1 ğü tarafından Şehir Meclisine ve- ve emsali hayrat hademesinin ma- ı 

musı ısev . . a ır an ilın' t· Pro' . _ __,_,~ ı ld • "- yüzd' 
sonra bana benzer birisi zuhur o- -;:;;;,.:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:;;:;;:;;;;;;;:;;:;;:;;==:::=;;;;;==;;: r ış ır. ıeye göre bux .... a4 1 aş arının az o ugu ve ... u en 
derse, iyi biliniz ki o, mutlaka bo- / ) mezar!ııkların mühim bir ,kı<mıı yer bunların hariçte de iş aramak 
nim .. benden başkası, değildir. l MAHKEMELERDE ve POLiSTE ıa alınacak vo bir cıotomo.bil parkı·/ meaburiyetinde kaldıkları görü!e-

Çünkü benim, bu iile.me, iki ci· _ ile 2 modem kır gazinosu vücude ı rek maaşlarına bir miktar zam ya-
heıle taallôkuın vardır. Biri, bedo- getirilecektir. Burada hariçte sura pıl.ması için tetkikkre geçilmiştir. 
ne .. diğeri de, size .• Şayet, ruhum Fazla fiatla nişadır satan Marko bitişik olan dii.kkanlar kilmilen yı- Evkaf varidatı her yıl artmakta 
bedenden ayrılacak olursa, o za- kılaıcaktır. olduğundan Hazirandan it>baren 
man her iki taallılkum da size ait 2 sene .. .. mahku" m edı.ldı· ---<>----
olur ki, şu halde daiına sizinle be- SUrgune Münakalat eVkili Trakyaya bunların maıışlarına ufak bir zam 
raberim demektir. gitti yap~bileceği tahmin olunmakta-

Diye, cevap verdi. Bu yüksek dır. 
hikmet ve hakikat ile, zevcesine 500 lira para CeZ&SI vermesine Ve ni- Birkaç gündenberi şehrimizde 

bulunmakta olan Münakalat Vckı.J 
•üyük ve rulıiini bir teselli hah- cadırSarın müsaderesine karar verildi Cevdet Kerim !nccdayı Trakya Tramvayların kanepeleri 
~t~ T bld~ * Balıılq>azannda Maksud.iye ha-ıriye, ve Bekir adında dokurı: dilen- mıntakasında teftişlerde bulun - rrı ıyor 

T bip Ek . . . . nında ticaret yapan Markxı Pardo ci yakalanarak adliyeye verilmiş- mak üz~re şehrimizden ayrılmış - Bazı tramvaylarda tekmil kana· 
: b .. ~eliddin ıle tabıp GJı. Eğridirden gelen Salbriye sandığı lerdir Vekıl Trakyada tren hatlarıle pelerin kaldırılarak daha fazla yol. 

za~ er, ütun kudret ve maharet- 35 lira olan nişadırı 75 liradan sa- · iskele inşaatlarını gözden gecire - ı 
lerıni sarf~erek (Cenabı Mevla-\ tarak yüırle yfurlcn fazla lkAr te- İ e İrmek İ • ht cek ve bu akşam şehrimize avdet c':' alınm'.'5' hakkı~da yapılan. tet-
na)yı tedavıye çah~ı".:orlar.: f~-1"'.~·. min ettiğinden adliyeye verilmiş, Ş g çın 8~ e edecektir. Vekilin şehrimizde bir ,kıkler musbet netıce vermemıştır. 
mukadde~ olan tabu ikıb~tin o~u-ı Asliye İkinci Ceza rnabkmıesiııde sahte evrak tanzım gün d~ha .. kala_rak .. Ankaraya avdet !Hastaların ve kadınların vaziyet -
ne _geçemıyor!ardı. ~a~etı Şemsın, mevkuf olarak muhakemesine baş.. e t mi Ş etmcsı mumkundur. !eri nazarı dikkate alınarak. bun -

bb~grı yon~b~şı~ ~ug~d~a Y8Dal8D l ıan.mıştı. Marko Pardooun bu su- Taksim Yenimahalle dan vazgeçilmiştir. 
ır mum gı ı erıyıp gı ıyor" y - ti ilıtik" t • aıh.k Zekai Çağatay adıma birisi Üs- otobu"'ılerı' 

nız, ınuhitindekileri değil, bütün :b.~ .... 1ar..Ya~ .. ıgı ikim em:: küdar Tramvay şirketine girmek Ba§ına kalaı dü§en bir amele 
Konya halkını dilhıln ediyordu... d tlı goKru mh~· ~·.. 00seilm~e m~ - .. " · ·te tal b · · · a .. · Yaz mevsiminin yaklaşması mü- 0 .• l d u·· 
H it

• t·L -~ k .. 
1 

b e e ırşe ıre surgun esıne uzere unıversı e esı muş g...,ı 
a a, ar .... ...,nme uzere o an u bazı sahte evrak tanzim etmiş, şüp- nasebetile şehir dahilinde işleyen . . . 

İliılıi şfile karşısında, tabiat bile is-' v.e 500 lira ağır para cezası ödeme- he üzerine Tıp Fakültesine sorul- otobüslerden bazılarının sahipleri Terkos cıvarında hır lll§~atta ça-
yan eserleri göstCJ;lyordu. ı sıne, suç mevzuu olan nişadırlann Boğaziçi • Taksim hattına geçmek , lışan ameleden. Mustafa 0.glu .. Hay-

(Sipehsaliir)ın rivayetine naza- müsaderesine karıtr verilmiş, maz.. muş; böyle bir talebe bulunmadı- için şimdiden belediyeden izin is- 1 ~arın .başına hır kalas duşmuş, a-
ran, (Cenabı Mevliinii)da ilk ra- nun, karardan sonra tahliye edil- ~laşdılmıış, Zakekai adliyeye ve- temeğe başlamışlardır. 1 gır suret~ yaralanmış, Ceıırahpaşa 
h lık l 

. "ld" ünd . ış, ün muh emesine başlan- B ledi R . 1.•. L'- d h'I' h h00tanesıne kaldırılmış haıstanede alsız eser eri goru uğ" en mi.ştir. ~·..+ z k"' . k tt bul b' e ye eıs ıgı şeıu.r a ı ı at - ' 
itibaren Konya ve havalisinde de .....,..ır. e aı, şır e e unan ı- !arda otobüslerin az olmamasını te- ölmüştür. Cesedi muayene eden 
~ddetli zelzeleler vuku bulmıya Cezalandırılan esnaf ve risinin kendisinin girmesine mfuıi . minen bu yaz Taksim - Yenima - Adliye doktoru Enver Karan def-
başladı. Halk, büyük bir koriruya ıoförler olmak ve kendi tanıdığı birini bu halle hattında yalnız 6 otobüse nine ruhsat vermiştir. 
kapıldı. Balk tarafından (Cenabı işe aldırmak üzere bu sahte evra- müsaade edebilecektir. 
Mevliınin.uı ai

7
aretine r:önderileıı Emniyet a1tmeı şube müdürlüğü kı tanzim edip dosya arasına koy- p p k 

memurlan tarafından yapılan kon- d - idd' t 'ştir M-'"- ertev a er zevat; ugunu ıa e mı . crıLA.eme, 
lıroller neticesinde 16 taksi, şoförü, Sultanhamamında Pertev Paker 

- Aman, 7& Mevl&ııi!" Memle- 4 otobüs şoför ve biletçisi, b~ ot.er istiktap yapılarak sahte evrırktaki mağazası yüzde yirmi beşten fazla 
kelimize arız olan bu mu5ibetin se- mObil sahibi ve 3 yük araba6ı sü- yazmı.n Zekai tarafından yazılıp kiı.rla mal sattığı için Miiddciumu
bebi nedir?" Dua etseniz de, şu rücüsü hakkında, belediye nizam- yazılmadığının tetkikine :karar miliğe verilmişti. Mağaza sahibi 
korkwıç heli7ye başlllllZdan defol- !arı.na riayet etmediklerinden 00. vevmiş, muhakemeyi başka gün~ t'iyat Mürakabe Komi•yonu nez· 
sa... l:ay> ceza zaptı tutulmuştur. bırakmıştır. dinde itirazını tcsbit ettirmiş vo 

Diye, yalvardı. kendisinin lüks mag" aza oldug" unu 
C "b M ı•-• nl .....,. Nuruoomaniyede Hacının fı:rı- Bel d ena ı ev =-. o ara, ....- ga· e iyenin yeni yıl bütçesi ve yüzde elliye kadar karla satı• 

· b' di nında tartısı eksik 108 elmnek bu- • rıp ır cevap ver : İ yapabileceğini beyan etm;•tir. Fi-
K k B iz 1 . lunara-k müsadere edilmış' , w ka- Belediye Hesap şleri Müdürü ·-. 

- or mayınız. a t:e e enın yat Mürakabe Konıisyonu bu be-
. h' b' d k B sap ve on muhtelıf esnaf tıakkında Muhtar Acar önümüzdeki hafta sıze ıç ır zararı o onmaz... u yanı tetkik etmekte olup esasta 

h • d' · b b' d T k da ceza J<esilmıştir. Ankara g'derek V'" t B a ısenın se e ı, şu ur: opra ya ı =Ye ve e - nutabakat hlisıl olduğU takdirde 

Dört kişi kızgın 

kalayla yandı 
Galatada Arabcamiinde Kirko -

run dökmeci dükkanında çalışan 

Mustafa Yalçın, Cemal Gür, Ali 
Dinç ve İstavri kalay kazanından 
kalıba kalay dökerlerken kazan 

ellerinden kurtularak erimiş ka -
!aylar ayaklarına dökülmüş, hepsi 

ayaklarından yanmışlar, Beyoğlu 

acıkmış. Ya,tlı bir lokma istiyor. Qı:nran, Behiye, Şükrüye, Nec- lediyenin yeni mali yıl bütçesini '.lfüddeıumumiliğin takibatı dura- hastanesine kaldırılarak tedavi aL 
Onu yutmak husile, tiril tiril tit- mıye, Sultan, Tevfık, Yakup, Hay- tastika götüre.:ektir. ;aktır. tına alınmışlardır. 

İlk konferans bu 
salı günü Üniversi
t e d e v e r i l e c ek 

25 meb'us tarafından vilayet
lerimizde verilme-;ine başlanı
lan ·Dünyanın bugünkü hali 
karşısında Türkiyenin vaziyeti• 
mevzulu koferanslardan İstan
bula ait olanlarının ilki ayın 
25 inci salı günü saat 17 de "Ü
niversite konferans salonunda 
Sıvas Meb'mu Şemseddin Gü
naltay tarafından verilecektir. 

Mumaileyh ayrıca Eminönü 
Beyoğlu, Kadıköy, Şile, Çatalca 
Balkevleri salonlarında da ay
ni mevzuda beş konferans v&
recektir. 

Bundan başka Diyarbakır 
Meb'usu Basan Reşit Tankut 
da "Üniversitede bir konferans 
verecektir. 

Tek bilet 
Üsküdar tramvayla
rında da tatbiki için 
tetkikler başlıyor 

Tek bilet usulünün Üsküdar -
Kadıköy ve havalisi tramvayları:n-
da da tatJbik olunması için tetkik
.ere geçilmiştir. 

Ancak bu lbiletler Kadıköy ve 
Üsküdar l<ısımları için ayrı ayrı 
muteber olacak, her iki hatta se
yahat aktarmalı lbiletle kalbi! ola
bilecektir. 

