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YUNANIST ANA 1 

Almanları 
ültimatom 
verecek 
Taleplerin kabulü için 
mü d d et 24 sa a t 

ithalatçılar 

Arnavutlukta 

İTALYAN 
fırkaları 
ERiYOR 
ltalyanlar fenni istih
kamlardan tardedildi 

1

11500 esir allndı 
28 günde 338 
tayyare düşürüldü 

Orta Şark İngiliz Onfulan 
Başkumandanı General Wavell 

Amerikan gaze-

Atina 8 (.A..A.) - Yunan ordu • 
lan başkumandanlığı tarafından 
? Mart ak§aıru neşreclilen 132 nu
maralı resmi tebliğ: 

BaTu:-a nTaroa 
Merkez mıntakasında yapılan 

muvaffakiyetli bir hareket netice
mışur. J-.>Uv 't."l5l..I. ~uu· 

rın arasında bir kaç zabit te var -

bir t e C a V U
•• Z dır. Mühim miktarda mal=me ell

mlıe geçmiştir. 
Tayyarelerimiz, haı-p meydanı-

ş k 1 . r nın askeri hedeflerini görünür ne· 
yakın ar ta ngı iZ- ticelerle bombardıman etmek su • 

leri gafil avlamıyacak retile harekata muvaffakiyetle iş
tirak etmiştir. 

Bütün tayyarelerimiz iislerine 
Türkiye ve Yuna- dönmüşlerdir. 
nistanın mukave- BİR AYDA 338 İTALYAN 

. TAYYARESİ DÜŞÜRÜLDÜ 
met azmi malum Kahire, 8 (A.A.) - İngiliz avcı 

Nevyork, 8 (A.A.) - Nev-Yorlc tayyareleri birbıri ardındau beş 

..>ost gazetesi yazıyor: .. . ı gün içinde ArnavuU,uk __ cephesinde 
Ne Yunanistan, ne Türkiye, kor- (Devamı 4 uncu sayfada) 

•uya kapılmıyacaklar ve Balkan' 
nda bir ordunun iaşesi gibi en 
ırkunç meselelerden birisi ile 
U"Şı karşıya bulunau Hitleriıı Ö· 

~nde teslim olmıyacaklardır. 
Çoktan beri beklenmekte olan Al· 
an ileri hareketi, karı§ık şayia
.rı ve silah şakırtılarını takip ey-
2miştir. Fakat bu gök gürültüleri 
ı.z.i aldatmaz. Çünkü şunu çok iyi 
,ıliyoruz ki bu, Alman askeri ye
ülmezliği tezinın ısbatına yarayan 
;ir sahne oyunundan başka bir §eY 

Jeğildır. Bütün bu gürültüler ara· 
ında Hitlerin Yunanıstana, Bo
gazl~a ve Türk arazisine karşı 
tedbirlerinin hakikatte nereye ka· 

(ll ... ısı 4 üncü sayfada) 

15 Yaşından 
aşağı çocuklar 

Sinema, dans salonu 
e barlara alınmaması 

meclise teklif edildi 
Ankara, 8 (İkdam muhabı n· 

den) - Kırklareli Mebusu Fuat 
Meclise verdigi bır teklı!I 15 ı

nı bitirmemiş çocukların s "'' '" 
tiyatro, dans salonu v" ar bı 
yerlere girmelerinin mcn'cdılme

siııı iskmiştir. 



r evi evilik Nedir? 11:Kc.nemollan!9 
1 
~İfil~ddini .Rômi Kimdir ? j =;;.:: ._'!?!esı . 

i 
olabilir? 

L yazan: z y A ŞAKIR Dünkü Tan'da Naci Sadullah 

- 18 - munzam sütununda Bayan Be~ 

(Sultan Vclcd) ile refakatinde 
bulunanlar, birkaç gün istirahat et
tiler. Sonra (Hazreti Şeıns)i önle
rıne katarak yola düzüldüler. 

.i>u kafileye iştirak edenlerden 
herkes hayvana binmiş olduğu hal
de (Hazreti Şerns)i takip ediyordu. 
Fakat (Cenabı .Mevlina)nın kibar, 
zarif ve kıyınetşinas mahdumu 
(Sultan Veled), Hazreti Şems'e 
hürmeten onun rikabında yayaıı 

yürüyor .. onun bindiği atın üzen
gi>ınin yanından bir adını bile ay
rılınıyordu. 

Hazreti Şems, bu. vaziyetten 
memnun olmuyor.. (Mevlana za
de)ye olan muhabbetini izhar et
mek için ona küçük adıyla hıtap 
ederek: 

- Bahaeddin! •• Sen de bir hay
vana bin. Beraber gidelim. 

bir de ·Benli gül, adı ilave ederek 
ran hMeriııi bildirdi. 

bir açık mektup neşretti. İki gue
Bugünkü Konya hükumet daire-

sine civar bir yerde bulunan (Zin· te sütıınunu dolduran bu yazı 
b . içinde Naci Sadul.~h, kendisine has cidi ban), artık bir ayranı yen 

haline gelmişti. Kavuştugu sevgi- esprilerinden başka okuyucnlarına 
!isinin karşısında, hayatının en bü- keskin zekasının oldukça ehemmi
ytik zevk ve sürur anlarını his&&- yetli izlerini de sunmayı eksik et· 
den (Hazreti Şems)in ulviyet ve memiş. Naci soruyor: •Siz neyiniz
kudsiyetine iman edenler de, takım le ıneşbıırsunuz muhterem Bayan 
takıın, onun ziyaretine şıtap et- Belkıs Benligül?• 
mektelerdi, Nanemollaya sorduk: 
Asıl dıkkate l b' ·bel - Naci sadullah yine bir şeyleY 

şayan o an ır cı G" d" .. ..., 
varsa o da, bu ziyaretçilerin için-' ya:;:nışd. gül~rd'~nnz mu. 
de ktil d .1 . "t . .ısta u; 

, va e ouu ı gır ve mu eessır k,.. Ded' "zün 
d nl t kl d dikodular - Yazar ıu.ır. ı ve so e 

e e er, - yap ı arı e • d . 
1 K k di •t evam ettı: a - onun onyayı ter e p gı me- . . 

b b . t ı d dı. , - Fakat anlaşılan Naci ıçınde 
sıne se e ıye veren er e var .. ~ .... 
Fakat §inıdi bunlar, (Hazreti 1 bulun~ugu meslegın sırlarına he-

ş ) · .. .. d n v 1 nüz vakıf olamamış. Bu zamanda ems ın onun e ayrı ay ., er ere . . .. . 
k 1 O edik gazetelerın bırkaç sutunuııu bırden 
apanıyor ar. nun ç ve pa .. 

1 

b 1 ·· ı · · g" leri · ·· .. dolduran Luks den başka ne ola
uç arına yuz erını oz nı suru- b'I' • N . . B lkıs Be 1· ··1 

1 d t .. aş! d"k ı ır ... acının • c n ıgu • yor ar .• ne ame gozy an o e- . . . . , ... 
k h W ffettirmek isti or- ıLye ısınılendirdıgı bayan da her-

re a arını a y b ld ""- t" D di lardL a e .-~s· ur. e 

Diye ısrar ediyor .. fakat, Sulta
nülfileına'nın necip hafidi, pederi
nin misafirine karşı hürmet ve tek-
rimde samimi bir mübalağa gös- İnsanların mizaç ve ruhlarını • tererek: herkesten iyi bilen ve tanıyan 

- Ne münasebet, efendim. .. Pa- (Hazreti Şems), onlara büyük bir Niçin teşhir etmiyoruz? 
dişah hayvanda giderken, kölesi af ve safhıle ınukabeJe etti. Nazi- Devletin koyduğu nizama, halkın 
de hayvana binerek onun yanında kane muameleleri, hakimane SÖZ· emniyet ve menfaatlerine uygun-
ı:idehilir mi?.. !erile hissiyatının ulviyyet ve aza- suzluk gösterenler cezalandırılı· 

Diye, cevap veriyordu. metini gösterdi. yor. * * Bu cezaların hemen hepsini suç· 
Kafile, böylece Konyaya yakla- Birkaç gün zarfında umumi va- lularınm (kaşına gö>:iine vanncıya 

şıyordu. Ve yaklaştıkça, bir taraf- ziyet, tabii şekline girdi. Hürmet kadar) tarif edilerek gazetelerde 
tan (Hazreti Şems)in, diğer taraf- ve tekrinı hislerini arzetınek için neşredıldiğini görüyoruz. akat bv 
tan da (Cenabı Mevlana)nın heye Zincirli han)ı dolduranlar, yerle- neşriyat daha :tiyade polis ve adli
eanları artıyordu, .ne çekildi, Medresedeki talebe ve ye haberlerinin hırsızlık, yarala-

Sıtltan Veled, hasret ateşleriyk .ııüridan da, (Cenlllıı Mevliini)nın nıa, dolandırıcılık ve saire gibi kı
yanıp tutuşan pederinin ıztırapla ııeyecanlarının zail olarak derse sım1arına inhisar etınektedir. Hal· 
rını biraz teskin edebilmek içiL J.evam etmesine intizar etmekte- buki ibtikardan, pazarlıkla satış 
Konyaya müjdeciler koşturmuştu. .erdi. 7apmaktan suçlu olup ceza gören
Artık, (Hazreti Şems)in anbeaı. Fakat iki büyük mürşit, yine ba- !erin meskut geçildiğini görüyo
kendisine yaklaştığını öğrenen 1 tın ilinılerinin mütaleasına dal- ruz. 
(Cenabı Mevlana) hiçbir yerde du- nuşlardı. Yine uzun zamanlarınJ Bu mevzuu Nanemolla ile görü
rup oturamıyor .. infuar saatlerinin .ıalve~erde geçiriyorla~ .. ~ir taraf- '§Üyorduk da üstod: 
halecanlarını unutabilmek için mü- .an rıyazat v_e perhizkarlıklarla ' _ ihtikar, pazarlıkla satış yap
temadiyen namaz kılıyor ve (se· r~larını tasfiyeye • çalışırlark~n, 1 ma suçluları gibi birka~ kişiyi d.,. 
ma') ediyordu. ..ger taraf~an da~ (nay)larm (tir) ğil, birçok vatandaşı mutazarrır e-

Belediye kooperati
finin bozuk yağları 

1 senede alınan 61 nümuneden peynir, beşi 
yenmez ve 41 i de formüle uymaz gôriildüt 

" lstanbul Belediyesi ,, etiketlerinin 
kullanılmaması kooperatife bildirildi 
İstanbul Belediyesi memurin ko- j ~e!:d~~ ".. Reisliği dü~ koope~a~ 

operatifi tarafından piyasaya çıka- mudurlugune etiketlerın değişti -
• rilmesini bildirmiştir. Diğer taraf-

rılan yagların tenekelerde bulunanı 
1 

ld k tifin' ·ı tan yı a oopera yag ann -
etiketlerde yalnız cİstanbul Bele - dan 61 nümune alınmış bunun 5 i 
diyesi• yazısının kalın bir §eki!de yenmez bliıurumıştur. 

yazılıp bu yağların belediye ile a- 41 tanesi de gayri sıhhi olma -
lakası bulunduğu hissi:nlıı uyandı- maltla beraber normal formüle uy. 

rıldıih ııörülmüştür. gun görülmemiştir. 
-~~~--~~~~l'F!lllil~--~---~ 

ihtikar suçu ile Demir tekerlekli 
Yakalananlar arabaların 

Bir de buzhane sa
hibi adliyeye verildi 

Asfalt caddelerden 
geçmeleri yasak 

Fiat Mürakabe Bürosu dün ye Müvazi parke geçiş yerleri bulu-
niden bazı ihtikar vak'aları tesbit nabilen asfalt caddelerden demir 
etmiş ve suçluları halı:kında kanu- !tekerlekli arabaların geçmeleri be
ni tetkikata tevessül olunmuştur. Iediyece menolunmuştur. 
Mahmudpaşa yokuşunda 126 nu-ı İstanbuldan Beyoğluna çıkacak 

marada tuhafiyeci Sokrat elinde otomobiller de yalnız Tozkoparan 
bulunan makaraları tesbit -edileıı asfaltından geçmeğe meobur tutul
kiir baddinden fazlaya satarak ih· muşlardır. Dün bazı seyrüsefer 
tikar yaptığından, Yemiş vapur is· memı_ırlarırun . bu mecburiyet~ Tü. 
kel esi caddesinde N eri Zolev buz.. nel cihetine gıdecek otomobıllere 
hanesinde külliyetli miktarda pey- de teşIİıil ettikleri görülmüştür. 
nir bulunduğu halde bunları sttı· Vali ve Bele~ye Reisi Lı'.'ttfi Kır -
şa çıkarmıyarak sakladığından ve 

1 

dar bunu dogru bulmamış ve me
bu suretle milli korunma kanunu murlara bizzat emir vererek hatayı 
hükümlerine aykırı hareketten, düzelttirıniştir. 
Marpuççular caddesinde işportacı 
Yasef makara ihtikiırından suçlu 
olarak adliyeye verilmişlerdir. 

