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Y ugoılav sürprizinin Bal· 
kanlardaki Alman plan • 
larını altüst ettiği mu . 
hakkaktrr; bundan sonra, 
Yagoslavyanın üçlü pakt. 
ta kalması ihtimali tasav· 
vur edilemez; Almanya· 
nm, hiç beklemediği bu 
vaziyet lıarfısmda ne ya· 
pacağmı i.e, fU önümüz· 
deki bir kaç giin içinde 
gör«eii~. 

.... 

GÜNLÜK 

. ~ 'i 

SiYASi HALK 

ı PiyerdOn 
J y~min etti 

Ordu ve millet 
Kralla beraber 

---0--

İngiliz ve Alman 
elçileri yeni Başve
kiJ ve Hariciye Na
zırı ile görüştüler 

GAZETESi 

Yuı~lav ıabideri ha.tıta üurinlle çah§ıy{Wlar Yaan: Abülin DAVER 

.· : 1 Basve.kill~ beyan atı 
Belgrad 28 (A.A.) - D. N. B: 

Almanya hiç 
bir harekette 
Bulunmuyor 
Yugoslav ya
da Almanlar 
aleyhinde I , 
nümayişler 

l Almanca ko-
ı nuşan İsveç 
ı sefirine da-
1 yak atılmış 
1 o---

1 Alman filmi gös
I teren sinenıada 
· perde yırtıldı 

Ankara Radyo 
Gazetesine Göre 

--· ·~! 

Yugoslavya 
İngiltere ve 
Am eri kaya 
yaklaşıyor 

Yugoslavyada 
mühim deği

l şiklikler oldu 
·--' 
Halk memnun 
Ankara, 28 (Ra:dyo gazetesi) -:

Yugoslavya zayıf ellerde nihayet 
felakete sürüklemnekte iken genç 
kra1ın ecdadından tevariis ettiği 
tahta geçmesi Yugosla"yada bütün 

(De\'amı 3 üncü sayfada) 

1
. Kral Piycr'in tahta cülusu m üna -
sebetile bu sabah Sırp katedralin
de bir ayin yapılrnı~tır. Kral, Kor. 
diplomatik azası ayinde hazır bu -
lunmuşlardır. 

Belgrad 28 (A.A.) - D. N. B: 
Kral ikinci Piyer bu sal\>ah hükü -
met azası, patrikhane erkanı, ve 
Sırp Ortodoks kilisesinin ileri ge~ 
leıılcri önünde yemin etmiştir. 

Niyabet }\frclisiniıı istif ası 
Bclgrad, 28 (A.A.) - Prens Pol 

ile Niyabet Meclisinin diğer azası 
tarafından krala takdim edilen isti-

lngiliz hava 
kuvvetler inin 
dünkü akını 

---o·---
Rhin ve Ruhr mın-
taka~arı şiddetle 
bombardıman edildi 

fanamenin metni şudur: Londra 28 ( A.A.) - Bildi-
Majcstc 'ld' "' ' ·· b ı· ·ı · 
M ·ıı . '. . .. kül" 1 rı ıgıne gore u gece ngı ız 
ı 1 ctımız ıçın muş· o an şu 1 • 

anda iktidarı elinize almağa sev- ,hava kuvvetlerı tarafından 
kedcn sebeplerin tamamile yarinde Rhin ve Ruhr mıntakalarında 
"Olduğunu ta'kclir eden Naipler se. yapılan hava akınlarında Ko-
.J.ahiyetlerini emirleriniz~ :ımadc l D ld I onya ve usse or üzerine I 
bulundururlar. 

Nazırlar Meclisi Toplandı l;>iiyük çapta bomba atılmış .
1 Belgrad 28 (A.A.) - Alman el- tır. Sahanın büyük bir hasmı • ı 

çisi Voıı Heercn dün ıSa.ba11 taşve. nı kaplayan sise rağmen bu 

1 
kil Si.moviç tarafından •ka!bul edil- b.. b l · f ·ı -h th'kl · 

(D 3 
.. .. f d ) om a arın rn ı a e crı 

e\·an11 uncu say a a 1 I bariz bir surette görülmÜ§IÜr. 1 

- - ---0---

SAYI &oa - S!N! 2 
F 1 AT a 

DİKKAT 

G< zeteye 
glmderilcn 
evrak geri 
verilmez. 

TAKViM 
"\·ıı: 1941 - Ay: 3 Gun: 88' 

29 - Mart - CUMART ESJ 
Rurnı: 1357 - .:UART 16 t 
Hkri: 1360 - Rebiul"en·el: 3 

Son Telgraf Matbaasında 

İngilizlerin 
rnuvaffakiyeti 
Keren ve Harrarın · 
düşme sile Şark i 
Afrika harekatı 
arlık kolaylaştı 1 

ATLANTIK 
Muharebesi 
lngiltere bu harbi kazan • 
mak için bütün harp gemi
laini Oltyanasa çıkarıyor. 
(YAZISI 3 ÜNCÜ SAYFADA) 

Arnavutlukta 

ltalyanlar ölü
lerini gömmek 
için Elenlerden 
müsaade istedi 

lngiliz tayyareleri 
f~aliye_tlerini arttırdı 1 
ltalyanların itirafı , 

-o-

iki ltalyan tay y a
resi d Ü ş Ü r Ü l d ü 

Ankara, 28 (Radyo Gazete
si) - Arnavutluk cephesin
den yeni bir haber gehneıniş

tir . 

~ 
~ 

o r·-· 
::> i . 

\ . 
1 

İtalyanlar geçen paz.ur günü 
ölüler ini gömmek için Yunan
lılardan bir nıiisaadc talebin· 
de bulunmuşlardır. Bn da gös
aeriyor k i İtalyanların son 7.a -
yiah fazla olmuştur. 

fDevnmı 8 uncü soyf. dn' 

Üçlü p2kt azası 

arasında 

Romanya ile 
ı M . ••• 
1 

acarıstan 

yine bozuşuyor 

Yazan: Selimi İzzet Sedea 

'hir kelimeyi bir !iirlii klişclel!o 
clirmek isterken istinat no:ititmız 
yine telaffuz olmıyacak mıdır~ 
Peyami'lerden müteşekkil hır 
liey'et sanat, Fali!ı'lercled n;iıtP.

fl"kkil bir laey'et ıtanjat, Halit 
Ziya'laıdan mti&etekkil 'bir hey· 
et .. m'•* •1Hüt1r. 

Türk eramerini yapablJmek 
için bize kalırsa her §eyden önce 
ttlrkçenin savtıaı zaptü rapt al
tına almak Jüımdır. Tiirkçeıni· 
zin fonetikası loltit edilmedik· 
çe mazbut bir gramer nıeydaoa 
getirecek metod çizilemez dİ)"O• 
ruz. 

•Rusya ile• mi? cıRusyayla• 
mı? «Rusyiyli1> mı? •Rusyi)' le• 
mi? Buna kat'i karar nrmek 
dilcilerimizin, granıercilerimi~ 

zin, ediplerimizin işi olduğu ka· 
dar bu nu 2 + 2 = 4 gibi mü '>het 
bir klişe haline koymak da fi. 
zikçilerimizin işidir. 

İlmi tclaUuz vahdetini haıır
hyacak bir esas kuruhnadık~a 
in~la vahdetini kolay kolay te
mın edemiyeceiiz sanıyorum. 
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Celileddini Rumi Kimdir ? Ku~uruna - S • • d [ • ır·· . \ 

" • Yazan: z: M ŞAKiR :..~::~~:::'\üyük bir kısmını lpQTlŞ e i en ZlTQQf . fngı)tereden Prol. H."ş= Baban . 

Sürpriz 

_ as _ kendi emrine ramooen Almanya, b.. .;k b" 1 (' g elgratta evvelki gün bır 
. bundan sonra ne yapacak? Bütün k • l • l d • ~ UYU ır par. c::l sinema filmindeki si~· 

Tabutun sağında ve solunda ha- ce müslüman, hu namaza iştirak 'haberler, tahminler ve ıııütalea- m a l n e e r l • 0" e ~ • ı atle cereyan eden kildi· 
fı>..~r yüksek sesle tekbir getirerek eyledL Namazdan sonra tabut; !ar, Yunanı,tana taarruz edeceği 0 ti ffi a 1 g e ı di 1 

;eler. tamamiyle bir sürpriz teş~l 
Kur'anı Kerim okuyorlar .. onların kabre getirilerek (Hazreti Mevla· noktası üstünde toplanıyor. Yalnı·• - - ) "tmişlir. Fakat bu defa.ki sürp1:ız, 
g<ıi.;,ı.dc de hanende ve sazende. na)nın muhterem niişı, • yere gö- meşhur bır •siyasi vazıyet. muhar- Sistemli bir şekik!e makineleşen ziraatimiz -~ L..ondranın dediği gibi, daha ziya· 
ler, (Cenabı Mcvlaniı)nın: mülen kıymettar bir hazine gibi - r.ri aksi fıkir<le ·İtalyanlara silah- Bun ı ar arasında Je Berlin için tatsızdll". Her ilkb•· 

[Bevakti merk çü tabutu men toprağa tevdi edildi. la yardım için Alnu::n ordularının sayesinde bu sene istihsal çok artacak k" • ıarda vukua gelen darbelerin ak· 
revan b.ôşed] O, cidden bir (Hazinei İlahi) idi. Rodop dağlarından Yunan Make· . . . . . . _ . . . . mensucat, ımyevı .ıne bir istikamet takip eylemiştir· 

l\-Iısraile ba~lıyan manzumesini Onun maddi varlığmdan toprağa don yasına ve Trakyasına girecek- • ,1nf !tereye sıparış edılen zıraat 1 Amemlmya eıp.arılş ~krı.ş o~.n maddeler ilaçlar ,te Normal bir şekilde Yugo>laV 
ı .. d" 1 d karışan zerreler eriyip g'ıtmi• olsa 1 . tah . d'I kt di d' a.et erınden bır kısmı memleketı - ' k:ncı par.tı makıne er .. e sa ır ,{rallığı tahtına cülus ı'çin altı aY erennum e ıyor ar ı. , --s erı mm e ı menıc c r,. t)~or. . . . ı .. .· . k d k 

a e er ve so ar, m • , ve ır e a en ı aşmu arrrrı t e ay- .. . . ~ C dd 1 kakı ahşerden bile· manevi varlıgı," ı'lim . fan F k t k d' b h .. h I lmıze gelmıştır. Bunlar arasında ı tddet zarfında meınleketınuze 1 ne e, ra yo a samı .<alını• olan İkincı· Piyer bir hüku· 
birer nümune idi. Yürümek ve ii~eminde asırlarca payidar olan ni günde, pek haklı olarak aksi tra~torler de b_uıunına:ktadır. Z,ra. t .miş bulum\ı'aktır. .Sist~~i 'hır · k t • d met darbesile Niyabet Meclisini 
geçmek mümkün değildi. Zabıta bil" meş'ale teşkil etti. mütaleadadır: «Almanlar, planla- at iiletlerı Vekalet tarafından tes - urette makıneleşen zıraatimız sa- j ve ır asıye e var oertaraf ederek devletin dizginle
memurları, kılıçlar ve kırbaçlarla Sultan Veled, (İptidaname) is- rının siyasi mukarreratını böylelbit edilen program dahilinde der - : sinde önümüzdeki sene zarfında İngiltereden beklenen mü • rioi eline almıştır. Eski Başvekil 
halkın iizerine yürüyerek, o müt- mindeki eserinde, mnhterem pede- tamamladıktan bir mliddct sonra hal istihsal mıntakalarına tevzi e- '3\ohsaliıltmızın fevkalade artacağı 1 him ithal1it eşyıası dün gelmiş- ve Hariciye Nazll"ı, rivayetlere na· 
hiş .izdihamda, .pek güçlükle yol a- rinin rıhletinden bahsederpen, şöy- şüphesiz fili harekfıla geçecekler- \dilerek •faaliyete ı:~i.rilPce'ktir. i ıid edilmektedir. 1 bir. Bu mallar arasında yünlü zaran mevkufturlar. Naip Prenl 
ıçabılmektelerdı. le der: dir. Şimdıki halde bu fili harekatın• • ve' pamuklu mensucat, kırtasi- Pol ve refikası mutezat şayiala· 

