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1941 GÜNLÜK SiYASi HALK GAZETESi Kuruştur j 

IVI. Hitler, Milli Şefimize Bir Mesaj Gönd 
lVIilli Şef Dün Alman Sefirini Kabul Ederek 
Bu Dikkat Ve Nezaket Eserine Teşekkür Etti 

Sovgetler 
Bulgarlara 
Müzaheret 
Etmiyor Sovyet Rusya- 1 

llın sesi serttir 

Almanya, Bulgaristana gir. 
"1ekle sevkülceyf bakı • 
"1ından Balkanların kilid 
lloktan İizerİM oturmuı ve 
Boğazlar mıntakasına 10 · 
ıoo Km. JJMaaleye gel • 
"1İftir. Sovyetler Birliği, 
kenJj emniyet mıntakosı · 
11111 ve can damarının Al • 
"1anyanın eline geçmesin
den duyduğu infiali iz.har 
•tnıekted ir. 1 

Yacını Abidin DAVER 
~ uJ&aristıuwa Alma117ay1 
~ kucak a~a• politikası111ıı 

, Sovyet Rusyayı mem
~ u~ .•hnedi&i nihayet anla§ıldı. Ev· 
~ki liiıı, bll ıütwıda §Öyle deıniş-

MiLLi ŞEFiMiZ 

t~l'iıofuıı, Viyaııada söylediği n.u
liği t.a. Buıgaristarun Sovyeller .Bu-
~lı.ı ile olan an'anevi dostluk muna· 
la Uerine devam etmek ve <bun· 
• 

11 daha ziyade inkişaf ettirmek 
llaat;ırında olduğunu bildiren temı· 
lertı, Bulgu hükiıınetinia Sovyct· 
!> Ilı de rızasını almadan 1)çler 
t~lona ııirdiğini göstermektedir. 
ltllotıın teminalı, Sovyet JlUJYııyı 

s1ııı:,. matuftur.• B r i s t a n d a 
ti; Yet radyolanııııa ve ı•setele- _____ ....,_,, ____ ~ 
t •ıı nepiyalı da, .Moskovaıun Sof-
1~11ııı notasına verdiği cevap d:ı a
~ lır : Sovyetler Birliği, 11'1.ihverin 
ı. lhasıııa kotulmak iç.in, Bulgaris
,ı:;ıı Alnuın boyunduruğuna boy· 
'ıtı.dıı Jneıwıuııiyetle uzatmı§ olma· 
tıııı aıı ıneıwıun değildir. Sovyet 
ht·hııııı ıesi serttir ve i.deta Bul
ı;ı ''1 •ııı takbih ediyor ve dolayı
ta~ .\lınanya11111 Bulgarlstanı it-
1-tı ttınesinı tasvip etmediğiııi aıı-

lor, 

'i~VYet Rusya için jeopolitik de-
1~\ın coğrafi • siyasi vaziyeti11 bir 
4, lı'. •ardır. Bu icap, bu ıütunlar
lı;, ~tfok defalar izah ettiğimia ıl· 
~ ••. ~llıanlan, Boğadarı ve Kara-

·••ıı So 
'"ha vyet ausyanın em11iyel 

Almanla
rın işgali 
genişliyor 

Balkanlarda 
250 bin Alman 
askeri var 

iSMET INÖNÜ 
Times di or ki -
Türkler 
L8kayd 
Kalamaz 

Bulgaristan işgali 
Ankara görüşme
sine cevapmış 

Londra, 4 (A.A.) - İngllb m•l· 
buatı dikkatini Balkan vaziyeti ii
ıerine temerkib ettirmektedir. Ti· 
mes gazetesinin diplomatik muha· 
biri şöyle yazıyor: 

Hitler çoktaııberi beklenen emir
leri cumırtesi günü erkenden ver. 
miştir. Tunanın Rumen sahil! uze
rınde beklemekte olan Alman kı· 
taları nehri geçmişlerdir, s~ferl teç 
hiUtlan ile 12 Alman askerinin bin 
diği 3 otomobil cumartesi günü öğ
leden sonra Romanya sefarethane
si önünde durmuşlardır. Salyanın 
sokaklarında pmdi 10 Avr.ıpa mcm 

(Devamı 4 ü11cü sayfada) 

-------
Mülakatta

1 

Saracoğlu 
da bulundu! ---·------ 1 

Hitlerin mesajı-
nı bir kurye tay
yare ile getirdi 

Alo.kara, 4 (Rad:fo li.azetesi)_ - 1 ' Alına• Devlet Reısi Uıtler, Cum· 
hurreisimizc şahsi bir mesaj gön
dermiştir. Alman Büyük Elçilıği 
birkaç ı:ün evvel Almenyadan gele
cek bir kurye tayyaresinin bava
ları111Ddan geçmesi içia bükumeti
mizdcn müsaade istemi~ ve verilen 
müsaade ü:ıerine Yunken 52 tipin
de bir tayyare dün (evnlki gün) 
saat 17 ,30 da İstanbııla ve bu sa
halı (dün sabah) saat 9 da Ankara
ya muvasalat etmiştir. Öğleye doğ
ru Alınaıı Büyük Elçisi Fon Papen 

S ov yet hariciyesi 
Alman ordusunun 
Bulgaristana gir
mesini iyi kar
ş ı J ama d ığı n ı 
Resmen bildirdi 

Sovyetlerin tebljQi . 
Vatanlarmı kabramanea m üdafaa eden ikı \'. unan erı 

Şarkt Afrikada 

lngilizier 
10.000 
Esir aldı 

Yunanlılar 

Nihai 
zaferden 

emin! 
Şimali Afrika da Atina müzakeresi 

Cümhnrreisimizle bir mülakat ri- • • -

casıııda b~un".'UJ ~e SlÜ~att?ıı Alman ve lngı•liz lngilizlarin kat'"ı 
sonra aşa~dakı teblıi neşredılmış- '°' 
tir: O• t.,.. Sovyetler Birliği Bal'ldye Balk ızırhlı kuvvetleri karar almaSJU} 
M LAhA T HAKKINDA Komiseri Moloto• 

NEŞREDİLEN TEBLlG 1 Moskova 4 (A.A.) - Tass 1'ildi:rlyor: i k a r ş ı l a ş t 1 ı a r t e m i n edecek 
Ank 4 (A.A.) R • • 1 Martta, Bulgar hariciye nazırmm 1 
.. bara1 1 _ -Almaeıat• .m · · rof, 1l r Bırll · - 1 Kahlı'e, 4 (A.A.) - Orta Şark 1 Lazıdrıı 4 (A.A.) - Timn ıauıe • 

cum ur amet nonü - ııin BuJ&arlstandal<f elçlsf Lovrlaev'I, tngıı& !QırargA!unın U,bliğ • - --.ııı. ......,,..,., . . 
ya büyük elçiıi ekselans Fon IBulg~r hüJı:Umetınjn, .Balkaıılarda sul -ı Eritre'de ve Habqi$tan~ hare- Edm .ve Sir Jo: DHJ A:.;~o~l"l· 
P •· Ça k 'd k' k'" k hiln ıdamesl mat.adiyle Almon kıt'a - mil old ki d tıkla apen ı n aya a ı Of - lannm B 1 . tana . . . ~-bııl kfıt memnunıyet verici inki§alta . " orın an, Y•P rı ~Y•h•I 

1 · d b .. ··-ı k • k u ıans ıınn .. ıru ~ 1 . 'daha zıyade tebarüz ettlriımi~tir .. uı-
erın e ugun og e va ti &· ,eımı, olduğundan. haberdar elmiflir. devam etmektedır. !•.etik str.ıtejıaiıün baılıca iç merk , 

11
• 

bul buyurmutlardır. 3. Martta, haricıy halk komiser nw- 1 İtalyan somalisinde, kuvvayı lra ile :Uyaret edilmiştir. Evvela Kah.i _ 

Büyük elçi, Reisicümhura avlnl Vlşlnskl,r Mosk;;:::kı bauı.ar külliyemizin ileri yürüyüşü de lıe- 1 n, lidilmifıir. Çünkü be$l<a üsler. ••· 
Almanya devlet reiai Adolf elçı~; _stamano a ..,. ceva ı ..er- ıaa memnuruyet .,,erici bir tarzda ker nakledilip edilemı;ıoeceline ve bu-

. . . . 1 mıı; r. , deva d.i nun ne mıklarda olacatına ancak Ka • 
Hıtler'ın ıahaı bır mesajını Bulgar h!llct\metlnl• Ahnan lot ala • m P yor. . ıılnde karar verıl~bllirdL Eden vo 
te d • tm • t' R • • .. mh J rmın Bulgarıstana ,1lrm"'1lle nıuvafa • Bu arada :Sabeşıstamn cenubu 

.,. 
1

1 e ... ~tbır.d'keıkaıcu ur • •kat ettltı ve bu barelr.eUn Balkanlarda fBJ'kt hudutlarına doğru y•pılmai<- (Dovamı 4 iillcU aaylad•) 
met nonu u ı at ve nez•· ı .wıı hedefleri gütmekte ~ldutu bak - ta olan harekat da d 1 '1ı 
ket eseri dolayıaile tefekkür- kında Bulıar barlciye nezaretinin mıı- l ledir y ıWi . . .evamaJ " mc • M •• tk" 

, • • lınessili Altınofun ~vyetler Birlitin.io 1 . e en rın esır ınml§til'. f U ıye mu•• f t 
l~nnı.n ~!manya devlet ~eı ". Bulgartatand•kl elçisrue ı Martta yap- Pek çok r.oikl.arda silah, pe:rol ve e • 
aıne ıblagını Fon Papen den (Devamı ı üncü sayfada) I ber nevi ihtiyat malzemesi !le geç-! tı"ş) • ta ID l• ffi 
rica eylemi.ttir. l ":'ektedir. Alınan esirlerin yektlnu 1 erıne 

Bu mülakatta hariciye Ve- • · pmdı 10 bıne yakla ın:§tır. __ ...,_ __ 

kili Şükrü Saraçoğlu da ha •
1 

lngiliz _ Bulgar ALMANLARIN FAALtYErt Y o J su z 1 u k ve keyfi 
:ııır bulunmuttur. •• b 11;ıma, 4 

(A.A.) - Italyu tel>- muamelelerin tahki-
I ı T Munase atı 1 Şimali Airikada da bir Alman katı süratle y&pılacak 
N G L ERE Y E k e S j J d i müfrezesi, düşmanın zırhil 1ı:ıtaatı Anlı:ara, , <ikdam muhabirin _ 

l.le karşılaşmış, bu kıtaatı firara le- den) - Dahiliye Vekaleti tua'ın· 
yardım projesi 

Kanunun Cu marte
siden evvel tasvi
bi tahmin ediliyor 

IYa:uaı 4 üncü sayfada) 

Sof yada Bulgarlar 
nümayiş yapıyor 

bar ederek !ıir miktar f'f>ir ainu.ş - · ·· · · • 
malzc . ~t' . ve dan mülkiye müfettışler;n., :··apı· 

me ı6 ınam etır lştır. lan bir tamimle yolsuzlı.k:ar ve 
Ank -O:-:-- keyfi muamelelerle idare amır v• 

arada yem tip ekmek memurlarının şahsi hallerinden do-
Ankara, 4 (İkdam muhabirin • ğan ve halk arasında fena intı" ~lar 

den) - Yeni tip ekmek Ankand• tevlid eden 1'arekeUer nakk.naa 

1 

~ann (bugün) •atışa çıkacaktır. tahkikatta bulunup L 1 .,, t N r.ıiı· 
u ekmeğın 12.5 !:uru a satılmuı f talealarını vaktinde Veka!ete bil. 

muhtemel görülmektedir. wrmeleri iBterunıştir. 

'. 

lcr;n •ı haline ıetirmittir. Sovyet. 
hl •~ası olmadan Romanyayı it· 
<\Jııı tdtrelı Karadeniıe lnmit olH 
lilii ';Ya, timdi de Bulgarlıtanı ıs. 
lıı~1e erek Balkanlarm sevlıulreyt 
't .~•Ddaıı kilit nolıtası Dıtii· 
~i lll "'111 Uftur. Bu kilit 11olıtaaı, es. 
tı tt "'•ıılarda Mesya de11ilea Sof· 
l'•fıııdaki Balka11 merlıea yay
~in1 İ Bu merkez yaylisma hl
~.\>.:. •ıı biitü11 Balka11lara, Tlıııa 
~~lı j• hikinı olur. Nitekim o .. 
t, hllt""'P•ratorlutu bu mıntaka
lt,iı..,11~"' oldup umaıı, bütü11 
lııı,) a ra, Tu11a havzasına, Ro-

-;~llıiıt~:. laatıi Hıu:aristana bük- Dahi 1 iye ve ki 1 i d Ün g e ı d i 
l, ...... Y'ıa 

r GÜNÜN iÇiNDEN 1 
.,_-==-------~--..;;;.._--·---------J '"ll)Utı . 'tevblcen balmnmdH • 1 

11lılr~ bQ ehemmiyeti lıai~ olan B ı d • ı 
"••ı..,, lanı~ Ü$tüne oturnıat.lı Tayynrecilik öğrenea Bulgu 1 e e ıye memur arı 
t~ltt ~ Bopzlar mıntakasını da • kerleriııdeıı bir ırup 
~~ıli · "tQ. Alman ordusll, Mniç 

5 
d k •• k 

\ Utdc, \' B 1 4 (A.A.) - Alman or u- t t >; C•lnı•kl UBll•R - Bulı•• hududu- 1 ebr ınku, danlı~! tebliğ edıyor: e au a· DUDU mec-. · ıeo . " otazl.r ınmtaka>me uı •ş man " , -ıslana 
'•ı ı.· IUtuh•etre gibi elıemruiy.:t.1 Alman lot'alarının Bu,ga. •• uz ere ~'ıla~ ı::• .. r~Y• •~ku!m~.tur. Bo- !girişi sist~matik bir sur~te cere- ıı•sten çıkmak 
o~~•tı . Y•luız Turldyewıı de;ıl; Ya.D etmektedir. 1 1 haber 

ııı,l'ıd1 eruı de botıızı ve raa ıla- Lundra, • (A.A.) - Y 
~'dir;.:; So•>eller, her uıu1111 wy- alan ı~anfiller, halen Balka2'!~rdabın· - - ----11••---
... ~ -... ı r·1ı· Alın k.ıt'awmın •"' •• Alm•n ıı:ıtaııbnm ısgat ettiği .. ,,h. ı ı, JUman3•nın kendi buluııan an 1 b . et B F •k Q t k tb t .. •ı . . .. 
"'•ıta,:;' ôlktuasına Hla razı ola· <ı.işiy" balii olduğuııU a mın • • aı z ra ma ua mumessı • Mu•tafapqadan bır ı:öruniıt 
•ttıı,ı1' 1 rtı•fer ki inübar• karar mekt.edir. KALJCMlŞ h b b J d Amsterdam, 4 (A.A.) - D~B.: 
o\tnı 0 al~. TEHLİKE ORTADAN )erine mü im eyanatta U Ull U lngiliz radyosu, lngılterl!Rin Bul-

~1r•ti~ ordusun .... Sofyada ra- Sofya, 4 (A.A.) - Havas: garıstanla dıplomatik münascl>et-
~e~ı,, Yaptıı:ı ve Almao tayy•- Hüt.-Umel partisine mensup _rne- Dahiliye Vekili Faik ôztrak dün Dabilıye Vekili Şehir Meclisi Jeri kestiğini bıldirmektNir. Elçi 
il 3 ~.:, ft~_ıc-r göklerinde uçlu· buslardan Sotiry~nef Bulgarıs: sabahki eks~r~le Ankaradan şeh· toplantısından sonra kendısle gö. eldeki işlerin tasfiyesine kadar 

Ulrar; ıtıınü gariv bir lmdüOt nın Üçlü Pakla iltihakı hakkın rimize gclmıştır. Haydarpaşa lslaa· rüşen bır muharrlrlmıze muhteilf Sofvada kalacaktır. ıı 
' 11 İdi. ~~ftıa .i•tiklil bayramı ı:h· ra:ıdığı bir makalede di~or ki: yonunda Vail ve_ Belediye Reisi B. meseleler hakkında fU beyanatta HARP !LANI ZARURi orotL ,\ 
r;:a lea:.t•rıstanın şimdi Alman· Bulgaristanın mer.!a_atı Y~nanl~ Lutfi Kırdarla dığer zevat tarafın- bulunmuştur: \ Londra, 4 (A.A.) _ Mıistak.il 
Ilı 8 )'ılın~nı ettiği istiklalini ise, tanuaki harlıin bitmesıntt~ırp~~~ dan karşılanml§ltr. B. Faik Öztrak •- Beledıye memurlan hakkında Fransız ajansı bildiriyor: 
._~lıedeai .. 

