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:Aımanlar"'Propagandacılar yalan 
ı zafere ka h b 1 · T·· k. d . idar harp a er enn ur ıye etesır 
ede c ek ~yapmıyacağını anlamalıdır 
Alman tehdidine 

ı rağmen 
1 

. İtalya ile sulh 
I veya mütareke 

istikbali meçhul görülen Yugoslavya ev hududlarını ıö&terir mvfaS'lal harita 

Yugoslavyayı ~UQOSI!'~ TORKIYE 
nıihverin kuca- ıstık 1 alı UYAN 1 K 
ğına atılmaktan tehlikede d u r uy o r - -Mihver Yugoslavyaya Hitlerin mesajı hak-
lCorumak için 

yapılmıyacak 
Atina 1 (A.A.) - I>ün, Yunan 
hüldlınetınln tehdltleT klll'JISllda 
kat'! azmini detlşUrmemeıi dola• 
;rısile hadiselerin içinde bol!ul • 
mak tehlikesine maruz bulundu• 
lu hakkında bir yalan ba ber 1a-
7an İtalyan propaıandası, bugün 
de, a1D1 Yunan hüküemtinln İ -
1alya Ue bir mütareke milzak.ete• 
Binde bulunmak arzusu dola;yısl
le değiştirilmek tehlikesi karp -
aında bulu.nduğu hakkında ilk 

(Yazw • üncü 511yfada) 

( TORK . YAL~NA INAN~AZ f ) 
Ankara Radyo Gazcte.i dün ak§&mki ne~ya

tında, sinır ve propogıında hlll'bi.oin aldığı son 
teJ<ilden bahsetmiş ve nciimle demiştir ki: 

•Almanya propaganda harbini müessir tekil· 
de 7apacak vaziyette bulunu7or. Çünkü hemen 
biltiln Avrupa radyolan elinde ve konlıolünde 
bulunmaktadır. Avrupa memJeJı.etleri matbuatı. 
da ayni vaziyettedir. 

Son gilnlerde mesela görhyoras Jd bir radyo, 
Prens l'aul'ün çağrıldığını haber veriyor, dij!eri 
bunu hemen tekzip ediyor. Sovyetlerin Bcıman· 
yaya bir nota verdikleri haberi dlınyaya yaılı
yor, sonra diğer bir istasyondan bir tekzip savu
ruluyor. Weygand'ın Vichy'ye geldiğini bildirdi-

ler, ar.kasından bir tekzip çıkardılar. işı .. •İnir 
harbi ~imdi b• ıekllde ve bütün bı:nyle devam 
edip gitmektedir. Böylece ve buııa bem:er vası· 

lalarla yapılan tıinir harbi barış içinde bulunaa 
memlekellerba hudutlannd .ın da suar. Onun h"· 
ildi doğruyu yalanla bulandırmak, hakikati göl· 
gelemek ve metaneti zAfa döndürmeJı.fu. 

Bu itibarla Jilzde ytb saflam lıayaaklardan 

gehniyen haberlere karşı ktılakJIU'Ullıacla ve mu· 

bakeınemizda sıkı bir süzgeç bulunmalı ve Tür
kün kulaklarında ve beyninde çtirüll ve yalan 
haberlerin yer edemiyec:etini herk.ıt 'bir defa 
dnba ~olamalı ve inanmalıdır. , 

K t INGILTEREYE 
onserva uarın YARoIM!Ş! 

iddiası doğru değil Ayanda müzak.e
5elaniğe 300,000 kifi • • • -
lik bir /ngilu ordusunan ilk teklifini bıldırdi kmda yeni tahminler 
'ıkanlnuınndan baıka -

re devam ediyor 

Ruzveltin 

Almanya 
V • • d BiR OKUYUCUMUZ 

ı ş ı e n lr -M 'k' . ıı At • d' s ı 
sar• yoktur. Bu yapdm~ Prens Pol Svet-
dıiı ve yapılamodıgı t 

B 1 
• d usı ışınas rı nın mezan ıye e e-

U garıstan a mem n Un I diyeye yıkhrhlmıyan yerin başka bir 

Alman hazır- it At 't ld .. 'dd' di Beyanab t~i~de, YugoJ~yanın koviç ve Maçek 
limit~ 11e ,aruı~ kalır 
rak Mih11ere bo)'l!.n •ime- • ı •• " İ •• 
.; ihtimalini gö~· önünde ı e g o r u ş u 

d e gv •• l J • rı ye aı o ugunu ı ıa e yor .. 
Kanunun tasvibi 

lığı ilerledi Konservatuar bu işe ne der? geciktikçe yardım 
balantlurmalı IGRmdır. Sofya, 7 (A.A.) - D.N.B. ajansı Hakiki F r ansı z - Al- k ı y met i azalacak 

bildiriyor: , , , ", , .. Birkaç gün evvel gazetler , Edir· ~aktan kurtarmıştır. Hakiki ıtri- . . 
Yacını Alıiılin DAVER Resmi gazete, il Mart tarihinden m a D ışbırlıgının m U • nkapıda yol inşiaatı esnasında ma· nın kabri Edirnekapıda değıl, Top- Vaşıngton 7 .<A.A.) - Royter: 

ltıbareıı Bulgar demıryollan ve li- , • , ruf musiki nstadı Itrinin kabrl kapı mezarlığındadı.r, fakat yerl Ruzvelt, bugun gazeteciler kon· JA. Jınan;ya, Bul&aristana 
~ girdikten sonra, Yuıo•· 

ıavyanın vaziyeti, blr
~ııbue, pek ziyade ehemmiyet ve 
l11ez.&et kesbetti. Bu devlet, tarihi
flİJl, belki en mübim kararım wer
\llıell üzere ı.uıunuyor. Yuaoslavya,, ' 
; b11 .ıe\Jer müeadelesiııe karlflll• · 
llııı.Jı. ve bitaraf kalmak umindedir 
iııuua, AlmBBya ve İtalyanm kom· 
llılıı va yolu üuriıule lıvlunmall 
~i bir talıhsizliie upallllf oldu-

manları idaresine mensup bütün m e S S 1 J 1 La Va l m 1 Ş de yıkılmak üzere iken Konserva-ı malUm değildir. feransında, demokrasilere yardım 
memurların seferberlığlni ilan eden ============= tuarın müdahalesile kurtarıldığını Okuyucularunızdan eslti bir mu- kanunu prnjesiniı: tasvıbi ... de kay. 
l>ir kararname Jl<!Şretmiştir. 

1 1 
l f' yazmışlardı. sil<l muallimi olan Ali SalAlıinin dedllen her bir günlük teahhürün 

HÜHÜMET PARTİSİ TOPLANDI A man ar ava ın Birçok fıkra muharrirlerine mev bize yollaC!ğı bir mektup meseleyi ~emolu~sil~Fe hRr:;ı malzemesi tes-
Sofya, 7 (A.A.) - (D.N.B.): k I h f zu .olan bu hadisede meger Kon- ıöyle iıah etmelı~ir: limatı tizerınde bıraz sonra tesiri 
Sobranya meclisindeki hükfunet çe j m85İ0İ Ô Ô lservatuar da aldanıruş, maruf mu· Gazetelerin birkaçı, ilıi üç gün olacağını söylemişt;r. 

partisi ekseriyeti bugün toplanarak siki üstadı Itri'nin kabri sanarak önce büyük musiki üstadı Itri'nln Gazeteciler, Ru:ı.veh'te:a bugiın • 
(Devamı 4 üncü sayfada) ha z m e d em j y O r bir başka Itri'nln mezarım yıkıl· Edirnekapıdalı:i meı.armdan bah- kü teahbürün ciddi bir tesiri olup 

seıtı lcr ve bu mezarin yıkılmak ti- olmadığını sormuşlardır, Ruzvelt 
zere iken KoDMrvatuarm müdaha- evvela buna cevap vcnnemesıniu 
lesile bu işten vazgeçildiğini yaz- daha fllY&nl tercih olduğunu söy • lrgilizler 

~~ İçin, kendi haline kalması müm· Jlatvekll Svetkoviç M a' 1 t a d a 
lı.lllı deiilclir. Danimarka, Noncç, BeJcrad 7 ıA.A.) -· B...aıı YUIO"-

olanda ve Belçika da bitaraf kal· lav;yanın, bu hu.surla bir talep karp • 16 t 
llııı.Jı. . . ' da kalması ihtimali mevcut obnak- ayya re İ>tj ve banş ıçınde, rahat yaşamak :"beraber pek yakın bir istikbalde oc-
l ~Otlardı amma, Almlll\J'aDlD ;yu. lü aktı ımza etmeli tasavvur eyledi· 

~ l&Stünde bulundukları için, fehi- ıı..:' oanne\Urecek ortada ıı;ç bir sebep d Ü c. u·· r d u-
t ,hkalarına yapıştı. 1oktur. Buııunla beraber Yugoslav:f31~ 1 y 
Şıtndi, Yugoslavya da ayni vazi- mutedil bir şekilde bir ımlaıma imza el 

Y~ttedir. Romanya ve Bulgarisla· laması teklit edilmesi daha mub1em 

::- çifte ihaneti, Yugoslavyayı, görülmektedir. 
1 

öre 

" lı. kısa bir zamanda pek tehlikeli Tcyid ~::_".: .• bnı.'a.::'rbe~= J. _ 
., ~a k b . ü' AJmanyanın .,.,...,e 
'°~ rar verme ~ec urıye ne düğü bütün hususi ısteklcr çok mute -

Somalide Fer
ber işgal edildi 

lııt llştur. Bu devletın, ya komşu· dildir. Söylenildiiııne göre bu talepler 
lı 1 gıbi U~ler Paktına girmek, ya· Salı ııiınü Yu~oslavya naibi Prens Pol Kahire 7 (A.A.) - İngiliz bava 
.~ da Mihverle mücadeleyi ıöıe ile Alman ve Italyan barıc•1; ~az.ı;~ ·kuvvetleri orta şark umumi kuar-
t•-~ 11lıak ııklarından birini lettih arasında 7apılnn toplantıda e 

1 gahının tebliği: 
...,..,,. 1· Jm-'-t ti' y ml!$tür. 

'-,.b ' azım ge ""' e ır. ugo&- Almanwa YucoslaV)'lldan gıda madde- Maltada, düşmarun 5 Martta yap· .. Ja d •v y Petain'e ııadu:atlnl bildiren 
ll..ı .. a ko~?uları Bcıman;ya ve ıerı ı.ıu..aıAtınm arttırılmosını, u : it ığı ai!ır hücum esnasında 1(1 dü~- General Weygand 
tı.,, ltıuıstaa aıbi, boynuau Alman ııosl&V1• malbuab ""F.ıya;mın. WU: man tayyaresi düşürülmii§tür. 
~, >'~llduruğuna mı uzatacalı; yok- (Devamı 4 uocü sa) fad J Dıi(er birçok düşman tayyaresi Berlin 7 <~.A;> . - Yarı resmi bir 
1,

111 
~··~u:ıa..... italyay~ • karıı hasara uğratılmıştır. Yüzden fazla !membadan hıldiriliyor: 

~. ıcı &ıhı kahramanca sılüa mı Kızı lordunun diisman layyaresinin iştirak ettiği Berlınde, gerek resmi gerek ya-
"1•ca'-'> y la ·ıı ü · · • · • tt V chy' ' "· uıos v mı e ~. >"~· bu muharebede bir tek Ingiliz av· r! ;re~• sure e, ı . ~eki siya • 

~tsesı.lı.ıı- sou .ıerece cuç bır Oraanı diyor ki: cı tayyaresi kaybolmu~tur. sı ınkışaf katşısmda ihtıraz kayıd. 
t~4 1• kt.rf'&lllıladır. Filvaki, Bük· ~ Sarki Afrıkada, diin Eritrede ve !arı ileri sürülmekte "" devam o -

.... v. S.fyaa.ın i~.anetleri, Belpa· A 1 k 1 ta at 1 n 1 n ev~dki gün bilhassa Keren mmta· lunmaktadır. 
lı;, ı.."" taraftan düşmanla aarılıı:uş m a n (Devamı 4 üncü sayfada) ı (Devamı• li.nril sayfada) 
>'-, •t. ıeürmiftir. Almuıya, İt al-

1 
• ı 

ti,~ ... -~. Bomaayıı, Bulı:a- Bulgaristana a rmesı 
4d . • Y ııaaaıst•a, Arnavutluk vo 

,,{'Y•till kara ve 4eniz hudutları c o" z m u (! f u" r 
'-• ""'llda, fimdilik yalnız Yunanis· 8 S r a r 1 Y 
~ijr d0&ttur. Son aamaalarda teza. _..:.'-o--
~ ~en ~ıacar dostıuğu, Macaris- B I aristanın sulh da-

• Almanyaıun aralıasına ko- U g d d • 

Diyanet işleri Reisi dü·n 
merasimle defnedildi 

-· - ----·-·---·-·-- (Dev .. nu 4 üacü sayfada) vasına yar ımı ıye 

-- .. tavsif edil.en . 1 ~a~ Cenaze merasiminde Meclis reisi, 

Arnavutlukta 

1 TA L y A N 
chlar. Halbuki )llkılacak iken, son· !emiş, fakat bilAhare Şubat ayı ile 
ra yılnlmasından vazgeçilen bu me- Mart bidayetlnln beliti de demok· 

(Devamı 4 üncü Mlyfada) r~ yardım üzerinde derhal 

t · -ıbır tesiri olmıyaca,i!uu fakat biraz O P Ç U S U A • k sonra ~e~limat üzerin?e tesir icra m e r 1 a !edeceğini, ~anun proJesinin kon -

t / J U 1 greye tevdımden beri daima söy -

S U S U T U t a 1 y a y a ıemiş oı~~~~. ~azetecue~ l:81'a· 
fından bılındığinı i!Ave etmıştir . 

Yunanlılar Yenı• t d • Vaşington, 7 (A.A.) -Ayan Mec. n o a ve r 1 (Devamı 4 tiııcö sayfada) 

mevziler aldılar - ·t ·ı· ·· f 
4Sert bir lisanla ~~ ngı ız must~m .~-

• 

zllan bu nota ile kelerine buyuk 
Amerikadaki ltaJyan tayyare sevkiyatı 

1 diplomatlarının seya- Amerika bir ayda 
hatlerinin tahdid yalnız lngiltereye 
e dil ec eğ i bildirildi 459 tayyare gönderdi 
V8fİDllOD. 1 (A.A) - Reuter: V . . 
Amerikan bUkGmetı AıJ?ulkadaJıi aşıngton, 7 (A.A.) - Ticaret 

ltal1an konaolooluk niemurlarmın A· nezare:ınden bildirildiğine göre, 
, merika da!Ji!.lnde tt)'ahaUeriııin lalıdld Uzak Şark ve Afrikadaki İnglliJı 

o.dil-tını Jtaı,an hilkGmetıne bildir- müstemlekelerine büyük tayyare 
ıniftlr. sevkıyatı yapılmaktadır. Kinunu-

(Devamı • lindl sayfada) (Devamı 4 öneli sayfada) 

(_G_ü_N_O_N __ ı _ç_l_N_D_E_N_), 
Yıldırım harbi gibi 
yıldırım zenginli

ğine karşı 

Yasan: H. Dalltdıç 

kiyeler dinlemi§ olmuıa müato 
l:üııditr. 

