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Ne olacakı 
Mııır Jwww das.l~ ,\ 
rnek, deoamlıcG 6V mu· 11 
kavemet ,iırgi.Iİ ~k 1ı: ue gittikçe ,oğalacağı •"" ~ 
rülım Amerika yardımı· j 
n111 verimli bir aurette ~ ~ 
tipneıini lıolaylaıtamak 1 • 

Lotıdra lıülıWrıetinitı -,ı 
cibeleti araaınıladır. 
-. - ıı-;.:::;._;;;,....-'ı'd~==~_....""' 

Yazan: Prof. Şükrü Baban 

fE3.) alkan safhasımn Alman 
19> resmi kaynaklarınca ka-

panmış sayılmasından 

~a nzlyet nasıl inkişaf edecek• 
tir? Her tarafta, bütün kıt'alarda 
Yeni ve Eski Dünyada aonılan sı&
al budur. 

• 

... 

i'f .. - ;:- . !"" • 

r 
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İngilterenin eski Hariciye Nazırı 
ve şimdiki Amerika Sefiri Lotd 
Dalifaks Balkanlarda yeni bir cep· 
he açmayı Almanya istcmediii 
için ve hasmın istemediğini ar
ıu etmek en doğru bir yol ol· 
duğu için Yugoslavyada ve Yuna• 
nistanda çarpışmalar oldu, diyor• 
du. Mister Çörçil de Yunanistana 
kuvvet sevkiyalının ve Britanya 
yardımının askeri bir galebe temi· 
ni için değil. daha ziyade bazı kom· 
fU memleketleri dansa davet için 
1apıldığmı tekrarhyordu. 

INGtLIZ B.ABP GEMİLERİ CEBELtlT'rARIK Lİ!CIANINDA 

Binaenaleyh en saliihiyettar a· 
fıılarla tesbit edilen duruma na· 
ıaarn Yanmadadaki son çarpışma. 
in çok tali bir ehemmiyeti baiz
•ir. Bu mücadelede ınağlllbiyet ve 
hezimetin, imilleri de arannııya 
lıaşlamış ve hunu kısmen malzeme 
Ye tayyare noksanma atfeden İn· 
riliz gazeteleri görülmüştür. Anl~
ıılan bir buçuk yıl evvel barbın 
•aha başlangıcında noksan olan 

h. t tayyare tank malzeme ve teç ıza , ' 

LONDRA GAZE-

TELERINE GÖRE: 

ispanya 
DçlD pakta 
giri~or 
Cebelüttarığa 
önce ispanya 
hücum edecek 

Alman kıtaatı İs
panya hududunda 
tahaşşüd ediyor 

heniiz ikmal edilememiş bulımu· 
yor. Bu izah tarzının ort~ya ko~-
40ğu hakikat ıu oluyor ki buru· 
•Ün boğuşma ve nıiicadele tarzla· 
nn a mınettedarük ve Ü a e-
len yapılan hummalı faaliyetler s k da 
.. atıup neticeyi temine kafi gel~- uner ya ı n 

. Behemcbai senelerce su· l" • d k 
::~0;~inde ve pıanıı bir tarzda h•· Ber ıne gı ece 

k ı ne jstibsal eyle· 
ııırhınk mt akln'rm~:~c getirmek za· ·~" rvı~(· r.-:;.\&~t.;ıtf~~~t5~W4 
me ,! o 33 ta ,~ ~~a ·ı·>"·:4\'. .. s p " 1 
ruridir. Nilekinı Al~ıanya ı9 • J\i"I. (.;}i. A~tt~~J:ş.· .. ,, ... c~·:, 
rihindenberi harp ıktısadi hayatı .ı.:::f..~·~~z·~/;f~~'-;~~,,~)f:~~~ 
yaşadığı için boğuşmada bili lb· ·,;.·,w.-_1~fjyt11L-!6:~@. 
"''- . tt dir . "' ' ~ .~ ·)~"$.4fr.!!;di~ .... vneye e . '.JOllfl .~;tı;:;·· 

Balkan cephesi Büyük Brilanya· •: -:, ·: CENLYrrA.lfllt 
· t• bakınıından .,,,_ •ın umumi sıyase ı __ --:· • 

ihmale mütehammil bir parça . 0~ !!""'"" ""f.9!. :.:., SEPrE 
1 

!unca bütün dikkat ve itina~~~ ıkı TllNCll -}{;~: Tr'VllN 

hatta tek noktaya inhisar ettıgı an- ~ -,:.,~L1., 
#' .• .A~ •j· ·:!;)Y:;f,··P.·· 

la•ıhyor , &A~wr .:. '!:,,~H·~··Ji i~ 
ı" • • l • ·.ı.' '>J ·" • L ··"'ı.ı;,:1!.h..:_~;~~ 
tngı·liz Bacvekili Mısır cepbesı- ~·"'61'~ . ::;,~'i!., ~-,~:! ,...,~ ... ,...~ ... ~.~ 

~ . t' ··itr"J. -~'··· '" r11 , f·'' 
ain ehemmiyetinden bahsetmış 1

' " ' ıi.:~:~~-~b~;::~h .. i:.r.ı:~ 
ev• • ,.,..;.(, ·--:1';'.~ .. -:.r._ ~jl. 

Maamafih Alman taarruzımun < i\· ' · · .,; 
Yelce General Graziani taarruzun
tla olduğu gibi sühuletle durdurul· 
mak imkanı olmadığını da iJAve 
eylemişti. Maamafib Mısır ve Sü-
11'e1J davasının aleyhte bir netlce-
1e bağlanması Şarki Akdeniz bay· 
Za81Dl, tamamiyle Yakın Şarkı, 
Irak ve Suriyeyi ve hatla in'ikBs· 
larile Hindistanı ve bütün Asyayı 
alakadar edebilir. Ayrıca impara· 
terluğun muvasala yollarına indi· 
receği darbe ile ~iliz kalbgıilıı 
•lan merkezi adaları bile müşkül 
bir hale sokabilir. Buna rağmen 
Ve bu netice ve ihtimaller derpiş 
olunmakla beraber Mister Çörçil, 
haklı olarak, bütün Cermen • An· 
glo Sakson davasının mihrakını 
Atlantik harbinde ve adalar etra· 
fındaki boğuşmada tekasüf etmiş 
bir halde buluyor. 

Bundan anlaşılıyor ki Büyük 
Britanyn dünyanın dört tarafında· 
ki çok dağınık menfaatlerini top
tan himaye ederek kuvvetlerini u· 
fak paketler halinde rüzgarlara da· 
ğıtmaktan ise hayati noktada ada
larda mütemerkiz bir muk:-.,emct 

( Deva1114 4 Ül'ICÜ sayfada) .... . .. • 

MOVADO 

"Zıfl l'll#lrl'J 1 1 

Cebelüttarık'ın haritası 
(AA ) - İspanyanın va

Londra, 29 d , Ü>ndra a:azetelerinin 
ziyeı; hakkm a htellftir 
mütaleaları In:uı ve n'any Herald aa-

N s Shron1c e . 
ew. . Lizbon muhabirlerıne gö1: 

zeteıerının . iltihakı artık bır 
İ anyanın mihvere 
sp "clir 
ıiln meselesı . • .. cu·· sayfada) 

(Devamı .. un 

Cebe lüttarı kta 
gece manevra
ları başladı 

Sütü;-kuvvetler_ ~a-
---- -
nevraya iştirak~diyor 

bir filo 
geldi 

Yeni 
limana 

La Linea 29 (A.A.) - Cebelilt· 
e manevralarının mu • 

\arıkta gee ·b"nce ~re .... an b. lan mucı ı •· , 
ayyen ır P

1 

Jıyor Cebelüttarık 
ettiği an aşı · 

lıktı Taarruz manevra • 
kapkaran · ı·· ·· 

P
an tayyarelerin mo or gu. 

sını ya · h a dafi 
.. ltu·· !eri mitralyözlerın av 

ru • kd ·ze doğru 
bataryalarının ve A cm ... 

ağır topların seslerı ışı· 
atış yapan 
tiliyordu. lf 

. . Manevralar kalenin muhte ı 

k ··ıcevş noktalarında bütün haf 
i'CV U ' •• .. f da) 

..-neveroı_ 4 uucu say a 

PARTi ORUPUNDA 

Hariciye Vekilimiz 
beyanatta bulundu -Milli müdafaa Vekilimiz de izahat verdi 

Ankara 29 (A.A.) - C. H. P. Mee J İkinci mesele olarak Diyarba • 
)is Grupu Umumi Hey'eti bugün kır Meb'usu general Kazım Se • 
-29/4/1941- günü saat 15 de Re-' vüklekin'in tayyareeiliğe aid as • 
is Vekili Trabzon Meb'usu Hasan keri mevzuatımıza dair Müdafaa 
Saka'nın reisliğinde toplandı: Vekaletine tevcih edilmiş sual tak 

İlk defa Hariciye Vekili Şükrü riri okundu. Milli Müdafaa Vekili· 
Saraçoğlu söz alarak son iki haf- nin ve diğer hatiplerin ayni mev. 
tanın askeri ve siyasi harekat ve zua müteallik beyanat ve izahatı 
hadisatı hakkında muiassal izahat dinlenildikten ve sorulan 'bir çok 
verdi. Bu mevzua dair söz alan ha. 
tfulerin mütııleatı ve sorulan sual- suallere Milli Müdafaa Vekili ta-
lere Harlci e Vekilinin cevapları rafından icap eden cevaplar ve -
dinlenJldUc-ten sonra ruznameye riJdiktcn sonra saat' 18,10 da ceJ • 
geçildi. seye nihayet verildi. 

M 1 S 1 R D A 

1 

INGILIZLE R 

Alman fJe Alman gemi
İtalyan kıtaatı) ferine 30 hü-

durduruldu cum yaptı 
INGILIZLER 

Dessie'de 2400 
esir aldılar 

---<>--
Fransız Somalisi ne 

olacak? 

TRABLUSTA 

Altı gemi 
tahrip edildi 
Bir çok gemiler 
ateşlendi 

Londra 29 (A.A.) - Rıöyter: hı.. Londra, 29 (A.A) - 27 Nisan 
iliz askeri sözcüsü bu akşam a • tarihinde biten hafta esnasında düş 

~ğıdaki beyanatta bulunmuştur: man gem~er_~~ donanma ve hava 
Mısır hududunda düşman kıtaa- I kuvvetlen cuzutamları. tarafından 

tı Sollum'un şarkında sekiz kilo- tam muvaffakıye~le n~tıcelenen 30 
metre kadar ileride ıbulunan bir (Devamı 4 uncu sayfadalj 
noktaya gelmiş ve orada durmuş • 
tur. 

iNGİLİZ TEBLİGİ 
Kahire 29 (A.A .) - İngiliz orta 

şark umumi karargahının tebliği: 
Yunanistanda geri çekilişimiz 

devam etmektedir. 
Libyada, Tobrukta kayda değer 

hıçbır mühim değiişklik yoktur. \ 
Sollumda düşman müfrezeleri, 

hududu geçtiklerinden beri, yer • 
!erinde sabit kalmışlardır ve kol· 

1 

!arımız tarafından hırpalanmakla. 

dır 
(Devamı • ilncü sayfada) 

,, .. " •• • ,..,, 

-ŞEKER-

Fiatına zam 
yapılmıyacak 
Ankara 29 (A.A.) - Şeker 

fiyatlarına zam yapılacağına 
dair dolaşan şayiaların esassız 
olduğu yaptığımız tahkikat ne. 
ticesinde anlaşılmıştır. Böyle 
bir zam mevzuubahs değildir. 

. ,., .. ... .. 

Kedi Gözlü Adam ! 
~ı BÜYÜK ZABITA ROMANI ı~ 
Şimdiye lıadar nefredilen :zabıta romanlarının en 
gü:zeli olan bu eser baştan sona kadar ~n heyecan
lı aık, cinayet ve caaıısluk sahnelerıle doludur. 

l ./ 1 
"'-=---ıl1 Çeviren : -M •. FERiDUN · 

YARIN NEŞRE BAŞLIVORUZ 
'------------------·----------·~ 

YUNANIS TAN / 

•
1 

CEPHESfNDE A d ı y k 
1 Harekat • na o u . a ası 

1 

devam imar Ediliyor 
ediyor 
Almanlar Morada 

Tripolis'i geçti 
Londra 29 (A.A.) - Röy1er a • 

jansı bildiriyor: 
İngiliz askeri sözcüsü bu akşarr 

aşağıdaki beyanatta bulunmuştur· 
Yunanistandaki harekat htıla 

devam etmektedir ve tebliğ ha•i
cinde hiç bir şey söyliyemem. 

Berlin 29 (AA.) - Alman or • 
duları başkumandanlıl!ının tebli. 
ği: Yunanistanda, Moranın temiz· 
Jenmesi iŞini yapmakta olan Al • 
man Jnt'aları Tripolisten geçerek 
cenuba doğru ileri hareketlerine 
devam etmişlerdir. Hava kuvvet. 
)eri, dün, Yunan sularında ceman 
18.600 tonilato hacminde beş tica. 
ret gemisi batırmış ve bir miktar 
daha küçük vapuru hasara uğrat· 
mıştır. 

Stalin Matsuoka· 

ya demiş ki: 

Japonya ile 
Sovyetler be
raber olursa •• 
Avrupada korkacak 
bir şey kalmıyacaktır 

\Beykoz, Pata bahçe, Çubuklu, 
Kanlıca, Anadoluhisarı, Kandilli, 
Vaniköy, Çengelköy ve Beylerbe
yinin imar şekli tesbit edildi 

Şehir Meclisi nazım planları 
dün tetkik ve tasdik etti 

Tokyo 29 (AA.) - Matsuoka - Dllnyanm en ruzel yeri Olan Boiazlçinden lıir ıörünü 

nın us • ka · a wa M - niçinin Ana olu ıahllind1!1 Beylerbeyine ait ııAzım plinlar 
kova garında Stallnle Matauoka • 'bulunan Beykoz, Paşabahçe, Çu- diln Şehir Mttl.islnce ~tklk olım-
nın nasıl veda et tiklerını Asahl / bukl Kanlı lın d luhlsarı, • 
gazetesinde yazdığı bir makalede u, ca, a o muştur. , 
anlatmaktadır: ı Kandilli, Vaniköy, Çengel.köy ve · (Devamı 4 üncii. ııayfadlı) 

Japonyaya dönmek üzere trene 1 
binmeden evve1 Japon haricıye Balkanların ngilte rey& 
nazırı, Moloto!la görüş~rdu. I 

Birdenbire Jozef Stalin görün - taksimi İ Ş i 
müş vl! Japon hariclye nazırına 

yaklaşarak demiştir ki: y u g o. ı a 'V g a 
.şayet Jajıonya ile Sovyetler 

Birliği beraber hareket ederlerse 
(Baş tarafı 1 inci sayfada) 

Kanada Başvekili 

bir nutuk söyledi 

İngiltere yaşa. 
dıkça bazı mağ
lubiyetler ka t'i 

• 
netıce veremez 

Henüz kat'i bir 
şekilde taksim 
edilmemiş?. 

