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Alman Yugos
lav gerginliği 

Vahametin muvakkat bir 
durgunluk devreai geçir
meainin muhtelif aebep· 
leri vardır; barometrenin 
daha faz.la düımeyip dur
maaı tamamile geçicidir 
Almanyanın, daha iyi ha
zırlanmak için iıi biraz 
tavaatml§ olman ihtimali 
çok daha kuvvetlidir. 

-
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Ycaan: Abidin DAVER 

~ ugoslavya ve Balkanla- Jliik6met merkaüıın terkeüctıll JıiWlrilell Belpa«ıııı ltir man%ara 

Yugoslav ya
dan talepler
de bulunacak 

a ve Peş
müzake-

Alman üs ve sanayi merkezlerine ~ğır darbeler indiren yeni İngiliz bllyilk bombardıman 
tııyyarelerınden biri uçuşa hazırlanıyOJ' 

)7" rın vaziyeti, günün me-

~ selesi olmakta devam e- Yugoslav- r= ~ .-::·.-----:--" 
ı/~· Soll gelen haberler, YU&"os-
. Vya ile Almanya arasmda.ki ıer-

~tı.l.i~n devam ettii'ini fakat, da- y a d a s e • 1 
reı-:r d e v a m 

_ edıyormuş 

AFRIKA'DA 

lngilizler 

1 

Adua'yı 9 
ııyade artmadığını, bu itibarla 

I •ıiyetin, beklendiği &'ibi, vahim- k 
~ıtı.ediğini bildirmektedir. Baro- f e r b e r 1 i 
ı. •tre bir noktaya kadar düştük
Ilı 11 sonra durmuş, daha fazla düş
te •ıniştir. Bu tevakkuftan sonra 
ltı krar ve nihayet bora patlıyacak 
) 

1
• Yoksa yükselmiye \'e iyi hava

(l~ do(:ru gitmiye mi başlıyacak? 
ti 1•1i gizli cereyan eden lıiidiscle
t h;lıniyoruz amma &'Örünüşe gö
~· nikbin olmayı icap ettirecek 
il sbir sebep yoktur. Herhalde 
~!.kanlarda yeni bir facianın ba-

Belgrat, 5 (A.A.) Reuler a
jansı bildiriyor: 
Buı:ün Bel&'fada gelen ha· 

berlere göre, Bulgarhtan l\la
caristanla birlikte Yug.ıslav
yadan tadilci metalibatta bu· 
lunnıak üzere Budapeşte ile 
istişare halindedir. Gayrires· 

1 

aldıl~ r 

landığına şüphe yoktur. Baro
:•~enin düşmekte de..am etm~
I ı.°"'• şu muhtelif sebeplere atfcdı
• ilir: 
~ - Romanın Yugoslavya ile 
~- il çıkmasını istemez gibi görü
Uşii, 

2 - Hırvat lideri l\iaçek'in Yu-
tosıav birliiine ihanet .yerlııe bila

s sadakat göstermesı, 
3 - Macar Ba<vekiliniu feci iilü-

llı" • 
.. ~.nden sonra, yeni l\lacar kabine-
-..uıı Alman isteklerine mümaşat 
~.••k Yugoslavyaya karşı harbe 
-'''la\ kararıllı vermesinin beklen
llıeg· 

ı, 

~ • -·Askeri hazırlıkların henüz 
vllınını bulmamış olmasL 

Ilı İlıtilifm şiddet ve sür'atle vaha
~te doğru ıiderken birdenbire 
~ llJı kaybetmesinde lıu lmiller 

t 
teee derece ...ı oynamakta olsa 

"ektir. 
~ilv.ıu, Roma askerlik bakımın
ı~ fena lıir nziyettedir. Arnavut
'- !• -Mwısolini tııarrmn• kanb 
,/••tla tardedildiktcn ıonra hem 
lıt~~i orduyu, hem de aylardan
ıt_ 1 l'ugoslav _ İtalyan hududun
Ilı ~ulunan ve bazı birlikleri ile 
~ eınesi muhakkak Arnavutluk
•ilın~oşlukları doldurmıya sevke
ııı. •ş olan Po ordusunu ayni za
lil;da takviye etmek mümkün de
h, 

1
1
•· Yugoslavya ile harp başlar 

it,~ attıaz kabak Arnavutluktaki 
,,1/an ordusunun başına pallıya-
14ı tır. Bu itibarla vakit kazanmak 

Uııdır. 

