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Eli · d k b J . jT ü r k i y e erın e pamu u unan-,Sovyetıer 
lar beyanname verecekler B i r ı i ğ i -İki 

.., 
armagan Kararname bugün 

Motnıoka'mıı. Berfin oe d 1 
Roma ikametleri oe mii • - fi e ş r e ı• )• y Q r 
:sakereleri unasına rast - r 
•elen ııır sır# bir tuadül 
mahsulü olman pek de 
me'mul olmıyan ba iki 
hiiJue japon Nazın üze· 
rinde fiiphe•u tesir bva • 

iki devlet ar asın· 
daki münasebet 
Avam kamarasın ,. 
da mevzubahsoldu 

lıacaktrr. 

Yaııant 

Prol. H. Şiikrii Bohoa 
'9F a Aksiyı Şarktan kara 

U yolile ve Sibiryadan u-
:mn bir sefer yaparak 

~v:rupaya gelen Japonya Hariciye 
~Uırı Matsuo.ka'ya Mihver ıner
lr.ezlednden herbirini ziyaretinde 
lıir hediye vermek hususunda İıı· 
Ciliz diplomasisi ve donanması çok 
lıiınınet sarietti ve muvaffak oldu. 
llertiııc ayak basarken Yugoslav 
lıiilr.Unıet darbesi ve İkinci Piycr'in 
lalı.ta cül\ısu haberile karşılaştı "" 
Çelr.tiği tebrilı: telgrafı onu imzalı· 
Yan Sırp hükfunetinin sukuta ha
l"ııdisi!e bir arada intişar etti Ber
litı konıışmalıırı sırasında bu tat. 
il% sürpriz.in biraz sıkıcı bir bava 
Yarattığı mubakluıldır. 

lllilr.ado'nun Nazırı Komaya va
rınca da İtalyan donanmasının ~
denizde mana kaldığı büyücek 1ıir 
daı,be haberile karşılaştL 

Biri siyasi, biri askeri bu iki mtl
lıinı hadise Berlin ve Roma sefe
tlni yapmıya tahsis edilebilcee.k 
l>ek kısa bir zaman içine sıkı~tınl
llıış bulundu. Balta İngiliı Akd -
iliz fil06unun artık yavaş ;v.vaı tlı· 
rlhe malolacağı tahmin edilelıilm 
kıYınetli Amirali (Köıııılnııham) IMı 
loıı ınavaffakıyet üzerine «İtalyan 
filosunun ifiui sene sonundan ev· 
l"el h!tirmiye çalıiacaiız, İtalyan· 
lar Jutland'daki şekilde bir tıızai• 
düşınüşlerdir• demiştir. Esasu si
Yasl ricali aı iyi durumlarda bile 
tok ihtiyatlı &liz sarfetmek W,... 
dında bulunan bir ınilletin ~ 
lin!ıı ve bir askeri tefiniA na .. 
rece ifadesinde imsilke riayet dt
teği kendilliinden tezahür .-z. 
llu.ııa rağmen Amiralin böyle a~ 
'".adeli galibiyet bonosu vermesi ls
~i_hl~ ile karşıtanaeak bir §C1 de
&ildır. Mister Çörçll'iu nihai ..... 
beden emin olduğu hakkındald ifa· 
de ve teminatı böyle mukann• bir 
laman ile mukayyet değildir. Eııi
be ve boyuna çekerek nihayet za· 
1•ri İngiliz milletine vadetmekte· 
dir, 

1 
Matsuoka'nııı Berlln ve Koma 

lıanıetleri ve müzakereleri ~oa
~na rastgelen ve sırf bir tesaduf 
lııahsnlü olması pek de m•'mul ol· 
::uY~n bu ilı:i hadise Japon Nazırı 
ıerınde ıüpbesh tesir bırakacak· ı 

tır. 

Ankara, (Radyo Ga -
zetesi) - Yarın neıre • 
dilecek bir kararname i· 
le Seyhan, içe!, İzmir, 
Denizli ve Aydın Vili • 
yetlerile lstanbul şehri 
dahilinde bulunan hakiki 
ve hükmi şahıslarla bütün 
memlekette mensucat fab
rikaları ellerindeki pamuk 

/ngiltere Yu
goslav yadan 
memnun 

Yeni hükumet 
alkışlandı 

fki hükumetin 

dostane münasebah 

Stoyadinoviç ingi
lizlarln e 11 n de 

Hırvat lideri 11'.laçek 
Londr.t 2 (A.A.) - RöyteT:_ Bu· 

.. Avam Kamarasında harıcıye 
~:steşan Butlcr, yeni Y~goslav 
hülciimetir,in iktidar mevkilne ge. 

)arın miktannı 7 gün. 

zarfında bir beyanname 
ile hükumete bildirecek • 

1 

)erdir. Hükumet beyan e • 
dilecek pamuklara el ko
yacak ve ihtiyaçtan fazla-
kalan lüzum gördüğü ı· 
miktan değer Eiatla aatın 
alacakb.r. 

Yugoslav ka
binesi dün 
top landı 

Yugoslav elçisi 
B.erline gitti 

--0--

Sırp • Hırvat müza· 

ltalyan elçisi 
Belgrattan 
Romaya döndü 

ROMAYA GÖRE 

İtalyan - Yugoslav 
münasebah vahim •• 

1
. . 

1
• İngiliz hülcfımeti adına ha -

lŞllJ ' 
II)evamı 4 üttcü sayfada) 1 Londra, 2 (A.A.) - B.B.C.: 

İtalyan Stefani ajansının verdlii 

Deklarasyon 
lngiltereyi 

memnun etti 
Butler'in beyanatı 
Londra 2 (A.A.) - Röyter: Ha· 

riciye müsteşarı Butlcr, Avam ka· 
marasında, Sovyetler Birliği ile 
Türkiye arasındaki münasebetler 
hakkında beyanatta bulunmasını 

talep ed~n bir rneb'usun sualine ce 
vabl'n. Türkiyeye bir tecavüz tak. 
dirindc Turkiycnin Sovyetler Bir -
!iği hükümetin!n tam tcomprehcn
siont una ve bitarailıi"1na güvene
·bilcccği l ~kkında Sovyetler Birli
vinin teminatını muhtevi son Türk
Sovyet deklarasyonunun bazı ak -

(Devamı 4 üncii sayfada) 

Arnavutlukta 

ı bir habere göre İtalyanlar Yııgoos 0 V Y e t e f ıavya - itaıya hududunda bulunan 
• İtalyan şehri Fiume'den .kadın ve Yanan ardalan Başlrnııuındaıu 

Yugoslav ın- çocuklan tahliye etınek1ıedlrler. General Papagos 
Fjume, 2 (A.A.) - S~ani: Ati.na, 2 (A.A.) - Mattıuat Ne-

k l ,.bını mem- Kacl.ınlnr ~~ar dun akşam .zareti, Arnavutluk cephesinde pa-
l a Fiume'u terketmıye başlamışlardır. zar günü cereyan eden ve ru İtal-

n U n 1• y e t ı e VA.LİNİN EM!RN~l yan bölüğünün inıhası ile ueticele-
FJume, 2 (A.A.) - S~anı: . nen hareklt hakkında aşağıdaki 

kar Ş ı ı adılar 
Vali tarabndan neşrediren bır e- malfımatı Atina radyow vasıt.asile 

m!rnaıne ile uımım1 ve hususi mü- neşretıni§tir: 

GAZETESi 

., 

l 

r SAYI 613 - SENE 2 

DİKKAT 

G~zeteye • 
,<..1ndt?"ilcn 
cvra1' ecri 
verilmez. 

TAKViM 
Yıl: 1911 - Ay: 44 Gün: ~3 
3 - Nloaıı - l'EB ŞDIBE 

Rumi: 1357 - Mari %1 
Hicri: 13GO - g,,blQ!n~l : 1 

Son Telgraf Matbaasında Basılır. 

F 1AT1 
Her yerde 

3 
Kuru, tur 

Orduya iltihak 
eden genç yedek 
subaylarımız 

1 

Düa Tabinı Cli:mlaıııQ-ct m.eydanmda yapılan merasimden m11lıtellf lntıbalar 

Okulda -

Kararından 
dönmiyecek 

7 Alman ve 
ita/yan şilebi 
ateşe verildi 
Cenubi Amerika da 
mihvere ait gemileri 
mnhafaza albna aldı 
Vaşington, 2 (A.A.) - Hariciye 

Nazırı Cordell Hull Amerika tara-

merasim yapıldı 

Gen~ subaylara tliplomalan veriliyor 

Akdeniz muha. Papa Japo; 
rebesinin Hariciye Nazı. 

son bilançosu rını kabul etti 
5 İtalyan g;misinin tah 
rip edildiği anlaşıldı 

1 muhriple bir 
denizaltı batırıldı 

Matsuoka -ve Ciano 
nutuklar söyledi 

DUnyada- yeni bir 
nizam kurulacakmıs 

Roma, 2 {A.A.) - Papa bu sahalı 
j:ıpon hariciye nazın Matsuoka'yı 
kabul etmiştir. Matsuoka müteaki. 
ben Papanın müsteşarı Kardinal 
Maglinoe'yi ziyaret etmiş ve bu z!· 
yaret iade olunmuştur. 

Cicno ııe Mat.nı.okmıın Nutuktan 

Lon a 2 (A.A.) - Yunan deni
zindeki r.giliz zaferinde ~k ehem
miyetli bir rol oynamış olan For -
midable tayyare gemislnin kuman.. 
danı Amiral D. W, Boyd, kaybol -
duğu bildirilen tayyarelerden bi , 
rinin salimen döndüğünü söyle • 
miştir. Bu suretle müttefikler bu 
deniz harbinde yalnız bir !tayyare ı R~a: 2 {A.A.) - (Stefani) 
kaybetmiş bulunuyorlar . Harıcıye Nazın Kont Ciano, dün 

Son raporlara göre batınlmış o- ~aın japonya hariciye nuın Mat. 
lan üç ve belki 4 İtalyan kruvazö. suoka ve maiyeti şerefine bir ziya· 
rü ile üç muhriptcn başka diğer i- fet vermiştir. • 

(Devamı 4 üncü sayfada) (Devamı 4 tiııcli sayfada) 
fından Mihver gemilerinin müsa- ..,._...,.,,.,. • .....,_,.,_ • .....,...,,_ ... ..,... ______ ,.,_....,._.,...,.._...., • ..,. __ 
deresi hakkındaki Alınan ve i tal
yan proWitolanrun naı.an itibara 

(Deumı 4 üncü sayfada) 
BÜYÜK MiLLET ME.CLISINDE 

. _Japon;ra timdiye kadar, ha
li~~ siyasetinde hep Avrupahlann 
lıııışküller!nJen istifade ederek ni
~"llcr elde etmeyi itiyat elittmiş· 
tır. Umumi Ilarpte nazari bir Sll· 

:.:ite İnııiliz ıafmda Almuıyaya 

1._rşı ilBııı harp etmekle Cermen
~gın Uzak Şarktaki mevr.ilerbıi ko-

Yca ele ı:eçirmiye muvaffak ol· 
~uştıı.. Bu defa da İnııilternia sor. 
duklarmdan maharetle istifade • t 

mi (Denmı ' linctl U7faıla) (~' l.ıadl aa:rfııda> 
~loskova, 2 (.A.A.) - Kes '"" " " ··" "" ı 

partinin cazetesi olan Prav· "'. - İngiltere büyük 
elçisinin oğlu 

vefat etti 

Tıp mezunlarının 
mecburi hizmetleri
nin lağvi tasvip edildi. 

erek büyük bir mirasa korunak ;ille) ve tuavvurundadır; yalnız 
( <>kyo mal ve servet sahibinin ve
at etmesini ve yahut çok aci~ kal· 
:as.ını beklemektedir. Bu işi Al· 

1
. aııya üzerine alarak intaç edebi
;''~ o da yağmaya Uzak Şarkta 
§tırak edecek.tir, tıpkı Alman mi
;~~na yirmi sene evvel konduğu 
~ _1· Fakat ahvalin seyri böyle ko· 
i ~ v': verimli bir netice almaca· 
il~ hıç de göstermiyor; bilakis 

_uYük Britanya Afrika ve Akde
biıde tamamen vaziyete hiıkim ol· 
llıuştur Biitü" .. Lib s· · E li t · n ya, ıngazı, · 
lrı;e, 1:f a~cşistan ve Somali kıs· 
d" n lıılfiil ve umumen bitkn,,ve 
~~nıüştür. Bugün artık bir Habe· 

tan ve Eritre dava<;ı yoktur. Bu 
lıııılıaıu: ve her tarafnn muvasalası 

(Devanu 3 üncü la1fada) 

da'da bir makal~ neşreden ta· 
nınnıış ınuharrırler~e~-· za:'." 
havski, Sovyetler Bırlıgı im· 
kuınetinin yeni Yugos~.av h
kfıınetine bir telgraf go~deıe· 

k tebrik ettiğini tekzıp et
re ·•• y mekte fakat şunları ,..,ve e • 

Jemektec!ir: 
Yuııoslav nıillefüıin terefli 

bir ınazM olduğu uıuh~k
t Yugosla'll halkı bu aazıye 
rr. t b "k ediJıniye Jbıktır. 

ve e rı d .1 · 1 1 Tebrik telgrafı gön en m f ~ • 
ması fevkalade bir şey _değil
dir. Ş~yet böyle bir tebnk tel· 
grafı gönderilmemi~ Sovyet
ler Birliği tarafından unutal
nıuı n:u• kimsenin hatırına 
ııelmemiı demektir. 

Karb Qilarü kahra1na1m1 lıarlıecl"1 V 

ıııııaldMHtlfdı •·JRM'• 

Ankara 2 (A.A.) - İngilterenln 
Türkiye büyük elçisi Sir Hughe 
Knatchbull • Hugessen'in yegane 
oğlu Norton Knatcbbull - Huges. 
sen'in 27 ya.'<lnda olduğu halde İn
~ilterede vefat etmiş old~ğu tee~ • 
ürle ha her .alınmıştır. 

Uzun umanlar Okstord kütüb -
hanesinde memur bulunmuş olan 
"ortou'un vefatı dolavısile Ana • 
dolu ajansı dost ve müttefik İngil
terenln büyük elcislne ve Lady 
(Knatclıbull - Hugessen'~ 1NDiml 
l tulyelerini arzeder. 

Ankara, 2 (A.A.) -B. M. Mecli-llerinin 18.ğvı ve Tıp 'l'alebe Yurdu· 
ıri bugün Doktor Mazhar Gi!mıe- na al.uıan talebenm taln olacaklan 
n!n başkanlığında toplanara~ ruz- meoburiyete aıt kanun la;·iha•ına 
n~me.sinde bulunan maddelerden ek kanun layihasile Sıhhat; ve !~
Devlet Denizyolları İ§letme Umum tiınal Muavenet Vekaleti Teşıtilat 
Müdürlüğü 941 yılı bütçesinde ve Mem-..rin Kanununun 53 üncıii 
münakale y~pılınasına ait kanun maddesinin de"i tirılınesi h kit • 
lçyibasııı.ı. muzakere ve kabul et- . . .5 ? 3 

l1l 
miştir. dak.i lAyilıayı iJı:ınci miİ'lakereleri. 

