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yetı tamdır yon Hey'etinin 130 sayılı kar~ 
mucibince şeker !ıatlanna, 2/Nı -
san/1941 Çarşambadan itibaren, ld 

Son denu - hava muhme- loda ıo kuruş zam yapılın~ oldu -
bui, lngilizlerin Akdeniz ğundan badema şeker alım satı~ 
hiikimiyetle1ini hem upat, muameleleri bu zam esaslarına gır 
hem teyid etmqtİT. Ba hii- re cereyan edecektir . 
kimiyet, imparatorluğun Şeker alım satımı ile ~al e -

emniyet ve selameti /ngil- denlerle şeker imalatında iptidai 

Yugoslavyada 
Yunan irtibat 
subayları var B. ANTHONY EDEN YUNAN BAŞVEKİLİ KOltİZis tLE BS A&ADA 

ter~n • / · b k ' d veya tali madde olar ırk kullanan 
~ ın za erı a ınun an .. . pek b .. .. k b. l sınai muesseseler, mılll korunma 

uyu ır ro oyna- kanununun muaddel 31 inci mııd-
ınaktadı1. desine tevfikan, 1 Nisan Salı akşa· 

,..-·-·- mında, ticarethane, mağaza, depo, 
>'UGn: Abidin DAVER ambar, fabrika ve imaiathanele -

Eden Yugoslavya 
ile temasa geçti 

Sırplarla 
Hırvatlar 
anlaştılar 

rinde, şube, komisyoncu ve a<:enta· 
!arı nezdinde vesair yerlerde mev
cud şekerlerinin cins, miktar ve 
sikleÜerini ve bulundukları yeri 
gösterecek bir beyannameyi 2 Ni -
san Çarşamba akşamına kadar ma· 

Bertin 1 (A.A.) - Bir ajansın 
Berlin siyasi mahfillerinden öğ -
rendiğine göre İngiliz hariciye na· ı 
zırı Anthony Eaen Bclgrada mu - Yugoslavya Başvekili 
vasalat etmiştir. Kendisine gene • , --------
ral Dill'in refakat elliği ve Yugos. beyanname ne Ş ret t İ 

(Denmı 4 üncü sayfada) 

Ticaret Veklimi:ı 
Nu:mi Topçuoğlu 

lav hükumetilc temasa geçmiş bu
lunduğu tahmin edilmektedir. 

---------------------'-- - İTALYAYA KARŞI BtJYtl'K 

Mı s ı, ı n toptan satış fi atı 1 Berlin 1 T~~uz (D. N. B.): 

7 k 25 t 
• , Nevyorktan bildiriliyor: 

- graddaki muhabiri Sul:oberger, BI-
Ur U Ş San ı m 1 Nevyork Times gazetesinin Bel-

• A I I tolj'dan gönderdiği bir yazıda Yu· 
TiCARET YEK LET N N TEBLltil nanhların Ohrida ~ölünden Adri -

Ankara 1 (A.A.) _Ticaret Ve • ı ı _ Samsun ve Çarşambada /atik sahiline kadar yapılan .bir 
kiıletlndcn tebliğ olunmuştUT. dökme sarı mısırın wptan azami taarruza hazırlandı~lar~~ı b!ldır -· t ı d kil (Devamı 4 ııncu sayfada) 

29 sayılı Koordinasyon karannın sa ış ar a osu 7 kuruş 25 san -
birinci maddesiyle Ticaret Vekale- hm, bmıt ve A çak da «u - AJ A 
tine mevdu salahiyete istinaden ruştur. manya me-
memleketin başlıca istihsal ve is· 2 - Başlıca istihlak mıntakal~- •k 
lihHik bölgelerinde mısırın toptan rında .ını.sı.nn. toplan azami satış fı- n ayı pro. 
azami satış fiatları aşağıda göste.. atları,. bırıncı .f>kradn yazı~ mer - • 
rilmiş olduğu veçhile tesbit olun - kez)erın esas fıatlarına hakıKI mas- t e s t o e t t ı 
muııtur: 1 (Devamı 4 Uncü .aylada) 

HAVA HARBi 

Yunanlılar lngilizlerdün 
mühim bir nıer- EmdeniBreme
kez zaptetti ni bombaladı 

o--

Hull müsadere edi
len vapurlar hakkı 
da beyanat verdi 

Bertin, 1 (A.A.) - Yan re6DÜ 
kaynaktan tebliğ edilmiştir: 

Be.-Jin siyasi mahfillerinde öğ
renildiğine göre, Ameri<kadaki Al
man vapurlarının nıtisadereı;ıj me
selesi hakkında Alınanyanın bu
gün bir vaziyet alınası beklenebi
lir. 

Ordu, donanma ve 
kara kuvvetleri va
zif elerlni yapmıya 
hazır bulunuyor 

Yugoelırv Başvekili 
General Simovlç ltalyan kıtaatı hiç 

bir faaliyette 
bulunmuyorlar 

V~ington, 1 (A.A.) - Alman 

Almanların iki 
1 sarnıç gemisi 
bomba ile batırlldı 

Büyük Elçiliği, B<'t.-ta.ı'da demirli Ankara Radyo Gazetesi dün ak· 
bulunsn Pauhne FrideriC'h ve Por- şam Yugoslavyanın vaziyeti halt -

Londra, ı (A.A.) - Hava NezareU- to-Verglades'de dmnirli bulunan kındaki haber ve mütalealan bil-
n!n teblill: Aruca adında.ki iki Alman vapuru- dirirken ezcümle demiştir ki: 
Bombardıman ıervjsimizin bu geceki başlıca bede!lerl Bremen deniz tezııilh- nun müsaderesini Amerika Hari- •- Yeni Yugoslav hükumetinin 

ıarile Eı:nden ııanaYl bölgesi olm~. ciye Nezareti nezdinde protesto beyannamesi okunmadan Alman • 
Emdeun'de !nıiliz tayyareleri yenl etmiştir. yanın bir karar vere<:Pği şepheli • 

modelde bir !n1ilAk bombası kullanmıl· Vaşington, 1 (A.A.) _ Reuter: , dir. Yeni Yug?slav hük~metinin 
ımıır. Hava1a tırllJ'an enkaz lı:Otleleri Vaşingtonda iyi habe 1 --·'- beyannamcsını okumak ıçın Hır -
7angmlann ışıtıncıa resimler ç!zl7or. ne r a an..,.,,.. t )' d . M k' k b' . tıceler taJıripkAr görünüyordu. fillere göre, İtalyan, Alman ve Da- v: ı e~ı . ~çeha~l' ~ ı~e{~ gır{;e 

Rotterdam petrol limanı cı.ı.a lı:üc1llı: ni:marka vapurlannın müsadere s mese esının ını e eme te 
bir 1'111> tarafından bombardmwı edil- sinden 60nra, Amttik.a Birleş!~ olduğu anlaşılmaktadır. Anlaştldı-

(Denmı ' üııcii ~) Deotıınt 4 hcii ıııatlfmfa IDevamı ' üncü sayfada) 

Y u g oslavyada 

Milli Şef ve 
Türk ordusu 
lehinde 
tezahürat 
Elçiliğimiz önün
de heyecanlı bir 
nümayiş yapıldı 

Atina, 1 (A.A.) Atina radyo
Al bildiriyor: 

Gazeteler, Yuııoslav Kralı 
Piycr'la cül('ısa münasebetile 
pazar filnü yapılan ruhani a
;r\ndeıı. ııoııra Türki)'e Büyük 
Elçiıriae brp s&terllen ıiliıill
mi tezahürata işaret ediyorlar. 
Jl[alabahk bir halk kütlesi Y~ 
roslav Elçiliğine uğrad.ıktan 

ııonra Türkiye Biiyük Elçiliği
• pderek dost ve müttefik 
milleti, Reisicümhur İnönil'yü 
Ye Türk ordusunu alkışlnmış
lardır. Türkiye Büyük Elçisi 
heyecanlı tezahürat yapan 
halka teşekkür etmek için bir 
kaç defa balkonda gözükıniye 
mecbur olmuştur. 

Gın:eteler bu güzel Cezabü
rata ait resimleri neşretmiş
lerdir. 

Yugoslav Af .. .. 
man munase-
bat ı flahim ! 
A 1 m an talepleri 

reddedildi! 

Alman elçisi 
Hitlerle görüş. 
mek için B~rli
ne hareket etti 
Belırad, 1 (A.A.) Reuter ajaruı bil· 

~= 
Haber alındılına cöre Almanyanın 

Belcrad elçlsl Von Heeren dün aJ;..:ım 
Berlin'e ~et etmiftlr. Alman - "Yu 
..,.ı.v mllnuebeUcrlnlıı ka.U aalh;ı;ra 

arfrmai muhtemeldir. 
Belcradın Alman malı1illerinde be. 

yan olunduluna &öre Von Heeren Hit
lcre ııahaen lzalııatta bulunacalı: ve Hit
ler de derhal kati ll!dblrler alacaktır. Al
manların yeni Yuıoslav bükümctiyle 
yaptıkları m!ızakereler a~ağıdaki boşlı· 
ca üç taleb üzerinde cereyan et>nlştlr. 

1 - HükQmet darbesinden sonra Al· 
man mallarına yapılan zararlara karşı 

tam bir anla7ııı zlbnlyeU ri!sterilmcsi 
2 - tlçlü paktın alenen ve tam olarak 

tasdik n !<!)'idi ve Yugoslav ordusunun 
llerlıisl. 

Bu IOn taleplerin kati olarak reddi O.. 
z.erlne müzakerelerin kesildill ötrenil• 
mek.t.edir. Dün akşam Ahna.nların Yu· 
C06l&VJ'&;J'B bir ültimatom vermek üzere 

Devamı 4 üncü sayfada 

Kasa kırmak suı-etile 
çalınan 2 500 lira 

bir Kasayı odabaşının karısile 
kahveci ve karısının kırdığı an
laşıldı .•. Dört kişi tevkif edildi 
On gün evvel Tahtakalede Me--1.kınılµak içerisinden 2500 lira > 
~ hıuunda Mizrahi biraderlerin lımnı§tır. Şüphe üzerine hanın ~a-
38 numara& yazıhanele-inde kasa (DevaJ111 • tıncü sayfada) 

$$ .... 4. . . . .. •• 

GÜNÜN TENKiTLERi 

Sıra Almanyanın l 
Yazan: Selimi luet Seti• 

Almanya 8ııir lıubine yakalm
_,tır. 
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(0~~ ~~vl~_vi~ik_~~d-~r'? l,~r;g~~~j 
Celfileddini Rumi Kimdir? M~11aokaya - lst.anbul Borsa.sı or·ı·n l'azan: 

Muamm~ n•n anahtarı 

verilen ziyafet GARAJLAR- Prol. H. Şükrü Baban .. 
yazan: ZIYA ŞAKİR Japonya Hariciye Nazırı !\fal.su- iiS) r<ms Pol bükwnetın1• 

oka Üçlü Paki ortaklarile yeai pa- IF"' Üçlü Pakta iltihak wıza· 
- 42 - zarlıklarda bulunmak üzere t8 l'i JI 9 ı A ı d suıı koyduktan l>İ"r kaÇ 

Yine menakibnamclerdeu - • nıalıimata nazaran, (lfozrel.i Şems) Tolcyodan kalkıp Avrupanı.n. göbe- ı' .1 e r a s ı m e - ç 1 ı Mektep, hastahane, saat sonca vukua gelen b~ 
lıyoruz ki, hayatı &ılıbat ve il.fi • in ebedi gaybubetinden ~onra (Ce>- ğine geldi. Berline ayak bastığı gün mabet ve sinemalar darbesi, Kral ikinci Piyer'in tahta 
ycUe geçmiştir. Gayet az yemek nabı !Uevlana) matem elbisesi giy. Abnıuıya, Romaya gideceği gün İ- - cülusu ve, imza edilmiş olan ıııu· 
yiyip son dertte ... uyku uyuma. miş .. ve artık ömrünün sonuna ka-- talya Yugosla_v ve İngiliz silleleri· Tahvilat üzerene talep ve muamefe- yakınında olinıyacak kaveleye sadık kalınacağı bakl:~-
aına rağmen, uzun ha,.tahklaı- g<>- dar bu libası tebdil etmemiştir. le sersemlemış bulunuyordu. De· • w • • • 1 da.ki rivayetlere ve ifadelere raıı· 
p...liğine dair, hiç bir kayda tesa. Eflii.lô, Cenabı Mevfılna'nın brk mo.kratların Japon devlet adamı lerın artacagı t h.,.un edıhyor 1 Tefefon ve siperi- men Berline karşı dürüst fakıtt..,. 
<lfif edıilmemi-ştir. Vefırt.ıu rİıtaç gün başına (duhani) renkte sanlt şerefine verdikleri bu :dyaf.etler ı Üç sene evvel 1stanbuldan An - l biyo borsasının 1 Nisa~ 1941 tari-1 l:uk davranılması ve bilhassa ,ı.l· 
eden hastalığın ne ka-dar sürdüğü- sardığını ve artık ondan sonra., bir acaba nasıl karşılandı? karaya nakledilen menkul kıymet· hinden itibaren tekrar açılması ve saika bulunacak mau tebaa ·iına yapılan te<:ayii2l•t 
ile kırt'iyetle hükmetmek milin - daha beyaz sarılı; kullanmadığını Nanemolla: ler kambiyo ve tahvilat borsası 1 Nisan 1938 tarihindenberi faali • , Belediye Reisliği şehrimizde. ve Alman İtalyan tebaaların';" 
kün olamamakla beraber, (Hum-- rivayet ediyor. - Matruoka Bedine ve Romaya dünden itibaren tekrar İslanbulda 1 yette bulunan Ankara menkul kıy., ki ınnumi garajlar hakkında ye- memleketi terketmiş ohnalan sı· 
mayi malırika) arazı göste~ o- geHrken verdiği be} anatta Mihver faaliyete başlamıştır. Bu husustaki metler ve kambiyo borsasının d_a ' nı· bazı esaslar tesbit etmiştir. nema filmi sür'atile birkaç giill 
,__ _L tsazlı" ı halde "ki Matem elbisesine gelince.. bunım d la J f"kir - -'-~ 
""' bu TILUa gın, '"" ' ~imam ar nna aponyanm 1 • Vekiller Hey'eti kar~rnarnesi dün · 1 Nisan 941 tarihinden itibaren Buna göre mesahai sathiyesi içinde cereyan eden vakıalar,... .. 

kad d ......u.. •--·· rengi siyah değil, ınaid•r. Yenıtı11 1 · . b"'~'- v· • -· 1 · ti ded" --, sı-ay ar evam ~......, o""""' ennı ı ..... ecegını soy emış . ı . t ' l ed"l ·şı· ' ka t 1 V k"ll H ' t· k 250 metre murabbaından fazla Yugoslav Payitahtında eı;eıı -uh•--idir. ve Hind kumaşlarından ıntihap e- resm ı gaze e ı e neşr ı mı ır. 1 pa ı ması e ı er ey e ınee a , d-
- ~u- ve sözlerini şöyle bitirdi: B ·'~' d · d b ı d"1 · ı· H · · • ı 1 ., "k" k yasi havanın birdenbire böyle v dilmiştir v b ·· Mevlevilerin . . . . orsanın "'"şa merasımi ün , u e ı mış ır. epmıze ugur u : o an garaı.arda en az ı ı apı 

