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G0NL0K SiY ASI HALK GAZETESi 

•• •• • •• • in iltere 

15 mayısa kadar bütün f a- 1 k ı t a a t 

1. I . . b. . ki çıkarmış 3 ıyet erJDJ JtJrece. er Yugoslav-Yunan 
hududunda 200 bin 
lngiliz askeri var 

15 nisanda dersler kesilecek Eden ve Dil .,..,, .. '"' ... ,,, . ,,,,, ••• 

Yugoslavyaya 
karşı tazyik ve 
tehdit artıyor 

Maarif Vekaletinin tebliği Yen iden Yunan 
Kralı tarafından 
k abu ı edilecek 

Almanyanın ırerek Bal
kanlardaki prutijini ma
halraa etmek, gereku Bal 

Eleme 
rının 

bitirme imtihanla
tesbit edildi 

ve 
tarihi 

Boston 3 (A.A.) - D. N. B: a -
jansı bildiriyor: 

Baston radyosunun bildirdiğine 
göre, İngiltcrenin Mısır ordusuna 
mensup motörlü kuvvetler ve mü. 
teaddit piyade tümenleri Scltınığe 
ç>karılmıştır. Bu kuvvetler Yu -
nan - Yugoslav hududu istikame • 
tinde ilerlemektedir. İngiliz kuv -
vetlerinin m(vcudu 73.000 ki§l tah
min edilmektedir. 

luuılcua hôlr.im olmalı piti- Anı..ar~ 3 (A.A.) - Haber ~ • 
nını tatbik Mhaaına kor ğımıza türe, Maarif Vekıllij1 
mali içın tehditten harbe 1940/1941 ders yılı resmi ve husu. 
katlar her çareye baıuura- sı mueos<sclerdekı tedr~. faalıy:.; 

• k d h tinın J5 ;\fayıs 1941 tarımne ka 
CGj'lnl kabul etme a " ... 1 . . . şa"ıdaki husus -
.ı • .ı h b . k • bıtırı mesı ıçın a ı; 
uogru ue ua a aaıret a- ları kararlaştırarak a]Akadarlara 
rane ol11T. __ tebliğ etmiştir: 

- --~...... 1 - Bütün ilk okulların ders ve 
Y-: Abidin DAVER imtihan faaliyetleri 15 Mayıs 1941 

V 111oslavyanm Öçler PÜ· 
tıw i.mzaladıiı Z5 Mart 
sününün aJqamı Alman-

)'aııuı Balkanlardaki vaziyeti !iU 

tarihıne kadar bitirilmi' olacaktır. 
2 - Orta okul ve liselerde ve öğ. 

rctmen okullarında 16 Nisan ak -
şamı derslere son verilecektir. 

3 - 21 Nisanda lise bitirme im
tihanlarına ve 22 Nisanda orta o • 
<ul eleme imtihanlarına başlana -

•eli: 

caktır. 

(Devamı t üncü Nyfacla) 

Macar başvekili 

TEL EKİ 
iNTiHAR 
ETTi!. Almanya, bir kış mevsimi için-

41e, Ballıanlardakl bet devletten 
flçüıuü ele aeçlrmiıtir; Bal.kan sev
kuiceni b•lnmından pek mühim 
olan ve tarihte Mesy• denilen Sof
)'& 7qliaımn ilıtfbıe oturmUflur. 
llö7lece, Balkanlara giren Alman 
vdusunun gerileri Romanyadan, 
... ce•Ü• Y....-ıa.,,.-...-._.. 
eeyp emııiyet altına •hn•lf*ır. 
Balkanlarda, l\lihvere matavaat 
etıaiyen iki devlet kalmıştır. Yu· 
llanistan ile Tilrkiye. Almaaya için, 
artıı, Balkanlardaki biltlln faali
l'et ve tazyikini bu iki devlete çe· 
lirınekten baıka yapacak bir PY 
kalm•ınıştır. Almanlar, yalnız bir 
-.,,t a:rı içinde bem Bulsaristanı, 
Jıe.. Yuıo.tavy~yı ele ıeçirdikleri 
lçia, Alm•n politıkumm Balb•
larda siyasi bir yıldınm taarrma 
l'aptıgına tilphe yoktur. Bu itibar
la plinlannı yine yıldırDD siir"•
tile tatbik -ek Jstiyecekleri ta· 
bildir. AJruan.ranın Ba.lkanlutlakl 
diplouıatik ve ..-kaımdaa icap • 
41ene aalr.ed taarruzuna ılevaın ı 
edec~jiiı.i aıe. .. tırsaıek süs bir 18Y 
de~ildit ve bunun için politika kl
lıiui olmıya da lüzum yoktur. 8atle. 
1'.ıııosla• nıilletiıaiu gösterdiği lcı
fıat ve hiddetin yatıımaaı için, biP 
kaç sün daha lıekliy.._c:lini tab
~iıı etmek y•Dllf olma&. Bu birkaç 
tiln ıeçtilltea senn Abnauya Bal
ı.ai\larıla harekele ıeçeeektir. Al 
lia•ny•:mı tutmak fikri1>41e olduiu 
Yolu •nlandlı içi• Z5 Mart ıuntl 1 
:ı~••n Uaricl1e ~uınnın Miylc-1 

Türkçe eleme imtihanları 22, ta-

biat bilgisi 25 ve matematik 26 NI. ı ı 1 
·an tarihlerinde yapılacak 30 Ni • Maarif Vekilimb 80f08kil betlbaht oıui/e-
sanda da orta okulların sözlü im • Hasan Ali Yücel l 1 ;;ne devam için kendisin-
tihanlarına başlanacaktır. l de kafi kuvvet ğörmemİ§. 

4 - ~ ·ı J)l.e im.\ib~nl,arı ~ ,.......,=.._..,. .... _,, .... =!"....,_._ 
Mayısta bitecek ve de.Jet orgun - S OD m U b B rebede .fi a b ' n 8 'S f 'f 1 8 t t l 
Juk imtihanlarına 9 Mayısta tıeş- 1\ 

•tı natkuu fU parçasını bir daha 
.ı.umalı ve tahlil etmek kificlir. 
~Yabancı nllfuzu Ballı:anlan çok drfa 
llo üit Avrupa ihliliflanılll bir ııareııeı 
Ilı ktaaı Y•PIJl.lllır. Alman,-amn bu ı 

lanaca.lr. ve 14 Mayısta hem or· ı 
lDnamı 4 üncll Nyfatla) ita) yanların 

13 harp gemi
si kaybettik
leri anlaşılıyor 

lskenderiye, 3 (A.A.) - illteode
rlye Bahri mahfillerinde tabmln e-

Kabineyi Bardossy 
teşkil edecek 

lngiltere 
Fransayı 
mDstakil 
saymıyor 

n g iliz i k ti ~i~i 
l 
dildiğine göre İtalyan filosunwı ..,_ 
ltf .Alıdenizde cereyan eden deniz 

1 

toırblnde 13 ıeml kaybetmll olman 
ihtimali vardır. Tahrip edildll<lerl 
kail surette tahalıkult ebnil olan ıe
milcrin dört lıı:ruva:ı.ör ve üç de:ill'O- ı 
yerden ibaret oldujlu blldlrllmrkte
dlr. Bu listeye ciddi sureıte hasara · ! harp nezaretının 

Darlana cevabı 

Amerika Kızılhaçı-
" nın yardımına mu-

s a ad e ediliyor 

ı uğramış olan L1ttorio zırhlısı Ue di- 1 

1 
~er iki kruvazörü ve Qç muhribi ı... , 
IAve etmek lcabeder. italyanJarın 13 · 

1 
gemi traybellilılert hakkındaki kıt- ı 
nant. :renuu bahis deniz harek.•tı- ' 

, na iftiralı eden biltiln de<ılz ve ha- j 
va cüzütan1lan tarafından verilen 
raporlara lsllnad ettirilmektedir. Müıttebir l!rlac:ar Baş,,ekili 
IJttorio sınıfından olan ve an qatı 

1 
Kont Telelıi °' torpil yiyen zırbh son defa ola-

nılı: deniz tayyareleri grupuna ıne"- Budapeşte 3 (A.A.) - Röyter: 
sup çok tecriıb<"li bir subay t.ıırafm- Macar ba'!Vek!li Kont Teleki, ge. 
dan Cuma alışamı göriilmüştilr. Bu 1 ce intihar etmiş ve sabah cesedi o-
11Uba.Y raporunda geminin pek çolı ı da<ında bulunmuştur. Bırakmış ol 
yana yattıgını \e kıç tar~fının ta•lia duğu mektupta, bac:vekil, gu··c. ve 

1 mile sudan çıkmış olduğunu ve ba~ ~ 
tarafının llUY• ıömiılmil$ bulunduitu bedbaht vazifesine devam ırin ken 
nu yazmaktadır. dısınde kafi kuvvet görmediğini 

Valiant zırhlısı Fiunıe ve Zara bildirmiştir. 
kruvazorleri Uzerine 40 ton kadar 

1 

Başvekilin inlıharını gızli tut -
' mak için bazı teşebbüsler yapıl -

.J (J}enmı 4 Ün<·ü say lada) = F 

, 111takalarda araziye müteallik veya si· 
~ 1 hiç hır merıfaatl olmadılını rt=ıtmen ~ 1 

1 
Yan ediyorum. Almanyarun ""gilnku j 

l'U~A.nto Gayesi, yabancı bir de\'l•~UD Av
bUııa harbine devam lmknnlannı oulıt-• j 
..,_!\~ için bu sahayı ek l'-..;lnn!:.it\nf" D 1 t D • il lılı,~' olmaktan ibarettir. A•'1l•r.r•""' 1 ev e emıryo arı 
\o 1 hede!ı, ı.., mıntakayı ebedi sulha. 
~'"Uıstur:ıc..;;ıtc bir nlza!nır, kurulınasını 
be. ·ın etıılekttr. Avn·pa için çok e .. •• t k • t t• ı e 
ld ~mlyotıi olan B•lkanlarda bu !lizam mu e aı ve ye ım erı 
l'\J.; ve tıl'akl 1 prensipJere btinaden ku
la olt•ktır '° Pl'<'n ipler lktl..,dl lm<ar.-
d:;ı inkı .. f •tl!r"'ek bunt..rdan i>üfa.