Şişhane meydanı 
-----o----

---<>-----
Dahiliye Vekili bugün Anka

raya dönüyor 

Birkaç gündenberi şehrimiz.de 
bulunan Dahiliye Vekili Faik Oz
trak bugün Ank:araya dönecektir. 

ır= - . ' 
Manifatura 
darlığı 

---o-

Bazı mağaza sahip-
leri dün mürakabe 
bürosundan mal bu
lunmasını istediler 

ART-

Yazan: 
Prol. H. Şükrü Baban 

rE5) erlin ve Roına diktatör· 
1.9) !erinin birbirini takiP •· 

den iki nutku bir~ok 
noktalarda mutabakat arzettiği gi• 

ı bi başlamak üzere olan baharıJI 
mütlıiş bir boğuşma devresi aça· 
cağında da müttehit lıulunuyarlaJ'• 
dı, Mussolini Afrikada ve Arna• 
vutlukta İtalyanın uğradığı ağıt 
he:Wnetleri sarahaten ıfade etli•· 
ten sonra İtalyan milletini takviY• 

Perakende manifatura ticareti ve teşei için •berekt venin ön.ii· 
bazı mağaza sahipleri dün .

1 

müzde iyi bir mevsim var• deın•f 
~.P:~abe Bürosuna müracaat ede ti, Bu suretle baharın feyzindell 
~ ellerinde roal kalınadıgını" ve ltalyanın herhalde istifade edece-

re i ·· · d b 1 tu. başvurdukları · toptancılardah da gıne ıma ~ u unmuş . 

anif t te · -edemedikleri i _ Adoli Hıtler daha açık konUŞ 
m a ura mın tu Alma 'ühr. • "rt . .. kül . tte kaldıklarını muş . nlar w F erme go 
ç;,n 1 muşl d'vazMıY_~ k be Buros·· u ilkbahar Büyük Britanyaya yapı· 
soy emış er ır. ura a 

1 
k 

1 
D 

tacirlerin dileklerini tesbit etmiş aca t~arruz arın • en _ziyade can 

k dil · if tura , __ ,_, ve tahrıpkiir olacagı bır zamandı!• 
ve en enne man a ~ . . ··U 
· · t hb.. 1 g· işmış' tir Denızaltı mulıarebesı evvelce nıı.s 
ıçın eşe us ere ır . ..rillm . b' . . de· 

Son zamanlarda hariçten mani - ıro emış ır şıduel iktisap e .. 

f t 'th 1 • t 1 dığından cektir. Hatta Alman Devlet ReııW 
a ura ı a a ı yapı ama . if d . .. f 1. b ıa· 

lekette stok azalmıştır. nııı a esme gore aa ıyet aş . 
mem iki .. f d ha li eJlll 

Bulgaristan ve Tuna mıntaka - ınış ve gun zar ın a. Y • ~ 

d b '· ali eya batırılmıştır ve bu talırıp ve ınılıi 
sın a füunan m arımız m - h . tik - l ak T y· 

d b . iktar :.• tura da a engı gıt çe çoga ac tır. a .. 
nın a ır m manw.a 1 1 h.. da da a· 
bul d • "ğr ilm' t· Alfık yare er e ucumlar rma ıu 

un ugu o en ış ır. a - t . l ak .... l c· 
d 1 b 'f tu ı 'th line ezayıt o ar """ anacaktı.r. lk.i ş 

ar ar u manı a ra arın ı a fin b . b' .. t t b k h tJcrİ 
akt d 1 ır trını u an u e ane 

çalışın a ır ar. da Al B .... k "•i· 

Yeni peynir 
mahsulü iyi 

Mürakabe komisyonu 
yarın fyiat koyacak 

Trakyada ve diğer peynir mm -
takalannda yeni peynir mahsulü -
nün istihsaline başlanmıştır. Ala· 
kadarlardan alınan malCımata gö -
re bu seneki rekoltenin geçen yıl • 
!ardan daha düşük olınıyacağı an
la§ılmıştır. Şehrim.ize yeni mahsu. 
!ün sevkiyatına bugünlerde baş -
!anacaktır. Fiat mürakabe komis
yonu yeni mahsulün fiatlannı yeni 
esaslara göre tesbit edecektir. Bu 
maksadla komisyon yarın öğleden 
sonra Mıntaka Ticaret Müdürlü -

arasın manyanın uyu JP 

Kafile, nihayet Konya ovasını ların muhrik ve aş_'.1<ane feryatları denleri alenen teşhir etmek lilzım
geçmiş.. şehre tekarrüp etmişti... ar";'~da 0 '?m.affa ruhlarını ~~.,. dır. Bunun böyle olması gazetele
Cenabı Mevlana, aziz ve sevgili nıa ~ ile aşk asıımanına kadar yük- rin ticaret işinde bedava ili\n neş· 
misafirini bizzat karşılamak istedi. seltıyorlU:dı. . 1 retınekten korkınalanndan başka 
Bütün esbap, müridan, talebe ve CHazı:etı Şems), ırşa~larına d~-

1 
türlü tefsir edilemez. 

mubibbanını toplıyarak istikbale vam edıyordu. Ve (Cenabı Mevla· 
şitap etti. Bu istikbal alayı içinde, na), batın iliminin hakikat yolla- M. K. 

Genişletilmek için hah Karadeniz hattı yaz tarifesi ğünde toplanarak müzakerelere 
D ı t D izyolları İşletmesinin başlryacaktır. Yeni sene peynirle -

ce dıvarı yık.Jlıyor ..,. .. ~~."..:. ~~.... . ... •-~~'" lrinin....ti.at.ca .. rlııher.~iln':-"' ,,,,,,..~. 

tanya adalarını istila etmek teşeb· 
büsüne girışmek fıkir ve emelin· 
den feragat ettiği gibi bir mana ~ 
çıkarılabılır. Çunkü eski tarilıll 
hitabeleriııdeki tehditler mahiyet 
ve uıanzara>ını deği~tirmiş gıbi 
görünüyordu. Şimdi •Ingilızler ııO' 

rede görülürlerse onlarla çarpışa· 
cağız. deniyordu. Afirkadaki w•· 
veli ordusunun parlak ve ezici za
ferlerinden sonra filhakika Alına# 
kıtaatı Afrikanın kızgın çölleriııd• 
müsademeye başladılar, Avrupall1~ 
başka noktalarına da İngiliz askeP 
ihraç edilirse onlarla da kar§!l~ 
lacaktır. Fakat asıl İngilizJerill 
toplu bir halde bulundukları "1 

kuvvetlerinin en büyük kısJllllll 
cemettikleri bizzat adalar üzeri111 

bir hareket bahis mevzuu değildi'• 
Bıttabi İngiliz Başvekili Mist•1 

Churchill'in büyük bir kat'iY01 

ve cddiyetle tekrar ettiği gibi isti
la teşebbüsünün bertaraf olduğııll:" 
: _____ _ ._ - ..... _ ......... .u.ı3ı:1. ıu&l'9"' 

( Cenabı Mevlfüıalda.a ~nı;a -"Dl r'"dA ilorlPdôkro ;ı,..ı;.,n • .ın A b k . - -u • .,, uı """TtıaUsıne dayannıqh. Bulun- C • 
kı. ~ da, • (Cenabı Mevlana)nın en dııkları halvetgahta (mürakabe) 

1 

J J r a Y J p 
guzı~e esha~ınd.a~ olıuı • (Sala- halinde bulunan (Hazreti Şems), 
b.addin Zerkub) ıdi birdenbire başını kaldırarak Ce- Hariciye vekil:mizin * nabı Mevliina'ya bazı garip teklif. 
N"ıha:et, . iki kafile karşılaştı... !erde bulunmıya başladı. biraderi vefat etti 

Artık aşık ıle maşuk, emsalsiz bir '(Sarı Abdullah Efendi - Mesnevi .. ... .•. . 
şevk ve hararetle birbirlerine sa- şerhi)nin birinci cildinin 39 ıın. Teessurle ogrendigımıze göre 
rı.ldıl~r. (Can) ile (beden) gibi, bir- sayfasında, bu teklifleri, şöyle 0:ı,,~ ı:arıcıye Vekilimiz Şükrü Saraç _ 
bırlerıne kavuştular. Ve her ikisi !eder: oglunun ve Devlet limanları u _ 
d~ meram ve maksatlannın en Bir gün Şemsi Tebrizi, (Molla mum Müdür muavini Hamid Sa -
yuksc~ derecesine \'Ôsıl oldular. lludavendigar)dan - yani Cenabı raçoğlunun kardeşleri ba R" t" 
~e".~ı Mevlan~, ~ziz. misafirini Me~lilna'dan • bir ııüzel kadın is- dün vefat etmiştir. Ccnaze;i ~! ~ 

(Zıncırlı ba".)a ındırdı. Günler-/ te<iı ... Mevlana; gün Taksimde Ayaspaşada Gü • 
denber s'.,"etı "'.ahsusada hazırlat- - Emrin, başım ve göziim üzeri- mii§Suyu caddesindeki Mehmed 
mış ol~ugu d_aıreye yerleştirdi ... ne, ~Y can ve cismimin suiianı. bey apartımanından kaldırılarak 
Hazretı Şems'ın Şam'dan ıı::onya- Dıye, ikametgahına gitti. Kendi Beyazıd camiine naklolunacak ve 
ya ka~r vukubulan bu seyahati, haremini aldı. Hazreti Şems'in bu- orada namazı kılındıktan sonra 

POLiS 
.-uiuuuaıı.ı m~yaa:" .ıreııışıetıne.k .Ü· rinden itibaren başlanacaktır. İlk
zere buradaki buyuk bahçeyı ıs- /baharda Karadenizdeki iskeleler -
timlak ~tm~ş .ve duvarın yıkılma. ! den fazla yolcu ve eşya nakliyatı 
sına geçılıniştır. 1 yapıldığı için seferlerin daha sık ve a· . . d . .. 
Diğer taraftan bu meydanın mün ihtiyacı karşılayacak bir şekilde 1 Jr JŞÇJ eDJZe d U 

tehasında ve Beyoğlu kaymakam - / yapıhnası için tedbirler alınmakta-
lığının karşı köşesinde bulunan iki dır .. Maamafih Münakalat Vekale· şerek b O g" U} d U 
bina da istimlak olunarak yıkıla - , ti şılep talimatının tek elden idare 
caktır. Ayrıca Beyoğlu kayma - edeceğinden bu iskelelerde birik· 
kamlığı binasının bahçesinden ge- miş olan eşvalardan mühim bir 
çilmck üzere de yeni bir yol açı - kısmı vapurcular birliğinin elinde 
Iıp tam Tünelin önüne çıkılacak •

1 

bulunan vapurlarla nakledilecektir. 
tır. --o----

--<>--- Dünkü ihracat 

laveçle Ticaret anlaşması 
İsveçle bugünün ihtiyaçlarına 

daha uygun yeni bir ticaret anlaş. 
ması akdetmek üzere bir müddet-

-----0'---

Bir müddet sonra ce-
sedi denizden çıkarıld~ 

sına dalmak eğer hıyanet değıls• 
mutlak cinnettir. 

tanı hır ?Y devam etmi~ti. zııruna getirdi. Şehidliğe defnolunacaktır. 
,Hazreti Şe'.1'~· (Cenabı Mevlii- Hazreti Şeml, refikai Mevlana• Hariciye Vekilimiz B Ş"krü S tenberi Ankarada cereyan etmek -

0

1~~· kefndisıne karşı ~östermiş yı görür görmez, gülümsedi: raçoğlu bizzat cenazed~ h::.ıunm:ı: te olan müzakerelerin önümüzde
o u~ ve a, sadakat, alaka ve 0 _ İyi amma .• bu benim hemşi. üzere dün akŞam Ankaardan hare ki hafta içinde neticelendirileceği 

Dün Cumartesi olmasına rağmen 
ihracat işleri oldukça hararetli ol
muş ve 400 bin liralık ihracat mu· 
amelesi kaydedilmiştir. Bu meyan
da Almanyaya tütün, İsviçreye 
ham ipek, Yugoslavyaya kepek, şi
mal me.mleketlerine deri sevkedil
miştir. 

Kuzguncukta Fazılın yalısında 
tamir işile meşgul olan 52 yaşında 
li"iko dün saat on dörtte iskeleden 
denize düşmüş, boğulmuş, bir müd 
det sonra cesedi denizd-en çıkarıL 
=ştır. Belediye doktoru tarafından 
muayene edilen cesedin defnine 
ruhsat verilmistir. 