Tabut, şehrin bellibaşlı cadde ve [Ah .• o, nan! bir nazenini haki· hedefi de Yunanistan ırihi görün- B H } ye, makine yağı, tıbbi Ve ikim- ra rağınen Sırp topraklarını ter· 
•okaklarında gezdirildi. Sanki Ce- kat .. o, nasıl bir vücudu yür rah- mektcdir· diyor. eşiktaşla Be- asta hane eri- 1 yevi maddeler, çelik çubuklar, ketmi§ bulunuyorlar. Askeri biı 
nahı Mevliina, bütün şehri dolaşa· met idi ... Her nüzhetin aslı ona sa- Ayni gazetenin ıı.yni günde böy- 1 telsiz dhazları, kösele kayış, kabine teşekkül etmiştir. 
rak, yüksek nam ve şöhretini ebe- dık, her milletin kavmi ona aşıktı. le iki zıd düşüncesine ne ıtıiina ver- bek af a S ı ll da mizde çalışma . radyo ve aksamı, matbaa mü - 1 Üçüzlü Paktın mutantan mera· 
Jiileştirecek olan bu şehir ile veda [ (Mcsihi)ler [l] onu mabnt it- mek lazım geldiğini Nanemolladan · rekkebi, muhtelif mualecat, ka. simle Viyanada imzasını hemen t•· 
Jtti. Saatlerce süren bn dolaşma- tihaz etmişlerdi. (Cühıid) [2] ise, sorduk. Şu cevabı verdi: j uçuk. ipek. külçe kurşun, çelik kip eden bu feveran ve galeyan 
ılan sonra, ancak akşam ezanına onu (hud) gibi latif ve cemil gö· _ o meşhur siyasi vaziyet mu· Belediye parasız bir 4 yılda 8 milyon kişi ' teller. parafin, su altı tulum - Sırp an'anelerine çok aykm sayıl· 
ioğru tabnt, musallaya getirilebil· rürlerdi. İsevi'ler (bizim isa'mız harriri, İtalya Yunanistana hücum h Ik 1 A • k ayakta ' teda Vİ gördü j baları, stidkostik, göztaşı, ba'kır mamalıdır. Balkan milletleri ara· 
di. odlll".) .. Museviler, (bizim Musa· etnıedeıı bir gün evvel de, Mihver a p ajı yapaca 1 çubuklar, levha halinde teneke, sında bilhassa Sırplar milli gurur 

Camilerin bütün minaulerinde ınız odur.) derlerdi. .. l\Iüminfer i•e, Balkaulara taarruz e!mi)ecektir,j Belediye Reis Muavini Lutfi Ak-j Ş<>hrimizdeki hastanelerde 4 yıl 1 il sinema ımakınelcrı, piller, kun- ve haysiyetlerine çok bağlı, mcr~ 
müezzinler hazin seslerle sala ve· ona (niır ve sırn Resiil) ıtlak eder. Balkan sulbü mücmmendir diye soy dün Beşiktaşa giderek Beşik - l nde 142 bın kiş'nın yalıp tedavi t ldura taban l:istıkleri. elektrik cür'etli kimselerdir. Tazyıka ncre
riyorlar .. hep bir ağızdan okuduk- ler.. (o bahri azimi hakayıktır) 24 saat bile sürmiyen bir müjde tru; - Bebek arasında 'bir •Halk pla- ı irdüğü ve 8 milyon 830 bin kişi - ;I 'kablosu, 'balıkyağı. kireçkay - den gelirse gelsin, dahili veya ha· 
ları (münacat)larla, halkın hüzün derlerdi... vermişti. Muhterem muharrir, j1> tesisi için tetıkiklerde bulun - ı ı de ayakta muayene ve tedavi lı mağı vesaire ımevcuddur. 1 riei olsun, behemehal boyun eğ· 
ve matemini büsbütün tezyit edi- (Dalıa var) Mihverin teminatma daima inanır muştur. f olunduğu anlaşılmıştır. \__ J mek itiyadında bnlunan bir meııı· 
7orlardı. (1) Hıristiyanlar. ,.e daima da böyle aldanır. Kusu- Diğer taraftan 1940 yılında mec- 1 Ayrıca son bir yılda kazarardaki leket de değildir. İcabında çok kan· 

Asıl dikkate şayan olan cihet ŞU• (2) Museviler. runa bakma! M. K. cani halk plajlarında yıkananların belediye hekLmleri tarafmdan 33 Yen.. ·, n şa at lı dramlar da hn milletin göze al-
rasıdır ki, bu cenaze alayına Sel· sayısı 38 bin 742 •l<;işiye -baliğ olmll§- bin 555 kişi parasız muayene ve dığı işlerdendir. Kral Miliıno ve 
ı;uk Sultanının re>mi ve askeri mu-~ "' 1tur. 'tedavi olunmuştur. __ _., zevcesini Belgrattaki saraylaruıd• 
zıka takımı da iştirak etmişti. Kös- MAHKE i J 4 yıl zarfında dispanserlerde te. yatak odalarında parçalamışlardı. 
ler<len, davullardan, zurnalarda. ME~ERDE ve POL STE 85 . lı"k bı"r kadın davi görenler de 383 bin kişidir. Her semtteayrı Umumi Harpte topraklarını katil 
ve kürenaylardan mürekkep ola. -----ö---- karış müdafaa ederek bütün ülk• 
bu muzıka takımı da, vakit vaki G . od b b 1 k .. 1 d .. İnkilap müzesinde belediye ti p t e olacak istila olununca Korlu adasına ç .. 
matem havaları terennüm eyle azın a ta ancasını OŞa tan ya 0 ara 0 U bir sergi açtı kilerek ihtiyat. Kral Birinci Piye· 
sıişli. rin idaresi altında zafer unsurla· 

B . • J B tt J Dün Beyazıddaki İnkilap müze- Belediye kaymakam- h ı 
Mcv~aı::::~:m ::,~~~:.~d~~e~:~ı ve gazınocuyu yara ıyan a a Ev de yanmak üzere sinde belediye ia~liyet ve projele - 1 ki hl rı~u ~:~:..:t:"n~:!';:•ş!:·~uıııl 
maleddin) ;.darc ediyordu ... Tabnı • •k •• d ·· .. ld ·· rıni grafikler, planl'."'la iz~h eden 1 ara te iğat yaptı vaziyet hakknda daha sarih malil-
musallaya konulduktan sonra Ke- Asli e mahkemesi dava 1 vazifesizlik ı en son uru u ..e ayr~ca beledıyenın nı;şrıyatın - Belediye Reisliği; şehrimizin i • matın gelmesini beklemek ihtiyat· 
maleddin, (Şeyh Sadreddin Kone- Y Y Koca:ınuıstafapaşada Camıbazi - ,dan mure'kkep olan sergı açılmış • nar plilnı göz önüne alınarak, !ba- it olur. Yalnız §İmdiden hadisatı 
vi)nin önüne ı:eldi: kararile ağır ceza mahkemesine verdi ye mahallesinde oturan 85 yaşında ıtır. . . . . . . . i •ma her s"mtte yapılacak inşaatın aydınlatan birkaç vazıh cihet vat" 

_ Ey, şeyhlerin sul!:ını!, Boyu- •• ıHatice admda hasta ve yatalak Sergide şehrunızın ımar planı ı- : 'cak hususi proje ve tiplere uy -,dır-
rulı. U ç dört ay evvel Taksimde Hal:< gazionsunda bir hadise olıınuş, ı'bir !kadın evvelki gece liınbayı ı , muhtelif şahısların nazım pHl.n- :. ı olarak yapılriıasına müsaade · G Kr ı w· • • p· · btr 

• •• •• • t: a - enç a ncı ıyerın 

Dedi. Bu büyük alimi, cenaze na. . gece yarısından sonra sarhoı olarak. arkadaşlarile 'beraber ga. - devimıiş, yatağı ve yorganı tutuş- l rı ve Emınonu, Taksım.. Beyazıd clum:nasını kaymakamlıklara bil - yannamesi ne zihniyetle bu hare-
ınazını kıldırmaya davet etti. zınoya gelen sabıkalılaman Battal, kendısıne ıçki vermediklerı ıçm 1muş, yatak ve yorgan yanarken l 'eydanlarımn maketlerı de bu - ı nııştir. kete teşebbüs olunduğımu göstet• 

Orada bulunan (tabip, Ekmelid- tabancasını çekerek ıçindeki !bütün kurşunları atmış, kurşunlardan kadıncağız da muhtelü yerlerinden 1 ınmaktadır. Buna göre mesela Beyazıd sem· mektedir. 
&) bu sözleri işitir işitmez ta- biri gazino sahibi Salbite isabet ederek yaralamıştır. !yanarak öhnüştür. ~ S!!rgi halkımıza hergün açrktır, \ 1de büyük, ,bahçeli evlere müsa. •Bütün Sırplan, Hırvatları ~· 
luun.nıül edemedi: Battalın mevkuf olarak muhakemesine Asliye dördüncü ceza malı- Yan.gın epey.~~erleyip döşeme ·' Fatih medreselerinin tamiri ı "• olunmıyacaktır. Boğaz sırtla - Slovenleri tahtın etrafiııda bi:ı:l•f 

- Edebe. dikkat et. .. Şeyhlerin kemesinde dün bakılmıştır. Şahidler dinlenildikten sonra mahke - ! ' re sı.rayet ettıgı sırada, yukarı· ihale edildi ı ı~a ev yaptırmak isteyenler ise miye davet ederim. Bu vahim ~s; 
saitanı, ancak Cenabı Mevlana idi. me, hadiseyi, bütün kurşunların ahbruş obması .itibarile katle teşeb. katta. yatan, H~ticenin iki kulağı Mütek8:mil bir cTale'be yurdu• Encak mua;ryen stilde 'bina yaptı - manlarda dahili nizamı ve harıcl 
O ela ıhl ... b yurdu b" ahi tind .. .. Ü · l'"· k ·ı ak A" ah ~ ·bmıyen torunu dumandan tıka . · h"I kl b 1 • 'h s lh" uh-ı tm L • • -iıl r ç• u • us an. ye e _g~ı:muş ... vaz. esız ~ . _ar~ı e ~vr ın gırceza m - • . . • - taline getirilmesi kararlru;tırıJan ' ı ece er ve un ar ·,ercı an u u m ... aza e e .. ıç.ın ene~ 

Diye, teşrifatçı Kemaleddin'i kaınesıne havalesı ıcın müddetuınumılıııe ıadesıne karar vermıştır, n:rak uya~ış, aşagıya .~~ş, bü- r ltih medreselerinin esaslı ·bir şe • · dhçeli olacaktır. vasıta budur.• 
• adeta - tekdir etti. yuk annesmın yanarak olmuş ol - . . - . .. 1 • Hükümdarın emeli görülüyor ~ 

[Bir rivayete nazaran da Kema- - duğunu, döşemelerin de yandığı - t :Lde ta~ ~lunm~sı ı?ı dun 5000 Beyoglund_a yapıla~ ~partı. - dahilde nizamı, eski ve mutat ,.~-
]edelin, (Şeyh Sadreddin Konevi) Bir demir muhtekiri hakkında Elektrik saatlerini söken iki nı görmüş, feryadı üzerine etraf - , ıraya bır muteahhide ıhale olun • 1 .anlar da guzellik ve iılıe.ngı tQmın zamı muhafaza eylemek ve bati' 
)'i ileri sürüp: karar kiti yakalandı tan yetişenler yanglnı söndürmüş.. ,,uştur. . . i ,n bellı evsafta ınşa edılecektır. ci sulh havasını bozmamaktır. ıJe! 