1 
nı~but Ayastafanos garistan bu kad~ a~I~ :ıs~an ce- öğleden sonra Belediyeye gelmiş hazırlanan yenı tekaıit kanunu Bü- ' Bul11aristanla siyasi mnnasebet

•e Sov~e;ı~ın ~h~i~ ol~ Rus- iltihak etmcsey;ı lıiru c!~he teşek- ve Şehir Meclisin.in topla.utWDa ~- yük )1ıllet Meclisinin Dahiliye En- , lerln 24 saat zarfında kcsilmesı 
<l>ev~ r ~ır.ı.'~ "=:, ıç re- . nup hudut~ıı;:.ıa, iiııçll ııa,yhcla) üralt etm4tir. (Devanu 6 üııcü uyl.acla) (Denmı 4 üncü &a)'fada) 

, •• ananlara tecavüz 
niyeti beslemiyen 

biziz! 
YO%an: H. D .. lkrlı, 

Alman Propaı:anda Ne•aretl 
matbuat servisi tefi Almanya
ıun Türlıiyeye karşı irca viız ııi· 
yeti beslemedi!l'iııi cöy lüyor. 

Bu teminat llıfları r~er bizim 
telaş dınememiz için ise hey· hu
dc ıahmettir, O ı. ı ditde, asıl biz 
söylemeliyiz ki biz Almanlara 
tecavüz niyeti bc•leıniy<>nı:&. 

Çü11kü, tecavüz ihtimali l<oııu 
ıulau bu topraklar, bu tarih böl· 
ıeu bizimdir. Ve, tarihte, çolı 
defa muauam ordular buralara 
kadar ıelmiştir, 

Onun için bu ıeliş bizim için 
7enl değildir, 

Fakat tarih tecrübeler mU~'l
INiİ olduiuna •• tecrübe edil-

uişi tecrübe etmek ayni netice
yi almak demek oldu&una .!'<'-.,,, 
biz Türk milleti, esasen biH 
karşı bir teuvüıı: emeli besl~no
loiltteiine ihtimal nrmeyız. ıı;.. 
sasen Balkanlara inen kıt'ala!"ıB 
hali& Almaa askeri ıletıl, Avua
turyalı ve .aire ıibi işı:al edil· 
miş memlekefler ukeri olma ı 

da bir harp 11iyeti olmadıi;ı111 
hakikaten ıöslermektt.dir . 

Biz Türkler yurt •tkında bu 
çok Avrupalıların kestirenfrve· 
~ekleri kadar delişmen L'r cı~il· 
Jetiıı:. Nitekim, hatta İngi'iz:er
ıleki gibi bir kanun dahi çıkar
madan, laer Türkün uıalını ,. 
eanını ezeli ve ebedi .. tarak \'a
tanına wrdijti ülke burasıdır. 

Geçen harpte 58 nıilloıh• Jö
vüşc biı devam etl.ik ve mıızaf. 
fer olduk. 

Bii~·ülı Şefinin etrafında Türlı 
milleti tarihinin §aıılan İl.•lünde 
ebedi nöbettedir, 



SAYFA-2 

f evlev· Nedir?lf~~~~~1 
1 Ceifileddi::ıi Rômi Ki ındir ? J ;..,.. s..... -

ve Opp.nlıeim 
Yazan: ZiY A ŞAKiR Bir mecmua tarafından neşredi· 

_ 14 - len Bn. Belbsın hatlralannın, sü-

;\ln l~na, bu halden bayreUer kaydeyliyorlar.- Rivayetlerin eıı .-ünısüzlüğünün hergün bir sütu-
içinde kalıyor: kuvvetlisi, (Cenabı Mevlana)nın nı.tıd~ feryadı duyulan Vatan ga-

.. __ mah• .. -u (Sultan Veled) Hazret- ~e.te.und·e· eh_ e
1
mmiytell bir yer al-- Aman.. bu, ne sırtu.e?_. -... ılı ntiik 

•• 
Usküdar tramvay 
idares·inin borçları 

Diye soruyor. lerinia yaamış oldukları (İptida- ımı co •• 
(Ha:ueti Şems), büyük bir ~ name)de münderiç buluııınak li- Her mevzua el atan Vataa gu&-

netle: zım ~elir. Çünkü bu zat, pederinin tesi, Belkıs mevznunu da benimse-
- Senin kitaplarına (kiliikal) hayatını ço.k yakından giin11İi4. ta- miş ve bu işi okuyucu temini yo

Yapllan anlaşmalar dün şehir mecli
sinde müzakere ve tasvip edildi 

derlerse- gördüğün bu sırra da kip etmiş ve aynen .kaydeylemi§- lıuıda lnlllanmıya pyret eUııi§.An- Şehir Meclisi dün toplanmıştır. 
(ilmihal) derleı:. [l] tir. cak bu gazetenin Baron Fon Op, Bu toplantıda; evvela içtima mild-

D. · -· (İptid8lllltne)de kaydedildi""·e penbeim ile Belkis arasındaki ah· detinin 15 gün daha temdit olunma-
ıye cevap verıyv..... ~ it .. · ·· ·· · 

(Şemsi Tebrizi)niıı minalı bir göre, (Ceailıı MevLina), (Şemsi aplıgı hazmedememış go~mesı sı hakındaki teklif Encümene ha-
if.de ile parlıyan göderi.. ve bil- Tebrizi)yi, ikamet ettiği (han)dım 

1 
~m ~clkıs.ı, be~ ~e ~.elileddin J".· vale olunmuş ve müteakiben, Üs· 

hassa, 0 gozlcrin ifadesiııi iki keli- alıp doğruca kendi ikamelgihına · cı.~cy·ı· telaşa dıışurmuş olaca~ ki, küdar - Kadıköy ve havalisi Halk 
m c ile şerh ve izah eden sözleri, getirmiş.. zamanı tayin edilemiyen ı· d~nlm. Vab.nda .B~lkısm Ce~aled. tramvaylarının alacakları ile yapa
(Ceııiibı Mevl.ani) üzerinde o ka- bir müddet zarfında misafir etmiş.. dın Eziae ile bırJikte .. ".~diklerı c~ğı ~!aşmaya dair Bütçe, Kava
dar büyük bir tesir hu.>ule getiri- ondıın sonra me~ye na.klede- beyanatta şu .ı:arça gozumuze çarp· nın ve Iktısat Encümenlerinin müş. 
yor ki, bu büyük zat, yepyeni bir rek orada halvete girilmiştir. ! b: . terek mazbatası görüşülmüştiir. Bu 
irşat karşısında derhal eğiliyor. Ar- Bütüıı menakip kitaplarının bir- . .__ Baron Fo": <_>ppenheım o ta. mevzuda Vali ve Belediye Reisi 
tık (Kilü.kal)dcn vazgeçerek, (Hal) 'leştiği bir nokta varsa, bu ilk bal- rıht~ 82 yaşı;"da ı~ı. • .. Lıltfi Kırdar da izahat vermiştir. 
ile meşgul olmıya karar veriyor. l •et, tam altl ay devam etmiştir- ~ıs bn ciimlenin manas~ çoz· Bundan anlaşıldığına göre Üskü-
(Cenibı Mevlana) gibi pek yük- (Sipelısalar)m rivayetine nazaran mıye çalışırkeıı Nanemolla soze ka· dar tramvayları idaresi 300 kü.. 

ıek ilim ve irfan sahibi bir zatın, bu müddet zarfıııda, [her ikisinin nşll: . , sur bin lira borçlu bulunduğu İş 
• vakto k.:ıdar (biıl) ilmini biline- de eklüşürbe_ ve haceti beşeri- - Baro~ Oppe~".'."1 m 82 ya: Bankasile, mezkUr borcun 200 bin 
miş olm11SJD.a ihtimal verilemez. yeye ihtiyaçları] olmam'§ta. En- pnda olduı::~u soyluyorlar. Kıptı 
Fakat lnı (lı:ıssa)dan şu (hisse) çı- deren (iftar) etmişlerdir. [3] Ve Karun Gallını Paşa da lOZ yatında 
karı4yer ki; (Ceıı.ibı Mevlana) 0 bn iftarda da - herhalde .lmsusi bir idi. Celil Memduh namı diğer Ce
tarihe kad.lr sadece (zi.lıir il.i.a-1 şekilde hazıri.,llllllf olan pyet sa- laleddio Ezine ve Bayan Belkis bu
leri) ile meşı:ul olmuşlardı. Bnnlar, de, basit n u miktarda - [bir nevi na ne derler acaba! dedi, 
ıız çok çalışmakla herkesin elde- e- taam] ile iktifa eylemi§lerdir. • 
debilec:ekleri şeylerdi. Ve aıı.c:ak, Yıae (Sipebsalar)ın riva7etine Alman teminatı 
iünya iflerine yarayabilirdi. O- ruızarn, (Salihaddin ZerkUlı)un V., T ürlıiyc 
nun içia de (Ce.n.ibı Mevliııi) bıua- böc:rcsüıcle viki olan bu halveüıı . 
!ara (Kilükal) demişti. devam ettiği müddet zarfında 0 Alınanyanın ötedeııberl her dev· 

Fakat (Haneti Şems)ia iktisap hiicnıye (Salihadclin)den başka hiç lete ~mat verip birk~~ z""."'n 
ettiği ifunler, (batın ilimleri)ne .lıir fert gimaemif-. inzinyı ihtiyar <>oara ill.tim~to~ verdıgı ~lum· 
aitti. Te onları iktisap etmek de, eden bn iki zatın yüzlerini hi.ç kim- dur. Dünku aJMns haberler• ara: 
berkesia karı değildi. Bn ilimlere se görmemiştir. "ında Alman. ~rop~~nda lllezareti 
intisap etme .. oıılarm .terin mana- ..... iki t· .. _ lld .. ~ • ...L... matbuat servıs.ı şefimn: 

.., .,. za , uu Dl ucı; &aoc.....,a, Alın T " ki ı...-
larını ve çetin rümmlarını kavra- 0 halyet höereslııic ve 0 inziva kö- ._ . anyanın . ur - yeye -•· 

b ·1 k · · ·· k• k 1 tecavüzkar nıyetlerı yoktur. şek-ya ı me ıçın çok yuksek ze a, ço şesinde ae yapmışlar?.. Menakip li d . dı lla 

liraya tenzil olunması ve belediye

nin kefaleti altında bunu 15 yılda 
ve bila faiz ödemesi hususunda 
mutabık kalmıştır. 

:&ki elektrik şirketi de, matlubu 

lJemiryol ların
da yeni tarife 

Anadoludan Avrupa
ya doğru nakli} , t 
tarifesi hazırlandı 

olan 200 bin liranın 100 bin liraya 
indirilip 3 yılda ödenmesine muva.. 
fakat etmiştir. Aksiyon sahibi olan 
Evkaf ta; alacağı bulunan 468 f 
bin 220 liralık hissesini 200 bin ll· 
.-a mukabilinde ve _bil.i faiz satma
ğa razı olmuştur. Meclis bu şekil
de anlaşmaları muvafık göıımüş
tür. 

Bilahare; Elektrik, Tramvay ve 
Tünel İdaresi memurlarına peşin 
ücret verilmesi hakkındaki teklif 
Kavanin Encümenine havale olun
muş ve Sarayburnu gazinosu civa.. 
rında afiş poligonu tesis olunması 
için istenilen arazinin Beden Ter· 
biyesi Genel Direktörüğüne kira
lanması hakkında makama salAhl
yet verilmesini talep eden tekli1 
te muvafık görülmüştür. 

Şehir Meclisi Cuma günü topla
nacaktır. 

Üniversiteliler 
için yurdlar 

Vali, medreselere 
derhal elektrik ve-

r .mesini bildirdi ince ""-'- h b--•- fevkin ki 1 b arahatl '-L n e bc)onatı var . Nanemo ..:r ru .. ve ........ nn - tap arı, unu s e -..... et- . .. 
de •e, manevi bir kudret ye kabi- uıiyorlar. Sadece: Ue .bu bahs• konnJllŞordıık da, us- ,Devlet Demiryollan İdaresi bir Vali ve B,elediye Reisı LCltll Rır-
liyete malik olmak gerekti.. [Hasreti (pir) Efendlınia:, daima tad. .. . •. Nisandan itibaren anahat istasyon- dar b= Universitelilerin ıkamet 

(Cenabı Mevli.ni) ise,"" güzide sema' n safa .,., söhbet Ye inziva dir-1'.ürk~r:1:'tu1lur le~ dı..egıl· !arından Avrupa istasyonlarına 'etmekte oldukları Fatih medr~se-
evsafa kiimilen malikti ffiç şüphe- ·· 1 b""t"" anı · Bıze o an tenııruıt uv- doğru eşya nakliyatına başlıyacak- Ginde tetkikat yapmı ştır. Muma-, · uzere o up, u un zam armı a- ili, - _,_ .. _ k - ha 
siz ki eğer isteseydi, zihir ilim.le- nın (yant Hazreti Şems)in didar :..d ~-u~y~ ~e te .:'tırcutde.Ü tır. Bunun için yeni bir tarife ha- ileyh gençlerin elektriksiz, lamba 
rinde oldugu· -'"i, batın ilimlerin- -fta h '-1 ıli.] e "CJIDlŞ u urun • zırlanrruştır. Bu tarifeye göre ana- veya mumla çalıştıklarını görerek 
de de en yüksek merte.belere eri- Diyorlar. ve soz ern~~-şo! e 1 • : • • hatta, Avrupa hattında demiryolu, buraya süratle elektrik getirilmesi. 

5~ ve gn rma asre7 e ı .. ı · · ·· l b"tirdi 

ııebilirdi. Fakat o; pederi (Sulta-ı Halbuki bu izah, .kifi. değildir. - İstedıgınıız .temına!a sah.ıh~. Haydarpaşa - Sirkeci arasında de- ni alilidarlara bildirmiş ve diğer 
nilliilema)nıa hayatında ,.;•d.iği İki bü" ,,.. ··t k' · ı b" j Almanyadan temınat degil, Turltl· niz yolu olmak üzere katedilecek ihtiyaçlanru ı!a temin etmi•tir . .-- y .... ve mu e amı zııtm ır . b · ti ·· --. 
Programı takip ettig-i gibi pederi- hal t · · .kö. • 'kiı ~enın u emnıye ne s.avgı muey. üç mesafe için bir tek hamule se-

' ve e ve ınzıva ıesıne çe - "de&i. · ıer· Diğer taraftan medreselerde ü-
nin yefatını müteakıp da, tevarüs dikten llODJ"ll, [Sema' _ eafa _ sob- yı ıs ıa. nedi tanzim edilecektir. . . !il 

nıversıte · er için tesis olunan 
ettiği medresede (üstat)lık maka- bet - didar ve &iiftar] gibi şeyler- ., Hamulenin Haydarpaşa - Sirkeci yurtlar hakkında çalışmak üzere 
ınuıa geçerek talebelerine tedris •n d- .. _L_ _._ ___ .,

1
etli b•· ·ı-•e m- v-dura arasında tiıbi olacağı bütün ime- il" . -.. .... eac-... - ~ -... n.-.... v ayetımiz Maarif, Sıhhat ve Na-

.lıalka va'zü nasihat vazifelerini ifa gul olmalarına hükmetmek wı111 lhtilıiuı h{~~e ve de.Diz nakHyalına şamil ba müdürlerinden mürekkep bir 
ı.ıe iktifa eylemişti. dır ki 0 da hiç şüphesiz ki, (Baz· o"""" ve dogru nakliyatta tatbik k . teşkil 

1 FakaL Ha:ueti Şems ile ilk te- t• ş )" bildi - · (ul" b't Bir firma Mürakabe Komisyonu- edilmek üzere maktu bir ücret ta- J omısyon ° unınuştur. 
reı em.sın gı um_u aı- .. . - Ş 

- dan "tiba · et der na ınııracaat ederek 4 - 5 liraya sag- cifesi hazırlanmıştır. Bu tarifenin ı ehrimizde bulunmakta olan Da-~as anın ı ren vaDy - na)yı (Cenabı Mevlini)ya öğret- ,__ .Lı.-L tabiJe " · . haber 
.lıal değiştL. Artık kendisinin (Ki- mesi olabilir. uuu ~y.......,,ı sa ceg.llll bir Nisandan ıtibaren meriyete gir. biliye Vekili F. Öztrak ta bu yurt-
lilk.al)den ibaret gördüğü • ziilıir (Harri) dağındaki _ da . _ vermış. • .. mesile Deniz nakliyetına ait şimdi- ların bir an evvel tesisi için dün a-
ilimleri birdenbire güziınden düşü- . -ını magara m Nanemolla bu haben gulenık o- ki tarife liiğvedilecektir. liıkadarlara emir verm~tir. . 

