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Milli H&kimiyetin Yirmi Birinci Yıl Dönümü 
B ü y ü k T ü r ~ M i 11 eti n_ ~- .. K ~ t _I ~- .... o 1 s ~ n 

1 N G i L i Z .. .,., .. _·~ ~">./.Jr - . -·ı 
23 Nisan 
bayramını 
kutlarken 

~ CÜMHURİYET- ÇOCUKLARI, 
Sizin Bayramınız bütün sevinç günlerinin en 
neş'eli ve en feyizlisidir. Hiç bir Bayram günü 
sizin bu haftanız kadar Vatan için ümitlerle 
dolu değildir. İSME Tı İN ÖNÜ Milletse kafi kararunız 

cMilli lıaltimiyetimisi .a
nana kotlar müdafaa için 
her leJakarlıiı 11ou aJ. 
drrmlf• olmaktır. Atatiir· 
kün azis lıôtıranna ve 6i· 
u bırakhğı makatltlu e
Manete aatlılru. Bii7fik 
Milli Şelimis IDMt lnö
mınun kat/retli elinde 
yiikulen hayrağın aftın. 
da Olmiye antl ismİf ,_ 
1-yonu. 

B ugiin Milli Bikiıniyet 
BayralDlJDlZID Zl inci 
yıldönümüdür. ı• Mart 

1920 de İstanbulun işgalinden son· 
l'a, milletin hiôkiıniyeti işgal ordu· 
su süngülerinin ve düşman donan· 
ınası toplarının tehdidi altında kal· 
ınıştı. Birkaç ıün sonra, iç düşman 
da harekete gelerek İstanbuldaki 
ll!Ieb'usan Meclisini feshetıniı ve 
(;bdıklıdaki Millet Meclisi binası· 
ııın kapmnı mühürlemişti. Zam•· 
nın Padişahı Vahdettin, bq hare
keti ile millt hakimiyeti yok etmek 
lstediiini · gösteriyordu. Çünkü 
Meb'uslar hey'eti Kanunu Esasiye 
göre feslı 'lm , 
lilmento binasına bir kilit asılarak 
l'tfeb'usan ve .Ayan Meclisleri ade
ta ilga edilmişti. Halbuki milleti 
kurtaracak olan tek kuvvet, taç ve 
tahtını korumak için esaret zillet· 
!erinin en bayağısına razı olan bu 
soysuzlaşmış Padişahın aczi değil, 
ınilletin kendi hakimiyeti ve ken
di iradesi idi. 

Yugoslavyanın 
taksimi işinde 
ihtilaf çıktı 

Boris Almanyaya 
gitti, ltalya Kara
dağ ve Dalmaç-

y ayı istiyor 

Yugoslav Kralı 
P~yerln mesajı 

19 Mayıs 1919 da Samsuna çıka· 
l'ak kurtuluş mücadelesine başla: 
ııu şolan Ebedi Şef, yapılan yenı 
intihapta Meb'us seçilmiş olmasına 
rağmen, İstanbula gelmemek du· 
rendişliğini ve kiyasetini göster
Dıiş olduğu için İstanbulun işga· 
linden sonra An'adoluya geçebilen 
Dıeb'uslarla geçemiyenlerin ve geç· 
Dıiyenlerin yerine yeniden seçilen 
lııelı'uslard11D mürekkep bir Mil· 
let !Wedisi vücude getirmişti. Bu 
ltfedis 23 Nisan 1920 günü .Bü- Zafere kadar müca-

• ~k Millet Meclisi• adıyla Ankar.a- d l d m edecek 
da açıldı ve o günden itibaren mı!- e e eva 
li hakimiyet kurulmuş oldu. .. ih 22 (A.A.) _ Yugoslav 

Türkiye Cümburlyetinin ilanı t Zur 
1

' üçlü pakt devleth!ri 
2~ Birinciteşrin 1923 dedir; fakat .prak ar~n~n·mi meselesi bu mem 
Cümhuriyetin temeli 23 Nisan 1920 arasında a sı da ihtilaflar doğur
de atılmıştır. İsmi ve şekli ne olur· lçketler ~ra~n sustaki haberler yi· 
•a olsun, 21 yıl önce bugün, Anka· muştur. u 1 ~etlerden çıkmakta· •adı açılmış olan Büyük l'tlillet ıre bu mem e 
l'.tedi•i ve onun kurduğu hUkfımet dır ' t · in 
"te devlet, Cümburyietin ta kendi· B:ısler Nachrichten g aze esın 

d 
teden aldığı bır habere 

&idir. Çünkü Meclis gibi bükfıme- Bu apeş !-
tiıı ve devletin Şefi de ~illet tara· ··re Kont Ciyano Dalm~çyanın 
f 

go ·1 esini temın maksa-
• ıtıdan seçilmişti. Böylece millet talyaya verı m .. .. k - _ 
ı.ı . d'le ve Ribbentropla goruştne u 
...., erıııde milletin irade,ini tama· ı 
nı·1 b•k· kıl k' · Vı'<·anaya gitmiştir. ı e • ım an •Milli Ha ımı· zere , , .. ·· ~fada) " . . (Dc\'aını ,. uncu sa"' 
•.•t• prensipi, Büyük Millet Mec- --<> -· 
lısinin sinesinde tecelli ve tenıer~ 
lı:iiz etmişti. Mütereddi Padişahın 
dihmana karşı aciz ve zelil, millete 
lı:arşı ise cebbar ve zalim idaresin· 
den cahil ve geri iradesinden ktır
tıılur kurtulmaz, millet benliğini 
lıulmuş ve 23 Nisan 1920 tarihi ye· 
ili ve mes'ut bir devrin uğurlu baş
langıcı olmuştur. 

Bu tarihten sonradır ki i\nado· 
1~da :veni bir ordu kurulmuş, yeni 
lıır devlet te•kil edilmi• askeri ve 
g" ~ ~· 
'."•si zaferler kazanılmış; Cilmhu· 

11Yet ilin edilmiş, dünyayı hayret· 
te bırakın 0 muazzam inkılap ya
l>ılmış, genç ve gürbüz Türkiye 
bayata yeniden doğmuştur. Bu ba· 
k~ındnn 23 Ni•an 1920 günü, Tür· 
lı:iın tarihinde hakikaten bir llö· 
111iın noktası, bir fasıl başı, olmuş
llır. 21 yıl i~inde ilerleme ve yük· 
• 1 'Y ' ~ me yolunda her no yapıldıysa, 
~"Psinln ilham ve kuvvet kayna-

ttır. 

Amerika Sovyet 

Münasebetleri 

Gene iyi değil 
Sovyet • Japon pa~
tından sonra Amerı
ka Sovyetlere karşı 
soğuk vaziyet aldı 

(A.A ) _ Reuter: 
Vaşington, 22 paktının imzası üze .. 
sovy-et ... japon 'ka Sovyetler Birli

rine Birleşik Amerı k. sogıık vaziyetine 
rine karsı tekrar es ı 
İönmilş libidir. ~ 11 dün gazeteci-

H ı · e Nazırı .nu • ar cıy v ·et _ japon pak-
'er toplantısında, So d). -r den daha az 

'llt önce benze ıgın 
~.ın. J olduğunu söyle ış ve geçen 
nubım b i Sovyel büyul\. elçisi L 
azdan er ·· cii sayfada) 

Milli hikimi et ve ~o c u k Bayramı 
büyük merasimle ltutlanaca 
Bugün 23 Nisan cMilll hAklmi· "Vilayet tarafından tertip olunan 

yet ve çocuk bayramı• günüdür. mea.siıne sabahleyin saat onda Be 
Bu münasebetle memleketimi· yazıtta başlanacak ve orada vali 

zin her taraıfında olduğu gibi şeb· Bay LQtfi Kırdar tarafından kü

rimizde de lrüçük yavrular şenlik. çük yavrulara bir nutuk söylene· 
ve bayram yapacaklardır. 1 cektir. (Devamı 4 üncü sayfada) 

.... 4 .. ,. .... 

1 Türk Kadını Milli 
1 Vazifesi Başında 
-Şehrimizde kahraman orduya sargı ilaç ha
zırlama servislerile diğer servislerde faali
yette bulun~ak üz~ bi~omite kuruldu 

Komite i 1 k toplantısını yarın yapıyor 
Milli Şef, Reisicümh·ur İsmet · arasında olduğu gibi şehrimizdeki 

İnönüniln refikaları Sayın Bayan bayanlar arasında da büyük bir 8 • 

Mevhibe İnönürtün reisliğinde bu- laka uyandırmıştır. 
lunan •Yardım Sevenler Ccmiye- Diğer taraftan şehrimizde bu 
ti> nin bir beyanname neşrederek hususta icabeden haz1rlıkları yap· 
türk kadınlarını harp paketi, sargı mak ve faaliyette bulunmak üze!:e 
ve ilaç hazırlama servislerile has- dun bıı koınitL" teşkil olunmuştur. 
ta yatak takımları ve çamaşırlar. Vali ve beldiy reisi Bay Lıitfi 
rukme atelyelerine çağırdığı ve Kırdarın reisliğinde bulunan bu 
gönüllü bastabakıcı kurslarına ya komite vilavet Parti idare heyeti 
zılmıya davet ittiğini dün yazmış· rci,ı Ba~ Rc,:.t Mımaroğlu ile Ba· 
tık. yaıı Hasen~ llgazdan müt.eşekkil-

Bu beyanname memelekektimi· dir. Komite yarın ilk toplantısını 
~ jher tarafındaki kadınlarımız yapacaktı~. 

~ l\.:!I ~ lÜJ !il) 

Süngüler parladı ! 
.-- Büyük Edebi Roman 

Genç edip irfan Doğanın bu hariku
lade eserini bugün neşre başladık. 
dördüncü sayfamızda takip ediniz. 

Almanların 471 inci akını 

1 Değerli muharrir emekli kun11ay subay 
IHSAN BORA'nın 

: ilk makalesi bugün 3 üncü sayfamızdadır. 

FİLOSU 
Trabluslima
nını bombar
dıman etti 

Liman tahrip edildi 

6 Vapurla bir tor
pitoya isabetler 

kaydedildi 
Londra, 22 (A.A.) - İngiliz a

miralliği bu sabah aşağıdaki teb
liği neşretmiştir: 

Dün şafakla beraber deniz kuv
vetlerimiz Trablus limanını şid
detle bombardıman etmiştir. Bom
bardıman ağır ve hafif cüzütamla· 
nmız tarafından yaılmıştır. Şim· 
dilik başka tafsilat yoktur. 

BOMBARDIMANIN 
TAFSİLATI 

Londra, 22 (A.A.) - İngiliz 
bahriye nezareti tarafından öğle
den sonra neşredilen: 

•Devamı 4 üncü sayfada) 

Almanların 

Llmni ve Semendlre adalarının mevkii 

YUNANiSTAN 
·-- --

CEPHESiNDE 

Alman ordusu 
Yunan müdafaa 
hattını yaramadı 

Ankara Radyo 

Gazetesine göre 

Almanlar Lim
ni, Semendire 
adalarını aldı 

T Ürk i g eye Müttefikler dar ve 

karşı çevirdik sağlam hatta çekildi 
Bu haber henüz 
teeyyüd etmedi 

leri manevra i i ! ....... a .. 1 

TAYMlsE GÖRE tayyaresı duşuruldu 
------------- Londra, 22 (A.A.) -Atina rad-1 

Ankara, 22 (Rad3·0 Gazete. 
si) - .Jlcnüz tttyylit etmiycn 
bir habere görct Türk karasu
ları cinrmda \"e Çanakkale· 
dcıı 160 kilometre uzakta bu
lunan Yunani'itanın Lirnni ve 
Semendire adaları Almanlar 
tarafından işgal edilmiştir. 

Almanya Türkiyeye yosu .d~n a.kşam ~unan !lasın ne-1 
• •• za_re~ının hır de_klara,yonunu ver-1 

ademı tecaVUZ pakb mıştır. Bu deklarasyonda bilkassa 

k l • f d v • • denilmektedir ki: 
t e ı e e C e g ı n l Almanların iddetll taarrın:ları· YUNANiSTAN 

HARiCiYE NAZiRi 
İ h S a S e d İ y O r na rağmen, Makedonya cephcsin· 

deki Yunan hattı yarılmamıştır. 
Kıtalarımızın muntazam hareketle 
ri dün düşman kııvvetlerinin faali
yeti altnda yapılmamıştır. Hatla
nmız, düşmanın sayı itibarile kı

yas kabul etmez derecede üstün o· 
lan kuvvetleri tarafından yarılmak 
sızın tespit edilen p!Bııa uydurul· 

Londra, 22 (A.A.) - Timcs'in 
diplomatik muhabiri şu mütaleala· 
rı ileri sürmektedir: 

Alman Hariciye Nezareti bir ta· 
raftan İspanyaya diğer taraftan da 
Türkiye ile Rusyaya karşı bir dip
lomasi tanrru~una geçmiştir. Al
maııyanııı So\·yetler Birliği ile Tür 
kiye nezdindeki büyük elçileri bu 
günlerde yeni talimat almakla mcş 
guldürler. Alman propagandacıları 
Almanyanın Türkiyeye, kendisi ile 
bir ademi tecavüz paktı imzalama· 
sını teklif edeceğini ihsa• ediyor
lar. Almanlar İraktaki bükfımet 
darbesinin Türkleri endişeye dü
şüreceğini ümid etmektedirler. On. 
!ara göre Türkiyenin cenubu şarki 

(Devamı 4 üncü sayfada) 
--0---

Çörçil Avam 
kamarasında 
izahat verdi 
Akdenizde dört Al

man nakliye 
tayyaresi düşürüldü 
Londra, 22 (A.A.) - İng;Jlz Başve

kili Church.1:11, bugün Avam Kamara
sında İşçi Partisinden Jees Smlth'in .su
aline cevaben beyanatta bulunmuş ve 
dem·şt•r ki 

Bugün, paskalyadan evvel söyledi
ğimden ve yahut o zamandanberi ga
zetelerde çık3n ileri, müfit surette ya
pılabilecek hiç bir beyanatım yoktur. 

Bir çok harekat devam etmektedir ve 
kendimizden g:ıyri başkalarını düşün
nek mevkıindeyiz. Şimdi bir milz:lke
e yapılmasını tasvib etmiyorum ve ü

rnid ediyorum kı Avam Kn.marası1 har
bın idaresine memur bulunanlara kar ı 

ir kere daha mUsamahakAr da.vran.ı
ak ve bir çok gtıç ve endışeli zaman
rda meclisin bariz vasıflarından bl
nl tetkil etıni:, olan sükün ve sotuk-

·nnlılık hasleUerinl dilnyaya ıöstere· 
ektir. 

(Devamı ' liacü sayfda) 

TSUDEROS 
Baş vekilliğe 
tayin edildi Arnavutluk cephesinde, hadis o

lan vaziyet üzerine Yunan kıtala· 
rının aldıklan emir mucibince yap. Atina, 22 (A.A.) - Kral, başve· 
tıkları hareket tam bir intizam ve kfileti hariciye nazırı Emanuel 
muvaffakıyetle icra edilmiştir. Tsuderos'a tevru etmiştir. Tsude· 
Kıt'alarımız, düşman hava kuvvet. ros, dün öğle üzeri yemin etmiştir. 
!erini~ f~aliyeti?e ~ağmen yeni 

1 

tt:üküm~tin. diğer erkanı arasında 
mevzilerıni tesbıt edılcn plan mu- bır değı.şıklık yoktur. 