Almanlann tazyiki 
Berlin, 29 (A.A.) - Yan resmt 

bir kaynaktan bildiriliyor: 
Bugün Alman Hariciye Nezare· 

tinden öğrenildiğine göre, Kara· 
dağ'da İtalyan sivil valisi idaresin
deki arazinin tahdidi, en ıyi ola-

(Devanıı. tüncü oayfada) 

yardım işi 

Amerikada. 
Kafilelerin himaye 
edilmesini istiyen· 
ler ç o ğ a 1 ı y o r. 

Bir Komite kuruldu 
Vaşington 29 (A.A.) - Büyük 

Britanyaya giden harp malzemesi 
kafilelerinin himayesi muhart"besi 
tam mfınasile başlamıştır. Çörçil 
tarafından evvelki akşaı:n söyle • 
nen nutuk burada ·bize malzeme 

(Devamı 4 liıı.cü sayfada) 

lngilterenin isti 1 ası 
ihmal edilemiyecek 
imkanlar arasındadır 

GÜNÜN TENKiTLERi 

TEFERRUAT 

f 

Kanada Başvekili Makenzi King 

Ottava 29 (A.A.) - Kanada baş. 
vekili Mackenzi King, Avam Ka. 
marasında söylediği bir nutukta. 
karada ve denizde daha bazı mağ 
llıbiyetler görüleceğini, fakat İn -
giltere yaşadıkça bu mağlubiyet. 
'erin hiç birisinin kat'i ·bir mahi • 
yeti olamıyacağını söylemiştir. 

(Dovamı 4 ünr"' sayfa~.n) 

Yazan: Selami İzzet Seci• 

Bir iş yapılmıştır, bu it ıörü
nüşte muvaffak ve muvafıktır. 
Fakat biraz kuı:calanınca yanlış. 
ları meydana çıkar. Çıkınca da 
l§i yapanlar kaşlarını çatarlar: 

- Sen de hep teferruat ile uğ. 
ıaşırsm! .. 

Bir icraattaıı ballandıra bal· 
laııdıra bahsedildiğini duyarsı· 
ım:. Söze kanşır, ballandırılan 
icraatın çürük taraflarını göste
rirsiniz. İhtar ederler: 

- Teferruat ile uğra mal .• 
Teferruat birçok işte adeta 

aolda sıfır addedilir. «Kulak as· 
ma teferruattır!. cliyip geçilir, 
dudak bükülür, omuz silkilir, 
•Teferruat •, ıeç!• derler ve 
ıı.anki yapılan bir icraatla o te· 
ferruatın hiçbir alakası yokmu1 
ıibi davranılır. 

Teferruat Jakaydisi baiı kim· 
ıelerde öyle had bir devreye u
laşmıştır ki, onlar için mektep 
binasında muallim, hastanede 

doktor, yolda kaldırım teferruat 
sayılır ve yan çizilir. 

Halbuki her işin ba>ı teferru• 
attır, her işin başı teferruat ola· 
rak kabul edilmelidir. İşten faz. 
la teferruata eheınınilct \:eril· 
meli, teferruat ile uğraşılmalı· 
dır. 

Atalarımız bize bu öğüdji esa· 
o 

sen vermişler: •Sinek küçüktür 
amma mide bulandırır. demiş· 
ler. Bu sözü bo · ıar telakki et· 
memek ıere1'tir. 

* Bugün gözüme bir mektebin 
lki le\"hası ilişti. Birinde: •Türk 
ana mektebi• ötekinde: •Ana 
Türk mektebi. yazılı ... Eminönü 
Balkevi binasının bir yanında: 
•Halktvi orkestrası. öbiir ya· 
•ıııda da •Halkevi orkcstrosu• 
:yazılı. 

Bu iki le\ha~ı gi)rdüm de tl)o 
ferruatla uğraşmak liınm oldıı. 
iuna bir kuc daha iııandım. 
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f FİKİRLEİil edir? 
................. .,........, ........ ~ 

ini umi Kimdir? Bi-r laJ'z;iye ve 

Şehir Meclisinin 
dünkü toplantısı 

~---------------.....,., bir tav:ıih la:ıım 

yazan : ZiY A ŞAKİR ----1 Cumhuri ·ette, •N .. imza.·:~ ya- . 
lstanbul ka-

_ 7') _ I zı yazan Nadir Nadi ·Ahlak ~otı.a 
lııt:ı. b&jhlıtı bir yuı ttcşMUi. 

Mevlevf asial~rt ve menkı.bttile-1 yirmi bet parça &netine, aört .•Ü• 
c i. Cenib1 Mc\lliln.3.'nın n\anzum 1:-e)·it ka<iar (I\tesnt-vİ)sinc .. 1\'le'11~ 
wz.lcrini, alelade (şiir) olarak te· ' vi şairlerinden (Eflaki Oed.e )tıitı 
liikki elmC'ller. Ve onun şiirlerini üç caaeline .. (Yun Emre)aın saf 
lanıaıniyle ku.Wle tirerek: ve ilihi §iirleriae .. (ıl!ı'lı: Paşe)nıa 

Ne tartfa ~kil~ n ta~afa nıey
leder m3lıiyetlc olan bu liısUkli fi• 

lı:lr çer~c si, derhal tenkide ve Elektrik, Tr tllV y ve Tün l tdatelerinin yeni 
lıatı.i şhidctll hücumlara uğradı. 

dınları f aa
ligele geçti 

--o .. 

[Hazretin, kelimah kudı>iyesi. 
gerçi zahiren (şilr)dir. Fakat ha
kikatte, (sırrı Tevhıd)dir •.. Tama
ıniyle (esrarı Kıtr'aa)ı ihtiva et
mektedir.] 

divanına inhisar etnıi~t.i ... Ve bu· 
aun başlıca sebebi de, lisaam lar
ftjt, ve o devrjn ilmi, hibmi vfı 

rclsefi ıstılalılaruu irade eıiemiye
nk kadar m~Uudlyeti idi. 

Nauemoııa: tc~kilat ve vaıife talimatnamesi tasdik edildi 
- Bet fikre lıümıtt W.llit. der

let amma böylesine cle!U. <d~i vt 

Bayan Mevhibe 1-
nönünün cevabı 

Şehir Meclisi dUn B. httlk be.' plaıunı ıwıuı etmiştir. · ~ilti tl'in Pa.r\ide yapı • 
i!ıive etti: relihln reishğinde toplarunış:ll'. Büyükada.nın imar plı\nı 13e et. laıı bir içllmala ~ılm 

1 
ita • 

- Nadir Nadi içi• ~e\iatletelt Vııll w ~edl)t kelsi B. Lutfi ta.fi~ te~tlt için .ıeıeeek yı\11 'bı. rarlaşlınlan. Afik.ıoadakt Ha· 
bir şey yek.. çünkü geçen seferki ltırdar111 da haur bu.lundııiu hu rııluhn hr. ).'ıtı; \'et1 .Bayanlat Oeıtliy-eti•. 
-gibi bit te"'lh ve bir tarzit• nıe· toplantıda evvell ~lrol .Luniled EyQb plAımıı da tııw tadll!tla lliıl İ'S~Ul ~i dil.nden • Derler. 

! - Nitekim, Mevlevi Uırikiııia sel :Vi !ııdledlrtrir" Şirketinin 'P.!trot Ofisiııe devri ltııbul e\miştlr. iau tılana libareıı öllfiii faaliyete fll!Ç • * biifükltti de bilh•"• bu nokbya münasebr~ lle belMivenin u it- y(Uı ltazıı. ında.ki mev;oud ~'"Olla!' mi•tir. 
Cenüı Mevlaııa'nın siirforioi temas ediyorlar .. ve, Cenabı Mev- 9 • k ' t L~ıı ... . L · in d o .. L-• ed 'l k b••ılar thtı· • 

e ı h.m n~ erın e • tnuuaıilzıı. ı ere ~ ı - .0'"""r lanf\e.n Cemıyetin •alnız farisl lisattile sö:v. lemi ol- lanA'nın şilrl~riniıı farl,i lisaıı.ile fi d ı h ~ " d k . • k. ... A• ~- .... ı t~"'"'L ~ıuna ,..~ 
, N . F d eJ , se cvro unın ı a ..... ın a ı .e ,a,4 '"'v'" ... vs. ve ~nuı v • Muesslsl ve Retsi Bayan Mev· ılı.ıtunu ııannedenfor. hata ederler. yasılını olma ını bilh .. sa bu sebe- ecıp az ıeer e. lif İktfsad ,-e Kava.nin l:ndlınen- ~ak ve "Cnlden açıla~aklır. hl.be lnonu, e""1!lki günkü. 
Bu bilyiik alim ve nıilr)İt, (tlirkçe) be atlederek: Son Telgraf fıkra mubarrirlerin- terine hanle olunmuş ve ın.ütea- Dökm il r ceddesile İglim~y toplaııtıda çekihm telgrafa 
Ye (rumca) da dah il olmak üzere [Cenabı pir, - vasıl oldukları ma. drn Nttlp FHıl Kısaküttk bit kiben, elektrik, tranwa~', lilnel i. caddesi ,..., Dert! ııokağı ara ında. dun şu telgrafla muktbele 
tiç lisanda 'iir söy lemi ş ve hepsin- kamı nııwlla muktezasınca - &sis iki gündür yazmıyor. Nalll!ntolı.· Jar !erinin yeni teşkılat ve vui· ki sahada (butalan ga '1"i mü ·ııld elmt~lertlir : 
clt' de, &)'nl kudreti göat rml~tlr. tekeUüfü adet bu urıuaıııı lardı ya s<1rduk: fe talimatn mel-erile 1940 mali yı- ııld uftundan) intaata müsaad o • , Ba rıın Hayriye Liltfi Kır _ 

Türkçe şiirlerini, •· atanının asıl Şayet tekellüf buyursalardı. bitta _ K1'aklirek U üttli m· acablı? h bilançoları tetkik ve ta$<1ik 
0 

• lunmı,yacaklır. \ dar: 
llsaııı olan (Kap~ak) türkçesile kıııı hakayiki, türk~e naznıederler _ Hayır!.. lunmu tur. Balattan yvansaraya keda~ u-, İstanbul Yardkn eveni ~ 
seyl~nılştir. Konyada bulundukları di. O \•akit, hlzim gibi, heaarar _ Çok hararetli ve kıyasıya ya· Bundall .sonra, 1'opkapı lıari _ urnan '24 bin metnt murabbaı ma. Cemiyt2tı Reisi 
müddet zarfında da ziyaretine ge· tekeli üfle, yaza boza beş saatte. be~ , zıyordu, yoruldu nıu d~raiaİIT.. cinde !ı!idhatpaşa çiftli'-! arazi _ nal küçük , unayle ve . Ayvansıı • _ 'l'elara(ıtııtı me.mnuni • 
len Rum papazlarından ve alim· beyit söylemeleri icap ederdi. Hal· ' .. .... .... ILL k ~.. tid d k .. 

- Bayır!.. sin:n i frazı hakkındaki mülkiye ra.ruAn ..,y....,., ao~ ım a " • ı •·elle aldım . t tanbul ş!Jb in. !erinden rıımcayı pek mükemmel bnkl yirmi altı biu küsur ebi}·at d h d t · h 1 ' 
Peki• ne Aldu acaba• ··e nafia cncu'"menlerı' .matbatala. en sa a a or a B.!!1:LYl1! ta O· dekı· .. eırt ı· relerımı· n hakkım· surette öğrenrrrk, n lisanda da erifcyi havi bulunan Mc nevil şc - v • •• ' 

1 
kt " 

muhtelif şiirler in at dıni,tir ... An- rif ite (Niıbi Divlnı)nın yirmi be· Nanemolla gülerek cevap verdi: rile Kadıkoyünde Zühtüpaşa ma- un
8

aca
1 

ır. 'k f d t k be dakl samimi hissiyatlarına t -
b L l · hallesinde Mehmedag· a soka"ında ur Arın 1 i lata ın a a rı n . kkür eder. millet ve mem • cak şu var ki, bu iki li andaki şiir- büyüklüğünde olan (Divanı Kr - Ne olduğunu en d ui IDQ'O- ö 

h h b ir kısım arazinin ifraz planları 30 m etre genişliğinde iki yeşil sa. Ieket 'clerınde kendilerine lerl pek çok olmadığı için, farl,<ıi bir); öyle tek.,ııune, öyle it'ab rum amma, ar vurup arman sa· ., 
11 anlle söylcdllti şiirler ırasında ıihinle vücude gelecek eserlerdcı· ı vurduğu çerçeve ~tokunu yerine kabul olunmuştur. ha yapılacaktı~. büyük başarılar dilerim. 
kaybolup ı:-ltmlştir. değildir.] «tirnıek için bahar havası alıyor BHMlal'C Cihangir, Ayaspaşa ve Eyü<bün Ü•erindeki Bahariye M•whıbe lndııii 

l .b civarlle Büylikada ve Eyübün ı . ~ırtlarında bulunan mc•adı klar J Burada, bir sual karıısında daha Diyorlar, a ı a ... 
L- M K. mar ptanlarını tetkik eden nafia tpta\ l'.llunacak ve bu kısmın hattı d ~lıyorwı: (Daha vır) • ı H d 

-
ve muhteilt enciiınenleri nin ha • balaya kadar her tarafı ağaçlan • ay a r paşa a - Acaba, Cruibı Mnlini, Ilı -------------------------- "'· ı ki 
ınrladıkları tnubalalar go"rüai;\ - uırı aca ır. 