1 f'ransa Devlet Reisi - -
tak ç.gatt-calt ve h<"rkesin ııel"me ui•-ı Marepl Peten U erı•ten maa~larz U .. ÇeT refahı lemin edecektir.• n er a g v y 
<I bıı sözler, Alman şeft Bitlerin, ı.oncın. 3 (A.A.> - Reuter: • / k •ı k 
r:~a ~Vv•I, •lngılte~e Bıılkanlııraı ~"ransanın abl~a~~:lkd~e;ı:~ aglık peşın O ara verı ece 
la "nıyor. fakat İngıltere Balkan- ıöstermek üzere t:k d 1 deklarasyon-

rda " .. her nerede görünürse onu rcti tarafından neşr~ 1 ~yan trraruıan•n 
~h~~C' •• şeklindeki beyanatınsn da,kıııl,Bt\~1r~~d~lt~~~~;.nın kabul edJI- Meclise mülkiye memurlar1nın tah-
.... ~ "ıi h d 1 k 'I b" • islı ~ ın •·d" tlidl Zl ve a ıa at ır te)'I• tnll)""<"tli bildirllnwk~ ıı. 1: d"d" s"ınn"ı hakkında bir Uiyıha verildi 
t 

.r. Alnııınya, Romanyayı. Bul-
1 

D klAr .. yon bu hu•usla diyor k 1 1 
8rıst " ~ mili · l b" · B ı· "h d dk d t l I •nı, hep lnıtilkrr.niıı buralara I İtıal ılımda bulunrnlJ'an ... ~,bak Ankara, 3 (ikdam mu ın ırın- n ayı a a •an s me\ un ınıı 

.. e Rıesine mitni olnı•k için v8hut,ı.:ı1<ıı dejil!lir. Bu Frans.!zıbazarı ıyeetin~I· den) _ Yarın (hug!in) Büyiik haciz ve temlik edilmemesi ve ha 
"• bu ' . 1 f lmadığı gı ••Ya . . . . d k . 1 lif . nu bahane et:IJ,rek işgal et- nundan b tara 0 bıtaraf dcğildU' rranıl\lillet Me~lıs.ude ronıı \e mescıt· len ~aıı ı tan pcşınen veri eıı le 
l~"· limana•~ ba~~.:::~·~t15mar edıld:ği. •aya- lerin ta.sr.:fine dair l:iyiba ile De\'· kaüt \e ,·etim avlıklarmın üçer a\ 

1--man Rnrı~IY" Naıın. lıu '.'Cllz· ""
1
m• •• ~~1a1<at lnk~r olunraaz bır v kıa let Deminolları Tcka!it Sandı~ı !ık olarak \erilme,i temin edilmek-

~nıe 'it lk 1 . 1 ı· nı .., i ili hiıkum<>ıı ck<>M- ·ı . d. 
• iı1h ora aıt Aman p a~ dır Bu şeraitte nı z . . h kJannı Kanunnn:ı h:.zı t11addc!er ı -..\es te ır. 

altı billıın a • ih e lir. I (DeVIUIH 1 tinril S faılı 

Yuco.lavya ... JCHllçesi - Bir Türk lıasabuıa.ı .. Cilrilntit -Gea~ KnI auJıariplerle &tiritftyer 

Maçek Başveki 
mu avinliğin 

kabul etti 

!1 
ı 

Sırp, Hırvat Slovanlar 

Yeni hükume
tin politikasını 
tastik ediyor 
1 ta Jy an 1 ar Sipiti 
tahliye ettiler 

-
. 
-

Belgrat, 3 (A.A.) - Rt·smcn bil 
dirildiğine' giıre, Hı;rvat !iden Ma 
çek Yugoslavya Baş\'ekıl muavın 
liğıni kabul etmiştir. 

Bu aber ile Hırvaı -
mf valisi Şllf.lr, Hırvat partisi ttıa 

(Devamı • ll•dl .. ,.,...., 

I AFRIKADA 

: 1 ngiliz kıtaatı 
Soroppa ve 

Miessoya girdi 
Mart ayı içinde 178 

ltalyan tay ya· 
resi düşürüldü 
Nairobi 3 (A.A.) - Şarki Afrika 

İngiliz karargahının tebliği: 
Javello bölgesinde, Soroppa'yı 

işgal ettik. Düşmanın zayiatı 60 ö
lü ve yaralıdır. 17 beyaz ve 200 yer. 

(Devamı 4 üncü sayfada) 

Matsuoka dün 
Romadanayrıldı 

J~11on hariciye na: 
zırı bugün Berlinde 

Ciano tren hareket 
edinceye kadar Mat
s u oka ile görüştü 

Roma 3 (A.A.) - (D. N. B.) Ja· 
pon harıciye nazırı Mntsuoka bu 
abalı saat 10 da Romadan ayrıl • 
mı'ltır Kendi.sim karşılamak üze
re h rıciye nazırı Kont Ciano, fa-
ıst partısi kiitlbi ve devlet nazın 

Seren ile dığer bir çok zevat Is • 
ta yona gelmişlerdır. Matsuoka 
·ıddetli alkışlar arıısında teşyie gel 
mış olanlarla veda etmiş, trenın 

arckN dakikasına kadar kont Ci
no ile konuşmuştur. Nihayet iki 
.aric.ye nazırı samimi surette bir. 

r nın ellerıni sıktıktan sonra Mat 
ı k hususi trenine bınmış ve Ja
n ve İtalvan milli marşlarını din 

ı~crck Romadan uzaklaşmıştır 
. IATSUOKA BUGÜN BERLİNDE 

BEKLENİYOR 
Berlin 3 (A.A.) - Matsuoka Cu 

na günü Berlınde beklenmekte -
ır. Berlınde muzakereltt yapıl • 
nası muhtemeklır. 

Alman 
kıtaatı 
Macaristana 
girdi Yugos-
lav hududun-

1
da hazırlık var 
Yugoslavya 

Yakında seferber-
lik ilan edecek 

-
Üsküp üz.erinde 
meçhul tayyareler 

Ankara Boıclyo Gueteıci diln 
akşam Yug01lavya üzerine 7a-
pılnıakta olan Alman tuyiki-
ni ve Alman radyolarının Ya· 
gosla\) ada ki Alman tebaası-
ua karşı yapıldıiını iddia et-
tikleri meYhum zulümleri •n-

. }attıktan 80nra ezcümle de-
miştir lıi: 

•Mihver tahrikitına nfmen 
Hırvatlıtrla Sırplar ... uunıla 

Devamı 4 üncü sayfada 

Yugoslavya Al
manya müzake· 
eleri çıkmazda r 
Vaziyet Umltsiz 

Almanya nüma· 
işlere son ve· 
ilmesini istedi 

y 
r 

y 

Alman Elçisi Bel· 
grada dönüyor 

bu 

Nevyork, 3 (A.A.) Bclgrad'dan Nev
orlt Timcs ıazetesıne blldlrdıjtioe goıe, 
kO.meıe J'ukın mahllllcrde, Yugosiav
ile Almanya ıırasındakı diplo: atilı 
zakcrelerın bır çık.m:ıza & rd lfııa 

ya 
mü 
edilmektedir. Bel&r•dm .Tilk.ııel< d.iple

tik mahfftıerıoc:e, ~ QmJctsfı W 
rp 18)70..bill lçUııabtar. 

!:r: 
ALJU.NLAalN TAl,pd 

BerUn,3 (A.A.) - Bır hususi muhalıir 
ırıyor: blld 

y 
dek 

5e1Ahlyeltar mabfıllerde Almanyanın 
ugoslavyadan yalnız Almaıı,ra aleyhm 

ı numayı;;lcrle İngiliz ajanlarının fa
etine nUıayet vcrllınesl ve Bel&rad'ın 

maıı menfaatlerine aykırı her lilriO 
aliy 
Al .. rcltAUan içtinap eylemesı hususlarını 

beltlğl blldirllınektedlr. t.ııle 

BERLİNDE ENDİŞE 
Berlln. 3 (A.A.) - (Stefanl) 

tini 
Berlln mabfıllerl Yugoslavya ,,azjye

bOylll< bir alika ve arlan bir endi• 
ile taklbedlyorlar. şe 

(Devamı ' üactl AJfatla) 

Jelatin mu htekiri 3 
nedilecek •• •• senesurgu 

Kilosunu 270 kuruşa malettiği jelatin· 
sattığı sabit oldu 

(YAZJSJ Z NCl SAYFADA) 

leri 750 kuruştan 

.. . 44 

GÜNÜN TENKiTLERi 

Darülacezeye Yardım 
Yazan: Selami İzzet Seclea 

Doktor Liltfl Kırdar bir hayır. 
b adım daha attc. BuııUn yüzler
ce yoksulu. yüzlerce lıim,esİlı 

ço<ugu barındırıııı~ a ugra~an 
Darülacezeniu varidatını arttır
malı için zeugiulerimiııa hııy:r· 
ııeverliğine başvardu: 

Bizim yüzde dokun 41oluıza
muz. Dariilicese tlenditl saman, 
birtakım sefil inaaulıırm can ço-
1.işmekte olduiu bir yer tasa v
"ur ederiz. Vatandaşları bir ta· 
nfa bıralıabm, İstanbullular bİ· 
le bu haycr müe_,,,.inin yolu-
1111 iıllmezler ve 1ıu müesseseyle 
alakadar olmazlar. Eğlence yH· 
!erinde bilerek ve hilmiyerelı: 
verdiğimiz vergi ile de bu mü· 
essneye lıartı nzifcmizi yaptık 
ıanırn. 

Bııgtinkü Darüliitt"ıe, yelmcl· 
lan, yetimleri. sokakta kalmış 

Alt çoculı.lannı rahat rahat ba· 
nndıran, besliyen, çalıştıran, 

ftrtania, mınıtU11m diaipHaH 

bir şefkat müessesesidir. Böyle 
bir mücsseseyr yardım elini u
zatmak da her sengin v.atanda· 
pn hem vicdaa. hem de .. aı,aa 
bottudur. 

istanbulda tqekklll etmiş !>12 
kaç yardsm cemiyeti varılır. Bu 
teşekklillerio mıicssislerl değil 
bir. birkaç Darülacezeye yardım 
edecek zenginlerimizdir. Bu mü
es,<'selerin dr Vali ve Belediye 
Reisimizin attuğı hayırlı adını• 
ittirak edeceklerine ve en genif 
yardsmı Darüliıcczeye J"•p .. ak
lanna şüphe etıni) oran. 

Evvelki gün Valimizle bl'1'aber 
Dorüliıcl'zeyi ıezl"n zl'nginll"ri. 
miz arR ında derhal 500 hra I• 

berrn cdrnlor oldutunu sevin~· 

lr hahor aldık. Yardım evtnltl'o 

le kurmuş oldukları ıuücııt,~le

rin ılı; en aı mı lıcşer bin \İl'1I 
verdiklerini de elbette~ ae.. 
'riııecriis. 
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r MevE Pik e_d_i~~ l1~n_:~~~~4~ 
1 c~ıiİeddi.rl~Ra:Ui Kımdır ? 1 f!~li~ H:ılid'in J ' A • h k. . 3 
l )''uan: Zi! ~ ŞAKIR ~~~a:!'ı'ı::ıın me~hur olduğu e ... a İl 11 ffi U t e 1 r l J 

...-. ınalümdur. Ne zaman alaturka mu-

Bunclan dolayıdır ki; l:ran ve Vahi (Rey} §dıri, İranm pek sik.iden bahsedil •e o akla geli~ .. ne sene su·· rg~u·· n edı· le· cek Veka~g" lı mü-

İktısat Vekili 

Türki ,tanda yeti,en her büyu"k a· ki b' b ld 'd' H tt" kad- :uınınn kırmızılıktan, pembelikten -s e\ ır c esı ır. a a un .... .. 1 . l d linı:n, lıer mümtaz mürşidin, her v • afyal ~- d (B · ) gorıışu ·ıe yıne o gözlerim.isin ö- e S S e S e e r e tet• 4uııan eogr arınaa a, aclS .. nd •--------
mÜİıİlıı şahsiye ün ooy \'e ~illı1lesini ismile :ı:Huedilmektedir. Ancak su 1 nu e zayıf, uzun endamı, karaya ' k • k J 
mutlaka ya (Resüfü Eacm Eren- var ki, hir müddet (İra& Selçuk.i-ıyakın eıım~r rengile canlanır. Vel- ~·IOSUOU 270 kuruşa ma}etfğİ jelatinleri J er Yaptı 
-.;z)in ncııl;.nden bir.ine, yahu.! leri}ain hükiımet merkn:i olan b ham han;, taşa el dokundursaıru 7 5 Ü k U r U Ş t a O S a t t 1 gw 1 S a b İ t O } d U Birkaç gündenberi şehrimiz • 
Blı: halife (Ebubekir)e, ve yahat beld..UU seken.esi, • bütün ş~ Naci Sadullahı hatırlam•'."41<. veya de bulunan İktisad Vekili Hüs-
clizide uhaplan birer .... ur şalı· Iran gibi • kimilen (Tiirk)I d karşı karşıya gelmemek ımUMız- İtalyadan getirdiği ve kendisine l •ah'dlerin sahadetlerile sabit ~ö • nü Çakır Vekalete bağlı mues· 
siyete btığlanı.ak adet Jığkmiine ıuürekkqıtiı-. er .., dır. Son günkrde Naci Sadullah beher. kılos~ .21.0 kuruşa malolan j rülmüş ıki sene Yozgada sürgün seselerdeki tetk>klerine devam 
ıPrmiştir. kadar meşhur olan bir gazetede bu 300 kılo ıelatının 100 kilosunu En- edilmesine, bu gayrimeşru kiir te- etmektedir. 