•aJ\lınanya, Hırvatların Yugoslav 
,,::sı~a ve birliğine ihanet ede
~lı·erınj ümit ediyordu. l\façek'in 
hıt •neye girmesi ve Hırvatlara 
hu aben bir beyanname neşretmesi 
~uııun aksini gfütermiştir. Bu hal 
let~0•1~vyayı bir misli daha kuv
llı •ndıruıiştir. Hınatların ı:ayri
~ınuun unsurlarını el altından 
~tik ve ifsat için de vakit ka-

lrıa}[ lizmıılır. 

~laear Başvekili Kont Teleki'niu 
llıa <aristan üzerinde yapılan Al
tit·ıı tazyiki neticesinde intihar et-
1ııı: •ulaşılıyor. Bu feci ölüm, hem 
t, -~•.vi hakmıdan, hem de kabine 
•·ıgışıldi&i yüzünden l\1acar siya
~ l .. 
il;..,. uzerinde bir tesir yapmıştır. 
ille ~ toprak \ 0 adile l\tacari•lanı 
~it\ abaya sürüklemek için dev•-
~ azanmak lazımdır. 

-<>---
Eli silah tutan erkek-
ler askeri hizmete 
çağırılmışlar 

--o--

HÜKÜME'f. 
---0-

Belgrattan başka 
yere naklediliyor 

Telefonlar 
kesildi 

1 

ı 

Son hareketi her taralla takdirle 

1 
mi, fakat iyi maliımat alan 
mahfillere göre bu hususla 

1 
müzakereler şimdi Sof) ada n 
Budapcjtede faaliyeılr dnam 
etmektedir. 

Buradaki mii~alıitlerin mü· 
talea;;ına nazaran, bö~·Je bir 
teşebbüs Bulı;arislanın eski 
tarihile alakalıdır. Ve bu sou 
hafta içinde J\lilıvcr basınının 
\'e radyosunun Yugo ;lavyada 
gilya mezalim yapıldığı yolun
daki şiddelli neşriyatından 

I BİNGAZİ'DE 

Mi h v e r ilerle
yi ş i durduruldu 

Asm<irada 5000 e
sir alındı. Adua'da 
bir tabur };>askına 
uğrayıp yakalandı 

Trablus ağır bom
bardımana uğradı 

karşılanan Hırvat lideri ve 
•onra Yugoslav milletinde pek 
az hayret uyandıracaktır. 

Trenler asker emrin- Ba k'I · · 111 k şve ı mııavını as~ Kalun 5 (A.A.) - Şimali Habe-

de, seyahat hususi • §iıtanda kain Adu:ı İngiliz ve im· 
müsaadeye tabi r 1 a ra taki nü Ô· paratorluk kuvvetleri tar.afından 

zaptedilmiştir. 

Nevyork, 5 (AA) - Ameı-ika t d b • BİN"GAZIDE MİHVER 
radyoounun blldirdiğineBgiıl're, Ju- Yugosla vyaya m e ar es ı İLERLEYİŞİ DURDURULDU 
goslav hükümetini~ e gra an --<>--
başka bir yere naklını Başvekıl Ge- • l A h k iktidarı ele geçiren Kahtte 5 (A.A.) - Ortaşark İn. 
neral Simoviç emretmiştir. S J a Verece f giEz kuvvetleri umumi kararga -

Bütün Yugoslavyada askeri ha- Raşit Ali ngiltere· hının tebliği: 
zırlıklar yapılmaktadır. Amerikada bloke edi- ye mugw herdi Libyada: Bingaziden şarka doğ-

Eli silah tutan erkekler ru ilerleyen diişman kuvv.etleri mu 
Nevyork, 5 (A.A.) - D.N.B. bil- len Yugoslav parası Londra, 5 (A.A.) - Rcuter ajan- va!fakiyetle tevkil edilmiştir. va -

b k 1 
sının diplomati:k muharriri yazı- ziyete kuvvetli bir surette h~im 

diriyor: tt ser, b es t 1 ra 1 1 yor y~: bulunuyoruz. 
Associated Presse'in Belgra an ~· 

vaziyet hakkında aldığı malum,~~ Irakta Kral naibi yok iken ve par. Er!trede: Asmaradan ileri hare-
.. silah taşımıya elverışlı butün YUGOSLAVYA DA lfunento da tatilde bulunurken Ra- ketimiz devam etmektedir. tleri 

~~:kler askeri hizmete çağırılmış- şid Ali'nin bir hükümet darbcsil" kollarımızla Adouanın şarkında 

