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bitarafhk olacak B elcnıttıdıi hilkllmet dar- ı Za -"rintlen bir :manzara Ya .. osla-vy.am ırep r-
besiain Mihver merkez- • y } Belgrat, 29 (A.A) _Hükumetin 
leriade bir bomba tesiri yeni u g os av takip edeceği harici siyaset hakktıı-

Y~Plığ-ına şüphe yoktur, fakat, be- $ 0 ft değişiklik da resmen hiçbir ~re~te bulunul-
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Qtız dışarıya renk vermek istemi- k a r c 1s1 n da kabinesi dün mamaktadır. Fakat hususi memba-
'1ı0'!ar; yalnız _Berlinden akseden T !ardan alınan havadislere göre bu . ELİZ 
•şın bir sa •Öçler Paktı yırtıla- b" t J t yaptı siyaset şu suretle tarı! edilebilir: İNGİLTERENİN B()y(}K SAFIBABP GEMİLERiNDEN ırüiN ABET 

~. demiştir. Hiçbir pakt keli· A 1 a n 1 a r ır op an ı 1 - Üçlü Pa:kta iltihak keyfiyeti ŞARKI AKDENİZ' de 1 . · ı ARNAVUTLUKTA ~ellin hakiki miinasile yırtılıp m iptal edilmiyecektir. b 
~il.Prlintiisepetineatılmaz, batta t h d .• de s.eferbe.rl~k ve örfi 2-Hillrltmet Türkiyeileolan Muharebe Hava har 1 • • 
LÇlnde bQJUnduğ-u dosyayı bile ter• e d 1 - h b münasebetlerini sıkılaştırmıya ça. it ı lkb 
·•tıııez; sadece hükümleri tatbik ı are ı anı a er- hşacak ve bu gayeye vasıl aımak Alman sanayi a yanını . a-. 
QJlllııııaz, muahede canlılığını ve baş 1 ad ı I a r leri tekzip ediliyor için iki memleketin hayat sahasın· b a c. 1 a d 1 h h .. 
Yararlığını kaybederek müzelik bir da işbirliği tesisine dair vaktile Y merkezleri yine ar UCU ffi U 
larilı vesikası olur. Türkiye tarafından yapılmış olan 

ri~~ı:ratta iş başına geçen devlet Yar 1 resmi b i r Yalan haber ya- bir teklife istinat edecektir. 5.öy- Bı·r ltalyan zırh- b o m b a ı a n d ı 5 o o o o 
d a o kadar teeriibesiz insanlar p an yaba n c llar !endiğine göre bu husustaki muza· 
d eğiJdirler; "Üçler Paktının altın- A L M A N kerelere pek yakında başlanacak- k h • 
•ki ilti Yugoslav nazırının imza- •• e • dışarı çıkarılacak tu:· . . . . lısı ve i i mu rı- Kale ve Dünkerk o- 1 u·· y e &ıııı silqıek için, bunların Viyana· membaına 9 0 r • Belgrat, 29 (A.A.) _ Reuter: 3 - Bıtararıtk ye_nı sıyasetın e· 

ela 0 kağıdm altına atıldığı günkü Yeni Yugoslav kabinesi, bu sa· sasını teşkıl edecektır. . bi hasara ug" radı doklan da hÜcu-
ta_ntanah merasimi yapm1ya liizum • • hah ~ buçuk saat süren bir top- Londra, 29 (A.A.) - Afı:_ . d m a 1o1 d u 
l:Ornıiyecekler fakat imzaların üs- "Almanya, siyasetının lantı yapmıştır. Londrada, YugO-'lavya hadısele- --<>-- ma uğra ı 
ilindeki hlikü;,,leri tatbik etmiye· k tabakası h a 1 k İçtima sonunda neşredilen yarı rinin arkası sükunetle bekfonınek- Bir nakliye ve bir sar• Loodra, 29 (4.} - Evvelisı gece Co 
tekJerdir,· zaten vatana ihanet SU· aya . . tedir ''~nı" Belgrat hu""k(ımeti Al· 'B' y d . it resmi tebliğe nazaran 1 Nisandan · ı~ .. • • t ·ıı d• logne ve Dusseldor! sanayi merkezlerine I ır un an enıza ısı çlllıdan idam edilenlere cc'.'aze tarafından ta Y 1D1 ne Kanunuevvel nihayetine kadar 0 _ man kuvvetlerinin bir hucumuna nıÇ gemısı Orpı en 1 bir çok büyük çapta Jn!iliık bombaları • 
llıe~asimi yapılmaz, güriiltüsuzcel •• • k muk t b ıwetmde kal- Ankara 29 (Rad~·o Gazetesı·) _ aWd_ ığı. b\ldirilmekt_edir. Y_ erı kaplıyanı 5 bı"n tonluk ltal"an de'-e.ıı·ı·ır. Bu da, 

0 
kab'ıldcudı"r. musaade etmıyece ,, lan devrenin bütçesi tasvip edil- aveme mec u , , , uı . t•. dırtı takdirde, İn0ailtcrcnin Yugos- . . . ' . N Al ks d 1 kesıf sıse rağmen 1yi netıc~ıer nlındığı . • • • b d 

ır. . kt mış ıı b lngilız Bahrı~e _azırı_ e an_ r 1~ göıiilmil0ttir, Colognede Emtea depoları gem 15 1n1 8t1 r 1 ·~aca, Yugoslal'ya belki pa ·. ı ı Tebiig' de, harici siyaset üzerinde lav hükumetine tam . müzahere~te beyanatına gorc Ingılız Akdenız fı- civarında iki yangın ı;ıkmı~ur. 
l'~tnııyacak; fakat herhalde tatbık 'ı • bulunmn a h oldugunda bugun 1 1 kr 
'!ıniyecektir. Dün de söylcdiği~iz 

1 

Y U g 0 S l ay y a da k l herhangi bir müzakere cereyan eL .. •' azır . .· losu Şarki Akdcııizde ta yan U· Başka bombardıman tayyareleri de Atina 29 (A.A.) - Atına radyo· 
1:1.bi paktı imzalamadan evvel, Mıh- A _ _ tiğinc dair hiçbir kayıt yoktur. şuph_e yoktldur: Alm~~ı teh_dıtl~ı ~ve vazör Ye muhripkriden mürekkep Calais ve Dunkerk doklarına hücwn et- su matbuat nezaretinin bir kbli • 

~ D"" la d" · - · d e Berlının a ıı;t gıttı çe sınırı n, bir İtalyan filosuna tesadüf etmiş, mi!ılerdir. ğini neşretmiştir. Bu tebliğe göre ::; ~:ş:.:;:~;~~:i~!s~;:c~::~ 1 Alman t e b a s 1 Kr:nİJı~r P~er·~~\k~i~:ı c~~e Yugoslavları faz~a hdeyk~~n.a __ kap- İtalyan filosu kaçmak istemişse de D\in bombardıman tayyarelcrlmiz' İtalyanlar, hezimetlcrile ncticelc • 
Ortada •yırtılmanuş, fakat fat. • aldığından beri ilk halka görilnü• t.ı.rmaroıştır. Lon ra a__ 1 u~u:c;- muharebeye mecbur edilmiş. Litto- Frlse adaları ve La Rochelle cıvarıııda nen son ilkbahar taarruzlarında 

bı"k dil b" kt · ctı" p İ • ka şünde vapılan hararetli tezahiir- (D~ sayfa a ri6 smıiından bir harp gemisi ile- djlaqıd' "-"Hhaekrp 1geıru, 11•r!"edhücu1. milelzt"'.'._o· 50.000 kişi kaybetmişlerdir e • mez lf pa • vazıy > azar esıye - J -~ - --- •. ğ j )er U". ar a a Ş U">l'< e <m ng ~y . . .. 
~lı:rat sürprizindenbcri filen !erden sonra, hükumet merkezi bu- o s ilci kruvazor ağır hasara u ratı • rarelcrJnde:ı ikisi üslerloe dönmemiştir. Alınan esırlerın soyled:,sıerıne 
llıevcuttur. Bu sürpriz, Mibvcriıı d k ı y o r gün yeniden nıırmal iş hayatına R. o D mıştır. . Londra, 29 (A.A.) - Ingiliz Bahriye göre İtalyanlar müdafaa mevzile -
b a r Ç ı g. mı·şıır· Şehir bauraklarla do Bu muharebenin sonlarında ln- (Devamı• u··~cu·· •. avfada) (Devamı 4 üncü sayfada> ii_tiin Balkan plıinlarını altüst et- ır · • J • .. u , 
Ilı • nanmıştır. Son iki günün başarı- b b / J giliz deniz tayyareleri de İtalyan -
ı ıştU,; asıl mühim olaıı vakıa ve Berlin Z9 (A.A.) - Yarı resmı !arı, yeni bir itimat ve ferahlık ha- o m a a n l filosuna taarruz etmişlerdir. Bu ta. B ı k k h 
ealite de budur. Geçenlerde, bir bir membadan bildiriliyor: vası yaratmış bulunmaktadır. arruzun neticesi beklerunek:te<lir. ı• r s en e •. a V e 
:ı.adaş •8alkaıılar tekin değil- Alman hükümet merkezindeki (Devamı' ilncü sayfada) Ç k J 160 Yunan deniz kuvvetleri de bu 

1 •r. diyordu. Balkanların tekin o- smi ve yarı resmi mahfiller, Bel- ---oo---- 1 an yangın ar harekata iştirak etmektedir. 

~p olıuadı&ını bilmiyoruz amma, re dda siyasi vaziyetin inkişafını M A ç E K kilometreden görüldü Londra, 29 (A.A.) - Amirallik ı·htı·yacı temı·n edı.ldı· 1'1Ddi pek iyi bildiğimiz bir şey ~:a Yugoslavyada bazı Al:ınan a • dairesinin tebliği: 
~ar ki o da Bal.kanlıların da, Bal· 1 htan unsurların gittikçe artan • K A İngiliz Parthian denizaltı gemisi, 
.~ıılar ::ibi sert ve çetin insanı:ır 1 :~uzun'..! fevkaJade bir aliika ile A f R 1 A D İtalyanın cenubunda himaye altın- -----------

! u~ıa_rıdı.r. Yunanistan bunu ıı~s- takip etmektedir. K b• ·rmı• ı------------ da seyreden bir gemi kafilesine Portsaide gelen 30 bin çuval kahve bir kaç 
t~rınıştır, Türkiye bunu ııöstermış- r esmi mahfillerinde, Yu. · a ıneye g l - muvaffakiyetli bir hücum yapmış· 
ırB l"ugoslavya bunu göstermiştir. B1er m :aki vaziyet karşısında en cek mı• ı"mı"ş •' • lngiliz kıtaları her tır. Ya iaşe gemisi ve y~ut n~- güne kadar lstanbuJ ve İzmire çıkarılıyor 
~ •llıaııJum cenubunda, şarkın· gos a~t tkarlık muhafaza edH- ye t fta il I" ye gemisi olan 6.000 tonilatnluk bır 
..:· &ıırlıinde, bu tiç sarp Balka~ sıkı .;a Maamafih Alınan hari· ı> ara er ıyor vapura ve 10.000 tonilatoluk bir 
d Yası ve yıkılmaz Balkan kalesı ı':'ekte<li · t"ndeki •kanaate göre, B l Kahire Z9 (A.A.) - Ortaşark İn. büyük sarnıç gemisine toııpiller 
ıı~-•urte11 Almanya, hazıı·ladığı cıye nezare ~- vaziyet karı~ık g1bi Zağrap valisi C grat giliz hava kuvvetleri umumi ka - isabet etmiştir. 
ın~~ ~tatbika cesaret edebilecek ~~g.osla;::e~r Belgraada bazı şah ta konuşmalar yapıyor rargfıhının dün alqıamki tebliği: .:__,___ __ 
·ı ~ .. Alınanyanın Yugoslavyayı g_ozukm_ a. zırların yaptığı be- Eritrede, Keren'in zaptı ile neti· Matsuoka Ro-
' e " tlerın ven Be!grad, 29 (A.A.) -D.N.B. ajansı 1 h •-•tın ih • fhal t .,eçırmek için sar!ettiii bütün sıye . t" aydınlatabilecek blld" . or· ce enen areAa n aı sa arın· 
~Yretıerin hedefi şunlardu: yanat, vazıye ı .. .. fada) O:k~or ·Ma~'in riyaset ettiği Iilrval da, İngiliz hava kuvvetleri, şehir gı•dı"yor 

llıa - Yunanistana inecek olan Al- (Devaıw 4 uncu say ve Çiftçi partisinin gazetesi_ olan Zağ- etrafındaki düşman ıınevzilerini ve m a y a 
. il Qrd'\llunun sağ- yanını ve ııe· 1 reb'de çıkan Hrvatski Dnevnik, yem va- bataryalarını bombardıman ederek -~>---

tiler:ft· . T · t baltkında :;unları yazınalda<lı.r. d k vvetıı· yard d bul p "'•k, ~• sevkulceyşi emnıyete al- U Z VE L "Yiağreb ~ehii ve Hırvatistan Belgrad :ı:fı.~. u ım a un - Japon Nazırını apa 
2 R hi\diselerini mutadın h!IMıııa olarak tam k b } d k 

lıı - Vardar vadisinden Selin.iğe -o--- bir sükOnet ve vekarla karıılaml$br. Habeşistanda, Perşembe günü, da a U e Ce 
ti lttek için Yugoslav topraklarıun K r a l ı Doktor Maçek'~ Za~b'de bulunması Adis • Abeba • Cibuti demiryolu, 

rınelı; imkanını elde etmek G e n ç Zağreb'lilenn his5"tiki itimada ya~ bombardıman tayyarelerımiz tara· 
3 _ .,.. ' • t t i etmi;ıtir. Doktor Maçek'!n Zageb valısı- id "dd li 

il]," ooylcce Romanya ve Bul- t e b r I k 8 . Belgrad'a göndererek yeni -Qmete fından yen en şı et hücuma 
Dün Ribentrop bir 
nutuk söyledi lişe~taıı gibi Yugoslavyayı da t~ --o-- ~tırak edip etmemek hususunda bir ka.; maruz bırakılmıştır. Adis • Abe -

~al· :!'akmadan bir Alman eyaletı f hu" rriyet rar vermek üzere ~tten ~ ba'nın 80 kilometre şarkında bir Bertin, 29 (A.A.} - D.N.B. bildi.rlyoı·: 111e SOlımak. Yugos av derlıalbaberdar~ıçmtallmatver- askeri tren mitralyöz ateşine tu - Von Ribbetrop, bu sabah Matsuoka'yı 
lıı~anya, bir muahedenin altına ı"stik]ali husu- dilli ıııaJumdur. 