. . ıuvaya ,~en (Resulılllalı) Efen- '--duk . 
vererek, (Hazreti Şcms)in ilerı elim" herhalde d . Au t.an sonra. ---<>--
sürclüğü _ (ehli hal)e mahsus • bi- _ ız, . . or~ a ~ku ıle v_a- - Anlaşılan sağlam ayakkabı Hariçten ilk okul 
~ "!imi . t .. 1 .. t.enii. kit ~e.çırmemışlerdı. y...., bu tekil- 4 - S liraya .atılabiliyor. Dedi ve mı' tı'han•na aı'-nler 

Ekalliyet ve ecnebi okulları 
Müdürleri toplandı un ı erme emayu gos de ıtlkılf perd · • b'" ·· L" • ·~ 

(Hal ) ha , esıne urıınen _,. &özüne devam etti: 
vet yab yük ntlardan hiçbiri boı hayal -re •

1 
kk Hariçten ilkokul imtihanına Şehrimiz ekalliyet ve ecnebi o-

Eski ulemanın kanaatlerine gö- · ti. kl ctaıarU.: . kı - Fakat bunlar sag am aya a. girmek istiyenler için 3 ayda bir kulları müdür ve müdür muavinle-
re biitm ilimleri, zahir ilimleri gibi ıs ~ ara aza ve .Y- hılarla arası iyi ol.m.ı,yanlar tara· açılan •Diploma alına imtihanı• 1'ri dün Maarif Müdürlüğünde bir 

cdr' 1 d milerd -ruı· metli umanlar.llll heder etmemq- hndan beg-enilmiyor galiba!. Bu d"" C ·aıo·ıu 1 . . L--1 "- 1 m eııe er e, ca e ve gu - lerdi.. . . . • .. . . un ag g ıncı oa.u un._ ya- top antı yapmışlardır. Bu toplantı. 
tülü muhitlerde iktisap edilmea. (Cenabı Mevıanii), (Hazreti vazıafıyde~~1 ıhhtıkin ~1nlo;ınek •çın ~- pılıruştır. !da bu okulların ihtiyaçtan ve tedris 
Bu ilimlerle me !!111 ola.alam (Mi· . 11 egı ' emşen erı zamana a· Bu imtihana 50 ki•i girmiştir. işleri etrafında görüşülmuş·· ve o-" Şems) ile kapandığı bu hal.,et ha- tın ı.. · d' Dedi ""' 
si va) dan el çekmeleri, ve bir (hal- yatından bahsederken, şöıle buya- yare e ıcap e ıyor. • Levazım, muhaaebeye kulların mevcut kütüphanelerinde-
vet)e ııekilmeleri şarttlr. (Ebu Ali ruyor: lrL K. bağlandı ki Türkçe neşriyatı fazlalaştır-
Sina) Ye sair~ gibi, ~atın ilimlerin- {Pencere önündeki zerrelere Belediye levazım işleri müdür -

1
mak gayesile yeni yıl bütçelerine 

de de "::"'ayuz e~ı olan •~va~ 'bak. Havanın boşluğunda tak.lak Peynir miktarı teabit edildi \Uğünün badema hesap işleri mü- daha fazla tahsisat koymaları ka-
u.ıun muddet magaralarıla uızıva atarak ne hoş döııilyorlar (Y . düdüğüne merbut olarak çalışma.. rarlaştırılmıştır. 
bayab yaşadıklarına dair, birçok ~·· ediyorlar.)- Ku,~1 ' B.uzhanelerde buluna~ . beyaz 5ı kararlaştırılmıştır. Diğer taraf- Fabrikaların imal kudretleri 
rivayetler vardır. (Şems) elaııın (namaz)ı, .İfle böy". peynır ve ka~ar peynırlerımn mık· lan belediye modern bir levazım soruldu 

(Hazreti Şrıns) d• (Cenlbı Mey •arı mürakabe komisyonu tarafın. 1 t 
.., - le olur_ Her seher on.un huaurun- anbarı inşasını karar aş ınruştır. İktısat Vekaleti fabrikalarımızın 

lina)yı !rşat ettiği dakikatlaa i!i-lda bu seneler gihl (Daha ) dan tespit ettirilmiştir. Bundan Dünkü ihracatımu 
haren, ayni ,.,kilde hattket ettiler. ' t1111" .;onra bu malların satışları sıkı bir imal kudreti ve bu kudretin çlka· 
Ve derh~l ~alıet)e çelı:it•iler. (I) Bu Jlml bal) den m•ks•d. (Xa _ ıurette kontrol edilecektir. Müra· İsviçreye dün)80 bin liralık su. rılabileceği azami had ile fabrika-
Menakıp kıtaplanndan bımlut 'tlf ve keramet aahiplerinln kudretini kabe teşkilatı memurlan her gün •am ihraç edilmiştir. Bundan başka l.ann sermaye ve ham madde ihti.. 

lnı halvetin, {Cenabı Mevlini)a,. 'itade eden) i.llmdir. ,..,ıcsa, volrtiıe mek ~ehrimize ne miktar peynir geldi- muhtelif memleketlere 390 bin lira- yacı ve milı:darı hakkında İstanbul 
medresesinde ve yahut ikametgi-~ ekutulaa (llmübal) kitabı de- :lini ve bunların kimlere saWdığı· Wt ihracat muamelesi kaydedil· Milli Sanayi Birliğinden yeni bazı 
hında oldoğundaa ballsediyerlar. !!ildir. . . •l<lrı••· nı da tespit etmektedirler. Bu su- miş, bu meyanda Amerikaya balılı: lmal'.ımat isteıniştir. İstanbul sana· 
B kita.ı· · (S \ .... _ .... , Zer- (2) Ba milhim zat h_:- - 4 aruı ·etle seben•;• olarak yarattlmak lnrpıntıın ve ciğerleri, Macaristana yi erbabını bilhassa sermaye bu-
azı puır ıse, • aull9W.I• celince malO.mat vereceliz- ' . ı--:- n..-... edil al·'-- -•••- dar 

küb) [2] isminde bir ntıa lliere-' (3) Burada (yemek) yemek mAna -ıistenilecek hır buhrana karşı der - deri, Almanyaya tütün --, · wsunda istenen m w .... t ....;.,,.a 
<iade hal.eti i.latiywr ettikleriai sma<hr. ' hal tedbirler alınabilecektir. miştlr. ıebt14tir. 
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llJ~~~l<kY] 
Şimdi? 

Yazan: 
Prol. H. Şükrü Baban 

A ylardaaberi olacağı söY· 

lenip tebip edilip dut•'. 
Bıtlpristanın üçüıl• 

Pakta iltihak, ve bunu müteaW 
Alman ordalarııun nüfuz ve ;.tilill 

yeni tarife 10 buııün arta bir emrivakidir. sal
ya 90kaklannda, Yunan hndudıdl' 

Martta başhyor da, Türk hududunda, Karadeniz 5'' 

Yeni tramvay bilet Ucnıtleri hillerinde, Varnada, her taral!S 
tarifesinin 10 Marttan itibarea Cermen askerleri sililı ~ı. 
tatbikine geçilmesi kararlaftı- maktadır. 

TALEBE 
lçiN 

rılmıştlr. Hiir Fnıas1Z ajansının dlin ~ 
Bu yeni tarifenin bir hususi- diği bir telgrafta Alman - Bull" 

yeti de talebeler için şebeke · anlaşmasının bir senelik bir tarilıl 
tahdidahnın kaldırılmasıdır. olduğu bildiriliyordu. H~ 
Yani talebeler şimdi istedikleri halde Londra kaynağının ta hın•· 
yere kadar gidip gelebilecek- ninden daha ""ki bir zamandonb"' 
terdir. ri Sofya zimamdarları l\Iib••tf 

Aktarma biletler ve aylık a- müteveccih idiler. Nöyyı muabed"' 
bonman karnelerinin tatbik.ine ' sinin akdindenberi BulgaristoJ 
de 4 Nisanda baslanılacaktu. hO§la:ımadığı bu vesikayı yır~ 

""-===------""'"''"'""~=-=-=J için çare ve fırsat arıyordu. Geç<" 
· harbin mağ.lılbu olmak sıfatile SırJl 

Pamuk ipliği 
beyannameleri 

lar, Rumenler ve Yunanlılar IJııl' 
garlardan birtakım ara~i almışlal' 
.lı. Sofyadakiler her sabah siyB;I 
ııfnklarda ı:özlerini dolaştırar~ 

Ô 
.. •• . teesaiis eden yeni A vnıpa niza:r111ır 

numuzdekı Cumar - dan )'llni 1919 niummdan möştl!' 
lesi UÜnÜne kadar iki 4evletler arıyorlardı. Onları b'!' 

~ !naca clerhd iltihak etmek ve ı" 
verılmiş olacak kayet 1eSlerini gürlqtirmek ;sti· 

Mıntaka İ.ktısat Müdürlüğü pa.. yorlardı. Tesadüfen mağlup ı\': 
muk ipliği işlerile bil'umum pa- DlMDJ'• ile plip fakat müttefild~ 
muk ve dokuma trikotaj ve çorap tarafındıın ihanete uğradığına )ıs~ 
müesseselerinin ihtiyaçlarını tespit İtalya muahedeleriıı değiştiri.lJıı.,;ı 
etmeğe başlamıştır. Bu işle i§tiğal alemdarlığını yapıyorlardı. BuJg•· 
eden müesseseler doldurduktan bi- ristanın gönlü derhal bu zwur•l1 

rer beyannameyi Mıntaka lktısat kaydı. Bahusus iri Kral Üçüncü .1111' 
Müdürlüğüne vereceklerdir. Be- ris de İtal1a Kralı.aııı ~ile evltf' 
yanname müddeti ayın önümüzdeki mek fırsatuuı nail oldu. &11"' 
Cumartesi günü saat 13 te sona e- iki haneda:ı arasında aıhriyet •"'; 
recektir. şu esasen politikalarında mü•aJ' 

Bu beyannameler pamuk ipliği olan iki memleketi de ayııi .,il 
tevziatını tek elden idare edecek koydu. Cenubi Dobruca da,· asıı,,
olan Sümer Banka verilecek ve da lehine hallinde Mihverın ti~'. 
banka buna göre umumi ihtiyacı sek himay~ Sofyanın ibresi"' 
tespit ederek lüzumu kadar iplik ı Berline çe ird.i. Bir def.a parm~g.-ı 
hazırlıyacaktır. Mihver çarhına kaptuınca biiliil 

Bundan başi<a banka ardiyelerile avakibi ile ittifak ve aslu!ri i>&~ 
mağazalarda ve hususi eşhas elin- birbirini takip dti. Üçüzlü P• 11 

de bulunan pamuk ipliklerinin de iltihak eden devletler umumi)<ıJI 
birer beyanname ile Mürakabe Ko. Versay nizamının magdurlarıdıl· 
misyonuna bildirmesi alakadarlar- Macaristan, Slovaklar, Bulgari 1' 
dan istenilmiştir. Yalnız Romanya bnnclaa mihte>"

1 

a 
Banka 
deki 

ı mallar 
gibi görünürse de Jı.altlkat ı..Jıl' 
Bükreş ricali de Sovyetlcr BırUl' 
ile Macarların müşterek bücuıı" 
!arına uğrıyarak parçalandık~ 

ardiyelerin _ sonra memleketlerinin bakiyeS;ıı 
manifatura kurtarabilmek ümit ve az mile p 

olursa olsun Berlinin kııcaji•ıı• •· 
eşyası tesbit edildi tılınakta nisbi bir men aı: t unı~ır 

ank d . 1 , lar ve filhakika Alınanların oral'r B a ar ıye erinde bususı et- nV 
has tarafından muhafaza ettiril. da yerleşmesi Sovyet Rusya, ,,ı 

car, Bulgar tecavüz imkanlar . 
mekte olan ve piyasaya çıkarılmı- önlediği gibi, dahilde de kondıi~ 
yan mallar içinde 385 sandık Japon ıJ1il 

. tör General Antonesco kanlı ~ 
malı manıfatura mevcut olduğu iht'l'll - .. •-ar" •·![·· k b B.. 1 t ve ı a ere ragn1cn musLaA- ~-' 
" ura a e ı.ırosu memur arı ara· b" ·~-- k b"ld " ç·· k "" · ıır 
f da tesb ·t edilınişt" B ali ır ı....re ura ı ı. un u sı) ,; 
ın . ~ ı ır_ u .. m a- , bir diplomatın dediği gibi nıutl 
rın ı çınde çuval, yapağı, yun, de- b. ilim" d ,-.; ı .. _ ,_ 

1 
" ı~ 

· . ~ ır c5 u. •mun.1&un o aıııv 
rı vesaıre de bulundugu anlaşıl- .d. ' 
mıştır. Miirakabe komisyonu bu mıT.':'"~. d 

1919 
. JllJ• 

malların nevilerile maliyetleri ve ur ıye e n'.zamının. ~ 
iktarı hakkında hi 1 . d b" durlarından ve halla en bu) u r 

m sa p erın en ı. . d b" .. d. f' k .11• " 
rer beyanname isliyecek ve bun- rrın en ırıkalkı ı. a at mi ' ı. "ııı ııı'' 

. . . _ aanıız ve ınmamız a mı ı .. t. 
!arın pıyasaya çıkarılması ıçm lu- sakın . d'-. h d ti ld d<r<' 

mI d · 1 alın akt çız ıgı u u an e c e .. ~ 
zu u te bır er ac ır. t . ··ık le ·rw 

Hayvanları Ko
ruma faaliyeti 

mu maın u c r ia} ı&ına g1 ,ı 

Bil81ıare Boğazlara tam hiıkı.ı:ıı 1~1 
ve Hatayı da istirdat eyleıııc ı 
sulh ve miiLakere yolile b~~ 
şeyler istihsal edilebileceğin• ıJi 
tün dünyaya isbat ettik ve ~ 
İngiliz, Fransız matbuatı tar ı1' 

Cemiyetin bir ay- c1ım - bu son mtıaaDJJI haştaıP..s"""' 
h k mesaisi dıın evvel • Almanyaya bir ııiiP'· 

E D E B 1 R OM A N : 107 - -
ÇOBAN YILDIZl 

Ha;FVanları Koruma Cemi7etl aylık ne ve misal gibi gösterildik. . lf 
içtimamı 1aparalı: Şubat .,.,.a elde Boman,yadan sou.ra Bu~i* ı.t 
edilen neticeleri tetkik .,,ı.mı,ı;r. A:r- Dlll askeri işgal altıwı girmesı ;>' 
!ık :istattstiklere c3re 57 bo7van .,..ıı:- tün dünyayı alakadar ettiği :~ir 