_ Buyurun ey şeyh islimı fil- . .. .. .. • .. . . . . \!erdir. Haticenin cesedini muaye - j Buraya elektrik tesısatı da yapıl- ı m.l k k d' d h ·ı- . j(t 
ilemın. . ' Beledıye Mezarlıklar M. ildurlugu Nışanta~ı, Fındıklı, Cıhangır, Bos ne eden adlive doktoru Hikmet 

1 
naıktadır. Bir de büyük yemek sa- Nakledilen hakim vemüddei- me e et en ı 8 ı ı sistem• ~ 

t f d M k f nd ı b A K t ı , haşhaşa hll"akılmak istiklalin •. 
De . ·~ Sadreddin ise derhal 1 :ra ~n an er ez~ e .'. ımezar ı - tan aşı, yazp~, ur u ~ ve Tümer defn.ine ruhsat verm:i tir. l >nu tesis olunacaktır. umumiler yeni vazifelerine iptidai şarttır. Daihli reı'imleri bıt 

k •lamışrın atarak·. ~ ı.çı~ alınan 340 kılo koşebend d.e • . Pangaltı ~emtlerinde 14 ev ve a -ı ş • • A • • başladılar 
il§ .! ç . .. . , 1mırını, bu nevıden demırlere Mu • partımandan meııdiven ve sahan • Kalay ıhtıkarı yapan hır tacır ihracat mataı gibi kullanmak so~· 
- Dunyada,_ b~r tek şeyhulıslam ukabe Komisyonunca 23 kuruş fi- lıkların muvakkaten aydınlatılına- ı Ma&ara boll&§tı adliyeye verildi Ankara Müdıcleiuıınumiliği baş - sıız kargaşalık ve şurişlerin aıı•~' 

vıı:,:~e, 0.::ı.:~~:~ etmi ... ] at konduğu haMe kikıs';1'1u 4-0. ku - )sı iç.in kullanılan otomatik elektrik Piyasada makara bolluğu. gün _ Fıat Müraka:be Bürosu memur - 1rıu~vi~liğine tayin Bdi'.en .. Asliye olabilir. Üçüncü enternasyonal~ 
Ş h S dr dd

. K ş , ruştan satarak ılıaksız kar tamın et- 1 saatı ça1mı>ktan maznun 21 yaşın - den güne artmaktadır. Ha1'ıce si - arı yaptıkları kontroller netice • lıeışıncı ceza mahıkemesı muddeıu - muhtelif memleketlerde (aaliye. 
ey a e ın onevı, bu da- d lekt 'k . p d li K .~. . . . 28 ka h . - . . • . · · c 1 · 'f · ba !erde bıılnnması uzun a11lsf 

t 
.. . d ık ak mekten maznun ve anewmf Gala - . a e · rı çı an e oıuıç ıle parış edılen ton ma ra şeı rı - Ende kalav ıhtıkarı yapmak sucıle r ıtmıısı ema , yenı vazı esme ş- zam d 

ve uzerıne mey ana ç ar ce- . ' . . . 6 · . . . k . · . • ~ k .. d" Ank h Bolşevik hükfunetine Londra ıı. 
kıld k 

.! tada. Şarap i.skelesınde 50/1 numa.. radyo iamırcısı 2 yaşında Iredo - mıze gelmıştır. Bu ma aralar Fı- ( ,alatada Mahmudıye caddesinde •"'Da uzere un araya are • . 
aıaze namazını ll"ma uzere, . d 'b' 'd T d" acili il M" ak b K . t fı , . K .• 1 dl' 'k t etmi tir Berlin de, Paris te ve hatta isv1f' 
imamlık mevkii ne doğru ilerledi. r~I~ demır Teposu sahL ı uhdemir ta : i a.s arapyanas un . y.ey~ ver • adt ur li a t~ . omı~~onu ar~ n - .. an1ı d~çeBcıog u~u a1.ndıye'Ye ver •

1 

e ? · . . . re de birçok müşkülat çıkaroıııt•· 
Fak t b.. ük' .. 'd' t b t cırı Bakı ezcanın m akeınesı mışler, Sultanabmed ikıncı sulh an ana ye erıne gore azaınu sa . ,s er ır. u taoır e ı e bulunan Kadıkoy sulh mahkeınesı hakı - Arasll"a bu devletlerle bu yu·--deP 

a ' uy murşı ın 8 u Ulla li 'k' · ahk · ı · t f' t •--b't ed'l k t '"O k'I k l K · • yaklaşır yaklaşmaz, tahammül e· Aı: ye ~ ıncı. cezam emesınde ceza mahkemesınde sorguları ya _ ış ıa ı ·= ı ı ece ve ~a ı.şa : • . ı_? .a ayı .?mısyonun tes. - r.ıi Muhlis T~may. da, ta?".?.e<lildi- ,. 

de d
. B 0<..k b' 'd il h k dun netıcelenmışttr. Mahkeme Ba- pılmı~ır Pandelı apartıımanlar - arzölunacaktır. Makaraların ibır kıs l t ettıgı fiattan yuzde 25 fazlasına öi Manisa müddeıumumılıgıne bru; siyasi müna•ebetler inkıtaa uıl'tıe 

ıııe .ı. ogu ır nı a e ay ı- . • . · ' .1 C . t' .1 I . . • "' mak ıztırarında kalmıştı. BiıiJill 
rarak kendinden geçti. 

1
ki Tezcanın h"k:5ız olarak 56 !ıra dak.i bu neviden saatlerin ayarını mı 'Ş'erzı er emıye ıne . verı ~ek . atarak ihtıkar yapmaktan maz - ! >:ak üzere şehrimizden ayrılmış- ~, 

Bunun üzerine, (Kadi Saraced- l45 kuruş fazla kir temin ettiğini 1 yaptığını, bu ev ve apartımanlarda ve ":"alan arasında taksım edıle • r mdur. lır. dostluk bağları çok eski olın3 ;ıe 
din) ortaya atıldı. Yapılması la· s~.bit gömnüş, kir niı!lbeti az oldu - saatleri ayar ettiği halde parasını cektır. Münakalat vekilinin Sullanahmed ikinci sulh ceza ::;;:~:~t;:';r.:a:a!~.:=~~::~d~ 
zım gelen vazife, yapılacaktı .•. Cc· :ğundan 50 lira ağır para cezası, ye- vermediklerini, kendisinin de sa - Bir haftaya kadar kahve tetkikleri mahkemesi hakimi Saliihattin De· İkinci Piyer bu mücerrep an'ane~.' 
nahı Mevlana'nın bu büyük dost di gün hapis, ve 15 gün dlikkanı atleri söküp aldığını, parasız kal • geliyor Bir mü.ddetteııberi şehr.imizde mirelli, tayin edildiği Samsun as • azimle rücu ediyor demekt!r. .. ~~ 
ve perestişkarı, yaralı kalbinin ız- 1kapatılmak suretile cezalandırıl • dığı için bi.r k~ını satt~ğını, lb.~ • Kahve, Çay İtıhalat Birliği hesa· 1 ılunan Münakalat Vekili Cevdet -1 ;e ceza hM<.iınliğine 'başlamak Ü· naenaleyh hu ifade tarz• ÖçW. 
tırabını gösteren titrek bir sesle· 1 b k b ' d · .zıJarını da rehıne koydugunu soy- hına Brezilyadan gelerek bir bu • K erim İncedav. ı şehrimizdeki tet- 2 re Samsuna gitmiştir. Paktın do"'·-mak isteyeceği d•.b'; . . . . , · ·masına; aş a ır emır satışında lem ' tir s~ ., 

-D. Er kbış~ ndıyetisne.... Ali h 1 da fatura vermediğinden ayrıca 25 ış · çuk aydanberi Port - Saidde bek - J ~!erine de~'.'"1 ebm~ktedir. / Sultanahmed <ikinci sulh ceza ha- li durumlara karşı sarih bir vaıı~i· 
ıye, agır ı. onra, a ın a- Tarapyanos da, kendisine Pande- bmekte olan 10 'bin çuval kahve - Incedayı dun s<lbah Devlet De • kimliğine tayin edilen İstanbul alına mahiyetinde telakki olun• ~ 

ıııımet ve kudretini ifade eden bir Era para cezasına mahkılmiyetine linin iki ot.o.malik saaıt getirip on tı 'ıı. ı::ıemleketimize nakledilmesi - ı;izyolları İşletmesine giderek ög" - ' .. ...... · ·u·· ııı· · . te"'·"- bü' lir H ld ıılh" v.h fazas eııı• 
üd
. d t' . ku . ı:ıu ..... eıumumı gı ırıncı lllUA • ar s un m a ı _., 

hu~ii ile tekbir aldı. \•e hapis m e ınr mev fen dol- liraya rehine koyduğunu söyle - t ı "".'anmıştır. Bu t:ahveler bir ••ye kadar meşgul olmuş, ve öğle- 1 f ' C ı·ı · . ._. lh ise birinci safhanın tabii ve ıav . .., .. ı .. · kb' dal • · hl . . • . C 1•1 h ,,_. - . 
1 

ih . .. . . 1 ısu şe ı e a yenı vazı • .,.,.ıne aş-
ı uz erce ınııezzın, te ır sa a. durougu içın ta ıyesıne karar ver miştir. Rakım e a , er ;..ısırun de .ı;•a, d :kadar tıyaoa gore tevzı den ı;onra Istanbul telefon idare - J ·ıruştır: ri bir neticesi nylabUir: -

rını tekrar etti. Binlerce ve binler· mistir. tevkifleriru> karar ııer~tir. 1 dilecektir. sinde teftişlerde ·bulunmuştur. l · · b • Sırbistaoda fevkalçde ıı~ 
- 'ı Dünlrü ihracatımız sahibi olan Başmetrepofidin b• ~r 

EDE B l ROMAN : 131 takdir Ye hayret uyandırarak do - <ıibi, kafasının içine doldurdu- yakJi~e. babasının lıitfunu_ gör_- . Dün .mı.ıht.e.lü memleketlere 200 vaki olan beyanatıdır. Ortodolı$ 1iJI 
- ----- !aşır. Memuriyet isteyecek olsa fe. ğu kof• nazariyeler, harcıalem W- mtış, ıyılik unutmıyan _saf ınsan - bin 1!.l'alık ihracat muamelesi kay. lisesinin bu salihiyetli mÜJJI.~ fe 

Ç Q B A N y J L D J z J na bir yer teklifine utanılır. kirlerle, büyük ıbir filozof tavrı ta- !ar; on~, karlı tkaret _işleri, Avru- dedilmiŞtir, ~u ' meyanda İsviçre, diyor ki: •Sırp milletinin tarılı ~d 
Barlarda, •Kafeşantan.!ardaki kırur. pada bır ~emur~yet bulurlar. !fa - Romanya, . Yu_go.'>lavyaya pamıılc Şerefinin tehlikede bulunduiU (J~ 

artiıttleri11 en şıkı, en güzeli, onun Evinden koğulup ta bir arkada - kat o; daıma muştekıdır, muhıtine l<ırı,ııntı.ı;ı, r&veçe. d.er.i, t.ıneri'kaya kat'i anda hant;d~ p•t ~I 
Yazan: Mahmut YESARi d .•. ad · t "il b k bir yıldızı daha görilnion•liir· (l~~ 

metresidir. Kendi halinde, sessiz ~ının odı<.>ında geçir ıgı gecenin eını enezzu e_ a ar. . '•':gtla yağı, Finliindiyaya tütün Kral milleti ile benıber ....,ıııeıııJe•,: 
~ib i: cBuy urunuz!• ciemek icap e • :;cnelerce harp, isyan ateşleri kar- namuslu bir ailenin az çok iyi bir sabahı, mutasavver bir İsviçre se- Sadiye, beklediği halaskarın ni - 'gc>nderilmiştir. b• • 
dero.i. J<..ı:;a, boynuna sıkısıırdığı 1 şısında gözünü, kolunu, bacağını mevki sahibi olan bir çocuğuna yahatinden dem vurur. Bir ahba - h.ayet doğduğuna, kendini inandı - !'; e':ı~:s:: ~~ir..:~~~~d' 
havlusunu iri göbeğinin üzerinde kaybetmiş ııskerlerin bır tanesinin verilmiyen bir kız; araya vasıtalaı; hının otomobilinde gezerken gö - riyordu. Faik beyin Nigara ikarşı • oı 
düzelterek, yumuk, küt parmaklı bile göremedikleri, elmaslı, yakut- konarak ona pişkeş çekilir. Gaze - renlerin, onu, otomobilin asıl sahi- ,aldığı tavırlar, onun pek hoşuna Küçük Haberler tll"• Anlaşılan bu büyük ruh• ~ 
ellerile kamını okşaya okşaya, a • lu, pırlantalı nişanlarla donatılmış- telerde her defasında, babası, ced- bi zannetmemelerine imkan yok - gidiyordu. Faik ibeyin namusuna i. son mukavelatı Sırp an'ane ve rl~ 
vı'rduna doldurduğu büyük lok - tı. Ferik, müşır olamaması, meşru- rdi alasına kadar uzayan yalan şe - tur. timadı vardı: cKibar adamdan, in· . . . . zisine uygun bulamama~t•.4',ıı 

d• b' · · b' k't · · ı· d ı 1 b'f ı t · · · ı · sana fenalı·k gelmez'.• dı'yordu. Nı' - * Vali .. ve B. el.edıye_ Heısı Lütfi Taht ve klU.e bu iki istiTI malan, boğulur gibi mütcma 1 ır tıyetın ıraz va ı sızı anın an baş cere ere ı asa e çeşnısı verı mış İçkiden nefret eder. Kumarı an- _ 
b :>murtu içinde yemesi, ig"renç bir.kabir sebeple deg'ildı. Yüzünde, !ilanlarla izdivacı ctes'id· edilir. garın da Faik'a karşı pek lakayd Kırdar dun Şışlı • Kagııdha.ne yo - elele vermiş bulunuyor. . ııı'' 

cak eğlence! diye oynar. Babasın - • I" t ft' t · t· y ı lk. t M' t Ç" çil b hi<IJS" ... 
manzara idi. kendini beg" eumiş ve her tecrübede Evlenir, boşar, tekrar evlenir, tek- hissiz kalmadıg" mı anlamıştı. ı' nu e .. ış. e mMış ır. koadarun ikmala ran.. d c • ıs er or 0tt v• ııır"' dan kalacak para ve eşyayı evvel- k us" •t b" e ~ -' 

muvaffak olmno insanlarda görü _ rar boşar ve her teehhülünde de, · ınma rŞının ayısa ı er. ço m aı il" sure .. tii• 
Sadiye; bu, peyikler arasından ...,. den sattığı için, babası ölünce, se- Faik bey, hemen hergün Nigarı müteahhide bildirilmiştir. nuniyetle bahsetmiştir. ~iiŞ" 

