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S- TelcNf Matlta•-mda Basılır. KuruftUr 

Yugosla vyaya 
Yeni sinir harbi 

Son Alman grupu 
Belgrattan ayrıldı J)fllb Harp onm. ~ llDÇ d=izdJ.ere .ıııı- ••iıli$Gr 

•. 

• 
ltalyan elçisi Yu
goslav hariciye 
nazı ri 1 e görüştü 

Deniz lisesini bitiren J-ı N-G-,i·-·l.-·i-........... z 
81 genç denizcimize FRANSIZ Almanyanın maht~lil te· 

bep ve ıaiklerle Yaıotlav-
1GYa luuıı ukcri bir tom· 
ruzdan ziyade hir tinir 
lıar/H yapacağına hiiJınıet• 
me.lı yalnlf olmcua ıerek 
tiT. Y agoalav milleti birli· 
iini dürii•t hitaral .iyoe
tini ve tecaviiu uğradık· 
ra •onuna kadar Jöiül
mek amini muhalaza et• 
liii t~irJe, bir tecaviiu 
ağranum ihtimali oJır. 

Berlin, sı (.A.A. - Yan n!SDl1 bir d ı 1 1 H T 1 L AA F 1 -::r':':~~.~1~:~ııerind•. Yueo•· ip oma arı verildi 
ı.r tqlı:mlıklanndan Alınan aleyhtan 

1 

t.mayillün &itUkçe daha fazla görüldüğü Bu sene Heybeli Deniz LİL'le9İni ı Bundan llOnra Donarumı Komu.- -Fransız vapurlarll 
be,ran edilmek:t.edir Berlin siyasi ınruı- . . . . . , 
filleri, kontrol ediİemtycn grupler ve bit>re~ s.1 d~eben~~!lomıa tevzı tıııutal Amiral Şükrü Okan mezun Almanya ya ham 1 

' 
Jahut anonim kuvvetler tarafından siya- merasımı un ya,..... • ...., ve mezun dıeye hitaben bir nutuk iradet.-
oet üzerine tesirler yapılmasına roüsaa- talebe merasim.le staja çılımışlar • mjş ~·e l!J<Cümle şunlan ooylemi.ş • madde taşıyor 
de etm"'1in Alman karakterine uymadığı dır. w: '-----' 
hakkındaki Alınan noklol nazarını bır .. . . 
kerre daha ita d !emektedir. Bu munaselıetlc Heybelide ya • <-- Yurdu çevı·eleye:a e~er • 

Gu cihet de ~~ilt bir tanda teba- pılan merasimde Donanma Komu- de vatan milletçilik şeref ve gu • lngilizler son çar. 
pışmıya Fransızla
nn sebep olduğunu _Y_: AbiJin DAVER 1 

na ettirilmektedir ki Alınanyanın pres· tanı .Amiral Şükrü Okan, 1stan bu' ruruna sizler de ortak oldunuz. 
tilin! telıllkeye koyan Wkınlıklar hok· Deniz Komut.anı Cevad ve Diğ"ı (Deva.mı 4 üncü sayfada) 
landa A.bnan:l'anın miltemadt sabır askeri erkan ile kalabalık 'bir da · 
&östermesine intizar olunamaz. Bu, bil- .. . 
bassa Almanyanın, millle!ilderile blr· vetli kutlcsı hazır bulunmlJ§tUr. B a 1 kan vaziyeti ~llfosbıvyadalri ı.ü1diınıet 4ar • 

..... i:ııden soma .lfılibveria, Tlitlulı&Sa 
~Vcıria bqı 01- A!ıııJm'Y
"e Yapmak iskdjğl ve ııe yapacaiı 
riinün .., mühlın mevzuu ol....ı.ta 
~anı ediyor. Gelen habedere 
lııt1o.1ırsa, Aimaıııya YugoslaNyaya 
k.ı-şı, mutati ol.doğu ~ bir si· 
-ır harbi açmak niyetindedir. BeJ. 
&taddaki Alınan &efiırinin .ı- · 
lan, Yuroslıwyadaki Alımö ye t. 
1-lyan tehaasuwı nıemlelretltt'İlle 

lllr.te, bu d"1'ece mühim bir hesaplaşma Merasime ilk olarak bütün ta -
1aptıtı blr zaman lçln muteberdir. lebenin bir ağıızdan söylediği İstik-

(Denmı 4 üncü sayfada) ıaı marşilc başlaruruş, bunu müte· • --o akip Mektep Müdürü Kurmay • ALMANLAR yarbay Öney talebenin diploma • 
lannı 1ıevzi etmiştir. 

ırp.Hırvat • 
ihtilafı yarat- Ed~n reDıl 

Gıtınelcsi, Maear ve Bulgar gue- • 
~leıimn neşriyab, Hırvatlara at • J Tiirk milletinin makii• talihinjyenen büyiiJı Kumandan, Mılli 

mak· istiyor Atın ada 
lecıueıo yem aiyasete JIMl)ıalif e • ı ŞelimU. Büyük lnönü 
~. Yugoslavyadaki Macar "" . İk1nd tıMlnl1 zaferinin ,.., T8ıt: !ilk bir meydan muharebesinden sonra, 
~ ekalliyetleriııe fema ınua • ~· makU. talihinin yenildlği ıu· lldncl defa blr ıstUA ordusunu d\lrdW" 
llıelcı edilmei'e "başlandığı hakkın.- mı. :8 inal ~Odür. muı ve 31 Mart • ı Nlsan gecesinde ilet 
4a •.Maya ıttıla iddialar, sinir n~~ loooünlln Irumandam>daki Türk rls tepeyi alaralı: bu orduyu yilz seri et. 
harı.· · d • ·· ,.....,. 20 yıl mlye mecbur bırakm~tır. 
,_ ının başlamış ol ugunu ıos • İstik!Al ordusu; bundan tam ..,. (Devamı 4 üncil sayfada) 

Mihver üçlü pakta 
karşı sarih vaziyet 
alması icin Yugos
lavyayı tazyik ediyor 

":'"'Dlektedir, Şimdiye bdar, Mac•· ve!, İnönü denilen ulurlu yerde, 7 lfÜJl· 

~. Ronınıyayı ve Bulgari.,:taını "' ·-·""'·---·--......,...,...--,...,...,, p· 
liJaı, patlatmadan, olgun bir llJllJY· fnönü zaferinin yıldönümü münasebetile Kral 1 Yer gene-
•• Cilıi, üçlü paktın &epe.ti İ1l'İBof> raller arasında 

~~:o~:tr~ı.;0~Alı,; M. I ismet Bey değişiklik yaptı ~ılletle harbe ~işmeyl ellıetıôe 1 ra ay Belgrad: 31. A. A. - (Reuter): 
~~. Bu itibarla öteki üç do • Almanya hır buhran tevlıd et-e' llenup memleketi gibi, Yngos • NınametDn NazÜİn bu ma}ı:aJesjııi bugün 3 üncü sayfada neşrecl;i.y~ ıneğe uğraşırken Yugoslav hükıl· 

. "Yayı da hHpsiz elde etmek i · ıneti sükuneti muhafaza etmekte. 
Çııı, tekrar işe başlamak li2ım gel· H a be • i s ta n da A r n a v u t 1 u k t a dir. Zannedildiğine göre geçen 
~. Ancak bu aetioeyi, bir T hafta B. Svetkovıç tarafından Vl· 

lngiltere Hariciye 
Nazırı Yunanlılarla 
yeniden müzakere-

1 ere başladı 

Atina: 31 - A. A. 
Bugün aşa~daki t®liğ neşre

dilmiştır: 

İ.ngilız Hariciye Nazırı B. Aııtony 
Eden ve İmparatorluk Gcnclkuı·· 

ınay Reisi General Sir Dili Ati.na· 
ya muvasalat etmış ve Yunan hü. 
kıimetile harbin Balkanlara sira· 
yet etmesine mani olmak gayesine 
matuf konuşmalara yeniden baş
ı .. mışlardır. 11

- harbi taarruzu ile elde et • • k t ı· t ı nlar bı"r yanada imza edilen Üçlü pakta 
llıdr.t~ ümid k.-.ildilııtıe.n sonn, i- I n g i I i z ı ta a ı a y a karşı vaziyet alması için Almanya ~ 

Yunanlıların 
davası takviye 
edilmiş oldu 
"Yugoslavya Hitle
rin yenilmezliğine 
nihayet vermiştir,, 

iddia e d i yorlar 
Lanıka, 31 (A.A.) - İn&ilu filo'u il• 

li'nlllsa Ü<'attıt v;ı.purla.n ara,,.;mda dün 
c.ı..ıütt.ank ~·ıum.ı... vuku bulan bii.
ü;e lıa.l<kınd& bU&"ün Londra 'ıım sell
h)Jetll nWı!Werinde "' müt:ı.l•a. "'1'tle· 
ılllnuktedlr: 

Buyuk Brila.n>'& .......,-tınna ba~l• da 
ılaııbıll oldaiu Ja&lde- beyuelnr:Uıel kanonun 
b&hfett.iii biatiuı ıa.o.klanru tamamrn mu .. 
Waı.a etnw.ktedir. Bt1iany& hükumell. 
Frıuı6a lic&rd vapıırtannm Akdwu Ji. 
manb.rına Alman1aya alt Emüa cct.ır

cıaıer1n.1 TC bu -- Jlen'ln Obilr 
Londra 31 (A.A.) - Balkanlar • la.rafına. ııU.llnin de umı ııaımn aım ... 

daki yeni vaziyetın mAnasını tet • dtiım bir mildde-1-1 bilmekte uı.ı .. 
kiık ed Ob 

. . . hcoJ altında bulUDlllll'an Fra.n.acıaa 
en server gazeteSJrun di- 18 Ki.mU> ı.wı 1 lll•rt& ıı:a.ıar .-

rektörü Garvin şu satırlan yazı • nakli ıw.=·Jıl Alman J>l"O&n11una alt 
yor: ı..ııman ,,. in~ eline ceııen nıı.-

(Devaını 4 üncil sayfada) (Devamı 4 üncü sayfada) 
~---~~~-~-~-~---~~-~~~~--

1 ki kaza oldu 
Unkapanında bir duvar yıkıldı, 3 
kişi ağır, 3 kişi hafif yaralandı 

Lalelide bir amele knyuda iken kuyu du
varı üzerine çöktü .. hayatından ümit yok 
Dün saat 12,30 da Unkapanında 

~•p ediyor Ye lüzum görülüyorsa, d d 30000 k" Yugoslav hükfunetini tazyik et· 

~ı:.,t'ı:. veGo"rvu.~nsu~~şael".:80 .. _"'~~'.'._~.,_at o ı" feda U ayı a a.y a • ı- mektedir. Hükumette yapılan de-
" ·~ A>HY k b d ğişikliğin :sırf dahili bir iş okluğu 

~:~1~ .. ·lik şiddet :roluna citıni. • tı" a ı e t t i 1 e r şı ay e ıy 0 r hakkında alman elçisi B. Von Hee· 
Ş g ren dün •ahah tekrar Yugoslav 

-. G.erçı Nu.i ricali içm siyııısei de- ı1 Hariciye Nazırı B. Niçiçi'i ıiyeret 

l:ıir duvar yıkılmış, dört yaşında 

1 bir çocukla bır kadın ve bir erkek 
ağır, diğer üç kişı de hafif yara· 
lamnıştır. Hadise şöyle olmuştur: 

kılırken üç metre yüksekliğindeki 
bir duvar istinatsız olarak bırakıl· 
mış, arka tarafına da binadan çı· 

kan kalaslar ve hatıllar dayan· 
mıştır. Duvarın pazar yerme mü. 
teveccih cephesine de tente ı-pleri 
bağlanmış, zaten istınaıs.,, olan 

~~llnnek silihını sol omuzınıdan y etmıştir. Hafta arnunda lınhver 
&' onıuzwıa geçrınek kadar kolay Son üç g Ünde unan topçusu propagandası Sırbistanla Bırw .. 

(Devanu 4 ü.ncü sayfada) ustan arasına nifak sokmak Te bu 

O t Jtalyan hatlarını surerte devlette ayrılık yaratmak 

P~rti Grupu bu 
gun toplanıyor 

758 esir, 1 op b içınuğraşınıştır.Naziradyoveba· 
ve bir çok harp şiddetle bom ar- 1 sıru geçen perşembe günü yapılan 

1 d d ı m an e d i y o r 1 ar hükümet darbesını hırvatlar aley-
ınal Zem esi a ı n ı A.A.) Ali .._ hine Sırplar tarafından tertip edil· 

K h" 'deki Atina Si ( - na rau,osu d i!i ha;kkında bıır ·· ·· b ber 
Kahire 31 (A.A.) - a ıre .. lmatbuai nezııretınln b"Janatıru neşret- ıg · . suru a neş-

·ltarı"cı"ye vekil.. tn..<117 U'l~umi karargahının teb!iğı: roıştir. . 1 ıi ı' ~eöt.mışlerlddır: .. 
11~ , doğru ileri Bu beyanata cöre, Italyan esır e •

1 
ğrenı ıgıne gore Von Heeren 

1 Erıcre'de Asmara ya • .. .. f d ) D 4 .. .. f--'- ' •-•- .,., __ 

Unkapanında pazartesi pazarı· 

nın kurulduğu meydanlıkta belr. 
diyece lstunlak edilen binalu yı· "Devamı 4 üneiı sa,·faıla) 

.... 
'"'. 4 

. ,, ......... • 

GÜNÜN TENKiTLERİ 
. -

SAFO İLE KELOGLAN 
Yazan: Selimi izzet Sedea 

- Za h 8 t V eecek lıareketiJ!lİZ devam ediyor. (Devamı ~ UUCU say a a etıamı uncu say """ .......,ny ..,...,.. 

t 'da garbe doğru ilerli. \ 1 Edebiyat aabaımıdaki mrlaş- 4iselerdiT. Fakat biLatihi ed~bİJd 
ı::akültesi'}de_nmezu~olan· y!~"::~~:~f~ika kıtalarıDireda·ı sted•ıg.., •ım•ız sulh ko-ıeı•ık sul- mazlı.klan, aoııu ıeJmıyen müna ·çerçevesine dahil değildir. 
lı rnecburı hı:unetlerı hak· , ..,.,.1 eknı.şl~rdir. kaşaları, kavıaları, çekemeınez • Bediiyat terazisınin bir g.; .. ül) • 

•1tciaJ,.· ı· 'h i"' · ·· u.ıyı • ...., ,.., Afri liJd · · cl · t<ı: L • b •- "k ı ayı anın ,.ıncı mu· Naırobi, ~1 (.A.A. )- Do5u • •• V • h •• • t 1 h •• d •• ' en ınc t>yıp ..., uı eş yaşınnıo. ı uı Sa{ı , ,,. o-
..zakeratı yapıl caktı e t.ınparator- h d eg ı I ur rı ye su u ur - içtimai bir hfıdhedir, çok ta- kumuş ve boş saatleruıJe tcn;s oy-

de .ı\nıı.ara 31 (İkdam :uha~ • ~,_:ın~t!~l~~an:~':nı kara_".~ U • • bödir; arada elbette muhtelli ede- naınış biri oturuyor; ıibiir gôılinde 
ı...t> - ~· H. Partisi Büyük Mil • bu sabah neşredilen ıeblıgt . hiy&t ekollerinUı birbirlerinden de ömrünü çelik çomak o~ııamak.· 
~,_Mecıısi yarın (bugün) toplana· nın _ .. zarfında aşağıda.ki brklı telMkkileri; lıirbirlttme ay • la geçirip boş saatlerinde Kcloğ • 
~-..1.l!f llanc· V kıl' · B ş··k Son uç gun aiı.nmış • "ki"' J • t" • • t hd"t d k h • l kın cstetika görüş ve duyoşlan la• masalı okuın.ı.kıan zevk duy-
lii ~<ıçoğluı~:, :n ':ası ha~= 1 eslrlerle harp ınalzemesi • Istı a ve emnıye ımızı e ı e ece er vazı ye bulunecak ve bu yüzdaıı de müna- mu~ başka biri oturuyor. İbrede 
:ıer hakkında beyanatta bulun • tır: 317 erli 88 k d t •• d f d .., • kaşahw olacaktır. · demek esastan leYa-.tÜn hfml etmek nuımktin aıa. 
~.~ınuhtcır.eldir. 44tttalyah .. as~er,pt i 3sah arşısın a va anımızı mu a aa e ecegız ıamanrileaynlına.kdemeldir . .ı·· \ 

b UYiik Millet 11Iec~nm ç am ı ker, l<l adet buyuk .ça a op, .. 9 . . . Bngiiıı ortada dolaşan iddb.lar ur'. .. . , 
a gUn'" • . . arş 15 uıitralyoz , 3 ı.uktor, 1 Büyük Millet Meclısı Reı. Vekili Sem bır dınleyıcı küllosi tarafından lale •ıkl•arfedılen pyrellerl izah etmıt w BuJ • ..., estetııb d ed b' 1 k 1 B>Zde hcnuz çelık comakla tenis 

l':ılınd \1 Yap:ıc:ıgı ıçtimada 1932 ra topu, k ~ mil<tarda dığer eddin Günaltay. dun gece saaı 2l'de alkışlarla kesilmıştır. lıansıanın memleketlnı yabancı lruvwt· . . ~ n~ ~ e ıya e 0 
• S { . • · .. ' 

Slloan an sonr:ı Tıb ~'akiı'.~den kamyon ve peesi. ~adıkôY Halkevınde dördöncü lı:oofe- Şem•edd ın Gunaltap, iç"" dıt •iyase- !ere teslim etmesı neııcesı, tehlikenin lennm tclakkılen.ne day11'1nyor. • o ıle Keloı;\an nnırade!e eti • 
~· dokto:'ann mec<hun. lı.1".met.. har~. mal.zem~ mütemad'iYen ar: lransını vermıştır. timııde takib edilen •uihpttVerlitı -re ~udutlar.ımıza doyandıtını. lebaruz et- Bu a."laşaıuaın~zlı~lar ~e _çekem~ yor. Anlaşam:ınıaılı ğın. çekeme • 
llciııtlll la.g..., •.:ıkkındaki Jayrlııuıın F;;ırlenn a Konferans, salonu dolduran ı;oJı: lıesif dünya ı>ılhuııwı muhatuası eınJınd&l~1ır. (De.,... ,..,~ -'Ml&l mıa.likler haddizaüııde ıçtiınai ili· mediğia kökü buradadır. 