Mehmet Şair 
Eminin 

yandı • ev ı 
Yenişeh"rde de iki ev
le bir dükkan yandı 
Dün saat Hl,45 de, Beşild.aşta Se

rencebey yokuşunda şair ve Meb
us Mehmet Emin Yurdakulun A
nadolu Sigorta Şirketine altı bin 
liraya sigortalı ve 32 numaralı üç 
katlı ahşap evinin üst .katıında soba 
borusundan yangın çıkmış, üst ve 
orta kat yandıktan sonra itfaiye 

tarafından söndürülmi4tür. 

İKİ YANGIN BAŞLANGICI 
Evvelki gece saat 3,4j de Yeni

şehirde Yenikalfa soi<ağmda bak
kal Ahmede ait 1/2 ve saraç Yu
vana ait 2/4 numaralı evlerin ara
sından yangın çrkmış, bu iki ev· 
le ıbi·r dükkan tar" • n yandıkıtan 
sonra itfaiye tarafından söndürül· 
müştür. 

Beyoğlunda Emincamii caddesin
de İngiliz tebaasından Lüiz Edvar
duı 9000 liraya sigortalı 22 numa
ralı apartı:manının 5 nwnaralı dai
resinden yangın çııkmış, itfaiye ta
rafından deııhal söndürülmüştür. 

E D ~.~ I ROM AN : 125 zan da öyle akvali hakimane sar - - Ailesini biliyor musunuz? lad~ salyalı ağzına götürerek su- - Hanım çocuğunun nesi var? 

ÇOBAN YILDIZI 
Yazan: Mahmut YESARJ 

- Efendi, otur oracığa. Işi.ın bı- - Bu kım? 
ter şimdicik, gelirim. Hoca; kıtabını kapadı, pek mü -

Ct1mıl Kazun, çaresiz beklıye - him bır şey anlatacakmış gibı kaş
cektı. llfisbeten temiz bir yer ara - !arını oynatarak, doğruldu. Dılen
yarak oturdu. Kerevette yatan ho- ,cıyi ışaret etti: 
ca krmıldanmadı, yalnız dudakları - Hazreti bihnezsıniz. Di.ini:z bir 
arasıı:da~: .. . hayli cevaıni ve med.arıste dırsek 

Selamun aleykum, dedi. çurüttüm. Nice esatiz huzurunda 
Hocanın tekli~siz~ıği Cemil Ka • dız çöktüm, nıce kura ve kasaba -

zınıın hoşuna gıtmıştı: tı devreyledim. Ne mürteciler ve 
- Aleyküm selam hocam! ine insanı kamiller gördüm veıakin 
Dilenci; Cemil Kazımın oturdu- buna beıuer bir meçzubu ilahıye 

ğunu görür görmez, göğsünün de - tesadüf etmedim: Giıya etrafını 
rinlerinden ~opan, bır .harharaya 1 görmez, söy Jenenleri duymaz, an -
benzeyen boguk, kısık bır l<ahkaha 1 Jamaz. Hiişa! Zfilıir ve batın ona 
ile güldü. alimdir. Dünya ile ülfetten feragat 

Hoca, Cemil Kazıma: ey !emiş, ührevıyetle müşafehede 
- Efendi, hulusun temizmiş doğ bulunuyor. Şu gözlerdeki cezbeye 

rusu 1 Bak, hazret senden hoşlandL bakın. Bir vücudü fiinide böyle 
Birabbi Kabe, hazretin herkesle çiılei ilahi yanar mı? Gözleri 8.le -
arası hoş değildir. dedi. mi manaya dalmış, !dm bilir rizı 

Cem.u Klzrm sordu; ezelden ııe peyam dinliyorlı. •• Ba· 

!eyler kı sılmi.ını lal ve hayran ey- - Kişi zade imiş! Dünyayı fe- yu yansına kadar yudum yudum - Yaşına girdi, dıtı.a emeklern.i-
ler. Bir kere cezbe halıncte görse - ramuş edınce, aile>ı olacak zındı:k- içti. O, su içerken kadının titreyen yor bile ıbeycağzı.m! ŞeW<et sultan 
niz! En gevşek itikadlılar bile o hal !ar hazretı buraya göndermişler ... dudakları dua o.kur giıbi ılıafif bafif imdat ederse tez yürür! 
karşısında kudretı !atı.raya ıa ve Zaman çok acaıp oldu beyefendi. kımıldanıyordu. Aptal, tası iade e- Cemil Kaz;m, elini uızatar&k ma-
naam iman ederler. Böyle bır meczubu !J.3ılıiyı hari:ın derken kadın sordu: • ni oLmak istedi: 

Aptal; kendı hakkında söylenen aileden uzaklaştıracak ıkadar nuru ı - Şevket sultan, dileğim olacak 1 - Hanını, çocuğa yazık, günah 
sözleri anlıyormuş gı!bı, kallı .kesık, ınıandan mahrum kimseleri, Cenii- mı? Şevket sultan, adağ=·var, ka- değil mı? Bu sersemin pis, murdar 
kes>k güliıyor, gözlermi açıp im- ibı Mevlıim kahhar ismiyle kahrey- bulün ımü?. Şevket sultan dileğimi salyasını akııttığı ibu mülevves •u. 
pıyarak, uzun kırlı tırnaklarile lesın, b3i1ka bu· şey demem! verdin mi?.. çocuğa içirilir mi? Göz göre göre 
çıplak ayaklarını kaş~rdu. _ Kimın evinde oturuyor? Ondan cevap lbekliyormuş gibi zehirlemek mi itiyorsun?. 

Cemil Kazını, bu çcılırede, kendi- _ Hazretin zevcesinin dadısı durdu. Fakat o, ço-k hoşuna gi- Hoca, birden isym etti: 
sine yabancı gelmiyen, aşina ıhat- Servinaz hanını vardır. Ahiretlik den bir oyun seyrediyormuş gİlbİ - Sözüm ona efemi olacaksı-
lar buluyordu. Gtineş vuııınuş yı,. her zaman.ki boğuk kal:ikahasile 'tikadın ksa b0 •ı.. 1 
lan sırtı g>bi vakıt va-kıt gizli blı' abide, zahide, miitekiye ibir hatun- ıuı: .. ı yo ..,-a arının 

d On kesik kesik gül' üyordu Hoca he- itikadını bozma, biıri. .. 
ışıkla parlıyan bu yeşil gözlen ta- ur. un... · 
nımak istıyordu: Hoca sözünü bithıınemişti, Iru- men tefosir etti: Cemil Kazım, hocanın ~ 

- İsmı ne'! cağında, henüz kundaktan kurtul- _ Hatun! Dileğin kabul oldu. hiddetle ll:ıak:tı: 
Hoca, sabahleyin hir bahçıvanın muış kiiçük ıbır çocuk tutan, ayağı Nezrini, tez elden eda et ve la.kin - Hoca, 5en hu, !budalanın kim 

ikram ettıği turp salatasını henüz takunyalı, gençliği gözlerinden an- f kir' d U'tm 1 olduğunu biliyor mıısun? .. Bu a-
hazmedememıştı, gürültülü bir ge- lıışılan bir kadın, aptala yaklıışıt. a ı . e ~ a. . dam ... 
ğırmeden sonra cevap verdi: Çocuğu yavaşça kerevetin üzerine Cemil Kaztm; lbu sa<ıneden bır Fakat devam edemedi. Söyleme! 

- Estağfürullah!.. Hazretin iı;.. bıraktı. Koynundan küçi.ik lbir tası şey anlamamıştı, lhayretle bakıyor neye yarardı? .. İçki ile, sefahatle. 
mi şerifi Şevkettır, anas>l. Asitane- çıkararak çeşın<!den doldurdu. Kı- du. Kadın; biraz evvel kerevetin bin türlü suiistimalle vaktinden 
J.idir. nalı ellerile aptalın omuzunu ok- üzerine yatı:rdığı çocuğu aldı ve evvel btmayan, beyni sulanan bL 

Cemil KİlZ'ml, inanmak, ihti:mal şıyarak tası uzattı. O, lbulanı:k ba- aptalın, salyalarını Jcarııştırarak iç- ayyıış, müstekreh malılük:u onlar• 
vermek istemediği bir şüııhe ile kışlı gözlerile kadına uzun uzun tiği suyun yarısmı, çocuğa iç.irdi. anlatmakta ne fayda olabilirdı' 
sanıılmı.ştı; ıbaktı. Ve titrek ellerile tası yaka- Cemil Kazım, donup lkalımJ4ıtı: (Devamı var) 

ı·ij~&,ukJ 
Tasavvurlar ve 

hakikatler 
Ya:an: 

Prof, H. Siikrü Babaıt 

ff stikbali istedikı.en şeki1"6 
ll yaratmak arzu edenler ~al-

nız bugün peyda olmuş k.iıll' 
;eler değillerdir; her devirde '' 
,ıer asırda biraz kuvvetli rical ıll' 
ur edince dünya mukadderatıııJ 

. ıı veya bu .istikameti vermek .iııtr 
.nişi erdir. 

Faraza Berlinde ecnebi ınatbıt' 
at klübünde Nazizmin PropagaııÖ' 
_.;azırı ve Führerin yakını noıı.tot 
Göebbels bazı yabancı gazete Jllıt' 
.ıabirlerinin suallerine cevapla! 
•ermiştir. Bu cevaplar tccavüzkif• 
tehditkar ve yahut alaycı bir ııı•· 
biyel arzetmediği gibi, gayet aıüP" 
hem ve umumi de değıloır. 
Nazır şu kanan iledir ki Avrnpll'. 

nın yaşama kabılıyet ve kudrelıW. 
haiz bir vahdet halinde teıru:rküıd 
zaruridir. Esasen münakalenin hJI' 
rikutade kolaylaşma.ı böyle bit 
birliğin başlamış olduğunu bıl• 
gösterir. Fakat tabii seyr.nc terk"' 
dilecek olursa bu tekfu.üi ve pcr
çinleuıne çok müşkülat ile tabak· 
kuk eder. Sırf muslihane itiJıiflat· 
la yeni bir tesviye şe!..lioo varı~ 
dığı tarihte misli görülmemiş bil 
vılkıa değildir. Binaenale;ı-b cP 
kuvvetli devletin bu işi üzerine nl· 
ması zarureti vardır. Yalnız ingil· 
tereye karşı kat'i galebe kazanı!· 
madıkça yeni alemin şeklındcP 
bahsetmek mev•imsizdir. Fakat Y"' 
ni esasların dört umdeye istinat "' 
deceği muhakkaktır: 

ı - İktısadl, 2 - Nakdi, 3 - f..5' 
keri, ( - Siyasi. 