Faik beyi muvafık görüyordu. Fa- nen mağrur, müstehzi bir ifade kız tarafının •istiharesi. iyi! çıkar. net değiştirmekten başka bir şey görmeğe geliyordu. Mehtaplı gece- ileyh demiştir ki: ıııilıl 
ik bey; uzun boylu, zayıf, dar 0 • vardı. Bir gün; fi zamanina Anadoluyu yapmamıştır. !erde otomobille Hürriyet tepesi - * Taksim - Harbiye asfaltının •Yugoslav vatanının tını• 

11 
ııJ1 

muzlu, ince kırık ka,Iı, açık alınlı, O; her devrin ikbalde yaşattığı haraca kesmiş bir hanedana men • Karısına yüz görümlüğü olarak ne, Bebeğe, açık havalarda Boğaz- j ı~asına Pazartesi gününden itiba- ve hürriyetini müdafaa ed••:,ı,,,,
tam bir ı;a~azade idi. İnsan; onu bir adamdır. Okutan hocalar vazi- subiyetini iddia eder, bir başka verdiği elması, şeklini değiştirtme\ içine, Adalara gidiyorlardı. Sadiye, ı •n başlanılacaktır. Yugoslav hlikfunetinin J<Ur. b~' 
görür görmez, terzi modellerini ha- ielerine yar"._un eden mektep' arka- I g~~; üzeri kabartın~ taç~.ı b!r kart niyetile kuyumcuya götürür. El _ onları nazarlarile takip ediyor, pek 1 Asfalt )''1>1 tahsisat bulunursa bu >mı ümit edebiliriz. Böyle bil,10,. 
tırlardı. Yedi yaşında ıken babası, 1 daşları, hatta tavsıyede bulunan 'v:z~t .uzatır, faraza hır Gurcu pren- mas derhal kuyumcunun caıme • fazla şimartmamak için ara sıra ~ ll Şişliye kadar uzatılacaktır, kiimet Büyük Britanya iıııpııl' ıb-' 
L'.:nkiır çavuşu yazdırmış, mabey - lbüyük, küçük memurlar, herkes sıdır. kanına konur. Faik bey, tesadüfen Nigara darılıy<ırdu. 1 * Vil.iıyetimizin her kazasında luğunun bütün yardımına "';,vıP' 
n.in ta,·siyesine, babasının nüfuz 'lan zaman mağdur, menkub o- Genç, ihtiyar, evli, dul, bütün metresile birlikte oradan geçer ve Faik, Nigarı sevdikten sopra el • ~ ;pıJacak olan büyük pasif korun- olacağı ı:ibi Aınerikadan da. g~tt' 
'tla rağmen bir türlü bitiremediği Jr, vakit vakit aç kalırlar. O; da- kadınlar, kızlar onu paylaşamaz - bu elması, bilatereddüt metresine bette nikahla alırdı. Sadiye netice- ı ma tecrübelerinden ikincisinin Ni- '•ün olan bütün müzaheret~ tabet 
lt;foktebi Sultaniden, Harbiye Zade-lima son gelen moda gazetelerinin lar. Salladıkça hep ayni kuru çe - takdim eder; tabii parası verilerek den emindi. 1sanın13 ünde Üsküdarda icrası ka- cektir. K.al'i zafere kadar ~ ) 
gon sınıfına konulmuştu. Göğsü; zihayat bir reklamı gibi etrafında kirdek tıktrtısı duvulan balkaba.Jı:- olınmıs gibi. (Daha var) tarlaştı.rılını.ştı.r. .{Devamı 3 üncü sa.rb • 
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r- GÜNÜN :::1 
l SiY ASI•• ASKERi l 
--iCMALi--

Maktu muamele vergisine hangi Almanya 
ınüesseseler tabi, olabilecek ? harekette 

hiçbir Demokrasilerin 

iki zaferi 

ve beyannamelerde Defter 

fiatı gösterilmesi mecburiyeti 

nevi ve satış 

kaldırıldı 

ı ı\nkara, Z8 (İkdam muhabirinden)- Maliye Vekiletiuiu vilayet: 
~.'.' Yaptığı bir tamimde muharrik kuvveti iki beygiri ve iıjçi adedi 

O! Uessesc 5ahibile birlikte ouu geçmiyen ve nüfusu otuz bine kadar - . . Ilı" Yerlerde bulunup muharrik kuvv .. t kullaıımıyau ve ışçı sayısı 
ti Uessese sahibi ile beraber onu geçmiyen müesseselerden istiyenle 
Ilı ll llialku muamele vergisine tabi olabilecekleri bildirilmekle ve bu 

llıırııelenin ne suretle yapılacağı izah 'edilmektedir. 
ll . "'"t tıs , undan başka, defterlerde ve beyannamelerde nevı ve v~.ı . s.a· 

4 • ,c1Yat1 gösterilmesi hakkındaki mecburiyetin kalktığı da bıldirıl
ıedo~· 

'---U:lt. 

bulunmuyor 
Günün en mühim hadisesi Yu

goslavyadı.ki hüklımet değişikliği
dir\ 

(Baş tarafı linci sayfoda) Kara Yorgi hanedanına 9"k bağ-
yasi mahfillerin alakasını celbet • lı <>lan Yugo•lavlar bu hanedanın 

· miştir. genç Kralı Piyeri büyük bir heye-
Diğer bazı suallere cevaben de can ve sevgi ile karşılamıı;lardır. 

Almanyanın Belgradda herhangi Bilhassa Kralın tahta çı.k.m:ısı Yu
bir teşebbüste bulunma<lığı \'e bir goslavyanın tam bir felakete SÜ· 

hükfıımetin !kendi selefi tarafından rükleneceği anda vuku.bulması he
imzalanan muahedeleri yırtması • yecan ve sevinci ıbi r kat daha art
nın mulad o1madığı ·bildirHmiştir . tırmıştır. 

Yugoslavyadaki Alımanlar aley • İki gündenberi cereyan eden ha-
hine nümayişler yapıldığı halkkın- dioe!er ve gelen haberlerin delalet 
daki tahmir · '< müsbet vak'alarla ettikleri vaziyet açıkça gösteriyor 
teeyyüd etmiştir. Almanya bu vak. ki Yugoslavya eski hükumet tara-

Büyük Millet Meclisi IAnka~a radyo 
----;; /gazetesıne göre 

Tıp mezunu doktorların mecburi biz- (Baş taraf• 1 inci sayfaıla) 
.alk tarafından heyecan ve emsal-

metJerİnİn lağvı hakkındaki kanun layi- ;iz şevk ve sevinçte hrşrlanınış -
lır. 

b a S 1n1 n birin C İ müzakeresini yaptı Yeni Kral bugün merasimle tah· 
._ /1 la oturmuş ve bundan sonra da 

Ankara 28 (A.A.) - B. M. Meclisi bugün Doktor Mazhar Ger -
men'in başkanlığında toplanımış ve 1942 senasinden itibaren Tıb Fa · 
kültesinden n~'et edecek doktorların mecburi hizmetlerinin lağvı ve 
leyli Tıb Talebe Yurduna alınan tıb talebesinin tabi olacağı mecbu
ri;•etler hakkındaki kanuna ek 'kanun liyihasile Sıhhat ve İçtimai 

Muavenet Vekaleti teŞkikitı ve memurin kanununun 53 üncü madde
sinin değiştirilmesine ait kanun la:ıilıasının birinci müzırl<erelerini 

yapmış ve Pazartesi giinü toplanın ak üzere içtimaa nihayet veril • 
miştir. 

--------·-
Şimdi ne olacak ? 

(Baş tarafı 1 inci sayfada\ 

and iç.miıjtir. Belgra:dda.ki İngiliz v6 
Amerikan sefirleri tahta olunma 
merasimine giderlerken yolda hallı 
tarafından ~id.detle alkışlanmışlar· 
dır. 

---------• • aları protesto edec:ektir. Kezalik fından imzalanmış olan Üçlü Pak-

p TIK r l h e r nın de de ayrıca beşinci kol, Alman, 

I~gilizJerin 
muvaffakiyeti • d •• t AT L AN yeni y ugas av arıcıy .. naz; ı .. tın tatbikına imkan vermiyecektir. J ye f U 0 . Be\graddaki Alman .elçısıle bır anu 1 ve Yugoslavya artık demokrasıler Macar ve Bulgar ckalliyctlerile (Baş tarafı 1 inci sayfada) 

ğ " t " ı kt mücadele etmesi lazım gelecektir. ög-i·"·n soııra beklen· -' 
• V••ı'ngton, 28 (A.A.) - Amerika la.kat yaptı .. ı .,a eyı~ o unma a • tarafına kaymış bulunmaktadır. c"" ıyomu. Ye m 1 n etti ..., 1 du dır. B.u. goruşmenın bır .dostluk ~~: 1 Tamamlık ve iııtiklalini icap ederse Şimdiye kadar takip edilen Mih- Askeri sözcünün bildiııdiğine gö· 

'

deniz mahfillerinde beyan ° un - <l ed etmedıgı ver u·.ullerine göre, kaleyi tekrar re Mussolini'nin şarki Afrika im • 

' 
l8aş tarafı l lncı· sayfada) g·una go"r~, denız· hara·killı m.ıntaka- ·ası ıçın e cereyan ıp sil&hla müdafaaya hazırdır. · · d f ·ı t bb'" 1 · 1 

YugoslavyadM<.; deği§rklik, İngil. 
tere, Amerika ve Yunanistand0 
büyü.k memnuniyetle karşılanmış· 
tır. Dün Çörçil İngilteronin b> 
hislerine terciiman olımuştu. Bu · 
gün de Amerika hariciye müs\e . 
şarı memnuniyetini bildirmiş ve 
bir tecavüze uğradığı takdirde A -
merikamn Yugoslavyaya yardım • 
da bulu.nacağını bildirmiştir. Kcy
fıyet Belgraddaki Amerikan elçisi 
tarafından bir nota ile resmen de 
Yugoslav hükfıanetiııe lbildirilımiş
tir. 

Mihver ve tabileri bu tebeddülü 
dahili bir mesele telakki etmekte 
ve dış politikada herhangi bir de • 
ğişiklik bahis mevzuu obnıyaca -
ğını bildirmektedir. Diğer tarnı'tan 
Almanyamn hadise hakkında Yu • 
g?slav hükUınetinden resmen ona • 
lumat istediği ve bunwı dış polili· 
kada bır değişiklik ifade edıp et • 
mediğini anlamak istediği bildiril· 
mektedir. 

~ kk d la b . suale cevap ıçın en elı ı eşe us erı ~·ap ı a· ,>aratorluğunda bulunan kuvvet • 
llııstir .,_, . . Al tarafıruian Iz!anda- a ın " soru n ' ır AFRİKA HAR . k g,ı· . uarıcıye nazırı Ninçiç In sının manya . , do- ,!arak mülakat anevzuunun ırna • BI c~ , -.. i~kan göriilü~s~ · mu~ub :! 