Z U 1 
Ü m iddialar ini i.ktidan ele almış olduğu teeyyüt bulunuyoruz. Bu şehir civarında 

tır. ERLİ"! etmektedir bir İtalyan taburu baskına u..,.atı. 
yUGOSLA V SEFERB " . '" B Ak bizzat Alman konso• ' Raşid Ali, iktidardan düşürüldü- !arak esir edilmiştir. Asmarada a-
Budapeşte 5 (A.A.) - u . . - ğündenberı muğber bulunuyordu. lınan esirlerin yekünu, 4.000 i İtal-

şamki Maggar Ors.a.y ~azetesı ılk losu da tek Z ip etti Almanlar bilhassa Raşid Alinin 1 k ·· 5000 ki 
(Devamı 4 

uncu sayfada) yan o ma uzcre e ya aşml§-
Vaşington 5 (A.A.) _ Ruzvelt İngiliz aleyhtarı fikirleri olduğu- t:r. Bir çok harp malzemesi, şimen-

--o- gazeteciler toplantısında yaptığı be nu gördüklerinden onu kullanmak- difer, lokomotif ve vagonları da e. A l m a n y a yanatta Yugoslavyanın Amerika - ta tereddüt etmiyeeeklerdir. Bu İn- le geçirilmiştir . 

d 
dan bazı tip harp malzemesi iste- gil:z aleyhtan da~be bizim zararı- Habeşistanda: Şiddetli bir mu -

Pro
testo edil İ diğini ve Amerikanın bu malzeme. mıza dönebilir. Hususile 'ki Raşid harcbcden sonra kuvvetlerimiz A

yi tedarike imkan olup olmadığını Alinin arkasında ordunun bazı un-ı· vaş nehri üzerinde mühim bir mü-
--0---- araştırdığını bildirmiştir. surları bulunmaktadır. dafaa mevziini zapktm!slerdir. Di-

Alman deniz ataşe· (Devamı 4 üncü sayfada) ,Devamı 4 ~n .. ü sa:~a.da) - - ........ ~e\·smı 4 ~neü ,ayfa~~ -

si:::Sıdist~:~c:~n- • • ı D (!) ~ ~ 0 M A C LA R 
Nevyork, 5 (A.A.) - Reuter: . 

ni~~~;~~~~:~h!~v~u~rr~:'.I istanbulspor Ankara şampi-
Amerika hükumetinin yakında v • 

Alman deniz ataşesi. Vi~iral onu G B •. r ı ı· g 1 n •. 5 1 yen d •. 
Witthoft, Eınden'in gerı çagı:ılma- Y ' • • 
smı istemesi muhtcmdoldugu Va
şington'un resmi n;ahfillerınde ıs-
rarla söylenmektedır. . .. 

B 1. d Amerikan Elçıliğlnın 
er ın e 'ld' 
bir memuru tevkif edı ı . 

V ington, 5 (A.A.) _ Harıcıye 
aş (Oenmı 4 üncü savfada) -
Yunanlılar 

Arnavutlukta k u v• 
vetli bir mevzi aldılar 

Beşiktaş ta Demirspora 3-1 galip 

a,d Ugo•lav ordusu çok yaman bir 
•ııı:dur. Büyük nehirlerinin arka
de k v~ sarp dağlarının tepesin-
haıı;;"''~•ni çok iyi müdafaa eder; --
~ar. bırdenbire taarruza geçerek 70 . allndı 
htı Şısıııdakini dağlardan yuvarla- esır baş 
4-ı ~•birlere attığı geçeıı harpte Atina 5 (A.A.) - Yunan -
b.ya arla görülmüştür. Onun için kumandanlığının dün~;; 
l•r:t iy; hazırlanmak mecburiyeti redilen 160 nwnaralı il b üt 
bazı •t. Aradan geçen kısa zaman Muvaffakıyetli me~ anSX:,ev- f 
lıte t!ık.ları tamamlamıya kifi gel- neticesindı; kuvvet~ı diiŞ;;' . wı))ay 
hğlltıştır. Yeni kuvvetlerle yeni zileri elimıze geç.ınl§tir·1 m lın
itaz'naklar yapmak için de vakii \olmak üzere 70 den faz~ ~~ 
1';~11 ?'a.k lazımdır. ml§tır. D~an mebz mı 

~lııt •ıınızee işe bu sebeplerledir ki malzeme bır~tır. . kıısınmda 
811 - Yugoslav gerginliği mu· Cephenın dıger bır 