Meclis bunu takiben de 1002 yı-1 nl yaparak tasvlıp eylemiştir. 
lından itibaren Tıp Fakülteslnd~\ Meclis gelecek· tıoplantı.sını cuma 
ı:*aca1ı tabl.blerin meclıuri hlır;me\. lllnü yapaıcaktu:. 
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f).·~·!·~~~li~-~e~~r~ JiK:':~~~ri iıll~ı<;J 
· İki harp arasında 

Den i z. b a n k er k a n 1 [ _K_u_m_a_ş_f-ia-t-ın_ı_ ~~!°:'!:ı::::::: 

h k • ld~ l indirmek · · ~ ~eı;::e;:;:!:~~::;:; 

! 1-.:elaleddini Rumi Kimdir ? 1 -Y~o.lavya oe-
" Alman si.temi 
t - ~ Yazan: ZIYA ŞAKİR--- Almanlar, Yug06Javyamn bltaral-

m a eme ye ver ı ı jl ıçın ::~e~: ~:u;~~~1:ia;; 
--------• Fabrikalar doğru- neşretmiş büJiik ve mütetekkiı 

- 43 - lığını muhafazaya karar veı:mesi 

ik. k Bu ,.--•--~- '"" '-ımlann- kar~ısında bu devleti parçalamak 1 S e rpuş, ı parça umaşıın evvo- """"·~- u.o. ...., 
li Lcsilerek sonra eklcnmesile vü- da da anetmiştik ki, (Asn Saa- için 1938 yılında Çekoslovakyaya 
euı1.~ ı:elmiştir. ön tara1taki parÇ&- det) ten :t0nra, lllnhtelif sebep ve karp kullandığı sistemi tatbib 
nın dört parmak miktan, yukarı hiıdiselerle, Arabiaa.ııdan bir hayli geçınitler. Nanemolla: 
kaldinlıruştır. Serpuş başa giyilip zevat, Hicaz topraklarını terk.et- - İyi boş amma 1940 mode~ meş
ıle bu parça indirilecek olwsa, (Si- mişler, İran ve Tur:uı'a gelıip yer- bur turistlerin it göremediği bir 
peri şems) vıu:ifosi yapmaktadır. leıımişlerdi.r. diyarda 1938 den kalma tedabir pa-

Ak • b" • • d ı d d şahsiyetler eserlerinde derinlikle' " su,, Vapuruna aıt ır avarya Işın en an oğruya• mÜS• re nüfuz etmemişlerdir. Büyiil< kıt' 
dolayı ~vazifeyi SUİİstİmal SUÇU ile mu- tahsilden yapağı ınandanlann muvaffakıyetlere ve-

~ ı d l " ya mağlübiyetlere dayanan lı~ 

Bu siperi şeı:ır;in bir yüzüne Tabiidir ki bunlar, yerlilerle kay. ra eder mi? .• dedi ve sözlerini ŞÖJ• 
ha Keme e ilme eri t sten a i ınübayaab yapacak ketleri ile yine büyük siyaset a-

damlarımıı ayai. tarzdaki rolleıİ 
tıuihin sa:rfalamu iJgal eyJelıtİştiı'• 
İçinde bulunduğumuz yıllardakiD' 
nisbetle iptidai denebilecek sililh
larla yapılan harpler senekrce dl>" 
vam eylediği halde telefat itibari
le insau miktarı cihetile bir milY"" 
nu bulmaz, maddi hasanıt ve zayi· 
at itibarile de milyarlara varın•"' 
dı. 20 nci asrın 11139 • 1940 • 41 yıl· 
lanna nazaran, 1914 - lll18 senclo
rinde geride demek olan harp tek· 
niği ve aletleri vasıtasile geçeJl 
Cihan Harbinde insan zayiatı 
8,000,000 u bulınUJ, maddi masraf· 
lar, harp borçları, tahribat bedel
leri milyarlarca yekiina varmıştı. 
insan zayiatı ve maddi masraflat• 
tahribat yüzünden husule ı:eleD 
boşluklarla geçen Cihan HarbiııiO 
ntmıplan, sefaletleri 1918 de~ 
193ll a kadar geçen senelerde telafi 
olunamamıştı. 

1~;, İlahe illallah), diğer yüzüne naşmışlar •. kız ve erkeklerini yer- le bitirdi: İstanbul sorgu hakimliğince, es- hakeme karan vermiş ve mülga 
1 Kumaş fiatlanru daha ucuza 

'de (Mıılıaınmed, ResUifallah) tev- lilerle evlendirerek yeni bir llflS- _ 1938 de ne İngiliz tayyaresi ki Denizbank erkanı ile diğer ba- Deniz\)ank Umum Müdürü Yusuf ı:aletmek için ·bu sene ıınilli 
hid \'e tasdik kclimdui işlenmiş- tin türemesine sebep olmuşlardır. Berlini, ne Amerika sanayii MJh- 1 zı zevat hakkında cAksu• vapuru.. Z iya Oniş, muavini ~di En:ID "abrikalarımız yapağı mübaya.. 
tir. Asıl serpuşnn bir tarafına (Al- (llicaz)dan hicret edenlere, her veri tehdit ediyordu. Hem bütün na aid bir avarya işinden ve eski 1 Çap, hukuk müşaviri Ismail Isa ıliarını d-0ğrudan doğruya miis
lah) diğer tanfına da (Muham- yerleştikleri yerlerde daima hür- b lardnn başka Yu&oslavyada bir Deniz T'.~aret Müdürü Müfid Nec· Caniş, Denizbank muhasebe me - 'ahsilden yapacak ' ardır. Bu se-
-4) ismi celil ve kerimleri nak- met ve tekrim gösterilmlt-. onlara ~yn yok.. det hakkında da bir hak em ücreti 1 murlarından Nejad ve Atıf ile di - 'cple Merinos ve StimeWank 
pdilmi,tir. daima bir (şerafet) ve (mebrilkiy· meselesinden yapılan tııhkikat bi - 1 ğer maznunların Aksu vapuru a • ·a brikalarının eksperleri Ana -

Zemini, sat:rançvari ipekle l•len- yel) atfedilmiş .. bilhassa (Ali Be- t) tirilmış' , dosya sek izinci asliye ce- 1 . d d 1 'f .ioludaki yapağı mıntakalarına "" varya mese esın en o ayı vazı e · 
Mİ! olan serpuşun üzerine, siyah sQI) ile (a1babı Resal)e mensup za mahkemesine tevdi olunmuş - gitmişler ve mübayaata başla -

...ı ı. b . ._.,,,_ b" Dimyata Pirince !erini suiistimal suçundan ceza ka- 1 d D' h • f b ipekle nakpilmiş olan yazılar bü- nea!llere intisap etme-, uT- ır tur. nuş ar ır . ığer ususı a ri. 
Jiik bir humsiyet gösterdiği gibi, şeref 'bilinmittir. giderken Sorgu hakimliğ i Müfid Necdet nununun muhtelif m addelerile mu- kaların da b u suret le mübaya· 
-poşun umumi bey'Pti de işlem&- Asılları (Hicazlı) olan bu aileler, İngiliz kuvvetleri Erit:re'nin mer, Deniz ile dahili dava bulunan avu- haJ,.emelerinı is temiştir . Duruşma- atlarını doğrudan doğruya müs-
cilik san'ah itibarile çok yüksek (ced)lerinia ti2erinden birkaç ne- kezi olan Asmara'yı da işgal etti- kat Suad :Şatır balçls,ında meni .. mu- ya yakmıfa baslanacaktır. tahsilden tem in edecekleri öğ -
J.ir kıymeti haizdir. sil geçtikte" sonra, _ türedikleri !er. Artık Afrikada bir Adlı-Abab• ı - , renilmiştir. Bu suretle ortadaki 

Bllyük bir itina ile muhafaza edi- uh"t .. tık tama ·•- ş h . • • B • • d 1 mutavass ıtlar kal kacak ve mtlı. 
len Hazreti Mevlani'mn elbiseleri lıleşmış olmaklh beraber, daha hi- luk il .. hatırlatarak ı e za e Camıı evazlt mey anı , tahsilin eline daha fa zla para 

m. ı eı. gore - ar mım yer- kaldı. Nanemolla İtalyanların im- • · d f 1 
araıııııda müteaddit serpuşlar mev- li cedlerinin milliyetlerine merbu- p~tor eme ennı ! fı 

1 
• - ~ ' geçt iği gibi fabr;kalara da ya-

nttur. Bunlanrı hiçbiri, ma!Qm o- tiyet göstermişler ve onunla iftihar dedi ki: etra açı acak 1 ve K o s k a y o 1 u ı' pağıl.rr daha ucuza malolacak -
lan Mevlevi (sikke)leri gibi uzun etmişlerdir. ~akat asıl dikkate Şii- - İtalya meşhur Afrika İınpara- tır . 
lloeğildir. Gay~ ince keçeden kadö- yan olan cihet şurasıdı.- ki; (Hi- torluğu hulya1ile her ayak bastık- 1 

·-- ·-------------~ 
fe gibi yumuşak ve pek kısa oıarak cazlı) otmay.t payanwz lrir şeref.le- lan çöl portasına bir abide dikip: Ferah sinemasından 1 Asfaltlanma işine • . •

1
. 

bnal edilmişlerdir ... Hazretıi Mev- lilkki edenler, bütün büyük adam- •Bizim Afrika• diyorlardı. Şi~di camİe kadar İstim- 1 b U ay İÇİ Od e 1 k t 1 saf' ve k 1 1 
IAni'nın şahıslarına ıtlt <lm"pUŞhınn !arı da (Hicazlı sülaleler) arll!lına bütün Afrikayı kaybettiler, hatta 
bu şekilde olmasına nazaran, bil- sokmak istem;•lcr .. gerek Türk ve b lak tetkik ediliyor ',° baslanıyor .., çizme şeklindeki topraklarını i- • 

1 

ttiğimiz uzun Mevlevi siltkeleri- gerek Fars ırklarına mensup bir-
. ( "k kk"l ettikt le tehlikeye koydular. Belediye Reisliği Şehzadebaşın - Beyazıd meydanınıı' asfaltlan • Dün geldi bugün tet-

tmı, - tarı ) teşe u en~- çok büyük adamların, sanki şahsi da yanan Ferah sineması köşesin- ması işine bu ay içinde baı;bıııl - • 1 
ra - bu tarzı almış olduğuna bük- meziyet ve faziletleri kendilerine Durup dururken harbe girip hu k k} cak 

• -" [N"tek" \ den itibaren •Şehzade camii• nin ması kararlaştmlmıştır. Koska cad 1 er yapa 
metmek. ı.zım. . g=. r. . ı "'." kili gelmiyormuş gibi, onlnrın be- ••-bete uın-.mıya düpedüz •Dim-
(Me-rl - k ki - ..,., ,,._ yanına kadar uzanan saha dahi - desi de ayni zamanda asfalta tah-
ı_L_ :vı btaahrı atti?ğ~n,:" n ve bua· men hepsini, ya (Ali Re.Ul) ve ya- yata pirince .ıiderken evdeki bul- tindeki dükkanları istimlak edip vil olunacaktır. 
__,..an se ti ımu uman, but (ashabı ResOl)dcn bir zatın 
ıı- hakkında daha mufassal uı.a- nesline bağlamak gayretini göster- gurdan olmak• denir. yıkmak suretile caddenin genişle - Buralardan çıkan parkeler Fa _ 
IUonat verllecektlr.] mişlerdir. (Daha var) M. K. tnmesi için tetkikler icra etmek - tihte Fevzipaşa mahallesi sokak . 

iplik tevzii de tet
kik edilecek 

1 1 
tedir. !arına döşenecektir. iktısa t Vekili Hüsnü Çalar dün 

K NCJ f<ISIM 
1
. _Bu sur(etle hl emk•Şı;hzll"?;. camii. Beyazıd - Kaska caddesindeki İstanlmla geimış tir. Vekil, dün 

(Ha ti• M l ) ı L MAHKEMELEADo;;; POLiSTE J nın et ra 
1 açı ara . guze ıgı mey - yolun sağ tarafına 4 metre geniş _ evinde istiraha t etıniştır. Hüsnü zre ev ana nın ._ Ve dana çıkarılmış olacak ve hem de ı ·1.•. d ı. . kaldır l kt Çakır bug ün Sümer Bank lle Ve-.. . 

1 
ıgın e vır ım yapı aca ~ ır . 

hususı·yetlen" tram vay, otobus ve otomobıller e C dd . t 11 t ka!ete bag· ıı di
0
oer müesseselerin . . a enın or ası me re, umum 

(Mevlana; nın .milliyeti E hı H 1 • arabalar ve yayalar ıcın çok dar o· . . .. . . faaiiyetini tetkik edecek.tir. Veki-
Kadın avcısı yü ü aıit 4 ay lan cadde tanzim edılmiş buluna- ca<ldenın genış lıgı ıse ıo metre o - !in birkaç gün şehrtmizde kalması 

caktır. ıacakt:r. muh temeldir. 
Çok garipür ki, altt ııma yalım. 

-INr ırıliddet zarfında, milyonlarca 
Tüdı; kütlesini kendi .ismine "e ıah· 1 
lliyetine ın.eft1H1 etmiş olaı;. !ı:; ~li.- ' 
yük ilim, pir ve mürşid.in hangi 
millete mensup oldutunu layık.ile 
'bstİl:emiy6D bir hayli loimseleır 

ı 9 gün hapse mahkum oldu Kıiiir-u··~ .. '-a'-·.o.rRer Deri ve ~u ihracı lp~~g:v!~~~:' :u~~::~= 
'"""" rt. n ü.,. ı ı Hariçten yapılan deri talepleri - de isalKt.>iziiklcr old ugunu ileri sü-

f3ir kadını 
"lirasını 

esrarlı 

almak 
sigara ile uyutarak 1000 
iddiası sabit olmadı 

ni karşılamak için ihracat devam recck lktı<ıat Vekiı letine uıilracaat 
etmektedir . Stoklar azalmıştır . Şeh 1 etmislcr ve bun ların tashihini iste. * Tramvaylarda avlı k karnele- rimizdeki tabakhaneler deri temini 1 · ı ' ıxr 

rin tatb; · olunmasına yarın sa.balı. mı.ş e ır. 
. . ...~ için Trakyadaki koyun m1nta-kala.. • Malüm olduğu üzere evvelce 

var. 

Bualann iç>nde, (milMvve:r) g&

pnen bezı zevat bile, Hazreti Mev
lin.ı'ya, daha hiıla (İranlı bir şair) 
41.iyorlar. Ve, (Özbe:k) di-yıtm1111 gö
beğinde doğmuş olan bu halis muh· 
:lia !Oğuz Türkü)nü, (Fars) mille
tine mensup zannediyorlar. 