(Yuısı 4 üncü sayfada) (Devamı 4 üucü "8yfada) 

TENKiTLERi 

Belediye gazetesi ve Tasviri Efkar gazetesi 

Yazan: Seli.mi izzet Sedea 

İsflınbulun imraıodan bahse
den •Tasviri E!kiir•ın başmaka
lesi tamire muhtaç yan sokak· 
lar da, az bir masrafla tamir 
edilmelidir diyordu. Böyle bir 
temenniye iştirak etmiyecek biç 
bir htanbullu yoktur. Şüpbe<iz 
hepimiz, yan sokaklann da düz
gün, çamursuz, tozsuz olmasını 
isteriz. Fakat bu dileğimizi or· 
taya sürerken: 

- Yan sokaklar kaldırımsız 
dururken. ana caddel""i güzel· 
!eştirmek m "nasızdır! 

Demek hatırımızdan geçmez. 
•Tasviri Efkar.ın başmakalesi 
ise bermutat güzel bir teuıen

n.inin arkasına sığınarak muzır 

bir demagocya ile bugünkü um
ran hareketini baltalamak isti· 
yor. 

Dün ile bugün arasında ben· 
zeı-lik kalmamıştır. Telakkiler, 
eörüşler, du3 ::utar değişmiştir. 
Yerinde sayan ancak ve ancak 

•Tawiri Efkar. gazetesi kalmış
tır. 

Cemil Topuzlu icraatının y&
gane muhalifi olarak kar~ısında 
«Tas\·İri Eikir•ı bulmu..,tu. Da
rülhcdayi kurulurken •Tiyatro
ya ne lüzum var?• diye bayin. 
ran •Tasviri Efki.r•dı. 
Şehremini merhum Haydarın 

karşısına Beyazıt meydanı tan· 
zim edilirken •Tasviri Efkiir. 
gazetesi bir tahtaperde gibi di· 
kildi. Bugün Belediye Reisimi· 
zin manevi kuvvetini kırmak is
tiyen tek gazete yine •Tasviri 
Efkar.dır. 

Bereket versin Doktor Lfıtfi 
Kırdar kuru giirültüye kulak as. 
mıyor. Bele •Tasviri Efkar•ın 
sözlerine biç kulak a >mamasını 
temenni ederiz. Çünkii •Tasviri 
Efkfır·~n sözleri dinlenmiş ol· 
saydı, lstanbulda buglin taş üs
tünde ta~ kalmaz, koca sehir ba
kımsızlıktan yangın yc.rine dö 
nerdi. 



' 

SAYFA-.:: t K D A M 23 - Nüan - 1941, 

1 ~~v·~~i··~::~ A~~~-i-~?1~~~~;4 ııu~ıw&;ı 
1 Celaleddını Rumı Kımdır ? J Yugoslavya nas.1 J J k k f • } p L:.:::: . . . taksim ediliyor? a 1 e azara 

Yazan• ZIYA ŞAKIR Ajans haberlerine göre Alman 

- 63 - ve İtalyan Haı·iciye Nazırları Vi- k d k ı k 
Cenabı Mevlana (sema) hakkın- döndükleri canipte, anın feyzin- yanada Yu~.oslavyanın taksimi işi. a ar sev o unaca 

da şöyle buyuruyor: den bchreyap olurlar.] le meşgulmuş ... 
~ 1 Nanemolla: [Sema, aşıkların gıdasıdır. Zira Burada, bir lahza uura ım .. ve, 

anda, canin ile buluşup birleşme- bu tarifi, (Cenabı Mevlana)ya ait - Mihver ortakları Yugoslav 
nin, latif hayali vardır.] 1 bir fıkranın nakli ile izah edelim: kuzusunu nasıl paylaşıyorlar bili-

Büyük ilim \e mürşit, ayıti za- Büyük mürşit, bir gün pek neş- yor musunuz? .. dedi ve ilave etti: 
manda şu tavsiyede bulunur: eli bir surette semi ediyordu. Ve - İtalyaya bir parça, Bulgaris.-

[Ey sema eden kimse!-. Mideni, bu esnada da vecde gelerek: tana bir parça, Romanya ve Maca-
boş tut ... Zira (niy), içi boş ve sa- _ Hiç bir şey görmedim ki, rhtana birer parça ... Ya Almanya
fi olduğundan dolayıdır ki, böyle (Hak)ı anda müşahede etmiş ol- ya?.. diyeceksiniz.. Almanyauın 
aşıkane nôlelerle inler.] mıyayım. hissesi, parçalardan biri değil, par-

Mcvlcvi uleması arasında, (se Diye, söyleniyordu. ça alan devletlerin hepsidir! .. 

ma)ın telakkisi de, şudur: Tesadüfen orada bulunan bir ispanyanın siyaseti 

Zonguldaktan Hopaya kadar iskelelerle 
Samsun - Sivas demiryolu güzergahındaki 
yerlere gideceklerin listeleri de hazırlandı 

Anadoluya gidecek vatandaşla
rın vr rdikleri beyannamelere göre 
hazı rlanan listelerin ikincisi dün 
ikmal edile rek Denizyolları idare-

sindeki nakliyat komisyonuna ve-

Nakliyatın başlıyacağı gün he
nüz kat'iyetle belli değilse de bi
rinci listede ismi olanlann pazar 
gününe kadar sevkolunın11ları çok 
muhtemel görülınektedi:. [ (Sema)ı; (Hazreti Peygam- derviş, coşkun bir nara attı: 

ber)iıı. feraset ve \"erasetine nail _ Ya Mevlana! .. (Mest)in ku
olrnuş olan büyük (şeyb)ler ve suruna bakılmaz. Her ne kadar 
(iilirn)Jer vaz'eylemişlerdir ... Mak- küstahlık [ı] ise de, müsaade bu
satları, (siilik)de manevi aleme ve yurursan, biı: şey arzedeceğim ... 
kalbini Cenabı Hakka raptü isale (Hak Taiila) hakkında, böyle söy
l>ir aşk ve şevk basıl eylemek.. en !emek doğru değildir. Çünkü Ce
kestirnıe yoldan, dünya ile aliika- nibı Hak (mazruf ve muhat) ola

Franko İspanyasının Mihverle rilmiştir. Diğer taraftan birinci ve ikinci 

smı keserek, (visal) alemine gir- nıaz. 
mektir. Bu aleme girenler, (arifi Diye, bağırdı. 
Billib) sırasına girmiş olurlar.] Cenabı Mevlana, derhal cevap 

Fakat Mevlevi azizleri, bu telôk- verdi: 
kide bulunmakla beraber - zahir - Ey derviş!_ Vakıi, sen (mest) 
ulemasının iddia ettikleri gibi - sin. Fakat biz de, (mesti büşyiir)ız. 
(sema)ın gelşigüzel ve alelade bir [2] Söylediğimiz söz, eğer doğru 

sıkı b~ işbirliği yapacağı hakkın- Bu listede zonguldaktan Hopa- ı li~tede isimleri olanları~ bil~tıe;i 
da şayıalar çıktı. ya kadar olan iskelelerle Samsun- dun kaymakamlıklara gonderılmış 

Nanemolla: l Sivas demiryolu güzergahındaki tir. Kaymakamlar bunları hare-
- İspanyanın Mihverle işbirliği yerlere gitmek isteyenlerin isim- ! ketlerinden 48 saat evvel tevzi e-

yapmak niyetinde olduğu doğru !eri bulunmaktadır. 1 deceklerdır. 
ise hayret etmemek elden gelmez. •'---------
İspanyollar daha bir iki gün ev

\•el İngiltere ile mühim bir ticaret 
anlaşması yapmışlardı. dedi ve 
sözlerini şöyle bitirdi: 

- Bu harbin muharebe•i de, si
yaseti de pehriz ile lôhana turşusu 
hikayesine döndü. 

Yol işi bir pro
grama bağlıdır 

40 Belediye 
otobüs alacak 

(raks) olduğunu ve bunu herke- olma•aydı, söylemezdik. Eğer Meslekdaşların 
sin yapabileceğini kabul etmezler. (zarf), (mazruf)un gayrı olsaydı, 

Vali, bir 
iddiasına 

gazetenin 
cevap verdi 

Bunun için dün bir 
münakasa açıldı 

garip halleri .. "d (Şeriat)in esaslarını haleldar et- itirazın haldı olurdu. Meseli, (file- Evvelki gün bir gazetede neşre- Elektrik, tramvay ve tunel ı a-
ınemek için semaa hudut koymuş- mi sıfat), (ôlemi zat)ın zarfı oldu- Yeni çıkacağı ilan edilen bir ga- dilen bir yazı ile son günlerde be· releri umum müdürii Mustafa 

Un stoku 
Belediye, bir mil
yon liralık un koya
cak depolar hazır-
lama ğa başladı 

,Şehrimizde un stoku yapıl
ması için Belediyeye ı milyon 
lira verilmesi hakkındaki ka
rar üzerine dün Belediyede 
icap eden hazırlıklara başlan
mıştır. 

Belediye Reis muavini Lut
fi Aksoy ile İktısat Müdürü 
Saffet Sezer bu unları koy
mak için kiralanacak olan de
poların miktar ve yerlerini 
tcsbit etmektedirler. Stok ya
pılacak unların hepsi kamilen 
T.-~r~k Mahsulleri Ofisinden 
satın alınacaktır. Stok unlar
G'.m fırıncılara verilmiyecek
tir. \.,, ______ _., 

Dış ticaretimiz 
inkişaf ediyor 

Almanyadan her çeşit 
mal gelmeğe başladı 

lar .. ve bunu ancak ehlü erbap olan ğu için, ikisi de birdir. Ayrı, gayrı zctede yazı yazacak muharrirler lediyenin, yolların geniıjletilmesi 1 Hulki dün muavinile birlikte vali 
(ôşık)lara tavsiyede bulunmuşlar- , değildir... Buna binaen ortada, arasında Osman Cemal ve Murat "" yeniden yol açılması için fazla ı ve belediye r~isi Lfitfi ~ırdan z~-
tlır. (Hak) dan gayrı gördüğün eşyada, Kayahan imzaları da vardı. ıstimlak yaptığı ve bu meyanda • yaret ederek ıdareye aıt muhtelif Almanyaya verilecek olan 1 mil-

( Hazreti Şems), (semi)ı herkes bir an bile (vücut ve bayat) eseri Nanemolla: genişletilmesi pek lüzumlu bulun- iıjlr hakkında izahat vermiştir. yon 250 bin liralık hububat meya· 
için uiz görmemiştir. (Cenabı yoktur ... Hak Taala, dahili de, ha- - Yahu uğurlu olsun, yeni sü- mıyan yollara da 90k para sarfe- Bu meyanda Romanyadan getir- nında kuşyemi taahhüleri de yeri-
1\levl:ina) ise, semôın ancak [ (ka- rici de muhittir. Zarf da, mazruf tunlar açıyormuşsunuz. dedi. İki dildiği yazılmıştır. tilecek olan bandajların bb an ev- ne getirilmiye başlanmıştır. Bu 
mil)lcre lazım ve vacip .. orta dere- da odur. arkadaş hayretle cevap verdiler: Vali ve belediye reisi LUtfi Kı:-- ve! temini ve otobüs satın alınına- malların (A) hesabına dahil olan-
cede olanlara mendup ve mü•ta- Dedi. - Aman üstad, yeni vazifemiz- dar dün gazetecilerle görüşürken sı işleri tetkik olunmtuştur. !arı bu a!ın 28 inde ve (D) hes~-
har .. cahillere ve noksan idrakli Cenabı l\levliina'nın bu sözleri, den biz de senin gibl el ilanını gör- bu mevzun da temas etmiş ve şehir Şehrimizin muhtelif semtlerinde hına dahıl olanları da mayısın bır 
olanlara haram] olduğunu zikrey- coşkun dervişi irşada kifi geldi. dükten sonra haberdar olduk. Ga- yollarının· mceden inceye tetkı'l< • işl-etilecek olan bu otobüslerin A- v-eya ikisinde yüklenecektır. 
liyerek muayyen bir hudut vaz'ey- Derhal, büyük mürşidin önünde r zcteyi çıkaran arkadaş herhalde edildikten' sonra hazırlanmış bir 1 merikadan celbi takarrür etmiş .ve J?iğer taraftan Almanyada? her 
!emiştir. yere kapanarak, o andan itibaren, ahbaplık yapmış olacak amma bi- program dahilinde geniıjletilip ya- dün bir münakasa açılmıştır. Ilk ı çeşıt mal ve sanayı rnaddelerı gel-

(Sultan Veled) de ayni mülılha- müritler arasına gİTdi. zim yazacak halimiz yok. yıldığını, hiç bir fazla istimlak ol- partide 25-40 otobüs satın alına- mıye başl~rı:ıştır. Alman fırm~18.n 
zayı teyit etmiştir. Birtakım naebil (Daha var) 1\1. K. madığını söyliyerek: caktır. Münakasa 5 mayısta neti- memleketımızden yapılan bulun 
mukallitlerin, . semiu asıl maksat- c- Genişlettiğimiz, tamir ettiği- celenecek ve bilahara da otobüs- siparişleri. kabul ederek vakiınde 
tan çıkararak, adi bir (raks) hali- ) miz veya yeniden yaptığımız yol- 1 ler hemen getirtilecektir. yerme getırmektedırler. 
ne sokmamaları için, gerek (Haz- [ MAHKEMELERDE Ve p OL 15 T E tar en ltizumlu olanlarıdır. Bunda 
reu şems)in ve gerek pederinin da zaruret vardır .. demiştir. j' Milli_ P~!al1go Zincirlikuyu mezarlıgw ı çizmiş olduğu hudutları gözetmiş- , __________________________ .,, ~ 

tir •• d k A , d yolları 
Menakipnamelerden öğrendiği- Uç gu""nlu .. k çırak, bı"r gu""n e ı· ı· iaşe müsteşarının Bugün nKara a çe-

Zincirlikuyu mezarlığı yollan-
miz bir hakikat var ki o da, şudur: ? tetkikleri kiliyor, keşide radyo nm tanzim oı~ için ıo binli-

(Cenabı Mevlana), zahiri ibadetin h 1r S iZ 11 g" l Da S 11 a ffi 1 • 1"Je verı'Jecek ra tahsisat ayrılmıştır. esaslan olan namaz ve oraç gibi Şehrimizde ıbuluıımakta olan i-
farzlan tamamiyle eda ve ifa et- Dün Altıncı Asliye Ceza malıke-ı istediği Meleğin akrabasıdır. Bu aşe. müsteşarı Şefik So~er te:1<ik· j Milli Piyangonun 23 Nisan Bay- Bu para ile mezklır mezarlığın 
tiken sonra, manevi bir ibadet ol- mesinde henüz 16 yaşında bulunan itibarla Meleğin zengin olduğunu !erme devam etmektedir. Must~- , ramı için tertip ettiği fevkalô.de içyolları' p!l!"keye tahvil olunacak 
mak üzere de semia devam eder- hırsız bir garsonun muhakemesi bilen Sait bu evi soymayı kendi- şar dün öğleden evvel mıntaka ti- piyango l:ılJ8ün Ankarada Sergie- ve harici yollar da parke olacaktır. 
di. Ve semi .böylece, tarikatin um- yapılmıştır. Mevkufen muhakeme sile Adnana teklif etmiş ve bu işi caret müdürlüğüne gelerek iaş-e iş- . vindc çekilecektir. 