Halbuki bu gibi masalludalıl 
sihirbulık mucizelerini andıran 
yıldırım zenginlikleri JUk:iyele
rinden teki kifiı · 8 u g un ;ı hadisesinın ıçyuzu • k•ll b" k 

Uçun :a ·-,- d Mo ·kov• ? (A.A.) - Kro-naya Zvez B a ş ve k ı l, ve ı er ve ı r ç o 
- - c.. Say amız 8 ' · '. ' lk rlefa olarak Bulgol'is-

1( AR -- 1 '.::..:z;.~:'ı':~n , lşgali altın• gırmesi bak- devaı· r er kanı hazır bulundu Averof knıvazllrlinUn yan tarafın-A D E N Z ında doğJ'Udan dotruya mütoleasını daki toplardan birinin faaliyeti 

işitiyoruz ki ufaktefek deri ti· 
eareti yapan hevesli bir adam

caiız, hirdenbtr. ayalı.kabı ihti
karı hatlar lıqlama~ deri fiyat
larının bu mütbiı artıp yilzüa
.ıea birkaç elin içinde yüz binlik 
bir adam almu1-

Her wıbada ticaret adamlıuı· 
aın ayal sihirli altıa dtjirm .. 
Dinin kendi depolMrınıla ıfa lışkı• 
np taşmııauun rü)'ıısuuı vıuuluı. 
altme«i için! 

ve ~·~retmiııtir. naoirl e!kAri olan bu Ankara, 7 (A.A.) - Diyanet iıleri reis vekili Rana Taman, mebuslar, 1 At' ? (A.A) _ y tebliği• 4 L M A N y ıeıword";;1Jl1 ilsb.1>ında diyor ki: reisi mütevaffa Rilat Börekçl'nln cena- Temyiz mahkemesi, ŞGra:rı devle! ve ına • una~ • A •a•ete, dünta u. n ·· çıu pakta ill 'hakını ' merasimi bugün yapılmı,ılır. Mera- Divanı muhasebat reıs ve azaları, Af- cCephelerde muvallakıyetle ne-
Bulgarıs n ın u e . l .. Ank V ı · . V k' t • 1 "'dd tli ....,._, ...__,;,....,I 

Y k.ib h men del'hal Alman ıuıaıa- . d Büyük Millet Meclisi Reis i Ab- gan büyük e çısı, ara • '"'· e ~- ıce ~nen ~· e ~ ....... ,~ 
;--_I az an: - nlteaB 1•.:'.istan'a ııırmeel, Sofyadalsım e d B k.l D kto 1\ lel!er erkanı ve sayışı on bin! halk kit- olmuştur> 1 

1 

!' ın u,.. bü tık dülha1ik Ren a. aşve ı o r e· . . • 

--

Nl:ıaınettin .Nazif ı ulgaristan'ın sulh davasınla en 1 h~d' !ık 8aydam Vekiller Parti Gene! Sek· ı ·e" bulwımuıtur Reişı<'\i mh.ur adın• ""' Basın nezareti tarafından radyo· 
-- rd diye tavslf edilen mar ~ ı... ' ' (D 4 .. . f d ) ,-n .. "'-...:;:. .... ..ı.A-) 

•a uııı (Devamı 4 üııcü pyfada) reterı Fikri Tiizer. ParlJ müstakil ıruıı evaıw uncu &ay a a ..,evamı .. - _,,_ __ .J DU1 •wıa beanr W.p ~ 

Biıft, nldınnı b1rlıU.. brlJ. 
oldu u l(iJ,: lıu kabil yıldırııa 
ıeıı._-inlitine b'f\ı da k:ııt'I teıl
'birler alınma~tan baı ı illi~ 
ıa aajllip Mlfflı Çllff 1okıu. 
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f M~v ik Nedir?jl~'K-~~~;j
1 ııı~~U:t.J 

Peten, Veygand C ı "' l dı·n· R"' "" K· d. ? 1 - -1 e a e Uml IDl lr • Hangi Itri?.. • 1 . 

""' Yazan: ZIYA ŞAK de!~;;nıtu!ı~~~u~::~.!~=~ Baş ve k 11 bu saba hı Vilayette bir Prof. H.yşcı;:~ Baban 
- 17 - 1 ı ld re raasa4a vuku t, ,.,çe1 

za~!h~ı:;n~~u;ekı;:~:!:rr:~~s7~ ı =iz~~e~~:-:~~·bbet mec- ~~:=:~·~~::::~~r;;:~ ithalat tac. rleri heye- top ~pı 1 lr =~!7zıa~t:::::.:. 
o..u)· orunı. Z.il:a, bütün rahat .. o •Ah .. , Sen•iz.. senin huzurun ol- TM. lçtimaa dahiliye Ve- . rik:a uınumi valisi ve müsteınlek<-
bazıırn, bir l;ikıa b'!e seni• mu- , madan, bana (aema') bel31. 4eiil· BeledfyeoWı yıktırmak üzere t • • k b J d k !er f vkalade komiseri gıl>i gaı-<1 

habbelinden asude kalmamal:ta 1 dir ... Hicran deminde; meserret ve ikca Konservatuarın müdahale et- 1 n ı a u e e c e kili riyaset Ve Örtİ umnml ve ~llü vazifelerle .. 
buluyorum.. 1 şadüınuıılık, bizim meclisimizde, . d rava göuderllmi• 0 ,__ General 

tıği m""3r musikışınas Itri'ye <ie- 0 d e k Um an an 1 ' -. ....., 
•llütün geceler, gözlerim asü- ~eytan gibi rec:meolilmiştir [3J.H ğil, bakkal Itri namrada bir mer- - ı ar (Weyıand)ın şaltsı etratmda oıub· 

inanda. Senin ha7al.İllle, 7J}ılıslar.ı 1° ha:aia zamanllll.'da okunaal, Iİ· •rrma. aitnıq-!.. Hükumet, orta sınıf halkın geçiminin da iştirak etti telif kayuaklardan ~~ ,.ı. pr•P' 
aayı•.r.. ziıa auarlarınaa layık olacak. cü- G ı· d - d. · • · • d _.... g_andalar yayılını• ı·di. Hele. bU:. 

' ld e ın c şım ı ışın ıçm en ,~ } } •• d • k • D" t 16 da viliı tte İda . • , ·A·kın, go .. zlerimden uykuyu öy· a e bir gazel bile söylenmedi. b k 1 B 1 . d - · k zor anmasına as a musaa e ehnıyece tir. un saa ye - J.liransız radyosıı Gc---liıı ŞııD3 ,..., İ a a ıın. e tuiye ver ıgı aran Ö r k t k ~· . .ı 
le bir surette giderıl i ki, artık loir • mdi.. ııaıııeuizi aldan. Neş'em- . ld . - - k K . . . . . - • - . .. rei r ıye omu anı ergene - , Afirlı:ada bir mukavemet merl."" 

· · ı. -'-"-'ı ~- ~ hal (· ") L-fkt ı gcrı a ıgına mı yansın , yo •a on- Başvekilımız Doktor Refık Say.! Ba.vekılımız ithalat tacırlerı mu ral Ali Rıza Artunkalın da ış-· JıJI 
aalıa gelm ı muın .. wı -ı;~·H uca, .. er ı;ema a - DD- ş- L-L dd b. pt - • . kuracağını ve icabın.::; Marc? 

._.... "iL çr-kü· t k , iledir lı:.i L. 5ervahur.r ......,. Y • ır J"8 ıp dartı Bliyük Millet Meclisinin iç - ı messillerinden mürekkep bir hey- tır· akı.le Dahili.ye Vekı· ı 1· Failt .,. •Evet.. mu ... .ocun ueg . ..... e, o zev ve neş at , ...,ş .. dahal . b km .. · nüfuzuna karşı isyan bayraır"'' ı 
· ık hr. · · 1· it 1 d mu om Of P asına mı U· tima de\· res i kapanırken söyledig"i eti bu sabah Ankarada kabul ede- Ö t k' · ı--- d '-'- to • " uykum, senm ayrı ı re ını ıç ı. a ı gaze yaz ım. züJsün? . . . • _ . z ra ın reıs ıgın e uu p • kerek müstakillen hareke! c "\ 

Ve, ölüp gitti.• Ey Şam'ın, Rwnı ve Ermeai •·· .. .. .. .. . nu tukta ı!ıt.kar ve ıthalat tıcaretı cek~ir. Vukubulan davet üzerine Jantı yapılmıştır. ğini ve böylece zarııreıle BiiYu 
· t .. k_.,r;;:,• -k · if ' L- ı • Nanemolla bu uzuntuyn hısseı.. u'"zeı ·ı"n-'- bı l assa durmuş. ı' thala"t bütün ithala"t birliklerinin mümes- •• 

Hassası7e ınm Y1I -.,.....ı, şu J"U· menıalı inin baisi · tı .... rı." Şaw . . ı · "" Vali ve Belediye Reisi Lütfi Britanra saffında tekrar 1;,.r.-
karıdaki gazelle tebarüz eden (Ce· cemiilinizin nuru ile mÜlıevver .. sa~ ııwş olacak .kı: ı tacirleri mü m.ssil!er;ni Ankaraya sillerinden mürekkep bir heyet Kırdarla İstanbul Vilayeti Par devam e)·liyc-O-ini iddia cd"°"' 

- Beledı;ye de Konservatuar da• · k k dil · ı ... .. e e" i · Birlikler umumi katibi Salih Ban- ..... ' njtbı Mevliinı1), (Baueti Şems)in adet sabahile ruşen olsun .. parılda- . .. . -' . . d l ç.agırara - en erı e goıuş c g nı, ti idare heyeti reisi Reşad Mi - ve hayli de sevinç alametleri giı~ 
h t ·rı· ·-'-- b" .. 1 • lhulıne••n. Bugünku ahval •Ç>ll • bunünkü vazi »etin ıs l iı hı içı'n hü - koo""u'nıın riyasetinde dün ak=m ı.ıı asre ve ı ır ...... na ır turu mu· sın.. b-'-Lal it ., . . .. , .- " , 5 ' .,.. ğl E · t Müdürü termi• idi. Galiba suyu .,örıneu' 
k ed

' · .._.... n wn ınezarı musı ... şıııas kılınetin her türlü kolaylı i"t ı giis - Ankaraya hareket etmiştir. maro unun, mmye • " -r 
avemet . cmıyor .. firkat ıztıra~ (Cenabı Mevliina) bu mektubu Itri'niıı mezarından pek daha kıy- - • " vesair müdürlerle alakadarla • paçayı Slvaouş bir vaziyele .ıo 

larıru lasvır eden şiirler söyleT kı: yazdıktan sonra, oğlu (Sultan Ve- " . 1 k D di .. termegc amade bulunduğunu ,an- Bugunkü şartlar içinde tacirler. müştür. Çünkü düı;denberi gel<~ 
• " . me,_,,ız o masa gere . e ve soz- den istenen şey, her zamandan zi- rın bulunduklıırı bu toplantıda \1' 

•Herkes, uyudu. Gön! •nıı kaplı· led)i huzuruna celbettı. iki bia al- le . . .. 1 b't' d' cak ithalat tacirlerinin de buna , şehre aı·t işler gor-u··şül· mu""ştür. telgraflar General Weygand'ın 
• . ile b. h 1 ·1ctar - rını şoy e 1 ır " 1 yade wnumi menfaatleri şahsi men JıJ 

ran ben a.,<tl ıse, uyuma ım. tun ır a7 i mı gıımüş pa- _ ihtikarın Belediyeyi buram lhak kazanmaları laznn gelılığini, - - - l Birka,. gu"ndenberi şehrimi%" - ehy'7e gehiıgıni ve yahııt do ,1 (Hazreti Şeıns) b rtakım cahil ra vercll. Eshabmdan bazı zevatın ... . . . - fııatın ustunde tutmak ve memle- -• d • he Jo" h"klııı" 
u· .' b .

1 
.. .. . iınl . . arak buram terlettıgı hır zamanda, ıhti· aksı takdırde orta sınıf halkın ge. ketin iktisadi ahengini müteessir e- de bulunmakta olan Dahiliye egru u nıu ransa u ı 

ft zau.ırperest erın, ""' uşunce-- ıs enıu HY : kir d .. L b" b kl: la \ V kili F .k öztr k d" d uh merkezine ınnvasalat etmemi~ I' 
!erinin önfrne ~çmek ~in lıinlen- - Bımları n bn paralan al. .. yapın::. an _o c?' ır a ·~ . çiminin taz~i~ ediJtı;esine meydan clecek ~arekctlerden çekinme~tir. e ar a un em •de bııgünlerde answn Vichy"d• ıY 
lt.lre CK- a) 1 terlı.ettiL. en ııeara Doğruea Şam'a git. (Cebeli Sali- burınct etmek )er= addedılchılır I vermemek ıç!n hukumetin daha Başvekılimızin bu daveti ithalat tar telif dairelerde tetkiklerine de- bati vücut edeceğini haber ,.l' 
.ı - {ŞY Y) •t · bir han kc;.'. hiyye)de mcş•ur bir handa (Haz- mi? jciddi tedbirler almakta tereddüt lcirlerimiz için bir imtihan teşkil 1 vam dmiştir. 

ogruca aıu • gı mış. ' A etm• ğ' · bild' · t· 1 d kti d il bilir V kil Y •"· İst bul. ıaektedir. ·ı ~de inzivaya çekilınişti. reti Şems)i bulacaksın. .. Bu altıın U ıyece ıru ırmış ı. e ece r. e11 e - . e arın -am an Filhakika lıöyle .....rdi bir tel~. 
Fakat o- da (Ceuabı l\levlalli)run ve giımüşleri, enun ayftklartna dök. Ya ol.aydı? 1 m dan Ankaraya hareket edecek- ve tevs.ika lilluııı kalmadan da~-· 

1 blıılerile llliAtelıasslsti. O da firak Kendisini al, getir. \ 50 v ) jF J d ' tir. tinde General Wen:and kendi.>1P
1 ve taha8ı!dr ateşlerile yanıp tutuı-1 Diye, tembiJıı etti. &esmi Bulgar guetesi n.,,,.-eftip 1 a g 0 0 ffia lrJD ar g e Ce e isnat edilen merkezden uzaklaşo', 

makta i.U. (Sultan Veled), pederini büyük bir makalede Balguristanrn Türki- } k u b.attketiai yalanlanuş ve Mar~•l~ 
Bu bal, 1tir müddet devam .tti.. bir meserrete garkedeeek olan bu yeden hiçbir talelti olmadağmı ya- g e ~Zere 

1
t e ft İ Ş e d İ 1 C C ek c u z k u m a ş daima emrinde kalacağını bildır 

(Bıızrei Şems) •iha>·et çektiği ız. vHifeyi meıwıuıllyetle kabııl etti. zıyor. -~-- •işti. ~ 
tıraba cahammill edemedi. (Cenabı B.clakatine yirmi beş &at alarak, Nanemolla bu yazıyı görünee: T d kalk Geçen Haziranın en buhrııP 
Mevlimiı);vı !tir mektup gönderdi. doğruca Şam'a gitti. - Bwııla bir fcvkaliıdelik yok. una an an va- Ekmek p aza r t esi ye y v ı d v güıtlerlnde sivil unswian bdv; 
Bu mektup ile kalbini yakıp kavu- Birkaç giın, (Hazreti Şems)in Türkiycnin lıiç ltlmsenin hakkı o- p U rJ arda yo J da 2 0 para UCU z J Uy O r ~ p ahgı.Jadr Ol g r UakC8 raf ederek mütarekeyi fanry"eılı(~ 
ran ateşleri, biraz dökebildi. bulunduğu yai araştırdı, Niluıyet, lan bir şey olmadığı gibi hiç kim- . . . . . musta Si en a ınac ve bu bapta §idılctle ı,rar ıı;ııo •• 

Bu mektup, (Ceaihı llevliı>i)J"• (Cenabı Mevliıni)nı.a azia ve aeY- senin de metalihatma kulak asmı- Balkanlardaki karlı frrtmalar ta- Şehrımızın bazı semtierındelci ren umum Fran n onlusv KUJI'"' 

1 d ... ı ld ki g·ı· ur-cidı' ile karşılaştı vaeagı" m rok iyi blimesi icap eden ınamen geçıruş olduğundan ticari fırıncıların, belediye teftiş ve kon. 0eıı· 
öy e bir zaman a v,.,;.u o n o, ı ı m .- • , • 1 U 1 k ••zde 10 ıUuu Weygaııd olıuuştu. 1>1n _ 11• esen rizı:ilriardaa n usan kutlar- (Sultan Veled), pederinin tem· Bulgarlar ba~ka ne diyebilirler. nakliyat kolaylaşmıştır. Dün şeb - trollerinin gündüz yapıldığını gö- CUZ U JU aleyh lılareşalın )'aruıodan aıt 
dan bile, (Hazreti Şeıns)i soruyor- bi.lı.in.i t~aıniyle yerine getirdi: H~ltikatın teyidi .. hu,"':i bir ehem- rirnizdeki alakadarlara verilen ma- ,rerek, geceleci bozuk ve noksan Kumaş fiatlannda ucuzluk te • ması hiç de me'mul değıldi. I~~ 
d bul d x.... h · ._. ktu ıle paraları, (Ha t mı1etkannırnu Dedı liimata göre, merkezi Avrupa ile .ekmek çıkarıp bunları sabahlan mı·n etmek maksadile 11ı· tisad Ve. ı•' u. Ve un u,." öcrenm kapm ,,.e P , zre ı · · • _ . _ kikat halde elyevm Frllfilanın ,,ı 
her açıldığı zaman, aeYgilisiadH Şcmıı)~ .. takdim ~ti." Şe~ para-I Tuna havzası ve şimal memleket- lilk ağızdan sattıkları görülmüştür. kaletının yapmakta oldugu tet - resi Petain, Weygand ve futzıll~ 

ld . du. ı m•--'- h kild Propaganda harbı· !erinden memleketimiz için gönde- Belediye Reislig"i fıruıcılann bu kikl · t' l · tır" Ha d' "''' lıir haber gc 1, sanıyor arı gorunce, il.Wlil ır şe e er ıyı ne ıce er vermış . - gthi üç kınnandn&ın elin , 
teL.- n-ın ettı' rilen 50 vagon ithalat <>=ası Türk. : k:urnazlıg" .na karşı tedbir almagı· be ald g· z go··re mı·u1• fabnika 1 ~ll' Mvhitindekiler, onun çektiii acı- °"" • .. . . -~, . r 1 ımı 8 • Weygand ve Harbiye ·azırı • .. 