1 

'.e_rinin üçte biri yani tahminen 60 
lir"' elçisi Campbell'i kabul et.m~- ya da teşı:rHlı IngıI«:.re) 1 Alman rt· ·um olmadığı, J;u itibarla bu hu • İngilizler Airikada İtalyan ordu- hır hükumet darbesı ıle vazıyet' la 70 bın kişilik bir kuvvet Kere· 
raİ_ Se(ir ınüt;eakiben başvekil ta • nanınasına karşı mu~adelesını a >ıısta bir şey söyleneımiyeceği be • sunun can daman üzerine iki kuv- hakim olmak istenilecektir. Fakat, :ıi müdafaa ediyordu. Bu hezimet 

lllda.ıı ka:buI edilm · t' tıvmaya sevkedecektır. yan edilmiştir. v.etli darbe dah;ı vurmuşlar ve E-. Yugoslav nıilletinin, ordu ve kilise Habeşistan umumi vali~i Aost~ 
'l'op1 ışır. · c b lif.arktan "elen haberlere t ed K d k d d h'I 1 k.. b' k"tl 1 D"k" ·· 1 d Scı anan nazırlar meclisinden e e ı .. . . . . Yuı;oslavyanın Viyana'da imzala ı rı r e eren ile Habeşistan a ı e a ı o ma uzcrc, ır u e ıa- u ·unun e in e kalan kuvvetle-

!~lira başvekil şu beyanatta bu • nazaran, Akdenizdekı Ingılız dom~n dığı üçlü paktın mer'iyete girmesi Harrar'ı zaptet.mişlerdir. Keren· !inde ayaklanması karşısında, böy. rin hey'eti umwniyesinin yıkılma-
ltrrıuştur masının Jıiiyük ıbır kısmı Atlantıge için tasdik edilmesi ıazun gelip gel- den sonra şimdi ilk hedef Asmara- lıı bir teşebbüse hemen müracaat sını intaç edebilir. Keren'in düş • 
l:lu • ·. 1 k . etindedir. Diğt-r taraf· dı As d k' d'I ııik t il b ki . " r· 1 ilıil \ahını giinlerde Yugoslav açı ma nıy . . mediği hakkında sorulan ıbir suale r. mara alınınca sahil e ı e ı emez; s -as ç er, e emıye meısı ta yan maneviyatı ve itibarı 

ıı~eti dev.let işlerinin idare tar _ dan ccKiı'!ı George• zıh~ı da Ingı- de hu paktın imzayı müteakrp Masua kolayca ele geçecek ve bu- tahammülleri varsa, \'3kit kazan- için müthiş bir darbe olacaktır. 
t.ır<t aıı eıwıışe hissetmiştir. Son gün Jiz donanmasınw. At~tikdeki h": mer'iyete gireceği hakkında hü· radarı bir ikmal fuısü olmak itilba- mak istlyeceklerdir, Harrar'ın düşınesi ehemmiyetli-
e<te e bu vaziyet hald<ırıda tezahür rakatiııa ıştırak elttn~ uzere şun~ kümler ihtiva ettiği cevabı veril- rile İngilizlerin istifadesi büyük Şimdilik akla en mülayim gelen dir. Çürıkü şimdi Adis - Abeba ile 
leh~kıtıınadsızlık ıiıınme hizmetini bulunduğu Kanada limanından ay miıjtir. Bu sebeple paktın mer'i ol- olacaktır. nokta, Almanya Yunanistan• kar- Cibuti arasındaki son münakale 
~etı eye dil§ürecek derecede kuv· rılacaktır. ması için tasdik edilmesj.ne lüzum Harrar'ın zaptı ise Cbbuti - Adis §l Bulgaristanla beraber ve Yu- hattı tehdit altındadır. Maarnafih 
b .. een1?iştir. Efiqirı umımıiyenin yoktur. Abeba demiryolunun kesilmek Ü· goslavyanın müzaheretile yapmayı Habeşi:;tanın işgali için isticale Jü-
• tı<i ik b dan aonu milleti takdis ld ' n ~ı k · ~İşi'·" lŞesi yüzüıı:dıen bugünkü de- Patr • un Alman El.çisi Hariciye Nazırile zere o ugunu göstermektdir. = - düşündüğü hareketi, bir müddet zum yo tur. lşgalin ıbüyük bir kıs· 
~ "'-ikler vukubulmustur. Bu en - etmiştir. POL ATİNADA Görüştü. ki de bu saatte İngiliz kıt'alan tehir edecektir. Bu arada Yugoslav mı Habeş vatanperverlerine hıra • 
~ir/~ bugün :<rttk sebep yoktur. Belgrad 28 (A.A.) - Dün saat 23.50 Belgr:ıd, 28 (A.A.) - Ofi: Harrar'dan bu demiryolu üzerin- hudutlarına yığılacak Alınan ve kılabilir. Bununla 'beraber Eritre 
ele 

1 
aıe.ste !kinci Piyer .iktidarı de kendi 'arzusu ile ve ailesile birlikle Alananyanm Bel,grad elçisi Von deki Di.rdiva'yı almışlard:ır bile. İtalyan orduları ile yiğit Yugoslav muharebesinin bitmesiyle büyük 

llıilla 1ırtış ve Suıp, Hırvat w Sloven BeJırrad'dan a~ Prens Pol Atıruıya Heren, bu a'kşam Yugoslav harici. Hulasa Habeşistan harbine artık milletine katŞl tekrar bir sinir har- İngiliz kuvvetleri serbest kalacak-
ilıiil~ 1 n.ın. arzusunu ifade eden bir muvasalat et~tır. ye nazırı tarafından kabul edllımiş· bıs:f~ye edilmiş nazarile bakmak ·bi yapılacaktır. Bununla beraber, tır. 

l ııı 1 s LE R tır' . müm'~'-dur" . t eylem. USalemet hü.kılmeti teşkil A K .. un Almanyanııi ne yapacağını tayin ngi!iz Tayyarelerinin FtuıUyett 
ıı lŞtir. Berlinde intizar * edebilmek için, birkaç gün daha Kahire 28 (A.A.) -Orta şark İn· 

llaııı'l§ında. ıbulunduğuım hükı1rnet MERİKADA AKİSLER Bern, 28 (A.A.) - Berlin'deki hadiselerin iııkişafmı beklemek da. giliz hava kuvvetleri tebliği: 
"' ı.na ılk söziim vatandaşlara A İsviçreli muhabirlere göre, yeni Yu ha d - 1 Şark· Af ikad ı· ·ı '"akarrıı .. NeVYork, 28 (A. A.) - Yugoslav kon- y 1 h •ı,. J egru o ur. ı r a ngı iz hava filo-
diler· ara tnuracaat ederek ken· .601osu Gavriloviç matbuata aşağıdaki goolav kaıbinesinin listesi Alman h(i ugos a V i tı a ) Şimdilik, Yugoslavya sürprizinin Jarı ile cenubi Afrika bomiıardı • 
!tın •nden bu anda ilk vazife olan 'bevanatta bulunmuştur. kiırnet merkezini yeni hükfunetin ,,__ man tayyarelerı· Ad;•. •·ı..eba. Cı'-"l'tJI k ıda ' Ba ...... ntara ait Alman planlarını ~ nu 
ba. e ette nizamın ve <lışar Amerikada bulunan binleree Yu.rıos- vaziyeti halclnıırla tem"İr etmemiş· (Başl 1 iuci sayfada) bu ti damiryoluna karşı şiddetli h ·u·. 
81 

'l§uı. muhafazası vazifesinin ifa. lav hürriyet uğruna muharebe etmeğe t' B 1' 'd l" k dan im ak! altüst etmiş olduğunu söyliyebili-
. ltda lıükWrı te rdım etmelerini bazırıı:. Biz hiç kimseye boyun egm.yen ır. er .ın e a ll'Y e 0 anı a lidan bizzat eıe almağa karar vennlştır. riz. Abidin DA VER cwnlar yapmışlardır. Damiryolu, 
ltterııekt· e ya ve cengaver ruhlu bir ~lletiz.Ordum_uz beraber bir intizar vaziyeti muha- 26/27 gecesi, ııarnizon kltalarile jandar- vagonlar, lokomotifler ve köprüler 

'ı'u ır. nisbeten lıer nclcadar kuçük ıse de mus- faza edilmektedir. ma ve motörliı kıtalar nezaretıerı, res. vah.im hasara uğratılmıştır. 
P~rv g~lav .vatan~arının vatan· jıevli kim olursa olsun onu sanıldığın. Belgrat, 28 (AA.) _ (D.N.B.): mi daireleri, sokak _başlarını ve köprü- s Ü f p f 1• z Keı-en mıntakasında şehir etra • 
~e l!tlik!erme muracaat ederek, dan fazla uğraşbracaktır. . .. Perşembe günü Belgrat sokakla.. led ışgal etnuşlerdir. ~·~t 6 .da kıtaat fındaki te 1 d 'b 1 d .. 
,_ndi.lerile isti.kbalde de barış ve Reuter ajan.sının muhahirıne gore . .. . yem krala sedakat yemını etmışler, aynı ı . . pe e~ e u un an ~man 
::'"lluk halinde malt arzusun· Amerikada 6,00.000 deıı. fazla Yugoslav rında Almanya aleyıl:ıı~de .. n~may~- zamanda kral beyannaınesıni radyo ile (Baş tarah 2 nci sayfada) mevzılerı yemden sık sık ~e şıd • 
'1<t buı d _ Y~ 

1 
ımızl var<hr. ler yapılmıştır. Evvela Unıversıte aeşreUırnuştır. General Sımovıç sabah- .. .. .. b b .. d 1 d detle bambardıman edlhnışlerdir. 

ltıUn un ug~~ ~mş.~ ar. alı Nevyork 28 (A.A.) - Yugosla~~ ih.. ve yüksek mektepler taleıbesile lise J~yw b~t~ partllerın siyas:t •damlarilıe yuruyup ~ra er ınuca e eye e- Cenuıbj Afrtka avcı tayyareleri 'bu 
~ asebetıerunızı muşkul iıır şek· WAJi resmi Amerikan mahfilleri ıçm o I"'"' ,. '1ii(er gençler nümay~ gon.ıı;milşlür. Saat 9 da milli bıl'lik hil· vam edeeeğız.• mıntakada 2 avc t . . d" .. 
g Sokabilecek tezahürlerden vaz• kadar bekleıvnedık bir 1$dise değildir. a • tır. Bu tezahürata i tirak e- kümeli teşekkul etmiş bulunuyordu. Da~ Görülüyor ki Britanya Başveki· müslevdır. ı ay;ı aresı uşur-
~rııeı . . . !Çünkü YugoslaVYada Milıver aleyhinde y p.nıı.ş Ş . ba o •aatte halk sokaklarda kral ve yeru !' . k b' . -
~ erırıı rica ederım. . genişledığıne dair haberler ı u-•• •d cııerınde Yugaslav ve Ingi- hükıimet lehinde tezahurala başlamıştı. ı yenı a ıııeııııı hareket battı ve İtal T bl' -· 

Sir ereden olursa oisun ıbiçbir te· ki ~ereyrdanın l liz bayrakları taşıyorlardı. İngiliz Mağazalar ve daireler açılu· açılmaz nııl programı daha alakadarlar 1arafın-j R yan e .'11' 
illtında .. ·· gelıyo u. 11 k ıa 1 d ·ı· d'I d b · k oma 28 (AA) - Italyan tebli Ce- kalmamanızı ve duşun· Amerikanın mihvere mukavemet ettıği. Elçiliği önünde de tezahürat yapıl- bayı ak çekerek te rar llli!l •rd.ır. an ı an e ı me en u yeuı leşe - _" · · • 

le "'.z harekette bulunmamanızı is- takdirde Yugoslavyanın İngiltere "e A- mış ve Elçiltk tarafından beyanna- Halk olaylan 8'ker gruplanna saınuııl külü İngiliz muhibbi ve hatta nıüt. gı. 
ır,~ı_ııı. Yalnıı; kendimizi düşünerek ınedkadan göreceği yardım~rı açıkça meler dağıtılmıştır. Nümayişçiler bır surette karışı~ord.u. . tefi.ki olarak saymak ~e>aretini Altı hafta mütamadi~·en devam 
Ilı "•takil ve vakur kalalım Önü- Selgrad hükümetlne anlattıgı mu hak· lbazı Alman tebaasına da tecavüz .:•tıa 11 :::; ~e~~.:::~•nŞe'ı;al.sı b~y= göstermiştir. Bir Belgrat telgrafı eden_ kanlı muharebeler neticesin-