Ttlrk olduiu halde, o muazzam e- ,,--------------------------""'lı) .- b• k k 
serlerlnde niçin farlst lisanını ter- ( 1 müştür. Şehir :Meclisi Eneümenl~rin tek Jr esrar aça • 

"L • ti. MAHnMELERDE ve POL STE Encümenler; Ayaspas.a - Dol - lifleri veÇhile pliınları ılıu kilde cıa etmış r.... u1 k ı d 
Sual, çok mühimdir. Çünkü Ce- ,nabalıçc yolunun geni letilm-csl kah ct.mişlir. l'l$1 ya a an 1 

nibı Mevlini'nın eserlerinin farlsi 500 k b hakkında planda mevcud tasav • Meclis bug ün de toplanacak vı! ır 
lisanile vücude gelmiş olması, o- kilo şe erin eyannamesini vuru çok masraflı >bularak red - Nisan devresi i çtimaını ikmal e -
IJIUn milliyeti hakkında da buıla· det.miş Ye Tophane - Cihangir deceklir. Sabıkalı kaçakçı tren-

rıaa şüphe vermiş .. hatti bu şüp· vermiy' en bakkal cezalandırı ldı . - den ı'nerken ya-
beler bugüne kadar bile devam e- J •• F• k• d } 
deı:-elmiştir. Halbuki, yukarıdaki aşe musteşarJ } }f a a m af 1 kayı efe verdi 

ıuallerın cevaplarr, bu yer$İZ şüp- 25 lira para cezasle 3 gün dükkanının sed- A k . . . . b. d Muhafaza teşkilatı memurları 
heleri izale etmiye lifidir. n araya aıttı 1 çın 1 r y ur Sıınln cevapb<>na gelince; dine Ve şekerlerin müsaderesine karar verildi 

1 
~ dün sabah Haydarpaşa ıstasyo •• 

1 - Evvel&, o devrin lisan hnııu· nunda bir esrar kaçakçısı yakala. 
,__ Sultanahmedde Ak.bıyıkla otu -ımüştür. Ölüm sebebi araştırılmak.. M IA "ki d Beledı·ye yurd bı'nası• rnışlar. dır Sa!bıkalı ka. çak,_çılardan .. siyetlerini gözden geçırrııek e1M0m- ran bakkal Osman şeker liyalları.. tadır. evcu t astı er en 

dir ... Cenibı Mevlini, öyle biı de- • A Cidel.ı R p oğlu Halıi Sönea dun 
vtrde gelmi• ve ö~le bir mulıitıe nın yükseltilmesi üzerine beyan- Tatltcıvı .. !düren arabac m bir kısmını Ticaret ofi- nın ınşasına maddı l •abah belinde 1,5 kilo esrar sarılı 

• ' name verilmesi itan edildiği hal- ı 0 m 
ömiir geçirmiştir ki; onun yaşadı- uhak • • ••b d k yardımda bulunacak olduğu halde trenden inerk<>n ken 
• d de beyanname vermem~. evinde m emeaı sı mu aaya e ece dıs' ini resmindrn tanıyan mnhafa. cı yerl"r e, (din lisanı) arapça ol-

yapılan aramada bodrumda yedi G"'"en ilene Veznecih!rde tatlıcı Bir nbe ; Avru nı za memurları tarafından tutulmuş ılatıa gibi, (hikmet ve edebiyat 11- d" " ' 
Mnı) da, tamamiyle Carisi idi.. sandık kesme, ÜÇ buçuk çuval " Abdülkad iri dük.kanında öldür - bulunmakta olan İ~e Müsteşan men ekser yerlerinde olduğu güıı tur. Sa.bık.1.lı her ue kadar kaç -
Kendinden bir iki asır .,vveı ve toz olmak üzere cem'an 500 kilo mektcn maznun arabacı Hacı Mol Şefik Soyer dün akşam Ankaraya şehrim izde de, hasta, kimsesiz, ih- mak istemiııse de muvaffak ola -
sonra geçmiş ve ı:-elmiş olan bütün şeker bulunmuştur. O ·man dün lanın muhakemesine dün devam dönmüştür. tiyar gazeteciler, muharrirler, şii- mamı* ve Emniyet Müdürlüğüne 
Türk ilimleri de, tıpkı kendisi gl- adliyeye verilmlş. aslıye ikinci ce edi lmiş. müddeiumumi i-ddiasını Müsteşar dün akşama kadar ti- 1 irler için bir yurd tesis olunması teslim edilmiştir . 
lıi hareket etmişlerdi. Bir taraftan za mahkemesinde yapılan muha. serde~ere~ n_acı Mollanın AbdüL ı caret odasında tetkiklerine devam kararlaştırılm~:ır. Bu yu.rd için _ 
Arap lisaaile birçok kitaplar telif kemesi sonunda 25 lira ağır para kadırın dükkanına gece yarısın • etmiş v" dah ilde vücude getirile. Çubukluda denıze nezarctı olan, Yerli yaprak sigaraları yann 

·b' cı:zas .. • ~emesine, iiç gün müdde.t. dan sonr. a gidi_p açtırdıg"ını, S_"hri cek s'-klar hakkında aıa·kadariar- ağaçlıklı, çamlı.klı bir arsa bulun. n tasnif ettikleri gı ı, fariıi lisa- .\ kk - k 1 1 _ "" satıfa çıkanlıyor 
n.ile de bir hayli şiirler 9Öylemiş- le du ~nınııı apa ı masına 'e adındakı geneı l'.lrada aradıgını, la görüşmiişlür. Bu meyanda las- muştur. 
!erdi. şclcerle.rın musaderesıne karar ve- Abdülkadir yok deyince yumruk- tikçileri de kabul etmiştir. Hariç. Şehir Meclisi ve Daimi Eneü -

Hatta daha dikkate şayan olan rılmlştrr. . ı la vurup yere düşürdüğj!nü, son- ten lislik getirenlerin tevziat o • men Azasından Refik Ahmed Se-
cihet şurasıdır ki, aslen Türk ol- Kesik kol Te bacak cinayeti ra o~uzuna alarak y~anya ~ • ı luncıya kadar sermayelerinı ka - vengil Şehir Meclisinin dünkü 
ıiukları halde, tercihan {arisi lisanı . • kardıgını, orada bır sıcınıle bog • palı tutmamaları için elde bulu - toplantısında bu hususta bir tak. 
ile konuşan ve multıberatta da ay- Beşiktaşta .Aıbbasaga mezarlı • duğunu söyremiş, bu cihetlerin nan lastiklerden bir kısmının Ti- rir vererek arsanın hu işe tefrik 
ai lisanı kullananlar nz değildi.. ğında l>ul.unan kesik kol ve b8: • kendi itirafı, zabıt varakası mün- caret Ofisi tarafından ımiibayaa • olunmasını istemi~tir. 

İnhisarlar İdaresinin 

makta olduğu yerli 
hazırla • 

pürolardan 

sigarilloz tipinde olanlar yarı nsa
hah\an itibaren piyasaya çıkarıla. 
caktır. <Esmer• ismi altında sa -
tılmakta olan bu püroların tanesi Mesela, bütün Selçuk Tiirkleriniu caklara . aıd ta~kikala devam edıl- dericatı, mor{( raporu ve şahidle - sına karar verilmiştir. Meclis teklifi usulen tetkik için 

kt d Ş """" ve zannall nda şah 4 kurw,tur. Aynca on tanesi siır-... dilleri, saf ve halis (!ürkmen- me e ır . Up•= 
1 rin adetile sabit olduğuııu be. Encümene havale etmiştir. 

ce) olduğu halde, Konyadaki Sel- bulunan Kazım bu defa da göv - van ederek ceza kanununun 448 in Dünkü ihracat meli kulular içinde <11' satılacak -

ruştur. 

deyle ba;ı denize a : ııg· ını söyle _ Gazetecilerle yakından alaka - k !ar r· ti 
40 

k ~k saraylarında büyükler arasın- , ci maddesine göre cezalarıdınl • Dün ihracat piyasası durgun d 1 d • li Vali B ledi tır. Bu ·utu ın ıya an u • 
m;•, denizde dalgıçla yapılan ara. ar 0 an eger ve e ye 

<la kanuşnlan ve resmi mnhaberat- -. masını ı ·temiştir. geçmi<tir. :Muhtelif memleketlere Re·ıs'~ı·z de Avrupad-'-· t malarda da b ir sey bulunamamış- " -.. aıı.ı sana or-ta kuUanılan d il, farisi lisaııı idi. , 121 11· liral k ihracat muamel · 
tır. o•ı...çıa denizde ar••tırmalara Bundan sonra Hacı Molla mü • · ın ı esı yom ve nel!:,ahathaneler şeklinde Nit1'kim, bu adet O.manlı Tiirk- ....,. -ı kavdedilmi•tir mod · b 

ı devam edı.lmekted.ir. dafaasını yaparak Abdülkadiri öl- ..., · · ern bır ina y~ırılması için !erine sirayet etmiş .. Osmanlı m- Elektrik T T·· 1 
dürmedıg· ini söylemiş, karar için • ramvay ve une bdediye bütçesinden de yardım parntorluğunun r"smi muhabera- A b d ··ıd·- •• - ı_ 1 • 

Topkapı mezarlığmm bir 

kı.smı mezarlık halinden 

ca a ne en ° 11 muhakemenin devamı ... ••ka gu-ne murruup ıgı edecektir. tında asırlarra farisi lisanı kulla- u...,. . çıkarılacak 

\, . J 

Milli ziraat 
ve ithalatımız 

M illi ~iraat, Mitllualiit, 
iıua.ı•tUe dahili lhll, acı
aı, tiureti.11ıi tenıine mu

nfbk olmak p7n!tleri Jııer dev[e. 
tin lıleall rla<lea .., elııemmiyetli
sİlli teşkil e,ylemiye .bafladı. Geçen 
Cihan Harltinin 1911 da inu:alanan 
mlll rauah~elerinden -raki vıl
laı-da hzl.al"fb iktısa.ıll b..ıt;an, 
liltt l'U• kıymelltrlain diqmesi, 
ha,..t pıhalılığının [a.zlal~mas~ 
Ottava bıı.teraıı ı flbl bıgilterenin 
dahi tita.tellal lllü~temlelte ve Du
mlıt;F1)11latma ı:-eniş olçüde tatbiki, 
miOeHcr ar11u titarııtteki tahdidat, 
~mrükl.,rdelri hima,veler, man ia
lar milletler arası ticartti haltala-

1 mı • bu yllzden büyUk n küçük 
ınullttllf devletler otarşi tatbika 
ko uln1u !ardı. P'ilhaklka !>alla~ i
.ı,.1tt iflk.İ af, ınamulA!taki tene,. 
vülcr, ltıt'alardakl ikUmlerin sar!· 
larına göre yetiştirilmesi mechurL 
yeti olall çe itli iptidai maddelerin 
ithalini urnrl bale ırefümişti. Bu
na rağınen bllbassa gıda maddele· 
tile ıınayiin en lüzumlu iptida\ 
ıtıaddelerini dahilde istihsale, ki
fayeti teınine istinat eden otarşi 
usuliinlin ihdası ile cheınnılyetle 
tatbiki icap ediyordu. Devam eden 
harp, kar ılıklı iktısdi abluka, ev
velte tatbikine haşlanan otar)lnin 
çok faydalı bir J , bir plıin olduğu
nu gösterdi. 

* Tiirk Milli Mücad lesini11 tam ve 
kat'i zaferle bitirilmesinden, xirai, 
sınai, iktısadi, mali kaynaklarımı
zı. kuvvetlerimizi kemiren, mali 
• l ı kliılimizi dahi baltal.ıyan kapi
tülılsyonların l&ğvınd~n, 1923 de 
Türkiye Cümhuriyeti devletinin 
kurulmasından sonradır ki, tiraat, 
imar, lı:öylü, istihsalit, fabrika ve 
onayi ilk pllina alındı. Böylelikle 
ve netice itibarile otarşi siı<temi· 
nin tatbikinde Türkiye Cümburi
ye0tt Devleti ve Tü.rk milleti, diğer 
devletlere ve milletlere nümune o· 
'lacalı: )">ilanla yüriidü. Halde v• 
Atide, sulh yeya harp senelerinde 

ahi ehe--m.i tt, i tif eri filen 

görülen otarşi usulü, şimdiki harp· 
te Türk milletine müstesna bir 
mevki temin eylemiştir. Türkiye 
Cümhuriyeti, 12 yıl evveline kadar 
hariçten getirtmek mecburiyetinde 
kaldığunııı ı;; _ 20 milyon liralık 
buğday yerine, Türk müstahsilin• 
ayni mikt.ard.a ihracat yapmasını 
temin eyliyecek istihsalit progra
nımı muvaffakıyetle tatbik eyle
miştir. Üzüm, incir, tütün, pamuk 
gibi başlıca istihsalat maddeleri· 
mis, 1923 den sonraki senelerde, 
Milli Müudclcden evvelki yıllar· 
dakinin ton itibarile bir, bir buçuk 
misli çoğaltılmıştır. Diinya piyasa· 
larmda geçen Umumi Harpten son
raki senelerde Indalaşan istihsalıit 
maddelerindeki fiyat düşmesi, bu 
suretle Türk müsbıhsillerini fazla
ca müteessir etmem.iş, sarsmamış· 
tır. 

Edirnekapı civarında oturan bırakılmıştır. Elektrik, Tramvay ve Tünel I-nıldığı gibi, ilk O.mantı şairlerinin darelerindeki belediye nıüralcih _ 
k ki d ·· 1 · · • rahsin kızı Behire bir buçuk ay d 

pe ço arı a şıır erını aynı su- Damadını emirle yaraladı liklerine Zahid HançerlWv.lu ile -"' ·· ı · ı d" kadar evvel damadı Ali tabanca- ··ıs 
"""'" soy emış er '· B. Rasim Allanın tayinleri karar. Bilhassa Cenibı Mevl 'na'nın as- ; ını temızlerken patlıyarak kaza. Süleymaniyede oturan Hüseyin, • 
rmda, Anadolu muhitinde liÖylen- en varalıınmış, Haseki hastanesi. kayınpederl Hüseyin tarafından laştırılmıştır. 

Bugün Kartalda pasif 

korunma tecrübesi ytpılacak 

Madenlerimizin, yeraltı servetle
rimizin i}letilmesi, Bakırköy, Na· 
zilli, Kays-eri, Ereğli, Malatya 

Topkapı mezarlığının büyük bır Gemlik gibi mahallerde dokuma. 
kısmının mezarlık halinden çıka- iplik, ipek fabrikalarımızın kurul· 
rılarak teşcir edilmesi belediyt>ee ("mırsı, muvaffakıyetle işletilmesi 
kararlaştırılmıştır. bütün bunlara dahilde iptidai mad-

k ı kad ne kaldırılmış, orada cinnet eseri başına de.mirle vurularak yaralan Şelı.ir Meclis! dün bu mürakib. miş olan tiir çe şiir er o ar az \erin vazile ve salahiyetleri bak • zası dahilinde pasiıf korunma ve 
iBıııgün saat 10,30 da Kartal ka. 

ve mahdut idi ki bütün hunlar; Ce- göstererek Bakırkıöy emrazı ıik.li- mış, tedavi altına alınmış. kayın 
1 ta · •--Jdı ı t B pederı· y·'-·l~narak t-L'-ikata b•• !tında veni bir talimatname ka - paraşütçü ere karşı müdafaa tec.. nibı Mevlaaa'nın beş on ıiiri ile ye has nesıne ..... rı mış ı. e - """ • ..... ,. ..,. 

-bılu11H1 (Snltan Veled)in yirmi, hire hastanede evvelki gün öl • lanmıştır. bul etmiştir, rübesi yapılacaktır. 

Müellili: İRFAN DOOAN 
Edebi Roman: 8 

Kız bu şakaya kızıyor ve aıme-, amma o güne de daha üç gün var .. 
ııiaia yerine kend4i cevap veri- yahut iki &'Ün .. bu bile çok. ua5ıl 

vakit geçireceğini bilemiyor. 

,..-: Öyle değil efeadim. Siz.in ca- Buaı evvel _Haleye gide~eğini 
kıl d b 1 Is söylemişti. Hakıkatle ona gıtmek 

nınız sı masın a, en nası o a 
._ d" •1 b 1 N'te içia bir niyeti yoktıı.. Amma rna-aen ıme et: ence u urum. ı - . 
L" · d' kt be • ·· edig' im demki böyle söylemişti, ~decektı. 
aı111 şuu ı, ço - an rı goru.1 . . . 
arkada~ıın •Hale•ye gidi)orum. Hem belli kı de bu sayede bıraz 
Belki de geç diiııeriın. Siı beni ye- açılırdı. Çünkü Hale, Beridın en 
aıege !ilan bckleıne<siniz.. sevdiii ve eskid.,nbcri tanıdığı bir 

Eerid bu sözlni süJlemekle be· arkadaşıdır, Bilhassa üç senelik 
raber, hakikatte i~ inde büyük biı Kollej hayatında .birbirlerini çok 
•ıkıntı \at. Faka t bunu kar~ısın
daki iki ynşlı kadına a çmıya lüzum 

cörmüyor. Zaten söyliyemez de .. o, 
dündenberi geçirdiği asırlık saalle
rinia hikayesini }"eritle kaqı kar
pya kaldıii;ı zaman aalatacak .. 

iyi anlamış ve ruban uyuşmuşlar
dı. 

isteksiz lıir şekilde öğle yeme

ğini ~·ediktea sonra odasına çıkıp 

tuvaletiai ılejiJti!miye ba~laclı. 