1 l b • d" . 1 d V _Bunlara ne lw:llJJl var?" (Mu- Birçok radyo ve gHeteler bırbı· Bulgar hududuna gelmıştır. Bazı zaruri görmüş ve badema fırınla - !arın işl~kte oldu_ğu yap_ağılar 1 ....,.1 Petain'ia ~inde• 1113 ),1 1-~ 
arı taıua:n ı) " u;,e l)Or ar ı. e , l .. -k f lit 1 - - ikmal' d t fH• k il . . -.- •• 

-UD nıtırapluDll biraz hafıfiet. haınnı~! siretlnd~. olan .öyl~ bir rine zıd haberler n"'jrediyo~laı·. Fa· gumru orma e erırun m ~ rın gece e e • .., ve ontrol ed· - bu yıl dogrudan dogruya mustah- bal etmişludir. Fiil bir .r o 
bilmek i ·u mütenıııdiyen ona ümit (Mevlana)nın, bın nezdıne ıste- kat tlikkat eclilırse bu neva haber· den soı:ra bu mallar. derhal mem ~_'.!lerin.i dün kaymakamlıklara teb silden mübayaa edilecek, bu sı.ıreL VadllJl kUraımmı elııa uıttıı· ~ 
veriy .. rt!: mekten daha büyük haainc mi o- !erin ayni menıbam muhtelil kol· ılekBetedıthal bedıklecekTutır. 

1 
lig e~mıştir. . le ortadaki mutavassıtlar kalkaca- balnmİl.aa vaıiyet seki.:ı; ay c~'" 

.. lnr. Eıuirleriııi, derhal kabili eti.i- ları tarafından orta) a atıldığı an· un a~. aş a. na yo unun Diger taraftan ekmek ballarının ğından yapağılar daha ucuza mal kinden farklı dcğildır. .ı 
- Merak huJ"lllmaJ"DllL bnıun yorum. Zaten kabul etmekteu baş- 1--ılyor. Bu sinir harbi şimdi ha· açılması uzenne Istanbula hareket ucuzlatılmas;ı hakkındaki tetkikler, !olacaktır. Yalnız hatırlardadır ki Mor<!" 

yarın muhakkak bir habtt alına- ' ..., ed J d b' · · · "ki ·· M ı· V k•' t' - ır 

ika, ne yapabilirim ki._ dutlarıınıza kadar sokulmuştur. Bu en vapur ar an. ırmcısı ı gu- 8 ıye e aıe ının çuval başına Bu mübayaat usulile müstahsi - politikanın incelıklerıne ve pat 
cakrır. o· da (C -b M ı· . ) 1 kk d N il .,L ne kadar gelecekhr. 146 kuru< olan konnna v~isıni \in de elıen daha fazla ~ra e e - t . 1- . kı"o~' 

D. teselli ti .. te . 1 ıye, o ena ' ev ana ya :mevzu 1a ın a anemo aDlll ua.- • --o .-- men cnun oyıın · · r ına ya ,. iye Sure go• rıyor ar 100 kuru . a·· • . . .. Ü - ı· ' • k 1 • ti akının · · ·· 1 · d ık .,, t d: şa ın :rmege muvafakat ceklır. Yalnız bu şe"-ıl~-kı muba- ,,L... 1 d - · .. t L .. ,, ,\ dı. arşı o an ış y eserını gos-, rıni sor l • us a • ı k't• d . 1m· 1 1 . . . .. - . .. '-"' v ..... oma ıgı ıpıı Dili are.-, ol 
terdi. _ Siyaseti açık, dürüst ve m~ n. ı ~p ersıne ge ıyen er ettigının dun anlaşı~m~sı uzerJDe yaatla kuma.şlarda yüzde _5..10 bir aanla.rdan talepte tCfebbü>!e\

1 İfte, lıö7le bir zamanda, (Hazreti takar Tiirk milleti tek vücut halin· ımtıhanlara alınmıyacak musbet netice vennıştir. ucuzluk temın edi lebileceği umul- hulunb e si il hükimıcti ,~11 

Şeıns)in mektubu geleli. Ve (Ce- {!) inleyen, feyat eden. dedir. Dedi ve ilave etti: 

1 

Ünive~sile son sınıf talebelerin.\. _Bu sebeple Pazartesi sabahından maktadıc. muvaüak olıın , ösyö Laval"c ~ 
nibı ~levliniı) yı tasvir ve tasavvu- (2) Faris! metni, çok sanatkarane _ Bize en ufak bir tesir iera et- den. bazı_ ,arının devam .e°?e.k ınec- lıtıbareıı ekmek fıatları 20 para da.. ye11i kembinc:.onda m"k""' ~ 
ra s•<nnH ınc>.errete gar ketti. 1 yaz.ımııı. Ancak bu seitilde ten:üme7f' da bu t d ld ki k • • t ha ucuzlatılaca'-' D · · h b . ı,./ 

B
:-'°- '"" kit '---~ lsıgabil&or. mi ye çalı§a~ yab.a~cı pr~pa~an. - . rıye .ın .e 0 u arı. ın '."'P .. ~- ... ır. en 1 raca mevki ven::~ ve kendnmi J,..,. ,, 
ır an uue va · geçıı:ıncuen (3) Recm _ lqlamalı:.. cılor ~unu bılmehdırler ki Turkiye ı hi der>lerıne gelmediklerı gorüle- Almanya için verilmiş olan 750 larak ıla göster~ü. La\·al Alıl' . 

• (gazel) §"klinde - bir eevapname kö , dinlemez. Dedi. lrek her ders'.n. sonunda yoklama Askerlik derai muallimleri bin liralık deri ihracatına yakında lann en aiyade hu ü ld&kkİ eıt'.. 
7azdı. Bunda, fU hu in s.atulaı: var- M. K. yapılması ve ikı derse gelıniyen ta- hakkında yeni bir kanun başlanacaktır. Jeri Fransız devlet ad.aını idi- v' 
tlı: Makara tevziab - . !ebelerin imtihanlara alınmamala - Maarif v.,kaıeti askerlik dersi Bundan başka Almanyaya bir vekiıleti :ııamaw da, laarplell ',' 

•O ....ı, Hay ve di.naye .. kadir Şehrimize 9011 olarak gelmiş 0_ n kararlaştırılmıştır. muallimlerinin haftada 4 saatten miktar da keçi derisi verilecektir. vel, daima Cttmen ıl"6U11gll '' r 
ve kayyum olan (Baueti Mevla)- lan makaraların tevziatına ba.şlan-ı Şa n f Qj• C l [ Q T Bir okuyucumuzun. te§e~ fazla ders verebilmelerini temin Diğer taraftan Şimal memleket- tifakı tnrafıw ilt.ı:Lam clıuişt.ı. '. 1 
ya yemin ederim ki, uun niiru, , b Cerrahpaşa hastanesı goz klıniğı için Barem J;.:anununa ek olan 3888 Jerı· ne sevkedilmek "•-e 150 hın· kat -·lime ı..un bu tecrıi~4 , 

mıştır. Terziler Cemıyetı u müno- ~ ..- ı ı • 
aşk şem'alnmı yaktı, uyandırdı da, sebetle Azalardan birer iht.~aç .ıs- I ikinci kovuşunda S. Okyar imzalı numaralı .kanunun 3 üncü madde- adet salam\ıra koyun derisi de ha- perendebaıı, de lct i ar.:sinı ·~ 
yuzbınlerce e rar bilindi. Anın bir tesi istemı.şt;r Bu iısteler v~rıld .k- ı Para koparmak için bir okuyucumuz, bize gönderdiği sine iki fıkra eklenilmesi için yeni zırlanmaktadır. eli.o alınca hıçb.,. taraı:wı 
hükmü ile cihan aıJ< ve şevk ile, ten sonra elde , i mevcuda giıre tev- fi a t k 0 n t r 0 l Ü ya_ mektupda, gözlerinin tedavi edil - bir kanun projesi hazırladJ€ı dün ~da telakki etmeıaiye alı~...ı' 
bakinı ve malıkilm ile doldn. !jemsi mez bir surette nurunu kaybettiği 1 şehr_ iınizd_ · eki alak_ • adarlara .. bildiril- I manm ve-' "•ı bir W•al ıle ~ ... 

ziat yapııacutır. l a r t u- r e d ı· P O L S •u.o;; ' .... Tebrizi'nin tılsmılıtnıula .i.le, anın p a D söylendi~ halde, Cerahpaşa has - ı mıştır. Bu yenı kanuna gore mual- iş ,al !tn..veı1erde yap paiıY ~ 
atnip ve kıymettar hazlıııeleri giz- Manifotracılar tirketi İşe Son za manlarda İstanbul piyasa- tanesintl~ y~pıla~ ~~~at. v~ t~ - limler. haftada 4 saatten fazla ders m~lerde aıılll§ıl'),.r ı.ı . ıar<.f:ııl 
lenmiş bulunuyordu. başladı sında bakkaliye mağazalarile top- davi neticesınde ıyıleştigını bildır- :erebılecek J,.nhr Bir genç kız pen- yüksek ılireküilemu..ı. hadutl~1 

•Ah.. o gün ki siz, azimet ettiniz. Manifatura tacirlcrinın arala - tancılara musallat olan bir takmı mekte ~böyle mükemmel bir halk ' , aşacak derecede taalıhütlu• ~ 
~lumun baldan ayrılması gibi; ben I nnda kurdukları ithalat şirketi şantajcılann türediği anlaşılmış - hastanesi yaptıran Cümhuriyet re- Şehir n 1..:e dünkü Cer ede D d u"" ş t u"" mışti. Politik»mı müstakili"" 

1 

de haliivetten, lezzetlen cüda kal- dün bilen işe başlamışlır. Bu mü- tır. Bunlar ellerinde fiat müraka. jimine, mütehassıs doktor bay Na- müzakereler re etmek isteyen ve hakika!ıoll · ı 
dım. Bütün gece, malıabbetiaizle, nasebetle şirketin Yeni Valide ha. be komisyonunun azami satış lis - ci Bengisoy ile muavi~i doktor ba· Şehir !lık,u.,ı aUrı toplanmıştır. tün mes'uliyeti, tarihe ''e efkiı; ı 
bir şem'a gibi yandım ... Ateşle, e- omdaki dairesinde merasım yapıl- teleri olduğu halde her tarafta do- yan Muammere kendi namına, ve Vilfıyetin 1941 mali yılı varidat Ağır yaralı o ı arak mumiyeye karşı, yallllZ ıb(., ' 
nis oldum. Fakat baldan, tattan, 1 mış ve hıssedarlarla davetliler ha- !aşmakla ve yüksek fiatlarla mal diğer fakir göz hastalan namına bütçesi müzakere edilmiş ve iki mu:darıntla taşı1an '"' e11<11 !$ 

mahrum bulunnyormn. zırlanan büfelerde izaz edilmiş - satan magazaları tehdit ederek pa· teşekkür etmektedir · (ufak tadılden sonra aynen kabul hastaneye kaldırıldı _ rince şahsını Fransa için ,.c.ıt ~· 
•Cemiılinizdcn iftirak edeli, cis- lerdir. Şirketin sermayesi 500 bin ra koparmaktadırlar. - olunmuştur. Küçükpazarda oturan Halil kızı miş ltulunan iht;yar k~t<'~ 

o.imiz viran .. canıma ise, naleki>- füa olup 15 azası vardır. Bunlardan bazılarının uydurma bir olarak Mürakabe Bürosu me - Bundan sonra da yeni Zabıtai 17 yaşında Kamile ikinci katta cam serha:ıılık ve İerheslJ.ih,n 1>'
1 

nandır (1)... Artjk azimetinizin Şirket Avrupadan toplu bir su- zabıtlar da tuttuğu haber altn!IU§· ımurlarına fotoğraflı ve tasdikli Belediye talİmatnamesinin •me- Bilerken müvazenesini kaybederek lt.iç m.emııua elmadı. Lalııı,,ıl'.,ıl 
diqinini bu tarafa çevirini:ıı. Yaşa- rette ithalatta bulunacak ve bu tır. Mürakabe bürosu ve Emniyet hüviyet varakaları verilmiştir. Bu vaddı müşteile depolan. hakkın- düşmüş, muhtelif yerlerinden ağır but iati.bbuatı Laval'in ~~ 
ınak zevk ve aadeti filialn hortu- mallaı·ı b;rinci el fiatlarile piyasa. Müdürlüğüne bu hususta şikayet • hüviyet varakaları talep vukuunda daki hükümleri müzakere ve kabul surette yaralanmış, Haseki hasta • k.aqı ubr:. bir barekete ı.Ue . ,r 
munu, bu tarafa temdit edin İL [2.) ya çıkaracaktır. ler yapılmıştır. Buna karşı ilk ted- gösterilecektir, · olunmuştur. nesine kaldırılarak tedavi altına a- t IUlınai ilıtimalleıiıai ılerp>ş c:;.ı 

Iınmıştı,ı:. ılu. Hiçha niiliwıı tabi oı.... .. ,r 

E D E B 1 R O M A N : 110 --
YILDIZI 

Ali kaptanla. İsmail efendi, baş- kat evde, piyanodan başka saz bu- sını gözlerinden okurum. Görüyor 
lannı eğerek, ona hak veriyorlar- lunup bulunmadığının pek farkın- musun şu hasbayı, neler biliyor? 

ÇOBAN dı. Numan kaptan sofranın üzerine da değildi: Celil, dudaklarını kısarak, yavw; 
baktı: - Dur da bir tahkik edelim. sesle ilave etti: 

- Ekmek kalmamış ta söylemi.. Ali kaptan; ,boş tabakları alıp - Gelini de getirebilirse, o za -
Yazan: Mahma.t YESARi lyorsunuz ... Aşkolsun size... sofrayı kısmen. üdzelten peymanı man parlak olur. 