~zdeı,., . . kaktır. . . .. r ar ge ege ...,... . ın mer e . . . .. 1 if d d' . de duşman kıt'alar K; . . 1 
~arı "" vazifelerin ifasında mu- kan radyoları Yugoslavyadan etmışler ve Alman turızm bürosu- zinde devlet daU"elerinl muhafaza eden ıse vazıyetı ŞOY e a e e ıyor. ı e"-. 1 eli h . 1 

. erenı ışga 
•kıy t· 1 •• uıerı . . t kla ö .. d b halk . ı ~uış er r Şe rın cıvaruıda m 

tıiı e ın ilk şartlan kat'i bir &elen iyı haberi Amerikalılara kahval- nun camekanlarile Alman Hars nobetçı ve an rın nun e ır Kabine tebeddülü tawamiyle da. h b 1 d . u· 
tıı-:rrı Ve dürüst ıbir hattı hareket- tılarını yaparken bildirmiı;lerdir. lbirlıği biiııolarını tahrip eylem~- bkulmüllesi durubyord.dum. Hlaıçkabnırdho_akdiseillm. vuku bili bir mesele oldu. Harici siya- 3:'ı"areraerrmevıntaamk etmdektedk ırt;"la 
lıe1ı:ı-ad ı a 28 (A. A.) - Yugoslavya ler~ır. ~e>hrın mu ım no a an as- tır. BUiun gün her taraftan cyaşasın seti~ hır ~u~a ala~• yok~ur. Mil- mız Harrar şehrini, bombardıman 

Şimdi Yu·goslavyanın imzalanan 
üçlü pakta iltihak karşısında ne 
yapacağı merak edilmektedir. Yine 
iki Yugoslav nazırı tarafından im. 
zalanan bir muahedenin hükıimet 
d.~ğişir değişmez tanınmaması gö • 
rulen bır ~ değildir. Kral ve yeni 
hükümet olsa olsa ibunu tasdik et
miyerek tatbrkine mani olabilirler. 
Yugoolavyanın üçlü pakt karşısın
daki vaziyetini anlamak için hadi· 
selerin ırnantığına 'bakmalıdır. Yu. 
goslavyadaki değişikliğin eski hü • 
kıimetin takip ettiği dış politika 
dolayısile vukubulduğuna şüphe 
yoktur. Malıimdur iti paktı imza • 
lıyan hüklıınet de\Tilmiş, imzala • 
yan ııazrrlar tevkif edilmiş, buna 
aley;htar olarak istifa eden nazırbr 
yeni k3'bineye alınmıştır. Yeni baş
vekil ise daha Yunanistana İtalyan 
taarruzu başladığı zaman İtalyaya 
karşı 'harekete geçıneğe taraftar ~
lan l:ıir askerdir. İsveç in Belgrai 
sefiri Belgradda niiınavi.,Jer esna
sındaki lıeyecanlı anla;d~ d!manca 
konuştuğu için döVÜlmiiş!ür. Pak· 
tın imzasını müteakip bgıliz har:> 
tebliğlerinı neşretmemc1,ie başlıyan 
Yugoslav radyQları hüktııııet dar • 
besirıden sonra bu defa yaınız İn -
giliz tebliğlerini, Amerika h3'berle. 
rini neşre başlamış, Mih, er teb • 
lif;lerini kesmiştir. G5rü;üyor lcı 
Yugoslavya Milivere tabı olmadık· 
tan başka ansızın İngiltere tarafı • 
na !<aymış bulwıuyor. · JNGIILTEREDE . . '"h. kt I aınış, ır a cmış-ı . • • . 1 asın a ı a rı -

'44. • 28 (A.A.) - Avala ajansın- Lo ıdrp • 'in annesi Kraliçe Mari bll'· ken kıtalar tarafından tutulmtış- kral, yaşasm YugoslaVYa> nıdaları yü!ı:. let ıradesını temsıl et.nııyen bır edıl.mesinc man·ı ol k .. t h 
" Kralı ıcrr t Al teb d .... k k elm h lk k ti 1 · b ' tün · la la h"kfu · · •· · · m:< uzere a • •---·~-· <I '"aı ik . d İngllterede bulunmaktadır. ur. man aasın an ull'ÇO' a- s ış, a u e erı u gun.a Y r u netı kabul cdeınıyecegını hır !iye elm' 1 d' .-.......... a<Sllye u.a..,ı ticaret maiılıe 

~ı Ve u:,cı Pıen·e'in iktidarı eline al: ~r~Li~~ ~ari diğer ıki oğlu 12 yaşındaki dm ve çocuğwı ıltica ettiği Alman halınde ve kral ıle. Palrikm resımlerini kaç günden beri ilau etmekte 'e ış er ır. -= $411/H~ 
t,~;e "'""':a:.t~ı~":;::ır,:. y:: ka~u;:ı Pı-eos Toıuislav ile _ ıo ~aşu:dak\:ı~ Elçiliği bir .polis :kordonu. tarafın- h";':;,ı:n ~~~a~:::~~~dı~neraJ SteCanoviç halkın aınaliue tercüman olııcak Meclise sevk edilen hc~ta.::a:':na.;;. g;~rı;.: ;:,~.;·":ı,,~~~g: :~ 
'~tdq ~a·y._ ve butUD s't"oven~:.Y: bi; ~dre ile be~be~~ind~ :uyorlardı. dan muhafaza edilmektedır. tarafından eonderilen ve kamyonlar i.- milli birlik kabine'iinin teşekkülü.. veı_ce Uzerine tedbir vazedilen Uç muh-
!'hıı·."bYılmış ve l>er tarafta tavsifi edılen SanrıyAlınksandr'ın 1934 te Mar· isveç Elçisinin uğradığı kaza çınde ~ebri dolaşan subaylar halkı nı- nü istemekte idi. İşte vukua gelen layihalar telif boyda şişelere mahsus <rakı, şarap 
••ı ' ll b;· h Kralıçe zevcı e uhaf e k taa•· ti d .. ı 

_ıın bı u eyecanla karşılanmıştır.lı . katlındenberı ekser• zamanuu Belgrat 28 (A.A) (D.N.B.): zamı m azaya v. ı w ı ma gos- tebeddülüu hakiki miiııbt budur An ve ga on şişelerine • cem'an 6500 lira 
~;ıat naıara bayraklar asılmıştır. ~ilyada tedır Kraliçe Mari . • , . termeğe davet etmışlerdıı·. Arkalarında . . . kara, 28 (İkdam muhabirin • kıymetinde 71 balye mantann ticaret 

ı.,,,ıı ıo a doğru L' bl u·· . . !ngilterede geçırmek . 1 ı· 'liz İsveçın Belgrat Elçısı Malına! motörliı kıtalar bulunan askeri kıtalar ve ehemmı) etı bundadır. den) B t U k 
lıt:: ırı taı b . Ju ıana nıversı- b" ·k senP evvel olen ve as en ngL . ·~· .. to :olbili il h' . . - aru, pa ayıcı madrl.eler anununun 712 inci ınaddesine göre ve 
l\;ı ~.,.,, c •len ve şehrm butun genç. j 11 aç • kral' · Mari'nln kızı ve elçilıgın resmı 0 m e şe ır- sehrın sokaklarında geçıt yapmış, bom- Bu ifade ne kadar açık oltırsa ol- silılh ve teferrüatı inhisarı layihas; açık arttırma ile satılmasına karar ve-
lıa~' l>irre~"' alay. teşkll ederek başta ?la~l=~:=~ıçesi ı~~:Oria'nın oğlu E· ı de dolaşırken nümayişçiler tara- bardıman ve savaş tayyaı"eleri şehrin sun bu dahili tebeddiiliin hareket Meclise sevkedilmiştir <ildiğınden mezkilr mantarların birinci 

'~e ~ .. ı.n reımu ve bayraklar olduğulıng '"·ü torunudw· ıfından durdurubnn"tur 60 yaşında ustunde uçarak beyanname atmışlardır.! kt h . , 1 U .. ilzl" Tasarruf ı"·n 1 ih. . arttmlınası 31/3/941 pazartesi saat 9da 
~· ""'"ak.l d . diınbourg DtıA nun · -:ı · H b" k •e he ~" h no ası artcı o muş ve ç u ıuu 0 ar d ıull\a , . ar an geçmışlerdır. . ANDA . Eı.,..· . .. . . · ı er şey ıı şev \ y ... ._n avc:tsl ve . . . .. . . . ... . ı , racına aır ve surillen pey muhammen kıymet.ın 

~h'YkYIŞ<;ıJer evvela Kral Aelksandre . YUNANlST: balı Bel· bulunan Isveç • .,.ısı numayuıçı e- tam br ıntızaın ıçinde cereyan etmıştır. ı Pakta ıltıhak darbeıı.ın aıuıhuı teş- Liyıha .da B3*veldletten Meclise• 375 nı bulmadığı takdll'de ikınci art-
'> •co.ıı~ı~ önune gitmişlerdır. Burada At,ın•• ~ (~:~.;;;- ::::s:~rı ve kral re ı:tmanca meram anlatmıya ça- BELGKATTA NOllOMAL HAYAT kil etmiştir. Binaenaleyh Üçüzlü s~l<eılilerek maliye ve bütçe en • tıı:nası 4/4/9U cuma saat 9 da yapıla 
ht \'tıg051 •zahuıat yapılmış, Kral, ordu grad da °,_h;_ ık""ını balk Belgrad lıştıgı strada ot.om-Olbılden çı:karı- BAŞLADI Paktın bundan müteessir olmama- cumenlerine havale edilmi•tir. cagından ı.l.ip olanların yazılı gün ve sa 

1sı~ · a~a alk ı t G t Pıen·'ın ki "" ç wo ' k t lmıoe;.: ve yaral '" · M • tt 
)< sı l!Ush ış anmış ır. aze eler . d dan duy.mwıtur. Atına gazete- !ar&' yere a ı .. ....,, anmış- 0 _ 1_ d, 28 (A. A.) _ A l . sı kabili kabul degıldır. Paki e C lı"s' "n t • 'a e mantarların bulundugu Kabataş in 
~ tı11qllı. atar neşt·ederek Kralı.n be ıa yosun t şler ~.ra va a aıansn- 1 pazar esı his.'\rlar transit anbarına gelmelerı· Hin 
"<iı11. baesıni "e resmini 

1 1 
rdir. Jeri derhal hususi nushalaı- neşre mı tır. . . . dan: Belgrad, bu sabah J"eruden iş gün.lörtülü ve tozlu bir halde bir köşe-

1 •ı"1, • Yraın ııünl . neşre mış e • . ve Atlna radyosu Belgrad radyosu tara· ,ALMAl\-YA iZAHAT ISTEDI ilerinin arzetmelcte olduğu manzarayı al . 1 k k nd' k d . günkü toplantısı o unur. (2423) 
~ı.:-~ı·!~IJ:'. Belediye rerı~e bn_ıahsbeus hır hal fndan verilen haberlerı tekrar ebnıştillr. Londra. 28 (A.A.) - Belgraddan ge- mıstır Sabahın ilk saatleruıden itıbareı:- ye terko unara c ı en ıne a .. 
rı. "'e-t'Aı- eı.sı, ır yanname ad 0·Jgı·ad radyo;;u 0 Alm y · __ ,_,_ meld- --•··t olabı·ı ... · Bu t·'·dt"rde • -'-••·a, 28 (İkd h ıı.. • · -~ lı(ı.1 --. vatandaşları Kral 1 f • Atina r yosu, ~ . . len haberlere gore, anyarun ugos- .memurların ve .. ~. ve tac>rlerin ~- """" · .. "'""'a am mu auırm • z.,.i 462 lı 

liq i!Şrne~e davet t ' . ~·~~· ın !ayni zamanda Yugoslav millı ın~rşını '~ ıavyadaki elçisi Von Heren hükı1met dar !vazifeleri ve işleri başına gitmekte ol- hiçbir yeni siyasi vesikaya ihtiyaç den) - ~Ü~ .. Millet Meclisinin mesind;;,ayitı~~li~~9 ı:~:: ~İ() ll.arrıtna krala b'e mtelış ver ıkm.ıant• a Yugoslav milli bıaıvaları ç;..lınaga baş besini haber alır alamaz derhal hariciye lduklan gOrUlınü.ştlır. Pua:rtesı gunkü tuplantıs·-'a ba~ dan "--, no.~·-· s·~-ecı Yolcu Sa'· 
~ "arı~ ' ır gı-a çe iŞ ır. . k h.ild h kk d . hissolunmıız, yahut kat'iyetle ve """ ~· ~~ -~u u~ ~ •·"'•o· anın bütim $<:bir ve kasabala- lamııtır. . . tıba1ru uezareline gıdere ıse a ın a ıza.- Dünlcü ınuazzam günden nişane ola- Vıik_ aletler bütçelerinde yapılacak ou Gumru. ııuıı.den veribnv; olan 4 Parça .. ı,, ır baTra · Yunan elkiin ıımumıyesının ın bat istemiştir. akl 1 .. . açıkça bu ahidnuue yeni Hüküm- . Za 

' tezah . m havası esmekte ve em· ı .. 1 li tn ek mıimkundıir: ÜÇLÜ PAKT YIRTILAMA.Z rak uç renkli bayr ar• bütiın maiaza munakale ile Milli Piy.ıngoo İdare • lı eşya~a aıt müf..,, ~ndınoyu zayi et.. 
U~t yapılmaktadır. l;ı<>Y e hu sa e 1 

• · d t c« ed ı kte dar tarafın.dan red ve inkir edile- · · 94 tim. Yen1öını çıkaracagund esk l( Yugoslav ınilleti kahramanlt~ an .a..ne-. Bern, 28 (A.A.) _ B B. c. vitrinlerın e eşu.u ı ıne \'e hatta sının O senesi bilançosu t.etki·k 1 .. an tsının 
~ raı Jorj'un Telgrafı ıerlne sadık olduiunU .ıspal etmıştır v~ İsveç mll.habirine gore, Alman hari- ;hususi bınaların ca'."Jarma. yapıştın!- rek tanlaue ile cihana ilin olunur. edilecektir. lhülrnı.u yok.tur. hkmi oilıu 0-.... 