1 

, - ta dum • N" · B ef di p -•-- ta tedavi edilmiş. dlter sekiz ""7vıın hassaten bizi yakından ilgik!O bilirim ... Pek hoyrat, nidan inaan- kafası ltızdı mı. 'cama an a.- - ıyazı ey en ... ek .......,.. b.utaneye alınarak hekıımı,, ahibl ta- . 
!ardır. tırır... gada duruyMsunuz... ratından terkolunan dokuz köpek ka • ~ekt~dir. • . . i)tl;JI * Nail Beyin sağına oturarak, san- Numan kaptan· onları takdim e- bul edilerek bunlardan beşi isleyenle- Şıındi ne olac"!'. Cılıan sıyas ;ıı' 

ilm" d k d d ke Sadi ' ,,,__ re verilıniıtfr. Fenni surette uyutul - matbuatmın agsıııda ancak bU !Pr 
Numan kaptanın davet ettiği beş cılanın~ gibi eğ· ış,. 0 

san o- er n, Y~ ~yn ayrı se'.."'11 v_e- m\li olan hayvanlar pmWdır: Sahip- vardır. Rumen ve Bulgar ord~ Jt' 

Yazaıı: Malıımıt YESAR/ 
arkadaşın ikisi genç, üçü orta yaş. !kuzlu hır Mercan tesbih çeken, tı.. rıyor, fakat hırı de tenezzül edip, !eri trafından iUlfı talep edilmiş 85 Alın k 1 . ardıP' '~ 
lı idi. Bir ev sahibi ciddiyetile mi- raşı uzam. ı.ş. çök .. ük .. avurtlu, sönük başile, gözüyle olsun, mukabele et- !kedi ile 35 köpek ve Beledi;rece toplat- ~l . an .~s .. er1 .~rPakınety •. ~ 

bak lı b d d . du N . · ıe c .... erı ve uçuz u a~" ııt· 
1 ta_._ "'ı<ri\rı sını dinleyen Macı"de hanım, usul. safirler'Jti Sadiy...,e birer birer tak- ış ırıne on u: mıyor . wnan kaptan, arkadaş- tırıhruş llB kedı ı 114 köpek. Sokak r'ıayet ed kl . uh 

Sadiye, kaş annı ça ·- '""- -, İ ndL B'-'- . . . . _ " köpeklerinden beşinin sahibi buluna _ ece erı m ı" 
ca Nl·gar· a 1.ı.ı •• t,; d.im etti.· · - Hazreti smail efe ·· u.un, lartna Sadıyen!n ·-·nı soylemege H tt• dd d b ı•• azarladı: ......._ . .. .. ~ rak kendilerine iade olunmuştur. Yino a ama eten e aşka yo.,.., 

. b. p k" _ Ali B- bptaa.. .. Adile saniy- es_ki bordro ka.tibl.. ·.Hani 0 da çe- bile luzum gormedı, Ali ka_pta_nın "··"•t a;rmda ba7vanlara suimuaıııfila rümelerine inıkan yoktur. ı.o .. ır - Nigar, sen gittikçe densız ır - e ı. deyiver, kıuhrma anne- _, k d kt t rnedir sasma be .,...... ır 
nı. •····- le Ali Reiz ... Bizim cemaatin ele- ır e en ye ış · yan.uıa. oturdu. Ayak ayak ustune fapan beş şahıs hakkında belediye nl- Nevyork ve sair meaıba)atJJI 

kız oluyorsun! .. Senin dediğin de- ~ . b~•••ı ... İhvan bir arada to~•····"k İsmailiın, .ensiz meclisin yüzü gül- attı· emreder gıl>i Sadiyeye· ıunatı.na tev:!ikan ceza zaptı tutturul • ıninl . k .. t ddır .. 
ğil, benim dediğim olacak. .. Elbet Sadi e Macıde ı. d.. ek -.,.- ...- b ' • uştur erı ço mu eza • .. ııJli 

Y ,anıma oner : mı, o riyaset eder. mez e.... .. .. -. Siz efendinu. 'z de, şöyle bir kL m -·-k· -·· L--··-u ve Be'-''- Yunanistan üzerine bir ]ıll~ .ır 
benim de bildığim var. _ Nemika hanıma gidelim di- . . K Alı 1 açık alınlı, dar !eri tf '~ - ~ ........,~ taJI""' 

N. • idd tın. ehem ,. ... günl" ec•a ~· V'" h ... _,_ etını· .

1 

Alı kaptan; kısa boylu, ş~an, oyu sıy goz u, . . , mu ağı btr dolaşsanız ... Ma- 1 ıt12amatma n.aaran bir vazife olduiu dan, Yug.,,,lavyayı boğmak ._.t' 
ıgar annesinin h. e e - ,ç ~ ·~ ~ --...~ ı t bo 1 b g l' ·k· 1 , ____ , b" 1aJJ 1 e IY . . . . . - yanakları damar damar kan otur.. omuz u, or a Y u esmer ır encı um nazı ane eridir ki bizler ha- kadar medeni ve U....... " ga7e o solunduğu gibi Çanakka ey .0Jr 

mıyet vermıyordu: yerdi. Bak, flllldİ ay.ak ı:tireyor... ht b 1 l h !' b" işaret ederek: fif tertip _.ı-.."a .... ı.y.,.~<ft? de- lbaırvanat himayesi meselesinin daimi ruzdan ve batta daha ilNİ iP aı' 
H f da . .. er A L--·- '-·-·-· L'- fiti muş, pı ı uru nu, op çe re ı ır Fı t c lll Al .. .. d ~.. ......... ---...... ourette göz önünde bulundumlmasını ,, " 

- a t.a hır gun g ıyorum, o ' UCüllll, ......uıu ~ eyen var_ adamdı. Kırçıl lr.a·ları kirli diş br- - r ına e ... gozun en eli. : asılal>Ilecdı: . rek Musul petrollerine ve ~·' 
~ün~ de miı;a!irlikte m.i geçirece- Ben bilmez miyim onu .•. Ben bu çaların.ı .andırıyor." boyalı bıyıkları- ,kibarı. .• Bu fırtınanın hiç mevsimi Sadiye, ancak ifitilir bir 9eSle e&- '.::'!.:" ıe:;::: yaptmlarak poı::.,~ veyş Kanalına kadar uz~yacal' 
gun · k~ naza gelemem... nın dipleri hafif beyaz görünüyor-ıyoktur. Bir kere aklına esmesin vap verdi: !1rez me•·kilerine talikine müsaade isten istiladan bahsedilınektedır. ıJ~~ 

Sadiye, ellerini kalçalar•na ko- Nıglr, o gün hiç lstemiyerelt, w.ı. yoksa, ortalık allak bullak olur ... - Peki! ımeoı karargir olmuştur. Yugoslavya politikaSlJ11D• u'fl 
yarak. Nig.fırın karşısmda durdu: :rıorla evden çıkmıştı Yolda lıl.aci- Numan kaptan; sıra, mevki gö- Cam, çerçeve, şoyle bir iniverdi mi, Sa~ 0 ana kadar pek çol< da· Cemiyet vaktı;rle serseri luı;rvanlann makalemde izah etmiye ça~ ı'il' 

- A!. .. Vallahi bu kızın huyu de hanıma: 1 
zeterek t~fsiliıt veriyordu; Ali kap- her taraf Lihzada tertemizdir. vetlerde," ziyafetlerde bulunınn• ı toı:>ladi ttın1:,"~!"~ Abu.<ıust ei- veçhile, faal bir mukav_e~• ~ 

de · - Ce buna · N ..,_. -'--"-'-'-' P ·· ·· d b li ...,, """ ve ~uu vruaıı- · t · k ' 1 de"ı1 ... r. ·•f ğışmı.ş... va cevap verı- ~ uman ~~ın """"1ını:nıu tanın yanında duran zayıf. uzun encerenin onun e, ir e · pan- ya kendi evinde, yahut gittiği mec. lc1aa ııetlrlerek al4kadar temizlik amele erınaı pe me mu . • r d• :':JI 
yor . .. Eskiden başın• eğer, chki, se ntanıyor muauıı Macide hanını? boylu, gene irisi btr Bahriye zabiti- talonunun cebinde, öbür elile bıyı- Jlslerde ber cins ve her şekilde er- sine dai!ıbrull oldıılu hal<ie ııon zaman- kü garbinde İtaly~, ~ı_ıııa 111 ~'"" 
anneciğim!• derdin ... Sana nıe ol- diye soniıı. ni gösterdi : ğını kekler görmüş, fakat Numan kap- !arda bu bayvanlann gene kıskaçlarla car ve Alman, şımalı ~ .-ı:.,:, 
eu böyle? Macide, ç.arşafmm pbwnı tu- - Hail Bey •.• Gördün mi. elen. ğuıı lnvıraralı: ~en, çatık kaş- tanm arb.daşlanna benziyen a- =: !!;;:'"';ı~rı"~ld: : ~unum ve Alınan, cenuord,,!P'J 
Kap•nın yanında. gözleri m fır ı.ralı: silkti: diyiL. Onun böyle efendi efendi ılı. iri kemikli bir zata bakarak ilA.. daml•ra hiç tes•düf etmemitli- - m•'l lcin ald olduilu -.... _. slıMle Bulp.r ve Alma':' 5MJ't-'1 

dönerek anne ile kızm aonna t;uı,,.. . 8-ıs!ııl durduAwu. lıie ladanm• Bir kere ve etti: (Dalwı -~ cıı.ıı. ı 1 b~o,Jenle ı.uı.. • -.ırtır. (Deva.mı 4 iiDCOI 
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iKDAM SAYFA-1 
---''E GÜNÜN '[ G . ., 
1 SiY Si•• ASKERij 1. U N ı; N E S E L E L E .R i 

J C M A L } Bır Ralg:ır gazct inde on lteı F k ı • l 
1 R d ki 

,mn; -;üıı önce şöyle bir suale rast. a at ngı tere ş . "ki 
ornanya a Al~nan orduları ~11t1Şt~ S J"' • .., ı..· aır anyan 1 Bayo.n 

b·ı h k Yunan hududunda •Ne yapalım? Almanların karşı· e anıge l '!f or - Son TdpJlf p.ıetesi ile İkdaa ecne 1 er a - !\8 ~ıkıp intihar 11\l edelim?. d .. d . uru bina içmde oldukları için. her 

] 

omanya'da 

Yunanlılara ait Ro-morkör ye mavna- Bulgaristana girmiş olan Alman Biz, bu suale burada CC\ ap Ver• u g o n . er m} • ıW gazetenin birJıiraden pek a ·n-
kında kararlar klt'alarıBulgar - Yunan hududuna 11_ak zahmetine katlanmıştık. Bu- k • d • ? ~. pynıu __ J'ok .ıibidlı. Meseli ua-

lar müsadere edildi --o-- varmışlar, Yunan hu.du~ askerle- ,iill, 5 Mart ıt41 deyiz ,e tarih yece m} l r • ~~·sın:- ust ~t~ İkda_mw )'UI 

1 fi" .. , . Bükre!ı, 4 (AA.) -Stefani a;ısn- H• b" b• _ dle birbirlerirun ellerıni sıluru§lac· ..uiprlan~ bi~ sava§ kabul etme- Y 
0

•\a.lar cl4n . birmde Nwunettı. 
' l a US}erı de şıddet- sı bildiriyor: 1 lÇ iT ecne l IDUSa- ,d.ır. Alman kıl'.alar, Yunan - _Bul .m 1stı1'.1"1lerıne veda ettıklerini ("' azan: N,1.zi..f. herkesı ~I.nı..deıı btı.l.l.ıl'-

lc bomb d d"ld. 1 Hül<İ1m~, ummnl ~nfaat dü.. ade olmadan emlak ine 1 gar hududu uzerınde Menlik VL ~3tletnU§ 1ıtılunuyor. Şimdi biz, Nizamettin Nazif Ju:p.,. aU .kıı~ .. .&n TelpJlftaı • 
ar ıman e l l lşüncesile Yunan tebaalı şahıslılrıı • Mustafapaşa ile bunların arasında .. nr ttnıp ~eklemek -ı:ahmetine kat. lN.ııcip Fazıl. ClllllllC gelı!mle .kııvp li.ğt;ındra, 4 (AA) - Resmi teb- :ait 37 nehlr mmorl<örü ile 26 mar- tasarruf .ed emı yecek bulunan_ daha iki stratejik ınevlm .attmı~caı;-1:°''" h_ildirerek Bulgar -- Mllr,t d~ıu:: .. ~:ıkat aa..a. ~ iki 

İngiliz tayyare- 1 

leri Kolonyaya 
hücum etti 

.. . nayı mlisadere etmiştir. Bükres, 4 (A..A.) - D..N.B. bilill- yerl.eşı:n;şlerdi.r. ,~ewıe ?''.le. ~ır sual tevcın et. aıllaa ...teme•eııi ~ -.ı._ pze eDUl lıiüüıı. '!nırıJ•n hir ara-"'~Uhım bir tayyare fÜQ511 sınaJ . - Menlik, Nevrepun l2 ıwome.trıe .nekten kendımızı alaa..amaktayı:ı:: 1 u.. ilodaplara ula......,,. :bu1ww- ya to_plJlıııp ıh 11' U2.llllca lıir .m.u-
""' nıe k 1 rıyar b N t • • · T---ı haWıe.le diiktiiler · .ı; ~ .' """ K"'-'" h"""' _ .. i ...,_ "''"" """ <"'4•odm •h•ındo Bolgu • Y•= >.ıodn· • • "' =· '· """"""'" ... · ""·. - . ~''."'.,,.... -

' ....... h>n .. o>şkb ·"" Kuçuk Haberler ........... .. _...,,_, ..... ·= "'!'°"''~ -·" ·----............ ,., ,.. bM- ........... u .... ~ .,.~..., -

1 

. n k_'.'s;f buhıtlar uçuş netiı:e- hiç bir ecnebi Romanyadaki emval trııma vadısme hiıkiın bir mevkı· ,ıruuş degıl mısınız?• lu..lalaJ>B?ra dap.nan Alman•- .:un J'lDe her .iki ,ı:azeieaia mensup. ,,;: ••'°""'"'" '"""-· . rt •"""""' ~""'' "'™'""m ı "'· "" voo;, ,.,., ·- •"" ,.m ... Art~ '""'• htt e.ı,... .""'- ,,.... .... ..,.. . • - an Son '""u•ı. ,.,,_ """" 
'd ,,,:. hodof •"'"' bomb.nfn,.m ' ~· - D~ - '"""'' °' . m,,..,,.,;ru olm-ın Olol~< ,,. omdo ,....,, oLld>" ""'""' ' ........ ,,,. B<Uri '" Bol .... "< ~ .. - ...... "''"'• hl< .......... dolm, •• ,> ... >= 
..;k ış ~e bilha_ssa Rhin nehrin.in yarclerl.B.111 il°. defa :Maltaya yakla§bk: lbi tasJıcrui wemiyecektir. Roman- Alman kıt'alarını Seliınik mınta a, •İn jure., bir müddet dnha de- .aLa~ı. süttae&.leriai -ı. pek ııdasıDJ1 -~ gen, ve. ~a)'cl -tık .Ioa~ lsahılınde bu·çok yangınlar çı- ~ ~!ildirı~ıştır. Hıçbır ııa yada bulunan bütün eenebileor elle- kası.na g<itiırecek en kısa y<>l.u ll!i .am etler gibi görünccc t1T. Fakat oıa.fııüllik .. ur.. Hem de biç......,. lııiı: J'JIA dı~ıldı. Iferdckdcı·, kcDıWcri-rı ınıştır y emış ır. kil t kt .. • , ___ , d . . • •afd ilik. ne ne ıstedıklerini .5 dulu o-•-

n·- · • Londra - Kraliyet bahriyesinde rinde bulunan esham ve tahvilM e me eoır. Yıne ~ar~ ıı an an ıtıbaren •tn facto• bir 
1 

.da N . . ~ · ...... r .. ;"' -m __ ,.,, - --,.,. '" m- u. Rw»ffi """'"'&<•> ® gfu> c "" '"""' "-'""" ,.,,.,'"''· ,......,. •••MI'"'""'· .. ...ı..ıw """" b.,ı,,,., .. d ı.. ";:' ''""' '"""""""' ..,,.,. l"ılı~ oııne ve Osten.de'de do.k.ları , Yeni Ze!":'da 1I1utrezcsi daha, talim çinde iktisad nezaretine 'oildirccck- Dandere markı.i Hulgar anızi.sıno Bulgarya, müstahkem ve gayri- Rodopla~a da~luda .ı..laşmak içi• 