_ Sormak ayıp olmasın amma Bir yere on para ma.rafım yok... Büfenin üst tarafını ıu;tı, kendi 1 nazarlarıle takı~ edıyo;<fu. .. Numan kaptan, Peymana: 
Numan bu kadın nenin ne>ii? Daha Allah tan belamı mı isterim? ... Kır- kendine: <Burada da yokmuş!, d e- · - Numan be. Sor bır kere ku • - Ben izin veriyorum, dedi. Sen 
ıı<; ı kç.a senin neyın? kında v3r, yok. Fakat hala gii2el ... di ve kapıyı aralıyarak dışanya çüğe ... Belki o bilir. git şimdi ... Ben, hanıma söylerim. 

Numan kaptan, başka bir dinle- En büyük kusunı, tor.~ Açmazlan seslendi: Peyman; Numan kaptanın sor - Peymanın arkasından, Numan 
yen var mı diye, etrafına bakındı, bilmiyor... - Peyman ... Peyman ... Ekmek masına hacet bırakmadan: kaptan da çıkmıştı. Niyazi, Ali kap 

ail Cehlin kolunılan çekerek ha- Ali ka;ıtan ,düşünerek sordu: ~tir kızım... · - Yoktur efendim, dedi . tana usulca yaklaştı: 
raretli hararetli konuşuyor, Niyazi - Bedriye ile ayrıldınız mı? ı Peyman odaya girdiği zaman, A- İsmail efendi, tesbihini avucun- ·- Böyle kuru kuruya içki sar • 
elindeki ı:atalı tabaktan tabağa gez- Numan kaptan, e1ile uzakları işa- Ji kaptanın gözleri parlamıştı. İs- da sıkıyordu: mıyor be kaptan! Ne çalgı var, ne 
direrek me-Le beğenemiyordu. Nu- ret elti: mail efendiyi dirseğile dürterek, _Kızım, gözü açık bir kıza ben- !karı ... 
man kaptan yavaş oe;le devam et. - Çoktan!.. kafımuz uymadı. .. göz kırptı: ziyorsun. Etrafı bir kolaçan etsen, - Çalgı meselesini hallettin gi-
t i. Bir gün, bir tarafını ikırecaktıın. - Nasılsın hazret? konudan komşudan bir ud bulamaz bi... Hizmetçi, komşulardan ara • 

- füraz geçkince amma, mihrap Hiç yoktan mehterlıanede mih - İsmail efendi, çenesini tutarak mısın? mağa gitti. İsmailim taksime bar 
Yerinde .. . Ne yaparsın. bu zamanda man kiinet... d . d . . k . p - ı··ğü· ·· fi ,_ ile ]adı mı, keyfin vı,,e gelir. 

erın erın içıni çe tı: eyman; on u nun s ...... u , -
bundan 218.<ı, sana, bana nasip ol- Ayağa kalkmıştı: 1h k d. - Ben sıvışaca""-. "yar olsam da go··nıum·· ta oynıyara cevap ver ı: ~~ 
maz ki ... Zorakidir ya Musa ... Ya - - Sadiye, hakikaten kibırr kadm- - • "' -
kacıkta. bizım kocakarının yanın- dır. Evvell sizin yanınıza çıkmak zedir.• 
da oturmaktan bıktım, usandım istemedi, onlar benim kardeşlerim, Süratle Numan kaptana dönerek 
beyahu! ... Burada; yiyorum, içiyo- dedim. Vallahi zorla razı oldu. Ca. sordu: 
rum, yatı70<"urn. Beyler, paşalar rum, bildiğimiz ciııııten değil ... Ni- - Bir ut bulabilir miyiz? 
gibi yaşıyorum... Mahallede her. yazinin sululuğuna kızmakta bak- Numan kaptan düşündü; Sadiye.. 
kes beni •Evin beyi> zanned!Y<Jr. sız 111ıyım? ıı.in piyaı.o çaldıgmı biliyordu, fa-

- Hanımefendi, izin verirse gi.. 
der, getiririm. Karşıki sarı kona
ğın gelini, pek güzel ud çalar. 

Ali kaptan; bıyıklarını burarak, 
keyifli keyifli gülüyordu: 

- Vallah, ben insanların maya-

- Pek ayıp edersin. 

- Ne olursa olsun... Sıkıldmı, 
yahu. •. 

İsmail efendi, hiddetli h.iddetli 
başını ilci yana salladı. 

(DAiia ııar.) 

9 •.üt~ tlhana is~at için ı..a~al' 1( * Galatada 26 numarada oturan ~es~clea ailettı ve 111:.ı~ı~ 
Öm Y Idı 1 · rd t liahtlik hakkını ıla """ etü. , ~-er ı z a aynı ye e o uran . .. • t d s0ıa1' ~ 
Fazıl arasında kavga çıkını§, Fazıl, Montoıze mııliıka ın ~ li ~·. 
lin · di'' b. taku il Ö 111811larla anlaşıaaııın tiıo>" •••" e e geçır gı ır nye e - , ...- ıı' 

meri başından ehemmiyetli suret· ;:::::: m~ı:ı~. ~~--~ -J 
te yaralamıştır. Yaralı Ömer Bey- . nı . ç pel-"P 
oğlu belediye hastanesine kaldı • etmedı, fakat o a.ı,bette .;,ıı;~r 
rıhnış Fazıl yakalanarak taNı:ika- itibar e mevkii Loaclra ve . 

' tonda arttı. _.. f 
ta başlanmıştır. - . . b f fi..,..-1, 

. Jngillı mat aatı araza i]e ~ . * Taksimde oturan Mehmed Ş~ bi en ağır b~h gazeteler 1>. •''~ 
man, Beyoğlunda •Abdullah efen· reşalı.a bütün hueJretıeriııJ ~'' 
di> lokantasında yemek yedikten ına:Liye ait olup çok teııkid• u;ı; 
sonra çıkarke.? bi.rde?b'.re ~ancıl~ ınış fiillerini bile sena etnıi~~ d•/ 
nuş, tesemmıım alaımı gostermış. !adılar. Mister Roo;<>·cll ~alı . ,ır 
tedavi altına alınmıştır. Mehme • !arından Amiral J,ealoy'yi stl'~,.~ 
din ~ği yemeklerden birer nü- rak derhal Vichy'y~ izaJll ' i 
mune alı!"'aralt tahlilhaneye gön - Fransarun takip ctmiye ~:~cıJ'. 
derihnı.ştir. ·· ·· d'"" ·· uk enıet sıY ,ıı gorun ugu m av fib 1, * Emniyet altıncı tube memur· 
!arı tarafından yapılan lwntrolJer 
esnasında tramvaydan atlıyan 18 
kişi, 83 muhtelif esnaf ve 18 şoför 
ve otomobil sahibi hakkında, bele. 
diye nixamlanna riayet etmedik -
!erinden dolayı ceza saptı tutul -
mllflur. 

tasvip ve l.e§Cİ etti. .\Iaa""' µ·ı ''1 

. .. !• ı' reşal idare dümenin• ıuus dcği• 11 
mak hususundaki kararını .. j.ııı!' j 
mişe beueıniyordıl. (,'ü J<U ~.,.,~ 
ve Amerika teveccLihUne (llJ~f1 t. 
gal kuv•etlerile olan rıı,t;ıl• µ--r ) 
mek iatemedi ve j,aval 1 t• .f:IJ' 

-- Sil) 
(»evaJ111 4 üncll 
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, 's·v ~~t; ;~5l l""""'" w"'"'"' '"' '"'' · Karadenı"z 
Y 

nırler. Ve bıl:rız Ki, l:endınc ~ok ve Kahveye aşk 
ug os la vya da Hükumet iki la- A 1 m a n ya d a Yugosla vyanın kararı güvenen çok aldanır diyeaceri ha· mektubu 

8 
dıscler pek az tekzıb eder J\ıit~kim AJmaO't'a 

S U 1" k a S t ç ı" "h • g n" ı"stedi ya hudilere de Ve Alman teklifleri te bir defa daha zekasına çok gü- J ••• Tıuı ga:ıetesiııi.n. Takvimcisi diin 
yı ayı e , Balkanlarda ve bilhassa Bulga - vcnen bir Bulgaristan görüyoruz r Yazan : - kahveye bir aşk mektubu yaznıı,lı. 

t k. f d ı d. ~ş ver •. lı" yor ' ristan ve Yugoslavyada vaziyetin kı aldanmadığını iddiaya hiç biri- ı: iN" • • Hem ıle .- finlı:lı b. k • k ev ı e i ı 'Bunlardan biri Türk - A • inkişafları şöyle hülasa edilebilir: mizın dıli varam~z. . L ızamettın Naz~~ltn .... ! Sen zamanda b~; ... aLh':eıe= 
G F d } k Ramanyadan Bulgaristana de - h Evet ... l"Bulgarıstan hır defa da- - _,) J rin kayıplara karışma., yuıld,ğı 
enıi ve müessesata ransız ost u mua- B i 1 gi ve kıymetlerini nizdcn ve kar~dan Alınan kıt'ala - " ve ga ıba son defa oıarak aıda- So ıı k anıa,.ıa. 1tu pek firaklı aşk mck 

h 
'

"" h d tılmış ve aldanmış bulunuyor. Ne vye erın son notada ullan - tubunun bir "§ini, hem de -'-L- 11: 

S\l ika t } edesİnİn ayı ası tr . ı·sbat edenlere yüksek nnın scvJ? devam etmektedir. B.u dcnır? ılıkları cümleler Bulgar siyasi mu- ...,.. S yapı acakmış . . kuvvetlerın Nevrekop ve Petrıç h ti · raklı ve daha içlisini de galiba ben 
il lgr Ank 7 {İkd muhabırın - •f 1 • 1 k Hiç hatırımdan çıkmaz. Bır yıl ı erme bir tokat gibi, hatta bir · · • 

e ad 7 {A.A.) - Avala ajan- ara _ • anı _ . Fr _ vazı e er Ver 1 e C e mıntakalarına yani Yunan ve Yu- kadar oluyor. Bir gün beraber ça.. kam.çı darbesi gibi tesir etmiştir. çay ıçın yazacağım. Çiinki, bugün-
'll>dan: den} - Hukwnet, Türkiye : t aekn B lin 7 (AA) Bo·· Zei guslav hududları istikametine sev. M l B 1 lenle ça7larııt eski le2zeli bozul-Z sa. dostluk muahedesile muş er er . - rsen • k d.ld.k . lıştığımız bir gazetenin yazı ma - . csd~ ... u gar devlet adamlarına mıya başladığı gibi, Takvimci ne 
... ,.~k b polisi, Split'de 8 kişiden beyannamesınm· · tasdiki hakkında • tung gazetesinin yazdıg" ına gor·· e, kıe dı ıblerı anllh atşılmaktadır. Y:tea • saları üstii.ne yıg· dı;;ı sekiz on Bul- sız urust hareket etmediniz de -"'~e k n a ır su mu a ~ mek elb tte kadar kahve, Nurullah Ataç ne ka-
llıif ep bir grupun tevkif edil- ki Iayiha ile müttefiklerin demir· iş buh.nak için iş ofisine müracaa1 k. 1 h k. aarruzunu h- gar gazetesini tetkık ederken Mah k ... ~ ~giffie kadar misli dar Nargile, Çallı ihraloiıa ne ka· 
ı.. oldu.ğunu bildirmektedir. Bun yollarımızda ta·bı· olacakları üc • eden yahudiler artan bir miktarda ıp asdı .1 ba~le atın başlıyacağı ta · mud Necmettin Deliorman, Utro C:O . gonılmem~ bır hakaretın ifa-~. ı\drıy t k :ı.hT b d ,_.,_ . edilmek . B mın c ı e ı ır d~sıdır v uh kk dar hoşaf tiryakisi he ben de 

0 

~n• . a ı s ı ı oyun a A4U' retler hakkındaki layihaları Mec- ışe kabul tedir. u suretle, · gazetesinin başlığı yanında neşre • ıı . . · ... e _m a ak ki Sovyet - kadar çay müptelkıyım! Huş, Lu-
",,,;_'.>~ devletlere ait gemilere ve lislen gerı ,,,.emı·ştır· . Almanya, mühim siyasi işler için Yunanistan Alman sevkiyatını dilmiş bir karikatürü bana göste - eı. Bırli~-ını.n bu taktiği kabul e -< --.ıuıı] ''" -k • ti k · dm d t de be günlerde kcndllorine fıraltlı firaklı 

1

,.;,__ av devletine ait müessesata daha fazla alınan işcisi bulabile - su une e arşılamıştır. Yunanıs · rerek altındaki yazıyı şöyle tercü- -:V-
11 

e. 
0 

e . n ri ~itegeldiğimiz k "'""8<1 ak! rdı z t tanın Alman tazyı~-' karşısında me etmı·ştı·.· OC1' ıdd,aya maruşın büyu-·k bır" roıu- aş mektubu yazılması icap eden 

lı- 11 yapac a . abı a, bun· • cektir. •zu eı _, ___ •.. L ~ hır d d d K J J teslim olmak nı"yetind bulunma Art k h t b·ı· · olmuştur: '"""
1 

er y......,,. ....... ve ile çay ıle-
L eposunu a mey ana çı- aro spanya Yahudiler esas itibarile gruplar e • c ı ra a uyuya ı ınm.• . . ğildi y ··-- ••tı •atı:ıı t :. • dığı gazetelerde tebarüz ettiril • Resme dikkatle bakmıştım Bul. Yanı Bulgaryada halkın krallıg" a, r. ag....-, su n, lo&aataılaki 
~ ış ır. Bu depoda mühim mik· halinde i~e alınacaklar ve bilgi kıy · Çanko · ti"" Mak saman gibi pilihlar, makarnalar 
h,,da ağır fişekler VC yangın bom-, dan nasıl kaçtı? metlerini isbat edenlere yüksek V8 mektedir. gar ressam, iki caddenin birleştiği milel• V.15 ıg~ ~tar :onya ko - sade SUJB çorbalar, hatta bazı pa~ 

1

""""1 bulunm"°'"''~. zı·feler -~ileoektir. Yahudı·ıer de, Yugoslavyaya gelince, bu mem· bir köşe ba<ına tek katlı bir ev yap .rıne a ey 
0 uğıı iddia - b ç1a ı l'I{ ,_,,._ •~ > sına u r, çorap ar için de böyle bi· 

~es·e-.ltuf eşhas. Zağreb hapisha • Lizbon 7 (A.A.) - Bayan Lu • iyi çalıştıkları takdirde, tam ücret leketin azıcık telaşa düştüğü görül· mış ve caddelere birer levha koy • Rivayet d·u iti Ç k r rer aşk mcktllltu ya:ulsa pd fena 
~attlllde bulunmaktadırlar. Tahlti • pesku ile İspanyadan buraya gelen alacaklardır. mektedir. Başvekil gazetecileri ka· muştu. Sağa giden caddenin levha· h e ! r an ° un meş- olınaz. 
'"'·lan sonra mah<:emeye verile- eskı Romanya kralı Karo! bır dos - bul ederek beyanatta bulunmuş ve sı üzerinde şıı kelime okunuyor - ur kanlı hiilctimet darbesi aka • Dün bn m.,,ele7i bizim Malıruut ~"erdir b. k M • d •h ·k • ezcümle hükfunetin siyasetinin d · bınde sürü sürü kur~una dizilme.. , tuna yorgun olduğunu ve ır aç acarıdan a ı ti ar arth u. !erine ra~en komünistler Bulgar Yesari ile konuşurken lllahmut gü-

gun
- kimseyi kabul etmemek niye- Budapeşt.e. 7 (A.A.) - Magyaroszag toprak .bütünlüğünde toplandığım Vilhelmştrasse. halkının bır kısmı üzerinde ha·" lerek: 

l!aaızartesi günü mü 
Zekere edilecek 

. ı· gazetesi, ihtikarın fevk~tade arttığını ve ouylemıştir. Prens Fol Alınan bu . S l ed l h "' ., _ _, -'·-'' tinde bulunduğunu söyletnış ır. d d o dakı cadd e ise şu ev a var- müess. ir bulunmaktadırlar. Ve '" _ - ....,.. •C -W, yak.ıllaa •giU:el 
~1rn h bu yüzden Macar hükümetinin şiddeW u u civarındaki köşkünden Bel- d , . y ı.ır _.. k 