1 llıUuı.kere.ı>i yapıJacakı.ır. ı maktadr. 



.Mevlevilik Nedir? lKanemof/anı~ 
..--... • • ...... "' -------- -- 1 __ -~ K'ofeSl Londra=(Miniyatür) 

Celileddini Rômi Kimdir? ıJrsı;;:;:;eki - A •k ·ı 'l\lf t . 2\ Avrupa 

Yazan: ZIYA ŞAKIR llbe ~~:6::,.~:::;;·d:-: r.merı a ı e lYllSir ara:ı YENI YEDEK hol. H.~7:: Bahalı 
- 41 - troyer ba.th. Bu muharebeye iş - Si d !> .. .. ~f~rlerı s UBA YLAR Londra bueün her ıaowmJ.ill • 

oğlu (Birinci Sultan Süle~ man) la- arıısında J:'~etl tıtbir ve t..vsifl4: - ~ eden iı~giliz donanma.."UJ3 n a v C4..& ı; Ua s'"" '"' den daha ziyade eheouniyedi .,., 
r .. ı.. nJ:ıa, - Hit:rctın 92a inci ydm- den, Rüyiik Mürşidin (lınsan gu - Amtnl Cunnın;;ham kumanda et- & - maınzara arzeylemekteclir. ı>okıd 
tla • ikmal e4ilıni.ştiz.) zeli) deailecek deNCeff hüsnü C&- miş.... - ya r in merasimle miJyoaJuk bu plak mütemadi biİ-

Birinci Selim devrinden. Üçiiari male ve ı•Yel mütena~b teşekkü- İtalyanın uğradığı bu hezimet l\1untazam seferler yapacak olan Amerikan diploma alarak kah- cum ve bombaN.ıJD.glarJa çok_. 
Selim vvrine bdar, BuTeti Mev· &atı Weaiyeye maliJc olduklan is- hakkında Nane Mollanm fikrini • • hatsa ve buzürsuadur. Ma~ 
llui'.aua tür•ldl. ı.u.1>u tamll' gör- tWW ..tit.ııektedir. sorduk. üstad: vapurlarında mcmleketımıze mal naklıyatı r alna n ordumuza gölrteo iDe.n bu beWua k.aqı .JÜll' 

-~ k iL -• ct. eba yanaa .-.Wİlııııİ men.. -ı.• .-~ittir. Uatti, (Kub~i ~) Çon hı ya.,.arın t riiz et- - Belgraduı indirdi~ ~·~ j Ç İ n d e } 000 t O n l U k y C r a Y r J l d ı İl t İ hak edecekler ta•·-.. ve sog~ ukk•nhbkla ~'--blll 
.. nilea n •Huıuam yeşıl ~b llir mete başhywı hu behcet ve saba- sonra italyanm bu hezimeti mu - . . ·~· . . . . . .._ ---------- -
aralık ltoydanbnya ~thyank 71- hat.. yatl•n ~lerledikçf' tekemmül bllef bir ziy.tetin dondurması! İske.?dcrıye tıcare~ ateşelıgımız- 1 runda mcmleketımız ıçın de 1000 • otmektecW-. 
kalma i.•ıihda ıös••rnıiftır. . etmiş.. keftdderini yören1eri mef- bbilinclaa saiUetici bir şe)' değil d:n du:n İst~nbul Tıcaret Odasına 1 tonl~k yt_r ayrılmıştır. Bu _vapu~- ı Abıdeye çelenk Büyük Bri.taııya İmparatoriui" 

s:r ;ırabk (Kaıaı.o.taa Çeleln) t~ Mffek ~e cbib ve mti -ı mi? gon~erılen bır telgrafta Mısırla A-, la g~~derılecck malların cınslerı- k k esas itıi.barile dünyanm takJ"ibd 
iuruıule bir ut. kemdi panıaile bu euır btr !'ekle inkifip eylemiftir., ~.di ve ilive etti: me:-ıka arasında başlayan ~un- ne gore ton başına 40---:K> dolar 1 onaca dörtte birini kontrolü altınd. b• 
-u.-. tamu ederek t.ehlikenin ö- Abidin papnm (Tercüme ve V 1 C . L- Akde- tazam seferlerden memleketıml- navlun alınacağı ve bir haftalık lundurduğuna nazaran payitaht U 
s- -· • - ave ve UDGttıgDllm 1 · d · t"f d · . le · d"ld·~· Yedek Subay okulunun 14 üncü A--a.- A Af .k A 
.... c~mek istem~ ıse de, Hü- §erbi Masınevii Şerif) isimli m.ate- nis ve Afrik-.. Van kedıilua gi- ~ı.7d. 71 ıs.\~ esının mın e ı ıgı opsiyonlar da :bulunduğuna işaret devresini muvaffakiyetle ikmal e· • .._.__, sya ve rı a ve 
.._ariana eserlernıe, halktan ber eeerinin baflan:ıcmdaki tarif- bi- 1 ı ırı mı~ ır. edilmektedir. Arnerikaya mal gön- den genrlerimize diplomaları ya- vustral:yaam bir çok )erlerini t':t 
~ kimsenin el karıştırması adet 1 ten alaplcbğına nazaran (H.u. Gelecek ay sonlarında Nev· ., sil etmektedir. Actet:ı denebilir 
•• ll•uldea olmadığı içın cesarett ti .Mevlini), uzun boylu ve dik vü- O yorktan hareketle Bostora ve dermek i~tiyen alak~arların der- rınki çarşamba günü saat 15 de Londn şehri kü~uk m*yasta ~ 
eiememif.. tamire müsaade edil- eadlüdür. ~liğinde ne zayıf ft I N:·- Baltimur'a uğrayarak Mısıra gele- hal mezkur atcşeliğe müracaat et- okul 'bınasında yapılacak bir tö- alem ve dünyadır. Bu kudret'°" 

...... renle tevsi olunacaktır. M~:asim.. _... beri" dil 
~: ~çia,h 3 Gari Su~~ Selim'e ~ 41;1'!::':: olup ~altk -~ - Garplılana 1 Nisan balağı 1939 cek olan 12.000 tonluk Elmil vapu- meleri icap et.mektedir. den sonra yeni mezunlar and içe- cazi~~ !~-~ynwhlulün:_~~ı· 

1
,-

.... ı fır amname ıöaucnnlf. ....-. ~--• rengı, •- ve barbind .tik bymetıini • vam 1CW:11 n.uuom an1nn 
Eswn Mevlnl muhıbhi olan ~ ~ clerMede b bett~ Mlll'll ceklerdit. bir mahiyet daha ilive etmiştiı"• 

PMifah._•• istidadan so. D derecede Jarmmya meyyaldir. Usun ve ma- öy ··- 1:.a .. Mihverin U"'urduju Taksim - Harbi- Belediye koope- Öğleden evevl de Taksim mey- Avrupaclan kaçaa hükumclal' -
.... ka olar k: lurvv b·1- lbncla zeki .,.., " >" danında abideye çelenk koyma lıikiameıtler ekseriyet itibari.M ...... ~~": müte ~.as la~ • t 1_...:1_• _ _r;:=ı18 • •• 1 __ • • ---= baloalar Nisan babillllD danbb- d •f• k"' • "t · l ~ 

- ~ti Mevliniya lUlle, IUUC .... ___, .. coa--muı ·~ değil "? ye arasın a ratı 1 ar ettı merasimi ve geçı resmı yapı a- ı••Y• kendilerine melce ve 
•mm vazifemizdir. san ile siyah arumda (eli) dır. 11 

JDI ... caktır. ittihaz etmişlerdir: 
Diye, cevap vermiş he de, • her Fakat.. Hazreti Mevlina, (riya- Nane Molla: • • • Diploma tevzii törenini mütea· 1 - Bapa Norvet k:rale ve h .. 

M sebebe mebni ise - ba hizmeti ıet) Ye (nefis mOcadelai) haya- - ı N'ısan balığı artık modamıı Nakıl vasıtaları ıçın Ekseriyet olmadığın- kip davetlilere sa.at 16~ ~Ordu meti ıetir. Memlekette Al~ 
keadisi ifa edemiyerek, o sırada tına girdikten IOltra, çehresinin pro!'8ganda ~lanlarına ~ıraktı. ayn yollar seçildi d l l d \evinde bir çay zıyefetı verilecek· tarafından i§başına ptirilaı (P 
(Ammi zade HÜ\C)İD Paşa)aıa .is- o gtiJpa reqi bir bayii~., .. ve aklelinıl fiyle Wdrdi: an top antı yapı ma 1 tir. ling) Cennen ONURD.ua bima~ • 
..... ru üzerine ta•ir içia ou miıf, vücudil de tamamı1e zayıfla. - Fakat arada fark VM". Yeni Hem Taksim-Haııbiye arasında Belediye memurin kooperatifi- o-- sinde vazif.e göredursun hakiki fi 
müsaade etmif. ' nnttı .. Bu phreyi: daima iDii.km _ 1 Nisan balıkları 1, 5 kip,i değil I yeni yapılacak olan .asfalt. Y?lun nin heyeti umumtyesi dün ekseri- 1 Gençlik bayramı mil~ mümeuill sayıl~.~ 

Fakat hu mUddet 10nn k•cli la ksilen ima IMr akal çeasw• milyartan bacbrmllk lstılyor. çırbuk bozulmaktan vikayesını te- yet olmadığından 15 gün sonraya eden hinedaa '"onma 9eÇtiii 
..,..ırıa da tamire yardım ;dilmesi lcmli. (Düa var) M. K. min etmek ve hem de seyrü seferi talik olunmuştur. _ • ldimet Lonıdnttla41ır. Men~~ 
.. emir vermit- 1212 tarihinde - kolaylaşurmak üzere Maçka, Ni- İdare heyetinin hazırladığı fa~- D u n M a a r ı f t e rbain me~ hal:'' -~ ~ 
... bMnin yarmndan fazla11, üst .,. J şantaşı ve civanndan lstanbula liyet raporundan anlaşıldığına go- t l t yapıldı Nil ~&en.ia ~;w 
maundan sökülerek tekrar yep- MAHKEMELERDE POLiSTE gidecek ve bihm~kabeıe buralara re birkaç yıldanberi muternadiyen o p an ı hatii ~ c1a1aa IMıtka 
:Feni ltir hale getirilmi,. "- ve gelecek elan vesaıti nakliyeye ye- zarar etmekte olup bir aralık tas- 19 Mayıs Gençlik bayramında f9Ytlirlet". Çünktl icra1i ~ 

1233 senesiade, 2 nri Sultan Mah-ı ni güzergahlar tesbit olunmuştur. fiyesi bile mevzuubahs olan ıkoo. yapılacak spor hareke~l~in~ ~&bit edeb~mıeleri itia ltal~ ~ 
•at tarafından da kubbede buı Ik • • e h k • • Buna nazaran otomobil. otobüs, perati.f ilk defa bu yıl 2304 lira 98 için dün Maarif Mudurlüğünde ler bil' nevi Noneç. aruİIİ ..,. 
tamirat yaphrıJmış ve çinilerin bir ı ç ı v ı m u t e ı T ı kamyon, araba vesair vesait Ni- kuruş kiır etmiştir. Bu mevsim jimnastik öğretmenleri toplantı maktadır. • .. 
lnmı deği,tirilmiştir. Bunun için şantaşı \'e Maçkadan Taşlrk-Dol- zarfında 3500 ton kok kömürü, 30 yapmışlardır. Bu toplantıda prova Z - Lehi8tul hükhıdi, ilk 
ele (bina emini) tayin olanan mabahçe yoliyle aşağıya inecekler bin kilo mangal kömürü, 2000 çekı sahalarile tarihleri temit edilmtş. IMTUZ hwnlesincle VM'fO~ Cılf.; 
• meşhur Halet Efentliaia bademe- a d l ,· y e y v e T ı· ı d ı· ve bilmukabele yukarıya çıkacak- odun işi yapmış ve lokantada da 1 tir. bıden lnı tala devlet eDbl 
lerinden • Mµstafa Ağanın eliyle, e lardır. j yılda 34300 kişi yemek yemiştir. tık provalar şeref stadında yapı- wlA Pransllda Put. m~ ~ 
(111 kest." ak~·· )ı.adedilmiştir. Ayrıca; Dolmabahçede İnönü ·Yağ işinde 4300 lira safi kir temin lacaktır. İlk provalar şu tarihte leftiler ve oraıda askeri -~ 

A1Z51 se11esi.nde, (~Hb~ 1'!~•!:8- l • •• •• •• • • • stadı ar~asından Gazh~~e .. . !~~ile olunmuştur. yapılacaktır: yapmap uirqbls. Ve nm---
na) tmaı bır lamtı' gormupr.ıBır komurcu hır bakkal ve hır şo- de Tak~ımde Dağcılık kl~bu onune Diğer tarafatan Kooperatif be- . 28 nisanda kız liseleri. 30 nisan- mülteci. birçok J#li~ ~ 
Bu :amiı-de sarfolunaa parama t çıkılabılecek fakat Harbıye tarafı- tediye memur ve müstahdemleri- da erkek liselerl ~da bul .... aia iÇılll b....-
mi:ktım da, (bq yüz keıae akçe) dıe- f •• d hk A Jd J na gidilemiyecektir. ne bedelleri 5 taksitte ödenmek ü- İkinci prova ise 14 rnayl8da kız •Jft kll'alar halinde söbQbll fi 
,__ilUl~ır. A or e cezaya ma um o u ar Belediye reisliği bu yeni güzer- zere elbise yapmağı ve bunun için ve erkek liseler beraber. 16 ma. erkiımh•biyelsWa e=ri= .. t' 
Bazı nvayetlere nazarAtl derga- . . . . . gihlarda muktazi tesviye ame. de bir terzihane açmağı kararlaş· yısta kız ve erlek orta okullar ı.,..p tetkUPtl._p ~ • 

... hücrelerini (Z nci Sultan Mu - Narh mucibınce kılosu kırk Iru-1 fıyatından fazlaya satan Nışanta- liyesini yaptırmağa yarından iti- t tı beraber yapacaklardır. Provalara lar. Bir imam Mk• • Plo.:,:; 
rai) ve avludaki pdll'Vanı da, ruşa satıbnası lizım gelen çivinin şında Teşvikiye cadesinde 125 nu- baren başlayacaktır. ırmış r~ .. " üzdeld hafta saat 15 de başlanacaktır. laava ~ 111' 
(l ma Sultan Selim) J'aphnDıfbr. iki buçuk kiloluk paketıni 360 ku- marada tak.kal Kostantin Asliye iç!~e t~ul~ea~ açılacak.. et.üler. • Fabıt l'ı 1 n • 