1 

_ • B .ıı.n~ ~ıae • ccip: ınıları bombalamışlarrur. Bazı ldevrelermı ikmal etmek Uzeıe, geçen lerdir Ro ·ad huduttan 8 _ 10 kilometre uzakt. mü tahkem limanı.an il h r,clnııeouiJerdır 'üplıesiz. Bnnlar. . ~ ~ ckol.i, .arad gınız .ı.e-ınbalar Bent "varında tl hatta lıagiltere:r.e .ııclm.i,tir. Bı.ııılaıdan . man) a ya aımyan ec- ve K - . . - . e, ava lıovlar bıılıı l.llkl J;. .DUB, hır ellU"w.iz mi var·• llll')tır B t d : eı: . pa a- ıbir kısmı bahriyeye mensup tayya.ıe - nebiler de, bul duldarı yerlerdeki kt ~r;çay vadl.'iıne h'1klın bı. .neytluı!an, luşlalan •e triitüa I,;. • ıL.lem~ n an - ·lada. Ba)'Jınl.ardan hir' ,j.,..., lıala . res o arı yemden bom- !erde hizmet edeoekJerdıc. salahiyetli RlllIMm konsolosluk me-ı no aaa ır. Alıruınlar buralaı·· atejik .,,.ktalan ile kendini AJ-' .., . _.,..., hedcl olarak gi>steri- nirsiniz• De • ı ~ . h<>ie-
11 ""'•'•· ı,,.ı.n.?"""' moml• :V•- - -~•. """ ~ ._ mınlorn »>fi;o<<bey= .,~<· ;uı...,..,. &-• - "" . "'"' ,.. .... ....,,, <orl•I•'< ".'.' ~·"-Uso - _.,,;, ~ - h . erıı.e bulunan birçok tayyare agrısmaaıı m_uztarıb oldugu ıçm. b~ lerdir ~ına gıelmış ııtunmaklad , .anhariıın, ma&enleri Te {alorii<ata- ı:?Zw,ıtı >'ereıu.edenıe awtlaka ıı... . en .ı.ir = taşı rıca ede-

li danlarına da hücum edilmiştir prol<?laıl prograaı.Janm ıptal elıtırılllll · j ır. Bulgar - Yunan ud du üze i1e &baıtl l bı ::oze alacallarılır. c:ektLk de.-
.;,-• çok m~""'"" - ,:;; :::::::::";::!;;:,::-.::::::...~ "':: \,,,!• :~> "":',!',.;;:••" "'":"' ,;.o, """" ı..o~• ci=•""' . '..:. fu, ..,, '";;;,,."':"';;;~~ .: '> < ,.,,.... ,...,,,,_ ı.;,. ...,.... ,:;.'"':;:'"';t'~ •a'>•I< »-· ~·· netıceler elde edildiği görül· 1 madığını b~· 1 . ış ' ıınan ve aııonım j Muı.t.afapaşaya Alman kıi'.alarınır. · e ıınluw a B il< 1<; ıgı_ ':".1'

1 
öçia emir ~ midir! .Alın.... y. so u: 

ita ll§tilr. "Tayyarelerimizden biri • Nevyorlı: - İngiliz - Arner-. şı~lretler aym suretle beyıımıame 'getirilmesi ise Alman ~wııuı ', b" 41 e ~ :;" llgGbef:fa· y.ıı<la d<;rıüi.w.ü .11.Dd lııir .pz, Her- - Ke ...... - ta11: Ybalnttıştur. ""7YH bMtme ~ ı.-raya g&o. - vereceklerd1r. y.ıııuıu lwcı.ırnl< ın•ksadile i.ıah c . ,,e ır _rmn • • alını al- fuıi• AAkaıa ile lııir • . - Akw tafı! 
.._ tiçU§u yapan avcı tayyarelerl derilmek ıı.ere ilk uçaa ~taıae o~ Hiıafında hareket edenler hapis lunabilir. tıştır. BoJle •ır Balgaryayı, Sob- mad.ttuıı .. ·Wi. ~ı el- _ ıl.ff, clıı siniz, ı- t ..t.w.• 

•ransan . . . 85 000 dolar kıymetinde bır ta;ryar<111ll Vl! par.a ceza.sile çarpı.l.acakl.ardJr daymJtl ekıeriJeti• yartnki 1 YJ 

1 

·- 1° 1 ~ -9" ıianl ın şımalı~deki ·hava mey· saİ.ın ahnd~ını bildirırU;;lir. Ta~ • Bulgar h.udu.dunda Y.ıın.anL\il"JL. mki. .. .. 1 mı? Ve HiUcr soa nu.tkıındJI JOCre- un. _ lıir arına .. gece hucurnu ya:paralı bu ha:fla Detrc>it celhyork» -dan çılta- . ellerinde millıiın arızalı arazi. par ı .üA) af~ ~ .ııunyaun hnz n de İngiliz 2nılıırsa era)·JI h.iiww "" • - ~i(unıllah, taK' madı-'i;ı ~t!ı-dnşm.oıı tayy.a.reledni talı.. calolıo<. ("- aJ Prens Pot At~ya çalan vardır. Bıı arazide müstah , ~il 7ıu~ 11~~ lıeteıı: '-""C"gini söslcn·'~tL Bu söziiniilı .&e gı~ı_z•. biliy•Nı, fakat ~air deı;ıl 
ı._. - ışler veya hasara uğratmış· davet edTimemJf k.em mevkiler mevcuttur re cegıı 1 

.ve ıal a pr~llki 1 had:.SCler taı r' ııdaıı teıu;• 4ldij.imısılliz! ~- • imparatoru. Ma•eıanka · ulgar ncs.Uerıne nt>ıl affettitt· . ., .,,_,_ .a . "'<ltL - _ _ _ . T~ 4 (AA.I - - b>ld> Seöo<ğo. ro möh'm 101 V...W ,........., ·~•dl• .... -<ı.. '"°'.ın• """ •b<0k :""'~' ..,_. = ~ - --· 
Lo irEREYE HOCUMLAR ile gonl§tü lrildıgme gore, Harıcıye Nazın Wıkametıdir_ Fak.at bu Yoı,g<ıilav ,-iz. İngiltere, çarpışmak JÇU1 lıı&iliz a- . ~ ı.aı~ "' raı.-tlt pe-

fet ndra 4 _A.A.j - Dalı.ili Enuli • Bedin. 4 (A.A..) - Ste{ani: M:atsuoka dün sarayda imparator yadan geçmektedir. Bn itibara Yı.; Yalwz h _ fahJar _ u~an. Alınaıı erdıılarlDJI diledik· *'" ıpıl bug~ dil<ilett elan 
i> nezare~ınin tebliği: ~ Saliihiyetter mehafil, Stokholm.. i tarafından kabul edilmiştir. gos!av bitaraflığl ibliil edilmedik- .,.k.ıı li ~k: :e .:-

1 ~~~n 1".~' gı.bi boyöl_çüşelN.lec.ek bir 4Wl11 ı~•r ~rna, Stz . ırıimJI tı e-
ce ~~&IYJ'6alıya bağlıyan ge - ıl.a mt.iF eden Raft.oııbla<let ga:r.e- Nazır son diplomatik müzakere.! çe Almanlar içın bu_yoldan ıstiiadc uç ~ !"k::ı z çocugu, bJr hıır· g()lıderecek nu1 'lidıer Jumallllt1 nca ...tiy.-..z. 11ın ... -.ınaa hJlva l.aaliyeü bü,W. Lesi tarabndall verilen we Yugos- 1 leri İ.mparatı:ıra mm etınlş ve İm- 1 imkiinı yoktur. • }" b~e -~ ,1L ~~-a~ı BuJ&arya Bütün bu sualler ya birı..- _, Zavallı • 'ttip, bu tekrf ··• şı-, ---.yast , ı ;uı 11' uıuuar gLUı gostettrek ge-ı ' ~ ....ıa ~ 1ıiçiti - · 
l.!s•da a olmamıştır. Cennbi Gal· ılavya aıôi saltanatı Prens Paul un para tor tarafından sorulan müte- S l • k _b. . Jıall< . ğııılar ahla~ sonra yalııı1 bir iki gün içinde ha· 'Oııık : ' r 'i"" -)Jı. ~ •• llık._bır şehir ilııerine bombalar ı\l.ınan hük&ne!tinin da,....ti üzerine e.ddit suallere cevap verm;!<tlr. l ovyel erın te Zl l el.ık ı., ".; 1' mı . . .,. diselerden mutlakıl bir cenp al.mı- 7 ~ç. ba~a rm " da-~~ ve bir kaç yangın çıkmışsa ,.-alanda Alınanyaya gitkceğine da- Domei ajansına göre, bu haber Alman kıt'alar nın Bul ı.ıı. an.ı ,.,~ ~~:"• ~·. lı~umıık •:::>.~lar- ya mahkl\mdurlar --L~..., ıçerlemedi <k~i1; fa at 

""'1 sabah ilk ti . d 1 h b . tek . tm ktedir ··-' b" _,.... ...._nı~ . b" .....; "'"' muraı ı.r ta.-ır ....._rak • ........,t, ı.. 11·.ıı et ~-'--~p . .. ının saa enn e lr o an a erı zıp e e . <ımww ır .......,.a uyandırmıştır. o;u•~rinin SoV)·ct.leri.n tiMi ıhı ill 'd tı Ua L•b-L• Arnav11tlukta erı...ı.. •• JıarL-L- ıne ~ '""' ~-sı sond"" ··ı ··şı- k ..... a_.ı__n ...,.. .ı.o.& Buipr)'a71 ~ ....,...,.. luıca '51IStu ve biru L-•-ı-r- ,,_ uru mu ur. - 'vu ubul<luğu hakkında Bul!!af" g& ... -~ - --"·- .. Yunan millelı,' ı..,-•'-' · --'--•-- """'"""'· oım-
1 

_ b ;w..w.ur~ vurtıp MU&antıtıe u· 11.U.i.»Dl .&n\.......W nr: 
1ta.ı a • Der ıreno 1cnı ha,.atta bir mucize loül!T.r- ••••1111! r.etelerı~de yapılan nc~riyat ve Al· rüklcmişlerdir. Ölılilnu~..ı.iı vurın:ık isltycnlerle de lııurhi ka· . . 

Y D amelesı .Aıı.nyaya BU m U C İz eyi•• man kıt alarmın girmelcrıne mu· Bw hul dınek!en reki.nmiyeu.k.tir.. Hi - Affıetle..,.ınrz muhterem b:ı-...:..ı • afaka garyaJ'L • ç ymılar b · lı · · · d • z·· . g .. IJ'OI' ~ A ~ s v' t ettikleri.ne dair Bulgar biı SwleUerin i . ·-. .. fÜ_phesiz bu, tarilıia en :aisbetl:iz . • ~. iŞ cnım ı~ım . eg 1; 

... ""°' < (A.A.I - tw,_.. o · "? ~ İnemasının ""'''""" """"'""'' """"' .. p "'""<• •'" " .ı. '"'"" mobu.-.< "" ~· •• "'C" "· hn. "'°"'°'"" 
"'- Popolo d'İtalia gazetesi Al - KARNAVAL MÖNASEBETİLE siıbı rm BAZ'El ADJGI ~erıne Sovyel hiıkumet.nın verciıg •Alımm111 yukarı Twııa lııa\'Ull- kat dalıa nisbrtsizl t• -'-j" ... ıçıae, takvimlenn arkasına beyit-..... ııy "'~ • u lı:ü" l ~ · •· "!i ıre<ea ır • ._ 1 h ·1 · ı $!) anın Alman harp sanayii için • cesmı eevabı blriuci sayüım.z.da o . ım "mu ''""• 11"" • sırıı. aşa- mil~ onluk İtalya ile harbi perva· er ~an arcıa em şaır ere ~·&•-
~demir sanayii amelesi al - I' § A~ n u DA e 'l IE" •1ru,~ı...... •'"':''"............ ~~'"""'"'""rn''~'""Y•· "''~·- . . . ltaı arz~s~nd? ~lduğunu yazıyor. ! t:::) 16 o;;;;. 1 An~ıidlğma göre, Alınan .as Demışt.m. Çeluı_don~Dl k nanirtan, Abnanyanın tehditleri 'h:ary~~ o~~ı sela"'.etlei~. ~!t~ ~b~an ı_ş~ılerırun Almanyaya gi- 1 kerlerinin Bulganstana gi.rmeleı: ~ bırakıln:ı.asile Leh tam kat- lı.11r!Jısm4a da cesaretini lm ·betme- ! ' ~ıza~~- şnr ve ş~ır t_elak~.sı-tilt~smı temi~ için. İ!.alyan fab- I lllmjııde ba ea-. ak,...,.. cöreeelalnh. Sovyetlerıı sempati besleyen Bul- \etmek yolımu bulan ~manyaya diğ\ ~n blı kat aaba yü'kselece\:- ne daır ku~k ve b:ızm hır nt.sal! 

6 h da mesaı saatı 8 den 12 yel 1 gar muhitlerıııae cnaı~e ile kar~. R "!'~ karannıtlıo ten· tir. • O.rma11 Cesıal K.aypı 
rıı...aftaıık mesai saati 72 ye Çlka - l•nm•ıı, i.okat bun.o taraftar ol.anlaJ ,.,.,..":rı'.P 'l'un~- ~~ ı l"a1rat tngHtere Sdilnile bir orclu 
~tır. B u MELEK s· d Alınaıı l<.t'a.larırun SDv;·~LJ&iıl tas. ırenniflL. Bulgar"la•m 

15
üklal ... ~ndermiyecck midir? AKŞAM ınemasın a vibi ile roem~l<et.. atın~ olduğa· bürriyet sahibi olmak asaletW ma- Nizamettin NAztF p o L s 

ıu. .. ıer U"MJDda b" ---• j kt ır~&-
lt e ·• Fev~ra.n halinde bir Vol
.:::-·· Tehlike karşısında 1™)ı • j 
rl!kı ...ıı.ı h&yvaabr ..., giııtıen- ' 
A•-~ balta Chwwwaiıf Onm!IL. 1 
--... ararımda :ııe,.ac "bir n.- 1 ~...._ ______ ı 

rtlcı sabnclcrin. ı 

;.a-;ım 
1 

Sinemas•nda 

Yalııa l>İİIİİk Cilm'erde rol alan nn söyliyerek bu endqıcleri i>:aley• -"" 

J 
E AN ETTE IVI A C DO AL D çaı~-mışlardır. Gerek Bulgaristan· ( ~ Evlat de İgıv 

0

0 
dan, gerek Mihv. er kaynaklarınd:ı.r 1 M A H K E M E L E R 1) E 

ve yayılan bu kabil haberler üzerine d b"" } } 
N E LS o D y dir ki ~vyetler hükümeti vaziyet• B l e oy e o ur 

izaha ve hadisenin kcn<l.i tasvibı 1·r zava 1 Po onya 1 ta.rafn:wıa.n ftM'\a. edftmı ... ·-ris Q AŞJL _ .USİKİ ve! tmı;Ll..tıı;: ş:.ıı.eserL llevukubulrnadığnı" ritı.e lüzım sküdar da J::ir ÇOCUk 

A y D O G A E :,:~:: ::~::z~:" :..;: na } k d } ? babasını bacağından 
IVJılıtq<Jıı. Jni..-nlô s... taıai - :: :u~~:~~ !::ı:,,:!ğça~-~ğı ı an ırı mış. yaraladı 

edee:'ktlr. -, - ,.,.. OMiiclaıııl.a Tabaldar mahallesin-

liliıııerllecıelı: olan düny&Qlll 3 4IİI 
~Süper filmi 

DİKJt.AT: Bu akşam için Loca ve uu ~>rafı koltuklar ı.almamıŞlu. Uülea.k.ip bir kPTe daha anlaşılmış bulun· 5000 de aluran TGSya!ı amel., Rtet"p ~er •çln bftetter ı.uaıı-=.:b~~~6 .... ;:5:~-liSJ----·· maktıdır. M. K. Lirete bir sahte Pasaport ~=an:;::,uı:.a!:~:;:i;ü~:~ 
1-----------------------'-- alan biçarenin acıklı halı" JL11uyet. Sa.a.bha.ttin, habası. Receı!İ l :fi Hl>& SEA: ."TA DOLU Ol.ARA][ sağ .bacağından yaralatTUştır. Ya-, 1 Sahte pasaportla memleketi.miu 1 .Mahkeme. mazııuııwı ·-ben ralı Rettbin -şikayeh ürerme Sa-

ftlııo\ode cöne
~ ltoU-· 

~ Jııa1cJıO ..,.11a ,.örınben bir colı: tunseıer tal"afmftan vıılli olan miiWt öwlııe ~irdiği jdıliasile Adl~:reye <rerilen. rakılınasma ve avukata v.ııatasd; bahattin ;yakalanarak Üsküdar ad-

Ki z I DUNYAŞ 
/Polonya muhacirll!riııden Helman müdafaasını yapmas.ı.na karar _ Uyesine vecilm.İj, rMecin müdava.. 