Kral Karol ile ~ayan Lut"'~ şe • tedbirlere ı_nüracaat. mecburiyetinde kal grada dönmüş, Sof ya elçisi Mil!. ı: ne rıvayet edilir ki Stambuliski'nin ...,,.,,,. -~ ıae taı.u yıızaca. 
rin merkezine ilç kilometre mesa. dığını bildirmektedir. Yıyecelı: madde- noviç Belgrada gelmiştir Geçen Kremlin caddesi. imhasından ve çiıftçi partisinin dar ğun. Çünkü, ne nmandır ona o 
fede dostları olan bir doktorun !eri ihtikarı lıakkmda bir kanun bazlr- .. · . . Daırun Vilhelmştrasse caddesin • ~adağın olmasından sonra da köy· kadar hasret çekiyorum, ki Jlııık 

la-yı"Lalar k .. k .. d ikamet etmektedirler. jıanmakiadır. gun de Almanyanın Bclgrad elçısı deki tarafına .bir Alman bayrağı ve luler ve kücük kasabalılar ba·ıa· ih. K~ haltdsiıı! ı: oş un e / başvekil · · k'l ·· ·· O C l iV-. l\nk . . Eski kral ve bayan Lupesku Por • Sintl~a ngiliz maneora- muavını Maçe e go~ · Kremlin caddesi tarafına da bir tilaJ.ci çiftçilerin izi ve yolu üze • aman ona ~ygili 
d~n) ~~~ ~İkdaı_n muhab':"°. - jtekize Ficalho'dan girmişlerdir. Es lan baflaclı mek üzere Zagrebe gitmişti. Bütün Sovyetler Birliği bayrağı asılmış. rinde yürümek temayülündedir_ 
!>a~ . u~ Millet Meclisınm . Ficalho' muvasalat edin- Nevyorlc, 7 (A.A.) - ABsodated bu gıdış ve gelişler Yugoslavyada tı. Uzakta bir yangının dumanları !er. Allahü a'lem bissavab.. le, Kolarofrıar, Mihalloff'lar gıbi 
~llı. r sı gun~ yapacağı to~Iantı- ki kral . . udyad İspanyol ta- Prea'e SinPPur"dan bildirildiiine gön fevkalade vaziyete delalet etmek - tütüyor ve evin penceresinde çu· O hol<ıo• 1 k .1 
l• Uznamesınde 937 malı yılı ce otomobili h u un ordu, donanma ve ~-va lruvv••'-~-·-ı··-'ır" . So . ,so oırutecı er Bulgaryada az de· "'8a'-- İ ~ ~~~ ""' buğunu içen bir Bulgar gözüküyor- vyetlerın notas dan b ı il 
iQ,_"' kat'isi ile budud ve sahiller rafında bırakmış ve yarısı spanya, maı;ıevrası başlamıstır. Bu mancvrele- Galen haberi .. Almany"- ın ve u no.. ğ" dir ve bunlann dişleri bugünkü ıı.~,~sinin 938 kat'i hesabı hakkın- yarısı Portekiz tarafında bulunan re Ingiliz, Avustralya, Hind ve Malez-Jy la ere gore rtlarla.., du. tamı: .o>0vyellcr .t:ı.r.ıgı raayoıann- ıi.ktidar mevkii için bir hayli bilen· 

1 
"'-' lAyihaların müzakeresi bu • bir çiftliğe girmiştir. Kralın eşyası ya mwıtazam kıt'lan iştirak etmelr:t&- _ ~ı:os ktvyayı _bazı ehven şa . . Karikatürden çok ziyade temsili da gunlerce Bulgar dilinde tekrar- miş dişlerdir. Utı.ıııaktad:ır .. yd be . Portekizde idi. ldlr. uç u pa a ıltihaka davet etmiştir. resim olarak kabulü icab eden bu lan~şından çıkarılacak mana ne o- Dün hür Fransız ajansı Rusların 

· uç a an rı __ Irak hariciye nC1%fM Mınrda Bu şartlar şöyle sıralanabilir: eserle ifade edilmek istenen mİlna l~hılır? Kremlinin komünist ve çift Romanyadan bazı iisler aradıkları-

' 

Kahire, 7 (A.A.) _ İrak elçili"'•... 1 - Yugoslavya gıda maddeler' şu idi: çı unsurları tahrik etmek isteyişin- nı yahud arayacakları tahmin 
,..._ is . ide ., ' ve 

Bekirlığm azabını." Evliliğin sürprizlerini. .• Çılgın bir 
ihtirasın zaferini görmek isteyenler 

Bugün L A L E ' ye koşsun 
S.ı\CHA GUİTRY • ELVİRE POPESCO • MARGUERİT 

l\10RENO - BETTY STOCKFELD - ANDRE LEFAUR ve 

BE 
daha 9 Yıldızın yarattığı 

ARLAR KLOBO 
llayatm bir muamması." Ömrün bir sahifesi.. San'atın bir za. 

feridir, Bugün saat 1 de tenzilatlı matine. 

DİKKAT: Z Harp jurnalı birden: • 

l - ·Türkçe• Britiş Para- ı 2 - «Rumca• Yunan jurnalın-1 
llıunt'da Sicilya sahillerinde da Türk Yunan kurumu· Harp 
karşılaşan İngiliz donanmasile 1 ganaımi - Zafer şenlikleri • 
taYyareleri arasındaki harp Kadın erkek bütün Yunanis
Cleneral De Gol'ün Afrikada tan harpte. 

..!!._erleyişi • Amerika iş başına 

Bugün ŞARK siilemasında 
Berkesin görmek isteye<:eğ-l bir film 

L p R 
fLSE wERNEK ve PAUL HAKTMANN 

Ta.rafından his:si ve müessir bir A4k RoJll&.81. 

111111:::: ........ ımm---=------·-ıs-mı=.ı:M• 

bildirdiğine nazaran, İrak hariciye na- tıhsalini arttıracak. •Biz Bulgarlar Ruslarla da Al - mı· . rivayet olunduğunu neşretmişti. 
zın Tevfik Suudi bey dün akşam tayya- 2 _ Yugoslav matbuatı Mihver manlarla da anlaşmışızdır. Mem • Naz.any~ baku_ııı~.d~n t~akJrı: - , Hür Fransız ajansı hem bu ha • 
re ile Bağdad'dan Kahire've gelmiştir. devletleri lehine yazılar yazacak:. leketimiz hem Alman hem Rus te-lku ';°umkun_ gıbı goruleb~en böy. beri veriyor hem de sıhhatini çU • 

3 _ Yugoslavyada düşman pro· minat ıaltındadır. Dünya yangının· le ~ır ta~rikın fiılıy~t halinde ula- rütecek sebepler gösteriyordu. 
dan uzakta ve emniyetteyiz. Yu - · _abılccegı muvaffakıyet ne olabi • Bize kalırsa·, 
valarımızda çubuklanmızı yakıp ır · ~umi _b'.'" ih~lal mi'. l - Sovyetler Tuna boyunda ye-Ku""çu""k (laberler pagandasına nihayet verilec0ır+ir. 1 , u 

Bir çok Yugoslavlar bu ehven rahatımıza bakmaktayız.• . Bu şııphelıdır. Zıra <fikır• belki ni üsler !lrarlarsa bunu Romanva· 
şartların kendilerini aldatmak için mıha dil 

• Va.şinglon, 7 7(A.A.) - Danıııye bir yemden ibaret olduğunu söy _ Malum a, Vilhelmştrassc Ber • . e _ememiştir amma komü ·•dan değil Almanlardan ararİar. 
nazırı Ickes evvelce ilm1 ve tıbbi mak- . !inde Alınan hariciye nez~tinin n

1
:•: v~ ?ütı;i P~ı:tilerinin esas ve Zira bilirler ki Romanyaya Ru -

satlarla kullanılmak üzere Fransaya lemektedirler. Umwni vaziyet Yu- bulunduğu caddenin adıdır. Krem- alı butün te~a_tlan dehşetli su- menler değil Almıınlar hak.imdir. 
\••Ulmış olan 500,000 metre ni.k.lbı hel- goslavyanın mülki tamamlığını mu Un de Sovyetler Birliği Şefinin ka- ırette ta.~rıp ~~ir. M:"~ut oldu 2 - SovyeUer Bulgaristanda her
yum gazının büyük Britanyaya tesliınl haiazaya azmetmiş olduğunu gös. rargah kurdugu· Moskova sarayının d_uğ~ so:ı:-Ie~en _gızli kom.un_ıst par. hangi bir talepte bdunmak ister • 
için mezuniyet vermıştlr. termektedir. tısı ıl ft il b adıdır. e çı ç. erın um.=. ır hare-_ !erse teşebbüslerini Sofyada değil, 

* Londra - Terre - Neuve'den gelen y nl 1 dluk k t başar b 1 kl 14 ncü bahriyeli grup büyük Britanyaya una ı ar Arnavu ta kara • Hemen ertesi günkü makalemi ~ a ı ece erını sanmak bır Berlinde yaparlar. Zira bilirler ki 
muvasalat etmi.5tir. da ve Adriyatikte denizde İtal - bu resmin ifşa ettiği sakini telak • hulya olur. Fakat Bulgaristandaki artık Bulgarya yoktur cenubi Tu.. 

1 • Yeni neıhi, Htndislan hOkfun@U yanlarla çarpışmağa ve iz'aca de - kjnin tahliline hasretmiş ve şöyle '°.l partUer komitecilikte çok tec- . na havzası. Almıınyanı~ bir müm • 
loeşrettiği bir kararname ile Bulgarista- vam etmektedirler. demiştim: ;u:;:u"" •htisas peyda etmiş bu - Jaz eyaleti halini almıştır. 

l
i:ı ~=· ~eU teJJ!kk.! edllece- Libyada Sirte körfezinin cenub <Sana ancak senden gelir imdad .::bot k~ı ıçın . b.unların d'.'v~lı Evet ... Bunları bilirler ve her -

• Bertin: ıı>D.ı:ı.B. ajansının Amster- kıyılarında harekat durmuş gibi • lazımsa ... Eğer başkalarının temi- t• . a) ra teşvıkı Bulgar hiikume kes de bilir ki Sovyetler sarih bir 
dam'dan öğrendiğine göre 16 rıoııan- dir. Buralardaki İngiliz kuvvetle • na tına ve dostluğuna bel bağlayıp 1 ':11 "" Alman ordusu k~ınandan • müdahalede bulunı.alardı Alman 
dalı, askeri mahkeme . tarafından ölü- cinin başka cephelerde kullanılma. işleri oluruna tcrkedersen yandın ıg~nı çok ra~~tsız ed':_b~. B~lar yanın Romanyaya ve Bulgaryay~ 
me mahkılm edılrniştır. Mahlu1mlaı Bulgarya.... h~ır· a

1
n bozabilirle_r. K_oprulen ata- ~zanışı hiç olmazsa. yüzde allmış 

gizli bir teşkllAt mensuplarıdır. sı Trablusun zaptından daha e - Bunu bir kehanet iddiası ile ha- e~-. Lokomotiflen çalıştırıla - i.ıııkB.nsulaşıdı. 
• Bertin: (Stefani) Haber alındığma hemmiyetli görülınüş olması muh- tırlatmıyorum. Hayır ... Aklı başın- maz .bır hale sokabilirler. Veaaire E""t ... Almanya bir Karadeniz 

göre Finlliıdiya ile Almanya arasınd:ıld '7esaıre 't.ıı:tisnd! muzakereler neticesinde ilci temeldir. Eritrede Keren etrafında da herkesin düşüncesi de bu idi U ··· devleti olamazdı. Hoş. .. Yine ola • 
mcmlclcetln tıcarl milbadelclerini arı- yeni taarruz hazırlıkları yapılmak· Maksadım, sadece, o günlerde be ~ nutmamalıdır ki Kabakçiy!!ff • mıyacaktır ya. 
;bnnağa matuf bir itilA!name imza edil- tadır. Somalide ise harekat sahil • nim de aklı başında olanlar ara • 
rruştir. den şun· al istikametine, yani Ha • sında bulunduğumu söylem<'ktir. 

• Btlkreş: (Stefani) General Antones 
cu, tayyare ile Viyana'dan gelrni;;tir. beş!stana doğru inkişaf etmekte • Bugün ne görüyoruz? Bulgar e • 

(A.A.) dir. * vi oldul!u gibi Almanın eli.ne geç-
miştir. Kabahat kimC.e? Mücrim 

-1•-•ıı=m:mmm••••-••-•••-ıİ1 kim? Bu cinayet kimin eseri? 
Bugün i p E K Sinemasında Kimin mi? Mutlaka Bulgarın e-

2 Büyük ıfilm birden seri. Hem o kadar Bulgarın eseri 
ki insanın Bulgar trajedisindeki 

[-=MAHKEMELERDE) 
~----~=--.so yaşındaki kadını 

1 - Meşbur polis hafiyesi Alman rolünü unutacağı geliyor . 

Charli Chan: KATİL KiM? ~~~~r·ii~:::nk:ı:~:~: ç:::: 
değil midir? 
İmdi ortada bir mesele var: 

........... ızANZIBAR
1

,,_.. -.cr. ı 
istanbulda ilk defa olarak gösterilen bu filmi. 

soyrn~k istemiş 
Fakat koynunu aramayı 
nedense akıl edememiş Bugün T A K S 1 M Sinemasında 

~tel\Ctı: memleketin bar!ka1arını ... Alev sacan Votkanlan ... Balta gir
~ Ormaıun Cehennemi muhitinde be:rat ı.tr b41m.- Şa!IMe 11r;apı.a-

1ar. n Umsabların cilil 

'- ı - .ıı.,... rııaı. .ur... • trii7lik _...... ririldlL 
Blıch ~ ı de leıullitlı ma*e· 

Müthiş ve heyecanlı bir maceradır. 

2 - BAHAR ÇiÇEKLERi 
Nefis dans ve şarkılarla gençliğin zaferi çok eğlenceli, 

bir mevzu. Baş rollerde: 

Mickey ROOJ"T V - Judy GARLAND 
Bugün saat 1 de nzli ~,tıı matine. 

~==::~~~~~~~~~~~~~::::::::::::::_ __ ba_la_r_ı_da~g-a-yr~i~Tü=··-r~kt~ü~.-Arn~-a-vu_t_,~b-in~~S~ir-o-z!:--::İs-m--ai~l~B~e-y~o-n-üi--~bin 

~s ·Büyük tarihi roman: 42 - •• -

1 

?J B0>'°' '"""~''''" Jd'l<•. mü~Uih ="'"" g<>dil"-·· ultan Aziz Nasıl Oldürüldü. ;I Fakat, Alemdarın zorbalığı ve Nizamı cedit kumandanı Kadı 
tcaa!lübü yukarıda saydıj;'lmız De- Paşa da eldığı davet üzerine evvel. 