Düşmanların yekdiğerine nutuk 
lada askeri plfuılarm1 ifşa edecelı· 
lerini tevehhüm etmek balı! bil 
hayalden başka bir şey değildi'· 
Söz bu vasıflarda maksadı izab 
için değil, bilakis saklamak ve ört· 
mek için kullanılan bir alettir· 
Maamafih iki muharip zünıreııiıı 
şefleri arasındaki bu söz düellola· 
rı ve emniyet ifadeleri tabii görül· 
mek tazım gelir. Omirüs'ün kahr•· 
manları da birbirilc çarpışacakları 
vakit kendi kuvvetlerini medb•· 
derler ve hasımlarına merhamet 
hissi izhar ederler. Arap hamasi· 
yatında da iki mübariz atlarııı• 
binerek kılıçlarını kuşandıkları va
kit nefslerini, kabilelerini, tarible
rini yükseltmekten hali kalmaı· 

• !ardı. Bir halde ki elyevm şahit ol· 

Ra~baanl muhabbete teşekkürler/ remdir ... Ben, başka bir dilber is ket etmiştir Bu sabah eh . . - öğrenilmiştir. Haber verildiğine gö 
et~.ilde": sonra; bütün yolculuk terdim. • gelecektir · ş rımıze re karşılıklı olarak verilecek mal· 

nı taki~ ~den (Sultan Veled)in ib- Cenabı Mevlana tekrar ikamet- racoğluna ve aHesı· erka'nına . tes-bit edilmiştir. Yalnız her iki ta-
raz ettıği nezak t h" t k ... .. · samı- •a'· ·stı'fadelen' g- - -nd b . . d e. ' ıırme ve te - gabına gıderek, bu defa da oğlu mi teessül' ve taziyetleriınizi bil • ı .... n ı ozonu e u • 

Azapkapı - Şişhane yolu 
genişletilecek 

* Fatihte Haydarda oturan ıı duğıınıuz Churchill - Bitler, ıuus· 
yaşında Feridun Aksarayda cadde solini nutuk yarışları insaniard• 
üzerinde koşarken düşmüş, sol ko- çok eski bir an'a~e ve itiyadın tc.~· 
lu kırı~ tedavi edilınek üzere rarından başka hır şey değildir. ()ç 
Cerrahp~oa hastanesine k ldı 1 _ memleket matbuatı da şeflerin bll 

-.- a rı · d' ktifl · d mıştır. ıre erı o/resinde neşriyat!• 

ı~udd~tınce, yayan olarak kendisi-ı Dedl Hariciy~ Vekilimizle HA:mid Sa.. ların miktar ve nevileri tamamen 

rınıı e. a:ı_:rıca zrkrederek; (Cena- (Sultan Veled)i getirdi. diririz, lundurularak nakliyat işlerinin da-
bı Mevliina)ya bu cihetten de şük- (Daha t11Jf") ı ha esaslı bir surette tanzimi için 

müzakereler vapıJmak:tadır. 
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Azapkapı • Şişhane yolunun Şiş. 
haneden, Unkapanına kadar olan 
kısmının Hazirana kadar tanzim 
edilip genişletilmesi kararlaştırıl -
mıştır. 

* Elektrik idaresinin Beyazıd 
santralinde çalışan Ömer Lutfi Ka 
dirgada elektrik lambası takmak 

bulunmaktadırlar. 
İtalya Hariciye Nazırı Kont Ci· 

ano'nun neşir vasıtası olmakla ta· 
nınmış olan Telegrafo ve Gazettıı 
dil Popolo'da ayni zamanda çıkaJI 
bir makalede bu mevzuu ele al· 
mıştır. İki diktatörlük mcııı!ek.c"n 
gayelerindeki vahdeti tekrarJıyaıı 
makale sahibi şu kehanette bulıı
nuyor: •Önümüzdeki bahar tari· 
hin tanıdığı ve kaydettiği eıı kanlı 
bir mevsim olacaktır. Atlintilt de
nizinde ve Akdenizde, Avrupauııı 
şimal sahillerinde ve cenup kıy, lo· 
rmda iki milletin birleşmiş kuV· 
vctlcri kendileriııi gösterecekler· 
dir .• 

[kaparak, saatini çıkarıp, parmağile muzuııu okşuyordu: 
dakikaları .ııesap etti: p· 1 S t •-~ - ır o .. . onra a=m ... 

- Saa!. dokuz .. · Buradan Har · İsmail efendi; başını öpecekmiş ÇOBAN YILDIZI 
Yazan: Mahmut YESAR/ 

biye, haydi sürsün sürsün de yir- gibi uda yaklaştırmış, omuzları, 
mi dakika.. Biraz sıkı yürürsem, başı, ayakları mütemadiyen hare
bır çeyrek. .. Fazla beklemez savu. ket ederek çalmağa başlamıştı. - Otur oturduğu nyerde... Sı -

'kılmak, falan h-ep bahane! ... Sen, 
N er imanın yanı.na gideceksin. Bir 
kere baksana bana! Ben de bu a • 
ğızları yutacak göz var mı? .. Kan, 
amma da göz dağı vermiş ha! ... 
Otur, efendim, sonunda ölüm yok 
ya ... Kavga edersin, yine barışır • 
sın. Bunlar olağan şeyler ... 

Niyazi, ısrar ediyordu: 

- Karıdan korktuğumdan değil, 
Ben öyle kuru gürültüye metelik 
vermem... Beni yıldıran çenedir, 
anlıyor musun? 

- O da, o kapıya çtkar, tevil et

me nafile. 

Numan kaptan, odaya girmişti, 
Ali kaptan, elile işaret ederek ya. 
nına çağırdıı 

ka~t~el buraya ... Niyazi gitmeğe şursa, o vakit kötü... 1 Arkada 
1 

f 
1 

ak 
0 od şan ası, m am ara. 

- Nereye? tan,' ha;:;: çıkarken Numan kap- madan, birbirile hiç münasebeti 

- Ben ne bileyim, ona sor . y 
1 

N . olmıyan havaları istiyorlar ve o 

. t.smail. efen.di, yarı sitem, yan -: a nız, erımana tenbih geç- 1'nı .k. t . . . . 
megi unutma ... Ag"ır dursun ... Bu- Ç şı aye, ıtııaz etmedeıı, aynı 

ıstıhza ıle Nıyaziyi slizüyordu; k 
. ralar malüm ya sessiz mahallel<!l' şev ve ayni istekle çalıyordu. Bir 

- Nerıman hanım bekliy ı buk • ' ·· dd t - . or ya .. ça agzııruzın payım verirler ... mu e so .. r a. 
Numan kaptan, Niyazinin elle - Peyman, çok geçmeden bir ud " - Yoruldum, dedi. Udu, koltu -

rinden tuttu, gözlerini, onun göz - bulup getirmişti. İsmail efendi, u _ gıın .. k~narına dayayıverdi, kapı 
!erine dikerek: d.u hir mütehassıs tavrile, -evire gurultu ıle açıldı, uzun boylu, ko-

- Sahi mi be Niyazi? .. Beni ar. çevire uzun uzun muayene etti: yu şarabi çarşaflı bir genç kadın, 
kadaş hatın kırar mı sandın? .. Ma- - Gü:r.el ud doğrusu ... Usta işi ... arkasından Niyazi göründü. 
dem onsuz için rahat etmiyecelı:, Ucuna kırmızı korde!ii fiyonga Odadakiler, kimi ayağa kalka _ 
git getir ... Ne yapalım, dedi. yapılmış mızrabı, alışkın bir hare. rak, kimi oturduğu ~rde iltiıfat e-

Niyazi, Numan kaptanın boynu- ketle 1:"1'"maklarının arasına alıp, diyorlardı: 
na sanhnıştı: teller. uzerınd.e yavaşça gezdirdi: - Hoş geldin be Neriman. .. Yıl 

_ Yaşa be. •• Halden anlıyena - Ilk ~arkı kendim için ... cİhti- oldu görmiyeli ... Nasılsın baka • 
Y'." ?ls8:'11 da gönlüm tazedir. hay- lım? ... Geçen gün selam gönder • 

canım kurban... di bısın""" 
Büfenin ~ bıraktığı. fesln.i =an. miştim söylediler mi? 

Ali kaptan, İsmail efendinin o - Neriman carşafının pelerinini çı-

1 üzere çıktığı merdivenden düşerek 
karmıştı, elile saçlarını düzeltti muhtelif yerlerinden yaralantnJş, 
Sahte bir ciddiyetle kaşlarını ça _ baygın bir halde Cerrahpaşa has
tarak bepsüıi ayrı ayrı parmağile tanesine kaldınhnıştır. 

tehdit etti: ) * Artin adında bir çocuğun a • 
, - Yoo ... Fazla gürültü ynk ... A· yakkabısını ·boyayan seyyar boyacı 
gır olalım.. Bilal, Artin boya için yüz para ve-

. Onlar; kahkhaalarla gülerek bir- rince kızıııı.ış, çocuğun başını yar-
btrıne bakıp tekrar ettiler: mış, yaralı çocuk tedavi altına a -

- Ağır olalım. .. Ağır olalım... lınnıış, boyacı yakalanarak tahki -
N-e~~an; koyu kumral saçlı kata başlanmıştır. 

gençlıgıne rağmen fazla yergun _ __.,,__ __ 
yüzlü bir kızdı. Toplu kalın du _ Taksim - Harbiye asfaltı 
d~ları boya ile gEz alacak kadar Taksim • Sıraservi ve Taksim • 
kırmızı görünüyor, etrafı sürme ile Harbiye asfaltı inşaatına önümüz
karaıiıl.ını§ koyu Iaciverd gözleri deki ayın 1 inci gününden itibaren 
nin içi gülüyordu. Geceleri uyku: başlanılması kararlaştınlınıştır. 
suzluk, rakı, sesine garip bir kı - Altınordululara 

. ~erika aleminin de İngilizler• 
illıhakı Aınerıka sanayi teşkilatı· 
nı tanıamiyle İngilizlerin emriıı• 
amade kılacağı içjn müthiş bir is· 
tilısal inıkan ve kudreti göstere· 
cektir. 

sıklık vermişti. En bitab zamanlar

da bile gülmek, neş'elennıek onun 

için bir vazife, bir itiyad olmuştu. 
O, içinde sürüklendiği hayata kar
şı ufacık bir serzeniş bile duymaz

dı: •Bu, böyle <>ldu ... Demek baıık:a 
türlü olmasına imkan yokmuş!• 

Bu halin neticesi, yine o iki ital• 
Klübümüzce müseccel bütün ıı - · Yan gazetesine göre, muazzanı bit 

(Devamı var) 

zaların 9.3.941 Pazar günü saat 11- harp olacaktır. Mihverin tahrip· 
~.'.:... Kızıiıfl ~topraktaki kliip binasına kar kuvvetlerile Anglo Sakson Af•· 
"9• erı nea olunur. · · ık k ·ı vl Ruz mının Y ıcı uvvetleri haı c name: . · bir diielloda karşılaşacaktır. 
.. 1 - Yenı nızımınamenin kabu .. 1 Bahardaki harbin azamet, şünıul 

lu. ve dehşeti şimdiden İtalyan gaz•· 
~ - Yeni h-e.feti idaı:eı:ıirı iııti- telerinin gözleri önünde tecrssiiıll 

habı. (Devamı 3 üncü sayfada) 
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(ışa.retler 1 ( D Ü N D E N, BU G ÜN O e: N ) 
Sırakahm şu -M--.-.----k ___ h ______ ..,J 

Çimen o salış şartı - Kiel kanalı"' v.:'.:.Z,,::!:;;N..,, . utare e ~~ıraları ,;?~~=~?-~~:.!~~"::: 
rın a Yeni~ tadı·ıaA t Beton dibi ve bir Bundanbeşaltıyı.lönceortaya Parısteçıkan 11 SedayilsJam"gazetesiP.Loti goeçtiğim. ha.ldeyıllrıl. rifar· 

_öyle bir fikır at~ıştım: . . Rochefort'dan düşmanlarımıza lanet okuyor ::.ı._:.~a~ bu mmeıi.k taş· 
duvarı tahrip edildi cİstanbul bır muze şehn• haline • -r-ur •Halt.at Riil<ılll•tll bo-t· sokulmalıdır. Birbirinden pis, birbi .Son yazımda arzettiğim gi-t Yıuant caı.ı hmail Ziilıtii efendiye aıt~" 

l
. ıcaret için çimento alanlar maliyet ve nak- -<>-- rinden köhne ve berbad mahalle· bı, Paristeki . ecnebi delegas - Hikmet Nisan '~ ~~ ... Klt.Ddaki :O) el en· 

l}'e mecmuuna yu-zde beş· ı"Ja"ve edebı"lecekler İngilizlerin mayınla• cer arasında birbirinden güzel ni· yonJarı faaJiyetJerıne devam fe Mr tilik, ltaş~CWHialı.ı C UU· 

dı ... ha} } ce eserler varken bunları müzele- edıyorlar, muhtelif vesile ;;e Der . dan dalıll. ...Ues bir Milıis ile )llLll· 

le:'.'n°.i'ara 8 (A;A.) .- ~~sad Veka· 12/7/94-0 tarihinden itibaren mer'i gı sa arın ya nız rimize nakletmek için mutlakayı· fırsatlarla kendilermden bahsettir., vış, Tar.ık ve Dr. Şerı;f te, mış oll..ll ~a tqlıuım ya:ıııları Ra-
1 _en teblig edilrnıştir: olmak üzere fabrıkada nakil vası- onda birinde 1()() kı.lmalarıru toprak alt;nda kalma - m~i ihmal etmiyorlardı· ~::~~ini H~~t e~ler. ~ :~Y"''