4 
-• .-· _,.aık tulmuş ve hasara uğratılmıştır. kabul etmiş ve kendisi ile gllrüşmede 

~ "'•e iki imza attırmakla beda- VC · • Detıcınu .. ııcıı ""'ll' (DevamJ 4 üncü sayfada) bulunmuştur. 
• 'eddan elde edebileceüini saudıiı bu "'undaki temennı• :ııerım, 29 (A.A.) - D.N.B. bild.iriyot: 
q fi " "' di ' japor. barici-ye-mwn Matsuoka, ;yann 
..... ~. Q-'.• Belırat sü~pri2inde~ l t "ni de bildir ~.....,...--: ~ ötleden ..,.ııra Berllnden ualyaya müte. 
~ 1•ae elde etmek ısterse, Si• e ı B • veccihen hareket edecektir. 

•ti Banlınası ve harbelmesi )izım Vaşington, Z9 (A.A.) _-;_,eı· Roma, 29 (A.A.) - Matsuoka, 2 Nl-
Oeektj Al aoosevelt y _... sanda Papa larafndan g;ıyrl resmi tarz • 

.,_ . r. Bu da, Balkanlarda • sicümbur ki tel a· da kabul edilecektir. 
~ !IJasetinin değil; İngiliz poli· Kralı Piyer'e" aşağıda gr •;.,,..- "~ / _ Berlln, 29 (A.A.) - D.N.B. ajanıı 
.,İi ının Yürümesi demektir. Çün· !ı göndermişti~: .. .. hakla· ,.. ,... bildiriyor: 

Şeker hakkındaki şayialar asllsızdır 
Ankara, 29 (İkdam muhabirin- \yeti birkaç güne kadar tamamen 

den) - Salahiyettar bir memba· normal halini alacaktır. Mcmlek.e-
dan öğrendiğime göre, kahve vazi- (Devamı 4 üncü sayfada) ... •• . 

GÜNÜN TENKiTLERİ 

Ölen dirilmez diyoruz!.. 
Yazan: Seli.mi izzet Seda 

Orta oyununun •yeni dünya .. 
n 1>ir harabe haline geldi ve hu 
harabede artık ne Pişekar var, 
ııe de Kavuklu. Ancak muhte· 
rem meslekdaşım Selim Nüzhet 
ile Burhan Felek, aradı mada 
harabeyi restore etmiye, ~kir 
ile Kavukluyu İsa mucizesi ile 

cılmalarma, zekalarının işlemes_ı. 
ne, sühuleti beyan kazanınaları· 
118 yardım ederdi .• diyor. 

• diriltıniye çalışıyorllll'. 

ı:..' ı\lmanya için Avrupanın do- .Majcstenizın butön • • · ,.~. ~ - Matsuoka şerefine evvelki akşam yapı 
cıı Ctn b ' ı·h· etlerlnı ve lan kabul resminde Alınan hariciye na.. -'İ a 111 unda yeni bir harp cephe· rıııı, Krallık sa a ı~. ·ııetiıı ....,. zırı Von Ribbentrop bir nutuk irad ed•· I 

Geçen güıı Selim Nüzhet, ço
cuk glbi el çırparak. sevinçle, 
orta oyununu siueınııda •eyrel· 
tiğini yazıyordu. Frausız aktörü 
Saşa Gitri bir film çevirmiş ve 
bu filmın mevzuu, kanavası. efa 
hası tıpkı bizim orta oyunu 
imiş ..• 

Muhterem arkadaşım bu vazi
feyi tiyatronun ı::öremiyeceğine 
mi kani? Sepne san'atkiirllll'dan 
mürekkep bir tiyatro bey'eunin 
lisan ve lehçe bakımJudnıı fay
da temin etmiyıeceklerini saİııp 
lıöyle bir hizmeti bugliıı orl~ o
yunnııdan beklemek KafLlaiıt 

ııırtlarında Zümrüdü anka bek
lemekten farksızdır. 

Hem Selim Nüzbetle Burhan 
Felek nedeıı üzülüyorlar bu ka
dar? Neden çırpınıyorlar? Sahne 
bugün içine hem orta oyununu 
aldı, heın de karagözü; halli 
ı;abnede bugün meddah dahi 
vardır. 

çı acaktır. mert ve müstakil ı.r nıı d rek ezcümle demiştir ki: 
. . ele aldığı şu an a 

--_ (Devamı 4 üncü sayfada) idaresını • "Ji"iniz ve Yugos• • ,....... Geçen Eyltnde üçlü paktın akdinden 
~ . sıhhat ve ıyı g • tildill it ı:; soııra Alınan bükümeti namına Ekse-

lavyanuı hürriyet. ve ıs ika taıısınm Almanyayı ziyarete davet etti. 
nda Birle§lk Amer ğim zaman memleketimizi ayu1'n bU-

bıısusu • ı temennile- yük ınesaleye rağmen bu ziyaretin ya-
nıilletiııin sanıım ~ • bnda yap1l01ca~ı ü:n1dinj izhar etmljtim. 
rine iştirak etıoek ısterı;n· Bu arzu bugün hakikat olmuştur. 

Bundan başka, Yug_o~ av ve Alman ve japon imparaLorluklan D1ev 
Amerikan nıilletleri ıçın ınu• cut clduğu ıünoonberi devlet merkezi-

) h ürriyet esaslan· mi:< ilk defa olarak bir i•Pon h;..~ciye 
kaddes o an 1 k bul tm k'·~ · 
nın idaresi yolunda Yu~os ~1' na~~~.~~. e e ~ır. 

Amerika bükıimetlen mil· Berlin!n dün &aMınıza ıösterdiği ani 1 
ve betlerinin ka11ılıklı fay- - · ·- · -~ te hahareıli hüsnükabul, Almanyanın 
nase •-··"" u··nıldini dalar temin .,_.,.,... tıpoıı.yaya karşı bosledlği tabii ve snmi-
izhar eylerim.• ,Ab:illaü kal1anlmaa ıılmn lıir top lnııilis asketled m1 muhabbetin bir tezahürüdür. 

taıaf.mdu mmıe:ııo Milb'or (Devamı 4 ineli sa;rfadı) 

N\OVADO 

} 

Muhterem dostumun hwıa bu 
kadar sevinmesi cidden çocuk· 
luk! Orfada orta oyununun di
rilıniyeceğ-i id!liası var, orta O· 

yunu sinemaya çekilmez, orta 
oyuuu mevzularmclau ıabnede 
istifade edilemez iddiası yok ki ... 

Nükteperdaz Burhan Felek 
arkadaşımız da •Ah orta oyunu 
ah! .. • diye dijvünerek: •Y'llzüı: 

oldu, bir kere orta oyunu insan· 
lann hossohhet n miri kelam 

Orta oyunu, karagöz, meddah, 
içtimai bünyenin kendilığiııden 
doğurduğu müesseselerdir. Ba 
müe>sese telkih ile ıneydau" ge
tirilemez. Eğer bugünkü \çtimai 
bünyenin fıu müesseselere ihti
yacı ohaydı, Selim Nüzhet ile 
Burhan Feleğin yorulmalarına 
lüzum kalmazdı. 



SAYFA -2 iKDAM 

Hayvanları koru-
ma cemiyetin- .. • • .. • • r -
de konferans l.;vıçre ıletıcaretımız 1

1 Konferanslar 

evilik '"' edir? l li ~li~t<:~:J 
Mihverin telaşı 

r .~ev 
1 Celaleddini Ru~i 
L Yazan: ZiYA ŞAKIR ----

- ae -

. • 

Ycuan: 
Prol. H. Şü1<rü Baban 

Kimdir? 

Bütün halk, şu sözleri tekrar Hudavendigiırım) [2] gaip hazine
e~:ycrdu: sinden ih>an eder. Toplantıda Örfi 

idare Komutanı 
da bulundu 

• k • f d • kaza 1 ara da 
I D _IJ_a e --~-r O r teşmil edildi 

M. ihver matbuatı ve buJl• 
larm içinde Alman ıı•-

1 
zetelerinden ziyade ital· 

ya cerideleri Amerikada t K.! a .-e 
iare) kanununun kabulUnden son· 
ra basil olan hukuki vaziyet ile 
pek yakından ve telaşlı bir şekild~ 
meşgul o~yorlar. Romalı siyası 
muharrirlerin kanaatlerine göre, 
Amerikanın Mister Ruzvelt'in ta· 
biri veçhile •demokrasilerin nıü: 
himmat deposu• haline gelnıesı 
'Birleşik Devletleriıı filen harbe iş-

- Alı .. o küncü İlılhi, ziri bikte 
melı.niız olup gitti.] 

O aorın en büyük ediplerinden 
(Bedreddin Yahya) Cenôbı Mevla
na için yazdığı mersi;yede, hisleri· 
ni şu sözlerle izhar etmişti: 

(Ey bizim yarı canımız, sultanı
mız!.. Senin gamınla ağlamıyan 
bir göz, senin mateminle çikiçik 
olmıyan bir tek 'ine bile kalma
mı~tır ... Didarı hakikate iyine olan 
mubarek cemilıne yemin ederim 
JLi, toprakların içinde, senden da
ha kıymettar bir vücut yoktur.] 

Yine o asrın hassas şairlerinden 
lıiri de, şu mealde haziıı bir kıt'a 
liylemiştir: 

[Ah .. ecel dikeni, senin mübarek 
ayağına battığı gün; ne olurdu, fe
leğin eli de benim bll§ıma helik 
kılıcını vursaydL. vursaydı da, 
böyle bir giinde, gözüm cihanı gör
JDe ieydi ..• 

[Ah.. haki mukaddesiniıı başı 
ucunda duran, şlnıdi ben miyim? .. 
Yazık .. yazık_ toprak, b;qıma ol
ııun.] 

* 

- Pekala .. şu halde tam bir hu
lôs ile, inşaata derhal başlıyalım. 
Konuşma, burada bitli. Türbe

?i~ inşasına, . d~rhal başlanması · Türkiye Hayvanları Korwna Ce
ıçın karar verıldı. miyetinin Nişantaşında Şair Nıg1\r 

O gece yatsı namazından sonra, sokağındaki merkezinde, dlin, Po -
her taraf deriıı bir · sessizlik için- !is Mektebi Müdür ve muallimle -
de idi. .. (Sultan Alaeddini Selçu- rile talebeeinin davetli olduğu bir 
ki)nin ~arayı karşısınduki caminin konferans verilmiş, cemiyetin reis 
minaresinden, birdenbire haziıı bir vekili sabık Bitlis valisi Sedad A -
sesle, (Resulü Ekrem Efendimiz) in ziz Erim tarafından, Türk milleti
medhü senasına ait bir kaside yük- nin en eski zamanlardanberi lı;ıy
scldi. Ve bu ka,ideyi, (Cenabı vanlara ikarşı gösterunekte olduğu 
Mevllina)nın bir (na'ti şerif)i ta- iyi ve müşfik hisleri tezyid, lhay -
kip etti. vanları himaye eden Türk kanun 

Gecenin derin zulmetleri içinde, 
perde perde yükselen bu gür ve 
davudi ses o kadar müessirdi ki, 
başla (Sultan Alieddini Selçuki) 

ve nizamlarını tamamen tatbika 
medar olmak üzere, cemiyetin te
essüs ve faaliyeti hakkmda izahat 
verilmiştır. Bu konferansta, Örfi 

!da re Komutanı Korgeneral Ali Rı-olmak üzere bütün saray halla 
pencerelere üşüşmüşlerdi. Yanık za Arlunkal da hazır bulunmuştur. 

Konferanstan sonra, hayvanların 
bir kalbin rztıraplarını ifade eden 

bu lahuti sada ile, (Cenabı Mevlll
ni)nın o işıkane şiirlerini dinler
ken: 

- Meded, ya Hazreti Mevliini! .. 

Diye, feryat ederek kendilerin-

korunmasına dair öğretici mahi -
yette bir film gösterilmiş, davet -
liler hazırlanan büfede izaz edile. 

rek toplantıya nihayet verilm~ -
tir. 

(Cenabı Mevliina)nın vefat tari
hi ebced hesabile (ibret) kcliuıe- den geçmişlerdi, 

(Daha var) 
Seyyar kasapların kontrolü 

Pazar yerlerindeki seyyar kasap
ların esaslı bir şekilde kontrol e -

di1meleri ve açıkta satılan etlerin 

derhal müsadere olunması by -
makamlıklara bildirilmiştir. 

şin.i teşkil eder. Bu kelime, çok ------m.inalıdır. Çünkü, hakikati gören 
ve muhakeme edebilenler içiıı, (l) Takriben 1 kur111 kıymein.de Cü
Hazuti Mevliwıi'nın hal ve haya- müş para. 
t ~- k b" ··k "b t d 1 . (2) Cenabı Mevlana'7a verilen un-
m .... Ç<I uyu ı re ers erı ve vanlardan birl. 

lıi.lwıet eserleri vardır, 

. (Hazreti Mevı!a>, demedileee- 1 MAHKEMELERDE ve POLiSTE ) 
ği mahalli evvelce tayin etmiştL l., _________________________ .,, _ 

:Ve, bu husustaki arzusunu da, a- M • • ••ıd•• •• •• k 
çık bir suretle izhar etmiş; etresını o urup gomme ten 

- Muhibban ve yiriııım1z, bize 
iiyle bir türbe yapsınlar ki, enun maznun ara bacı Danyel 
kubbesi, uuk mesafelerden gö
rillsün. --~--~-~ .. -~~~~~~~ 

Demiştir, 

Yunanistana 2000 ton arpa ih
k on ten j an verildi racı 

• • 
ıçın 

İsviçre ile olan ticaretimizde son daki partilerle sevlcedileoı>ktir. 

Bugün Adalarda 
konferanslar 

verilecek 
günlerde bir inkişaf m~ahede e _ YUNANİSTANA ARPA Şehrimizde verilmekte olan 
dilmeğe başlamıştır. Önümüzdeki KONTENJANI •Son dünya hadiseleri karşı -
günler zarfında bu memleketle mü sında Türkiyenin vaziyeti. 