Mesel&; Türlü tanın (Sezeram) * meşhur abbahm füanı naıarı dik- ver Batura, 50 kilosunu Samoel ı tnini tekerrür ettiği için de ceza - Vekil dün öğleden sonra Sü. 
,ehrinde (Şeyh İbrahim) isminde Haznti Mevlıini, en hakiki mi-lkatimiri celbetti. Hazret hep baş· Par<loya, 150 kilosunu da İbrahim sına yarısı kadar ilavesi!e üç sene merbanka gelerek bir müddet 
bir zatın sulbünden gelmiş ve son- n~e, tam bir (Türk asıludesi)- kaları namına lif ediyor. Etem !iıL~ratu\'arı müdürü Nezı • sürgcin, 750 lira para cezasına mah- me~gul olmuş, bilahare Veka • 
ıraları, yine Türkistanın (Yes>) dır. Ve, pederuun, pederinin pederi Nanemolla: hiye 720 ve 750 kuruştan satan hl>- kum edilmiştir. 1 ~te bağlı müesseselerin müdür· 
f"hrınde yerleşerek büyük lıir ta- ola& (Hatip oğullarından, Ahmet - Bu Nacinin yeni adeti değil· bi levazım taciri Raşid Sevilin mu- Raşid Sevildrn aldığı jelatinleri lede uzun bir görü~e yap -
rikat (pir) ve mUrşidi makamını Hatibi), meşhur alim ve imamlar- dir. dedi ve ilave etti: hakc·mesi dün asliye ikinci ceza sattığı kimselere fatura vermediği mıştır. Vekil alii!,adarlardan ip
Dıraz elmiş olnn (Ahmet y.,,.evi)· da11 (Sethas)li (At.dullah)ın keri- - Naci Sadullah hayır .ahibi- mahkemesi1'de netirelenm'~tir. sabit olan Samocl Paıdo da 25 lira lik tevzi işlerile diğer bazı me. 
ilin (Dazreli Ali) nc;linden olduğu I me1i (HaJ:se) Hatun ile izdivaç dir. Hem kendilerini müdafaa ed,.. Mı>hkernccc Raşid Sevilin jelôtini para cezasına mah\-Cm L'<l 'miş, üç selcler üzerinde izahat almıştır. 
iddia edilir. etmiş.. bu asil Türk kadınından 0 miyenler namına konuşur, hem de\ fazla fıatla satarak hak,ız ve gay- gün müddetle de dükl;fınının kapa Toplantıda \ali muavini Ah-

Ayn:i zamanda cedbeced (Hora- _ (Hazreti l\'Ievliınıi)nın pederim: çok sevdiği il~velik~e~ eksİk. ?1- , rimesru kar temin ettiği dinlenilen tılmasına karar verilmiştir. mcd Kınık da hazır bulunmuş 
an)lı ~an (Bacı Bektaşı Yeli) de, pederi olan (Hüseyin Hatibi) dün- maz. Bu hnsuuyetle~ının . t~sırıle - ve muiıleilf me>clclcr hakkın -

{Bazretı Ali) nin oğullarından yaya gelm.İf!ir. olacak bu sefer Refik Halıdı mü- Muse~' "ı muha. 1 Manı· fatura ı· nıa· :· ·~td.': Vek.lrien direktifler almış-
(hıam D"ıi>eyin)in siiliılesioe mal~ dafaaya kalkışıyor. y • 
iiJmiştir. Devrinin en büyük ilimleri sıra. 

t-ı (H sına girmiş olan (Hüseyin Hatibi} c" ı • • • l ı "' t k t l· 1 
"'} e, aueti Mevliina)nın nese. . "llalı ... ıa·h ır erın g e ç 1.ş1 1 a. 1 ~o .. ..ar l.· 1 ı A s· ~ er! a· gv e lıinden bah1ed~nlerin de, ayni :ıih- ıse (Eınetullah Sultan) ile izdivaç ,.., ~ -· 

ııiyrle kapılmış olmalan, çok mnh- etmiştir ki bu asil Türk kızı da, etsin!.. İ 1 ~eldir. (Harzem Hlikümıları Sultan Celi- Herkesin bir derdi vardır. Dert- M. Barı as v a ı ı ye . htıyacın buyuk bır 1 D t 
Bu yazılarımızın ha• tarafiann- led~i~)in_am<:8ı~desi "e (Hora•an siz kul olmaz ya! .. Sıeaktan, so- kk .. i • • b'}d• d" k k } b"}• a v e 

.a_ • E. mırı. , Alaeddın)ın kerimesidir. Bu gr' ılı.tan, parasızlıktan, tramvay. teşe Ur erını 1 JT l JSIDl arşı ana l ıyor 1 
-, (Sultanülllle-ma)dan bahseder- d bn arzetmiştik ki; menııkip.,ame- 12 "·açtan. da, (Hazreti l\levliina)- dan ... Velhasıl herkes bir şeyden Şehrimize gelmiş olan Filistin İngiltereye sipariş edilen ır.ani- ---<>---
lıer, Hazreti Mevlana'nın pederini nın pederı, (Sultaaill\ılema) dün- şilclyetçidir. musevi muhacirleri müdürü M. Bar faturalardan bir kısmı ~ehrinıi.:e · 325 ve 326 doğumlu 
•ancn ı.atmda, (Elıuhelrir)e rap- yaya gelmiştir. Nanemolla: las dün Vali ve Belediye Reisi Lut . gelmiştir. Bunlar \,irkaç güne ka- •hf t "' l tıederler. Ve validesini de, on be- Tarihin şalıadetile sabittir ki bu - Benim de şikayetim şu oto- fi Kırdan ziyaret ederek limanı -

1

1
dar gümrüklerckn g"':rilerek piya. 1 ıya erat çagrı ıyor 

fiaei bahnda R~sül.i Ehem Efen- aile, halis (Oğuz Türkleri)nden- büslerden, dedi ve sözlerini şöylıe mızdan transit olarak geçen muse- s:ıya Ç>kar!lacaktır. Diğer tar~f!an . Beyoğlu Yerli Askerlik Şube-
<flmizin kerimei mulıtl't'elllesi dir. Ilatti, (Sultaıı. Celiıleddin)in bitirdi: 1 vi muhacirlere gösterilen hüsnü 1 yeni teşkil edilen manifatura ~ir- $inden: 
(Hazreti Fatma)ya itti.sal ettirir- asıl islllll (Menkfıberti)dir. Bu iki - Ne saati, ne dakikaaı, ne yolu muame;eye teşekkür etmiştir. keti İngiltereye 500 bin liralık mrı- 1 - Ger~k askerlik yapsın ve 
ler. kelime eoıki tiirk~etl.e (Tanrı verdi) v~ ne d.e sür'ati belli olan bu ga. M. Barlas muse\'i muhacirler na \nifatura ;i.pariş etmi~tir. Bı.cnl~r da ı gerek herhangi bır stıbeplc askı;r. 

Fakat tarikatlere ait menakip ki- elemektir. np nakıl vasıtalarını Allah ıslah mına Kızılaya 1000 lira teberrü et..

1

3 - 4 ay zarfında gelmış olacakt:.r. !ık yapır.~s:rı, ı:ılım maksadıle 325 
••larmdak.i (!<ilsilename)lerin hiç etsin demekten başka çare yok. m.iştir. B:lfihar_e Ankara:vıı.. g.~a .. " Harpten evvelki normal zaman- ve 3~r, dc[u.:1:u:ar askere sevkedi-
Mri, ilmi kıymeti haiz değildir. (Daba var) 1\1. K. Filistin musevı muhacırlcrı mudu- larda memleketimi~ hariçten 17_ leceklerdır. · 
Hemen hepli de, asırlarca sonra, rü bir muharririmize şu beyanatta 18 il 1 lık ·r t ıthal 2 - Şubede toplanma günü 8/ 
•dka ve kizhe ihtimalleri olan ri- L( J bulunmuştur : . m yon ıra manı a ."r~ Nisan/Salı günüdür. 
nyetlerin eserleridir, ft':AHKEMELERDE ve POLiSTE c- Tür:;iyeden geçen musevile · ~dilmek:te ve bunların yuzae 60 ı 3 - 8/Nisan 941 de sevkedılecek 

Nitekim Hazreti Mevlinii'nın cin hud11dlarınız ve sularınız içine uerecesind!' de yerli istihsalat el- bu erata elbise verileccğindl'n el-
necli kerimi ve de-r;,rahı Mevlana· girdikten sonra gördükleri insani ı de edilmekte idi. Harbin dıOğurdu-1 biselerini almak üzere arzu eden-
nın en son postneşini, muhterem D •• d •• ht ı • aliı.ka ve muamele, kalplerimiz -lğu müşkülat seoobile hariçten ya- irin 5/Nisan, ve 7/Nisan günleri 
üstadımız (Velcd Çelebi Efendi) 

1 
un e uç mu e cır den hiç bir zaman silinmiyecck 1 pılan manifatura ithalatı azalıruş ~ubeye gelmeleri lazımdır. Bundan 

t B h
. 

1 
. . 

1 
h . a a una arşı ı ıstı ;sa- k . . ıb .. • ııaa.nedersem, 19~6 senesi llfay.., 

1

. minnet ve şükran hisleri bırakmış.. f k t b k dahil<lek' . .1 ' başka kendi vaziyetleri için bir 

ayı ... rtalanna t..sadüf eden tarih- t k • f d • ı d ır. u ıs erıml7 e mu acır mus<'- . .. . . . . ~ey sorma ıstıyrnlcr de ugun _ 
.. • Aııkarada intişar eden (Haki- e v 1 e ı ı• vilerin teeşkkürkrini i.bliığ için sa- bt mu.n~ ~ııktaroa artnııı ve ih- lerde şubeye gelmelidirler. 
..ıreti MiiliY") gazetesine yazdığı vın bay valiyi ziyaret eder('k şük· tıya<:ın ·buyuk bir kı.s~ıını karşılı.- 4 - Toplanma günü gelmiyen -
lolr makalede aynen şu sabrlan ya- - ranlarımızı bildirdim. Bu. akşam yacı>k sevıyeye gelmL~tır. ı !erin askl'rlik kanununun 90. mad-
lanık lı.akikati t•nvir etmitşir: 

8 
) An.karaya hareket ed,-rek sükran • desi mucibince ceza göreceltle -

[Bmm ailemiz minelkadim un ardan ikisi, kalabalıktan . ıarımızı büyüklerinize de bildire - Kü,..ü Ha ri. .4298· ('Sıddild n«l'ieb) olmak üzere şayi· 1 c~ğ'm.• T er!ef Sarıyer Askerlik Şubesinden: 
lir. Hele Arabistan , bizi hep böyle İstifade edere k savuştular ---- 1 - Şuberrizde mukayyed 325, tammıştır. Bu böyle olmakla bcra- Hal;c idaresi Mü:ınkalat Ve- Ü . , .. .. . 326 doğumlular 8/Nisan/941 Salı 
her, (Mahmut r..hi)den üst tarafı, Zindankapı<la çivi taciri Yalw batın muhakeme&~ıe dün başlan- k;iletine devrediliyor ff .. mversı.e ~ektoru Cemıl Bıl- ı günci talim maksadile sevkedile • 
lıir L.L-·, mn··cerredden ı'baret ol- Bebar İzmirden kilo.su 26 k.uruştan Hal:ç vapurları isletme idaresi - seı, aun akşam ı:nt.ıhanlar etra - ceklerinde.n .m. ezkı'.ır giln sabah s~at ,...,.., mış. tevkifine karar verilmış' tir. fında Maarıf V k 1 t l t 1 d ...ıda, .,dka ve kizbe ilıtimııli. var- çivi getirtmış, bu çıvılcri kil06u 34 -<r-- nin Münakale Vekaletin<' deno - 1 ' .. e a c ı e emas ar. a i 9 da Yenıkoyde Sarıyer Askerlik 
.. __ ] kuruştan yıne <'ivı taciri Ab<lulla- B" d ı · h "k d • · t tl k' b't bu unm..ık uzere Ankaraya gıtmış- Su besinde hazır bulunacaklardır ...... , t ıunması a" ın a.<ı e :ı er ı -,t" .. · · . 