(Devamı 3 üncü sayfada) l)evamı • ünoil ada 

-
Dünkü maçlardan iki eastutaııeı lolü, lııtan....,.._. G•f1erblrllll ~ 

· tq - Deminper brplaımua (YUUI lfbcl MJ'taıa -la 

--;ı HAVA H ARBI 

Brest de
• 

nız üssü 
Gene ağır bir 
hücuma uğradı 

----0---
Bombalar 

Alman ınuharebe 
kruvazörleri 

arasın d a p atladı 
---<>---

RuzvELT \ Doklar ve gaz 
Kızıldeniz depoları yandı 

İngiltere 
tayyare 

üzerinde 3 
düşürüldii 

L<n<lra 5 (A.A.) ~ Ha\ a ncza -
retinln tebliği 

Cuma - Cumartesi gecesi bom _ 

Amerikan 
gemilerine 
açılıyor 

Mısıra yiyecek ve 
malzeme nakli için 
100 Amerikan şi-
1 e b i verilecek 

l bardıman servisine mensup kuv • 
vetll ·hır hava filosu Alman 11'U -

harebe kruvazörleri Schanhorst 

Vaşington, 5 (A.A.) - Ruzvelt 
dün matbuat konferansında beya
natta bulunarak kanunla aldığı 7 
milyar tahsisattan yarım milyarım 
50, 60 kadar deniz tezgahında 213 
yeni ticaret gemisi ill§ası için ayır
dığını bildirmiştir. 

Reisicümhur, mevcut ruıkerl teç
bizat"ı taarruza uğrıyan milletlere 
devredilebilmesi i~in de yarım mil
yar tahsis ettiğini söylemiştir. 

Reisicümhur şunları ilave etmiş. 
tir: 

•- Kızıl denizde hiçbir muhare
be vukubulınadığı takdirde bu 
bölgenin savaş bölgeleri listesin
den çıkarılarak Birleşik Amerika 
vapurlarının yüklü olarak bu böl
geye gitmelerine müsaade edilmesi 
mümkün olacaktır .• 

100 Amerikan şilebi tahsi. 
edilecek 

Vaşin~ton, 5 (A.A.) - Mısır ve 
(Devamı 4 üncü sayfada) ... . *• .... • 'V' 

ve Gneisena'u'nun bulunduğu 

Brest deniz üssüne tekrar hücum 
etmiştir. Mehtap sayesinde bu 
harp gemileri mükemmelen te•his 

(Devamı 4 ii'lcÜ •ayfada) 

intiharın 

sebebi? 

Macarlardan 
askeri yardım 
istenmiş 

Olmazsa Macarista
nın parçalanacağı 

bildirilmiş 
Dutla.peşte, 5 {A . .ı\..) - Bc;,·vek . ve 

hariciye nazın Bardos.~y·c.n , ·yaM .. 1.i al
tında 1\faca.r nazırları mükim blr içtima 
lltetmek tediı. 

Belgrad, 5 (A. A.) - U•ıroda miıte
verra Alacar başvekill Kont Teltıkl'nin 

Devamı 4 üncü sayfada 
. . . . 

GÜNÜN T E NKITLERI 

Çok Yazık, Çok! .• 
Yazan: Selimi izzet Seda 

Edebiyat muallim~ şair Halit 
Fahri Ozansoy, Yusuf Ziyanın 
J"enideu neşredilen •Binnaz> 
eseri münasebetile yazdığı bir 
makalede, İstanbul Şehir Tiyat
rosunun milli, yerli eserlerden 
ziyade tercüme e•erlere yer ver. 
diğinden şikayet ve •Binnatoı 
uzun uzun methediyor. 

Türk sahnesinde milli ~r 
&örmek arzusu mep:udur ve bu
nu arıulamıyacak hiç kimse 
yoktur. Hepimizin emeli budur: 
Milli Türk sahnesinde milli 
Türk eseri. O günleri de ı:örece
iimiz muhakkaktır. Yarım asır 
IOnra elbette ki söıl!n tam mi
:aasile bir Türk tiyatrosu tloğa
cütır. htek güzel fCYdir. Aa
eak -iste kulnm vereyim. demek 
kili ılefildir, çalıpnak, bu saba
•• çek emek Arfetmek rerektir. 

Halit Fahrinin bu i•teğine, lnı 
temennisine i~tirak ederiz. 