(Hnreti Mevlana) sureti kadar • e ugun - Ingilız ve Yugoslavların l\Iilı- sabah saat 10 30 da Istanbul zahL 1 olsun.• ı bulunacaktır. Her garajda tele • ğişme&i ve şimal rüzgarı yerine c..-
ııirct.i de tabia.tın f~kalitdelildeııi- 1 (<esm hırkaııı) dedikleri gıoyet g&- ve.re çektiği bn siyasi ve askeri bo . d ' 1 1 nuptan ve Akdenizden gelen ılı~ 
- mazhar olan mümtaz ve milı • niş ve eteklerine kadar uzun kolla, ll!İyaletten sonra Uzak Şarklı dip· re ısasın_ a _yapı _mış ve mera· ı Bundan sonra davetlilere şeker~ fon, fenni evsafı haiz siperi sa· bir sıcaklığın hıikim ı:ılması her ıa-
wııa bir şahsiyettir. F.ıtnıt, onu gayet bol bir cübbe ş<>klinded.ir. lomat Avrupalı orta.klar.ının zafe~ sımdel şel~nnızdbcklı sarraf ve a - ~ ikram edilmiş ve derhal rnuame - ika, bulunacaktır. Mektep, has. rafta hayret uyandırdı. Bu nıe11'"'. 
·- de~e ._ ___ bı:r" ruha __ ..,L ıl k 1 centa ar nazır u unmuşlaıxlır. lata geçilmiştir. Yeniden açılan İs- tane, mabed ve tiyatro, sinema· b 
~ ·~ .........., ..._.... Hazreti Mevlana'nın hayatında hulyalarına nas cevap verece . K "' . h . . 1 ı !arın harici duvarlarından iti _ leketin de, tıpkı Bulgarhtan gi .'• 
•larak hal~'~tir. Sözl-1 QüP - gı"ymış" oldugu· elbiselerden bazıla- ba~ uşad resmı şe .rımıze ge en tanbul Borsasında dün sabah cere. tam bir teslimı"yet go··sterecegı·· bıt 

~ --. ..-- aca · ' ı k tJ -d- .. H kkı 1 1 haren 50 metre murabbaı me • leri, bütün eserleri o.o.un yaıadı • n, büyük bir dikkatle mnhalaza menırn ıyme er mu uru a 1 yan eden ilk muamele Ergani talı- çok mahfillerde san ve tahmin olıı· 
lışındaki i.n.celiklerin en bar.iz mi- edilmiştir. Bunların arasında (Haz fı) Beşe tarafından söylenen bir hl • ı villeri üzerinde olmuştur. 1 safe dahilinde garaj inşa veya nuyordu. Bunun jrin de hiç seb<P 

lduğ taıbe ile yapılmıştır. • . . tesis olunması sureti kafiyede • 
• 11e•islir. Bilhas,a sözlerinde ve reli Şe.m')e a.ı.t o ·u ka.l'iyetle Me1har tızri.tlerin , . . "Yenı Borsanın Istarrbulda açıl • ı rnene<lilmistir. yok değildi. Bu henıleket şlınaJin• 
yaz>lar.ıı.dakl rakik, lelsefi, tasav- rivayet edilen gayet kıymettar bir liyıakosa . Hakkı Beşe bu .husus._~1 k3"."ar- masile ta·hvilat üzerine olan talep ;., .J de Macar . Alman, şarkında gıı• 
vufi nükteler, üze.rinde durulup serpuş da vardır. •Alman turistleri• 1939 harbinin narncyı okumuş ~ e demışt.r :ı: . ve muamelelerin artacağı tahmin = men • Alınan ve Bulgar • AlnıB"' 
iüşüııülecek şeylerdir. Bu serpuş, 8.deta Avrupa hüküm- meşhur "imaları oldular. Polonya, • dd 

1447 sayı'._ı tkan:;nun 15~_ıncı 1 edilmektedir. An·karadaki borsa me Sular ı"daresı· garbinde İtalyan kuvvetlcrile çcıı>' 
l\feseıa. bir giin - -•hur aliın .. _ _,_____ k··"--dıklan taçl Bolanda Belrika Norveç Roman- ma esıne mus enı en ısan 1 .L' ···- hr" . l berlenmişlir. Teneffüs cihazı ancak 

• · --. ••ıuc;uunun """"' arın ' · ' ' ' . 1938 tarihinden itibaren .üç sene mur annın uır ""'mı şe ımıze ge il• 
(Şeyh Attar) ile konuşurlarken, umumi şekline beozen>ckı..d'i.r. ya, Bulgarıstandan sonra nıhayet . ti D"" 1 . _,_ b • h . ---0-- cenup ve Yunanistan penceres 
f"Yh kendisino soruyor: (D h ) Yugnslavyaya da el atmış olan hu müddetle muvakkaten kapatılan j mış r. ıger erı = ugun şe rı - işliyebilir. Bu coğrafi durunı bll" 

_ Mevlana! •. Kaç yaşındasınız? a a var turist alayları nihayet Yugoslav- "tstanbul menkul kıvmetler ve luım ınize ıı:elıniş olacaklardır. 1 yılda 1776 000 gün de aynen bakidir. İç politi](J 

Diyor. yada tası tarağı toplayıp geri dön- 1 - lira hasılat yaptı hakmımdan da manzaranın dışa-
Hazrcti Mevlana hafifçe gülüm- (ı) yalnız, (ÇUeh.ane; Mevlana)7ı miye mecbur kaldılar. Bu seyyah- D ı . . Dokuma c 1 la r rıdan görüniişü ka.dar vahdet tsb-

.,;;,,or.· ' müstesna tı.ttınak !hım gelir ... Rivoyet- e p o ar ıçın Şehrimiz Sular İdaresi 1940 yı • ,... 
--,, .. .. !ere nazaran, bugün türberun bulundu· lann girdikleri memleketleri içinr !osu belki yoktur. Hırvat)Jlnn v 

(H--'') da u_ ~Q küM• d k 'f · b ak lında su satış gelirinden 1 milyon zı"yeti o"tedenbcrı· Karacorcevı"r Jıll" - """ n, u= , -T •- - ğu yer ile Meram bağlan arasında bir en vurma vazı esıni aşarın • , 

k ı d •• t } d } 562 bin 4(}4 lira, saatlere bakım üc- ~•·ı..-iöın. yol varmli iti, (Hazreti Mevldnii) ashap gayesile öteye beriye 5evkedild.i.k- yenı arar ar un op an } ar . . . . nedanmı d;· ciô ıtdürmcktedir. ,.ı 
Diyor. yaran ve aşıkaruru yanına alarak bura- ı ler-ı" malum' dur. retı gelirınden 497 lira 75 kuruş, k. b '.h··ı·ı "nkıl. ta d• 

t t . t "d t nd 134 ım u son ı ·' a ve ı ap 
(Huda) kelime>İ ebced hesabi- .dan bağlara gidermiş. Onun için de bu N 11 . saa ve esısa van a ı B.11 H ti b" d ka·'·· ç"" 

' l=la (aoıkan caddesi) ~- ·"-' anemo a. b" 998 ı· li t eı· . d d ırva arın ır ereceye ""' le (605) ıli Ha ti M ı· . . ,. ' • •~ veı~mş... T .. t .. d l da E k" 'd h t" ın ıra, ame ya g ırın en e ki b. . .... ınrı 
. . r. .. zr_e_ "". ana ..., __ • İşte, bu caddenin nihayetinde ve bir - Meşhur turistler bu sefer ya- U Un epo arın S 1 1 are eye J 79 b" 25 lir t - t · t" ngen ır hareket yolu tuttu"' 

h«r tin (604.) d d ın a emın e mış u · nl I H J lideri (111..-
e . . uncu senu;ın e un· saat kadar ileride_' dağlar arasında bir ya kaldı. dedi ve sunlan ilave etfü nı U n t a z a m "b d"Jd" B tl "d . 1940 l' a aşı ıyor. ırvat arın '' 

im tir F - ·-~ b t b • ı ra e ı ı u sure e 1 a_renın . ma l ek) lıiila' Za e 't- ~·ır ve Ba vel<P yaya ge iŞ - """"'' ouıın u c&- m_a~as ır hara esı vardır_. Be< harabede - Her kuşun eli yenmez derler. 1 t • t b l k yılı hasılatı 1 milyon 776 bın 929 ç . . gr p "". . ş_k ve 
vabında öyle zarilane ve irifane gonılcn taştan oyulmuş bır hocreye CCi- Al t "stl . b .... b"I . e S 1 S a U unaca Yazma ve dokuma -kooperatifleri tir 44 k - b li" ' t Abo muavını olarak kend.isınc tefrı -'· 
b" "ki dı ki !ehanei Mevlılniı) derler. Ve Hazreti maıı urı erı u sozu ı m•yor- • . . 1 a uru,a a g O>mUŞ ur. t h . --'-'! "f • d bte e• 
;;;;, e ~ar. r • onu, anca~ Mevlıina'nın bu höcrede (biubir gün) lar herhalde.. Yeni zabıtai belediye talimatna. urnıın:ı heyet toplantısı dun Istan- ne sayısı gittikçe fazlalaşmaktadır. a '~ ~..,,en ;""'.. e:ı eru u hll' 
~ •t) i1.ınm& vfıkıt olanlar h1- _çile c•kardıfuu ~iv;ı.yet ederler. 11-f. K. mesinin tütlın depoları ve gıda bul Tıcaret Odası salonlarında ol· iD"" t ft 1940 ıl d k 1 _ memıştır. Yl'nı hukfunetle b . 

.. .. 1 ıger ara an y ın a u ta .. l h r " ~· va~ 
· l maddeleri depoları hakkındaki hü· muştur. Toplantıya 200 u muteca · 'lanılmıyacak bir hale gelen 137 sa- ı sus muza <ere 8 ın ' ır. bit 

1f.. " kı>mleri dün Şehir Meclisinde mü· ı viz orta.~ -~t'.:~~ etmiş ve içtima 1 at imha olunmuş ve hi\.len idare. gelen telgra~a~ • Almaniann ç,,.. 

L MAHKEMELERDE FQI i5TE ) zakere ve kabul olunmuştur. 1 gayet gurultülu ve munakaşalı ol. j nin elinde 33.240 aded.saat kalmış· Hırvat. Sırp ıbtılah çrkıınnıY"el•' 
,\jfovi vaziyeti dolayısilc, (Haz- • . ve ""' Yeni talimatnameye göre obu de· m:ıştur. .. . tır. Feriköy atölyesinde de 10.626 lıştıklannı ~e Bıı:vatlara evv\arı· 

:i r~:~1::ala:', ::~;:~ ~~ i~;:'.f S h k 
1 

A z • poları işletmek, tesis etmek veya 1 -Içtımaın açılmasını muteakıp saat tamir edilmiş bulun.maktadır. de bazı tekhfler yapını§ okhı~·,,so· 
inşa etmek için belediyeden izin Yahya yılmaztürkün riyaset ettiği nı fakat bunların b". n~~n~ ~~~.rı-· 

şanı i-çinde geçmiştir. Keıı.d.isi, ziı. a 1 a 1 r ~ p ıy d ın alınması mecburidir. Bu kabil yer· eski idare heyeti raporile mürakip Üniversitede imtihanlara sı taraf'."'dan reddedildıgım [l'U ı 
!>iri hayat haklmıda son dere<ıc<le' U '3 U I . !er mesken veya diğer iş yerlerile raporu ve biliihare yeni idare hey- erken ba§lanması tetkik mo:ktedir. d•" 
ferıtGatkiır olmakla beraber, biç h tlog•rudan dogr· uya alakası bulun • eti raporu okunıınuştur. Cereyan iç __ ve dış d_ ""' .. m baknnları_;ı e• 
ı.- üfli t •-ı,,_,_. -~" k • • • f t • ediliyor bü b k ı ti "'-" " ır ıraman s ye .., ....,., ....... ece y e n ı ı r m a r l e ı mıyan veya kapı, pencereleri :maz- eden münakaşalardan sonra eski i- tün u muş ll. ~ar_ a~a ra~-
~kilkre girmemiş .. -~a~ı eskıi ~ : 1 but olan kargir binalarda olacak _ dare lıey'eti raporu kabul edilmiş Üniversitede imtihanların bu se. ~e.lgradı, S?fya gıbi bı~ m~ıyat 1':. 
limlıer, şeyhler, murşıdlcr g:bı,ı· , tır. Zeminleri de karosimen, moıa- ve idare hey'eti ibra edilmiştir. ne erken başlaması için Maarif Ve· litikası tak'.." . e~emıye -~c~a:ı.ıı 
çıplak gezmek, mağaralarda ya - .. yik veyahud da mermer olacakhr. Bundan sonra eski ve yeni idare kaleti te~kikler yapmaktadır. sevkeden am.ıllen de duşı::;grııt 
pıwı.k, meczubane hareketlerde ı Kare.kol nezarethanesinin kapısını kırıp ka- Tlitün depoları için de Belediye- hey'eti azalan arasında ıbıtZı müna- Bu sene esasen derslere erken rnu~~ık. olur. Sc'.y•. ve ~ -"t• 
bulunmak gibi gayrilai..ü haller k 1_ d den muhakkak ı'zı·n alınacak ve kaşalar olmuş ve komiserin müte _ başlanmış ve bundan dolayı müf· yekdıgerıne muvazı hır manr"" 
··terme · · çar en "·aı-;alan ı ve tt;vkifine karar verildi d ec1 ı fos. mıştı~. [lJ . ./ .. . . . _ yangın söndürme tertibatı bulu _ ad<lit _ihtarları ~_erine sükıin_et ia. redat programları hemen hemen evr eme~ er. . . rbİ 
Yme '.""nak:pnamele_rJ~n anlı- Ali,_Mustaıfa ve Şab~n adıı1da uç 1 slıı:z! dıye nara atmış, obıraz sonra nacaktır. Depolarda tütün işlendi-, d_e ~dilerek yenı ıdare hey'etı se • bitirilmiş vaziyettedir. Havaların Versay sı~~mm~ ve ~914 b~sP 

yonız ki, _Cenabı Mevlarıa Anado- ı genç iki gece evvel Kaıagun'.nik 1 kapatıldığı nezarethane kapısmuı ği takdirde ayrı ayrı; işçilerin so- çımı yapılmıştır. birdenbire ısınması da nazarı dik- ~ıı:arfe~lermın oz evlatların noi 
l~~- gelip !e.~~cşmellle_ ~eraber, cıvı:ı-ında sarhoş olarak gurultu e- ı' aynasım yumrukla kırarak kapıyı yunup giyinme, yıkanıp temizlen-ı kate alınarak imtihanların Mayıs hın yenı. adıyla Y~go~l~vya Y o· 
ku?ük.tenberı _u1;fet ve ıııısıyet et- denerken polis tarafından yakala. açmış ve sokağa fırlamış, kaçarken · me, yiyip içme yerleri bulunacak- Dünkü ihracatımız sonuna kadar ikmali tetkik edil • eski Sırhıstanıh.r. Ingıln . 1".111.,. 
liği mernleketinın • ulemaya mah- rup Acıçc~me karakoluna götlirül· 1 tekrar yakalanmış. 'u sefer bağ • tı mektedir. sız - Amerikan müşt<>rck zaferı ~ 
rus olnr_ı - kıyafetini tebdil etmo- müşlerdır. Bu aralı4. sabıkalılar -1 !anarak nezarethaneye konmuş ve ---o--- İhracat mevsimi geçmiş olması- Valinin dünkü tetkik,.ri ticesinde nüfus ve mesahaoı bit" 