Veled Çelebi Hazretleri bu bu- ha sa~tır Abdullah da bu çivi· Jr 0 { 0fUn Oto mistir. Neticede devredilme husu- ır. 2 - Gelmiyenler hakkında as -
-.ta en salahiyetle söz sahibi olan !eri fahiş fiyatla başka kılnS€lere 1 su~da kat'i karara geçilmiştir. * Macaristana evvelce yapılan kerlik kaırnntınun mahsus madde-
lılr zathr. Onun yukarıdaki ifade- satm'Ştır Her iki" de• yakalanarak 1 mobili bir seyyar Münakale Vekaleti de Haliç va- satışlardan bir parti pamuk ibra- si tatbik edilecektir. 
ııinde· adliyeye verılm<ıjler, dün As\ı~e purlarını Denizyolları idaresine ve- cına başlanmıştır. Bu pamuklara Kadıköy Asl<erl;k Şubesinden: 

[lf~hmut ~zi'den üst tarafı, ılkinci C.eza mahhmesinde muha-' $Üt ç Üye çarp t 1 r~rek onun bir şubesi halinde işle- mukabil Macaristandan sınai ma - Şubemi.'.'e mensup.325 :'e 32.~ do· 
bir aal>cri müceneddcn ibaret] kernelerıne başlann-~t:r Mahkeme 1 •cocklir. mulat celbedilecektir, ğumlu muslım ve gayrı muslım 

Deml'Sinde tarih bakımından bil- her ikisinin de tevkifler.ne karrır ----<>-·- Musiki aan'ıı.tkii.rları toplandı * Tramvaylarda yazlık sefer ta ihtivat erat •alim iç'n celp ve sev. 
:rtık bir ehemmiyet vardır. verm4, fakat, Yakoyla Abd~llah, Doktor' s Üt çüyü Şehrimiz Musiki San'atkiırlan rifesine ı.yın ortasına dogru b:ş - kolunacaklardır" . " 

r,.J,. mahkem:'1:n çıkarlarken k:uaba-
1 

t b" .• Cemiyeti Umumi Hey'eti dün Es • !anılacaktır. ..Bu ~oğumlar ıçın toplanma gu • 
,...... yüksek bir ilim ve irfana Iıktan ıstilade ederek kaçnı1'jlar• ~ 0 OmO lh e has fa- naf Cemiyetlerinin merkez bina • . . . nu 8 N .san 941 Salı saat 9 dur. 

malik olan bu zut, hiç şıipbesiz ki dır •• t .. d .. . Bu tarıfe ıle gecelerı her hatta Eratın •iizü geçen gün ve 3 aatte 
ecdadı kiranunın bütün •ils.ilena· . n 8 Ye 9 0 Uf U ·mda toplanmıştır. Harıçte çalı<an son seferler daha geç saatlere ka- b ~- h, . b 1 l * Küçük elektrik cep fenerleri- b , •k" 1 af - d 1 şu euc azır u unma arı. 
melerini, vakfiyelerini derin bir Doktcr Fethı Er<'anın otomobili. azı sana, ar arın esn cuz ana- dar alınacakttr T d ı ı 
dikkatle "Ö•dcn geçirmiştir. Ve on- ne 90, büyiıklerini 120 kurw;tan sa- T ks' d bird b n ve ehliyetnameleri bulunmama- İ . aşra ahu ~nan arın.derhal ~u-

" tan Hıri.;;to ve Manol adında iki ki- a · ım '" · en i.re önüne çıkan 1 . .. .... 1 .. C . t' * Şehir Tiyatrosu Komedi kı.s- lunduklan yerın askerlık şubesıne 
'- sonra bu kanaati hasıl ederek · •~ · A t 1 sı mese esı goruşu muş, emıye ın . şi adliyeye verilmi~er, Asliye lltin. seyyar su...,u pos o a çarparak Belediye .1 birlikte bir ko t 1 mının bulunduğu binadan nakle • müracaatları, bu ilan davetiye ye-
711kanda arzeltiğimiz satırlan t&•- cı· Cez:ı mahkeme,"ın· de m••hakeme- başından ehemmiyetli surette v. a· ı e n ro · ı · · k · ı · k·' d bit etmi.şür. ~ ~ yapması ve ehliyetsiz olanlar için ıd eceğıni yazmıştık. Bu münase - rıı:.e aım o a.cagı, mez ur gün e 

!erine baışlanm"jlır. Müddeiumumi ralam:ş, doktor yaralı:y·ı otomobili hir kurs açılması kararlaşmıştır betle dün Vali ve Belediye Reisi muracaat etmıyenler hakkında as. 
iddiasını yaparak fatura vermedik· 1 ne alarak hastaneye götürüp bı- 'Bel d" d t ft" b I d · Lütfi Kırdar Maksimbar ile Türk keri kanununun 90. maddesi tatbik 

e ıye e e tf ıı.~ ıı. ı d'l .. ·1· ı 
!eri için her ik.isınin cezalandırıl- rakınış, hadiseden zabıtayı da ha· sın· emasını gezı'p tetkik etmı'ştır' e ı eceıı-ı ı an o unur Belediye muamelatını tPftiş et - · d · · · masını istemiş, muhakeme, karara berdar etmiş, tahkikata başlan- k - 8 k' ilik b' "f tt' ı Daha bir iki sinema binası gezi- A alar As.kerlık Şnbesınden: 

,_ 'l1C uzere ış ır mu e ış . . . 325 326 d • l 'h · kanıııştır. m>ştır. .., , t ' d" h . . gele k t f lecek ve bılahare bır karar veri • , ogum u ı tıyat eratın 
Türk tehrinin en maruf ve meşhur * Şebat Semarya adında bır t(i. • .. cf e 1 b u7 şe ~~ı~e re e - lecektir. 8 Nisan 941 Salı günü celp ve sev-
(ludib)idir. Bundan dolayıdır ki tüncü, fiyatı beş lcuru.ş olan tüfek- Bısiklet çarpan ihtiyar öldü 

1 ~ ere a~ amış lil='· * vaı· .. Ah ed K k .1 ke tabi olduklarıooan mezkür gün 

Veled Çelebi Hazretlerinin, süli
lei muhteremelerine en sağlam bir 
lıilk olarak giisterd.ikleri (Malımut 
Kid) ulen (Key)lidir. Ve bıı eski 

keadisindea sonra gelen oğul ve 

1 

li makarayı 15 lmrw;tan satmış, ya- Rafail oğlu 90 yaşında Mişonıı :iJ<ten sonra iyileşip çrkmı~ dün ı ı·ı . d 
1 
muakvını dm z· mı d

1
• e saat 9 da nüfus cüzdanlarile bir -

tı.nnıan da (H t" ... 
11 

d ak d · ,., e Jan arma uman anı ıya tın lik b 
. . na a ıp o~ an) e- k.alanar . a !iyeye verilmiştir. As.. birkaç gün evvel bisi.klet çarpm11; 'a·bah birdenbire ölmüştür. Ceset l teftişlerde bulunmak üzere Yalo - te şu ~e hazır ~ulunm~arL 

llilmiftır, lıye !kıncı Ceza mahkemesinde şe- I Beyu~lu h8'Jtanesinde tedavi edil· Morga kaldmlm•<tır. , .t . 1 d' Balurkoy Askerlık Şubesınden: 
6 •• ...., ı ava gı mış er ır. ş b · d k dl · l" · u emız e ayı ı ıs am ve gay-

E D E B l R O M A N : f3'7 ----- -----
ÇOBAN YILDIZI 

------------------------- riislam 325 ve 326 doğumlu ihtiyat 

cevap verecek, oradaki mevcudi • 1 huk bir aydınlık dökülüyor, rüz - zozun, biranın, yiyecekleri pasta • eratın talim ve terbiye maksadile 
yetıni hangi bahane ile mazur gös- ı giırın uzaklara, dalga dalga saçıp nın, ikc diii:m peynirin parasını, kanunun 58 inci maddesine tevfi. 
terebilecekti? Kendilerinı takip et., süriıkledıği çalgı st>sleri, yakından gars0n bah~i~ine kadar edecekleri kan celp ve sevkedileceklerdir. 
'ııi hissedilirse!.. i canhıraş bir enin gibi kulak turna. rı:asrafı. santim santim tıesap ede- Toplanma günü olan 8.4.941 Salı 

~piou] 
Umumt tablo 

Y-t 
Prel. H. Şükrü Babalı 

1 lkbahar, Mih \'erci, Anıl• 
U Sakson veya bitaraf butiıD 

muharrir ve devlet adanıla
rının vukuat ile dolu olarak ge 1&
ceklerin.i viidett.i.kleri mevsiındi. 
Mu,,..,lini bir hıtabesinde güzel 
mevsimin yaklaştığını 'lie sükun ve 
ataletin harekete inkılip e<lcccğiııİ 
söylemişti. Hitler meşhur nutkun· 
da denizaltı ve hava ıuuharcbel.,. 
rinin önümüzdeki aylarda nıisJJ 
geçmemiş hir şiddet ikt.ı;:ıp cdcc"' 
ğini temin ehwşti. İngib ve Aın"' 
rka de\· let ricali de bu ahenge teın· 
po tutu)'orlarJı. Mister Çörçil ol· 
sun, Amerika hariciye.si olsun mu
auam darbeler, ·,ürpı lzlcrc inLısr 

lıalinde bulunyorlar. Hatla ;\i sıor 

Willkie bile bu ilkbahar ve JhZlll 

dünya mukadderatında kat'i rolün· 
den bahsediyordu. 

Askeri ve siyasi ilkbahar tabi•· 
tile takvimlerin gösterdiği muaY' 
yen bir gün ,·eya dakikada Lıu~lı· 
yacak değildir. Atlantik drn:zinO"' 
ki faaliyetlerin artması bu h:..·cke
tin mebdeinde bulundugumuzO 
gösterebildiği gibi Berlinin Jap<>n 
ataşemilıterinin rivayetine nazaran 
da ilkbahardan maksat Mayı. ayı• 
dır. Belki bu ifadede geçen on )\Ja· 
yısta Garp cephesindeki geııi~ ta· 
arruzların başlamış olmasının bir 
hatırası vardır. 