Bir İsviçreli gazeteci Alınan)'•· 
nın memleketinin istikbali hakkın· 
daki ta>avvuratının ne olduğuııu 
sorması üzerine nazır demiştır ki: 

•İsviçreyi işgal niyetinde değiliJ. 
Harp zamanında böyle bir vaki• 
tehaddüs etmediğine göre suibtcP 
sonra olınası için hiçbir sebep yok 
tur. Ar~u etseydik kışın bunu ta' 
hakkuk ettirmek çok kolaydı. 1JÖ1t 
haftada bütün Norveci i.tilaya ıııU' 
vafiak olduk. Kuru tefahüro kapıl· 
maksızın diyebilirim ki İsviçrcoıP 
işgali bizim için askeri bir mesele 
bile teşkil etmez. Fakat yapına): 
arzu etmediğimiz için böyle hır b~ 
rekete tevessül etmedik. İsviçre gı: 
bi bir memleketin dahili sisteıııjıll 
değiştirmek için bizce sebep ya~· 
tur. Küçük memleketlerin bakiJll'' 
yetini ilga da etmek isteıniyoru'; 
Fakat ben şahsan şuna kaniinı 1<

1 

İsviçreliler kendi idarelerini de 
Avrupanın diğer kıs.ınılaruuı uY" 
durmak isteyecekler ve bu bapla 
hareket ve teşebbüs bizzat isvW 
ro halkından gelecektir •• 
Diğer taraftan Japonyanın yeııl 

Bedin Sefiri General O ,huna \ol; 
kişe Beobahter gazetesine verJ•~ 
beyanatta Şarki Asyada inkı~ 
etmekte olan vaziyete temas <~.:
rek demiştir ki: 

• Bizim aradığımız müttehit ~• 
daha iyi bir Çin meydana gelir 
mektir. Bu yeni Çin ecnebi devlet· 
!er tarafından istismar edilıniY"' 
cektir ve Japonya ile müşter~ 
menfaatlerinin vikayesi için işbit' 
liği yapacaktır. Almanya nasıl,..,. 
rupada fütuhat istemiyorsa biz 4• 
öylece Çinde fütuhat i'temiyorıı• 
Anglo Sak.son ırkından olan devlet• 
lere karşı hiçbir zaman biz tabrj) 
edici bir &.iyaset tıtkip etmedilı
Maamafih biz kaviyiz ve biçbil' 
şeyden pervamız ve korkuınu• 
yoktur ve zaruri sayacağımızı yaP' 
mıya her an hazırız. Geniş !ı>Y' 
sahasının tanzimi hedefimizdi!'. />' 
merika buna mani olmak istef.1

1 

bu teşebbüsü viihi olacak ve al<iJll 
kalacaktır.• 

·~· General, hpkı Almanyanın "' 
rupada istila ve fütuhat politil>'' 
sı takip etmediği gibi, JaponyııJl1~ 
da Asyada ve Çinde ayni hareiı• 
hattı güttüğünü ifade ediyor. lJil' 
siyasi mizah ve i5tihza şaheseri s•' 
yılabilecek bu sözler Üçüzlü ya):.• 
tın iki uzvunun maksat ''e gayel"' 
rini açıkça göstcrmiye yaraıııak1'; 
dır. Fakat en kuvvetli unsurlaf~
tasavvurları ne olursa olsun b• 1 
katlerin behemehal bu düşüıı•c. ~ 
te intrbak edeceği hiç de JDS~ğ'İ 
değildir. Göebbeh'in bizzat de 

1 
., 

gibi bütün bu projeler Büyük ıır:_ 
·ıırw 

~a1ıyanın kat'i olarak yere serı il' 
'ine bağlıdır. Bu keyfiyet b•" ö· 
tahakkuk etmekten pek uzak ı.ıd, 
rünüyor. Bilhassa Amerikanııı·ıd• 
(yıldırım yardımı) denilen şctlıi l•' 
muaveneti tahakkuk etJniye b~Ş fı) 

mca proje ile hakikat ara5•1' • 
mesafe çok daha uzayacaktır• 



Milli Şefin bir GÜNÜN MESELELERi 
• • • 

·ı ışaretını dı. Bu, faşist lider için öldürücü bir ( y . . . 1 . . h 

b ki
. 1\1 u az zam Ar- darbe olmuştu. enı şıır erın mıza ı 

....... ~------ b•• ••k b e IYOfllZ b Bu sırada Afrika şeytanı Vavel, Yeni şiirlerin mizahını, ben bir 

Bulgaristan 
ınusevileri 

l Veygand . 1 En uyu om-. . navutluk ta u- Eritre, Trablus, Habeşistan ve So- bakkal lisanile yapıyormuşum! (Baş tarafı 1 inci sayfada) 
k.. ı nıali arasında mekik dokuyordu ve B 1 . ,.,ı,. .. ...ı.ı:.. b~ 

1 b a tayyare s 1 datıcı sür'at arasında Tür un 1 tu ı·çı·nde tarı·hı·n Kahire, hergün, Afrikanın her harp unu geaç erınF k~t "'""'6... .AA 

uyanık gözü dört açJlmış, bun- . . İ illi: zaf . mecmua ;ya::uyor, a a genç şaır• 

Mu··stemlekeleri her ıarı dikkat ve hassasiyet ve en ı cephesinden bır. Y~~ ng erı ler, bu.ne kıza.eakları yerde tC§ekı-

1' elef ondan istiıade 
edenıeme?eri istendi 

.. b · ı ta J ki alıp dünyaya bildırıyordu. kür. t l'di.rl y nI .. 
d Atıantı.kte tecru e geniş manada bir ce,aret e - mezar 1 arına . . d e me ı er. a o arın şnr-

t karşı mu.. a- Mussolininin felaketı bununla a , __ . .. b •-•·-' lisanı . . l bl aarruza . kip etmektedir. l\filli Şef em- · · ed l · ua-ın.., a....._. )eI'lDC e &o 

d;r~a, 22 (A.A.) - Stefani ajans~
li l:!ir ıneb'us birçok Yahudilerin in· 
~ ~ Cllsuslarile birlikte çalıştıkları için 

w • • b•Jd"rdi ... çuşuna başlıyor rettig-.i zaman onun emrinde çe- ) } ı·t } kalmadı. Işte şimdi Tep :e enın bici, armutçu, balıkçı lisanile takU. f aa edecegınl l l ~ VO a an 3 yan düşmek üzere olduğundan bahse - sayd.un ne yanacaklardı? Hem bak.. 
_ D N. B.: Nevyork, 22 (A.A.) _ NeVJ'.or Sun ga- lik bir kale olarak göstcı·diği dT r 

Nevyork, 22. (A. AJ ' Led İ>ress'in mu- zetesinin bildirdıı,-ine göre, dunyanın en hedefe koşaca6ız. Milli Şefin } } • 1 ıyor. kal lisanile olsun, çakkal lisanile 
General Veygand, ru Fransız k etli ve en büyük bombardıman tay- bir işaretini bekliyoruz. o işa- e m e e r ı On gün evvel, İtalyan taarruz - olsun, bu gençlerin, benim kendi 

hapirine beyanatta bulun~~ .. ter uvvesı· yakında At.antik uzcrınde tec- . · larının devam ettiği sıralarda, şı'ır' lerı"le .... ı,. .. etmenıden memnun 
Ai .k M eşal Petaın'ın gos - yar . akt B Doug rettir ki dünyaya asıl kiırun nı- Y b., ... l,lrl b' r-a 

rı asının ar . h türlü taar- rübe uçuşlarına başlıyac ır. u, - zam verecen-ı·nı' go"stcrecektir. azan : """ <Düş ya Tepedelen!• ~ ı. ır. j olmalar• bundan dolayı adeta ii~ 
diği yoldan gideceğıni ve er . l b 19 Douglas b _ 10 tipinde 82 • t> r 1 ti .., 

M .. temleke ımpara- as - H d . d bugun·· • • • • makale yazmak aklıma gelmış . tı'har etmelerı· liuını gelmez mi? 

'hııdi!enn bundan sonra telefonlardan 
tacı . . . · ..,., e etmelerinin menedilm.esuu ıs

ruza karşı Fransız us da bu tonluk bir tnyyaerdir ve 18 tonluk bom- er zaman an zıya e ~~ızamettın Nazif il 
- C> ~orluğunu müdafaı:- ~tmek ka,rarUl ba h.amulesilc Amerikad:ın Avrupaya g~- daha çok hazırız. :' J Ak Ue.mb in_1üçb~ukçuk asır yaşadığkı ~u Matbuatta yirmi beş, otuz yıldır F • k • l~uğunu söylemıştır. m kanunu debilecek ve hiç yere inmeden Am.erı- EDİRNEDE BlR KONFERANS 1 - • as~ ~le ır onuşma !apma .ıs- kalem sallıyan ve salt kendi eme-r a ll Sa ya 1 1 Ingiltereye ':apılacak {~ir suale ce- kaya dönebilecektir. Edirne 22 (A.A.) ~ Bugün saat . ? 1 t:mıştım .. F~at he~~esıo :ealıst, . kendi kudreti ile kell1iini tam-

·~ıl4tlr. 

• hakkında kendisıne soru an dı Ne beklenıyordu, ne oldu···· AL superrealıst ultra superrealıst ge- yı, . k 
'h h h b t G 1 Veygand bu yar - 15 de Edırn· e Halkevı'nde P;irti U- ı · t · · ı · - ' tan -.c memlekette binlerce o u-
y anur u u a vap olarak encra. . . .. e- H h b. - manların Bu garıs ana gırış en a çindiği bir devirde Romantizme dal b 1 '---= ib' b' 

t 4:° mm Fransız Afrilc:ısın~alti v~zıy~~- ava ar J mumi İdare Hey'eti azasınd .. u Ma- kcbinde Dedeağacın, Selaniğin yıl- makJa gu .. lünç sayılmakian çekin - ;yucusu u uuan ~m g ı ır e-
ngılı"z}er vapurların rinde müessir olm.ıyacagını, ç~ •. . raş Meb'usu Hasan Reşid Tankut, dırım sür'atile zaptedileceğini sa - . tı· mektarın a.rasıra gençlerle şak~· sız kıtaatı tarafından himaye edileceguıı (Baş tarah 1 inci sayfada) ld T al 

1 
_ mış m. . . laşı11as'- yazılarında 0·· 1--a da bıı . ı evin salon ve sokağını do uran k la lıkl es yaya u a d l 1 b b d .., ~ geçmesine beyan etmişti.r Başka bcanbardıman tayy.. are e - nan ve o Y • a Fakat Tepe e en, ga ı a ız en ki . b b' . d .;;.;ı 

kesif bir dinleyici karşısında dün- - ı. Al f k larınm Ama- mov vcrmesı az, uz ır ış eı:;u· 
h.. u·· s a d e e t t •. ı e r . • • 1 ı r•mız' Os .. ende doklarına hucum et- şaCUA man ır a "mir veya nasihat, yahud dostane dir B nd k . -•- ka .,, M h ye nazır ~ ..,,a ahvali mevzulu konferansını dl kt ki y ordusunu ar . e e yazaca , çızec~, şa 
Vaş . Ame- acar .arıcı .. .. ınişlerdir. Bu harek~t~ ~ştir~ ~en ~erdi. vu u a unan I İt l = hir iltimas almadan dü.şmiyecek. edecek mevzu mu yok sanki? Ka· 
~"h lllgto.n,_ 22 (A. A.) -:- _ofi. .