1

-Jlır. Bu~· 
Sal'h· 3003 sayılı kanunun verdiği ,taları içinde teslim Portland nev• M"b . . b t !arını ve sonra k şf dil" meydana ıze gelınce ... Kolumuz kanadı- . · e, • mese esı• an aa gasteren zat, sülü.. ya&ı-,,.,~1. ıyete istinaden memleket ma-ıinin tonu için 

17 
ve Süpersiman 1 ver gemISl a tı çıkarılmalarını ı,:',k~ hata 0 • mız kırılmış bir halde, mazinin ma şeltlind~ ~bulun Herçibid a- a.Dl içiaGelu bır "":Y'"" harfi içın de 

.... atından ıur: lılm hadiseleri ile istikbalin meç - ba~ Türkiyede ve Tiirkiyenİn mer şuaa anlattı: 
lopı bulunan çimentoların nev'inin tonu için 20 lira olarak Londra, 8 (AA) - Malfun oldu· bul ufukları arasında, hakkımızda kezı. olarak kalması idi. Şerif paşa _ Bilmn bu waz.W.taa bir 

an ve peşın satış !iatlan ltesbit edilmişti. 1 ğu veçhile kara ve deniz İngı"liz Faraza Süleym.aniye, faraza A - da • ......__ f K' verilecek kararı beklemekten, sa - ıııe kanşaralt bazı maddi yar • .iki geee s..,,,.. rayasma glıea ho. 

,..
- Fabrikalarca ilfuı edilecek eb'ad hava ku.vvetleri Garb.i Avrup .... adak.i.· yaso ya, ariye, üçüncü Ahmed dı:mlarda bul ....,,,.,,,,,,,,,,========- . yakın limanlara mayın dokülm çeşmesi vesaire vesaı"re... bır ve tevekkülden ·başka yapacak . un_duğu gibi. vaktile cası ona, bu ne bıçım ayn OO)le, 

t 
~ ve mukavemette torbalar müşterı . . ~ı- b" · · k Pariste çıkardığı M et ltea 

Ank h b 1 
• J . d "lmek ne gen•• mikyasta yardım etmış Teklifimi gülünç bulmamalısı - ır işımız almamıştı. t . . • eşvel' • gaze- saaa ayn harl,nı böyle mi öğ· 

\. 
ara a er erı tarafından fabrikaya gön erı . . . ..... . Filvaki Türklerin büyük ve esı.ııın abone liste•ini emrim.izıe rettim? Dt;re çıkı~m·~ ve bu..uu U· 

- suretı"le mu··bayaa olunacak her iki !erdir. ıuz. Belki bu teklif tatbik edilme- v ki b. lı: :ı.· . - · · k. samimi dostu zavallı Pierre Loti erme e, ırço ~!ere .E - zerıae J!ikını. afıı J.arıma deı;ı~.ır-

M cıns. ten çı"mento ı·çın· yukarıda ya - şmı· di o··gr· enı"ldigın"· e nnre mayın· slı ım ansız gibi görünen bir tek - ' c'-- • ·· -'-im · d ıı: · · 1 

1 
.. - ·tt Rachefort'daki inzivagahından, se- """' nun gon""'ı esme e aynca me ı~ın uır b~b t~ . aıı.ı."ır, 

ec ı"se verı"len ·ı.lı mer'ı' fiatlardan üçer lira ten,. do""kül. en sahaların onda bır" ı" nıs· be- ır. Amma bunda mutlaka bir ! d ~-kund ki 1 • • h k.k t dı S"" si çıktığı kadar bağırıyor, cTürk • ay ası""' .u. " aş da i§te ltu taşıır, bu la'111 
V zıl olunur. tinde bir mıntakada 100 kadar Mih-

1 
a 1 a . var. r. Hiç şüphesiz u • ler için adalet isterİm• feryadile cEc~os de l'.lslarn" Lozan mua- üzerindeki &)'n harfi, e ki T.:ı.k 

1 e ll ı" la"' yı"halar .2 _ Asgari toptan satış miktarı ver gemisi batmıştır. Norveç sah.il- eymanıyeyı, Ayasofyayı kaldırıp çırpınıp duruyordu. Fakat Roche _ hedesıne kadar dört sayfa ve yev- hattatlığmm en gazel ayn"ı ır 1
.
6 

ıeı·inde oldug"u kadar Baltık d ·. eski eserler müzemizin bir salo • mi gaz t '---'-~ k b-t·· d" d bır tondur enı km forL'dan cıkan bu ses Parisin karı- e e =ııuıue çı anldı. Cüm u uu ıinya a bundan daha gınel 

d 
ara 8 ( kdam muhabırın" . d h zın e ve e mayın o u- F k . şık ve her ru·· rlu·· haktan uzak olan urıye ın eessusw.....,n sonra, mec. ayn ar . yoktur. A.nk t · . d Akdenız· d . d""k. lnuna so ak imkansız bir şeydir. • • h · ı· t .. "-~- h fi 

en) M .. b" • - 3 - Ticaret maksadile ken i e· . . .. .. a at Istanbulu bir müze haline İ~r - uc ır ve zarurı sebop - . culerın gozunden kaçmış olan li- sokmak as! iınkfu:ısı r .. düşman muhitinde kayboluyor, bek mua ~inde, resimli ve daha mun Hattathktıııı o l ıl:ır ulamaclı· 
~·den dolayı takip ve tahsil edile· saplarına fabrikalardan çımento a- manların haliçlerin ve seyrüsefe b . . a z ve .as a guç lenilen neticeyi vermıy· ordu. tazam b. rr kisve ile ismini cEchos ğı.m iç;n bu husustaki idtl'ıt)"• pe" -.ıy .. .. 

1 
p tland ı '. re ıı ış olmaz. Bunun çaresı kazma- d l'Or "' L·ıı· en bazı borçların terkini,· teş - lan tüccar ve muessese er, or · salih geçıtlerin miktarı pek azdır ı.l .. . . . . Mü teliflerin sulh oPraiti henüz e . ıent. e t.ebdil ederek. birkaç bu iCY dil·cmcm; fakat mesanıı • at . . 1 · ya sar ıp, guzel eserlerımıı.ı çevı- .,..... -'-'! dah id 1 lı 

111 
1 
e~87iye k~nunıınun 57 nci nevi. için 17, Süpı_:rsiman ne~ ıçın 1 Mes~l~ ~iel kanalına birkaç_ kere ren mantar mahalleleri yıkmak, ma!Um değildi. Bununla beraber, v....... a pay ar o,du.. aş ~e ayak uçlarındaki her iki ya· 

l<!rrı~ının askerı adli hakimlerle 20 !ıra olan mer'ı fıata, tevsık ve mayın dok.ülerek hasara ugratıl- yepyeni meydanlar yapmaktır. A- muahedenin ana hatları kulaktan O vakte kadar elınde biç bir zı da İnsanın 'fluune •Btıı ncak 
ile Ytı müddeiumumi muavinleri belediyelerce kabul edilecek fab - mıştır. yasofya büyüklügu" '"nde bir şflhese- kulağa dolaşıyor, matbuat da ara müdafaa vasıtası olmıyan bizler, müzeye liyıkır, burada ise harap 
l<!t de şilmulü olup olmadığmııı rikadan satış yerine kadarki nakil Geçen İ!kkanunda demir mad . ri teşhir edecek vitrinin adına mey s1ra buna makes oluyordu: İzmirin Hındli Mohammed Alinin sayesi.n- olup gideceğnı. dıyırr g-ilH ... Yal. 
ııı.·sırı, beden terbiyesi, Devlet De- masraflarının ilavesile hasıl olacak yüklü bir vapur burada baınu::: dan derler.• Yunanistana terki, cbüyük bir Er· de bir gazeteye sahip bulunuyor - nız müzeye değil, bu la ·lan boıııa 
,;Yollar.ı, Deniz.Yolları, Hudud yekUna, evvelce ton. başına ilave Vukubulan infilak neticesinde ka: Demiş ve baykırm~tım: menistan•m istiklali, İstanbulun <hık. Bu tek müdafaa slliüıile kal- gösteren zat, yaln·z nrii2eye ~l, 

•ller, Inhisarlar, Orman, Posta olunan 50 kuruş yerme mağaza, de· nalın betonlu olan ıtibi ve yan d • •- Haşmetlu kazma hazretler! • •Serbest şehir> olarak beynelmileİ mağa, cliğttleri gibi başka vasıta - bütün yazı mera ılarma giolip bu 

1~ l'elgraf idareleri 
1941 

b:tçeleri 
1
po msarafı, zay~.at ve ~3; karşılığı ı varlarından biri yıkılmıştır. u ne biat edelim.• idaresi... vesaire. !va da müracaata karar verdik. .. fa~lan t:önnelerini tavsjye ediyer. 

bına v • J olarak azami yuzde 5 ılave ede - 0 • d Bu şeraitle Türkiye, Asyanııı bir Eıfünebpı ile .H :r Birbiri ara· 
n . e arazi tadilat komisyonları- b"lirl gun enberidir, şehirde mey • da .ın ıca ı 

1 
er. Albay Dona danlar açılıyor. 0 gündenberidir ucuna SL1<ışmış küçük bir parça a- Bu vasıtaların başında, bir 1roıı- sm v-e luıç günıiur pseteknl.e 

ıaı p eden mahallerde muvaz • 4 _Tatbikat teferrüatına ve çu. Van ·sı· l"kl raziden ibaret bir ülke olarak .. a • fero.ns t--'ı"" ede-'- ka'-'-·'·"" bır· bahsedı"len ltn~nin mennna alt-o! k 1 1 tm a er birbirini kovalıyor. Ü A cncu n:& .. UAUA 

Ub ara teşkili; 942 senesinden i- vaJlar için alınacak depozitolara rlindada gündenberidir yıkıyor, yıkıyor ve lıyordu. kütle humrunda davamın tqrih, mış, yetmr, metre ....,,.. eılelri iki 
d :en Tıb Fakültesinden çıkacak mütedair hususlar vilayetlere ve Dublln, 

8 
(A.A.) _ Roosevelt'tn AT- yıkıyoruz. Türk düşmanlarının bu faaliye- jhakknnızı müdafaa etmek kararı yol ağzı.ada, IW3.arlıtm. sol tanı ıc-

1 
.0_ torların mecburi hizmetlerının· · mıntaka iktisad müdürlüklerine nıpada bulunan ~hsl müın--"' Alb•• Hi .. h . b" kin ti arasında bizde görülen uyu~· .. _ geliy{)rdu. da ve ca.ddeye lıir, ili metre kadar a ~ ~ ~ ç şup esız, yabancı ır zev ......._ 1 yakın b d olan &l'ı ve leyli t h t 

1 
be d taıninı edilmiştir. Donavan, bu sabah Londra'dan tayya- iradesı· alt d 

1 
t ğmıı.z . . k lult ve propaganda fakirliğine be- Toplantı mahallt olarak cSalle ır ~r .e .. ba taş! rdan lı• ı a e yur una a- re ile Dublln'e muvasalat etm•• ve İr- ın a ça ı• ı ıçın ço ba•ucurulak.i l -·--'-"an t y k d ı · t ~ • del, Hindistan müsliimanlarının des agrı· culteurs• namındaki salon • su us Ya=uıaa pm. 