Mihvercilerin bu ilkbalıar ,·e ya· 
Zl sılıibları ellerinde sakit ve sa)..n 
geçırmelerini beklemek ruç de caı~ 
değildnc. Amerikanın yardımı a)·ıar 
geçtikçe emin bir surette kendini 
hi,settırmiye başlıyacaktır. B.oa· 
enaleyh altı, yedi ay sonra ha•• 
kuvvetleri muvazenesindeki Cer
men ağırlığı çolı. hafifliyecek v• 
belki de kalmıyacaktır. l\lüsavahll 
tahakkuku bile Almanyayı mü~ldil 
bir duruma sokabilir. B;,,aeualeyb 
siyasi, askeri her türlü çalışma ve 
didinmenin en hiid ve buhraıılı 
safhasında bulunuyoruz. İki taraf 
da bütün kiıdret ve kabiliyet.le ç•· 
lışınaktadır. Şimdiye kadar ~ ... ._ua· 
tın seyrine tiibi olaralo. havale cdi• 
len darbeleri karşılamakla meşgul 
ve binaenaleyh menfi diyebLlccrl;i• 
um bir politika takip eden BÜ) ulı 
Britanya artık Felemenk, l'iorv•S> 
Belçikada olduğu gibi sırf müd•· 
faada kalmakla ilı.tifa etmiyor. M
keri büyük bir gayret ı;ar!~lerrk 
Şimali Afrikayı daha doğrusu b~· 
tün Afrikayı İtalyan knvvetleriııi~ 
lıflk.imiyetinden kurtardı. Şlındi 
uğraştığı e;ki tabiri ile bak.iyyctiJS' 
süyuftur. Bunun yanında ve 1ıuıı• 
muvazi olarak Hariciye ?\azını ı~· 
ter Eden Sen Ceymiş sarayının nı~· 
safiri olmaktan ziyade seyyar bır 
vaziyettedir. Yakın Şarkta mutW 
sıl dolaşmaktadır. Kahire, Anka?": 
Aiııa, Kıbrıs cevelimgahıdır. ııatt• 
rivayetler doğrn ise Belgrada bıl• 
gitmiştir veya gidecektir. Uattü b~ 
merkezleri ziyareler kısa fa .ılalar 
la mükerreren yapılmıştır ve ) apıl• 
maktadır. Londra siyasetinin nııb• 
\'erini bu havaliniu te~l ettiğiıı• 
bundan daha büyük ve kırfi b•r 
delil olabilir mi? En müthiş bir 
harbin en çetin ve nazik sa[ha•·"' 
da Büyük Britanya Hariciye ı-•; 
ıırının iki aydan !azla bir mücicl' 
Payitahttan um kalabilmesi oıef' 
gul olduğu işlerin ciddiyet ,.e tır 
yati ehemmiyetine kentliliğinele~ 
bürhandır. Fillıalı.ib bu ıahJll"' 
Ye ııeyahatler l>oşa çakmamıı;. ~ 
W' ııeyahatleri Afrika :ıa!erleriıı1• 
&mili olduğu ıihi Balhn dolaf"" 
lan da Bel&ratta aki'ller uyaııdıt' 
mlfhr. UY'llf'lk ve intizarcı bir P" 
litika yerine canh ve gllnüu i~ 
!arma uyan bir siyaset takip ; 
meıri mütereddit, meşlı.Uk, müpb 

Yazan: Mahmut YESARi Riy.akar bir hürmetle . eğilerek: hyan bir g~rültü çıkarıyordu. rck ge!dikleri muhakkaktı. Sarfe- günü saat 9 da bu doğumluların 
yol go;teren garsonu takıp ederek . Cemil Kazım; bahçeye gırerken dilen paradan azami istifade ettik.. nüfus cüzdanlarile birlikte şube -

Sadiy~nin du~aklannd.akı ~apma,, ~eri hatırlatan gizli bir parıltı, bir l taş m.erdivenlerd:n çıktı. Kendi 
1 
geçirdiği tereddüde güldü. İnsan, !erine, kendilerini d~ inandırmak is de hazır bulunmaları. 

arzu ve doııtlaldarı bile ihya ~; 
l>ilir. Umumi çerçeve balrunın 
Londra Amerikayı hemen taına~ 
le yanına alabilmelde bu ilkııab_ .. 

JJ<,rakı telıessum, Cemıl Kazımın ~henk kalm~tı .Cemil Kazım; bu , kendıne; •Tesaduf edersem de ne 1 orada, iki adım ilerisinde oturan • tiyorbrnııs gibi fazla •en, taşkın 
dimağını_ bir ok gıbi delip, zerre ölü, metruk e~kazı,. ellerile eşeli· l .-h.e'?miyeti \'ar?. Be~ ins~n değil lfar'. güç .tanıyacaktı. H~rke.s ken - görünüyorlardı. Hepsi bir ağızdan, 
Rrre dagıtmıştı. ye eşelıye mazıyı dırılt:mek istıyor- •mıyım' Bcn'm gezmege, eglenme - d•51[e meşgul; kımse kıms"ye dik.. bağıra bajhra, ellerini, kollarını 

Niçin buraya gc~"dşti?. Madem. du. Sadıye.ı:•; çehresınden, ahlakı..!' ğe hakkım yok ~u? .. B.uraya •. mu- 1 kat elmıyo~du. Bu; .ııeş'eli neş'eli oyantarak kavga eder gibi konu_ 
ki ondan bir bc:.led ği, vele\' gü • na kadar degışen, did'k didik hırpa. ~al:.rnk ~nları gormek ıçtn mı ge - ı kon.uşan'. gulen, z~hıren. gamsız, şuyorlardı. 
lünç bile oWı, ktiçLl< bır ümidi yok lay~n ku_vvet, ned:n. bu mazi izle- .ın:r?• dıyordu. ncşesız ınsanlar k'm bılır, ne gizli Eve döndükleri zaman; giydik -
tu, 

0 
halde ne diye hı.raya ı:c..miş- ı rını lahrıp etmemıştı?. . ı Ba~çe, serbest adım atıla.mıy~ • fac•:ılard~ oynamış, oynatılmu; kuk !eri temiz kostümlerı ihtimamla SÜ 

ti? .. Onları'1. buraya gelecdticdni Karşı sahilde renk renk ışıklar cak kadar kalabalıktı. Cemıl Ka - lalardı. ~ürülerek, beze sarılıp dolaba a -
bildiği ıç n mi? yanıyor, kısa, seri tarrakalarla fi.. <un yollara taşan masaların ara • E!r:ıfına baktıkça hayreti, hüzne sılacak, botinler, evde fırça ile to -

E
- S d ,_ şekler havalanıvor dere ag"zından ,ından geçmek için pardesüoünün 'dönüyordu. Bir masa ötesindeki, zu alınıp silindikten sonra kahba 
gLr a ,ye, -uugun ona kolları - ' ete•·•e-in· to \ · d d kl d k l b 1 k Y h d' ·1 · · k nı açsa. ·Gel! Artuc mıiobbe<:.~n se- çık&n hır ~andalda tiz /bir sesle bir ·~k ·b. ı t bp uy.or,l ub a arın. a a a a ı a u ı aı esını uza tan konulac&k ve yarın tekrar, ütüsüz, 

. . , d d' , . , - mrhoş gazel söylüyordu. ~a'. . ır e cssum e, aşını eğip tanıyordu. Doktor parası venne - dizi çıkık pantalonlarını giyec<'k . 
nınun.• ese.) 1• Cem.! Kaztm, haş ıı•uı' dıleyerek güçlükle yürüyor - mek için, hastalıanen:n fukaraya !er, yakalı!( kirlenmesin diye kış, 
yetıe kaı;aca"tı' On'ar, oıomobıle cBelvü. deki bahre eg'lencesin - du t h · ıt· •· .. ı d b' k d 

1 
' · a sıs e ıgı gun er c, ır ço e - yaz bu bo .. unlarından çıkarmadık-

bine;!erken, gc 'P ge?'~~erin n-üs- den uzak durmak hiç doğru değil- Bahçenin, otele bitişık, kuytu bir falar gelmişlerdi.. babaları gayet !arı kotonperle taklidi ipek kan • 
tehıı bakışıarı, Ccmı. Kazıma, Sa.. di, oraya gitmek, ağrıyan yarayı köşesinde boş bir masa bulabilmış' - ze gi d' F k t 'k' k b' k t· k 1 d. . , . .. n n ı. a a ı ı ızmı ır ma • şı ıre at ı annı boyunlarına sa-
i~~e ti~· ~~akt~~any:a y:-ırumek büsbütün kanatmak istiyordu. ti. Pırıl pırıl yanan ışıklarile, Moda ğazada tezgiıktarlıkla çalıştırıyor, racaklar, evden getirdikleri kuru 
t ma ı ama gını an.atmış· Sandaldan, gazinonıın dar, tahta tarafından lıayali bir cennet gibi büyük oğlunu kendi yanına almış, !<öfte. sö~ş. zeytini ayakta yiye • 
ı.Nı· . b 

1 
. .• . iskelesine atlarken Cemil Kazım, görünen bahçe, içine, girilince bü. defterlerinı· tutturuyor, ku·· ru"k 0 ~ - k k · d ft 1 ğ , ad _ , _ re , a ın e er erın üzerine e i-

·'n çgınzleuindraya ge mdıştı ... S .ıye- kı.sa bir tereddüt geçirdi: cYa on. tün parlaklığını kaybedivernı.iştL luna tüccar katibliği ettirivordu. \ip rakamlarla penrelP-ceklerd.L 
.., u r e se.sın e· esk. gu· lar te adüf' --'-- • On! L · ' ...,-• • ı n • a s -..sem.• ara ne üküslerin tozlu camlarından do- Onların bu aece; içecekleri ııa - (Devamı var) 

Bir otobüs bir çocuiu 
öldürdü 

Eyüpte oturan Hasen adıııda do
kuz yaşında bir çccuğa şoför İsına
ilin idaresindeki 3~ numaralı ofx>. 
büs çarpmış. yaralarmıştır. Şişli Ço_ 
cuk hastanesine kaldırılan Hasan 
dün hastanede ölmüş, adliye dok
toru Enver Karan cesedin Morga 
kaldırılmasına lüzum göstennif, 

r;; v-9ka 1 :.lnmıştıır. 

Evlenme 
Dona muhasebe şefi Galip Bu· 

mln'in kızı Bayan Enise Bumin ile 
merhum Yarbay Hilmi Enı:ln'in 
oğlu Sabahattin Engin'in diiğiinl~ 
rl dün gece Tokatlıyan salonların
da yapılmıştır. Genç eotlilere aaa· 
detler dilerlıı. 

için en kuvvetli b&n temin etli"" 

sayılabilir. dır· 
Almanya da bot durmaıruıkl• 

O da lehine olan ihtimall<>ri ç~ 
ğaltmakla meŞ&llldür. Anıeril<•~ 
karp Japonyayı tutmıya çalışnı• _. 

ye•· 
tadır. l\lalsooka'nıo sırf boş 1,. 
uzun bir •cfer ihtiyar eder~ tf 
pon an'anelerine rağmen bu ~."...ı 
günlerinde Avrupaya geld1I'. 
farzetmemelidir. Moskova, peri; 
Roma görüşmeleri Ü~iizlii fa <f• 

takviye veya tesvi ve yahut s~bl 
yet - Japon ihtilô.flarını hal ~ •• 
neticeler verebilir, Böylelıklc. 11<'1 ponyıı Uzak Şarkta daha tchd

1 
I<" 

bir durum takmmnk inıUnın1 

zanabilir, ltt' 
Balkanlarda Bulgaristan& yerff il 

1·a ıı • 
tikten sonra Belgratta mu ) 

(De\'Bmı 3 üncü sayfada 
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Yugoslavyaya Aıırlkı, ffllJlltD Maçek başvekil 
kar ş 1 tehdit dıaiz ıtaıeslıi uı- w*ili i:'ı::-ı!rt'1-=·~-

tibi ~ç'in f'aptıklan ..lııııDfe-

art 1 yor rl a 1 m asını istedi ,__ ~a bildirilmiştir. 
,._ ......_._ l · . I , ) Beı,.t, a (A.A.) - Hav. • Te-
_.. -·- ıaa a; it 1 •dl7al: 

_.ı e;e ltir t w ._., lııir...... Atate, babnlan al- YuııaıWıv bbineai dün~ ilk 
..... -at 'l'e Wr ., a taı.-
... l b * ......... ..ı.t- yan yapurlan autlerinde e!An içtima halindeydi. 

L ~d· • k .Pelı: yahrııd.a, 211 ~ 18311 -ta-
.... •U...