Biıı., bu yazılarınuzın başında, 

Me§hur kadın avcısı Eyüblü Ha
lidin, birinci ağır ceza mahkeme • 
sinde göru ıen duruşm ası bitiril · 
miş, hakkındaki karar b ildirilmiş

tir. 
Yazıldığı üzere, Ey übl ü Halid 

Beşiktaşta oturan Siranuş kızı An
jelin, kendisi ne Arap prensi süsü -
nü vererek evlenmek vadile 10 li • 
rasını ve bir bro;unu aşırmış. Ha· 
fize adında bir kadını da sözde es
rarlı sigara ile uyuta rak otomobil-

· (Hazreti Mev laniı )nın ped"erindt111, 
cedlerindcn ve meıısup olduğu aile
Mıı halısederken, onun saf kanlı 

;bir Türk oldui'ımıı da ilive etmiş. 
lôik. de koynundaki b in lirasını gasbet-

ı Fakat.. aldığımız mektuplara na-. mişti. .. .. . . 
pran verdiğimiz mnlfımatm, yan- Mahkeme Eyublu Halıdın gasp 
lış ellşüııeııleri tatmine killi gel- suçunu sabit gör.memiş .ve yalnız 
IDIMliğini anlıyonız. Ve bazı oku- Sıran~ kızı Anıelın 10 lirasını ve 
9'W:u1nrınuzın· broşunu çalmak suçundan kendi • 

[Mcvliııa'~ bir (İranlı) oldu- sini 4 ay 19 g~in müddeUe hapis cc· 
tuna eıı. bil yük delil, (Mesnevl)si- zasına mahkum etmıştır. 
dir. Eğer Türk obaydı, bu kitabını " Şeke! yok ,, diyen 
tiir~ yazardı._ Hal böyle iken. o- b kk l d ""kk A 

...... (Tilrk) olduğunu ileri &ilrü· a a ın u a ın-
7orsmıuz. Ve bunu teyit edecek da l26 kilo şeker 
kuvvetli bir delil gö&termiyorsu· I b. J d 
ıı.us.] u un u 

:Mealinde yazmış oldukları mek- Beyazrtta, Kemalpaşa mahalle-
tuplara ccvnp olmak ü:.ere, bu ha- side Selımp• sokağında oturan 
!is kanlı Türk iılim ve mürşidinin Hikmet Ya:kanay adında biri.;l, dün 
(h-b ve nescb)i halı:kmdald tet- Şehzadebaşmda 161 numarnd~ b3k
ldkMri:mizi daha vbıh bir şekilde kal Gani'nin dükkanına giderek şe
arzetmiyc mecbur kabyoruz. ker i:sterniş, fa.kat :l;ahl<al kendisi-
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Otomobil, cad denin kalab~lığına leyen, itirafı kusur eden bir insan 
~ıp gözden kayboluncaya ka - pişmanlığı hissolunuyordu: 

dar Com l Kazı m, başını çevirme - - Allahaısınarladık doktor! 
di. Velı .bey, yavaşça onun kolunu . . 
tuttu: Cemıl Kazım, cevap vermedL 

.. Saatler ce konuşmuş, anlaşmış gLbi 
- Bana musaade doktor, ben yu r bakıstı l a:'. Veli bey ; ihtiyar, tit -

karı gideceğim. rek bacaklarından umulmıyan bir 
Cemil Kazım; Veli beyin, yanın- sür'atl e yürüyüp gitm iş ti. Cemil 

da oldu!:unu unutmuş gibi hayret- Kazım ; halıi kaldırımın üzerinde, 
le döndü: 

.... Ya! .. Öyle ya, şey .. . Evet.. . 

Sesinde, çelıreoinde giz!enemi -
~n bir per işanlık vardı. Veli be -
ye: •Beni bunun için mi buraya 
sürükledin?» diye şikaye t eden bir 

. nazarla bakıyordu. Veli bey; ilci e

lilc . Cem il -Kazımın elini tutarak, 
hürmetle, muhabbetle uzun uzun 
ıııktı. Onun bu hareketıncic, af di. 

kendini hayretten kurtaramamış, 

şaşkın bir halde duruyordu. 
Nereye gitmeliydi? .. Bir cenaze

d en döner gibi kalbine dolan me -
rareti, daima beraber taşıyacak ol

duldan sonra, her yer müsaviydi. 

tünele doğru yürüdü. 

Bu ağrıyı hissetm emek için; kaç 
mak değil, onlara daha fazla yak. 
!aşmalıydı!.. Mademki bu zehir ça-

ne; 
tan ıt.'baı·:n bll§!anılacaktır. rına ekesperl cr göndererek mal kooperatü tarafı.OOan yapılan tev-

Bu fotogrdlı karneler her ayın , ·· ı ı d B · • 
c-Şeker yok! . cevab:n ı vermiş

tir. 

.. .. .. .. b d . i.b 1 mubayaasına ba~ amış a r ır. u ı· ziatta da yo~uzluklar olduğundan 
4 uncu gun u sa ahın an ıt aren t ·b ı d h 'ld '-! lhl " .. . , .. .. .. ... • ı ara a ı c.. . ıyacın nazarı şikayet edilmişt i . Şehrimiırle bu-

Bunun üzerine Hikmet Yakanay 
polise muracaa t etmiş ve bakkalın 
dükkanında yap •.lan arama oonun
da 126 ki lo ~eker bulunmuştur. 

muteakııp ay ın 3 un"11 gunu a.kşa- dikkate alın arak tüvlü derilerin ı ı·kt t V kili" H .. .. Çakı 
k d •· l k · · tınan ısa e ııııııu -

mma a ar mer 1 0 aca t.;r. ihracatının 3zaltılması muhtemel · rın 'bu mesele hakkında da alilka-* Hukuk Fakültc-s ;nin eleme di l 
iır.tihan ları kur'ası dün çekilmiştir. 

1 

r. . • . darlardan ma fımat alacağı ve tet-
N t

. .. b ' . . 1 Ro Dıger taraflan kend: r ve keten ki.kat yapacağı ha.her verilmekte-e ıceye gore ırıncı sını rna .. . 
r. . . . . . . . tohum u uzerı ne de tale pler art - dir. Şek~rler zab:taca rn,üsadere <>· 

lunmu.5, bakkal Gani yakalanarak 
adliye,e verilmiştir. 

Y anhş.. ilaç içti 
Karagümrükte oturan Abdi a -

dında b '.risin in 18 yaşlarındaki kı· 
zı Saniye, dün iştiha ilacı yerine 
yanlışlık la Luzruhu i çmiş, ibaygın 

bir halde kald ırıldığı Haseki has -

tanesind,, ölmüstür, Çese.d, adliye 
doktoru l!:nver Karan tarafından 

mu ayene olunmuş, defnine ruhsat 
verilmiştir. 

lnönü gezgisi süratle tanzim 
ediecek 

ması için y ıkılan stadyomun ku -
Taksimde İnönü sergisinin açıl -

lesinden itibaren 9 metrelik kıs • 
nc ın d"'h:ı sür'atle yıkılması karar
laştırılmu,tır. 

Bu kısım da yıktırıldı·ktan 50nra 
evvela İnönü gezgis!nin J;mzimine 

nağını bir kere dudaklarına götü~ 
müş tatmak istemişti, o halde son 
cür'asına kadar içip bitirmeliydi! 

-12-

~u~u~_u, ıkıncı sın.f ıdaı. e hukuku, ı maktadıc. Bun ların ihracı için de 
uçuncu sm'f ceza usulu rnuhake- ''ir rnfk tar füans verilmişt ir. 
ıneleri hukuku ve son sın ı f da ti- T br t d • • 
caret ve icra ve iflas hukuku d ers- e ıga aıresı 
!erinden yazıl ı imtJıan verecektfr. 1 memurları malı-* Dün muhtelif memleketlere il 'ı_ A ld 1 · 
350' bin liralık ihracat muamelesi H U\ll 0 U ar 
kaydedilmiştir. Bu meyanda Al - 1 Mübaşiriyc parası olarak A.ıa -
manyaya tütün, 1sviçreye kepek, 1 doludan, İstanbul adliyesi tebliğat 
Yunanistan ve Romanyaya balı;; I Ja:ıesine gelen pullardan bir kıs -
sevkedilmiştir. , nunı zimmet!er:ne geçirmek su • * Trakya ve İzmir mıntakala - ·ı· çundan birinci ağır ceza mahkeme
rından şehrimize 700 teneke .daha sb:ıde muhakeme olunan adliye teb· 
peynir gelmiştir. Bu peynirler te- l liğat 'haşmemuru Mustafa, tebliğat 
nekede bulunan su boşaltıldıktan , veznedarı O.sınan ve Sultanahmed 
>on<a perakendecilere verilmekte - 1 sulh mahkemeleri irtiba t memuru 
dir. Bugünlerde Trakya mıntaka.. Hamdi dün birer ay hapse, 35 er

0
li

sındıın daha 1000 teneke kadar pey ra para cezasına ve 3 er ay müd -
nir gele,,eği anlaşılmaktadır. detle memuriyetten mahrumiyete 
-- - mahkum edilmişlerdir. 
geçilecek V\? stadyomun mütebaki Fakat cezaları tecil olunmuş ve 
kısnu ise bilahare yıkılacaktır. Di- ıger maznun vezne mukayyidi 
ğer taraftan Gezgide yol altında Kemalin ise suçu görülmediğinden 
renkli elektrik terhbatı yapılacak- hakkında beraet kararı verilmiş -
tır. tir. 

parlaya parlaya yükseldikten son - Birkaç saatin içinde geçirdiği 
ra, .birden yıldız yıldız dökülüyor· sarsıntı; bir yangının son kıvılcım
du. · !arını parlatıp', küllerini havalan -

Cem11 KAzım; küçük Moda ga _ dıran bir rüzgara ·benziyordu. Se
zinosunun, sarmaşıklarla örtülü, nelerdenberi k~h için için yanan, 

cBeh-ü• gazinosunun sahil par - k 1 k k , , kilm. · kfilı küller altında söndü zannolu.. .., aran ı amerıyesıne çe ış, ı 

maklı~ına asılmı ş fenerle:Nien. de - , yumruklarını çenesine dayamış, 1 nan yangının son kıvılcımları da 
nıze bır altın tarak atılJilL'ltı. Üzeri k d b · d" ··nd·· ,. .. ·· 1 t F k t Sadi k 

k t t l . b J k t f r a şam an erı 0 ne UŞU U5unun, , par amış ı. a 8 yeye arşı 
açı , en e ı. · azı arının ıc ara. d.. .. k . t-~ · - · · f k d ı 

l k k . d 11 ' . ne uşunme ıs =ıgının ar ııı a . hala tamamen niçin lılkayd kala-
arına onn1 uş ıra san a arı, ın - . . ' 

f t 1 k ki .. 1.. bıle olmadan, ara sıra vazıyet ğe. madıgı" nı anlıyamıyordu. o· artık ce u a ar, yarış ayı arı, sus ıı . 
1
. 

1 
. ' 

k 'kl Ik 1 ... d ' ·1 . k"" ""k ğış ırerek, dalgın da gın oturuyo~ h alind k " kadın d ğildi 
ı er. ye en erı .'" ırı m ış, uçu du. -Garsonun, belki iki saat evvel ay e ı e . 

şamandıralara . baglı k_otralar, Ka- getirdiği bira bardağına elini sür- Sadiye; büsbütün başka bir ka -
ı.;.mı_sl a Mkmod.a ıskb~ledl~1rı arasına bır memişti. 

1 

dın olmuştu. Onun; evvelce tanı • 
zıncır çe ış gt ıy ı er. dığı r . t k h l 'l .. 1 Veli beyden ayrıldıktan sonra; ,e ını utma aya ı e gun er-

Sem?ya, avuç a:ro.~ sarı ~arlak, kalababk caddelerden geçtiğini va- ce titrediği, yalnız saatlerinde se • 
konfetıler serpilmıştı, sanl<ı o ge- . . . . ka 'sinin ahengini semavi bir musilrıi 
ce. Fene r koyundaki şehriyine, pura bındığını, yık yarışından . . . .. .. 

"k .. ·· d · "-k eli d dönen halkı yararak gazinoda bir gıbı derınlerden duyduğu, yuzune go yuzu e ış..u.. e yor u. . .. , . . .. 
.. . . . j yer 'bulup oturduğunu, lbir rüya bakarken bır tebessumü ıçın ol -

d :ıu;gar ; .:ı;ar. d~g~arkd";" topla - gibi hatırlıyordu. Ateşini söndür - mek, parçalanmak istediği 'bir ka -
ıgı aze, ya anı 0 0 u arını, sa. mek için denize gömülen güneşin, dınla bir münasebeti yoktu. 

hillerin tuzlu yosun kokularına ka- ı l ·· son parı tı anna bakarken bu ru • Onları ne kadar soğuk, resmi ka-
rıştırarak havaya savuruyordu. Va yadan uyanmıştı. Gözlerini açtığı bul etmiqti? .. Acaba ·bir gün, bir 
kıt vakıt karanlıkların arasından, zaman, gittikçe koyulaşan, sinsi bir dakika olsun, rbll§ka erkeklerden 
ateşten bir ejderha dili gibi kızıl karanlık etraiını sarmağa başla • ayırarak, onu aynca, düşünmemiş 
bir kavis çizen bir havai ~engi, mıştı. miydi?~ Başka erkekler!.. Herkes 

Vali Darüli.cezede tetkikler 
yaph 

Vali ve Belediye Reısi Lıltfi Kır
dar dün yanında Şehir Meclisi a • 
zalarından bir grup olduğu halde 
Darülacezeye giderek müesseseyi 
,sezmiş ve tetkiklerde bulunmuş -
tur. 

Haziranda Darülacezede yeni ve 
m üteaddit iş atölyeleri yapılarak 

burada kıleri n çalışrnalan temin o
lunacaktır. Atölyelere bu yıl 10 bin 
lira sarfolunacaklır. -----<>,___ __ 

Dekanlıkta hazırla
nan notlar 

Üniversitede kitabı ohnıyan 
derslerin talebeden müteşekkil bir 
hey'et tarafından dıekanhltta ha
zırlanan notları aynı yirnıisme laı

dar tamamlanma.sına çalışılma:lcta· 
dır. 

ona ya.kın, her erk"k ona mahrem 
ola'lıilmişti! Bu kafileden uzak ka· 
lan bir tek kendisiydi: •Benim hak 
kunda, kim bilir, neler düşünüyor. 
du? .. Mutlaka: •Budala!. demiştir. 
Evet, budala! .. Sana başka ne nam 
verilir? .. Neye korknıuş, neye çe -
kinıniştin !· 

Orada tesadüf ettikleri Hayret 
bey, Nigarla arasındaki hususiye -
ti saklamağa lüzum görmiyen Fa
ik bey, piyanonun üzerinde duran 
resimlerin sahipleri, kimi parası -
na, kimi güzelliğine, gençliğine gü 
venerek hep ayrı bir maksad pe • 
şinde koşan bu yeni ahbablara, Sa· 

diye, daha fazla ısınmış, onlarla 

daha fazla anlaşmıştı. 

Odada Veli beyte birlikte otu -

rurlarken aralarında her dakika 

derin !eşen bir uçurum açıldığını 

farketmişti. Bir tarafta huzur ve 

sükıln, samimiyet, öbür tarafta ih

tiras, veya, heyecan vardı. 

(Devamı var) 

MezlWr Umwni Harbin a;keti 
ve siyasi safhalarına ait olarak A~
rupada ve Amerikada neşredH•D 
pek çok ehemmiyetli eserlerde. 
diinya milletlerinin uğradıJJ.atl 
nıanevi musibetler, felaketler lll"' 
aiesef derinliklerine nüfwo suret.ile 
tetkik ve tahlil obmmamıştır. JllCS
ul şahsiyetler, ikt.ııadi buhraıı il• 
içtimai musibetlere, sefaletlere ç•· 
reler aramak, mücadele tedbirleri· 
ni tatbik eylemekle meşgul olL•llŞ
lardır. Şimdi.ki teknik har bin tal>' 
rip eylediği erzak ve gıda depola' 
rile, azalttığı istihsalat sahalat1~ 
kaynakları, yarının büyükleriııJ 
teşkil edecek çocu.kların düşünül
mesini, korunmasını daha eizell' 
ve zaruri bir hale getirmiştir. Jlıl 
sebeple Fransadaki çocuklara, gı; 
daları temin oluruuruyan 6 ve 1J 
yaşları arasında bulnnan mekt•P 
talebelerine kimyevi nsullerle ha· 
zırlana.ıı •B. C. D.• vitanıinlerlııİJI 
dağıtılmasına başlanıı.,ştır. Millet· 
ler Cemiyeti umumi hıfzıssıhha şıı· 
heleri, komiteleri, muhtelif meıu· 
leketlerin geçen Cihan Harbini~ 
sefalete düşü.rdüğii halk kütletcrı 
arasındaki hastalıkları Jıafifietın<l 
hususunda tetkikat yapmakla, k•' 
rarlar vermekle dahi meşgul otur· 
du. Muharip memleketlerde peJı: 
.mahdut faaliyeti ile. yanan yüre1'· 
!ere sular serpmek kabilinden yal· 
nız Kızılhaçlar faali~ ettedirler. 