Y unanistana evvelce satılan ar - k ı him işler yapılabileceği tahmin e - mevzuundaki onferans arın 
dHmektedir. İsviçreden ipekli rna- paların sevkiyatı tamamlanmış - her kazaya teşmili kararlaştı -
mulat V;! iplik ithal edilecek ve tır. Haber aldığımıza göre Yu- rı1mı.ştır. Bu meyanda Belediye 
buna mukabil kum darı, kepek, ııanistana yeniden 2000 t<ın arpa zabıt ve muamelat müdürü 
fındık va-saire ihraç edilecektir. İs· kontenjanı verilmiştir. '.Bu malla - Zlihtü Çubukçuoğlu tarafın • 
viçrcye yapılacak sevkiyat için İz- rın ihracı için hazırlıklara başlan- dan dün akşam Yalova Halke -
mirden de şehrimize bir kaç parti mıştır. vinde bir konferans verilmiştir. 
mal gelmiştir. Bunlar meyanında ' Diğer taraftan Romanyaya da Buglin de sabahleyin saat 10,5 

.. . . . 100 ton kepek satılması kararlaştı - da Şehir Meclisi azasından E -
kullıyetlı mık_tarda kum darı bu - rılmıştır. Kösteoce yolile gönderi - · min Ali tarafından Büyüka'cıa 
lunmaktadır. Izmirden gelen mal - lecek kepeklerin ilk partisi bir kaç 1 Parti Merkezinde, saat 17,30 da 
lar ıburada depo edilerek İstanbul--aüne kadar yola çıkarılaca·ktır. 1 da ~ehir Meclisi azasından 

Avni Yağız tarafından Heybeli-

s •• M h IJ •• ı ada Halk Odasında bir Jı:onfe -urpagop mey. a a e mumes- ı rans verilPCektir. 

danının tanzimi silleri hakkında T I "Una yo unun 
Otomobil parkı in- Hazı~lanan ~ir r~p~r açılması Üzerine 
şaatına başlanıyor vekalete gonderıldı 

Belediye Reisliği cSürpagop· mey Belediye Reisliği .mahalle mü - Avrupa memleketleri-
danının tanzimi planını hazırla - messilleri• nin vaziyetleri hakkın. 
mıştır. Plana göre Dağcılık Klü - da bir müddettenberi hazırlamak- le ticaretimiz aattı 
bünün karşısındaki köşede büyük ta olduğu raporu ikımal ederek Da- Tuna yolu ile Balkanlardaki ka-
bir cotomdbil parku vücude geti - hiliye Vekaletine göndermiştir. rahatlarının açılması üzerine ımer-
rilecektir. Bu pavkın yapılmasına Raporda şehrimiz büyük 'bir şe • kezi ve şimali Avrupa memleket -
~azirandan itibaren başlanılacak - bir olduğundan •mahalle mümes • Jeri ile ticari işler artmıştır. Bu iti
ır. .. _ .. .. silliklcri, nin dışarıda vazifeleri 0 _ barla ihracatla mühim ıbir fazla -
Dıger taraftan D~gcılık Klub~. lan iş, güc sahiplerine değil, terci- !ık kaydedilmiştir. Dahilde bulun

den DoJ.ınabahçeye men yol Hazı · ı han bir yerde çalışmıyan ve her makta olan stokların büyük bir 
rana kadar yenı şeklile açıl.mış o - daim mahallede bulunanlara hasrı kısmı ihraç edildiğinden evvelce 
lacaktır. • ' uygun görülmekte ve ·bunların ıs- hissedilen mevzii depo darlığı ta -

Belediye Reisliği bu caddenin lıihı için alınacak tedıbirler ileri sü- mamen tertaraf edılrniştir. İtha -
başlangıçta -<ıtomobil parkı ikıs • rülmektedir. lat için antrepo ve depolarda geniş 
mına kadar- 50 metre genişletil - Diğer taraftan mahalle miimes- ~·erler açılmıştır. 

tirak etmesi demektir. Bütün Şi
mali Amerika fabrikaları mitral· 
yöz, top, tank, tayyare bomba ya· 
parak Büyük Britanyayı takviY1 

edecektir. Halla bu mıihimoıat v• 
teçhizatın nakli ve yolda bir arız•: 
ya uğramaması içiıı harp gemiler• 
veya bombardıoıan tayyareleriniıı 
terfiki bile bahis mevzuudur. fe
şin para ile Amerikada teseUü!ll 
kanunundan çok uzak bulunuyo· 
ruz. Filhakika o şeklile bile durUJll 
İngiltere lehinde idi. Çünkü ,1\1-
manyanın ne tesviye edilecek P"' 
şin parası veya dövizi vardı ve n• 
de bütün Bahrimuhiti aşarak nal>· 
!edecek gemisi ve donanması. Fa· 
kat Mart orlalanndanberi Ameril<-' 
artık filiyala geçmiş bulunmak!•• 
dır. 

Cenabı Mevlini'nın bu arzusu
nu, ilk defa olarak (Selçuk Sulta
nı, Alıleddin) yerine getirmiş: bü
J'Ük mürşidin türbesi ile o civar
daki (Sultan \'eled) medrese•ini, 

Dün maznunun vekili müdafaasını yaparak 
müekkilinin beratına karar verilmesini istedi 

mesini müteahhide bildirmiştir. ---<>---
sillerine her ay maktu bir ücret 

Ancak tahsisat kan gelmediğinden verilmesi ve buna mukabiı 4<endi., Hurda vat eşyası .s. a
yeniden para teminine geçilmiş -

İtalyan gazetelerinin bütün gaY
retleri bu kadar geniş bir yardı· 
mm artık fili muhasama ve harP 
hali demek olduğunu isbata ına· 
tuftur. Bu yoldaki gayr~tlerin he
defi ise elyevm Berlinde bulun•11 

\"e birkaç güne kadar Romayı :li· 
yaret etmesi mukarrer olan Jap011 

Hariciye Nazırı Matsuoka'yı Aın"., 
rikan tecavüzüne iknadır. Çüıık11 

malôm olduğu veçhile geçen EY" 
lı'.ılün on yedisinde Berlinde inı:t' 
edilen Üçüzlü Pakim üçüncü uıad· 
desine nazaran o tarihten .sont9 
bir başka devlet Mihvercilere I~ 
cavüz edecek olursa Japonya bt1· 
tün kuvvetile Berlin ve RomaD111 

yanında mevki alacaktır. işte bO 
neşriyat ile o madde hüknıüoii0 

1 tahakkuk sahasına çıkarıluıası iS• 
teumektedir. 

Edirnekapı dışarısında T<ıpçular- \ 'llirin bir insanı nasıl öldüreceğini 
da oturduğu odanın yanında.ki a - anlatmış, tıbbı adlice ölüm sebe -
hırda, beraber yaşadiğı kırk beş binin kat'iyetle tayin edilmediği -
yaşındaki Santuhıyi başına sert bir ni, mliddeiumuminin iddiasının •is
cısimle vurarak öldürmek ve bah- tidliıle müstenid olduğunu, istid -
çeye göınınektep maznun arabacı lalle bir bigünaha ceza verilemiye.. 
Daııyelın ımevkuf olarak muhake • ceğini söylemiş, şayed ceza cihetine 
mesine birinci ağır ceza mahkeme- gidilecek olursa, hıidisenin kati ve
sinde dün devam edilmiş, Danye- ya nari bir cisimle ika edilmediği -

tir. lerine gelecek evraktan muayyen tışları kontrolu Halbuki bu harbin bidayetind• 
ve hatta bu mücadeleden çok ••· 
man evvel bitaraflık mefhunııı 0 

kadar e-arip istehaleler geçırdi Jıı 
eski manasını, eski edasını t_aııı•; 
miyle değiştirdi ve şayanı diklı~ 
olııu cihet bitaraflığı böyle etasll" 
ki mahiyette anlamak cereyan , .• 
temayülü daha ziyade şimdiki l\t•h• 
ver devletleri tarafından geldı. 

o inşa ettirmiştir. 
(Sultan Ataeddini Selçuki)nin, 

Hazceti Mcvliina'ya karşı kalbinde 
büyük bir tazim ve tekrim besle
~iği muhakkaktır. Bu böyle olmak.. 
la beraber, türbenin ne suretle in
ıa edildiği hakkında <Lı, muhtelif 
ıekillerde rivayetler vardır. 

Bu rivayetlerden çıkarılan neti-
1;eye nazaran, Selçuk ordusunun 
namdar kuınandanları arasında, 

Kay•erili {İlıniddin) i•minde bir 
kumandan varmış. Bu zat, Hazreti 
Mevliına'nın en hararetli perestiş
kirlarındannuş. 

İlmiddin, irtihal hadisesinden bir 
kaç gün sonra, gözlerinden yaşlar 
akarak (Sultan Veled)e geldi, (Ce
nlbı Mcvlanii)nın ınedfeni üzerine 
yapılacak türbe için, nıiizakereye 
e-irişti. Ve bu münasebetle, arala
rında şu muhavere geçti: 
İlmiddin - Mevcut, ne kadar pa

ranız var?. 
Sultan Veled - Üç bin (ollrtıem) 

kadar paramız olacak. [l] 
- Bu para, Hdır. (Mevlani)mı

zm ıerefile mütenasip bir türbe in. 

ıasma kili gelmez. 
- Biz, inşaata başlıyalwı. Şayet 

lıu para kii!i gelmez ise, (Cenabı 

lin vekıli avukat Cemil müdafaa-
ni, bu cihetin de nazara alınması -

sını yapmıştır. Vekil, Santuhinin 
beygirin çiftesile öldüğünü söyle _ nı ilave etmiştir. 
miş, beygire ait nalı göstererek, bir Muhakeme, karar için başka gü-
beygir ayağında bulunan bu de - ne bırakılmıştır. -Belediye nizamlarına riayet 1 Süreyya pa§a çocukları 

ebniyenler nesebi davası 
Emniyet altıncı şube memurla - Esbak serasker Rıza (paşa) za -

nnın kontrolleri neticesinde, bele- de Süreyya (paşa) nın Mari adın
dıye nizamlarına riayet etmiyen da bir kadından olma çocukları 
14 şoför, 6 otomobil sahibi, ıbir ara- Vcdad, Fuad ve Suadin asliye ü -
ba sürücılsli, bir araba sahibi ve çüncü hukuk mahkemesinde aç -
tramvaydan athyan 14 k~i yaka - tıklan neseb davasını, mahkeme 
!anarak haklarında ceza zaptı tu- cnesebleri sahih ise de karısı ile a
tuhnuştur. ralarında n;kahları bulunmadığı 
Yapılan esnaf kontrollerinde de anlaşıldığından• kaydile reddet -

Kurtuluşta 4, Galatada 4, Şehre - mişti. 

mıııınde 6, Üsküdarda 7 muhtelif Davacılar davayı temyiz etııniş -
esnafa ceza kesilmıştır. ler, Süreyya (paşa) nın kardeşi ve 

filim parladı diğer ekrabası davacılar lehinde şa 
Beyoğlunda Şı:k sinemada evvel. hadette bulunmuşlar ve temyiz 

kı gece film parlamış, etrafa sira - ı mahkemesi cahkarnı salifei şeriye
yetıne meydan verılmeden edrhal ye göre neseb sıhhat! tahakkuk e -
söndürülmüştür. dince nikiihın mevzuubahs olamt· 

Sürpagop meydanından cotomo -
bil parkı• na yayaların geçmeleri 
için bir köprü yapılacaktır. 

ve küçük nisbette bir para alına -
rak bunun belediyeye varidat kay-

dı da düşünülımektedir . • 

Ayrıca, meydanın seviyesi cad -
deden yüksek olduğundan birkaçı Bir ihtiyar mer
yerde de merdivenlı yollar yapıla-

caktır. divenden düştü 
Nafia vekili şehri

mize geldi 
Nafia Velcili General Ali Fuad 

Cebesoy dlin saba.h Ankaradan şeb 
rirnize gelmiş, Haydarpaşa garın
da Vekalete bağlı müesseseler er -
kanı tarafından karşılanmıştır. 
Vekil vapurla doğru İstanbul ta -
rafına geçmiş ve bazı ziyaretlerde 
bulunmuştur. Vekil şehrimizden 
Trakyaya giderek bazı nafia işleri 
etrafında tetkikler yapacaktır. 

Bitlis ve Erzincan
da zelzele 

Ankara, 29 (A.A.) - Buraya ge
len malümata göre dün saat 20.45 
de Bitlisde, 23.16 da Orhangazide 
ve l 4 de de Erzincanda birer yer 

Biçarenin kalça 
kemikleri kırıldı 
Beyoğlunda Ağahamamı cadde -

sinde 52 numaralı evde oturan ve 
Londra barında garsonluk eden 
56 yaşında Ural evvelki gece ka -

ranlıkta evinin merdivenlerinden 
çıkarken düşerek her iki kalçası -
nın kemikleri >kırılmış, biçare, bi
huş bir halde Senjorj hastanesine 
kaldırılmıştır. 

Nakledilen hakimler 
Trabzon hakimlerinden Necmi 

İstanbul dördüncü sorgu hakimli.. 
ğine tayin edilmiş ve dün yeni va
zifesine taşlamıştır. 

Kocaeli asliye hakimliğine tayin 
sarsıntısı olmuştur. edil d"rd" .. .. •ki · s en o uncu wrgu na mı a-
- -, mi de bugün yeni vazifesine baş -
yacağı• kaydile bu red kararının lamak üzere Kocaeline hareket e -
yersiz olduğuna karar veıııniştir. decektir. 

E D E B I R O M AN : 132 l - Onu, sen düşümneliydin? 1 - Beni tanıdınız ımı Nigar ha - beyle Cemil Kazım odaya girmiş -
- Bunda, fazla düşünecek ne t m ! !erdi, Nigarın yüzüne baktı. Nigar; 

ı~ar~ Velı •bey de bizımle beraber 1 Senelerdenberi hep için için tek- alışkın, serbest bir tavır1a takdim ÇOBAN YILDIZI 
Yazan: Mahmat Y ESARJ 

İ lır. . ı• ır ettığı halde •Nigar abla. diye- etli: 
1 Fakat Pazar günü Veli bey yal. t emıştı. Nigar; sankı aradan ?e - - Veli beyefendi, en eski dost. 
t ı. gelmemişti. Nıgar; onun ya - ~ ·n zaman farkına hıç ehemmıyet larmuzdan, doktor Cemil Kazım 

Nigar; bir otomobil gezintisin - ı _ Konuştunuz mu? • ı ;da. bembeyaz saçları, gözlerinin ~ ~rmıyordu; onun \karşısında bir - bey, benim çocukluk a~kada -
den dönmüştu: Tcl8şlı te~lı an - - Elbet Konuşmaz olur muyum? ı :ıs~ .tebessumıle malız.un ma~- c ·n _eskı, şımarık çocul< olu'Ver - şım.:. . . 
.o.esinin odasına girdı: Beni tanıyamadı. Sonra ne kadar ı '" gulum~ıyen Cemil Kazımı go- mıştı: Ehle hayret beyı işaret edıyor -

- Anne, bugun kimi gördum, E ,·ıııdı. i:ııben! Adota gözlerı dolu ı nct>_ellerını yanaklarına vurarak 1 - Si2ı hiç unutmadım doktor ıdu: . .. . 
bilir misin".. < •lu oldu. Sem de sordu. Apartı _ l ı çıglık kopardı: bey... . - Hayret bey. Zıraat ::nu~~~ı-

Sa:lıyc, sormadan, yine kend. ı .ıaı t:ınf e~tim. Pazar gunu, gelip ı - Ah, doktor bey, siz nereden 1 Veli beyle Cemil Kazımı, misafir 

1 

sı. Avrupad~ tahsıl goıımuştur. 
ceva;:ı verdi. l ı receg,ııı vadettı. ık tınız? l fasına alırken yavaşça: Helvacı kabagını saksıya diker. 