1
apla 

41 
IQa ite.. iMi lSeatDe anpn1:f rMı1.i s- • Hırvırt vatand--1·--

J..a .pıiyaı Y ' lw ile Tir- VqingtGn 3 (A.A.) - Ameri.Jca. bütün Y~ıoslav partileri~'";'. 
lıi7'I bb t*•· Y-a·w-ıla, ltir hftkılmeti, tayfaları tıırabnclan ba- dan kabulünü ifade eden rermf bir 
ı..w. M - lnduaılaiu •• tırılan İtalyan vapurlan had~i
lıakkNı 41eiihe WJe, .lııcllia Uft 11e kanpıış olduğundan dolayı İ . 
..• -. __..._ - .. _, __ hikDa 

• _. ....... n - talyanın Amerika deniz ala§esini 
elAa ı..ıatae, ı.er ••an, y.,... derhal ger! almasını istemiştir. 
•izt a ..._ pbnlollir. O hahle, Rei$icümbur Ruzvelt'in emirleri 
•ha.,. ıp.. Bö7i1k Harpte Selıi- üzerine hareket eden hariciye na· 
aite plranı.nk ~eMa7aya 7er. zırı Hull bugün İtalyan büyük el
latea ,,. _. .ütifa)q 11111n1blıa• çisine bir nota vermiştir. •=11• _..... 4evletl« ınsııu· Bu notada Amiral Lais'in Va • 
_.om-. cepıae.iai yaraıı lıir dii§. fingtondaki İtalyan büyük elçiliği 
- __. L'.114, bu ılefa da, ylue deniz ataşesi sıfatile bulunmasının 

beyanname n"§fi bekl.enzyor. 

UÇLU PAKTA HÜRMET 
EDİLECEK, F.AXAT .. 

Belgırat, 3 (A.A.) - Hava • Te
ll!II!Ondiyal. 

Yugoslav hükuır Lııe 1nemup 
yübek bir şa!ı~i; d •Havas • Tele
mondiy&hin mubabiriııe ııu .beya
natta 'buluıımuştur: 

•- ÜÇiUlü PıJcta evvelki hüku
met tarafından konulma§ imzaya 
btiırmtıt et.ıniye hazırız. 

IIDAll 

ırakta ~UkOmat 
darbesi tııabbUsD 
Bazı generaller hüku
meti devirmeğe kalktı 

Batcfad 3 (A..A.) - Taba pap. 
EDıaşimi kabineyi teflı:ile muvaf -
fak alıwnamqtır. 

Ban ıez-aller bir tnıkiJmet clar 
besine t"ft!bbüs etınifledir, Bu 
bapta taırsilat yoktur. Irak kral 
na.ı.bi &ğd.ııttan ayrılarak B»ra
ya ptnı.iştir . 

YuJoslavya 
(B~ tarafı 1 lnd •:rfMa) 

.,.a t• • lıuekete pçmesi. ı!bi, Amerika bükUmetince anu edil -
a ...,WreJi. iııale ~ icap eder. , mediği bildirilmekte ve İtalya hü
Dalııa U.. lıir lfatle ile, A)maeya, Jı::Wnetlnden amirali derhal Ameri. 
'.l'•aa ' t em ilaMle ltir İnci1iz ta- kadan alması istenilmektedir, 
una - olarak kvll•nd•wm• 

Eden'in ııeı.,ad'da bulunmadıjı hak
kında Avala ajansının Yerd.ili tekzibe 
bu nevlden daha evvel neşredl\ınij tek
zi.plere- verilen kıymıettn daha fazla bir 
k.ıynıt aıfedilmiyor. lnıiliı. hariciye na
urınm yeni Yugoslav hüklı.melile doğ· 
rudan doln:ıya tema5ta bulunduğu aıi
kl.dır. 

Almanya gıda maddeleri temin ALKANYA m:LGRADA ELCİ 
etmiye Sovyet Rusyadan ve Bul- Gı,ND!ili.MIYOR 

t dW• le'-·k Wer. Baaaa için 
t1e, Y~ .Wııiu ıibl Yu
•Mb• lı:arp lılr shlir aarnm 
,.. ........ JÜa1 "" ....... lıiç lünın 
.. 1 • .hal7ama pçea BirincL 
• 1 ı 'o ıaptstı tilti tlç .at mllh
lıldl 1t1r Utimatamı. ukert ltir ta
..._ ) ı' ee• wwafıtk elar. İt· 
le 15 Mut akpm 'l'llllQ.t .. _. 
..... lıü. 

* 

Bütün tedris 
m Ü es seseleri 

gariçtan<ian giln<ler.Jen ticari <:§· Belgrad, 3 (A.A.) - Belgrad'da kal-
yanın AI.manyaya nakli için demir- ıruş olan elli karlar Alman, Yugo.Ja\' hil

kürnct merkezini derhal tc:rk etınt>k i<;m 
~llarpnızdan istifade olunm.asıııa bu ıı.abab Etrliıı'den talimat nlmı~tır. 
müsaade etmiye hazırız. Fakat bun Yugoslavyadaki Alman elçilig;nde ~·al-
.., __ fa~ı-•m yAn=n&"'"' nız maslaba'"''·•-ile a•---i!it..r kala-

(Bq taufı 1 inei H:VfaÜ) ........ ....-- •- caktır. ...~ _,,...,, 
ta okulların sözlü imtihanları hem Berlindıeki elçimiz Andriç nolrtai İTALYANLAR ANLAŞMAYA 
lise clevı..t olgunluk imtihanları nazarımızı Almanya hiiılllmıet.ine TARAFTAR 
bltmif bulmuıcaktır . açıKça 'bildirmiye memur edilmit- Berlin, 3 (A.A.) - Bir lıllJltıal mıma-

R -Ö""""men o'-·"·--·-~ __ tir. blrZabildlrl7or: 
" ,..~. ..u.uou.ııw -~ - vahire ratmn bir auretl hal bulun. 

DJI. 9ÖZIÜ imtihanları da 25 Nisan ve Si)wtiınh Hımtl.!r ve Slaftn- masının imkln dahilinde oldutu zanne-
10 Mayıs tarihleri arumda yapı • ler tarafuıdan da tamamiyle tuvip dilmekledir. Bilbassa llaJyanlar anıa,_ 
lw:atbı. edilmek.tıedlr. lllllJ'& taraftardırlr . 

......, • - l'I Mmt ...... ..... e - Meslek okullarında llOl1 ııı.. BULGARLAR BEDBİ.N 
P'lltta ,........ Hk6nıet WtMsl .......... _,__ D1htüMET DARBESİ Rom, 3 (A.A.) - D. N. B. 
9eM 1w. rz lbrt alıalu ,.-.rı.. nıf im•.....u.ıarwa 17 Nisanda baş • SlefanJ ajansının Sofya,dan öğrendiği 
lla.kl ,_JM YUi7et, lrir sllı..lrbam mnacu ve 15 Mayısta son verile - NASIL OLDU ne göre Bulgıır s!ya,ı mahfllleri Yugos-

Mrılenhl cektir. ~ sınıflarda bir tara:f • Belgrad 3 (A.A.) _ Yugoslavya· lav - Mihver münasebetlerinin son de· 
MiaeiS 1 1 ••t ıı1ti • tan tedrisata ..__ olunacak ve recoı nazik bir aa!haya gird.igı fikrinde-- ,,. · n.ıe ~ .... Yabus ıle- vcva:uı daki son hükıimet darbesinin ne d. 1 
ov • ..., ~- • _.., it t lan t--'-ıt ır er. 
~ 187 Almaılyanıa emelle- aynı zama ... a auaa not =u suretle cereyan etmiş olduğu hak- SclA!ılyettar makamlar tarafından da 
il. .Wa. Çhka Alwanya ~ edilerek 15 Mayısta dersler bitiri •

1 
kında şu tafsilat öğrenilıniştir; teyit edUn1lş bulunan haberler dolayı-

_ .. __ "lk lıttektir. Hükfun t darbe . tek dd- olyle Yugoslavyanın lngiltere, Yunanis-
~ Wfi&IBol ,_...... 1 7 _ Biitiin yükııek lrullard da e sıne a um~ itan ve ~~···ka safında yer aldığı z.an. 
ıü~l<tcm ıdmaa:; e, eski mnelle- • 0 8 ı den gece yapılacak olan hareketın 'aedllmektedir. 
ııbd • t Mınk ettiımek lçha, tek- her tiirlil bntihanlann 15 Mayaı teferrüatını tesbit etmek maksadi- Ti ·" MUHABİRİNE Görm 
nr ifa ı..,.ıa-k, IUna pWiğiııl 1941 tanlıine Jı:a?ar bltlr-.m-ı içtıı le yükııek rütbeli Yugoslav su.bay- Londra, 3 (A.A.) - Times go""t""!-
-•-..&. Y·'-- ...ı.etba ,,_.,...,.esi ~len tedbırler •lınmı§tır. !arından mürekke bir gru gene. nın. Beloırad muhabiri Yug !o ")adak! .........._ --, • -••r- . ,. . P . P . vazıyet hakkında şunları yaz1naktUJr: 
tberiae takip Meceii yelu deiit- • ral Sımovlç ın nyaıı<:tınde harbıye Yugoslvya ile Almanya arasındkl mU-
tlrmek na ı+u ıla uladı. Bel- lngıJtere nezaret.inde içtima etm!ştir. Bu es· nascbeUerln buhranlı b;r oafhaya gir-
patta oWuiu lı.aclar Berllade ft nada bir taraftan bütün resmi da- mesinin yaklaştığı Rşik,ırdır. 
a. a,. tla biiyftk tesir yapmış e- (Bap 1 lad •yhtla) ireler işgal edilirken diğer taraf • Yeni Yugo•lav hükümeti hariri siya. 

lJnttıed U-- bu haberl tam · .. ' . . Mine dair hi('bir bey~natta bulıınm~mış 
ı.. uı ' et ılad • hı ilk pfbn-1 '•---. am • tan kabıne azasının tevkıfıne baş- tır. Yarı resmi b<>vonatıanlan anla•ı•dı-
biı ~ _., Ahaanya b· hyııralı: Yunan - Yugoslav budu - lanmıştır. Kabine azalarının tevki- tına göre Yuııosl~vya bütün komşulan 
...., nrtlJ. Bu bnrın, Y~v- du:nda llOD haftalarda talışid olu • fi işi biter bitmez gecenin çok i • ile lmkftn dahilinde dostluk müni!Sebet.
,.. .ı. tlahII ~ lbeft, BaDuuı- nan İngiliz ordusunun 130.000 ilA lerlemiş olmasına rağmen, general !eri idame ~tm": c taraftardır. •-- ... ...._ -·!~~ --ı-. :aooooo oMiugun· u bildirmelı:ıed.ir s· . kral d k. . ALMA.~ IDDIALAllN''I. ALMANLA ,... _ acıçamr:t. _ ...... ..._. e- • ımovıç, ı uyan ırma ıçın sa- RIN CEV/IBI 

---- ...... • ...... :r-k· l!DEN VE DİLL raya gitmiştir. Saray müstahdemi- Blcrad, (A.A.) _Avala ajansından: 
tar Jl:m tadıil pldl pıyle ,,.. Atlna 1 (A.A.) -D. N. B: Yunm nl böyle geç bir saatte kralı uyan. I Celje'dekl Alman ekalliyellnln şefi a-
ra i.,t. ..LılııiJh; miyt!tiıı kapla- kralı, İngiliz hariciye nazın Eden dıramıyacaklannı söylemişlerse de vukat walter Reıbel, hug!iu radyo·Ja a
- .-., • ,...... 1 iuı<hn m ile İngiliz genelkurmay başkanı ge general Simoviç tecellü<l göstere _ ~ıdok• beyar:atta bulurınmştu ' ı 
"•• «r , , L--'- .__ ~•-- L.o~ nerıı1 DilPI -ı.ıen kabul ..t-ı. • rek f;'-'nde :ısrar etmiştir Bunun 2 Nisan tarihinde Gratz'dakl Alman ... -. ·- • - _. _. _ • ..., _.. ı-~ ~-... . ....-ı · rady "'OStnsı guya Celje'den koı;on mül-
wwwabır. Abaya, Y~ tir. üzerine uyandınlaa kral bir kaç teeııe n ifadesine atfen birçok hab<-rl•r 
ba h rle'at .._ BaDraıt!•"" &erlin 3 (A.A.) - Bir b1Bl8f mu ıfa.•,;ı..a sonra general Sirnoviç'e ne dm~tir. Bu haberlerin kôffe,inin 
.. • t!Jl ıafmı iner .ıprı.tmu lıablr bildiriyor: mül!lı:l. olmuştur. General Simoviç sadece uydurma oldul!unu ve hırkika~ 
_ !!.._ __ a--:_ ..__ .. ~-"' s.IAhiyettar mahfiller, emin Al- k l ··ı·k· ki lı:t . M te,afük etme<!!ğinl beyan ederim. Gra'2 
,... .u.--. - 1 -.,. __,.~ . ra a mu a 1 0 uı .an sonr~. c .. a dnk:i Alman sP.Iahıiyattar makam!arı nM- · 
... % ıl •aı•i leılr. ip Ahnım- man ll~ndan ~an ına- Jeste Bu andan itıbaren bır hu - dindo tesrbbü to bulunanık b ı h'!:ı->r
pyı lıuelıete MJidte wvL•= Ubnata ıırtinaden Eden ın fllhakl - kümdarın haiz olduğu bütün sa - Jeti res~n tezib etmelerini rica ettim. 
•• •• 1 bld ... ..... ita Belgreda gitmiş olduğunu hem llbiyetlerle Yugoslavyanın kralı - YUGOSLAVYADAN HiCRET DEVAM 

Afrikada 
( .. tanlı 1 ilKi sayffta) 

u ..ıııeı- e.ır ald.ıl<. Dört top "" bir· 
çok mitnlyöz ljtiMın ett.l!ı:. 