•BinnaZ>ı ınethctınesine g• 
lince: Binnaz bize ilk ı:ençlik 
çağlarımızı hatırlattığı için el
bette ki güzeldir, dil bakınun
daıı ise, güzel türkçcnin ilk müj. 
ıiecisi olmuştu. Bizim neslia 
•Binnaz•• methetmesi gerektir. 
Bu bakımdan da Halit Fahrı ile 
)ıirleşiyoruz. • 

Fakat Halit Fahri Ozan,oy ya. 
zısının bir yerinde: •Ne yazık 
ki, diyor, Şehir Tiyatrosu İstaa
ltul Belediyesinin bütçesile İs
tanbul halkına hilhas'a e•ı güzel 
milli eserleri oynamak an'ane
sindcn artık tamamiyll' uzak 
kalmıştır. Miınas11 "e adinin adi
si dramlar, yetcı kı tercüme o1-
5Un, bu sahnede bugii n ne Türk 

(Devamı 4 tlıacil aqfaıla) 
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! Mevlevilik Nedir? 
1 c~weddinİ .. R~i-Ki~cfü."? 
"- Yazan: ZIYA ŞAKIR ---

- 4& -
ı:"ehrin vaziyeti {enalaşınca Ce- ltunduğu alim zevat ile milbahase

niLı Mevlana da orada duramadı.! lerde bulunmayı severdi. Ve ekse· 
Pederi tarafından hiznıctine ıııe- riya da, mulıataplarıw ilzam eder
mnr edilmiş olan (Kemaleddin di. 
Tebrizi) ile Ilalcbi terkederek Fakat o kadar nuik ve zarif idi 
(Şam)a çekilmiye ve orada, (Mak- ki, ilzam ettiği muhataplarını, hiç 
demiye) medresesine 1erleşm.iye bir zaman mahcup bir mevkide bı
mecbur kaldı. rakmazdı. Hatti, yaJlı olan ilimle-

Burada tahailini ikmal devre.si, re hürmetini göstermiş olmak için 
dört sene devam etti. Bu müddet itirazlarını daima v&k.ıfaııe sualler. 
zarfında, Cenabı l\tevlinıl peder ve le yapar. Muhataplarını, bu suaJ
validesiRi zi711rel etmek için bir- !ere cevap vermekten iciz görün
kac kere (Llırende)ye gidip geldi. ce, o bahsi tatlı bir cümle ile ka
Pederi Saltanülulema, o tarihte pardı. 
Larend<> kasabasında ikamet et- Hatta bu hal (Şerefeddin Lala)-
11teklelerdi. nut nazarı dikkatini celbetıniş •. bir 

Hazreti Mevlıinii'nın yiiksek tah. 
sili o derecede sür'atle ilerledi ki, 
laeniiz pek genç yaşıada olduğu 
halde, ulema meclislerine girecek 
ve onların 8.limane mübahaseleri
ne karışacak derecede feyiz ve ke
ıııil ikfoap etmişti. 

Bu meclislere, başta (Muhiddini 
.'Uabl) olmak üzere, (Şeyh Saded
din Hamevi), (Şeyh Osman Ru
ıni), (Şeyh Evhadı Kirmani), 
(ŞeJh Sadreddin Koııevi) gibi ule-
111awn en mümtaz şalı.>iyetleri de
vam ediyordu ... Muhiddini Arabi, 
seoıelcrce evvel cevherini keşfettiği 
o lllİnimini çocuğun, şimdi birden
lıre ıenç bir ilim oluvermesindell 

gün ona; 
- Muhataplarıoı tam ilzam ede

cetin sırada, derhal bahsi kapatı
yorsun. Niçin itirazda bulnnmu
yorsun? 
Demişti. 

Cenabı Mevli.ai, bu suale derhal 
cevap vermiş; 

- Kendimden büyüklerine, na.sll 
itiraz edebilirim! Onların kalble-
riııi ve haysiyetlerini 
llJekten•e, işi tatlıya 
tercih ederim. 

rencide et
bağlamayı 

Diyerek, ruhundaki incelik ve 
zarafeti cöstermi§tl. 

(Devamı var) 

Kadın tramvay 
biletçisi alınıyor 
Üsküdar ~ramvay
ları kadın biletçi 
kay dine başladı 
Şehrimiz tramvaylarında da, Av 

rupa ve Amerikada olduğu · gibi 
gibi kadın biletçiler kullanılması 
kararlaştırılmıştır. Bu kararı ilk 
evvela Üsküdar, Kadıköy ve hava
lisi halk tramvayları vermiş ve 
dünden itibaren kadın biletçi de 
almağa başlamıştır. 

Halen ihtiyacı olan 70 kişilik bi
letçi kadrosunu hem kadın hem er
keklerle dolduracak olan idare ka
dın biletçilerde tahsil kaydı ara • 
mamakta, yalnız iyi ahlak:, amali -
arbaa ·bilmek ve açıkgöz olmağı 

şart koşmuş bulunmaktadır. Bun
lar günde 9,5 saat çalıştırılacaklar 
ve 120 şer kuruş yevmiye alacak -
!ardır. 

Kadın biletçiler de erkekler gibi 
kasket ve önü açık yeknasak ceket 
giyeceklerdir. 