~r. Iç ~lbiseı;'. <>1° k ı,:~~ş. C: I dan Arı:p Ziya gelmiş, komiser mu 1 hakkında tutulan zabıtla adliyeye Kumaş çalan kantarcı :':t:~a~ye~p~l~i;~ı:ı~.i~:'nikm1:h~ den bire üç mis~- ar~ş, k0~'~ 
tekli entarıler ' eltigı gıbı 1 avcru Şn·kıye: 1 verilmiştir. Aslive birinci ceza mah ~ , Vali ve Belediye Reisi Lfıtfi Kır- Bulgarlardan mustakıl emare • 
,ılııtilne de ddma ool yenli (fera- 1 •-Çocukları bırak!. demiştir.! kemesinde Ziya~un muhakemesine cYeni Sebat• nakliyat anbarın- t:lii.memleketlere 1m_ilyon300 ?in dar dün öğleden sonra Beyazıd. larak kurıılmıya ba~la<lıkların~".1'ı 
ci) ~enn;.~ bi.niş {yani, <!ibhe)_ ~~·- Şevki Ziyan_ın sezüne ehemmiyet 1 başlanmı~. bir kısım polisler şabid dan bir müddetten beri kumaş ça. ı lır_al~k satış muamelesı kaydedıl .- Koska yolundaki faaliyeti tetkik beri ihtilaflı Makedon~a arazıs:, 
aılştir. N;.ckım, Mevlevı tar:kine 'ormemı~. sıvı! b:r memurla liç clarnk dinlenilmiş, Ziya bunların lırnlığı zabıtaya ihbar edilmiş, ya~ ~ıştır. Bu meyand_a İtalyaya derı, etmiş ve oradan da Aksaraya gi • almış, Macarlardan murekkeP .ş 
mensup olanlar da bu şekilde (hır-• genci muayeneye göndermiştir. Bu lııç birinin şahacietini kaıbul etme- pılan tahkikatta, yine oradaki Şen !ngıltereye keten, Isvıçreye ~~ derek pa"k haline getirilen Sütcü kiitleyi hudutları içine sokınU! •ti 
~) giymeyi usul ittihaz etmişler·! defa Ziya yolda memurun karşı · · miştir. Mahkeme. diğer amme şa _ İzmir n"'kliyat anbarında kantarcı afyon, Almanyaya yaprak tutun b~ı_nı gemııiştir. Vali; Beyazıd. ötedenberi Avusf:u:rya hlikim1Yd• 
Gir. 'sına çıkmış: 1 tıidlerinin celbine ve Ziyanm tev- Kasımın çaldığı ve Arnavudköyü- gönderilmiştir. Koska yolunun molozlardan te - altında yaşamış olan Hırvatl8'.:' l 
Seqıuş meselesi, mühimt:ir. Ri- - Şu çocukları bırakıver! de - k'fine karar vermiştir. ne götürüp muhtelif kimselere tak , Karadeniz hattı yaz tarifesi roizlenip genişletilmesi işinin Ha· harita5ına ilıive eylemi~tir. :B~~ ~ 

nyete .nazaran c.,n~bı Mevlana! rn~tir. Memur: Ev kirasını arttır- sitle sattığı anlaşılmış, Kasım ya - Devlet Denizyolları idaresi Ka. zirana kadar behemehal ikmalini cebir taraftan Adri"yatik denl"iJI 
i';k zamanlarda, ~rpuşlarının üze-1 - Ben bırdkamam .. bana mua • • • kalanmış, kumaşlar sattığı yerler- radeniz hattı vapur seferleri için bildirmiştir. kadar uzamıştır. .. J 
r:ı.oe destar (_vanı, sardt) sararak yeneye götür dedilu-. Götürmeg·e rnak ıstemış 1 Ş h" M I • d 1 d Bulgıu+;tan ise kendisini rt01', 

b akıl ( ], ı den alınıp sal1ı"plerı'ne ı"ade ~~'im« yaz tarifeleri hazırlanmıştır. Yeni e ır ec isı Ün top an ı .~ 
uzunca . ır •.n urmııı tay a- 1 mecburum demiştir. Memur bırak- Beşiktaşta Sinanpaşayi AtH< ma· ""' ..,. muahedesinin esaslı mağduru s-~ 
•an) denilen şekıldc, >ırkasına sar-' mayınca, Zıya: hallesinde Yeniçeşme sokağında 22 tir. tarife 15 Nisandan itibaren tatbik Şehir Meclisi dün Vali ve Bele- m..ıctadır. Makedonya, Dedeli~ 
kıtınıştır. (Resfılü Ekrem Efendi- - Çocuklar! Ne duruyorsunuz? . numaralı evde oturan Feh>me, ya- -- mev'kiine konulacaktır. Bu tarüe- diye Reisi Doktor Liıtfi Kırdann ve sair birtakım yerleri talt1' 1~ 
miz) bu şekilde destar kullandık- kaçın! demiş ve memuru tutarak rı ahşap dört odalı evin evvelce 10 Kayıp çanta !ere göre Karadeniz limanları ile reisliğinde Nisan toplantılarına baş mmirdir. Alman arabasına k.,şııl. 
lan ~b_i, Türkistan ve bilhassa üçünü de kaçırmıştır. Ondan sonra liraya kiraya verirken 17 liraya ki- 5 gün evvel Edimekapı trıımvaylan• İstanbul limanı arasında seferler lamıştır. muşsa bunnn saiki Dobrota d••~. 
(Buhar~>_ tarafındaki büyük şeyh- ken_disi de memuru bı_ra.<:_ıp kaç • raya vermek istediğinden adliyeye run birinde şarabi renkte bir kadın çıı.n- çoğaltılmakta ve sür'atlendirilmek Bu toplantıda Vali ~eclisi aç - 'Dili o sa!~e. halle ~~van:-",,:.,, 
hır ~e al~ de ayni tıın.ı kabul maga başlamış, bıraz ıleride yaka· verilmiş, asliye ikinci ceza mahke- tası lraybo!rouştur. Bulaolara çantanın tedir Tr b il İstanbul • mış ve evveıa, kımsesız çocuklan ması ve atı !çın de büyük u.....-
•tmişlerdır.. . !anarak Karaglimrük merkezine mesinde muhakemesi yapılmış, 17 laymetinden daha fazla para ii:ram edl- · a z~n .. e_ ar_'.'5'11 kurtarma yurdunda çalışan dok • 1ıesı_,esitlir. • 

(Eflikl)nın menak.ipncımc-ıind~, götürülmüştür. Merkezde, Ziya: liranın bir senelik tutarı olan 204 lecektir. da ya_Inız buyuk ı9lı:elelere _ugra - t torlann vazifeleri hakkında hazır• Belgrat tadilci ve nıai!'<fur ol~~ 
~serpuş ve gerek k:yafet hak- - Bana Arap Ziya derler. Bana lira miktarında para cezasına ma.h... B>ı!anıır llltfeo bu adrese ııetirsinl.... mak uzere ekspres sEJ!erlen ihdas tanan talimatname sıhhiye eneil. • ı lan davasında bulnnanla11t1 iıÔİ' 
boda eoeyce malômat vardır. Bu vüz tanenoz, bin taneniz vız .gelir- kum edilmistir. İkdamda. A. Necatı edilmiştir. m.Ç!line havale oluıırnustur. vacııı.dan doğan Mfüverciler aı:: 

i sında mtişkillıltla yer bulabilir-~ 
E D E B 1 R O M A N : 135 

ç ·oBA N YILDIZI 
Yazan: Mahmut Y ESARl 

Tuvaleti başile ııyğun değildi. Şa· ç>kmıştı. Sadiye, eteğinin •pli. le
kaklarından sarkan perçirnlerin; rile oynıyarak itizar ediyordu: 
boya ile karartıldığı, ışığa karşı - Nigiirın çocukluğu! .. Evvelden 
durunca yanar döner bir parlaklık söz vermiş bulunduk. Gltmelı: rnec 
almasından anlasılıycrdu. Dudak· buriyetinde olmasa idim, ne 3.la o. 
larındaki karmen, kirpıklerden, lacaktı. Oturur, aaatlerce konuşur- · 

göz kapak!rınna kadar, açıklı ko· duk. 
yulu bulaştırılmış sürmeler, pen- Veli Bey, Cemil Kazıma bakıyor-
beliği burun kanatlarına kadar du: 
taşmış haiıf şarabi allık; bir res· - Zaten fazla rahatınz etmiye -
samın fırçalarını temizledıği kir- ceğiz efendim. Doktorun ıbugün bi· 
n bezleri hatırlatıyordu. raz işi var. Bendeniz de hır yere 
Eğer beş sene evevl; Cemil Ka· uğrayacağım. 

zınıa bu çehreyi gösterseler: •İşte Sadiye; darılmış gibi omuzlarını 
Sadiyenin yarınki hali!• deseler· oynattı: 

di, gülmek bile istemez, soğuk bir - Esasen oturmağa niyetiniz 
şaka zannederdi. Fakat 'buna rağ- yolımuş! O halde gitınekliğimi:z: 
men kalbinde, hiç çözülmeyen bir pek isabet olmuş! .. Kırk yılda bir 
düğüm vardı. Hiıla onunla alaka • . geliyorsunuz, demek o da, böyle a. 
dar ?l~yord~. . ıyak üzeri öyle mi? .. Buna darıldım 

Nıgar, Faikle b:rlikte odadan ~to!~ 

Veli bey; gülüyordu: nün birinde; bağdan Yakacık me -
- İnşallah başka zaman, ken - wrlığına naklimekan edeceğim. 

, dimizi koğduruncıya kadar otu'"U - Dirim gibi ölüm de oradan aynl· 
ruz. mıyacak. Toprağım oradan alın • 

Sadiye teklifinin kabul olunmı - mış .. · 
yacağını hissettiği için ısrar etme- Sadiye: Yakacığa dair sualler 
ğe başlamıştı: soruyor, k?mşulaMan, bağ alemle-

- Şimdi; nezaketle ooyle söy • rinden, eski tanıdıklardan bah&e -
!emek düşer. Eğer bize mani olma- diyor, Veli beyden tafsil.8.t istiyor· 
mak için hemen gidiyorsanız, va\- du. 
lahi gücenirim. Çarşafı çıkarmak ·ı Nigar, çarşafını giymiş, telm:r 
uzun bir iş değil ya .. gilıneyiz, ne kapıdan görünmüştü. •Vaziyeti 
olur?.. nasıl kurtaracaksın?- der gibi a:ı. 

Cemil Kazım; söze kanşmamağı nesine baktı. Sadiye; sıkılarak: 
tercih ediyordu, Veli bey c~vap - Hazırlandın mı Nigar? .. Daha 
verdi: vakit var. Biraz daha otururuz, 

- Beuim, pek 'Vaktim de yok... dedi. 
Yakacığa gideceğim. Akşam treni· Veli bey; saatini çıkarıp baktık
ne kalırsam araba bulmak pek güç ı tan sonra, sür'atle Cemil Kazıma 
oluyor. döndü: 

Sadiye; pek ehemmiyet verdiği - Doktor, biz de kalkalım a.r -
bir bahis açılmış gibi: tık. S_en de işine geç kalma. Han.mı 

- Hlilli Yakacıkta mı oturuyor. efendi, bize müsaade ederler. Ya -
sunuz? diye sordu. kında kendilerini muiassalan taciz 

Veli bey, ıbaşile tasdik etti: ederiz. 
- Orası benim vatanını-. Gü • Sadiye büyük bir sıkıntıyı de • 

(etmiş gil>i ferahlamıştı; na bir kart bıraktım: <Bir saat goslav htildimetine Bedin v\·ıe-
- Muhakkak bekliyoruz, bunu sonra, bu kartl Vacid paşaya w _ ma çok şey.vaedeı!"'"'.'ler. Ya~y"' 

saymam. 
Veli ıbey le Cemil Kazım; Sadi -

yenin elini sıkıp ayrılacaklardı. 
Faik 'bey le, Hayret beyin arasında 

gizli gizli konuşan Nigan uzakt:ı; 
selamladılar. Nigar; çırpınarak iti· 
raz etti: 

- Bu ne kadar acele!.. Hemen 
~açmak mı istiyorsunuz! Sizi oka· 
dar sıktık mı? .. İşte lhep beraber 
çıkarız. 

Sadiye; ev sahibi sıfatile misa • 

firlerini kapıdan birer birer çıkar
dı. Faik bey Nigfırın koltuğuna gir
mişti, merdivenden inerken arka -
sına dönüp Sadiyeye: 

- Vacid paşaya bir oyun oyna -
dun, bayılırsınız, diyordu. Serkl • 
doryanın önünde otomobili duru • 
yordu. Hemen atladnn, buraya ge
tirdim. O, işin ;farkında değil, ra -
bat rahat poker oynuyor. cBana 
haber vermeden 'bir yere gitme -
yin! • demi§ti ya, klübün kapl.ClBlo 

rin!• dedim. Kartta: <Modaya gi _ ce'kleri azaml tivızat sfa • bd 
diyoruz. Bizi Belvüde bul. Bon - mnhafaza eylemektir. H.albU~·ğel' 
şans!• diye ya2Xlını. Kartı alınca vait de bu zümrenin siyasi 1'....r. 

' .. ~_,, ri l M BU ~-
kim blir ne kadar kızacaktır. Ka- mnş .. =ue o an acar ve ~g--
bil olsaydı da onun hiddetini gör. ların ihtirH ve iştaha)~ .k• ts,ıı· 
sey r· 1• •• da behemehal tutulabı!ecelı:. l•''~ 

h ··ııerd J B" sen• • Kendi zekavetine kendi de hay- " en sayı amaz. •Jt ıtııilo 
ran olmuştu. Mücell& yanaklarını Yugoslav hükflmeti kabil 

01 ~gl• 
şişirerek kalın kalın gülüyordu. kadar bu fırtınaA.lll dışuıda ııil• 

ma-yı ve bütün milliyetieriP -"' 
Apartımanın kapısından çıktık - J<IJıtı'~ 

ktimranlrk ve istı1dal ha -·•'' tan sonra köşebaşında bekliyen C> • ı.,.-
tomobile binerlerken Sadiye; Ve- tanınacağı gönüne ulaşlJlJl_Y' ı ııo• 
li beyle Cemil Kazıma ayrı ayrı ri. vw:- etmektedir. Fakat şııll~tı'•JI' 
ca etti: dutlanna dayaomL5 olan l\h"Ç dl 

- Geleceğiniz giinü, bir gün ev
velinden haber verin ... Apartıma
nın kapıcısına bir kağıd bırakırsı • 
nız; o, bize verir. Gelme~llİ% da
rılmz! 

Nigar; otomobil hareket ett<.ği 

zaman gülerek elini sallıyor, selll.m 
veriyordu: 

- Eğer gelmezseniz, ben de bir 
daha yüzünıize bakmam! .. 