" ı · ·d·· v ı· be.. p · Mod t · . . . • • · Cemil Kazrmı zorla bir koltuğa - ve . beyı goı wn... e ı ) 'j - azar gunu aya gı mıye - Cemıl Kazım, Nıgarı heımen ta - - Içerıde Hayret bey var. Tanır ı ' . . 
yine o, Yeli bey! Hiç, amma hıç ek nııvız"? ıımıştı. Bırden kollarını uzatıp be- t • ısınız bılmem?.. Hiç rahatınızı okturtmuş, kendı de bır ıskemle çe-
d -·. · · N. · ·· · k d rdu· l . ıd' K . ıp yanına oturmuştu: egı~mC'mış. · 

1 

ıgaı, şaş<ran u · mden tutarak onu havaya kaldır • 1zmayın, aptalın bır ır. endi ' . _. 
Sadi_,·e, başını kaldırarak sordu: - Eyvah! Ben onu tanıamıle u- f ,ak, . Nıgiır abla!• demek istedı. s iyler, kendi güler, dedi. .. - VaUahi yalan degil!_ Geçen 
- :--lercde gördün? tutmuştum. Şiımdı ne yapmali? r ztinde, gözlerınde baharın renk- Hayret bey; pencerenin yanın - g~n V_acıd paşa, evlerıne gıt.mış de, 
Kigl:; pcçesinı süı"atle çözüyor- Sadıyc, kaşlarını çatarak, hıd - J ·rı, giın"'ilcrı yanan bu genç kız, dakı koltuğa otul'muş, sokağa ba - gormuş. Anlatıyor, gulmekten kı -

du: [: ·tlı hWdetJı söylendı: i ırt sene evvel, Yakacıktakı ba - layordu. Nigar kapıdan görünün - rılıyoruz. 
-- Bonmaqenın önlinde durmuş. - Kayık yarışlarına gıdeli.ın di- i n kapısı önünde •Karabaş• uı ce, dargın bir sesle şikayet etti: Zaten Veli beyle Cemil Kazımın 

tuk. Faik l;.r arkadaşile konuşu · ~ ·'. isteyen sendin! Hayret bey de, ı ısmasuıı düzelten, ince çıplak kol- - Siz hala hazır olmamışsınız, vürudu hayret beyi sinirlendirmiş-
yorJu Ben Bonmarşeye g'rmek is- l ılet getirecek gitmezsek ayıp o - 1 .. kısa etekli, narin çocuk muy - geç kalırsak bir şeye yaramaz. ti: 
tecLn, kapıda Vel, beyle karşılaş - l ı r. (,?Cemil Kazım, büSl:ıütün ya - Nigar, dudaklarını büktü: - Fakat, Nigar hanımefendi. .. 
ıxmayilll mı? u,ulca koluna vur -1 - Fakat anne, gidersc<k de Veli ı •ncı bır l'.ere girmiş gibı fazla tek - Daha Faik bey de gelmedi, o- Nigar; ellerini çırparak katıla ka 
du n. Şa.;k:nlıl{tnı bir görmelıy - l •ye karşı ayıp olmaz mı' l ·1, duruyordu. Nigiira, .bıraz sıkı. nu beklemiyecek miyiz? tila gülüyordu: 
diı, .. l Sadiye; omuzlarını sılkti: I ırak cevap verdı: Hayret bey, cevap vermedi, Veli !Daha var) 

Fiat Miırakabe Bürosu hurdavat 
eşyasının satışlarını sıkı bir suret
te •kontrol etmeğe karar vermiştir. 
Bunun için Büro memurları hur -
davat piyasasında esaslı tetki:kler 
yaparak eldeki stokları tetkik ede
ceklerdir. Bundan sonra ithal edi -
len hırdavatların maliyet fiatlarına 
göre azami satış fiatları tesbit edi. 
lecek ve •bu metalar üzerinde hiç 
bir suretle ihhkara meydan veril
miyecektir. 

Münakalat ve Maliye vekilleri 

bu akşam Ankaraya 

dönüyorlar 

Şehrimizde bulunan Münakalat 
Vekili Cevdet Kerim İncedayı dün 
tetkiklerine devam etııniştir. Veki -
1in bugün Ankaraya dönmesi muh
temeldir. 

Diğer taraftan evvelki gün şeh
rimize gelen Maliye Vekili Fuad 
Ağralı dün istiraaht etımiştir. Bu _ 
gün ADkaraya dönmesi muhtemel
dir. 

Permenat makinelerinin 

kontrolü 

Faraza İspanyada dahili harp dl 
vam eder ve Kızıllar ile Geııcra 
Franko çarpışırken Alman ve jtal· 
)·an tayyareci ve teknisyenlcrıl• 
elli bini mütecaviz İtalyan ordtl' 

·ı· !arı kumandanlarile, generaller' 
bütün te~kilatile Franko hakkıuclı' 
barbe iştirak etmişlerdi. Buna ıııu; 
vazi olarak ve bilmukabele So•~ r 
Rusya ile kısmen sosyalist Fr•"'' 
Negrin hükumetine eı.liha, mühiJ11; 

~· mat, asker ve mütehassıs se\_, 
surelile yardım etmişlerdi. 6iit~~ 
bu hareketlere itiraz edilmek 1

'. 

tendikçe bu nevi teşebbüslerin b~: 
laraflıtı muhil olmadığı SÖ)·I•"' 
yordu. Ordular güya gönüllü t<' 
lilkki oluau;yordu. 

Almanya Lehistana taarr~ ed" 
rek bilmukabele İngiltere ve rraıY 

ıııtl• sa tarafından Garp cephesinde 1, 
harebe ilin edilince İtalya bitar• 

0 Kadın berberleri dükkanlarında- lığını detil, harp harici olduğııD. 
ki permanant - Ondüle makineleri- iddia etti. Harp hariçliği muhar'~ı 

n umumi bir kontrolden geçiril. lik ile bitarflılı; arasıuda yenı b~ 
mesi Belediye Reisliği tarafından merhale idi. Avrupa dehş~t!i ~~ 
makine şubesi müdürlüğüne bildi- fırtıuaya tutulmuş olduğu ıçıo ri 
rioıilştir. Bu kontrollerde nüıınune- yeni hukuld telikkiniu incelikle~ 
ye uygun ol.ıruyan makineler mü- üzerinde tefsirlerde bulun•'' p 

hürlenecek ve çalıştırılmaları me- halde değildi. Şimdilik iıal)•"b'it 
nolunaca-ktır. harbe iıtiralt etmemiş otuıa:• d•t 

Talimatnameye muvafık, kusur - nevi kir sayıldı. Fakat bir nıııd 
111 suz görülenlere de damga vurula - sonra İtalyada askeri hazırt.ık ,e' 

caktır. ve lmruldayışlar daha bariz bır 'd• 
ilk taail çağındaki çocukların kil aldı ve harp harici tabirıl• b'' 

izah ve tefsir edilemiyece1' dİ' 
manzara iktisap etti. O zanı80 Jal"" 
ğer yeni bir formül bulundu: l ~· 
be mütekaddim devre. Bu safb'

01
• 

İtalya tamamen harbe anıade. ,., 
dular tahşit edilmiş, AJnıauY81.
külliyen müzahir ve hrsala 11

111 ,ı 
rakkip bir vaziyet aldı. Nilı•),~I 

sayım günü 

Her yıl 31 Teşrinievvelde şehri
mizin ve memleketimizin her tara
fında cilk tahsil çağındaki çocuk
ların sayıml> nın yapılması karar. 
faştırılmu;tır. Bu ma'ksadla ilk o -
kullar o gün tedrisat yapmıyaraık 
tatil edileceklerdir. 

Sakata da narh konacak 

Belediye; ciğer, baş, beyin, bum. 
bar, dalak, şirden, yürek, paçaya 
da narh konulması için tetkikler 
yapmaktadır. 

Diğer taraftan kuzu fiatlarının 

önümüzdeki haftalarda 5 kuruş 
daha ucuzlaması ço.k muhtemel bu
lunmaktadır. 

k •· h · t" Geıı• Fransanm atı ezıme ı tC"' 
Weygand'ın gidi raporJarilC ,~' 

h .. d' ce ııı• vazzu ve teayyun e ın 

atılarak sahaya çıkıldı. ~-
11 ııt 

Biııaenaleylı Mister Ruzve .. ti' 
·ı· · "ht" aç hı>' harebe ı an etınıye ı ıy "~, 

k . . J ., paktın ., 
nıe sızın "·e aponya) . ı..ı 

b. 11ıe' kfımmı icra~ a 111ecbur ır 1 .,i_. 
. :\t"h ·ercı.< sokmaksuın, yıne . ı " ptr 

tvvelce takip etmi oldukları,.) . ..,.ıa....
(Devamı 3 uncu 



Beykoz sahilin- GÜNÜN MESELELERİ 

de f e C "ı bı" r kaza Türkiye Cüınhuriyeti ile Sovyet- "ı:' u•• T k ı• y e Ve ler Birliği tarafından ı-u >ça ve I' Alaturka makam
ların derdi ! İNGıLTERE'DE 

liava hücumları 
zayiat yekôn u 
28 bin öl Ü 

H Q LANDA' DA türkçe olarak Ankarada ve J.l.losko- s R 
vada neşredilmiş olan beyanname, ovyet usya Bır" 

H f t d 20 Bir motörde ben- nasıl bir vesikadır? Neyi ifade e- gazete, sazendeler arasında a a a 1 der? İki devletin bu vesikayı imza r yazan : "' bir anket açmış, boyuna bunları 

A sf urgaga k . zinler işti a •·e neşretmeıerinden evvelki vazi- ~N· tt" N . söyletiyor ve bunıarın hepsi de ııe-

Almanlar 
V u A ı m an as erı etti, üç kic;.i öldü yet ne idi, bu vesikanın neşri o va- ızame ın azıf .1, men. h~~en •_on yılların besle ve • k T ziyet üzerinde nasıl bir tesir icra J 1 hatta guftclerıni beğeumiyor. bun. 

yeni QS er öl d Ü f Ü l Ü y Q f Evvelkigece Beykco: sahillerinde etmiştir? Bu v~s.i~aıı_w Tückiyece nuşsa bu, ihtilfıllecim;ıin ilk gün·' !arın ıslahını istiyor. Hakikaten 

l feci bir kaza olmuş, üç kişinin de- kı_ymetı ne ~labılır? Sovyel _Rusya ı ler;ndeki, araştırma devirlerimiz. ,on yıllarda ortaya konulan be;.. 

g et l•r ı•y 0 r QT nız· ortasında bı·r moto"ı·de ,·anarak ıcın na;ıl bır kıymet oldugu ka-ı dek' t l'kk' l l .. b. . . lelerin çoğu külüstürUn külüstürü .. 
d l •• tt J ~ , ı e a ı mer ıa esıoı tzıın nı· .. ft 1 

Öl Holan a ı mure e- 1 ölmesile neticelenmiştir. Hadise bııl edilebilır? Milletler arası poli- ha· h d (' . d . d gu e erin de bir haylisi, lüzumun-en askerlerin mik- t•k d k' k ı· _,, ~ ı 'ı e e ımız sanışın an, yanı a- dan fazla pestenkeranı·.. aeçende 

ık A t b b• Al d • şöyle olmu<tur: ı ·a a ı ıyme ı n~.,.,r. ha ·ı . . . .. k fi t• .. t 1 Ha ve vus urya- at ır man enız- • ı erısını goremeıne ga e ıne bu meseleden Ahmet Hamdi Ta ... 
arı sivillerin ancak • k d ı Ereğli limanında kayrtlı Bayram Siyasi vesikaların, deklarasyon- uğrayışından ileri gelmistir. Ve 

eılı•d b" • • b t" d fı asker arasın• a l t l S l n l a Ç l r l kaptan.ın 1 __ 50 tonluk <Şile• motörü ların,_ P. akt ve muahede adlarından 1
1 
nı_hayet ııa ;yona! sosyaliz~ nedir? pınar da uzun uzadıya bahsetıni§-

e iri nJS e Jn e '" h dl d 1 1 1 ti. Ben de tuttnm, dün gece bu me· 

d • f 
1
• al art 1 yor N~·york 29 (A.A.) _ New-york evvelkı gun Bey kozda Şcl ,.um- ang.sıle a an. ırı ınış o ur arsa ı· Bır kısmı Türk ihtilalinden, bir 1 N astı a 1 n ~· ı · d ı 1 k ı d ki d k •e e için bazı makamlarla görüş-

İn _e-:- - C. _ eontyne: 29 {A.A.) - ru a- Post gazetesi, Nevyork'a gelmiş o- panyasına ait depoların ~ç_ıgın a o_sun ar anca .. mı_za a~ '. ~~ı a- · ısmı R.us iht!_lalindcn alınmış bir tüm. Makamlar dediğim, ~ani ala-
gılız dahıli emnıye.t narlamento Nevyork, 29 (A.A.) - Av P 

1 
.. doktoru Peter de Bruyn • ıdemırlemiş ve Tra:b:rona goturmek kıka, saat ve gunun hır ıhtıyacını 1 \akım ıdeoloıı kırıntılarının sala- • 

!tıü t . ed N York Herald an sınır .. t k ı d ki b' d · d d t turka musikideki makamlar .. Ba-
r s eş_arı bayan Wıekınson, bu • dan avdet en.' .ew· . . - ün haftada 20 kadar Alman aske - uzere benzin almıya b~l~ . .ıış ır .• arşı o ı_ .•rı ır e~·ır e yaş~ ı- ı ası. kınız, bu makamlar bana neler 
a_ca soykdiği hır nutukta tayyare Tribune gazetesının muhabırı . A rinin Amsterdamdan kaybolmakta ı 9000 teneke benzin alacak olan gınıızı bılıyoruz. Eskıden _polıtıka I -
hucunıları netıccsinde kaydedilen 1 vusturya askerlerınden ve sıvı! ld ki temin etmekte olduğu- m.otöre evvelki a:ksama kadar 6000 adlı yamyam, ayıla, yılda bır, halla Cogunıuznn malümu olan haki ~:~:cdiler. Önce söze hüzzam haş-
ınsan zayıatı hakkında malumat halkından bahsederek bunla~ın Al- 0 u arın~\ dır teneke benzin yüklenmiştir. bazan kırk yılda bir," bir muahede. , kaİlcri burada daha fazla tckrar-
ve · · h. d k. · fallerını gıt.- nu yazma a · ·ı "! 'b· · bT k 1 1 ·· · · S ll d rınıştı:. manlar aley ın e ı ın ı K. ld esedler ibulunmı>kta • Evvelki gece motörün Mehmet,, name ı e gu gı ı geçme ı ır en aınıya !uzum yok. Bunları ılerı - on yı er a ne oldu ise en çol 
Ş . · · · kt lduklarını ana a c ' · · · ·· k d .. · b ld b . ırndiye kadar Ingiltere üzerine tikçe hıssettırme e o ihti- dır. Alman makamatı, bundan do. Salih, Hakkı, Sarbi ve Sadık adın- şım_dı bu~~~ hır ~un arnını oy.u· surınekten ~~sd.ıın ":!ınany~uı~ ana o u, ana kıyıldı, en fazla 