Kahire 3 (A.A.) - Ort8fU'k İn
gill2 tebliği: 

Llbyada, ileri lut'abrımız, Ace a 

dabla'nın f!ımalinıleki meniler Ü -
zerine geri çekllıniflerdir. Bu ha
reketi, düpnan moCörlü .im• ..etleri 
takip etmiştir. 

Eritrede, büyülı: miktarda erir a. 
lmmıştır. Bir çok düşman ukeri 
de sanlını• ve yakalanmıştır. Bü
yük miktarda top ve diğer haıp 
malzemesi iğtinam edilmiştir. 
Habeşıstanda ileri kıt'alarımız, 

Adis - Alıaba'ya 290 kilometre me. 
safedc demiryolu üzerinde Mies -
o'vu işgal etmiştir. 
Kahire 3 (A.A.) - Timeıı :ızıuha. 

biri bildirivoro 
İngiliz k;t'alarının yağmur mev

siminden evvel Adis - Ababa'ya 
ve Mu•avvaya gireceklerinde şüp
he edilmemektedir, 

Londra 3 (A.A.) - İtalyanlar 
Orta,ark harp sahnelerinde Mart 
ayı zarfında 178 tayyare kaybet -
mişlerdir. 

----0-----

TELEK/ 

•-lllSAll-- -
Alman kıtaah lngilterP 

(Baf ..... 1 Ülri H,W.) ( .... tarafı 1 i~' 
üıt1Mf ı;ıt;--•p. y_..ı.,,. luıllınmıakta tamamile hal<.lı bul 

. '··d•) 

ta ft bu ıuceıJe bare&et e<Jc>rtı:m. 
~ ....... 11:19sı Gtım· lı:aı>unl ve k.,.n bır lat?.d• "' ....... 
lni(la Baridye Nnırbima Jçınaktadır. 
_.._,ı__..._ .. _ .......... ._._ 
•~--~-,.--- ----- .D.onomilt Harp Nezaret:, 
tMir. MaHim oWutu here 1Ma 7<1Dunda, bundan 80Ilra, Amiral 
at Yq•llıyYuıa tlptt Paktı ıan·a cevap vererek t<>Yle deınektıod" 
bnn etmesi llzerine istifa et. Fran.ıanın ırılulmaaı neticesinde-"' 
-•~ LAL.A.....et .. _ _.__, "-•.:- lefitler cem'an 260 bin kadar ıaol 
__,, •-- ,._...,,.. ---~ bacminde .İnsiliz ve mııttefık ticar<' 
istif- ssi abmı ve pmıli- ınlsirıden oııahrwn kalon:;l.ııd>r SU 
lik Moıılıen Elçiliiiııde lı.al· ınllenlen tılr Jwmı, L""bırl• Fı·wıs>I 
m••ı Jtlnmlu .-Vlmüıtü. Ya- k.imiyeti altına ıeçmı,ftir "e ]lale.ı li 

sız b8J'raiı altında \leh) tn•sabınB 
aosl•v ı.çi Ye siflsl partiııİlala ret yapmnlctadır Hat•a l,~r.ı alll"d 
ttlddir, hnmıyan Frnrı.<ayu gelen gıdn 
Diğer taraftaa YuıMlavya· !erinin ekser uun hemen derhal 

JllD askeri hazırhlı.lan uınllJlli man tarafından ınusadere edild"liC 
bir !'l'cferberlik ma•zarasmı al- teren geniş delilJer vard:r. 
mı• bul..-.l<taclır. Hattıi bu· İngiliz. 'e mutle'ık v•purıarının 

::ı Vıimlı olarak Fr~nsızlıı.r t...rnf1nd30 
cün yann resmen aeferberlik tutulmasına nl.ukH.lJ('•'!l bı •. isil o 
ilin olunacağı haber veril- Frans12 gemilerin• kendi rVistıı 
aıelı.ttdir. Bu ihtiyat tedbirle- koymakta tamamlle haklı t>.ı!unu1 
.riui haklı ıörmek lazımdır. Frıınsızların b11 gerruler ı ıare~• 

Çünkü Alman motörlü kıt'ala- :U1:::ı:n':::ıı~::rıt~~eke;!~:ta sır 
rınm Mataristana girdikleri de Mihver menfaatlerinde •-·'"_..., 
ve Yugoslav huılucluııda talışit !arını blliyol"l11' 
edildiklerine ılair haberler İıı«il!.ı ba!ıriyesı, teorinievveld 
'Yardır.• cem'an 100.000 tonllatod<ın fazla 

ÜSKtlP tlzERfNDE de Vkhy hilkümetı vapu;-u m 
etmiştir. Bu vapurların ekserisi 

MEÇHUL TAYYARELER 1erlmiıe ılrmiş buluomaktadır. 
Belgrat, 3 (A.A.) - A-lilliye

ft.ANSJZ NOT ABI HEl'lfll ti meçhul üç tayyare dün saat LONDaAYA VAIUJ.ADI 
11.30 da Cenubi Sırbhtauılıaki 

(Baş tnrafı 1 inci savfsda) Üsküp bavn meydanı üzeriıı- Londra, 8 (A.A.) - İyı h•~~.ı 
__ , m•htillere nazaran çı.kan aou t>BJP" 

mışsa da bu teşebbüsler muvaffak de uçmuştur. Yug .... avya ha- cliseden dolayı Vichy bükümettn!O 
olmamıştır. Haber, çok derin bir va defi bataryaları derhal ateş ıingt<ın vasılasile Loııura hüıdl 
tesir hasıl etmiştir. açmış ve alert verilml§tir. ıöııdenıı!ş bulunduğunu ilan etlil 

B d -+- 3 (A.A.) Ofi Ot Tayyareler me.;hul bir istika- tnto notası henüz Londraya ge 
u apeş..., - : op. lir. Buna intizaren Amerika ve 

· t' · d M b kil" k t mette usakla•mıtlıırdır. -n,oJ"'I sı ne ıcesın e acar aşv<> ı on • arasında l§gal edilmem~ ~ 
Teleki'nin intihar etmiş olduğu • ,,_,,..,,,.., __ ...,,,....._ ..... _____ ,..... babrl ticareti baklı:mda ittihaz 
nun tceyyüd ettiği resmen bildiri!- olarak muharebeye iştirak etmiş - vazlyet bakkmda lemaslar devaJI' 
mektedir. tir. Maearistanda az devam eden mekted!r. 
Budapeı;te 3 (A.A.) - Dahiliye komünist rejimi esnasında İsviçre. 

nazırının riyasetinde toplanan bir de ve Viyanada oturmu"tur. Sze • 
nazırlar hey'eti içtimaını mütea • get'in mukabil ibtilil hilkfunetln -
kip, hükumet istifa etmiştir. de hariciye nazırlığı yapmıştır. 

TELEKİ KİMDİR? 1llW senesinde tekrar hariciye 
Budant-<te 3 (A.A.) - Müteveffa nazın olan kont Telek! bir müd • 

ba•vPkil kont Teleki 1879 senesin.. det sonra başvekil olmuş fakat 
de Katolik bır aileden doğmuş ve 1921 de istifa etmi§tir. 1938 de ma.. 
Frerlcr mektebinde okuduktan son arif nazın ve 1939 da Bela İmre -
ra Budape•te üniversitesinde hu • di'nin yerine başvekil olmuştur. 
k•ı'<, coğrafya ve sosyoloji tahsili HORTY ELÇİMİZİ KABUL E'ITİ 
yar-mıstır. ' Bu<lapeşte 3 (A.A.) - Türkiye 

Bütün A vrupay:ı tanıyan müte - elçisi Ruşen Eşref Ü naydın Ma -
veffa 1905 yılında meb'us intihap car naibi amiral Horty tarafından 
edilmiş, 1914/1918 harbinde subay kabul edilmiştir. 

....JJ~ , _,. 
_,,:;,;,,-,~ 

Tlmes ı~teai bu sabahld halı-. .. 
leainde tn.llterenin abluka 
ınüda!aa etmektedir. Tlmes e 
de bu acı Jıadiaenin abluka 
tebdil ettiremqeceilinl lasril> 
tedir 

Manilya, 3 (A.A.) - Ameri!<all 
zılhaçının serbest Fransız ının 

daki ı;ocuklara ;rardımını !ıAmil --· vapuru bu sabah Marsilyaya 

Sahibi: .E. İ Z Z E T, Net' . 
Direlı.Uiril: Cevdet Karabilİ' 
Blllı1dıiı 7er: .SOn TeıırJ" 

Matbusı 

İMaısİNİ BİUI is 9Aıttc"5111 

~MiYELI H&5AP I> * diin ptt lıem de bu sabahki mü - SUUZ• demiştir. EDİYOR 
l&katlarda bana temin etmişlerdir. l'lume, 3 (A.A.) - (Slefani) 1~ iŞ BANKASI 

l'I x I' """ - ...... _ _ Tsvetkovic'i yüzbaşı Rakoteviç Yııro.lavya'dan gelen italy•n t•baası r . 
•-T- - Resmf mahfillerin rivayetine göre 

fmda, llm•aya ite ev,,.JA aialr tevkif etmiştir. Yüzbaşı Rakoteviç akını devam etmektedir. Dün de bırçok ı · 
laarbl ile bafl.aılı. J>iier tanftaıı ~-.. ~ırbu. •hah Atinaya avdet et - ayni gec2 Tsvetkoviçi uyandırarak Alman gelmiş v: bunlar derh ı Alman. 1 Küçük tESarruf 

.::";;;;;ı;-;,;;;;';.,....,...,...,,.,......,,,,...,_...,,...,...,, d h I k d. . . tak" t . I e ya'ya mule,·«cıhen seyahatlenne de ; h I 
da Juıırlıe h•nduıyer. Son Jaalıer- ~ Pr a P,Jt ısını ıp e mesm m IVlm etmislerdır. 1 esap arı 
ler, ~ y..,.ıaYJayı teh· prktau g9n<lerilir. Y.....,.lavya, retmiştir. Pijama ile yüzbaşının BARDOSSY BAŞVEKİL OLDU ı 
<fitle, aba-• harben yola ptir- ba tebılit karşıııtnda yıllına ne üi, ~arşı.sında duran Tuv_et~ov'.~ böyle Bu<lapeşte 3 (A.A.) _ Kral Na • 1 J 94 J k ramiye planı 
aek ..... ....au.•n1 ................. y........_ y•lmaua, ordu hıırelı.ele -...r:, hal. " emır vermek salahıyetıni ne - ib" A . al H rth b . . 