{Devamı var) 

lar böyle çekingen bir tavrı ıt 
kabule taraftar görünı11üYO~~; ~ 

Telgraflar Bedinin teşeb 1 !!#' 
harekete geçtiğini ve Belırrad'.1'' 
bık bükfunetin imzaladığı ırı"eyle' 
deyi tekabbül ederek tatbik .,ıçt"" 
miye davet eylediğini biJdlı"JJl 
dir. afi 

y · H"ldiındarın bu şartJ tiP 
enı u ,,,ili• 

boyun eğerek hallan ve bf'ı' 
kabul etmediği bir v~Y" ...,.ds) 

a>evamı ' üucli sa,.-
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C:GÜNÜN 11( GÜNÜN MESELELERi 
j ı:;ıy ASi ve ASKER~ i '-~--------------
l 1 C M A" L 1 _,J 1 Ruhi telaiiJi Icr fertıeciıı hare Ku·· tleJerı·n 
-•-- - j kcUcrile brmdau c\ ,·el ı:cleıı L 

P . d 1 
Fransızlar Su- Yugoslavya yuna- , rarl"rı i.zt.r. ı:...! ~3S t~·ı ı ı~n '- r e ket I er ı· n d e 

• ,.. • tderlcr. ftfifü, ')1} ası, ıçt nıaı muşh. - t• G ·ıçtımaın a ki l nıstana askerı bır re.k ruhu temsıl eocn ıruUct ~ j kkil ar 1 rupu riye'ye isti a taarruz yapabiiirmi? .k_üt!e ll)ni tesulere \6 tc.ıakkilcı ruhi tela . e-
l tabı olıırak barc.ı..ct e~ leı-, sevk ' 

--- - d f k u•• zere Geçen Perşembe günü Alman~a-\idarc edilir. llarp ve tehlıke ııı rl•ll ehemmiyeti Adı· D h ·r M·ıı" Mü a aa verme •• nın Bulgaristandaki kuvvetlcrıle (manlarınd:ı camianm ruhi telıı.kk ıye t a J ıye' J J • Yunnn:Stana karşı harekete geç: leri birlcştırilir veya cb.cın olaı 
Yazan: Hamid Nari Irmak b s hh v k·ıı . . h t verdı Mu··diran Meclisi yeri- mesi bekleniyordu. Fakat böyle bır b:tı ti ı. hu~ııı~ gdmcsi, )ahut im\ ye J at e 1 erJ JZ3 a . ,.. . ıareket ba~ıamadı. Bunn Yug<>s -1 vctlendirilime.i temi~ ol~ur.~c\ 

.\o.kara, 1 (A.A.) -C.H. Partisi Mcc- MOddeiunıumilikcc derl_ıal.~:~o~~ld:~ ne daha gentŞ salalıl• ~av h;ıdisclerinin sebep olduğu ve letlcr, hukunıcHer, sı~a~ı \C ıçtı Jiiyük hava, kuvvetli, eeniş ablu
~ c ~Pu Umum! Heyeti bU{?un. t/4/ 941 \·e askeri mabkcm~7 U:::men tardedil- yetli kabine kurulaca! Alman planında değişiklik yapıl -ı mni bütün teşck1,üller tchlJte rLll· .n hücwnlarma karşı mukavemet 
~ iunü saat lli de reis VckUı Seyhan olmak uzcre :ıskerl en M.uddc umumi =nası ica? ettiği tahmin olunab!lir. Dl!lnlannda, askeri ~a~_ırlıklan ta· uc.n 46 milyonluk cnmilHla, ırkının 
~Usu Hılmi Uran'ın reislığındc top- mış olun subayın halcııd~duğu unlıışıltnış B rut, {A.A.) - Suriycdeki Fr:ın- Alm&nyanın Yugoslav değişik - , mamlarlarken, en b.uyuk .ga).re~e- cciycs:ne bas hasletler esastır. 1 

likçc mevkuf bulunduru k ı.uıhatl tas- 7.ksek Komiseri Suriye halkına a. 1 , · · · n ruhı telakkıJcnu i'ukat Lı.,.ilterenin hükumet, fi-,,~elserım açılmasını muteakip .söz al~- v~ hul:ün:et.in bu bapta 1 sızğıd~ki bcyannameyı ncşretmiştır: liğinden sonra hareketi ne o a:ax:- rı.nı c~mrar. . a 

r..ı"' lturı;uyc gelen Başvekil Dr. Refik vı~ cdılınışlı~. ik tcanununun tat- ~ . l le tır. Askeri bir hareket takdirmde b.rleşhrmek, kuvvetlendirmek gn. .:r, içtimaiyat adamlaruwı, nıü-
3'daın lıtıkülll('tçe şekcnn bugünkü lkinci takrırde çelt 

1 1 
netıcentn •Surıyc 1 r, . e ben Swı- Ü ihtimal düşünülebilir. yc>'İne göre sarCcylcrJer. H?rJ. ;:ıevverlcri erkanının İngiliz mille-

SAYFA-3 

Hani ya, ne dilber 
kuzulanm var ! 

F.skidea, bu mevsimde kuzucu
m İstanbul sokaklarında çok ,. 
zerlerdi. Hatti bunlar, evlerde hea. 
lemek içia büyük &iiriilel'den ~ 
tikleri en güzel kuzularır, ,-.ia 
okaklannda küçük birer sürü ba· 

lin4e dolaşatnrlanlı. Şimdi he, koL 
tutdanada ya bir, ya iki kuzu ile 
hem de pek seyrek dolaşıyorlar • 
Dün bunlardan biri, kucağındaki 

yüzü, gözü kahverengi benekli bir 
kuzu ile Cağaloğlundan, bizim ga
zetenin 3nündeu geçiyor ve ikide 
bir şöyle bağırıyordu: 

bcdcline ıo kuruş zaın icrası düşü- bikatt:ı şımdıyc k::ıdar vc!~nnda çel- •Geçen. 3l K!nunue.,..,: S:,nra Fr.m- çl _Muhtemel bir Yu oslav mü· içinde, harp dı~mda b~lonan, bıta· .ine telkin ettil..!eri ruhi telakkile-
lduğünu, bu ıo kuı uştan 3 kuruşunun ve sıtma mucadele mıntn Uıal n ne de- yeye g~kliktcn bir. kaç C ·ıı,.tin~ biltiln .. g ir kısım 1 raf 'eya gayrınıuhnrıp halde hu- r n bü~ ük ~ c kuV\·etli tesirleri in· meraklısı bunua, 1KDU vereceğim 

~cyet dolaywle nrt ;ıış ol n istıh.<>&l tik zcr'ıyatından umumı s~ ıakta bulun- sanın Suriye ,;c ~übn~i~~~e ederek d•'- dafaasını ~a:şılamnk ıçın b d lunan bütün de\'lc-tlcrin radyo ncş- ar olunabilir mi? ha! 
~ ıtflaı mı knrşıUıyuc .. ~ının hesap c<lil receyc kad:ır mut ~ır o v"ckillerınce ı- fikri kuvvetlerın. en s "am edele ıı kuvvetlermı Yugoslav Jıudu una . . . 1 Eczanenin L-~:.-.1. •enç ve 

- Haniya, ne dilber, ne şirin, ne 
sevimli kuzum var! Yok mu bir 

ı:ını b'ıldırmıc ve Pnrlı Umuı~ıi heye- du'hınun zirnnt -.e sıhr.:ıt krl •ı T:ık ruhte ettiği vaz.ıfcye de. y. rivatında gazetc1crının ~azı arın· ş· 1· Af .k ..ı._ So l' Er•tr .....,~., a 
" .. • . b ta r ıu bırakarak asıl kuvvetlerle una - . , d :nın ı rı alUI, ma ı, ı e, ınk,.a '-ir bayan sordu·. 

1\ bu zamma muv fakntı'li b loırm'"'- ı;ah e<iılmC$lllı ıstcyen ır zu ·h::ık- bildirmiştir. . da, hatiı>lcrinin kon(eranslarm :ı- • t.I b · • r :s 0 c ..., . . ıru nı milteakıp mev . 1 • r in başlıca şahsıyctıerı n!stana taarruz. b .. k b" ..... u an, Kcn;ya, Ha cşıstan, mnuını K u· ., 
r rup umumi hcyetı B:ışvckılın tek- rııın o nm:ısı . h::ıtta bulun:ın Surıyc ıey e ın tl ki sözle.rinde en uyu , :rıucı t lı · ·ı Ş ki Af ·k da b l - aça verece m · 
ı, tı1ullefıkan knbul eLmış \ e bunu iunda bırl:ı.riııi takı ben ıuı ld ~ bulunan ile yaptığım b::ızı temaslardan GU ne . 2 - Bunun aksine olarak bir kı- mevkii bu cilıet işgal eyler. Çimku :ı ırı c ar rı a u wıan - İki buçuk kağıda olur! 

ııı. .ı. t oı·ı·:ıat YC sıhhDt v~kıllcn c c 1 l ha ıl olmuştu k tl . . y hududun- d harp cephelerinde General Wa- K-~ın aldırmayıp 'u""ru"du··. .... --"llJ ru1naıncyc gcçıımış ır: .. . . zcr'ıyatl c u- cc er · . s~m tl\'\'C cr.nı unan kü~l..,nin miidafaa \'Cya tcca\iiz c, uu. J n.ı-
'1 lt~ıa01cdc huk(ımC1.c t vcilı edılmiş kanuni mcvzuntın pırınç telif bakı- Suı-iyımi:ı istikliıli bir hedeftir. Fra!1- da bırakarak asıl kuv\•ctlerile ev- k "eli 'in kumandasındaki Orta Şark kasından babayani bir erkek sor-
b fa·ı takrm \"ardı Bunlardan birisi mumI <:1h~1ntın ~o~~~,~~:;;~cktt• oldu- sa buna tnmnıniylc muvafokat ctm le- tcca\Üzlcre ınu:kabclcdeki U\'\Cw mv\'ctleri tevali eden muvaffa-

rbıı.rın geceleyin Dıl, Tarih ve Cog- mmdan kıf~yctsı.z.1 bı::u cıg·hctı tnmnmlıyan tedtr. Fakilt bucı.ınku şartlar dahılınde veUı Yugosln\·yaya taarruz. tini, azmini, muv:ıffakı) etini ruhi kıyetler, zaferler kazanmışlardır. du: 
" " · h kuınclçc t ı ... aslnra ısli 3 - İkisine de :ıvnı· zamanda ta- k · · h Ka,.a d---"!- b,._.., ~" rakultesıne ta rruz cttı&ı ve bir gu ıçın l ·Ok Mıllcl Mcclısı- ve beync1mllel haya sa ım" - uln•alinin teçhizi, ta vıycsı ususu, Mczkür kuvvetlenten halis İngHiz - > !C'&IB r- · 

~ Y o uu Jugu yuısmm ne dcccce- tadilatın ynkmd:ı Bu:> 1 . ,.c bu mevzu nadeII yeniden tce Us etmedik~~ Su~- arruz. .creccsinc göre temin eder. - iki buçuk! 
l;.. ~ dar ü • u o.dugunu Adlıye Vc.~ı- "c 11TZcdilcc gı bıtd.rı mış k hatıpler de ye statusilnu ve hukümct ıeklını tııyın Üçüncü ihtimal :nek :r.ayırtır. ·ıı tl . . b. kısnunm olanla nıuhtelif Dominyonlar hal- Adam kuzuyu eline U., kolu-
~ n torun 1 lmr ıdı. Adliye, Milli c ıu!ındn oz ~lan b~~ir~mesi hu usun- edC'cck knt"i ıslahatın derpiş cdtlcmi~c- r Dünya mı e ermm •r kına mensup askerin hakiki mik.- nu kantar vaziyetine getirerek onu 
J.ll:l:ıf:ı.a ve Dahiliye Vekıllı•ri tarafın- bu tad~lfıtın :ıcı~~g "ıkır bulunm""ıar- ce~ınl tasdik etmek mccb. u.rt)·cUndcyım. Çünkü bunun için çok kuvvete ih· cinde bulunduğu, diğer bir kısmı- b"lmi A ak D . 
~ · ti ıaçı•• • ...., • d B k tı· Yu • · tarını 1 yona. ne onun- bir tarttıktan sonra geriye uzattı. ~ verilen tı<ıbııttan Fakulte kapısına da hükılme e 5 rıy· e cfk!ırı umumıycsı şunlnn arzu tiyaç var ır. u kadar uvve .110 da sahidi, seyirci ri oldui'u şan.· 
r ti u 1 .. -21 t h • yonlnr halkına mensup askerin o _ Derisile birlikte dört kile ya lıtl\f arı-uzu..,_ vuku bulduı,'U ve sub:ıy dır. mcd b ka madde olmadığı i- etmektedir: nan ve Yugos av huduu arına a - diki harpten bu hususta ha7.t mt-

6
ahadak.i halis İngilwere nisbetle k' 

~ llldan bir mahalle l>ckçıslnın ya- . R~na e ~ye 17.45 de nıhayet ~ salllhiyetli bir hük<l-1 §id etmek her seyden evvel zaman s Her: bydcdebiliriz. Diğerlerini vs, ya yo . 
~- - clığı ve f kat hadiseye mer- çın rıyasetçe c 1 - Daha gen • 1 .d. z s bet ek ise yarıdan fazla miktaı-da olduğunu _ Sen bunu yemek jri~ mi ala-
~ k"--ndantı:ı.ınca ve Cu .. m'"··rlye• "erılmıc:tir. met teşkil edilmesi. mesc esı ır. aman kay m . ve kalnnlnr.nı da hatıralarımızı r 

~.... 6 
11ıu • • " kl tahm~n edebiliriz. Böylece hüküm- cabuı! 

--------------• 2 _ Buıilnün kaplarına gore, ~~· Yugoslav ve Yunan hazırlı an l - yoklıyarak fikirlerimizde canlandı-,., V tt -• · ·sı hsa'" · ·· ı · ı... • .. ktır !erimizi dahi, \·akıalara dayanmalı _ Tabii y--'L 1·ç: .... r. .. v· . e o işsizliğin az:ıltııma:ında, LlrRl 1 1 
.... çın mu ıım .uır rol oynay:ıc.... . rabilır.z: ...-&..... ... . at k d n lttono en ı~t D"llınasında nafia b kd de • Sttretile Sahih Olarak VCrebiliriz: _ Öyle ;., ... L---ba yaftJlt•'. SU O a U tın ~hında, "9 erın ... . . • _ Yunanistnna ir taarruz ta ırın 4G milyon nüfusa, teknik. ''e asn """"' - --,. 

. 1 uıın· • bu .. arılmasında iktisadi lıir P b" y 1 d Ü k""b 1·va t"k d İngiltere hükumeti ve siyaset, iç- _ N-•e --L.:."· B- -tı' y--c ış er .. cenu ı ugos avya a s u c - en kuvvetli silahlara mıı ı , a et- "~ -- --- ~ ..._ • •ı •• •• •• b h program tesbiti. d - ,__ tinıaiyat erkanı. fikir adamlan ru- mez mi? Jano} e goruştu ltalyanın U meŞ Ur Ga esi Surıye istrklfılinl istihdaf et- rında toplan~n Yugos~av .. or u~u. çc de üstün İtalya kuv\'etleri ~r- ' 

hl d k ~ere daha geniş teşriki ~i için nun hııreketsız kalacagı şuphelı~. şısmda 6 milyonluk küçiik Yunan hi ıtelakkıiler husUt>Undaki gayret- - Bu .U. içia, .,_.emek iç.in. 