İtr lldra, 28 (AA) . . 'Yugoslavya, vatanın ş.tikıam~ı ka.an clyeoinın sozcusu bır g~etenın Yugoslav mış olan Kral Pıerr ın tot<ı.ıırafları kal- Muhtemel bu iki şıktan birinin 
~ <tlı, ~ . . - Ing1ltere .rnıştır. ·Yugoslavya hadıseleıt burada. aru1 el.'.in Uçlü pakta aza sayılup sayıl..-. 
etli b;. utgoslav kralı Piyer'e hara- '!:>uy'· ilk bir heyecan uyandırmıştır. ~uyacağı hakkındaki sualine şu cevabı ınıştır. • Belgrat kabinesince ihtiyar olun-
~~~~ ' .. 
cı·~ilıi l' r.,,_ ve temennı telgrafı --o-- V"erm~ıır: . . . Arnavutlukta ıuasında en mües•ir amil Berlinin G Ü NÜN ( 
~l·eır~:: . o 1 ~ kt azaSI - Urlu pakt hiçbır valut yırtılamaz .. 
~ --s KILiSESİ PATRİGİNIN Ç U paf 

1 
. . yfadı) Sinemalania Tezahürat Son günlerde, İtalyanlar son hidis<!ler karşısında ittil&aı e· 

~,. •i&ı·a N'UTKU (Baş tara ı ıncı sa • . • deceği meslektir. İşlerin seyrini 
·o: d, 28 (A . . f muame- BeJıM<l 28 (A.A.) - D. N. B. Yu ceıılıeııin ileri hatlarına yer- ( Uf!) demeden •• 
<:ı .A.) - Avala aıansın- Rumenlere her nevı ena uhtıel"f bö'lg 1 . 1 t' d'kl · hoparl" IA•I Al tacil veya tahrik ederek kafi adım-

lr;·Qıı.<ioks . . leleri a maktadır. General, Ma- gaslavyanın m ı e ~rın • eş ır ı erı or - e . 
ı,~,' lladyo Küısesi Patriği Gavrilo, saaı y p h ttı harekellerine bi- de sınmn~lard~. Alman W.Ctualıte nıanlarm Rumenlerle birleşe- lar atılruasma veya atılmamasına 

Yalwz Avrupanın değil, hakikat. 
te, bütün dünyaıun ırkları, millet
leri, devletleri ve fulleri bu yeni 
harpte misli görulınemiş müthiş 
bir imtihan geçiriyorlar. Fransız, 
İtalyan ve Rumealeri teşkil eden 
Latin ı.rkınuı, küçük şinuıl millet

e .... •ı:o· ıle neşredilen bır nutuk söy carların ıbu a B l' ' Viyana ka- fılmlerı g<isterılirken tezahurat VU· rek Yunanistan üzerine yürü- Berliıı. Hariciye Nezareti anıil ola-
«.,ı\'•ha~;~ı~ d<;miştir ki: naen, Roma ve ~ ın~vet edece- kıtbulmuş, perdeler yırtılanış ve yecekleriııi ilan etıniye başla- caktır. Berlin fıızla heyeuna kapı-
''g,~ ~lkıuı ınn·ı·ı rı ~mı idealin alem- rarını tekrar tel. e d d ·andalyeler ıkırı1mıstır. mışlardı. Dün öğle vaktinden !arak U .. •u"zlu·· Paktın tathı'k ve ın· . 
ı-., • 1 U!t 1 •tlennin hurriyeti bay. .. · ks' takdirde Romanya a a- • > 
ı. t 0 olarak gını, a ı . .. · •·f h b Ke-''-'' itibaren bu neşriyat birdeubi· 
"'' . rgirıın h açmış olannamdar ka- hil. b' . f'Lik vukwbulabılecegını, " u a ere ,, ..... , 
l'a etı11 ayı·ülhaıeı· la ı ır ın 1 dilin re susmuştur. 
1 ı <\\ ,_"•hae!ini . ı o n .. ve mem- Transilvanya meselesi halle . e- Buda~te 28 (A.A.) - Budapeş. YUNAN TEBL"'"ı· 
111 "l\sa:1 tenı Ln eden şovalye kı- d ·· L bl' Sof ... 'l.'--
V ~ '' ıkirıc~ct;ın oglu genç ve sevgili kra dikçe Avrupanın bu Jrısıt;ın a bsiL~- te • Belgra.d ·af u ıylnefa ve hyaba· Atina, 28 (A.A.) - Yunan 

ı "'•I· · . ıerre Karadjordje,•itch'tir k · et ~~·cut olamıyacagını rasııııda telgr ve le on mu a e. l.'I )ı<ıl{ \. ıstıyor . .( . · W1 au~" • . . resn1i tebliği: 
f! aııni uz, akat hlır olarak ya- dirmiştir. . ratı kesılmıştır. hd k 'f k ll f 1· 

~ı., .•ııı, VeOdkeyız, şayed ölmek l'•ım """" Ge- ROMADA TEFSİR YOK Ma ut eşı o arı aa l• • ~ Budapcst Enlesito gaıc...,;ı, . uh 
lıı, 1 ,'Yot 1·"'" .•hraman eroadını.ız gibi d let (AA) Is · T 1 raf yeti olmuş ve m telif ke•a-,~, ol ı· be ·anatını .Rumen ev Bern. ~8 . - vıçre e eg . .,,,. •<eğiz nara ın J ı ... fette topçu faali)•e.ti kaydedil· •f.)r· 0 t-uz. S . ·: . . . . nat··~ •başlı.g"ı al- Ajansı Roınadan ;ı.u tergrafı a. nu.şı.u-: 
r .l'e·'k~e tnülki ~vgıll kralıınıza sadık, re ısının garıp _be!a "' Romada. Yugo:J.a'i:ya hüdiselerl hak.km miştir. 
~hie'- i.lt ve b . m~amatın emirlerine tında neşretm.iştir. da teCsirde bulunmamakta Belgrad vazi-ı Hava defi bataryalarımu 
~~lbı lde but enınevıınizc ve diğer mez- Gazete bu beyanat.ııı Bud~peşte- yetini aydınlatacak malüm:ıt beklenmek 
ı._,,, •tımi• Unan kardeılerinıize ka-ı - u·· lki düşman tayyaresi dÜŞÜr• •• • mutı b •• de heyecan uyanı:lırdıgını ave ey- tedir. Gazeteler habedeı'i oeşrelmekk'-

,_. · a b U nt s old ~ · ütale:ı beyan etn1emektedirler. müşlerd.ir. 

fazında ısrar ederse Belgrııd.ı ta-

ınamiyle elinden kaçırmasl çok 
terinin ve Çekoslovakya gibi dev· 

ınümküadür. Esasen Mister Çör- !etlerin akı.betlerini gördük. 
çil şimdiden kallarını dünkü yap.. Bütün dünya ile birlikte bizim 

1 tığından gayrimeınıı.un olan bu de hayra.nlığınuzı davet eden in
millete geniş açıruş bulunmakta- gifu seciyesinin harikulade meta
dır. Balkan o;ywın ve iki büyük nü- neti ile YUllllD milletinin ınudzeli 

kahramanlığı oldu. 
fuzun çarplŞınast pek heyecanlı ve ""'ft~ L-• 1 k . . . . ~....,.-anın en ...,. ve par a ••· 
meraklı bll' safhaya gu:di. metleri içinde yetişmiş İngiliz mil· 

l;lüaeyin Şükrü BABAN letinia, halkuuıı şelairieziae yağan 

i ç 1 N O E N .") , 
bombalar altında (uf!) demeden, 
küçücük Yunan milletinin bir an 
bile şevki kaybolmadan can "eriş
lerine, belki bütün milletlerden 
lada biz Türklerin, hayran olıua
ması da i.ınlulıısızdır. 

Çünkü kahraman olmanın (uf!) 
ılemedeD. en büyük fedakarlıklara 
atılmak olduğunu en iyi bilen mil· 
let biziz. 

Dünya bilmelidir ki, hiçbir mil· 
letin göze aldıramıyacağı, insan ta. 
kati üstündeki fedakarlıklara dahi. 
yurt tehlikesi k:trşısıada, bu mil· 
!et kahramanca atılmaktan asla ce· 
kinnıiyecektir: • 

(Uf!) demeden .•. 

Ycuaıı: H. Dalkılıı; 



SAYFA - 4 -----

Bıı zamanda dünyanuı hadisatını 
dakikası dakikasıncı evinizde dinlet
tiren bir radyoya sahİJJ olrnağı kim 
istemez? 

Eıtl bil rad110 iİe İIUnUn heı saatında sizi alakadar edebilecek bir 
lslaslfon buı.bfllrslnl:ı. Fakat, unutma11ınızlci leml:ı bir dinleri• 
elde edebllmek lcln ıtDksek verimli bir radıro lazımcıır. 

81r radıroda aranılan en·ıraıcsek ~vsafı ancak len adamlarının 
PHll.IPS labrllcala11nın laboratuarıarında uzun mesailer netkealnde 
ım•llne muvaffak oldukları bu seneki PfflUPS radro ahlzeı ... ınw 
buhlblllrslnlz. 

t9"'1 Ph01ps ehiz•1erl telcntk eahaıındı en uzek fıtıılyonların ne,r-lyatlnı kat'fy•Ue ahtt•. 
Mıln tabllllOlndı, cırıyan tasarrufunda ve ıtlldı yeni bır hamlı ltıdı ediyor. 
f"hlllpı'ln ıenı -MINIWATT• lamb~lar• ıayesfnde cırıyan sarifyatından bUyDk hir taııırr-..t 
tımın ıdllmıfhr ın kıymetli lahladıtn mamul el ile cllatanmış möblelırl '"ırızin Jezyfnlne 
rırır Ptı,hoa fabrikaları bu aene •imdiye kadar MiSLi GÖRÜLMEMiŞ ZENGiN ÇEŞiT· 
LERLE HER KESEYE VE HER ZEVKE UYGUN _.. en mü•k<ilpesentleri en titizttı•t tile 111, .. 
mfn edecek r•dyol•r ıw••lnJ herkesıo intihabına arzeder. 

Hlsll 96rDlmem/s lsllfad•l•r bahseden bu teknik sahe:ııerıer/nl 
bir en ev.el 96rmelc ve tecrDbe etmek mentaaıınız ıcebıdu,. 

29 - Mart - 1'4_.. --·-

Baş, Dif, Nezle, Grip, Bonla.ti"11'• 
Nevralji, Kınl'bk ve Bütün Ağnlanuzı Derhal Keae} 

icabında eüode 3 u,a ahnıblllı. TA~LlnERINDDI SAIUllllNIZ. 
HER \'F.lfOr rl,,LU KUTl'LARI ISRARLA ISHVl'ill 

, ' . . . ' 

Devlet Demiryollan işletme Umum 
Müdürlüğii ilanları 

Mın,Jmmen bedeli 2600 l!ra olan 2000 adet ı mi kaskot y3ptır.lat"3t.tıl,ıj 
Münakasa açık eksıltme usullle ll/4/9U Cuma günu saat il de siP 

cie 9. ~1etme binns.ında A.E. komf~yonu tara!1n4un yapılacaktır -t' 
lstekli1erin aynı gün ve saatte kanun) veuik ve ı 95 Ura mı vakktıt ıt 

natla ıtomisyona mürucantJan 18.zır.ıdır. 
Şaı-tnam.eler ı:•ra>ız olarak kooıls>ooda Hnlın•ktedu-. (2314 .. 
1/4/941 ~~ihinden itibaren anah.tt istasyonla.rile Avrupa hat·ı ısla~Y~ı 

araSlnda tatbılure lıaşlanacak olan Mesa.t:ı·i, Seyr!scrl '7e seynh3lil doğr\J P'j,ı 
yata tfodr n~cUilen illnda :stasyonlaı laıı ""Jeı·Ueb.ileceiU .,.anhial!~ tstsP 
