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)"unan Kralı 
İngiliz harici
ye Nazırını 
kabul etti 

Yugoslavlar tir 
tayyareyi yere 
indirdi diğ~rleri 
hasara uğran ı 

Belgrat, 2 (A.A.) - C..ı ıı,cı rte_j 
günü ~i Alman bombardırran tay
yaresi Makedonyada Ü.ı;.küp uze
rınden uçmuştUl'. Tayyarelerden 
biri Yugoslav avcı tayyareıı.:ı ı ıa
rafından yere inmeğe mecbur e
dilmiştir. 

Türnü Severin .karşısında Tııtıa 
:!zerine de yedi Alma ntayyan~sl 
Yugoslav topraklarına tecavuz. d· 

miştir. Burada Yugoslav tay~ are 
dafi topu olmadığı içın bu tajyare
:ere karşı mitralyöz citeşi açılmıf 
ve tayyareler Rumen toprakların• 
geri dönmüştür. Tayyarelerın ha
sara uğradığı söylenmektedir. 

Yugoslavyada Tunada sevkul
ceyş bakımından ehemmiyeti olan 
yerlere tayyare da.fi topları yer· 
leştirilmektedir. 

ltaban a1aerıeri 1n111Were teslim oluyoıo 

ÜSK'OBE İNEN TAYYARE 

Bulgaristana gitmekte o~an blı 
(Devamı 4 üncü say.fada) 

İngilizler Eritre
. de Barderayı 
'da işgal etti 

Hür Fransızlar 1000 
İtalyan esir etti 

I 
GÜNÜN iÇiNDEN l 

Mesleklerde teşkilatlı 
ahlak kanunu :azımdır 

Yazanı H. Dallırlıs_ 
Bo(ÖD ihtikardan canı :yanan

lar, esnafın hilekarlığından ela
man diyenler, hatta doktor, avu
kat &ibi en yübek meslek züm
relerim.izin insana yeis verecek 
bir lüks ~e ren• t ihtirasına ka· 
pılnı.at oldupını zaıuıedeııler bü
:rilll bir halrikati anlaau1orlar. 

İhtikarla mücadelenin hala 
elle tutlur bir l:!rafı yakalıya• 
madığını azap ve hayretle görüp 
dunum. Dunun biricik :.elıebi 
ise, bu mesleiin kendi teşku .. tı 
içinde kendi vicdanını müraka. 
be edememesinden başka bir şe1 
deiildir. 

O halde bütün me~ekler içiıa, 
kendi meslek ahlik •re vicdanla
rlDl mürakabe edec:t:k bir te§JU. 
lit kana.nu lazımdır. 

Buıcün, le§kilata kalbolunaını. Her meslek zümresinin e\"veıa 
7an hiçbir §eyin sıhhatte kala- · tendi içlenndc ahlak.ıaı ıniira
nuyacaiı hakikatini, biz.im mem· kabe •decck ve meslcj'au luıkilJ 

leketimude de baı:is ve seciye- fayelerine ı:öre meslek adamla-
&iz, ıuurlu ve liyakatliden daha rını ınürakabe ve maJ k · d 

' affak lab·ı· · b ' \im .. e-zıyade muv 0 1 ıyorsa u, eek meslek bayllİ"et .ı· · l 
b ·b· .. ~- tJ · · •:- b . " n:an arınm u gı ı -r uuı cemıye.u1 ·~ . . b · 
b. k tr 1 .. k be t ,_: tesısı, unun bll' ka.1auna ~ulao-
ır on o ve mura a eş..- ı. . • 

ı.!tt cWda :-L-t -• ması gerc-.lar . .. ına çarpma nm _. -· 
mez mi? Fertler içi• nnıvaUak olma. 

Bizde, müsbet ahlakın tqkl· •ın :ı.e111in olmak değil, rueı;le• 
litJı olablleceiine, teikilattaa zümnsi içinde şeref payesine e· 
doğabileceğine inanılmıyor. riımek oldu&u kontrol \'e müra

Balbukl, Türkiyede hemen bU. kabe altında ruhlara yerl~me· 
liclir. tün mesleklerin vicdani du.rum· 

tarını tereddiden kurtarmak için 
,bir kalkınma, bütün mesleklerde 
yeni bir ruh )'aratın llıtbacı 
mutlaktır. 

. ~cslekler )'eni bir ruhla te§
kılatlandmlmadan yeni \ 'C sıh· 
hatte bir ruh ~· BYatmak kabil °" 
lıcak gibi ıörünmüyor. 
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f Me ev= edir?l~md!an!~ 
.1 C~Iiİeddini Rômi Kimdir ? '· K:,. ~ K'o~e'5a · 

1 Arl<.auaşlardan biri: 
l Yazan: ZiYA ŞAKIR - Yahu dedi. Bulgaristanda AJ.. 

man askerleri var mı, yok mu? Var 
- 12 - iddiasile tekziplerin tenlisi, bir 

Mahliıkatın hangi ~ins .. ve n~nıı_-- ı ni, (iki dery•nm. ~ayaaıhğı ,..,..)_ türlü ardı arası kesilmiyen dediko
de .. oıw:sa olsun, hıç şuphesız ki, Fakat sour~ ~u ısom, . (M~ul: ı dular, B-.ları gören yok mu aca
(guzellik). fevaklade bir cazibedir. babreyn)e _mtı~ etmış. Yanı (ıki ha! Hani şu masallarda tılsımlı 
Kalbleri ha:.s ıs , .c rakık olan İn· derya~ın bırlşticı y~r) de~ek. Bu- külahlar vardır. İnsan onları gi· 
sanların, herhangi bir güzellik kar- ~aki dery~daa hırı (C~nabı Mev- yince göıiiıunez olurmuş. Alman 
1™nıla, derin biı ha~ret ve inci· liına), dıı,:er_ı de (~etı Şems)... askerleri de tılsımlı külahlM' mı 

Bir aylık tramvay 
karneleri çıkarılıyor 

. -~ -, Bulgarlar 
iaşe teşkilatı üçüzlü paktta 
faaliyete geçti , ı Proı. H.Y~ Baban 

D ündenberi Culgaristıt' 
da Üçüzlü Pakta Utilıa) 
etmiş bulunuyor. a . ..v 

kati halde bidayette Almanya, ııal
ya ve Japonya o(arak üç tarafb O' 

aap duymamaları, müml!ün oleğil- Bu mevki, .Mevlevilerce mukad- . . 1 b ? 
d dd 1 N" . gıymış er aca a. 

---------1---------
Karneler ve aktarmalı biletler 1 O 
Marttan itibaren muteber olacak 

Gıda maddelerinin 
kontrolü başlıyor 

dir ... Şu tabii hale nazaran; Alla· .es ~ o unur. ıtekim Koaya VB· Nanemolla cevap verdi: 
hm nüruııdan nasip alım (Hazreti lileruıden ve Mevlevi dervişlerin- _ Ortada bir kiilah var a, Tramvay İdaresi yeni ihdas et- tinci mevkide beş, ikinci mevkide 
Şems)in liıniadar siması (Cenabı'. den .MWitala Paşa i.smiade bir aat, giyen kim belli değil. Zaten•::;. mekte oldu~ aktarma biletlerinin üç kuruştur. 

Ticaret Vekılletiae batlı ola
rak te,ıw edilen iaşe teşkilatı 
filen faaliyete geçmiştir. Ha
ber aldığı111Da göre müsteşarlık 
ilk olarak memleketteki hava-

~::u ::~~:.b::::a:ı:;;~ 
tan, Slovakya iltihak etmekle ~
larııllı bir anlaşma meydan• ç 
mıştır. Hatta Bulgari5tanın da o~ 
rafa a.kmuile yedi başlı bir ı~ il 
kül kaqısmdayn:. Maıunafı.lı h• r 
bu sistemin adı Üçüzlü paiı.t0; 
Çünkü hıilii bu ko"1hinezonun pıt 
v i, üssü iki Avrupalı ve bir µ 
yalı üç büyük dev!ı: .. ir. Saıı;)',ıl 
tarihte birçok anlaşmalar svnt' 
dan ne şekil alırlarsa alsınlar. ~ 
sıl bir istihale ııeçirirlerse geçti 
sinler hep ilk adları ile ""'.ıııllt 
l\taamafih 'Üçüzlü Pakt tabır~ 
ınamen o illa da nygıındur. Ç" dı' 
Mihver ve Japonyaya iltihak ",,ıı 
devletlerlcı kaia:.ıalı.k bir mart .,,r 
alan m8D%Ulllede iki nevi !z~ fl 
dır. Bütün meseleleri ta112ıııt 
idare eden üç devlet, kendil,,ıı' 
aliikadar edea işler müzakere o:; 
duğu vakit içtimaluda hazır ıı . ..., 
nan ve rey mütalea eden d~ 
ınemlcketler, görülü;•or ki ~ 
nizam ne kadar müceddet ol ,fo 
olsun Slonkya veya RomaDY ~ 
Almanya veya .Japonya ile ına:,,. 
ve ayp..i ayarda farzettireın' ~ 
Tabiatin kannnlan kavi ile z•Y'-" 
akıllı ile akılsızın, zeagin ile ft..6 
rin bir tutulmasına hiç de miiP' 

Mevliınii)nın son derece hassas .o· bnraya küçük bir mescit yaptır- külah giydirme ve külah kapm~ şeraitini tespit etmiştir., Birinci Bir ay müddetle muteber olmak 
lan ruhunda d rhal vıcda.ai bir te· mqtır. Ve Mevlevi tarihinin en davıısıdu. mevkide 11 ve ikincide 7,50 kuruş üzere ihdas edilecek karnelerin bi· 

yici zaruriye ve gıda maddeleri 
satışlarını sıkı bir anrette ınü
rakebe etmek için hazırlıklara 
başlamı~tır. Bunun için İstan
bul, İzmir, Ankara gibi büyük 
~ehirlerde ınürakabe büroları 
teşkilatının genişletilmesine ih
tiyaç görülmüttür. 

mayül hu<ule geti miş.. ezelden- mühim bir hidisesine sah.ne olan O olan aktarma biletleri değişik bat. rinci mevki fialı 840, ikinci mevld 
beri onun kalbinde yanıp tutuşan bu mevkiin kaybolmamasını temi- !ar üzerinde muteber olacak, ayni 600 ce talebeler için de birine! mev 
(llilıi aşk)ın ateşleri, artık feve· ne çabşmışb:r. Üçler hat ü.zerı.nde bu biletlerle geri dö- ki 480, ikinci mevki 240 kuruş ola-
ran eden bir volkan Kaliue gel· (E.fii.ki dede)nin menakipna- Romauyanın, Macaristanın ve en nülerniyecektir. caktır. Aylık karneleri hamil olan. 
aıişti. mesinde, bu mevki için şu kayıt nihayet Bulgarislanııı da iltihakına Akta biletlerde 

1 
lar günde istedıkleri kadar tram- ı 

(Hazreti Şemıı) o tarihte, tam vardır. Bu zahn rinyetine naza- rağmen hıila •Üçler. paktı den- rma yo cunun vaya binebileceklerdir. 
oltmış yaşında id..i. Sınıasuı.ın beh· ran (Hazreti Şems) ilk telild anın· mesinin sebebi nedir acaba? Diye gideceği ve aktarma edeceği istas· Subaylar için aktarma bilet yok-
cet ve nezaheti kadar, lisanı da da, sual sormak için, (Cenabı Mev- s.rduk. yonlara işaret konulacaktır. İkinci tur. Aktarma biletleri ile aylık kar- j 
parlak ve schhar bir tela.kate ma- lini)nın katırının yularuu, tam bu Nanemolla dedi ki: mevki aktarma biletinin iarkı ve- neler 10 Marttan itibaren tatbik e. 
likti. Onun sohbet zevkine doy· noktada yakalamıştır. - Büyük roller üçündeılir. Öte- rilmek üzere birinci mevkie bini.. dilecektir. Kıt'a farkını kaldıran 7 

Balen İstanbul piyasalarını 
kontrol eden 18 kadar ınemlll' 

bulunmaktadır. Halbuki İstan
bul için asgari 60 - 70 kontrolö
re ihtiyaç vardır. Bu itibarla İs-
ta.obnl Mürako.be Bürosnnuıt 

takviye edileceği kuvvetle tah- · 
min edilmektedir. 

mak mimkün d ğildl. !f.ıtabı, son/ [Efillki dedenin kanaat Ye tasvi- kiler sahneye figüran olarak giri- lebilecektir. ve 5 kurusluk ek biletler de bir Ni-
derececle müesı.i , sadaı.ının aben~, rine göre, Hazreti Şems ile Ceıuibı yorlar da onun için. Talebeler için aktarma bileti bi- sanda tatbik edilecektir. 
1<>n derecede h~lfıvettar, ~ilhassa J Mevlini'nm ilk milli.katları, hanın • •--------

ikna kuvveti pek fazla idi. (Cenii-ı önündeki peykede det?il, biri ya- Frrmcılar Kadı k o"" y u·· n 
bı Mevliııah a sorduğıı sual ise yan ve diferi katırda olmak üze- Arıf isminde hir dolandırıcı, bir 
ııekisının en bariz misalidir. O su· re, caddenin ortasında vukua .. el· .. fırına girerek o1'Jektepten iki kilo • 1 .... 
al çok basit, hatta biraz da m.8.ıuı· miştir.] börek ile on liranın üstünü isti· 1 m a r p a n 1 
mz derecede ~arip ll~rünmekl~ he- (Ceni.bı Mevlana) ile yorlar• demiş. Börekp istenilen 
raber, çok buyuk hır ehemmıyetl (H ti" Şem ) b b ı · · · ı il '- lda 
haizdir. Hatta buna, (çetin bir im· azre . . s . &f llf& . şey erı' çıragı e yo ar .. en yo Plan Dahiliye veka-
tih ) • . d h" il bilir N" Çok garıptır ki, hır anıla bırbır· ·Bunları bana ver, altı kilo daha 
~k~n (mCan'!"b' Ma 

1 
;;,cr.)e b . d ı· !erine büyük bir inclıap ile batla- isti;rorlar onları da sen getir» dl- }etine g Önder İ} d İ 

.., ım ena ı ev na un an b iki" b" "'" ühm' • ---•· • li d b"" ki · 
loaluıederken: n8Jl u uy«& ve m şahsı- Y"°"" çıragın e n en ore. en ve Dahiliye Vek!leti, Belediye İmar 