Bwliya ÇeleWnffl ......... ., ..... ru,şa sak taf rakı hk~ v~ gayrı mkepu ikinci ceza mahkehı,n~indeed"l~i~tir Şehı·r Mecıı·sı· tır. Ayrıca erzak satış mağazası- Dokumacılar bugün toplanıyor -- . inhldama baalan ...: 
aameıftnde, mühim bir kay.t var • o ara az a ..- temın etme ten para c:ezasına rna ıu.uu ı~~ . . .. TayllllS nehri , - r 
.... maznun olarak Galatada Pt!rşem- 8" f· 50 I' mahkUm 

1
. nın da tevsı olunması takarrur et- Yazma ve dokuma kooperatifie· nuııöe mecbur fitti. •-:. ~-~ 

• EvJQ.; be d M, l di ad.ı- ar fO or ıraya -o-- miştir. rinin senelik idi ve umumi "-"et - ~- P-""" 
(lk bakiri pür taksir lOGO tari. pazarın a a unu ye c w.:Sın. o 1 d u Bugün Nisan içtima- 1 K n .. d .... b .. 1 rd ~1 ...___ salıfEMHn .. LGll. 

lünft Melek Ahmed~- efeaii - de nalbur Nikola ve kardeşi Peri- Çift numaralı taksi etomabllle- .__koopera ıidmu.Lut.ru u gun e e toplanışı bugün İstanbul Ticaret dn ban mil+& " ve_..• 
' ır- k d.. Adli ilm" l .. _ )anna başlıyor ZMl araya g ece-. ır. Odası salonlannda yapılacaktır. •· ...., im sadnrzam iken, fermat11 -padi • op ~~ . yeye ver ış er, . .n.ıı- rinin çalışması günü olan 19 Şu. ırehelsiae iftink • ,,~ 

..... i?r. bu i'titaneyi tam1r " ter- liye ikincı . ceza mahkemesıncre batta 1777 numı\!_alı taksi otomo- Şehir meclisi nisan devresi içti- Milrakabe komiıyonuna M1la7J'ID ve mıiiltakiıl 8l'4halaıl _!'! 
aim Mlip) dn. Fak.at bu taınirinlma~~elerıne ~aşlanmıştır. bilini çalıştıran Tepebaşı taksisin- malarına bugün başlıyacaktır. Bu. Kendı· tabancası· iıhns laarebCiDe-. --- ,,,, 
:malaiyeti bakknula tafsilat ver • Nıkola ile Perıkop, mahkemede, de şöför Sayman Asliye ikinci ce- günkü toplantının ruznamesi bu- yapılan ihbarlar • da'•==• da 7arüm edKeJdk• ~ 
mez. • ~aarif :nat~aasına satılan çivil~- za mahkemesinde 50 lira para ce. dur Fiat mürakebe komisyonu dün 1 1 d oeral Skonki htlkbıneU büttia 
Dergihın (Matbahı ~erif) i 1088 rın sekız ~ıl?luk paket olması l.i.. zasına mahkum edil.mJştir. - Kimsesiz çocukları kurtar- öğleden sonra Mıntaka ticaret mü- e y Q f Q Q n 1 itleri W-. eyı.ı '•eılir. 

tariWIMle, Karahuarlı Postnişin zııml glelkd.ıgınikı, . fakbat, kçırakk·lıarlukın, Boyacı Alinin muhakemesi ma yurdu doktorlarının vazifeleri dürlüğünde toplanarak bazı ihtikar Küçükpazarda, Kantarcılar cad- 3 - Bobmda hUJır4Uneılıi :::; 
r...ı...ı..i Arif Küçük efeudinin ke - yan ış ı .a ışer uçu ı 0 hakkındaki talimatnamenin tet- vesikalan hakıkındaki tahkikatı- desinde oturan Ali, Mehmet Aka ~ ve bütöa su.ile IDIW *""" ~ k tl •-~bıle e ı t rd ki Zibada ÔJ'eninin genel evinde 
rimalcrinden (Kamile hanım) tn pa e erı oı.vıuv Y. r eş 1 ı e. k~ki; m ikmal ederek ;maznunları adli- ismnideki arkadaşına tabancasını ve ~ __._ 

· · ··d f e soylemı le d Nazmiyevi tabanca ile vuran kun- k ll da ı· t oğlu -(Hiiseyin Çelebi) tarafından rını mu a a n ~ r ır. ~ Pansiyonlu ilk o u ar vi aye yeye teslim etmi4':tir. Son günler- venmiş, Mehmet tabancayı kant- etmektedir. -"" 
··•-- l . . ·ı---L Maarıf matbaası mubayaa me- dura boyacısı Alının muhakemesi- h sab okutulacak olan talebe 'il' ıkan kur 

mu-mme en tamır ettinM:~ yep lan d b" . h"d ol ak d" _ ne Birinci ağır ceza mahkemesin- e ına - de mürakabe bürosuna telefonla tınrken ateş almış, ç şun 4 - Kram tmli niJet" 
• b" h 1 ef ·ı · f mur n an ırı şa 1 ar ın lerin. su.reti kabu.lü h~IOkındaki 1 bir çok ihbarlar yapıldığı halde Alinin diz kapağına ısabet etmiş iiserine Belçika t•·ı ı· 4e Ll9 • 

)"eatOs a 
1 
ah~"kg .. ~r~ m1ış ~~·.1 h Jenilmış, mahkeme, diğer bir şahi-

1 
de dün devam edilmiş, müddeiU- t 1 t t tk k t w.1' 

man ı u um~ar arınuan e - • Al" · k tl t t bb.. yen.ı a ıma .namenı_n e 1
• ve as- tahkikat neticesinde bu ihbarlar. ve içeride kalmıştır. Yaralı Cerrah- dnda J•leşmip. Mu.tem 

. . • . dın çagrılmasına ve Nikolakinin mumı, ının, a e am eşe us d kı zab ta beledıye talımname- k ldı ı1 h --a......t..-
:mm eksensı, dergahın tamft" ve k"f ed"l ,.. k . . surundan Ceza kanununun 62 nci .r . • .. ı ı . dan bir çoğunun asılsız çıktığı ve paşa hastanesine a r mış, a- ctu.ini orachm ya..---..-..~-
...__ • • L: . t . ,,_...,_ tev ı ı m~sıne arar vermıştır. ~ sının muzakcresı ah 1.. ld ğu · . d" h kkınd tahk"kat .ı.. .... l 5 ç-1..~1--1.. -ygauıe ıummet gos ermıfıııı::ınu.c. 1 K·· .. ubt k" . madesi delaletile 448 inci maddesi · garaz m su u o u netıcesme ıse a. a ı a ~ an- - -u.au•-78 ~ 
Sn •n ~ash tamir, son Osmanlı omur m e an .b 1 d 1 . \Tnrılmıştır. Bu itibarla badema mıştır. 6emıik " BilJ'iik Bııita.ye JDiiM 
-.a.ı· hl __ ... 1 v-~) Kılosuna altı buçuk kuruş narh mucı ınce ceza an ırı masını ıste- Baki "b ü••ade -'"Jd" .-. .. ~• r-ıta- annuan (Su tan ._,... · t M k"l" .. ekki a ı racına m - eu ı komisyona ancak athrirt bir suret- fwma haarlNN1kla 
.._--._..._ ic et ·ril-;..;., konan mangal kömürünü yedi ku. mış ır: aznunun ve ı ı, mu - Bakla ihracatı için Ticaret Ve. j a..'-- nM-; .. 

~ ra ti ~ nışa satan Beyoğlunda Ağa hama- lini~ ~elink~liye ~~teli .olduğu- '<lleti birhklere dün yeni bir ta- te yapılan ihbarlar nazarı itibara Bir çocuk araba albncla kaldı 8 - u_.. ..... ~ * mı caddesinde kömürcü Ömer Ad· nu ıddıa etmış, Allnın Adliye dok. alınacaktır. ytlk Bnhwap ~tlaıia 
(u . M ı· ~) to ta f d ine,__ nim göndermiştir. Mukabilinde ç· ·ı . .. L--ı Bakırköyünde, Osmaniye mahaL ........ 

ureti ev ana Mit liyeye verilmiş, Asliye iklncl ceza ru ~a 1.n .an muayenea -- ıyni kıymette ithalat malı getirt- IVI enn tevznne .,_, anıyor lesinde oturan Salih Erkanın ida· BilUia .. •tlkAmetler ~ 
Şekil-Şemail-ve, Kış-af~ mahkemesinde mahkemesi yapıl· rar verılmıştır. ~ek, bedeli serbest dövizle öden. Geçe nav zarfında memleketi- resindeki anrba Bakırköyilnde lıat ..,. _......_... luıldld 

BWe ınevC9I meukilNaamelenle, 1mahkiım edılmiştır. Ancak, ömer lakarpin lunm nek ve ton hesabı dahilinde ol- mize gelen çivilerden 12 vagonun boyundan geçerken Tuğer adında 
Jlunti Mevlina'IUll çoeukbak za- cbktan sonra 25 hra para cezasına Kocamustafapaşada muhtelif t!V- naık üzere bakla ihracına müsaa- tevzi edilmesi için dün Veklletten 

.... itibaren &OD yatJarma yirmı beş yaşını ikmal etmediği lere günduz gırerek 1ekiz çift is- le edilmektedir. Şimdiye kadar şehrimizdekı alikadarlara emir bet yaşında bir çocuju altına al
War ıeçirmiş olcluklan tekil ve ı için bu ceza 20 lira 80 kuruşa in. karpin çalan Mustafa Sultanah- 'isan siçin yapılan müracaatlar gelmiştir. İstanbul muıtaka ticaret llllf, muhtelif yerlerinden ajır 111. 

..-il iefilta111i hakkmıta sarih '"ldır lmiştir met bırinci sulh ceza mahkemesin- ükilmsüzdür. Veklletten yeni e. müdürlilitü hazırlanan listeye g6. rette yaralamqtır. Yaralı çocuk 
bt'i ltir malbaat mıevead delil - Mercimeii pahalı satmq de sorgusu yapıldıktan 10nra tev. -ıslara göre lisani talep edile- re bu günden itiberen tevziata hastaneye kalc:hrılnut, anıbacı ya· ••• tler. ......... w 
tlir. Ancak, lanı dhaJe ve flkraJar Kırmızı ve yeşıl mercııneğı narh kif edilmiştir. .ektir. başlayacaktır. ka1anarak tahkikata ba1laımt1ftll'. lelW ..... 

- ..... ---------------------------- - ....... •-ı"ir ... 
E DE B 1 R OMA N : 1M 1 resimlere bakm.tla başlamıştı; etmekten korkmuyor. Sarığını atıp Faik, NigAnn sesini duyar duy- cak, beyni tutuşacak zannetmişti. kiimederiA luıricWe k 

K.enaı &endınc: d3u ne ahbap bol- bir zeybelt oynaması vardır, ali - a koştu: Sadiyenin yüzüne bakmap tor- bUr ,.Uknln 41• fakat 

Ç Q B A N y J L D J z 1 luğu!.. Haylı mühım adamlar da mallab btnim dıyen oynayamaz. - Bravo Niki!.. •Gargarintüa• kuyordu. Hay.al ile hakikat aruın- -.e...,._ slW teı•W _.._.,.,. 
var!• dıycrdu. Bırdenbıre, büyük Kapı a~ılarak Faık bey girmifti. nı najnn.m payını ver. da kararsız bir vaziyette kaJm11- komite nam. 8-lar •--~:ıııı"'''" ======;:: Yasanı llohmal YESARi k.artonlu bır resım nazan dikkati- Velı beyle Cemil Kazıma başile ae- Sadıye Nigiruı arkasında duru- tı. Sanki nazik bir manu1ya gibi, ler, o...llmrbblar 1111 A 
nı celbetmışti. Cemıl Kazımı ya • lam verdı.kten sonra, Hayret beye yordu, kapıyı iterek: solıiıasm, inclmeliıı, diye koldan- hlar6ır. Ba it memlekeein" ..... _..,.,. 

onmı reVl§ine uydurmak istıyor • ltigiı-; Veli bey,iıa yanuıdan k~ nına çağırdı: doğru ilerledi: 1 - Nıgar ,biraz çekil de geçeyim, mağa kıyılmayan bu, ipek wtçıı, ,.....ad .. ..;~. .-
IWl! .. • mıştı: - Doktor, bıraz gelır mısin! - Bonjur Hayret! Hanımlar ha dedi. beyaz, yumuk çehreli; meçhul, in- ~~-·,.:: .;,,,;,.· ... -.ı,,;._" .. "'' 

İftt: Nı ar; başka bir ailede ol • - Anneme haber vereyım. Ona; ıesmı gos!t'rf'rek, yavaş zırlandılar mı? Veli beyle Cemil KAzmı ayağa safsız bir el, rasgeldifi yerinden ._. kelıil it wuı- hllWe .. 
1aydı, d ı.a çocuk sayıJır, mıs:ıfır Cemıl Kazıma: sesle tafsılat verdı. Ha}Tet bev, hemen dönerek ho. kalkmışlardı. Sadiye; ikısine de Ca- merhametsizce tırnaklamlf, didik- m 0 ~ 
ıamna çıkmağa utanırdı. Halbukı - Sızı gorunce şaşıracaktır! de. _ Şu kı;:,a sakallı, top yüzlü a - murdanır gıbt cevap vereli: li olduğu hisedılen mübalAğalı bir leyip harap etmifti. Gözlerinin ke- memleket~ de r....ı --~ 
~; u kadar er~t, o kadara- dı. dan 3 b.ı · Acaba ium dersin?. _Pek nıyetleri yok. sıtemle. bakı~ordu: . narlan ile pkaklannda ince, kan- = edilme~~ d*' 
aıırane ta\• r ar lıyordu kı çocuk- Nı.gaı suı'atle odadan çlkarken, Kravatının"baglan.şı mükemmel, Sol gozunü kapayıp, sağ ka.şmı - Nıgi~ soyle~ı ~e pka ~ıyor, :n ç~~~1~~=~-~~= .... :'!k":;.... na1"l'.~ 
luktan l kurtuLmağa ba a • •lı b got ucıı~. vcncereye al. son moda e:;vabı kusur:.uz' Du - 1 kaldırarak, Veh beyle Cemil Ki - zannettım. ~: rtur~u içime ınan- uuaAW"u ... .....,. ... - •ıv naH• ......._, şeaııa.-. ~ 
mlf, on )edı, on sekız yaşında bır ı nını da ) ıu.u S\>kagı seyreden daklarmdakı nım mu. tenlı tebes -ı zımı işaret etmek istıyordu: mak gelmecü... Boyle nasıl oldu nmlaıda podralar tıoplammftL ._ "Pıwww ..._ ... ile~~ 
kız olduğuna güç inanılırdı. Havret 1> ı e baktı. Cemıl Kaıunm sur.ıe de dikkat et. Tam bır ihtiyar - Demın soylıyecek oldum; ha- da akh.nıza geldik?.'. Boynuna bağladıtı, siyah bdUe ~- ...... ~ 
Cemıl K ım; Nıgara annesini kulagına ~gıldı: . çapkın dt-ğıl mı?. A ız:ın, bu bır ·nımefendi hıddet buyurdular. Cemıl Klzıma elıni uzatmıştı: kordellııın çenesinden artan bu· ve 88ytlk ~ " . ..ıt 

sorma a cc ret ed~iyordu. Sa- KW>ar adamı gordun mü!.. molladır. Sokakta gor::-en taıııya -1 Faık bey; cılalı tırnaklarmı hoh- - Ya siz doktor bey? Size pek nıftlklan örtmek için bağlandıJı baJmnmclaa Wr ..a-......,., -~ 
diy d i\ aba \"Ok dtı ışmiş miy - Sızımı konuşmağa bıle tenezıi.ıl a .. ın. Öv le ya, başında kallavi J layıp cek('ttnin kolıle pariatıyordu: fazla dargınun. belliJdi. aaWUr mi? Amlla .&wal•"i.,.. 
di? On 1 n a ~ g\)recektı? .. etm )Oı Şı~an a<l mıar aielek- şarıgı, ~lınde dok an dvkuz tesbıh, 1 - Vaz geçtiler? .. Gıtmıyecekler Cemil Kizım; bu seeden ürper- • . Ukı (Aaflw) LoaG"8Cll .... 
Ser. lerdf:'nb r rpına çırpma yo- ser la~balı olurlar ... Bu b \arenın Sl f cubb ının ctekl rıru hışırdata mı? imişti. Sadiyenın sesi; kuytu, de. .Sadiye, koyu mai, eteli cplli. li .. bal ...uhnit ye •lıetılr -;#~ 
nılan 'kalb ııdc 34k. sevgı, kaim o mezı}etı de yok... R 1 .. ttarını hışırdata kenıalı vakar ıle agır a • I Bılmivorum! Zat<.'n onların r·n bi rmahzenden akseder gibi I bır _çarşaf gf)'Jlliftf. Uçları bımere .... tlıknr ......... 
bir kışır bağlamış g•bıydi. Hiç kaçırdık gtalı'ba... ğır, temkınh ytlruyen molla beyın, ioı :le kuvuva inilmez ki... j kısık kısık çıkıyordu. Eski ahen· geçırilmtf, önü tam.mile açık du- pecıek Wr ...,., .. mlııilrf ·.:ıtl, 
bpannuyan, vak t "akıt sızlayan Cemıl Kazım ıstemiyerek gül - bu şık hovarda olmasına mtımal I N .gar, Faığin yarı açık bıraktı. 