Bugünün ve bilhassa yartJlıll 
müverrihlerine düşen vazifeler ço~ 
mühimdir: Teknik harplerin büyii~ 
tc!efatını, tahribatını, içtimai, ilı:' 
tısadi musibetlerini, in>anhğa sal: 
gın halinde yaptığı ı:ztıraplan dabJ 
tasvir eylemek, ruhlara, dimağlaJ_" 
nakşetmiye çalışmak, snlhün, wu· 
salemetin, diplomasinin ve emP"!° 
yalizmin ihtiraslarına göre isteıııl· 
eliği zaman bozulacak bir mefhuıı' 
halinde kalmamasıw temin et• 
mek. .. 

Himit Nuri JBMAJ{ 

--------------.. 
ikinci lnönü 

Yurdun her tarafında 
büyük tezahüratla 

kutlandı 
Ankara, 2 (A.A.) - Bugün ııl

dığıoınız telı;:ralla.ı-, ikinci İnönü ıa; 
ferinin yıldönümünün bütün yıır, 
içinde en heyecanı. tezahüratla ıı;ıı 
!andığını •bildirmektedir. Bu :rnürıll
sebetle Cümhuriyet meydanlarıP' 
da, Halk.evlerinde her sınıt aıaJJOll 
işt~ak ettiği toplantıılar yap~ 
ve Istikliil ınarşile haşlanan ~. i 
r<>nlerde söz alan hatipler iJ<iUC 
İnönü harbinin ~arını ve il~ 
ticelerini anlatarak bize bu zafer 
kazandıran Milli Şef İnönli'ye. ı.a et 
şı bütün milletçe duyulan mJJ'~a
ve şükran duyguları en ıçteıı ·il 
delerle bir defa W.ha izhar ve teY 
eyleımişlerdiır. ___ .,,.... __ _ 
Parti Reisi Pazar günü 5,.rı ~ 
yerde bir konferans vereee· ~ 

6 Nisan 1941 P azar gün~ sao~ :i~:t ..ı 
da C .H .P. İstanbu l Vil."ıyct Jd :1r1.• '. t~J l ı uı 
Reisi İzmi r mebu!':lı Rrşat Mimı:ıı"•) )"'lrı t1 
rafından Sarıye r I-ial kt>\ind (J)t:rı .• t 

· · ·ı·r 
v.ıziyeti ka~ıs ı ·ıda Tilrkiyc)n'r' ; ü t' 

hakkında b ir k onfcr "15 '\ -

Km:ıferan.sdan .sonra teınsıl \a1.1i1f· 
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L 1 C 1111 A L 1 ; İııg'.liz toplan hangi denizde \'C 1 N } 7 

~ 1 
t::n~·i ~artlar içinde olur.o olsun, e son un ç o -. t it 1 n g i 1 t e re Japon Nazırının zi- ·''"ma çıkan Mihver toplarını k acarıs an a ya ve - r.mtl~ka susturuyc,r. Dcmokr CU larına dair • , s l" ı •ç•n yaretİne rastJıyan .. ıı;'dız bayrağını dalgalandıran B I 

( 
on ma 1 yı 1 ı - h . y ır a an bı.r daha almaz' y· . "'l 

~vı• çred 1 ki lar d 3 867 2 4 5 6 7 o Da O Ş hadiseler ~~:~~;m:::~.c ~:~e~:~~~:sL r azan: - "' ~e aşkolsun! .. Yemiyenl~~e :e::.ıu~ " en a aca 1 .e 1 1 1 • Japon hariciye nazırı Ma•suoka- ,.ı~z nııllcti de ı.ı'.ı:.i.nıwi sah:!"" 1 Niz.amettin Nazif ıl u;csin idi"' .. .. 

1 f t t 
nın B~rlin ziyareti olduğu giıbi Ro- ha.aza motörbotlarından ilk , 3 ~ ..JI b ge gı tarafa dondum, 

--------- ) fa Sa r e ) .!a ziyareli de Mihver ve bilhassa ıı•lılılarma kndar bütün gemiler< . . aktun, ki yerden yapma, yusyu-

1 O 
• k d k b _..,_ Ualya için memnuniyet verici ol- le tehr ld•cr ,.e bu harp gcınılc ıuş olduğunu, bil.hassa Italyanla~a varlak .topuz gıb'. bir adam, sat .ko. 

nısana a ar Mer ez an- ı '1 . . • da k ı' k a c! a ı' ·r.ıyan hJdi$Clere tesadüf etli. Yu- ı· .ıin !<!•kil ett ;;.· b" "k d .mlatnıak Ill)Clı ılc hareket etmış lunda uun tClhl<Ce bı.r muşauıbı 
ng 

1 l e ı 1 ' ... uyu onanma 'b'd' 10 ·1 .. 1··1·· 1. k 

k 
~ . · s av haciısekrinden sonra Akde. il<' kül halinde mağrur olmak hak- gı ı ır. ,UOtl ·tonluk dehlıaş Al-

1 
e or u ıı .. os oca bir kulu ve 8 . 

a S l ll a m Ü r a C at edecekler 7.36Ü' sterlın harcıyor n:zd.e 7 it1lyan harp gemisinin bat- kına 0 dtroce maliktir. nıan gcmhiııi evire çevire döven, dam yanuna soJwlunca Jwtudaı 

la~nkara 2 (A.A.) - Ticaret Ve - bir bankaya yatırılmış ise banka • 

Londra, 
2 

(A.A.) _Dün gece bi- masıle .netıcelenen deniz çarpışma- Bu lıarp başladı başlıyalı İn;ıi· .albıır~ ~ö'.ıdüren ve denize ı:ö- d.ışanya .sızan çöreotft, baharla k• 
ten mali sene içinde Iıı.giltcıe ,ı ve nıhavet Eritrenin merkezi As !iz donanmaımın deniz altında de .• nen nunımıni Ajaks'ın ~üvatisi ile, rışık bır yağ kokusu ... Anladun 
3.807.245.670 İngiliz lirası zarfot- .ıaranın da İngiliz kıt'aları tara - niz üstünde ve havada harb~deı .araza gemılerini Taranto rıhtımın- adamcağız yai:lı çiirelt satıyordu 
miştir. Bu b'.r rekordur. Bu .suret- f!ndan zaplı, Jaı><>nyayı Uzakşark. büyük veJa küçük rütbeli her sc la !erkeden İtalyan .süvarileri as- Derken &aidan •oldan bir alqvo 1 -tıncten tC'bliğ edilm~tir: nın adı. 

~ - Macarıstan, Italya ve İsviç.. 5 - Mal bedelı obu memleketin 
bir k lıcart alacaklarımız'ın tes - k!ering müessesesine yalırılmışsa 
lla~a"'.;aksadile, bu memleketlerde Türkiye Cümhuriyet Merkez Ban-

le Ingilterc dakikada 7.350 Ingiliz ta İngiltere ve Amerikaya karşı bayı ve g<•çcıı harpten artmış tec cr~e. yanyana getirılcbilir mi! rişti.r başladı: 
li 

as sarfctmış demektir. İngılte- .arı:-kete geçmeğe ikna hususunda rübeli personeli kadar ateş vaft: G~lırıl':.~cz şü.pbcsiz. Ve bunun - Ver bir tane baııa! 
r ı t f t 'ki · • ı çın degıl mıdır ki b .. l k V 'iki t b ı 

gı bulunanların aşağıda yazı- kası ihbarnamesinin alınıp alın -
ilJ sua.ııer dahilinde istenen malu • matlığı. 

renin senelik \'aridatı 1.408.867.097. gayre sar e tı erı malum o an zini bu harple alan genç ve tccri.ı . . '. oy •. çıt ınl- - er .. ane ana. 
inailiz lirası olduğundan muvaze- Mchver devletle_ri .hesabına iyi kar- l hesiz pcr;oneli askerce ve kahra .ı.ııılar~. ııc.mıler'.nı tes~ım ettiği ~ S~r dort ta'.'e bana! 
nede 2.458.378.573 İngiliz lirası açık şılanmıyacak hadıselcrdir. .ıııaııea harbctmişlir ve etmektedir. ·;

111 
deg.•l .mıdir kı Akderuz İtalyan Şmtdı adam hır taraftan kntu-

c.'.,tı 10 Nisan tarih7ne kadar An - 6 _ Alacağın şimdiye kadar ni • 
~ada Türkiye Cümhuriyeti .Mer- cin tahsil edilmediği. 
Ilı İlankasına veya bu bankanın · 7 _ ihraç ed'lmiş olan mal a!A
fiıı lıeı~rıne ·bildirmeleri, 1re tasni • kadar memleket güm re· klerine gcL 
~ kolaylaştırılması için bu üç miş olup ta gümrükten çekilme • 
lilıı,llıleketten her birisine ait ma - mekte ise bunun sebebi. 

vard•r. Bu açık isti!uaolarla kapa- Bu hfıdisolcrin ziyaret üzerinde 1 Her ingıli.z ılenizaltı:.ı, her İngı· ~C~tJlerıııın mezarı olmaktadır. dan tıkardıgı .çörekleri kağıtlara 
tılm tır. Var:~at yapılan tahmin- •esir yaptı·"ı şüphesizdir. Nitekim liz motörbotu, ber Jngiliz torp.110- Italya, eğer taru kadro İngilis sara;ak mu~lerılere uzatıyor, bir 
!erden 48.676.097 İngiliz ll.ra.sı faz- Romada !C'cll edilen nutuklarda sıı ve torpıdo muhribi, her İng.fü donanma. ı ile harbetmek nıe\'kiin- !ara.tan .da ":'ti§ lekcrlcmcsine da
la masraf ise tahminlerden mutedil b;r lisan kullanılnıştır. nıay:n g<ını.1, lıafı{ ve ağır lıcr de ol.aydı, şıipheı;iz, ma•lüp oluşu ha zenguı bu: tarzda devam cdi
ll5.879.330 İngiliz lirası az olmuş- Bilhassa J apnn hariciye nazırının lııgııız kruv·a,orü, her İngiliz uçak dahi harp bandırası içi; bir şeref 1 yordu: 

11ı,"al1 ayrı birer varakaya yazmak 0 _ ihraç edilmiş olan mal ala-
tur. nomada lta'yan gazetecilerine be- gemisi ve her lngılız diretnotu, Glabilirdi. Fakat Akdcııizdc adedi la - ~ay~ .. ~ tb.ayat! .• Tkapon mil 

yana•ı •~ ölçülü olması bilhassa harp dcn:zdbği salnamelerinde ~lü~lü~n İngilizlerde olduğunu pon... u us ~r mü ülıi>tür!-
İki armagan nazarı d•kkatı celbetmiştir. tc~h.r ctlilmck j~in değil, deniz liim ıddıa cdebilır? Ta~ız m~ tatsız .•.. Tuzsıız mu tu~-

. . 1 Yınc bu zıya~ct esnasında cere - bayramlarını dcbdcbelendirmek İngilizlerin Akdenizde 60 muh- s.w; ... Yaıcsı;ı mı ya. ız! .. Alıp yı-
(Baş tarafı 1 ıncı sayfada) yan edrn ık:ncı bir hadise de dik· ı için dcğ'1 sadece harbet.ınck için ribi var mıd • y kt İ .11 1 )role~ so~ derece p;şman! .. Sak.ııı 

kesilıni:;; geniş sahalaun gün, haf- kate layıktır. Ameri~anın liman - yap·Jnıış ~e denize indirilmiş ol- ı\kdcnizdc 4~rl~nc okr ııı:· .ngdı 'ı er balıp yıycyım deme şişman! •. Yiye-
. d . il r d k' M'h . ' il\ azor o a•- ılcnc aşkol· un' Ye . 1 

ta ve ay ölçülcrılc e olmasa nı- a ın a ·ı ·. ı ver gemilerıne vazı- duğı.:nu her fırsatla dünyaya ishal tıraiı:Jiyorlar mı? Hayır. Rarbtn J , ' ... mıyen ere n• 

•lı!e \•ermeleri bıldirilir: kadar memlekele ,·asıl olmamış ı· 
ta~ - İhracattan mülevellid ala. se ner2d> bulunduğuna dair veril-

; ar: mesi mümkün olan malumat. 
... - İhraç tarihi, ihraç edilen B _ iJu·acattan gayri suretle ta. 
~n· · ki ·~ 

3 
cınsı. hassül ctmi~ olan alac~ a.rın mı . 

hayct düşmiye mabkil.ın oldukları yed etmesı. Du hiıdise Japonyayı\ etmc:.ticdir. Bu:rtin, l.liçük veya ikinci saOııı.st başladı b ı l İ mııtlıı._ 
basit bir hakıkattir. Artık o taraf- bir silah olarak kullanmak yolun-' bü}ük bir İngiİ:z harp gem.isine gilizler Akdenı'z• F aş ı~a '1. n1- Tekerleme bitince haydi yine 

.. .. . . . d k' M.h . . . . v ransız •e ta - sa"lı il .. t ·1 

~. - Mal vesaikinin hangi banka ıurı. mah;yctı ve tahsıl edılmemış 
~!asile tahsil0 gönderildiği. 1 olması rnbepleri hakkında malLı -

---------- !ardan kotu bı.r havaili> almak in- a 1 ı ver tehdıtlrr:nc A.merı - kumanda eden bir JngHiz deniz yan a"ır , 'mile · ikt d - g 
80 

u mıış en er: 

G 
· · · h' • · d "Ud' n· ka b' k b · b' b 

0
" rı nı arııı a agır Ve b b' t ı •ı k c b ı• t kt gı!tcre ıç.ın ıç varıl eg ır. ı- 'nın ır mu a clesı ve :r mey- subayının bir Nelson'dan Cark'nZ gemi göndere.bildi! ·• H . - r ana ır ane. 

revcı ere ar- e e ıt arı a naenaleyh bilhassa Japonyayı ala- dan okuması suretinde tc~akki e • oldııi;onu kabul etmPk ıncvkiindc- İtalyanların kü ~~ ~~· "kl'~Y~: - Ver b~na i.ki iane! 

-- Mal bedeli bu memlekette mat. 

kadar eden Uzak Şark yolu cnuıi- dılmekledır. Malum olduğu üzere yiz. Aldığı vaziic)i yapmak ve ya- yüz gemilerin ç .; b'l ~ ~t ı - Sar bır kağıda dört tane! .. 