Askerlik işleri deleri arasına girmişti. .. Fakat, bü- edilen garson Ahmet Uluç Topha- beraberce başarmak istemiıjlerdir. !eri .hakkıd~ki tetkiklerine devam j Çekilişe saat 
17 

de başlanacak. 
tün tarikat ehli ara'1nda, umumi nede kahveci Mu:harremin dükki- Fakat Saitle Adnan nedense taki- etmıştır:. Musteşar burada bu.lun-

1 
Ankara radyosu Sergievinden nak

bir iştirak şekli iktisap etmemişti. nı civarındaki odasından palto ve battan kurtulmuşlar, mahkemeye du~ :mudde'. zarfında her .n~vı ha- len çekilişin bütün safahatını neş
Muhitiııd" bulunan yarin, dostan ceketini çalmış ve üstelik de bir Sadece kendisi veriJmiş. v_ayı~ı zar~rıye maddelennın va- ı redecektir. Çekilişe saat 17,30 da 
ve ıııuhibbanı arasında, ancak ha- evi soymıya teşebbüs etmiştir. Ahmet bu iddiaları sıraladıktan z~y~tile aliikad~r olacak .v~ halk nihayet verilecektir. 

Yoklamaya davet 
zı zevat semaa iştirak ederlerdi._ Ahmet, hiidiseden_üç gün evv.el sonra .tıer iki suçunu da itiraf et- tıpı ayakkabı ıle diğer gıyım -eş-

1 
B ki"·te 

33 4
.,,.. Falih A.sl<erllk ıabeslnden: 

'b 1\1 l" ") h Muh ·1 .. d t b' ed u çe ..., . .,., numaraya Semi, ancak (Cena ı ev ana rua çırak ol~ak. ka vec: . arr~mın rniş, ancak bu h:rsızlıkları Ankara- yası~ın nevı erını e es ıt e- ı 360_
000 

liral:k ikramiye tevzi edi-
vefatından ve (l\Yevlevi tuiki) o- yanına gırmıştır. Hadise gununde ı da bulunan ebeveyninin yanına cektır. İ . lecektir. En büyük ikramiye 50.000 
nun baleileri tarafından bir nizam kahvede şeker bitmiş, Muharrem gidebilmek için yol parası tedariki Bebek _ shnyt: yolu liradır. 
altına alındıktan sonra, artık umu. de o civarda bulunan odasının a- zaruretile yaptığını ileri sürmüş
mi şekle girdi. Ve bu da; (Nev ni- nahlarını Ahmede vererek gidip tür. Bebek - 1stinye yolunun sür'atle 

açılması için yeniden dün 8 bina· 
nın istunl:ik muamelesi yapılmış 
ve bir an evvel yıkılmaları karar
laştınlrıııştır. 

l - Bütün şubeye mensup (337) do
ğumlularla ihtiyat erat yol'::lamalan ve 
Eytam eramil ikramiye yoklamalarına 
21/4/941 Pazartesi gününden itibaren 
devam echleccktir. 

yaz) denilen tarikate yeni dahil odadan şeker getirmesini söyle- Şahit olarak polis memuru Arü 
olanların kalblerine (a~kı_İlahi) miştir. Ahmet, gitmiş anahtarla dinlenmiş ve muhakeme diğer şa
uyandırmanın en kısa bir yolu te- Muharremin odasını açarak palto , bitlerin celbi için başka güne bı-
lakki edildi. ve ceketini çalıp kaçmoşbr. rakılmıştır 

l\lcvlevi tarikioin azizleri, sema- Bununla iktifa etmiyen Ahmet . 
m her hareketinde bir hikmet ve ayni gün akşam üzeri Sütlücede' 19 ---<>-b--d- h 
fayda olduğunu söylerler .. ve, bü- oturan Mel-ek adında zengin bir mayısta P en a
tün harekatın, birer nükteye, bi- kadının evine girerek soymak is- re ketleri yapılmıyacak 

___ _,, ___ _ 
Dünkü ihracat 

itfaiye ekiplerine ye
ni malzeme alınıyor 
Mahalle itfaiye ekiplerine tevzi 

ediiınek üzere yeniden elli yangın 
tulumbası ve 800 gaz geçmez hu
susi -elbise satın alınması kararlaş
tırılınıştır. 

2 - İtiyat yoklamalarına müracaat 
edeceklerin behemal aşağıda mezktlr 

gün.letde her mükellef doğumu itibari 

le (Not) alarak mezkOr gUnlerde mü
racaat edecek, aksi takdirde Askerlilc 
mükellefiyeti kanununun 94 maddesi-
1\e tevfikan ceza görecektir. 

rer hakikate işuet olduğunu ka- temiş, kapıyı zorlarken cam kırıl
bul ederler. mış ve gürültüyü duyan komşula-

(SipebsalHr)da, şöyle bir tarif rın dışarı çıkamlan üzerine kaç-
varıılır: '!!ıştır. 

[Çarb atarak sema etmek, (tev- Ahmedin mahkemedeki iddiası-
hi4)e işarettir. Bu makam, (arifi na göre Sait ve Adnan adında iki 
muvahhid) olanların makamıdır- ırkadaşı vardır. Bunlarla evvelce 
O halde iken, (mahbup ve mat- wni mektepte okumuştur. Bunlar
hm),u her cihette görürler. Ve her dan Sait Sütlücede evini soymak 

He~ yıl 19 mayıs spor ve gençlik 
bayramında talebel-er tarafından 
yapılmakta olan idman şenlikleri
nin bu yıl yapılmaması kararlaş
tırılmıştır. 

Yalnız o gün Taksimde Cümlnı
riye tmeydanında merasim yapıla· 
caktır. 

İhracat mevsimi geçtiği hald-e ha 
rıce mühim miktarda satışlar ya
pılmaktadır. Dün muhtelif mem
leketlere 400 bin liralık ihracat 

muamelesi kaydedilmiştir. Bu me
yanda Almanyaya bakla, deri, Ma
caristana pamuk, Bulgaristana ba
lık, Romanyaya zeytin i!ıTaç edil-
ıniştir. 

Bu mubayaat dün 12 bin Ii~aya 
bir müteahhide ihale olunmuştur. 

Liselerde imtihanlar 
başladı 

21/4/941 Pazartesi 

22/4/941 Salı 

24/4/941 Perşembe 
25/4/941 Cuma 
28/4/941 Pazartesi 

Dünden itibaren şehrimizdeki !9/4/941 Salı 
tekmil lise ve ortamektep1erde im- 30/4/ 941 Çarşamba 

2/5/94L Cuma 
tihanlrın icrasına başlamnıştır. 5/5/941 Pazartesi 

------- __ 

1 

,. 'j "J-11 Sah 
--------- -----------------·------·----~--- 6/5/941 Perşembe 

cek. Onlara: cGeri dönün! Başka Annesi cevap vermememkte is- alışınrya başlayınca, yatınkhğı o- 9/5/941 Cuma E D E B t R O M A N : 156 
gün gelin!• nasıl derim? .. Sandık rar ediyordu, o, devam etti: dayı hatırlıyordu. Kapının yanına 12/5/941 Pazarlesi 
odası; hem tavan arası sayılmaz -İstersen Kazım beyi çağırta- çekilmiş büyük tahta sandıklan a- ı 13/51941 Salt 

ğ k rtı .. d" b' 14/5/941 Çarşamba ki. Tavanı biraz basık, küçük bir yım .. Kazım bey hem iyi doktor- aç u arının mutema ı ır a· 15151941 Perşembe 
oda ... Buradan daha iyi ısınır. Bir dur,, .hem de eski ahbabımızdır, henkle devam eden kemiı"tileri du-116/5/941 cuma 
gececik yatacaksın ... Demin orayı dikkatli bakar. yuluyor, kiremitle çatı arasında 119/5/941 Pazartesi 

_ Ehemmiyeti yok. Yukarıya var. Ora_,·a karyolanı gö• üremeyiz. sildirttim, süpürttüm! Bir koca Sadiye. başını yastıkların ara-

1 

sansarlar koşuşuyurou. 20/5/941 Salı 
kı b . d'· - , 21/5/941 Çarjamba pek ses çıkmıyor. Sadiye; meselenin bu tarzda hal mangal da yaktırliım. Görsen ne sından çıkarmıştı, zına ır uş- Demek hala, tavan arasında ya- .

2215
/lHI Perşembe 

Nigar; kalben halledemed.ğı bir !ine tahammül edemedi: sıcak oldu!.. Yatağını oraya götü- man gibi nefretle, kinle baktı: tıyordu! Fakat ne vakitten beri? .. 23/5/941 Cuma 
muadehmin sıkıntısı ıle \uıuk tu- - Beni tavan arasında mı yatı- rürüz; raha trahat yatarsın.... - Evet.çağır, beni tavan arasın· Burada yattığı geceden sonra, pen- 28/5/941 Pazarlesi 
tuk söylemiye ba~lam~tı: 1 racaksın? j Sadiye; Nig:irın rica şeklinde ad muayene etsin... cerenin ışıklarla dolup tekrar ka- 27/S/941 Sah 

N . .. . b" - k l:k k ,. b' h 'k" N' . b'" 1 .. !" 128/5/941 Çar..,mba _Hiç duyulmaz olur mu? Bu o- ıgar, gucenmış ıeı a'·•-;a a . söylediği sözlerin atı ır u um - ıçın oy e soy uyorsun an- rardığını, dalgınlık arasında görür 
29151941 

Per~embe 
danın altındakı odada oturacağız. tı, kaşları hafifçe çatılmıştı: ! olduğunu anlamıştı. Artık itirazın, ne?.. Dok'.or, ancak yarın akşam gibi olmuştu. Buraya yatah acaba . 30/5/941 Cuma 
Çalgı çalacaklar, şarkı söyliyecek- _Böyle söyleme anne! Ben ~öz ı şi~ayetin ne tesiri olabilir?i? Ni-" üzeri. gelebilir .. O zamana kadar kaç_ gün, kaç gece geçm~iL Di-ıl 2/6/941 Pazartesi 
ler. Dünyada uyuyamazsın. verdiğim zaman, sen hasta degı!- gar, ona danışmadan, tavan arası· da misafırler gıder. magı, tersıne hareket eden bır sa· 3/6/941 Salı 

k b k 1 d h 1 · te t · 1 t · 1 ki * lk 'b' t 4/6/941 Car~amba Sadiyenin ararsız a ış arın a- din. Senin ra atsız o manı ıs r nı em1z e mış, manga ya ırıp, at ye ovam gı ı saa ve zaman 
516

/1)
41 

Perşembe 
ki manaya cevap verir gibi: miyim? her şeyi evvelinden hazırlamıştı. ı Sadiye, uyandığı zaman, odanın ölçerek gün ve geceleri hesaplı- 6/6/941 Cuına 

- Ben bir şey düşündüm. dedi. 1 Sadiye; kızının haline dikkat e- Sadiye, cevap vermiye lüzum j karanlığına al>danarak rüya görü- yordu. O; saat, vakit fikrini kay- 9/6/941 Pazartesi 
Sen istersen muvakkaten bir gece- diyordu. Onun hiddeti vaziyetteki görmeden, esen bilirsin!> dernek 1 yorum zannetti. Gözlerini o~ştu- bet.mişti. Kıa fasılarla çalgı ses- , 10/6/941 Salı 
lik karşıki o<hya geç ... Or~da daha çaresizlig"e deg"il, annesinin hasta· ister gibi boynunu biiktü, yorgun, I rarak tanımak ister gibi etrafına lerı, kahkahalar, şark1lar duym~, 11/6/941 Çarşamba 

' b' "k"t .. k' 12/6/941 Perşembe rahat edersin. lığına idi. Nigar, avuçla=ında sık- basta başını yastıkların arasına bakındı. Yatağının başucunp koy- uzun ır su u u muea ·ıp aynı 
13161941 

CUrna 
Sadiye, taaccüple baktı: tığı küçük m-endilini ara sıra ağ- sok?tt. dukları idare kandili yağı ,biterek velvele tekrar canlanmıştı. Yalnız, 16/6/941 Pazarten 
- Sandık odasına mı? 1 zına götürüyor, hiddetle çekerek ı- Nigar; sahte bir hüzünle kolları- sönmüş, küçük dört köşe pencere- bu basık çarpık tavanlı çatı arası- 17/6/941 Saiı 

YILDIZI ÇOBAN 
Mahmut YESAR} Yazan: 

Nigdr, yün atkının saçaklarını sırıyordu: nı kırvuşturmuş, düşünceli düşün· den sızan soluk, renksiz bir ay- n~.n dört köşe_ pencereci.iii, ona 18/6/941 Çnrıamba 
düğümleyip çözüyordu: - Eğer hafta içinde tesadüf et- celi başını sallıyordu: dınlık çatlak tavan kirişlerini göl- gunlerı gecelerı ayırıp, vaktı ha- 19/6/ 9U Pe ıembe 
_Orası çabuk ısınır. Camı filan seydim, hastalığını söyler, tehir - Sana, bir doktor getirtıeLim 1 gelendiriyordu. ber venınişti. 20/6. 9H Cuına 

aa kırık değil. Küçük bir mahzuru ettirirdim. Şimdi misafirler gele- anne, dedi. Nerede idi?.. Gözleri karanlığa (Deı•mnı ı•an) 23/1/941 Pazartesi 

Bütün §übcye 
mensup 322 doğ. 
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Yağma ve ittaha 
Yazan: Prof. Şiikrii Bahan 

(E'1 ransızlar •Y eılikçe iştiP 
U- artar• derler; ~ 

Balkanlanlııkl sen .,..,. 
yet sulıi lnı •eseli teyit içiıl iWat 
edilıııı.iştir. 

Yugoslavyanın cesedi üzeriııll 
bü tüa dest ve kem.şular iifiişınüş• 
tür. Macaristan, dalta !tir ay evvel 
dostluk mualtedesini yenilemiş ol· 
masına rağmen, eskideaberi göt 
diktiği Macarlarla meskiln kısnıı 
askeri kuvvetle ve Alman ordu!•· 
rile muvazi bir suretle hareket .,. 
dcrek işgal etti. Çünkü ağlebi ibtİ• 
mal Berlinduı aldığı direktif bO 
merkezde idi. Transilvanyanın Ro· 
manyaya bırakılan kısımlarındı 
külliyetli Macarlar bulunduğu bal. 
de o kısım iç.in Budape te parnıa· 
ğııu bile kımıldatmaınaktadır. Hal· 
ta General Antonesko ruüplıeuı bit 
surette istirdada müteallik nutuk· 
tar irat ettiği halde ... 