Asansörlü binaların 

muayenesi 

Belediye Reisliği kaymakamlık. 
lara gönderdiği obir emirle 15 Ni -
sana kadar tekmil asansörlü bina
ların tesbit edilip muayene olun -
malanın biklir~tir. 

- derecede memnundu. ( J 
<eena1tı l\1e,ıana>. böylece şun- r.,AHKEMELERDE ve POLiSTE 

•a yciksek tahsilini bitirdi. Lugat, .., ________________________ _ 

edebiyat, fıkıh, hadis, tefsir, hik· ı 

met, heudese, tıp, musiki gibi uıu- Arkadaşını öldüren gemici Hü-
mu diniye ve dünyeviyede akran 

ve em•aline çok faik mertebelere 1 • 12 seneye mahku" m oldu 
erişti. Ve artık, Konyaya avdet· seyın 
etti. 1 

LM<in, tahsilini bu derecede de 
bırakmadı. Konyada da, (Şeyh 

Sad.reddin)den aldığı derslerle, 
hadis ve tefsir ilimlerindeki malu
matını yükseltip genişletmiye bat-

Hüseyin, Abdülmuttalibi hemşiresinin evin
de cura çalmak istediği için öldürmüştü 

ladı. Bir müddet evvel Fındıklıda bir 
Şeyh Sadreddin, asrının feridi cinayet olmuş, Hüseyin adında bir 

denilecek de.recede yüksek bir .i- gemici, arkadaşlarından Abdül -
!imdi. Genç ve mümtaz talebesine muttalibi bıçakla yaralıyarak öl -
karşı günden güne meftuniyet ve dürmüştü. !kisi beraber, Şarap is -
hayranlığı tezayUt cttL Nihayet! kelesin de bir şaraphanede şarap iç 
öyle bir zaman geldi ki ona umumi tikten sonra Hüseyinin Fındıklı -
ve hususi meclislerde; daki hemşiresinin evine gitmişler, 

- Mevl.in5... l\Ievlanii.~ Abdülmuttalib cura çalmış, eğlen. 
Diye hıtap edecek kadar hürmet mişler, saat on birde Hüseyin ev • 

ve tektim eseri gösterdi. den çıkmak istemiş, Abdülmutta -
Şeyh Sadreddin gibi büyük bir lib daha oturup eğlenmek teklifin

aliıoin, henüz yirmi iiç yaşlarında- de bulunmuş, Hüseyin buna kız -
ki talebesine bu sur~!le hıtabı, her. mış, evden çıktıktan sonra sokakta 
kese pek hoş geldi. Ondan sonra, kavga etm;şler, evvela Mutt4'\ib 
(Celaleddin) ismine, (Mevlana) Hüseyini yaralamış, sonra da Hü. 
&ilatı da ilave edildi. seyin bıçağım çekerek Muttahbi 

* yaralamış ve öldürmüştü. 
(Cenabı Mevlana), Q devirde Hüseyinin muhakemesi dün itr.n 

mevcut olan ilimleri ikmal etme\. ci ağırceza mahkemesinde netice
için hiçbir fır .atı kaçırmıyordu. lenrlirilmiş, mahkeme, Hüseyini 18 
İbadet, uyku ve yemek zamanla- s.-ne hapse mahkıim etmiş, ancak, 
rı hariç olmalı; üzere hiçbir drutlka- Mut"<Mlibin onu daha evvel yara -
sını boş geçirmiyor .. muhtelif alım-• tamı~ olması tahrik mahiyetinde 
!erin muhtelif mevzulor üzeriue görülmüş ve bu c.-za on iki seneye 
yaıdığı eserleri. biıyük bir dıkkat- lndirılmiştir. 

le takip ediyordu. llatti bu nıe- Çay takımında ihtiki.r 
yaada, Koııyadaki alim papazlarla 
temaslarda bulunarak onlardan yapan tabakçı 

İdidya ~dında birisine sattıg"ı o. rumca bile öğreniyordu. 
Onun en büyiik zevki ulema tuz liralık çay takımı için fatura 

medislerine devanı etmek, ıluıl vermiyen Mat>mudpaşada zücca -
mübahase ve münazcı-clere girı.y- ciye tacirı Yuda'nın muhakemesı 
mekti... Kendisine uzun seneler dün a.•iiye ikinci ceza mahkeme • 
(1ala)lık eden ve sonra d• luoyı.ıı- oınde net!ccleıım,~. 25 tira para ce
pederi olmak şerefini ihr•• eyliyeıa zasına mahkum edılmiı;tir. 
(Şerefcddin Lalayı Semerkandi)- Stok mağazası hakkında 

ve tescil edilmediği halde lüks ma
ğazaların azami kar haddi olan 
yüzde 50 karla mal sattığından, 
mağaza sahibi Kenan Araç hakkın
da müddeiumumilikçe takibata ge
çilmiştir. 