ŞJ tedbir fa a 1 İ yet yet altındadır. Süveyş Kan.alı, Kı- ''' ··or <levlctl 0 ri Am0rikayı har- pam•zsa vızifo başında askerce öl- küçük mayin e; -~ 
1

. d ;; e;e 1 Geçen yıl mı, evvelki yıl mı ne 
\' . zıldeniz, lJabülmendep ve Si.ııga- be m~dahale etmiş ve harp halin- mck. .. İşte, İngiliz denizciliğinin, sularda yüz ge.ıniemı .er~ ı8 

1J u idi, Amerikalı bir muharrir dünya. 
Ilı 3Şıngton, 2 (AA.) _ Meb'a::;an • • • • pur üsleri, yolları tıkanmak iehli- de telakki etmektedir. Amerika 110n bcrgün, birbirinden mühim hndi- bilmiştir yah t bu/ad u un ura-, run en fena eseri benim yeni Jaz-
~Üsi deniz eııcii.mfnl reisı Vin- İngıhz harp gemılerı kesine artık maruz değildir. Har- hareketile Mihvere: <Beni harp sclcrle gözümüze vuran esas ~eci- tır. Fak~t bu u kunb.ul r,am?1uuş- mış oldu~um iilan romandır! diye 

lon b lan d h ı· d dd d d d na mu a 
1 ıngı tere " ete! b' ·1· · b 

. ugün meclise bir kanun pro- Ü tema diyen limana bin baş gıcın a ve geçc.n yaz ? ın e a e ecekseniz bun an a yen. her harbi kabul edi inde askerce, .. u ere ır ı an ~errıuş, u su-
l\\,;i te1rd.i . . . m . . Italyan ruııvaffakıyetlcri ve Akde- hıç pervam yoktur• demiş oluyor. •ar " . . ş . . .... retle romanından mılyonlarca sat. etm.ı<.:tır k 1 İngiliz denizcilerinin kahraman- .. p ... ıtmıı.;. olan b d f -

llu . ... .. · , gırıp ÇI ıyor ar 

1 

nizin müphem'· .iyeti İngiliz mu- Böylece hadiseler Matsuo!rnnın r·ı·i .. k'ıı b·1ı"· 7nncı ıg:ıı ta- tırnuşlı. Galiba, dün Bcyazıtta gör-ı>roıeye .gore grev yapıldı<!! . . . B r Ro . . d lık Je:.tacına bu harpte bcs.1ıcleyi unı u ana ı nıştır. A!dıgı. va- m" ld - .. k . . laıtd:rde milli ihlai hes 'bı;a I.fadrit, 2 (AA) - Stcfani: Cc- v.,"sa!:ıs= haylı ız'aç etmış vo. hat- Mc~ ın ~e . tc o;','.': zıyaretlerın en çeken İll11ı>tı-iou> ııçal.. genüsıııin zôf<yİ yapan yapamazsa vazife ba- m::i. o . ıı;ıın\~ı>rc ç;, Amk erıkal~ Çalııı .. · .. m . aa . ".: belittarık'tan haber verildığine gö-

1 

ta Sııveyş yolu terknlunarak f{ap ı v:rı.n ıs dıgı netıceyı alması - .. . . Alb J 1ı ld Ü 1 §ında ölen ·Alba . . arrır en ı anı a ara bu yenı ~, •. an butün fabrıkalara huku;met du··n sobalı limanda inoiliz harp uzun tarıki ihtiyar olıınmı)a baş- na manı olmuştur denilebilir. suvarısı ay o n o u. ç A - n" 1 . d y Jo~n ların azı~ satış tarzım icat etmiş olmalı! ~"Yet ed k · y • ı · · re u "" man denizaltc.ının pmıısuna dü- ••m'Jnc nın en ve ~ahraUı d H . 'ŞlJıdu ece t::r. az .ye ıçm gemilerinin büyiik faaliyeti görül- lıınuştL O zaman kabarmış olan ih- Afrika harbi şen ve çaprazlama endaht cdill'n İngifü denizcili" ini . • rın an 1 .anı var mı başka esnaftan da 
n mı.asın':' rnudafaa p.rograın>-b' ı miiştür. İkisi harp rnalzemesiyle, tiras ve iştahalar biraı; le.kin edil- en az 00 1.1 1 . ı: dn aldıgı kuvvet aynı tekerleme ile satış yapacak 

l<tey tt ğ '-akkında ır Erı'trenı·n mcrk · A d nı· <tört torpilden Ü!"Üniin isabeti ı'Je a "an oııannıa,10a lı k b d ~'<. e ugı:a. ı _ı " . . ıkisi de kıtaatla dolu dört nakliye mck ihtiyacındadır. . ezı smara a - > deidir. , e- a a ayı? 
ol.rr,ak .ka{ı f, -lecektır. , ... ki kr .. 

1 
d .. t t ,J B h ,_, J 

9 
. hayet zapledilmiştir. Şimdi lngl _ ümitsiz bir hpl alan bu gom.de O• C al K l 

• igemısı ı · uvawr e Jr or.p"'o a u.sus "' uponya 1 37 tarı- 1. .
1 

. ,_ bı'ııden fazla suba~, wedı'klı', u•ak- 1. • . . man em aygı ı ız ı erı "arekctinin Eritrenln sa - , b ' şte Ş ki Akd d 

S h f 
.. d 

17 
muhribinin ve iki denizaltın'n re- hiııucnberı takip c<tıı;ı ç;n harbin- h'ld ki 1 çı, erbaş ve et vardı. Kumandan, b'ı . ar . enız e ltalyaya · A , -

on a ta ıçın e fakatitıde olarak hmandan ayrıl- de hala mil>.bei bir netıccye ulaşa- 1 e şe ıri olan Musavvaa mü - F r dcnız harbı daba kaybe. !tiren, 1 merıkanın yardımı b te1reccih o!dur-_.1 anlaşılıyor. Asma- derhal tahlisiyckri iıırlirlii ve per- , uınc vo za .1 ., . d 1 • 
vapur attı mı.şiardır. maınıştır. B:rçok muvaffakıyetler, radan 80 kı'lometre kadar mesafe - soneli gemisiuc refakat eden lor- . l. knı , .. '~. ı e >.<ı c.s royerı Nevyork, 2 (A.A.) - Şimali Ka-

Ö • led d .. · d ki t · ı - ve ıır vnoru daha delık de•il< 
l.ondra, 2 (A.A.) - Amirallik ~ en sonra ha uz~~ın e . a~- :tt~:·•:~· ~~zııs\ı .as';" 1.ınragmcn <le bulunan Musawa'run da işga - pi~olara n~klc başladı. Llkin İli us. edip köpüklü dalg•lar aras.ı..'da ~olin'deki B~.agg is~i!ıkAn;ları.nda 

:&iı:~si, Martın üçüncü haftası zar- ylarare er u.çımya azır ır vazıye .. e .. ı . ır sa 8 1""1 0 amıştır. li bir iki güne kadar beklenebilir. trıom aldıgı yııra!ara tahammüle- kaynatan kudret bundadtr u unan. mi11ıım miktarda 75 liılt 
"la, di;•man faaliyeti neticesinde -~ . a.k Ark ~y.al tayyare gem ısı- Bılakis Amerı.ka, lng•ltcre ve Sov- Bunun zaptı ile de Eritrede İngi - dcbilceek bir vaziyette değildi. 500 . . " . ., . wp ve diğer .harp malzemesile bir-e~ ... le ikı kruvazorun ve altı t<>rpıdo yet Rusya tarallnrnıdan açıkça sa- k' . k k t l b'ld' o·· Bı~ kı Rurak 13rın, Pirı lenn lıkte Yunanıstana sevkedilmek Ü-

,, tıı.'an 59,141 tonilato.hacın. inde.17 un w· ·ı iki dmı kr .. h b t h' liz harekatı sona ermiş olacaktır. ışı anca ur arı a ı ı. ıger ar· Tur d'I B b 1 ' ~ - n:ı: ~ ı ı e ·re~ı:.ıar . :~ .. l ~~~~ a. e ve ımn:yeyc mazhar olan Bundan sonra serbest kaJacak olan kadaş1arınm kurCarıJıu~ına im.kini kr arı~ v~ ar srM arın ço- zere vapurlara yükletilıniştir. Dün 
aret vapuru kaybedilnuş oldugı:... run rınana gı ~· en gorıı muş ur. (Çang-Kay-Çe',) mühimmat, para Erit redeki İngiliz kıtaatı Habeşis - olmadığını bis>cttiği nnd.t sü~ari c~ arıyız. cnoze;likte şerefli ma- akşam Reisicümhur Ruzvelt bu 

~ııı,ı·ı~'--'-'-'ır· . ve mütcha.&ıs bakımlarından ~ar- Alb b d .. · zı~·e oahlp olnıanın ne demek ol se •-- tm · · k ""=""'"""' • tana inerek oradaki kıt'alarla işbir- ay Jo n, ucun • Buyük Brı- d - h k . • · v ..... ya ıcar ve ıare anwıu mu-
A.y . 1 dım görerek bu dayanmayı çok u- 1 lan''& harp bandıra>ı dalgahnan Uftı~~ er ~si.en ~yi anlarız. cibince yaı:Wmakta ol"'·'"'·-· bil· 

"'·, nı h.afta içinde, Al:rnan ar,. , t(u""çu""k Haberler .... 
1
.,b 1 k d 'd d iği yapması mümkündür. Fakat , m"'ılız dcnızcılerınc sel" _.._. t' y-~~ "" OOo 10 000 zuıı ı;lr b lb. a c a arı a.me e e- 1· ·ht· 1 .. b 1·· ı:ıöndcrin knr'-ısıııa vitti. U•zıı·ol ı--ı=a an1. uu-ıu)ı(: ır . 

.., ', , Italyanlar . , yanı . . . . . . ga ıp ı ıma e gore una uzum - , n • -. ;:_:ııan 397.000 t.oniJ.8.to batırd>kla- 1 bılocc~·ı g hı halla ~ııukabd ufak-ı kalmıvacok, vani Eritre kuvvcilr - •aziyetini al<lı ve ~apka•'•" çıkarıp Ad,.•••------------__:~-----------
• ..,! ı.w,·a tmiş1 rd' tuek darbeler bile mıJ;rmıye mu· . . - d . .. h . '" sol kolıu«u altına lu,tırdı·, durdu. " Mıiessır bir A.ık Menkibesı .. r.ı:~tun edıcı b'· ..... ,~ .. ••••' ~ e e ır • Londra _Polonya Bn~vckilı ve Baş { k I .. d rının yar ırn ve muza cretı yetı...ı- h ,..ı. .... ..,..~ 

l:tu. 
· . . 

1 
va[ a olmu<lur. Bu şart ar ıcııı e d 

1 
il be . T b la d k d k" .. .. 1 Teshir eden ••rkL , .• d ı ı.k .. 

h kumandanı General Sıkor ,•r:ı:ı Kana..
1 

. _ ' . • , me en evvc a şıstanda harekat a an rm an uman a oprusu- .v-~ am. ~r .•. r u~de ve Ze:r..,gtn Sahneler ... 
ı. artanın '- - '· "·' kayıp rakam- M ı k ile 1 d Roma dan ,., s '<it ,......,,.. daya mm·as:ılat ettiği ıı..ber veriiıııekte- 3 ' 00 0 r ın en ve . . yapan kuvvetler Adis - Ababa'yı ne mıhlannuş gibi ve tunçtan dö· •nema F<>uı. ı içinde Yıldızlar Kraliçesi 
~ııı:· Al~Jarın iJ~bahar taarru- dir. Gcncı·al Sikor.>l<ı Kan;;d~dan Aınc- herşcyden. •.v''.el Sovyet vazıyetı- zaptedecek;tir. Böylece Habeşi,sta _ o>ülnni~ bir heykel lıareket•iı;liğile ! M A R ı• K A •• bu: bırmci devre-~ini teşkil eden rikaya g<'ÇCcek 'e Roosevelt le ınuhım ı u.n b~ll.nı ıstıyecektır. Moskova- nın da tamamen zaptı nihavet -Oir gözlerini l!nion Jack'ın kızıl ;ali-, R Q K K 
J;ı •. an evvelkı üç haflan•n rakam.. töı·uşmelcr yapacaktır. . . nın Çıne yardım ctme~esi. ve Ja- 'ki hafta meselesidir, dcniiebilir. biue dalılırarak ve gözll'riııi kırp-
~"• nazaran büyüık tem-zııül gös- • Londra -:-Heutcr aıansuıı~ Pada- 'poıı dostluğunu açıkça ıhtıyar el- * ~ııyarnk kayna~ an gemisi ile bir- 1 Ş A R K s • llıek.tedir. ınento ınuhabırı çın - Blrmaya d~mır- mesi Tokyonun Mihver lehinde ya. .ı.ıe OkJaııus'un vahşi bir iştaha ınemasının 

7olun1.1n tamamlanması ıçıo bır ko:ıç se. pahil :ıccf;:i t.n edna bir hareketin .le kabaran daJaaları 
ne 1..ı:t.ım olduğunu yazmakt3dır. ,... . .dir 1 • ıa-~ T k • aral>JnD g'Ö-

Fransa ln~ltereyİ 

\' protesto etti. 

'' aşington, 2 (A.A.) - Dün ak
Yii~ bıldkildiğine göre, Fransa Bü

tar ~!çisi Hem')' Haye, geçen pa
~ gunli Ingilız harp gemilerinin 

'1n,li Aı· · F' rıka sahili açıklarıl1da ·bir 
: ansız !ıcmı kafile:;ioi tevkif et-
~ı~k . . . 

g . ıstemesi üzerine Ingilız harıp 
eıruıe · ·ı ~ rı ı e Fransız sahil batarya-

' ar d ~.... a.;ın a. vukua gelen hadısc 
Pı'<>'qnda Vichy hükUme•ınin bir 
~l!r:.to.>u~u İngiliz hükumetine 
>'eı.ııı .ek uzere, Amerikan haricı-

e tevdi etm~t.ir. 

. N 
3 

) Adlı· Na,ırı zarun bır muluıd<lenıcsı . E asen pı acagı zaman nıa o yonun Bü- "ld .. 
• Sc\" - (D. . . ye • . li 1· ' • k d Si !in . ıııu u. . • - f. t lise bir kanun projesi te,•dl r Gl"r ne gc ır.1'.en ~ıos ova a a yük Brıtanyayı. ve hatta ~·ardım-. Traialgar kalıraınanı Aınirı..l 

l\fılako • ~ ec ı • ·ı .. .. .. l N R d c• 0 olan AnıerıL-vı t k 1 ";e-k ,,· a~;i cürümler". >kk. ında umum 

1 

ı e goru~n1uş o un azır, oma an 1..31 An_, azyı \'C\"<" • 1 • .. ,.. ·· ~ k' kahr "' •c Y b' . i) .. 1.. • . e >on ıın o uınunı>e ı nman-
•r t•klifinde bulıınmuştur tekrar Eerlin<- geld<gı" · va.kit ikinci le' ıt etnıe;ı ruz u Paktın uzvı: · d . 1·11 1 · .. · · · •• ' • . . ~ .!K llCCt! .ı us rl'Jl!S SU\'8?JStnın 

• Tokio _ (Ste!ano) ıugıllere'nin 'l'o- mükaleme sll,:le~i sıralarında Mos- sıfalıle e.n ıptıdaı borcudur. Yalnız 1.. .. d k' 1
• h 1 k d ..> umun e ı .b.& rru:nan ı ercce-

!jo .sch1i Crai~ e, IJar;c_;ye ıuı.zır mu~- ko,·anın mümes~il ve ınüşahidi ile bunu yaparken arkadan, Sovyet ~inden asla üs.tün sa)"ılanıaz. 
vinini ziyaret ederek IngıJ,z - Japon mu- de buluşacak ve ağlebi ihtimal av- Rıısya tarafından, hançcrlenmeme-

nasebctlerı meselesini goru;;muştur. d . . . il 1 1 d lllıılı.i'ı• talıh karşısındaki kuman. 
.
1

. n··-Jc ,
1
• De··-• dettc Moskova a tekrar Stalin ıle sı zıman a ına a ınına ı ır. Avdc.t- . 