... ıb talebesinin tabi alacakla· 5 - u arı a yazı ı yenı sa ış landa harı"clye na··- •--~-dan ka-- defa fena yıkıyoruz ve çok defa fe- 'I 1 dır. '' nı / ın· d -· ~~· ·~ şeflerinden cMohammed Ali• ile intihab olundu. Türk dostlu"ile iş- ar yazı 
1 

•• . • • 

ıın ecburiyetler, hariçten satın a- şartları 12 3/1941 tar ın en mu - lanmıştır. Donavan ıı~•e •emeğini ~ na yapıyoruz. Fakat bıkmıyoruz t " Rab .. _,] h T 
1 

a b "" • ~ 
0 

smaililerin ruhani şefi cAga itibar eden zevattan da birer hita - •. me~ ... a ı . ~a a Kiıtiltimı· 
~ n uharlı ve motörlü gemiler teberdir. Valcra ile yenüştir. ya... h ... Gel keyfim gel. Han.ın, hilafetin Istanbulda ihka- fhede bulunmaları rica edildi. Bun· rnisultam ve hazmiillıli.miUrab· 
'ıe ~eınlekette yapılan mümasille. Faraza Eminönü meydanı !)er - İs 1 b' • . -ılı tt•t· . I~i bad oluyor. Faraza dört gün evvel sı, . ~nbulun .• da mazide olduğu lar meyanında, ayan İkinci Reisi ~nı ~ısn ~ a m ~~~ Jsmail 

n getirtilecek malzemenin G~"~ r.r MU..- 8~ ! f :ttl gıbı Turkiyenın payitahtı olarak müteveffa Vjctor Berard, meb'us Zühtü efendi ruhu •pıt FatiJııa. 
Nnıtiik ~ ... ~ .. · .,......... • .,R... NEŞ'E. .• ve as a anan yol üzerinden gıeç.ile -~ resminden istisnası; İzmir . BÜTÜN YAŞAMAK ZFV'ti Biit.Un lnınlanı mez bir hal alıyor. Olsun varsın, kalması hakkındaki propagandala.. JFranklin - Bnillon avwlrat Pilon l2Zl 
l!sllsi id · kd dil k · lkinci DEANNA DURBİN namı verilen yeni yıldız ·-"· n bir dereceye kadar nazan dik - !vardı. ' Ketebeh_iilmaruf uı. aresınce a e ece ıs - G L O i 3~yuruz ya... L-t.i . ..~ .... •raza h · 

1 2 
T R A J E A N """ bizım tarafa çevirmeg"e başla· l Fakat hiç birunız· · bu kadarla ... _ ~ .• • m_ 

.... azınenin kela eti, 5 em- ı Hayır efendim, bu çalışma tarzı " M _._ d ki ti! k ··•Uzct t mış ve bu tarzdaki çalışmaları rnaat etnüyorduk!. Davamız 1·çin ezıınıı 83~ neım ır 
1 

Ja· 

' a mün'ak.id Türk - Alman ti- Buhafta SUMER Sı"nemasında ile stanbulu bir müze - şehri yap - .. . k 1 zıyı a~en b ra~ ·a.teı musmır ılmak için Mohammed lkudsl addettiğimiz bu g~ce de, can ·ı . • -
0 

' - ~~zınıy nı~ 
lluı muahedesinin tasdiki, Türk • mak imkanı yoktur. Bu işi daha Ali bizzat Parise gelmişti. ve gönülden müdafiimiz olan bü • Ayni ;yazının _aı.tm~ mma da yı· 
\ !!ar ticaret muahedesindeki ta- Görülmemiş bir muvaffakiyetıe gösterilmekte olan bol para sarfedebileceğimiz, daha En mühim mesele, en evvel ba - yük Üstadı, muhterem Pierre Loti-\neOynkarl ~~n •.yru .•. 
lı~ müddetinin altı ay daha uza - ç sür'atle yapabilereğimiz, daha sağ. şarılması !.azını gelen şey, efkarı yi görmek ve dinlemek istiyor - b rha arb uadekidi~~l mşaatı ulakpma, 
Lle~ası, Türk - Fransız ticaret ve 1 lam yollar yapabilereğimiz bir umumiyeyi l him.ize çevirmek, a· duk. sa a u gım 7ere aşacak 
' r devre bırakıp kamın heT.retlerini ve o dan d lı 1 ı lıın ıng mukavelesinin Haziran 941 ı tahtından indirmeli ve duvara da- Jeyhimizde yapılan propaganda i. Onun Ateşin hitabesi, milzikal ra. ~ •• azı parça ar yo a 
!l\.._'.'

1

na kadar uzatılması layihaları I yamalıyız. le işıa olunan tezviratın önüne sesi, hepimize bir parça ruh aşı.la- blll>edilccel!;ı 1~· eğer b~ tllJla-
,, ıse gele k !"· dar ·· Büyük musikili fllminde seyircilerine sunuyor. Sinemacıltk tarlhın· de geçmekti ... Bunun çaresi de bir ga yacak, bir rok zamandanberı· - • rm !erçckten brrer kıymetı ...,,. •• 

ll>r re a =a encumen- Zira g:;rülüyor ki çok daha mü- • yu lı gunlerd h luıl ~ h• al müstesna lı r inkılap ..• Hem gülecek, hem de müteessir olacaksınız. zete çıkarılmak suretile halledildi reg"imizı· kemır· en ;•tırab ve _,_ · u 
8 

emen chnlmalı-~" e edilmiştir. him işleri başarmak mevk.iı"nde - ~ =mm dır Bugun saat 11 de tcnziliıUı maLinc. Değerli dokto Nı"hat Reşad · t hfi • 

::::::::::::::;;:::~::::::::~I · F · r ın rıya- a ıfine medar olacaktı' .. yız. araza yıyecek meselesi. Fa -
1 

seti tahririyesinde onlıes.ııünde bir Bu düşüncenin tevlı"d ettı·gı·· ·· _ 

• 
raza şu aşçı arımız, faraza şu yağ. . Ec su 'ı 
1 

_ lı"" intışar eden • hos de l'lslam. ga- rur ve biraz da gurur d • 

B 
.. M IE" n re- DA"' " ı!!::ıı anınız ve yagcı 5•ffilZ. te . ıkm - b··' dı arasın a. us. U g U n ~ !!:= u;;;., ~ l6 e Bir şehirde en evvel diişönüle - ze st ç aga ....,a ve munta - tada bir mektup yazarak vaziyeti Artvin 

Kurtuluşunun 20 inci 
}'ıldönümü dün n1e-

zaman Fransanm tanınmış şahsi- anlatmak ve hır gu·· • · p · 
cek şey midedir. Ekseriyeti azime- tl il • b' _ .. . n ıçın arıse ge-. 

1 
ye er e, ayan, me usan, ve bütün lıp •Türk gecesi- nde h b 1 mızin sağ am ve temiz gıda almak 1 kküll _ . . azır u un-

imkanını veren bir kazancımız var. resın ~- -':'."=~nderildi~ mastnı rica etm~k şerefi bu fici~e 
Fakat istersen milyon sahibi ol, gece gıın uz ,...., ara, · bırakıldı... HiKMET NiSAN 

NEFİS ve ŞABA1'T. BİR llİLM 

EN AY r . asunle kutlulandı , A..rt . • Senenin en muhtc~em ve büyük ınıuı.nsc>nll şaheseri. Ba:ı: rollerde: 

temiz yemek yiyebilmek zevk ve 
saadetini elde edemiyorsunt Bu ne 
demek? 

A.tt..,-"ın B (A.A.) - Artvinliler J E A N E T T E Mac D O N A L D nu~~n .~rtuluşunun 20 nci yıldö- Bu demek ki yağ mağşuş değilse 
~e d nu her yıldan daha coşkun N E L 5 O E D D Y mutlaka mahluttur. Bu demektir 
itutı aha neş'eli tezahürat içinde l Aynca: En son celen F o X dünya haberlerl ki aşçı listelerinde yemek ücretleri 
I~ :mışlardır. Bütün resmi daire· Bngün aal 11 de ı.ıWJaııı maline. ne derece artarsa artsın mutlaka r 
llıağ e hususi meskenler dükkan ve J.----,..m•mm••••••DDıflill••••••••ID temiz maddelerdn yapılmış lezzetli 
ltlJi:aıar milli renklerimiz ve ye- t • ve sıhhi bir yemek yiyebilmek im· 
lluı- erle donanmış bulunuyordu. • R K kansızdır. Bu demektir ki belediye 
i;t;r~~ Art-:ın ve civarı halkının Bugün ş A sinemasında yol ve istimlak: işini ya bir kenara 
lfa.ıı..e :tmış oldukları merasime, bıraksın midelerimizi himayeye ça 
~l rrı:.1 b.andosunun çaldığı istik _ Berlı:esln c-ıı ısteyeceit bir rom lışsm, yahud evvela midelerimizi 

beııı.· . şı ıle başlanmış ve günün ö- B A L A E himaye edebileceğini bize isbat 
llıiit~ .tebarüz ettiren nutukları etsin, 90nra tekrar kazmaya sanl-

lijl!t aJtip askeri kıt'a ve mektep - sın. 
>af.>rtı. Ve teşekküller bir geçit resmi İLSE wE•HD n PAUL HAJLTlllANN Biz mide fesadından ölürsek ye-
llıış, '§!ardır. Milli oyunlar oynan. 'hnlındıın hiDI Y• mU-1r bir Ati< lloma.w. ni yollardan kim geçecek ve yeni 

(MAHKEMELERDE ) 

Sevgilisini öldüren 
polisin muhakemesi -Dinlenilen şahitler, hadisenin na

sıl vukubulduğunu anlattılar 

~ce de bir balo verilmiştir. meydanlar neye yarayacak? 

Jç dört ay kadar evvel, Kasım· nında n.İl8dır, kalay vesaire taciri 
paşada İplikçi fırın eaddesinde o - Marlr.o P:lrdo'nun sandığı 35 lira 
turan ve Iı:endısile alikası bulunan olan nişadırın iki san"·'"'"~· ı · 
Fatma adında bir kadını tabanca· ...,.uu 50 li-

s
-=Büyiik tarihi roman: 43 "tı ımer ağa, umur gormüş, Akil bir a- durmadan ve çok mahrem olarak sile vurarak öldüren polis memu - ra:ra, kalay> da konulan narhtan 

ult A . N l o·· ld .. ··ıd~: ? J ......... '"'' ,, .. "'' "' """'" '"""'""' ,_,,_, · m '"'" ""'"""""' """"""" • "'" ..... "'°"'"' "' '-an ZIZ ası UfU U • { esırgemez şabsıyetlerden hın ıdı. Bu entrikaların . I . sine dün binnei. ağırceza mahke • sattığı ihbar edilmiş, Marko Par-
• Ömer ağa, si>• alarak ~~•arı d al h d .. cum esı Alem - d ed;ı~;·t· Dünkü do ak la 

Oaman Cemal Kaygılı 

Müthiş Bahar 
~Baş tarafı Z nci sayfada) 

etmektedir. Bu ifadelerden ~u an• 
laııılı)·or ki İtalya harbe ı:irerı.;en 
ba, i.ızürıiLiı,Uz ve kolay zafer ee .. 
lenkleri toplanacak bir mact:ra~·a 
ı:i.t'i~iğini zannetnıiş. Esasen Frnn· 
sanın inhidaını ~uıılerindc itaı) an 
Par is Sefirinin, General \V c~ gan. 
dııı kabine)c ınütaıeke tavhll e e
den taporuna bir gevezelik saye
sinde vakıf olma>ı 'lu»;oliniyi a. 
cele müsaraaya sokmu~ idi. İngi· 
tiz kuvveti yavaş lavaş toplana
rak Ilalyan ordularına darbt•ler in .. 
dirmekle aorar edince barhln f&
caat ve deh~eti.ıı.d<u tliylcr ürper
ıniye ba§lad.L 

ulıarebe bir "l"ll. bir eğlence 
de&ildiL Maalesef (ccaatlcr ve e
leınlede doludur_ & baloarın luınh 

s~ekler çacağında art.k kinhe 
şüphe etmiyor. Zahiri dıırgwıLılı 
ve izlik kasu-ı:aaan evvelki a
iu' Ye bu.naltıcı sii.lr.iinda ba~ka 
bir şey değildir. Mukadderat zarı 
atıtacaktır. 