KA oğlu Leynçi'nin mevkuf olarak mu mi~, muhakemeyi başka gün v~r _ .tı y.ap~ır. 
hakemP.Sine .asliye altıncı ceza mah- nlrnıışta. e 

1 Açıkgöz kasap yal·ayı 
F t L M 1 kemesinde dün ba1ı:ı1mışıır. A . akb ele .-erdi 

Tercümanla dinlenilen mııznun, ynıyat m uzlannı p ıh: v.·_,,,_ ARAB'ACINI 
ÇENBERLiT AŞ SINEMASJNDA ...--., . . lmn tahrif etmöş? ,,.;;":;,~:.,:;,;::;:_~ 

- Caıı:oede ~da tibiyeti· Belediy,e Sıhhat 1§leri Jıtlldür- ~zeci Temanın ~arlair. bir ı..,_ 

...., .. ı...._ ri&"iina c----·11 Şubat Sah gününe kadar gösterileeektir-----=•ı~e ~~-~bir _pasaııart ~ ıüğünde memur ve 1sıruaı cadde- fesi aıtııma 3tl gram ağ1Thğında ~ istedim. Biri• beni~ sınde Dedeyan apartımanında otu- '.kaba 1tiğıt .s1luştırdığı ve bu su-
laıda L .a...tn~ ~dııi. Be- raa Meı:nırlah ~!~ mU\lııdil .r~ e1 ve seme tart.arkı!n heı: eie-

s 
üyi{k tanru roman: 

39 
.. tl"~ncii Seli.mm katlinde katille- lerini de elde ebnişlerdı_ Rı!r biri n1 dışarıda bırakıp kendısı konso- bonolanna ait _._. _ .......... 1 rimle otuzar gr.aa· eksik _,..,_ .. 

lOLA.LANE 
JAMES GRAIG 

1 
•• d ? ·ı 1 go-sıeren on kad · b" lti -L:L: l .;Tdi" ...... ı.ıa saat ka. - . -,~,- m ......... z arı _ ·1.m·· ıgıı U t A • N ı Qld.. ••ı .. re yo m ve eanye ırer mev ..,...,. olnxıflardı.. osun 7amna ,.,-- • ":"'.:" - - uzerınde tahrifat yaptığı Jd.diasile !ıO"i uş, Tmna yakalanarak hak· 

_ an Z1Z aSI · UfU U • 
1 

dabi kayıklara konuhıp Kızkulesi Rusçuk yaranından R . ~ dar ka1dı1<tan sonra ışımm oldugu- adliyeye verilmiştir İdd" .. lnnda takibata geçilmiştir 
=. ..,. I 8 açığında boğularak denize atı1dtlar. di bir hamlede ve""· ımmlu • t" ma söyledi. İki gün sonra da. tı* Yan"" mu-.. adilı" o;a ~!ya f.~:.;• • · ..... - - azan:M. Sami n.araye ·~ .o ~ 1 - J - u ,, n uıemuUll a :rı,__ Erıe&i gön on yedi bostancı daha üste de kaptanl ~rya ta . olwa~ ka isimle bir pasaport getirıp bana mübadeleden ü . _ _ 

beY"tn"""1"1Ya_ çıkm.1 jhut Hem ağa, 1!°5'<üdan!.a... Boe- kesildi. ınıqtıı.. 7Ja yerdi. Sorduğurıı zaman da, tabi- kul ·~ 1ı· ç parça gayrlmen- * Ferikoyun:ie oturan vatman 

~ "ta..tce, cümlesi bir andıı. emri. ta.ne. Muı;ta!a, Soğukçe~e Yeni- Hemen her gün beş 
011 

kelle ke- Mawmlarııı ew...ıa Ram" Vıet det!işti.rdiğlın için ismimin de 2BD5
1 lin.ır arsa Terihni.ş, bu emval Ce:nal Uyanık K.araJWyıien geçcr-~ılıttla,.. ettiler. ve sara~dJln .dıfarl 19Pci oc.ağınd.a yJikJIJandUar- Mira- silivccdu. t)ri\rü Selimin soranrile 1 t İs1anb lda ' n: P81B değişmesi lazım geldiğini söyledL _ ~- karşı~~ tutulmuş, ala· ken şoför Salamoaun iciaresiorieki ~IİJ.. IC<!J>d.W ~ $ilAlılaruu çı- bor Kör :Mehmet ie t.uJ:uldıı. ' t ~ lı .. - 0 muş u. u ne kadar dişe u pm;aorta " bu muameleye mu· d~ . utebakUi de n.ak_ den ö • 2610 mttnarah otomo"11 .;arparalı: 

1" "~" balık ınücevhera ını a p kaçmış olan ha- dokıuıacak ve Masonları "·~·'•y.:a- ennıi§1.ir Mem"··'- 1 ba . 

0 

aı.~ . Dariis:saa-.deağası .ou=Cllll - b"".t malı E ak 
1 

·~.-- kabil benden 5000 liret aldılar. · ......, aynıyat -1<- "" cagından yaralamış, Ccma1ın 
"". """.'".~l. d_eki palam!ı,, ti~ hanede. Fıt!Uah baba biima7Wl ha. z.iııe )ret " a·• u1 be $elim, c u ema varsa he rbiri taşralara buzlan Ü2erinde tahrifler Y--" tedavisi yapılmış, ~!ör _yakalan-it..~'-" , ad Mclun t Davut-"· Say.a oca"-"•n •-- süriilmüftü.. Buraya gellııc.e Yenişehir oteline kf'nn;c· . ~oo• 1 ,_,...- _,..,... ()~): ıgaı:ı o duğu cihet.le ç.ı- ricirule, Nezir ile Mir~ _ _ .. e . ~ _ _6 --: ,.... bıdim. Otel kapıcısı Esat elimdeki ~ ını ,....,.. ira .alacJı lclı g/M;ter- ....._. · 
d . l llt~ğıın Padişaha arzelti. vt!Sır katibi Arif alay 1<~ onun- !im alay köşkünde idam o. . S-ıra, -Bektaşlyan °':a~_~n~ _şelm.iş- pasaortun ı;ahte oiduğunu, beş lira m.ış, ooter de. bu al.acağmıa .2664 ~ Kumkıq:ıııda Çifte~er cad-

tı.all"es;he at vererek Hıricai Şerif d.~. AvadaA bo~ıır•SJ deli MDsta- lundu. tı Oc.agın muhasebesi goriı1uy.onlu b be rece'"~' .. lirasını Haçadur adında biri.sine desinde Ötnerin il nnmaralı fınmn 
u, g tn .

1 
Ocağı b" Yah d" be . · ft!!rmezsem a r ve 6

uu soy- t ·mlıl< da ~ -
it._ le lt ' 

1 

tt. Alemdar, her ih- fa, hadım ağalarm~an _ Ce.-he! ı e Birl<aç gün içinde be.ş yüze ya1ruı t . n . ır u. 1 . zırg,iıu vud.ı. Ledi. Beş lira venlim .Bımdan sonra e etmiş, iakat, Haçadıır .fÜp. ça ışan 50 yaşında Hacı Al:ıdul-~ elindeki palayı 
9

• Anheır aga yah koşku harıcınde, kelle kesildi. Bunlar içinde aranılıp . smı delı Çelboıı idi. Bu, para~. da, avukat Şörunan'a müracaat helenerek il>barda bıılııırmııştur. lalı Sail fırında bi.r~nbire düşerek liırk . Şeyhiilillim Atnll•h ettDdi Kı- ta bir türliı bulunam.ıyan klise Mu- ıstikra~ ya~. Ocak hem~ bu-lderek bu işi düzeltmesini rica ~ Memduh, dün, mahkemedı!: ölmüş, yapılan mıra ede kallı 
~:sııu ba~ Şerif dairesinden sonra zanlığa Rumeli Kazaskeri Muhtar sapa= idi.. nun elınde i..ı:l.i Çe1bonun kafuı Ak sek'tes"ndeTı fild""-·· ı ve ıat · ' , •- çeıµııesi önünde kesildi 8 tim. Polonya sefl.M!tine verilmek - A~ maimuzlan iiEeıhıde * Eyüp' .. t 

0 

ugu an.aşılmıştı... 
t' ~ti Az •cra olundu.. Alemdar, efendi ile istanbul Kadısı Murat Nihayet kiiıııe Kusa paşa bulundu, . . . . . · 1 Uezere bir istida hazırlayordıık. Bu faPllacak tahrifler hiç :tıir ifa- : oturan Tahsın Dd• -r-
,f efı:ıd. anı oldıı. Şeybülislim A- zad<! dalıi birer mahalle... _Yenıçerılerın ilerı ~lenteribirer, ııralı" Eut benden tekrar nara ıs-· de etmeı:. An-" '-=, b~ mşeya ...... u·•- dar cad_desın_ den_ gererken s r r 
S l l'erJnd ,_,_ ne kadar emvali, para:M, mikıevhe- b k tl 1 . j .., r- ~ """ ·~ "" ~ Ah d • t,ı·. utan ıMaı:ııne kaldı. KayıııaMm.ı sabık il~- pa- ırer :- 0 undu. llogu yamakları tedi. Vermeyince ihbar etti. Geçen tar üııerinde de tahrif ya de- me ın ıdares.ınde.ki 4113 Dwna. ~ udun ilk emri ,p.ı. flUWl dahi haslıın, icat ve !"u.ka- -:- v.a.-sa alındı ve .kelleli Ul,'W'Ul- o_cağı lii~olu.ndu. Bu ıdamlar, ne· ı•yın b.,.mcl günü yakalııdılar ve ğilim. Uzun .amiındır :~ . calı kamyon çarparak sol bacağın-

de ti - .. taaları ret:~ Filbeye nefyedildiler. filer, sahiler.. lstanbulu .sükfuı i- altınC1 günü tevkif edildim. ırııparchl<. Benim bonol iŞ dan yaralımı1ş, yaralı tedav; a t•na b~b•t ..,.';'. '"""' b<,,.,..,,.,., ,.,,.,.. _...._ "'"'"""m _..., """"''M -m,. ?"'" b• . .-,ı.. •~ ... m. doli· ........, - ,....,;....,., >d· -., .......... K.......,:.~.::::; •hnm•" ,ınö<y•h••='" 
1

ne göt"" f~ v., Bostancibaşı. mah adam)8nndaıı aJde k;a!ned başısı 'flrmişlerdi. Kelleler uçmuş, dev- ge gımııştı. diasını serdederek Leynçl'nin ceza- vardu-. Buıoa mukabil emn d., keıı.- ~ Fatıhte Çavdarhamza mahal-~ı:ı, u';u:rnesi.. Abdurrahman, kahveci başı Süley- Jeti ele almışlardı. K~ ~ Tarıhi Cevdte, 0 iüıılı:ii hali fÖY-\laııdınlmasuu ve verilecek ceza disinıe ipot<!ldid.ir, dem~. lesinde fZU't baba 90kağında 9 nu-
' ~bat !!!ine baş çuhııdar !'et. ınan. tebdil l111eelıiıl Bağd:atiı lucı l~ann koı:aklanm, sara,!ımnı, le tıılvir ~: müddetini mevi<ıııf olarak doldlll'- "Mo"h'--a . marada oturan Feni Gülere ".ü-

li§ta ... Hazine vekili lıla- Ali dahi utloi
11

ndular. l.miice<>h•erlrriııl. halayık ve carire- • (Dıüa-1 dııtıJıldaıı tehlqeatni ~ ~':--"' HaçadurıUl ~ ela.. leymanm -arabası çarpmış, yarala· L....- ... ---~·--- . ru ~™kar.ar mmııijlir ırııştrr. 



• ! K D A M 
!".\l'F A _ _:";---------------

Çörçil Japon) 
(Bat tuab 1 inci savfııda) 

Sovyetler Yunanlılar İürkler lakayd 
kalamaz 

Sovyet Rusya
nm sesi serttir elçisini kabul etti . (B~f tarab linci sayfada) 

\Sır John Dili Kahırede bu husu•ta al· blı tebliğata cevaben, SoV'Jetler Bir -
(Baş tarafı 1 lııci sa:rfada) (Bap ı inci aayfada) Londra, 4 (A.A.) - Reuter ajan- lcW<lan _kat'! malılmat ile Anı.araya gi- lieı billr.ümel.i, qağıdakJ leblijaltıı bu-

ıaıı n.ih et 81 bildiriyor: lderelt lngillı projelerinin ne. olduğunu lunmıı&ı l!izumlu addeder: 
""'"tınln i.rtlk ft'! ay 'ftl'eıl Jimiıı.la değiıpniş olnı.asma rağmen Ch hill b .. '-•• Ul tte açıkça söyU..,ebllmiı;ler ve Türltlere en ı _ Sovyetıer Blrllii hlllrılmell, Bul 
bir ttmz olan gamalı haçlı bayrak- Çarlar Buayaııuun coğrafi miraap· urc .. .. ugun .. "': ve. e lrısa blr müddet içinde incillerenln barp .car hilkılmetinln bu meselede Jıattı ha-
lar mıll•nmektadır. . Japon buyuk elçıııı Şıgemıtsu'yu malzemesi itibarile vesair telüllerde rektrinin doğrulutu haklı:ında ııörllf • 
Reıım1 Türlı: ricali başlıca mese- ••da. Bu tesadüf, elbette Moskova- kabul etmiştir lyapabilecetı yardımı bugüne kadar ol· melerıne işbrolt elmemelr.14'dir. Çiınltil 

lenin Yıınantstan için olduğu kadar da feu lıir tesir lc:ra edecek ve Bu görii§menin sdir tarabndan 'dutwıdan daha vttıh bır tarzda izah bu battı hareket, Bulpr hilkılmetJn.ln 
'I n..M..e <..;_ de miibim olan E- de Sovyetlc:r Birli.Cinin aiyasetini !da- vaki israr üzerine vuku bulduğu tdebllmlşlercllr. Bö;rlece TUrltler, bil • •~dan m'"'.tatd.l olarak ınıllıQn 
~ -:r ......, .,- . . . . . . .. .. hasısa Ege sahillerine teveeeüh edeeelı takviye.ıne değil fakat harp ııabasının 

Gizi sahillerine karşı yapılan teh- re edenlerin infıahnı arttıracak bildlrılmekte ıse de goruşıneler hak tehdit takdirinde sava:;a atabileceği genişlemesine ve Bulgarı.ı.anm hube 
iide müttdiilerin ne auretle mu- mahiyettedir. Bu harbe karışma- kında ilşaatta bulunulmamıştır. kuvvetlerin .. rib bir bila:ı~osunu ya • sürüklenmesine sebebiyet verir. 
bbe:Hı edeceğınl öğrHlJilek olduğu· mıya &arar vermiş görünen Sov- Bu görüşme, başvekil ile Japon bil· ı l>ıle.'ek bir vazıyetıe bulunınu.5lar - 2 - Sulh siyasetıne .. dilt bulunan 
nu s6yiemektedir. Bütün cesaret- yeller Bızlili, bu kaı-arLDa rağme.ıı, yük elçisi arasında onbeş gün zıır- dır. Bu pr11ar altındadır ki Eden ve SovyeUer Birliti bilkılmeü, bu sebep-
ierine rağmen Yunanlılar bu kadar ı<eudi emniyet aaha!arUWl Ü· fında vuku bulan ikinci eörüşme- ceneral Dill Ankarayı ziyaretten son • ta.' dola:rı, Buiııar billdlmetlne, buııün· 

· d . . • . eıı m . · ra ve büt.iln stratejik lmk~ ait ku sıyasetlnln tatbiki hnsısımd• hiç 
eenif bir cephede tutunmağı ümı lıiıwn.ını teşk,il eden Boğazlar mm- dir. lmauımatı bala olarak Atlnaya ıı•tmi§ _ bir müzaherette bulunamıu. 