1 
g"ni akyıbetmiş; o temiz, berrak raıı pelerinin altmdan, tbmine mf· Bir Pa r 1 alı • ~~ 

ft daima kanı içine akan bir yara du: tasavvur olunur mu?- Molla bey, ğı kapıdan başını uzatmıştı: 1 sesden eser kalmamıştı. Cemil KA- ne çlçeğl aerpilmit, açık netti, faz- eli Gel'la ı L•I m Ilı. 
8lb kalb nde tatman edılmem.if - Sen ısrar ettın azıztm! zannet.tiğimden daha cur'etkar - AJ ah gosterme!in sizi hangi l zım; onu tekrar gördüfQ zaman 1a dekıolte bir Wlz görila"1'onlu- •« flııırldırıılıR O •ı· f d 
Mı- bilaran acw v--. Veli beJi pıyanonun uzerindeki m11. Böyle yerlerde resmim te§hir ip çeker! kalbi, damarlan a1n alev 7ana- ~ ._, (8" • 
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Tarihin lııönüne gebe 
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··k nı1"// t l-Iırvatıar Alnıanyanın olduğu ihtilal günlerİn(/e: Bahara ka uşan 

Danimarkajlngiliz filolarının ügıı ı.vıı f! ------ı------ bir arkc.caş 
M l 

. . d aietı olacaklar mı? ~- l B Uzun zamandaberi, kış, yaz Bey-

\rapuru da muha b Ü y Ü k muvaffakiyetİ e C l S l n e Günün sıyasi hiıdıseıeri arnrn1- <!-!~ıra ay sınat ey c-~lunun ar;.oa mahalldcrindeki gun 

f 

da Yugoslavya me:.elesi b~\a gel- .l Y .a. ~ gormez, lo~, havasız, rutubetlı a-

aza altına alındı ı·talyanların 3 M"IIA • l 1941 ır.Mte devanı e<liyor. Yugo:;lavya- y~ . . . . partıman bo:ı:untularında, pansi-ı ı pıyan ~onun da sükunet tecsSÜS e\mişı.e de va- r -.zan o "'1 batarken h~r çıVlSlllOCn bır SCS Çl• 1 yon. Jarın!ılarında ve b;r :;ür(ı Ü.. 

bilançosu okundu ziyet heüz normal görünJl'.Oll:ek - ~Nizamettin Nazif~ kan .:k~ı:n,e bir fayton görülurdü. rültü ~rasınd~ anası ağlamış of an 
A.lnıan vapurları da kruvazo·· f ve tedir. Çünkü hükumetin nihai o - • _Koruııu daıma açık olan w bel- bı_rı, nıhayct ış yüreciğine tak ctı·-

Ankıır•, 31 (A.A.) - B. M. Meclisi k d k '""'" ~" <m '""" '"'" ""''"'' ""' k """" •titio •'"m"'"' tio • ~- .'. "" "'"" n konk o\O• i• ''"" >~= '"""o;, ""'" '"' "" gi; ""' Ontrol ediliyor 2 de S t f oy e fi toplanarak ruznamede bulıınan kanun· nüz maliım değildir. N~>şredıilen Tarihin bize anlattığı meydan korc;gu açılamıyan, yahut körüğün gun~lik, ferah, havadar yabis bir. ,,:~·~~. u (AA> _ •m«<~ m• "~" "" "" m•-• om•-•• O· ntiıno ,,,_., füm( "'"'ti<.· mo>mrek« >ç<odo, mou((ff <> '°"""'.do<« do,; ko\Ooğ• 'çm o•m""' "••=••··· Bo .ıom >om ~. :-rı dokuz limanda siliıhl~rt alın-! nasıl batırıldı? oununa daholl bazı daireler ~ülı·e;inin çek birinci başvekil muavini gös - rafa kumanda etmiş olan askerle-' boy le bır zahmete lüzum g\irulmi- arkad~şıro, hem meslekdaşımdır. 
'>p "'r vaziyette bulunan 3G Danirnari<a ;::.~~ü!':,~~i!";~P~;;~';'.:~: a:l8!~~ ter~t.i. Fakat Bcrlin ve Roma rin çizmeleri önünde insanlığın en j yen bu arban::ı ıçinde, üniforması. Pazar günü, akşama doğru beni 
o ''ruftu dün akş:ım muhafazaları al- ı•yih••ını k:ıbul etınif ve milli piyango Maçek m kabıncye n-irrr.ei;i kabul ula~ılmaz şereflerin<len örülü bir 1 nm bütün düğme:eri ilikli, çizme- 1 a_ldı_, ye. ni taşındığı semtin yeşil-
'''' •·mışlardır. Mu1iye nezareti bu ted- l }}• • • i:I ~ J t> lcrı da• J J l ki ki ıı,..'.'.: 

1

sabotaJ hareketlerine mani olmalı: ngiliz amira ığınlO idaresinin 1941 ınali yılına ail bilanço 
1 

etmediğini ı.srarla idcha etmekte - iklil koymuş olanı, hiç şüphe yok, . -"._'a. pırı pm \"C oır,uıların- ! 1, çı~e i, fakat harapça 4ıah· 
' ;" ""'" •• A>m'" "'"~~ '°" ~~odohl """' •••-' -~.dk. """" loöoü m.,ruın monıu .. mi- dok• • '"' '"' "°'"'" • doo çokd. '<"""" """'""• tioro.· 
• .... 

1

nba_n. tedb. irler cümlesinden oldu- verdig" İ ta f Sİ} at mazbaıası okwımuşlur : Malüm oldııau ··z Sır !arla dir. Zira yer yüzünde hi,..bir ku- mııa.ay olduğu anl3çı!an bir \arın, serçelerin bahar sa fası ··u·r • 
• ..,,_ ildirmı•tir. Merlb gelecek loplontısını Çarşamba l H ti ""<> u ere p ' 1 b J 

0 

• Londra, 

31 

(A.A.) _ Amirallık daire- &iınü yapacaktır. ırva _arın araları uzun zaman - mandanın hasmı karşısına -bu de- yo c~ u unu.rJu: l!ıç bir 'arr.an dükleri arsaları arasından dolaştı-
1( "'"'oo """ ~""""" .,_, ""~- Af- •~~kın• ~• -""ti<< kow« <k ,,~, "'"'""' '"'"='"" '""· "' "'" "'" gö<üdO. Yrn! "•"" 
. anadadan yapılacak Şarki Akdeniı'de cereyan eden hare- s . d . mukavemete şiddetle taraftar o - za:fer kazanmış old;.ığuna tc.>adüf. dizlrrmı a~~jndc duran sımsıkı bu bahçelerle aroalarıru geeer'"en 
th • • .. kat hakkında başkumandanhktan :·~ Uflye e vazı- ·!anlar Sırplard.r. Uzun asırlar A • etmek imkanı olmadığı şöyle dur. kapalı bır çantayı tutar ve o, şöyle söyleniyordu: 

racat lÇln IDUSaade ı:ırsilat golınıştu-. Bu_ ~ıal~~~~~ub~~- •• h vusturya idaresinde "a>"ımış olan sun emri altındaki kuvvetler:n kend:sı gibi askeri terbiye madde- - Güneşi, bukadar azamet t·e 

l 

Duşmana buyu zayıa v . . t " -r- ' lerıne uyg · · · ı · p 1 kl .. · ı b a ınacak rck<it esnasında genıilernnızden hıçbırı ye ffi Up effi Hırvatlar ise Cermcnlere mu tema· sağı, solu, önü, arkası bu n , . u_n gı)::nınış o an bır ~r. ~ ıgıy e aşımın üzerinde, ye-... ., ~-• -~'"",. •• """"' - >~""'" B'''"" •""'" ,,,,,,. d•- mooH om"'"'"'"'" •· ""'" "'" """ '" "''' .,. ''."''' '''"'" •=''"'' '" "'" ,~ 
1.; .. t b' , 31 (A.A.) - Kanada Başv~ zayiatı da kaydociılmemı~lır. 5,,dece iki tinde yanı ::6 Ag"ustos SJ9 da Su:ıp- yanlar ve ısyan temaylillerıyle ~erken, muhmel kıvafetlı Ank3ra- rınde ve yam başımd3 çiçeği bu-

b. urosu. 1 Nısandan itıbaren Bri- ~ayıbdır F sa komı"serı· ' lılar ve ·ı ·hı . k d b . ' ,;:''Y• imparatorluğu m'···~,na olm k tayyaremız 1 . b r hava c;hkşafı. r an !arla Hırvatlar arasında bir an . r<>vrılmiş bir kumandan gösteril- Si a .arını omuzlarına as. a ar umumun dıbinde ve a~a. 
""''• b· - ~- a 27 ll'lartta yapı an 

1 
• - • • • ,- . • • ı mış çetec ·ı ı : ' .. . n 

... , "' "'~ '""" ...... ~· -~""'· '"'"' ••••00•• ~- a 1 e 1 a c e le v •Ş•Y• """~ "''"'' .. M••"' "'"""'' m ... '°"''' """"'" '"'"""'"'" '" ' . ' " " .,,~ ,,,... "'" ..... ~•nodo. """'"· ··= ..,,, •ketıere yap•lacok sevkıyat içın ih-•bunuınun şarkında doguyadogı·u :;eyabat • ııırrr.ıştı. !arına hakim olanların devamlı . g yımlı olan ıs\ıklal mucahıdı lan, serçelerı bukadar teklifsizce tlıı~Usaadesi alınmasının mecbm ol- leden bir du.şman d<>nanmasın·n ınevcu- hat eket ettı Mihver kaynaklarının Yugos - sabotajlarına. ıtımatsızlıklarına. pa munevverler dudak bıikerlerdı. Zi- ayaklarımın dibinde görmiyeli vıl· 
u bildirmiştir. dyeti habe< verılmıştır. 28G~~~:.:'; ıcudus, 31 (A.A.) - (Reut•·r) lavyanın siyasi biınyesindeki bu nıklerine hergün bin yenısı bel!. ra, ınhıtat kar.ısında hPr ~eyı u- !ar var. Bilsen, şimdi bunlar b~ns 

\t 1-in hafı! kUVVellenmız ır f k d k r! • nulmuş ola ht'J'' ' k nnln s"' J" J 
" - L •·• _,,,.., "' ~'" •-• " '" ' -• '""" b<ofod•>• <'''""'" =. ''" ''"'""'"''"" '' "'" bo<kl . " '· '" "" ·mn. ~ " "' ''"' •! C\ryorktaki Fransız doı;:: cegön'!'::ıu-.11z~ refakatın· General J)ent.z alelacele Vlclıy'ye hare- !aşılmaktadır. Berlin :adyosu Yu- de kumandası altındaki kuvvctle-ı kerlık ve ünıformayı da bir fazla- Sordum: \1 zır 

1 

r nda ke.. ket etınıştır j !ık saymak' t edd"t · N 1 " l'" 1 
8.purl t b•t d"ld" """''"""' -"· ""' •~ . , ~· ;,.,,. •~"' _ _. """"""" Afm'""" <~• '"' · rin mCti= '" knm•m• "''" f. · ·• " • •""·>••do. - '" ~' ''"' .,, ~. arı es ı e 1 ı şif uçıııu halinde bu,unan t•YY"';'.;1"ruı- maı:!.t şehirlerde gergınlık vahımleş- ı ameleler yap:ldığını bildırirken nanmamas•na rağmen düşmarı bir 

1336 yılı temmuz ve ağustos ay- - Neler söylemivorlar k" ıı... ·'Yor 31 (A.A) Polis N k mi b oktanın şimalinde ikı zıı·~ı e ' ' 1 . 1 ları Ankara f 1 Havdl k 1 ..... ~ıı.01nd' · -. • evyor z u n 'd uhrtplerınin mev- tiğı takdırde polise yardım etmek uzere ı Hırvatistanın merkezı olan Zag - meydan muharebes:ne tahrik edıp \ sının za er paro ası şu • ış arı ne ise .. ya baharlar-

"'1 
3 

bulunan bOUin Fransız tica- kruvazor ve torpı 0 ın ladb l ı şiardır 1 · · . • ıdı · da y 1 d b · "''· ••ıı..r1arının b listeııln" •·--im .+ di etini bildırmekte idiler. ır er a mı. · 1 rcpte ıyı muamele edild1ğinı ılave bu mevdan muhareb,,sini kazanmış · . · · az ar a en ne dıve o aparlı.. ,..,r ır ı ~~ ~~ cu Y .. .. 

1 

bü Bidayette ıyl karşılanan General d' S 1 k. . . •Mılleti dü .. t"g'" d !'1'3!l boz · J " . -ııı."'1 · Bunların adedi. muazzam No1'- Dllşınan. gorülduı;unu ao ayınca · Deni 'e vazi et de yardun etıniştı. Fa-j e ıyor ve ırplarla Hırvatların va- o an ·umandan, yalnız bır neslın I 11 ~ u u uçurum an · .. · .. ı_r:a arının ve p~~coı) on do-

:<..':.;;,"""' '' ""' """'" M<do. ,~ "-" ~.::; ".:.~.:~ ~!f: u< .:,. ,. .:: ..... '"""'"" ,,._. '"""' Çok<«<o S<ooo>fmn ,.o. "·"" hM"= of.,~k ko<m~·'' .mo<•· m• ". k"":"""''• k:'."<okom<o, giimfö< ti<<o <Jmlmo" 
•t •• unla bera:ber bu tedbırın mih- donmüı.ıWr: ld . ö.,,...._ den ha>ıl olan hoşnut.uzluklar yuzwı- yc~ı ıle mukayese ederek vaktılı> kum olan kakgorıden d~gıldır. Bu Bu; uk rulbelı kumandanların o.urulrr.ıyan tsvan aramsı odala-ı..... Purlannı muhafaza altı a ko a muharebesının munta.zır 0 ugunu •·· Ge ı D tz f ı da Çe' · j · · · bil b t l • k · d .. .. ·· " • ~llie rn n Y n . f 

1 

la bırlikle bildırılen nok- den nera en vazı esının ı asın Kler nasıl Slovakları taz~ik et- kurr.andan ınsanlık tarıhının serı e u e a ·kı;-e a,·kırı hareket rın a, umrumu tuke\mece uğraş-
....,,. unruıebetı olduğunu göste<e<l pınce, 1 omuz tak ı 1 h S li , ' · , Q 

ır-,.. mevcu& d-"""'- tada bulunmak üzre hareket etmiştır. bır . ım mani a ara 11 ~' ~'.'.'ış, 
1
unhinye mişlerse şimdi Sırpların da Hır - · dışında halk ettiği askerlik deha. , etmekten çek:ndikleri ve sırtları- mışım? 