1

1 l -· -.... -.- •-r .. . ı mır o y arıcıye nazın KEŞ DELER . • Şubat, 2 Mqıı, .. _ .. _L, .L_,.,_...,_ uıı.--8 vıuı'·- L-tt• belk" Ma~·-larla reden aldı~nı sorunca, yuzbaşı Ra . . . . 
•ı--..... __..,,_.,, •• ...-, ,.. • 1 

·-- k •~..ı~ t b k k Bardossy'yi başvekıl tayin etmiş - 1 ı Agustos, 3 lıcıncı!.efrın Alman elalliyetbıe feaa muamele BuJırarlar ola laarelı.ete i•tirak et o~ • ..,, a ancasını çe ere emre . 
eılilılltı yolunıla ıfttikçe utan id- drllir. ... • itaat etmesini söylemiştir. tir. Şimdılik kabinede hi çbir de • , tarlblerınde ~apılır .. 
•Wu ve bttcumlu ~- Alıswıyuam Ballı.anlara ait pli- SPL1T T~ EDİLDİ ğişiklik yapılmıyacağı zannedil • · I l!Ml İkrıunıyelerı 
p ve 1Alo1stam tatbik edil• -- mm tatllik için, icap ederse, harbi ml•ktedir. 1 adet 2000 Llrllık = 2000~ Lira 
ilin Yqlllllavyaya ıla tatJKlı: eılil· de ır&e aldıracağına hükmetmek Belgrat, 3 ( • ..A.) - Dalınaçya BELGRAT ECNEBİ M0DAHALE 3 .. 1000 m = 3000- • 

.et lııtenilcliifni ıörteriyor. Teh· daha ıloiru, daha bametkiraue sahillerinde oturan 1103 İtalyan, SİNİ DAVET EDİYORMUŞ 2 " 750 " = 1500
- " 

- - lııa+lin<e bclar çıbnlacak ıılıır. Çünkü Yulı.anıla bahsettiği- hiilrumetlerinin emri üzerine Spliti Berlin 3 (A.A.) - Yarı resmi bir : :: ; 5°0° ~· ;=;: ;: 
,,. ba anıla ubri bımrlıkhır• da nala preıtl:I mesele.ine, Babql.atan tabliye etmişlerdir. İtalyanlar ken. teblil!de deniliyor !ti : :ış " 100 .. = 3500_ ,. 
denm eılileffktlr. Avrupada işslı. teferhıin lıitmek üzere olduğuuu Yuııosıavya hükumeti, milletin "° N 60 n = 4000- n 

blu Alman onlaııuaılan, Balkan· ve oradaki İngiliz kııvvetleriuin bir dilerini almak için gelen iki vapu- ihtl8lci temayüllerini ve taassubu- 300 • :ıo u = 6000.- .. 
lua üba lttlytlk lmnetler ayni•· ay llOllra, serbest kalacağını ıla ili· ra binmi.şlerdir. İtalyanlardan bi.r nu mütemadiyen arttıran her türlü l~-===-==----"-=--==-""'-" 
itilir. Onlar, kısmen Alnın - Yu· ve etmek lazımdır. ÇQğu Dalmaçyadan aynJrnayı red- tethiş ve ta•kınlıklardan rıkan buh 
..,.ı.vya ha.ıl1111wna, 1ıı-en Bul· Abidin DA VER delmiştir. ranı teskin için hiçbir şey yapmı -

----1.kd·-m Zabrta Romanı: t4 --------·"'"" ' marnak için kapıyı vurarak çıkıp seyrediyormuş g>Öi büyümüştü. Bir 
heykel gibi hareketsiz duruyordu. 
Mihri.ban hanımın eli omuzuna do

kununca flddetle sıçradı: YEŞiL GÖZLER 
odasına gitti. Mihriban hanım ar -
kasından bakarak: 

- Bu lı:ız aklım bozdu galiba! 

Dedi. Refik de: 
NtJdetl-ı 11. Faülrm - Bize lazım olan <la bu! 

Diye cevap verdi. 

- Sen misin? Ne var? Ne isti -
yorsun? 

Refik hu eür'ete hayret elınek -
Rn kendini alamadı: 

- Evet. .• Söylemeğe lüzum gör
meıniştiın. 

- Bu hayvan yetiştirmek me -
ııelesi doğru mu? 

Mihriban hanım derhal atıldı: 
- Bunu nereden öğrendim? 
- Bugün Zehra hamına ııAra -

aıqtmı, o ıoöy ledi ... 
- Yine mı? 
Ve bala ile yeğen bak:ıftılar. Re

m: ağır ağır dedi ki: 
- Zehra hanım sana doğru ıöy· 

!emiş ... Yalnız bir şey daha var ki 
cııııu söylemeğe cesaret edememiş.. 

Mihriban hanım bir bre daha a
tıldı: 

- Dllı:kat et, Refiki 

zım ... Bu çok mÜhını bir mesele ... 

- Evet, .....,t pek mühim ... Onun 
için yarın söyle ... Şimdi vakit ge. 
cikti. Bırak bu geceyi de rahat ge-

Dedi. 

* - Refi.it, korkmağa başladım. 

o gece uykusu kaçan yalnıı. Nl- Bugün bırak ... Başka bir gün ol -

d - ·ıd· B k h k ı b" k sun ... Birsw daha bekliyelim ..• met egı ı. ay u< , a ış ı ır a-
çirı;in... dın da yatağının içinde dönüyor - - Olnıazt 

Hala ile yeğen esrarengiz bir hal du. Mihriban hanım ilk sabah ay. - Refik! 
alrnışl~dı._ Nim~t. a~ağa kalktı: A· dınlığının duvara vurmasını bey - - Git yat ... Git diyorum sana .•• 
1abıyetın tıtre.ttiğı bır.~sle d~ ki: bu<le bekledi. Bunı.ın gecikeceğini Git ve biraz kendine ıelme~ gay. 

- Mademkı bana ıoylenmesı i .

1 
anlayınca mumu yaktı. Ellerini ha· ı ret et! 

cap eden bir 'f'!Y .var, bu~~ yarma şına gÔtilrerek gevşeyen yemeni - _ ~u ~ bu iti pek 
bırakmakta ne mana olabilir? .. Be- sinin uçlarını sıkıştırdı. Yatalrtan . . . . 
ni alAltııdar eden mühim bir mese. k lkt ıyı anlamadım... Nımetın oraya 
le mevcud olduğunu di.işiindükçe aRe;lğin yattığı odanın kapuıını gitmesi kil! ~i?··· ~ k.e~en 
bu gece zaten uyuyamam ki ... RI- yavaşça açarak sordu: o kadar emınsın . ki ... Soyle de 
ca ederim derhal söyleyinlıı... _ Reflll uyuyor musun? bana da bıraz emnıyet gelsın ... 

Şimdi Mihriban hanını. ela ayak- Hayır, Refllı. de uyumuyordu. - Sen her lfe burnunu 80lmıa ••• 
ta... Darmadağm>k olan yatağının için· Sana ne dersem onu yap ldfi ... 

- Yarın, yamı kızım. .. Ellet be- de doğrulmuş; ell şakağında dil • Haydi p ,aı, timdi ben JraJ!rpcı • 

yor. 
Bugün Alman siyasi mahfilleri, 

Yugoslav hükümetinin milleti hü.. 
kumet değişikliğinin ve askeri bü -
kılmet dariıesinin memleketin ba -
<ına çıkardığı meselelerden tama.. 
mile baberı;iz bırakmasını ve Al -
manlara karşı yapı lan taşkınlıkları 
billıassa rranalı buluyorlar. 

Yine mahfillerde tebarüz ettiril
diğine göre, hariçteki Yugoslav dip 
iomatlarının Alman aleybtan ha -
reketleri de dikkate değer. Yugos
av hiil<Uıneti murahhaslarının de
nizaşırı yerlerde ve cenubu prlı.i 
Avrupasında Al:ınan aleyhtan pro. 
pagandalar yaptıkları hatırlatıl -
onakta<lır. 

Berlinin siyu'I mahfillerinde fU 
cihet <le miloahede ediliyor iri Bel
-ıra<! ecnebi dev !etlerin miidaha -
lesini, valnıı. cenubu şarkf abaı 
'ıakkmda değil fakat ayni zaman· ı 
:la Yugoslav meselelerlnde aittik· 
ı;e kabul etmelct<!dlr. 

Bu hususta bugün Almmı barici
·p nezaretinde beyan olunuvor<lu 
!d bn müdahaleye yalmz mibude 

,. ___ _ TÜRKİYE ~...,ı 
Kızılay Cemiyeti 

Umumi Merkezinden : 
Cemiyet.imizın idaresinde bulunan A!;ronkarahlnır Madensuyu ~ 
koymalı: Uz.ere aaıarl 7500. A>.aml 15000 

Sandık yaptırılacaktır • 
Bu oaııdıklarm tahta ve clvi11i C.m!,yot tarafından verlleceğindell r,!I = iml~i açılı: mOnakaSljl'a kommqtur. Münakasa günü· il N •;,;;.ıı 

saaı H,30 da Taüplerin 1&rlname ve sema !çın İslanbut'da Mınıar 
01 

;r 
Caddesinde «X.uılq Banırylp> ltwlq Deposu Dire-ktörliltü.'le n r ca 
meleri ilin olw:ıur. 

Beyoğlu Tahsilat Müdürlüğünd, 
Mar! ııolm.ıw.n hazine7e olan borcun un lemlıti tahı;llı ı n sah·bı b..ı 

Beyoğlunda Şehit Mul>\ılr mahalleJi.İrlin Takı!lm Yağhane , ğındn 
1 

pmalen yol ve 32 ve ıarben 2,32 cenubeo yol ve 2 nu aıa ilt ı l~ 
~ miktarındaki es.kı 30, 7enı 32 ve 32,13/1 s;ıyıl1 ve 2380 Urava m 
tekli buıunan bir bao kArıir hanm.in ipotek ra..ıası tahsili •rn al ]<ali 
.k:.üm1erine göre satılacaktır. ı 

Talip olanların 28/4/941 tarllılne raUayan pazarte&ıi ıı;uuu sıı• 
oonra Be;rotlu Ka)'Dl8kaınlJjı mQtqekkil idare heyeti.ne n ı~ 
olunur. (2'47) 

TlııM-et .,._ .. Tloare& u- lıllıtilrl~ 

Türlı:i,-ede Yangın, n1kl!yat, hayat ve Kaza Sigorta ıfleriyle n ..,oı 
Uz.ere kanwıl hükümler d3ireslnde tesr.il edılerek buıun faalı\iet ll

1 
ta 

liman Anadolu Anonim Türk Sigorta Şırketl bu kerre müracaaUJ O ~. 
t.eüğine Şirket namına, yangın, nakliyat hayat ve kaza Sıgorta ııılerlY d' 
olmak ve bu iılenlen doJ!ııcak davalarda bUtiın mnlıkemclerde ndd"',..ı'> 
aleyh ve llçüncd ~ sıfotiyle hazır bulunmak Qzere Abdi \ ehb ;,ı,.ıı 
eyledlbni bildlrmiflir". Xey!ıyet Sigorta Şlrketlermm te!lı~ ve m ili 
kmdaki 25 Huiran 1927 tarihll 1ı:anun11D büküm! rine muvalık ıı uıırı 
la ilin olunur. 

İlk Bahar Modaları 
Beyoilıı İstikliJ catWaiuıle Bacoplu Pa•ajı brşt•ıll4 ... 

B A YA N Mağazası e 
son mod• 

BADiN TAYYÖR Ye ROBLABI 

- Dikbt edecek bir fl!Y yot ..• nim de bir bildiğim var... fiinii,-<>rdu. Bir noktaya takılı ka- tım1 
.. lbt b•lı!katl Ilı ' 111 il • Nimet bu Jredıpıp ..... mnı at»- lu liSdert k•lrı•na._ '* mennra 

od!lme1ı:le blınnuyor, hatta lıu &aı••-
rrıldehıı.,.. ..... .-,.. 

ımı eı:ı rnüntebap çeşit!erinı getirtrni§tir. -~.....
Jlir lli;Jaret iaNtJ ımii4ıleaya Wiılir. 