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

- III- dimi ona dökmek niyetinde değil- Alaylı bir kahkaha fırlatarak co-
dim. Ben akşamdanberi ı:-eçen hi- vap verdi: 

Kendimi tanıdığım gündenberi diseyi anlattıktan sonra, o, dudak- - Ferit demek istiyorum ca-
denemişimdir, başıma bir iş çıka- larını taacciiple bükerek cevap nun. 
cağı uman daha evvelinden canım 

verdi: I Birdenbire fenalaştım. Bilhassa ıulnlır. işte şimdi de böyle oldu. 
.. . ird... - _ Ben hiç böyle ümit etmemiş- buou çok sevdiğim bir arkadaşı-

Duıı gecedenberı geç ~gım ka· tim Berid dedi. Akşam Kalamı.ta mm kahkaha ile söyleyişi çok ca-
buslu saatler sona erdı amn1a, ' ' . ~ . . 
.. d d h tımı k d ı bir balo vardı. Annem bıraz rahat- oımı sıktı. Demek ki zamao, bır 
ıçım e e a~a b" n ~n.unha k"ak atr sız old,,;,u irin aaabeyimle ben çok arkadaşlarımı olduğu gibi Ha
unutamıyacagım ır suru a ı a · ~ :.-- , .. b • ... • , • • 

1 ·1 ld / yalııız olarak gitmiye mecbur ol- leyı de degıştırmıştı. er sıra ı e yer a ı. . . . . . 
· b kt-Lt "k' 1 duk.. İyi bir gece geçirdik amma, Bıraz evvel ona Ferıdın lznutte 

Teyzemı e\'e ıra "' an ı ı so- ld - .. 1 d" . . h ld be 
M d d • · · la k bazı noktalara canını sıkıldı O da ı 0 ugunu soy e ıgım a e, n-at sonra, o aya o:ru )O ÇJ • • d ki ı b J · 

k . · k l k d ' d ··ı · h b en sa anmış o an azı şey erın, tun. Maksadım va ıt geçırme o - en ı namıma egı , senın esa ı- . • b" k d t af d 
· l'k b' ·· ·· samıını ır ar a aşım ar ın an duğu içın, yarım saat ı ır yuru- na.. b kild b"ld" ·1nı · · · t · 

L d k"k lık tra u şe e ı ırı esını ıs emıyor-yüşü, ueş a ı a mvay seya- Şaşırarak sordum: d 
haline tercih ettim ve ağır ağır ana 1 

_ Benim hesabıma mı? .. O ka- um. 
Caddede ı"lerlemiye başladım. . Ona son sözü üzeme hiç cevap 

dar mühim bir şey olacağını ta-
Halelerin Modadaki evine ael- vermedim. llattii, bilmediğim da · 

~ savvur etmiyorum amma, söyle ha birçok şeyleri öğrenip iyice şüp-
digı""m zaman iyi bir ..ı;n aeçirip bak 1 ı ne ı· ôc bu canını sıkao 
sıkıntımı bir~ par..,. ol;ı~ de(ede- a ın m..., heye düşmemek için kalkıp gitmi· 

.- noktalar.. ve hazırlanıyordum ki, U ale söyle-
ceg' imi sanıyordum . Halbuki daha 0 k" H ı b' d"" ·· d"" ·· 

va ıt a e ıraz uşnn u, liOY- mek istediği şeyleri birer birer 01'{ena bir vaziyetle kar ılaşhm. 
leyip söylememek için tereddüt et- taya dökıniye başladı: 

Çok sevdiğim bu Kollej arkada· 
ti. Fakat anlatmıya da mecbur ol şımla yukarı çıkıp da bir iki ıey 

konuştuktan sonra, ben, onnn bir dn: 
so.rgusuna karşı, mecburi olarak - Seninkini orade cördüm. 
Ferilten bahsettjm. Hakikatte der- - Benim.ki .k.im? •• 

- Hem yalnız da değildi Berid 
Yanında her ikimizin de tanıdığ ı 

çok ilk &i1inıniı bir kadın vardı 
(Daha var) 

Bu mezarlığın Maltepe yolu ile deler yeti.~tiril.mesi, demiryolları
Topkapı - Yedikule asfalt kısmı aıwn inşasının tam1'{'llaruna.ıdır 
arasındlli sahası ilk evv-el teşcir ki, otarşi usulünde Türkive Cüın
olunacaktır. huriyeti Hükiimetine ve Türk mil

Fransadaki talebemizden 20 
ki,ilik bir kafile dün geldi 

letine muvaffakıyet temin etmiş· 
tir. 

* • 
Fransada tahsilde bulunan tale. Muharip, gayrimubarip. bitaraf 

bemizdeo 20 kişilik l>ir kafile dün devletlerden, devam eden barP 
Romanya tarik;ile şehrimire gel ~ içinde en kuvvetlileri, S<>nuıı.a, za
mi~lerdir. fere kadar dayonacakları, bitarai-

Kollektif bir pasaportlıı seya • lıkların• kuvvetlerile hürmet elti· 
hat eden bu gençlerimiz Fransa- ' rec:ek olanları, dahili istihsali!_ 
da kalan en son ta!E'be grupunu imalatları k:ifavet edecekleri ota~• 
t~ etmekte idi. Kafile Fransa. planının tatbikinde muvaffak o· 
dan trenle Romanyaya kadar geL !anlar teşkil eylemektedir. 
mi§ler oradan Rumen yolcu vapu- Dülı:Umet ve millet itibarile "" 
rile limanımıza muvasalat ~lmış - hnsusta mW.terih bir halde buJnıı· 
)erdir. maktayııı. 

Asker ailelerine yardım parası 

ta~ıildadan hakktnda bir 

karar 

Asker aılelerine yardım t.ıhsı 
satının temini için alınan 50 tah
sıldarın çalışma müdcle!leı-inin 

temd id olunması Belediye Reis • 
'.ğınce kararlaştırılmıştır. 

Bu .karar dün Şehlr Meclisine 
"i ldır ilmiş ve tahsildarların maaş 

· arı içın 30 •bin lira tahsisat İsten. 
"iliştir. Keyfiyet Bütçe Eı:ıcümı> -
nine havale olunmuştur. 

Hamit Nuri ın~ 

---------------
Arı kovanı götürürken 

Arak iyeci Hacthüsrev maJıalle
si nde İk i ncıçıkmaz sokakla otu • 
an lsmial oğlu Hüseyin Kızıl 3Y• 

• ,_ - 1- ürken kucagında arı .. .,vanı ı:;o ur · 
kovanın ağzı açılmı.ş, dıcoanva çı .. 
!can arılar Hüseyin in l>a~ına ve 
alnına üşuşmii şler, bir çok ye~I~ : 
rinden sokaTak şi şirmişler, flu,e 
\_•i n zehirlen1ne a llıım 1 göstenrnıs, 
hastaneye kaldırılın.ıj!tır 
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Hariçten 
sud kostik 
getiriliyor 

r- GUNON -:ı' HAVACILIK ) / 
lSIYA f v•ASKERll BAHiSLER': 

1 C M A. L 1 .J ~r 1 ı Besle aı-ıyı yüzünü 

kıj S Balkan meseleleri Ofpl• ayyareCJ• l•g'"' )• Yeni 1 r a aponya aygo- ve Almanyanın Besle b~~a~~~:~ü oysıın! 

h Ok Om et I• na karş0 ı hareke yeni hedefi 
1875 

- b söaünU artık §il telde Ç<!Vireniliriıı: 
? 

yılında VÜcuda getirilen torpil U- Besle arıyı, 7üzii.ııii sokııun! te geçıyor ffiU 6 Nisanda Alman taarru•ile ba.,· Bundan ikt &1' kadar önce bö:rı. 
lıyan Balkan hareklıtı bitmiş bu- gÜn en mÜthİŞ silahlardan biri olmuştur bir vak:• Sütlücede olmq, ıında 

Ticaret Vekaletinin 
alakadarlara tebliği 

S d b d ak --<>---- "d !Unm#ktadır . Yunanlstandakl 1ngi- arı büliyell 1ıir bcltna .kovandaki a a a p - Tokyo matbuatı şı - Jlz kuvvetlerınln mühim blr kısmı Son zaınanluda nıııml tebllıilerd•ıbir mJttar yaptırmış bulunuyurlırdt; b .. -
f kllınl · · . i- ciddi muval!akiyetıerile torpil tayya- cakat bunlan ş;mal denLainde Alman· llt ..... anlar hucuın ederek zavallı-

_) 1 d l h •• 1 çe ş, miltebaklsının de gem releri dlkkAtl celbetnıekle ve bir çok-• ıara katlı kuUanamadtlar. Çanakltale- yı bırçok yeriadea iğnelemlşlcrdL t ı ll a S a ~ l l< et 1 ucum ar yapı yor lede çekllmeııt.ne devam edilmek· ,arı, ıayyırentn torpll atabllmesint hay "• harp 1>o~ıayınca çanakkale;re ııön- Dün. de a7aı mesele Vsküdarda 
ş.arrglıay 29 (A.A.) - Yabancı tedir. retle ı.arıılaınaktadır. Hup geml!erl· ı .lerdiler ve Inıılllzlerin dedlkleriı'ıe ııö- olmut- Bahçesillde arı lteıliye ı.· 

Ankara, ı>,9 (A.A.) - Ticaret Ve- h .. kft tin mü~ahidler Ja!JOnyanın yakında İngiliz gazetelerln.ln de hemen ııln huıuııt tertibat ve teçhizatla kuJJa- o bunlardan birinin 1915 de Saros'dan zat bunla bir te ti ld • ar 
k.iletitıden tebliğ edilmişfu: H. Nazırı u me . Saygon da dl.hl! oldu"u halde ce• ittifakla yazdtkları gibi adet ltlba- n•bUtlikleri bu sil4htan \&ş-Taro.nin iıı- .. alkıp Bı.ıl&ylr ü:r.rindon ~ b··"- L' rı -~~d .L-~ urup 

h 
" . tifade edebilmesine akli erdiremiyen- M.amıat9da btr n&ltl4<• ıemıslni ıorpu- ' - .,u yere ........_., er ..... yolda, 

Memleketteki lhtiyıı.ç sahipleri siyasetini iza ettı nup Hindi~inisine n~uz edeceği. rlle çok Ü!tün hava ltııvvMlerl &a· ıerhı netlcode •Tayyare bu! .. Bunu dı leıneğe muvaffak oıcıugu iddia edildi. nasılsa ııepetia .pı açılmq ve d .. 
arasında t-evzi ve taksim edilmek lrııkta hü- ni bildiriyorlar. Blı nil.fuzun hede. y~!nde Almanya Balkanlar harbi· elbet yQparı .. • dedljtlerln$ bile §Abid o- lngılwerd.en sonra Bi\7ilı. Hnp için- şarıya fırlıya• anlar, adamcai•• 
Üzere VekAll>tlmltce, Ziraat Ban• Bağodad 29. (A.A.) - memleketin fi cenuba dojrıı yayılma hakkın- nı kıız~ıştır. Fakat bu kendisine luyoruz ... Gerçek, tayyareyı yah.ut tor· .:ıe l&ı6 • ı917 d• Abnanlar da iki mo- •m yil•lhlil, &'ÖdİllÜ, ellerini lıütülı 
kası vasttasile hariçten Sudkıostik kıimet deit>;ıklığinın k il • da hariciye nazırı Mıı.tsuokanın h.aYll zayıata mal olduğu muhak· pili hak~üe taı~'.yarnı;;""1"' Lçın, :T~~= .ödü bir torpil tayyares! Hama - Bı-an gllıl şişirmişler. Yaptıkları balla 
celbcdilecektir. harici ıiyasetıhe dokunach~ ,_,~ın _ Berllne =ptığı ziyaretle Japon • kaktır. Mesela yalnıı Romanyayıı yare bu ... Bu Işı de •bet yapar... t!enbw·a me:rdana getı.rmlşlerdir. Bu · 1 . • 

1 dı~· oJ<J< ,. kl-~·ı ! l ylp geçmekton bafk& çıkar bır yol ol- .:lyy•ı-elerden U• tane yapıldı B •·- ınsan u11 tatlıların en harılıulade-
.Bu mıılların mayıc ayı zarfında hiyette olup oma ıv uhabı· 

1 
Soovet paktının tık neticelerini na ""ı en Alman yara ı arının · · ' · u _,. ı · e.ı· ıı b 

ih Of. "·ans1n1tı :t'l , .. • " . ... . . k masa ger~ktı~: . . . . yareler bir çok torpll bücumu yapnuşlaı: fi .nı y ı.re.n ar ar, arasa. u ınu-
ı tiyaç !ıahlplerlne dağıtılrnl!sı ka• da Havas • ı ~ı 

1 
suale ceva- göStemıek olacaktır. otuz bıne bal!ğ oldugu bil:dlrilml! - Fakat bıze oyle celiyor kı çok bilyilk ve bir kısmında muvaffak olmuşlardı. ııpllklerl ıle de biııe şunu demelı 

rarlaştır ılmış olduğutıclıın, sudkos- ri taı·a1ından S<>l'U an B üşııhldler Saygona karşı tedir. Buna mukabil Yugoslavya ve ağır ;yükler ltaldmnaia ınuva[!ak Fakat Cünün birinde blr kafileye ıaar- istiyorlar: 
tiğe ihtiyacı bu1unanların nih~yet tren Irak hariciye ~azın Musa Şah ans~ı:' ibaşlıyan matbuat neşri ya. ve Yunanlstanın işgal! Almanyaya olan tayyarenin lorbpitoft dai t~e~o~ı ruı: edeı·ken üçü birden dllfürühnüş- Gillli .;,ven dikenine katlanır' 
20 M 1"'1 t 'h' k d Tı' b d d i•tir kl' d b'· "k ._ . t . ttn;• de"'' ve bombaları gibi, lr s llh o ara u - !erdir · ayıs ,,.. arı ıne a ar - an ar em • ' . t ın bunA delil olduğu zannın a.. uyu uır şey emın e ..., .,~- ıanabil-ğine akıl erdlrmekte uzun · . Bize tatlıların ~n harikulidesini 
caret Vekaleti •İate Umum Mü-

1 
Irak herkesle mümkün olduğu dıı~lar. Tokyoda çıkan ~lşi-Ni~i ga d_k İnglliz Ve Aınerik~ gazetele- boylu hiçbir ıüçlük :yoktur. .· Alı~anlada lnııilizl.er torpil t3J1yare- yediren arılaran arasıra yaptıktan 

diirlüğü.ne müracaat ederek talep kadar iyi müna~ebetlerdc b~lu~ ıı:etesi diln şu satırları yazıyordu: rının de kaydettikleri gıbl bu Bal· 1875 ;yılında whitchead taratından "' olarak kayıklı denız tayyarelerı kul- bu muziplikler yalnız •Besle kar 
ettikleri sudkoatiğin miktarıhı ve mağa durmadan devanı etmıştır. Sayıgonda hüküm süren Japon kan zaferi Almanyayı hedefine vilcı.ıda getirilen tazyik edilmiş hava 1 ~~~~~i!~rfü. ll3uh tayyı:reı~~sasen 1tığır gayı gözilnli o~sıın!• darbtı.•escli 
n - 1·- t · · · t ı·l ki ldu · ,__,., ti Itakı harpten. · 'k 'dd ti kl t t ile hareke! eden torpr~ bugün saatle 1 ıç n ava nm güç U • ' • e m'""'a ıçın ıs en me e o - Gaylilni hu .. ume .. .. aleyhtarı hava gıttı çe ~ı e en • ya aş ırnıam~ ır. 45 11 (eo ktlometre) kadar bir sür'at- l#raJ1orlanl.ı. l»ı7 yıllaı'U\a doıı::ru ın- nln değıl, daha başka ata sö:ıleri· 
ğunu blldlrmelerl lAzımdır. masun tutmak için .bulun S~Yl"'t- mektedlr. Bu hava, Japon kıt'a • Ş.imdlye kadar h~r aske~l ~.are- le ~:niz altında, muayyen bir derinlik- s ilizler bir tayyare gemiııinden ytıkse- n!n de pabdçlarını dama attırıyor. 