ı o- Z 1 r l S l a d \~;ğıdaki kararlar alıınJ,jtır. Çünkü Se1fıniğin Almanların elıne de\'letinin, milletinin, ordu'lllJlun lerinde muvaffak olmU§lar, ~· sevmek için! 
taı K 1 b. r ö"' le hasara u ğ r a t ı 1 1 1 Suriye Müdiran Meclisi yerme bir geçmesi Yugoslavyayı stratejik mu,·affak.ıyetlerinde, Amnvutluk- yonlara mensup askerle halts ln-ı - Öyle he ~ ikenııliD ........ 

ya ra 1 1 g . 1 (A.A) - İtalyan ııükiimet reisinin baı;kanlığl altında bir müşkülata maruz 'bırakır. Alman - taki zaferlerinde en mühim amil giliz askerinin telikkilerlnde el- kendin sev! 
ziyafeti verdi ' lskenderıye d. denizden kabine teşkil edilecektir. yanın Yugoslav ordusunu ilk pll'ın- , .... müessir, camianın ruhi .telakki- zcın olan ruhi telakki birl.iğinin +_. - ,._ ... _ • 

b hrl·velilerl arasın a ı f''-i e iklisadl '"- d h " husult"ı"nu·· temm· evlemı'ıı;;le__..,r. uuuunuwa kum merakı da bir 
b_ a .; la kr a - 1 HilkQmct, sıy:ıs • ..,., ' v ·~- da bertaraf etnınk istemesi a a Jerı·ııdeki birlik, kuv,·ct ve üstün- "' -s nı 4

'0ffla, 1 (A..A.) - Mat.suoka bu- kurtarılan İtalyan cPo • uv . ; atın mümessıllerindcn mürekkep hır a'f zamanlardı. Tam l>u sıralarda alı-
~ Öğle yemeğini Kral Victor zörünün süvarisi, 35.000 tonluk l - '~eşrll meclisin yardımına mazhar ola- muhtemeldir. Fakat buna muv - il tüktür. Majeste Krnl Jorj ''e mü- Tanklar, tayyareler, toplar, di- nan karagözlü bir bnu, hMralar 
etrlnıanu l .1 . bir Yemekte talyan Vittorya Venetto zırhlısının caktır. Dürziler bu meclatsre bulunmak- fak olabilecek midir? Bu sua~e teveffa Başvekil General l\letak- ğer teknik harp aletleri nihayet bL biraz ısınınca sıcak su, sabunla y> 
~Us:ıolin~ 1 ed.~e.ın~ükCanet faası d Yunan denizın<leki son muha.. ıa beraber, kendi medislerlui de muha- kat'i bir cevap verilemezse de bır sas idaresinin Yunan milletine rcr miitclıarrik sfüıhlardır, motör- kanır, bembeyaz tüyleri tarakla ta-
~ b 

1 
ve ıg-er a, v hasara uğradığını 'be - faza edeceklerdir. fikir edinmek için karşılıklı Yu - mczkfır birliği, kuvveti, üstünlü- lerdir, motörlü makinelerdir. On- ranır, sonra yüzüne, sırtına, kny-

Uluntn.uşlartlır. rebede a~ı~ Kanunlar tanzimı !çın bir hiliımet nan, Yugoslav - Alman kuvvetle - ğü temin eylediği misallerile an- ları kullanan insanların veya ask&- ruğuna kınalar konur, boynuna 
1 ll?nıa, 1 (A.A.) - D.N.B. ajan- ya? etmı~r. 1 (AA.) - Yunan n~cl!si teşkil edilecek.tir. Sur~c hük<ı- rinin aniktarını ölrmek faydalıdır. Ja!:ılm•,.tır. rin bilgilerinden daha cnel ruhi ı 1 bıldiriy . Iskenderıye · V •t meli Sunyenin iaşcsının idaresml üzeri- r·· ır """" 

1
A kk d mavi boncuklu kırmızı ta'mla nr 

1i .. <>r. c· ibu- denizindeki muharebeye, arş~ı • ne alacaktır. Bugi.ın Alrnanyanın Bulgaristan. * tc n ileri, nwvaffak.ıyet el e ~ geçiriHr ve evdeki çoluk eocuk. için 
gijı:ı a~ıye Nazın Kont ıano Bahram Valyan İngiliz zırhlılarıle da 14-15, Romanynda 3-4, eski A - İngiltere adalarında şimdiki şek. dilmesinde müessir olmaldlıclır. bu güzel pyet sevgili bir bahar, 
~ Öğleden donra Clagı sarayın- Havok ,:e Greyno muhripleri işti - ı• b } b } d• \rusturyada 9-10 tümeni bulundu. lile tarihin ilk defa kaydeylcdiği * yaz ve gib etıene-i olur4u. O za-
~/aııon Hariciye Naz.-ı Matsuo- rak etmiştir St3D U e e 1- ğu gibi İtalyanın da Yugoslav hu- manlar: 
~: _'kabul etmiştir. Mat:suo~ ~ı • " dudundaki kıt'alarile ıberabcr cem- Tecavüz \'e harp tehlikesi, Tiir- Karşıld dağda bir kmu meler, 
d~~~ Venezia sarayına gı- 'A k h b ı . ~ yesı umumı an bütün Mihver kuvveti 35-40 tü- vetin toplandıgvı tahmin edilebilir. kiye Cümhuriyeti hududundan, Kurunun feryadı ba!nmı deler, ~k MU'SOOlini'yi ziyaret edecek- il ..ı D ara a er er~. b Bugu··n 28_

30 
Yunan, Yugoslav ve itnl~a. Yunnuistanın Arnavuiluk- F.şinden 8.)Tllan böJ\e mi meler? lit- L ~ mendir. Buna mukabil Yunan aş- Gel kuzum. atlama, inleme. vazgeç 

"-'' mtllakalta Kont Ciano da • .- • t ft • veriyor kumandanlığı Bulgaristan budu - fngiliz tümenine mukabil ALman. ~~ muhdak.irebes~. 
1
Alma

1
. ny~ etinden! ~lt buluhacaktır. Samsun valılığı e ) ş duna ta7.c kuvvetlerden olmak Ü - larm Bulgarfstanda yalnız 14-15 -manya 8 113.aen K• me ...... Diye kesik Kerem usalffnde soy-

Ankara. 1 (İkdam) - Mahalll Ankara, 1 (İkdam muhabirin- zere 7.8 tümenlik bir ordu grupu - t·· ı · rdır Bu vaziyette Al-, men, 5 aydanben nisbeten uzakta le.nen bir de m-Lur ve waeık ku-
umen erı va . . d. İ . nde b l d v ·ık ~ J 4 ı m an - J B pon idareler Umum Müdürü :ıtü~cd: den) - İstanbul .Belediyesinin nu foplam~tır. İngiliz yardımını da manyanın bir taarruza başlama - l .~· l çı.nd a':, un U~J~~~JlD ı zu türküsü vardı. 

d" Samsun Valiliğine tayın edıildıı. mtthtelif şl.lbclerini teftiş etmek ü- hesaba katmalıdır. Mahiyeti 'bilin- sına mantıkan imkan yoktur. :un eni ~ . manya a 
1
1 •• manya Şimdi herkes kucuaon kara gö-

1'1\ ii z a k er eleri ınAnkara Belediye zere mülkiye başmüfettişi Nedim memekle beraber Bingazi hareki - Çünkü taarruz bir ordunun en uvvet erının Tuna ne ınnı g.eç~ züne, pa.muk tiiyüne, melemesine, 
t.ı. d• 1 d -iki tından sonra Vavel kuvvetlerinin k s d kine müsavi bir rek, llulgar - Yunan ve belkı de inl . d w•ı; dol , ___ _ ,,atlce yerme 1 ı· 1· top an 1 Naz.mm· in riyasetinde ~i mu - az arşı 111 a T "" k" l . h d I emesıne cgı · magna, uruu-

ç meC IS bü~·ük kısmı boş kalmıştır. Bun - k ı- lnıak lazımdır. Almanlar ur ıye - Bu ga-nstan u ut nnn-
l t Beled · e . ·· mwni teftiş .; uvve ı o d . 1 1 1 1 

. na, pirzolasma bakıyor! 
ta. "<>tıdra ı (A.A.) _Müstakil Ankara, 1 ( kdam) - ıy ye ımüfettışı uç ay u !ardan en az 7 tümen tnı1sis edil - b adil bir kuvvet .aetirerek a menı ama an, )er eşme en 
~ra 1 d A ka una mu b t hl"k • h--..ııud · · al K -'-il() l\sız ajansının Şanghaydan Ja- lisimiz bugün top an. ı. n - yapacaklardır. miş olduğunu farzederek taarruz taarru?.a baslasalar bile çok mu _ ~ ı eyı uu umuza gehrmış: O.maıa Cem aygın 
~· I\ 'kaynaklarından öğrendiğine ~belediye bütçesi iki mıl?·oı:ı 786 basladığı anda Yunanistanın Bul - harib olan Yunan ve Yugoslavla - hr.klludud~lu~ bulut•? ~eneln 
~~. Berlindeki birinci seri AI·- bin lira olarak Meclise ver;tdı. Darlan işgal makam- ga;istan cephesinde 14-15 tümen ıın pek iyi bildikleri tabii arızala. \'eki om.şu mık et utvvet.~ın•n.~~Pl: 

rı J ·· ·· 1 · Alman 1 •• .. aferı · .. kt' Y 1 · ra dayanarak memleketlerı·nı· uzun ra a.runıza arşı ecavm •e 1._.. a lsr • apon ~orusıne en nonu z )arı ı·ıe go··ru· şuyor bulunacak deme ır. ugos avya ı-
Cl.tın b t · ·· "'dd t .. d f --2ebı'lec,...,·lerı· so··y harbıne başlıyacaklarını ke11tırme 111'~ a rağmen, hiçbir anüs e ne- k 1 (İkdam) İkinci Jnönu c;e sefer.berlikte 32 tümen asker çı- mu ~ . .mu n aa L" ,_,1\ tanda söylemek imkinlanna malik 

~ltalınrnadan sona ermiştir. Mat- An :~·vinnincı yıldönümü mü- Paris 1 (A.A.) - D. N. B: Bu~~- karabilir. Bugün Üskübün şimal ve lenebılır. * değiliz. Böyle bir halin imkanların 
~ a. 'I'okyoya yazmış ve 4 Ni - zafer .1 ·b gu-n saat 16 da Halke- ya gelmiş olan amiral Darlan, dun cenubunda 15 tümen kadar ibir kuv dışmda buluudugun~ u 4a iddia ede-tlcia b d d t d • nascbch e u l ·ı .. .. lere 'h .... ;ılla nO!!ı:ı an av e ın en evvc . b. •"plantı '-'apıldı. ışgal makam arı e goruşme U""j • 

0 
h ld 

~aıe t · ı· \•inde ır """ .; I ""$ fiailliim••••••••-••m•---• .. ••• meyız. a e ... ........._ -- '" aktan imtina e mış ır. -- laınıştır. Amiral, dün öğ. led .. ~ son- ..ıı ,. 
------ b ·· e 1 Aktris ~- 100 Seksapel k dmı Edimede, Kırklarelinde, Tokat-. ra de Brinon ile uzun ' ır goruşm - l Dans KraliçesıM· ... ŞaArkı RYıldlızı.K .. EmsaA siz R Ô ... 7'/K K a 

TAKSIM Sineması~-- de bulunmuştur. Amiral D~rlan, ta, Aınasyada, istanbulda •e diğer 
L .. Pariste iki gün kalacak ve bılaha- bazı vilayetlerimizle, Bursada, Es-

-'-tl kişehir, Niğde, İzmir, Bolu, Konya, B atlnelcrden ıtıbaren: . re yichv. 've dönec1'!"& r. Bu c ı..~ftmı 
ugun m Y ldızı Imperıo 1 ~ .; uma a.._ lzmitte, Tekirdnğında, Diyarbakır-~eşhur lııpanyol Dan ozO ve Şantöz.Ü, Madr d Tıyatro u 

1 
• lkı" Alman vapuru ş A R K s. d 

in em asın a da, Çankında, Samsunda, Adana-Argentin:ı 'nın rakıbcsi ' denize açıldı • da, Manisada, Mersin, Manş, Ur-

fa, Siirt, Kayseri, Bitlis, Yozgat, 
Çonım, Denizli, Zonguldak, Trab
zon gibi şehirlerimizde meb'uslan
nuz tarafından halka verilen kon
feranslarla notuldann manası, ga
yesi ) akm \'eya yarın ) apılmak u
z.ere kararlaştınlmış lıerhangi ~ 
harbe Tiırk milletini haz.ırlamıya 