Bulgaristan Alınan harekalı de· 
vam ettiği miiddetçe ga)ct saki• 
ve atıl seyirci durdu. Hatta o ,.ra· 
da Yugoslav tayyarelerinin Sof.' 1 

üzerine yaptıkları bir iki akın• 
dürüst saymakta ısrar ettiği hare· 
ketine karşı Ltyık>ıL bir nıui.Jhd< 
gibi telakki etmek cesaretini g<»: 
terdi. Halbuki cihan biliyordu kı 
Yugo•lavları bir çember içine ala• 
Alınan orduların111 kararı;iıhlarl 
bir aydanber-i Bulgar toprakların· 
da kurulmuştu. Yugosla,· nıuka••• 
meti tanıaıniyle bertaraf ediline< 
"Bulgar gazetelerinde ilk lıarekd 
emareleri belirmiye başladı. sırP 
büküınet erkim. kaynlakam, nahı· 
ye müdiirü ve belediye reisleri is· 
tila ordusu karşısuıda kaçtıklarııı· 
dan boş kalan bu makamlar yüzü•~ 
den Makedonyadaki Bulı:ar hal 
sahipsiz ''e hükiımetsiz kalmr~ ,.~ 
binnetice münferit Sırp asker!erı· 
nin tehdit ve tcca\·üzlcrinc n1ar11ı 
olmakta bulunmuştur. Bu mukoÔ· 
d . • · -.dur emenın zarurı gnyesı ma~., 

olan bu ırkdaşları kurtann•I<. 
muntazaın bir idareye kavu~tur· 
mak olacaktı. 

Almanya, arabasına koşu_!~. d•V; 
!etleri, taltif etmekte haylı rome~ 
davrandığından l\1acarlara hol o• 
tıfetlerde bulunduğu gihi, ~ulııo
ri'itana da bütün Ma.J.-,..:lon'-·"' ., 

bahşetmiştir. Ayrıca Garbi Tr• k· 
ya da bugünlerde Bulgar kıfoları 
tarafından işgal edilmiye b3"1•11" 

d ... '\-'O 
mıştır. Serez, Dram~ .. De ~~ı:•r •• ı 
böylece Adalar denızı sahılı ı< 
Borisin nıemalikine zam ve i15''" 
edilmektedir. Ağlebi ihtimal tes•k· 
kürlerini arzetmek ve yeni eınirlet 
telakki eylemek üze~e Fiihrcr_i Bol; 
kanlardaki karargôbında zıyare 
eylemiştir. 

Yirmi iki küsur senedir Buh!I" 
ristanın bir emeli vardı: Adalat 
denizind~ bir mahre~ elde etnıek· 
Nöyyi mnabedesi kendisine Ded": 
ağaç için bazı vaatleri ihtiva edı· 
yordu. Yunanistan bir aralık ik~· 
sadi mahiyette Dedeağa~ta bıt 
mahreç tanımıya temayül göster· 
mişti. Fakat Sofya kabinesi yalnıı 
iktı~aden değil, siyaseten de Dcdc
ağaç limanına inmek istiyordu. fJU 
ihtilaf Bulgarların Balkan pakt111• 
hiçbir zaman girmemiş olmalarııı•0 

saiklerinden biridir. Balkan ııakt• 
doymuş, mutmain memleketleri~ 

1 birleşmesidir. Biz tadilc.i bir nıenı 
leketiz. Binaenaleyh bu birliğe 
grmeyiz, diyorlardı. l\loamııfih 0 

zamanlar bn tadilcili.ğin ~ul-~. ";; 
sıtasile tahakknku ıstenıldıgı • 
ilave olunuyordu. Bugün hnk•" 

ı ve fırsat eh-erince yalnız Dede•· 
ğa d "J b" tün Garbi Tn1kyıı i<• 

ç egı ' u bİJ• 
tenmiş ve galiplerden, yapılan • 
metlere mukabil, bu at~ koP~ 
rılmıştır. Böylece Bulgarıstan b 

1 damla kan akıtmaksızın, iki üç ~ 
gibi kı•a bir müddet zarfında. v:k: 
rucayı Makedonyayı, Garbi Tr d•• 
yayı elde etmekle Ak ve Kara 

1 
• 

nizde uzunca sahillere malik 0 ';; 

rak Balkanlann en büyük de"(e 
haline gelmiştir. .1• 

Fakat yine ayni ırktan bir ııı~ . 
Jetin çok zebun \"e düşkün z~ ol 
nında kuvvetli bir hamiye is1'"b• 
ederek elde edilen nimetler ac• 
ne kadar sürecektir? .. (İl 

İngiliz Başvekili l\lister Ço~iğİ 
Bulgar ihaneti diye tavsif e) tctel1· 
Alman mümaşat politikasıoı ., 

. b'llı•'· kit ederken yakın tarıhten 1 
• bit 

saman kendisinin rol oyuad•ı?' nıl 
, ' h t . "d" tJmO mazıden ha se mış ı ı. "k 1ıa· 
Harpte de Bulgari.tan büY" ıoı
yaller peşinde koşırrak CerırıeD 

0
](i 

cağına atılacağı zaman, ~ ıa;:ıırı 
İngiliz kabinesinde Babrıre. d .,et 

1 f . ·nı a 
olan Çörçil. Bu gar se ırı anı•'•· 
ederek yanlış bir adım ah~ ~uıO 
nı ısrar ile .istemiş bolun ~ ola> 

(Dnamı 3 üncü .. ., ~ 
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F 
k. ıv· "d k" tiavlekahnalraprıvnatzaı·ykestimı. i il ftlnıan rın 4711-ncı• akını Peşekar Asım Babai ransız Hindiçi- İngilizler diyor 1 ışı e es ı mu- " İhtiyarlık, ihtiyarlıktaki lntvvet 

n
" . d k ,. Al k haripler cemiye! Alınan haberlere göre, Almanya v~ kudretsizJüı; yiizüaden ltir iş, } Sın e a S er ı 

1 

manya ya ar· 
0 

0 0 

·c İtalyanın Balkan vaziyeti ile suç yapamaıruık denli, iiııtelik has. 

h 1 f h 
dı}ıyor :ncşgul bulundukları anlaşılmak-

1
. } talık ve iJlıı düa katıa«lisi yok· 

a z ı alıklar şı hakiki ha va erı es ;:___ :i~~~ 1:~y~~:~c~:r~~~rıN~~1~~ ngi tereyi m ağ l ii p etmenin ~~_
1

!:~:li.B:!~~i~t~::r:, ~!: 
A. ---<>-- har b ı" hen Üz Kabinede tadilat ya- 'on Ribbentrop'un Viyanada -bu- sırrı, ne Mal tada, ne Süveyşte 1'. :,;n· ıztuallın, fecaatin daniskası· 

tnerika ltlindiciniye 
1 

lunduki3rı teyit edilmektedir. İki 20 t .. d d" 1 t 1 pılması muhtemel :{ariciye Nazırının Y"Ugoslavya ve ve ne de B a 1kan1ardad1 r ~ Onun için tekaütlük, sigorta 
ayyare gon er I b a Ş amam l Ş lr Yunan vaziyetini tetkik ve müza- yardım sandığı, ikramiye filan gi: 

Tokyo, 22 (A.A.) - Noş·ı gaze-1 Londra,. 22 (A.A.) - Müstakil Y j :,i so d t t ğı "ere ilf meşgul oldukları tahmin azan: hsan Boian ' nun 
8 

u ama olmıyan mes-

~esinin yazdığ.na göre, Hindiçini f • Fransız aıansı~'.n. J,';;~ız budu- •d ilmekedir. Bu müzakerelerde ba- l~~lered çalışaalar, bu mesleklerde 
iyam sulh muahedesinin imzasırı.. ngilizler yenı tayya• dundaki muha ırı rıyor: is mevzuu olması muhtemel bu- Cermenler aşağı yukarı 4000 se- yalnız Allas yollarile ihtiyaçlarını vucut ve zihinlerini yıpran:lırır-~k.i taahhw-_ıa Hindiçini'de yapı- I . • müthi kuv- Eski Fransız muharipleri cemi- nan Yugoslav ve Yunan arazisi neden beri şimdiki topraklarında temine mecbur kalırlardı. Bu yol- kcn, eğer biraz dünyalok da saklı-

an bazı cntrıkalar arasında müna- re erının Ş yetlerinin feshi send:kaların fes- üzerindeki muhtelif devletlerin id-1 oturuyorlar. Almanyadaki nehir- !arda Almanların yeni hava ve de- yamamışlarsa, ibtiya~lıkta böyle· ~ebet vardır. Tokyoya gelen haber- yetinden bahsediyor binden daha sür'atle ilerlemekte- dia ve taleplerini tevhit kıolay ol- !erin hepsi cenuptan şimale doğru ru~ üslerile emniyelecini büyük !erinin vay hallerine! 
dere nazaran bu hadiseler şunlar-

22 

(AA) _ Yorkshire dir. Şark muharipleri cemiyeti ile mıyacaktır. Çünkü evvela İtalya akarlar, Baltık ve Şimal denizleci- mikyasta kaybederlerdi. Fakat Al- Vücut ve zihin çalışırken ibth·ar_ ır: Hindiçini kıt'aları Fompen'de Londra, .. · ·k • muharriri ciğerden yaralılar cemiyeti ve a- Dalmaçya sahillerini Hırvatistana ne dökülürler. Almanyada Kara- manlar böyle !Yapmadılar, Malta lı.k için biraz dünyalık biriktir;nek 

l•e ..,. . . . Post gazetesının as erı ı d'.. ki ..... amboc ile Koşenşın'ın cenu.p • detçe daha az azası o an ıger ce- bırakmamakta ve Adriyatiği bir ormandan çıkan ve Karadenize dö ve Süveyş üzerine inmeyi tercih ı ve sa ama~ meselesi bazı nankör 
Sahilinde tahşit edilmektedir. U- yazıyor: miyctler tamamen -feshedilmiş bu- İtalyan gölü haline getirmek tale- killen Tuna nehrile şarkta yine ettiler. Bize kalırsa hata etmişler- meslek sahıpleri için de ayn bir 
Zak Şarktaki Fransız filosu Avru- Hitlerin ptanları mucibince, Na- Junmak:adır. binde ısrar etmektedir. Hırvatlar cenuba akarak Karadcniz-e dökü- di. İtalyanların daveti, Orta Av:-u- ~~rluk, ayrı bir dert, ayrı bir im-'lltı·a.dan_ gelen d_e_ nizaltılarının da iş- zi arazisi ve sakinleri, harpten u-_ Vachy'de, kablnedc tadilat ya- da Alman himayesine sıgı· nmışlar- len Dinyeper, Dinyestec nehirleri pada ve Balkanlarda üçük dev- ansıılıktır. Mesela bi:zdeki c k' takı h al akt Fak t lngıliz ha d • aktörlük gibi•. ' 

1 

ı e er_gun manevralar yap- zakta k ac . ı. ~ 1 ılması ihtimalleri bahis mevzuu ır. Hırvatlar Cermenlerle arala- ,yani şark ve cenubu şarki istika- !etlerin zaafları onları cenup isti-(aktadır-, _Vıenşan, Sicnrap, Siso- va kuvvetle~ı, harb_ı ~manyaya ~!maktadır. Afrikada ve Balkan- rı.nd~ k~nkardeşliği bulunduğunu m~tl~ri Cermenleri daima cezbe' ı 'rnmetinde sürükledi. Vaktile, birçoğu, yevmiin cedit, 
._
0
n. ve dıger yerlerde mühim as- göt.ürmektedır ve şımdıye kadar_ f k' 

1 
bıle ıddıa etmektedirler. İtal,·a ise mıştır. ., _ Al 1 . . rızkuıı cedit geçinen bu za\'allı 1

•

11 

.. "" !ardaki Alman muva fa ıyet eri ' " man ar tarihte lk def ,:~ hareketler {)!maktadır. Hindi- yapılanlar, bundan . so~ra yapı Hırvatların Llıtin kültürü ile ye- Akın istikametleri şöyle hüliıs i . t"- . 
1 

a sanlardan bazılarının ilhir öınürle->ını h-k· t' · h ı· d hı bır <ey me- üzerine Almanya ile işbirliği ya- ı· t'kl · . - edil bilir' nup ıs l'-ametınde Akdenizi ge- · d k k u ume ı ıt a ata kat'l bir lacakların yanın a Ç • iŞ ı erını ıddia etmekte ve dola-• e : •r· rek Af 'k . rın e uvvet ve kudretsizlik. bas-
?nlrol koymuştur. Saigon"daki İn- sabesindedir • pılması taraftarhrrının mevkii kuv yısile Hırvatlar üzerinde himaye 1 1 - Eski devirlerde deniz a-ır j" . , d . r1 ı aya ayak bastılar; Pı- talık. hele yoksulluk yiizünden ne-gıliz A 'k t 1 k . . Fak L. 1' t kr . t kted' ~ c n, ag arı kapalı kalsavdı alış 1 kt"kl . 

,. ve mcrı an pe ro umpan- Ye . Stirling ve diğer tayyarele- vetlenmıştır. at ava .n e ar ıs eme ır. akın yapmayı Ce..'"!Ilenlcr hatırla · , J<ın olcl ki b : . - er çe ı erıru, yüreklerimiz sız-,aları Japon gemı'lerm' m z t e nı nd b k b' a1ınm 'htıın' aı· k ı Dı'ğer tar ft R ·ı M ı d d ·1 u arı u cenup ıstıkame- lı.varak go"'rdu"k. 
lllckte . f d' e a u v ~- rimizin bazıları hakkı a azıma- a ın~~e .. • ası ı ı pe az- . a an omany_~ ı e a- m~ı.ş- ar ır; _ enizcı iğin kara ca lıne yine Jltifat etmi eceklerdi. 
ka n ım ına e ıyorlar. Aınerı- lümatımız mevcuttur. Bunları Ber dır. Çün:ku Lava! halk tarafından carıstan arasında da munasabet- hili ıdiler. Şımal ve Baltık denizı Fakat -.n•karda _ ·yıed·~· . 'b" Vakıa, Şehir Tiyatrosu. kor.di 

dan son za ani d 1 "" F k t ler gerain ihtil'f d · d' R k ı · · · ' - so ıgmuz gı 
1 

kad d lıoınba d mt ar ~ H~ed~n. ~;: 'lin de çok iyi bilmektedir. a a sevilmemektedir. Maamafih La- man a., ".e . a erın ır .. o- ıyı arında. durmuşlar, ıklım şart· lıalyan zaafının ortaya attığı iktı- rosuna ahi! olmadığı, ha Ha 
d . r ıman ayyaresı ın ıçını- k dah büyük kudrette taYYare- valin Pariste De Brinon'un yerine nın ary t'ıkyeTrnı .'.'.'.:." alan Mkacadr_ıs.ta- !arı dolayısile İsveç ve Norveçe at sadi ve askeri davet Almanları ha- kendi sahnesine bir kere b'1e \ :,_ 
e ılk hatlara gönderilmiştir. r:r ihti;atta tutuhnaktadır. Dört aınouvanyayı • en .,;ıne 1 lamayı düşünmemişlerdi Alman d' l . matlığı halde böJlelerine, iıııki:.n 

m;törlü tek satıhlı bu yeni tayya- ve daha geniş salfilıiyetlerle tayin iade etmesini istemektedir. R<>-1 tarihinde şimal ist.Jı:am~tinde bir 'ı~eİ~~~t;:;!a~~~ kaptırdı. Ar- dairesinde )·ardımlar dm', or ne-Ru Jt M t relerimiz, sekiz klometre. irtifa• edilmesi imkanlarından bahsedil- manya ile Macaristan ayni zaman- hareket ve akın yoktur; böyle bir k k . . nın enız dam~rını ğil; fakat Şehir Tiyatrosuı;un inı-ZVe ayıs a tt 280 k lometre mekteclir. Aynı zamanda mütare- da _Banat rruntakasıru da istemek- harekete ancak yirminci asırda gt- ,.aespıtnıkelarıçıı n ne kltadar ld~lahşık ışler kiın dairc•indeki bu in!.ar.İ \"C fıli-