(Şems, benden o snali sorduğu yet, o ..amana kadar yaşadıkları Pi araları alınca kabçanArif~ifb~· Müdürlüğünden Kadıköyünün i • 

kla 1 d I meslek, meşrep ve zihniyette, yek- &nllllJ. l\tejter u ın ır rq ı•- ·steın· ı· 
ııuunan, aya runın a tın a yer... fınd d k f bö" '-"'-' mar p =ını ı 1§ ır. 
. b . d kl . . diğerinden pek farklı bıtlunuyor- zar a o az ırmeıyı y..,.,....o 1m M""dil 1 .,.,~ ı•- b" k 

rın, aşunın üzerın e gö enn tit- d 1 .ı.-1.x,. dana ··"-·· • ar l u r u6~ p ""'ın ır op-
ed . .,. . h" t . G' .. __ !ardı. o anuınuı;• mey ~· .. d . t· V k•' ti bil r ,.,,nı osse tun. uya, tepem,_. yasını gon ermış ır. e .ue n -

bir pencere açıldı. Beynimden çı· (Cen.lbı Mevlina)nm hayatı, Nanemolla diyor ki: hassa, Altıyolağzı ile Kadıköy Hay 
kan •ir dnman, semalara kadu tam nıinasile sükünet içinde &eç- - Herkes bir yoldur tuthmnUJ. darpaşa arasında Rıbtun Caddesi 

mişti Zaten nıha11 ııon derecede •-ı "b" L .ı • d arif lan '-fırladL Arşa kadar uzadı.) um gı ı aenw e o •U a- hakkında yeni bazı kararlar vere. 
halım ve sak.indi. Gösterişi sevmez- d d f ı d" • nafta Dem.ittir. Pek aade &iiriiııea o am a ırıncı arın ıger es n ceği sanılmaktadır. Bu iki yerin 

ırualın ıtıtıva ettiği azameti, biyle- ılı. Gayet müteva.2i ve perhidar daha çabuk kand.ırılmıya müstait biran evvel bnar edilmesi ve Kadı· 
idi. Bütün hayatında , öğrenmekten d .,._. d dir "·- elin ce izah eylemiştir. ol ağu U...-m e · ...... a g ce k öy koyunun bir liman haline geti-

(c "b M ı· ) ·ı (u- - ve öpetmekteıı başka hı~-i.iı şey mesela ben tamamiyle teıslni dü· rilmesı· ıs· 0

tenilrnektedir. ena ı ev ana 1 e .na;ı;· dü,ünmemişti. Y~g · kı 
· Şe ) · ·ık ··ıaıc 1 • ane ymet ve şünürünı. Herkesin dÜfÜnc:ai bq-

retı ma ın ı mu at arı ehemmiyet "erdiği şey de hın Maliye Vekili geldi 
uerede vukubuldu l ı kitaplarıadan ibaretti. ' ya ka. 

Mevlev+lere a.ıt olan eserlerin 1 Başta, pederi (Sultanülfile * * Maliye Vekili Fuat Ağralı dün 
b 1 ,. "b l\f 1• ") ma, ------------- sabahki ekspresle Ankaradan şeb. azı arı, (~ena ı ev ana nın Bahaeddlıı · Veled) ile miittbb" · 
•ailesi efıadı ile beraber - hususı (Seyyit Burhaneddin) olmak üz:'. K • rimize gelmiştir. Vekil bir müddet 
loir ilt~etgiıhta sakin olduğunaau re, birçok biıyük ilimlerden ders uzu etı şehrimizde kalarak Ve\,alete bağlı 
ı..Juedj7orlar. Baz.ıları da, (Sul- gö.rmüş ve meclislerinde b 1 . müesseselerde tetltikler yapacak-
tan Alieddini Selçuki) tarafından, mu~tu. Akıllara hayret veren uz::::a tır. 
pederleri (Sultanülıllema, BaJıa. ve idı:ik.i 58y inde bütün dini ve r Bııgün Sirkeci meydamnm 
"'!~ ~eled)e tahs~ ~iluış.i olan şer 'i iLmJerde, b..ı.k.:ıet, .kimya, ri- açılma.ama bqlamyor 
(, ·<unla medrcscs ı )nın (lJ husu- ya:ıiyat, mantık ve saire gibi bütüıı Bazı binaların yıkılması ile gı>-
si bir dairesinde -ailesilo beraber- akli ve nakli ilimlenle tam mina- nişletilen Sirkeci meydanının e-
ikanıet ettigmi kaydediyorlar. aile ihtisas sahibi olmuştu. Bugün fiat müraka- • 
IAn

B_unun içindir ki (Cenabı M1~,.. Falı.at (Hazreti Şems)e geiiıı.,e. be k Om İsy ODU D da ı;:sr~n~~n§e~~:::n:a~=.:ı: 
a)nın (lJGzreti Şems)e mii aki o, büsbütün ve bambaşka bir yara. 

olduğu zaman, ne·eden geldiği me-1 tıll§ta idi- Evveli, kabllla sığanu- t e t k İ k e d İ } e C e k Evvela meydanın bir kısmı tram· 
ııelesindc de bir ihtilat vardır. Ve yaca.k derecede taş.kın bir zelıi vay yoluna ayrılacak ve viraj nok· 
bu ihtilaf, halloluııaınlWUJjhr. hiçbir kayıt ve çerçeveye girmi ya.. Fiat Mürakabe komisyonu bugün tası genişleülerek nalı.liye vasıta.. 

(Altun Pa medresesi). (Şerefed. 00.ı....- bır" ruha __ ,.,_,. yen öğleden sonra _toplanarak. kuzu etl 
,.-- DUU.Ul.u. Iannın seferleri kolaylaştırılacalt-

ıfin caınü)nin arkasında bir med- Bunu, herkesten 1 b" 1 satışlarım tetkik edecektir. ~uzu 
rese imiş. Gerek medrese ve ge- kendi peder· keş! tıW e~eN·ıe~ 

1 
mevsimi başladığından bu tetkikler lır. Tramvay idaresi de bu işe ya· 

rck cami, muhtelif zamanlarda zeJ. daha henüz ~ k~çiı~ yaş~ iken kısa bir müddet zarfı?da ikmal ~ nn baslıyacaktır. 
zelelerin tabribatile l'ıkılacak de- pederi -tt bir üstada tevdi eder· dilerek ~ satış fiatları tespıt Defterdarlık biruuında 
receye gelmiş, fakat derhal tamir kea: edilecektır. tadilat yapılacak 
edilmiş. Medresede, harap obnıyım _ Bu çoeuiıı dikkat et. Sakm Koyun eti fiatlan için şimdilik İstanbul defterdarlığı binasının 
yalnız bir tek taş oda •armış. (Ce- ona tahakküm etmiye kalkşma 15 gün herhangi bir değişme mev- yeni yapılan kapısından sonra cep
n.ıibı Mevlana) bu odada oturur- Keadislne, ihtiru ve ihtiram il6 z:uubahs değildir. Bu müddetin hi· 
lar~ı.ş. muamele oL. Çünkü bu çocuk, tamında fiatlar yeniden tetkik edi- henin tamamen değiştirilerek mo-

llk mül:.katın vnkohuldnğıı nin bild.iğiıl çoeuklarclaıı değil:; lecek ve bir ihtimale göre flatlar • dern bir bina haline getirilmesi te. 
(ban), buraya uzak defilmiş. Şe· Deınitti. • da tenzilit yapılacaktır. kaÖi.ir etmi~ir. inşa.ata yakında 

refe)ddin ~d mündeılen, ~Al~e~~ ~ Rivayet e4erler iti bir eüıı (Baz. yeni diapanaerler başlanacaktır. 
pesı ne gı en ca . _uzuınua lDllŞ. reti Şems) pederi ile bir ırmak .ke- .. . . 
Fa.kat ~u hanın ısını lııakluııda da narından Keçiyonlu. Orad .. d k Veremle Mucadele Cemıyeti, se- 10,000 çuval kahveden 
ihtillf yar. Bazı me'hazlerimiz, yumurtalarından tivciv a:ı.:: e nelik kongre.~iı:dc ?u sene Be~koz, bir kamı geldi 
(Piriaççilcı: haw), bazılarında da bir tavuk hulllJlnvurdu. Bu( cı'v'?'f Kasımpaşa ve Üalmdarda yenı ve- Portsait'te bulunan 10,000 Mıval 

~ cıv- ~' 1 . çılın k ,-
(Peınloo Filıiışan ~) ya.zılı... Bu lu, ayak seslerini clııyar clııynıu rem u.<Spanser erı. a ası . arar- kahveden bir lı:ısmmm Mersin ta-
iki isme, (Şeker Jlizan), ve (Şeker tavuğıa ahından fırladılar, ' Jaştırılmıştır. Cemiyet elli bin lira- .kile ·thal edildiği öğrenilmiştir. 
Füriışan) adları da kanşıyor. (Da.ha var hk yardım pulu çıkarmıştır. rı 1 

. 
Harun linündeki sedinfen inerek ) Milnakalat Vekaleti yardım pul. Bu kahvelere Ticaret Vekllet! 

" iki bltyiik zahn birbirlenne sa- rıı (Altın Boğa) isminde bir zaı ta- !arından bütün vesaiti nakliye bi- tarafınd4n azami saUş fiatı tespit 
rafından 711ptınh""' olan bu nıedr..e- . ~- birliği ~ 

nldıklan yere Mevlevi mnhiblırru ni.tı ww.. .,11.,..n ıcçlıkçe bu tekli al _ Jetlerine yapıştırılmaslD1 kabul et- edilecek Ye .....,.e. çay. ,.. 
{M'erecöl-balıreyıı) ıfi;roriıtr. Ya- mış. ın4tir. rafından tevzi edilecektir. 
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yaklarınd~ ~ıpıtık • terli~rl_'.! .~er- Numan kaptanın terbiyesi, neza· 
divenden ıniyoniu. Nıgan gorunce, keti nerede başlayıp nerede biti.
Trabzanlara day.marak durdu: yor, bunun bududttnu tayın edebi.L 

mek m;;.ı.;;ı"" Tahkir ediyor zan-. - Hoş geldin be küçük! Sende ...,............_ 
1 ba'-··ler '-'-~t ı Yallah nını veren bir sözü, bazen iltifat Y azaa: llahM YE SARI ne """ var """"" ım. · · · 

qt özledimdi beyahu! Ne duruyo•sun, yerme geçiyordu. Onun ağzında, 
S-oziine devam edecekti, fakat girersin. çıksan a, merdiveni ... Uzun etme, cümlelerin, sıfatların. kelimelerin 

ko:.m almış cins köpekler gibi bir- Nigar, razı olmıyordu: sana bir hayır ettim, keyfin gele· man.aları, p-killeri hemen değişi.-
den durdu, kulak kabartarak din. - Hadi söyle, üzme beni Pey. cek ... Bilir misin, selameUedik ba.. veriyordu. Eıı acıklı bir vak'a, o 
ledi: man; söyle ne olur? bacam... nakledince gülünç bir talıba giri-

- Beni çağırıyorlar... Peyman, eteğini Nigirın ellerin· Nigar; dikkat etti, Peyman ya· 1Yordu. 
Nigar onun eteğinden yakala· den kurtarmıştı: lan söyleınemiştı. Numan kaptan· Nigar, büyük kadın cididyetile 

mıştı: - Gece, odanıza gelir, söylerim. da alelade bir misalır. bir ahbap merdivenlerden çıkmağa başladı ... 
-Olmaz, söyle de öyle git ... Söy. ı Jcdi. Koşa k~ limonluktan. çık. teklifsizliğindcn ziyade, •Evin er. Numan kaptan da farkında olmuş-

lemeden btrakmam. tı. keği. tavrı vardı. Nıgara iltifatın- tu: 
P eyman çırpınıyordu: Nigar, mektepten yem gelıyor- da bir himaye, bir tahakküm hisso- - Bu ne ciddiyet be!.. Sen, ne a. 
- Allah aşkına küçük hanım, muş gibi büyük kapıyı çalıp kona- lunuyordu. ğ:ır kızmışsın ... Kişızadeliğin bel-

bırak ... Şimdi gitmesem, Macıde ğa girdığ; zaman, Macide hanımla Nigar; Bürhan Şevketi bir daki- !i ... 
ha.nım arar. Bizi burada görürler. k;l"Jıl~muştı: ka olsun sevmemış, ona bir türlü Terliklerini süriiyerek ağır ağır 
&e azar işıliriz.. Ba.k. daha sigara [ -. Ah, Ş~r yetiştlıene, sıen mi ısınamamıştı. Fakat onun yerinde 'aşağıya indi. Nigar annesile konu. 
dumanları da belli... geldin bebeğı.m!. •. Bır hafta derler Numan kaptanı görmek. Nıgiira şacaktı. oda kapısının önüncle kü-

Nıgiir ellerini okşuyor, yalvarı. llID'_'.'8:. ~ gömme .yıl gi~ ipek hazin geliyo.rdu. cBaban, şim- çük bir tereddüt geçirdi.. Odada 
Yordu: glirunuyor ... Dun gece. J'ıne ru. eli bu adam!• diye Biirlı.an Şevketi kimseyi bulamadı. Fakat biraz son-

- Hem sen de burada durma 1aında görmfıştiim... ıgösteTdikleri zaman. netı:etten bo- ra ,sofadan Sadiyenin sesi duyul. 
Sessizce ara kapıdan geçer,. yine Nigar; onu dinlemeden .aratıe iulınUJl:u. Halbuki Bürhan Şevket du: 
bahçedeki kapıyı açıp sokağa çı- yiiriidü. Numan bptan, kollarım mrasma gÖM. nazık. ruban olmasa - Sen misin Peyman! Bir fllY 
~ar, kapıyı çalar ,serbest serbea& ll"Çinnediii bir hırka lllrim*, • bile p.len kibaı, aar.lf bir insandı. ai istiyorsun? .. Buradayım. 