~aPılan hava hücumları esnasında söylemektedır. Almanlar her ... 
1 

derece hiddetlenmiştir ve daki bes tayfası saat yirmi üçe doğ-ı rabılmc,ı ıçın ellı deklarasyon, yır- karşısında Turkıye Cumhurıyetı saçma şeyler benim üzerimde ya-
' · v· 'nın strateıi:k avı son • · d · t ·· kt b ·ı S ti B' ı· · · · · · · ld M h 1 d '" sıvillerin adedi 28.859, ağır male karşı ıy"':a ' . ıskcrleri bu akfbete uiiratanlar ru kayıkla sahilden motöre gel- mı a cmı e~avuz P~ ı, on_ eş ı e o_~yc e_r ır ıgını?' vazıyetını pı ı. ey ane er e, cıvık sarhoş-
Yaralıların adedi 40.166 dır. ı noktalarına askerı Jat alar ikame f, kkında roalı1mat verecek olanla- imişler, yatmak üzere motörün an- karşılıklı emnıyet ve bır. haylı ga- tebcllur ettırnıekten zıyade Sov- ların ağımda en ziyade ben hırpa
.. Ayni hava hücumlan esnasın;,. etmişlerdir. Avusturya kıt'al37ın- 18 

b .. •ülc mükafatlar Wdetmekte- barına inmişlerdir Bu sırada, mo- raııti yutması liizım gelıyor. Aca- yeller Birliği ile Türkiye Cünıbu. landım. Hulisa, sizin anlıyacağı· 
Olen askerlerın miktarı, sivillerın da firar vak'alan. çıoğaldığı ıçın ~~r. ';Jiç kiımsenin mükillfatta gözü tördeki benzinler İştial etmiş, mo- ?a Sovyeller Birliği i~e yany~?a r'.~·etiniıı ~!başı bera~er .. gitmele- ruz, eser namı altındaki bir sürü 
':1'kta~ına nazaran 50 de il:ıir nisb~. Almanyanın şimalınden ve ~rus- yoktur. Doktor e·yor ki: törde bulunan tayfalardan Meh· ıınza koymuş bul~nduı,'Um_u~ ~agıı 1 r~nden dogan kudrelı gostermek- hırdavat zırılt! \"e inil~ilerden do-
tındeclir. yadan Avusturyaya askeri m~fre- cHergün birkaç asker öldürülü - met, Salih vı- Hakkı aleder ara- parçası da bu fası leden mıdır. tır. - tayı hen ~ ~ huzzamlıktan 

Mihverin telaşı 
1 go .. nderilmekte ve tıu mufre- T ı 'on ve telgraf kileri ke. sında yanarak feci bir şekilde öl-1 Olmamasını temenni edenlerden So\'yetler dostlugumuzdan mah- •çıktım da, ideta cuzzam oldum. 

ze er , . vor. e fa· I . . . . .. 1. . S ı ti k k , ed 1 . 
eeler Avıısturya kıt alarmın yerı- siliyor, ıırojektörlerin ışıkları mas muşlerdır. Sabri ve Sadik, kendi: hırı old~ı:·~~~ soy leme ı~ım. °.''" rum .o unca mu . a a . a.y". .er er Nıhavend - Ya ben, ya ben! Ba-
ne ikame edilmektedır. Avustur: keleniyo". Şiddetli mukabelei 'bil- !erini denize atabilmişler, Sabrı yetle~ B~rhgı ıle Cumhu~•):eı Tu~- v~ h'.z ~ovyetler~n, eskısı gıbı, sa- na da az mı yapıldı sanki? Ben ki 
yalılar hatta Avusturya askerlerı misiller yapılmamış olmakla bera· yaralı olarak, Sadık da salimen ~ıyesı bırlıırıne muv.a~ı ık• .. ıhtıla- nunıı bır dostluguna muhatap ol- hem alaturkaya, hem alafrangaya 

lirk {ıBaş tarafı! nei sayfada) bı'le her yerde hatta_ -ı_ağaz_alard_ a ber kundakçılık devam ediyor.• kurtulmuşlardır. lı.n. m. u_ vaifak ese_rlerıdır. ~u_rk ih- maktan elbette memnun olu~uz. g. elir, _gayet uysal bir makamım •. 
' a Ve an'aneden istifade ederek, t ı ı b l d d t b Son b S ti k t.ardınıı şı'mdiki şeklinden bile ile- cGuten tag. diye •!,ıırbırlerını se- Dr. de Bruyn, New - yorit World Hadiseden derhal İstinye deniz, . ı .a ının aş a ıgı an an ı ı a_rcn . . eyannarn~ . ovye erı uv- ışte bırçokları benim bu uysallı-

' ı· Jamakta ve cHeil Hıtler• de- gazetesine Nazilerin Rotterdam • Üsk .. d K dık" 'tf . eleri ha- ıçınde bulunmuş olmak sıfatıyle •etlendıren ve hızı memnun eden ğımdan istifade ederek tultuler 
~ Yötürebilir. Esasen Vaşington am ektedirler da denize 'indirmış· oldukları iki ıb rdu aredvelm_a 0~1dı aıy d nız· ve Ru> ihtilalinin muhtelif safha- bir eser midir? Eğer bundaki benden 1 t 1 1 1 Eğ ' 

•vlet Şefi gazetecilerle hasbihal mem · e ar ı ış sahı en ve e - ki k f C 1 . 1 k 1. ne er yap ı ar, ne er. er 
l · · tahtcLbahirin başına gelenleri nak· d k' ah'.uJ· 1 k alış- larını yakından ta p etme ırsa- • omprc ıenhon = an a)ış. e ı- ı., . h . . 
:;ınden birinde hu noktaya biraz • d-_ _.. hl" e 

1 
tmiştir en v~ ~ rn ıne ge _etre ç lış tını bulmuş olmaktan da ayrıu bir ınesi eğer yirmi yıl önceki mana- u~nım 0 mcş ur peşrevımı yapmış 

0.'hzalı bir şekilde temas etmişti. Habeşıstan d.K ca 1Y e 
1 

·d b' . . . .. tteb t nu~a aş amışlardır. Bu un .. ç~·· - salahiyet alarak derhal söylemeli- smı haiz bulunuyor.a evet... olan rahnıctlı Osman Bey, şimdi 
li ıto.~u ki: •İngiltereye (harp ha~ edı"Jen İtalyanlar HB!undar ani ırısbıntın mAlure .ad.' rneka ara .~ağ~en, yangını ds?n "ı:;- yiıu ki evvela bu iki ihtilal arasın- O mfınayı haiz bulunması ihti- mezarından kalkıp benden yeni bir 

ınustesna) her nevi muavenetı o an a:ı o up za ı anı rnan ı ı. m mumkün olamamış, un a - d . k 1 ki l b r d • kı d' . ı•"d ah T ht lb h. d . . d .. 1. · di ka .. . . d ki be akı arşı ı ı an aşma, sonra u ına ı var mı ır. şar ınlerse: _ •Vah zavallı nı· 
• •lınekle beraber Berlin ve Ro· Londra 29 (A.A.) -Askerim - _al.m e ha ır, enız~ ın ırı ~ ın • şamla dar motör ve ıçın etm. tn- iki ihtiliılın eserleri olan devletler Olabilir.. havendcik s~ ne kadar değişmi<-

llbaıı,n izleri ve koydukları millet- fillerden öğrenildiğine göre bir in- rı ez emen engıne açı ış ve zın er yanmakta devam e ış ır. d k' d ti k b • ı 1 . y . h . d • ·ı • • "' 
er 1 d b iki gu"n sonra İngiliz sularına vasıl Nihayet dun·· akşama dog"ru motör Karasınd a. ık osl u d agpar'.f~"a "'.z u o manayı aız egı se. ne tanınmaz bir hale girmiş, ne ka • 
.. arası kaidelerin izleri üzerinde gıliz tayyaresı son zaman ar .a. ~- yı arın an asl ıge \e Bundan asla bir zarar görmeyiz. 

l'ur" d . .1 İtalyanların tahlıyes_ ıçın olmuştur. Mürettebat, İngilizlere !batırılarak yangının önüne geçil- Balraıkeknız 1 ı k d 11 .. b. dar bozulmuş, yelim yelıüi bir ha-uyorum. l.\loamafih lehlerin e zı sıvı . . . . a t ıyı arına a ar su ıun ır Zira biz dünya içinde bir milletin 1 . • . 

l~•.rak başka yerlerde tatbik ettik· İtalyan Somalıs;nde Roeco Lıtto • teslım olmuştur. mi.ştır t' . 1 1 belk' d" 1 b'l .. . 1 e gelmışsın! Gel yavrum seni bir ""' · . . . .. · .. gar an ısı o mamış ır; ı un ya ya nız yaşı ya ı ecegını sanan ar- . ... 1 

rı usuller bu defa aleyhlerinde rio'ya gitıtüşıi1. Dığer tah~efoahırl_erı~ m_u~tt~ • K~dı.köy itfaiyesi dün saat on UÇ· milletlerine dünya hadiseleri kar· dan değiliz amma dünyanın bütün ııanatory~ma fı~ y~tıralım da hi-
•larak diğerleri tarafından tatbik Bazı vak'alarda malıdu.i miktar. batı Alıma~ ıdı. ?enıze ındırılır ın. te, Üsküdar itfaiyesi on olıeşte ve şısında yeni bir anlayış bahşeden tehlikeleri karşısında tek başımıza raz kendine gel.• diyecek .. 
edi!tı, ve bundan müteessir olarak !arda sivillerin bu tarzda t.•?l!ye - J dirilımez ıcındekılerle beraber lıat- İstin~e d'.miz itfaiyesi de saat 17,30 bir mühim müessir de olmuştur. çarpışmak kararını vermek cesa- Rast - Beni de yabana atme-
?Unu bir harp ilanı telakki etmek sinin yapılması muhtemeldır. Fa• mıştır. da donmuşlerdır. 'J.'ürk milleti ile Sovyetler Birliği rcliııi çoktan göstermişizdir. yın, beni de yabana atmayın! Ben 
ISterlerse onlar bu yolda yürümek- kat Londrada tebarüz ettirildıgine İştial hadisesinin gece yarısı yat.- milletleri arasındaki dostluk bağ- Bu beyannamenin bence en kud- lı.i alaturka makamlardan birçok-
te serbesttirler. Diktatörlerin hiç- göre, umumi bir t:ı'lıliye me.;elt's~ Siyama Çinli ted- mak üzere olan tayfaların _atttğı }arının ve bu iki insan küme'sine retli tarafı orijinal metinlerin yal-) IM ... ıın anası ve tıpkı bayan niha-
bir anlayış tarın ve tehdidi bizi Dük d'Aoste'un alacağı 1karara bag h. . I . • bir sigaradan veya dikkats_ı~li.kle hakim olan iki insani inkılabın nız türkçe \'e ru,ça olarak yazıl- vcnd hemşıremiz gibi hem alatur-
~orkutmaz- Bu sözlerden açıkça Jırhr l Ş Ç l er gırmış 1

1
yakılan ateşten vukua geldıgı tah- meyvasını yiyenlerin, bu mühim' ma~ına gösterilmiş olan dikkattir. kaya, hem alafrangaya yarar ve 

tebarüz ediyor ki Amerika resmen Şanghay, 29 (AA.) - Sl<!!ani Haber a min olunmaktadır. hadiseden istifade etmiş bulunan·! Pek basit bir görünüşü olan bu ayni zamanda hayli kalantor bir 
~. filen harp ilan ederek Üçüzlü 1 lındığ_ın_a g_öre bir.çok Çinli tedhişçiler Müddeiumumilik ve zabıta, tah- (arın başında bizzat Almanyayı dikkatten bir parça iyi niyet, pek makamım .• biç deg" ilse bana olsun 
~•ktın kurduğu tuzağa tutulmak Küçük Haberler ve gızh aıan~an ıapon kıt:'larının ce

1
- ki.kata ehemmiyetle devam etmek- görmek kabildir. Eğer Türkiyede \mühim bir ifade ve mana çıkara- biraz saygı göstermek, üzerimde 

ısı nubt Çın'e dogru ilerlemelerıne manl o - . . . . . . 
. •rııiyecektir. Harp ilan etıneksi- mak için Siam topraklarına cirmişlerdir, tedir. l\1ustafa Kemal ile lnönü ve Sov·ı bılır. Faraza ıki devletın, bunun· daha ciddi davranmak lazım gel-
tın Büyük Britanyaya azami ve In.giliz b--yük el . -

5
. yetJcr Birliğinde Lenin ile StaJin la şunu deın<>k istemiş olduklannı mez miydi, halbuki her •do, re, mi, 

~iirtıkün yardımı yapacaktır. Bun.. Sa:f1;:~:!~bir kaç ;ün e~ç~~1

gi~ ohnasaydı Versayda koJJarını bağ- kabul edebiliriz: fa, sol, Ji, si• demesini bilen birçok 
1ı.•n ınutazarrır olanlar muhasa°'.at miş olduğunu Cebe.lütt;ırık'_tan kuçilk bır 1 s· "'RA yı- s· d lıyan ipleri Almanya çözemezdi. •Türkiye ile Sovyetler Birliği bir. şarkı ve türkülerle beni de dütıürü 
apıs101 açabilirler. Onların ışe tayyare ile Madrıd e donm~lür. . ...t"i I- ınemasın 8 Eğer Almanya öldükten sonn di- birlerine ait emniyet işleri üzerin- leyliya döndürdü. 
haşlaın . T k 

0 
kabinesini, • Kanton. 29 - Domeı aJa~s~a gö~, / _ rilmişse bunu bizim verdiğimiz de ~~ayet ~antiıni bir dikkat rnuha- k 

ası ıse o Y · · r1c h lınde Ki k • Uşşa - Benim halimi hi• sor-
lit:, . .. Kvantwıg eyaletının şa 58 1 • Fevkalade bir rağbet görerek irae•i temdit edilen ve dehi ar muhteşem niimuneye, mucizemiıe faza etmektedirler. Bu iki komşu > 
lı.i(j··~•ş olduğu taahhntlere ve şe- çiç koyuna yeniden japoA kıtaları ihraç 1 bor•ludur. E«er Almanya bir Füh· bu dikkatlerinin derecesini bas,ka- muyorsunuz, bir de bana sorun ba-

erıne göre, ilzam eylemez. edHmişlir. Bu kıtalar, da.hile doğru ı- S p E N C E R T R A C Y ' " kalım çektiklerimi? Ben ki Yunus rer bulabildiyse bunu in5anlığa ta- !arına bildirmeyi pek lüzumlu ad· 
Q lltrlinde bugünlerde yapılmakta Jerlemekl<!dir, (A.A.) N G rafımızdaıı bahşedilmiş olan for. delmezler_. Emre, Mevlana, Füzull, Mihri Ha-
~a~ görüşmelerde bu cihetlerin de - R O B E R T Y O U müle borçludur. Eğer Almanya Eğer böyle ise Moskova da se- tun, Şeyh Galip, Fıtnat Hanım gi-

hiı~hne çalışılacağı tahmin oluna· t blikesile mütenasip değildir. Bu J tarafından emsalsiz bir tarzda yaratılan Vaymar kanunu esasisini kaldır- viıısin, Ankara da. bi gerçek aşıkların dili sayılırım. 
ııı'.."· Maamafib Japonyanın da e yi temin de Hariciye Na- Son zamanların bazı bestekarları 
si:::~(iklerinden İ5tiyeceğ~ pe~ ç~~ :~:::e~:rupa seyahatini istil~a~ 1 zafere Do g"" r u , ~":n~::ı~~::.a panayll' palyaço>una 
~·h ~enfaatler vardır. ugun u . r İlkbahar hakikaten hadı- Bugu""n TAKSI'M Sinemasında 
~İ\· resıtc Berliıı ahidnamc'i daha 1 etmı~ ır. üklü geldi.. Hicaz - Olanlar hepimize ol-
~;b~de Almanya ve İtalya lehinde lselerle '., , Ş"kru'" BABAN Süper filmi Salı günü son matinesine kadar gösl.crilccektir. du. Fakat benim kadar nazlı, na-

1•111.;'~g;ö:r:ü:n:ü~y:or~·..;J~a~p~o:n~y;a:n:ın~n~c~!'~i--~H;u~s~e~y~ın~~u~~----İ BU SON 3 GÜNDEN İSTİFADE EDINiz. 
1 

BÜYÜK FİL!l-1 BİRDEN «nin, içli bir kızcağıza bu kadar :=.miİİİiİılmı:-s::ıılı 1 - TÜRKÇE SÖZLÜ ve ŞARKILI d kı lır dı • B k 
il••••--•Bugün &aat 10 da tenzilatlı matine "' a yı nuy ya. en i ... 