"'•U\ol..LI.• da b" hlıya mıllıyctperver erın mut<.ıit.vat a ey - I 1 1 f ı· y· d F d kA,. lGunduz Lıttorio sınifın ° ır .= d vazıY.et alnıağa Vıchy hükOmetının vat arı tazyik ettiğıni anlatmak ve !arından biridir kı asırlar ve asır- na ı ın\a asıp. yahut bellerıne ko. ıne sor um: 
ransa a agıt bahriyeye meosuı> ıayc!ylare;:rım1 • ,zta ,r•e- sıeyasetil~ manda~r devlet vecıbelerını dolayısile Yugoslavyanın da bu j tar sonra da tarihe bakanlar onu 1 cam an Parabellom ..akıp Kuvayi - Demek, yeni taşındığın bu-

c d müt.eaadditd aar ~rpıerev ' ·ıı· dk' · d para fazlaJıg" ı ,:U:.;ra1<iycUi bir .urettc hücum ectıl- daha umumi bır şekılde telıf emeğe ve idd.ialaı;:fa parçalanan Çckoolovak- ! ~a'ına, şahlanan eğersiz ~~ ak _at mı. ıye kıyafetı ile dobştrklan gô· ra ~ ı evın en mem~unsun! . v~. . . Z hl ci<idl surette hasara uğra- niJ<ayet Surıyede mütterıkler Ielııne ar- yanın akibetine ug· rayacağ.ını nna ı ustunde ~alın kılınc kotu talihi ruluyordu. Memnun da laf mı >ankı' 
"1 ~•7 31 (A.A. ~tır. ır 1 ha.bb · · t k · , ·' İs K · · ıı. "'rılek~tıe d l 

1

- Fra~a bankas~ .nu; ve sUJ'1lh pek zıyade düpnu~ıür ıa.n mu ıe"~1 yerme mu _are ectıkomıs- ediyor. F::kat Hırvatların Sl'Jvak· çiğnemiş bir kahraman olarak gö- I tanbuldan kaçıp Ankaraya u- aç yıldır ılk defa, baharla pen.. 
-le t' te avu de-kı kılgıt paranın JC ı ,.,,l.iZ bombardıman tayyo .. eleri yonunun ıs erıne aymaga me ur ol- l Ç k ı la..: k fil 1 . C'ere-n1d g·· .. b !it 'Yade artmış olmasından muıe-vel- ez.a n.. 'd uh 'bl f- muştur Gayretlerinın muvaffak olama- ann e inhilalinde oynadıkları recekler ve kendilerinden sonra , . ,an a e er ıçındekı subayların e oz geze, aş başa ve 

L.. loiuık 11<ruvazor ve torpı o m rı ne ınuva J" • 1 1 1 d ılk iş" b. t . 'd. kalp kalbeyi ı G .. . h "tllıi eye Vıchy hukometının dik· rakı eUe hücum ederek muhtelif dar- mas~ Vichy'ye sadık Fraıı.sız mahfılle- ro il cynarnaga razı olup o m.ıya - ge en ere onu alına bir nünıune ı : ı . ır erzıye gı ıp ceketlerine • m. uneşı, avayı bu-

.. .,~-.~ .. "''" ~· - - ~·' ~"" °'"m''~;, ~~~ ~ ~"" -·•• .,-~• ~ ''~' •· '"""" mo>iim O.~<dl<. M•<">"ın ""'" göoreo~hl•"''" '" •mi "" "~"'"" ofoyo<- "'' ''"' ~. utioo ~ ,.,ımk, 

.. _.,,., -~ -·~·~ " - m"•"'" •~'- ~. "'~ •~- """" ••.••• °".""- ••~ ••••· - ;np ·-dün M!<ob> t-• Bey. d~. ı, .. tiogi;ol""' o=m< """- Oç<"k kok•f"= O. "'"' g!ti! kol ~İ • r F:a;ıa balıg oı:uaktadır. ları y_üz_ünden hasıl o_lan ıznle <"'~esınde fakıyetlerının tesırını nrttırmııtır. 1 Hırvat meb'uslarının yapmaları kı karşısında cephe tutmuş gibi !anıyorum. Bahar böyle, tabii yaz 

• t lngtlu demzalbs•- ::.:;:.:::: ,::.::~;:;::::.-:::.:-.: V"Ik. . tk mok•=• ••• ""'"'"'~ woOod>' 1'""'· >'='. '" ~~·"" '""'" "'k '" '"""' '"""· .... m "'" ~·· ':""' """'· T ........... . 
"' hah d>"' emil er - "'='"' _,,. "'""'" ••· > mm DU U '"""-'""'""' Gobo ili~•< " Oo '"'"" ufod"'"' dogm ;~ •d•~ fon •. Ankom ""'""'" kwl •••k· ": K•:>•=oO.ko •ko ""°'"'ın İ>k r g g . . ı ınamıştır. Hofif kuvvetle; refakatindeki ~evyorıc. 31. (A.A.) -;-- wendell .w~- zı mutalealara göre Hırvatlar Al - !arını attığı günlerin Ankarasım lan ıçınde bır nıimayiş yapar gibi g~neşsız, loş, havasız, rutubetli 

"'" - • .._ " <~> 
7 

wom •m»••= • •-,•. """'"" •.-~ ~ -· "'~'"·"·' =••• ... ,. _,.mn •<oü oınınk<-o """'. '""""'' " tio A•"•=m tik '"'""" «k ho!fu-b ti• "" '.?".'""""' ""'""" >«•«h• ü· ı • .,_hiaıu denizalUôl bugu.n rskenderı- ler ve evvelce de bildırıldlğı _gıbı :ola, iliz Başvekıli Churctull den bahsederek eeklerd'ior. haziran güne i ile kavrulm !· Mıralay Ismet Bey. şumw;, bayatlamış olan kanım ~ ...... "'"•nına varmış, h:up matzemcsı ta- Zara ve Fiume kruvazörlerıle buyük demı.ştır ki: .• ş uş yo B t · . iliği k ·• · b d ' ~· "'"""' .. - ,_,.;_ ,..,. v~ o.- """" mo>~. •• ·-~·•"- ~-~ .,,_, "'"' "'""'" '!'"'" """'"'" "'''"' " " '"""'" ""1onru gôriu • . '• " ,'"'~ ~"'"'" l>•ndk .;• , •m•grm =• • """ d• 
'' '-= ~"'"' ""'~'' wW· ~ ••-• '""'''" •"""'; """"'"" _, w ~· _, "" '~"" ""' Y""'""''"'" çogndm•"n Af • "'' "'"'""'"· Öy> "" bn(n '"' ""'"~" ' ohlogu '"' '"hhlı ' ·' ''""°" d•>=" """•• 
•.::-•••· -~ ""'''"• '"" m. "'"""" ""'' •'•''" =<•'"·' mooy=n d«hol l>IT ho~ko<o ... <=~ ,ru,;, ki '"'" göo g1"ü !<o ... ,. •. ,,., ''""' "kori ''" ""'h<. Şn ""'"' " P'"" _gm; <'· 
<., ""'"'"' _,, _,.,,.., " ~ · •" .,_ """" m~•,. '~ ~- ~""'" ""- ""'"""'" "'"" ,_.,; -•= -" ••~""' "" '"""' '" tirlo -= !<'o "' do. Bo "'"'' ""' bo•ok ti« ku•· <'kh, 1>00" " '" ""' ''"' ~lliıı 111kle Ü 6,0_00 tonluk bır vapura .tor• meı.relık toplarla mücehhez Giovann.i olacağı bir ftlrmde Ame•ik,n refahının kulmak ve mukavemetlerini kır - fırtına kopmasına !uzum yoktur. vetle za!erin k.azanLlamıyacağına nıdım, bu şef!aH dt'i!!l mi? ı..•anın-·-....ı tanı '-~ u it dedtlı ıştır !)cila Bande Nere kruvazörünün de bat- o hoyat seviyesinin muhafaza edile- ~ , 
-.... ~e er ay n • · mak gayesine matuf bir mane~Ta Bir karpuz kabu"u u"stu·· nelen hava- in. nnan ve bunu sö)·lerobk cesare- da ki na kıl g:bi, bt'mbc,·az ve yu. 

--. mış olması muhtemeldir. ımıycceği lıokJunda Am..,,.Jkolıları ikaz 6 ' , Diğer bazı diışman gemilerinin yara-ieden willkie, Amerikanın İngiliz i"Y- olarak teliıkl<'i edilmektedir. !anan bir kara sineğin kanatlarını tıni gösteren biricik inkilipçı idi. varlacık çiçek dökmüş olanı da ya 
tar aluı;1ı göı·ülm1";se de bunları karan-ı n;Uerine yardım etme<i _!Azım r.eıdiği- Ben unla ber:rber dün Bulgar rad oynatması bile kafidir. Kulaktan kulağa ışitilen şeye ayva, ya 3I"n~t olsa gerek! !ık.lan ve harekatın siıralle cereyamn- nı ve yardım edcceğıru soylemlşhr. yosu Hitler, Göting ve Alman or- Bu Ankaranın Çankırı kap.rın· herkes gülüyordu. Birinet Mıllet Cet·ap verd;m: 

DİKKAT! -
BUGÜN 

1 Nisandır 
!llınıpı lerckoı ..ı.ınuus. 

4NCAK ••• 
Şuna inanınız ki: 

~~lndi:ıre l<adar hiç g<irmedığiniz 
llıl)~e nefi!'li ve hcyecanh Fit.m ... 

Dans, Şarkı, Seksapel Yıldızı 

ı1tlarika Rökk 
lin oynadığı 

kora Terri 
Olacaktır. 

Jan dvlayı tefen·üntile tespit emk.ını Fransa n ın maruz ıluları başkumandanı ıbareşal Kay- dan Meclis binasına (1) ve oradan Meclisinin •Halkç1> ları, .Tcsa- - _Armut olsa gerek, çünkü ay-h~no;~~~~~l~delırıdcn 
2 

pike bom- bulunduğu zorluklar tel arasında Berlinde bir toplantı Belediye bahçesini bordalı yarak n~tçü.·leri, • Müstakil. !eri, •Sey- va r••ekleri daha büyük olur ve 
. bardıman ıayyoresi gunduz ııarekfilı es· yapılarak Y~lavy~ya karşı a_ - Muallim Mektebi (2) ile Diyunu. yare.cı. !eri ve .t~tırakiyün. ta. daha geç açar! 
il nasında diışürülmu;;tur.. Vicl\G', 31 (A.A.) - Fransız ~iraat Jınacak tcdbırlerın muuıkere edil- umumiye (3) binası arasından ~s- raf tarları, bu üniforma dik>k t' - Evet, evet, armut olacak! 

29 

matta sab.ı.hieyin dooiıden 1000 k•- nazırı Cazlot r:ıdyo_da soyledığı bır nu- d.iğ_in_i bi!dirıni~_tir. Alman gaze_te_ - ki _Ankara bağlarının ilk 1<" ulu"bft- karşıs. ındak_ i tenkitlerıne bergun~ 
1

, Va_kti_le_ bunlardan Kadıköyun·· dnkl 
· b 

1 
· ,. · •. rtarıl 

11 
·\u" i tuke> zıra.ıııı bugıın n,aruL bulundu~'ll ~ ~-

l daı' lta~~~riy•ı.;~;:~~t t~~lama~İa' m· •• : zorluk!«rı lwydetmiş ,.e demiştir ki: len ıse h':~ şeyı Alman askerınıuı lerıne doğru uzanan (4) başlıca M~lıs koridorlarında 'bq~ Ka- evı.mızın bahçesinde \"ardı da on-
la yan · . 

1 

Al bo b·• dı •Noksanlarım:zı teıari için büyük bir halledecegmı yazmaktadtt. * o.na caddesinde, her akşam, güneş raoglan kahvelerinde dPvam edJ- da. n_ hatır_ladım. Ya şu riN>ksız, ve 

g 11 
olan tahlısıye ere man n1 ... r - .. . . . . l > r , ' . Ierı t:ıarn;ı etıneselerdı da· mehacet gosııcrmcklı~ıntız lnzımdır. yo~ ardı . >enı yenı yapraklanmag"a başlı.yan 

l
tnan u:ıyyare . k ~ .. 

1 
. mu··:n l\~crnlcketimizin ınu.aı.:z.an1 kaynakları t t k t 

i 

•oo ·oo ıuıınııı u•-rı ına,ı . - . • .. .. . . ş ese iz ay sonra butün dün- sarım ırak \omurcuklusu ue ağa-

1

. » • · 
0 

.. . . 
1 

h enJi ve ooumıudekı has.ıı v:ı.ktı gelın- _. ..,.._- • , .. olacak• Bu mu...i:ıhale uzcrıne a.;: - • d . . . . ..,... _ , yayı, o giınlerin en bı.ivük surprızı' et· 
KUil ~ 1 • d , ·y::ıde tch- cıyc ka .:ır da bütUn ıbtıyatlanmız tu- · s K !i>iye sand:ıllarının ""a " . keruniı; olacaktır. BU ARAY karşısında bırakacak olan adam ve - ızılcık! 
Ukeye maruz bulundurulmasına ımkô.n ~- • d jşte o günlerın Ankarası. -. ~h, kızı}cık .. Bunlar ~ gü-
k•lmamıştır. Bund~~lai:ıyr~~e~:ı~zd~~~ 'metrelik 8, 100 milimetrelik 6 ve 16 p- 3k53m SlnemaSlft a Sonra ona, sanırım 1336 ,-.·lı ı'l'- zel ısımler: Şeftali, armut, ayva, 

f,losQ başkuman ~· 1 to la ·ı ·· h · · ~ "' k l nelkurmay reisine teblıgaıta bulunaı·ak det de ha\'a : ;• e muce lıe-•dır. Ik ~ •n meşhur "° "" fula ücnıl alan &rll8ll kanun ayının ortalarına doğru Es. ızı cık! Ben bu sene bütün bun. 
. ' k cct>uriyctinde k<!l- tayyare ta.şınıa ta ır. c kı h. f 1 ların arasında ö 1 b' b h uenızde bııak.ma. ~;e inin vC'rıni bildir Condotticrri sınıfından olan kruvazör- M 1 K EY ROO NEY şe Lr - A yon 'hattı üzerinde ye Lr a ar ve <hiıı ll•~"'~ ~:~~eg~.:,.,nıı: oruya sön· ter Fran ızl"rın Lı"' >ın:fından torpil<> Gökçekısık istansyonunda ı·ast: yl az bk.?t~~ ybapaclağım ki, uzun yıl-,nı.Ş ve ır '" . t <tır ıı<ı teblıga. muhriplerine karşdık olarok inşa edil- lamıştım. ar u un un ardan mahrumiyet 

derilmesin! tavsıye C' nt1... · b· h- -ı·şıerdır Tarafından h ·k l•d b' l b Iı nıış oldug"'ıa goro, bu • '" . . arı u " e ır ta.n:da yanıtılan Ben, Konya isyanında, ı· andarma acı arını u ytl burada çıkaraca-
ta cevap a_ n d·ıı~ kurtul- Ronıa, 31 Itnlyan unıt•nl karı.:ırgAh T E d ı k ğ rıyelilerı.nın bır mıkırının •. d - om 297 num•r•lı tebli;\ ·= oma s ıs on' un Gençıı·g .. "ı me tebini müdafaa edip yaralı<>- ını. 

1 htı''e1ı1ır. OC'nı;l eo WP !arak D lib Bır· az sonra, b;...;..., ark d muş o 11 1 .:ısı mu ·- -
0 

şarki Afrika'da Keren'in ~arkınd . e aş tarafından esir edı" - -~u a a · ve 
da Pola kruvazo:'\ln

11 
_ • 1 ---' kd 'nd b · · ıananlsr d ara_s'.n d bulunmaktadır . Kru- şiddeUi b'r muharebeye girilmiştir. Dil>· ınce asilerin kinine hedef olmuş un=e aşın evı e, iıtıin bu ba-Kaptanı reıırpı.>unı . .: k'"''"ndaııı Canı.onı ınona ağ.r zayia.t .verdirilmı~tır. Bızin ve _birkaç yara daha almıştım. O har dekoruna karşı karşılıklı kah-

aL.Orler o.:. ..... ..- d uh rl Şaheserinin ilk iraesi münasebetile ŞEREF GALASI · · · k v· ,_dyiatım ız um ım ır. El An . tarıhe, Kony-•- bı·r Ameril<an vemızı ıçer en o, şöyle divo.ı:du: 
k yıptır 29 M t es e ke t Ak den· ~ yevm lerikanın 60 slnenıasında birden gösterilmekte olan """ , • . Ba d Nere Condo- 28/ ar ger ı ın r z ız ·' b F ı Deh h st - Hani, diyebilirım ki burava 

Gtovanni Delle 
0 

e • . d, ·r 
1930 

rnkubulan şiddeUı bır d•n'' harbind u ., 1 m: anın ilk tecrübelerine ait fenni bir çok keşiflerin a anesi ve bu hastanede bir Mis . ı!•"dan blr kruv<lzor u · .. tarı v·esUli tasvır edt·ı> Sa ıı c!' · ---~ F" 'ks dı H' goçm-ekle uzunca ve u"zu"cu" bır' ha'" 
•:ne:n l• tıerrı sın .... . 