Muhabere 
işlerimiz 

Sür'at temini için 
bir proje hazırlanıyor 

Memurların 
alaca~ları 

Münakatat V~kale~ posta, ı~ı- Dahiliye Vekaleti har
graf ve telefon işlerının daha sur-
atleşrnesinl temin için bir kanun ,. c 1 r a h l a r 1 n d e r h a ı 
projesi hazırlamaktadır. •1 • • b •1 d • d • 

Bütün teşkilat 23 mıntakaya ay. verı mesını ı 1 r J 
rılacak ve Vilayet Müdürlükleri Dahiliye Vekaleti, bilahare, bar
bu Mıntaka Müdürlüklerine bağlı 1 cırah veya diğer masraflarını tab
olacaktır. Memur tayini ve bu gibi . sil edemiyerek hazineden alacaklı 
bazı salılhiyetler doğrudan doğruya lotan memurların alacaklarının kısa 
Mıntaka Müdürlüklerine vuilecek.- bir zamanda ödenmesi için alaka
tir. darlara gönderilmek üzere bir ta-

eltmiyor. "" 
Nitekim demokratik ve li ' 

Amerika Cümburreisi Vilsoo ıt' 
İngiltue ve Frans:ının büyük~ 
!analarla Umumi Harpten 5 l' 
kurdukları Milletler Cemi1e'!J 
şa'şaalı unvanına rağmen ilı:i ·fi 
devlet ve millet kabul etm~::.ı t 
veli muazzama Konseyde daı r' 
za bulundnruyorlardı, ingıII~ 
Fransa, Almanya, İtalya ve .S: 'I 
Diger devletler misakın tab•fl )il' 
o1'1ahdnt menfaatli nıemıeı.•:,, 
nöbet ile heyete aza oluyoıi / 

Posta, Telgraf ile Telefon İşleri mim hazırlamıştır. 
ReisHklerJ Posta, Telgraf ve Tele- Dahiliye Vekili Faik Öztrak bu 
fon İşleri Reisliği namiyle birleşti- işle bizzat meşgul olmuş, tetkik. 
rilecektir . !er neticesinde, yüksek memur-

Adada suyun ucuzlablma • !arın bu gibi alacaklarını tahsil et-

.ma çalı 1 tikleri ı!akat küçük memurların a· 
fi ıyor 1 -'-'· k ldıkl ·· ··ı ·· · B 

Münakalat Vekaleti, Adalara aca..uı a.. arı goru .~uştlir. u 

kledil kte 1 T 
,_ paralar butçelerden muna.kale yo-

u me o an era.os suyu- !il d hal 1 :~-----ıı:.. Vi)"anada imzalanan bn ili•~ 
name merasiminde Alman JJ• ıl1._ 
ye Nazm Fon Kibbenttop'Dl' ~ 
nidar olmaması kabil olınJ1~ 
bir ısrar ile üzerinde durd ~ 
göre, misaka girmek anvsıı ı; -.ıl' 
ristan tarafından izhar edilıl"• oJ 
Müşarünileyh oliyor ili: .r~ 
fiç •evteti Bnlgar hül.imıel• # 
tından resmen nıkul>alan "8 r41' 
&iıt kabulüne karar ve:rmitl• ~ 

- '"!edil . . . •-t e er memur ara .,.,.,,,.,...., 
n ucuza naa ıneu ıçın .., · t' B . "hmall ··rül nl ·'" 

kikler yapmaktadır. Devlet Li· •r. u 1 e ı go e er T""-

1. ı +- · u M "" d "· detle cezalandırılacaklardır . . iillian ş e ... uesı mum u ur. 
üğü de bu hususta Vekalete biı 

· apor gonderecek ve su tanklan
nın masrafını bildirecektir. 

Terkos sularının nakli için sar. 
!edilen masraftan fazla nakliye iK· 
reti alınmıyacaktır. Bu sureUe A
dalarda suyun biraz ucuzlatılması 
da kabil olacaktır. 

Üsküdar tramvay idaresinin 
borçlan 

Üsküdar Tramvay İdaresi ala-.. 
caklıları olan İş Ban.kası ve eski 
elektrik Şirketı arasındaki anlaş
malar Salı günü Şehir Meclisinde 
karara bağlanacaktır. Alakadar en
cümen tetkiklerini bitirmİj ve an. 
!aşmaları kabul etmiştir. 

Darülacezede yeni atölyeler 
açılacalı: 

Darülaceze Müdürlüğü Belediye. 
den 10 bin liralık yeni tahsisat lıı
temiştir. Bu para ile geçenlerde 
yazdığımız gibi işsizlere atölyeler 
tesis olunacaktır. Keyfiyet Şehiı 
Meclisine havale olunmuştur. 

Ankara radyosu 
spiker llnJ'W 

Ankara radyosu için lıan, Elen, 
Sırp • Hırvat dillerinde konuııa11 
&pikerler alınacaktı;r. 

Nigar, hemen sofaya çıktı: 

- Ben geldim anne! 

Sadiye; elinde ıslak bir bezle 
karşıdaki od.anın kapısı önün~ 

dııruyotdıı.: 

- Ne va.kit geldin? Merak etme
ğe bafiamı§tım. 

Nig;in .kucaklamak istedi, li.
ldn elindeki bezi yere atamadı, Ni
girm, o odaya girmesini istemiyor
muş gibi. knarsız bir balde etrafı. 
na bakındı: 

- İstersen benim odaya gidelim. 
Orada otururuz. Burası pek kan-
şr.k ... 

Nigar, annesinin tavrından şüp
helenmişti: 

- Eğer işin varsa, ben de yardım 
ederim, 

Sadiye, biraz sıkılarak: 

- Yok. .. dedi. Ütü ütülüyoıdıaı 
dL .. 

Nigar, gözlerini açarak •Ya!-• 
diyebildi. Annesinin ütü. ütülediği
ğini ill< defa ifltlyardu. Sadiyenin 
mümanl~tına ehemmiyet vermıı-

Navlun Ücretleri 

Ücretlere bir miktar 
zam yapılıyor 

Devlet Deıılıyollan 4Jetme
ainin nadan ve tarife ücretleri 
Münakalat Vekileti tarafından 
teşkil edilen bil komisyon ma
rifetile tesbit eclilmi§tir. 

Haber aldıtımıza göre maJ. 
ııeme pahalılığı yüzüııden ücret
lere bir miktar ııam yapılmak.
tadır. 

Diğer taraftan Zonguldak kö
mür mıntakasından limanları· 

mn:a nakledilecek kömürlerin 
navlun ücretleri de bugiinlerde 
teshil edilecektir. Bunun için 
Münakalat Vck.ôletinde bir ko
mlyon teşkil edilecek, k ko

misyooun mesaisine İstanbul 
Mınta.ka Liman Reisi de iştirak 
edecektir. Haber aldığımıza gö
re, yaz aylarında nakliyat dalıa 
kolay olduiundan navlunlarda 
bir miktar tenzili! yapılmaııı 

B11 lgar Ba~vekili Goapodı~ !ı' 
Irat ettiği uunn autu.k1a 'P",.1 
deTletleri tarafını tlt.ium ~ 
illetlerini izalı eylemiştir. 1, 

Venay maabedeslain ·~ ;! 
lannı ve zineirlerini k.....,.. 1 
ım ilk s11ft11 gelen bit- saiki•'~ 
nca Almanya, İtal) a n Jap f 
.... oliinyaaa «lıakh bir bl~·~ 
maır alıma almak ga~e ~· .~ 
daf e<len bir iynel• güttü) 1, 
kaıridir ve olhılgıır tan ıla b~ 
sek ,,ıyeye erişmek ifin I~ İ 
yapmak arzu ile mütehJar 

mnıtur.. . ;,. 
Esasen yine Pilolun aynı "',,,!. 

fa hikaye ettiğine göre Bıt~,I 
tan Nöyyi muahedesinin b•il . f 

·11r J 
kırmalı: ve Bnlgar emeDe<:' r. 
hakkuk ettirmek için cebir~ 
det yohma hi~ltir nma• IY ..ıl 
istememiştir. Çeyrek •~/. 
siik6nla belde;rifi haoa ~ 
Hdir. Bafımm Jı:i C-Ubl ·dfl i 
meselesinde oWağn ıı"M JJjfll" ..J 
Mussolilli'nin fın'atıınıl •• ~ 1 

den, yan açık kapıdan; adeti ka- !erile Bnlgaristan Re...-1 -1, 
yar, gılıi odaya girdi. d d :... • ~-.-il İ. doğru an ogın1a ar"""'- ı 

Sadiye, kız.ına bir şey aöyliyeme- kını istirdat etmiştir. Bu ı:aı;..-ı 
di yalmz, onmı gözlerine bakamı- aali.n diğer salıalarcla da t•" ,,.! f 
yor, kiih maşa ile ütünün ale§lerini etmemesi için ne mini vıırd ,ı ~ 
düzeltiyor, kah pirinç hamam tası rinci nimet JHihverden ~~ııt' 
için~e .ısıa:ıığı ince iıtü be~ si- bi mütebaki fayda ve nınıt ""ıl_ 
nir~ _sınırli sıkıyordu. Nıga~, .an. onların yüksek tavassut 11e ~ 
nesının mahcııbane tereddudıme r yeleriuden me'mul ve nı01' ~ 
hak vermişti. Çünkü Sadiye; pa- dır. FiJof •Bulı:aristanın ~t ;/, 
çalarında daha diki' kabalığı yatış- seti daima Bulı:ar milletilll11 ,. 1 

m_ıunış. yeni Y~~d~ğı belli ~lan ıularile barı§ halinde ya~;,ı.: 
bır pantalon utul~yordu: Nıgar bu memleketler!e iyi nı";afll~ 
Nınnan kaptanın, du:lerının havı idame etmek arzusundan 1,r 
dökülmüş koyu Ucivert pantaloııu. o!ıluğunu• tekrar teyit .;e 
nu tanımıştı. etmiştir. ,el 

Sanki birbirlerine söylenecek Anİaşılıyor ki ingili~ s:ı.ı.,! . ~\ 

ıözleri kalmamış gı"bi hiç konuş- Mister Churchill'iıı on gun ,,ıs 
mıyorlardı. Nigar çekinerek. sordıı: şiddetli nutku ve tarihi hatı yı9 

- Numan beyin patalonu mu tekrarlı)·arak Bulı:aristoıı• bit 
anne? ihtar Sofyada dinı.yec~l< r,ol'; 

Sadiye, Nigara baktı. Acaba ha· lak bulaınamı t.r · H~1U.•siY•~ j kikati saklamak itira1 etmekten kabinainin Roman) a 1 e aıiS' 1 
daha mı iyi olacaktı! Evdekiler, kayı kesmesi ve Bul&•' ar b•r' 

• .. 11e 0 ona •nlatınıy"<'alı:lar mıydı! lll8n askerlerıne us alı 
merkezi olarak bırakıl•<~ 

(Dcıluı tıcr) (Devamı ' ÜJl.Cil 



IE GÜ Ü ~[ ~ SİY ASI•• ASKERi __ a_o_-_N_O_N_M_E_S_E_L_E_L_E_R_l ...-J 
ı c MAL' Kat'i netice gar- ::!:~~".'ini ta.Jwiyeye ıırsat buı-

Alnıanlar lsve- ("FRANK" o"'il Mareşal Peten Bulgaristanınüçlüpak bi Avrupada .!~!:~y:;,:;,:ns~..:ı:sk:~: 
çi d 1 11 • • tr ta iltihakı ve Türkiye J k t tutmalı: değil, kuvvetlenmek im-n yar 1m1 n a ışçı ve pa on- Bulgaristan beklendiği gibi üç- a 1 n a c a 1 r kanlarını vererek, Almuıyanııı 
nı . ı k G 11 1 h" t p ett. lü pakta girmiş bulunuy-0r. Bul - müttefiki İtalyaya nakavut edecek 

an 1 o uy o r Birço enera 1 ara ı a ı garistanın üçlü pakta girmesi bu B Ik 1 d 1 derecede taarruz darbeleri imkiın-
memleketin doğrudan doğruya AL. a an ar a yap 1 a - !arını bah~yleyen mezru baslret-

ls · N }erle go··ru··ştu·· Mare~I demago1·i manyanın Jıakimiyetini kabul et - cak mücadelenin ne- kar1ığıdır. 
VCÇID 0 r V C Ç C r- -'-~- b ,_ b" d Midir t" • 2 • d d d• Buna mukabil, geçen cihan har-

ı d• J ıme""""'n "'i"'a ır i"Y e,.. . ICeSI ncı erece e lr binin h'diselerinden, as'-eri hare-
)'apmak istedi ğ j Madrit, z (A.A.) - Devlet yapan arın ın en- Harp haricinde lu.l'mak ve Bal - .. .. 

d Beisi Ge11.erııl Fraııco, cumarte- memesini istedi kıı:n su'lhünün teminine çalıpnak Yazan: Hamid Nuri Irmak kellerinden k.ifi de.recede dersler 
Yar ım gizleniyor ıi güııü birçok ıeneral ve yük- emelinde bulunduğunu bir çok de- . - almış bir tarzda harek~l eylediği 

Londra 
2 

(AA) N 
1 

L-b··' et- Saint Etienne, 2 (A.A.) - Havas: fa "'- eden Bulgarıs· tan bu ha.re _ Yenı taa.rruz1ar hazırlıyarak ha- tahmin olunan Ahnanya ıiyaat ve 
'rel • · · orveç , sek rütbeli subay arı .. ,.. ı b. -ğı U4.U ımlarını e~e lışmak h t k llk lav gr~ ajansına göre, Almanlar ' miştir. General, Başvekili, ili uün şerefine veri en ır o e ye- ketile ilk. defa kendi istiklıl.I, hikl- s la h ~erı:"ı·6 ~a t ' a~ e as :r 1 adamları. ruhi, .ıılyas!, 
._ eç'ın Norveç'e t ,.. d .. neğinden ı;onra Mareşal Petain, m.!yet ve hürri....+'ft' tahdit etmiş- o n er ev e ın sıyase ve as er- ııev ü ceyşi hatalar yapmaktadır-
""a • yap ı,... yar ım- mahkeme reisini ve milli ...,.. Jaint Etienruı belediye dairesin.in J~~ lik erkanının yapmağa mecbur ol- !ar. 
1-r. llWti olmakta devam ediyor-