1( 
çıkmakta ve saa ~ ı . k k . d w· b d tedırler . ti! B . , son a ı av ıo arp ha- cen d mi 

d 
• vasati ile 4 bin kilometre uça bil- e om~sy~>nunun. a . ıes a_ en- · rış er. unun sebebı Atlas deni- rekatı ile al. d · ap yar ı arı, nihayet onların ana ayı zıya- mektedir. Bu taYYareler çin, Ber- d~n Parıse nakl~leceğı de 5'.'yle- BALKAN CEPHESİNDE: zile temas temini için Norveç garp m um ur, binbir ihtiyaçlarından birine ancak 

k 
!ini ziyaret, ancak bir gezintidir. nıyor. Laval mutareke komısyo- Balkan cephesinde İngiliz ve Yu- sahillerinde hava vedeniz iisle..-i 

4 
- Şark \'e cenubu şarki isti- kifayet edebiliyor. i~te za,·a llı, e-

r e t e d e C e Fakat bunların taşıdığı bombalar, 1 nundakl Fransız heyeti reisliğine nan ~t'a_Iannın çekildikleri geri ı kazanmaktı. Büyük Harpte Alman kametleri Alman tarilıinde çok gö- nıcktar Asım Baba, bugün yctı" 's 
hakiki bir yer sarsınt.ısı tevlit e- tayin edilecek ve bu suretle işbir- mevzilerın_ neresi olduğu ifşa edil- !ar Şimal denizinde kapalı kalına- rüLir. 4000 sene içinde Almanlar b"'J yaşında, km·\'el ve kudrcfriz: 

l• k G kt' :ı:emektedır. Vaziyetin ü~itsiz de- nın acısını çok çektiler. t.orveç daha doğrusu Cermenler toparlak hasta bir halde, hayatının sonunu 
ıvıa CDZİC king roen• dece ır. !iği tesri edilmiş olacaktır. ğilse de, vahim olduğu Ingilizler harekatındaki sevkülcevsi maksat hesap bu istikametlerde 470 akın sürüklemi;ve çalışıyor. O Asım Ba-

l 
. Almanlar, hava hücumlarından tarafınd d · l ekted' - ' b ki hı 1 and'ın müdafaasına iŞ ı k an a gız enmem ır. Atlas den.izine çıkış noktaları elde •aptılar. Bu seferki akın 471 inci- a ' ra neti H:ımdilcr, Ahdiler, 

• masun değildirler. A manyaya ar Macarislanda g ı d a Alın_ an r_esmı.· tebliği Larisanın etınektL Buna muvaffak oldular. F k K. Hasanlar, Bü) ük Şevkilcr, Se-

ltı• k d w • • - J d h kik" hava muharebesi henüz ( ki y · r. a at gariptir, ki şark ve ce-ra C ecegını SOY e şı a ı es enı.şıılıır) 80 kilometre ce- . . . petçi Ali Rızalar gibi, bir zaınan-
daha başlamamıştır. Bu, sür'atle maddelerinin fiatı nubunda bulunan Llmya'nın Al- 2 - Garp ıstikamelınde akınlar- nubu şarki istikametlcrınde vapı- 1 

d Ottava, 22 (A.A.) - Kanada ktir da Al 1 k . ff k lan bu 470 akında Cermen a=ıemı· ar, mey anın ve sahneni en u•ta a Am . neticelre alabilece . tb J man kıt'aları tarafından işgal edil- man ar e senya muva a en yaman \ 'e memleketi "Ülmcdr~ ı. aşvekili Mackenzie King erı- ar rı ıyor diğini bildirmı.ş· se de bunu teyit e- olmuşlar, Atlas_ sahillerine varmış- daima bozulmuş ve kendi kabının k . . " 
"•da Reisicüınhur Ruzvelt'le yap- } d- t ı f k t d ı t · · k"l · ınp gcçırmış san'atkarlarilc hir-tığı mülakattan sonra Kanadaya aponyanın or se• Budapeşte, 22 (A.A.) - .Stefa- den başka malümat '.henüz yoktur. ar; ~ a enız e eması muhafaza ıçıne çe ·ı mıye mecbur kalmıştı;. likte aşık atmış, onların kimine ııi-
dönmüş ve Ruzvell'in 10 il3. 15 Ma- nelik planı nİ•: İngiliz tebliği ise bütün cephe üze- edemiyerek t~~ Cermen top- C?rmenler 19 uncu asırda açık şekarlık, kimine sirarhk, jönprömi-
Yıs arasında Ottava'yı ziyaret et- Hükıimet tarafından neşredilen rnde geri çekilmenin muntazaman rak~arın~ çekilmışle:-dir. Yalnız dell';zl~ temasın ehemmiyet ve kıy yelik etmiş pek hatırı sa)·ıb bir 
l'lıesinin muhtemel olduğunu bil- Tokyo, 

22 
(A.A.) - HükClmet bir emirname ile yemek yağının devam ve yeni müdafaa mevzileri- g_ar e_ 

8 
. .'~arda dai~a tekrar et- metını anladılar ve denizcilikte san'at.Urdır. Vaktile gençliğinde, 

dirın· f namına beyanatta bulunnuya me- fiyatı yüzde elli nisbetinde arttı- ne yerleşmenin bitmek üzere ol- ~iklerı ~~ük bır hata vardır: Gar- sürekli devam eden kara cehalet- güzel san'atlann en canlı bir şube-
M ışkır~zie King ibu ziyaretin zun ş_ahsiyetin muavini Ko~iş~, g~- rılınıştır. doğunu bildirmiştir. Llmya'nın İn- e yap an her akında Pirene !erinden sıyrılmıya başladıla;. Bis- si olan bu mesleğe atılırken kim-

" ac ~ ,. 't . tima zetecıler toplantısında demıştır ki: gilizler tarafından tahliye edildiği d.~ğları önünde durmuşlar, Cebe- mark, klmbilir, belki de tarihte bilir, o zavallının gözünde ,.e' "o"n-

"-anada par ... nıen osunun ıç Dö' t lik ı· t bb'kin Et fry· atı da mühim miktarda art- d • b İ luttarık bog· · · d" .. ~ 
zvel

t r sene p anın a ı eme- ogru ise u takdirde ngilizler . . azına ınmeyı uşun- 470 defa hezimetle niha\.•etlenen !ünde ne bo• emeller, ne tatlı bul-

ll,,vresinde yapılmasını u e tc kk"J" " d" .. t uz uz" _ ki il d memışlerdir B f d Pi • t..k . . f Am ika De let mur şe u un umum mu uru mı ır. . mev~ eri e terkederek . u se er e rene bu şark ve cenubu şarki akınlan yalar, ne zengin ve zengin ufuklar 

'b __ lıf etmış, akat . eder . vt. Doktor Volthat riyaseti altında de otuz nishetinde indirilm;•tir. d h t d h d d iti ni 1 d .. -' l •ıe.ısi bir tari:lı tesbıt ememış ır. . . • • . ~ a- a cenup a, a a ar ve müsait a arma va ı ar "" wnıu ar. olayısile Alman . nın g t ka pırıl pınl yanıyordu. 
a . . k bulduğu takdir- bulunan 'hır Alman ıktısadı hey etil bir yere çekilmiş olacaklardır. Bu Eğer siyasi tesirlere veya zafer zanacağını ve k~ k -~ e .-
d: zıyaretınt ~- u umivalisinin 26 Nisanda Tokyoya gelecektir. Bu Yağma ve iştaha mevkiin neresi olabileceğini kat- taşkınlığına kapılmıyarak aynı hız ni söylüyordu şa~ ;baay Al ecer- Halbuki ,ımdi Asım Baba~·a iane 
k R~vel~, ngılı~ uı; . et bir ı hey' etin uzun zaman Japonyada iyetle söylemek mümkün değildir. la İs~anyayı . çiğneyin pebelütta-ı bu 471 inci akıni3c~nd t k manh a~ toplanıyor. •Yeni Adam, ınccıuua-
kona~~na ınecekt~. u zıyar kalınası me'mul ise de bu daimi (Baş tarafı 2 nci sayfada) Ancak. iki_ih_limal h_at_ıra gelebilir.: rık'a ınsele.rdı, b_ugün_ Ingil_tereye zimete uğramıyacakl. ara .'.'..?.rar e sının bayırseven, kadir kıymet bi-ac .. ktır h • b ı y At t k t k k ı ti d uu len sahibi Baltacıog"lu İsmail Hak-

, gun surece • . . mahiyette olmıyaca.ktır. ~kaye el~ştir .• O zama~. n_ söz er a ına ıs ı ame mı kapamak ü- arşı sev u ceyşı vazıye erı aha .. 
Ottawa, 22 (A.A.) - Bırleşık A- S vyet Rusyada dınlenınedı ve akıbet Noyyı mua- zere Termııpil geçidi ile Korent üstün olacaktı. Cebe1üttarık'a ha- Bızıın kanaatimize göre İngilte- kı Ankara caddesindeki idareha·ı~. llıerikaya yaptığı ziyaretten avdet O hcdesine müncer oldu. Bugün de körfezi arasında bir hat yapmışlar- kim olmakla, İngilterenin Akdeniz reyi mağlup etmenin sırrı, ne Mal- sinct.. açmış oldnğu bir defterle hı 

"den Mackenzie King dün gazete- zelzele oJdu ayni şekilde Londra nasihatlerine d-r, yahut yine Term{)pil ile Arta daman Atlas damarile birleştiği tada, ne Süveyşte ve ne de Bal- emektar artiste para topluyor. «·-
Ciler toplantısında demiştir ki: Moskova, 

22 
(A.A.) _ .stefani»: batta Dob~uca ilhakını Brilanya- körfezi arasında dağlık arazide bir n{)ktad:a kesilecek ve tl'mitburnu kanlardadır. Hele Küçük As •ada ni Adam mecmuasının bu ha~·ırlı 

liyde Parkta Ruzveltle beraber Ort Asyanın iki Sovyet cümhu- nın da pcşın olarak tanımak sure- cPohe tutmuslardır. Sağ cenahtan yolunu da tamaınile kontrolü al-ı hiç de"ild ' B ) .. işille biitün san'atsevenl~rim;,;n lleşrettiğimiz deklerasyonun baş- . t' a azisinde geçen pazar günü 1 tile yaptığı cemileye rağmen yine çekilen İngiliz ve Yunan 'kuvvetle_ tında bulunduracak, Atlas deni- t kt g ır. . unun sırn Cebelut- azdan, ~ktan iştirak edeceklerine lıca hedefi harbi kazanmak için ':~~ ıt;r elzelel~r olmuştur. zeı- kabarmış olan ihtiras ve iştihaya rinin Arnavutluktan çekilen Y'll- zinde mevkii daha kuvvetli kala- an a ve B:ıtanya adasındadır. •üphemiz olmamak!& beraber. ııöndah~ esaslı', dah aseri bir yardı~ !~le~ b:~assa merkez üstü ~ar~ uyul~u. ~~·-~ ~-oris, ~~~~5ı ~erdi- nan kıt'alarile irtibatı muhafaza caktı. Cebc}üttarık kesilince, Mal- , Almanya harbı kazan mı. ve sulh lümüz i•tiyor ki bu ihtiyar ve has-teının etmek üzere Birleşik Amerı t k ında Stalinabad'ın şımali nand ın, ızı ustunde yıırumeyı ter- etmeleri icap edeceğine göre, rkin- ta ve Süveyş kanalı İngilterevi is- masasında arzularını kabul ettir- ta san'atkar menfaatine yazlık bah-k roın a as B lk 
1 

kd · 'ht· ı d h · d • • nfi çelerin birinde ortaoyunlu. mcd-
a ve Kanadanın seferber edilme- b" . d bulunmaktadır. Bu ka- cib etti. Komşu, a an ı, ır as cı r ıma a a zıya e varittir. tila bakımından me hiç bir "ol l ıniş gibi bir taraftan Avrupa ha- d hl s·d. gar ısın e . .

11 
• - · frak tt' 1 ~ ı, monoloğlu, komedili, çalgılı 

ı ır. Mü:efiklerin harp gayretine sabada birkaç bina yıkılmışttr. bır mı etın yagmasm~ •Ş ı .... e ı. * oynıyamaz ardı. Britanya adaları ritasını kendı gayelerine göre yeni hır de ınüsamC'l'e edilsin! 

Aınerik 
1 

b' ı'stckle var- Hesap puslosının tedıye gunu ge • • b t . . 

d 

anın nası ır , _ N" . lı d . . b"l ~ P"' aş an çızıyor, bi; taraftan da za-

ırn etmekte ld - " en bir =- . lir çJ>tarsa oyyı mua e esını 1 r y Ak SARA y s· d ktiınse vaziyetioni~~~:~kı!o;örmek Jar edilmi~ olduğunu söylemış ve aratacak bir misak .ı.~ına imza!• arın şam ınemasın a ferden emin olarak muhtelif isti-

Oaman Cemal KavS?•lı 

TEŞEKKÜR en ke d' . 