Hüaeyin Şükrü BABAN 

3 

- y azan:M. Sami Karay .. . ~~ arın ey ıne oner hır fesad do- mesinde evam =-. ır. Y a naralt. mahkeme kararile 
- o soyledı. labı oldugu· nda ·u· phe kt z· celsede maktul Fatınanın gelini tevkif edı·ı-;. .....ı....f 

''· "°'ı.L~vlet namına asker alınına- 'vanı hümayun Mehmed Tahsm, - Pad··~"ım, sened meaF istik.. u··tu h .km' lb Y'O u. ıra ' ~ m<=Tiı>u en ınuhake-·"-"ll f . ..,.,.,. - n z ve u u t' ette d"şah Seher, kızı Mehpare ve o aralık mesine d ed"~'· ~da b e et edenlerin tedıbi zım- ruznamçei evvel Mehmed Emın, lalı saltanata d<>ku.nur mahıyette - t d .. di pa 
1 

- evde bulunan °'Çl Hüsnıi şahid 0 - . evam. . ~.._ bazı şahıd- Beykoz Den" ve 
it ilcü 1 • • . S I · ı 1 an zıya c can ı . An'anatı sal ..., ler dinl ilın di ııı d:.ıv m e ayan ve, lıaneda - ıCebbar zade Suleyman, ırozı s dır. Fakat, şımdılı.k çaresız tasdik tanat ıse boyle nufuz _ :: !arak dinlenılmişlerdir. Maktul . .en 14. ğer ban şahid • l•rı ·ııtc.ı olmaları ve fakat hiliı.fı maıl efendi, Kaı·aosman zade O • olunup biidehu ılgası tarafına gi- çekemez tarıh b v~ hükmu Fatmanın kızı Mehpare. katil Sab· lerın dınlenilmesi için muhakeme kundura fabrikası 
di),~ 

4 
fak, hare~et ziıhur ebne _ "mer, muhasetıeı. evvel Alım~ dilmesını arı:eylerım. duğuna ~emın ·bıı::"e':ı:.. ~o:le 01 

= rinın Ahme::i adında bır gençle be- başka güne bırakıhnıştır. MEMURLAR VE 
lırin Yan ve hanedanlardan hiç Sıpahıler agası Alı Mebıned, ~ Dedı. Bunun uzerıne Sulta Mah- le Alemdar ilk tehlk , sebep raber bir odadan ib:ıret olan e;;ı~ Doktora katlet bb"• d 

l:lu e taarruz edılınemesi. likçı dıvanı humayun .Metuned 1.z- mud, bır alay zorbanın bır araya .mış olmuştu. 1 
e)e ayak bas- rine bır gece geldigını, annesını.n ete ua e en IŞÇ LER iSTiHLAK 

'l'lt ınvead, bir senede raptedı"le- zet, Ahmedıı divanı humayun Hus gelerek ~veretı iınune namı tah- ı B 1 be ~- 0 aralık hasta ve uyumakta oldu· hademe 

1 
ıniih- .. ıfı M stala, . • ununa ra .... r Niza ed"t Kooperatı"f" d "nı" Urlenecekt" B edd A nu. Çermen muı.asarr u ltında kendı ıstıklil ve h. ukukuna . . ' mıc 1 

gun· u, Sabrınin oturup bir sigara y in en • 
D 

"ar ·ı '· u sen e . . nasıl ılga edıldıyse yıne ·· ı ·h irmi gün kadar evvel Bakırkö.. . . • ~r~ ı e §eyhislam Esad kaptan imzaları mevcuttu. • taarruz ettıklerını kavradı. Ve, bu- d 1 k oy ece 1 
• içtikten sonra tabancasını kılı:file .. Ş•rketımızm 1940 senesı ale!Ade hıs e 

• , a " . · · ,. ,__ "h ya e ı me ıstenıyordu Yenı"den .,.;;_"e akli hastalıklan h la d ı ı hey -
«h<1ur "amız, Anadolu valisi Kadı Masonlar, rollerını puınuuına ınu zı nıne koydu. Senedı de ker. .· ·- beraber çıkarıp annesınin yatağı ,~ as ne - ar ar mnum eti zirde yazılı mad-l7•!ırn rahman, Rumeli kazaskeri tevfikan vticudlandırmışlardı. Bu, ben bır haltı hümayıın ısdar ede- ~ker yazılıp Lewnd çıftligı ile_ Üs üzerine attığın~ bıraz sonra lam - sinde bir hi<liae olmuş. hastanen.in ideler hakkında göruşmck üzere 21/3/i»l 
~lı ld ed Derviş Nakibüleşral Dür senedi padısaha tasdik etmece!< - rek tasdik ettı. kudar kışlalarına yollanı.Y<>r, cum- bayı söndürdüğünü, bir tabanca s:ıbılr. hademesinden Muhsin Kara- ;;:t ııı:.~= 1~30 da ~kozdald ~bduıı,.h, Sudurdan Emın !erdi. Bu su~etle hukuku saltanatı, Ayan ile onlara müzahir olan - ie~ne. y;k~as~ aba dizlik ile toz. sesi duyduğunu, ondan sonra da duman, hastane doktorlarından Ha- tak.lann mezkUr ~ün:eı.:::'::; ~.:;; 
Ilı l<a ll1ehmed Emin, Hafız Ah- meşvereti amme kasdıle ellenne a- !ara, bu, senedı yazan beylikçı İz- u gıy ır ıyo u. annesini yaralanmış olarak gördü- lil Neş'eti öldürnıeğe teşebbüs su- olunur. .. 
~ ~ 'l'ah~ıl, Istanbul kadıst Meh • Iacaklardı. zel beye karşı dehşetli kın bağladı. Fakat, Nizamıceclıt ve, asakiri ğünıi. Sabrınin otomobil getinnek çund.an adliyeye verilm. ti Muh _ Muzaı.""'* Rmnamesı 
aıa " .1r, kethüdası Sadrıi'ıli Mus Fakat daha bir kaç ha:l'ta evvel Bilhassa. Alemdara, içten kızdı. şahane tabirleri tamamile terkedil· bahanesile çıkıp gitığini, bir daha 1ıi · 

1 
. 

r.. "•fık Y · ' lat ak tahta B ·· · E ~-- '-·11- k" mişt B ~e · N. d R ııin Karadumanın muh-'--- ·dün" -
1940 

seı:ı..._ ıd.arc beyeU"" mun.-i;'.' deftercİ •nıçcri ağası Musta _ bin türlü tehlike at ar . unun wennc nuc;un ~ ı, .'· u, : nı ızamıce ide u- görüruned.iğinı söylemiştir. Muha - . • ıu.=nesı ..tı:ıplar raparunun okunması. Cç, ll.e· ., ıu:. Mehmed Emin Be _ geçen Sultan Malunud. bu senedi d~n ooğruya padışahın beOOe melıvarı sekban ruımı verılınişti keme, taşrada olduğu anlaşı.lan şa- ikincı &gırceza mahkemesinde ne.. 2 - 1940 senesi bilanço ve Mr ve za-
ti a.lib, :~~uttab Mehmed Said Enderun ricalile ınüzakereye koy- sı olan bu rıcal el altından yenıçe- Evvelce bunlann başlarına ııo. hid Ahmdein cetbı için başka bir tıce.lenmlş, suçu, adi tehdit mahl- :;..~bının tasdiki ve idare heyetin.in 

. ' ll. 1 • kethüdası Rikab du. rileri kışkırtmağa başladılar. Pa • tancı başlığı gıydirilırken, değış - güne bırakılmıştır. ~tınde g6rülm~ ve ö.Ç gfin hap _ 3 _ Yeniden murakıp _ ...__ 
~ 1Ye Se .eşıc1, Nıwrı umuru bah· Enderun ricalinden Eğnlıoyıın dişahın, Alemdara. ve zorbalara ki- tirıldi. Arnavud zorbalarının •u··pa. Bır· ·ıhtika'r davaaı .,~ ı uhak ._, __ · _,.., hCJ&-YYıd Ö • sıne, ı"ı ıra m eme masrafı ö- -.ı . abı. 

Ali, ser ça di • lakabile roa,[llf olan baııçuhadar - ni olduğunu bilen Enderun ricali raları giydirildi. (Daha var) Balıkpazarı civarında Ticaret ha. edıınesıne karar verilmiştir 4 - 0rıaı.1annıe dileklerinin ıiinleDeaL 
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Almanları Bal
kanlarda durdur 

l KD A M 

Almanlar Amerikan ga- t 
(Baş tarafı 1 inci sayfada) İ • •• 

Suitefehhümlerin ve fena vui _ ze eSine gore 
manin tek Çaresi

• yetlerin önüne geçmek üzere, Bul- (Baı tarafı 1 iaci sayhıda) 
gar makamları, Alman .lııt'alarına dar varabileceğini çok sarih suret

(Baı; tarafı 1 inci sayfada) yiyecek ve yatacak verilmesi hu- te görebilecek vaziyetteyiz. Yuna
debilACelı:yePııe tedbir olarak bl- kınd~ ı:-dyo ile bir seri talimat ne§ nislan ve Türkiye Jrorkmıyacaklar 

t K il 
. .. A1 retmı§tir. ve teslim olnııyacaklardır. 

mış or. UVV<' erıne guvenen - B y anlı 
manlar belki, · e böyle bir tııar- . u esnada, Romanyada, ~ulga • un !ar, şimdiden, Mihverin 

' .. ym rıstana geçen kıt'awın yerıne ye- yenilmezliği hürafesini mükemmel 
ıuza tqebbus ederler, fmt, oza- ·ı . el:ın k'-""'- B. · · · •-- il ·"akı • b. . . •

1 
nı en g e ..,..,... ırlSl ..... am e muv.... yetlerle kırmışlardır. 

~ er "''.ili ayrı ayrı maıı iip e- m<>törlü olmalı: üzere iki 1ırka, bu 'l'ü.rkiyenin, tehditlere ve diplo-
ılcbileeeklen üç mÜllfMİt kuvve' ,__ .. ____ ·l:k ·• ·· ·· · · .,_ ..,_ il • Wrl · ·· d let, ü ·ı son ..... ~, 1 uç gunu ıçııı...,....,. mas· ere dayanan Alman istilasına 
;yerme epıll uç ev ç mı • manyaya gitmek üzere Viyanadaıı karşı mukavemet husuııundaki az
let ve ü~ ordu bulurlar. İngilizle- trenle hareket etmiştir mine gelince, bu, Nazilerin ç.kar
rin ftli yarmmı ıla bu üç ıs.ık•• Lon<h'a a (A.A.) .....'. Mü ._...,, dı"' 0 ·· 
devletini takviye eder. Ve böyleee Franst.z ajansı bild" . . s......,. 6' ütün glirültülcre ve planlan-
Aluıaıılarm karşısına--; Balkanlarda ' Alm ıny<>r · nı peçelemek için gösterdikleri bü· 
bttyük lıir kuvvet dikilmiş olur. anl~ı? ~ulgarıstanda.k:i ile! tün gayretlere rağmen, maliim ve 

Yal.aıs, lıu tedafüi ittifakı yap· bareketlerını tacı! etmelerine ve müsbettir. 
mal< itin. bybedile~ vakit bl· Yugoslavyaya yaptıkları tazyiki Bitler, ve on beş fırkası, en kor- EN UZAK BiR KOYl[ EN Bü-. 

YüK ŞE HiR RRASINOA HıC 
BiR rRRK KRLMAOl,BüTüN 
DüNYANIN HROiSElE RiNı vr 
NE ŞRiYATLARINI AYNI SANi .; 
YEDE OiNlErtEk KRBil OlOU. 

arttınnalanna işaret eden gazete • kunç bir mesele, iaşe meselesi kar-
Abidba DAVE& lerin umumiyetle zannettiklerlne şısında bulunmaktadır. 

göre, Yugoslavya bitaraflığını Jlh Bundan başka, şurası malfımu· 

Belgrat'ta 
(Bq tuafı l lac:i ~) 

da büyük siyasi ve diplomatik 1a. 
aliyet kaydedilmiş ve kral naibi 
l'ren,s Pol, aralarında Yugoslav 
genel .lı:uımay ~ı da olmak fu:e-
1'1! pek çok mühfuı ıevatı kabul ey. 
lemiştir. 

Birleşilı: muhalefet parti1eriııiJı 
dün nep-edilen beyannamesi, bü -
k\ımetiıı nihayet almak meeburi -
:yetinde kalabileceği karar hakkm
da halkın hakiki endişesine tercü
man olmaktadır. 

Bu arada, mes'ul Belgrad mah -
fellerindeki kanaat, Yugoslavya • 
dan üçlü pakta dahil olmasının ta
lep edilmiyeceği ve eğer talep edi
lirse Yugoslavyanın bunu yapını • 
yacağı merkezinde olmakta berde· 
vamdır. Fakat, Yugoslavyanın Mib 
vere karşı aleni bir dostluk dek -
lhasyonu yapması ihtimali kal • 
maktadır. 

Belgradııı mühim gazetelerinden 
biri olan Politika, bugün diyor ki: 
Hududlarunızdaki son lıAdiseler, 

muhakkak: ki memleketimizi fena 
ve fevkaJade bir vaziyete ııokınuı· 
tur. Balkanlarda aulhün idamesl 
prtJarmm balen daha güç olması
na rağmen Yugoslavya, sulh ve 
harbe ademi iştirak siyasetine rıa· 
dık kalmaktadır. Ve bu hatlar üze
rinde yürümekte devam edecektir. 
Çünlı:ü bu, Balkan dev !elleri için 
yegane hakiki siyasettir. Sükfuı ve 
teyakkuz, gerek her §ahıs için, ge· 
rek milletin mulıadderatuu idare 
edenler için, bugün her :.ıamankiıı· 
den da'ıa ziyade lii:zumludur. 
Diğer gazetelerin !bugünkü baş

makaleleri de ayni mealdedir. Bü
tün gazeteler, Yugoslavya ile Al
manya ıırasmda mevcut iyi miina
ııebeUeri tebarüz ettirmektedirler. 

Ayni zam&ııda §U cihet mal\ım
dur iti asgari yanın milyon Yugos· 
lav hilen sililh altındadır ve bilJıas.. 
sa §imalde tahaşşüt etmiş bulun
maktadır. Lüzumu takdirinde mem 
lekeli seferi bir hale koymak jçin 
lüzumlu tedbirler halen tetkik e
dilmektedir. 