<t~ ~ - · Y azan:M. Sami K.araye '"''beylerinin fevkind~ idi. Hatta, ce dağ•tılmış olan muallim askeri 

Itri~!? thtilalde, Bağdat kölemen. f wktu. Velhasıl, her biri de~leti_n Alemdarın zorbalığı bütün bu, sa- toplıyarak altı nbin kişi ile geldi. 
tiler ıı'.,klaı davasında idiler. Vehha !inkırazını mucip derecede mucssır yılı zorbaları kendisine münkat kıl· Rıcal ve bu gibi sergerdelerden 
ııyı h ~ıneynı zupt, namı padışa esbap mevcuttu. mış!ı. l mürekkep bi• meclisi meşveret ak-
ı. de ~beden iskat etmişlerdi. üs- Alenıdarın ve maiyetinin zorba- Rusçuk yarani akli içttma ederek tedi.di. Masonlar, Fransa inkılibı-
tına la '!ısır, Şam, ve Irak tarafla- lığile hasıl olan ncv'ima kuvvet :'e bir plan çizdiler ... Maksatları bü- nı nev'ima taklit edi)'-Orlard.ı. 

l:ıoıo ark. ruz halinde idiler. , kudret ise, Zorba paşanın vücudıle tün zorbaları Alemdarın etrafında Alemdar yeniçerilik taraftarı ol-
l~r, /\. taraflarında Cebbarzade _ • ka"ım ,.r .. manası oinııYan ve, telkı toplamaktı. Onları dairei itaate al- makla beraber asakiri muallimenin ~ Yd - maktan ziyade eşkiyayı bir araya ve, Devleti Aliyye böyle teşkilattan 

ler, h~:-. ilinde Kara Osmanza • de çok ı~nalığı olabıı.,cek bir mev· toplıyarak tam manasile devleti e. mahrum oldukça devamı kabil ol· 
\'an Utn(erma ıdıler. cudi~e•:ti. le almaktı. lmıyacağından, aradaki nifakın it· 

11ııpa,.~'t iller kez olan İstanbulun Rumeli ve Anadoluôaki Dereb• y- Masonlar, bir meşvereti amme t>faka tahvilile cümlenin ittihada 
~4ın \ieor~_ğun dahili işlerine hü- !erinin en ebemmiyetlileri; Ruwe. icrasına tesebbüs ettiler .. Maksat- bel !ıağlaması lazım geleceğinden 
~er Yer birudahalesı kalmaıruştı. !ide Sirozi İsmail Bey, Anadolu - ları Rumeı: ve Anadolu zorbabaşı- bahis bir n~tuk. irat eyledi. Alem. 

1 ,~Yardıı. zo1 rbanın elınde bulu. ··te allıbesi Cal:barza- dara bu fikılrerı veren Rusçuk ya-
•oi i . Bun.ar, sureta merkeze da Boz.>k mu g _ _ )arını toplıyarak akti meşveret et- rani idı. 
!) g bıydıi~,·. de Süleyman bey, Saruhan rı:ute mek ve onları diledikleri gibi kul- Neiicei meşveretle a· tidekı· mad-

id· "1>l"'f oğlu Ömer ı/" ll.us-,ın ha~ici vaziyeti de şöyle gallibesi. ~a. osınaı: ci Kal _ !anmaktı. delerin tanzimine karar verildi: 
"Poly · a ve lngilt<ore ile muharip ağa vesaıre ıdi. Bilecıkt~ e Alemdar, meşvereti amme mak- ı - Evamiri padişahlnin her hal 

A,)eı.._aon Bonapart ı·ıe Rusya Çarı' yoncu Must .. afa na. m_ ında bir ferman il b ı b. d tn ~• ndr sad· e zor a.ara ırer ave ame ve kiırda nafiz olması. 
lııakıa nıukasemem.izi konuş - dinlemez t=ıştı. . l{ıır llıeşeuı idiler. Bu, zorbaların hemen hepsı ora- gönderdi. Zorbalar, derhal icabet 2 - Her yerde hazine mürette • 

Vilhelmştrasse'deki evin kontro
lünü alan Alınan kadar Rusun da 
Kremlin caddesindeki ev üstünde 
bir kontrol hakkı olacak mı olmı -
yacak mı? 

Dikkat edilirse suali cvar mı yok 
mu?. şeklinde ortaya atmağa lii -
zum görmemiş bulunuyoruz. Zira 
Bulgar Ruswı da böyle bir hakkı 
olabileceğini Alman bakını tanıdı.. 
ğı gün tanımıştır. Tanımıştır am -
ma ev de bugün Bulgarın malı ol
maktan çıkmıştır. Acaba evin ye
ni efendisi, Rusun bu evde bazı 
imtiyazları olmasını kabul edecek, 
bazı müsamahalarda bulunacak mı
dır? 

Amerikadaki neşriyata itimad 
etmek caiz olursa böyle bir hare
kete intizar doğru olacak. Fakat 
Amerikada Ruzvelt ne kadar yan. 
hş hareketten çekinirse gazeteler 
de yalana ve yanlışa o kadar düş 
kündür. Bundan kelli biz Kremli
nin bu ışde şimdilik biraz yaya 
kaldığını kabule meyyaliz. Yani 
atı alan Üsküdan geçmiştir demek 
aklımıza mülayim gelmektedir. O 
derecede ki Sovyetler Birliğinin 
bütün radyoları tarafından yapı -
lan Bulgarca neşriyatın Filof hii -
k\.ımetini, Bulgar sarayını ve Bul
gar genel kurmayını üçüzlü pakta 
konmuş olan Bulgar imzalarından 
çok daha kudretli! Ahnaqyarun ku. 
cağına atmakta olduğunu da söy

Bir müddet evvel, Kasıınpaşada 
evinde oturduğu 60 yaşında Bebi. 
cenin evınden çı.kan Salinı edmda 
birisi, arkadaşlarından Niyaziye 
Behicenin bir çok altını olduğunu 
söylemiş, Niyazi bir gi1n eve gide· 
rek i9'ri girmiş, Behicenin ağzını 
namaz bezi.le tıkayıp el ve ayak -
!arını perdeyle bağladıktan sonrı 
altınlarını her tarafta aramış, bu· 
lamamış ve çıkıp gitmiştir. Halbn· 
ki, sonradan, kAdının, altınlarını 

koynunda sakladığı da anlaştl!Ill§
tır. 

Niyazinin mevkuf, Salimin de 
s~1ıe:5t olarak yapılan muhakeme.. 
sıne lstanbul birinci ağırceza mah· 
kemesinde dün devam edilmiş, her 
ikisi de bu hadiseden haberleri ol
madığını söylemişler, bazı şahid • 
ler dinlenilmiştir. Bundan sonra, 
dosyayı müddeiumuminin mütalea 
etmesi ve iddiasını hazırlaması i -
çin muhakeme başka güne talik e
dilmiştir. 

hastanesıııden kaldırılmış, nama _ 
zı Beyazıd camiinde kılındıklan 
10nra otomobil ve otobüslerle :Wer 
kezefendi mezarlığına götürülmü 
ve defnedilmiştir. Cenaze merasi ~ 
miD<ie, Vali ve Belediye ReWıniz 
doktor Liıtfi Kınlar, İstanbul Cüm 
huriyet müddeiumumisi Hikmet 
Onat, müddeiumumi muavinleri ve 
hikimlerle üç yüze yakın adliye 
mensubu, birer polis ve jandarma 
müfrezesi bulunmuştur. 

Merhumun mezarı başında, müd 
deiumumi muavinlerinden Ferı • 
dun Bağana ve Orhan Tığrak birer 
hitabe irad ederek merhumun ha
yatından, meziyet ve faziletlerin • 
den bah8"t:ınişlerdir. 

Merhuma Cenabıhak'tan rııhmet 
ve mağfiret diler, kederli ailesine 
ve meslekdaşlarına beyanı taziyet 
eyleriz. 

Kitap çalan genç 
o 1 d u 

mahküm 

2 nci Ağırceza reisi rlµn Yüce Ülkü lisesi talebesinden 
defnedildi Mazharın kitaplarını kı•nd '•inden 

. habersiz alarak çarşı satnrken 
.. een:ahpaşa ha~anesı~de haYl':ta •yakalanan Mehmed Alalayın suı

gozlerını yumdugunu dun teessur. tar.ahmed ikinci sulh ceza mahk 
le haber verdiğimiz İstanbul ikinci mesinde yapılmakta ola uh .ke
ağı hk 1 . · "5ki n m a e-

de
:Cezali adliyecm~ erneil ~ ;:~sı - v~ mesi dün neticelenmiş, Mehmed 

~ ı. ade
0

· · b. tak ettiler. batının tahsil edilebilmesi. 
0~ · ı-z kuvvetimiz hemen dan buradan gelmiş ır ım :ı.......JL---!ôı.ı:>u....._~..;.:.;.;.;:;.::.::;;::_.....:.:::.'.'.:::.::.ı::::_~;.::,;:.ı:,M.L:.a,eıe ~olu zor. Bunlardan Kalyoncu Mustafa beş (Devamı nr) lemeğe dilim.iz varacak. 

.. 5er. . =_..,..,en Remzı Atalay, iki ay an gün ha • 
Türecının cenazesi dün Cerrahpaşa kfun edi~tir pse malı 



.SAY1A - 4 

Yugoslavyayı 
mihverin kuca

F enerbahçe /ut bol kaptanı ğına atılmaktan 

Konserva tuarın 
iddiası doğru değil 

Almanlar zaferer İn g i 1 İz . 
kadar harbedecek müstemlekelerı 

,. r.• ı_ 1 k k k k • • (Blıı t....tı 1 İllei sayfacla) zade llay Ahmedin de ırı.lllmııt. 
I' l/Cret e QÇl me tup oruma JÇJD I~ büyük musiki san'atllimuz I~ vardır. Şimdi ~laca.kken ~ 

Jlal ltattrnı blJ'alraralı larmda _,;.,. pbi, Zeki slbi bir .,.. (Ba tarafı 1 İlla ---'-.. -) ri nın mezarı değil; Itri ısmınde '!>':" mıwndan vazgeçılen ~erıara gelin· 
lblr -.ı olmadılı · · -- ...,. ş _,...., başka adamın mezarı.dır Aaıl bü· ce burada da vaktile, üz.erinde Itri 

lo~~· .. llertn~i.İ_~• fi!nkiijdımam ~- J.Çlll ~~ ~uju iısi_A· Wlı: Jninaaile )'ilk ımmilri üstad:ınıııı: ı.fustua Jtrl yanlı llll'ık dökük blr mezar ıap 
klibüııaıı h•llunkii umıye • Galip ıseJdiii baldo bile r..- -- hır rıyakirlıktaıı ibare~. Macar- ise. .TopkaJ» merazlıklarında yat. vardı. Umumi Harp1e fimdilı:j Şe
fine llöre bana fi.JJ.de ihti .,mrlan bir tiirlll. nwtmaın o1anu7or: Be- 1-rm da, ~arlar rJbı Yug~":' maktadır. AfiıJ Itrl Mısırçarşısmda bitliğin clvaraıa çadu- kunnuş olan 
~ vardu-.» =~ ..ı:~i: .:;,:~·.: J'a~ almak lıuADI. be.tedildttı lbr denilen !Avanta ft lwkulu yağ· gayrimüsıeillh MUrlerin amirle-