İlkbaharın bütün zarafetlerini nıeıcetmiş .olan s ı• H ı• R L ı• y o z o K Baktım ki makamların her biri 

D D A N N A D U 8 B 1 N "ermı'n ----------------------- ayrı ayrı dert yanacaklar, onları 
M d ha B U G Ü N BÜYÜK REJİSÖR uzun uzun dinleyip ben de dert-

o( Çevirdiği bütün filimlerlnden ~aha ~~zip. ve a ER NE s T L U B i T S C Hin Türk sazile özenilen ... Türk musikisile güzelleşen en ıı:üzel lenmemek için, hicazın sözünü ke-
•tıılı; Holivnd Yıldızlarının ı:üzellık Kra ıçes: M E L E K JAMES STEWART ve Tlirk şarkılarile süslenen bir ŞARK iilmi .;erek: 

. K A y r B A N c 1 s FRANK MORGAN Senaslar: 11 - 2 - 4•45 - 7.:ıo ve lO,lS te - Anladım dedim, hepiniz do 
ıı ı·t n operasının Si asında 2 _Arzuyu umumi uzerinc: .• beraber kısmen Ha vayda Ne vyork ınetropo 1 a Dem tarafından temsil edilen dertlisiniz, hepiniz de yanıksınız. 
•ştirakiJe çevirdikleri ' A Ç 1 L M A M 1 Ş K O N C A Ne diyelim, Allah cümlenize şifa-

B A H A R M E L E G i Aş K 1 LA LA R 1 lı--:S-'eans.,..lar:-12 _3 _5_,45 v-e 8,_30 da--' !ar ver~nnan Cemal Kaygılı 
Şayanı hayret filminde Nefis bir komedi 1 

Bu hafta s 'CM E B Sinemasında Bugün saat 1 de tenzilatlı matine 

~ 1 Bugu"n saat 11 de "L•••••••••riill•••••••aı••••••••İİ 
BUGÜN 

1 PEK 
Türkçe sözlü ve Şark efsanesinin en güzeli 

Zengin ve ihtişamlı saraylarda çevrilen - Uzafferane bir muvaffekiyet kazanıyorrı~a;r·m;•••••••lll!İii 
~-.... lıiİİİİİııııİİİİıllİİm tenzilatlı matine. 1 

'--- ~ Rus başkumandanı mütareke ta-

Büyük tarihi roman: 158 lebini red ve Tunanm . şimalinde •• ld•• ••1d··~ bulunan kaffei menıaliki talep eyU}tan Aziz Nasıl o uru u. ledi. Serdar Vezir~ıizam Seret hu -
· Karayel dudunu teklıf ettı. Tunayı Serdar 

------------•'Yazan:M. Samı . B _ ·ıe geçip islat.ozada bulunan Os • 
O J'b yet üzerıne esa ı · k'l · · her 

de •ınanı. ordusunu kalelerin • şimdi bu g~ ı 1 d istediler. manlı askerl 0 rı mev ı erını 
lat:• ve Yerleştiği mevzilerden a - rabya ile butuıı ~uf, :7~rasile be- !türlü tehlikeye rağmen tutuyor -
)Ur~ !unay1 geçti. Ruslar üzerine EfUıkta aynca _ıe1~~~ıalini de ta • lardı. Serdarları 'Iunanın bu tara. 
llıu du, Ruslar buna memnun ol - raber Sırbıyenın ··h·rn nok- fına firar etmekle beraber mevkı-
Os ltu. Bir müddet sonra Ruslar lep ederek Anadoluda dmlu ' !erinde sabit kadem idiler. 
'l'u°'anıı ordusu ü

0

zerine yürüdü'. alar talebinde bulun u ar. h'lan' e Nihayet mütareke kabul olundu. 
na u ed paşanın ca ı .. k .. 'd b o.11 zerındeki vesaiti yok etti. Serdar Ahrn be . VÜ- Ve müzakerata Yergo u e aş • 
1 an1ı · k•t üç seneden n ' .. hh ı atı <lu S ordusu da.~ılıp geri dön- ,·aptıgı hare a H kyetleri landı. Osmanlı ınura a> arı z -

~lır erdar güç bela knçıp nkasını cude getirileıı muva a şah3.nenin Seret nehri hududuna 
llıU • 'ı'.ah:!ctı. Bunun üzerine serdar \berhava etmiş oldu. razı olmavıp ancak Prot nehrinden 
ı. .. a ah · A]uned paşanın · ö t dğ · <at b a talebinde bulundu. Fa - Serdar ve, Vezır ah itibar edilmesine rıza g s er ı nı 
taı0 b u sefer de Ruslar rnüsali'ıha Rus karargiıhına bir menıuru _m t ~ Ruslara bildirdiler. 

' ın· k beş gun ıçın a 
taı ııct 1 abuı etmediler. Serdar ta. sus göndermek ve_ . . t lep el- Bir çok müzakerelPrden sonra, 
nın , ~n metruk bırakılan Tuna - tili muhasemat edilmesım a. Rus Ruslar taleplerimizi kabul etme • 
• 00ur k k nın ert.esı gun ' M hm d h be de ·~ıı so. Ya asındaki Osmanlı or- mek için ararı tu yolladığı diler ... Sultan a u • ar · 
lan . guktan açlıktan, hastalık - başkumandanına rnekd_klP ri şun • vama karar verdi. 

ezıJe k R anın ıste ı e . h ld k llı•ğo r~ ot, kök, beygir eti ye - esnada . usy .. İslabozada ı:nefru~. bır a e a 
l:ın · nu.ıarın ateşile muttasıl yığı !ardan ıbaretü. t t • an otuz altı bın kışilık Osmanlı or-
ı ınsan · · t tili mubasema a 'k' b. k' · k 1 ınd k ve hayvan laşeleri ara • - Vezırın a . . Çünkü duı;undan esasen on r ı ın ışı a 
U ih~iz alınağa mahküm olarak ha- Jebi bir cihetten m"h.ıkt~at edi • mıştı. Bunlar da açlıktan hayal ha· 
!\Usı~ra gelmişti. hem harp, hem de muzak tinde idiler ... Mütareke esnasında 

...... , s lemez. 

silahlarını Serdarın emrile terket
mişlerdi. Ruslar, muharebe başla
yınca bunları esir eyledi. 

Sultan Mahmudun, harbe karar 
vermesinin sebepleri \'ardı. Bu se -
fer de Fransızlar bizi teşvik ediyor. 
!ardı. 1' ransız sefiri Babıaliyi şu 
suretle tl's,·ik ediyordu: 

- Fransa yakında Ruslarla harp 
edec<>ktir .. kat'ıyyen müsaliıha yap 
mayınız. Ruslar askerlerini şima
le çekmcge mecbur olacaklardır ... 

O vakit lütün taleplerinizi elde et
miş olursunuz... Muhibibniz Na -
pclyon Moskova ve, petresburg ü
zerine yüriıyecektir. Eğer aklını 

başınızda ise ıntikam almak zama 

Sinemasında 

BDNBIRINCI GECE 
Müzik ve yeni prkılar 

SADEDDiN 
KAYNAK 

Yeni şarktları söyliyen 

MÜN IR 
NUREDDiN 

Balıkçı Osman 1 
laklidlı mlikllemelerl yapan 

Ferdi Tayfur 

._ ŞEBBEZAD'ın 

Jem "'4ıJanm söyUyen 

MtlZEYYEN SENAR 
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# Başlı başına bir tarih yaratan .. Deni zletde eşsiz bir saltanat kuran." •••••••ı" 

1 tONDRA"'iiYüiVi'üY~oR 
__ e_u=G=ü=N==1I L .AL E ıslNEMAS INDA 

nı gelmiştir. Müsalıiha edecekseniz Cephe ı:erisinde çarpışan iki kuvvetin mücadele>ini ... Cesaretia zaferinL .. Aşkın kudretini 
biç bir g\ına fedakarlığa hacet yok. yaşatan bugünün hakiki filmi. 

ıur . Fevkalade ilave: 
Ruslar, vaziyeti bildiği için ça, 

1 
1- •Türkçe• Britiş Peramunt jurnalda: !- ·Rumca, Ynnan jurnalında. 

Aleksandr Bükrcştc bulunan Rt<. . 
~ Ingiliz kuvvetleri Yunanistanda. A- Arnavntlukta ileri harPlu1t. 

kumandanını Türklerle bir an ev -
B- Şimaranın işgali. B- A.kdenizde son mühim donanma barb"ı ' 

vel müsalaha yapmağa icbar edi • ı İs ~ C- tihkim taburu nun faaliyeti. C- Afrika muharebeleri. 
yordu 

Bugün saat 11 de tenzilitlı matine. 
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•• 
Matsuoka Hava Harbi surp-değişiklik 

(Baı tarab ı inci sayfada) (Bap 1 iuci &ayfada) (Baş tarafı 1 inci sayfada) 

mahiyette değildir. Vaziyeti söz - nczaı·et! tarafından dlin neşredilen teb- Uzak prkın mümtaz misafirini selaın-

Son Yugoslav 
rizinin ilk • • 

tesırı 
ler değil, fakat yalnız fiiliyat ay • !iğ: 1an)ak için cöoteriıen bu sevgi tezahti.r- (Ba~ tarafı 1 inci sayfad ı) 

dınlatabılecektir. Vaziyetin bu - İngiliz donanmasına mensup Leitb len, Japonya Mriciye nazınnın ~hsında Almanya Yugo.la\·ların nasıl 
· · diln Br' tol k ...ı ı H · k 1 son sencler zartında soı.lcrı ve harcket-

gunkü halinde, Bel.gradd<l Şövinist ~~;"'~:pinde bira tayy::'., ':;~;'urm~~tu~. len _ue bizim ı.ilıniyeıinıiı.e benze: bir harbettiklerini H çetin dağlarını 
Sırpların idare ettiği siyasi grupun İki Heınkel tayyaresi Leılh"e ve refakaı zihniyet taşıdığını go,ıernuı; olan Ekse- nasıl daha çetin bir kahramanlıkla 
AL'llan aleyhtarı temayüllerinin ettijp ka!ılcye hucum etmişlerdir. LeiUı kat daha luymetlidır. Sız bızını de an- miidafaa ettiklerini bilirler. Küçük 
fazlalaşmakta olduğu :müşahede e- ve kaCilcnın dati bataryalaıı derhal Jaa- ladığımız _bU: lisan konuşuyorsunuz. ln- •·e hiç J ardımsız bir Sırp ordusu, 
dilebilir Dünkü vak'alar ve yeni liyete geçerek duşman> şiddetli bir at~ tıhab ettıgm~ yol Almanyanın da mec- 1!114 )·azından 1915 sonbaharına ka-

.. . • .. .. . . ja.f,mışlardır Leith'in attığı bir obüs tay- burcn cırdıgı bu· yol<lur. 
hadıseler, bu temayulun hedefı~ı~ yareıerden birine isabet etmiş ve tan••- .1933 senesinde japonya milletler .,._ d"r A\•usturJa - l\tacar ordulannı 
Alman - Yugoslav munascıbetlerını ı' re denize duşmüşlür. Tayyare mürctte- nuyetine arkasını döndtiğll zaman onun dciaatla mağlı1p ettikten soııra, ui
haleldar etmek teşkil eylediğini is- b;.tı"ı te<kil edm 5 kişi yaralı oldu~;ı Cenevredeki .. mümessili •ı!at!~le siziıı hayct Alman. Avu.stur~a, Macar 
bat etmektedir. Alman hariciye ne.. h:ı.ın.: Lclth ı-.ı~fndarı ~urt.ıt11.'nış ve C"- , soylcdı~ınız .!'IOzlerı ~atı~ıl:oı~. Sız o ıa- ve Bulgar ordularJ karşr~ında, bii-

. . dolumnakta- .. ır alınmıştır. Dıgcr Heınkel'e ı~abet va- man m?-1ctler cenuyet1.1.ıın, ~aponyanın 
zaretmde şu cihet kay .. k.i olduğu ve ağır he1.sara uğradığı görül btı cemıyetten ı;:ıkması ile goreceği za. tiin bir kış sonuna kadar dö,·iişe-
dır lti bu hadiselerin kontrollu ve- ır>i~tür. Bu tayyare b.ılutlar arasın,; rarın cemiyette kalma•• ile duyacağı iı.t rck Arnavutluk nbillei-ine inmiş, 
ya kontrolsüz olduğu hakkında A_l k;çmıştır. jrabtan daha az olcğını söylemiştlniı.. oradan gr~tijp Korfu adasında tek· 
manlar tarafından bir büküm verı- I.ondra, 29 (A.A.) - Dün gece de 11ıTlnlerini>. CenevrJ'(leki bayların rnr hazırlanarak 1916 sonbaharın
ı M af"h dahili ıneselele .. umctra ,. lngıltcre üz•rinc Alman lı.:ı- zannettiklerındeıı daha çabuk tahakkuk da .la.kedonya cephesine gelmiş ve 
~z .. a~ : ' eselelerine tesir ro akınları yapılmanu.ştır. ett:. Filhaki_ka Almanya da 1.93~ yı!ında 
:uı harı~. sıyası m t Şü he Sekiz gt'Cedi.J" Londrc"<la tehlike dUdük mezkur mue<.«.,eden çekildı ıngıltere 1918 )azında Makedon)adaki Bul-
ıcra ettigı muhakkak ır. P fr:-f çalmamış Ye dört gecedir eyaletler- tarafından ~erellı mUlet.crı "':aret aıt.ıruı gar - Alman ordularına karşı müt-
yoktur iti hAlen Belgr~dda, YugO:- d• sükünet hüküm sünnü,tür. almak ıçln kurulmuş olan mı Betler c': tefikjerle beraber Dobropolya. za
lavyanın üçlü pakta iltihakına rag- Hava nezaretinin tebilii:inde kayde nılyctln_ın büroları bugun Amenkaya hic (erini kazanarak memleketini kur-

rııen Almanya ve İtalya He müna- il-ger bi.ı-şey olmadıgı kaydedilmekte. "re:\ """' lıulunınaktadır. 1 tarmıştL Bugünkü Yugoslav ordu· , · rJi ı jn.oony;ı ılc AlJnanyayı uzun scneler-
11ebetleri kıınşhrmağ"a çalışan un- Kahire 29 (A.A.) _ İngiliz .ımu denbc~ biribltıne bağlıyan işbi'.1iği z!h! Slı, o zamanki Sırp ordusunun beş 

' ıurlu mevcuddur. • kar ' "hın . bl"' ._ ıuyet.illl hayırlatan Alman harıcıyC naM- mi,(i kUV~Ct!idir; yalnız değildir; 
Siyasi mahfiller vaziyetin cid - tını arga ın te ıg~. .. . n bu lşbirliğinin 27/Eylul/l940'da im- miiitefiklel"i vardır. Harbe başlar 

dl te1Akki Mı:ıı.;. ednmiyeceği bak. Trabluşta kayda dcger mühiın ıalan~n üçlü paktla tetevvüç elıniş bu- ba 1 h b"' .. k arcl 1 
. ~-i" · • _ bir şey olmamıştır. lunduğunu söylemiıı ve şunları ilil•~ et-1 .. şama~ emen uyu -~ .. un ar 

kında bır hultum veııınekten ıçtı E •t 'd K ,. k d ğr miştir· gorccektır. Almanya, bulun bun-
. 