1 

M"• "ht donuyor t yYarelerimizden ıkısı uslerıne kadan vurmasını bek eyen ayan Şunu biran evvel yapıversem bari. b b d k' 1 d 
Vti:'' liarıcıye nazır muavıru Summe. unı en ~. . . Hatip harici tehlikenin Balka~l~a lar, ne umu;orlardı ne buldular1 ~hat . en e. 1 arusıra on ara 1 

~...., .\rnerikan hükümelliı.in yaplıgı stetani' Maca- donmemı.şlerdır. . . inerek hududa yaklastığını t .ıldrr- y harbı başladıg· ı gu .. nden - . . .. hır pa)e verıyor, onlar hakkında-
''l> rn · Münib, 22 (A. A.) - · n·· gu'ndu··z düşman gemılerıne · • · · 1 unan Şımdı hernun cephelerden Mus- ki uf kt f k ı ı k ndil"'r· ll:ıiı. Ucibincc iki Fransız ticaret ge- d ssi bu sabah un dikten sonra Mihver devletJerının 'b . ktikleri sayısız mihnetlere ... ' n .. .. .. •. a c e yazı arım a e ... ı-

t <llin hububatla yüklü olarak Marsil- ristan hariciye nazın Bor 0 
' Naz.ır karşı yapılan hava harekatı esna- . h t erı, çe . solınıyı sahsen duşundurecek, mu- · b" ı k 8 tanıtın•" o-

•}as . . . .. ' Mün.hten ayrılmıştır. maksat ve gayesı hakkında ıza a k b ·ı fak bir zafer neş'esı . . .. .. nı m erce o uyucum &._. 
l;ı~d...,,~r~cstç.! gitmeleri icın Ingıliz __ m':1-

1
saat 10 da . ~ on Ribben- sında bir bombardıman tayyare • dl mu a ı en u . teessır edecek bır suru haber al ı S d ·· t l'k b fık 

~ı,.is "'lnı alıru11 olduğunu Fransız bcyük istasyonda ruırıcıye nazın v . Bel,..ika sahilleri açıklarında vermiş, misakı milli ile .hudı.ı an- tatmak imkanını bulam.ıyan Ital - maktayız. Faraza Amcazadesi vey~ ! uyorum.k d ~urlara akus de.lı . azı . -
S~bHenri Ha:>oe c bıldirıniştir. 1 trop askerl ve mülld bi..rçok zevat tara- mız " ·1 . . refakatinde sey- mış topraklarımızdan bır karışına anlara Mussolininin çaldığı son ~ . . . . 1 racı ar a aş ın, en • erme yap-

•ı. ~t mıntaka balkının beklediği 14 , tır harp gemı erının d" . d 1 rsa ol - y d 'd' yegenlcrı esır edılmektedir. Faraza tıkları pek insafsızca hücumlara 
~·ı ı f d ğurlanroış bom ve unyanın r.eresın e o u vem borusu <Alman yar ımı• ı ı. k b d b' k d 1 .. 

.ıı rı~ bugday ve unun emniyetle nakli ın an u ~ reden bir petrol vapurunu - . . t·kı·ı· . t "h <.decek • . t d'kl · ıa ra asın an ır a ın yara an - karşı da onları mudafaaya kallu-
lıız . h . ı . t" sun ıs ı a ımıze eveccu Almanlar Romanyayı ıs e ı en f f ·st rt' . . .1 . . . . . 

ltıı.., urnı.u !ormalıtelerın mu arıp k h b• bardıman etmış ır. h t .. .. .11 t k lamağa I 1 . t mış, araza a.~ pa ısının ı erı yordum. Şimdi bırı gelse de bana 
bı/8'.~~rirı umuml muvafa_ ka.tı .ile se_ri Afrı· a ar 1 Sahı'l muhafaza teşkilatına men- er ecavuzu mı e çe arşı şekle soktuktan sonra Bu garıs a- l nl . .J -b. k k . l k . . ... h b 1 d - .. le niştir kl gc e erınucn ır ço aragum e - dese ki• 
ltı~lt~te tamaınlanacagı ümit edil- . . f d ., sup tayyareler düşmana karşı mu- aMz1:llA uSuf~ ubguı:m~k soylt ·, ın a~ nı geçip Rodoplara dayanacahcliatrl • liler ölmekte veya kaybolmakta - - N~e gerek be adam, ış· in mi 

. (Baş ta~ab 1 ıncı ~ay a a tad harekata devam ctmisler ve bu . ı ı e ın eşıncı uru a_, dı ve oradan Yunanlılara te er dır 
C b b'da d N c1lış nutkundan aldığı cümle_lerl~ savuracaklar; · yok senin, okuyurulannm kaıfası-

A •k diğini bildirme'ttedir. ara u . harekattan biri esna~ın a orveç d h ld ·1 · t hlikeyı Bu hale bakarak, imparatorluk nı, ara-;ua böyle çocuk oyuncakla· 
merı a bulunan 800 kişilik İtalyan garnı - sahilleri i.Çıkların. da ıa. şe v_apurla - a a evve en sezı mış .e - Bu harbi kesiniz! ı., 1 1 . d karşılamak için nasıl tedbırler a - . eli At" bu emri ü ya arının ilk zaferi olarak gös- rile şişireceğine, senin balıkçı Ha-

lit- (Baş tarafı 1 inci sayfada) zonu, tesli.ro olmuştur. rına hücum etmışlerdı.r. Egersun - lındığını ve tercih edilen İngiliz it- Dıyece~~r ~e ına terilen Arnavudluk, Mussolininin çiğin ağzından, hiç olmazsa veıni, 
ı.-. ~ilt . 'hti lan bü ı· T ve Avustralva kıt'aları ta- daki dalgakıran bombardıman e - t'fak ge i b' h içi--de an- dinlemcdıgı takdirde Alınan fırka- ve i. talyan faşizminin bir tabutu J kafiyesi, üslubu. ahengi yerinde 
..,ıı. vap .... erl erun lnı y~;in~ la ak- --~~gdı ız zaptedilen ·carabub Bar- dı'lmiş ve N orver'te bir hava lima- ı mı n ş ır vuzu - h'' kl di ,,_ ~ arı ya ız o r r<ilJ..lı an latan konferansçı, İngiliz itt:fakına ları ucuma geçece er . . . halini almaktadır denilebilir. Ve manzuıme)er ya~ım da karilerini 
''tttıAi.ı_ 1 __ 1_ alı, İn ilt ı· . , 150 mı'l cenubunda kaindır. nına ait motorbotlarla bir bina ı ~ ~ A4lllıam • g erey dıa nın .. t . t t 1 t r sadık olduğu.muzu ve sonun:ı ka - l\lmanlar, R~manyay~, gerı en - Almanyanın kımıldamadığına ba - daha memnun etsen olınu mı! 
~ nJsıf kür~inde Atlas ısularlıll- İngilizler Bingazi mınt~asını z:p- mitral~?z 8 eşme u ~~~ dar sadık kalacağ'ımızı tebarüz et - ni tehdit edemıyecek bır hal~ so - kılırsa bu tabutta müsavi müttefik Benim lisanım bakkal lisanı imiş, 
~t geçeıcek bütün vapurlara refa- etmek işiyle me~gul iken c; 1~ İNGILTE1iıt~~ tirmiş, çok sevdiğimiz sulhü ihlal kabildiler. Tuna boylarındakı or_ - olmak hülyasının cesedini de gör. hay tuzlayım da sizi, kakmayın 
~t~~ek gi:bi ağır vazifeden de, bub'a karşı har~katta bulunm ~ _ Lo d 

22 
(AA.) _ İngiliz hava edecek tecavüzlere karşı ve vak - dularını Hodoplara uıa.-tıracak mu- mek kabildir. e mi? Sizin bir düzincniz bir araya 

"<q"'°1alıyız.. zumlu gör.memışler ve b~ ~ınt . a. n :a. ··v·. tinde nasıl hazırlandığımızı bütün saadeyi ve yardımı Sofyadan ala. Evet bir tabut ki Mihver ortak· gelse, benim yazdığım tek bir fık. 
htiCaıeteler kafileler me;elesi.nin harf ke.,if ınüfrezelermın daımı nezaretının teblıgı. . · dünyaya isbat edeceğimizi si:yıe • bildiler ve satvetlerini bir koldan !lığını, Mussoliniyi ve İtalyan im - rayı bile doğru dürüst becerebilir 
~ ttuı te.fe~uatile resmi mahfiller- rontr~lü altında bulundurmayı ter 1 Gece, düşmanın hava . f~alıye~ı, miştiT. Menliğe, bir koldan Kocamusu:fa - paratorluk hülyalarını hamil ola - mi acaba? 
l{i .tebkik edilmekte olduğunu .bil- cih e lemislerdi. lngilterenin cenu~u ~rbı~~de b_~r Dinleyicilerin taşkın teL.<türatı paşaya çenı:?elledikleri anda Atına- rak tarihin mezarlıklarına yollan- Oanan Cemal Kaygılı 
!)ırıyorlar U · t itibarile y t HAREKAT şehir üzerine tevcih edılmıstır. H~- içinde hatip sbzünü çok kudretli ya, hazan gülümsiyerek hazan kaş maktadır ve başucuna konacak çe-
~'-~buat katile.::;ı~~~ ingil· ASKER .. A cunılara, gün~şin batmasından bı- kahraman fedakar ordumuza ve ratarak temayüllerini ihsas etmeğe lenkler arasında Naziler Almanya. 

r .. ere "17.,,.,,ı._ """''n·da ilk Londra 22 {A.A.) - B_ ugun. . ~~la- raz sonra bac:ılanmış ve gece yarı -
(Ankara haberleri J 

Ticaret ofisinin 
kadrosu 

~ ,, ....... .um progr_.._..~ ildirilcli- e milli deha ve birliğin timsali olan başladılar. ı:ının kordelasını taşıvanlar da bu-
~i~ ınerhale teşkil edeceğine hiyetli mahfillerde b .. gın sından biraz sonraya kadar ~evıu:n Milli Şefimizle yenilmez bic millet Roma, Alınan ordularının sey - lunacağı anlaşılmaktadır . 