,,. , ıaılolt>iı ...ıu.ıa ba&an ~.:U,, fa. arım vardır. ~ııgoslavya harbe tu· iar ticareti yaparken nedenBe lifilİ riııden biri bu tqı pünce asıJ 
Azız .l'ikNt'lm. viıl yaparım. Çok de!a da Ol'laTB d<ıf· tuttuğu ~e, Macar~ da ler.kedip A v:retpa.zarmda kul ve ca· Itri'ye ait sarıımış ve kadirşinaslık 
Buıı<lar:ı bir ;q kadar evvel --ter "l lı:açtljın zaman ııenin f.anı1uıdan gol taarruaana upqaaktır. Böylece riye ıılıp oal.nu.ya başlamış 'ft 0 za- göstermek için 0 mezarın etrafım 
~~~ =:.:ı 1>67~=';;; ~;z,or ... D~=ac.agını bana videt • Yvgoclavyıuı.ııı 1,058 ~l<ııu.etrelilı. man Topkapıya taşınıruş ve orada parmaklıkla çevirmiş, duvarını ta-

u~ . ...~ ~çıkça :YUJ70nım. kan hvdutlarile 1590 kilometre U· hastalanarak ölüp Tnnkapı mezar- mir e•«-•· ve •"··~am Jıamazla-
-· varde ~UWU - Befilt1aş lllaçuıda "7f>11• --' " d-L• h•u. j d ) -r •-.....ı _,. 
~ ı...--- eıı* ' , !" dığuı 1ı:ıı1ı: bee dakika zarfında tevka • ,.....,,~ .. , ~ ı"'."'1' n en ya ~ bklarına defnedilmiştir. Hatta bu- rmdaki tekbiri besteliyen Itri'nin 

. lide bir onerji sadetmemme raım- 78 262 kilometreaı hır doat devletın nun katiyyen böyle olduğunu bi· kabri buramdır. diye yeni bir taş 
Bu ıorie\'ha ile yazacaiım :ır&nyı ..,_ ııındaki !or arkad4şlaruıa Meta der.; hudududur; Yugoslav toprakları len rahmetli Rauf Yekta bir za- dırarak başkasına ait olan me-

Alııle bir kaç defa şl!ahen ı.; ınilnakbu '!' 1verdin. Bir hücum hatlı nasıl yfuütu- diğer taraflarından hep düşınau- manlaı· Topkapı mezarWarında yaz .. in b"-'.. k bu yeni 
- istedım, Hatırlar=ı ..., ın ... lilr? Pas nasıl verilir? Açıklar nasıl il- 1 . 'Jmişt' B ...,q kil tr lik zarın uzer e =...,ere a çevrı ır. u ~~ ome e ıl 1._., . k taş ~~ı-.· • tir t.+. ı · as 
aaJtaıa mevzuunu ne zaman sana aç - letillr? Ntha,yet eoı nasıl atılır? Bun • y h chuhı d kıı>.ınen ve a ta- as .,, nın mezarım 90 araıru§o'B l <UA•!I"DllŞ , "'9"' mese enın -
D>al< - daha başlamadan Jı;apat. ları birer birer hepimiz gördük. unan ~-- ~ t hlik . y · da bulamamıştır. Bu hususta Kon, !ı, budur ve halti.k.i Itri Topkapıda 
ruak mooburiyetinde itıı!dıın. Soma lklnc:i devreye çıkmadın ha.Ilı mamen ._an e el!J.De ına- servatuar ımııammlerinden Zekai yatmaktadır .• 

Bir IP01" mevıuu haline solı:ank İlı:- ıoenı aradı ... Herlı:es .Fikreti i81eri2> rıızdw-. 
dam !cin bazırladJimı bu yazıda sana dl:ıre bajırdL Demek Jı:i ...ui bütiln et. Bu VH.İ.yette Yngostav7a nasııl-----------------------------
ıııılatmak. ı.tedilıJerlml aşağıda gös~ Un umu.mJ:ıre blicum hattında gömıelı kuar versin? Yugoslftvya büyük Yugoslav Almanya 
ditlm iJı:i DOlcta üzerlnde topluyoııım. 1 \>'e lezzeW oyununu seyretme!< istiyor.. b' d Jet d '"lılir. 15 b uk 16 

1 - SeR tulbolö ~ ınevı.Mtt <1'T -ı Bir çolt ve.ile ile yazdığım :ırıızılardıı ır ev egı uç • 1 
nıımall!!&D? Fenerbahçe takımındaki eksiklerden milyon nüfuslu bir devlet, böyle (Baş tarafı linci sayfada) (Baş taufı 1 inci aayfada) 

2. - 1;opu -- -'"' .,. albl ·bahsederken. bu taktmın hücum bbili· lıer t;ıraftan düşmanla !-evrilmiş o- ,'mile ı.tlhwr ı..hlnde. obnıısmı ve Milı- Alınan hariciye nezaretinde §il 
·.azıfelerin olacalı:tır? . b·elini arttırmak ve eski şöhrellDe e - hır•a, mahsw bir kale demektir. ver aleylılndekl bütün duşman propa- cihet bildlı'ilmiştir ki, Alman•Fran 

Bu YlllJ'l neşredebilmelt iı:hı Adela l riııtinnelc için muhakkak ltaia ile ..., Her :ınahsur kale ise, ne kadar sa.ndasına bır nihayet venıme&inı .iste-\ sız siyaseti.n<le iki merhale wrdır. 
l=at ~ordum. Nlha7r:t 8011 7apı- dllfünerelı: oynamasını bilen blg değil- ı . h ltJlilır. JWsml mabtlJ!erde bu hususta . . . 
lan u-n .. + •• _ Muhtelit -·-'•· bu bek· bir il 1• • • temın · JA • kuvvetli olursa olswa f>"Ukuta ma • 1 bfivilk bir ibtivaUa barekel edilmekte- Bınncı merhale, Fransaya karşı 

~...,. ~ M 07\BlCUDUD er l Çlil 1 u - "' •• " d" fu ' 
lediitim lı:endi llJ"liiJe bana geldi ... Ve zumunu uılatınıık istemiştim.. kfundnr. jdlr. Bu arada Yugoolav halkı hayret kazanılan ve butun unya tar ın-

{B8f tarafı 1 inci sayfada) (Başı ı inci sayfada) 
;palan habere Wnamile Zld takat •anide sevkedilen 4-0.852.241 d-04~, .,nı det Je :ıraJ.aıı lıir -. -- ~"" " ertmeıdıeıllr. kıymetindeki tayyarlerin 6."" •· j]e 

Bu derece birbirine mulıallt dolarlığı A!rikada Altın salı 
ilıi haber uaımıda bir mııka,_ 2.376.382 dolarlığı <:enubi Afril<8~ 
ı.r lltl bal>eria de :ıralaıı ~ ~-708.644 dolarlıgı- Ingiliz Ma1e~1 ..... lobılt lı;iıı kltldir. 6-;,. 

Bununla beraber -i>da.lti ııu- sına gönderilnıiftir. Malezyaya dr 
-tı Jrat'1 ~ w.rar edi:ıro • derilen tayyarler büyük bo.m~ar ~ 
naz iti: man tayyareleridir ve Amerilfııll1• 

ı - XoriEis'bı. rl:rasetindeld garp sahillednden Singapur'a Jld" 
lılildlmet, 7alnız loet' zamandan dal lıı '} · · ,ı,.r ' 
daha zi:ırade hülı:limdann itima _ I vay a arı yo ı e gıtmı~ ~r 
dma malJJı: olarak ltalmamakta 19.340.590 dolar kıymetinde P dl 
f.allat milll llyasetiııde Yunan tereye, 7.190.715 dolar kıyme~Ptil 
milletin.in ft Yunan erlerinin Kan::ıda'ya tayyare gönderi~,31 
mutlak tam ve mlinalaı(la kabul İngiltereye Kanunusanide ceJI! .· 
etmez blrl!ii tar.ıfından da tam ,_, d t .,.,sre> 
•üzaberet Sllremlı:teclir. Hülı:ümet >159 ı.yyare, ı;e..,z eniz a,, ·\]i' 
mllletiıtln bu mu1lak milzabere • 54 ihtiyat tayyare motörü ve ~ti!· 
tinin derin ınırette heyecan ve - yelli yedek aksam gönderilı!JJÖ 

:,,;\:mı .sa:ı.~~ı:,ı - Arnavutlukta 
:ı - Bu .ı:ıraset, tmnamile mat:-

J(lp edilmeden evvel ltencıı.ile (Baş tarafı ı inci saytad• 1 
ne mütareke ne ele ıulb J'llpıia - ~ 
cak İtalyan mil.vize kaJ'll za-. da verilen izahata nazaran. Y~ & 
ferin tam olanılı: a1mıııaıımı bil - lılar dun Arnavudlu.k cepbesıPdl 
tün tı.vvell.le istihdaf elmell:t4m muvaffaldyetli keşif hareketJerı~,ı 
bir dakika farıt <>lm-•ıı ve o1 - ve ilerleyişlerde bulımm uşlaJVj . 
mıyacaktır. üstah.k ~ 

Bütilıı lehdlilen ft ihtllMlara Yunan topçusunun m e ~ 
rağmen bu siyasette en ulak bir talyan mevzileriJıe yaptığı 3WŞ 
değişilı;lik dahi boblıı em"-zuu o- tesirli olmuştur. ~ 
lamez va bültümetln asil battı lıa- İtalyan toplannı susturmuş}al" _. 
:reketinbı değiştlrllmeslnl dllill - diğer bazı topları da daha geri. ır: 
ni.bilen bir ıeı. YUDllDh dalıi bu· zilere cıeltilme~e mecbur et:ıııWr 

eeııin iç.in dtlfOnd?J<lerimde ne kadar Klübünün buıünltü vaziyetine gön Yugoslavyanm bu tehlikeli yazj. edilecelı: derecede az lı:orku göstermek- de daha mütaleaya misali bulun· 
haklı olduiumu bir ltenı daha anla • eter elde mevcut en kabiliyetli bfrinl yetini bilen Almanya ile İtalya, bu : ~ ~t Alman ltıt'alarının bareke.ue- mıyan yüzde yüz zaferdir. İkinci 
dun.B. ıu~ _..,,.. !arak · diye ~. Jı:endi yerine hafa il.oyar ve sen de ileri kahraman milleti şimdiden tazyike rmy e . ::: (lllJ'ialazb dojru oldbuğu ,~<tirde merhale, Montoire merhalesidir. 

lunaemz. ır- 6 

=======;;;:;;;;==;;;;;;;;;:;;;;;;;:;;;;dir. 

ır -· J- o ımı - .. eks Jı:i . ,.,,.~. uıı~vyanm er an çem. er ._e a -
clar hiçbir Türlı: oyuncusuna naslb ol- , geçerııen ııoı-ec m vazıyet J~ başlamışlardır. Daha geçenlerde, hnabileceği tilı:rile endi~ededlr. Yani Führer ile Fransız devlet re-

! 

l
doksruı ro&bet bir lıaJe gelecektir. 1 lan AJ 't- . -·-· . . . 1 p uıd·'-' -nuya.n bir dereceye .rül<se.Jmiş bu unu- Yugos av Nazır manyaya gı PRENS POL ~ŞVEKIL n: .ttAAaCITII ısı mareşa eten aras ....... go • 

yorsun. Bence bu top oyununu nasıl ~~ ~-d futbol ~- tikleri zaman, an'anevi Alınan • NAZIBJLB GÖRÜŞTtl rü=e ile başlıyan merhaledir. iJdjtJnl tarif \mel< mümkün ~a ne ~ ar oynıyaca~~ K 1 aibi , ••• 
:nıı::~ Çllnkll nef~e topladlğın bilme~ B~u ancak keneli Jı:a.farun ı . Yugoslav dostlu~dan. lıahseden !;.lgr;0~ do! ~Jn lle :'riciy: ııa- Berli~ siyasi_ .m~~llerind~ ila : 
kendine his Jı;abiliyet beşetl kudret.in ı:-ındeki düş~,,.·eler tayın eder. Yalım Alman gazetclerı, şlmdi artık. ta- = kabul ederek uzun bir mWAkatta veten soylendıgı gıbı, Montoın:_ mu 
üstünde olan bir ~evl<alAdellkllr ... Se- . şurası vaı· iti daıma aranacak v.e daıma arruza gesmi~lerdlr. 10 Bazıran bulwımuı;tur. lakatı ile başlıyan safha, 13 Kanu· 
ni burada medbetmiyomm .. Bu meıi: ı'ısteneceksm .. Sahalar~ berkes.ı .tatmın 1940 da ita:lya harbe girerken Sin- Bu mlilllkattan evvel, hariciye nazı- nuevvel 1940 hadiselerile başlamak 
1etinl .ımcı;,.e kadar bizzat kendin bı· etmumlen bancakh ııeruk tn şlao caketintı ıçın 111 • yw Mnssolini'nin taarruz etmiy<>- rı ~adan malfunat vermek üzere ge- üzere maltım hadiselerle jnJtltaa 

anı.tm.1§ bul '% u ır are e o r. len Sof daki Y1Jll08l lçİBI Milan 
te Sem ilk defa~-- A. c. ma • . Fakat tahmin ed.erim ki topu terk~- ceğini m~~ni dünya müvacehesin· lvıçle si'~tııttır. av • o- uğr~tır. Bu ~taa sırf y~chy 
çında ıördillı:- oynadığın ııol haf .,,,ev· . tikten sonra de '"'':'. bıtm~ değildir .. de vadcttıgı devletleı- arasın.da Y"?· Baııvekil muavini ve Hırvat lideri sebebıyet vermıştır. _Daha do~u, 
künde ldeta ele avuca sıiınıJ'ordun .. Sendeki fevkalMeligı senden ""nra.Jı:l • goslavya da vardı; fakat iaşıstlenn jJı.laçek ile devlet nazın Ulaveç de ııaib Vichy, bu saıflıayı nıhayete erdir -
ÇoJ;; eeçmedi aeııl ileriye aldılar. İş.ıe. o !ere de öir

1
e;::. v.e ;'ev~tla::: ıı: • hilızası çok zayıftır. Onlar da, bil- larafından kabul edilmişler~. . miştir. Çünkü hakiki bir Alman 

pman futboldelti bütün yülı:sekliğini 1 den seçeb\ .•••• ~ıru Ben iP ,'_,!. ış- mcm hangı" sarayın balkonundan HACEK "" SVETKOVIO'IN Fransız i•b.irligı"nin mümessili La-
bütiln :!evUJAdelliini ııeyretmeğe baş- tirme~e ca...-~sın .. . u sana ~~. e- .. .. BEYANATI . ~ 
ladık. Seyirciler seni 0 kadar benimoe- dllemıyecell kada~ sarih olarak eözli - yapıJnıış olan bu taahhudu unut- Belgrad 7 (A..A.) _ Stefanl: valdi. 
diler Jd oJDamadı&ln maçlarda herke•ıl iten milli bir vazifedır. mu§ görünüyor ve Alman gazete- .Avala ajansının bildirdiğine naza _ Vichy 7 (A.A.) - Havas ajansı. 
oeni ar1YQr, hor aitızda ııen1n ismin do-ı !erinin taarruzu.na iştirak ediyor· ran, Yugoslavya bafvekl.1 Svetkoviç ve run bildirdiğine göre general Wey-
lıışıyordu. Yazb~m;erlokudbuktand so~ııı :=iki de ba· lar. Yugoslavyayı 'Ôçüzlü Palda başvekil muavini Jlı!açek ıazete mil • gand dün öğleden sonra mareşal 

Fenerbabçe t::akımmm IOD. senelerde- z.1 se ep e ana arı aca ın amma ih • b illerin' kabul ederek, Yugoslavya b' ül' "'-t 
Piyon olma ı bu lüzumsuzdur Ben sadece Jı:lübiln ;. sokmak, yani M verm ara asına emss 1 L.~L-d b' k •--af Petenle uzun ır m """ ·yapmJ.§• 

lı:i ataleti --ileç<!ll ııene pm • . ·. . . , . d' b I b harici 'P11lti7eti .........., a ır co ~ - al, . . d al 
.ıına rağmen- herkesce malfımd~r. i- çm lfu:um.lu vazıyetlnı ve ~llı:bal lçın koşmak ıçıı~, t~1;' ıtl~r. aş amış U· tan işaa olunan Jııeeycanlı haberler balı: tır. Mare0ş ~tuna ~m. gener 
tirat etmelidir JıJ Zeldnln tulbolü ttt- 1 de zaruri ••zil'eni tasr~ ettim. . lıınııyor. Çüııku Selaniğe ve Ama- Jı:ında beyanatta bulunmuşlar ve Yu • Weygand a teyıd etmıştır. 
lı:em-inden ve bilhassa senin de. zayıf Senı danlttımsa çok. üzüleeeğim bu.- vutluğa giden en kısa 7ollar Yu- ıoslvya billdıemtlııin lıAdiselerl dikkat--

""•'-- --'·~ maksadile gerıye • - ı nu btlyonım. Fakat nyazi kaıdeler iP- 1 d "'ı-ın• illa le •-'·' ti . ..,_, ve bütün kararlarında y•· k• k Dl..-...........,a J'...,.loül..U • • • , . et . d ed l · gos avya an ge~er • ._,.. ........... ,... m "' wuuP e ı,.......... Ur ıye Uy&nl 
bomandon sonra meşhur San • Ll.cı- bı bırer kat ıy ifa e en şey erı spor 1 b' y 1 Bul daima devletln ve mllletln yill<selt men-
- bücum hattının hastalığına bil l sütıınumu.za geçirebilfüğime de o dere- va8:t etmem' ır • ~"". avya, • faaUerini ve Yugoslavya devletJnln ta- duruyor 
ı;are bulunaınadı .. Gerçi flmdJ oynıyan- ce mmınmı ve mll.sterilum. garıstandan SelBnığe ınnıek Jııte. mamlılb ve lstıkJA!jni gözeteceğini ııiiJ'-
lar da lı:ablli:ıretll elemıı,nlar amma ara- Fal'lll< - yen bir Alman ordusunun yan ve lemiJleniir. (Baş tarafı 1 inri sayfad1) 

geı.-ilerinde bir tehlike olabilir. bıGİLTElll!! Y1JGOSLAVYAYA günün meselelerini müzakere et-

p t v ygand Ameri a Yugoslavlar, Almanları da, İtaJ.. 1'JJ1'1MATOM :ııro VEIWİT miştir. Hariciye Nazırı Popof bu· e en, e yanları da, Macarları da, Bul:;arla· Londra 7 (A.A.) - Miistakll l'rlm- günkü vaziyet hakkında beyanat-