A 
cJ <;.: • danın l.ngili.z secive)ini göze vuran 

• Vaşington - mcr ·· • • . ı · "k d ki' le i\ınerika tarikini ihtivar ederek ' 
1:'1lf'ri ve Meksika, h~r ilci men,lekctın nı:ıla at c ece ır. ., u nümunesi yanında bir de Gra( 
lı.11>.r:et•cin 'tayyJre mcydıır·~•rından 1 Berlin hariciyesinin Japonya ile Amerika zimamdarlarile konnşa· :o Spee'yi batıran Ajak' kuman
,.tilude etmeleri hakkında lnr anlaşma Sovyet Rusya arasını telif ve bir cağı bakkınılaki rivayete lllatsuo- !anının askerlik nümunesi vardır. 
iın.,ıamıı;Iardır. . ·an tesviye şekli bıılınak için çok gay- ka .ı\ınerika:va gitmiye vakti ol- '{oskoca Graf Von Spee';yi görür 

• Nevyork _ Ası;Oeıatcd Press aı ·ı ( tf"' b' b dab ttir Ü madığın1> söylemek suretile ccvar 
-d . bir tıabcrc göre cenubi Pa- ret sar c ıgı ır e e · Ç • • B l'-- 1 d ;örmez bütün sür'alile ü.zcriiıe 

f;ın_ut vebı lgı an ve iki kruva:zôrle beş J"!lcrkezdcki konuşmalar Japonyn- vermışfJr. a ıuın ar a ı•e bütün J.klencn ınini.nılııi Ajab, bir harp 
'"[ıkte u uıı . ,. k b 1 . diinyado siyasi faaliyet had biı 
torp;to ını..hribindcn ınilrekk.ep Amerı- nın kl\t ı hare et a tını tayın ede- cınisiniu kaçmak ve kurtulmak 
~an filosu Fıoıi adaların• ınuv.asomı ~ı- eeklir: ;aflıaya girmiştir. ;İn de~il, belki batmak, fakat mnt-
miştır. (A.A.) İngilierc1e nihai hücumun ya- Hüseyin Şükrü BABAN ıaka harbetmek için denize indiril-
u ts;ı\lalrıdttııı -attnu-

---~~~~~~---~ 
8 

.. ~ . ·------------ 1 hetle dudakları titrer. Ali paşa, bu ş~~ı,.n b_a:;ı İstanbula getirildi. Sa • ı Yeni sadrazam padisahtan böyle 

i 
- iiyük tarihi rcmıan: 82 "\ atıp tut.ma ile kendisini bir veziri r.~. Huma yun yanındakı taşa ko- bir ferman alınca sadaretinin er _ 

Sultan Azi N 1 o·· ldu··ru··ıdu··? ı n ü·takil gibi gösterir. . .. nup te•hir edildi. . .. .. • 
1 

Z aSI • ı S il ~1 h ı.ıd t bd 1 E b . ' • . . . . .. tesı gunu Rumlara karşı şiddetli , 
., u nn • a m e 1 en yu - Alı pa,ay ı, Halet efendının ol • icraata geçti. 

:"'"-----------Yazan:M. Sami Karayel- de buluıtdıı;;u bir giın tilııbede .hu- dürilüğü muhakkak ... Ali paşa. 
~ ıı,, haller Rum b' t' . b. j b runlarını kırmak için bira- zura dah.I olan Alı pa•a. dahılı ve kena:sırıı ortadan kaldırayım der_ Biri Arnavudköyü başpapazı ol. 
.~t daha artt rd Rast ıyeAını ır rın ~ yolda itlafı lazım geldiği· hcrıci i<ler• daır padişaha arzu - ı kcn kellesi gitmişti. mak üzere on iki, daha ertesı günü 
"'ar. .1 ı. us ar 1rrupa 

1 
zının u . halde ru r~ıır Ve, padişaha. şu\ ed R ·d t · d' .... 

li , .. nı tahrıke başladılar. Devle- ı ni ifade edınce: .. . d .. 1 . I Ali pa<a hakkında yeni sadra • Y 
1 

um 
1 

am e tır ı. Musluman-
~ı.ııye .. . 1 1 l k t - ::;ozler. ".-,oy er. ' ı d k b . bahi! ınuhım anlar yaşı~·ordu. . \'ok yok. suçl.u o an arı ~ k - Kulunuza mezunivcti kaınlle 'zama sadir olan hattı hümayunda. ar an a adayı geçınenlerden ba-

ta y lctvc har·ç ate~ içi.ndc idi. Pa- l ıctnıelid:r Öyle bır lakım . çoh~ .
1

• bu vurmanızı ve Hiılet efendi..' bakınız padigah ne diyor: 'zıları da teşkilatlandırılarak Eli -
ı. 0 u M t k · - ·ı·htandırıp da payıla a ı a ' lk' E · 'lÜ~u· · un azam as er yoktu. I o·uııu sı a d .. 

1 
le nin dr idamı ve sevviatıııa niha - ı • .. Sdefin Ali pasa henüz ka • n 

1 trıyanın ileri gelen kabada -
ı· illet B k' · k ti üsua e gos eren - ' · · · 'tide idi e .aşıyan ocağının e - rc•ayayı a e m 

1 
i'dır yet vt•rilrres:ni dılerim. nun ve ka1raıdı Devleti Aliyıımı ve yılarına karşı konuldu. Rumlar az 

. " de t>akkından g<' me 1 • 1 • b' ~ ı. r f · · · · ' Suı• ıın f d . ,.üzüne Sultan .Mahmud. şu voltla cevJp ., ~ ı ~~ ve <'Sadı ve hı gın bır bale gelmıştı. Ellerinden 
an !\• h d D r.-k Harll e rn ınır. J • • • ı • k. 1 R . Pa·a · oa mu • Sadrazam Ali ıyr • . . • d döne • verır: ı' ,pe • n~ı ar 0 an um gelse, liitanbulu yakıp İslamlar 

• ' Yı n... 1 h" . . . k . Ycnıçerı agasına a •ır• r ,,. !eri . ' 1ı1· . . ı 
, •. ,

1

; ~'" :ırı tcsa up edı5or dı. ca ·aı. _Bir kere düscinPlim.. i '"" · ... , ~: .a ıs ıçın kesecekler, Ayasofvaya hakim 
• \e ıdam ettiroi. rek: ık ·r!ııklnr: "":nlcrın farkına var. 1 ki d · 

0 

• ., ed. ~ ~ar- d ı· ·· d ·· t k"l 1 - . aca ar ı C"' Pa ·a ~ ,. . _Padişahımızın Y ı oca.,ı' Ben er 1• reyın e mus a 1 0 ma1<<ızın komalı h1n~akatinden 
•lıı! bı; '.~n asıl_ Bend~r •• d.r ... dır Senin askerin ncrc!rrdc? ma:.. !sli}ordu. Sultan Mahmud, ht.:rlre\·lik ederek millel.i e - Fakat, Sultan Mahmudun azim-

d•fıı . " am<lı. ıfoın Rumlarm ·. S nra erkanı mecli - n0.,derLniıı tavrını beğenmemişti.\ . . · m ~ kJlrane harekeli her şeyin 6nüne 
}'{) i::4.sılroaı:;ını 'biçilmesin· iste i. Dıye sorar. o . _ .. hıısen~n trrtıbı c:ı ... zalarına mu -ı. 1 • IFı ı m h'l ben· Su"an Mahmud ertesı gun \lı 1 geçmış bulunuyordu. Ermeniler de 
""tı ,., a.e ef~ndı ise, hiyaneti o- se 1 a · . . b. ·• · • 'tt M"'- , manaatle şu ker!ll '" o~u!mak ""tnlar . 

1 
B k ketlü ekndımız ız- pa<~' ı saraya ça0 ır ı. ur;ru ı.- 1 Rı:mlarla herabPr hareket ediver. 

S 
ın " a:nına taraftardı. - a ın şev· . 

1 
·ıı·fak · · 11 K~· disi . dn na!ık _ vr hrr ıümre bevnıne ılka} i ~ikak , act"a. d 'ttifak ister benım e ı ı mevunu a < ı. n nı · .., . · du İstanbul deh t içinde idi. Ge-

li;,lel aın '\lı ;:ıaşa tok siizlü idi. en 1 .• · . '. ksa ne diJecck - haneve vol:ıdı. ederek hasıl ~lan ıtt had. kuliıp ve d . . efct:dı " <l ·• k" d B. edecek mısınız yo . . , ''"' . . • ce gun uı ısllim maballelerınde 
n b· ~ ı.:, esı..c ar ı. ır . d' verın d K 1 . · harı iyı•'" .... L ,·ermek mı<;ıllu . ır nıecliste .. ·ı· h .. siniz? Bana şım ı cevap .. Ba':khane en ı Rı2e sı.r,un e - . d<'I kanlıla~ sılah elde nöbet beki: 

"' d cı a7.I ın ergun • . • • H'I 1 d • \ f , 1 •r" "''l~, d" k • • ' • •a cesar
0

ti nel1°e ·I ~'h a ·bıı.·ada I· ···kt"kl 'nd Der Cümltvı tebş aıır. "" e.. ·'"n ' ı ' ' ' - • ' 1 voı ardL • ~· ~rı ' ı u erı en . · . · 1 • · , ·ı 'd• d le! p h ı kJ ·ddıgi sır ad:.. efendi Ruınla· fendi zaten işkilli bul t;ndugu cı - rı c·ıo oır c~~u~ e: um e ı. a- 've.- .... ) Cl ~ı za ır oma a .. • (Daha var) 

KORA TERRI 
DİKKAT: 

Su_p<'r Fılminin Koz1andır. 
Suarelerde y~rler numaralıdır. 
BUGÜN MATİm'UlJl.DEN ~ 

TÜRKiYE CUMt~URIYETI 

ZİRAAT BANKASI 
Ku.rulllf tarihi: 1888. - Serma yeei: 100,000,000 'I'(irlc llruı. 

Şube n a.jana adedi: 285 
Zirai" ticari heı- nm banka muameleleri 

Para biriktirenlwe 28,800 lira lkrami:re yeriyor. 

Z.iraat Bankasında kumbaralı ve ihbamz taanvt h9ap.. 
larında en az 50 liraııı. bu!ımanl•ra sened~ 4 defa çekilecek 

kur'a ile aşağıdaki plıl.na göre ilı:ramiye dağıtılacaktır 

4 A. 1,000 liralık &,000 L 11100 Adet 59 1irabJı: s: ... I.. 
' • 581 • Z,000 • 
' • 250 • 1,000 • 121 • 41 • 4,800 • 

'° > 100 > 4oot a 1"4 zt , u. • • "281 • 
DİKKA_T: Heaaplanndakl paralar bir sene içinde 50 lira. 

dan aşağı düşnıi~nlere ikra.ııı.iyıt çı.ktıtı takdirde ~ 20 fazl 
ıri1e verılecekt!r. a. 

Kur'alar senede 4 defa 11 mart, llH . 
EylUI ve ıı B · · iki tarih . aztTan 11 

- ır~ nun lerınde çekilecektir. 



1 
SAYFA -4 IKDA~ 3 - NiSAN - __!.!!!, 

Yugoslav 
kabinesi 

Akdeniz 
muharebesi 

Okulda 
• 

merasım A 
Türkiye 
k t 1 f 

------------
Cumhuriyet Merkez Bankası 3 Nisan 1941 Vaziyeti -· Lir• 

p i f a • 
(Ba§ ı.arah 1 inci sayfada) 

Zagrep, 2 (AA.) - D.N.B: 
'runa sarayındaki müzakereler 

dün akşam saat 19.30 da nihayet 
bulmuştur. 

(B•§ tarafı 1 inci ,,..yCada) 
(Baş tarafı 1 inci sayfada) ônünde muntazam bir geçid resmi 

..._, 
15.000.000·-

ki kruvazörle ıbi,r :muhribin daha yapmışl:ardır. 
Altın: Satı Jı:ılocra.m 

.3anknot . 
72.803,480 102.122.602,88 iııll1•• ~ : 

Adl \•e fevkalick . . 
tayyare bombalarının tesirile cid- Öğleden sonra .saat 15 de melı:te
di surette hasara uğradıkları an - bin bahçesinde merasimle diplo -

UtaJı:lık . 
7 .736.825,- -
1.648.380,69 11 l.50i .808,5 7 'llurnsl 

l.188.ft6ft.l 5 
___ ı_.o-'-oo.o~ UJ88.66fi.Jl 

Jle]çad, 2 (A.A.) - Havas, Telemon
dial: 

Belçad kablneısine Hırvatların işUra
lı:i şeraiti taayyün ebnektcdir Şöyle bir 
karar verildiği zannediliyor: 
Hırvat lideri Doktor J\laçel;. bizzat ka

lılneye clrmiJ'ecek, fakat Hırvat köylü 
partisi kabinede Kubaçiç tarafından tem 
4il e<lilecektir. Ba zatın yerine Hırvatis
&an valilığine Hırvat partisinin reis nıu 
ıvin.i Koşuçiç tayin olunacaJ<tır. Belgrad 
bhineı;inde §irodilti Hırvat nazırlar 
nevtıu.ini mulıaiaz.a edeceklerdir. 

!aşılmaktadır. Ayrıca Llttoria sını- malar tevzi edilmi§tir. 
fından bir zırhlınm da hasara uğ. Merasimde Vali ve Vclediye Re-
radığı malumdur. isi, ÖI1fi idare Komutanı, İstanbul 

1 ltalyan Denizalt.sı Batırıldı Kumandanı, Merkez Kumandanı, 
Londra 2 (A.A.) - Amiralliğin Generaller, Askeri Liseler Müdür-

tebliği: .eri, yüksek rütbeli subavlar ve 
Akdenizdeki denizaltılanınızdan davetliler hazır bulunmuştur. 

birisi, bir İtalyan denizaltısını ve Okul Kumandanı Kunnayalbay 
3645 tonilatoluk Llura Corrado 1 - Sırn Şener, k,.mo~-ı 0 ~'·-· 0 

"····' 

talyan petrol gemisini batırmış ol- ılcre ateşli 'bir hitabede bulunmuş.. 
duğunu bildirmiştir. tur. 

Bir Muhrib .Batırıldı OKUL KOMUTANININ 
Lon<lra 2 (A.A.) - Amirallik HITABESİ 

dairesinden tebliğ edilmiştir. Okul Komutanı bu !lutabesinde 

TtiJ'k Liruı , 

lla.rZçtelki Mü&Wrler: 
Altın: Sat llı:ilotıram 6.l~.184 
w.wıa \anvil) kaOU serbest dQ~.·ız-

ı..-

))ı_ger dövizler ve borçhı 
"8ltiyeleri 

- Tıılı•lllori: 

KJirlna .. 
Deruhte odilen evrU:ı ....,kdlya 
karsıuiı . 

Kanunun 6-8 cl maddelerine tevfi
kan Hazıne tarafından viilti ı.edlyıol 
,, . Benedal C6zd.auı: 

Ticarl SeneUer . 
Edwıo YO lah•!li.I eti-.: 

3'4.418,lll 344.418,91 

8.659.181,97 

49.188.973,34 57 .8~8.138,31 

l58.H8.563.-

~p.149.137,-_ 138.599.426,-

271 .358.688,64 
271.358.688,64 

Te.byüWeki •· ' -.: 

Deruhıe edilen evrakı nalı:diy9 

Kanunun 1 - 8 inci maddelerine 
tevfikan Huiıı~ tarafıDdaıı vüi 
tediyat . • . 
Deruhte edilen evralr.ı ~ 

bakiyesi . • • 
Karşılığı tamamen altın olarak 
illııveten tedavüle v•zedilen 
Reeskont mukabill ilAveten te<b-
vüle ' 'azedile.n • 
Hazineye yapılan altın karşılıklı 

avans mukabili 3902 No.J:ı Jı:anun 

mucibince ilaveten t.edavfile vue-. 
dilen . • .. • • 

lllEVDUAT: · 

l&ll.748.563.-

.. ı __ 20_.ı ... 49.13?.-

138.599.4.26.-

J 7 .000.000~ 

250.000.000~ 

.. 
~5.500.000-

Diğer taraftan, 1939 eylülünde yapı-
4an Sırp - liJrval anlaşriıası karşJSlllda 
razcyeUerini tasrilı etmemiş olan Sırp 

lpr\ilerl, bu anlaşmayı bir tebliğle te
pi edeoelı;lerdir. Böylece Sırp - Hırvat 
l>irlıi:i son hadiselerden sonra bir kat 
'ilaha Jı:uvveUeom.18 olacaktır. 