1 

1 demiştir kı: rını atmak Bulgar hukumet mı• \ kametlerde harbe devam ediyor. 
~ackn ı~ a amK. az. Aın 'k ın Harbin başından beri Groenlada rahbaslarının o zaman için en acı\ Sehhar Jönprömiycr l\IBLVYN DOUGLAS'm · 19 uncu asır Almanyasının hüku-

" enzıe ıng erı an dik İ l "ndada ol- "f · ı kt i '>toenı d'd "daf .. 
1 

. kur-ı ehemmiyet ver · sa .. lı bir vazı elen o aca ır. Giizel LOU SE PLATT ile beraber yaratılan ve mali bir met reisi Bismark ile Erkanı har-lıı an a m'U aa us erı • . . Groenlandın da muda- K li ı dası kararına varan müzakereler- dugu g1bı d istirak edecektir. HH••·•;., 5ii'r~ü BARAN Skandal'm dedikoduları arasmda şayallı hayret biye reisi Moltke arasında siyaset' ıymet. va demiz Ba):an Fıtnat 
en R:anadanın tamamile haber- faasına Kana a • g ; \'e harp hed fi . . Orbayın aramızdan ebedı avrılma-7 • bir aşk macerasını tasvir eden e erını seçmek bakı- sı dolayısile bizzat cenaze~·e gel-

SoNll 5 seAneninMen muauzzam fsilıni, ilk Türe" kçe ORenkll ~n;:r)UFilm. n s R . B -R A o a M mınddan mükemmel bir anlaşma rnek ve yazı ile taziyede buİunmak ~ ~ 1 1 ı•ar ı. Fakat bugünkü Almanyada surelile gösterdikleri lütuf ve ne-
(Hitler) in harp işlerinde bile er- zakelten dolayı sayın Vali, muı·az-

( KAORAMAN FEDAİ ) kanı harbiye reisi mareşal Keitel- zaf ve emekli general ve subaylar-

ı P E K 
. d b'. "'k muvaffakıyetlerle devam ediyor. den ağır bastığı muhakkaktır. ı~. akraba ve dostlarımıza sonsu:ı; Sınemasın a U)" Büyük ve hareketli filmini göreceksiniz- şükranlarımızı arzedcriz. Cebelüttarık'a niçin inmediğini 

Seanslar: 1.45 • 4 • US - 8·45 de __ ""' sorsak mareşal Keitel ihtimal bir 
Kerimesi Naciye ORbay 

akrabası Yaşar Oya 
~---~-·••••••••••• ..--- tek kelime ile cevap verecektir: 

ra meselesinin bidayetinden beri ı ecnebiyeye ınüsait bullın:madık- şedit <bir cereyan husule geldi. S~yaset. Balkanlara niçin iruldiği-
,..._Büyük tarihi roman: 79 ""\ biriken yalnış politikamızın ceza- !arı... sa ile birleşerek mzü- eda ü Tn,öi nı sorsak vereceği cevap yine esi- Muallimlerin kongresi 

l S 1 A 
. N ı} Ö} 1 Ür j}dÜ? 1 sını çekmiye mecbur oluyord~k. ~~ cevap ü?. de~leti sini:'lendir- Çünkü Rusyanın, İngilte:-e ve yaset• tir. U tan zız aS ~ .J ingilizler evvelce Yunanıstan ıs- miştı. Bunun uzerıne, Avusturya- Fransa ile birleşerek Babıaliyi Tarih boyunca Almanyanın bü- İstanbul Öğretmenleri Yardım 

_____________ ., ·M Sanıi Karayel- ı tikliilini kabul etmiyorlar gibi gö- nın Devleti Aliyeyi muhafaza ve tehdit etmesi tstanbulu ayaklan· 1.. f Cemiyetinden: "azan· · . h' tm k h . un zaa ı, açık denizle do"rudan Ce · ı· · lı 1 • B ğdanda bulunan •Ükmü.şlerdı. ımaye e e ususundakı kud- dırmıslı. Sultan Mahmut, kat'iyen doğr t 1 6 mıye ımızin 1941 yılı kongre-
l' e_e, bektaşi ocağmın kökünden! !isen. Efla~ v~ ~- ılen kaldırıi-1 İngilizler, Rusların eiini Yunan- reti azaldı. İngiltere, Rusya, Fran- üç devletle müzakereye yanaşm.ı- uya eması {) mamast idi; Bis- si 26 Nisan 1941 Cumartesi günii 
h(k olması, Avrupalıların ve bil - asakırı rsıamıye_k:.~ azaltılmıştı) lıların üzerinden çekerek yalnız 1 

sa birleştiler... yordu. Avusturyaya bağlanmış bu mark ve Moltke bu zaafı gidere- saat 15 le Eminönü ıtalkel'i salo-'t!ıassa, Masonların harekatile Os - 'mak (evv.elce m~t a ~esınin mün- kendilerini hakim kıldıkları ve Yu (M. 1827) senesi temmuzunun lunuypordu. memışlerd;. Bugünkü Almanya nunda yapılacaktır. Arkadaşların 
t t•tılı hükümetine yeni nizam ve- rabian Bukre_ş ak na . . metruk 

1
1 nanlıları, Jfoslarıo kendilerine yar altısıııda Londrada bir muahede Fransa ve Norveç garp sahillerin- teşrifleri rica olunur. ı ın k t muza ere ıçın · · · · · Nihayet üç devlet harp gemileri, d çık §ına eh gakyreti Rusyayı başlı ba - de

1 

reca ı0_nzıakeratın tekrarı zımnın· , dım edemeyip yalnedız başına bı- aktoldun
1
du. 0Ingılkızlerk mühim rol Osmanlı ve Mısır donanmaları a- e a denizle temas ekle edebil-, _ ~ 

ll are ete sevketmışti. o an m .. dermek devle- rakıldıklarını hazm emeyip a-
1 
oyna ı a»... ı·a ·te ada: Avrupa di. Fakat muhafaza etmesi çok ZAYİ - Askerlik rlurumwmı göste-

le us çarı. Aleksandrın yerine ge- d.a _murahhaslar g~;uğunu ve ce- Ieyhtar bulundukları . bir sırad.a . Y_unanistan isyan_~ al.~yhindc iken ley hine geçmiye ka~ar verdiler. ve şüphelidir. Zira Almanya bu ka- =. nufus h_ilviyet c~danımı 934 se
di. 

11 
Çar Nikolii, Deli Petronun ka- tının matlubu od t" muktezayi Yunan'istanın istikliılını vadctmış bırdenbıre lehe dondu. Ve Osman- Navaıınde bulunan Osmanlı ve zançla doymadı, cenup ve cenubu ~es;::.,;~ :ı,.:~!::"~=a~,:ri-deın vasiyetnamesini takıbe şid- vabını _alarak .a' e ı~ itti.• bulunuyordu. 1 lı. hükumetini tazyikabaşladıl{)r. 1 Mısır. don~nması kumandanı_ ~ı- şarki istikametlerinde de yayıl- alabilmelt için ismini hatırlayamad~: 

ııı·'.le karar verdi. Devleti aliye memurıyetımdır .der'. g ko!'ktuk- Yunanlılar, şimdi İngilizlere bağ Ultimatom mahiyetinde olarak sırlı .Ibrahım paşaya keyfıycti bıl- mak yolunu tuttu. Harp Hitle~in tım bir gazete ile keyfiyeti l!1n ederek 
~şkül _vaziyette idi. Nihaye~ devltt~ 3l~;~rman mü- lanmıştılar... Ruslara. ku{ür savu~ 'ı Londra ;n~kavele~~ni Yunanlılara j d:irdıler: . . .. ile mareşal Keit>·lin kontrol ve ira- zayiind~ nüfus cüzdanı aldığını ve 
, arıhı Cevdet şöyle yazıyor: .. ııı_rının ~umles ~adı. Anadolu ta- ruyorlardı. .Fnkat, .T~rk askerle:ı =~ Babıalıy: _ıeblıg ettıler . Babı- , !,brahım paşa, yınnı gun kad~r delerinden kurtulmuştur. Cermen ~~·~• ~z:""'ın hükmü olma-

k ltusya maslahatgüzarı Mılı· 1 ·ı - kalemesınde ugr kaleleri- bu sırada Mısolonkıyı alarak ılcr- alı, daha hala Avusturyadan me- mutarekc. etmış, İ~tanbuldan talı- mukadderatı, Almanları şarka ve n:ı,ı diler;;:'." ada ıazetenlzle ill-

a·ı· avahiri şabanda (H 1241) E rafın*1 Sohuın ve Anapda aada ledi"'r Mora asilerini sürecek 1 det umuvordu. mat beklıyordu. Yırmi gün içinde b k. d ğr •:r · ak! Bun an ın "' ... • .. . • .. cenu u şar ıye o u sürükleıniş-
nı ·· e gelip Bükreş ahtnamesi hiJi<- ni Ruslar_a b_ır ı. • !ardan geç- serasker Reşit paşa kumandasında. Yunanlılar. tebliği bakul etliler. Nava~ın agzına gelen uçler donan- tir. 471 inci akın şimdi Yunan top
lı;Uııoe Sırpların nail oldukları im- Rus gemılcrı~~ bo;~~ Eflak ve Atinayı zaptctmişlerdi. J Babıali mukaveleyi kabul etmedi- ı ması İbrahim paşaya Yunanistan- raklarında Akdenize doğru yol aç· 
ttıea~~rı icra, saniyen imtiyazatı mek serbestıs~ ve';,'nndan Voyvo- Fakat, ecnebi müdahalesi Babı- ği takdi:de on b<'ş gün ı·cya bir dan çekilmesini teklif ettiler. Ce· ınıya çalışmaktadır. Tarih teker
bij z .. urenin şekil ve teferruatını Buğdanda a.h~h ~ bui etti. Sırbi- aliyi mütemadiyen tazyik etmekte ay içinde silah ku\·\•etıle halle<i.e- ı· vap alamayınca ateş ede k do rürden ibarettir de~ler, bu doğru 

cldMtjn ~den Derbeder 
oğullanndsn llH doğumlu 

'aıı~uzakere tanzim için mutebe-, daların tayının:ı,li al lamın oturma berdevamdı. Babıali, Avrupa dip- ceklerini i15n ettiler. , kt•l Eli ' .. bre na~ çıktığına göre, bu 471 inci Alman 
tel' an Dersaadete gelip Rum fet-l yede bulun,: ı:estisi gtbi ım- ıomatlarına şu kısa cevabı ver- Osmanlı hükumeti, ce\'3p ver- I ma) ~ya · ~~- ı ıki arp gemı- akını da er veya geç büyük bit' he-tıı:~~n zuhu~u mülabesesile rehin ıı:ıaları, me a"tu:::rıeobur oldu. mişti: mh·~rd". l\! eseleı·i bir al' kadar I mız u sure e mahvoldu. zimete davanacaktır. 
tİlıiıl le tevkiıf edilen Sırp genezle- tıyazat~ da kt (H. 

1243
) senesi Mo- - Zatı Şahanenin müdahaleyi salladı. Istaııbulda Rusva aleyhine (Daha var) lhsan Borıın 

llebilleri tahliye oNıımak. şa· Ve nihaye . 

M-- ' 'a eita Y...r Allan 

Dr. A. Amanuelidi 
Sirkecideiol m...,.enelıaneslıoin is
lim!AIU dol&Jısüe a;ııai sırada Mer
kez Lokantası üzerine naketınlı&tlr. 
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h · d j y I 2 3 N · Çörçil Amerika Sovyet • Yu~=~ :=~ inc~::f~a)e ugos ~v!anın ısa n (Ba~ tarafı 1 inci sayfada) manoki'~~a~~::!ıa\::~.;~!a~:~ret Ticaret Vekaleti İç Ticaret 
.:bm" ce şgal etmşlerdir. Ital~anlar, (Baş tarafı 1 ıncı sayfada) (Baş tarafı ı inci sayfada) Avam Kamarasına vereceğim yegane 
~ J d H t" t d haber. Amiral Cunninglıam kumonda- muzakerclerinin ehemmiyetini de a- Umum Mu"" du·· rıu·· g" u"' nden •• cephenin jk.i o.oktasında ordwııuza Kukla evlet 1rva ıs anın a •İradei seniyyeı1 l'erine •İradei sındaki Akdeniz muharebe filosunun zaltır gibi gözükmüştür. 
karşı jz1aç hareketinde btilunmıya Bosnayı istiyeceği zannolunmak- milliye• kaiın olunca her şey de~ dün şafak vakti Trablusgarp limanını So\-yet - japon pakiının Sovyetlcı
teşcbbüs etmişlerdir. Her iki nok- tadır. Bulgaristan ise Makedonya ğişmiştir. Çünkü miIIet kendi iş- 42 dakika bombf<rdıman ederek aynı Birliğini harbe sürüklemek isteyen ec-

. lirn 1 k. nebi siyasi mafillerinin işine gelmedi-tada da İtalJ•anların taarruz ga~- mınatakasını ilhak etmek niyetın- )erini kendi görürken, bir taç ve zamanda hem limana hem an a ı 
.; r ~ k ·k d t ğine dair Pravda'nın makalesi hakkın-~et\en· tardedı·lmiş ve bunla:r ilk dedir. tahtı degı""l,· yalnız kendini düşün- gemilere, geniş ıgi bu da ı a a ama- ll ı 

.. M mile mallım oln11yan çok ağır hasarlar da ne dilşündtiğü Hu 'den soru muş-
hareket mevzilerinden de daha ge- Başlıca ihtilaf Romanya ile a- miiştür. ika eylediğidir. •Alkışlar> filonun tay- tur. 
riye atıl~ır. İtalyan hatlarında caristan arasında zuhur et· Milli hfıkimiyl't rejiminin salta- yareleı-i, Trablusgarbe giderken beş Al Hull, japon - Sovyet paktının icabin-

1-•-t te Yu · k dan fazla ehemmiyet verilmiş olacağı kargaşalık vardı ve elimize bir miştir. Her iki mem ""'" • nat idaresinden ne kadafr üstün man asker nakliye tayyaresıni ya a-
t k 1 l d ·· d ·· " ı mütaleasını tekrar etmekle iktifa ey-miktar esi.r diişmüştür. goslavyanın Banat ıının a asını olduğunu, şu son harp içindeki lamış ar ve bwı ar an dor unu a ev-

YUNAN TEBLİGİ istemektedir. siyasetimiz kadar sarahat ve kat- !er içinde düşürmüşlerdir. cAlkışlar> lemişlir. 
r. · · tayyarelerin dolumu boş mu olduğunu 

Atina, 22 (A.A.) - Yunan ordu- ROMA KARADAuI ISTIYOR iyetle gföterecek bir delil buluna- daha öğı·enmedim. Filo, ciddi tacize uğ-
larının 21 Nisan akşamı neşredilen L<>nda, 22 (A (A} Reuter: maz. Geçen Biiyük Harpte, Avru- ramamış ve biç bir gemi kaybı kayde-

Sahibi: E. İ Z Z E T, Neşriyat 

d d b Direktörü: Cevdet Karabilgin resmi teğliği: Roma ra yosun a yapılan eya- pada silah patladıktan üç buçuk ayd =i=lm=emişt=· =ir=·-----------------;:-------
Kuvvetleriınizin yeni mukave- nata bakılırsa İtalya Karadağ top- sonra, bizim için en fena şartlar G k J s ı·}" 

met mevzilerine çekilmesi h~e- raklarına da göz dikmiştir. Bu be- altında, kış başlarken hemen he- ayrimen U atış anı 
ketleri tam bir muvaffakıyetle ba- yanattn Karadağın Musolini bir men silahsız ve cephanesiz, o bii- f 
ıarılmıştır. mesaj yollıyarak Karadağın Faşist yük badireye sürüklenmiştik. Mil- stanbul Emniyet Sandığı Müdürlüğünden 

Kahire, 22 (A.A.) - İngiliz kuv- imparatorluğundaki tarihi ve meş- !etin değil; hatta hükıimetin reyi Remzinin 290/6209 hesap oN. sile Sandığımızdan aldığı (540) llraya 
vetleri tebliği: ru mevkiini almayı talep ettiği alınmadan, sırf müttefiklerimiz AI- karşı birinci derecede ipotek eqlp vadesinde borcunu wrmediğinden hakkında 

Yunanistanda: İmparatorluk bildirilmiştir. manya ile Avustnrya • Macarista· yapılan takip üzerine 3202 No. lu kanunun 46 cı maddesin)ıı matufu 40 cı mad 
kuvvetleri şimdi Llınyanın cenu- KRAL BORİS H1TLERLE na hizmet maksadile harice ve da· desine göre satılması icabeden. Beyoğluı;ıda Bedreddin mahallesinin eski. Ye-
bunda bulunan müdafaa mevzile- GÖRÜŞMİYE GİTTİ hile karşı bl-r baskın şeklinde mü- nlyol Yeniçüriiklük caddesinde eski 19 yeni 17 en yeni 9 No. lu kiirgir evın ta 