ait değildir. Ynlnıua ve Türk mil
letinin esasen bir ve ay1li olan te
lakkilerini, ruhi ahvalini, mühte
mel tecavüzler karşwada şimdi
kin4ea daha JaıYVetJi hale &et"r
miye matuftur. ES TRELİT A CASTRO yu Lima ı (A.A.) - Limada demır En büyük Muvaf faldyetı olan 

~~~--~~~--~--~----------~------~--~~---

Ge 
Tamamen İspanyolca sözlil ve prkıh 

ce Gülleri li b~~:ı:~ı~~~l:~:a:;~ua~!: K o R A T E R R 1 (. G O N O N 
:reket ederek denize açılmışlar _ 

dır. Geçen hafta Peruda Callao 1• filminde '\ G ed b• 
IÇINDEN1 

' 
. ı·ı .nd takdim edecektLr. manını ziyaret eden ~n~ada ~ Gllzlerinizl kamaştıracaktır.Bin bir Harikalar filmi. enç e ıyat 

i.~p Cuzel ve ~ğ~enceli. ı mı e CE HAY.ATININ... vazöründen kaçmış 0 
ma an m ' .. ••••••••••••ı••••••••••••••• } • 

~~LG~~K .. J~~A~R~INri~L~M~ID~l~R~~~~e=m=e-M_ir_. _________ ~~~==~=:==~ ------------- nesı•nın .ı\NyoL MÜSİKİSİNİN .. ŞARKİ VE DANSLA 

~ Şfınizade tarihi diyor ki: tenebbih olmıyarak şimdiye kadar ' • ' t 
katli tekaurrür etti. cPatrik Grigoryos'un cesedi üç rokubulan fesad ve şikak ve in - y e 0 1 san a ) • • 

(
-........,Biiyijk tarihi roman· 81 \ Yerine Onikilerd7n birin~n inti - gün ınaslüb durduktan sonra der- silabı emniyet ve ihtilali asayişe H Dallal 
S ı A . N. 1 o·· Id .. rül. dü? 1 hap edilmesi için Dıvanı Humayun yaya endahtı karihai şiı'ha - sebebi müstakil olduğundan fazla y cacıını • .. u tan zız ası u •a tereu .. man vekili İstavraki bey ba - . ·11 r ı k d" . M lı 1 k ••ıAbe ·1 ............... ,~ ~ . ecrı k neden Yahudı mı e ıne emro una- en ısı • ora o ma mu a sesı e Saya muharrir --~----· 
-------------Yazan:M. Sami K.arayel .. ferman patrikhane)e ı;a~ .. \~~e rak anlar dahi teneffüh ve tefes - ·bu dcla Mora ceziresinde vilayeti ıenç edebiyat nesliM aat• 
~ • k" lazım geldığı metropolıt Üyenyos e en 

1 ın ı ap süh ile ruy1 deryaya çıkıp Rumlar l oıan Klavrita kazası reayasıudan soldan vuruyorlar. Bu tenlddlo • 
lltl\ ~ Valisi Mehmed Ali paşa - : 1'.~or~ -~larına sev 

1 
ettirildı. . l almasınlar devu karnını yarıp ve j bazı iğfal ve izlal olunmu~ b:rna - rm haklı taranan yok değil. 

~etı ehabi rneselesınde bırçok hiz-
1 bildırılıyordu. · ·an halin- Sabık Pntrık Sa~raza~ ~lı pa - l taş bağla) ıp Ö) le ilka eylediler,,. gaz eski ya taraflarından hilafı tav_ Fakat, eğer hakikaten bat -

Ilı% f!rı gorülmuştu. Sultan lah • Rum!:ı.r, her t~r.a~~ ~s~ Osman- şa taraf.ından Babıa.lıde ı~tınt~k .e: Patrigın asıldığı kapı nişanei ma rı raiyet vukua gelen bazı fezahat ı. bir strateji yapılmıyorsa - ki 
'b.r ~rnrı alı ıle bır de veZU'i - de idıler ... Et nıkt ~y ~ğa karar dildiktcn sonra yenı patrı~ın ıntı tem olmak tiğere o günden itiba - ve ş naatte medhaU küllısı olduğu hundan şüphe etmeğe selMp yok-
~lt ın bir mektubunu Mehmed lı imparatorlugunu )'ı m Rumları hap olunduğu haberı gcldı. ren ÇI\ Henip kapanmıştı. mütehakkik ve ol veclıile eşkiyayı tur- Birkaç li1aketais beve9 • 
':itıd, Pay aya yollattı. Tuna sahille - vermişti. Ruslar, yaln~ Buğdan Bundan wnra Grıgoryos Fenere Patriğin boynuna asılan} ııftanın merkumenın biavnihi taala duçar kir cencln muvaffaldyeCsis • • 
~ e ıhtılal zühur ettıgi cihetle ısyana teşv.ikle kal~n h1;li ısyand:ı gönderildi. Yaftası göğsüne asıla - son cümleleri şunlardır: olacakları kahrü felakete haini serlerini ele alıp da topyek6a 0ları Se.ne Mıstrdan irsal edilmekte ve Eflak cıhctlerı e t şvıkıle Be rak patrıkhanenin orta kapısında, c ••• Müccrred Devletı Ah) enin 1 mcrsum sebebi müstakil olarak ge- bil' genç neslin edebi) et.. mM• 
!l)"'d ~hirenın bu sene nısıf faila idi. İbraniler Ruslar1ın ı~ı ele geçı - · 1 b h kk d k D 1 , . Ar 1 h · d • 1c: ı kl b ·• tılrn . . • . B ti vilayet erıı ıdam edildı. reaya ve earyası a • ın a mec - re ev e.ı ıye a ey ın c ve, kum etmek ıau a: ı ana ea 
ııe lt esı, Mora ihtılalı hase - ) azıd, ı ıs B ğ<:lad üzerıne 0 gün pas'.calye idi. Kayseriye, bul olduğu şimei rahim ve şefkat g reık zımnen kendi milleti hak - büyüğü olur. 

14~?l't ar.adan her ne kadar tcdabiri rerek Erzurum. a Edremid, Tarabva mctropolitlC'rı ı iktızasınca ke_ndılcrini pcşı.nce ikaz 
1 
k .da .. e7:~eri .. ci.?et hi~anet ve haha. F,ğer brpıntzcla, ne bıdılw 

tı.i~ e lltihaz olunmuş ise de de - yürüyorlardı. 1 - d 1 B 1 ki) arındn, Kac;ıla ılar ha ve caddci sel mete davet ıçın ten-
1 
setı bulun butun açı a ç kmış ve ıenç olursa olsun, bir edebiyat 

l en k N h d A R 1 r Osmanlı mpara a ıı a ı r 1 h"l . 1 . .. d- iL b 
aptan asu za e - Hülıisa us a · . bari- .. ·· de Pannakkapı<l.ı Rum ıs- i bihatı I· z meyi mutazammın pat - o vec ı e ıza eı vucu u nn aset a. DMline hitap ediyorsak, bir .,_ 

iti\ bey ıle bıı· miktar se- torluğunun ba~ına dalhılcrnlavmc~ş bu- nı onundalııl olduklarmdan idam 1 rıkhane'·e alenen buyuruldu • ıı lCıdu lfizım gelmis olduğundan lba- fa, Türkçe ibare yazmasını bil • 
g ·k leler ıazı yanına J f d · · "b t · · lb l 0ndcrıldığı haLbuki a - cen büyu gaı vapacağını edıldıler .. Rum ti.ıccar ve iıyanın • ıc;darile habisi mersum tara m a.n ını mersum ı re essaırm sa o un- mek veya bilmemek meı;eJesi ba-

n I ' l d Devlet ne • h 11 d d t h dah L..L.. 
1 ng tt re fırkateynleri gibi lunuyor ar 1

• dan da bir çok kişıler asıldılar.. l derhal iktıza ede? m~ n ~re şe ı mu ur.• w • is mevzuu i olamaz. Bu .,... 
t ı·ı bulund gu cıhetle Der - şaşırmıştı. Uhim vak'alar S lt M hmud Etiniki Etriya- afaroz kai{ıdları ır alıle hır mahal- ı Edırnede sabık Rum patrıgı Kı - zaman, bugün muvailaıdyetle • 

gelecek zahire gemiler ne, İstanbul<la da mü .. defa Is- uf aln. tani anl~mıştı. ve cezri de reay;.dan bır gCına fesad vukua r"los ile tü cardan ve kocnb ılar-ı rini gördilğümiiz genç ressam -
u d çuocu nın an ı) e ı ' b h 1 k d · · k" · d h ·a 1 1 -- k-..L.. 1 b. a, Rum lı:ye geçeck as - cereyan OOİ' or u. , tedbirlere geçıniştı. Ba ta Rum pat crelmem ı eı o unmu en an )'lrmı uç ışı a a ı am o un- uu-muza vwıman arın taf ik 

l'(.' taarruz eviemeleri muhale- tanbul Patriği olan Gri~ros: rıği olmak üzere butun ıleri gelen- muktezavi haha etı mu t ı:n rre ı I du. ettiği (daha desen bilmiyorlar, 
{ u, bu 5 heple Mısır harp Moralılarla muh~:ere: ,1:. ve leri asmağa başlamıştı. üzere cüml d n ade k ndıs mu- (Daha var) perspektif bilmiyorlar!) şekı.in _ 

rn . ~ 

deki kötü taktikle.rine pek bc9-
~olur • 

Bize km.;. haciia laakikl _... 
tnt lfllllÇ e4e1Myatçdenmn-, 
fwlnnea olarak veya olmayarak, 
henüz peteiJni • derece baJlan
d.armağa doiru ytirüdükle.ri yeni 
bir cdel>ryat vardx. Yaai )e.ni 
bir san' at. ipe bu -·atia ) eni 
karakteridir ki bir çoklanmıa 

alciatınakta4Jr. 
Genç neslİla bucün işledıiti 

._•at1aJılWm ~,eğer 

,....tmı7o..-k, (9fllBPliRzm) do. ---·.teerey ....... 
Biz yeni ,...,We bu braktet

.. bir edebiyata. dotımkta ol. 
dutum kaniiz. 
Şimdiden bu nn'in çok ıü • 

.a e&ederimi tte ıönnemek 
mümlrüa değildir, 

Onun içi.; ~ neslİlt Y-' 
wı'.tiınde zahiri sadeMiıe baka -
rak aldaamamaııdu-. ~ 
hu san'at, Tiirk etieWyllllb i~ 
zaruri bir devre olduğu c.iW 
fÜphe yok, bugünkü Türk ru -
hunUA da en samimi san'atidir. 

Yine şüphesizdir ki bu san -
at de, Türk edt:biyatına belkl 
h.er. 1.amankinden güzel ~ mi • 

iiliiz '8~ verebilir. 
ll.DALKlUÇ 



5.AYFA-4 

Şekere ıo· kuruş 
zammedildi 

(Baş tarafı l inci sayfada) şekerler bayi tara'fından verilffek 
hallin en büyük mülkiye memuru- beyannameye dercolune.caktır. 
na vermeğe mecburdurlar. Elle • Bayiler bu şekerlerin fiat farkını 

müşteriden alırlar. 
rinde safi 100 ltilOOan aşağı şeker 1 Nisan Salı ırkşamından evvel 
bulunanlar beyanname vemıiye • satıJnı~ ve müşterisine teslim e • 
ceklerdir, dilmek üzere yola çıkarılmış, yani 
Yukarıda b&bse<lilen sınai mü - bayiin ellnden çıkmış ve fakat müş 

esseseden maksat muamele yergi- teri eline varmamış olan şekerler 
ı;! kanununun 5 inci maddesinde müşteriye vardığı günü takip eden 
tarif edilmiş bulunan müesseseler- günün akşamına kadar bir beyan
dır. Yani bir ma<ldenin terkibini, . name ile mahallin en büyük mül
vasfını, hassasını değiştirmek su • kiye memuruna bildirilecektir. 
retile marofıl madde vücude geti • Yukarıdaki esaslar dairesinde 
ren müesseselerdir. verilmiş olan beyannamelerde ya-

l Nisan Salı akşamından evvel zılı şeker miktarlarının doğru olup 
satı~~ olup ~a he~~~ müşterisine 1 olmadığı alakadar memu;lar tara -
teslim veya gosterdigı mahalle sev frç.dan tetkik ve kontrol edilecek.. 
!kedilmiyerek bayi elinde bulunan tlr. 

Yugoslav - Al- Hava harbi 
man mu .. nasebatı (.Baş tarafı ı inci sayfada) 

iniştir. Bir tayyaremiz üssüne dönme
{lliştir. 

(Baş tarafı l inci sayfada) Bombardıman servisine mensup Blen-
olduğwıa dair Be!gradda §ayialar dola- heim tayyareleri dün muvaffnkiyetle !<! 
eıyotdu. Askerl mahfillerin ınütaleasına tevvüç eden biiyük bir f.aal.i;yet ıfuıü ya
ca~ Almanlann Yugoslav hudu<hında §amışlardır. 

Milli Şefimiz 
ile Kral Piyer 
arasında 

Samimi telgraflar 
t-e a ti e d i l d i 
Ankara, 1 (A.A.) - Yugos

lavya Kralı M:>jeste İkinci Pi
yer'in hükümdarlığı ele alma
"" münasebetile Reisicümhur 
İsmet İnönü tarafından ken
dilerine telgrafla tehrikiitta 
bulunulmu~ ve müşarünileyh 
de samimi teı:ekkiirlerini Rei
skiiınhura telgrafla bHdirmiş
tir. 

Mısırın toptan 
satış fiatı 

(Ba~ı 1 inci sayfada} 
raflarile en çok yüzde 5 nisbetinde 
b:r ticaret payının ilavesi suretile 
bulunur. 

3 - Sair istihsal mıntakalarının 
toptan ıızami mısır fiatları, birinci 
ve ikinci fıkrada gösterilen fiatlara 
fiili nakil masraflarının tenzili su
retiyle taayyün eder. 

4 - Bu fiatlar temiz sarı mısrrın 
dökme olarak toptan azami satış 

miihlm bir taarruzda bulunmağa kirli Sabahleyin La Havre açıklarında !ld 
lı:uvveUeri bulunduğU şüphelidir. Yugos- sarnıç gemisi ateşe vcrihn~tır ve tay
lavya bua:ün bazı ihtiyat tedbirleri al· yareler ayrıldığı zaman batıyorlardı. 
1nı1tır. Bu arada mektepler kapatılmıs Bir torpido muhribine mükerrer isabet
ve demlryolları münakalatı tahdid edil· !er kaydedilmiştir. Muhrip ehemmiyetli 
ıniftir, iyı bir menbadan öğrenildiğine surette yana yatmış ve st<ıp et~ür. ıfiatlardlr. Diğer nevi ve kalitele -
ıöre hiçbir Yugoalav vagonu memleket- Tayyarelerimiz Terschelling ve Aıne- .rin fiatları teamül veçhile bunlara 
ten dıııarı çıkrn.cyacaklır. Yoıcııla:r Yunan land adaları üzerinde alçal<lan uçarak nazaran fiili nakil ımasraflarının 
Bulgar ve Macar hududunda vacon de- top mevzilerini ve bir geçtt yapan Al- k b 1 
"'-"-'-orlar. man kıtalarmı bomb ltralyö •- ıyasen ' u unur • .... ~.., a ve m z •~ 5 B bük"-' .. 

yazı,.et ıil71e lriUAsa edll<obillr: . şlne tutmuşlardır. Kıtalara bir çok za- - u ' w.w.ere gore mısır 
Evve!A Hitlerin pllınlaı:ı altüst olmaş.. vfat venlirilmiş ve asker dafıWmışbr. istihlak ve istihsal eden yerlerin 