(Bat tarab 2 oci sayfada) (Baş tarafı 1 inci sayfada) n da sevmezler; istiklallerine '- m ajans1 bildiriyor: . ta bulumnuşur. Başa Bll§Vekil Fi· 

binesiıae ithal için ııayret sarletmi- İta]:ıraya verilen nota dün hariciye sıktırlar. Hiç sevmedikleri bu mil· Burada uydurma addedilen ve Berllll lof olduğu halde hemen hemen bü-
. N neza1-et.i tarafından neşre<tilın!ııtir. No- 1 ti 1 lı b . .. k bl d ı...atından iı;aa edilıniŞ olınası muble- . . ak . 

7e başladı. Elyvm 8:81'icıye lez~- tada İtalyan kon&0losluk memurlarının .~ e~ e . ~~~fil~r l .r~~ ' tın ~ . e mel bulunan haberlere göre, İngiJte - ün naznlar içtimaa ıştll' etmi~· 
retine &etirdiiii Amiral Dar anı seyalıiııUarını :ıralnız kendi mmtakala- ustelık ıs tı .. erını c ~ e ."" re Yuııoslavyaya ııö<ı de bir ültim~tom !erdir. 
sık ilk Parise göndererek Laval \ rına tahdld etmeleri taleb edilmekıedlr. tçmezler. Yugoslavyayı, adeta W· 'vererek vaziyeıinin ı .. rib.ini istefYUilir. Londra, 7 (A.A.) - Müstakil 
yebilvaada Almanlarla anlapna ze- 1 Voıingtonda bulunan İta lyan diploma\.. tihara karar verir gibi Mihverin ı Berlin 7 (A.A.) . - Dogruluğuna ib· Fransız ajansı bildiriyor: 
minleri hnırlamak istedi. Bu mü· ıları bu hükümden istisna edilmişlerse kucağına atılmaktan alıkoymak llmal olan bir h•beıce göre Yugoslav: Alınanların Bulgaristandaki ileri 
k8Jemelerin hayli ilerlemi§ olduğu . de Ameriltan h!ikfuneli Italyanlll Va· için, bir tek çare vardır. O da, her ya ba~,?; sv;:c::,. b~: ~ bereketinin inkişafını takip eden 

1 Fr da llııglon bll;rüla elçıliğınden, buvük el· .. I di". i ·ııı 300 000 ııund• ...,;. pa id • .. d 
aşikardır. Almaa ar ansanm - çilıie mülhıık askeri memurlar -Vaşing- zaman soy e gıın z gı ' ' Vlyanaya reıecektir. Bu haberi tey gazeteler zafa uğramadan muca e-
bill işlerine karışmaz görünerek bu ıo~ oeiırinden çıktıkları takdirde keyfi- kişilik bir İngifuı erdnsunu Sel3ı- ıidecet resnJ 111310.mat yok.tur. leye devam etmek hususundaki İn· 
cidalde bitaraf bil seyirci vaziyeti· ;ı:etten Amerikan bükOmetinin haberdar niğe çıkarmaktır. Selliniğe böyle MİHVERİN TEBDIDİ giliz ve Yunan azmini ve Türkiye-
ni takınıyorlar, fakat bütün mu- edumesinl rica etmiştir. . bir kuvvet, ayak basnııya başları Londra 7 (A.A.) - Daily Telegrapb nin uyanıklığını tebarüz ettiriyor
habbet n tevecdilılerinin Laval'e Hull'un İtalyan büyük elçisi.ne tev~ başlamaz, Yugoslavya, Üçlü Pakta gazetesi ~aiesind• töyle demol<· tar. Matbuat, Bitlerin Türkiyeye 

___ ,_ . ettiği notada bu tedblrm nıçln alındıgı . k .. te kt' tedir . . 
matuf olduğunu da saki_'";"":"' ıste- ,zah edilmemektedir. Böyle bir tedbir, gırnıeme azmım g~s rece ır. ~an ve İtalyan gıwıt.elerl Qı;l11 verdiği sulhpeı:-erane temınatla !!i-
miyorlar • .Mareşal, iatediiı sayıısetı Anı<!ri.k:a lara.lından sulh halinde bulun Alınan ordusu, Bulgarıstana tama· akta girmediği takdirde_ Yuıoslav;ı:a • tibza etmektedır. 
ıakip etmekte hürdür; fakat Al· dulu ve diplomatik münasebeuer· kes- miyle yerleşip taarru:ta hazır bir ::.., başına neler geleceğim ileri ""':"" Times gazetesinin diplomatik 
pıanlarla ifbirliii yapmalı: an.US11 mediiıl )>ir . meml~ete karşı ilk defa hale gelmeden bunu yapmakta, rek bu rnemlelt<!ti ıebdıt hususunda bır: ınuharriri diyor ki: . 
.. ar ise, ve JKontoire'da başlanan tatbllı: •~ıasmtedır. 'dd t1i b' li la Y11nanhtana yardım bakımından birlerile rekabebt eWı•::~!'br..!'~ • Yunanistanın dağlık hududu hü-

""--'- •-•- 1 Hull ~ DO m ıı e ır san d f d d ç·· k"' Al goslavyada bır eşıncı . .. 1 . lıarekete ~~YUP e .......... ~ -:--n YG_r: yazılmış olması Palermo, Napoli'delti a a)· a var ır .•. u~ u manya çin mutad usullere müracaat edilmek- cumdan zıyade mudafaaya e v~~ş-
158 bu politikarua en iyi mnnıe881li Ameril<an Jronııolosluklarınıo kapaWma hazırlıklarını bıtırdıkten sonra, t ve gllJIT'!Uer aarfolunmaktadır. lidir. İngilizler Yunanlılara mum-
yine Laval olacağı da bedihi ııilıi ., ve İta)J'adaki Amerikan diplomatıan- Yunan hududunu geçmekte asla, e B lgrat 7 (A.A.) - Reuter: kiin olan yardımı yapacaklarını va-
eö.terilmelı.tedir. İngiliz menabiine ~ J'llpacatı ııeyablltlcrın tahd~ edilme ı tereddilt edecek değildir. Bu, yapıl- ;.ugo~lav hükfuneti,nin, karala- detmişlerdir. 
ıöre Alman miite~sıs~an pmıli- ~,1~me':n,,~:ı~~=~ :!:= 1 matlığı ve yapı~~mad~ğı takdird~, nnda, daima devletin ve milletin Eden'le General Dili imkan dahi~ 
den Afirlaya geçmışlerılir ve Wey- tinde telakki ~ilmekteclir. . 1 Yugoslavyanın umldsız v~ ça~~ız yüksek menfaatlerini ve aynı za. tinde bulunan azami mukavemetı 
gand'm miiıaadesile bll"1 noktalar- h'ALYANJN NEVYORK V1! DETROrr \ kalarak Mihvere boyun egnum ih- da Yugoslav devletinin istiltla- temin etmek niyetindedirler . 
da birl"ftlÜl)erdir. Vicb.y'de bu- KONSOLOSL~ t KAl'ATJL· !imalini gözönünıle bulundurmak ~:ve tamamiyetini gözönünde tu- Londra, 7 (A.A.) -Times'in dip-
ri; ,. ı ,. .. d.• pek sıkı müzakereler Blrletlk .=., D:eri h..,,.e- lazımdır. . ıacağı hakkında dün ~şam Bel- lomatik muh~blr~ şunları yazı~or: 
yardır ve sul cerey8»:181' ~rpış- 11 iloJy-. ba -ıe1tet!ııı Nn>]'oıtİ Abıdin DA VER gratta neşredilen resmı dek.lar~s- ı . Alm~nl~ ~ımdı ~ugoslavya uze· 
ınıuo.ı.ad.ır. Ingilli, Amerıka ~ufu.ru ye Detnılt ı.oııııoı..ı.aıanıun llı:&pUd• yon, son 48 saat zarfında artan. dıp- rınde yem ~~r ta~k yapmışlardır. 
Petain'i ve Wey&and'ı keneli taraf· maıımı -ı.ıır. . ı •ı• } ıomatik i aaliyeller hakkında bırçok Prens Paul un H1tler tarafından 
]arma çekmlye mütemayildir. A· A.meıta hiiJdimel;bsl.n ubu llı:&nnPaı 1• ngı iZ CT birbirine zıd şayialann dolaştığı Yu tekrar davet edildiği sliylemnek· 

. de lb-~ ~an Napo ve enlMl k . d k . . dir 
mira! Dar.la.o ve Laval belki • 1 ı-L•·--•ft ltapatdmamnı _. (Ba• "--fı 1 1_

1
• sayf-"a) goslav hükumet mer ezın e ço ıyı te . 

reyi vllmhla Berliue çevirmiye a:.,":1°"..;.;:.lüı- ec11J.m41:1ır. İ • ....... -~ ~ karsı.lanmış ve rahatlık tevlit et· Diğer taraftan Naziler Yunanis-: 
mütemayildir. Balkanlarda vaziyet e _ kasıııda ngıliz .ve "enubi • miştir. . . tanı tehdide devam etm~k~ ve bir 
111altim bıkişafları ar.ıedıerken } hava k~~v.etlerın~ mensup ta)'Ja • Bazı emarelere bakılırsa, Üçli.ı bozgun havası yaratmak ıçın propa-
Fr&Mada da Mihverdler boş du:r- lngİ tereye reler millıını faaliyette bulunmll§" Pakta girmiye hiç de mütemayil gandalarının bütün yalanlarım or-
:auıınaktadırlaı-. İllı:balıarla bera1'er t~r. . . . bulunmıyan Yugosvlayadan, belki 1 aya dökmektedirler. 

--=-

-----ıır 1941 ikramiyeleri 

T.1$. Bankası 
1941 Küçük 

asarruf hesapları 

ikramiye Planı 

ı adet 2000 Liralık =2000.-~ 
3 > 1000 > =8000.- ' 
2 > 750 > =1500.- ' 
4 > 500 , =2000.- ) 
• > 250 > =2000.- ' 

35 > 100 > =3500.- ' 
so • so • = •ooo.- • 

300 > 20 • :::6000~ ' 
Keı;ldeler: i Şubat, 2 Mayı5, 1 Al"' 
tos, S b:mciteşrin tarihlerinde y~"' 
pılır. 

lahisarlar Umum Müdürlüğünde" 
l 

8D clOOO> lı:ıı ınruıür Jruriunu açık ek ltilo büytik •500> kg. lt\içük bOY 
ı - Mevcut nümuııe mucibince c500>siltme usulilc satın alınacaJrtıf· ıtı1 
ı - Muhammen bedeli .&10> lira, ınuvııl<kııt teminatı •46. 75> iıfll ;:ıı" ~ 
a _ Eluiltme 13/3/Kl Perıembo .ııno saat U da Kabataıııa ı.e··• 

Jılllba7aat ınbesindelti ahm komi8yonunda yapıla<ıalttır. 
4 - Nll.mun• ıı6zi1 geçen şubeden parasız elmabilir. 
5 _ iıtelı:lilerin -eı..ııtıne için tayin o!ıman giln ve "!'"-ttc % 

\l"'ıılarile birlikle ınezldlr lttımlsyona m-natları. t1730> 

7,5 P" 
I 

meri faaliyete mın'azi ve hatti . ,yardın İŞJ• FERBER IŞGAL EDILDI pek ya.kı:nda; Mihvere ve Sovyetier ı Hitler'in Tür.kiye Reisicümhuru 
ena mütekaddim siyasi faaliyet Kahıre 7 (A.A.) - Orta şark İn· Birlif!ine karşı ayrı ayn birer doot· İsmet İnönü'ye gönderdiği mesa- Devlet Demiryolları ilanları 
fevkalade hl:ı alınJJIU. Ka.t'i dgün- (Ba~ tarah 1 iaci sayfada) giliz tebliği: lluk deklarasyonu imzalaması talep \jın muhteviyatı hakkıF ·kndaHifşa1 a

0
tta ı ı ••• .;;;;~-------ıııİıı•••••İll•••--=) 

}er tekrar 11fukta belinniştır ene- !isinde demokratların lideri Bark- Libyacta, motörl~ ~vvetlerin l- olunacaktır. bulunulm.am~ştır. ~ at ~-t er ın, ! 1 ır•<' ; 
laiJir. Jek düııkü müzakerelerde Avrupa leri unsurları Ageıla nın garbında Birbirine zıd haberler arasında mutadı oıdugu veçhıle henuz teh- Muhıımmerı bedeli (S825) lira olan 17000 adet Normal hllt ağaç v•P" 

AN bl k is ediği b · I İdarenin Derince Rıhtımından Sirkecide 9 uncu. işletme iskelesine ,,ı~ıf-J Hüseyin Şükrü BAB ve Asyadak ı vaziyetin son derece yeniden bir düşman zır ı -0tomo · teyit olunınıyan bir habere göre, dit etme tem ır mem e- ııwtör gibi deniz Y2B1talarile naltlettlrilmeoi ifi açık eksiltmeye :ı.onı<> rP''" 
----o-- nazik olduğunu beyan ederek de- bil müfrezesini tardetmişlerdir . Yugoslavya, Yunanistan ile İtalya kete verdiği_ teminat kabilinden t~ Açık eksiltme (tu.ıg41) Cuma liinü aaat (H) on dörtte nayd" 

/ 
mokrasilere yardım kanunu projesi Habeşistanda, Habeş vatanper • arasında mutavassıt rolünü oyna· minat vermış olması muhteıneldır. Gar bina8ı. dahilindeki satınalma komisyonunda yapılacaktır. ~.,ı 
hakkında muhalefet tarafından tek verleri rıc'at etmekte olan İtalyan ması teklif edilecektir. Herhangi Bu işe girmek ~enlerin (286) lira (87) kuruşluk muvakkat r !<''' 
lif edilen tadilata itiraz etmiştir. 1 !arı hlrpalamağa ve ağır zayiat ver bir teyit mevcut olmamakla bera· Kıztlordu 1ı:anunun tayin ettiği vesikalarla birlikte eksiltme gönü saatin• kad• +ı' 

{Baş tarofı 1 inci sayfada) .Ayandan Mahoney'in hükumet dirmeğe devam ediyorlar. ber ·başkaca söylendiğ'.ııe göre, Al- (Baş tarafı ı inci aavfada) nına müracaaUan Jhımdır. aI<Ucıır (I 

rb'"Kmde 1RiGya•e.tic\ım.hur Umum! Cka1~·1 tarafından hazırlanan tadil teklifi- İtalyan So:ıruılisinde, lat'alarımız manların ileri sürdüg' ü şartlar ara- Bu \fe alt f1Ir1DaD1eler l<omioyondan parası& olaraiı: d:ığıblm 
• ema edeleç ıle Ba§Yaver e a kl" ,. . . l d " İleri h . seırinin hakiki manasmı pek IJÜ7A'l gfuı- * .ı 

Unor lıaur bulunuyordu. ne muhalif vaziyet alarak bu te ı- Ferber ı ışgal etmış er ır. a. sı:ıda İtalyanın arazi taleplerınden ıennektedlr. . . 2115;ır,~ Cenaze namazı Hacıl:ıayram'da kılın- fin bir klymeti olmadığını söyle. reket devam etmektedir. vazgeçmesi, fakat Yunanistandan TASS AJANSININ TEBLİGİ Muhml>men bedeli (ll40) Ura ola 2000 Kg. edi homw kıbrıt: ( d•Jll" 
dık l.an sonra mülevaffanın tabutu ellerim.iştir. Hariciye encümeni reisi A· Kahire 7 (A.A.) - Rllyter: Almanyava Selanikte ve Patras'ta Moskova, 7 (A.A.) - Tassajansı Perşembe günü ııaat (10,45) onu lı:ırk beıtte Jfaydarpaşada Gar bıııJ151 

llzerinde Adliye sarayı onüne kadar. ııe- yandan George birdenbire Maho- Cenubi Afrika birliği başvekili üsler istenmesi mevcuttur. aşağıdaki tekzi·bi neşrediyor: clek.i komisyon tarafından eksiltme usullle satın alınacaktır. ,.,,,,•; 
l:irllmi~ ve bur~da c•n~ 0.tomobılınelney'fn sözünü keserek kanun proje- general Smuts yanında cenubi Af· Bu esnada manevralar için sınıf- Yabancı matbuat, Sovyetler Bir- Bu ııe girmelt lııteyenlerin (48) liralık muvakkat teminat "" • f/l 
konuluk iebltlığe aotlirülm111 ve def. . ,_,_ . . . . ' ' • dar ı.om!.sY°" 
nedllmiftJr. 

1 
~ ha~ınd~ ale~el.e bı~ karın: ~ nka Bırlı~ genelkurmay başkanı !arın si13.h alt~na çagırılması devam liğinin Romanyadan Karadenizde ta:ırm ett!iti veseiltle blrllkle eksiltme günil saatine ita 

ütün ll nlmesinin ıcabettiğini bıldirmiştir. general Sır Pıerre Van Ryneveld etmektedir. Silah altına alınanların bahri üsler vermesin! istediği hak- caatıeı JAzımdır. • .. .ıır·./ 
ıız.ı;;:,":: :=:; ~;';tl!ıı!' kiti~\! Barkley, alınac~ nihai kararı t-;s olduğu halde, Kahireye gelmiş ve büyük ekseriyeti şimalde tahaşşüt kında şayialar yaymıştır. Tass a- Bu ile aıı p.rtnameler lto.W.,.ondan paıa•12 olarak dağı.tıımal< __.-
IUnmakta n btr Polia mü!rezesi ile bir ri etmek için bugun Ayan meclisi- Eden & general Sir John Dili ve etmektedir. Bunların mlktan, pek jansı, manasız uydurmalar olan bu • -- . . .. .. Kar•l>iJP' 
jandarma kıtuı da ~· nt- eyle- ne gece "elsesi alrtedilmesini teklif gene~al Wavell ile gör~elerde muhtemel olarak yarını milyonu haberlert yalanlamıya salfilliyettar- I Sahibi: E. t Z Z E •r, Neşrıyat Direküiru: Cevdet 
.ıııeJ<le ıcıt. edeceAiDJ lıe;yuı etmiştir. bulu~UJ'. geçmemektedir. dır. 8aoıılclıiı yer. «Son T elııraf• Matbaui 

Diyanet işleri 