1
· 

edemezlerdi Bunun içindir ki Türk ıaıu........, Almanyawn &'Jıtikçe yak- ı lerdir. .SOvyeUer Blr!Jğl bülctlmell, l>Hh...,. · 
!er lı:ıendi emniyet sahalanna karşı ıa,tıtuu ve Kacade.ııizın kapıları- ngı'lı'z - Bulgar iİmiLiz lllATBUATI NE DİYOR? .Sovyetler Blrllgl hWW:meliWn haklkl 
vapılacak bir tebdid lı:arpsmda IA- na doğru yürüdü- · .. kı. hattı hareketlnı tamamıle yanlış bir 
k d 1ı:a1aıru-- .. ·--~· alenen söy ~'- . &'UDU corme . Londra 4 (A.A.) - Röyler: Tlmes landa gösteren şayiaların Buicar ııa.ıe-
ay ~--- • ....-. Moskova, elbette 'buna mem- (Ba§ tarafı 1. mel sayfadı) ıazetesi Atına ııeyahatinln de semereli telerinde serbestçe inti•r eımetr.te ol -lemelı:tedirler. Salı günü Eğe deni- • 

elne k•,.. yapılan tehdid henüz oun ve razı olamazdı. Bu memnu- mümkün görülmektedir. Bu müna- oJBcağma de!Alet eden sebepleri bulun- 1 ması dolayısile, bu beyanatı yapmajı 
-..- n.iyelsizliğini sert hir liaan1a izhu sebaLn kat'lDl zaruri olarak harp duiunu yazmakta ve şöyle demektedir: llüzumlu bulmuıtur. 

yaldaşDllf bulunduğu aırııda Türk· etmıştız. Buıünlük ba noktaya bir iliımnm takip etmesi lhıın gelme- ! llu .~ zamanlarda Eden ile gene- Londra 4 (A.A.) - Alınan lDt'wn-
ler bütün ukerl me.leler üurin- ...._ M'JaakJa iktifa edelim. Wği tasrih edilmektedir ra1 Dili in orta ııarlcla bulunması ııayet nın BuJcaristana girişi hakkında dun 1 

'ile mutabık lı:alınışlardır. Bu husus- . . · l'.fl olmUf!ur. ıMoskova radyorunun n..,.ettlp dekl.A-
la henüz taf.sillt almamam" ise de Abıdlıı DAVER İNG:tı.1ZLER ISTANBULA BuJııarisıanı ele ıeçirdlkten oonra rasyon, bütün Londra C••etelerinin bi-
elde edilen mutabakat her halde GELİYOR Almaıilann Yuııo<lavya, Yunanistan riııci Aylalannda -büyük Mıl•klar al-

ş • d • ? B<;ı ......... 4 (A.A.) _ Stefani: veya Türltiye aleyhıne harelr.ete ıeç · . tında Dqredilmektedir. 
\'UlWlistaııla lf birliği için mütte- l m l • ~..,, .. meleri muhtemeldir. Almanya Yug0&· 1 D•''- H Jd' .... ı.... ud·-· Sov-

Burada mevcut intrbaa gore Sof- . . . -J era m ..__. ı -· • ftlı:ler tarafından tesbit edilen :yeni . . . . . '. Javya mlllelının mulıabbet.ııU biı; bir yeUer Bulcarist.
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azarlı;ror.> 
lıir esas mahl:yetindedir. \Bat tuafı Z nci ... )'fada) yadakı İngiliz Orta Elçısı İngiltere saman kıızanm&DUlbr. 1 Daily Mail'in başlilı tudur: <Sovyet-

N _, tb t ·· Bolg•""'• kucalı:laşmıştır. Yeeiııa men.fes ile Buleariııtan arasındaki siyasi Tür ... '-.,ıln davaa.ı Ue Yunanl.taıwı ıer B··'·--Jan takbih ediyor.> ...... ma ua ma gore, --· • 1• 'k y - j ......., 
tanın işgali Ankara görüşmelerine :se anı yolu. ve unaıı ordusunun münasebetlerin kesildiğini bugün davası ayni davadır. MU.tevil Alman • New Chronlcle'ln başlijı 1JUdur: cMoe · 
b' •-kil 1 ktedir Al yardım imkanıdır. O ordu ki esa- resmen bildirecek ve İngilıı elçilik hır tarafından Yunanıa_tan• ındırllecelı !kova Bu.lgaristana dıyor lr.i: Hareketi • 
ır cevahp 7'9 lmeyk~~ b'.'tün •. sen büyük bir devlet ile kahraman- ._ hiç bır darbe Türk17eyt masun bu~ka- nJz .uııı !ehinde detlldir.> 

manya anç o a u.zere u memurları bu akşam Solyadan ...,.. maı. Bu llr.i memldı.etin davası ile lıı - . , . 
_.. •-~-- • •• 1 . d . ca Ye musafier olarak harbetmek- tanbula hareket edeceklerdir. ıı•---•- da da da .... bir Daily Elı:spream_ bqlii> ıudu_r. •Bul 
.. unya .n>uuuc• goruşne en erpış e.ı· b gü d ~-L- 1 ~~ vuı arasın .... ıar hareketini Slalin takbih ediyor.> 
edilmeden evvel Almanyanın Bul- ~. 1~ v~ .u n be ...,.. mu~ BELGRADA GİDEN far!< yoktur. Gazeteler, b•ımakalearini Sovyet 
pristanı işgal için hazırlıklar :yap- ~ ev ~tin. çeı:ı:.::ı,~iki 58" İNGİLIZLER YUNANLJLAa ZAJ"EBDEN EMİN deklara..,.onuna ta1Ws etmekle, l•kat 
ınakta olduğunu bilmektedir. ına ltrm.tf • Berne, 4 (A.A.) _ Havas: Lon<ba 4 (A.A.) _ İnciliz mılbuab, haberi n.,rederken, umumiyetle, bu 

ALMAN MATBUATIN1N Zaten derin bir sülı::tln ve salh ıl- B I tt ö" nildi"" - !nıillz hariciye nuırı Edenle lmpara • dektar .. yonun Avrupanuı cenubu i'i'· 
e gra an 5re ısıne gore, . kisindeki vaziyetin inklşafına yeni bir .......,.,,"'ATI yaseti takip ederek Balkan i•lerine Soty d , . İngil" EJ~rnğ· torluk ııenel kurmay başkam Sır Jobn """""i'"'""ı ..., a a;a . u ........ ı me. mur- Dili"- A•·-- .;v·-u-~--- elıemmı'ye- gidi' verdiğini yaıınaktadıt. Berlln, 4 (A.A.) (D N B )• fazla karışmak istemiyen ve Mih- b L--· obille l - ~ --· =uuu 

- · · · · larından ır ...,.w.ı otom r e tınJn Yunan matbuatı tııratından e • Daily Teleıralıp di7or ki: Co..,._..,,ndance Diplomatique et vc:r devletlerile harbin batlama- Bel d '-'·t· • 
····..- d gra a ge_... ır. heınmi7etkt kaydedilı!Jtlı>i tebarüz et- Bu doklıınısyon, 'I;ürkiyede, şimall 

Politique gazeteırl şunları yazıyor: sm an evvel bile iyi münasebetler KONTROL ALMANLARIN tırmekte berdevamdir. prk1 hududunun emniyeti hakkında 
Alman lı:.ıt'alarmın Bulgar top- tesisini kendisine &'•Ye edinmiş bu- ELİNDE Ezcümle Eleftron Vlma pzetaınbı mühim bır reasürans olarak teıaklti e-

raklarına girmesinden dolayı Bul- lunan Pernı Paul'ün "bucünkü pek fU cümlesi zlkredilmelı:tedlr: dilecetr.tir. 
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TÜRKiYE CUMHURiYETi 

ZIRAA T BANKASI 
Kurulllf tarihi: 1888. - Semıaye6i: 100,000,000 Türk lirası. 

Şube w ajaııs adedi 2815 

Zirai Te ticari her nevi banka muameleleri 

Para biriktirenlere 28,800 lira i.krami:ye veriyor. 

Zlraat Bankasında kumbaralı ve ilıbarsız tasarruf hesap. 

Jannda en az 50 lirası bulunanlara senede 4 defa çelı:ilecek 

lıur'a ile aşağıdald plana göre ikramiye dağıtılacaktır. 

4 A. 1,00tl llnlılı 4,000 L 11100 Adet 5' I;ra1ıJı 5,009 L. 
4 • 500 • 2,000 • 120 • co • 4,800 • 
4 • 250 • 1.000 • 

co • 100 • 4,000 • . 160 • 20 • 3,200 • 

DİKKAT: Hesaplarındaki paralar bir sene içinde 50 lira. 

dan aşağı düpniyenlere ikramiye çıktığı takdirde % 20 1azla.. 

aile verilecektir. 

Kur'alar senede 4 deEa I ey lul, I hirincil-anun, 

1 mart ve 1 haziran tarihlerinde çekilecektir. 

Emlak ve Eytam Bankasından : gar b•llnnın seviJ:ıç ve ferahlık az müsait prtlar içinde birdenbire Sofya, 4 (A.A.) - Reuter: «Nihal ıatere olan itımad.ıJ111Z tam • Dail,y Teleııraph, Alman Jul'aları Ro-
d .,vması kolayca anlaşılacak bir politika deliftirmesi me'mul el&- İngilli - Bulgar diplomatik mü- dır ve Eden ve Sir John Dili de!Alet - manyaya girdıği zaman Sovyetıer Bir- '"••• No. Yeri Kı;rmeü N~aahıw Depod~ 
.lıaldir. ""'nlı:ü Bulgarıs· tanın Üçler iildir. nasebeilerinin anbean kesilmek ih- !erile bu kanaati izhar etmek btıye • lilti tarafından böyle bir deklarasyon - -'------' :_------=-'---"'--O 

yw · li k d S f 'd b 1 ruz.> yapılınamıf olduiunu da kaydeylemelı:- C. 30 Fatih, Küçük • Mustafap- 1200- Zemin kat Paktına iltihakından birkaç gün Esasen Almanlar lti7atları ve~ tlnunilizla ardşısıngünla o .Ya ha uk unhan YUNAN TEBLiGi tedir. Gillcaıni mah. Es. Camii ıerit, tızerine a 
kattA birkaç saat evveline kadar hile bir hayli müddet '!eni aldıkları g· . er ün .. erını are et a- Timea ııuet..ı diyor ki: Yeni Hisaraltı ook-'1 No. F.e. kallı hane 
lngi!terenin, ~--•lı"'-· Balkan Bul zırlığı yapmakla geçirmişlerdir. Atina ' (A.A.) - Yunaıı. ordulan Bu delkoraı;yon, SovycUer Bir!Jğ!nlıı 8, ye. 14 cGülcaml civarında 4 oda, 2 so-~. "- earistaıula kuvvetle yerl-me.k nl h ti . l k tebJiti• d ~' h t 
milletlerinin ödedi"', OVITnU oyna- ...,. Tre e seya a ar tamam1y e on j : . . Buiııaristan hAdiscleıi kaJ'fWJl a~ a ve Fener caddesınln ilk .., - fa ı tara-

,.. , - ve mutasavver hareketleri ne iae trol altındadır. Bazı yerlerde bu Kuçütr. piyade mllfrezeleri faaliyetle tı harekeü hakkında birinci lfareU teı-
ır:'a~n hiçbir veçhile vazgeçmedi- ona i7iee huırlanmak isteyecek,. bulunmuşiardir. Topçumuz muval:!a • kil etmektedir. katıııdadır.> •, 1 ha -
~ni goster_ en emareler çoğalmakta· lenii.r. Romanyada birkaç ay •-L. kontrol tamamiyle Alman makam. kıyetli netıceler veren b~ilk bır Jaa • "'""""'. ~A m11m, 1 
d Bilh Ed il ,.._ ı ..... lannın eline geçmiştir. Iıyet göotemııııJerdir. .nıv.ı.ı:u;.uvuJ mutfak, 1 1r. assa en e '-"'nera viye bulmadıkça cenuba sarkma- beli 
Dill'in Yakın Şarkta yaptıkları se- d·'--. Bu '!•rJ...,m• ve haurl·'· d•v· __ Hitl_ er taraftan Bulgar gençleri Hava kuvvcUerimil tarafından 1k1 Vaşington, 4 (A.A.) - Reuter: C a• _ k Pıı 11 _A ··- Sa'""~--. 
yahat vesilesiledlr ki bu gib! pr<; r::ayıı.i ~cb aiyuf ko: ~ • dun i11ı: d~fa ol:ırak kollarında ga- ~=.!yyı:e~ird:==~ Bazı Vaşington mahfilleri, Sov- · v ;;::_"~: 7e. ';49~~ -- ~~ 

1
.,,.-;:-;.t 

jelere ait haberler daha sarih bır !arın da en faal olaca. de:. malı haç ışaretı taşıyan bazubent· tır. yet hülı:iımetinın Bulgaristanın ka: 1 Ourlne blı 
-kilde yapı'-··tır. 11 

!erle meydana çıkmışlardır. Talebe- _ tr••y•~ rarı hakkındaki hattı hareketını kafur ı an-.- ......_ Alma rd __ , ı ... L ABNAVUTLUKTA 450.~• - - . . . d t tre 11 
Bulgaristan, kendll'.i gibi wan- D. 

0 ~~ muv- o~ ler yeniden sokaklarda gürültülü ASKERİ VA& ı bıldıren deklarasyonu belkı e, da,' 
3 

~oİ 
hk felAlı:et seneleri yaşamış olan ve Alman diplomasısı Belıratta, Atı- nümayişler :yıpmışlardır. Türkiyeye ve Boğazlara dokun-

1 
koridor, 

u-'- Aak•-da M~k d · Rİ Londra 4 (A.A.) - Yunan matbu - ak . Al b·ı t fimdi kendi kuvveti ile müttefik- ..., -· , v• ova • 7enı AME KA BULGAR ALACAK.. at nczaretınin İtalyanların Arnavutluk- marn içın manyaya ı vası a 4 beli, ı 
lerinhı teşriki mesaisinden ftl'lin v_e devaınlı tetebbüslere ıriı"iteeek- LARlNI BLOKE ETTİ ıaıu kuvvetlerinden bahse<!.,, beyo - yapılmıı bir ihtar gıbı lef>.ır et- hamam, 1 
bulunan büyük milleti de ~or. tız. Ba~kanlar, Bo~azlar, batta Sil- Vaşington, 4 (A.A.) - Roosevelt, natıoda bu ltuvveUerın 4.50.000 ki • mektedir. Maamafih iyi haber alan balkoe 

Bu millet çolı: ~a gören bu mın- :;~~m~:•yet ~~bın m~ddentı Amerikadald bütün Bulgar alacak- ! ıi raddesinde olduiu bildirll· membalar, Almanlar eğer Yıına-
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Yukanda adre.ı ve tııfoilAb )'Ulh ~ pefin ııenı De ,,. .çıı: takllda, di~er mmtakalarda :yaptı- ·-daıı tali cephelerdir. Kal- larını blolı:e eden emirnameyi imza.. mekte ve tımdıye . kadar Yunanlılara nistana doğru bir ileri harekette arttırma uaulile .. ıılacaktır. 
ıh ..u.ı, b-tün L-- kl•k J dı ki Türkiyeyi fili tecavüz karşı- '·-··t w.r vermeyen ihtı7at kuvvetlerın bu bulunurlarsa, M-0skovanın müsbet İhale 10/3/941 Pazartesi 11Un6 aaat ondadır. MOu7ede ıaruında ...,ıı.-fi' ıs~ u ...... şı . unsur an- da . ...._ ır. milı:tıın dahil bulwımadıtı ilAv• edil-
111 ebedJyen temizlemiye ve buraya &IJI tereddüt eder aanacak kadar ~ · · bir tarzda müdahale edeceğinden bedel mukadder kıymeti ceçtitl takdirde ıaJJplerln dopozltolaruıı yüzde yi~~ 
da huzur, refah ve enuıi:yet getir- &?,zil ~ör bir __ devlet adamı buırü- B J • d ~~:.ıun.::.-::.ı.e.::bit ~lmiJ~;:: şüphe eylemektedir. oobetlnde arttırmaları ve milhilr Jtnllananl•ruı milhilrler:lnl noterden ~ 
ml:ye hlllrlanmaktadır. nan. ~·~uet dunyasında 7oktv di- U garıstan a nanWar bu fırkaların hepainde.ıı birer LONDRADA MEMNUNİYET ettımıeterl lizımdır. 