8 

rtan Uç orta hacin,de uç kruvaı.or veik.ı t.oı1ııt 1 '" nay n ıseye ait bır ~uir _onı var . ımmeti ile iyilPL .-

d 

· ın· dir'ltnışlır u '1°
1 

k •
1 

.... , Bu akş>m için yerlerınız· · 1· -vvelden ald--ınız. ı kt ...,. talıktan tatlı nek ... et d · · 

61

.,Ja ' da enı..ıe . . . d Ion ge ""'h-ibi kaynettı . "ııret....,,.tan mu ~ ~ ı en sonra Ankaraya do"nun·· ce .-11 evrme gı~ 

.. ard 5069 ton hacnıın o o - . ı . 'b' ld ~~------.;.~.;.;;..ı ~:;::ı,v ~ttebatı 500 k4ida-. 150 mili .. him kısmı kw-ıaıı mı>tır. beni <Ethem•e gönderilen .Heye- mış gı ı o um. 
------------ ------------- -- ti nasiha· ya katmışlardı. Eyüp Osman Cemal Kaygılı 

Pek yakında 

ŞARK 
B" .. . • 1 Alı paş• üzerıne koyulup sinnı sek ki sebepleri, yeniçeriyi el altın - - Onlara git söyle meramları Sabri, Kılıç Ali, Celal Bayar ve başı bozuklar arasında; kurtu~ 

11y11k tarihı roman: 60 J seni miiteeavız olduğu halde kiı · dan tutmasının menfaatlerinin hasıl olur.. daha bazı saylavlardan mürekkep muş olmanın ve başı bozukluğu lt Az" N ı o·· ldürüldü? rını tamam eylenı:şler ve diğer hikmetim anladı. Bunun üzerine Sultan Mahmud, olan bu heyet emrine bir ototere- ortadan kaldırmak gününün vak. an iZ aSI bır tabını Topal Arnavudu ya - Fı>kat, padışah Halet efendiye Halet efendiyı Konyayı sürdü ve zin veri.imişti.. Bu vasıta ile • ~· k- !aşmış olmasının sevinci içinde ıdi. 
! y •=noM. S.m! K.,.,,ı- ""''' ;dom o•m'"" • . W '" ""''"'"''· Çiiokü, bii<ün ~•Y' ~<lid """""""' kol=.; <''°'"'' "'"~'"" u<on k . .ı * 

,,;"""' . , ,, "" "'", •~"· H •'""" '· To,,ro•' eo" A<• poşo, ''"'"" k "~"'" ='"'" '" . "" '"· "'· hUo< .~ .. n ~·~• . Beyi, "' ~'" m <U! "''" " ., "'. lıuk "1 W•""" """'"~' M ••· 
•is 

1 

a gıdıp tarafı de,•lelten ,premesıne ra k sadık a- Rum ısyanına karşı koymak içın kt ekndınin elinde ıdı. Eğer, pa- si büyük bir davadır ... D-·leti 0 m8Sl ile, yani epoletsiz, yııkalın tafa Kemaldir. Fakat bu ideali ta-

v, o unacak 1 ld 'k t . Al anın en mevsu ve J QY ''" , "'' '" • ' ·- . ' ''' . , A'"""' "' ,.,,. '"'""" • "'"' '"""'" o,<=.,. "'"' "''" •''""'' ""'""""' "'"'" .,.~ ,.,,,.. "''" od~· '"°"" •l~k •~~• mmın!n ~ '""' .,,..,, ""''""" ''"'" ı. •ı ~~ı uyurulacak maaşa kana- damı olan 'fopa · "· gel. tı kendi de tacından ve tahtından o- !ardan birı'sı'dir. nünde bulm"""'ı... met Beydir. l'\ıd •nıek ş ·t 
1 

d • d •a girdı Fermanı ..,. · ~·-:;;, aı ı e canına aman ve- ugu o a) : . Sultan Mahmud un m;isavıri o - !urdu Hattın sag· ından l dan Y · Tü' k' · b" · · b d d ~ nı v b d Alı paşa -, . M_orada ,Tepedelenli Ali paşanın ve so un ge- em r ıyenın ırıncı ma u u 
• •ııız 

1 

e, ıi emri padışahi bır dı. der enıez · ğ • lan Halet efendi ıse araya gırerek Lak'n, yeııiçerilerın bır kısmı çere!< Alayond istikametinde u- Atatürktür. Fakat bu mabedin te. \lı a 
1 

>enet vermıştı. 1 - Vay kahbe; Akıbet yapaca 1 Rum ı:syıınının biıyıimesınc sebeb Halet efendinin aleyhinde ıdi. y~rıne geçen, ve, Tcpedelenllyl öl ;ı:aklaşan bir nizamiye fırkasının ıneller!ni atan İnönü'dür. ~~ !>aşa b • durtn Hurşid p~a. H.ilet efendi -
\1, tı · unun üzerinı! kaleden nızı yaptınız I0

1
• . oldu. Çünkü bunlara lazım gelen para. nin adamı idi. taburlarını tet:kilı: ediyordu. Eğer böyle olmamı~ olsaydı 

y.

1

• urşid paşaya teslım aidu. Diyerek Topal Arnavud ıle b_ır - E'er 'feped~lenlı' u'"zerıne hare yı verememışti. H Öğle vakti idi. Etraf kar i"inde bütün dünyaya bir milletı· kuı·tar: 
d ~~· - · · bırer g • < - Malı d b urşid paşa, Halet efendinin ı _ ·d· E • 
• d,·" anuv. is Cevdet p~•• tarihin. tikte Mehmed paşa ıızerınede şa ka·t vakı olmamış olsa idı, ve, Te- Sultan mu , ir gün tebdil d 

1 ı. mil'berler hasır serdiler, ha- dtğını tasdik ettirmiş olan Ebedi ,or k ....,... şl Mehm pa d t'" be · am olunduğunu haber alınca bir .. ·· ,t. ı: tabanca ~ılcrnı ar, pedelenlıye Rum i•yanını bastır _ ';.rak Beyazı ur sınde bulu - sırın u.stune kebeler koydular ve Şef, bu zaferi mütcakıp ~Pktıdi 
, "t>tşi• ve etbaı Topal Arna- d Y . ğ d Be gece içinde kederin<len yüreğine L •istler' b "d kuru l'b t 1 .. s· ,,. 
:a,aya / paşanın bu vechile Ali dahi Alı paşa t Jar. Bu sırada mak fırsatı verılmi.ş olsa idi. Yu • nuyor u. enıçerı a ası a ya - nerek öldü. ıne as aş p, ga ı a kaz e gra"a •. ız orad~ yalnız duş-~~vı~ı ey vermesi usulü merıyei vuda tabanca a mışaf d ki odadan nanıstan istıklillını alamazdı. zıd kulluğunda bulunuyordu. B k' 1 . palazı k:ızartmalan yemiştik. manın değıl, mılktın makus tali-"l'b e 'llu• r k İ Al" aşanın alt tar ın a d Halet efendiye muhalıf olan _ u .. va a ar, Bektaşıyan ocağını Garp cephesi kumandam İ.mıet ni de Y. endiniz!• demezdı'. 

b 
'' ıılna', 'J. ı _olduğu halde s - ı _P 

0 
atılan kurşun- Mora isyanı. a_rttıkça .. arttı. A a.- bu5b t t 

ol ' Ya I .. d h karıya d ğrU ld yenirerilerin ustalarından bırka - . · u un şımar mıştı. Hal böyle Beyin misafiri olarak. Evet demezdi. Mııstafa Kemal 

ı. ~ı~ rıı !alet efendice. mak a ı yu . ış· tir !ara kadar ıhtılaller vucude ge ı. ' ıken Rum • ·ı · ı 1 
'< !,,~''''' "'"'" Ho"" pop '" ""'"'" '"'' - ( j "ki. Rum"''"°" 5;- -·~ od•· O, ""'"" ""'= ......... , · "' m O'''""'..... 0 -M ~- <"k doh• nkm· -h O re<grof b,;ho "'"'" ~. l an b r k t' f " M h ed paşa üzerıne a ı an ı b 1 d l - Var efendııınize söyle biz o he- Nıhayet, devlet Mora_ isyanile I dan görmek fırsatını elde 'etmi yere geçmemiştir. ~ !>na ı a ermanı .... i tas- e m ap~ıp !arı işgale aş a ı ar. başa çıkam. az _hale geldi. Mısırdı.o tim. Ne gen..tı· yaı·a'obı· •. Ank ş._ t .. .. Tü. k · 

1 

• ır ı rak k"nc:'ı d ı M kurşunun biri fennana Y d ·ı rı'fı' ı·sıemevı'z 1 '" ara nonu r istık ıilirun b

0

'·mele. 

1 

a İsi R: ' a amı o an o. .. ki . deler~k H5.let efen ı. venıçerı erın ye - · ·· as -er getırmege ~arar verildi. Pü- dan uzaklaşın~· on 
1 

sidir. ~ ~'' "l'•ııect 
1

öse_ Mehmed paşaya ita ka~ ve, diğ~rı kur" edrıar etm;• ganc adamı idi. Eiendi de yen içe- Diye gürültü ettiler. Sultan Mah kinnet b '\ün b "t· t 1 - u en az on Yl -'--'----· •1

0 

e enlı 'd ha .. " vucııdu cerrııa ..,., .. .. . u .•. u un şaşırmış ı. Bu. daha gençleştiım;ş glbiydi. Göz- (l ş· ~t~ k nın ı anunı ona - euz ıce . betile ya _ rileri tamamı le tutardı. Nihavet, mud, ad'n''arı vasıtasile bu hale buyük ıhtılalın cen b d _,_ 1 .. ) ımdiki Part• hıra>;. t2) . ..,un-
... e le M h d b f Ali a ise kurşun ısa · · · .. . ı> a aı . 

5
""" • eri şi~k çakıyor ve yüzünde d k "' 

t , ·•p '. e me paşa ıı er- paş . . b n üzerıne Sultan Mahmud. Halet efendınm vukuf p '"'a edince u emrı ver • hatı on ' bır takım :ıcıp hare- tatlı bır tebesüm h"ıc sı·ıı· . rd . ı t Maarif VekalP1i. i3) !farırive 
u, k~r" V':' b.ırbiri üzerine iki go- ralanıp ııe-rrıımış, unub. ta'--" 'Te.....,ı,,leı1 Iıyı· ıdam ettirmcsınde _ di.· ,_, ·· de ime . · ıımıyo '.1. Vekaleti 

1

•) y · " ~ tııaının ır ,..,.. I:""~- .ıwt vucu gc kte .di. Ankaranın üniform 1 d . · '" eni şehir istika-

l:lyıp on beş adamla göl ~1ehmed p8ia e a ı a amı, mett. 



_M_Y_f_A_-_,, __________ ~·--·-------------

Yu gosla vya ya İnönü Zaferi 
1 KD A M 

Almanlar 
~ (Bat tanfı 1 iaci sayfada) ye D i SİDİf harbi (Bat tarah 1 inci sayfada) maıvlaa \'e silah a.rkaclaşlarmız.ı.t 
airlııeç hafta e.nl Zağftb'e yap- . . . ·l't.irk İ.stiklll Harbinin bu zaferi Türk ka.lb ve hmniyetHıe büyük emni -
taCı sey1lhat esn.a&ında hı.rvat şef: (Bat tatafı 1 ıneı sa~fadaı CD.mhunyet. ve J.nk.iL'\bınm temellerin- yetle 'i'itina.d ediyordu. Si:z or.ılt 
erile ~ek Avrupanın yenı i8e de, Alınımı hariciye nezı.rumı den biridir. yalru.% clii)nwnı dciil, mil~ nıa· 
aizvnında Hırvatistana mümtaz a.Jbnlaa llMI sözlerinia ibıııeırin- Bu şanlı netice mü~asebe!J!e ~ kUs talib.iai de yesıdiniz. istila aJ 
lııir ~ki 'Y'ftdirmeği teklif etm~- d ~ bir h ftıt pçmiştir. N-- Şe! Atatürkle Milli Şet lBmet Inönü ara- tındaki bedbaht t.opraklarınuzlı. 
tir .. =--+ rü-ası bu •-'-lifi istih- en~ M ~~u Vi _-A... za _ mı.da o tarihte n~redilen veciz. telgraf- bu .. 

.u.uY•~ ~ w:ı.ıı. zır, ~ art ~· • Y~ ı.arı aynen n~redıyoruz: berab« bütün vataıı, gün nıuıır 
karla reddetmişlerdir. yıf ~ Yqeslav hiikU.met • • Bu mw:afferiyet üzerine Garp tebalarma kadar zaferirua tes'it e--

Belcrlld: 31 A. A. - (Avala a- damlarmm mttt b.ir miJWm boy • Cepbt'.Si Kumandam İsmet Paşa i- diyor Düşnı.aruıı hırsı ist'il.Uı, arluı 
j1DR ~r): nUJlllll :bndi arzusuna rağmen, M1h- le Biiyük Millet Meclisi Reisl Mus- ve hamiyetin.izin yaJçnı. kayalarm: 
SeWıiyettar maltfiller, bize ,.a- VeJI boyandW'llğuna Sllll'fıtılklan tafa Kemal arasında teati edilen başmı Ç'HPU'ak hu:rdebaş ~Jdu 

lwlaki beyanatta bulunmuştur: gün yapdan imza mBBSim.itıde teıgraflal', milli heyecan ve süru - Namınm tar.ihin .k:iıtabei ~{ahiri.-
Pek muh~el olarak, 27 ve 28 söylediği nutakta 9ÖYle dıem.ifti: ru, çok amimi ve gayet p.iuıl bir ne kaydeden ve bütün milleti hak-

111art vatanpervel"ane tezahürleri .. Almanyaıut1, Balkanlarda arazi • ü,Jub ile ifade edecı mümıtaz nü - kumda ebedi .ıni.mıet ve iÜkrana 
münuebetile gayri ın~'ul kimse- ye müteallik veya seyast hiçbir mmıelcr oldu&undan ayneo neşre- sevkedeıı büyük gaza ve zaferini · 
ıer- tarab.ndan çıkarılan ve gerek meafaati olmadığını resmen beyan wyoru:ı: zi tebrik ederken, üstünde durdn -
hükUrnet gerek bütün efkan umu- ediyorum. Alman.yanın bugü:n.kü '\leıtl"e$tepedeın ğunuz tepenin size binlerce düş· 
mi~ tarafından takbih olunan ba- yegane gay~i, yabancı bir devle - man ölülerile .dolu bir meydanı şe-
m faYUl tee&SÜ!f hadiseler netice- tin Avrupa harbine devam imkan- t-t-1337 (1921) ref &eyrettiı:diği kadar milletimiz 
1iacie Alman tebaasından tir .las - lanm bulabilmek için, bu sahayı Saat 6~0 sora.da Metresteped:ea ve kendini% içhı şa'şaaı! itila ile do
mınııı Yug<>slavyadan hareketi, ":"le geçi.rmesine mani olmaktan iba- gördüğüm vaziyet: Gündüzbey p.. ru bir ufku .istikbale de nazır ve 
bazı kim.elerde bazı zihin karışık- rettir. Almanyanm nıibai hedefi, ın.ali.nde, u.haht.anberi sebat edesı hakkın olıdui'unu söylemek isterim. 
Jılı.m mucib o1ımuştur. Bu hadise- ~m mıniakayı ebedi <>ulba kaTIJŞ • ve dümdar olması muhtemel bulu- Büyük Millet .Meclisi Reisi 
l:er baıbsinde, halktan, her türlü turacak 'h.iı- ni2•mm kuru.Jnıasuu nan b.İı' cUiJmaıo mü.frezesıi, sağ oeı- MUSTAFA KEMAL · 

ahval 'ft teraitte sükOn ve aoğuk- tanin etmektir.:. hedıefi Batblı _ oah ırupa.aun .~e ıayri - Şimd; dünya vaziyetinin en k:ırışık 
bnlahjı muhafaza etmek ve endi- Alw.ya, ıailı muntuam çekiliyor. Yakmdan ta.- bulundutu bu z:ımanda bizinı için en 
fl' ayaadıncı haberleri .hiçbir su- dUtuma 14tyledikfen bir hafta son- kip ediliyol'. Hmnid.iye iıın.ikame - kuvvetli mensnct; en müşkül şartlan. 
ıetie naan dikkate almamak tale- <"& bu mJhü bizzat ~la kal - tinde temas ve {uliyet yok, Bozö- rağmen milletin makfis talihini yerunj; 
bi edilmektedir. Çünkü, kOJnFlla- ı bxıda böyl bB- dıea yük yamyor. Düşman, binlaee olan büyük Muz:ıtfer K~a~darun ~
__ ,_ · ·· ---.1..-tt- ~..ı..-- t ~ -ca e ~ .. . ld v uh--L- fmU.Zda bultınması ve butun millctın &'~ U'i mun~ Ka. ıua:ıut: e - çelı;;nmiyeeep muhakkak olmak - maktül:lerile ~? w:dugu m ~ cİnönü> kahramanının etrafında tam 

IDek IM.llİmf arzumuz hakkındaki ta benlter- Pek ı-iP bir nziıyete ~Y~ 5i.lih1anmıza terket - bir birlik ~ becaberJık kurmuş olması-
lıııer türlü ıüpheyi ortadan kaldır- ·Lrr . mifür. ılır. 
inak içba hükllmet, kendi cihetin- dtişer. Ayni aım.utda, hıt.i 3