Doğu Hindistanındaki başkuman ezcümle demiştir iti: 
dan, Pantera sınıfından 152.6 ton - Sayın komutanlarım, aziz misafirle- A 

1 
Deruhte edilen ev1"akı nakdi.-

• yenin kar~ılığı esham v• t.aı.... 

Tüıtı Lİ.rul:' .· .·. 
Altın: Safi lı:ilogam 8'1'1.150.-

70.162.851,93 
1.233.782,03 71.3!NJ.e33.P6 

Doldor Maçek'in kabineye girmemesi 
...ı>ep.leri si;Jaııl olıııak\an zıyade ,ııalısi
oür. 

luk bir İtalyan torpido muhribinin rim, genç arkadaşlarım. 
Şu dalcikada Yedeksubay okulunun 8 

tayyareler tarafmdan batırıldığını on dürdiıncü devresıni jJunal eden genç. 
bildirmiştir. !erin diploma törenini ;yapmak üzere bu-

Bir Alman Gembi Zaptedildi rada toplanmış bulunuyoruz. 
YUGOSLAV ELÇiSİ Londra 2 (A.A.) _ Amirallik Bugüne kadar on binlercesini yetlşU-
BERT.İNE DÖNDÜ dai..--esinin tebliği: ren bu feyiz yuvası bugün de binlerce 

Belgrat, 2 (A.A.) _Avala ajan- münevver ev1'1dını ordusu için menıle-
Hindistan sularındaki filo baş - • •ı · muk dd tını · d f • · 

vilat (lUbarl Jı:ıymeUe) • • 
• llerbesl Esbam ve Talnrlllt: 

A-...., 
.Altın ve döviz üzerine avam • 
Tahvilat üz.erine av.am .. 

45.830.518,93 
7,926.618.17 

8.525,18 
7.808.722,-

13.7~7.133,JO 1 -3850 No, lu kanuna ıöre Hazineye 
acılan avans mukab!Jl tevdi olu.. 
nan altınlar. 

Safi Jr.llogr.ım 

Dövl• Taahhüdalı: 
Altına tahvili )ta bil dövizler 

'18.124.167.90 

11 bildiriyor: ~e• m, a esa mü a aa etme~ ı-
kumandanının bildirdiğine göre çin teclıb: ebniB bulunuyor. Her sene ar-

Yugoslavyamn Bertin Sefiri An- 4188 tonluk ..,_._am Ric'---s Al. \arak büyüyen bu kütlenin azameti ö-....... "Q1~·tta 2 gun•• kallp hü.kı'.ı.• J::J•:ı U AU.n;• 

Hazineye kısa vadeli ava.ns. 
Hazweye 38M No. lu kanuna l6rlı 
açılan altın karfılıJı:lı avano 
HissM.rlar 
Muhtelit • , • 

• 
122.084.926.75 129.902.173,93 

4.500.000.-
8.270.969, 72 

_ Diğer dövizler ve alacaklı Klirina 
bakiyeleri • . • • 
Muhtelit • • • , • 

:ın.590.579,ı ı 26.590.579.11 

l ll.689.l!B4,06 

_.., ""'ti"a mrm ticaret vapuru Musavva'dan nünde gogusleriıniz fabrile, gurıırla Jta-
mete raporunu verdikten oonra bar~or ve Jslikbaı., eıniıı olarak balu-
dün akpm vaı.i:fesi başına git:ıııi§- kaçmak ısterken Robson'un ku • oruz. 
tir. mandasındaki Kandhar gemisi ta - Genç arlı:ada~lanın, 

• • • 

rafından yakalanmıştır. Türk vatanının, Türk cümhuriyetinln 
YUGOSLA VY ADA SÜKÜNET lıugünkil ve yarın.ki nöbetçileri olan siz-

YekOrİ 
Yek0l1 776.088.757.lı 

HÜKüM süRtl'YOR lere, orduya katılırken duygularınıza 
776.088.757,18 

1 Temmuz 1938 ıarihinden itibareıu Belgrat, 2 (A.A.) -Avala ajan- lngı•ltere ve kabarmııı heyecanınıza hitap etmek 
isterim. 

ili bılwriyor: Resmen aşağıdaki teb- (Baş tarafı ı inei ııayt.da) Urduda her biriniz vazifenin Jı:udsiye- 1 p J 
ligatı yapmıya saıatıiyettarıız: tini ınildrilı: ve kardeşlik sevgilerini ta- Amerika apa apon 

Son günlerde ecnebi matbuatının raretle alltııjlamıştır. IJYan zaptU .apt ve disiplinle çaJışaıı 
btr kısmı ve tıaz.ı. radyo istasyon· Butlerden, Yugoslavyada vazı • lıır varlık ola<:alı:smız. Gene her biriniz (Baş tarafı ı inci sayfada) (Baş tarafı 1 inci sayfad ') 
lan tezahürat yapıldığına milli e • vetin inki>afı hakkında ve um\ı - orduda üstlerinizin emr; altında yurt ııl.ı.ıımasının ihtimal da.lılintle <>l-ı Ziyafetten sonra Kont Clııno, ez
... '""ellere taarruzlarda •bulunul- miy~tle Balkanlar hakkında beya • lop~ Jr.orunıalı:. için, hudutlarda madıg·= bil<Lrmış· ti.r. Herhalde cümle şunları söylem;.tir: 
_.......,. bul · . çetin bır kaya gıbl dikilen ve ıcabında ..,. 
duğuna ve bunlara ait emJilkjn ve n.ıtta urunası ıstenmış ve But- .,uruşan ve Vllruiurken asla yıl.mayan bu •protestolar Bırleşik Amenkanın j , Üçlü pakt yeni ibir dünya orga. 
tah.si emniyetlerinin tehlikede ol- ler, verdiği cevapta şöyle demiş • ılıir kudret olacaksınız. si~aseti üzerinde hiçbir surette nizasyonunun esası olmuştur. J 
'llugun· a daır· tamamile uydurma Ur: A<xauaşlar, ımuessır olınıyacaktır . · tl'ç milletin mahkfım bulunduğu 
olan haberler neşretmektedirler. Gecen haftaki beyanatımdanbe Yasamak ve ölmek tabiatın dogurdu- CERIGO ş.ıLEBINE ATEŞ 

ri · t ~-Lild h' b' k .,; fu i1ı:i mühim hAdisedir. Yaı;ama ve öl- V"'"fT ,..,
1
. dfuı vaziyeti devam ettirmek iste-

Bu dimlederı olarak bugün Banat Vi... , vazıye , u.cuı . e ıc ır arı~ı ... menin ~erelli veya :;ere!siz şekilleri var- ,1:.1,lu.J....lLI 

dyeluıde Alman ekalliyet! ile meJı:Qn !ık olnıaaan yenı bir Yu~av hü- :dır. Topraklarımızı müdafaada Türkün Nevyork, 2 (A.A.) _ Meksi'lro- yenlerin bir zaruret haline getirdik 
Eitehi ve Kutzidz kasat>alarnad TBnlln ki\mteinin teessüsü ile tamamile 1 asil ve lemiz varlığını koruma yolundn dan bıldirildig" ine göre, hü.kfunet leri yeni dünya nizamı için yapıla. 
eıkarıld.ıııma ve yanıpmn hududda kAin 
stanorcı kasabasından görüldüğüne dair değişmiştir. cA.lkışlan. çalışırken ölmek Türk milletinin yaradı Meksika limanlarıncıa bulunan 12 cak inki!Abı silahla başaıımak mec-

İskonto l>Addi "- 4 Alim tızerint ••ano "' 3 

Ba.f, Dif. Nezle, Grip, Romatizma. 
Nevralji, Kınkhk Ye Biiliin AJrılarınızı Derhal Keoer 
icabında göode 3 kaşe alıoabilir TAKLITI..ERINDEN SAKINlNfZ. 

HlR YERDE PULLU KUTUtARI !SRARLA iSTEYiNiZ 

A K h hald Y bsmda var olan bir haslettir lste sizlerin 
bir haber verilmiştir. Ayni zamanda vam amarası, eı< e, u - kaciaı· İtalyan ve Alınan vapuru- buriyetinde. kalını,• olduğumuz için J a y osia b d d i da 1 b kili al s· de Türk ordusunun hıe.r ferdi gibi §eref- w = * 0 

':"""". - ug . v u u u c va~ f ıros avya aşve ırener IJno • li ölümlerle Türk tarihinde yeniden kah nun kıont.rol altuıa alınmasını em- bu inkilabın bayrağını siz Asya'da · I . ---
ınilll bır ekalliyete mensup baz.ı ki.m- vic'in • ..ııri yevınisinden memnuni- raıruınlık menkibeleri yazacağınıza iti- retmiştir. ISTANBUL BELEDIYESl"NDEN 
oelerin saklandığı ormanların a~e .,.,... v ti lı: dı al" t t . . G d rdı . çektini1!', Biz ve Almanya Avrupa 
tildiii Botclıar nahiy sinci Alman ekal- e e ay m uma e mıştır. e- ma ımu va r. Bunu sızlerden bekli- Me«Sıka saliıhiyetli mahfilleri Iİİll••••••••••••••••••••••••~ 
liyetine me<JSUP bazı elı:ıms~in pel< f.,_ oeral Siınovk, bu emri vevınisin - yo.ruz.,, mevzuu balıwlan şeyin mü.sadere da çektik. . oJI 

,•M, ~ ... -. ı.:_;. ""';.' .. ~ ... , "'.. ·. '<r":;a.-'.: 

na muamelelere maruz kaldlklan bu a- de, yalan şavlalara hlr itibar edil • Bunu· mütcaltıp, öğleden evvel d . 11 k tr 1 ld . tasrih t japonya hariciye naıın Matsuo- Viliıyet Telefon şebekesi için satın alınacak 21 !<alem muhtelif tcl'&-
da 10 Aı ld ld . b'l~'- abide önünde ya.nılan mcrasi.riı.de eg ' on O O ugunu e - malzeme;! açık eksiltmeye konulınuştur. Meemuunun lalımlıı bedeli J711 , 
<amanın ö ürü Uğü ve Al- memesıni ı uirdikten sonra hü - '"" mektedirler. ka, şu sözle.-le mulmbele etmiştir: cJl• 
inanlarla --~- olan Pe~-d'd bir " . ' losa '-'-at çok canl• ,bır' hıtaıbede 50 Jruruş ve ilk tcmınatı 278 lira 36 lı:u"••tur. Şartname Zabıt ve Mu•Jll , M~= ~v~· a ·umetınin bütün kom•ularla ods- '"" • Guaya Quil'den bildirildiğine İ · - ıl" sok.ağın YOima ve talırib edildiği mJlll " • \ talci tt'lttn' .. l bulunan mezunlardan Sabaıhaddin japonya ile talya, zamanın İni- MUdürlüğii kaleminde ııörillebllir. İhBle 18/4/941 Cuma günü saat 14 d•,,.~ 
eka.lııyeuere mensup bazı Jı:imselerı.n ~ ~;:yEmasen· ye " ~ b'.. t .. 

1 
ysoy e - Günay ayni hıtabeyi tekrarlamış göre,112H0an;~wlgk' AmC ericanil ~a~tı- tihanlarına mukavemet eden ve hiç ımı encümende yapılaealdır. Taliplerin ilk teminat makbuz veya meklUP"" 

tev.ki.t olunduğu ve daba buna benzer 1~" • • vm ' ' u un ug-0s... idd t1 alkı..::.la"n-........ -..,_.+ nın IA.Jn U· engo ş eu.ı..1.re, ı ve 941 vılıı:ı ait Ticaret oda• vesikalanle ihale günü mu~. - saatta daiıfli eJY 
birçok hAcllse.ler cereyan ettiği Jddia e- lav vatandaşlarını, ocaklanııı mü- ve ş " e ... -~·"· . . . memurlar vapura gireceği sın.da bir zamau değişmeyen a:rıancv dost ' -,,~. 
cl.ılmiştir. dafaava t:ıwr olına«a davet etmek- Hıtaıbeden sonra, orduya ıltihak .. tt b t tar f d at il lıık ·bağlarilc sıkıca bai'lıdırlar. Bu ciimende bulunmaları. {2639) 

Bütün b haberlerin -'"' • bala • eden yedek su·baylar, hep •b•~ a"'~-: mm. t·e. e a a ın an eş ver -
u . •-·ıgı men • te ve Yuııoslav ordu donanma ve d d . . 

1 
_,_,_ B dan~ ıs~ m"' ır. dostluk iki milletin kalbleriııi bir 

rm .memlelı:ei dahilinde bulunmad;ğı . . ' . . an an ~ eruu ... 
11lezlt\ır mall>wıtm ve radyo istaıı,yon!an 1 hava ku~vetlerının vazifelenni yap , 

1 
. ; ~. oonra MÜRETTEBAT TEVKİF tek kalb haline getiren bir ittifakla •••••••_. 

· <llll =woııla~a'dalti muhabirı-ının· · ha- mağa hazır olduklarını söylemek - diplomalar tevzı edilmiştir. EDlLD. 1· ı •-
TÜRKİYE._. __ _,,, 

Kızılay Cemiyeti 
• - ., - M · · ··ıea1o Ord Evin- inkişaf etm:~ bu unuyor. 

berlerini neşretmedilı:leri anlaşılmakta- tedir. d .. erasmııl mu '-üf' edp d u tlil '.Meksi:ko, 2 (A.A.) - Mi.lı.ver 
-mır. Halbuki bu muhabirler, her ııün İngiliz hüılı:Uıneti, yeni hükıiınet, e .. azır anan "' e ave er ' d l tj . 't i T . 'd Biz Almanya'nın da ya:rduru ile 
l sla 'da tam b. . mJ. • ikr edilin;""'· f!N e erure aı o up ampıco a Ş ki A 'd A 'd . 

ugo . vya .. . . . ır nızam ve ·UA~- le t.am dostane münasebetler ha- ızaz ve am .,.ır. bulunan muhtelif vapurların mü- ar sya a ve vrupa a yem 
••ı hü.küııı sürducune daJr rap<>rlar gon linded' b' d ak til d.. 1 
.lor<iıklerini ve bu bedbahane haberleri ır. rettebatı tevkif edilmi5tir. ır evre açm sure e unyayı 

cloguraıtıilecelı: en küçük bir ıı.adisenin Butler, sabık Yugoslav Başvekil1 T Ür kiye İKİ VAPUR DAHA YAKILDI yeniden kurmal!a teşebbüs ettik Bu 
bıle cereyan etıned$ni ltrat etmekte- Stoyadlııaviç'in v22iyeti hakkında Lima, 2 (A.A.) - Aşağıdaki res- pakt bize muazzam bir vazife tah-
ar;;: . ..,.c1;yrma lıaberlerin ne suretle neş malıiııı.at lstiyen bir meb'usa ceva- (Başı 1 inci sayfada) mi tel:ı!iğ neşredilmiştir: mil ediyor. Birçok müşkülleri ıkar-
""1.ilwi:ine dalr Upık. bir misal olarak. ben demiştir ki: samını oloumuş ve ııözlerineşöyle Callao koyunda demirli bulunan şısında bulunuyoruz; fakat ,bu 
resmi~ mb~-~-~ ecnebi ııaze- 15 Martta, sabık Yugıoslav bükü- devam etmiştir: dört Alman vapurundan Munchen müşküller bize yeni kuvvetler ver-
lecler "' ç-""""a yaptığı beya- Avam Kamarası hatırlar kı' İn _ ile Herm.onthis haber vermeden ve 
nat gösterilebilir. B · -·"- ·· meti Stnvadinoviç'i Yuonclavya- mektedır' .• . · u mum......., gore -, .,,~ 1 ' izin almadan pazartesi """"mı ha-
J.ııgııere hariciye zaırı Eden ile İngili.ı dan nefyetmek niyetinde olduğu- gi iz - Tıirk karşılıklı vardım mu • ......,.. 
Gtrıerali Dill, sözde BeJıırad'da bulun· mı ve İngiliz hükfımetinin kendi- ahedesinin prot<>kolü mucibince reket etmişlerdir. Alınan vapurla-
ıııal<ladır. sini herhangi İngiliz arazisinde ika- Türltiyenin aldıliı taahhüdler, Sov. nnı geri getirmek. üzere d1>rhal iki llalganlar 