HAYATTA EN 

KIYMETLI ŞEY 

lerlni sarfedecektir. GaylAnı hu • !arı ·ııeçen Ey!ıilde harpsiz Ton • ketın sonunda olduğu gıbı dunya te verilecek istikameUere ayarlı yol lecek kara tayyareoi kullanıneyt tec- Mesela: 
kumetinin en millıim no~La ola k' 'e girdikleri zaman mevcud o-tşöyle !bir Sual karşısındadır: Aca- alan bir tahı'p vasıtasıdır. Atıldığı, ya- rube ettıter. Teckr!lbelcr iyi netıce ve- •Gülü seven dikenine katlanır• 

.• · in·<nltere ıle ın b Al h d f' · dl ne . .. . .. d ·ıd··· h def a- ıınce, donanma umandanlıf(ı AlmRnya 
rak telakki ettıgı şey :.,. 1 aziyete pek ziyade benzemek• a manyanın e e ı şım nı uzerıne gon erı ıgı. ~ . e ç ·~-- fılos=a kar; it ilanı k b b- Yerine: 

d k
. laşrrıanın har an v l k' rak patlar ve içındekl infilak madde- t u . na uzere u ı 

Irak arasın a ı an .. tedir. o aca : . slr.ıJn. h.edefln yanıbaşında patlamasın- ~de 200 tayyare ı.ste<rr; fakat n:. uh- •Arıyı seven dikenine knt: nu·!r 
fiyen ve ruban tatbikidir. Berlınden gelen bır haber Al- dan dola 1 zararlara sefiep olur. Bu ıoı· lelıt sebeplerle bu istek yerine getiri- Ve: 

1
. s T ı· K. L A.. L Diğer sualler~ c<ıvaıb veren .na· lnrrilterede askeri malı manyanın görü.şünü kısmen ~nlat- pili har: gemileri, bir top mermisi gi- lemedı. 1 ·Kediı_i koynuna alan yüzüne 

, ı şu •beyanatta bulunmuştur. 6 maktadır. Malum olduj!u üzere b~ bir namlunun içinden muayyen bir Büyük harple torpil t.ayyarecıl.ğinıo teneke li.aplaıım!. 
z ~ind kuvvetlerinin Basra)'.a ~e- keıneler kuruldu Balkan meselelerinin halli için Vi- sür'atle hedere doğru atar; torpil bu taam?'ilm edememesi, tayyarelerın faz Yerine: 

\ . t tbikine ıngı yana.da lılr konferans toplanacağı sür'atle ıııya dalar ve muayyen blr la yuk kaldırmağa imkAn veren kuv-ı A k 1 d p k' b k"I" •• !işi mualıedenın a • Londra 29 (AA.) - Dahiliye . . . . Kont U:tüada kendı takati ile ve dediğimiz ı•etıı motörlere malik olamamaların- . « rıya mera ı o an vü~u un• 
orte iZ aşve 1 1 gu· ı Jizl~rl~ Irak arasında anlaşama • ı nezareti, dahili emniyet neza!'ell ve It~lyan Harıdye Naz,rı . gibi m .. cıa 45 mel sür'atle ilerlemek dandıı·. Harpten sonra bihndrği g>bi, çınko kaplasın!· 

zel bir Dl. t .k söyledi mazlık çıkmış o~duğuna dair .dola~ tarafından neşredilen bir emtrna - Clano nun son Vıyana seyah~tınde va.ı;retlne geUnceya kad>ı· bu ilk atı- hava endustrnil çok inkişat etınış "•bu Sonra: 
. . ~an şayialara lbır cevap t~şkıl e , me ile askeri mahkemeler tesis edil Alınan Hariciy,e Nazırı Rıblıen- lı~tan az ı;ok istifade eder. . ınklşaf torp;ıo tayyareleri kullanılması ı ·Bal tutan, parmak yalar!o 

Lı21bon _29 (A.A.) - Başvek~l ·ler. Bu tranııit muamelesı mu11 - diğini bildirmiştir. Bu tedbir 1940 trc.p'la görüşerek bu konferansa Bu torpıll tayyareye taktıgımız za- na irnk6n vermiştir. ı Ye ine· 
s:ııa~.ar, .?ogumunun 52 n~ yıldö- hedeye uygundur .. Bu nıua?ede da mer'iyete giren mildafaa ni • bir zemin hazırlıyacakları rivayet ~ani geınid~4rasll:d~mız :;:,;ık ~::!;ş Bununla beraber h.ava ordusu olan 1 .u:ı ı~tanı arı dağlar• 
ll'l.ımu murtasebetıle kendısınl tcb- cibince Irak hükümeli 'Brılan- a i mucibince alınm•'"'ır edilmişti. Şimdi Berlinden böyle k~";.;,:;c~inY:Jr•a~ı b:n;~ atı~~ ham= ebbütUn .memleketlerin hepsinin bu i38 Daha sonra: 
riJı: . . 1. ti .. "nde mu d . h na Mmn mes ••• · b. k f 1.. 1 dıg" ı bil . . . . 1 emmıyel vermiş olduklan söylencınE. I . 

ıçın ma ıye nezare ".nu ,·a kıt'alarına Ak enız avzası Memleket 12 mıntakaya ayrılmııı- · :". on er~sa uzum oma . - lesini fazlasile temıne kiıfıdı_r . . , Bu .on harbe kadar torpil tanııresı 0 _, •Bedava sırke haldan taUıdır!, 
lo_ıılanan halka bal~ondan .. ırade!- yani Ftllstine erişmek Uzere tran- tır. Her mıntakanın askeri mah _ dirilmektedır. Anlaşılıyor kı Al- . l\nco.k ıura,ı var kı torpılın arzu ed•l lan mernlekeller belli başlı ol.arak İn- Yerine: 
tıgı bir nutukta eıcumle şoyle d • sit milsaadesi verecektir. Muahe. - 1 kemesi olacaktır. manya, yeni nizamın h~isi oldu- dıgı gıbı işlemesi ı;ok nazık bir takım giltere, Fransa, İtalya, Amerika ve •Arısız sirke baldan tatlıdır!. 
nıışt .. I k InıgıL A ğuna göre, Balkan meselelerini ayar tertıbahnın m~azam çal_ışması Yugosla\.7adan ibaret kalmıştır dene- Gibi. .. 

ır: denin ahkıl.ımna gore, ra Japonyanın VUStral- kendi bildıg· ·i gibi halledecektir. Al- ijraakılrnrtınaasbaı gollıdubkuçlaunmduu··gh~_ı:d~~dl!lk•n,ıezer abrı-- bd!llrl. Fbaakalt bu harp i_çinde Alm_an. lar 
Hayatta son derece kıymetli ba- tereye takyidat koymaksızın. kuv.. un .. -. d Hatta o meşhur: 

1 h• d • t' k · t ·• · lakadar a şe ş a ılar ve Heinkel 115 tıpuıde 
ıı şeyler vardır ki bunlar için ~er vetlerini transit olarak .geçırmesı ya a ey ın e nıye ı yo manya ı~ap ~ tıi~ı zaman a ıeder. Gö~d••i zayın.~r; ufki vııdyelte ki iki motörlü kayıklı bombardıman ·Kadın deniz gibidir!. 
şey; feda etmeği göze almak ~a - . b .. Wn kolaylıkları temin ede- J devletlerın rıcalini Berlıne veya düşerse ı::ovde bukulup parçalanabılır. tayyarelerini torpıl tayyares · ola a1' Sözünü de şuna çevireb ·ı:,;,, 
2ıtndır. ıM.illi Ş"ref, hürriyet, ıs - ıçın u ~~lbourne 29 (A:A.) - apon / Vlyanaya çağırarak istişare ede- Fazla dik abis~, Mlhass~ derin alını- hazırladılar. l3u gilnlerde A~lıınt~te K dı b ' 

tı.k'"J ve arazı' bu'· tun' lilğü _bunla.r ceNktazirı.r -"-'erini ,.nyle 'bitirmi• - elçısı Kawai, 51>n ~nlerde bura - cektir. Hatta Almanyanın bu me- •yaadnı stuelıanrdı·naed~e•nrnızıez" .. d. ibrVneı bulkarakbümük~k kafilelere taarruz eden tayyaı-elero ~. a n arıya enzer.• 
..... d . ~~ .- .., 1 da yapılmış olan bır beyanata ce. seleye İtalyayı da karıştırmadığı .. ' ti ı t ı d d . ço • Yla rastlanmıştır. Ve son taarruzlardan bl- Oyle ya, size boyuna bal Y•r,., 

Qtasında bulunmaktadır. Bı~ •. og- tır· k .. l .. 1 d . sura ere a ı masm a aıma, .rıza - rine i·tlrak ed a .. , . ağunızı tatlılandınr, canınıza c:ın 
"ulug"umuzdan şu" ->ıe etmed_ ıgımız 

1
' k . ı· . lb-lıca esasları 1 vap verere eı.cum e şoy e emt>;· anlaşılıyor. Verilen bir habere gö- ra uğramak ihtimallerile karşılaşabilir. -ın· d•en ed enbon h._ ın1 rpıto tayya-' .,. d ra sıyııse ının -• tir· . . h (B gün .11 . ·- y ısı ır aın ede düşuriil- katar. Fakat, günün birinde, arılar 

gihi başkalarının dürüstlilğil.ne. ~ 1 d ti k . . laşmak. ı · re Kont Cıano son Vıyana seya a- u , t.oı·pı •n 21l-5 met.re arasın- rniiştür 'b' f k b' yd .. 1 d' 

ıtimad edı·yotuz. Kuvvetlı mıllı herkese os u . ve ıyı ~n .. Japonyanın Avustralya aley - tinde Alınan Haridye Nazırına da bir irtifadan ve ucu aşağı doğru ha- . gı ı ıı a ır şe en sın•r rn ı 
kl tır. Suud! Ar&bıstana bır muşte. hinde h~ J:ıir ni eti oktur Japon İ al 't lelerin hallini is- füçe meyilli atmak kaideyi teşkil et- İngilizler toı-pıl tayyaresi olarak u- miydi bütün o balları ağzınızdan, 

birliğimize, Port~kiz ~pra arına rek anlasma ile, Yemene •bir itti - ı . . . h ··~ fY. b"t" t yaya aı m~se '-·-! mektedir.) mumlyetle tayyare. gemilerinden kal- 1 nurnıınuzdan getirerek hayatı size 

karşı ıbesledıg'"iml~ derın s.evgıye_ k. d l'k h-~ 'le Tur" mılletı ıle u me ının u un ar- temışse de Rıbbentrop uwı arın Bütl.ln bunlara ragm· en btr takım itan kara tayyarıeri Jtı.lyanlar hem kora 1'ehir, '<emberek eder. 
" fak ve ar eş ı mua =esı ' 'k ' 1 k t d k' ti 11 dil . ,.. . .. 1 ' . h d . ve s ilahların imha edemıyıeceı;ı . 'd ı zusu ı ı meme e arasın a ı · şimdi iıa e emı)l1!Ce5ını soy e- tayyareciler, devamlı tecrübeler saye-J em enız tayyaresi kııUanmaktadırlar, Tabii burad.a sö:vle-Oig·im arılar, 

1 ı u kiye, İL·an ve _Afg~ıstan.a asa a- 1 cari münasebetleri arttırmaktan miştir. sJnde torp1to7u :İyi ktıUanmanın yt:>Ha ... Bı.u:iin h~rbirı 750 kiloluk j . lorpito 
medeniyetimizin u_u arın~ g ve ... bat paktire bırle§IDlŞ ıbulunan Irak ibarettir Ben iki sulhperver mem Alın . h d r· hah . rını bulmuşh1rdır. Attı.ğı torpili İyf blt'J kaJ<1ının IW!y~D Uıyyarelcri de ,'"ardır. bal arılarıdır; fakat ya7.ımtn son 
ııty ruz Bütün dünya muvacehe- h"kfi t' her şeyden ~I mlllt . . lh" uhaf . an~aıım. yenı e e 1 suıe nişancı llyekatile hedefine vu!'dumıağa Bugün bu hareketlere rağmen, to'l'il parçasına kızan bazı kadınlar ş;m. 
saJ:e hep• imiz tek ıbir vücud teşkil u . n;e ı . . k . leket arasında su u m . aza gelınce, Ingılız gazetelerı ısrarla muvntta~ olan pilotlar az değildir. 1 tayyaresi yerine pike bombardıman di bana şöyle diyeceklerdir: 

tıakım~ctı muhafaza etme ve ı için elimden gelen gayreti sarlfe • İspanya ve Cebelüttarık ü:rerinde Burada, torpilin tayy.areclliğe giri- ~yyar~~sinm dah.a emnıyetle. kullanıla- _ Hay senin dilini, hal arılan 
ediyoruz. mümkun olduğu kadar_ memlelre. 1 rleceğlın. dumıaktadırlar. Taymis gazetesi .;ini ve bugüne kadar geçirdiği safha· bileccğ'. ıddıas_ı mevcuttur. l<ldia edi-
Yaşadığımız zamanlar . büyük tin dünya h&ı:ıbine süriiklenmesıne . Romanya ile Sovyetler İs .. rindeki Mihver tazyi- <an, sebep olduğu inkişaflan da hatır- /.i;yor kı b'.r pıke bornbardtman tayya- değil de eşşekanları soksun! 

güçlüklerle doludur. Hıç kimse Av • • . 1 k ka sındadır. j _p~nya ~ze . · • larnak bize doğru görünüyor. resi altı yuz metreden bombasını bıl'ak Dilimi eşşekarıları sokarsa ne 
. · d • manı 0 ma ygı d 1 kinin rnuessır oldugunu ve Fran- Tayyare doğduğu zanıan kar§ısuıda tığı t.•man bu bomba dört saniyede olur sanki! Belki dil'm durur. fa. 

topa faciasının kendısi ıçın og • j arasın a an aşma konun mahsulü toplama zamanına 350 ve 450 miliıne!re kutrunda, ağırlık- hed..f<ne varır. Ve bedeli teşkil eden kat kalemim yine yazar! 
rudan doğruya veya bilvasıt.a ne Avustralya ve il Bükreş 29 (A.A.) - Rumen hü. kadar mühlet istediğini haber ve- aı·ı 350 den •G.50 kiloya kadar değişen ııernı bundan kaçınma,.. muvaffak ola-
bilyük iztırablar saldığını bılnıe- Y h b' kıimeti son zamanlarda yapılan riyor. İspanyanın prensip fübarile orpiller buldu. Ve bir miıddet bu ağır- ınaz. F~kat 600 met.re mesafede hıra- , Oaman Ct>m'll Koıw ılı 
«nektedir. Biz Yarımadada suth unan ar 1 So t R t' t l Al il beraber yuru· "dügu"" an ' ıklan kaldıramamak çaresizliğile bu kılan .ım torpıl heder gemisine 30 sa-