. gÖtiinmektedir. göre, Kere~ etrafında hucumlar v~ .,dilmiştir. Hür.um, ol~ukça agır bır olduğumuzu ifade etmiş ve .-özle - rini yakından takip ediyordu. Mus 
,~"~i.tı.gto.n, 22 (A.A.) - Ödünç mukabil hucumlar dev~ e~ek der-ecede olmuştur. Bır çok yangın rine şu cümle ile nihayet v<anniş - solini zamanın geldiğini sandı. Ar-
~~~ ve kiralama kanunun.un tedir. Bu harekat ~)k çetın bır a - cıkmıştır. tir: navudluğa yeni kuvvetler sevket -
~b~k Sa.filıalarma geçildikçe, ln- razi üzerinde .cer~y~n e:mekte ve Gelecek varsa göreceği de var - ti. Ordunun maneviyatını düzelt -
~~reye gönderilecek Ilı~ malze-\derhal bir .netıce ıstihsali beklen - Yugosla V dır. mek için faşist partinin ileri gelen-
,~~ b.amulelerini Amerikan h8:11' memektedir. _ .... - --·'"' '"' - • - • • terinden çoğunu cepheye gönder -

~~tinin refakatind~ Atl~ntik- Doğu habeşistanda, Jijiga'dan ge ordusu Moskova BÜ- di. Kızını, ailesine mensup bazı ba-
l'tq.t!t V-lt~tımek meselesı de ·hır. za- len ve Harı.teisa'vı zanteden kuv • yanları Kızılsalibe hemşire yazdır-
~ halini a~~ktadJr. Amerikan vetlerimiz ileri hareketlerine de - (Baş tarab 1 inci 9ayfad 1 ) •• k E ı ç i m iz dı. Oğullarına, damadına mensup 
1'4ıı ~leri cAtlantik muibar~bele- \ı'am ediyorlar. Bu kuvvetlerin sim tı Senat.o azasının evvelki akşam YU oldukları hava filolarına iltihak 
~f!~~ ~Üıh.im sütunlar ta:hsıs et- di Berbera'dan ıtelen kuvvetlerle nazJI"lar meclisi tarafından dış si- emrini verdi. Ve bütün bunlar İ -
(~iıı·edi.r. Kafilelere refakat m~ t mas tesis etmicı olması muhte - yaset hakkın:ia alın.an ıkarar~ı Hariciye Komiser talyan gazeteleri tarafından halka 
~tı ın tnünakaşası benÜZ Amerı- e . tasvip etmediklerini gösterm~ ıçın J •• ... t.. bildirildi. Efkan umumiye Yuna • 
~- tn e&aslı bir tıare'kette buluna- meldir. istila ettikleri bilıdirilmektedir. Ve- miıa vİnİ İ e goruş U nistanı imha edecek bir nevi Mih-
~tı.ı. tahmin ettirec~· kadar iler- HABEC.İST~~~m rilen maltlmata göre bunlar .müs.- Mosk-0va, 22 (A.A.) - cReuter. ver Ehlisalibinin teşekkül etmiş ol-
f~t eıtıi§se de ortada buna muhale- BOMBARD ta.kil demokrat ve çiftçi partileri- Bugün öğrenildiğine göre, Tür- duğuna inandırıldı. Hatta buna 
~t~ed.en de yoktur. Kahire 22 (A.A.) - O~taşarkta: ne mensllpturlar. Bu partinin ka- kiye Büyük Elçisi Ali Haydar Ak- herkeste:ı önce bizzat Mussolini i-
~ ~RSİTE REKTÖRÜN'E ki İngiliz hava k~:_rvetlerı umumı binedeki müm~illeri de dün isti- tay dün akşam Hariciye Komiser nandı ve Çezar, sarayını terketti, 

CöaE AMERiKA. HARBE karargaııınm tebligi: fa etmişlerdi Muavini Viçinski ile bir görüşme yaverleri ile ve parlak bir 'harp hey 
GİRECEK Sudan'da Tokarda b~ rd?sman ORDU ANLAŞMIYA M.ANiİ yapmıştır. ~ti ile birlikte Arnavudluğa ı;(eldi. 

'l.' 'd Tokarda bır duşman OLACAK FranSlZ - Alman harbine, Fran -
~A"- atn.l?S-ı (Florida) ~ (A.A.) - . ~u~an a Nevyol'k, ı:,ı (A.A.) - Reuter: Zvetkoviç'in riyasetinde Hıırvat li- sız ordusunun ~ütün m~aveme~ -
ı.""' 1~~ Ü · · · ektö' ·· J """" muştur. N k T' ''"' gazetesinin ıbel- N M ı · k ld y b d aı1'11'1ekle I .'(()rj_ nıversıtesı r ru am..., K de ve civarında evyor ım,.., deri Maçek, Hariciye azın ar-- en ırı ıgı ır an a. ,,,-~.. . -
~~~J> .~eıbelere hıtap ederek ulEritredeÜcme:nmevzileri dün ye- grat muhaıbiri bildiriyor: . . koviç, üç Hırvat, altı Sırp, ·bir de talyayı ~e dere.ce .~~ı~ati.k bır ha-

t....... SOylemiştir: b una~ u.. :- bava kuvvetlerine Çü~i partisini .~<iare ~~nlerm Sloven Nazıırının iştirak.ile yaıpılan lıe soktugunu bildıgı ıçın, İtalyan 
tlı•sı- \ra.şirıgton'da yaptnğınn te- niden Ingılız 

1 
. şiddetli bir teyit ettiklerine gore partinin, Yu- toplantı.da üç Sırp Nazırı bu anlaş-ı1ideri bu sefer Alınanlara tekad -

'! ka<ll'daı:ı. SQnra hasıl ettiğim şah- mensup tavv~re er~ r Bundan baş goslavyanın M.oı:ııokovadaki elçisi mayı tkabul etmemiş ve isti.fa et- düm etmek istedi. Her n~ pa~asına 
llı?a. tıaate göre iki aya kaıdar Av- ·;,,~una ~1.1r~~ 1 ·bardıman e - olwp Be1graıda gelmekte .. ol~ şe(i mi.şlertlir. Kral Naı'bi Prens Pol, olursa olsun, cüz'i, anevzıi b:X- m~
~~ hari>ine ve Atlantik mu- ka bir demıryo u ~ om bnıştır Gavriloviç Yuıgoolavya Uçlu P~- ıbu ~tifaları evvela ka-bul etmemiş, vaffakiyet kazanmak karan ile hu. 
~~ine filen iştiraık edeceğiz. 'ilerek hasara ugratı • . . ta girmek üzere hatta tadil edilin~ fakat nazırların ısrarları karşısın- cmn emri verdi. 
r'.~ e~i.kan. tnilleti Ruz.velt'in attığı Daha cenupta, ~vY~ler~ bir muahede metni imza etse daih.i da ~bul etmek medburiyetinde · Bu bedbaht İtalyan gençleri, ce
~. ~.~uı izi üzerinde yürüyecek- Assab'a taarruz etmı~ler.Jir. ~et- istifa edeceğini söylemiştir. kalmıştır. Yugoslavya, kabinesinin birle, şiddetle, ölüm.le tehdit edi -
ııtilt ~n. vatandaşların vazifesi depoları ·başlıca hedeflen teşkil Halk arasındaki umuımi kanaate ekseriyet kararile bir anlaşma im- ıerek sarp Arnavudluk dağlannda-
li ın:reye yardım etmek için ımil- mi tir göre ordu hükUmetin ~anyaya zalamak üzeredir ve yakında nazır- ki Yunan tahkimatına taarruz et -
tq.alt l.ldataanın inkişafı.na filen iş- ~ b. _.;..+-anda Adis - Abeba ile ardım etmek için yapacagı her te- lar Almanyaya gideceklerdir. An- tirildi. Yüz elli bin kişi ile on dört 

etnıek.t' a e.,....,-· ki dean;.,.,,oluna y bb;;.,,ün önüne geçece!t ve Yugoo.. ıl..l.w b.ftı.ı .. -..ı..ı...: h tte 1 
~ ır.. n· d trasında ·~.J şe . ....., . d laşmıya. va:. wıgı · a.ıuuııJ~ ~- gün devamlı bir sure . yapı an 

~ıı.d:\>;><>r.k, 22 (A.A.) - Vaşinıg- ıredau muvaffakiyetli bir taar. l vyaya hücum edilıdiği takdir e, 'berleri Ingılız kaynakları tekz11p bu hücwnların en ufak bır faydası 
ı.f,, "-tı. a1._ lgrafl .. h" >on erece ,!;pq•ler ve in.ı:rilizler barehar o.~.- Lo d d 'kalb. d ıı;'""l "1!Ilan te ara gore, u- ~ niredau istasvonu- .1.uı..l\. •-<o etmektedir. n ra ra yosu, ı- olmadı. İtalyan ordusu mevcu u • 
~iııcı.:t ~~ önümii2.deki 18 ay '"UZ :11pmu · mbalar aılmı.ş ve sun veya olmasın Almanlarla mu- nedeki buJırnn do~a~ile bu h~US- nun yüzde kırkını kaybet~i. .Bu hü.. 
~Yy İn~iltereye 20 bin muharebe na hır çok . bo sında hare- cadele edecektir. İS. İSTİFA taki ım..üzakerelerın ınkıtaa ugra- 'cumlar esnasında Mussolını, her -
~ıt .<ltesı vermeyi istihdaf eden Awash ile Dıredaua ara MOSKOVA ELÇ 1 A.~11111, üç uzvu eksilen._ka'bine ta- hangı· bir İtalyan fırkasından bir 
~ •stih.s 1 ·· tren muvaffa- ETr1 u.ı.ı.-; tı tıla a planı hazırlamışlardır. ket halinde olan uç _ ft mamlandıktan sorı:a my~z~ker~le.re zafer rapcru arayacak yerde, ku -
"~kir :n -trı.uciıbince ödünç verme kiyetli mitralyöz ateşine tutulmu~ Bern, 22 (A.A.) - cOfi arısıız tekrar devam edılecegını b:ldır- lağı girişte hep Berlinin konuşma-
~~!Ql aa~ kanununa tevfikan ~ur Yol üzerindeki motörlü nakli- ajansı•: . . . mektedir. Yugoslavy.anın .~ihver smı bekliyordu. Berlin konuşsun ve 
l:ıı.arı. ta gır \re yar.ıı ağır bombardı- · 

1 
da hücuma uğramış - :Moskovadan Isvııçre telgraf aJan- resmen iltiıhak etmıyeceğını Al- Menlikteki kuvvetler Vardar on· 

ltıy" ~a.resi olmak üzere 10.700 re vasıta arı 6Jlla bildiriliyor: man kaynakları da teslim etmekte- · · 
b,.J<lte u ,_ 1--·b·-1" d tır alUınata göre, Yugıoslav- 1 go·· y 1 sına msın ..• 
• vl!l . .e 11.\.anunun AA Ui1un en . takasında bir Bazı m . . . . dir. Bu an aşmıya re ugos av Bu, beyhude bir intizar oldu. Al 

~~ileıı ltı;gıltere tarafından sipariş Biyo Kab~ba ·t ~~z ateşine ıu - yanın Moskov~ ~lçı.-:ı Gavrilovıç tıopra-klarından as'ker geçirmek man sübaylan Sofya barlarında şa.. 
ttt. 9.(}()() tayyare in~ edilecek- benzin bendi mı ra Y istilasını vermıştır. . . mevzuu bahsolmadığı da bil.diril- -..J· 1 

* Tepedelenin sukutu bir çok ba -
kımlardan mühim olacaktır: 

1 - Tepedelen, gayet yüksek, 
kartal yuvası tepelerle dolu, sarp 
bir mıntakad1r. 

2 - Tepedelenin sukutundan son 
ra İtalyanın Avlonyaya veda ede
ceği muhakkaktır. 

3 - Tepedelendi?n çekilen İtal -
van kuvvetlerinin Beratı müdafaa 
Ptmelerine de imkan yoktur. 

4 - Tepedelenin sukutundan son 
ra, İtalyanın pek kıskanç olduğu 
Arnavudluk petrol havzasının Yu
nanistan tarafından zaptına inti • 
zar edebiliriz. 

Niza:mettin Nazif 

Ankar11, 22 (İkdam muhabirin. 
den) - Ticaret Ofisinin Hey'eti 
Vekilece tasdik edilen kadrosunda 
bir umum müdürle 2. umum müdür 
muavini, 4 müdür ve müteaddit 
kontrolör müdür muavini, şef ve 
--cmurlar bulunmaktad.u:. 

ihracat beyannameleri 
An.kara, 22 (İkdam muhabirin. 

den) - Maliye Vekaletince yap>
lan bir tamimde ecnebi memleket
lere ihraç edilen mamul.ita mah
sus beyannamelerin ne suretle ha
zırlanacağı alikadarlara bildiril
~tir. 

Maliye Vekaletinden 
Dantelsiz bir kuruşlukların tedavülden 

kaldırılması hakkında ilan 
Dantelsiz bir kuruşluklann ,.erine dantelli bir kunıtluklar darp 

ve piyasaya kafi miktarda çıkanlıru.ş olduğundan dantelsiz bir kuruş. 
luklann 31 Mart 941 tarihinden aonrıt tedavülden kaldınlmıuı karar
lııştınlmıştır. 

Dantelsiz bir kuru$luklar 1 Nisan 941 tarihinden itibaren artık tedavili 
etmiyccek ve bu tarihten itibaren ancak bir sene müddetle yalııız. mal 
sandıklarile Cüm.huriyet Merkez. Bankası eubelerince ve Cümhuriyet 
Merkez Bankası şubesi bulunmı1an 7erlerde Ziraat Bankası şubele
rince kabul edilebilecektir. 