7ebiliriz. miktar ba<P eurl almışlardır. isteklilerin pey akçesi, nilfwı tesl<erftl. " f1c kıt'a fototıaıhı birlikte il''~ 
• ff::.-L- Şükrü BABAN (Baş tarafı 1 inci ,.yfadaı ALMANYA YUNAN POLİTİ- Londra, 4 (A.A.) ·- Bulgar hÜ· ınlı eınllk Hrvlsine müracaatları. «BGO• d304• ./ 
Ingiltereye Yar- ~,.... lı:ül ettlğini,görecelı:tl Şimdi lstilı:- kı'.ımetinin rızasile Alman ordulen- --- . 

bal için bu tehlike ortadan kalk- KASINI BEGENMİYGR . . 1 . .. . .,_ _____________________ , 
Müf.....:. -ıyeleri run Bulgarıstana gırme en uzerıne 

d P O• s• -·- ı-·- mıştır. Berlin, 4 (A.A.) - Yan resml hadis olan vaziyet hakkında Mos. il ıı- 1 ım r 1e 1 Aıılrara, 4 (İkdam muhabirin - Diğer milletler gibi müttehit ol- bir surette tebliğ edi!miştır: kova'da neşredilen beyanat, Lon- Devlet Demiryo arı an arı 
Vqlncıon 4 (A.A.) - IUiTter: Sa1A- den) - Mahalli idareler müfettif mak hakkını haiz bulunan yedi, se- Almanya ile Ytınanistan arasın- drada al5ka ile tetkik edilmekte"dir. 'lı••••m•••••••llllİİııl••••••-••••-: 

hıyeıı.ar Vqlncıoo -ııtillerı.oden alı- _._ ı · · _ _,,. ti kiz -"·-n Bul.,ara öyle geliyor lı:i daki münasebetler bu akşam ya- Bu hadise burada büyük bir dtkkat Muhammen bedel, muvakkat teminat ve cinsi aşağıda yazıh_ 811~1 nan haberi~ ,,_ hilkılmeı, ~-·- - v. ·-,,e enıwı • .,..ye erıt göre b8f "-"u • ahfill . d .. hB 
--~ -- ktiltü"rü daha az küçük milletler ve bancı matbuat m erın e mu- celbetmiştir. Moskova'run bu kara- liste muhteviyatı malzeme, her liste muhteviyatı ayn ayrı ı ,, ma ve 6clllnç - kanun projalne a- ka başka miktarlarda tahakkuk et· kil t · · ..tJ 

hakikatle alakuı olmıyu bazı bü- nakaşaya mevzu teş · e miştll'. rı beklenmemekte idi. edilmek üzere ve kapalı zarf usulü ile 17 Nisan 1941 Perşembe &_~, ::U~ir tadJlj kabule .bu.ır bulunmaJna.. tirilditl eöriilmüş, IDUf ft ~- yük dnleUer bu hakkı Bulgarlar- Almanlar, iki memleket arasında Daily Telegraph eazete&i diyor nü saat 15 de Ankarada Umum Müdiirlülı: binasında toplanan ?d"' 
va• v'hı tadil tekllfl, ıwıwı pro- 'e kanunu hülıümlerinia nazarı dan eairgemelı:tedirler. Bu tarihi evvelee olduğu gibi, diplomatik lı:i: kez 9 uncu komisyonunca satın aJ.m&:uur. ,. 

""'1nln CWn.artaindeı evvel l8sYibt O- dikkate almmuı villyetlere tamim vak'a bize dost olanlan ve olmı· münasebetler mevcut bulunduğu- Bu haber, Türklyede, bu memle- Bu işe girmek isteyenlerin mu vakkat wminatlan ile birlikte \ . 
..u.ı::~::'n::."1:ı~ edilmittir yanlan ayırd etmiye w; gelecelı:- na dikkati çe~işlerdir_-. Btınunla !ketin şimali şarki hududu hakkında nunun tayin ettiği vesikalan ve tekliflerini aynı gün saat l4 de~ 

' · tir. beraber Yunarustan, İngilızler men !verilen mühim ve yeni bir teminat li · J · ,._ dır Londra 4 (A.A.) - DaJJy Mail a - Belediye reiıliği yapan mül- k dar mezk(Jr komisyon Reis ğiııe verme en ..... ır . tJl> 
•ı..lnlıı Vql.ııcton mulıablrinln bU • ki &m' 1 • L.u ALMANYA TAARRUZ taaUe~ için bir !eri _kara ol~~: olarak kabul edilecektir. Filhakika Şartnameler parasız olarak A nkarada Malıeme dairesi.od 
dırdltlne ıöre, Blrlqilı: Amerika bültQ- ye ır erı uax.ıcında ~ ..... ~K Mt-. fesı_ g<>r.mıye baş_ lad_ıgındanberı ıyı !Türkiye, mezkur hududun emni- lt ş fl""'~d t · ı 

'-- eli •-L-- • (İ _._ l!.ıJvu•.r.~"' • Haydarpıışada Tesellüm ve sev e ı6m en emın o unur. .ı metleriıılD ...,.ıııer.,.e en am ne ... IUUUU"&, • k....,.. muhabirin • kelıme&ile tavsif edilemez. yeti hususunda endişe beslemekte ı.ı.ı. 
11

....._ea lıedel ~ l''"IJY 
~ ~:::~:-=.:::-ı ~~ıden) - Uhdelerine belediye nıi> Ankara, 4İ (Rad~o Gazetesi) ALMAN ELÇİSİ YUNAN idi. Dikkat edilecek nokta Sovyet- Ne. •••. ·d Lira Ltn 

lllİflir. Muhabire nuann, v-tonuıı liği verilen bazı idare amirlerinin Almanların talya ile sulh yapması BAŞVEKİLİLE GÖRÜŞTtl' .MÜ? lerin Almanlar tarafından işgal e. 
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=~ ':~~~ı~~--~°!:': ..Jdıklan ve ~immet kaydedilen üc- ! için Yunanistanı tazyik edeceği, fa- Berl1n, 4 (A.A.) _ Yarı resmi dil1diği zaman lmböydırle bir ihtarda ~ ~:!~ ;::a~ı~~azları 1~.!~.: 193,13 
birleri ı.':;-;'~~ olduP- retlerin i§'arı ahire kadar tak.ihata ı kat Bulgar. hu_dudundan Yunanis- bir •u:rette tebliğ edilmiştir: bu unmaınış o ası • 3 Hastahane edevatı (Grup: 1) G.366 88 477,52 
taıı "671emek1edlrı.r. tlibi tutulmaması vila etle tana asken bır taarruza geçmıye- Ber!in siya.sJ mahfilleri, Atına- 4 • • ( • 2) 10.492,50 786 94 

1 - Amerika - verilen mim edilmiştir y re ta - ceği Mıhver kaynaklarından gelen daki Alman Elçisinin Yunan Baş· Dahı'lı'ye vekı·11· 5 • • ( • 3) 5.500.00 4]2.50 
barp levazımlDln inıııı.. limanlarına · haberlerde bildirilmektedır • vekili ile uzun bir görüşme yept;-

8 
• • ( • 4) 3.ü:ı,75 258.28 

Daltllne klta7et edecek nı.beıte ticarel ) 
semllerinJ Bli7iilı: Britanyaya terket _ Kanadada yetiftirilen pilot • ı ••••••••••• ğına daır olarak yabancı gazeteler (Baş tarafı 1 inci aayfada) (1587 
meı.. bu tedbir! talblk •··· daha ... _ • 1 ı -ı tarafından verilen haber hakkında ş· di d _./ 

.., ,..... ..... l 1n 'it ld' cümeninden geçmiştir. ım · e ---------------------
diden bir çok vapurların listeal ıuuır- ar ııı ere:ye ııe ı ç D N A R Berlinde hiçbir malUmat mevcut Meclıs' ın· Bu··t~e Encu··menın· de tet- M d J " d 
1aıunıflv ve bunlar 1t çıkar çık ı d bildir kt d' ı • Kulelı" Askeri. Lisesi Ü Ür ügw un en : 
ID&% ın&İıteTe7" devrol:=..:m. - Londra 4. (A.A.) - Kanada'da .,0 ,,,m .. a ... •.ğ,.ın"'ı"""""'""'m_e_.,e.,..,.rr=er,,,,,. _,..,,,, I kikte bulunmak· adır. Yakında ' 

2 - inılltere tarafından vfl'ilecelı yetiştirilen pilotlardan müteıeltkiJ 1 Meclise 'erilecektir. :ıtu!eJJ Askerl Lbulne cmnete ı.teıı:ll olup da tavraıarda ıubelere, f~J 
11t1 urhlıya mulıabll ilfı derecede knı- yeni ve kuvvetli bir müfreze 1ı:a • 1 mi Mahalle bekçileri hakkında yeni bulda da doğruca mektebe müracaat etmiş olanl.,.dan ııırutıannda elli<' ,~ 
•uör ve deströyer verıneJc. . . E d b f 1• . h la l o!mıyan blltün girme şartlarını halı. bulıman ve ayni V\manda cirit •";' ,,ıl 

3 - Ordu ve donanmaya alt •lcldu file ile seyahat eden bir çok as - e bir kantın ayilıası azır nmış ır. nı lelı:~Ul ettlrmış olan lsteltlilerln lmtilulnlan ,..pılmalı: üure 7/}J•' ,.~~ 
arasında ne milı:!annm t.,.ıltereye, ç,. kerle bir!ilt~ İngiltereye muvasa- 1 Ç t İ m & f Büyült Millet Meclisinin Adliye cuma günü ... ı 9 da Kuleli u..sinde bulwımalan •• bu tariiıte ••~ı 
~~ ve aıy~~ !izteslımb . ~etıını lal etmiştir. Bu kafıle 1eyahate ha- EIK:ümeninde olan bu yeni layiha bulunrruyanlann haklarım u 7bedeceklert llAn ohnıur. cı _., 
-nr tına ........_ ere ır A011WlYOll M e c m u a s • Har& • 1941 • CABŞAMBA da yakında Meclise sevkolunacak· ;-------------------------~ etnıelt. Bu komisyonun riy .... zırlanırken Alman radyosıınun -L"- k Proııram ve .. aı &7Qrı. 8 00 tır. 
line. Ruzvelt tııratından son zamanlar· me ..... ...- afilenın batınldığını bil· Ajans haberleri. 8.03 Siyasal Bilgiler okulunda Vekli: 
~- lıı&k ~ Pnderi.lmJt olan Harq diren bir neşriyatı duyulmu~ur Bugün satışa çıktı Müzik: Hafıf Proııram (Pl) 8.18 !etimiz hesabına 100 talebe okut.. ~p ına tayın edilecdttır. . dın y ...... . 

ll"lJLL, RALiFAKB'LE GÖllti"'"'" Donanma geçen harpteki rekoru.. Ev ka ı. emek ~~ 8.45 turulması içın de bir kanun layi-
yA" Mu'"vezzı"lerden Procnm ve .. aı ayan. 12·30 

VqinglQn • (A.A.J - Hari<:17e na- nu muhalaza etmektedır. Atlas de· Mil%ilr.: Saz eseı·ieri. 1 :.ı.33 hası hazırlanmıştır. 
11

" liull d<ln. İnclltere büyük el4:1al nizini geçerken henüz ne bir asker Ajans haberlerı 12.50 Asker alilelerine yardım işi için 
Lon! HaUtaka ile bir saat - bır . k arayınız k·ı 1 . ·u 
milllkat ,..pmıatır. ne de bı.r tayyarecı aybedılme - 1'.:==;;;;;;;:;:;;;::;;;;;;;;;;;;===;.:, Müzik: Hatıl tarlttlar. 13.05 alakadar Ve a et erin mumessı e-

CA.llPBELL olzLi v AZfn: O.. miştir. '' MüZilı:: Radyo salon orlc- l3.20 rinden müteşekkil bir komisyon 
İN,,...._-.. ,,...._._. ,,,_ __ ...,,,.... __ """""",,,..=~- ı Proeram, ·ve aaat a,.an, 18.00 teşkil 

1 
t K illV b 

uu.-~YI: ....., .. oa TAM MüZilı:: Oda musikisi (Pl) 18.03 o unmuş ur. om-,on u 
Vaşlnctoa 4 (A.A.J - Amerika Is • mızvallak olduiu ııün lıorçalndJbmu Konuıma (Dış polJUkaJ 18_30 yardımın daha gen~etilmesl ve 

lih.·aı euperleıinden "" Bcrleftıı: Ame- deynduı b8'ka da borçlar altındayız. G Çocuk ... u. 18.45 esaslı bir şekilde icrası için tetld-
rokanm ~ senelllı: plJ.n projesini ,... • Fillıakllı:a bu harbin bidayetinde biza A "--·klar için musiki 19.15 kat yapmaktadır.• 
p.ınla.rdan biri olan Th. Campbell'ln . . . y ~u 
cizli bır vazife ile İnciltereye ııcıececı vapılıuı harp levazımı sıparışlen bızlm Saat ayan ve ajana haberlel:J 19-30 Öğrendiğimize göre bu komla-

çllm bl E M(lzlk: Geçld Proıram> 19.45 ı d resmen bildirilmektedir. Campbeil bu· •çın paha bi ez r yardım teşkil yon tetlı:ikatıru kısa b r ~aman a 
·-~"- T Radyo caıetesi. 20.ı5 günlerde Ruzvelt'le müleeddıı mlili etm1'tir. Bizler u,..W. ve Fransız mil- ı'kmal edecek ve asker ailelerine e-Müzjk: Radyo Fuıl beyetl 20.45 

kaUar yapmıştır. !etleri tarafından bu sipaıiJlert kal'f'" Ş Konuşma. 21.10 saslı yardın:ı için bir kanun layihası 
llAABİYEBEY~!ATETIŞAlllNJN ıamak üzere meınieketimlzo dölttüto ı Müzllı:: Karışık O'JUD havalan 21.25 hazırlanaeaktır. 

~ ~~YMl.İl<AFAT Neryorlt 4 <A.A.) - Harb•- mlls • muazzam .. nnayelerin buııUn IJleyen I{ - Riyaseticümhur bandosu 21.45 Dahiliye Vekili şehrimizde bir 
,,. ta -- l b-ı'"'-Janmmn ima RAL c o Saaı ayan, Ajans haberleri 22.30 teo;an memlek•te hltııben ••• .. dald ıu ""nsıız n~~ a ·~ . - kaç gün kalarak müteakiben An-

~.. •-" oı Müzik: C..bnad (Pi.) • 22.45 .aıı neştttmiştlr: !inde na !tadar mühim birer ~ - Yam>ld - lı;ap&IUI 23_20 kara.ya dönecelı.tir. 
Bu lıı&ılı.n,. Bitı.i "'*=·ioduı.ı.ru. uma1-Ja, 

tjSJJ). a.. ... ş, Di,, Nezle, Grip, Broma 
Nevralji, Kınklılt •e Bütilıı Ağnları•ızı Derhal &eeer 

-,_ lcoIMeCI& ıtıodo 1 ~ ılı•ılılllr. TAli.LITLW:RINOKN SAKINiNlt· 
HV.A Vt:RDF. Pllt.LU KUTl1.ARI lSRARLA )Sl Fll'ill 

Sahilıi: E. İ Z Z E T, Neviyat Direktörü: CHdet Ka abıtı:tJI 
Dasıldıiı ya-. cSon Tel&raf• Matbaası 