. vye • umen ıcare an aşma- manya e . ~ ıasıtayı .kullanmaktan mahrum kaldı. iyede varır '-'e bu zanlan, geminin bir 
içinde yaşadık ve böylece yaşa. • Vaşington 29 (AA.) - Vaşıng. • sını tasdik etmiştir. Anlaşma iki l~ılmaktadır. Verılen .. habelrere Fakat bu arada. daha hafif torpitolar korunma hareketi başarmasına ltifi 
Ilı.ağa layık olduğumuza kanıız. tondaki Avustralya el~isi Casey 'memleket arasındaki ticari mü - göre evvela İspanya Uçlü Pa~ta yuınnak teşebbüsüne baş vurulmaktan ;elir. 
~ir çok milletlerin hattı hareke • tarafından neşredilen bır druc.la • nasebetlerin normal şartlar içinde iltihak edecek, ve 5'.'nra derhal In- ·eri .k.alınmadı . ı911 de_ ıt~Jynn mü-
tiınizi takdir ve teveccühle karşı- d Avustralya başvekiiı va temin etmek maksadi- giltereye karşı vazıyet alarak Ce- hendısı Alessandro Guıdom 150 kilo 
l rasyon a . t . ki. cereyanını .. , . . k . tng· ğırlığında husus! bir torpil uçurmak 

Ş. H. E. 
Feci bir şimen

difer kazası 
adıklarına eminiz. zifesini ııören Fadden demış ır · le yapılmıştır. b?luttarık ı ıstıyece tır. ılter~ rşebbiisünde bulundu; fakat teşebbüo ili:. A 

Avustralya halkı Balkan ce~he- nın. muhakkak olan r~ cev~'bı :ı- elice vermedi. "' ~ G --~o--

bir 1-adın te-Müslümanlarla mecusi . d Britanya ve Yunan kıt ala- , ' zerıne İspanya Cebeluttar1k a hu- 1913 de lngiliz bahriyesi 350 kilo a- # 'i" enç 
1 s~n eb. J'kte hareket ettiğinden Böyle olacağı zaten belli ıdi. ' cuma geçecek ve harp başlaytnca ırlığında bir torpil ile havalanmak İsta.>IHıl Bors:ı.s- %11/4/9U fi:y&Lları kerlekler ararSlDcl.a 
er arasında çarpışma rile ır ı_. irdi. D t! N AK!! A M ı da Almanya bir Mihver ortağı sı- cin hususi bir tayyare (Sbort 184) mey l Sterlin 

dolayı mufteh r. UNUTULMAZ B R . . dana getird;. 225 beygir kuvvetinde 5.22 l d 
13.ombay 29 (A.A.) - Dün iş 27 Yu osla v tayyare- fatıle Ispanyanın derhal yardunına ususl surette hazırlanmış bir motörü 100 Dolar 132.- 132,20 parça an 1 

lnerkezi olan Ca.mpore'de müs • g 'tt• BAL Q koşacaktır. Yalnız Alınanyanın •lan bu tayyare, zor be!Jl, havalanma- lOO İsviçre 'Frc. 3o.7o Dün sabah Alıırkapıda feci bir 
lümanlarla Mecusiler arasında bir cİsİ Moskovaya gı ı • buna F'rans':' hilk~etini~ de mu- ğa muvaffak oldu. İngilizler bilJ'ilk ~ ;: ~;;.,ı:r 0995 tren kazası olmuş, 28 yaşında bir 
Çarpışma vukubulmuştur. Polis Lond 29 (A.A.) - Londraya GECESi vafakat ve ıştırakinı temıne çalış- elip çattığı zaman bu tıışyarelerden ıoo Yen ~~ :~75 kadın tekerlekrer arasında parça-
kalabalık üzerine ateş ettneğe ra ·'re 27 Yugoslav tığı anlaşılmaktadır. Almanlar Vi· lOO İsveç kronu 3062'15 1 !anarak ölmüştür. Hadise şöyle 
ınecıbur kalmıştır. On kişi yara - gelen haıı;:lere ıi: diğer bir kısıın Milzikli süper filinin ilk iraeoi chy'.d~n F~ans!-' d<>~anma~'lllln tes- üzerinde ihtililf vardır. Peten mu· -.. .., Tlıllftlil olmuştur: 
lanmıştır. Vaziyet ger,gindir. Mın- tayyare s .. ayı Atı Moskovaya _.,tıne · :~mını, Şım~li. Afrikadaki Brı:ert< l 'ıalif olduğu haMe _DS:lanın Al- Erpni Makinist Mehmedin idaresinde-
lakanın adli makamları beş kişi • tayyare ınuretteb ·ı Savoia 1 Süıner sinemasında ıınanından ıstifade etmelerın.i w \manya ile en sıkı ışbırligıne taraf,. ıt .- ki Konvansiyonel treni dün sa • 
den fazla kimsenin ·bir araya top- gelmiştir. Bu tayyarecı ert are- . . '.>azı Alınan kumandanlarile kıtaa· tar bulunduğu malumdur. Hulisa Anodolu Demi.,...,ıu %60 hôtıoe 2z.eo bah 7,55 de Ahırkapıdan Sirkeci. 
'··masını menetmı'ştı·r. "-elerı' t;ninde ÜÇ romıbardıınan. ,dayykal- \rEllİLEN GALA MÜSAME.RE'tiİD<le ~ının Şimali Afr. ikaya g..,...mesin' \ \>ugiln .Fransarun Mihver karşısın- TSıvasl. ;.~hnmı Vl 19.39 ı 1· '- . . . 
""' v=- ..,. 1 . l dır Mostarı en ı b ta b••a dolmuşt . . . v· h .... _ _-...-.. . . İs ı .• ~-- sarih . ı ~,..ımm"" 9.40 ye ge ır ... en .. ı_şıne gıtmekt_ e. olan 
Qok • km B sile ge mış er · . t l.a n~ sa on aş n ~ u. stemışlerdır. ıc y er.....,u, ve ibaş 'alı:i vazıyeti panya ........,.. 

aga çı ak da yasaktır. om· D r Bulgans an .,.,.. Suareler için lütfen yel'lerln l tenJ Ahıf'k~ tutun deposu ışçılerin -
baydaki vaziyet salaha dog·ru yüz kan tayyare e M. k vaya var .,,velden aldırılm::ısı rka olunur. •ca Mareşal Pe e Amiral Dar ,ıörünmeınektedir. den 2B YA~•nda Na i ey 
t ad geçerek os o . d h tal 1 . ... .... uı· * Amerika 80000 tay- -.- c Y e çarpmış, utmuştur. Ahınedabiid'da siikıi - many an .an arasın a u ep erm """' L kadıncağız trenin altında kalarak 
lı<:ıt biikilm s;;n~e1·tedır· • ~!ardır. ı- tr k d ~--· .,. yare yapacak .,.., rne e a ar siirüklerun~ ve 

- 1 &inden dolayı ahkıiiını adliye mec paşaya düşmanı ıbiaman rdi. Re- bu gibi seııbe&tiye ta!ıa:ımnüru :yook palW"alarunıştır. Hadiseyi ateşçi 
Büyük tarihi roman:SS ,, •• "'\ tisınden verilen kararda fim81ıaoo şid paşayı elinden gelse idame - tu. Vaşington 29 

(A.A.) - Harbiy~ Afıımed. gönnüş, tren derhal dur· 
~ d •• •• ld ? J tı d l tre b luııd lın d Mi * nezaretinin yeni sene bütçesine durulmuş, fakat, zavallı kooını 
1 Sultan Aziz Nasıl Ol uru u . ı ~~;e tefa~~ ebe~ olar~; m:; eHa1ıta, Reşid paşımm katli için, İn.gılizler, Suriyede alıtın saça - ~re Birl:şik Amer~a ~e~ede ~ kurtaıımak mümkün olamamıştır. 
\,,. n :M. Sami Kara yel- 1 fuülvüzare olmak uzere ıkı sene Hi.isrev paşa S..rta~. Mecide arz • raok oralaı:ıda Me!hmed AJ.i paşa a- bın aske~ı tayyare ımalinı derpış Dün makinist Mehmed isticvap 

------------·'(aza .. inde Lıitfi tarihı di· \müddet iıçın karakol al:tında tu • da lbulu·nm~tur: Husrev paşa. Re le.)1}ıine ıhtilfil çı·kardı. Londrada et;ek:edır. edilmiş. kendisinin nizami mesa • 
Çünkü, Melınıed Ali paşa idare- ı teııedıdül ıızer tulanak, lhtıyacı olm.adtğınoon şid paşanın Rıristıyanlatı ıhımaye da'hı Fransızlar ale~ine çalışarak l re :rlamen~nun ~n mü~ake- ' fede treni dllf'duniuğunu, düdük 

Si, eski Osmanlı usulü üzere yeddi yor ki: sadaretten muhooses olan şeılı<rıye aHımış bin 1 etıınesinden deh.şetli surette kuş - Rusva, Avusturya ve Prusyayı Y başladıgı bu butçe 6 mılyar çalarak gelmekte olduğunu, kadı. 
\'~id usu!ile angaryeye bağlı idi. ..Hüsrev paşanınmatı hayrı _ kuruşun kat'ı, alınan aıloçeler.i.ıt 1 kulanmıştı. Reşid Paşayı Devle- bütün :bütün kendi müddeiye.tına 1574 mılyon 605 ıbin ~ dolarlık nın birdenbire çıktığını söylemiş-
B.ür Fraooanın ·böyle bir ıdare~'I 'infısaJıne sebep ~:7~~nıası imlŞ··· rü.şve(i yerlı yerme red ve itası, / ti Aliyeyi Hırnıtıyanlara satan mu•.afik kildı. tahsısatı ıhtıva etmektedir. Bu pa. tir. İsticvaptan sonra makinist 
tu~masına da imkan bırakmıyor· ye ale~hınde 

1
. atıkaı ıstibda _ r~ilerın daıhı tertrbı cezaları im· ıb : • ;ıdam sıfatile göruyoııdu. { •İ~lızlerin ıbiitün ııneramı; oo. ranın mühim lbir kısmı büyük ve serbest bırakılmıştır. 

dtı. Tanzımat. usu u bır ka:m.ın ıdi. raııgir oldu.• Hi.ı<ırtv j'&:,A, t"<:Ii!be gimmüş, Fransayı ve ne de Rusyayı uzun mesafeli bombardıman tay- Cesedi muayene eden adlıye 
Fakat, bütün bunlara rağmen. dıye_~. · ı ınWt.l ıçtn•bı ~ırı efkarda Hiüsrev paşa. tanzmıatı ıhayri - 1 aklı selımi olaı; ,tı:r veziı1dı. Eski Türkive üzerinde bakım kılmak - y_arelennın salın alınmasına tah • doktoru Enver Karan dfenine ruh 

"' k H " '''"'" g """' ' • ı ı - -ı .. · b · • · tı . 818 edilmiştir. sat vermiştir. • ı·ansa, Mısır meselcsı ilzerınde ı ıwrev r-r htlıii.fında idı - yenın ale}'hınde i.clı. Tanzinıatı 
1 
anane erın .,,,,.ıne ır tur,iı razı 

d<·vletler tek.ltlatına cevap vermi- •bulunanlar bunı>n iısında ika· hayrıye ile Devletı Aliyenin başı- ı olamıyordu. Palmerston (İıı.giliz reisi hükü -
'·- • -lı den sonra va ) ı· · .. k "da •urdu. !er. "" n . ~noluııınuştu. na claıha lbüıyük deııcller geleceğine Hele, Bekıtaşıyan ocağınrn 18.ğ- meti Mec ısı vu e..., verdiği 

Nihayet, İng i liz başyek.ilı Pal - metle ıhtııattan b ııeu· kani idi. vından sonra, yavaş, yavaş Hı - karar üzerine Fransayı açıkta bı. 
. · d:det sonra es 1 

k k k ı al lııerstıon Fransaya son teklifini bil Bıraz mu aJrlar Jı:endıısınden Hüsrev paşa , Hırı:stıy<nlann ustiyan ların ve Avruıpalıların dev ra ara a eme ınan muahede. 
doi:ııdi: muhalif btılun -ıdlan ve hukuku devlere ve cemıyet e sa - ]N için.de kıpll'damalarına bit" ler murahhaslar tarafından imza 

•Mısıır valiliğinin ıbi1verase ve mutrnaın ota.ınad~ında as - hıp o~malarını kat'i.yen redrl_edi- ı türlü ı yi mana vereınıyoT<lu. edildi. 
A.kka paşalığının :hlıkaydıhayat Ku·calı takrmtndan y · ·as yordu. Eğer, Hırıstıyanlar hurrı- A:l>tı yüız senedir Osmanlı ülke- Bu muahedelerin Londrada tan 
t1eh~ed Alı· paşaya tevcil'İ..• ker ve top (!) bulu_ndııtı"U şayı ~ d l •"'~ im k · be lik · Ş k"- ef d ": ' . dıkl<at oJ.dugu:ııdan btr ~e y~lerıni ve ev ete s-..,.,, o a si içinde şeh.ır ve kasaıba içinde zımıne y çı e ıu en i mıı-

İngıltere Fransadan va hayır mucubı . - •· ıri nizamlye haklarını alırlarsa, Devleti Alıye- ata bile bin>p gererniyen ve geçip raıhhas idi. Hiç şüp:he yok ki, Üs· 
11 ' • " sahı Lhanesı ;ı;;..,,. k ıb l • l 1 in M eva evet cevabını ıstedı. Bu es - ce alındı nin kat'iyen ba a u an:nyaoagı - gideıniven Hıristiyanlar taıızııına-tı man ı ar ya ız ısırı kayıbetmek. 
~a ' H . · · 'H0 mulhasaraya · rf da ;.ı İ '-'R ıiscev paşa da vezırıazaın· ~ .. .. ne etirilen vapı.ı- na ve, az zoonan za m · parça - lhayriyenin iLiiııı.ile devlet ~erine le ve :ıı.gilız eline ~ı:ıınclde mem 
11ktan azlolunmuştu. Yal"'ının onu .g Tekirda - lanaıcağına kani idi. ıgirıp bir gün kumandan ve, vezir nun olmuşlardı. 

'-' b ' dirilip men.ffloen 
"lÜSrev paşanın yerine Rauf pa- ra ı~ k Lııı.dı. R~et madde- &ı sebeple Hüsrev p;19a, Reşiıı! dahi aıl.acakl.ardı. Hüsrev papıun 

Şa sadaret ıne,<kiine getirild.i. Bu ğına = 1 

Yarın akşam SARAY sineması 
Büyük ar\isl C. İ O N E C. B AR R y M O R •a Mes!eğinın 

Zafer tacını kazandıran ve_ kücük artist 
B O B w A T S O N Ue b•,..h<T ;?1Ll'ııotJWı 

ÖLÜMAGACI 
!Jaa.-rııııı lıolıilint eııec-. 

başlar.. . Hayat ve aşk .. . Hayatuı hislen 



SAYFA - 4' 

/ ~::, ~!~~!~~da) 1 
ve belki de taarnn derpi~ etmek- • 
tedir. 