Elinde dantelsiz bir kuruşluk bulunanların bunlan mal sandıkla
rile Cümhuriyet Merke.:ıı ve Zirut Bankalan ıubelerloe tebdil ettirme-
leri ilAn olunur. lG035 - 12523) 

*s OM ER Sineması 
Bariıa; ~ 90-, net'ell, arif ye 1911'rim11 1ıtt fthn Wn1.ba edJ,-or: 

MELVYN DOUGLAS-JOAN BLONDELL 

Güzel Kızlar Parise 
Fransızca sözlü filmini ~ göliinüz. ~- . ı.nPılmıştır (AA ) Kral Naiıbı 1 rap a""ırıyorlar, dan_ s t"Uıyor aı_· ve 

~~ı~h tulmu~ ve yangın ç~ . ·h Belgrat, 22 · · - İ mektedir. \<. 
il "' <l i . b • Afrıka a- p ul, dün öğleden sonra n- ) . Roma radyosunu dınlerken mus • 

tiJcı. ~.Yet tar bir membadan ibil- Ayni zamanda cenu ı 1 Prens a . Eı,,. .1 . . kabul Belgra.:i 22 {A.A. - Ofı: Sov - tehzi müstehzi gülümsüyorlardı. 
ı. lğın 1 nsup ayyare er ·ı· ve .Amerikan "'sı erını . . . B 1 d 1 . . L . 

İIAveten: Fevkalade halihazır manzaralarını ı&teren 2 film: Atinada. 
Bay Metaksaa'm cenaze merasimi, Afrika harbi, Bingazirıin zaptı vesaire 