Vaziyet, 1\1 iki :ıııııkta üzerinde 
hulasa olunabilir: 

l - Alman boyunduruğuna in
kıyat etmektense çarpışm.ıya ta
mamiy le bazu olan milletin İngi· 
lizlere derin sempatisi. 

2 - Almanların musır :ısı:an kar· 
şısmda hükil.metin çok nazik vaai
yeti 
Şimdiye kadar, hükfrmet sıkı 

dur.maktacbr, Yugoslav milletinin 
karakterini pek iyi bilen Almanya
nın, Yugoolavyadan herhangi as· 
keri taleplerde bulunmadan Yu
nan - İtalyan anlaşmazlığını tasfi
yeye teşel>bii.s etmesi dalına müm
•ündür. 
BERLİNE GôRE AMERİKA 
GARANTİ T~ ETMiş 

Berlin, 8 (A.A.) - Stefani ajan
sı bildiriyor: 

Dieııst A us Deutclı land gazeteı;i
nin yazdığına göre, Berlm sıyaı;i 
ma bfilleri Amerika tarafından Y u
goolavyaya İngiJ.Dlerin.k.ine ,benZ<ir 
bır garanti tekili edilmiş olmasını 
hususi bir dikkaUe takip ediyoı;lar. 

Berlinde bu manevra :lngiliz si· 
yasi iktidarsızlığının yeni biı- deli
li addedilme)\tedir. 

İngilterenin, yalnız Amerikanın 
Bilah ve mühimmat yardımına de
ğil, siyasi faaliyetine de muhtaç 
old u_gu aşikilrdır. 

edecek 1akat Berlinle dostluğunu m~ur ki Balkanlarda bir teca
takvlye eyllyecektir. vü.z, Yakın Şarktaki İngiliz kuv

.Daily Tel~grapb'ın Belgradda vetlerinigafil avlamıyacaktır. çnn. 
~p1om_atik bır kaynaktan öğrendi- kü bu defa, Bitlerin elinde sürpriz 
ğine gore, Belgradm bu llkı bita -· silfilıı mevcut değildir. Balkanlar
~ığı ve !'fibverle ~uğu 24 sa. dalti İngiliz kudreti Dunkerque'de 
at ı~lnde iUn edilecektır. Alman - ve Narvik'te gösterilen cesaretten 
ya ile Yugoslavyanın ayni zammı- gayri bir şeyle kullanılmaktadn. 
d~ ve hemen hemen ayni mealde Bal.kaıılardalti İngiliz kuılıeti, Tob
tıı:reı; beyanname n.eşnıtmesi ve ruk ve Bingazi'de kendisini göster- . 
Berlinln beyannamesınde Belgpada miş ve sabit olmuş bulunan dehıi 
karşı sulhperverane maksadlar be• ile kullanılmaktadır. 

l!flTAllTllU RAl>'fO ıl>tAl 8ıll llHilED"(ı: 
• 
R5GAAı DEAlCEOE CERYRft SARfiTRTt 3 DALGA uZERil\OE.ı 

lediğinl bildirmesi beklenmektedir. 
Nihayet, gazeteler, Yugoslavya • 

nın, mes'uliyet kabul etmelrsfrin 
Yunaııistanla İtalya arasında muta~ 
vassrt rolü oynıyacağını zannetme
ğ~ .mütemayildir. _İtalyan taleple • 
rının iptal edllecegi ve Almanların 
Patraıı ve Selanikte üsler elde ede
ceği söylenmektedir. 

Belgrad 8 (A.A.) - Röyter: 
İtimada değer bir kaynaktan öğ

renildiğine göre, parlamento mu . 
balefet partisi reisi Grol, mensup 
olduğu Radikal partisi ile Yııgos -
lav milli partisi ve sosyalistler na
ıruna Prens Pol'a bir muhtıra gön.. 
dererek Yugoslav milletinin hali -
hazırda cereyan etmekte olan ket'f 
hadiseler hakkında tenvir edilme
diğini ve milletin bu hususta fikri 
oorulmadığını bildirmi§tir. 

Sofya, 8 (A.A.) - Bulgar ajaıısl 
bildiriyo1: 

ParJamentodaki hiiküınet ekse
riyet partisinin dünkü toplantısn:ı
da Başvekil FiJof ile diğer nazırlar 
da hazır bulunmuşlard:r. 

Harü;iye Nazırı Pıopof, Bulgari.s
tarım Üçlü Pakta iltihakına müte
allik hAdlselerl anlatmıştır. 

Hıı:rbiye Na:.ıırı General Daska
lof Bulgar ordusunun vııziyeti hak· 
kında izahat vermiştir. 

Bu izahat iıtüakla tasvip edil· 
miştir. Mebuslar, hükUmetin harici 
siyasetinin, Bulgar milletinin haki
ki menfaatlerini takip etmiş ve et. 
melde olduğuna ve milli ordunun 
da Bulgar men1aatlerini müdafaa 
edecek kudrette bulunduğuna iti
matlarını beyan eylemişlerdir. 

Londra, 8 (A.A.) - B.B.C; A
sosyated Pres ajansının Soiya mu
habirine göre Alman IGt'alarının 
48 saate kadar Garbi Trakya ve 
Makedonyaya yürümek suretile 
Yunanistana taarruz hareketine 
başlamaları muhtemeldir. 

Arnavutlukta 
(Baş tarafı 1 inci sayfada) 

53 İtalyan tayyaresi dii§ürmii§ler· 
dir. Bu müddei zaıfında İngiliz za
yiatı 3 tayyareden :ibarettir. 

Dii§eıı İtalyan tayyarelerindeıı 
çoğu son model tayyarelerdir. Bun
ların sür'ati saatte 4&l kilomette
den fazladır, ' 

Şubat aymda havacılık bakı

; 

FEVKALADE AUŞI VARDIA· 

l'aüıoude .u,. 7erl: ODEON mağazası İ•tanbuJ, Beyofln, İsflldU 1 
Cadde81. No. '8/1. Topta.D sailııyerl: Snltıuıham&DI lbmdibeJ" 1 

Oetıldl No. 48/58 

Toprak Mahsulleri Ofisi 
DEPO ARANIYOR 

-

·Balicin liri tarafı ile Kadıköyilnde, Boğazın Rumeli cihetinde Ortaköye .,.., 
Anadolu kısmında Kuzguncuğa kadar olan yerlrırde deniz kenLtrında ve nbtmu 
veya .iskelesi bulunan sağlam, rutubetsiz büyük depo aranıyor. 12185 No. ya 
telefon fdllmeei. (1816) 

mmdan dikkate değer neticeler a- (-----------------------
lımru§hr. Yine bu ayın :ı.s günü 
ıçmde 338 düşman tayyaresi yani 
günde 12 den fazla ta.yy are düşü
rülm~. 

Atina, 8 (A.A.) - Yunan lıü.kU
meti s~nün .ı\.tina radyoou ta
rafından nakledilen beyanatına gö
re dün bütün gün Yunan 1opçusu 
faaliyette bulunmıış n bu esnada 
.>ırçok düşman bataryaları sııstu

ruhnu§tur. Topçu atqi ~k tesirli 
obn.111 .. cıuşm.uı mevzilerine bü
yük zara 9erllll§t.ir. Fena hava ha
rekatın daha gen.iş bir mikyas üze· 
rinde yapılmasına milni olmuştur. 

Ticaret Vekaleti iç Ticaret Umum Müdürlüğünden: 
Tilrk.iYede ,.angın, Bayat, Nakliyat ve kaza sigorta !§!erile me;;gul olmak 

Uzere kanun! hüküıpler daires inde tescil edilerek bugün Jaaliyet halinde bu
~ın Güven Tfult Anonim Sigorta Şirketinin yangın, hayat, nakliyat ve kııza 
ıııııorta tşlerile elllfllU) olmak üzere İstanbul Acenteliğine tayin edl!miıı olan 
«~. Amar ve Şeriki Limit"'1 Şirketi> unvanının bu kerre •Tah!ıin Gök ve Or
\nklan Limited Şirketi> clıırak tevsim edildiği iltın olımm. 

AMERİKA AFRIKADA 

balyan -ba\aı:yalan mukabele et
mek te§ebbü.riinde bulunmuşlarsa 
da .muvaffak olamamışlardır, ~ 
he boyunca yapılan mevzii hare· 
ketler muvaffakıyetle neticelen
mişse de yağmur, dolu ve sis hare
katın inkişafına .m.3ni olmuştur. 
DUşman yeniden tanklarla muka-
bil taarruza geçmiye te§ebbüs et. (Ba.ş tnafı 1 inci sa:vfadaı (Baş tarafı 1 inci sayfada) 
miştir. Bn mukabil taarruzlardan duman perdesi arkasında Ruzvelt. kuvvetleri Burye'ııin 13 .kilometre 
birine başlanmak üzere iken vaz. hiikfunetinin Mihver devletlerile şarkında Makusa'yı geçmiş buhı
geçilmi§tir. İtalyan hatlarından çı- açık bir harbe doğru ·ve sağlam 1 nuyorlar. Bu cephede İtalyanlaı 
kan _b~.rinci tanı<:11 parça parça edil· adnrüarla gittiği görülmektedir. ~ü;\ .m miktarda yiyecek ve diğer 
mesı uzerıne diğer taklar mevzile- Hükfunetın, ordunun, donanma- ıaşe maddeleri b.rakınışlardır. YaJ, 
rinden. çıkmaml§lard>r. Alınan e· nın ve kongrenin kumanda mani • ı ruz buraaa 20 araba, 4 top ve birçolı 
sirler ltalyan :zayiatının ehemmi- velfilarını ellerinde tutanlar, harp : da mitralyöz elimize dii§mü§tür. 
ııetini teyit etıııi§lerdir. haricinde alınacak bütün tedbirle- Lomira, 8 (A.A.) - Amirallık 

Atina, 8 (A.A.) _ Ati.na ajansı rin kilfi gelmiyeceği neticesine da~esi.niıı tebliği: 
bildiriyor: mantıki ibir §ek.ilde vasıl o1muşlar- ltalyan somalisinde Kismayu li-

Kumaş satmıyan iki 
tacir tevkif edildi 

Mu.s&olini'n.in &on zamanlarda dır. lnanının zaptı neticesinde cem'an 
Arnavutluğa gt;nderdiği takviy Ödünç ve kira kanunu neticede 28.153 toni!ilto hacminde beş !tal· 
kıt'aların:n uğradığı zayiat hak~ bu z~ri hedefe gid.en yol_ üzerin- ~ tica:et .g'.'misinin ellinize geç

. kında aşağıdaki tafsilat verilmek- de bır merhaleden ıbarettir. Kon- tıgı bugun ilan olunabilir. Bu va· 
tedir: gre, Amerikanın harbe girip gir - purlar şunlardır: 3809 tonilMoluk 

(Baş tarafı 1 inci sayfada) 
edliyeye verilmişlerdir. Yervant ve 
llrubanıı mevku1 olarak muhalle -
melerine dün bakılmış, ortakların
dan Kirkor da şahld olarak dinle -
nilmiştlr. Kirkor da, kendisi bu • 
lunmayınca Yervantla Nubaruı 
mal satamıyacaklarını söylemiş, 

hal?uki, onların da Kirkor gibi şir· 
ketın ortaklarından ve ayni sıfat 
ve salahiyeti haiz oldukları arala
rındaki mukaveleden anlaşılm1', 
bu ifadesinde ısrar eden Klrkor 

' yalan şahadetten dolayı tevkif e • 
dilmiş, hakkında takibat yapılma
sına !tarar verilmiştir. Muhakeme
n~ devamı, mütaleııı. için başka 
gune bırakılmıştır. 

Japon hariciye nazırı 
(Ba§ tarafı 1 l.nci sııyfeda) 

ponya'ya başka bir devlet taarruz ederse 
AJrnaoyanın da japonyaya yardım ede
ceği ne dalr hiç bir kayıt ihtiva etme
mektedir. 

Tokio, 8 (A.A.) - Stefani: 

Bu malumat ıtaı . 
1 

. . ıniyeceği meselesi ile değil, ne za. Adria, 5490 k>nilatoluk Savoia, 
, lY&n esır erının · •· ı ·ı 5741 t ·ı•t J k E · · M · üzerinde b !un ikal dan man gıret.>egı mese eSJ e meşgul ol- onı a o u mrınıa aı:ellıa. 

lınm,.tır 7~ n ~ v: . ar . da- mak lazım geldiği kanaatine var • 5597 tonililtolulı: Manon ve 7515 to-
... • cı ve 1-0 ıncı pıya e t niJilt lu.k Leo do d 

alaylarile 30 uocu topçu alayından mış ~·· . . • 
0 

nar a Vinci Ya-
mürekkep olan •"' k K 1 Mihver devletlerının maglfıp e • purlan. 