HAVA HARBi 

lngilizler Bresti 
bom baladılar 

Anadolu yakası •, ~-- · --:;;:::~::":"':~~- --~~----h5 
ffi. 

i ın a d · 1 · ~"PARA Filhakika harbin nihai nmkad· 
deratını tayin edecek meydan mu
harebesi Atlantik ve İngiliz müsa· 
raasıdır. Fakat daima büyük bir 
ınübarezenin son safbasma tekad
düm edea az çok küçük, mütefer
rik tili mösademeler vardır. Bütün 
im çarpqmalar kat'i mabıiyette ol
mamakla beraber son netice üze· 
rinde hiç mtieıısir değildir de de
a ilmek zor olur. Cihandaki lrirçok 
(position)lan kaybettiklea sonra 
tekrar istirdat etmiye uğraşmak· 
tan ise asıl merkezle bera her kur· 
tarılması mümkilıı olanları da tah
lise çalqmak bir borçtur. Askeri 
lıarekAt hakkında resmi nntuk ve 
1Mıyanatta fasla vuzuh beklemek 
kabil .olmadığına göre ibtjyat4 li
Mn arkasında General (Wavel)in 
Jıfısırda fevkalade bir himmet "" 
rayret sarfedeceğinde §iiphe edi· 
lemez. Mısır da anavatana na:ııaran 
alhayet tili bir cephedir; fakat bu
nun tlllliği Balkanlarmki ile kıyas 
edilemez. Hakikati halde Habe
fistaa harekatı Mısın nazaran, 
hattA Balkanlara kıya•en bile da
ha az hayad bir ehemmiyette sa· 
J:ıla bilir. 

Plymuth üzerinde 4 
Alman tayyaresi 
d ü şürüld ü 

r e 1 ı y o r \ ~YAT _YARIŞINIW-
DIREKSIYONUOUR 

Büyük Brltanyanm askeri hare
katına oiy8sı endişelerin çok faz
la mik)'11sta karıştığı sal!ıhiyettar 
ağnlarm ifadelerinden açıkça a.n
laşıhyor. Mısır dunımunu düzelt
•ek, devamlıca bir mukavemet 
fizgisi 9zmek ve rittlkçe çoğala
eağı gı;riılen Ammka yardımının 
Yerimi! bir 811Ulte yetişmesini ko
laylaştımıak Londra hök6metinin 
Yec:ibeleri arasındadır. 

Alman ordu ve siyasetinin hare
ket hattı tamamlyle merkezi vazi-
7etinden htifade ederek evvela 
Hı91n ve sonra kat'i olarak adaları 
p veya bu f"kilde vurmaktır. Na
polyonun dediği gibi •Harpte mn
Yaffalayet basil bir iki ç.VUD:un oy
ıwıabilmesindedir•. 

MISIRDA 
(Bq taralı 1 inci sayfad1) 

!Habeşistanda, Dessie'nin zaptile 
ne~nen harekat esnasında kıt 
aJarımız, iki bin İtalyan ve 400 
miistıeınleke askeri esir almışlar 
w bir mlktar top, lı:amyon v<> bü. 
yük miktarlarda harp malzemesi 
iğtinam etmişlerdir. Dessieye va -

ran V'll I::leWe'den çıkan y.:ıllardald 
basar, .ür'atle tamir edilmekt-edir. 
Diğe mıntakalarda kıt'alanmızm 

barelcıltı muvafiakiyetle inkişaf e
derken, vatanperveri-erin faaliye. 
ti de sllr'atle bütün memlekete ya. 
yılınalı:tadır. 

AFRİKA.DA.Kİ VAZİYET 

Londra 29 (A.A.) - Ofi: Cumar 
tesi giinü iki kol halinde Mısır hu
dudunu aşan Almanların ileri ha -
reketi şimdi tavazzu:h etmektedir. 

Londra, 2ı9 (A.A.) - Hava Neza
retinin tebliği: 
Bombardıman ve sahil ~Atı

na mensup tayyareler Alman kru
vuölrerinin bulunduğu Brest li
manına hücumlar yapmışlardır. İn
giliz tayyareleri hiç zayiata uğra
mamıştır. 

İNGİLTEREYE AKIN 
Hava ve Dahili EmniYet Neza

retlerinin tebliği: 
Dün gece Plymouth üzerine ya

pılan akında dört Alman tayyare
ııinin tahrip edilin~ olduğu şimdi 
teeyyüt eylemiştir. Bunların üçü 
hava müdafaası tarafından dii§ü
rülı:nii§tiir-. 

Düşman tayyareleri !bugün İıı
gilterenin cenubu şarki sahilinde 
bazı faaliyetler göstermişse de 
bombalar atıldığı bildirilmemiştir. _ _.,,__ __ 

lngilizler 
(Baı larah 1 inci Hyfada) 

hüC'lll!lun yapıldığı salahiyettar 
membadan bildirilmektedir. 

En şiddetli hücum 21 Nisan sa
bahı Tr,.blus limanına donanma
nın yaptığı bombardıman olmuş
tur. Üç nakliye gemisinde yangın 
çıkmış, ·bunlardan ibirinin battığ' 
görülmüştür. Bir mühimmat gemi. 
si infilak etmiş, bir iaşe gemisi bat
mış, diğer bir gemi yanmıştır. Bir 
deströyer de ağır hasara uğramış· 
tır. Bundan başka diğer deniz 
muvaffakı.yetleri arasında Akde
nizde torpillenerek batmlan 10.000 
tonluk bir petrol gemisi, 6.000 ton
luk bir iaşe gemisi ve 7 .000 t.onluk 
bir rırühiınmat gemisi vardır. Bun
lar 22 Nisan tarihli tebliğde bildi
rilıniştir. Trablus'a gitmekte olan 
ağır, yüklü bir petrnl gemisi .Tet
rarclı> denizaltısı ve 10.000 tonluk 
bir petrol gemisi de ablukayı yar
mak isterken Urge denizaltımız ta
rahıılian batırılmıştır. 

(Baş tarafı 1 inci sayfada) 
Bu pJanlara göre mezkfır yerle

rin inkişafı için evvela ÜSk:üdar-' 
Beykoz yolunun g:her.ga.J:ı1 esaslı 
bir şekilde tesbit olunmuş ve bir 
çok vatandaşları ızrar etmemek ü
zere; geniş •bahçeler içerisinde çok 
eskiden yapılmış olan evlerin hu
ııusiyeti nazarı dikkate alınarak 

imar hudutları tahdit olunmuştur. 
Beykozun imar plaruna göre res

mi daireler ve Cümhuriyet meyda
nı için toplu bir yer ayrılmıştır. 

Ahmet Mithat eiendi yalısında bir 
Halkevi binası . yapılacak ve Yalı 
mahallesJ civarında bir yeşil saha, 
SüUüce mahallesinde ve Akba·ba 
yolunda birer ilkmektep ya:pılacak.. 
tır. Akbaba yolu üzerinde yeniden 
bir mezarlık tesis-olunacaktır. 
Paşa.bahçede ibir hastane, spor 

sahası, yeşil saha yapılacak, Çu
bukluda evler bahçe sahaları uis
beten geniş olmak üzere yapılacak
tır. 

Kanlıcada Mihrabat ıkörfezinin 
şark tarafı münferit evlere tahsis 
olunacak ve iskele karşısında kü
çük bir ticaret sahası tefrik oluna
caktır. 

Anadoluhisarı bir nahiye mer
kezi olduğundan buradaki resmi 
binalar bir araya toplanıp bir pa
zar yeri, mektep, Ha:!kevi, sinema 
mahalleri ayrı lacaktl!I". Göksu ça
yırı ve deresinin iki tarafı teşcir 

Balkanların 
taksimi işi 
(Ba~ tt.rah 1 inci sayfada) 

rak •muvakkat hal sureti. kelime
si ile tavsif edilebilecek tedbirlere 
dahil olmakta ve herhalde bu ted
bir Karadağ devletinin kat'i hu
dut tahdidi manasını haiz bulun
mamaktadır; ' 

ATİNAYA IlİR TEK KURŞUN 
ATILMAMIŞ 

Norveç sahili açıklarında en aşa-
ğı altı gemi batırılmıştır. Bunların B~rlln' 29 (A.A.) - D.N.B. aj.an-
arasında batar bir halde bırakılan sı bıldırıyçr: 
S.000 tonluk bir i8'je vapuru ve .,.. İyi 'biı: kaynaktan ha.her alındı
men hemen muhakkak çlarak bat- ğına nazaran bütün Balkan seferi 
ıruş olan 1500 tonluk bir petrol ge- esnasında Yunan hükıiınet merke-

zine ne bir bomba., ne de mitra1-
misi v.ardır. 

H li l d' b' k il aro· yözle tek bir kurşun atılmı§tı.r. Al-
e go aı:- 1:" ~r aç m g ~- man hava taarruzlarının yegane 

de kuvvetlı !:ıır hımaye altında gı- h d f' . Pir li t kil t · 
d ·· il'k b · kafi! 2 N" e e ını e manı eş e mış-

en uç gem 1 ır eye 5 ı- • tir. Bu liman Atinadan kilometre-
sanda çak alçaktan yapılan taar- . . 
ruzd b il d b" ... .. !erce uzaktadır. Bu limanın ıse, 

a u ge'? er en en uyugu e>rada demirli bulunan b~ok nak
ateşe verllmış ve hemen he~en !iye ve İngiliz harp gemileri do
muhakkak olarak batmıştır. Dıger la il b , sk ı b" 'h' t' 
b · · · d k · b t im yıs e arız a er ır ma ıye ı 
ırının e ar asına ısa e o uş ard 

ve ciddi hasara uğramışttr. v ı. 
Ka'.hiredeki salihiyetli kaynaklar. Holanda sahili açıklarında en a
dan dün Londraya biklirildiğine şağı dokuz gemi bombardıman edil 
göre, Sollum düşmanın elindedir. miş ve bu kafilede giden 8.000 ton
Bu baılıer, İngilizlerin Doğu Afri • luk bir iaşe gemisine üç bombanın 
kasındaki İtalyan bakiyesini mu • tam isabeti kaydedilmiştir. Frise 

İngiltereye 
yardım isi 

edilecek, tur de çocnk bahçesi 
vöcude getirilecektir. 

Kandillide Rasathane memurla
rının ikameti için bir saha ayrıla
cak, iskelede meydan açı,lacak ve 
iskeledeki ilkmektep bahçesile 
Kandilli Kız Lisesi genişletilecek
tir. 

Vaniköyde de bir mektep inşa 
olunac,.ktır. 

Üsküdar _ Beykoz yolunun Çen
gelköyünde Kuleli Lisesi ve iske
leden geçen lı:ısmı için hususi bir 
profil veril~tir. Planda Çengel
köy Halkevi ve deniz spor sabala
n ile Üsküdar - Beykoz yolu üze
rlnde yeni bir illmıektep için yer
.ter ayrılm~tır. 

Beylerbeyinde Çamlıca yıolu ile 
Çeı:ııgelköy arasındaki yamaçlar 
bu nahiyenin inkişaf sahası olarak 
ayrılmıştır. 

Halen Beylerbeyi il:kmektebinin 
bulunduğu mahal de •Hükfımet 
mahallesi. olarak ayrılmış ve ö
nünde bir Cümhuriyet meydanı 
açılması, Bc.;tanbaşı camii civa
rında bir spor sahası vücude geti
rilmesi ve Çamlıca - Çengelköy 
arasında yeniden bir mezarlık ya
pılarak şimdiki gayrisıhhi mezar
hkların kaldırılması münasip gö
rülmüştür. 

Şehir Meclisi esaslarını kısaca 
yazdığ.ınıız bu nazım planları mu
vafık bularak kabul ve tasdik et
miştir. 

T. iŞ BANKASI 
Küçük tasarruf 

hesapları 

1941 ikramiye planı . 
KEŞİDELER : 4 Şubat, J ıı.ıı,,.,, 

1 ~. 3 İltin<:ltqrin 
tatiblerinde yapılır. 

.1'41 ikramiyeleri 

1 adet 2000 Llralı.k 
3 ,. 1000 ,,. 
2 u '750 ft 

' ., 500 ., 
8 ,, 250" 

35 u 

80 ö 

300 ,. 

100 tf 

60 .. 
20 .. 

= 2000-IJra 
= 3000- ,, 
!f= lGOO- n 

= 2000.- n 
= 2000,- u 

= 3500- " 
'= 4000- ö 

= 8000.- .. 

Askerlik işleri 

Yoklamaya davet 
ı - Bütiin şubeye mensup (337) do

ğumlularla ihtiyat.- erat 7ok1ama1an ve 
Eytam eramil ikramiye yoklamalarına 
21/4/941 Pazartesi gününden itibaren 
devam edilecektir, 

2 - İtiyat yoklamalarına müracaat 
edeceklerin behemal aşağıda mezkü:r 
günlerde her mükellef doğumu itibari 

iwısiıti BİUI is 8ANKAS iN DA 
j.KR A"'1YELI HESAP AÇ~ 

Sihhat Memuru . aranıyor 
Tilrlı: Hava Kurumu havacılık dalres:I 1çf;ı aşağıdaki prtlan baiz olmak 

l!zıere 7Ş lira Ucretıe bir sıhhat memuru elınacaktır. 
Taliplerden İstanbulda bulunanların Türk Hava Xurumwıda havacılık 

nıüınessilliğine ve diğer mahallede bulunanlarm 4a Ankarada havacılık dai• 

. re~ ~tın;:h;i~k;;;~~:ı'":n:::ı:ı;,: ilin olıinur~ 
2 - Ya~ı 40 dan yukarı bulıuınıamalı: -v.ı fiıal hizmete eJ,..,rişli olduğu• 

na dair tabip raporu bulunmalı:. 