Bu giliı saat 11 de tenzilAUı matine. ~tıt111 e göre orta mosafe er va kuvvetlerine roe gı ız vetler Birlığının e gra e çısı av Nihayet, dayanamadı. Tayyaresı-
lrı1ıı-ı-ı:ı 'lrı.iisrut avcı tayyarelerinin pike ucuşları yaparak Hararda ~ etmiştir. E VE ALEYHTE rcntiev, Moskovadan avdetini mü- ne bindi, tekrar sarıı.yın.a kapan -
~ "-leler-ı 1n dı an etmış LEHD Z RLAR teakib, Yugoslav hariciye nazırı 
~~b· e ~~~ ~1 ~rlh~cl~~~arm OUN~I · ·1 b' 6 -----------------------------
ltıda ~ hava yıolunun tesisi hak- l mitralyöz ateşine tutmuş - Ank ra 22 (Radyo Gazetesi) - Cincar - Markovıç ı e uzun ır g -
~~~~~~~~~l&dftfüş~ff~~~ a, h~~~~~~~~~~ ,~••••••••••••••••••••••••••••••-••--••••, 
ll! ·b· §ahıtlerin zannına göre böy- ar ır. t isabetler kaydedılıniş- Y.~gosl~:~ aolmama'kla fbera- İyi haber a1an m~fillerdeki ka- •• Bq döndürücü. - Müth.i.s - Reyecanıı. muazzam sanneıede 
1 ıı: ~·u.ı t onuna· am bombardı - nuz ay tt muhtelif kay- naate göre Lavrentıev, Yugoslav· B U G U N herkesi alfıkadar eden meraklı mevzuu ııe 
ı.~ '>'ateı esis edildiği takdirde Bir düşman avcısı ber Belgra aln veh ıı...-lere go"re Al- lara, yaba~cı kıt'alann memleket- .. E K 
"atı ı-.· er Yarı yola kadar Ameri- · . izi önlemeğe te - naJtlardan ge en a"ucı . .. d tm J p 
~~ktı:ıl<>tları tarafından .ı:ro··t:~...::1e- man.t. ayyart ~ıe,:ımde a~ır hasara uğ- fınd Yugoslavyanm lerinden gecmesıne musaa e e e-

, "' w w. s~ " manya tara an . .. • n .. l" pakta iltihakı tav- ATEŞ BULUTLARI ~e . "ebbus e mı.ş .~ . .. üştür. Urso Ü 1ü Pakta girmesi teklif, mulkı n;ek şar ı e. u~ u 
Joı.ıı "Y'<ltk, 22 (A.A.) - Nevyork ratılmış ve _puskürt~ iki trene ıainamiyetinin maıhfuziyeti de te- sıye.:ylemıştır. İn •ıt . Bel-
~ °llal Qf CQ d iryolu ıstasvonun a ınd . ·im~..ti .. Yugoslavya buna Dıger taraftan, gı erenın 

~ı ~l~hi e . mm.erce yazllJIOT: :mılan bomba hücumu esnas a mın e~ı ~~~. tluk ve saMİırrnaz- grad elçfai Sir Ronald Campbell ile 
,, l<lıı-u<iı!g~ .th denız kaynaklarından y p . "'"-'tler ka·..ı.odilmistir. mukabil, ~ır dalos a rıza g~ ..... - Amerika Birleşik devletlerinin Bel 
"ily ıne göre Bü ü.k Britan- tam ısal.JÇ ;y-..- a - tık paktı ımz amııy UI:>~..... • • .. 

~lira 5() Vapur b~ek . . t' Gondar'da askeri kamplara y . tir Uzun gö~elerden sonra rrrad elçısı, dun, Yugoslav b~ve -ı 
'ı-~t vaPUrlaı::uı.verde ..A..al lılroçın ulı: 1 bir hücum esnasında ervk mıştl n. ihala mal&n olmıyan bir \kili Tsvetkoviç tarafından kabul e- L 
l ı halck a em e n pı an mda yan· şar a kil 'lmi t' -. 
~l'tıasl ıırı.daki pianların. hazır· depolan ve binalar aras · anl~mıya varıl.mıştır. Başve dı ş ır. 

tanıaımıanıttııştıır. . gınlar çıkarılmı~tır 

Sinemasında 

Amerikada müth~ bir iftira ile haksız hüküm yiyen bir adamın Wyler fuperti.ci macerası 

Ro~=~de EDVARD G. ROBINSON - RUTH HUSSEY 
Aynı:a ilO.ve olıı.rak: En son Foks dünya havadisleri ve müthiş harp sahnelerini gösteren 

Hususi harp haw.dlsleri gazetesi bugün saat 11 de tenzilAtlı matine 

• 



SAT.FA- il 

Yugoslavya Arnavutlukta 
•h l f Atina 22 (A.A.) - Yunan dahill 

mı v er ara ına emniyet nezaretinin dün alqam.Jti 

k 
tebliği: a y ffi l Ş t } r Düşman hava kuvvetleri, Preve-

(Baı tarafı 1 inci sayfada) zeyi bombardıman etmiştir. Bir iş- ~'\\DARA 
\ ,HAYAT YARIŞININ 

DİREKSİYONUDUR 
ne yaman muharip okluklarını Bil· ~~=~ür. Binalarda pek az hasar 

yük Harpte Almanlara, Avu5tur- Sakız ve Midilli adaları mınta • ---yalılua, Macarlara ve Bulgarlara kalanna da bombalar atılmı~tır. '"' 
karşı is bat etmiş olan bir milyon Bir miktar ölü ve yaralı vardır. Ha. ~!!'li;ı:;:;;:;;;s;o=;;;!S5!111--i=W!!.,,~ 
asker seferber etmekte idi. Bu or-

sar ehemmiyetsizdir. 
duyu Alman ordusunun sağ yanın- MUSSOLİNİ KUMANDANLARI 
da ve gerilerinde bırakıp Yunanis- DEGİŞTİRECEKMİŞ 
tana girmek, Alman ordusunun Atina 22 (A.A.) ..,- Röyter: 
sevkulceyşi emniyeti bakımından, - Yunan matbuat nazırının Atina 
göze aldırılamıyacak bir tehlike radyosu tarafından taminı edilen 
teşkil ederdi. Almanların, rahat beyanatına go""re r't 1 ' 1 · ı· h y · edebil· , a yan es:r en 
ra at. . ıınanıstana taarruz Mussolininin Arnavudluktaki kuv-

T. iŞ BANKASI ""\ 
Küçük tasarruf 

hesaplara 
ınek ıçın, Yugoslavya tarafından ı / 
t . 1 . im 1 v Yu vet er başkumandanlığında mWıim 
amamıy e emın o a an e - d ,;, · fk · 

nanistana girdikleri zaman Yugos- egış ~kler yap_mak t~avvı:run • 
lav ordusunu kendilerini arkadan da oldugunu teyıd etmışlerdır. 1941 İkramiye planı 
vur yacak 'bir hale sokmaları ıa-ı Atina radyo,;unun ilaveten bildir. 
bm~~

1

Fakat, Almanların bu em- diğine göre, İtalyanlar artık başku-, 
niyeti tam olarak elde edebilme-) mandan gene~al Cava~le~o'dan hah 
leri için, Romanyaya, Bulgaristana setmemektedırler. 11 ınc: ordu ku
olduğu gibi Yugoslavyaya da gir- ~~dandı g1e~eral ?elodis.~ nu~ baş • 
ıneleri icap etmektedir; ta ki Yu- "."'man _an ıga t~_Yın e mesuıe in
goslavlara kmııldamak imkinı kal- tızar edılmekteııır. 

KEŞİDELER : 4 Şııbn~ 2 Mayı.s, 

1 Agustos, S İk in ci leşrin 
iarihlerinde yapılır. 

1941 İkramiyeleri 

. 1 aaet 2000 Lir-dlık 
3 " 1000 ,,. 

= 2ooo~Ura 
== 3()00- .. = lMO- n 

= 2000.- " 

2 ., '150 " aııuın. Nazır, merkez cephesinde alınan 

Almanlara, sağ yanlarından ve :sir!er arasınd~ ~ussolininin ye - 1 : : = 2000,- n 

gerilerinden taarruz etmiyecekle- gem yarbay dcııe;,~'nun da bulun - ! 35 ,, ıo& • = 3500- ,, 

500 .. 
250 .. 

rine dair her tlirlü teminatı ver- duğunu leyi e ıştir • ·ı 80 • GO ., = ~ooo_ ,, 
nıiye razı olan Yugoslavyanın Al- İTALY AN HEZTh".ETİ 300 " :ı.o • = 8000~ • 

nıan ordusunun kendi topraklarına Atina 22 (A.A.) - Yunan resmi \~------------' 
girmesine rıza gösterm~yişidir ki sözcüsü, dün akşam harekat hak -
müzakereleri uzatmıştır, Alman kında aşağıdaki tafsilatı vermiş - lngiliz istihbarat 
diplomasisi, birinci hamleyi boşa tir; . 
sıkaran Yugoslavyayı, şimdi aca• _Merkez ce~hesınde ş~yanı kayıd naziri 
ba ne şekilde yola getirdi? Bura-1 bır muvaJ!akiyetle faalıyette bulu. {Daş tarafı 1 inci sayfada) 
ımı bilmiyoruz. Gerçi dünkü ga- nan Yunan topçusu, Perşembe gü- etmi_ştir. Donovan'ın ziyaretine bü 
"elelerde inti•ar edeıı' •eL'- .mad- nü, İtalyan kıt'aları arasında ağır ilk' b. h . dim B • • ......, y ır e emmıyet ver . u gi-
de, Yugmlavyanm Almanyaya ne zayiata sebebiyet vermiştir. Mal • bi ziyaretlerin daha sık olarak ya
""'rtlarla boyun eg· dig" ini izah edi· zeme depolarına ve nakliye kolla -
r d b pılmasını temenni ederim. 1 
yorsa da, şimdiye kadar ortaya a- ~na a üyük hasar yapılmıştır. Bulgaristana gelince Bulgarların ı 
tılan binbir ıayia ve rivayet ara· Oğleden sonra:. dü~anın ":'ühim • bu ilk ihaneti değildir. 1913 te de 
smda hakikati bıılmıya ve görm.i- n.at depoları uzerıne tam ısabet • B lg rl y . t S b. t I ' k d dil · . . . ... u a ar unanıs anı ve ır ıs a. 
ye imkin olmadığı için, bu •artları !er ay e mış ve bır çok ınfıliik. n arkada 1 dı B .. ük" ı 

• 1 k 1 . ı· Ak .. . ı n vunnuş ar . uy ı 
da tamamiyle doğru telfı.kki edemi- ar vu ua ge mı• ır. sam uzerı H t Alım 1 1 b b 1 ' 

d • t b . arp e an ar a era er o muş- • 
yoruz Ortada kabulü lazım gelen e agır opçu ataryaları, bır ben- ,1 dı ş· d' d . . /' · · d t . . ar . ım ı e aynı şeyı yapıyor -
en mühim nokta Yugoslavyanın n eoosuna am bır ısabet kay - 1 p· 1 ki h kkak 

' d ım· ı d" B d d k ar. ışman o aca arı mu a . - , 
Mıhver tarafına kayını• oldugu· - e 1$ er .r. u eno an çı an a- 't N · tah kk"" .. .. b' k ·· • ı 1 40 t .. ır. azı a umunu ır aç gun 1 
dur. Belgrat kabinesinde sabahla· ev er, me reye kadar yüksel - t '"b tt"kt t . ' ' . ti ecru e e ı en sonra or a sevıye- ı 
ıa kadar süren müzakere ve müna- mış r. . deki Bulgarlar belki daha imdiden . 
kaşalardan sonra Sırp unsuruna İtalyanların geçen haftakı taar • . lm 1 d ş · ' ı d . . pışman o uş ar ır .• 
nıen,up üç nazırın istifa etmesi bu ·uz an esnasın a ezıcı kayınlar .,_ __ 
kaymanın en büyük delilidir, ' kaydetmiş oldukları hakkında dur. 

İtiraf ve kabul etmek lıizımdır ma<lan leyidler alınmaktadır. 
ki sevkulceyşi bakımdan her taraf- Öğrenildiğine göre, Pinerollo fır. 
tan Mihverle veya Mihver yardak-! kası ve bılhassa 13 üncü alay o de
çılarile çevrilmiş olan Yugoslavya- rec~ büyü~ ~a;!at_a uğramıştır ki 
n.m mukavemetini arttıracak esaslı gerıye ~ektırılmıştır. 
tedbirler alınamamrştır. 300 bin ki- Esirler, Lenıano fırkasından yal
§ilik bir İngili:ı onlusunun Ywıa- nız 800 lı:işi kalını- olduğunu söy
nistana ihraeına imkiıı bulunama- - Pktedir. 
yışı, Yugoslavyayı Balkanlarda Esirler arasında, İtalyadan "el -
mesnetsiz bir hale getirmiş ve böy- -., is olan 1919 sınıfına mensup as. 
le bir htinat noktasından mahru- kerler rie vardır. 
miyet de Yugoslavyanı.n Mihvere A1:İNADA ALARM İ.ŞARETİ 
doğru kaymasına aebebiyet ver- Atına 22 (A.A.) - Atmada saat 

Alman 
(Baş tarafı 1 inci sayfada) 

yaret etmek ve Şili'de bir eğlence 
gezintisi yapmak niyetinde oldu
ğunu söylemiştir. Diğer iki elçi 
mütenekkiren gelmişler ve Şili'de 
buluruluklarını düne kadar Şili ma
kamlarından gizlerni§lerdir. Ak
şam gazetelerinin bu hususta yü
rüttükleri ınütalealar bu loplantı-1 
run sebeıbiyet verdiği derin tesiri 
göstermektedir. 

iKDAM 

ioARESiNi BiııN is BANKAsıNDA 
IKRAMİYEL.i HESAP AÇAR 

Devlet Demiryollan İşletme Umum 
Müdürlüğü llanlan 

Muhammen bedeli (572) lira (60) kuruş olan 128 adet muhtelif eb'atta 
nebati kıldan paspas (l/4/1941) Salı günü saat (11) on blrde Haydarpaşada 
Gar binası dahilindeki komisyon taraf.ndan açılı: eksillme usulile satın alına
caktır . 

Bu ~ glrmek isteyenlerin (42) lira (95) kuru§luk muvakkat 1eminat ve 
kanunun tayin etliitl vesaikle birlikte eksiltme güntl saatine kadar lııoınisyoD& 
müracaatları Uı:znnclır. 

.Bu işe ait aarlnameler M>misymıdan varası>< oia.rak dağıUJ.maktadır. ( ·241) 

TÜRKiYE CUMHURiYETi 

ZiRAA T BANKASI 
Kurulu§ tarihi: IB88. - Sermayesi: 100,000,000 Türk lirası. 

Şube ve ajans adedi: 265 

Zirai ve ticı:.ri her nevi b:uılı:a muameleleri 
- o 

Para biriktirenlere 28,800 lira ikramiye verİyQl', 

Ziraat Bankasında kumbaralı ve ilıbarsız tasarruf hesap. 
1arında en az 50 lirası bulur.anlara senede 4 defa çekilecek 

kur'a ile aşağıdaki plana göre ikramiye dağıtılacaktır. 

4 A. 1,000 liralık 4,000 L. 11 100 Adet 50 liralık 5,000 L. 
' • 500 • 2,000 • 1%0 • l.l • 4,800 • 
' • 250 • 1,000 • 

411 • ıco • 4,ooo • 1110 • ıo • 3,200 • 

DfKKA T: Hesaplarındaki paralar bir sene içinde 50 lira.. 
dan aşağı düşmiyenlere ikramiye çıktı&ı takdirde % 20 fazla. 
sile verilecektir. 

Kur'alar ıenede 4 defa 
Eyliıl ve 11 Birincik8.ııun miştir. 8,28 de v~rilen tehlike işareti saat 

Şı.mdi, en mühim nokta, Yugos- 9,10 da nihayet bulımuştur. 
lavyanın, kendi topraklarından as- İTALYANLARIN GÖTÜR-

Gazeteler bu gizli !çtimaın Ce
nuıbi Amer>kaya karşı tak~ edile
cek yeni bir A1man siyasetinin ha
reket nokta&ı olup olmadığım sor
maktadırlar. 

~ 

11 mart, llHaziran 11 
tarihlerinde çekilecek~ir. 

ker geçirmiye razı olup olmadığın- DÜKLERİ REHİNELER 
dadır. Eğer, Belgrat, huna da razı Atina, 22 (AA.) - Atina ajansı 
olmuşsa, Vardar vadisini takiben bildiriyct': 
Selaniğe kolayca inebilecek olan Roma radyosu Epir'den ve Ar- Etimesuddak i 
Alman kuvvetleri karşısında, bil· navutluktan ric'at eden İtalyan or-
tün Yunan müdafaa sevkulceyşini d_usu 4M Yur_ıanlı~'-?' k.endi arzula- tay y are fabrikası 
değiştirmek ve Selaniği terkede- rile ~~ıp -~ttiklerıı id~a etmek ce- Ankara, 22 (A. A.) - Türk hava ku