Kasım paşada 
dört ev yandı 
Kasımpaşa semti, bu 
yangınla büyük bir 

tehlike atlattı 
Kasımpaşada Eyyühün mahalle

sinde Emincamii sokağında Hüse
yinın evinde çamaşır yıkanırken 
yangın çıkmış, bitişiğindeki Nev -
zadın 7, Alinin 5, Acenta Mehme • 
dırı sigortalı 43 numaralı ahşap ev
lerine de ateş sirayet etmis. Hüse
y inin evile Acenta Mehmedin evi 
tamamen, diğerleri kısmen yan -
clıktan sonra itfaiye tarafından sön 
dürülmüştür. 

Evleri sık ve ahşap olan bu semt, 
bu yangınla büyük bir tehlike at
latmı.ştır. 

Yaramazlığın aonu 

Kadıköyünde Kuşdilinde F}min -
bey sokağında 9 numarada oturan 
Rıza oğlu 11 yaşında Bülend, çık
tığı elektrik direğinden düşmüş, 

ıUn rivayetine nazaran, (Haıreti takibat yapılıyor ehemmiyetli surette yaralanmış, 
Mevlinıi), daha dokuz yaşlarmıla ı Sultanhaınamınd• •Stok• ku - Haydarpaşa Nümune hastanesine 
iken bile, çok diizgiin ve nülı.hıli maş nı!lğaz."\SI Fiat Mürakııbe Ko • kaldırılarak tedavi altına alınmış. 
Mder soyler "" me.:lislerinde bu- misvnmın<·a lüks mağaza olarak ad tır. 

630 çuval kahvenin 
tevziine başlandı 
10000 çuval kahvenin de Mer
sin yolu. ile ithaline başlandı. 

Tünel seferle
ri yarın tahdit 

ediliyor 

Tesirler 
Yaanı 

l'rol. H. Şükrü Babaıı 

B
elgrat hükumet darbesi· 

nin tesirleri bakkıJıds 
..lerlinde bulunan bil•· 

ra.I muşahitlerin ihti•asları Avfll• 
pa matbuatında naklediliyor. Bıı.ıa· 
ların mütaleasından sürprizin tab· 

Tunel 8-10, 12-13, minden dcıha fazla old$ aıJaplı-
16,30-20,30 arasın· yor. 

Alman Payitahtı Yugoslavlarııı 
d a i Ş l i Y e C e k Üçülzü Pakta behemehal Matsuo· 

Gümrüklerimize gelmiş olan 630 çuval kahvenin tevziatına baş - Tünel kayışının eskimeden kanın Berline gelmesinden ev> 01 

lanmıştır. Port - Saidde bulunan Kahve ve Çay Birliğine aid 10 bin vikayesini temin için yarın sa. iltihakını istiyordu ve Hariciye Nn-
çuval kahvenin de Mersin tarikile memleketimize ithaline başlan - bahtan itibaren seferlerin tab- zırı Von Ribbentrop ista')'ond• 
mıştır. Bu it>barla bir haftaya kadar şehrimizde kahve tamamen dit olnnması kararlaştırılmış- Tokyolu refikini böyle bir kodu· 
bollanacaktır. Diğer taraftan haber aldığımıza göre Kahve Birliğinin tır. mi ye ile karşılamak hevesinde bU 
Port - Saidde bulunan 40 bin çuval kahvesinin getinlmesi için müsa.. Buna göre yarın sabahtan lunuyordu. Belgrat kabinesin•~ 
ade alınmıştır. Bu kahveleri bir Brezilya vapuru limanımıza ge - itibaren tünel yalnız saat 8 - bu maksatla fazla tazyik ediJd.~1 

tirecektir. 10, 12. 13, 16,30 - 20,38 arasın- ve bu acelenin tesiri ile Sırp nı,Jlc· 
----------• da isliyecektir. tinin umumiyetle kabul edemi) .. 

T •k • 'A k 1 k ceği neticelere kadar varılarak kU' on ve ızma- ı s ere a ınaca . rulan bütün binanın yıkı!ınas•n• . . B u y ı ı i ç i n d e şahit olunduğu alatılıyor. Her işi• 
rit akını başladı be ı e d ı ye c 11 ere fazı~_i_sticalin en iyi meyvayı v•r: 

ı } k }} mcdıgı muhakkaktır. Almanya, Jı 
1 yapı aca yo ar· pon Hariciye Nazırına, manevi b .. 