J11
1 Garp Cepla• K......,,....,_ Bu şettfli zaferin yıldönümü münaEe-

eeıt her ,eyi yapmaktadır. yurdumm ..,,,amiyetmi Te hü • .İSMET betile iUilU hatırlatmak isteriz ki.: B~t~ 
. • • d!in,ya asil ve kahraman Türk mılletmın Beıç.d: 31. - A.A. ldimr-1ık haldM'IDt konDll9k J9lDı Aak.-a yakın tarihte gösterdiği bu mucizeyi da-

'D-J.:.-..ı.-1-: Yuc~1 -·v -L-u.; B. yük bul 
,U..-~ ~ -S-A yapıDiı mu.kadcles ihtiliJin bü •• İ.Jlla bir ders Olarak CÖ1ÖllÜnde un-
~ BeJcr1ıd.ta muvaaalat etm.if lwy ıtam bi.rliv. ~bu- 1-4-1337 (1921) 

1
durabilir .• 

w ,._. hariciye nazın Ninçiç Da .cam°" . ~. . İnönti Mulıaftbe Meydaıuııdıa Dün olduğu gibi bugün ve yarın. da 
ı...ı._ •• ~ tır luaan Ywgoslav mi1letiniıa sı pi· Metres4-.u1- Gar Cephs Ku • aytll :ıaterleri temin etmeğe kud'retı o-

aam ~~!.~~~. 4letJi mukabelesine maruz kalır. ---~-:~Erka!ıı ı.: .....: n ...... _ Jan Türk mJlleti hak_l• ?larak kuvvetin-
~ .. ---..- • r- -.m 'Ye ___ ar~y- ~ den emin ve her türlü 'tecavüze kar§ı 

Dış Politika 
(Baş ta.rah 2 nci sayfada) 

1141 1 - ~./SAN··- · 

istediğimiz sulh iki kaza old~1•1 
k 1 1 k ıh d ·ı {Baş tarafı 1 incı say 

jillir; 'bir ıte.'ri .komitedir ft hı - ö e i su u eğı duvar bu suretle ge_re_k_ k.al~~ 
~ibere saf1armda çabfmağa çalı - ıı...-
,. 1 · ·· (Baş tarafı 1 iılei sayfada) gerek tentelerin bırıbırı~ biff 
.an bir takım ntanperwr er mm- marn eden ~·ikiyle bırdefl 
:.-wıı ~i sıayılmıa.Jr.-tadr. Hahp, bu izahati müteakip sözlerine ~ gef 
- . . al.i- ti yıkılımş, bu sırada oradan a ı.it laziyeıön inklpfına göre paıyeMo.in devam ederek yem nızamın n:~~e d V"' 

. .n--....ı- • dii .. iilmeıktedir ş· "tra!ında cihan matbuatının verd.iıı ma- mckte olan Ay~ Hanife adı~_ ... ,nll 
,.~M'l'>ı fUD. • ım- hlmata .istinaden izahat vermiş, benli- kadının sol ayağı kırılmış, Wl .... ııı 
ıiiki hıalinde Lonıdn, mareşal Pe • iine ve şuurun sabib olan her milletin 4 yaşında Aysel i.le Mehmet oğd• 
t"- hükUmeıtini çok gay:ri:memnun dokunulmaz m&takil bir devlet olarak Hüseyin adında ama bir adaf!l ttt 
etmek memiyen bir politika ..adp 1aıJSJDasl hakkı olduiu husw;undaki ka- . ure 

l , ...... _.:1._ oaatlınizle bunun kabili telif olmadlimı enkaz altında kalarak ağır s ,tı 
"'Y enıeııu-...ı:. IÖ'yl~tir. yaralanmışlardır. Ayselin lı•Y 

Bütün bu hük6.metl.er Ye kemi - Bundan sonra Hatip hükümetin yur- tehlikededir.. 
0 t.eler Londrada otunnakla çok müs- ıdun istiklalini korumak için zamanın ve Yoklan geçen diğer üç kişİ t 

tefid oldu.klan pbi İngiltere de !aeraitin i.cabettirW.ı:i .~tbirleri vakit ve hafif aralar ~lardff. 
bunlardan faydalar temin etmek • ~anında tereddudsuz ve metaneUe al- Y 
ten hAli d ğildlı E l~ askeri o - makta devam edeceğini söyl~ye:k bü:ü_n Kuyuda kalan adaJll 

a e • vve 8 vatand:ışlann bu hususta hukumte ıti- ·-At 
!anlar muharebe)~ iştirak et - mat etmesi J.az.ı.m oldugunu tekrarı~ Lalelide Kemalpaşa cadde5ll've 
mektedir. Dolan.da do~_mar..s ~fakıve demiştir ki: Cemale ait yapıda çalışan v~.,~~
la olsa . Uz~kta Buyuk Britaıı· •Bizim, dikkat ve i~a ile ku-~~k bekçiliği eden Ahmet oğlu 3 ... .;,30 
ya emnndedir. istediğimiz sulh, teslimiyet .. v~ kolc:Iik j şın<la Kazım Uysak, dün saat ı,., • 

Romanya bankasının albn ih - sulhü değil berabedik ve hurrıyet .sul- d . lm ed' etrc derıJl 
ti Lo.ndr clad hüdür İstiklfil ve e.mnı,..etimizi telıdid a, yem açı ış Y 1 m 

3
,n a.l• 

yaıtı a n'. edecek her vaziyet karşısında vatanııruzı liğindeki kuyuya düşen ~ov ~ blJ 
Görülüyor ki Londra bakilaııtem kahramanca mücW:u,.a hazır bulwıu- mak üzere iple kuyuya mrrıı~t 

bir nevi ufak Jnikyasta Avnıpa - :roruz.> sırada, kuyunun duvarları t ştıtı 
dır Krallar tanı teşekküllü kabi • Hatip sözlerini şöyle bi~: men yıkılarak altında kalılll tll" 

• ' .,.. .. . • •Böyle bjr hc.ngfunede Inönü gibi~ İtfaiye akşama kadar kuyu~u .. a 
neler, yanm teşekküllü bbinder, ::rWc bir Şefin başımızda bulwıması bı- . 1 e'- . 1·ı uğrarmts ErtıJJlotı 

. k b '. "k ..... ku t" Oo mı:ı: em ,.. ış c :.-·-~· 1 t.' k.oinitelft" her dil renk ve n-lda ilin içın ço uyu "''r vve ... r. un B 1 d . :n. <l. r- · esaiti e 
, ' • letra:tında sarsılmaz bir kale şüurlu bir e e 1ye muuen ıs ıgı v ı;tfl:r 

insanlar bu muazza~ pa~hl~t~ .ordu halindeki topluluğumuzu sıklattı~ mizlik işleri amelesi de çal~ı.t' 
toplanmışlardır. Hepsı dıe Jngiliz ral.ım. Milll .Mücadele zamanl~aki larsa da geç vakte kadar m-01 t t· 
....:1~hl ff . ~: t"'"'-- !heyecanlı ve imanlı hayatı yen•den ya- •-ız· l""mek mümkün olmamlŞ~ı . eıua annın muza er.ry~ vo.-...._ . b' b ,._._ bil-..J.. "'2l1 ~ .. 

ni etmekte ve o günü tahassürle ther hangi birlehlike karşısında sarsıl- Bıçare gencın aya ın 
l~ayalım bı.rden ıre :ış guo...::re C'l."2\o 1 · · h t dan 

beklemektedir. Londra bomba yağ imadan ve metaneUe duralım.> kalmamıştır. 

awrlan altmda yalnız Büyük Bri
hmya İmpnratorluitmun değil Av 
mp.amn ' 'e hatta bütün cihaum 
merkezi olmak gibi tarihl ve te -
refii bir rolü üzerine almış bulu -
nuyor, Lon.dra bir tehir değil bir 
alemdir. 

Hüseyin Şükrü BABAN JWanıd 31 (.A..A.) _,, A"t'ala aılan-: bpjtere, t.ıbm.U. ....., iııldia cııfiWiii miye Rem 1'.meı Paşay* . ko,-r:Ra7~ hazırdır. 

mmdan: . . .. •• ı.e.m Balkanlara •Y9k ~ Btttün tarihi ilemde, .._ ın.a - ~ ~ı.mı&da Bü:rlik ·n tanıı D • li • • b• Ba.f, iM•, Kezle, Grip, Bomatizm..a Bıapekil gıeoenl Siımoı!iç, dün oWupııa, bilakis AhİIM ~ • nü Meydan Muharebele.rinde •- bqbuğ .Inönü VBl'. enız sesını ı- --,. _ 
Patrik Gnrilo-,.U &yaret ~ - mq ahGe ettiğiııi.z vuife .kader aiD' · TÖRENLER t4enalji. Kıftkbk .e Ratlıı A~lalıaıa Derhal K 
tir Plrtrik, ~ Saint Sy- dun Bulpr. Yugoslav - Ymwı - vr.z:ife. deruJule eltmi! kumıaa - TOrlt Lıti«Mli~e ait tbi.lyQk zaferin ilk tiren 81 genç - lcabıad• filede' kaşe abMbtlir. TAkLln.ERINOtN SAKtNINIZ 
.ode'laı bü1Wı iması ile Kilise er- hadudlana.m Wrleştiği nok~a damlar enderair. Mi.1.leti:mD..i istik- ern_eı_ ial o~ .. ~ü \meydan muh&J'e- -· HER YAER_DE PtJ• 'U.~ U KUTULARI ISRARLA iSTEYiN-iZ. ı... ... .-.... ı..H; L_..ı __ • • buI---.J v •• besinin yı]donumu münasebetiyle bu il . d . d-'-
Mm t:Nlwıdufu halde ~v~ &.ılWU' IDJlllŞ uuuuguııa gore, lil ve :hayatı, dahiyane idaremz al- akşam Eminönü ve diler Halkevlerinde Parolanı,z daiına en, aım.a -..ua 
Patnkıik Serayınd.a .kabul elm:i§ • İ.ngil.izJadeD evvel davranmak t.mda tuefli. vazifelerini. gönm lw- !örenler 1apllacaldır. iyi, d·aha enerjik ve daha üstün I t-..buı Beşbıt len. lkmDr 

•. belwwıtij dıe, Alm&n milletini bile olmaktr. D A. Emanuelidi ,., 'ıı 
lld G e• ınl Tekrar ald,.ternyaıeek kadar su.dm hi::r :.... y oslavydakl 1 ·ı· F Harp bugün sınırlarımızın ya - r. Bir bo~. d.an dolayı mahcuz oluP ~ Hiaı eta Alındı ug . llgI iZ • raDSJZ lcin.ine gelmiştir. Fakat Türle mil- Sirkl!Cideki muayenehanesinin is-

18 
cevrilmesine karar v~rilen Cv" 

Jtn1ın bil' kaırarumea ile cene-- bw olur. V.Uyet böyle oluaca bir zafere karşı (Baş tal'afı 1 inci sayfada) leti. Milli Şefinin önünde ~are 
1 

!:1~ı!:~ı~=n~:~~~ yaksız Slnger Dikiş maldnesi) bit 
ra) .M.ichel Body ile geemal Di - llillİr harbi ile Yugoslavyayı tek - (Bac tarafı 1 inci saffada) blQluo AlmaıJ:r8P l'ickın malzemecıiıı bir kaJ.ıe gibi dimdik durmaktadır. binin sesi gramofon ve bir ~ııil · 
Mitri Zi....w.Mldl. tekrar hizmete ru .lııaızrlamağa çahpDll'k en ~oğ-' Gft-•-•-e,. ve wan resmi "'---"taba- mık~a dak olan ııa.lı IJiiphderi te- Bugün size düşen vazife emniyet •••••••••••••~ Kürd seccadesi ve bir büfe ve bı.r ;_./.., 

........ ~~ " ~....,_ .il dolap ve buna mümasil eşya 3 
1 ahncqMNır. ru yol ıibi ıörümnez mi.? Ayrıca lclırsa fU neticeye varılır ki Almanıa:, 111111~ ~ldw eylem:ştlr. Bu programııa ve huzurla çalışarak istikb&e em- D O K T O A Pe~embe · ıünü saat 15 de Ta: 

Yeai Bir T.,- YqosJavyaya taıunr.z etmek ka - Yugoslav hiı.diselerini misli ıörülmemiş ta.tbık edil.dlği kWb ed.Hemense de, Al- niyetle 'bakmaktır. Kara, deniz vıe Dernek sok.ak 98 numaralı vasi!1 
ı:a..ı-....ı 9

1 (A.A.) - (Avala): - --'l.....i. -
1--dahi, bun .. -·· .tJirulüvvücenapvesabırlaveeng~m ' mıa.nyaııuı t~gal &itında ba.lumnıyan bava kuvvetle...t......; .. ıl'Varuk, vazife H fı C } .a.~ altınd kl2 aralı dll 1' 

.....,.,.__. • ·-•.,,_~uma .... ~ tiyat.karlıltl.a takibeunektedir. Fakat Yu-ı.Fra.nsadaa. mevzuu bahis devre zarfında ~rn- -J a z ema ,...,artun::uu a num ~'I& 
Bııışvek:ilin teklifi üzerine isdar \>- 1e111 askeri hazırlıklar yapmak a - la makamlarının unutmaması .l.8zıın elde efadllk t:.1.edlit maddeler hakkında başında şeflerinin enrirlerini ve LOKMAN HEKİM b=aı::~ B~1c~ar~~~~~:ı 
km.an bir kral .karamame&i ~ pro. cap Met- ki bu da vakte muh.taç - ;:ı, ~her ulüvvücenap, sabrın .bir sonu 1~ aflliıcla.ld bir ~ miıu.l w~ şeref saatlerini beklemektir. H-epi- DAHİLİYE MÜTEHASSISI ıaynı saatte yapılacaktır. 
Jıesöıo Rado~ Xuejevitch, saray na tıır. Şimdi.ye kadar yabı:u: Yuna - vardır. Alman barici:ye nezaretinde bu- lclir: . nize hayn-lı muva.ffakiyetler dile- Taliplerin mahallinde hazır bul 
ariığma t.ayiD edilmiştir. .-tan& karşı bir taarruz için ha - JÜll şu cihet müşahede edilmiştir ki Yu- , Boksir. işnı &1tmda ohıunn Fnıura.- rİm.• Divanyolu 104 ' ...... memuruna müracaatları ilAJl 
..._. di. du w v k gQslavyadaki taşkınlıklar hakkındaki dan Almôuı,-a 341.000 kın tercihan numa . ııK....ı.. ıMna~e natleri: ı,s-ı. Tel: H393 __ 
u;i Gweral TeıkMW.e Sevlıııedil • :ar.LaD.a ~~.,,,.,;'~~b~ OlllJ.- bir çok havadislenn ekserisi teyıd edil- ıa - ı Amiralı.n nutkundan ronra .ı.YJ.C:l.l\;Ö - "-•ım•••••••• .. ~ n.ur. (4059) 
Belcnd 31 (A.A.) - c-Ofi>: K.rel pmu ~.~~ ı.r zaman miştir. teyid edilmemiş olanlar bir ta- Alomtnram. Med:ed Ye fhna1l Alman tep Komutanı Kurmayyaribay -

ikinci .Piyer bir kararname neşre- mıeeelmMlir. Bütün bunlar, hep rafa bıraJulm.ıitır. . ya.ya. 10.000 ton. ney mezun talebe) e öğüdler ve!'en İstanbul Asliye 9 UDCU llukulı: bAkimli· 