1 
şavirlerinden bazılanat da b- balkonundan müstakbel içtimai tir ~eblliriz. ak ni . dukları bir vazifedir. Bu zaman- 1939 Eylfilündenberi Cenubu 

lk , Jrul e~ir. H 'l!Ünasebctler hakkında mühim bir B garistarun bu iltih ı çın .v~ !arda hedeflere, taarruz ıahalan Şarki Avrupa ile Balkanlarda sul-
llı' ı Skandimıv mileltl arasındaki · \, -111,ıutuk söylemiştir. hangi şartlar altında kabul ettıği tespit olunurken, askeri hazırlık- hun, sükunetin muhafazasını, ida-
lii~ll4&ebe,ıeri bozmak ınaksadıru k d f İş şartlarını birkaç kelime ile an- ma!Um değildir. _Fakat Almanla~ lar da ona göre yapılırken, kuv. mesini temine ehemmiyet veren 
\ot 1'11 bu siyasetin son m_isali, İs- Tarihte il e a latt.ktan sonra Mareııal demiştir Balkanlarda çevırmek istediği ma vetlerin .iSraf edilmemesi, münha- Almanya hükıimeti, şüphe etmeyiz 
di ç lUıı!haçının Norveç'lılere he- ki: nevra ortadadır. Şüphesiz Bulga - sıran hasmın istihdaf olunması e- ki, müttefiki İtalyanın 28 Birinci-
.;: f!tınek istediği bir miktar şe- cflaksızlık devam ettikçe içti.mal ristandan sonra, §İmdi de Yugos - &as teşkil eyler. Lüzumsuz yere ge- teşrin 1940 ta Yunanistana tecavü-
11.f.~n gönd:ri lnu!sine .Almanlar fa- ı n g i 1 tere k r a 11 bir huzur olmıyacaktır.. lavya tazyik ve belki de tehdid e- ııişletilen harp sahası, taarruzdan zünü,taarruzunu müvafılı: bulma.. 
~ ndan musaade verilınemesıdır. Mareııal Petain işçilere hitap e- dilecektir. evvel yapılan hesaplara göre hazır- mı,, batU takbih bile eylemiştir. 
~ 0rveç ajansı, !$veç parlimen. I • • b · 

8 
f karşıladı derek şunları söylemiştir: Bulgaristan, üçlü pakta iltihak e- !anan kuvvetlerin israfını, menli Buna rağmen son haftalarda ve 

1'n iza•ından bir zatın bu mese- e çıyı ızz .Fra.nsı.z işçileri, den dördüncü küçük devlettir. Ma- neticeler alınmasını istilzam eder. günlerde, yeni ve yakın taarruz 
lia!~ tahkik ec ı 1 mes~i! Hark?"e AMER 'KANIN YENi Hitabımı dinlemenizi istiyorum. Uinı olduğu üzere, Bulgaristandan Şimdiki harbin başlamasından be. hareketlerinde Cenubu Şarki Bal-
llıe~~an talep ettıginl bıldır- 1 İçtimai ıslah mesaisine heyecanla evvel, üçler paktına iltihak ed~ ri geçen harp hadiselerini tetkik kanların tecavüz sahası haline ge-
~ dir. ELÇİSİ LONDRADA iltihak etmeı.seniz bu yolda hiçbir küçük devletler, sırıısile, Macaru- ed'nce, İngi!terenin siyaset ve as- tlrileceğine dair çıkan haberlerin 

>.ın::rveç muhareb~•ii esnasında rilta B" _ şey yapilinası mümkün olamaz. ı tan, Slovakya ve Romanyadır. Bu kerlik adamlarının bu esaslara gt>- Berlln tarafından yalanlanmam&!ı.. 
.,.,

1 
.ıılar tarafından tahrip edilen Londra, 2 (A.A.) -Ame : işçiler, dostlarım, demagoji ya- pakta iltihakla Bulgaristanm va - re hareket eylediklerini görürüz. na hayret etmekteyiz. Her Hltlerin, 

Ilı ~ yerine başkalarını i.nşa et- !eşik devletlerinin yem L°,ndra u- panları artık dinlemeyin!z. Onla· dyetl ne di!receye lr.adar değişe - Norveçteki seferi kuvvetlerini ge- Müt,efiki İtalyanın hükfunet reisi 
~ eıt llZere !sveç'liler Norveç'e tah yük elçisi J ohn Winant: d_un tayy~- rın size çok fenalığı dokundu.. cektir? Bunu tahmin edl!bUJ:nel' i- ri çeken İngiltere hükıi:meti ve er- ve Başkumandanı M. Mussolini 
qıı, e..oıer de göndermek istemişler- re ile Londra'ya gelm~tı.r. Buyük Bilahare patronlara hitaben de için, bu iltihakın BuigariStana tah- kiınıhabiyesile başkumandanlı.1ı, nezdinde semereli teşebbüste bu-
ııı;j İsveç'lilerin bu arzusu Norveç elçi, Croydon tayyare meydanında MorP">ll demiştir ki: mü ettiği vazifeleri bilmek ıazım- daha evvel Petsamoya askeri. s~~- lunarak, Yunanistanla anlaşmasını, 
lba;~liııden gizlenmiş ve Norveç 'İngiliz kralı tarafınd~ karJılan- cPatronlar, dlr. kiyat yapmamış, Sovyetler Bırlıgi onunla harbe hitam vermesini te-
llı . uatının bu ha~ri neşreyle. mı.ştır. Kral, Amerıka Bırleşık dev- Sınıflar ara8'lldaki mücadeleden Pııl'ta iltihak eden lr:liçük dev - ile Finlandiya arasındaki harbe fi- m!n eylemesi beklenebilirdi. Çünkü 

esj lllenedilmjstir. Jetlerinin mümessiline samimi su- aranızda bir çoklarının mes'uliyet Jetler nizamı kuran devletltt de • len müadhalede bulunmamıştı. Yunanistana tecavüzle yapılan 
lfof"' • • relte boş geldiniz demiştir. "ıisse_si vardır. Hodblnliğiniz ve iş- ğil. Mmver devletleri tarafındı<n Bundan sonra 940 senesi Hazira- harp İtalyaya nıht ve siyasi prestij 

anda şehırlerıne Bi-r İngiliz Kralının bir yabaneı ;ilerın hayat şartıar:m anlama- kınıılao\lt olan yeni nizama iltiha - nında Fransanm dahi asker! hezi- temin edememiş ,askeri muvaffa. 
para cezası büyük elçiyi karşılaması, İngiltere .,,aklığınız çok defa komünizmin lo knbul eden devletlerdir. Bu dev- meti üzerine aynı İngiltere hüku- kiyet bahşeylernemiş, üstelik hasmı 

Londr tarihinde ilk defa olarak vukua en iyi yardımcısı olmu ~ur. İşiniz- !etlerin vaziyetleri de, hiç sarih de- meti siyasi ve askeri erkanı Dün. İngiltere karşısında anavatanında, 
leJen h a, 2 (A.A.) - Londraya , gelmektedir. Hatırlardadır ki Lord le .. çalısmanız.n meşru ~!arından &ildir. Hatta bunların değil: asıl kerk'te buluruın kuvvetlerini dahi Akdenizde, Afrikada İtalyayı çok 
1'rı11 ~~r.ler~ göre, bazı Alınan- /Halifaks, Amerika Birleşik Devlet- 'l!ustefıt olınamanm sızden talep ücı' paktını kuran ve yeni mzamı harp gemilerinin, tayyarelerinin zayıflatmıştır. 
~ar~ketıe m_ıınuş oldu1~u11sond ı'sdyanki !erine vardığı zaman, Reisicüınhur :tmiyorum. 1;'alnız .. ~anlık ve ~ayı tasavvur eden devletle - himayesinde vapurlara bindirmşi, Almanyanın devlet, siyaset, as
~a . rı uzerıne, ,o an a a Roosevelt tarafından karşılanmış- oransızlık vazifelerınızı herkesten r aziyetlerini bile kat'iyen ta • İngiltere adalarına nakleylemişti. kerlik erkanından, onlann basiret 
huyu: ışgal makamları, üç şehre jt vvel müdrik olmanızı istiyorum.• ;~ :tmek mümkün olamamakta - Fransanın mütareke yap;nasından ve kiyasete istinat edecek hareket-
<\rııste para cezaları kesmiştir. ı.K 

1 
~- w· t' Kr 1i e ve d Meseı· • '-anya ve İtalya İn· sonra zayıflanacağı tahmın olunan !erinden. müttefiki İtalyanın düş-

" rdam h . .k. ·ı r ra • ...un, ınan ı a ç ır a, zuu· t "İlversum 2~ ~: ı ~ mı ~~n ~ 'kmdisi ile beraber çay içmek üze- Sı" am H" d. • A ·ıi il h li harpte olduklan ngiltere askeri kuvvetleri, siya- tüğü hatalara, girdiği çıkmazlara 
ll'I ~İt <le 75 ~· ::; ra, ~~~ lre Buckingham sarayına davet et. - ın ıçını r i~re J e a henüz İngiltereyle 'set ve sevkülceyşi manevralarile, Balkanlara tecavüz suretile kendi 

ın a verece • mi t· •• k • 1 h:rıı:· gi:::;~:ğildlr. Ve yine, me- tedbirlerlle, basiretkarlığı ~ayesin- namına yenilerini ilave eylemesini 

l
llgiJizler Arnavutluk- ş ır. -~ muza eresı son selıl., Almanya, henüz, İtalyan - Yu d_e kuvvetlenmiş, hazırlıklı..rını Af- beklememekteyiz .. 
a 115 d d- f h • d" nan harbine, İtalyanın pek iyi ol. rıkhada_fazlall aşBtırmı~. ltadlya Erka.. İngiltere ile muharebesinde Al-

tayyare üşür u A "k d sa aya g 1 r 1 mı an vaziyetine rağmen, karışma- nı "".bıyesı e askınnan anlığının manyaya zafer, muvaffak.lyet şan&-
tıı l..ondra, 2 (A.A.) _ İngiliz hava merJ a a Y 3 yt t} r· kta en evvel iltihak tabının eylemedıği bır zamanda !arı temin edecek askeri hareket. 
ı. Vvetleri, Yunanistana yapılan 4 5 o Q --o---- mış ırM. ç u. pta b gu .. ~e kadar taamıza geçerek Libyadaki büyük ltt, taarruzlar Garbi Avrupadadır, 
"I: İ f J eden acarıs an, u .. • .. h. fi k. tl ld 1n ·ı l'ııtal\lilıün bidayetindenber~ Ama- ayyare ransa apon tavas- . Alma kıt'aları· ve mu ım muva a ıye erı e e gı tere adalan cihetindedir. Ak-

tı.it Romanyaya gıren n . -etmiş, General de Gaulle'in Afri, denizin Şark'a deı-.n, Garp ve mer· 
ı... arazisi üzerinde 11:; dü~- b · ı k sutuna cevabını verdi çld t bır şey 
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~ '"il ta y a p a J e c e na ge ".."""e en .. ı- kadaln kuvvetlerim t.en.ilc .ylern~ k<'Z havzasındadır. nihavet Afrika-
~ YYaresl d.üşilrmüştür. Diğer Tokyıo, 2 (A.A.) _ (D.N.B.): yapmıt degıldir. Şu ha~e gore, Bu Kenya, Sudan, Somali ve Habe is- dadır. Balltanlarcla ve Şark! .AJı:de-
~iıı lftan daha 44 düşman tayyaresi- Japon hükümetinin istihbarat o- garistanın da pakta il~akta.n son- tan cephelerindeki taarruzlarile da- nlzde asla değildir. Çünkü bu aa.. 
dir. de tahrip edildiği muhtemel. Amerikada s n ai se- {isinden bildirildiğine göre, Fran- ra ne yapacağı, nasıl bır vazıyot &- hi İtalya müstemleke imparatorlu- hal ardaki tecavüzler, taarruzlar 

sız Büyük Elçisi A.rscne Heury bu- l:ıcağı şimdiden kestirilemez. Fa- ğu kuvetlerine büyük darbeler in. Almanyayı İngiltere ile hayat ıne-
~lı.~·ıı. rakamlar içinde, Yunan hava ferberliğin ink iş af ı gün öğleyin Japon Hariciye Nazırı kat, her ne olursa olsun, Bulgaris- dirmeğe başlamıştır. Yine İngiltere, mat mücadelesinde yıpratacak za-

•Vet\erin· d" .. d .. ğ"" İtal Matsuoka'yı ziyaret ederek Japon tanın üclü pakta iltihakı, Balkan Birleşik Amerikanın yardımlarile yıflatacak, ihtilAtlar husule getlre-
'tyyi? ın uşur u u yan Vqington, 2 (A.A.) - Pertinaks hükumetince yapılan sulh tavassu- milletleri için arzu edilir bir har..- bir tarartan anavatandaki kara, ha- cek, İngiltereye yeni muavin ve 

el.eri dahil değildir. yazıyor: tuna Fransız hükumetinin cevabı· ket değildir. va kuvvetlerini, diğer cihetten de mühim kuvvetleri, unsurları temin 

l-.aliç vapurları 
ve otobüsler 

Haliç vapurlarının caııJanıııası 
lçi11. Ker•leciler - Eyüp otobiısl&
rlnin ualtılacağından bahsedili
yor ve l>azılan da buna iti.ra< e<li
yor. Bu otobüslerin buııü kü adet
luri bile o hatta az gelırken, yarın 
bunlar azalhlacnk olursa o yolun 
lillumundan pek {azla yolcuları ne 
yapacaklar acaba? 

Vapur meselesi, bn hat için e
hemmiyetli bir vakit mc•~lcsi ol
duğundan yolcular, otobüı. lıula
maynca, bellı.i karadan veya dol
muş malü arabalarla gidıp gcle
celıler; fakat npurlsra yiııe ya
naJDlıyuaklardır. lıl.eg r ki bu U• 

purlarm sayın sür·aueri dört, bes 
misline çıkarılmalı ki mnk>.at bii· 
ııl olsun .• koca hianbulda bu hal 
kadar yolcusu fazla hiçbir hat, 
hiçbir yol yoktur. Sabah ve akşam· 
ları Kerestecilere gelen her ) eni 
otobüsün yarım dakikada hemen 
dolup t&§ması ve yine iiyle iken 
sabah ve akşam birçok yolcuların, 
kalabalıktan bu ar~Llara bJ:.ene
mesi, bunun en canlı bı.r örnejii. 
dir. Onun için b.ı hı:t:aki ofobüs
lerin tahdidi, şu şekilde yaplırsa 
ancak faydalı olabilir: 

Bu hatta işleyen otob !erden, 
hepsi değil, bir kı.•ll'ı yiue eskisi 
gibi, ayni yolu takip etmeli, bir 
k1>ını ise UD.kapanı, Zeyrek, Fa· 
tlh, Çarııamba, yah"t da Eminönü, 
Mercan, Beyazıt, V c--, At pazarı, 
Çarşamba, Balat yolıle Eyübe g;. 
dip ırelmelidir. Efer bu, yapılırsa 
hem o hattın bugüu! ü eınsalsıı 
yolcu kesa.fetiniıı ıu bir kısmı, } :ı
ni acele işi olmıyan yolcular va· 
purlara ırider, hem hattaki otobus
ler emsalsiz yolc:ı kesafetinden bi
raz nefes alır. 