VALİLER ARASINDA met etmek üzere kabul edeceğini vetler Birliği ile bir siltıhlı ihtilfila harp gemisi sevkedilmiştir. Salı 
DE<'.'>i.şİKLİK ümit eylediğini bildirerek İngiliz 'Tteslııı intaç edecek bir hare _ günü de takip için bir hava filosu (Baş tarafı 1 inci sayfada) 

Belgrat, 2 (A.A.) - Avala: hükümetine müracaat etmiştir. İn- kette bulunıruıi!a Türk.iveyi icbar gönderilmiştir. ~iğer ~ .v,apurun esseselerde çal.:ışan memurların hu-
Kral tarafından ~ bir giliz hükılıneti, Yugoslav hükı'.ı.rne- >demez. Son Sovyet deklaras-fonu yanı Mo~ate ile Le>pzıg ın ~aç.. sıısl bir müsaade almadan Fiume'

eırurnaıne ile Tuna valiliğine Vlaş.- tinin arxıılarını yerine getirrniye 'le, böyle bir ihtimal, daha zivade . mamaları ıçın lfızım gelen ted:bırler dan ayrıJmaları men'ed.ilnriştir. E
k.aJinıni.lorad, Morava valiliğine hev:r okluğu cevahını vermiştir. ortadan ~ alkmışa ·benzemektedir. al~mış ve ~!ara beynelmilel mirnamede seyrüsefer vesikası al
Krotiç Bojidar ve Vil'abas valili- Btoyadinoviç, balen İngilizlerin e- Butler, diiier bir suale cevaben kaıdeler m~cı~u:ce demJTli durma- m.ış olan nıotörlü vasıtalarm husu
ğıne Stoyadinoviç Nilrolas tayin e- liııded.ir ve İngiliz arazisinde mev- ie, Sovvetler Bir!il•inin deklaras - lan emredilıniştır. Bu vapurların si bir müsaade almadan eyalet hu-
dilınişlerdir. .-ı.. • .ıı.u.r <ıuıunduruıacakt1T. ...,nunun ""k şayanı memnuniyet hareketine maru olm~ üzere gön- dutlan haricine çıkması da men'e-

LONJ:>RADA YAPILAN ''"uğu bahsinde l•t>i meb'usu Shin • derilen harp gemılerının .. muvasa- d.i.lıni§tir. 
MERASİM Well ile mutabık bulun<luğunu bil- latından evvel Alınan murettebat, İTALYANELÇI'Sl BELGRATI'AN 

Londra, 2 (A.A.) _ Yugoslav ffayqazi ıirketlerinin zam dirnıiştir. vapurlarım ateşe ven!l'elı: terket- AYRilJ) 
kalı Piyer'in tahta cülüsu ınüna- talebi mfşlerdir. I 

l 

Umumi Merkezinden: 
Cemiyetimizin idaresinde bulunan Afy<ınlı:.aralıi.s Madensuyu t1şe1eriııl 
koymak üzere asgarl 7 500, Azami 15000 

Sandık yaphnlacaktır. 
Bu sandıkların tabla ve çivisi Cemiyet tarafından vuileceğinden yal• 
nız imfiliyesi açık münakasaya konmuştur. Taliplerin ~eme ve lie~ 
için İ•tanbul'da Mimar Vedat caddesinde cKlzılay Hanında• KızI)aY 
Deposu Direktörlüğüne müracaat etmeleri llAn olunur. _. 

.... 

inhisarlar Umum Müdürlüğünden ,J 
ı - Mevcut numuneleri mucibince 100 - 150 ton ip lonn.ap, nihayet.sız~ 

rit hurdaları pazarlıkla saWacaktır. ff 
ıı - Pazarlık 7/4/941 Pazartesl günü saat il de Kabalaşta ıevawTI 

mühayaat şubesindeki satııı komisyonunda yapılacaktır. 
ili - Nümuneler sözü geçen iUbede görillebllir. . .. ıetl 
IV - İsteklilerin paı.arl.ık iJ;ln tayin olunan gün ve saatte teklif ~""'..,ı 

fiTat üz.erine % 15 güvenme para!arlle tılrlikte mezk!lr komisyona mur:ı 
lan. (2585) _..,,., 

i LAN ııebetile Londra ortodoks kilisesin- İstanbul Havagazi Şirketinden Arnavutlukta BUNDAN SONRA TOPLAR Bern, 2 (A.A.) - Havas • Tele- istaoı..ı aeH7e -..ı ~ - .... J 
de bir iyin yapılnn§tır. Türkiye ııonra Kadıköy ve Dolınababçe Ha- KONUŞACAKTIR nıondial: arm!n....,: 9401299 •. , ·ı ... ~--u·· •-- --~ . -•""" 
Büyük tJçisi, Sovyet Büyü:k' Elçisı,· İs · .l~af j İstanbulda Yenipootabane yan sokak - -~ ~~ ~-··...,.....-

vagazi Şirketleri de Belediyeye (8aş tarafı 1 inci sayfada) Vaşini:ton 2 (A.A.) - Scrips vıçre te...,,. .a aıısının Roma- 3 No· da ecza tüccarı Mehmet Galip ta- 940/655 
Polonya, Norveç, Holanda ve Bel- müracaat ederek fiatlara bir nıik- Bu iki İtalyan bölüğü ..,pey u- Howard gazeteleri ı:rupunun mu • dan ald>ğı bir telgrafa göre Bel- rafından Babaesltide Eczacı Ekrem Or Jl't*·d- bmirde Kmnoilll Çil' 
çil<anın Londradaki mümessilleri, tar zam icra olunması talebinde maruhr kuvvetle tahkim edilmiş harrir! Philip Sinıms, Birleşik A- grattaki İtalyan elçisi, elçilik işle- aleyhine ikame olunan 857 lira 45 kuru- _..ı. - z..ııe ticantlı~ 
Yunanistan Elçisi, General de bulunmuşlardır. mer!k,a. ~ Mihver devletleri ara - rini bir maslahatgüzara bırakarak, ınn tahsili davaaınm cereyan eden tah- .., .llUlkJm. iken lıalolı ııı:..ııı-~ .. 
Gaıılle'ün mümessilleri ve diğer Belediyede kurulan bir krimis • ~;,:::ı:~:':J~~= ~~~~ sındaki münasebetlerin iki aya Yugoslav bükı'.ı.:ınet merkezinden ~ikMailtıddsıreı""a·ı:,dha:~ Orun ~---•~•- -1tııl 'IM&l1111M> Nadi i-11 ,... ~ 
baz; diplomatlar ve mümeı&Uer """" -ı~.~ Ram .ı ~ ~- ~""" 
iyinde ha.zır bulunmuşlanlır. yon bu talepleri tetkik etmekte - yesi altında ~ulıınmakta idi. kadl!l' inltita noktasıııa varabilece. aJ • .........,br..a a, elçinin hare- 1ımın meçbullyetlne bina~ tebli&abn nH.._ 
SVETKOVİÇ VE .MARKOVİÇ ~· Maamııfih =talebinin bele- Bir Yıman milil"l"Zesi ceplıeden ği kanaati_nd~ir, . keti, İtaiy'a ··Yu~ münase- ~.ıııasuıave ialıklkatın lllll/Oü ta- a..,ı.ı Faıi - Clrofla J>ir ~ 

YUN " .. ~ • "'A "İDİYOR diyece kabul oı.u. n_maması ıru. vvo:t -. ve diğer müfrezeler de cenahlal'- Muh. arrır dıyor ki: . . betlerinin vırhlımleştiğ.iııe bir .i§aret rihıine mllsadit Salı ıı\inü ~at 14 de bı- - Alıal 8iı = ~ "" 
h.L~.!Oll.n..• "' le muht l lınektedir V 1 nıkıbnasına ve seli1ı4'a itirazının red- '40/HI N-. lu doo;rMüe -•"'" 

'R~ma, 2 (A.A.) _ Ofi Fraruırı eme goru • dar. bu tepeye hücum etmişlerdir, . aşıngto~dakl um~ fıklr, Bır- sayııhvor. <\ine karar verilmiş olduğu tebliit ma- ı94 ıt-
ıjansı• Bir t .. raftan da ağtt Yunan topçu- j leşık Aınenkanın Hazıran ayında Jı:amına kalnı olmak. üzere ilin oluour. o.lacaiı olao ...,. mosaril' v....ıre ·ili' 

1 :ah matbuatı _,_, y 
1 

Jııılaıı,bııJ AoU7e Blraıd Tleard ~ ı Sil tepede bulunan İtalyan mevzl- • harpte olacağı merıkezindedir. Bun · ( 4U2) ra 19 knrııtun tıom.1:n1 Wısili >Çin ~ıer,;,.. 
", .,.._. tıgos av Jr. ı d•: t41/59 . . .. .. _ da . . lnız to 1 kon det<i ~ wveui ve ~ırtı" 

Başvekili Svetkov:iç ile eski Hari- ·"• . . lerını durmadan dovmuştür. İtal- n ıtemra ıse ya P ar u • ı Göz Hekimi &btı:ö,. allı h'*1ılt ••1c1mııı• , : cı... olarai: WıtıtıLCR alman eşya ;;.e b~ 
. Dav"' Bauer - Halefi 1vor - l!auer yanl 'b. .. dd t >dd ti .. d •aeaktır i 3 iJı ~ 

cıye Nazırı Markoviç'in yakında taraiından istanbul'da Gaıatada Yolcu/ ar ır mu e ş e e ~ a- · Dr Murat Ram İ Aydın 20/3/9f1 tarihlDde Çekmecede geçitllaralımza -ti lizmı. ıreıen ıo ·-' 
Yunanistana gideceklerini yazryor. Salonu sırasıı:ıda (Mesaieri Maritım) faad~ . ~ulunmll§l":.sa ?a Y~nan DÖRT GEMİYE ATEŞ VERİLDİ ' mahallinden geçmeırte olan 35 sa;rılı,nnm ll<amdc'lhı m..rnrıuın mecbuJlı 
İalyan matbuatına göre iki Yugos- Seyrisefain idaresine mensup Teofi) tazyıkinın artması uzerıne sag Jaı- Karakas 2 (A'.A .\ . 1ie t+"'"•n Beyoğlu - PannııJılı;apı, İmam kamyona 11·enin çarpmasından on lti§i- .-ılle tmlli kılımmıyıınl< bu bll>,,.. 

lav ı:eneralinin de dah•il olacağı bir Goty~r. Vapuruna, tahil olunan 97 bal- lan 200 kişi teslim olmııştur. İki •rnı em.I. I De li" -::Alm n"""'', sokak No. 2 - Tel 41553 nin ölümü ve on beş kişinin Y.a.alanına-11 lald t.!i>L'watm 1 .,, müddetle ııa.ıen t.ı>" 
sürgun·· me·---Lah' .,_ 7e eski ve yeru ıp kırıntıları mukabi- bölügun" - bakiyesi ölm;; . .,.;;~ I"t· ç g _ 11' an .,..'""" Muayene ve her türlü göz sile husule gelen kaza mahallinden l<ıp- ,......._ . bıi.lı:Jml'"'- tarar ...,-;ıııılf 

Y~U'U ısı..u. -. linde ahn.mış olan 3 Hazıran 940 tarih- ""'j.......... g ı- Karakasın 12a kuuıııı.:: .. .ı.....: b'- ... 4HUC • lanan eşıalar mahkememize gönderil- ._..__, ıera ..., ..... ce ""'1' 
---o li ve 9 numaralı Konşimento İstanbul- nam edilen harp malzemesi arasın- Puerto Vabello limanında dün alt- amelıyatı fı.karaya parasızdır. ıniıı oldu~an sahip ve milsteiıikleri- "-00 hususta bir dQ>eoetınl" ııı)i6 

Kafile harp malzcmeai d;ı Ho!antes Bank Üni N.V. Bankası va- da tron bir 'lıatazya top •birçOk ağır .. tt.eb ti t afı d nin illin tarihinden itibaren kanuni müd • -1 ilt.ıımda.ıı ltibann meıl<ilr pt 
ııt.aslle Bankanın Marsilyadak.i muhabi- . .. şam mure a arı ar n an ya- det zarl'ında mahkemeye müracaatla hu .ı.. zufmd& 940/655 .ıosya n...,..,.. 

tqımıyonnuı rine irsal edilmiş ise de Fransadalri hav= toplMı, mıtralyozlf,r, otama- kılmıştır. iş çin mahkemede mevcut 1141/69 tere- dalr<ımize lt~ uanen ııe)>IJi " 
Cezayir 2 (A.A.) _ General lıarı> dolayıalle ziyaa uÇ;ıdığından ip- tik silahlar, tüfekler, birçok dbii.s, BİR RUMEN ŞİLEBİNE D O K T O R l<e doııyasına taleplerini lı:ayıt ettirme- 1 

' .. . \ ,!ine karar verilmesi müsted'i Veklll bomb h drltl , İ İ H fı C lerl ve müddet hllamından Jı:anunl mu- mıur. --
Weygand, pazar gunü bir İngiliz Hilmi Hüseyin tarafından al'%Uballe ıs- a ve cep ane san an ve VAZIYET ED LD 8 Z ema} ameleninyapılacaiıllılııolunur. (U39) ZAYİ- İstanbul Belediyesinden•~ 
filiısunun .t~arruzuna uğrııyan ge- t n~ş olınak!a Ti.ca.reı kanununun 838 külliyetli ~tyece.lı: bulunmaktadl.r. Nevyork 2 (A.A.) _ Bir Ame • LOKMAN BEKİM "" 
mı kafılesının ne kauçuk, ne harp t ıc~ maddesi mucıbın~e z~aa uğradığı Merkez mm takasının büyük l:ıir rikan sahil karakol gemisi Kali - DAHİLİYE MOTEHASSISI Sahibi: E. 1 z z E T, Neşriyat mış olduium telı: atlı su arobaınn;.,,.. 
malzemesi ne de İngiltere düşman ı ddıa olunan lsbu konşımentonun 45 gün kt h&kiın 1 b •~ in . n· 1 Dlr k 52• numaralı pl~ayı kaybettun-. .w• 

. • - an-tında Mahkemeye ibrazı ve ibraz•- . smına _o~- . u ~>""n fornıyada San Pedro'da demirli l ıvanyo u 19' e törü: Cevdet Karabill{in oıunü 1~ 
lanna yı~ecek taşımQdığım alenen , lmedi.ii takdirde UıtaUne karar verı-J ışgalı k:uvvetle~rm.ız ıçm hususi itıJr j bulunan Prahava Rumen pleb.lııe 1 ,H_,_. ....ııeri: U'•· Teh ııua 1 Buılclıjı 7er. •Son Telçal. liııi ala~mdan eskisinin h 
teyit etmiıtlr, J,ceitl na olunur. (4H5) elıermrulyeti haizdir. vaz'ıyed etm.ı,tı:r. • · Mathauı !tar. Jıı-8 ı;d•l 