bir kısmını szyın halkınuza .kolaylık olm:ı.k üzere aşağıda bildir1yoru~: lf 

Doi,'n! nakliyat usulü: Dökme veya tamam vagon muamelesllc parıl .;ıııl'. 
hlb nakledilen hamulelere, beher parça&ı 200 ltilodan fazla atırlıkta olan -
lere, ~letme nizamnanıcsi n1ucibince de n1r J'Olu ile nakle kabl~l~ bazı jtj 
tabi maddelere .Gaz, .Benzin ... gibi işti61 edtcl ve barut, dinan1lt .•• gibı ~ 
edici olanlarla aslUer.l!h.>par:ı, eııtıam· ova, g(ılyatı gibi kıymetlere ve~ 
maddelere ve canlı hoyvanlara tatbik edilmlyecekUr. 

1 
~ 

Edime gar ve Edirne şehire doğru nakliyat, Yunan ankl<lvına ait ücı' 'f 
bu istaııyonlarda mürselünUeyhleri taralmdan ödenmek ,artile kabul eıl 
bUec<k'."'. . . . .. ~ ~ 

Dogru nakliyatta nakıl nıüddetıcrı, anahalta ve Avrupa batundo mu•.11,,.r 
yapılan iki nakle ait müddetlerin mecmuuna Haydarpaşa - Slrk«i dePiı ~ 
llyatı itin bir gün<il<lve edilmek sureU!e hesap oıumı.,,,kllr. (174~21 

lstanbul Belediyesi ilanları 

-Fatih O mcı t>ktıln ilhak edilmek üzere · !ml51dne ltarnr vnılen .ratil>1,ıı 
sam bey mahail<'süıln eski Çırçır, .Atpıuım yeni Ömeretcndi suk.,ğındO . 
ada w 2 parsel eski 11 kapı :ye.'1.i 9 No. 1u ga:yrJ menknlün 1295 ıarilili ~ t 
kararnan1esl ahkflmınn tevfikan ınuha.ın men k1ymct ve h::ı:rl ~ı 8 gtin ıniid ıf 
mahalli münasibine talik edilmiş bulıınmalda fobllğotı kanuniye moknııııııO 
im olmak üzere il~n olunur. (2516) .. 

Mamllesi K.NO. 

Sarı demir Hamam 7/11 Soğuk hava dcpotıtında 

Cinsi Adedi 
Gres yağı 50 Teneke bü;llk gaz tcnclt •• 
Demir kasa l Viyana malı 

i& >!> 

Bina buhran vergisinden borçlu mal salıipleı i namına kır:ıcının :car ~ .r 
ne vazedilen haciz üzerine kirayı vermemiş olmasından dol:l)"l. kirıısını~. ~ 
dilen yukarda yazılı eşya 31/3/941 Pazartesi gunU s:ıat 10 da aleni milZ"'..ı' 
ınıretil• satılacağından talip olanlırm müzayede ııünU mnh:illinde bulıııır""" 
lllın olunur. (~14) 

Maarif matbaası müdürlüğünden: r' 
Tahmini c;;.7,5 mm·ai<l</'

1 

c · .- Miktarı 'tutan akçası 

Kırpıntı k5!!ıdı 100 ton 2,000 L. 150 llf3 ,,,!, 
Matboamızda Nisan l942 •onuna kadar birikecek olan kırpıntı k5ğı~~l',ı 

açık. arttırması 2/IV /1941 Çarşamba ııünü saat 15 te Matbaamızda icra 1, rfl 
tir. Islcklllerin o gün ve saatte temlnatmakbuz \"eya mektı:plarile bır!il< 
miEYona müracaatlar. ao"1 

Şartname parasız olorak Müdürlüğümüzden alınabilir. (l·/ 

,.ı•-• iLK BAHAR MODALARI # • 
Beyoğlunda İstiklal Caddesinde Ilacoplu Pasajı karşısıııdP 

Tip: 763 /\, 

YGdU AVlaaA U.atLIJETINl llJJZ 
eli ... 0.fR.. AHIZI 

A.MEltllAVI 

Tip: b43 B 

9ATARYAU 

. - . . ~ .. ~ ; . ~ ..... ,· -.. 

,..---ikdamın Zabıta Romanı: 13 ---------.... ,el gibi içinden yükselerek boğazı- Bu bir nevi emir. Nimet ile ko. 
• - nı sıltıvor. Genç kadın titriyor •.• casına: •Gidin, bizi rahat bırakın!• 

Y E Ş 1 L . G O z L E R Fakat niçin? ... Nıçın bu korku :ı • demek. Onlar bunu anladılar. Ve, 
lnun vücudiınü sarSJyor? .Refikle hal.asını yalnız bırakmak i-
1 * çın gidiytırlar. 

---~ Relik o gün akşam iizerl avdet Odalarına gırince Nimet kocası -
Onu 'sen bana sor. Her hali babası- yüyor, simasını endişe kaplıyor... etti, Kımse bugün geleceğıni bil • nın omuzuna dayanarak birden 
na benziyor. Tıpkı 0 ... Babasının e- - Ah niçin kasabada kalmadı da miyordu. Kapı çalındığı 2aman aile hıçkırıklarla ağlamağa başlıyor. 
!inden neler' çektim bilsen ... Orta- Yedişchidlcrc .döndü? efradı henUz sofraya oturmuştu. - Ne oluyorsun, nen var Nimet? 
da hiç bir.sebep yokken karısını Nimet Mihriban hanırmn bu söz-' Refiğın kemikli yüzünde yor· Genç kadın: 
kıskanır ikide birde ~amağa kal- !erini tekrar ediyor: gunluğun izleri var. Fakat gözle • - Necdet seni seviyorum, bile • 
kar. Etme, eyleme derim dinle • - Ah niçin döndu7 rinde bu yorgunlukla beraber mem mezsin ne kadar seviyorum! 

• .. Fikrinden vazgeçirinceye Kayın babası hakkında genç ka- nuniyet te okunuyor. Mihriban ha- Diyor. Necdet şaşırarak tekrar 
katla~ neler çekerdin:. Eltim, za - dın bir çok seyler bıliyor. Biliyor nım ona nereden geldi~ini sormu • soruyor: 
ıdlı kadın ağlaya a~laya harap o· ki Emin efendi bır gün evini ter • yor, o da bir şey söylemiyor, Yal -ı - Peki amma niçin ağlıyorsun, 
!urdu. Nihayet öldü gıtti de kur - kcderek r.itti ve bır daha dönmedi. nız: bır kederin mi var? 
luldu. Şimdi 'ecdet de böyle ... Necdet d? bir gün uzak bir yere gi. - Karnım çok acıktı! ' - Evet, evet ... Çok kederliyim 
Maazallah senin Ömer Rğayı gör - der ve bi: daha dönmez. Fakat böy Demekle iktifa ediyor. Yemek o- Necdet.:. 
mek istedigini bihc veya onu ta • la yapması için bir sebep lazım. O dasında kaşıkların tabaklara do • Delikanlı bütün gün ıçifü kemi -
ınamile unutmadıgını öğrense kı • ısebcp de mevcud d€ğil. Çünkü Ni- kunmasile hasıl olan sadadan başka ren kurdu zaptedemiyor: 
,•ametleri :toparır. Seni o kadar metın kalbinde kocasına karşı bü - bir ~ey işitilmiyor. füı ak~am kim- - Niçin kederlisin, Ömer ağa 
' vmesine rağmen o Eaatte boşar ... yük bir muhabbet var, İçinde zer- <~·•.• >Jeş'e de yok. Kimse konuş • tekr•r Yedi~ehidlere geldi diye 
Anladın mı kızım? ... Ne de olsa er- re kadar fenalık yok ... Ömer ağa 'r. Yemek bittiği zaman Mih- mi? 
keğindir, ona her şeyı söylemeğe ile ~imdi ne dlakası olabilir? ... riban hanım Nimete dönerek diyor - Ay, sen de mi biliyor:;un? 
gelmez ... Gözlerini dört aç... Hiç ... Ondan nefret l'diyor,.. ki: - Evet. Halam söyledı. Zaten 

Mihriban hanım konuşurken Ni- Evet, ondan nefret ediyor ve bu. - Pek yorgun görünüyorsun kı- bunu herkes biliyor... Bunda ne 
melin gi:zel ııözltri korku ile bü • nu tekrar ettikçe korku demir bir zım, bu akşam erken yat. var? Mademki sen dil biliyormu~ • 

sun, şimdıye kadar neden bana 
söylemedin? 

Nimet mliyor: 
- Bizi alakadar edecek bir şey 

değil kl. ne diye 11iiyli~? ı: -
hemrniyetsiz bir hadise ••• 

- Ehemmiyetsiz hadiseler bir 
ır gibi saklanmaz ki .•. Bu adamın 

avdeti sende beliti bazı hatıraları 
uyandırıyor ... Tabii ... Onunla ev • 
lense idin daha rahat edecektin. O 
ana daha parlak, daha zengin bir 

hayat temin ederdi. Benim yanım- ı 
da geçirdiğin sönük hayattan mem
nun olmadığını görüyorum. Fakat 
ne yapalım, taliin yokmuş! 

Nimet bu s<izlc>rc şiddetle itiraz 
d(yor, böyle şeyleri düşünmek ak
ından bile ge\mcdiğini söylüyor ... 

Israr ~diyor, istirham ediyor, ağiı· 
yor ... Fakat bunların hiç biri N<:>~
deti tatmin e~iyor. O ici kan ağ -
lıyarak yatağına uzanıyor ve artık 
ağzından hiç bir söz çıkmıyor. Yal· 
mz' uyumadan evvel bir kaç kere 
çini çekiyor. 

(Dalıa nr) 

Mağazası 

En Son Moda 
KADIN TAYYÖR ve ROBLARI 

ilin en müntehap çeşitlerini getirtmiştir. 
Bir ziyaret lsbntı müddeaya kafidir. 

TÜRKiYE CUMHURiYETİ 

ZİRAAT BANKASI 
Kuruluş tarihi: 1888. - Serma yesi: 100,000,000 Ti.ırk iiraı>• 

Şube ve ajans adedi: 265 

Zirai ve ticari her nevi banka muameleleri 

Para biriktirenlere 28,800 lira ikramiye veriyot• 

Ziraat Bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf JteS9~ 
larında en az 50 lirası bulunanlara tenede 4 defa çekilee" 

kur'a ile aşağıdaki plana göre tkramiye dağıtılacaktır 

4 A. 1,000 liralık 4,000 L.11 10-0 Adet 50 liralık 5.0oO v 
ı • soo • 2,000 • 120 • 10 • 4.soo ' 
• • 250 > ı,ooo • .. 200. 

40 > 100 > 4,000 • 160 • 20 • 3, 
O ııra· 

DİKKAT: Hesaplarındaki paralar bir sene içinde 5 ıJ:ı-
dan aşağı düşrniyenlerc ikramiye çıktığı takdirde <:, 20 fa 
sile verıkcektir. 

• il ı 1 
Kur'alar senede 4 defa l1 mart, ıtl-fazıral t·r. 

·ı e' ı Ey lul ve 11 Biriııciki.nnn tarihlerinde çekı ec 

- i1 - -- ---- - l{arabilı 
Salıibl: E. İ Z Z E T, Nr~ri,.~t Dircl.törıl. Cevdet 

Baa•lıhiı "er: -Sou Telıra.!• • fatbaası 