tur. Beiıırad hilldlmetinin bit.rra!lığmı tnıek f ~---~·- - fiat murakabe komisyonları ken -
teyid etmesi Balkanlard Alman lllnla se . ay~· 

ta1bık.ine mani oım:ı.br ç~ b Vuıyet hakkında Belgrad hillcQmeti- di bölgelerinin toptan mısır azaıtıi = · u nln bir resmi bey&ıatuı.ın·.Berlin'de ma- fiatlarını tesbit ve iliın edecekler-
plAnlar Yucoslav,ranııı müsamahasına h'lnı 1 im dı"' alin d "·-- dir. da7aruYordu. o ~ ~ a ı:o· su e e MaJ .... ceva 
"'~ taraftan -'-- "'-~'-ak ..,._. bı verilm.iıitlr. 6 B ti il• dil k fi ~'."er . ,_ m~ ....,ı İTALYANLAR DÖNÜYOR - u sure e an e ece· -

pillı:en d.icer bir "'7 ek Alınanların Ro 1 (A.A.) _ R bildirildi at hadlerinden )lerbangi bir suret-
4eriıaı bir laarruza geçmek üzere Yu- . m_a, . esmen . • 
"'81av:ranm ılmal hududunda ltlıfi de- ğine gore, yüz kadar Italyaru hamil bu- le fazla fiat teminine gidenler hak. 
~- --~e "-cak · tt lmadı lunan bır tretı Bejgraddan kalkm]j! • kımla, milli korunma kanunu hü-,---çuc - r Ylfrl vazıye e o - · · · «: has · 
l;ıdır. Çünkİl elinde mevcut askerlerin br. Italyan elçili"'. 1 ve ltal;yan gaze- kümlerine tevfikan cezalandın! -
elı:ııerisl Macaristan ve Roman- leleri muhabırlen de hareket etmiştir. m11k üzere, -kaı1Uni takibatta bulu· 
ra yolu ile Bulgaristan_ a ~nderilm.;•Ur. YUGOSLAVALSEFTINDAREATI MUHAFAZA 

~ nulacağı ilan olunur. 
ALMANLAR VAZIYET! V.AHIM Roma, ı (A.A..) - Roma'daki Yugos.. 7 - Karadeı;ıiz sahillerinde mı -

GÖRÜYOR lav ••laretl kuvvetli lta!yan kıt'alan sır istihlak eden. halkın ihtiyacını 
Berllıı, .1 (.A.A.J. - Yan resınl bir tarafından muhafaza edilmektedir. 

IW'ette lılldirllın.iiiır: MACARLAR TEDBİR ALIYOR temin için T, C. Ziraat Bankasile 
Yugoslavyadaki Alman aleyhtarı tema Budapeşte ı (A.A.) _ Dün Başvekil, Tanın Satış Kooperatifleri Birliği 

Jill 11ddeUenmektedir. Berlin SlJ'asi mah Haricl,ye nuırı Harbiye nazın ve ordu bu fiatlar dahilinde mısır mübayaa 
filler.inde bu aabah iz.bar edilen kan~aı kumandanları ara.aında Yugoslav hadi- 'im' 1 
itle budur, Bundan ba~a a;ynı mahfil- seleri hakkında &örüşmeler yapılmıştır. ve t"'11ziatına memur edı ış el'dir. 

Akdeuizde 1 n g : 1 j z 
hakimiyeti tamun 

(B"f tarafı 1 iıı.cı •• yfada) 
Bu defa İtalyan donanmasının 

Şarki Akdenizin kendi üslerinden 
uzak olan Yuııan denizi lnsmımı 
niçin geldiği malôm değlldir; fa
<at, ağır bir mağlubiyete uğradık
:an sonra, meçhul hedef ve gaye
;in-0 varmadan geri döndüğü mu.
oakkaktır. İtalyan donanması baş· 
:'1lntandanı, harp başladığı zaman 

1 yapması lazım gelen Jür hareketi, 
şimdi yapmıya kalkışmakla büyiil< 
hir hata İ§lemiştir. Bu hata, Şarki 
Ak.denizin bugün artık tamamilc hı , 
gmz deniz ve hava hakimiyeti aı. r T. fŞ BANKASI "\ 

Küçük tasarruf r 

hesaplart 1 
1941 İkramiye planı 
KEŞİDELER : 4 Şubat, 2 Mayıs, 

tında bulunmasından iletj gelmek
!<'lilr. Filrnki, İngilizler Girit ada-ı 
sı ile Garbi Yunanistan sahillerine , 
\'e adalarına yerl"'jtikten ve Bin· 
gaziyi zaptetlikten sonra Malta da 
ellerinde olduğn için Akdeııizin 

bu kısmınıla baklava (main) şek-
linde bir sevkulceyş •·eziyeti hadis ı Aguştos, 3 İkinciteşrln 
olmuştur. Bu, Bingazi - Girit . Yu· tarihlerinde yapılır. 
nauistan garbi - Malta arasındaki 1 1941 ikrami~'eleri 
deniz parçan İngiliz zırhlılarile ı •det .2000 Liralık = 2000.-Lira, 
tayyarelerinin hak.intlyeti altında 3 " ıoo.o ,., = 3000_. ,, · 
bulundukça buralara gelecek ber 2 .. 750 n = ı500- .. 
İtalyan filosu, ıemi!erinin yüksek 4 .. 500 ,, = 2000~ " 
sür'ati.ne rağmen bir darbe yeme- ; 8 " 256 • = 2000,- " 
den geri döne1nez. 35 ,, 100

50 
" == 3500- " 

s d . h uh be. l jj(),. :=::4000-. 
on cruz • ava ın are sı şu 300 ,, 20 • = aooo~ ,, 

hakikatleri bir deia daha tebarüz j _ 
ettirntlştir: .._,,_~-""'=-=-=-~=-=-'"-"=-=-"""' 

ı - Akdenize tngiliz donanması Muammanın anahtarı 
hakimdir; (Baş tarafı 2 nci sayfada) 

2 - İngiliz donanması, İtalyan smı atacağını beklemek fazla nik
filosundan her bakımdan Ç-Ok lı:uv- hinliktir, Almanya böyle bir funi
vetlidir; de ve hayale kapılıını.a.z. Şu halda 

3 - İtalyan deniz kuvvetleri her Yugoslav hükumeti üzerine cebir 
denize çıktıkça bir mağlubiyete uğ- ve taz,·ik haşhyacaktır demcl<tit. 
ranuya mahkiimdurlıı.t; Böylece, Sovyet Ru;yayı harp ba-

4 - İtalyan donanması, fena rici tut.arak i.ki cephede birden mu
•evk ve idare edildiği için, Akde- harebe etmemek hususunda yapıJ
oiz sevkulccyşindc mühl.m bir a· mi§ olan fedakarlıklar hep beybıı
mil olmaktan çıkmı~tır; de olacaktır. Alınan erkiinılıarhiye. 

5 - İngilterenin biitün denizler- si ve diploıııasisl hiç hoşlanmadığı 
de olduğu gibi Akdenizde de hakim ve Ccr.ınenlik için dalına hezimet 
olması, İmnaratorluğun emniyet ve ve izmihlal ,adetmiş ve getirmiş 
selameti, İngilterenin zaferi bakı- olan malUm ve manıl iki cepheli 
ınından pek büyük bir rol oyna-. miisaraaya sürüklenmiş oluyor de-
maktadrr. , mektir. 

Büyük Barbaros'un hakkı vardır: Büyük Britanyaya taarruz ihti-
•Denlzlere hi\kim olan dlinyaya mallerinin çoğaldığı rivayetleri slk 
bilkim olur.> 'Abidin DA VER .:ık işaa olunduğu bu nazik daki

Sırplarla Hırvatlar 
anlaştılar 

kalarda, Ameri.k-J yardınu hız alır
ken .cenTipta saslam ve kuvvetli 

, bir hareket yapmak icap edecek-
tir. Yunan mukavemeti di:ııyaya 
bir silıpriz olmuştu. Yugo•lav se

iDAınsiıti simı is BAHı<AS 111~~ 
,iKRAMİYELİ HESAP AÇ 

lstanbul . Emniyet Sandığı Direk· 
törlüğünden : .HO/J.523 

Emn;,.,t Sandıiına borçlu ölü Abd~ nrlsk"- Uin ,...ıııe febıll'~ 
Abdülmecit, Fındıklıda Hacırecep mahallesinde Yağhane sokağında ",.. 

17 yCni 19 numaralı Ktirgir bir evin tamamını birinci derecede ipotek gör:ı-te}ll1 
rek 23/8/937 tıirihinde 25778 hesaıı numarasile sandığ.ım.ızdan aldığı ( 485~. ıl' 
borcu 10/4/940 tarihine kadar ödemediğind<'n faiz, komisyon ve masar01 ıJ1 
beraber borç (422) lira (99) kuruşa varmıştır. Bu sebeple 3202 nuın::trnlı 1t9 ı> ıt 
mucibince hakkında icra t.."lkibl başlalnak üzere tanz.bn olunan ihbtu'Damc bO}..b' 
}unun mukavelenamede gösterdiği 1k::ımeigah.:1na gönderilmiş iscde bOrçJu ıınJf 
dülınecidio dihangir Somuncu sokak 20 nunıaı·alı hanede öldtiğü anıaşıteO" 
ve tebliğ yapilamamtşbr. Mezkfir kanunun 45 inci madde::oi vCLıt halinde u 
ligatın iltin suretile yapı1maı::ın1 3rnirdir borçlu ölü Abdülemecit mirascııarı ti' 
bu ild.n tarihinden itibaren bir buçuk ay içinde Sandığım.ıza müracaatla 10 ıi' 
ris1erinin borcunu ödemeleri veya kanunen kabule şayan bir itiraı.ıarı '-'9 ·)Ji 
bild.irrneleri lAzımdır. MirascıJer ipoteği kurtaramazlar veyahut baş.hyaD ıa;rf 
usul dairesinde durdurmazlarsa ipotekli gn.yri menkul mezkOr kanuna_ııııel 
Sandık:c:a satılacaktır. Bu cihetler alakadarlarca bilinp ona göre hareket edı !~(. 
ve hcrb1rine ayr.ı ayn ihbarname tebliği makamına kaim olmak üzere keY 
ilin olunur. (2Bı7) 

Devlet Demiryollan İşletme Umum 
Müdürlüğü lıanlan 

.,.ıctıt· Muhammen bedeli 2600 lira olan 2000 adet resmi kaSkel yaptırıla -~J 
Münakasa a~ık eksiltme · uoulile 11/4/941 Cuma günü saat 11 de sı 

de 9_ işletme- binasında A.E. komi'l'VF'nU t.ara!ından yapılacaktır. ~ 
IsteklilerJn a:ını gün ve saatte ka ıun.I ve.sailt ve 195 lirQ muvakk•t 

natla komis:yon:ı ınüracaaUnrı lazıLıaır. 
7

_.) 
Şartnameler parasız olarak komis •onda veril.mektedir, (23 

Ba.9, Dif, Xe:lle, Grip, Bcma.~ 
Nenalji. Kınklılı: ftl Bııtaıı Ağnla'ruuzı Derhal_ ı.eeet 

!ıoocna flll9de 3 ıı. ılllllbl""- T.&KLm.i:RINl)!M SAICIM!Nlt-
HP Wl!:ROE PULLU IC\11'111.ARI ISl!Aııt.11 · • ISTEYhilZ . . 

!erden Yugoslavyada evvel<:e başlanan Hudud muhafızlarının takviye ed.ilece- (Baş tarafı 1 inci sayfada) 
weferber1"U> devam ettiği de öÇenilmio- ği öğrenilmiştir. M • EDEN !!ına göre, Hırvatların endişeleri 
Sir. Yugoslav hadiseleri hakkında ı;im- YUGOSLAVYA SEFERBERLİK 939 Ağustosunda yapılan Sırp-Hır 
diye kadar ;yapılan tefsirata :Mve edl- . <Bas tuafı 1 inci ~avfıııla'ı 1 . h"k. t• 

batı da ikinci bir sürpriz olacakta. !---iLK BAHAR MODALAR•--·-· 
İlkbahar Sinyor Mussolioi'oin de ! 1 
dediği gibi hareket ve faaliyet Beyoğlu İstiklal Caddeilnde Hacoplu Pasajı karşısmd• 

•-~ bir _ -ktur. Yugoslavyadaki Roma, 1 (A.A.) - Stefani aıan- İ vat an aşmasına yem • u ume ın 
~~ ~· ,_ mektedir. Yunanistana ngiliz kuv 
lnkip1, köyleri yalı:an kaOOlan döven, sının Budapeşteden öğrendigm" · e sadık kalıp kalmıyacağını öğren • 

vetleri yağmaktadır. Bir taraftan k · M f"b b ak trltekleı1 öldüren ve Alınanları koğan göre, sözüne inanılır kaynaklŞI"dan me tır. aama ı . u şam son 
~~--ıar da Yugoslavlar Karadağa kadar dak'k d ·ı b' h b ........., ve kundakçılar taraıından ya- gelen haberler, Yuoın•Javyada se- ı a a verı en ır a ere göre 
MıJan lrontrolü ·-~•- •-·- ı-·~ .,,~ Yunan hududuna mühim bir ordu ı ::.tla vdeolud•" .........,ı o~...,,an =~ ferl:ıerliğin 24 Marttanberi başla- Hırvatlar Sırplarla an aşmağa ;ra-
~ _ tahşid etmişlerdir. . ı l d 
Ayın ıılyast' m~lıfillerde ı;urası mUsa- mış olduğunu ve 3 Nisanda nıilıa- zı o muş ar rr. 

bede "" ıesblt edilmektedir kl. Yugos- yete ereceğini ibildirmektedir. Kı- Arnavudluk civarındaki Yugos • Yugoslavyanın Moskova elçisi 
lav hük11metı memlekette vuku bulan taatın büyük •bir kısmı halen Niş lav ikuvvetleri harp için tamamen l'!elgrada çağırılmıştı. F'akat veri-
llilmayiıı!er hakkındaki ba.berleri_ müt~- bölgesinde tahsit edilm~ktedir. hazır vaziyete konu1muştur. ·Taar- len haberlere göre elçinin şimdilik 
madiyen telı:zlp eylemektedir. Şimdilik y 1 h'"k" • k ruzun tarihi baş)ıca Belgrada bağ- Moskovada kalmasına lüzum gö -
flelgrad'm lıu tabiye ile neyj Jr.asdettiğlnj ugoı av u umetı pa b 
9lılamak müıkilldür. Bugün Berlin'e ge- tetkik ediyor lıdır. Genç Yugoslav subayları a • rülmüştür. Yugoslavyanın bu sı -

tasında İtalyaya taarruz e<lilece - d ı · · · M k d akl len haberlere ıöre, ~an ekalliye~ Londra 1 (A.A.) _ Röyterin dip ra a e çısını os ova an uz aş-
IH'fier; de tevkil edilmiştir. Bertin deki kı tik muh .. b 'ld' . itinden şüphe edilmemekte<lir. Ce- tırmak istemediği anlaşılmaktadır. 
Yugoslav elçlsile Belgrad'daki Alman ma arrırı 1 ırıyor: nubi Yugoslavyada Yunan irtibat EU;inin Moskovada kahşı ayni za-
elçisinln 1taJ1ılıltlı seyahaUeri Berlln si- Yeni Yugo.dav hükumeti, tama- subayları mevcuttur ve İngiliz mü d Sovy ti · y l h' 
yast mah!lllerinde Alman - Yugoslav mile ciddi ft azimkar hattı hare • man a e erın ugos av a -

•ahidler de Belgradla Atina ara - d' eler· göst' erdikleri al· k k lı_ubranının vehametlne ~I olarak ıe, ket almaktadır. Yeni Yugoslav hü- ıs ıne a a no -
lakk· edilmektedir Ih sında mütemadiyen gidip gelmek- tasından da dikkati çekmi§tir.> 
YU~SLAVYA ıtESMi BEYANATl'A kıimeti, sq ü idame etmek, bütün tedirler. 

BULUNMAMIŞ komşularile sıkı ve dostane müna- Çİ SİMOVİÇİN BEYANNAMESİ 