1 d te ") 1 · t• k • ·ı · t'k H ımamı bir buçuk ay müddetle açık arttırmaya kon1nu§tur. Satış tapu sıcıl kaydı-
rini tutmuş ar ır. Ankara, 22 F(Radyo gaze sı - •ade.e."~ ı~ ~ra ct~m.mış ı - . ar- na göre yapılmaktadır. Arttırmaya girmek isteyen (163) lira pey akçesi. ve~ecek 

YENİ MODAFAA HATTI Bulgaristan Makedonyanın bir kıs be gırışımızın şekb, adeta mıllete lir. Milli hankalarımızqan birinirı teminat mektobuda kabul olunur. BirikmiJ bü 
Londra, 22 (A.A) - Reuter ajan- mını ve Garbi trakyayı işgal et· karşı bir suika't ve ihanet teşkil Lün vergilerle belediye re•lmlerl ve vakıf icares; ve taviz bedeli ve deUiılıye 

ıımm Yunan cephesindeki muha- mlştir. Fakat Bulgaristanın bu" etmişti. Milletin Meclisinin :reyi rusumu borçluya aittir. Arttırma şartnamesi 24/4/941 tMibinden itibaren tet 
biri bildiriyar: nunla iktifa etmediğive Bulgaris- sorulmadan, muvafakati alınma- kil< etmek isteyenlere Sandık Hukuk İşleri servisinde açık b.uıundurulacaktrr. 
Şimdi kısaltılmış bulunan yeni tanın Alman üssü iddiasına muva- J dan Vükela Hey'etlnde karar ve- Tapu sicil kaydı ve salr lüzumlu malümatta şartnamede, takıp dosyasında var 

lngi!iz müdafaa hattını dolaştım. fakatine mükafat olarak bazı şey- ı rilmeden bir Alman amirali, Ber- dır, Arttırmaya girmiş olanlar. bunları tetkik ederek satılığa ç~anlan gayrl 
Bu hat batta sonunda tesis edil- ler daha istediği haber verilmek· linden aldığı emir üzerine birka~ menkul hakkında ber şeyi öğrenmiş ad ve telfil<ki olunur. Bırıncı arrtrrma 

·· k ti ·ı de Jeti har 16/6/941 tarihine müsadil Pazartesi Cağaloğlunda kAın Sandığımızda saat 10 iniş olup dağbk arazideki hakim tedir. Geç~n gün Bulgar Kralı nazırın muşare e ı e. . v • dan ı2 ye kadar yapılacaktır. Muvakkat ihale yapılabilmesi için tekli1 edilecek 
ınevkileri ihtiva etmektedir. İngi- Boris ile Hıtler arasında vukubu· be sokmuştu. O harbe ıştirake '?ec- bedelin tercihan alınması icabeden gayrimenkul mükellefiyetile Sandık ala
liz kumandanları düşnaru burada lan mülakatta Bulgar taleple~iniıı bor olsak dahi girişimizin şeklı ve cağını tamamen geçmiş olması şarttır. Aksi takdirde son arttıranın taahhüdü 
tutabileceklerini ümit ediyorlar. ki Kral Borisin tekrar Almanyaya zamanı, asla milli siyasete uygun 'baki kalmak ı;artile 1/7/941 tarihine müsadif Salı günü aynı mahalde ve ay. 
Almanlar, içleı:-inde Avustralya ve gittiği haber verilmektedir. değildl nı aaatte son arttırması yapılacaktrr. Bu arttırmada gayri menkul en çok art-
Yeni Zelanda kıt'alan da bulunan KRAL PİYERİN MESAJI Bu defa ise devlet, ytbde yüz tıranın üstünde bırakılacaktır. Haklan tapu sicillerile sabit olmıyan alak.adar-
lmparatorluk kuvvetlerinin çok Londra, 22 (A.A.) - Reuter ajansı- bir milli siyaset takip etmektedir. ıar ve irtifak hakkı sahiplerinin bu haklannı ve hususile faiz ve masarife dair 
fiddetli bir mukavemet gösterdik- nın orta§arkta bir yerdeki hususi mll· Harp karşısındaki karar ve pren- iddialannı illin ta•ihinden itibaren yirmi gün içinde evrakı mUsbitelerile be
lerinden pek haklı olarak bahset- hablrinden: sipimiz şudur: Yurdumuza, htik- raber dairemize bildirmeleri l&.ıındır. Bu suretle haklannı bildirmemiş olan-
mektedı.rler. Almanlar Yunanis- Haber alındığına göre Y~J!Qslavya ı• . . h"·k·· nJ k hakl !arla haklan tapu sicillerile sabit olmıyanlar satıı bedelinin paylaımasından 

Kralı ikinci Pı;yer Yugoslavyadan ay- ııhmıze, ti anıra ı arımıza . k Iırl Dah faz.la maHimat almak isteyenler 40/1402 dosya No. sile 
landa çok büyük llısan zayiatı ve- nldığı günü millete hitaben bir beyan- ve m.illi menfaatlerimize tecavüz hariç a ar. a . 
rerek ilerliyebilmektedirler. name neşrederek mernelekete muzaffe· edilmedikçe sulhe taraftanz; fakat Sandığımız hukuk işleri servisine müracaat etmelen lüzumu illin olunur. 
ATİNA MUHAREBESİNDE 22 rane döneceği güne kadar mücadeleye bunlara bir tecavüz vaki olunıa, D İ K K A T 

ALMAN TA yy ARESİ devam edeceğini temin eylemiştir. Kral EmniJ'et Sandığı: Sandıktan alınan gayri menkulü ipotek göstermek iste-diyor ki: hiç gözümüzü kırpmadan harbede-
DÜŞÜRÜLDÜ Üstün düşman kuvvetleri karşısında riz. Avrupa harbi, 20 nci ayını bi- yenlere muhamminlerimizin koymuş olduğu kıymetin %40 nı tecavüz etmemek 

Londra, 22 (AA.) - Dün Atina miill topraklarımızı vakıa terketmeğe tirmek üzeredir. Biz yüzde yüz üzere ihale bedelinin yarısına kadar borç vermek suretile kolaylık göstermek-
mıntakası üzerinde cereyan eden mecbur oluyorum. Fakat mücadeleyi milll olan bu siyasetimizde dürüst! :ed=ir:.:·---------'(-31_8_8 __________________ _ 
hava muharebeleri hakkında şim- bırakmak niyetinde değilim ... Ba_yrağı- ve azimklir bir şekilde 20 aydan- Onunla beraber milli hakimiyeti 

,,. mızın şerefi kurtanlmlştır. Buyuk ec-
di alınan daha geniş malumattan dadımı kendime örnek alarak Yugos- beri devam ediyoruz. Bu karar ve te>is eden büyük Milli Şefimiz İs- Almanlar 
anlaşıldığına göre, en aşağı 22 düş- ıav bayrağını en son neiesime kadar prensipimiıden ayrılmadan ayni met İnönünün kudretli elinde yük. 
man tayyaresi düşürülmüştür. Bun yüksek tutacağım. yolda yürümek azmindeyiz. selen bayrağın altında ölıniye and 

(baş tara{ı 1 inci sayfada) 

hududunda bulunan İrak Tü:rkiye
nin emniyetini tehdid edebilecek 
vaziyettedir. İngiliz kıtalarının İ
rak'a gönderilmesi ile Raşid Elcey
liini'nin İngiltereye sadakat temi
natı vermesi ·Türklerin duyabile
cekleri endişeleri hiç şüphesiz tah
fif etmiştir. Almanlann Türkiyeye 
karşı çevirmekte oldukları manev
raları ve savurdukları tehdidleri 

lann yirmisi İngiliz avcı tayyare- Kral, vahim anlarda krallıklarını ~nrnin !Wlli Hakimiyet Bayra-
le i ikisi de dafi topları tarafın- müdafaa etmiş olan Sırp, Hırvat ve içmiş bulunııyoruz. Su büyük ve 

r' . . . Slovenlere teşekkür etmekte ve mille- mını kutlarken, milletçe kat'i ka- şerefli milll mukaddesatımızı, bü-
dan imha edılmiştır. tin meşrıı mümessillerinin teslim oldu- ranmrz bu kadar kan ve can baha- t""n varlığımızla müdafaaya hazır 

ğu söyleni!memesi için kralın ve hü- sına elde edilmiş olan •milli haki- 'ı " . . 
Yunanı•stan Han'cı'ye kümetin Yuogslavyadan ayrı)mt; ol- • • • • k d .. d f oldugıımuzu bır daha tekrarlamak-

'"ıyetımızı sonuna a ar mu a aa . 
Juğunu beyan eylemektedir. . . h f d k" 1 • .. ald 

1 
tan sonsuz hır zevk duyuyonız. 

N ·çın er e ~ ur ıgı goze ırmış• . . ·ıı a Z ı r 1 I ki ., k f. k tr f Allahın ve ınsanlığın hır mı ete en "ma ır. vu a ı arar1n e a ın· . . ... . . 
(Baş tarafı 1 inci sayfada) 

Y mi Başvekil, orduya ve mllle
te hitaben radyoda iradettiği bir 
nutukta bilhassa şöyle demiştir: 

•Majeste Kralın bugün bana re
isliğini t~vdi ettiğihükfunet, tered
düt etmeden memleket i§lerinin 
ldarsini üstüne almıştır. 

Milli birliği temsil eden, hükü· 
met, ilk düşüncesini harbin şerefli 
ölülerine tevcih etmiştir. Onlar 
ltanlarile geri kalanların şeref ve 
hüriyetini temin etmişler ve vata
nın şerefini korumuşlar, müstak
bel nesiller için parlak bir misal 
ol:muşlardır.• 

Mücadelenin müşkilatından ve 

haklı davanm kazanılacağından 
bahseden Tsuderos, şöyle demiş
tir: 

•Yunanistan dostluklarına ve 
itilaflarına daima sadık kalacaktır. 
İnsan takatinin fevkinde :fedakar
lıklarla insanlığa şimdiye ·kadar 
yapılan büyün hizmetlerin en bü· 

Y'Unanlılar cesur olunuz. Cesa
reti kırılan ve mücadeleyi yanda 
da bırakan milletleroin ıstırabını 
diişününüz. 

Yunanistanda hiç kimse cesareti 
elden bırakmıyacaktır. Böyle liir 
hareketi sağ olan ve ölen kahra
ımanlanm'ız afietmiyecekdir.• 

Müellifi: İRFAN DOGAN 

cHakkıdır Hakka tapan 
milletimin lstiklA!.> 

Binlerce ağızdan çıkan uzwı bir 
oistiklıil. kelimesini, tiz ve uzun 
bir boru sesi takip ederek, insan 
kalabalığından darlaşan sahada 
•kisler yaptıktan sonra söndü; son· 
ra da kalın ve sert bir ses binlerce 
hey kele hafif bir hareket hali ver
di: 

- Tüfek çıkar! •• 
Gergin ve geniş omm:lerdan bir 

lahzada yere indirilen tüfeklerin 
husule getirdiği tatlı bir kayış hı
fırtısı henüz sönmeden; ikinci bir 
komuta, binlerce gergin ayağa ha· 
lif bir hareket emrJ verdi: 

- Rahat! •• 

En hassas bir makineden daha 

lngiliz filosu ~a, yekpare bir granit kütlesi ha- büyük nimeti olan mılli hakımıye
''nde duruyoruz. Ebedi Şef Ata- timizi korumak için yüreklerimiz (Baı tır::, 1 inci sayfada) 

Dün sabah şafakla beraber Trab 
lusgarbın denizden bombardıma

nına ait şimdi daha mufassal ma
\funat alınmıştır. Donanma tara· 
fından yapılan bombardımana İn
giliz hava kuvvetle~i ve donanma· 
ya mensup tayyareler de iştirak 

etmiştir. Akdeniz filosunun ağır 

harp gemileri saat beşte bombar
dımana başlamışlardır. 375 mili
metrelik obüslerle daha ufak çap· 
ta obüslerin liman ve liman tesi· 
satı üzerine yağdırılması 40 daki
ka sürmüştür. Deniz ve hava bom
bardımanının hedefi tozu dumana 
boğması dolayısile elde edilen ne
cenin tayini güç olmuşsa da altı 

nakliye ve iaşe gemisile bir torpi
d<> muhribine isabetler vaki oldu
ğu görülmüştür. Karada petrol 
depo.ru etrafında bir infiiak vuku· 
bulmuş ve ·büyük bir yangın çık
mıştır. Demiryolu garı yakılmış
tır. İspany<>l rıhtımı ile deniz u
mumi karargahına, elektrik santra 
!ine ve askeri bir depoya da isa
betler vaki olduğu gölümüştür. 
Düşma sahil bataryalannın az 
Ç<Jk mukavemetile karşılaşmışsa 

da bu mukavemet müessir olama
mıştı=. 

Edebi Roman: 1 

•iirkün aziz hittrasına ve bize hı- tam ve bütün bir imanla çarpıyor. daha zi.vade teksif etmeleri ihtima-
•aktığ• mukaddes emanete sadılm:. idin li vardır. -----------
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Kulekapı Maliye şubesi mükelleflerinden Yukarıda adı ve işi ve ticacaretgah adtesleri yazılı şah.ıs1ar ter

ki ticaretle yeni adreslerini bildirmemiş ve tebellO.ğa selfthiYetli bir kimse göstermemiş ve yapılan araştırmada 
da bulunamamış olduklarından hizalarında gösterilen yıllara alt kazanç, Buhran vergilerini ve zamlarını havi ih
barname, temyiz ve tetkik itiraz komisyonu kararlarının bizzat kendilerine tebliği mümkün olamamıştır. 

Kek.fiyet 3692 sayılı kanunun 10/11 ci maddelerine tevfikan tebliğ yerine geçmek üzere llAn olunur. (3168) 

·~~--~--------------~~-----~---~------~---
sıcağı karşısında gevşemiyen çelik Allah bu milleti daha çok mes'ul 1 
adıınlarile resmigeçide hazırlanı- etsin .• 
yor. Her taraf sanki bir cehennem Sonra da kimbilir, ekhna hangi 

1 kızgınlığı içinde .. meydanı doldu- kayıbı geliyor ki, çukurlaşan göz
ran kalabalık bir haki kütlesi bu )erinde tekrar yaşlar peyda oluyor 
sıcaklığa aldırış bile etmeden, da· ve içini çekerek uzaklaşıyor. 
ğılıyor ve resmigeçit e'nasında as- İşte; meydanı dolduran halkın 
kerin geçeceği caddeleri tutmıya yarısı eski günlerin fecaiyetini ha
hazırlanıyorlar. 1 tırlıyarak geçerken, diğer kısmı da 

Milli hakimiyet 
(Baş tarafı 1 inci sayfada) 

Buradaki merasimden sonra 
bir kafile ile toplu olarak Taksim 
Cüınhuriyet abidesine gidilecek ve 
abideye bir ihtiram çelengi kona
caktır. 

muntazam bir şekilde harekete ge- Meydanın muhtelif yerlerine _şimdiye kadar işittiği İstiklal mü- Bugün ayrıca her kazada ve tek
çcn binlerce sol ayak; kızgın zemin• konmuş olan hoparlörlerden mü- cadelesinin birer şemasını kafala- mil Halkevlerinde merasi myapı
üzerinde bir anda tok bir ses çıka-! temadiyen çalan marşlar işitiliyor. nnda çizmiye uğraşıyorlar. Her- ı Iacak, Taksimde bir •çocuk balo
rarak birer adım ileri gelip durdu. Eski günlerini hatılrlıyan 45 Jikler halde onlar da ~u '.şt~ .muvaffak 

1 
SU• verilecektir. Haftanın devamı 

~o~ra da. ayni kalı.n ve sert. ses. duydukları bu milli marşlar kar- oluyorlar ~e derın brr ıtimatla .or- ; müddetince küçük yavrulara şeh
uçuncü hır komuta ıle bu genış sa- şısında Adeta sararıyorlar ve bo- duyu tem'11 eden bu asker kafıle· ı rimizin muhtelif semtlerindeki si-
hada akisler uyandırdı. günün verdiği saadetin neş'esi ile, sine bakarlarken, içlerinden de ne lard f"I 

1 
.. 