~00 ana 000 arı• d·ımeı · J' ıd··· d.. Bu d b k d.. ..,.. ismindeki 7 ne· 
1 

k d İkin iki ı en aZJm ge ıgı ve ıger bü n an aş a ort .. uşman va· 
nun sonunda 7; n:i :ıa~ :ı:o v~ t~n mülfilıazaların ikinci derecede P~~ da Klsmayu limanında kımdı 
78 incı· ala d 

2 
tabu k im t hır ehemmiyeti haiz oldukları ka- murettebatı tarafından bat.rılmış· 

Y an r a ışır. t· d 1 h- t B il d b. t . 
Bu fırka, bir hafta içinde kuvveti- nüni~ ıne ".armd. ~ 8:'.1t.~e-"-ükfune - tır. Tut gl ekmİt~"•en .!:"~nesı, 4531 
Din üçte ikisini ka betmişt" n geçır ığı bu un sa.malan an. onı a o u ~3 an ••....,;.u-era vapu· 

Le . fır Y . ır. latan muharrir, İnglllereye yar - rudur. 

21 
İk~~nun~ın~n 68 ıncı ala~ drm programının bir kaç ınilyar Kismayu'nun zaptı üzerine AI· 

. .. . epheye gelmiş dolara mal olacağı ve bu paranın man ticaret filosuna ela kayıplaı 
v~ ~zbe.sh:a :erinde yaJ!ılan .• da ayan meclisince kabul edildiği- kaydettirilmiştir. 7521 toııiJato hae. 
~n u . m. are !erde kuvvetının ni yıwnaktadır. minde Uckermark vapuru kaçnıya 
uçte ibmnı k.ay>betıniştir. ~u alay- Vailncton, 8 (A.A.) - Roooevelt, fn- teşebbüs etrni§, fakat kuvvetleri
dan 300 nefer, 1() zabit ve ·bır tabur ırlllz fmparatoluğı.ınıı .Amerika larafm- miz tarafından yakalaDJDl§tır Ge-
kumandanı esir alınmıştır. dan yapılacalt l'ardın>m tesrl.lne ınem,,. minin müretteb t b ·· ·erin 

B l . ren lnguıereye plısl müm...U !arak a ı unun uz e 
u .a ayın gen kalalı kuvveti göndennek üzere bulUDduğu Ha;,.,,..n gemiyi batırın.ak teşebbüsünde bu· 

Aoos ile Drına arasırıda yapılan ve ıa dün ğöıilşmüştür. Harrlman önü· lunmuştur, 1aluıt vapur :römorlrta 
15 den 18 Şubata kadar devam e- müzdek! pax.artesi günü Clipper deııu limana getirilirken halml§tır. 590 
den muharebelerde dağıtılmıştır. tayyareslle Londraya geçeeektır. ~°""'" tonilatoluk Askari" ismindeki AJ. 
Halen bu alayın mevcudu 250 kişi· ! velt, blr_ mektupla Ho.mman~ lngiliz man vapuru da kara a oturm tur 
den ibarettir. Şub t ibida t" hükuerntıne tavS<ye etmektedır, Bu mek v Y UŞ • 

... a ye ınc:e tubunda Harnman'ı phsi mümessil ola- t 
Arnavutluga çıkarılan ve 1178 ra- r:ık gönderruğini ve vazifesinia ingil .. Ka I 
kımlı tepede neticesiz bir mukabil imparatorluğuna yapılacak yardımı ko~ uın çorap an 
taarruza geçerek bir günde 1000 ki· laylaştırmak ve Amerikadan yapılaca.k nizamnamesi 
şi kaybeden ve Trebeshina ve Sen- .evklyatı tesri etmek olduğunu tasrih 

J-MART-

Ba.t, Dif, Nezle, Grip, &omannn• 
.Nevralji. ll.ım'tık we Büllba Atn'aftllJll n.ıı.I ltelOI 

kaıılııa ıoa°" 1 .._ ......,.llf. TAU.rn.&ıılMOIN aAIPllMIZ. 
HER VElft>f: l'\.ıtl.U l(UTl'LARI ISRllRU ISTfVl"ll7. 

., 

f! 

1941 ikramiyeleri~ 

T 1 B k ı adet 2000 Liralık -2000 - J.,1ı1l . ş an ası a • 1000 • 3000.:.... , 
2 • 750 • =1500.- , 

1941 Küçük 
asarruf hesaplan 

1 
ikramiye Planı 

4 , 500 > =2000~ > 
8 , 250 > =2000.- , 

35 > 100 • =3500.- > 
80 _, 60 • =4000.- , 

soo > 20 > =6000.- > 
KeşideJer: 4 Şubat, 2 Mayıs, ı Js.ğllS 
tas, 3 İkinclie3rjn tar!hJerindc ya" I 
pılır. .. 

f nhisarıa; Umum Müdürlüğündel'I 
1 - Mevrut nümune mucibince •500> kilo bü:rilk •500> kg küçük bOY ,.1 

an clOOO> kg. milhür kurşunu açık eltslltme usulile satın ~lıniıcaktır. 
2 - Muhammen bedeli c810> lira, muvakkat teminatı c45. 75> llı"8dJı'· fi 
~ - Eksiltme_ 13/3/941 Peı"şembe llÜ'TÜ ıaat 11 da Kabataşta LevaııJll 

Mubayaa~. şubes~d~i alım komisyonunda yapılacaktır. 
4 - Nümune sözü geçen şubeden parasız alınabilir. 

5 - .isteklilerin eksiltme tııin tayin olwıan gün ve oaatte % 
paı:ıılanle blrlilı.te mezk:Or koıma,.oua milracaatlan. 41730> 

7
'
5 

'Gayrimenkul Sahş İlanı 
lstanbul Emniyet Sandığı Müdürlüğündell: 

Thnıhiim. Şükrünün 22810 Hesap No. sile Saııdığınından aldığı (230) Jifıı; 
karşı bırincı derecede jpotek. edip vad(t"nde borcunu vermediğinden }ltl~~ 
da yapılan tak.ip üzerine 3202 No.lu kanunun 46 cı maddesinin roatufıl 40 

maddesine~ i(Öre sa~ası icabeden Kasımpaşada Yeldeğfrmeni maha.Jle~!ır"' 
~h sokaguıda eskı 21 yeni 8 numaralı bir ahsap evin tamamı bir boçtı~;.•· 
mudcletle açık arttırmaya konmuflur. Şatış tapu sicil kaydına göre yapılJl i 

tadır. ~aya girmek isteyen (125) lira pey akçası verecektir. Milli V"~,· 
larımızdan. bırlnin teminat mektubu da kabul olunur. Birikmiş bütün '' ' 
!erle beledi) .. resimleri ve valnf lcaresl ve taviz bedeli ve tellaliye rusııfll" ~r 
!uya aittir . .Arttırma :ıartnames! 8/3/941 tarihinden itibaren tetkik etrııel< :.ı· 
,..nleTe _Sandık Hukuk işleri servisinde açık bulundurulacaktır. Tapu ,;cil ıtıl' 
dı ve sa~ lilzumlu malümatta ıartnamede ve takip dosyasında vardır· ~~I 
maya gırmlı ol~r. bunları tetkik ederek satıhğa çıkarılan gayriJJl j,'. 
h~da hm- ııeyı öğrerıml5 ad ve telllkki olwıur. Birinci arttırm• -.!fl"/4/411' f 
bine mt.lsadif Pa28rtni. Çlığaloğlunda :uın Sarulıfımızda saat 10 .ıan ~p 
Jtııdar yaptlacaktır. llluvııkkat ihale yapılabilmesi için tekllf edileoelı ~ il 
tercihan ahnması lcabeden gayrimenkul mükellefiyeWe Sand'1< al~ I_ 
ıııamen geçmia olması ı;arltır. Aksi takdirde son arttıramn taalıibUdü ~ ,ıl 
malı: l8rlile 18/Ş/41 larlhine mtisadlf Balı zjlnü ;xyıu uoahıılde ve aynı ,..~ 
arllnması -,apdaealdar. ll11 artlı.rmada ppimenltul en çok artt.ıraJUll 11' ~ 
bırakılo l<tır Haklan tapu aicllleıile oablt olmıyan allkadaı'laT ve ırtıfol< !ıJI 
lu salılplerlnin bu haklarım ve hususile fa.iz ve masarife dalr iddJnJarıııI 1p'/ 
larihinden liı"bareıı yirmi &iln iç.inde evralı:ı mlisbıtelerfle beraber .ııııt< -fP 
bildirmeleri lftzımdn. Bu suretle halılarını bUdirrııeml.ş olanlarla Jı~fl "fi 
a!clilerlle sabit ·olmıyanlar satı§ bedelln!n pay Jaşmasmdan hariç p}lt1at· ~;' 
la hllla ınal!\mat almak isteyenlerin 39/63? dosya No. sile San~ 
lı:ult lf!eri "'"isiı>e müracaat etmeler! lll%umu ilAn olunur. 

DiKKAT ,,pt' 
Emnl;yet Bandıjll: Bandıktan ll1man g.,.,.ımenkult! ipotek ,ıısıerıııeı< ~" 

,..,..ıere muhıımıninlerlmlzin koymuş olduğu kıymetin %40 nı tecavilZ et r<",( 
üzere ihale bedelinin yansına kadar borç vermek auretile kolaylıl< ıııstt 
tedir. 11800) Garp yarı küresinde bulunan bü

yük bir devletin Avrupadaki bir 
memlekete garanti vermesinin fii· 
zuli bir hareket olduğu tebarüz et
tirilmektedir. 

Haber alındığına e(lre üçlU paktın bn
ıası üzerine uzak şarkta vaziyetin son 
inkişallan hnkkında Hlt!er ve Von Rib
b .. entrop ile görüşmek üzere Almanya~m 
Tok.io sefjri .Eugene Atto, öğleden sonra 
Sibirya yolile Berlin'e gJdecekt-ir. 

teli tepelerind ğ . t • eylemektedir. Ankara, 8 (İkdam mubahirln-
• e a ır zayıa a ugra: Havac•hk lrnaUtmda ve pl!ınlarının· den) - İpek ve sun'i ipek kadın 

yan Strozesca. fır kasını da aynı tıszırlanmasında ihtisas sahibi oıan Ed- çoraplarının standardizas 011 ·• D 1 t D 1 Akıbet beklemelı.tedır. varı! wanıer ııe harbiye nezareti topçu · ,. Y 
111 8V e emiryollarl lan tarı 

Musso]jn.i'nin Arnavutluğa ol- istişare komisyonu reis muavini Albay zam~amesl k~t ıyet k:ııbederek lıı••••••••••iıiiimılııiİııİİİİİİliiİİİııii.m;;m;;;.. ... 11111'.'. ~ 
Biııaenaley h bu olsa olsa aleUde 

bir manevradır. 

Sahibi: E. 1 Z Z E T, Neplyat 
Direktörü: Cevdet Karabilııin 
BuıW.iı yer: -S..n TeJııraf• 

ldatbauı 

MOSKOVAYA DA GİDECEK 
Nevyork 8 (A.A.) - Havas: A -

merikan radyolarına göre, Japon 
hariciye nazırı Matsuoka, yalnız 
Berlin ve Romaya gitmiyecek, fa
kat Mcıskovaya da giderek orada 
bir adem! tecıavü:.ı paktı imzalıya-
alltır. 

lad ğ bilt .. tak . kı , 
1 

~ G•eer vazifesinin itası esnasında Harri- mer ıyete glrm1ştir. Bu mzaınııame 13ıı~ ı ı un , . v~y: t a .. ar~, ilk- man'a refakat edeceklerdir. hükümlerinin tamamen tatbik edi- iMuhwnmen bedeli (640) lira olan 2000 Kg. adi hamızı kibrit. ı:rt d:ıl'Jl"" 
baharın kendısı ıçm musaıt bır Vaşlnton, a (A..A.) _ Ayan mecllsm- !ip edilmediği kontrol edilecek ni- Perşembe ııünü lllat (10,45) onu lorlt beşte Haydarpaşada Gar blı>S•ı 
rnevsım olduğunu iddia etmesine de demokrat Lideri Bark1ey, bugün, de- zamnaine hükümlerin k 'h _ dekl ~ taratındaıı açık eksiltme usulile satm alınacaktır, "'rağmea daha evvelden kat'iyyen molaasilere yardım kanunu projesinin reket ettilk. ri bit e ıa3:ı:ıh~ Bu ıoe gırmek ;,,teyenlerin (48) liralık muvııkkat teminat ve )18ll, 
mahvolınıya mahkfun bul m k en geç !inümüzdekJ pazartesi günü akı•- e 88 0 

• tayin ettiği ves.o.ııııe birlikte eltslltme cwın ııaatine kadar ıı:.omi~ 
1 

d un a - mı Roosevelt'in imzasına anedileceii ı&ıı _farinda birer :zabıt tutularak Müd- aıatleıi lbımdır, 
8 ı:r. mininde bulunm\lflur. · ôelumuıniliğe verileceklerdir. ,_.,,, Bu ~ an ,.-r lroını.,.ondaıı paruız o1arelı dal>bm..a--· 