İ!ile işin en kestirme yolu budur. 
Osrru:n Cemal Kaygılı 

Maltaya yapılan 
hava akını 

Malta, 2 (A.A.) - Dün akşamki 
resmi tebliğ: 

Cumartesi günü düş-nan tayya
releri Malta üzerinde uçmuşlardır. 

Bilahare avcı tayyareler:nin re
fakatinde c.lan düşman bombardı
man tayyareleri muhtelif yeriere 
bombalar atmışlardır. Hasar vukua 
gelmemiştir. Tayyar• dafı batar a
lan düşmana ateş aÇ'Tlı !ardır. Sığ,. 
nağa girmemiş olan iki kişi yara
la:ınuştır. -

POLiS 

Bir ı~adın etekle ~ESMJ HARP Vaşingtonda salAhlyettar şahsi- nı tevdi etmiştir. Fransız notası-, On gün evvel imzalanan Türk - Akdenizdeki deniz, hava silahları- edecek mahiyeti fazlaca ve kuvvet-
-- yetler bana Anu!rikan 118llayi is- n:n muhteviyatı hakkında hiç taf. Bulgar deklarasvonunun bu yeni nı kuvvetlendirmşi, Uzak Şark'ta le haizdir. :r E BL 1 ALERI tlhsalalının artması hakkında en silat verilmemektedir. Fransız Bü- vaziyetten ne dereceye kadar mü. dahi Japonya tehlikelerine karşı Hamit Nuri IRMAK ri tutuşup yandı 
~ U _ . . yük elçisinin Matsuoka ile bir sa. teessir olacağı da akla gelmekte -1 musaıt ma!Unıatı "":rmişlerdrr. atten fazla görüşmüş olmas.nı ma- d:r. Bulgar başvekili Filof, pakta ) 
talyan tebliği Geçen hafta, Eylulde ayda 2,000 halli siyasi mahfiller Tokyo sullı iltihak merasiminde imzayı müte- ( M A H K E M E L E A D E 

lloıııa 
2 

(A. tayyare imali mümkün olacağını [konferansını alakadar eden mese- aldp söyledi~ nutukta, bu lstifha -
•rııı .A.) - ltalyan ordulan ıı ı · b ülik tt trafl t tkilı "----------------------- . 'ti· lı:ararg:ı.ıun ""B lı 

1 
b- yaz tını Bu netıceııin Haziran- e erın um 8 a e ı e e mm cevabını aşağı ynkan verm}• 

m ~ numara e mış • 1 dild·ğin· al!ın ti !ar k .kabul .., E k k b" k d '<u dan sonraya kalmıyacağı ümit edil- e. ı ın e o a ıt- -lemektir. Şu hale göre, Bulgaris - Srar aça ÇiSi Jl a 10 Ve 
1 ~ .eeı>hesinde mühim hiç bir mektedlr. Sınai seferberliğin başa. diyorlar. • • w. tanın, komşularile sulh münasebet. 
la <, bu~,,~u OlmaJruilır. Hava !llola- ılın ~-·-· .. t "tibarile Reisi- Sovyetler Bırlıaı !erini devam ettirmesi de müm- bı"r erkek hapse mahku" m oldu 

... _ u. ve kuçük çapta bombalar- r asın ..... ı ıura ı &" k"" d.. Tü' k ili t• . ı.,. ..... nıanın k , . tiği b •t • un ur. r m e ı vazıyetin in. ıı_ ı.aıu,ı onak yerlerini, müdaiaa ciiınhurun. geçen yaz teıpıt et U çesı ki afın akından t k.ı •--------
ı....rdııı, Ve naklı;ya\ yollannı bom - 1 • lin. ş ı y a p etmekte - ç k d bı·r evde -roı·n sat .k. k d 
:--Ol b: •tnıış!eniir. Düşmanın mü ·l"e senede 38.000 tayyare ıma ı Moıkova, 2 (A.A.) - Sovyetler ld.ir. arşı apt a ,._ an l l 8 ln 
~ denız üssüne mııesslr surette derpiş eden mahdut programın Birliğinin yüDek Sovyet meditı da cÜrmÜ meşhut halinde yakaJandılra 
la ~tlar yapılmıştır. pek az zamanda 54.0000 e yani a.y- tatil devresine girmeden evvel dün Fransız Büyük elçisi T h d Lfilecll!!rde MünJre-jmev'---" t '--"-in d ))~· ... va kuvvetlerıne ınent>IP . . . M1 bütçesini tudilı: etmiştir M.. op ane e ...... ye u.u..uı evamına, ea-
la ıı.,,aıu,; ldaıta adasmda kllll vaıeı.- da 4.500 tayyareye ıbliğ edilmif ol- 1 

1 
bıitçesiııd mühl 1 ıalık1 ı.t- Veli esle görüştü nJn esrar sattığı haber alımnış, Mü jtara müptela olduğu anlB.Jılan Ham 

~Ilı, O:r hücum etmişler ve cöı:Je m.ası hapeti mvclı> olmalıdır. da~kteclir ; 941 : 2: büt ar V ington 1 (AA._) Pr nire, İsmail adında birisine esrar zanın da bir hastanede salahı tlb • 
~la ~ ıceter elde etm.ialerdir. lkl g · s nes ~ •! · - ansız 6 ttığı ve bir miktar esran da ora- ca tebeyyün edinceye kadar tevkil 

ıı..,;; •dilır. ı otan bilTflk bir isinde So.yetlerBirliği ınüda1aasma bliyük elçisi Henry Amerikadan da bir d k" bir ta altın sak.. ve tedavisine karar verllmi~tir. 
~rı.t C•- balM"ılm.ıtta. 1 8 A L p A R E 'tahsis edilen meblağ 70 milyar IMlO işgal altında bulunmıyan Fransa _ a -:a~liş'. tsm!n a:aıan-
,.._ .~ikada düııman Iaıvvetleri, milyon nıhledir, geçen seneye na- ya sevkedilecek yiyecek maddele. ladığı _g . '. y Eroin ııatıcııı iki kadm 
' S.... Asoııa•nın cenubu gam isinde 1 • zar an 13 milyar 900 milyon ruble. 'ri hakkında, Amerika harici mlİll mış, elinde bır miktar esrar bulun- Hllen mevkuf bulunan nbıkalı 

tııın.'.'~'. mıntakaomda kaçın•'2 'Uk bu !azlahk vardır. teşan Welleıı .ile .......,,_,.._.!~ ınuş, bunu Münireden on ku~ .........__ --enıır. •-"'"9""~....... aldığını ve on senedir esrar kul- eroin Atıcıll Jlrllir'ln kansı Mey-
f" ------ !andığını söylemiş. Milnirenin ta. rube'nln Çarşıkapıda Hilleylnağa 

ı:w.. kal!'• ~--"'- in k.ad ·· ı •-du -- d 2 •• ınahallesinde 30 numaralı evi kira.. 

S 
oüyük tarihi roman: 37 ~ 'la deri8I "' ~ --- - e u Diye soy en.,.~ . ou, .,,..ıhı Sultım şın altı.na saltla ığı gram w ~an. 

ı •lt Az" N J ÔJd •• •• ıd •j ?? ı ıı i.nmifti. Mustafa Alemdarm llÖZÜn9 illlU tig;am esrar da buluunm~ Mtinl- hyarıılr. Fatma adında bir kadınla 
'« an - .. iZ ~ aY~an:M- Sa~ir~ray!:..I ıa~~:~~:b: :·:b: ~ yo~~~~::: b=:~a7ı ~ • ~::~~:~~· h.er ikisi adliyeye ~:;!~ :~~i~ıa~~~!~~e;:;;:~: 

.. :;:.ııııer, U u ıtarmllk tçın bu kırd•r yoldan ceı..,.ım M'.ıııı;;~t:::;;k:;ıı:,:;-• mır Munıre ile tsmaılin muhakem~ kaçmak isterken, Fatma da, bir mik 
Ilı~• S.hzad ç Mncli Selimi . bojlduJdaıı ıraraladA. ~-·-- ...... ~ ,., ,ıızıorım -1 tıu halde götlOn, _ Ev•t.. !eri asllve beşinci ceza mahkeme- tar eroini yanmakta bulunan llOba· 
.:.:" •ı • ahmud dıuresine hü -1 Ebe Sellinin ııaneçri "" ..,_.. .- - . • · · hl ya at ak iste k k J ,. •.• ilılr·erdı Anb• ag-a H f 

1
• 

1 
d in ··- . •ellyordu Bereket ben ed şu F..nderun halkm katledeyimı O..d ı sinde neticelendırılmiş, suçu sa t m r en ya a anmışlar, 

)1;,ı .. 1..1ıçı-- · r , a ız s za ~n gogsune • · . ~..... aı~ .. .. .. · 8 25 ·· ha yapılan arsııt:tırmada b 'kta ı... "lilat -nnı ec;kereır m dafaaya ko- ' versın şehzade tetik davrandı. Kendinl de -~•m .,.... Bwıwı üzarıne. gorulen Munıre ay gun pse, ..,. ır nu r e,ç-
-<ııqq, • A.rıııannc1a kanlı prpışınalar koruda Dlyeru, Sultan Selimin nAı;ma sa -

111 
132 lira 60 kuruş para cezasına mah rarla afyon bulunmuş, her ikisi de 

1>. • 1 · -•- yere kapandL Paşanın vavey!Ası - Söy~ ona bucsf;ın& 11-. k b · d •- kif yakalanarak adli ilin· ı 
)o"" lltııa Hücumdan ~ oıaa febzade r~~ etindeki söz :ınlamaz Türkee bil- Yoksa elımden kıyamete kadar IAnat • kfun ve karar a a ın e ..,v e- d.ir. yeye ver ış er-
~ ~nden ~.';hzade. Mahmudwı cari- Mahmud lelif ,ıısıennilll· JUçarl<en :"Boşnak va, AmaV\I~ lludurt _ leme olacak bır ll çıkmMıo• aebep o- dilmiştir. 
""·G nuıdan rı '>ttıınde birı hamam aın.n. da kapllllll .uv-• çıupıral< tu. Söz anlamaz haber a1ına;ı tı _ !ur.. İsmailin de saUihı tıbben tebey-, hri aabtekir teTkif edildi 
d, ..... "•tıııenna~pu, hazırladığı ~ khasal•- kaşının iıstünden ezmişti... Şah&ada ~~-dan olan acıb 'taırınW, vahtı ta.- D. edi. yün edinciye kadBr bir hastabane-
d-. ., ~ , .une !!erpU ""' tı ~= Kadıköylinde Gürbüz sokağındı 
"'! ,_ ırı,.re g • . kan ıçlnde kalnı>i · biaUı tı;yan ve, sekbanlar hep birden Imam Ahmed efendi llo "1•rleri de de tevkif ve tedavisine karar ve- En ı.ı -rıı... oz açlırmadı. Bu müd- . "d ~. ver Doğanm evinde oturan ve 
·~ ~· d.ıu ••!erli nlhuda... İmam Hafız Ahmed erendi ile sefer- saleyana seldiler.. yanua ~ -~ tılmiştir . ~ı., "'1ır bey ile unamı evvel Tatar !er kethüdası Mebmed . bey, baf ın:a Orlalıkta ~etli bir ıuı,ıuıe peyda - TahLı lllıde kı.lmetıniz bu kadar• Bu da ikincİıİ Galatada bir müesııesede çalışan 

).ı. •e t oect eler.:!uıın kararlarile An- !Tayyar efendi 1ı:oyun yıyen !Akabı • oldu. Herke• palalarına, kılıçlarına ,,._ ıru.ş. Biraz da haremi hümayunu leş - Hırant Kuyumcuyan, Enwrin evi-
~ 'hnıud~a hn if.ıta, ın yardımile şehzade maruf Ant all;ıı aşa/lıda muntazır bu - riln:uflı. But.ün ııarayL hümayunu 1ce - rif ııe ısttrahat buyururnr.ı. Ali İzband adında bir esrar satı- nl sahte evrak tanzimi ve imza tik 
~ lcuşharı • remi humayun baoa- _ 11un...,..,.c1u. .. esceklerdi. Nezakettıe haremi hümayuna .. ,. - cısı Cemil aclında birisine işaretli !idi suretlle Enverin t.aberi olma. 

bır <la "!e ve arz odasına nazır o- Şehzade MaJımudu dama Ç~ 8": Lılanbul c:klden buyuk bor t.ehlllı:e, kettiler. Şayanı dlldcattır ki, Rumeli A- 15 kuruş para ile 56 santigram es- dan \'O! icra dairesin! iltfal ederek 
~~ " çıkardılar. rWıca kuşhane ve, mşekbaned"" ~. büyük bir bııhraıı seçi.rmeııe başladı. dalınca kadmlara sil&h ceJdlınedl.i!i el- rar satmış, aynca Hamza adında 1800 liraya aatın a~, 3000 liraya 

'-""'1~ •ıra<1a katillerdea i:be Se- rllı: ettikleri mermvenleri bellenn ekı Beklailyan oca~e. Masonların çarp!i- betle Sultan Malafanın valideolıun A- birisine de esrar vermiş ve yaka. da satmıftır. Bilahare ;. meydıuı.a 
I._ 'iti. lı:uşaklarile baitlıyarak aşa/lıya aldılar. maa oçlı: kanlı oiuJ'ordu. Iemdar pqaya lı:a"1 aıızma seleni qö- l .., ı. v

0 
"• .. >u.ı... Plar Alemdar paşa da bu su;acta ~ Sultan Mustafa bu oralık Bııldad !ediği halde paşa, kedi cıııı ıinerekl anmıştır. çılmuf. Hırant Kuyumcıyanla ken-

l\r•~~ "1uctaraa11." b kılıçla - , ıar kapısını Jı:ırmlŞtl, lçer1"e • . köşkü sofasında ~kın bir halde gezi- mukabele etmedi. Alinin asliye beşinci ceza malı- disiııe yardım eden akrabasından 
"" 

1 
d._,.,, . ulunuyorlardı. Ta - ,Arı oda.snm Babüssaade hizasındaki . kemesinde yapılan muhakemesi Nuvart adında bir kadın yakalana 

dı ~ ~rinde ,muharebe halin ·'~'~ ita &ılh>e .t•ldiitl esnada ü - nlyordu. Ve, fU sureU~ alıok &abuk ko- HatU, Ahmed eteneli Valide Sultan1 oonunda bir sene bir ay ha""' 210 rak Üııküdar !IO?"" hftkimliğince 
tı,0 · - b..., _ pı . atırıl- DUiUJ'Ordu: g11ç hal ile suıturablldi. Valide Sultan ,_., ..-

!ı,1-ıtı ~"'· •llnede ıçilncil Sellınln b~:!~ -- 7 _ Ben taıı.ııan inmedim Mahmudu ağzına eeıeru söyli17<>rdu. lira ağır para ceUllll ödemaine. ııorguları yapıldılttan ııoııra tevkif 
· lıoacıa ~~nan koı;::r.: i;:ı" ı.e: maada, aai ş•kapm lı:im ı;ık.ardı' ' (Dcıh4 Nr) mevkufen mubalt- edilen Alinin 'eidlmialerdir, 

Etraf tan yetişenler, 
kadını ölümden 

kurtardılar 
Pertevpaşa yokufwıde 47 numaralı 

e-.de oturan Alı kızı l. rru:ı . ı _ 
galdan etekleri tutu~rr:.uş, etraftan ye
t.işarıler atra!ından sö <luruhw.u • 1-
tellf yerlerinden yannnı k ya~ ıan 
Esma, t~davf edJlme:k üzere GuJba!ıe 
hastanesin.? kaldırılmıatır. 