- Süngü yerine!.. umulmaz bir heyecanın tesirile tit- , t m. a a. meccanen ı m er gos-yaşarmıya yüz tutmuş gözlerile. il kt 
Sesin ağızdan çıkmasil«ı beraber, Mehmetçiğin gözlerinin içine ha· riyorlar. er ece ır. 

binlerce elin tüfek namhlanna kıyarlar. 80 yaşında kadar tahmin edilen Belediyt? reisliği tarafından muh 
doğru yükselişi bir oldu. Sonra da Birçok kimselerini muhtelif bir ihtiyar, kolundan tutup gezdir- telif semtlerde yeniden inşa ve tan 
binlerce elin kavradığı binlerce harplere hediye eden 60 lık bir ka- diği genç toruliuna alay sancağını zim olunan çocuk bacelerinden 
süngü, madeni bir şıkırtı doğura· göstererek bildiği kadar izahat ve· dördü ·bugün merasi 

1 
• 

1 
ak-

rak yerlerinden çıktı ve kızgın gü. dm ise, kendisini hiç zaptedemiyor riyor: t m e açı ac 
neşin şuaları karşısında parlıya- ve buruşuk yanaklarmdan akan iki _ Bak oğul •• bizim karnımız bu- ır. 
rak kınlarına girdi. iri damla yaşı kıkırdaklı elinin ter· nun sayesinde doyuyor. 0 bizim Niş~ntaşındaki çocuk bahçesi sa
··· ... ..• ••• ... ..• ••• ... ... ••• ••• •. . .. . sile silerken, iriyan bir Mehmetçi- b,ıır şeyimizdir. Yanından geçerken at 14 te, Harbiyedeki saat 14,30 da, 

30 Ağustosnn heyecanlı gününü ğin sırtını okşuyor. şapkanı çıkar da selam ver olur Tepebaşındaki saat 15,30 da ve 
bir kere daha hatırlatan kahraman - Varolım benim a•lanlarım .. mu?_ A.ksaraydaki de saat 17 de açıla-
ordu, ı;iındi 30 Ağustosun bu yakıo Allah sizlere uzun ömür versin.. (Daha var) caktır. 

Türkiye Cuınhuriyeti Hükümeti ile S. S. C. İ. hıikümetı arasında ak
tolunan ticaret ve seyr?~efain .m~avelenanıeıoi ~üküml_erınc t~v:fiktUİ: 
T?rkiyede c:~l~şmasına ızın verilmış ol~ ecnebi şırk~U_erındc~ S. S. C-

41 Tıcareti Harıcıye bankası bu de.fa muracaatla, salfiluyetlcn 31/12/9 
tarihinde hitam bulmak üzere bankanın İstanbul jŞUbe.si müdüı-Jüğtlııe 
S. S. C. İ. tebaasından jukof Dimiiri Pavloviç'in ve ba~ muhasibHğe de 
S. S. C. İ. tebaasından Fetissov Aleksandre Ermolaevlç'in tayin edildiilinl 
bildirıni~ ve lAzım gelen vesaiki vermiştir. 

Keyliyet tetkik edilerek kanuni İıükümlere uygun gör;Plmtiş oınıal<· 
la nan olunur. 10 Şubat 941 • 

Müzeyyel Beyanname 
Türkiye Cumhuriyeti hilkümeli ile S. S. C. İ. hükQmetl arasında .ı<

tolunan Ticaret ve Seyrisefain mukavelenamesi hükümlerine tevfik~ 
Türkiyede çalışmasına izin verilmiş olan ecnebi &irketlerin~en S. S. C~ 
Ticareti hariciye Bankası bu defa müracaatla, bankanın Istnbul ~ub 
Müdürlüğüne S. S. C. i. tebaasından jukof Dimitrl Pavlovıç·ı ve l>aş ırıu· 
hasibliğe de S. S. C. İ. tebaasından Fetissov Aleksandre Ermolaeviç'1 ta'" 
yin ettiğini bildirmiş ve aşağıdaki selfihiyetleri vermiştir, 

ı - Heı· türlü emirleri icra, ve sair hesabat üzerine para1ar abZ 11e 
hıfz etmek maksadile her türlü kıymetli evrakı kabul etmek, 

2 - Devlet kredi milessesatile hususi· müessesata hesabı cari üzeri'" 
ne paralar tevdi ve hıfz edilmek maksadile her tilrlil kıymetli evrakı itıı. 
ve bwıları istirdat ve çekler imza eylemek, 

3 - Aleluhusus senedler, kıymetli evrak, em tial ticariye ve het 
türlü emteai ticariye ve· nakliyat dokumanları ve sair evrak ile temin r 
Q..ilmi$ hususi ve muka'qCleli hesabı cariler &ekl1nde ve keza bonolarla va'" 
deli taahh1ldatın ve hesabı cıirHerin ve muhabirlere· müteallik heSabı C8'" 

rilerin iskonto edilmesi ı:;uretile banka müesseseleri nezdinde kredi te
min, bankaya ait kıymetli evrakı ve keza bankanın rehin olarak a1ıntŞ ol" 
duğu kıymetli evrak~ teahhüdleri ve her türlü kıymeUeri ve emtıııtl 
terhin ve bunları her ne veçhile olursa olsun tahlis ve lsUrdad etmek. 

4 - Demir yoUar idarelerinden ve gümrük müesseselerinden ve nak'" 
ljyat ·ve antrepo teşekküllerindm bantta namına gönderilmiş veya h~ 
edilmek üzere tevdi edilmiş her türlü emteayı alız, elevatörlerden, reftl• 
ııeratörlerden her türlü emteayı istihsal, bankanın i.§lerl için, gümrükle
ri ziyaret, emtea hakkındaki gümrük rusumunu tediye ve vergileri ıes· 
!iye, her türlü gümrük muamelAtını icra, her türlü nakliye evrakını, it"' 
saliye kaimelerlni ve kon:;ıimentoları, depo makbuzlarını, emre muhar" 
rer bonoları ve emteanın tesellümü ~iro yapmak suretile aher kimselere 
havale, emteanın bozukluğu veya eksikliği halinde evrakı ıazımenin taJ'.>. 
zimini, zararların tanzimini ve fazla olarak verllmia olan mebl~ğın iade
sini taleb makbuzların, irsaliye ka imelerinin ve konşiment-Oların zıyıd 
halinde ~ezkür evrakı ibraz etmeksizin emteanın teslimini talb ve b\I 
halde lüzumu olan teminat ve imzalan ila eylemek. 

5 - Banka için her nevi mahalleri isticar, bu maballer1e bankanın i
mellük veya inşa suretile mutasarrı:t olduğu binaları istimal ve bwılan 
car etmek, 

6 _ Bankaya ait mebani ve antrepolar ile bankanın malı olan veya'" 
hut açmış olduğu kred(lere karşı teminat olarak kendisine tevdi edil" 
miş bulunan her türlü hamule, emval ve emtiayı sigorta ve sigorta O.c-

reti.tıi tediye, sigarta şirketlerinden si&:orta evrakını ahz, ziyanların ıasfi: 
yesine iştirak ve sjgorta edilıniş olan emval ve emteayı müteallik Z8 

rarların tediyesini kabz eylemek, 
7 _ Banka namına taahhüdler icra, ve bu meyanda poliçelar kesı~e 

ve fiatlarile müddeUrini cezayı nakdilerile diğer ifırtlarını münasip go .. 
receğJ, bir surette tesbit ederek her nevi mukaveleleri akt ve ledelicSP 
onları fesh, bunk:ı tarafından taab.1üd edilmiş hususatı ifa ve ayni keY· 
fiyeti bankanın mukabil acentelerinden taleb etmek, 

8 ~ Noterler vasıtasile heı· ıürlü beyanatı tla ve bunlara mütedaif 
tasdiknameleri ahz, noterlere banka veya eşhası salise. oarr;ma prot~~ 
için po1içalar ibraz ve bunarı pro~esıolarile beraber istirdat ve kendıs 
nin tensibi veçhile noteı·lere protesto iç.in ibaraz edilen poUçaları prote5' 

tolarile beraber istirdat hakkile bu poliçalar üzerine tediye edilen ıxıe-
baliğin t~hsili seliıh.i.yetini diğer şaruslara devreylemek. 

9 - Policalar taahhüd. evrakı, mukaveıtıt ve k.ıymeUi evrak i:J= n~ 
liye ve enlval vetıı&ik.i Ux.tt.ı.ne devlr"!tcm terag e reye uıuted 
olmak üzere ba~kası namına ciro, nama mahsus veya sair kayıdları icr' 
etmek. 

10 - Alel'unıum bankanın hesabına veya '3hası salisenin ernrUe 
her türlü mebaliği, kıymetli evrakı kuponları ve kavalıni saıreyi gerelC 
mukabil akitlerle icı·a memurlarından gerek antrepolarddn \IC uınuııH~ 
yetle bankanın alacağı olan bilcüm,e mahallerden ahzü istihsal, bu n1aK' 

saUa bilcümle havalenameleri, çekle~ makbuzarı ve evrakı sairey1 ll11 ~ 
za, Banka namına posta ve tel&ra11a devr ve havale ed.ılen ta.ıısisatı 
icra. e 

11 - Posta ve telgraf dalrelennden muj:\aberatı telgrafiyeyi, adi • 
teahhüUU ve kıyıneti mukaddereli mektupları ve muhaberatı saireyi ~· 
işbu muhaberatı, ihbarnameleri Üzerine ıa'.lım gelen kuyudatın icrasileı 
eşhasi aherenin almasına seUı.hlyet..ar eylemek. . 
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12 - jufkof Dimitri Pavloviç ve Fetissov A1eksandre Ermolaevıç bi . 
cümle teahhüdnameleri ve bu meyanda poliçeleri, kontratları, her ne"1 

dökümanları, para ve kıymetli evrakın ahzına mütedair mıı.kbuzları ve 
b.er türlü evamir ile muhaberatı cadyeyi çek~ri, nakil ve depo pusula~a .. 
nnı, telgrafları, posta. ihbarnamelerı, konşimentoları ve poliçalari~e sa.J.f~ 
üzerinde yapılması l:lzım gelen gf!r ~k nama mahsus, gerek açık cıro ka 
yıtlarını .ancak banka müdüriyeti ta.rafından bu hususlarda kendilerıne 
imza salfıbiyeti verilmiş olan eşhastan biris.ile milştere.k.en imza etmeğe 
salflhiyettardır lar. 

Bunlardan mada juykof Dfmi.tri Pavloviç'e bilcümle işler ve nizaın· 
lardan dolayı brlcümle adliye dairelerile resm1 makamlar ,ve memur~ 
lara gerek nıüddei gerek müddealeyh, üçüncü gahıs ve ş~i m~~d~ 
sdatlarile mürabaat ve bunların huzurunda ayni sıfat1arla, ısbatı vuc~ı 
J.slidaht'r, beyannameler, mt:ıhtara.ar, 1tira.z lftyihalari v~ sa1r her ne. 
evrakı takdim, şahsi sikayetler icra, da.valacı ten:ı.Yiz ve tashil'I 
ve muhakemeleri iade bilcümle zarar ve muhakeme masraflarını toJeb, 
hacizler vaz ve bunla~ın fekkini ta.ep, borçlular hakkında ltlAs kararla."' 
n talep', mUz.ayeQ.elere iştirak ve malların borca multabfl bankoya dev· 
rini kabul suretle, ihbarnameler, hüla!'al:ır, iC"ra C-etv~lleri ve sair her 
nev

1

i vesik~ları istihsal, alacalılann umum! mecllslerile, iflô.s heyetlerine, 
ldrae i:Jlerfne ve tasfiye muamelelerine iştıruk, ıkame edılmiş olı!n da~ 
vaları, müdiriyetin muvafakatile sulhen intaç ve sulh mukaveleleri akdı. 
alelumuın bankanın hak ve menfaatlerini bilcümle kanuni tedbir ve va· 
sitalarla siyanet ve muhafaza. bil +ilmle adli ve idari dairelerde ikame e-; 
dilen davaların takibi içln vekiller tayin ve yukarıda tasrih edilmi§ o13Jl 
bilcümle hakları kendilerine devril terk eylemek. 

Memurlar tayin ve bunları azı. istihdam mukave1elerile sair ınlık8'" 
veleler ve itil~r akd ve hunları tadil ve fesh etmek. 

Ticaret borsalarmda bankayı temsil ve borsa azası sıfati1e ticari m\l 
ameleler yapmak iCin borsa meclis'erini ziyaret, ticaret borsaları kom.it:: 
3.z.alarının intih.ablarına iştirak ve kendisinin dahi mezkôr komiteler ··s .. 
zalığına ve sair vazifelere intihap olunmasına dair icab eden teşebbU 
Iere tevessü1 eylemek selci.hiyeti de verilmiştir. 
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Yukarıda verilmiş olan sel;lhiyetler ahkftmına tevfikan juyko! P 
mitriPavloviç ve Fetissov Aleksandre Erinolaviç ile vekillerinin kaouD 
dairesinde icra edecekleri bilcümle işler ve muameleleri müdüriyetce 
makul ve muteber ad olunup bunlar hak.kında asla itiraz edilmiyc1:ektit. 

Yukarıdaki seliıhiyetlerin müddeti 31/12/941 tarihinde hitam bııia· 
caktır. l 

Keyfjyet tetkik edilerek kanuni hllkümlere uygun görülmüş 0 • 

makla bu müzeyyel beyanname verildi. 

lstanbul Defterdarlığından 
Açık olan ücreill vazifeler için lise ve orta mektep mezunu olanlar ~ 

da ctahsile devam ed\nlerle 18 yaşını ikmal etmemi§ olanlar kabul edilrne~~ 
28/4/941 tarihine müsadif Pazartesi günü saat 14 de İstanbul ünıversı ı.ıt• 
Hukuk Fakllltesi birinci sınıf dersane sinde müsabaka imtihanı yapılacak 

·&• İmtihana girmek isteyenler, aşağı da yazılı vesikaları hamilen bir ıs;.. 
ile 25/4/941 günü saat 17 ye kadar defterdarlık sicil kalemine b!zı•l m ) 
caat ederek fotoğra!lı kabul kartı almalan illin olunur. (2873 

1 - Tahsil vesikası 

2 - Nulus tezkeresi bill ... 
3 - Hüsnü hal kAğıdı ,,Bu iki vesika imtihanı kazananlardaD 
hare alınacaktır. 
4 - Sihhat raporu. 

5 - 4,5-6 eb'adında iki fotogra1. 