11 
t b rı re e eren ın şar ına o u · nap eylemektedir. Ber nde e a ... 

1 
. .. .. .. .. .. , Bertin ve Roma ziyaretıcrinizin Al- ları hesaba katıruya mecburdur. 

riiz ettirildiğine göre, esas mesele, ı ~rı yuruyuşumuz devam ctm~.<te- manya, İtalya ve !aponya arasındkl mü- lngiliz!crin çok istedikleri hatayı 
Belgradda olanların siyasi mese - dır. • . . ııasebtleri daha fazla inkişaf etUrmes_ini i•liyerek Balkanlarda yeni.. bir ce 

. . . . · tte Habeşıstanda vazıyet memnum- temennı ederim. Ta ki bundan sonro ın- ' . . p-
lelerle bıttabı mudil bu vazıye n yet verici bir tarzda inkişaf diyor hilal kabul etmez bir mücadele birliği he açmamak ıstıyorsa, Yugoslav· 
doğan muvakkat mücadeleler ve a- e · vücut bulsun. Bertin ziyarcti.nU. gerek yaya taarruz etmekten çekinecek-
yak tabakasının eseri olan muval<. •• Almanya, &erek Avrupa vehattıı bütün 1 tir; dünkü yazımızda anlattığımız 
kat badiaelerl mi yoksa bir siyasi Turk • Yugo slav dünya Jç!n billı= olıcnımiyetli bir zo .. vasıtalarla Yugoslavyayı içinden 

hattı _h~reketin ifad~I _mı tesk~ .. (Baş tarafa ı inci sayfada) ı=:~~tı;·n~a:C:!:e~~ (ethelıniye çal~şacak~. . 
eylediğidir. Alman harıcıye neza ye gore, Almanya, yeni bir muaz- maktadır. Buo İııgUtere tarafından oeb- Fakat bu gecıkınenın de hır mah
ıetinde de, bu suale cevap veril • zam sinir harbine başlamakta mü-lren kabul ettırUen barl>te yaptığımız bu zuru vardır. Yunanistan gittikçe 
mmiştlr. tereddit bulunmaktadır. Çünkü en lntıı~ mücad_eley! Alman milleti mUtte- artan İngiliz yardımile kuvvetlen· 

Öğrenildiğine gere, herhalde Al - iptidai mantığa göre şu cihet mu- "!:
1 
Italyan J!e beraber mlııllsiz bir taas- mekte, yeni silahlarla ihtiyatların-

h k.kak ...... :ki • . • a yapın'1ktadır. d · tü" nl t kil t kt 
manya, siyasetinin ıry:.l< tabakası a ..., · egcr millı hareket AL . İngilt<reye dlljen her bomba İngiliz an yenı me . er eş e me ~· 
halk tarafından tayin edilmesine manyaya karşı mümaşatkarlığı.n- mparatorluğunu katı .Jııarabeye yııklaş- Makedonyada şımalden gelecek bır 
müsaade eylemiyecektir. Yugos - dan dolayı Svetko\"iç'i çekilmiye ~tadır. Batan heı· ~la beraber in- tehlikeye ı.:ırşı ya~tığı tahkimatı 

ı ın üçlü pakta istihakında mecbur etti ise yeni hükılmetın &lnz Imporatoluğundan bır parÇJ> da bat- kuvvetlendirmektedır. Btı arada, 
avyan ' t hdit.I _.. ' _ . maktadır. Ordularımız hazırdır. Haki- in ilt d lI b · t d İt 1 

Almanya bu devlete karşı scımpa. e er :ıı.arşısında >boyun egm.esı !katta H-~"t . ..~-dd g ere e, a eş1> au a, a ya ' - · .. ~ ~ eren.uı Uh.ı..- eratının şlm. ll 1 h 1 t fi t k 
tilerini izhar etmiştir ve bu iltıha- v_e aynı mumaşatkiırlığı gösterme- diden taayyün etmı., oldnl!\ınn kanliz. e ~ an esap ann~ a~ !e e me -
kı cenubu şarkide bir istlkrar un- sı beklenemez. Biz Almanya ile milt!e!iklerinln harbı tedır. Yugoslav mılletmın esarete 
~ olarak telakki eylemektedir. Diplomatik mahfillerde, sanıldı- l<La~mış oldııklarını biliyoruz. Bu haki- isyanile ayni günde Keren ye 

Eğer Yugoslavyada bazı unsurlar ğına göre, Prens Pol, tezahürcüler ~ı ~e sonunda bulun dunya da Harra.r'ın da düştüğiinü wıutma-
böyle lbir inkişafa muhalefet ede - tarafına geçmek üzere bulunan or-

0 
en Ur. . mak _la_zıındır. Libyada. Bingazi e-

bileeeklerini .Eanıyorlarsa, 0 zaman duyu lrullanamıyacağından ve ay- MARSİLYADA 10 BİN KİŞI yaletiııı ala". kuvvetlerın en az ya-
hunun yegane mes'ulleri •kendile - ni zamanda çıkmak üzere olan da- TEZAHÜRAT YAPTI r~ı serbcsttı.r; Habeş~standa hare-
ri olacaktır. Eğer bu unsurlar Al- bıli hami de istemediğinden çekil- Bern~ 29 (AA,-> - _Royte:: Bel- knt yapan kuvv~tlerm yar~" da 
ınanyanııı alicenablığmı ve kuvve- miye mecbur kalmıştır. g'.ad. hadisele_rının d~gurd~gu se_ - serbest ~l~a_k uzeredir. Hındis-
tini suiistimal edebileceklerini sa - Nevyork, 29 (A.A.) _ Associa- vıncı ızhar ıçın, on bın kışı Marsi).. tanda yetıştı.rılnıekte olan yarım 
nı orlarsa aldanıyorlar. ted Press ajansının Belgrat muha- yada Borsa meydanında toplan - milyonluk ordunun talim ve terbi-
~ihayet: Ahnan hariciye neza - birin_in verd_iği bir habere göre, ye- mıştır:. Kral Aleksandr, analum ol- 3·esi, teş~iliitı biten sa~ıca biz~e 

retinde, Almanyarun satılmış a • ~ı hukılmetın takip edeceği siyase- dugu _ufzr;_re'.. 1934 d~ burad_a mak- m_~ç.~u l tumenlerı cınr~ ~madedır. 
janlar tarafından tahrik ve tahkir tın Mihvere karşı dostluğa istinat tul. dLtsmuşt~ .. Marsılyadaki Yu • Bu tun bunlar, Ege_ ~enızı kıyıları· 
edilmek niyetinde ohnadığı bildi _ edeceği hakkında siyasi bükfunet goslm; kolonısı, burada_ Kral Alek- ~a n~-~ledılerek b_ızım. ~er ~ama_n 
rilıniştir. maJıfilleri tarafınd'."1 ver~n temL sandr ın hat,:rasını tazızen . kon - ıstedıı;ıınız ~°? hın ~ı~ılk lngılız 

ALMAN ELÇİSİNİN nat, Belgrattaki bıtaraf dıplomat- muş olan plakın altına çıçekler o~dus~_n';'l'• su_r atlc b~yuyeeek ç~· I 
ZİYARETLERİ lann fikrince harp hazırlıkları yap koym':'şt~r. Bundan so~a .. Fran~ z kırdegını teş~ıl edebılırl_er. _Amen-1 

Belgrad 29 (A.A.) - Ofi: Al -
manyanm Belgrad elçisi Von Hee
ren'in evverki gün ve dün harici -
ye nazın Sbrıovlç'e yaptığı iki zi
yarette Alman hükfunetl tarafın • 
dan verilen bir notayı tevdi ettiği, 
bu ana tadar hiçbir 6alahiyettar 
membadan teyid edilmemi.ştir. 

mak için vakit kazanmak üzere ya- tezahurculer :1.farscyyezı soylemış- kanın Akdenız ,.e hdc Ümıtbıırnu ' 
pılan teşebbüslerden başka bir şey !er ve yaşasın Sırbistan diye bağ:r-1 yolile gelecek Jardııularını Atlan-
değildir. mışlardır. Marsilyada bütün çiçek- tik meydan muharebesilc durdur-

--<>--- ci dükkanları halkla dolmuş ve ta- ı mak imkansızdır. O halde, Alman-

y • } bii çiçek bulaıınıyanlar kağıttan çi. ya, Balkanlarda acele ~imek ınec· 
eDJ yugOS av ı çekler hulara'< hepsini Kral Alek - 1 buriyctindcdir. Acele etmek ise ih-

k b 
sandır abidesine koymuşlardır. tiyatsızlık etmek denıeriktir. Aca-a İnesi Şimdi Almanya ile İtalyanın mu- ba, Almanya Norveçte yaptığı gi· 
kadderatı Japonyarun mukaddera- bi •emniyeti cür'etle temin• pren
tına bağlıdn-. Bu mukadderat bir- sipine bu defa da riayet edecek ve (Baş taralı 1 inci sayfada} 

Bütün gazeteler, bugün, Yugos
lavyada kan dökülmeden yapılan 
inkılap hakkındaki Yunan müta
lealarını memnuniyetlerini göste
rir bir tarzda neşretmektedir. 
SEFERBERLİK VE ÖRFİ İDARE 

HABERLERİ YALAN 
Bel.grat, 29 (A.A.) - Ofi: 

liili bahri harbi uzatmak veya ge- saldı.racak mıdır? Belki. 
nişletmek istiyen herkesle mücade- Herhalde, Belgrnt sürprizinin !o
le ettirecektir. Bunu dünya sulbü- sa bir zaman için olsa da, Alman
min yeniden sür'atle tesisi için ya- yanın Bal.kanlardaki siyasi ve a>
pacağız. Ayni zamanda Avrupa ve keri planlarını altüst ettiği muhak
Şarki Asyada tabii hayat sabalan- kaktır. Bu karışıklıktan istifade 
mız da yeni nizapıa karşı yapılacak maharetini göstermek İngiltereye 
herhangi ·bir müdahaleye, bu mü- düser. 
dahale kimden gellrse gelsin karşl • Abidin DAVER 

(Ankara- haberleriJı 
Vergiler T eymiz ko- 1 

misyonu azalığı J 

Ankara, 29 (İkdam muhabirin -
den) - Vergiler Temyiz Komisyo
nu azalığına yedeklerden Vahid 
Sayın ve yedek azalığına Türkiye 
Cümhuriyet Mer.kez Bankası mü -
rakiblerinden Cemil Uray tayin e-

-r i~lerair. 

Takas tetkik heyetleri 
Ankara, 29 (İkdam muhabirin -

dC'n) - Yedi Nisanda vazifeleri -
nin 'bitmesi icap eden İstaırbuldaki 
takas tetkik hey'etlerinin o zama
p.a kadar vazi!elerıni bitiremiye -
cekleri anla~ldığından ·bu müdde
tin Hazıran sonuna kadar uzatıl -
masma Vekiller Heyetince k~u 
verilmiştıt: ! 
Devlet Demiryolla
rında tenzilatlı biletler 

Ankara, 29 (İkdam muhabirin -
den) - Devlet dcmiryollan idaresi 
ecnebi ırneıııleketlerde açılacak fu
ar, sergi 'e panayır, festival ve kon 
gre yolcularına mahsus olmak Ü -
zere yüzde otuza kadar tenzilatlı 

yeni bir tarife hazırlıyarak tatbik 
mevkiine koymuştur. 

~~PARA 
:\. \ BAYAT YARIŞININ 

DİREKSİYONUDUR 
~--

... 

Tercih Edilmesindeki Sebep 

GR i P iN 
Bütün. a ğ rılara, 

hastallk başlangıç 

farına karşı ve hiç 

zararsız en kuv

v etli müsek k indir. 

,. - G R IPIN-,---...... 1 
Nezle, soğuk alguılığı, grip rahatsızlıklarında haf, diş, ~ 
yomatizmo, asap ve adale ağrılarında lüzumunda gilnde 3 • 
alınır. Taklitlerinden sakınınız Ye her yerde pnllu 1nııul'1' 
ısrarla Is tey iniz. 

.cb? ______ .. 
ioAREsiNi aituı is 8ANıcAsıMo! 
jKRAMİYELİ HESAP p.ÇI> 

T. iŞ BANKASI "'\ 
1 Küçük tasarruf ' :;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;iiiiiiiiiiiiiiiiiii;;i_,.~I 

hesapları 

1941 İkramiye planr 
K.EŞİDELER : 4 Şubat, 2 Ma:rıs, 

l Agustos, 3 İkincite~rin 
tarihlerinde yapılır. 