Merdivenden düttü, 
bacağı kırıldı 

BeyoıiJunda bir kasap dilkk~nında 
çalıpn l5 yaşu.cıa Yako dOkkAnın mer 
dlv-iDden düşmUJ, bacııılJ çılcınış 
-vt edilmek üare Be:yoıl)u. basta ~ 
neame k.aldırılmıstır. 

Ceketini çalmıt 
Velada 3 nwnarah lvde oturıın Ha

aaıı Balıkpazaruıda Mehmod.n kahve
IUlda c:elt;elliıi çıkarıp asmış, Haydar 
adında birisi gelıp ceketi çnl."lt:ık A _ 
rabcamilnde 2~0 kuru'"' satmı~l.r. Bl
Ilhare 1a1<a!anan Hayolar diın Sultan
ahmlld Uçuncü aulh ceaa mahık.enı•in• 
verilmiş, aç olduiunu, kendiilni vı 
dört çocuğunu doyurmak trın tald'bn.ı 
söylemiştir. Mahkeme ı-Iaydann ıuçu
nu sabit ıönnüı, on a:ün hap&ine v• 
derhal tıevkifiDe karar vermijtır. 

Çanta çalan sabıkalı 
D1ln 'Çakmakçılar yoku,undo kuru _ 

!on Pazarda Hakkı Çekmez adında bi
risi bir ilne kutusu almak üzere ce _ 
binden çantasını çıkanp ıçinden para 
aldıktan sonra paltosunun dış cebine 
koymuştur. Bu aralık orada dolaşm:ık
ta olan marul sahıkalılardon ~duam _ 
mer BuJ.ıurcu, içeriıincle 540 kutı1.1 

bulunan ~antayı 7ankeaicilik sun:tıle 
çalarak kaçarken Hakkır~ın arkadq

ları tarafından a:Oriı.lmU:i vt:: yk:-ılwn ... 
nuşlır. Muammer, gôtüruldü,iü k.,su -
kolda eline geçirdiğı bir :;u ;ışesini ba
şına V\.i.rmak sureüle kendAınl ))aşın .. 
darı yaralamış ve delilik aliımetlerl 
&!)stermiştir. Dün Sultanabmed üçün -
dl ıulh ceza nıahkemesınde m•hakı -
mesl yapilan Muammerin ıuçu •.:ıblt 
&örülmüş, 11 &iin hapsine ve derl>Al 
'-•lc.i.llne karar ~. 



Alman ordusu 
;rpo~• 

Beşiktaş lstanbul muhte
litile berabere kaldı 

Yardım projesi Bulgar başvekili! Bulgarlar 

_--:- - ~ 

Türkler öyle bit 
millettir ki .. gelecek hafta Filoi ~~.~ra·~u~l·aalacitsay~~~ Üçuz•• lü paktta (Bq tarafı 1 

inci sayfada) .,.,,..,~ ~ ·~ -- harbi Ballı.anlara mayet ett.irmelt 

kah 
} d' J Ur~~=~~~ .. tine (Bq tarafı 2 .nci eayfada) J>iyetlerine mani olmak ve bwıu !Baş tarafı J inci <ayfa~ 