3 - Şlındiye kaclar ı;alışmıe oldL>iu y<trlerden verllml,ı lyl hal kAğıtlan 
nın bulunmacı. -

4 - K<:bul edilecek olan Süıhat ınıımmı İnönü kampında lstibdam edile-
coktir. (3313) 

Ba.9, Dif, lfe•le, ~ Grip, Boma.ttzma 
Nevralji, Kınklılt ff Baıaıl ılğnlannızı Derhal ıteeer 

ı.:a- ıtıacle S tıı'9 ıhublllr. UkLITL!ıılNDl!lf SAltl!llNtz. 
HElt YERDE PUU.U KUTU!.ARI ISRARtA ISTEYIHIZ 

Londra gazete
lerine göre 

o ' - . ~Jo l' - • • • ~ -
1 - - .. .,,_ - . . . ' 

le (Not) alarak mezkQr günlerde mü
racaat edecek, aksi takdirde Askerlik .• 
mükellefiyeti kanununun 94 maddesi.. -----------------~~~.:.... ____ _ 
ne tevfikan ceza görecektir, 

İhıi(yat ...... yokla.malan 
Bütün ıübeye 

2/5/ 941 Cuma 
(Baş taralı 1 inci sayfada) 5/5/941 Pazartesi 

News Cb.ronicl<! muhabiri diyor ki: 6/5/ 941 Salı 
İ.spany.a Harjciye nazın Suner, İs- 8/5/ 941 Perşembe 

panyayı açıkça mihver;,,. yanına koy- 9/5/941 Cuma 
mak ve Cebelüttank üzerinde iddia- 12/5/941 Pazartesi 
!arda bulunmak üzere son hazırlıkları 13/5/941 Salı 
yapmaktadır. Almanlarla yapılan groğ- 14/5/941 Çarşamba 
ram şudur: 15/5/941 Perşem]>e 

1 - İspanya üçlü pakta 1ltihak ede- 16/5/941 Çuma 
cektir. Bunun için de Suner yakında 19/5/941 P02artesi 
llerlin'e veya işgal altındaki Fransaya, 20/5/941 Salı 

21/5/941 Çarşamba 
gidec"'!;lir• ., . , . 2Z/5/ 941 Per~mbe 

2 - Bunun uzer!ne Ispanya Ingil- 23/ 5/fl41 Cunı 
tere aleyhinde vaziyet alacaktır. İspan- 26/5/941 Pa7.a~si 
yaya m=ı etin d 1 21 / 5/941 Salı 

Ingiliz abhıkasını mes'.ul tutacak ya- 28/ 5/ 941 Çarşamba 
but d~ Cebelüttarık'ın ispanyaya iade- 29/5/941 Perşembe 
sfm btr ültimatomla isteyecektir. Bu 30/5/fl41 Cuma 
taleb reddedilince de muha.sematı aça- 2/6/941 'Fazarlesi 
cak ve Alınanyanın yardımını isteye- 3/6/94ı Salı 
cektlr. 4/6/941 Carşamba 

3 - Cebelüttarık'a karşı ts.arruzu bi- 5/6/ 941 Perşembe 
dayette yalnız İspanyollar yapacaktır. 6/6/911 Cuma 
Fakat Almanya üçlü paktı ileri sürerek 9/6/941 Pazartesi 
İspanyanın yardımına gidecektir. Da- 10/6/941 Salı 
ha ı;ıimdide,o Alman kıta lan Bayonne ci- 11/6/941 Çarsamba 
varında ve Pyrinne dağlarının mütead- 12/6/ 041 Perşembe 
~it noktalannda tahaşşüt etmiş bu- 13/6/ 941 Cuma 

.ınuyor. 16/6/ 941 Pazartesi 

Cebelüttarıkta 
(Baş tarab l inci sayfada) 

17/ 6/ 941 Salı 
18/6/ 941 Çarşamba 
19/ 6/ 941 Perşembe 
20/6/941 Cuma 
23/6/ 941 Pazartesi 
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' Karacabey Merinos Y etişt_irme Çiftliği 
Müdürlüğünden : 

Müessese ist:ihsa!Atmdan 2000 kilo İngiliz çim tohınnu açık arttırmaya 'ç;. 
l<arıJmı,şlır. Beher kilosuna tahmin olunan fiyat ıdo kuruştur. Arttınnl 
14/Mayıs/941 tarihine tesadüf eden çarşamba ~ü 18•! 15 de çi[tlik müdür

- ifil< binasında yapılacaktır. Şartname Bursa Merinos müfetüşliğl ile çift1ill 
muhasebesinden her gün görillebilir. Muvakkat teminat 150 liradır. lstekll-

- lerln ayi:ıi gün ve saatte çiftlikte bulunmaJan. (3334) 

TÜRKiYE CUMHURiYET] 

T B K Si 
Kuruluş tarihi: 1888. - Serma yesi: 100,000,000 Türk. ıiıası. 

Şube ve ajans adedi: 265 

Zirai ve ticari her nevi banka muamele)<!'ri 
Para biriktirenlere 28,800 lira ikramiye veriyor. 

dal 
• d bl "afiled (Baş tarab 1 iuci sayfada) t d . Fa.ilh Askerlik ŞubeBbıden· barebe harici kılmak için yaptık • a arı açıgın a r ,.. e 4.000 a evarıj edecektır. Cebelüttcık- 1 Yedek Sub · 

lan ""' d . . h b t ki b-ı- k ti - ay hakkına malik 1 hararetli faaliyet ve Fransız tonluk bir vapur hasara uğratıl- 6 vn erınız• ita ının •bize mal • a u un uvve er manevralara lise ve daha yüksek mekte 1 . t' "k ek di 1 P mezuna-
Somalisini müttefikler davasına mıştır. Haftanın en heyecanlı taar- zeme teşlim ediniz• şeklinde -tadili ış !ra ·etm te r. rından lı.eıı;Jz ~skerlik ödevini yapma-
lltilıak ettirmek üzere müzakere.. ruzu 25 Nisan sabahı Roterdam'ı giJbi geniş bir tarzda tefsir edil • Iki tayyare gemisile iki zırhlı, ıruş olanlardan yüksek ehliyetrıımeli-

ler C
ereyan ettW.ı' hakkındakı" şa. denize bağlıyan kanalda 1600 tQıı- mektedir. Rokfeller tarafında!). bir torpido ıfilotillisı bir çok de lerle ehliyetnamesizler l/Mayıs/941 gü 

~ . . . . ' .. - nu sevk ed~ec~erdir. 
yialarla birleştirildiği takdirde, luk bir iaşe vapuruna 8 metre yük. kafilelerin himayesinin istenme • nızaltı ve ıkı muavm kruvazor bu 2 _ Bu şeraıti haiz ınezunlann sevk 
Çörçilin dediği gibi; Alman stra • sekten yapılan hücum olmııştur. si ve Bullitt'in harp tehlikesi pa- sabah Cebelüttarık limanına gir • muameleleri yapılmak ilzere şimdiden 
tejiııinin §imdi şarka dönmekte ol- Ayni harekat esnas;nda daha kü- hasına dahi olsa her türlü yar. miştir. \şubeye müracaat etmeleri. 
duğu ve t--"'-'erin !bütün muka. çük gemilere de bomba ve mitral- dım lehindeki beliğ müdafaana -

3 
- Işbu ilAn davetiye makamına 

.u..su.u..1 il 1 . kaım olduğundan müracaat etmeyen-
vemet kuvvetlerini düşmanın yo.. vöz ateşile hii<:umlar yapı.lmıştır. mesi kaf e erın himayesi lehinde MafSUOka !er hakkında askerlik kanununun 89 

Ziraat Bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesap. 
lannda en az 50 lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek 

kur'a ile aşağıdaki plana göre ikramiye dağıtılacaktır. 

4 A. 1,000 liralık 4,000 L.11100 Adet 50 liralık 5,000 L. lunu kesmek için daha büyük im- diğer kuvvetli darbelerdir. Bütün uncu maddesi mucibince bakaya mwı-
k3nlara malik olmak üzere Sü _ ği kanaatindedir. Hissiyatı halkın memlekette diğer bir çok komite- melesi yapılacağı ilAn olunur. 

hissiyatı ""'i uzun zamand·-'-·ri ler de bu harekete ilihak emişler. (B•§ tarah 1 inci sayfada) * 4 • soo • 2,000 • 120 • •o • 4,soo • 
• • %50 • 1,000 • 

veyş kanalına en az uzak bölgede s~ ""-""' tabşid edecekleri anlaşılır. Afri • Hür Fransaya çok müsait olan Ci.. dir. cıHürriyet için mücadele ko • Avrupada artık korkulacak birşey Enrinönü. ,1u. s. smden 
kadaki İngiliz kuvvetleri, henüz bu ti Fransız garnizonunda kendi- mitesh adı verilen yen( bir te • olamaz.> Yedek Lv. As Tğm. Silleyman Oğ. 

"° • 100 • 4,0llO • 160 • %0 • 3,200 • 

terinden vukubulan •bazı hareket • şekkül de muharrir. gazeteci, hu- 'Matsuoka, Staline şu cevabı ver- . Hasan Tevfik Alatay (18196) Ankara 
genelkurmayın hakikaten müessir kukçu, filmci ve dig" er mümtaz 1 miştir: subes_ind~ yedek muhabere AsTğm. 
bir mukavemeti şimdiden tanzim !er mevzuubahs olsa gerektir. Ha- Hayrı Og, Nahit Oran (31470) Yedek 

d 
tırlardadır ki, mütarekenin akdı' •ahsiyetler tarafından tesis edil .' cBu takdirde artık Şarkta da P. Yarbay Abidin Oğ. Ziver (318•519) 

DİKKAT: Hesaplarındaki paralar bir sene içinde 50 lira. 
dan aşağı düşmiyenlere ikramiye çıktığı takdirde % 20 fazla. 
sile verilecektir. 

tasavvurun a hulunamıyacağı de. 
recede dağınık gözüküyor. esnasında C1buti mukavemet için miştir. Bu tesekkül, ·hiitün azanın korkacak bir şey olmıyacaktır.• K , ı 

müracaat eden ilk Fransız toprak.. parlamentodaki kendi mümessil • Stalin: cNe de dünyada. diyerek anada b8t::Vekifi 
iBundan başka, Dessie'den ko - 1 · k J 'T 

Kur'alar senede 4 defıi. 11 mar t, llHaziran 11 
Eyliil ve 11 Birincikanun tarihlerinde çekilecektir. 

ğulan İtalyanla:rın ilıica edebile _ {arından biri olmuştur. ~rın: yazara fi onu_n Atlas de - Japon hariciye naZlrının sözlerini (Baş tarafı 1 inci sayfada) 

k
i . F Somal ' . İn T Düşman kıt'aları şimdi Trablus- nızını kontrol ve İngıltereye gıde-1 tamamlamıştır Mackenzi King, Singapurla Ce-

ce erı ransız . ısı gı ız cek ia•e rnaddelerile harp malze • .. ," . bel .. tt , 
ba§ku:ınanadlhğıı için bir end işe tan Sollum'a kadar uzun bir hat rnesi yüklü kafilelere refakat et · . . Bunun uzerıne Stalın Matsuo . u arıga ve Süveyşe ta.arruz e. -
--'- b' ı lir C · üzerın· d d g· 1 b ı kt d ı. ki k R J" ·ı dilmek ihtimallerı' le İ it 1 d ..,.,e ı o abi • .Blı ,tara.itan :ibuti. e a ; mı.ş u unma a ır. mes'n. ·stemelerı·~. d . t' k' ,, ,..aya ya aşara onu us usu u ı e ngı erenın mış ar ır. 

1 ı ul erpıs e me - . ' ' ' 1 • n. t bb' .. .. . . -
ınüstemlekesi, diğer taraftan da Tobruk ve Bardia'da ikinci derece- te aksi takdirde icar ve iare ka ·~ •elilmlamış ve ağzından , öpmüş • . ış .1 ası e_şe • üsnnun ihmal edıl • Yunanistandaki müttefik kuv 
lngiliZ ve Hür Fransız kuvvetleri de gruplar bulunmaktadır. Düş- n~nun 1 ·rs 'z k 1 • b'l " tür mıyecek imkanlar olduğuıı.u kay • vetlerin gösterdiği cesaret ve fe -
arasında pek uzak olınıyan bir za. man ilerleyişinin başını üç kol teş. dirmek~~diı~sı ı 8 !lcagını ı • · detmiştir. - dakarlığı takdirle yadeden Kana-

manda anlaşma imkanı müsteb'ad kıl etmektedir. Bu kollardan biri Kafilelere filonun refakat et ·; Romanyada ışıklar Başvekil, Hyde Park'da neşre - da başvekili bu kıt'aların yaptığı 
değildir. 

1 
sahil yolu boyunca ve diğer ikisl mesini men'e matuf olarak ve:-il- •• d'•• .. 1 • k dilen. 'beyanatta işaret olunan Ka- mukavemetin Almanlara çok ağır 

HÜR FRANSIZLARIN TEBLİÖİ de daha yüksek daglık yerlerden miş olan ·bir karar sureti Çarşam: son uru mıyece nada • Amerika ticari münasebet. zayiat verdiğini ve Hitlerin kan 
ilerlemektedir. Her üç kol da Solo ba günü Senato komisY')nuna geL . Bükreş 29 (A.A.) _ Bugünden lerinin genişletilmesi keyfiyetinin akıtmadan zaıfer kazanmak husu • 
lum yakınıhda durmuştur. Bilhas- diği zaman parlamentonun noktai iıj;baren husus! ikametgahlarda ı- Kanada için müzmin bir mesele sundaki ümidle~ini boşa çıkardığı-Londia 29 (A.A.) - Hür Fran. 

uz kuvvetleri umıımi li.a:rargfilıui
dan teobllğ edilmiştir: 
Viclıy hükfımeti, Hür Fransız 

rnüstemlekesine karşı bikumlarını 
bildiren şayialar yaymıştır. Hür 
rransız kuvvetlerinin Londradaki 
umumi karargahında ibu hususta 
hiçbir mali'ımat meV<:ud değildir. 
Umumi karargliı Vichy tarafından 
ortaya atılan haberlerin !büyük ·bir 
i.htiyatı.ıı karplanması icab edece-

sa Alman kıt'aları şimdi çöl harbi- nazarı sarih surette anlaşılmış 0 ~ şıkların söndürülmesine iJı t . teşkil eden d-Oviz işinin ·halline Çok nı söylemiştir. 
nin müşkülatına uğruyorlar. Bu ıacaktır. Bu karar suretinin red • verilmiştir. n aye ~yarayacağını ilave ederek şöyle Mackenzi Kinıg, nutkuna şu su-
mti§külat susuzluk, nakliye mese- dedileceği ve bu kararın, menfi ol devam etmiştir: retle devam etmiştir: 
lesi ve .kum f;r~ın~sıd':'. Bu kum m~la _berab~r'. halkı pek yak~nda 1 Amerikanın İngiltereye yardımla- Kanada dünyanın hüriyeti uğ- Almanya Iraka tahakküm et • 
fırtınası oy le muthış hır şeydir ki kat! •bır şeklını alacak olan hıma- J runda yapılan mücadelede ne ev - meğe muktedir olduğu takdirde 
Arapların ·Beş gün sürerse karı- ye işi için hazırlamağa yardım e: nnın hızlatılması meselesine dair ladlarını ne de iktisadi memlıala. es'l<i .Berlin - Bağdad yolu hülyası 
mı •boşarım• darbımeselini tama- deceği zannedilmektedir. yazdığı bir makalede diyor ki: rını esil'gemiyecektir. yeniden canlana<!ak ve Almanlar 
miyle haklı gösterir. Umumiyet iti-ı ALMANYANIN 'I1EHDİ!Dİ Ruzvelt'in plfınlarının ancak tek İngiliz 'lıükfunetile Dominyon • Irak ve İran petrollerini ele ge -
barile Llbyadaki vaziyet Kahirede bir neticesi olacaktır. Bu netice, lar 1941 Alman harbinin 1940 se - çirmiş olacaklardır. Hitler, Akde. 
sükUnetle ve nikbinlikle denıiş e- Berlin, 29 (A.A.) - Reuter: Ameirkan vapurlarının sür'atle ve nesinden daha az müthiş ola:bile • nizi tamamile kapamak imkamnı 
dilmektedir. Deutsohe Allzemeine gazetesi muhakkak olarak batırılmasıdır. ceği tar-nnda bir hayale kapılma. gözden uzakl~tırm~ değildir. 

l Dr. A. A manuelidi 
Sirkecideki muayenehanesinin iS
tiınliki doJayısile ayni sırada Mer
.:z Lokantası üzerine nakletmiştir. 
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