1941 İkramiyeleri 

il 1 adet 2000 Lır•lık = 2000.- Lira 
3 IJ 1000 ... ~ 3000- " 
~ .. '150 .. = 1500- " 

i 4 il 500 •t = 2000.- ,, 
' l! 250 = 2000,- ,, 

~ 100 .. = 3500_ " 
80 u 50 u = 4000- .. 
300 " 20 u = 6000.- ,, ' 

\.. Göz tfekl .nl-, i 
Dr.Murat Rami Aydın 
Beyoğlu - Parmakkapı, İmam 
sokak No. 2 - Tel. 41553 
Muayene ve her türlü göz 
ameliyatı fıkaraya parasızdır. ..................... .,, 

_. Çocuk Hekimi ~ 

Dr. Ahmet Ak koyun it 

ODEON 
Yeni Çıkan 

MOZEYYEN 
Plaklar 
SEN AB ,, 

- •Kahveci Giızclı ,uıı~ 
- (Beste: Sadettın Ka>1' 270423 No: ~~~u:i1 

AH MET COŞKUNSES 
270421 No: ŞAD OLUB.D~ - Bahriye çifte teli! ,...ı 

BEK DEKDE ŞIJ'A - Saba gazel 

K O R O HEYETİ 
270424 No· DAGLAR DAaı:..u 

° KÖŞKtlM VAR 
- RumelJ ıarkısı 
- Rumeli şarlr:ısı 

ADAN ALI AZIZ ŞEN SES~ 
270452 No· GELİN AYŞE - Halı< ıı,,, 

0 NE KARA İMİŞ ŞU ALNIMIN YAZISI- DaıJ ı' 

-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~/ 
Arnavutlukta RODO S , 

(Baş tarah 1 iud sayfada) (Baş tarafı 1 inci ..,,-ı•"eıı• 
rini islah etmekle meşguldürler. Cenubi Afrika hava ku""e~ / 

Pazardan maada hergün saat I Siperlerle, topçu mevzilerinin ve ne mensup tayyareler, Ru<l0 .,f 
15 den sonra. Tel: 4<>127 tel örgüsü manilerinin takviyesine !ünün şimalinde kMn dü""1•n.ı ..ı 

Taksim - Talimhane Palas No. 4 

•••••••••••••~ 1 çalışılmaktadır. "~ pını, idari binaları ve siperle.~· 

Sanıldığına göre, Von Heeren, 
yeni hükü:ınetin harici siyaset te
mayülleri hakkında malfunat iste
mekle iktifa eylemiştir. Kendisine, 
Yugoslavya harici siyasetinin re -
jlm değişmesinden mütee&sir ol -
madığı ve barlct siyasetin bütün 
komşu memleketlerle iyi münase • 
betlerin idaınesi üzerine müesses 
olarak kalmakta 'bulunduğu ceva
bı verilmiştir. 

Londra, 29 (AA.) - Reuter: 
Bura:r• selen baberiee ıöre. ııeıcrad 

4.alci Alman memurlan, bugün, tahliye e 
dilecelr: olan Alman tetıeosını :razmakla 
~ olmuşlardır. Evvela yalnız Bel
ır.ıda m!lnhası.r bulunan emir, simdi 
bllt:ün Sırb!stana teşmil edilmiştir. 300 
llA 400 Alman Pazartesi gilnU vapurla 
Viyanaya harelı:ct edecektir. Bunların 
arasında ekser gazeteciler de bulwunak
tadır. Belcrad'da yalnız üç Alman mu
habiri Jr:alnıaktadır. 

Yugoolavyada örfi idare ve se
ferberlik ilan edildiği ve saire hak
kında bilbassn Budapeşted"n ya
yılan haberler kat'i surette yalan
lanmaktadır. 

koyıruya da azmetmiş bulunuyo
ruz. Bir senelik kahve ZAYİ - İstanbul Komutanlığı BİR YUNAN TAHTELBHİRİ BİR vafiakiyetle bombardıman eıır 

Üçlü Paktın genç milleUerin za- (Baı tarafı 1 iaıci sayfada) Otapark Malzeme anbanna temi - İTALYAN GEMİSİNİ BATIRDİ tir. , 

Belıır:ıd. 29 (A.A.) - Ot!: 
Alman tebeaıwıın, eleililr: tarafından 

pazarteoı &ününe kadar YugoolavyaYJ 
terke davet edlldlii teeyyüd etmiştir. 

Tcenüd elmemiJ haberlere aöre, j .. 
tal;yan elçiliil, İtalyan lr:adm ve çoculr:
ltlnnm tahl;,_;nJ lavsiye etmiftir. 

Maç ek 
, (Bq tuııfı 1'i9ei.:WŞ 5 

•• ) 

JıeJcrad, :ali (A.A.) - Ofl: 
Maçı*'ln Belcrad'dalr:i deleııeol Hu-va

tistan -.allsl SubllfÖÇ, Başvekil, Hariciye 
nazın ve Harbiye nazın Ueııörüşmeleı:de 
bulunmuştur. Bu nıilzakereler n<:tlcesin
dedir lü J14açek' mflll birlik kabinesine 
lf\inılr: edip etıniyeceği Jı:ararıru alacak
tır. Maçek, Zağrebte er yak:ın mesai ar
lıadaelan ile görüşmelerde bulunmuştur, 

DOKTOR 
Hafız Cemal 

LOKl\IAN HEKİM 
DAHİLİYE MÜTEHASSISI 

Divanyolu l.!l-1 
IMuayme aaatleri: 2,5-6. Tel: z::,_ 

Sahibi: E. t Z Z E T, Neşriyat 
Direktörü: Cevdet Karabilgin 
Basılıbia yer: •&in Telg..-af. 

"1at!Jaan 

fere ve hürriyete eri.şıııek için yap- . . . nat akçesi olarak yalınmış oldu · 
1 

~ 
Rejim değişmesi Belgratta ve tıklan mücadeleye ibir temel teş- tııruze gelecek olan 80 bm çu:'°I ğum 1450 liraya ait maklbuzu zayi AHna 29 (A_._A.) - Bahriye ne - Oniki 2dada, İngiliz hav• ~J 

bütün Yugoolavyada öyle bir ni- kil ettiğini söyledikten sonra Von kahveden otuz bın çuvalı Portsaide ettiğimden hükmü olamıyacağı.ııı zaretının tebligı: vetlerine mensup bir ·bomb~-
zam ve öyle bir ittifak, disiplin ve Rı-bbentrop Japon İmparatorluğu-; ge'ıı:iştir. Yakında, bu k~venin ilan eylerim. Binbaş1 George Zepos'un kuman teşekkülü, dün, Rodosta .~ 
itimat havası içinde cereyan et- nun taalisi ile Japon milletinin re- 20 bın çuva~ ist~nbul, on ıbın çu- Müteahhit Vefik vekili dasında bulunan cTriton• iıımi.n - tayyare meydanına muvacıaJ<ı;,i 
mişUr ki_ telefon muhaverelerinin fah ve saadeti için temennilerini valı da lzmıre vasıl olacaktır. Ay- Rifııt E-rbay deki denizaltı gemisi Martın 23 ün- tetevvüç eden bir hücum ya~ 1 

kestlmesı, kah~eler~ gece yarısı beyan etmiştir. nca, Portsaid'de mevcut olan on cü Pazar günü saat 10,30 a doğru tır. Tayyare meydanındaJ<ı ;,! 
kapanması gıbı bıdayette alınan B d .. al M bin çuval kahve de memleketimize ZAYİ MAKBUZ - İstanbul İt- Adriyatik denizinde Arnavudluk !arda ve bir oetrol deposundş ~ 
fevkalade tedbirlerden hiçbirisi un an sonra soz an atsuo- getiril ktir halat Gümrüğünde yaptığımız 848 sahili civarında sıkı bir muhafaza gmlar çıkarılmış ve bu ~·aııS 1-
bir ,günden fazla idame edilmemi<. ka Mihver devleUe~i şefleri ile ta- ece · . . sayılı 18/6/1940 günlü !beyanname alt~nda se~en b_ir .düşman xafl- d~n çıkan duman sü~u~la~ 
tir. ' nışmak ?,ususundaki arzusunu kuv- B_unlar_d~n b~ tacırlerm si- muhteviyatı için vermiş olduğu - !esme tesaduf etmiştir. kılometre mesafeden gorulll2~ r 

Hjı,>bir zaman örfi idare iliı.nr ba- veden fule çıkarabildiğinden dola- parış ettığı 40 tıın Juval kahve de muz gümrük resmine mukabil al • Denizaltımız cesaretle ve büyük Asgari bir tayyare yerde ıaıv· 
his mevzuu olmamıştır. yı duyduğu memnuniyeti Wıar et- yoldadır. Bu sure e, memleketi- dığımız Ci649 sayılı 19/6/940 günlü bir soğııkk?nhhkla taarruza geçe- dilmiştit-. t' 
Alınan askeri tedbirlere gelince, ~Ü v

1
: ~p··yklet dheınişundatir: .. mllOizbin bir yılllıılı:alık kalıv~~~~i:: makbuz senedini zayi ettik. Yeni- relt taınamile dolu olan Lloyd Trı- Yukarıdaki harelı.a'ta i•tit,.~ ı 

..unlar hı"çbır· surette --'erber"'- . ç __ u a . _usus . llDyl.ediği- m 91Va ve . estino'y "t ""'"l •--'uk :ro ' u ""' .ı..ı..ıı. ısını çıkaracağımızdan eskisinin a aı ...., ™ .... ama• den tayyare! . . h oSI 
tedbiri mahiyetini haiz değildir. !~ so.ih~ 

1
;::ak ~orum.. Bü- olacaktır. . hiikmü ohruıdığı .ilim olunuı·. vapııruııu batırmış ve daha nçülı: men üsleri ~wn .. e o.:ıl 

Yalmz nyımlelretin emniyeti iıa- ıma dupiş e:lerek: ha- Ban güıılenle bazı ')'edenle te- Beynelmilel ŞGJ'k Nakliyat Şiriıeti·!iııııchude .bir npıııru ciddi smette ne omnuşıur. ,-
kmımdan muhtemel ihtiya~lara ~t.bı.ril~"b~ı. Gıılb il8kt.ak .... ~Ç)e'.ı ker tedarikinde göriilen m"·'--·"- Davit Geron ve ""rett!si - basara ııfıratmıştır. .......,., 

29 (A:ı\.) - .a~r ~ ı ı a e ır 6U p t...... ünku "96~ vw hususi m~ıri bildiriyor: ~ 
göre askeri kuvvetlerin yer değiş- . .. .. · . · tın nakliye aksaklıklarından 00g-- RESMİ TEL1C 
tirmeleri vukua gelmiştir. başlı~~ ıaye:ıı bugunku oarbm te- • . . .. Yeni -'«ı na tarlı: ornuıan ır:umanda"' ~ 

BELGRAD RADYOSUNU?i vessuune mani olmaktrr. Bundan duğu ve bır iki gune kadar bunun Atina 29 (A.A.) _ Dün akşam waveıı, muvaUaki.}'etie neti<:<'~~ 
TEBLİG"'i s<mraki gayesi ise Şarkt Asyada da düzeleceği anlaşılmaktadır. neşredilen 153 numaralı tebliğ: laamızdan evvol Keren cer~ ~~ 

J A d 1 Çocuk romanları ea z.ıyaret elın!şUr Mc ır'dan iJl' :.J 
Belgrad 29 (A.A.) _ Röyter: apon ve vru~a. a Alman v~ tal- Memleketimizde şeker gayet bol, Mutad keşif ve topçu faaliyeti ol ile gelen General ~;vell 0,.,.,,abı>~ 

Belgrad radyosu, aşağı.daki tebliği yan menfaatlerının bulundugu sa- hattA ihtiyaç haddinin fevkindedir. Biltll Türle çoculr:larmın alAlr:a ile ta- muştur. :vare meydanından ilk hatta ~.,. '/' 
neşretnıiştir: halara yabancı devletler tarafın- Fiyatları.n yükseleceği hususunda ~~.~t= :ıe~~':.,~~:- Hava kuvvetlerimiz düşman te- mevltiine gitmiş ve Keren'• 1

1

0,..ı .J 

Bazı Yabancı radyolar al l- dan yapılacak her türlü müdaha- sisatıru reuvaffakiyetle lıombardı - vadiyı tetkık eyle~Ur. G(I'"' ıtF'..J 
• Y an o ı · edd tın kt· D- --•L ·· ·· çıkarılan bazı şayialar da asıl ve zılarla çıkmıştır. Bütün çoculr:lara bu . . . . . veli kendisini Aııordat toY>'' et'!') 

makla beraber memleketimizin eyı_ r. e e. ır. unya •w.nu~un 1 güzel derııiyi tavslye ederiz. Tanesi her man etmişlerdir. Tayyarelerımızın nında kar:;ılamoğa elen sud:ıJI ~ 
•. ,uJarı ile olan münasebetler! e? ıyı. bu ~kılde muhafaza edile- esastan tamamen aridir. :rerde 6 kuruştur. hepsi üslerine dönmüşlerdir. kuınandanı Genero.ı' Plaıt il• ~'~ 

.. . t . b"l cek h b 
1 

pılecegıne şuphe yoktur. ----------------------------! Atina 29 (A.A.) _ Yunanistan.. üzakere eylemiştir. Gencrald~ ~ 
uzerıne esır yapa ı e a er er ,

1 
ts k .. 

1 
. . .. d .. _ .. h.. .. cephe et• ~ --"n 

kt d B··t·· b h bel . "a ·uo asozerını,gor ugu usnu -ıı••••ILK BAHAR ~ODALARI ••••' dakiİngilizhavakuvvetleriumu- b. yıl zıyar ı a.~:r~.~,r.G~J ~ıa a ır. u un u a r erı, k b ld d 1 t kk "" d k , n~ • • tebl" •. ır sev ç ve 1evk uya.~·-~ ~ ıW,., 
en kat'i surette tekzibe salAhiyet - a ~l en ° ayı ı:ş~· . ~ e efrahe Beyoğlu İstik.lal Cadde;inde Hacoplu Pasajı karşısında mı karargahının ıgı: taarruzun neticesi hai<JUnda ~~, ıi9" 
arız. ve manyanın a ısı e re ı Tayyarelerimiz dün gece Ecce dını beyan etmiş ve Ker•n ın 1 f· .J 

Memleketimizin hattı hareketi, için temennilerde bulunarak bitir- B A y A N Mağazası lıava meydanına pek muvaffaki • bir saat evvel cepheden ayrı1"'~ı•ııl"/ 
başvekil 'eneral Simoviç'in yaptıg" ı mi~tir. yetll bir taarruz hareketi yapmış- Londra, 

29 
(A.A.) - Reut•~btti " En Son Moda 1 d ıKeren'de bulunan hususi rnu .ı 

'•yanatla sarih surette tesbit edil- ar ır. diriyor: •" 
miştir. dikleri haberlerle memleketimize KADIN TAYYÖR ve ROBLARI Ye;de mitralyöz ateşi a_ltına alı. Kapatılan dağ yolunım dı!Ş~f 

Bu yalan haberleri yayanlar bak karşı fenalrk yapan yabancılar ba. ,ıanbır tayyare yanmış, bırçok tay. ııltında fakat tam vaktinde ıstıJı;ıı<I'~ 
kında lüzumlu tedbirler alınmış • his mevzuu olduğu takdirde, bun- IWl en münlehap çeşitlerini getirtmiştir. areler ağır hasara uğratılmıştır. taları taratmdan açılması ,,yes Jll..,.. 
tır. Gördükleri misafirperverliğin !ar hakkında hudud harici çıkarıl- Bir ziyaret isbatı müddeaya kilidir, Bütün tayyarelerimiz üslerine d nln yardımı ile zırhlı o!Drn"b 
kıymetini takdir edemiyen ve ver- mak kararları alınacaktır. dötımüslerdir, ~n l zııgtA!deiıi.IJnWeıd 