U e • yor """"""P azanın bir çolu bqvekilln i . 1a Biiyük Britaayaıı.m icap edea önlemek ve ayni zamanda Bulgar ve bava .!IİJ'aııeti haklnııda ~ 
V•-'n..t- 2 (AA.) _ ...,_., ___ a:ahalmı dinlemek üz.ere hUSUll bir tedbirleri ittıhaa ecleteii halı.kında menfaatlerini himaye etmek için, daha ~i ımlıqınakV, ı 
""":'-~ ~~ ~ toplantı 3'APnııtlardır. Bu toplantıdan Sofyadaki İngiliz Sefiri &eadel'ia Alman kuvvetleri Bulgar hülı.U· 4=:,daha~~:"i,;',.:ı:~;;":ı, · 

~~~~ • , "=1_ kablna bir J.ç14n& aıuıe~. verdiii .nota da Kral Borisi ve hll· meti ile mutabık olarak Bulgar hu- ııile cesattt ""'1'icl olmuı;tur. ...J 
~ ye yardım Uiyihası hak.. • ....,FUN HEBUllAN JllECLİllİNDE kiimetiııi pzdilderi Jıareket ;yolan- dudunu geçmişlerdir. TUrltkr ö;ırle bir mlllettlr ki, 11"'~ 

kında ~natoda cere~an etmelı.ie n:KDİGi :UYANAr. ., dan alıkoyıaamııtır. Bulpriataıu.n Belgrad 2 (A.A.) - Reııtft: İyi lııswzıer lft'Mae .Alr!MınJar oııun ~. 

lk 
• f f f .. / ff olan muzakere .tahminlere tama- d~ ~:=anl'il;:,1;.~= :"U: İngiliz Sefirinin ııöderi pelı. açık haber alan kaynaklardan buraya ınetmi takdir •tmelt bnıatıoa nail if 
l ara a UÇtJr go a f me? uygun d~ğildir, Falı.at bu hal !ide toplaııtwwıa hütümet namına.,.. idi ve İngilis bombardıman tay- gelen haberlere göre dün gündüz :;:~ ~=.::ı~ :~ 

Dlin Şeref Stadında lstuıbu1 lpsında Beşiktaş gittikçe asabiler Uiyıbanın tehlikede oldu~ mar.ı:ası· IJdatl beJ'anatıa bulunımıftur: yarelerinin Bulgar Wlwıda 11p· 250 Ahnan tayyaresi mütemadiyen verecek vaz17ettedirla, Tü.kJerlıı Jllııl 
Şampiyonu Beşiktaşla muhtelit ta- . ti Dakikalar ilerledikçe her iki ta- nı tazaınmwı etmemektedir. H~ •.Almalı hülı.6meU ...._.,. ı.ııııtme • cağını bildiriyordu. Sofya üzerinde uçınll§tur. Bu tay- &iliz zaferine kani olmaları 7aJııl" • kını arasındaki mukarrer maç va· kını da bir gol atarak galip gelmelı mete muhalif olan ve yatıştırma sı- lllıwlaı ~ ~ lut'alan sili On giin evvel blslmle iıma eii- yarelerin çoğu bombardıman tay. nezaket -rı detil a:r-ıı .ııamanJa )) 
.. t bır. ••y'-' o"n"-... yapıldı. için "'"'tnıyorlardı. Fakat bu belı.. yasetine taraftar olan salahiyetli ılenaa. ~ nıüoaade .. lolemltllr. Al • len mii§terelı. beyanname bir mad- yareleridir. Avcı tayyareleri de oaatWinin bir ifadesidir. ol' - ~~ """"' •-r b' - •• -..·t b "enin el k man hülı.iiıneU b11 miiaaa4eyl ıaıerı.ea . . Bütün pzeleler B~, el 
1 Büyük m. açtan evv. e.1 kısa .•üren Lenen sayı bir türlü yapılamadı. ır mu,,....ı ana pro? . , g ece ı.a ıuı•aıana ....ıı..ı .. _nl• •• • 'desınde ilı.l tarab da taahhütlerine bombardıman tayyarelerine rafa • dğı vaz.lyeUe Tilrkl;ı>enln ıı;öıı:erdili 
lbir merasımde Valimız Lütfi Kır- Böylece İstanbul Şampiyonu Be- ha~~ nihai kat;ar verıldıği zam'."1 kanoıl bulwıduiwıa ve Jıedefla .ıe sadık kalmakta hür ve ııerbest bı- kat etmiştir. saretı muka7ese edl7orlar. __ ~,,ı 
dar taraıtmdan pmpiyon Beşik. fiktq çoJı: zayıf bir muhtelit karşı· 1~ ila 15 eksenyet bulacağım bil· Ba•kanlvda Allı n phamın nıuJıafa.. rakıyordu. Binaenaleyh biz İngil- Buraya gelen haberlere göre, ce- ANKARA GORUŞM~ 

•ında muvaffak olamıyarıık (:hl) dirmişt.ir. la5I •ldatwııı b07aıı elmlfl.ir. AIDwı terenin müttefiki kalmalı.ta serbest oubi Bulgaristanda bulunan tay- HAKKIND.._ V™'.Nll'< 
taşla B takınılan birincisi Fener· be biiklimell Bu.lprlsl&nm aulb ~aııell • ld • "bl B 1 . d d 1 Mü'i'l.LEAS d k pala rverildl rabere kalınıl oldu. B • AJ } ae .,. ko1n1ıı1ann& ka.qı ~.,. a.bdi ve- ~ ugumuz &• , u garıstan .a yar~ meyna an an Almanların iş· ı I ~) 
i>ahçeye mevu u F~-·k ERER OnS man e • eibeteriııe mııca7ır hiç b.r lalepde bu· ımza anında Mıhvere miltemayıl galı altındadır. Ve bir miktar Stu- Belgrat, 2 (AA.) - (Dl' 

Bu 
merasimden sonra her ilı.i ta- •· - B .. ··k B ·ı "'' ,.ı hmmamıflu. BIWdo Almalı ıuıluimdl veya mütevtteih olmakta serbest ka pike bombardıman tayyaresi uyu rı anya Hariciye ",y 

kını da yerlenni aldılar. Çl• sı• .·ıe go•• rU .. ştu•• lr.oaıııulanmnl& mu'iJ'el4e olan .ıoauu idi. Şimdi de Almanya ve italyaDJD şimdiden bu tayyare meydanların. Eden'in Ankaraya yaptığı seY '.il 
, tstanbul muhtelit! zayıl bir man· Fenerbahçe galip mualıedeıeruu ve a:t11ı umanda kom • müttefiki olmakta hürdür. &yan· da bulunmaktadır. halı.kında Vreme gazetesi dıyor, 
zara arzediyordu. Buna mu:;~~ Bilyük maçtan evvel yapılan gü- (Baş tarafı ı inci sayfada) ~== !:;!• b:!:~":~ı':! !:;:' ;ı! : name, Bulgarietanı tarafımızdan Alman kıtalannın Sofyaya girer İyi h~.ber alan bir kaynaktan~ 
Beşiktaşlılar her zamanki ah nün ilk karşılaşmasında Fenel'bah· .. . İt el- wetını bir kere daha eb•mmi.Yello ll.ay- varit ve mııhtemel olmıyan bir hü· girmez Alman elçiliği önünde bil renildigıne gore, Eden'in Anl<ııf~ takımı ile oynıyorlardı. çe B takımı Galatasarayı çok giizel , Bunu mute~ltip kra.1, alyan deyllyen beyannameyi bwMeıı naa • cumdan emin bulunduruyordu. resmi geçit yaptıklan söylenmek· yapt.ğı seyahatin hakiki hed 

Oyuna Beşiktaş başladı. Derhal bir oyundan sonra (2·1) yenmiş- çı~ı kont Magıstrateyı kabul eyle. n lıtibal'& almışlll'. Diğer taraftan Bulgaristarun Bal- tedir, Mı~ırla TU:ldye arasında kat~ 
muhtelit kalesini saran Siyah· Be. tir. mıştır. . 1 Ba Y&&ıyN dahlllpde '"" büliin lıidl- kanlarda tecavüzi bir harekete ALMANLAR SOFYAYA ırtibatı tesıs etmek için SurıY 

Jazlılar lilı. ınaçlarındalı.i m. eşhur Londra 2 (A.A.) - Bulgarıstanın ııelerl ıara.ı.ıaa ııonra BW.a.c bukiime· J geçmiyeccği hakkında bize temi· NASIL GİRDİ' İngiliz kuvvetleri tarafından ij~ 
aol pozlsyo-•--n• -·'" _,.,_ mttne"e Matbuat takımının maçi Londra elçisi B. Monçilof, Bulga· ,u memldteUml&ln vo mUleUmlzln y& - inat veriyordu. Yani hakikati halde Londra 2 (A.A) - B. B C· AI- !ine müsait s.iyasl bir ~emin bY 
., ,,....~,.......,. o-- 6 · t ih iltihakı - · ~ h&kl&nnı konımalı. ve muhafua . , , • başlad la İkinci oyunda i3e Matbuat Ta· rıs. anın m .vere uıenne I•- arsusu ile ve Alma.ııy& ~ Bul-1 müttefikimiz Yunanistan& Bulgar· ıman kıtalan dün saat on altıdan lamaktır. Dör~W:~ü dakil<ada Hakkı sağ· lumı İstanbul hakemlerinin teşkil lstıf~ etmıştır. ,c- &nGDd& nıevoaı closlluia 11&- lar tarafından arkadan bir hücum !itibaren Sofyaya gelmeğe başlamış- ~akika, İngiltere böyle bıt; 
dan aldı r.. bir pası sıkı bir §iltle ağ- ettikleri bir takımla çok zevkli ve İki buçuk senedenberi Londrada ıw• ıUbo.re al&n.\ ..., Bu.l&v devlMın· yapılmamasını zıman altına alıyor· !ardır. r~ket1:" tahalı.lı.uk~~ evvel _ 

&• boş bir maçtan sonra (0-0) berabe. lbulunmakta olan B. Monçıkof da· ,d• _,..,.., 1ı:&ıı11a ve nh:amMaıı maı... dn. EVVELA MOTÖRİZE KITAAT lı.iyenın muvafakatını almak ıa? 
!ara taktı. ,__,_ t ha evvel Bulaaristanın Berne elçıs' i lua edlle<ellnl ve Bu.161.r menia&lle • V · ti · · lnk' n im h" t . t' İn ·11 sııl' .. telit çıl ağı· ıre ••u.ml§ ır. "' riıı• ri&yel olıu&&eaia lemln&t.uıı &Idık· azıye erın yeıu ışa an Lo dr 2 (A.A) _ BBC· Aso I unu JSSe mış ır. gı ere, rJ' 

Bu golu yiyen muh • ac Mnkü k ldl ıaa aonra, AlmM buUm""nln ıaıeı.;.. icaplarına göre tedbir almalı. vazi- n a · · · · ~ yeyı kurtarmak ve harpten sO ..ı 
na bilakis dll;'"gwı oy~a.mağa başla. Dü OfUW Londra 2 (A.A.) - Sunday Ti· ıı1 1<a1ıaı1e ı......, •01'Dllfia· fesi hükumetlere terettüp eder. AJ. yated .ı:es ajansının ~fyadalı.ı da Türlı.iyeye vermeyi vadedtt'" 
dı. Galibiyetin verdiği ne~e ile Beyoğlu Hallı:evinin •4000• met- mes gazetesinin diplomatik muhar· Batsar bıilıtlnıell keneli -- ... man orduları elyevm Bul~ar arazi- ~uhabın .. taratı.ndan verile~ ma. bu muvafakati istihsal etmek~~ 
daha emniyetli ~ynıyan Beşiktaşın relik lı.ır koşusu dün Mecidiyekö· tiri yazıyor: na lıe7r.n eı-yl bir vullo bilir ı.ı. sindedir. Ağlebi ihtimal Yunan lumata gore mıktarlan gıt~de ar· melı.tedir. Bu husustaki müşltıl" alı.ınlan muh_te~te nazaran daha yü ile Tuğla harmanlan arasında Bulgaristanın üçlil pakta lltDıa· tıW.U'l.IWıd& A.lm&n lul'&lanıwı mn: topraklarına tecavüz ederek Se!a- ~~. ~an kıt.al'.'1'1 • Bulgarıstanın tın henüz halledilememesine ~ 
te}ılikeU g()ziilı.uyordu. . gidip gelme olarak yapılmış, Birin· kına ait protolı.olun imzası üzerine ~~~U. :ıu1a1awa ıır:!!'.H ..,._lirıj nige doğru yiirüytteklerdir. Ti- uçuzlu pakta ılt~ak.mda": pek az müzakereler esnasında Türj()el 

Dokuzuncu dakikada muhtelit ci Beşiktaştan Hikmet, ikinci Yıl. dün Viyanada belki sevinilmlştir. le~• ~~udlere :!:'k ~ mes gazetesi, Ankarayı ziyareti sonra 8?fyay~. gı.rmışlerdir. . İngiltereden tahriri kat'! bir ıaı" 
müdafaası bir penaltıya sebep ol· dızdan İshak, üçüncü Beyoğlu Halk Fakat Sofyada sevinç duyulma. m&ktadlr ve yuk&nlı.l aulb bUtl ı.are • esnasında ,l\lister Eden ile General Evvela, motorlu kıtalar .gelm~ş, hüt istemesi ve hadisenin Fra# 
du. Yavuzun çektiği penal\J. tekrar evinden Hüseyin olmuştur. mıştır. Bulgarlar mükedder, şaşır- "llD':lmı. -~ Ye bln&enaleyb Dill'in bu ihtimaller üzerinde g;;.. bunlan pıyadeler takıp etmışlercl_'.r da doğuracağı akisleri hesaba ~ 
ağlarda.. Kumkapı orta okulunun tertip mış bir halde ve ıztırap içinde ve her liirlil &aunu.daa •• ~h•nr. biri- rüştülı.lerinl söylüyordu. Hükfune- ~u hab~ler Londrada, teeyyud tan İngilterenin ise bu tarzd• 

Vaziyetin (2-0) pmpiymı talu· ettiği Meşale Yarışı. ~ün sabah sa- rnlhvere iltihak e~ekle her. şe~i :: =-:~en :~~~~ e:;~!!.,": tin sırf Türk menafiinin icaplarına ettığ! takdırd_e k.gllterenın B~lga- taahhütten çekinmesidir. ./ 
ının lehine dönmesi muhtelit na_- at. onda yapılmı~ ~ın~cl Durgun, kaybedebilecelı.lennı fakat hıçbır ,tanr .. eımı.ıa. Ba luının verirken uygun ve müst.tkil bir siyaset ta-ı rıstanla sıyası munas~~atım bırkaç .. .. . · ,-1 ınına fena bir akibetin işareti ıdi. ıkıncl Necdet, uçuncu de Kemal şey kazanaınıyacaklarım anlamış BulırU" . bukümell, banwıla ButırM"iııla- kip etmekte olduğu zerre kadar saat ı;,artında kesmesını beklemek yapmıştı~. ~ruşmenin neı:ede 
Nitekim bunu hissetmiş olacaklar gelmiştir. gibidirler. ıaa buırıin .. e lalA<b&lde ve ır.eza Bal • şüphe götürmez. zarun olacaktır, kua geldıği mali'.lm Jeğıldır. 

ılm r. b ı dılar B" iki t İ gil . B l . t b' -1 ""'1l&l'd& ıuııı. m 171 bir landa bUı • H·· . ş··krü· BABAN VARNANIN İŞGALİ AMERİKANIN KARARI 
ki yavaş yavaş aç a6a aşa · 11 e yanıı n terenın u garıs ana ır u • meı elllil muıa.\>Ml™'ıutJr. Bulırar bü· uaeyın 11 Londr 2 (AA _ B B C· , .. ~ 

On üçüncü dakikada Fikret o Bölge bisiklet yanşı ise yine dün limatom verdiği hakkında İtalyan· lkümell .-aafyetınm her ıaratıa. iylc. d 1 a · h .)be 1 · · · Sofya- Vaşıngton 2 (A.A. )- Dun . f 
meşhur çalımlarile topu sürerek sabah yapılmış neticede 2 saat 22 lar tarafından yayılan haber doğru ....ıaşalacajuıı vo Bal&'&r mUiel! tara • Alman ordusu tnan ~et~ so;, a r er~ göre ~1- rika Birleşik hükumetleri Har•' ' rııüdafaayı geçti. Ve sıkı bir şiltle dakikada birinci Mehmet, ikinci değildir. fmda.ıı ıa.ı..ıb edlleeetlnl ümld eder.> an ı::.~t{İz arnartgırmlşlerdir. ~azın Cordell Hull eğer Bul>:~ 
lllı. muhtelit golünü yaptı. Halit; üçüncü Kirkor gelmiştir. Mihver sinir harbini §iddetlenili· .,.::"~em!uv~".:~ıı:'r°ı1!' k:,.: Bulgarı•stana İLE ~8'iü~Tt~L ~ıstan A.l~an kıtal~n t~.ra~ıne~ 

Bu sayı mağlup takıma hlssedi. rerek Yuııanistanı ürkütmek ve fll,aınııtlr. Sofya 2 (AA) t ilt . ış.gal edılıı;-se, A~erıka huku!llkır 
lir bir gayret vennişti Alunları ı• t•ı" •• J • ltalya ile sulh müzakeresine icbar Meclıs reisi Loco!edof, meclisin. d Sofya el•!si Re~deldu" ng erenın nın, bAlmkerıkada~ ~ulgar alaca rl' s ı a us e r ı ne k ' t• dedir bafveldlln beyanatını -~·il mut - gir ikten sonra ' . n gece geç nnı o e etıneği cıddi surette sıklaşmağa başladı. . etme nıye ın . . laka ile lasvıp ve tabul ettle;.ni •67 • vakit kral Boris ile bir görüştlle zarı dikkate alacağını söyleıtı'ştıl· 

Dakikalar ilerledikçe muhtelit karşı yapılan ye Londrada kuvvetle zannedlldıği· ~erek tanhl ceı.071 kapanuştır. (Baı taralı ı inci sayfada) _./ 
tazyiki daha ağırlaşmağa başladı. • ne ve Türk matbuatının müttefikan Meclis da&ılmadan evvel hüldlmete İ De Jet L' J f l U 
On oeltlzinci dakikada bir ara pa· • h k işaret ettiğine göre, Almanya şa,•et ve bilhaaaa bqvekil Fllo!a Jıararetll ıe olacaktll'; çünkü, r.giliz hava kuv- V iman an Ş etme mum 

Dl a a ı d k 
ul vetleri Bul~arastandalti Almanları M 

&ile Beşiktaş müdafaasını yaran V a lil an 8ul.ga_ristan an geçere Yun~nis.ta.. u.bilraua b unmuıtur. ÜdÜrJÜgw Ünden•. 
Fikretin bir §iitü direğe çarptı. nı istila etmeğe kalkarsa Türkiye FİLOJi"UN BEYANATI ~~alanuya ba§l~dığı zaman, ta-

Muhtelit for hattında Fikretle Londra, 2 (AA) - Hava Neza- müdahale edecektir. So!ya 2 (A.A.) - Havas: V'~ ~·tas• e IBulgakr" m~nla~ale yohalları, Keşi,f bedeli •1657• lira .54, kuruştan ibaret Seddülbahir hal)! 

al t
. . b' t bl'ğ. .. b' İn 

1 1 1 
tecil . k bul ed Bul ıs yon arı, opru erı ve va fenennın tamiratı açık eksiltmeye konulmuştur. Muv-'-'-at teııı;' 

Nl'yazı' biraz da solaçık Fethi ç ı- re ının ır e ı ıne gore, ır - Baş ıca mesele erden biri T;i!'it , u ıar ıa.u e.mı a en • da 1 d b b 1 k b. t 24 aıuı; .• 

iliz t 