Bertin, ı (A.A.) - Yari resmi ııır sebetlerde bulunmak v., bilha••a YUGOSLAV EL Sİ İNGİLİZ Belgrad 1 (A.A.) - Avala Ec • 

ınembadan b.lldlril.l;yor: .siyasi istiklfilini ve mülki tamami.. HARfCİYESİLE GÖRÜŞTÜ nebi ajanları tarafından halkı en-
Bir Y_abancı gazeteci, Alman HarlctJe yetini muhafaza eylemek istiyor. Londra 1 (A.A.) - Yugoslav • dişeye düşürmek maksa<lilc işaa e-

ııezaretınden, Be~radda Alman aleyhta- 'enı· Yugosla h"k' t' .. l.. k vanın Lon<lra elçisi Subotiç, •bu • d'I h 1 h b 1 h kk d n ıınsurlann galebe çaldığı ve lnuuret- v . ~ ume ı, uç u pa - ı en eyecan ı a er er a ın a 
le Yugoslavyanın üçlü pakta iltihakının tı reddetmeınıştır. Fakat ·bunu ob- <ıün öğleden sonra İngiliz hariciy~ başvekil dün &kşam bir beyanna -
artık mer'iyet mevkiln.de bulunmadığı jektif bir tarzda ve büyüle 'bir dik- nezaretine gitmiştir. Bu ziyaretin, me neşretmıştir. Bu beyannamede 
hakkındaki haberlerin doğru olup olma- katle tetkik eylemektedir. Eğer bu Yugoslav hükumetindekl deği§ik - ·öyle denilmektedir: 
dığılıı sormuştur. paktın maddeleri Yugoslavyayı likle alakadar bulunduğu sanı! - , Yalan ve meharetle uydurulan 

Almanlar cihetinde/. ne bu hususta ne l h b ·· ··kil 'k - ki d · 1 de üçlü paktı Yugoskvyaya tazyik et- ar e suru yece veyahud hu - ırıa a ır. ve yayılan haberlere ınanı mama -
aıek veya etmemek şıkkı üzerinde vazi- . kümranlık hakları ile tezad teşkil Eden Yunan Kralı tarafından ı halka ilan olunur. Heyecana ka. 
1et alınm!ilır. Yalnız şurası hatırlatıl- eyliyecek teahhü<lleri ihtiva etmi. kabul edildi 'llacak hiç bir !ebep yoktur. Bü -
maktadır ki, Yugosl•Vl'• paktı kendi ar- yorsa Slmovlç hüklımeti pek .ınuh Londra 1 (A.A.) - Röyter: Ati- ' ün komşularile dostane bir siya . 
ı:usuı ile ımz::~tır 11vteihakimza ileer'Yu -t temeİ olarak, sabık hükfımet aza- na radyosu, Eden'in ·bugün Yunan et takip eden hükumet herkesle 
ısos avyanm ..-.....- ı m ıye . ( 
mevkllne girrnlştir. Es;ısen paktın tas- !arının ı•mzalarını red iı;in bir şey 1 Kralı tarafından kabul edildiğini · vi komsuluk ve dostluk münase· 
dikinden veya adeınl tasdikinden bah- yapmıyacaktır. bildirmiştir. betlerini devam ettirıneğe çalı~ · 

Fnkat Öıp.er ağa lkayın b_ira
derimi tannnaz ki. .. Hayvan yetiş
tlıımek isted:ğini nereden biliyor? 

- Nasıl tanımaz kızım, bugün -
lerde sık sık Ömer ağanın evine 
gidiyor. 

-Ya? 

- Evet, Zannedersem bu işi iki. 
si ·birlikte yapmak istiyorlar. Çün
kü Ömer ağa parasını batırmış ... 
fakat biliyorsun ya onun çayın 

t'ar... Adamcağızı çoktanberi gör
memiştim. Tam amile değişmiş ... 
Sabah akışam iciyor, ki!Ill.se ile ko 
ııuşmuyor ... Görsen kızım, zayıf -
lamış, benzi bahnumu gibi olmll§ .• 
Hiç bir yere çıkmıyoıı. .. 

Fakat Zehra hanım birden bu 
kadar gevezelik ettiğine piıµnan o. 
lVYor. Deminki gibi tereddüt edi -

ye; ... Hatta biraz kızarıyor ve de
min söy le<liklerinin aksini söylü -
yor: 

- Yani. .. Demek istiyorum ki... 
Hiç evde bulunmuyor, her gün ge. 
ziyor ... Kasabaya gidip geliyor.:. 
Ben kaç kere gittiımse onu evde bu 
lama dun. 

Nimet Zehra hanımın sözlerinin 
birbirini tutmadığının farkında de
ğil. Bu sözleri ~itmedi bile ... Onun 
zihni bir yere saplandı: Nasıl oldu 
da kayın 'biraderi ile Ömer al!a ça
lışmak iıçin birleştiler? 

Nimetin daldlğını gören Zehra 
hanı.nı devam e<liyor: 

- Bu adamın vaziyeti seni niçin 
müteessir ediyor kızım?... Bırak 
onu ne isterse yapsın ... Sen kendi 
işine bak, üzülme ... 

Bu seie.r Nimet idraz eJiyor, is- nfry-01': Refik ömer ağa ile sık 'Sık 
;.an -ediyor: )ronuşuyor. Zebra Jıanımın muamt'-

- Bu adamlardan bana ne? .. Ne .lesi değişti. Adeta kendisile konuş
hal!eri varsa göroünler ... Niçin böy malı:tan çekiniyor. Bütün bunların 
le söyJU.yorsunuz ZehTa hanım"?... :ınfuıası ne? Etrafta neler olup bi • 
Ben Ömer ağadan nefret ediyo - tiyor? Birden Nimetin alclına ye -
ruan ... Benim yabancı erkeklerle şil gözlü oduncu geldi. O bir takım 
ne alakam olabilir? şeyler görüyor ve bunun için iki -
Bunları söylerken genç !kadının dir ona: cO tarafa gitme!. dedi. 

gözleri şimşekler çakıyor. Demek · Demek onun bir ·bildiği var. Genç 
Zehra hanım da herkes gibi onun kadın şimdi onu görmek istiyor. 
Ömer ağa ile evlenme<liğine müte- Onun vasıtasile etralında dalga • 
essir olduğunu zannediyor? .. Ah lanan boğucu havanın eBrarını an
Necdet bu kadının söyle<liklerini lıyacak ... 
işitse kim bilir ne fikir.Jere zahip Balta seslerinin geldiği istikame
olur? 1 te koştu. Fakat ağaç kesilen yerde 

Nimet Zehra hanıma veda etme. Hasan babadan ibaşka kimse yok 
ği bile unutarak ok gibi yerinden ve Hasan baba da ona garip ·bir 
fırlayıp ormanın sık ağaçları ara- tarzda bakıyor. Sokakta rastgel -
sında kayboldu. Kapının eşiğinde diği :kadınların ve demin Zehra 
Zehra hanını ellerini ·hlfü;tirerek: !hanımın baktığı gibi. .. 

- Yarabbim bu ~in sonu ne ola- Hasan baba Nimetin koşarak ne-
cak? diyor. Bu kız ikidir 'buraya fes nefese geldiğini görünce: 
geliyor ... Ke~ke içeri sokma.say • ı' - Nere<len geliyorsun, niye 
dun? böyle koştun? * Diye sordu. Fakat Nimetin bir • 

Ormanda ııiderken Nmıet dü~ü· den durarak hiddetle kendisine 

nıevsim; nluyor. fakat tahmin et- j B A y A N Mağazası 
tiği şekil ve ktikamette değil... 

En Son Moda 
Hüsevin Şükrü BABAN - KADIN TAYYÖR ve ROPLARI 

· maktadır. llükıimet ileride de bu 
yolu takip edecek ve bu maksadla nın en müntehap çeşitlerini getirtmiştir. 
elinden gelen her şeyi yapacaktır. ı Bir ziyaret i~batı müddcaya kafidir. 

Halk, memleketin d1şında ve için. , -·{ 
ti' -ıe yayııan yalan ha'l:~rıer-ıen mü- Al Amerikayı Kasa kırıhnak sure 

teessir olmıyarak sükunetle mu - manya ı· ll 
tad ~!erile meşgul olmalıdır. Bina- protesto etti le çalınan 2500 Jf 
enaleyh bir kimsenin bulunduğu (Baş tarafı 1 inci sayfadı) (Baş tarafı ı inci sayf•.ı.) ~ 
,,,ahal<len başka yere taşınması ve- Devletleri hiLl<umctinin, pek muh- b y İ Altı ,,. l alaplll-
ya evini terketmesl yasaktır. Se. aşısı usu n....ş ya.. ..<)r 

temel olarak ne bugün, :ııe <le yca- h.d. ed h b · im dı ·ın1 >°' bl"Dsiz olarak yapılacak bu gibi ha- · a ıs en a erı o a g e<I' 
reketler zararlı neticeler verebilir. hnnakkolmdak düzere, .Frtaıısdız ghemilk:eerti Y<;rek inkar etmi~tir. NihaYe'.: "l°' 

• 111 a a aynı arz a are llti ·· y f k ·~ 
Ordu, hava kuvvetlen ve donan- : tın . k .. k" _,_,. Hal= 15 ve · gun, usu un -arısı. ', .• ıı' 

. 1 e esı pe mum unuLlr. =• D b t Tahtak ı • 
ma vazifelerıni yapmağa hazırdır. 

1 
Fr , u Amerikan liman· uygu, za 1' aya, " ' -1' 

ı B"" t" d 1 t t 't 1 · b"I ansız 'apur ' vecı· Azız' Er, karısı Fatma At~ ' ar. u un ev e o orı e erı ve ı - 1 J b 1 kt d S l"hı·vet- oı . . 1 . arın' a u unma a ır. a a . k d. . . k .. 1• • ••• '.r 
hassa beledıyeler ve rahıb er vazı- k 1 . d'i' .. lki t en ısınm asa}< n rvh•·-1-' iJıP" 

tar ma am ar şrm , mu ye d • 
feleri başından ayrılmamalıdırlar. h kk h 1 ' t"" 1 't lmak ıraları Fatmanın sakla ıgını 1eır 
Pla nmuôbince yapılacak tahlive- .. & ı ~-en armaüor ;re 81 0 

. etnıi§, hanın anahtarını Kend~ıl· 
Jere ancak alakadar nezaretler ;:,.Ü uzet'.ed• bmılaye mb sa '.:'esdı. vedil~ı· ne Yusufun verdiğini söyleJ!ld ,~· 

ye ın e. u unan u musa ere • Dün akş k' d" d" e ı 
"aa<le edecek ve esasen bu hususta ., il . ihayet nasıl kulla· . am .geç va ıt or u )>11le 
vazıh mirler verilecektir. Dahiliye mı!~ g':m erınl n. . tetkil tınek !iyeye verilrn.i:şler, Sultarıa" . ...ılf 

. . nı acagı mese esmı c e • " .. .. S lh c hk-~~'~a 
"\ezaretı vazıyetin icaplarına uy • . uçuncu u eza ma =· p, 
mıyan içtimalara ve her türlü halk tedıtıı d" t il 1 t - &orguları yapılmıştır. Yusuf, rıeıl 
'oplantılarına mani olmak için i • .. -~ ' dun htf:e ~- e~ e y:ı ıgı ve Fatma hiçbir şeyden halı~f' 
'ap eden tedbirleri alacaktır. !lQ,:UŞ~ıe e,tm klme ınt uğ ghe kerı Dlmadıığını söylemişler, Aliye ııf 

musaacre e · e e yap ı ı are e- ld itiraf bul :ıııııŞ 
Alakadar nezaretler, bu beyanna ti .. da! t iş ve bugün iç.in bu gu şu yo a ta un "flif' 

_nenin harfiyen. tat~iki için derhal ge:.~cri~an~h~yet nasıl kullanıla- ._ Mizrahi, :us.ufa Juıça~,ı0el' 
1eap eden tedbır lerı alacaktır.- cağından bahsedemiyeceğind cöy le- saklatmı:ş ve bm lıra para eJllit 

mi§tir. Ilull, kimsenin bu müsade- rnış .. sonra bu parayı. "".rı: JO' 
renin mutlak ımcşrutiyetinden şüp- Yusuf kızmış .. kahvecı AziZ1 ]>e.f,t baktığını _göı·ilnce: 

- Affedersiniz, 'biTdenbire 
nıyamadun. 

ta - h tt··· . . "tmediğ" i '-''<l' . nuşmuş.. kasayı soy.ırrıya ....,e>ll e e ıgını .ışı · m ..,._, ırmış . , _ y . .F'a"'.':Jı. 
v müsaderenin bu gemı1erde sa- venn~,.,r. usuf, benı ve dJI-. 
~j te§ehbüslex:i:nln Anıer:ikan da beş.i;lıirlik vadederek kııP O" Dedi ve .başını ;eğerek çalışmağa 

devam etti. Nimet biraz ileride ot
ların üstünde oturdu. Çünkü heye
candan bacakları titriyor ... 

* Akşam yemeğinde Nimet pek 
'!lsabi idi. Ka 'ı dalgın açık penee -
renin önünden geçenleri seyredi • · 
yor, kah parmaklar.ile dizlerinin 
üstüne kadat inen sofranın örtü -
sünü didlkliyordu. Yemeğin sonu
na doğru sabrı tiJı:entli. Kaç kere
dir dudaklarının ucuna gelen bir 
suali zapte<leımedi ve Refiğe döne
rek dedi ki: 

- Ömer ağayı tanıdığınızı şiın. 
diye kadar 'bana söylememiştiniz? 
Refiğin siması o anda nazarı dik

katini celbetti. Bu sima son g\in -
ler<le değişmi§ g>bi ldi. Yüzün deri· 
si kemiklere yapışmış ve yanakla· 1 

rın üstünde yeı' yer sarı lekeler ı 
hasıl olını.ış ... 

(Daha var) 

limanlarını tdılikeye koy·makt.a. ol; .H.anm anahtarım bize v~· _,.ııı 
.h na .... ""ğle~~ 

duğu esasına dayanmakta olduğu- ~ Faa .y:zarbegunhu tı gı·ttifı. ~ 
t barü tt · · ti =lZ, ....... ve n ana ,lo>'" 

nu e 2 e ınn~ r. durumdan sivri bir demir B'iı,ı'l-

s R d -t - Çıkıp yukarı.da yaz.nhaneY'1 ~ . usya a paraşu ÇU- Kasayı demir ve 'baltayla ş'f' 

lere karşı 'IDÜda- dı. Paraları Aziz alıp Fa':it~ 
f t e d b j r 1 e r j ve_rdi. Fa:ma sakladı. Be.nifll arısı"' 

a a mış 920 lıram vardı. Evı ar ,r' 
Moskova 1 (A.A.) - (Stefani): diye korkup onlan da ~atıl':f',I' 

Sovyet hükumet merkezinin civa- saklattım. İki gün sonra gıdi~ ,,et 
rında bir kaç günden'lıeri paraşüt. nıadan kendi pararm ;sted~ .;et' 
<;illere karşı müdafaa talimleri ya- ·medi, Ben de zabıtaya hab ytf 
pılmaktadır. Şimdiye kadar •Mü - dim. Bu i§i hepimiz •beraııer 
dafiler mütecaviz paraşütçüleri ku tık.. . oiit' 
şatmağa muvaffak olmuşlaıx!rr.. Bundan sonra, hi\ldlln :ıJüıı1b .,et 

- - - dünün <le tevkiflerine l<aral" ~ 
__.. Çocuk Hekimi '11iştir. ~ 

"'r. Ahmet Akkoyunlu ~-----=;eırı'f'1 

Sahibi: E. İ Z Z E T, 'A 

Taksim • Talimhane Palas No. 4 
l'azardan maada hergün saat 

15 den sonra. Tel: 4(H27 

iJg'P 
Direktörü: Cevdet J{arsb J• 
Basıldığı yer: .Son felıP' 

~ ..... 