~ 27 .Mari&M enel genel kur- fimıdllik sinir harbine tekrar baş- SIRP - HIRVAT MÜNASEBET! VE Ham Jı:auı:uk.. Marsiln'dmı wıasen-ı bir hitabede bulunmuştur. Komu- ğimkm: H0/•70 Davacı avukat Ural Dilek'in 
t..-.ı.- ~ı ·-' Pi 1---L ve .ı--··- __.___,_ -.!rkının ALMANLAR bulTa.1700 ton-tercihom namanı. 1-, tan bu hitabesinde Tü'rk d ... m·z....:.1.:_ Galata büyük Hendek caddesi 56 No. ind' 

may '"""~IDi UU&Ul'.Ulll genet°<ııJ. - aWllilLA. ~--- ıc~ .,-. lin "1 (A.A) Yan Reem! bir "' CU!.t ıu hanede mukim Avram Bahar tara.fm· mütessarnt bulunduğu BoğaıX _,,
1 - .,. ,.,.w. ile -ı...: h-..ı.....:,,_ n.az:ı!' dıah makul oLdux..·-~ gösıtıeriyor. Ber • ,., . - Ni.1rat,lar. ZOOO ton - mntl.ak auı-et- ıM • fl ' •-..:hın· -> '--ı.--t - ,.... ı•• .n.._., -.ı .u.~J- a . 61.LO""' menhadan bJldirlliyor: fıe tercDıa.a -. 5.ının şere ı ı.cu~ • ue~ llJ'411J.')JC' dan aynı hanede mukim Yako Bahara- m.irganda M.lrıün caddesinde 

amaYini general Aleksandr Stoya- Yu~Javya ıse, ~lmanyayı ~- Bugün bir yabancı gazeteci tarafından ş alib caJılp&o kf ita.ı a alt rnş ve ·~nç denizcilenn bu şerefe leylıine açılan Miras firltetinin feshi da- lilican v. Yani Kalfa yeni~ 
~'i ~kaüde 8eVlretın:iştir. rik ~ haşin bir siyasetııeın iÇ· 90ruıan bir suale cevll'ben, ~ m~- oı-.n.m:'.. sulf,"f: ancak 3 n~:ıtm- layli oldulclarmı göst:ereceğine e- vasında: M. aleyhe ıönderile.n dava ar- illik.kak Yunuıi .:ık.aklarında :ıcftiJI 
&.r.I Ptyerbı ~ .fıeJ«nô tinap ederek. sıkı ve dürüst bir bi- k.aml.arı, Hı.rva~ rut:ıcı aıyııseti ~e ela.ki röchAnlı maddeler uwmıd& l"Öriin- m.in olduğunu tekrarla~. zubalinin tebliğ varakasına verilen mef· 4ı8 ve ıo yeni n 1/10 JUS11araıarile 
~- . . . . . . t.efrik ypma.ktan ictinap etmışlerdir. . .nıulllu"4nın lı.cıı~.ı en sonra metgahı.nı t.erk ederek semti meçhule ~u .~ .... IUQ>A.w. ~ ıı-1~ 31 (A..A.) - Kral Piye!' Yugoslayya için en ikıline yoldur Belgrad'n haricl sı~asetı aı:asında bı.r 11Dıflk.1tıedir. '17.- ..... _ h . .,_~........ı-d ıuhatta M. ale,-h on ~ sene evvel ika- ra'-'--- .... .....ı --'-·' ~'-"ında 
~ Prens Tomielav1a Prens tak.ip ediyor. Bu ıtidal poJıi.tikası, B··-'--~ hallinin bizzat Yu&oslavlara ~ a.çıklannda.kl hidJ9edıe b'·tün· k+-- tal :ı......-· l:. ı · d gittiği. yazılı bulÜnmuş oldu,ğ'undan dava dar müddeialeytı Hacer aleyhiJl. ·~e ._ı,,...,,.,.. al y . •- . · ı:.1.1A r..1 •• - w.u<aı ... ., ,__ 

1 
u me ""°t' e~ı ~n erın ıe Andftıa'dan llfliııdaki ~...... • ugıs .. vya ı.çıın en ll..IUaD.e yoı.U«ll bırakılması ıazımgelen şeyler olduğu i- tnethalıeta:r FramlJı V&PW'.-uıcla baluoan w arzuhaline 20 yirmi gün zarfında Cl!'Yap izale:i IUJ'U davesmda ıniiddeı.a - .ulll 

ll!llPr: ve bu memleketin m.illi menfaat • ınveterı bildiri~tir. Su cihet, sarihtir bnçuk'un Banıko.k0dn l'ClcHtl ha.klun- ba~do old.ugu ~alde me~ bah - vermesi ve mahkemece tayin edilen ~.,... 
BfttfiJı eevgi ve~ ı;ıe.. lerinıe uyıundur. Yugoslav milleti, iki Hırvatlar, üçlü paki devl~Uer~e kar- daJd beyana.ta celbıce, bu iddia bir teı- çesınde bir geçıd resmı yapmış - 28/4/941 saat 9,30 da mahkemeye ıeı- kame4;gfilımın meçhuliyeti ~ 

ninlıe beraberiz. keadiai · Mihver boyunduruğun _ şı dostane hattı hareketlerini gızleme;- eratın haıia1ı bir surette tefsirinden mü- lardır. lne>i ve gelmediği takdirde muhakemeye veM.iği meşrulat ve zabıtanın 
.ı __ '-~--- b .. nkü. ·nı '-=-u m~lerdir. Bunun üzerine de Suı> polisı, ltevellfttjr. Ba.klka.tte bu lcauçtı:k Hindi- Bundan sonra mezun talebe ar gıyaben devam edileceği davetiye ma- tından anı~ oldüiundan ., 

KanlotJeria, T...mı... ft 4abea - ~- ugu mo = - Mlka '"'" "1Jlhla müdahal..ıe bulun-\ - kamına bim olmak -· ilOn olunur • ....,. bir buçuk ay müddetle ~ 

Balkan Vazı.yeti· ~:es!ı~::; ~~~~tak_: muş~'!;ALYAN EU!İSİ HARİCİYE ı=~..:.: =~ ::~r;;:::f:!·"'~:!,-= (4060) ~::.~ ::::-:,:, •• ., 

mini muhafaza ettiği t.abli.nl~ Al- NAZffiİLE GÖRÜŞTÜ tibas bundan Deri ~~ir •. L geçmic;lerdir Talebeler bu.radQJri GAİP SA..~AL 10,30 da mahkemede haz.ır bul ,. 
taanuza ek kar Belgrad, 31 (A.A.) - (Stefanl) Loııdra. 81 (A.A.) - Dun mciliz ve . ~ . . . . 1936 senesinden:beri 6Ze9 No. ıu San- el>"' 

(Bap 1 iıaci •yfau) ma.ııyamn . g~m. ~ İtalyan elçisi, dün Yugoslav Hariciye Fransız c-emlleri ansmda Nemou.rs a.- staJlarım bmrdikten sonra Harp dal.mı. gaiptir. ~a lı:anım! bir vekil görıdeJı'll, 
Balkanlar hakkında iyi malCımat 

•lanlar Allnanllınn Yunanistana 
ka111 t.arru.ı:unun bu hafta so • 
au.nd.a bqlıyacağım hesap ediy(>r • 
lıardı. Alman genelkurmayı yalnız 
Yug<J8lavya cihetinden emin ol -
majı bekliyordu. YunanWarın Se
lııbik WJ.gesindeki vaziyetleri ve 
biazat Yunan davası şimdi mü -
ltıern.ael bir aurette takviye edil • 
lll1' bulunmaktadır. 

aı vermesı kolay degıldir. Meger Nazın Nlncitch ile uzun müddet görüJ- eıkbruıda vuku bıalan bidi9e hddnııda okuluna döneceklerdir Moiz eila Pqıo 2Wllll1 11.Anen tıebllğ olunur. ( 
ki h.tıra gelmiyen bir takım yeni müştUr. tıefsi.ra.tta bwmıa.n Times P7Jel.esi, mu- . · : .. .. 
aürpıd:der Tillwa gele. MİHVER ALEYHİNDE YENİ · ha.blri harp bçakçıhfl yapmak.tan süP- StaJa çıkan talebenın 54 u ıgu -

NtlMA YİŞLER heli vapurlarda anştırmala.rdıa. bwwı- verte ve 2'1 si de :m.a;kineye ayrıl -Y~lavya, üçler boyimdtmJğu. Bertin, 31 (A.A.) _ (Ofi) -ta haö:ı ohlııiomı haJ.ır~ son. 
ISa gi.nnekle değil, onu silkmekle Alman radyosunun bildirdiği.ne göre, ra diyor kl: mıştır. :~~ 

) 

1 

kendi istikW ve b .lıd v dün Yugoslavya'da yeniden .Alman a- M.a.rsll:ran ikoad8;rontan ~ edilen 
• • .. ~ 0 u~ leyhtan nümayi.şler yapı~. Dra~a ~ ham.ulelere muntazaman el .koy-

':.__,/ 
";.._~~~~~~~~~~~--~~~~~~~~~~~--~~--------

Arnantlukta bütün İtalyan mu
kabil taarrudannı püskürttüler ve 
bütün cephe boyunca bir karış top
rak bile kaybetmediler. Şimdilik 
~ oldukça uzun bir zaman i~in 
Yugoslavya üzerinden gelecek bir 
taarrtl2Jdan masun<lurlar . . Selanik 
~ne gelince, müttefiklerimiz 
en çetin muharebe vasıtalarına ma
lik olan İngiliz takviye kıt'alarımn 
yakında olduğunu ve büyük blı 
ihtiyaç hissedildiği takdirde iste -
ıı.ildiği zaman im.ade bulunduğu • 
nu biliyorlar. 
Yunanlılann Türkiye ile Büyük 

Britanyaya güveni vardır. Nasıl 
iti Türklerin de onlara ve bizlere 
l'Üveni vardır. 

HİTLERİN YNİL'.MEZLtC.+'TE 
NİHAYET VERİLMİŞTİR 

Nevyork 31 (A.A.) - Nevyotık 
Times gazetesi Yugosla.v hadisele-

gıbi, Balls:en sulhunu de daha ıyı nebr! ~e~deki Marburg da . Sırp ~fi- dulu ribi Al.mıan..'Y• biDıaesa buçuık ıut-
muJuıf•n edebileceğini göst.enniıc.- mayışçilen yollardan geçenleri k~e- , ....._ __ 
• • • :r rine iltih:ık etmeğe icbar etm.lşlerdir. lıiı ~. Da.rlaıı. m • ·- .,,.,_ 

tir. Kanımı Venm'Ş m.ıll~ ko- Subistanda Noviçat'da iki Alman ya- porlarnu h~ ile l'Ölıdeftceii haklım 
lay kolay t.aarruz edilemetı. Kaldı .raJ.aıumştır. clalti ı.eı.cuc11n ~ d;ı.ha evvel, Framın 
ki zahmetsiz siyasi zaferler mev- yUGO.~VY~Y~ PETROL bim&J"e csnfta1 Oebelüttank boi'ıwn-

GONDERILMIYOR dan c-eoeo Fra.nms Uıc8ftJt n.ııar1arma nıe 
ud olmadıkça veya üınidsizliğin Bükref, 31 (A.A.) _ (D.N.B.) W'el& etmekieclir. 
verdiği me'yus pşkınlık yüzünden Romanya dünden beri Yugosla'VJ'a;ra . 
yan.hş kararlar almak ~da petrol ihr:ıcatını durdurm~tur. Şimdi Akdenhiıı &bör oC1Jbda İnıilb 

Belgrad: 31. A. A. - (Reuter): dona.mnaımun Fransa düşmaıu bir filo. 
k.almedıkça, Bal.kanla.rda yaııi. oep- Alınanlar, Belgrad'ı terkde de- yu ~ olduta -ve. lld hıa.ldki iaşe 
heler açmak Almanlarm da lehi.ne va metmektedix. Dün akşam hu- C'emismm ~rikad:an lngllk ınuva.fab 
değildiır. su.si bir vapurla, Tuna yolu ile Al-

1
tlle Fransaya meteveocihen Yolda bulun 

ABİDİN DAVER manyaya dönen 1100 kadar sivil ~uta bir sırada Fransız ~o ~alan 
almanın hareketinde, teşyi eden- lııPk pmilerin.e 9tW~. 

ler arasında bizzat alman elçisi B. ~ Matsuoka Roma<la 
Heeren de bulunmuştur. ·Gidenler Arnav U tlukta Roma 31 (A.A.) - Matsuoka, aa- arasında meşhur cTurisler> den de 

at 16 da Romaya gelmiş ve Japon yüzlercesi bulunuyordu. Bunlar, a- (Baş tarafı 1 inci sayfada) 

~tPARA . 
\ HAYAT Y.6.RJŞINJ• 

l'. iŞ BANKASI 
KüÇük tasarruf 

hesapları 

1941 ikramiye planı 

ve İtalyan bayraklarile süslenmiş partımanlannın m~bily~leri~i bı- talyanlann Arnavutlukta müdafaa hıa
olan is~onda kont Ciano tara - rakmışl~~ ve ev ~hiple~ıne b~ ay arlıklarma devam ettiklerini eöylem.iş
fından karşılanmıştır. Matsuoka, sonra doneceklerıni soyle~ler- lterdir. Bu hareket İtalyanların teşebbü
kendisini selamlıyan askeri: k.ıt'ayı dir. l . 'erinde bulundurmaktan vaz geç

teftiş ettLltten sonra, yanında kont İngiliz elçisi B. Cam .. pbe.. ll'.ın ~ tiklerini göstermektedir. Esirlerin söv-
h b tü li ., KEŞİDELER : 4 Şubat, 2 lla7JS, Cl·a ... o· 01 ...ıugwu :ı..alde, halkın teza - lehi üzerine, emen u n ıngı z redi.klerine göre hasta adedinin fazlah-

., .1A..1 uı ,.ı,.,..,, İ t b ı 1 Aguştoe, 3 İkinci~rin Kadınları, dün ~m s an u a gıv bilhassa soğuktan donanlar dolay:ı·.,rv-_ hürleri arasında Villa Madaına'ya . B 1... d' terk t- ....., taribleriode 7apılır. 
g;itmek iızere e""'ra 1 e le İtalyan zayiatı ölü ve yaralı ayda tak-

gitmiştir. mişlerıdir. c ')en 3o bini bulmaktadır. Yuan topçusu lHl İkramiyeleri 
Belgrad: 31. A. A. - düşman kıtaatını ve Jstihldmlarmı mu- ı adet 2000 Liralık = 2000- Lira 
İtalyan elçiliğinin arşivleri, bu .,arıaıqyetıe bombardıman etmiştil-. a " 1000 ,,. = 3000_ .. 

sabah kamyonlarla taşltlm.l§tır. Yunan bombarduoan tayyarelerinden 2 ., 150 ., = 1500- o 

ıinden şu suretle bahsetmektedir: , 
cSırp dağlılan satılmak ve iha- Göz Hekimi 

net görmek istemem:şıerdir.> D r .Murat Rami Aydın 
. İki veya üç gün sonra gerek mürekkep bir bava filosu İtalyan hat- 4 • 500 " = 2000- ,, 

8 250 = 2000,- ,, Belgra<l'ta gerek bütün Yugoslav-~ arkasına lı1ücum ederek düşman " " = 
35

00- " 
yada ynlnı.z Alınan ve italyan elçi- \' ve mühimmat depolarına isabetle.ı :: : 

1~ : = 4000_ " 
lik ve konsoloslaklarmın erkek taydetnıiştir. Buralarda i.nfilAkl:ır 't'Uku- ı300 • 20 • ;= eooo,_ n 

memurlarile biıikaç gazeteci ik.ala- !bulmuştur. Bo:mbal'dım.andan ~k sonra 'lllıııııııı;;;:;;;;;...-;=---_,.__ ....... ~=.,,,, 
caktır. .. ................ ranııniarm devam ettiği &iir'Ulmtiştqr, 

Ayni gazetenin •ba~ka bir maka-
lesinde de şunlar yazılıdır: Beyoğlu - Parmak.kapı, İmam 

cHitler Yugoslavlar ara~ına ni • sokak No. 2 - Tel. 41553 
fak sokmağa çalıs~bilir. Fakat şim.

1
1 Muayene ve her türlü göz 

di teşebbüs İngilizlerin eline geç • ~•a•mlıle•liliıy•a•tı•11fı•k11ar•a•y•alııiııpar•a•s•ız11dır•.r miştir.. . 

w 

inhisarlar Umum Müdürlüğünde" 
,_....._.........,.. .. _, .. _, .............. ~ 

teırit hurda.lan pazarbkla satılacaktır. ' -vt 
II - Pazariık 7/4/1Ml pazartesi ıfinü saat 11 de ltabiıta§ta ıev~ 

be:r'ut pjbesindek:i. •tlş lromisJ'l>nunda yapılacaktır. 

III - Ntimuaeler ııöıil eeçen fl,?bede görülebilir. 'l edeee~ 
IV _ i.tek:lllerin pazarlık için tayin olunan gün ve saatte teltlı u.rııc~ 

fi3rat Ozerine % 15 eüıvenme paralaı.-ile biri.iide mezkör koınisYona ıxı / 
n. (%585) .----

Galata Spor Klübü Başkanlığından: ~ 
GöriilıeD lüzum tizerine bir Fevkalide Kongre ak1ıedilecektir. BfltüJlj(_. O', 

teşrifleri r ı" kaların a/<i/lMl Perfembe cfuıil saat 20 de mutlak 6Ul'dte dl! toP 
mır. ~ oMnadtiı takdirde eı•!Wil Pazar~ pbab.ı. ıo 
~tır~ 