, - .. . , • basv-•-·•ı· Fılot HiUer ve Yon n'~ mey narı a om a anaca ır na ı el • lira ,32, kuru•tur, İhalesı· 10/3/941 tarihı'ne rastla' ..... 

M 
· ·· dafiler de g avcı ayyaresı teşekkülu şı- ordusunu uzun bır harbe kar!t ko- •• < ~ • ~~ .. ' • • ııyorlar, uavın ve mu ll Fr .. . ~ , , , ' 'bentr<>(>ıa yaptığa konuşmalarda Almaıı 1 çok Bulgar olecek ve o zaman, yı· Paz. artesi günü saat on beşte Galata nhtunındaki umum mu·· dürltı:' 

birbirlerine alışık olmaınalarma ma ~.nsa uzerıne yaptığı bır a- ıracak şekılde techız etmektır, An- ;devlet <..'.=lanrun Bullar ınilletınin I ne Almany .1 B 1 . ·t b kında dort Alman av ta , . ' d 1 İ 'l' T- k . aıun zorı e u ;,ı>ır1> an ınasında toplanacak o .. ıan satın alma komisyonunda yapılacaktır:. 
ra"-en fena değil... . ... ' .. .. , • cı YY. aresın. ı .rnra a yapı an son ngı ız • ur wenfaatlerıni tamaınlle anladıklarını 1 da, İngiltereye karşı mııhasamata ş t -6... duşurmuştur Bılah b k if k 

1 
b kk .. ar name ve teferruatı her gün sözü aeçen komisyonda göt~ 

Be iktaşlılarda gittikçe ağırlaııan · are,, ır eş onuşrna, arında ~ .husu.s ha ında ınuşahede etmekle. bah~ar oldutwıu başlıyacaktır; İngilızler, Yunau lebilir. •1291> o . 

b
. hşal Oyunun biıkirniyetini uçU§U esnasında da, bır Alman rnemnunıyet verıcı netıceler alın- soylem>a ve dem11t.ır ki. topraklarmd b 1 d J..l . . ----;:---------------------- / ır var. bombardıman tayyares' d . d... . . «BJı üçlü ııaklı, Avrupadı. idil ye d• a u un u arı ıçın, / 

her an biraz daha fazla baaım ta- .. "im" .. 1 eruze u dığı zannedılmektedır. wamlı yeni bir ab:am• lemin edecek tabiatile mücadele Yunanistan& f t b J p T T M rafına bırakıyorlar. şı.ıru uştür:. Sovy~tler Birliği hakkında hiç aulh v-IMI olarak ''"-"1..l eıU,onıs. da sirayet edecel.. , . , S an U ' • • ÜdÜrlÜğÜnden: 
Y

. . .... ncü da'kikada FiJtTet Ge_ce,,. İngılız hava kuvvetleri, bir endişe varid görülmemektedir. BWm hn•aıımts tııdur ili. ö•lü pak- Bulgar politikası, Öçler Paktını Rumelihisarında mevcut bulu nan P. T. T. dep6sunun AnadoJubY 
ırmı uçu . - d fil Calaıs uzerıno muvaffakıyetli bir la UtJak -le komııalannuzla im· · 1 - d . . d topla kaleye gırerken mu a er h. lard .. Ankarada kuvvelte zannedildiği. u.Jaılıimııs doılUuk muz.laedcıer..ıı lb- ımza aUıgın anberı bır uçurumun sann a gösterilecek mahalde olbaptaki keşifnamesi mucibince yl' 

B
. it asında ucum yapmış ır. Bu hucum, ne göre, Sovyetler Birliğinin hiç tepesinden aşağı dogr" u arl nıden Y. aptınlrnası açık eksiltr.ıeye konulmuştur. , atıldılar. ır aç oyuncu ar , İngiliz sahilinden büyük bir aliılı.a !il etmbonıs ye 1t1157a Ue aa'aııevi b 1 b' . ybuv . an-bir türlü uzaklaşamıyan topa nı. ile redi . . başını ağrıtmaksızın Boğazların ılosUuk ıdyueltııe devam ecıeeettz •.. yı.: mıya aş ıyan . ır cısme enzıyor. Eksıltme 19/3/941 Çarşamba günü saat 15,30 da Büyük Posts~' 

hayet Süleyman ye~ttk ağlar3 sey lmıştır. Türkiye ve İngiltere taraıfından mü ne """' ll.anJlm ki BW.&Nlaıwı uçlu Uçurumun dil* harptir ve Bulga· ne bınası karşısında Valde hanı ikinci katta 23 No. da Llnumi depl 

taktı. · Londra ,2 (A.A.) - Hava Neza- daiaa edilmesini Sovyetier memnu· pakla ılllh&lu Bul&'V ııııılllellıı.Oa mu • ristanın bu dibe kadar yuvarlan· muhasipliği odasında toplanacak rnüdürlülı. alım satım lı.omı·syon;f 
tinin tebl'". !aal.lerine 11Yırundnr •• BulprlManuı ş· d1 vuiyet (

2
_
2
) olmuştu. Git re 1& 1: niyetle karşılamaktadır. lııtBaMll ııa•umınd"D millıim elaca.t • ması mııkadderdir. Şayet Filof hü- da yapılacaktır. 

tlkçı:' güzel oynıyan muhtelit her Cumboa giınbardı' ü hava karardıktan YUGOSLA VYADA 11r.a ~-funeti, lı.h~t~a Krd~I ~o1ris, yuvar-
1 

Keşif bedeli 1096 Ura 47 kuruş muvakkat teminat 83 liradır. , 
kınından bir ıol çık11Cağı belı.leni· ..onra m man servısıne men- Belgrad 2 (A.A.) - D.N.B: Bel- JSVLGAlt JIATBUATININ uınınama ıçın ırenır erse, işga Taliplerin keşLf ve şartnamelerini görmek ve muvakkat teıniPıl 

• d sup tayyarelerimiz Bretgne'deki gradın salahiyetli mahfilleri BJlga- NEŞIDATI ordusu, onları da yuvarlamaktan lannı yatırmak üzere çalışma günlerinde Büyük Postahane bıPP' 
yor, u. . beşi ci d klkada Fikret Qı.ılRron yarımadasına ve Helan- ristanın üçlü pakta iltihakını sükı'.ı. Gueleler, BuJıarisıanın Uçlü pakta ve Bulgaristanı nihayet uçurwnun birinci katta idari kalem levazun kısmına eksiltme gün ve s89tiJ!' 
Y~ "t~ to a Be iltt8§ ağJa. da aahilinde askeri hedeflere taar- netle karşılamışlardır. Komşu mil- iltlhatını ıusaca bahıs mevzuu e.liyor- dibine düşürmekten geri kalmıya- ~ede e~ az bir taahhütte 1000 liralık bu işe benzer iş yaptığına dl~ 

enfes bır şu~ pu ş ruz etmi§lerdir. Jetlerle dostane münasebetlerin ıar. Fakat Viyana meraslml hakkında caktır. Ecnebi işııalini kabul eden ıd~relerınden aı:nış olduğu vesikalara istinaden İstanbul vilaye~ 
nna. yapıştır · _ ) Bu hareüta iftiralı. eden tayya- muhafaza edileceği hakkında Bul· bır çok tafailit v~riyor~. bir meınleket, kendi istiklalin.i, muracaatla. eksiltme tarihinden tatil günleri hariç ,3, gün e<f'i 

İki sıfır mağl<ıblyetten ~3 2 P. relerden hiçbiri kayıp değildir gar Başvekili Filof tarafından ya. ~~ ıaze\eı!l"~üor_!'!ia '---· .. •---· hürriyetini, hareket ıerbeıtisini, alınmış ehliyet ve 940 yılına ait Ticaret Odası vesı'kalan ve -uvV' 
il aziyete geçeıı muhtelit oyun· · ı b bilh B,...ıınııtan, ..,,. ,..... ~ ... ~- bilir... 1 "--· k bed · 1 ... -"°' P v . , . . Bu gece, taarruz edilen esas be- pı an eyanatın assa memnuni- ,tebdlt etmclt içın cleii! bu ııalı.tı imza umra~ ''."- •Y er ve ı§ia kat ieminat makbuzlarile birlilı.te komisyona müracaatlarL :J:ı<'> 
culan Beşiktaşın ısteksız oyıınu det Wilhelmshaven olmuşt Şid yetle karşılandığı söylenmektedir. ıelmil olanların Avrupada Adil bir ni - l lı.uvvetlerının oyuncajj;ı olur. Bul· _./ ~ 
karşısında tamaınile açıldılar. d tll .. • .. .. ur. • Zagrep siyasi mahfilleri Bulga- zam elde etmek lçm mucadeie ettiltle- garistan da Romanyanuı akıbeti-

Beşilrtaş takımı mağl<ıp vaziyet· e ruzgara ve goril§ §ar~ rlstanın üçlü palı.ta iltihakını hadi- riııden doieyı illihat eylemlttlr. Bu ııi- ne, hatti daha lenuuıa ujj;r.ıya- Devlet Demiryollan llahlan ten kurt lmak ·..;., çalışmak lüzU· fena olmasına rağmen taarruz §id· el . t bii b inlı.'"'"' larak. lı. zamın kurulaca&ına kanilz· caktır. u ı,- detli olmuştur 6 erın a ır ~ı o a- Utro ıa.utesi de ıôyle YllZ17or: 
munu hissetmeğe başladı. • , bul ediyorlar. Sun'I ve daracak bududları olan bU· Abidin DA VEK 

Otuz ~inci dakikada muhtelit Başka tayyareler Emden limanı- Zag?Epteki İngiliz konsolosluğu. tOn ecnebi memlekeUer lıçlü paktı ıu-ı . Mubamm~n bedel, muvakkat teminat ve cinsi aşağıda yaıılı ~~ 
aleyhine bir trikik oldu. Hakkının nı ve Almanyanın batı'1İl11ali ile nun iktısad işleri şefi B. Avans'ın vib ediyorlar. Bulgaristan daracık ba·. Arnavutlukta lis!e m~teviyatı malzeme, her liste muhteviyatı ayrı ayrı ı~"" 
Ustalıklı bir -kilde Şerefe verdiği Holandadaki hava meydanlarını Yugoslavyadaki İngilizlerin ikamet pt ııalıuıııdll lıotuJllJ'or ve adalete da· ! ed_ılmek uzere ve kapalı zarf usulü ile 17 Nisan 1941 Perşeıtıbl? 5~, 

,... bonibardun · l . ...ı:_ l)'awul ve ouun ~ metalıbeımı il'af ı .1v 
pas ve onu mü~ip ~itilen çolı. I an etrnış eru.ı:·· .. ~ünle~inin sayı~ı olduğunu söyleme eden ,.enı bir nizam ilitiJOr. (Bq tarafı 1 inci sayfada) nu saat 15 de Anlı.arada Umum Müdürlük binasında toplanall "' 
ıııkı ıütü muhtelit kalecm kurtar· :rayyareleriını.zden biri doııme- sı denn bır tesir yapmıştır. NASIL AYJULJIILAltT jted!r. Hücuma uinTan 7erier U'8IJll • kez 9 uncu komisyonunca satın vermeleri llııındır. dı. 1 ınıştir. Moskova 2 (A.A.) - Havas: Rus Vi;yanıı 2 (A.A.) _ Bulaar lıqvetill da Berat, Elbasan ve Tepedelen!n eı • Bu işe ~e~ ~yenlerin muvakkat teminatları ile hlrlil<te ~ 

Falı.at Dihayet baftaymin aonla· ı r.adrosu an.~ak bu sa-b.aMır ki Bul· ruoı bu aaJ>ah la.Y7are. Ue Viyanadan rafındaki mevziler bulwıınaklad':. nunun tayuı ettiği vesıkaları ve tekliflerini aynı gün saat 14 de 
nna doğru ant bir hücum yapan ı• •ı• 

1 
E • garistanın uçlil pakta ıltıhakını bil· So{Jraya lıareket etmlJlir· Alman bari· $ıdde<li bır l<:"r ı.ırı_ınaaı yuz~deat dar mezkur komisyon Reisliğine ftl'Jneelri lAzımdır. fi'> 

B .,_._•lıl Ş kirin ayağı ile bir ' ngı iZ er rıtre diren Alman resmi tebliğini başka. cıye na21n Yon Rıbbentrop Duipr geçirilen kısa. bır ııütun~ devresınden Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme dairesind 
eşıa-. ar a - t f . I d bul i>aşvekilıni ta.1'7ııre meydanına kadar sonra bütün flDl•I cephesı 1ıo7unc:a 11111 

gol kazanarak mağlubiyetten kur· d B d d ca. ~ sır er e unmaksızın ver- ıı..şy; eımiı ve orada kendlaıne bara - lıarebe tekrar baıJamışur. , Haydarpaşa.da Teııellüm ve ileVk Şefliğindl!n temin olunur. ,,1 
tuldular. Ve devre de böyle (3-J) ' e ar erayı a mıştır, reili bir tanda veda etmış".1°'. 1 Develi ınnatınm seçili! Vl!dl .,. LlıJlo 111111a,,._,. .. d•I 11..v.ı»ıl 

11 

berabere bitti. • G_azcteler Alman ~ıtalannın Bu-l Saat . ıo,30 da !talya lıar1CJ1e. nazın Skumbl deres.inı.n )'llkan 1uaıru bo:yun- :ııı.. Md ıı• Lira ı,Jrf / 

., . . li Fl'"-t ışgal ett"l garıstanda bulunduguna dair henüz kont Cıano hıma! bır trenle Vcyan&71 ca da topçu ateeJ aurell ınahsw:ada l Alat cerrah" Jl :,6 JJ<tncı devreye muhte t, """ 1 er hiçbir haber neşretmemişlerdir ıerlteimiştir. ıiddeili olm111tur. 1 ıye 17.487,50 13 "ıs ıe Niyaziden mahrum olaralı. daha • __ ._ • Alman barlc~• nazırı da bu sabalı AıtNAVUDLUK llAULAJ'fEn DÖNDtl 2 Fizik tedavi clhazlan 2.575,00 ]93· 2 
b il k tı (Bat aasau 1 inci aayfada) ıreru tıs'i<etmİltir 

4
3 Hastahane edevatı ((Grup: 1) 6.366.88 4

7
-
5
,5• :, sayı! ir telı.' de çı JJll§ • rd Yngoslavyooa hususi • Vı7an-ıyı • Atlna 2 (A.A.) - Atına ~- ,,, De hal · · t g· yük zayiat ve irmişlerdir. Bu n..,.osu. • • • 2) 10 492 50 

r hlkım vazıye e geçen ı. mıntakada İtalyanların bo•ı.a lı.ara R d harek!ıt bak!mda fU lıabeden .....,nil- 5 ( 3) , • 41" 50 
yah. Beyıızlılar daha birinci daki· ......, (Baş tarafı 1 inci sayfad1) 0manya a Ur. • • • 5.500,00 ··ıs 
kada muhakkak bir gol kaçırdılar. kollardan da çekildiklerine delile• Al . Cuma sıınıı. tıaı,..nıar için ı...... bir I 1 • • ( • 4) 3.443,75 s,sa. 

eden alaınetler görülmektedir. man ııakliye tayyaresi dün öğle- (Da 1 . . uyf d ) cOn olmllŞtur i1aı bafkwnandan (1~7) / 
Muhtelit illı. devredeki gibi ikinci İtalyan somalisi.ııde, bo•eı.•t bil· den sonra YugoslayYada Üsküp P ıncı a • . . yan "ı _./' kısmın ll.lı. anlannda da biraz dur· - ""' etmediğini anlamak üzere emret- lb 11011 ıı;ünlerde merkez mıntaı.aaındlı 

tün mıntakalarda memnuniyet ve- tayyare meydanına mecburi bir iniş tiği plebisit bugün yapılmıştır. Yunan kuvvetleri larafmdan zapledl • 
gun_ h rici bir tanda inkişaf etmektedir. yapmıştır. Tayyarede pilottan ma- N"fu 19,6.,, 000 olan Romanya- len mevzilere tarıı müt. abU bir taar -

Oyun yavaş yavaş ve er an ya. ada sekiz lı.iş"de .. kk .. u su ""'' ruz yaplmumı emn>tmİJUr. B11 muta-
pılan altınlarla heyecanh bir saf- Londra, 2 (A.A.) - Hür Fran-

1 
n mure ep mu- nın son arazi terklerinden sonra bil ıaa Um'·· ita•· la" 

112 kararııiıhının bir tebli"ind e- rettebat vardır. Pilot, yolunu §&• . . ak 13 441000 üfus" mJZ, en m - .,,an wur-
haya giriyordu • & e c d r..n be tm · · şundı anc · · n u var- ııarı tarafından yapılmış, neticede İtal· 

On dokuzuncu dalı.ikada aolaçık nubi Lıbyada mühim bir vaha olan şır ı.,~.ı . yan e ıştır, dır. Kayıtlı müntahiplerin yelı.Wıu 1,.aıılar için bir !ellket olm111 ve İta! • 
Kufra'ıun' 1 Martta bur" Fr•-••• 2.500.000 dır' . 7an askerleri Adeta ··•~-- -v~• • 

Falhi mhualı.kak bir gol daha kaçır. ~ t -•· - • dı. Oyunun bundan sonraki kısmı· kuvvetlerine teslim olduğu bildi- Sahibi: E. Z Z E T, Neşriyat Resml bir tebllğe göre, bugünkü dilmiştir. 
nı şu şekılde huliısa edebiliriz. rilmelı.tedir. 1,000 İtalyan esir alın- Direktörü: Cevdet Karabilı:in plebisite azami 1.700.000 kişi işti-1 Taarruza •~. fta17aa tıtaa~dan 

üh
, iktar .. • ,_ __ --• l .,_,.ı.t.T.. So T •-af ak mi . Pl.b' 't' "- , he ancak çok az bır tısını haya !arını 

Bilhasoa ikinci kısımda çok za. mış ve m.. ım m ""' ...... p ,._.. __. yer: • n e... • r et ştir. e ısı ın ne...:esı • ıkurtarabllmişierdlr. lıaı78D taburu ıw-
yıf bir hale JOlıı.ulan ,muhtelit kar- zeı:ııeııi el.e ııeçmi§tir. lıılatN&a 11iiz belli değildir. mandam da GIUler uumdecllr. 

Nafia Vekiletinden : ı1. 
&/4/941 Cmnartesl f(lnü oaat il de Ankara da Naile Veldletı bina>' 0!~,ıı~ 

Malzeme MüdOrlüllll odasında toplanan Malzeme •kstltme ııonıı~Y ;~ ıv 
«1820• Un muhammen bedelli 1 adet Simens marka telgraf makine#' 

kot· _Aİ 
eksiltme usulU Ue milteahtı.ld nam ft hesabına eksiltmeıi ,,_pıl•~ ıuJW' 

ı:ı.sıttme prtnıuneıd ve tderrilab bedelsiz olarak Malzeme J4iıdül' 
ahnabillr. .J 

Muwkkat teminat 121 linı 50 kunıştur. ıı11li'' 
fstek:lflerln muvakkat ~mlnat ve sartnamegfndtı yazıh vesa~ --~~ 

81nl ıı;lln -t 11 ele me:zktlr koml•yonda lııuar bulıanmalan ıazaw- ' 
(909 - ll13) 

.. 