rek Seliııik körfezinin garp sahi- saretini .gost.,.-mektedır. rumu umumJ merkez heyeti son loplan-
Jinde y 1 y . t Maalesef ıbunlar gerek Yunan ı bsını bugün ;rapmış ve tetkiklerini ta-

n ugos avya • uııarus an • ı '·-- Ar t teb 1 ' mamladiktan sonar bütçeyi tasvip etmiş,! 
Arnavutluk hudntlarmdaki göller gere=.: navu aası ~ an ve Eti.mesuttaki tayyaer veplllnör atelye-
mıntakasına kadar yeıU bir müda- İtalyanlar tarafında.':1 .. ~-eıtıme ola- ı sinin fabrika haline getirilmesi için ih
faa battı tutmak lazım gelecektir. rak cebren alınıp goturulen Rum- İ tyat par~dan b~ yüz bn lirasının, ihti-

Temenni edelim k.i Yngoslavya )ardır. 1yaç oldugu takdırde, bu maksada •arlına 
gerek kendi menfaati, gerekse Yu~ İtalyanlar bu rehineleri Yunan saltl.hiyet vermifllr. 
nanlı dostlarımızın iyiliği namına 1 ceyhesinde ilk ·hezimetlerini ııniite- ' Bu toplantıda senelkurmay _delegesi . 

_ı~ alop alıp götürmüşlerdir hava kurumunun mesa!sını takd1rle ana-: 
Almanyaya baş eğerke~ ke~ı I • raJt kuurmun tayyareci yetiştimrek ıw-ı 
topraklarına, transit SuretıJe dahi, 1 SUSWlda da hava ordusuna çok bijytik 
Alman askeri &akmayı .kabul et- !atılması h_akkındald garp Adetinin ne- hizmetler ifa ettiğini ve önümüzdeki ça-
menıi lıı reden geldığinl bılmıyorum. Bizim kur- lışma yılında ayni muv.ı.f!ak.ıyetlerin el- [ 

1 o un. . ban kesme Adetimize muadil o1an bu de edileceğinden emin bulunduğunu te-
Abıdln DA VER an'anenin sebebi ve ne zaman başladı- barüz ettirmiş ve genelkurmayın nıem- 1 

ODEO N 
Yeni Çıkan !'laklar 
rıtOZEYYEN SENAll 

270423 No· YA» r:Lt.ını 
• ÇOBAN KIZI 

- c1':abvecl Gl!zell filminden> 
- (Beste: Sadettin Kaynak) 

AHM E T COŞKU N SES 
270421No• ŞAD OLURDUM 

• HER DERDE ŞİFA 
- Bahriye çifte telli ıw:eı 
- Saba gazel 

K O RO HE Y ET i 
270424 No· DA;GLAR DAGLAR 

' KÖŞKt)M VAR 
- Rumeli prlnm 
- Rumeli &arkı.si 

ADA N A LI A ZIZ Ş E NSES 
Açık muhabere: ğını öğrenebiHrsem size de bildiririm. nuniyet veşükarnını ifade eylemiştir. j 

Azız okuyuculanmdan B. Cavit Sen- Denizci ve tarihçi okuyucularımızdan Umumi merkez heyeti, idare heyeti ile 270425 No: GELi_N° AYŞE - Halk ıarkısı 
ıöntil1e: Yeni denize indirilen gemilerin bunu bilenler varsa, bana bildirmelerini kuurm başkarunş muvatfakJyet dileye-! NE KARA İMiŞ ŞU ALNIMIN YAZISI - Daği §arkısı 
baş tarafında bir aampanya şişesi pat- rica edeinn.. A. D. rek toplantısına nihayet vermiştir. .. rl 

---- ikdamın Zabıta Romanı: 8 'kısmından başka bir şey kalmadı. restni odasında asılı duran annesi- ğirmen yalnız bizimdir! 
• •• ""\ 1 Reliğin mirası bu suretle yarı yan- ne pek benzerdi. Onda da annesi - Necdet ne derlerse onunla iktifa 

Y E Ş 1 L G O Z L E R 1 
ya indi. 1in saf ve berrak gözleri, masum ediyor, değirmenin varidatına a -

Necdetin, babasının ölüm habe • 'iması vardı. Halası bir iş bahane it hiç bir şey sormuyordu. Hala ile 
rini veren mektubunu aldıkları ederek ara sıra Necdetin odasına veğen tabii delikanlının hakkını 

Nakleden : M. Feridun J zaman Mihriban hanım ve Refik ' irer ve ölen kadının resmini tet- yiyorlardı. Onun önünde birseleri-
Çocuk 1'ollarından kurtuldu. Dü- efendi büyük oğlundan değirmen- ne dediler? Ne konuştular? İki üç jk!k <!<'erdi. Fakat kimse ölünün gü- nin azaldığını, ya•amak için ııüclük 

iÜJ!dÜ. Sonra dedi ki: den ve memleketten beİıti hasretle gün kimse onların yüzünü görme- zel ve mütebessim çehresinin k-it' • ,ektiklerini ~öylemekten çekinnıl -
_ Bu yeni kadının buraya gelip fakat erişilmesi nıuhal olan şeyler- ıdi. Bu müddet zarfında belki içle- lşısında bu kadının simasında has'l yorlardı. 

bizimle beraber oturmağa hakkı '!1iş gibi bahsediyordu. Bütün bun- rindeki nefreti ve kini s~.k~_ama.kla olan buruşuklukları görmemişti. Necdet ses çıkarmıyordu. Ekse • 
yoktur değil mi halacığım? tar onun için acıklı birer hatıradan meşgul oldular. Tekrar gorundük • Necdet geldiği gündenberi : şlere riya odasıı:a kapanarak an"esinin 

Mihriban hanım gülmekten katı- başka bir şey değildi. İlk zaman - !eri zaman yüzleri gülüyordu. Her- yardım etmek istemişti. Fakat ne resminin karşısında ağlıyordu. 
lıyordu. Çocuğun bu yaşta böyle tar mektuplarında: •Memlekete kes Necdetin artık onlarla birlikte Mihriban hamru ne ce Refi:t ona 1 _ Ne yapayım, diye düşünüyor
şey leri düşürunseini pek tuhaf bu- döndüğüm zaman ...• diye yazıyor- ya~amak üzere yanlarına geleceğini ldeğirmenin işlen hakkında malıl • ıdu, değirmendeki hakkımdan vaz
Juyordu. du. Sonraları: .şayet memlekete söylüyorlardı. Fakat o günden son- mat vermek ister.ıiyorlardı. Yalnız geçecek olursam sokakta kalaca -

- Hakkı yok tabi! ... Hayır, ha. dönersem ... • diye yazmağa başla- !a Necdetten bahsedildilii zaman !muhasebe işler.dıin bir kısınıru ona 1 ğım. Bunlar insan değil. .. Ne müş-
yır buraya gelemez ..• Babanın pa- mıştı. Fakat evlendikten sonra ar- Mihriban hanım daima gözlerinde- ' bıraktılar. lkül vaziyette bulunduğumu anla -
cas ı var, onun yanında oturur. tık avdet etmek ihtimalinden bah- ki atesi sı;klamak için başını cevi • Refik diyordu ki: 

1 mıyorlar ... Nereye gideyim, ne ya. 
Fakat bir sene sonra Emin efen· 6etmiyordu. riyordu. Reliğin kuru, ince _du~a~- - O rakamlarla uğraşadursun ... payım? 

dinin bir çocuğu dünyaya geldi. Seneler geçti. Emin efendinin ka. !arının. ~cund~ hasıl olan çızgı bır Asıl hesaplar bende ... Değirmenin Necdet bir kaç ay sonra askere 
Refik bunu duyunca: rısı öldü. Bu yeni acı onu pek sars- daha sılınmedı. idaresi hakkında malumat elde e· alındı. Bir aralık şiddetli bir bron-

- Ben kardeş istemiyorum. Bu- tı. İşleri de o aralık ters gidiyordu. Halbuki Necdet pek tatlı bir ço- demiyeccktir, On sene sonra da bu şite yakalandı ve hast anede yattı. 
raya gelmeğe kalkarsa yolda canı ·~u mütevali darbelere uzun m üd- cuktu. Mahcub, terbiyeli idi. En u- gün bildiğinden fazla bir şey öğre. - Ölsem de kurtulsam! 
çıkar inşallah... det dayanamadı , O da biraz sonra fak bir kusurda bulunduğu zaman neme_ .• , Eğer ondan evvel ölece - Diyordu. Sonra halasile karde -

Dedi. M:'.ıriban hanım da böyle .bu dünyaya gözlerini kapadı. Yal- kızararak af diler, halasının ve l'imi hissedersem son bir gayretle ~inin ölürse ne kadar memnun o -
düşünüyor fakat alenen söylemi - ımz kalan küçük oğlu Necdete mi - kardeşin;n teveccühünü kazanmak yataktan kalkıp değirmene ateş ve- Jacaklarını düşündü: 
fordu. Zaten mPkbıplarında Emin ras olarak köydeki değirmenin bir 1için elinden ızelenl vauardı. Yüı:ü. ririm ... İşitiyor musun bala. de - (Dc:ıha vw) 
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Baş, diş agrılan, nezle, kırgınlık ve üşii• 
mekten mütevellit bütün ıshraplarııı 

başlamasile beraber aklınıza g e l e il 
il k i sim o lmalı d ı r. 

tvrideyi Bozmadan, Kalb v e 
0öbreklere Dokunmadan 

jEn seri tesir, en kat'i netice! 
Lüzumunda günde 3 adet alınır. Taklitlerinden ~akıllı~ 

ve her yerde pullu kutuları ısrarla isteyiniz. 

İstanbul Beşinci icra Memurluğundan: 
40/4508 

Anturnn Gılot Gışann Kostantinya ve Meleti ve Lazari oğlu f'°' 
zinden alacağı bulunan (2500) liranın te'm ini tahsili için bOrÇ ' 
luların uhdelerinde kayıdlı bulunan ve (2004) No. lu kanuP' 
tevfikan paraya çevrilmesine karar verilen ve tamamlarıPı 
(20500) lira kıymet takdir edilmiş bulunan istanbulda MoU•fe' 
nari mahallesinde Mehmedpaşa mahallesinde ve Atik medrese; 
Esirpazarı sokağında 817 kütıik273 ada, 4 parsel eski 23, 25, 27, ' 

ğıP' M. 29. M. 29, yeni 40, 2, 3, 14, 16, 12, 1 No. lu Mehmedpaşa soka 
da No. lu dükkan, Esirpazarında 16 No. lu ı.ane ve 14 No. lu fırıD 
12/l No. lu han ile Atik Medrese sokağı •• -d.: 3 No. lu dükkanı ınilf 
temil kiı< ir hanın 5/40 hissesi borçludan Meleti ve 5/40 his~esinıP 
de yine borçlulardan Kostantinyaya aidiyeti yine Mollafen.~1 

mahallesinin Mehmedpaşa ve Atik Medrese sokağında 830 kütU ' 
273 ada, 5 parsel e~ki 2, 2 M. 2 M. 2 M. 23 yem, 2/1; 6, 8, 10, 7 No. Ju, 
Mehmedpaşa sokağında 6, 8, 10, No. lu dükkanların vz Atik Medre
oe ookaF.ında 7. No. lu ah.rı mü~temil kağir hanın 6480 hisse itibi' 
rile borclulardan Kostantinyarun 720 hissesi ve Bojinin de 6480 
hisse itibarile 450 hissesinin 2004 No. lu kanuna tevfikan para18 

çevrilmesin karar verilmiştir. 

Gayrimenkulün evsafı: Mezkılr gayrimenkul Çemberlitaş civ•· 
nnda Arnavud han namile maruf medrese Ahmedpaşa ve Esjı"° 
pazarı sokakları arkasında Kadastro tesbitinde iki parçadan ve 
halen tevhid edilmiş bir şekilde altında dükkanları müştemil kS ' 
ğir han<lır. Mezkur gayrimenkul Kadastroca 4 ve 5 parsel No- ıu 
iki kısımdan müteşekkildir. 

5 parsel No. lu gayrimenkulün evsafı: 
Zemin taş Mehmedpaşa sokağında ki C, 8, 10, 4 No. lu dükki~' 

lar olup zeminleri çimento döşeli adi asma katlı önleri canıe1'j.ll 
ve kırma demir kepenklldir. 

Birinci kat: Ayni sokakta 2 No. lu müşterek han kapısındııft 
çifte kanatlı demir kapıdan girilir. Ve zemini Tiryeste taşlı bit 
methaide bir kapıcı odası ile Tiryeste taşlı ve demir kapılı met• 
divenle çıkılır. Açık bir koridor üzerinde 19, 20, 21 No. lu ve ıe.' 
minleri tahta döşeli bir yük dolabını havi üç oda ile bir heJa bil' 
ocak mahalli vardır. 

İkinci kat: Ahşap merdivenle çıkılır 22, 23, 24 No. lu odalst1 
havi olup birinci katın aynıdır. 

Üçüncü kat: Ahşap merdivenle çıkılır 25, 26, 27, No. lu odalst1 
havi · dup birinci ve ikinci katların aynıdır. 

Tavan arası: Zemini çimento kağir duvarlar korkuluklu ~~ 
malta sorguçlu üstü demir ve kenar arasında camla mestur bl 
camekanla örtülü bir taras üzerinde diğer odaların evsabnı bşiı 
28, 29, 30 No. lu odalar mevcuddur. 

Bahce: Medrese sokağından 7 No, dan girilir. f :;inde te~ _ı,~~ 
katlı alaturka kiremitli bir ahır olup işbu mahal hanın aydJll"' 
mahallini teşkil etmektedir. 

Hududu: Kadastro planı gibidir. Sahası tamamı 191.50 ınett' 
murabbaı olup bundan 62.50 metre murabbaı bina mütebaııW 
bahçedir. Kıymeti (8000) lira ır. 

4 parsel No. lu gayrimenkulün evsafı: Zemin kat: Jİ 
4, 16, 14, 12, 3 No. lu dükkan !ar olup zeminleri çimento döşe 

cephesi camekanlı ve kırma de 'Tlir kepenklidir. 14 No. lu fırııııı' 
zemini çimento döşeli bir koridor üzerinde fınn tezgahı ve oeş~ 
mevcud ve günde 280 ekmek çı '-artan ü~ beygir kuvvetinde ın°e 
tör ile müteharrik hamur makinesi ile buna muktezi tekneler v 
lttisalindeki han bahçesine açılan çift kanatlı de.mir kapı aıe'I ' 
cuddur. 

Birinci kat: Hanın müşterek kapısından girilir Tiryeste uşl: 
demir korkuluklu merdivenle çıkılır bir koridor üzerinde zen'l111 

!eri tahta döşeli ve dolaplı 1, 2, 3, 4 No. lu odalarla bir belli bir Y" 
lak mahalli vardır. (Devamı yarınki nmhamızda) 

Toprak Mahsulleri Ofisinden ı 
ı~ll" 

Bir buçuk ay mOddetle mUesse~emiz nam ve hesabına tam nndma11l~rı ıı eır' 
~k olan .AyvanEaray, Hasköy, Kasımpaşa, Ayakıpı ve Mumhane değı ıı )\:uC• 
Iefinde basıl olacak tavuk yem! buğday .. çevrenti toptan pazarlıkla satııacr~ 
Talilperin 26/ 3/ 941 tarihli çarşamba günü saal 15 de Liman banında;..i d"1 
xe müracaatlar. (2163) _ ___.,,.,, 

Toprak Mahsulleri Ofisinden : <I 

ıııcJ• .. 
Degirmenlerin hususiyetlerine uygun şekilde Mikset çuvalı P':"ıar Jı'rv'1 

tın alınacağından taliplerin 24/3/941 pazartesi günü saat 15 de umotı 
dakl tubeınize müracaatları. (2202) 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--~-----
Sahibi: E. 1 Z Z E T, Neşriyat Direktörü: Cevdet Karııbilıriıl 

Basıldıjı yer: «Son Te!ııraf. Matba&SI 