Dün Toriğin çifti 40 
kuruşa kadar satıldı 

Maaşlarının tam ola- diye olarak Yugoslav ittifakını tak· 

rak verilmesi bildirildi Hazirana kadar ve diıo ettiği gibi şah•ına da Ber~;p 

Dündenberi İstanbul limanına iz 
marit ve torik akını .başlamıştır. Bu 
itibarla dün İstanbul balıkçıları 
faaliyetli bir gün geçirmişlerdir. 

Limanın her tarafına yayılan ba -
lıkçı sandallan akşama kadar ba
lık avlamışlardır. 

Toriklerin çifti 40 kuruşa kadar 
satılmıştır. İstanbula balık akını -

Belediye memurları ile odacıları. 
nın ve belediye mensuplarının ta
lim ve manevra için askere alın -
maları halinde terhis tarihine ka
dar maaşlarının tam olarak veril
mesi dün Dahiliye Vekaletinden 
Belediye Reisliğine tebliğ olun • 
muştur. 

nın açık denizlerdeki soğıık ve ka- Florya plajı 1 Mayuata 
rışik havalar yüzünden vukua gel- açılıyor 
diği alakadarlar tarafından söy •

1 
ıenmektedir. Florya plajı 1 Mayısta açılacak.. 

tır. Buradaki Haylayf ve Yeşil -
Kuzu fiyatları yeniden tesbit köy cihetindeki halk plajının ka -

edilecek bineleri kışın parçalandığından ye
niden tamirlerine başlanılmıştır. 

Son günlerde şehrimize kuzu Florya plaj gazinosunda lüks tari
gönderilmesi çoğalmış ve toptan J fe mer'i olmıyacaktır. 
kuzu fiatları ucuzlamıştır. Bilhas-
sa Kars ve Haymanadan kuzu sev. Simitçi, Börekçi ve Pastacılar 
kiyatı fazlalaşmıştır. Fiat Müraka- birlik kurdu 
be Komisyonunun bu vaziyet üze· . 
rine kuzu eti fiatlarında yeniden Simitçi, börek_çı ~e pa~t~c~lara 
tenzilat yapması belediyece mez • , ayrı ayn ~ verıl~nııyeceği ıçın a.. 
kıir komisyon reisliğinden istenil -1 ralarında bır .bırlik kurmaları ka-

·şı· rarlaştırılmıştır. 
mı ır. 

• Günde bunlara 150 çuval un ve-

sonrası için program 
hazırlandı 

emsalsiz bir tezahür yapmıştır. ş~· 
hir baştanbaşa donatıldığı a-ibi bu• 
tün Berlin, yüz binlerce halk, S""' 
kaklara ve caddelere dökiilcrek 

Belediye Reisliği cllazirandan Mikado'nun murahhasını selanıl•· 
sonra yapılacak yollar• ve •Hazi - ı mak istemiştir. Bütün Alınanyan•ll 
rana kadar tamamlanacak yollar• maruf ricali başta Hariciye Nazıt~ 
için ayrı ayrı iki faaliyet progra • Propaganda Nazırı ve ordu ıııart"' 
mı hazırlamıştır. Buna göre Mete plleri olduğu halde Anhalt gar•:, 
caddesinden Taşkışlaya giden yol, da hazır bulunmuştur. Matsuo 
Taksim - Sıraserviler Rami - E - gayet vakur ve ciddi davranmıştı!• 
yfrb, Edirnekapı • Ot~çılar, Ye _ Muhabirlerin rivayetine göre, es•: 
dikule - Balıklı, Maltepe - Güm~, •en Japonyalıdan ziyade AvruP:. 
suyu Yeşil.köyde Gülibrişim, Gü _ lıya benzeyen, bu ufak yapılı P
lista~ yolları Büyükdere yolunun yalı bir deniz gibi coşan halkı.O 

' b""tü" lk ı · karşı katranlanması, Kilğıdhane yolu - ~ ": a ~-ş .~e yaşa ses erın_e ;;s· 
nun ziftlenmsei Fener yolu Fe • hıç hır gulumseme emaresı g . 

1 ı • • h . h . bı~ 
nerbahçe • Suadiye yolları, Şişha- termcmıştır. Bu aşın çe reyı • 

' · b" ı k t rm3~ ne - Azapkapı yolunun genişlctil- ~~z neşe ve. ı.n ısa ~ ?vuş u 00~ mesi Dag· cılık Klübü - Dolmabah- •çın otomobılıne bındiktcQ ' • 
' B linl"l · h i 1· . k<>t çe yolunun tanzimi, Çamlıca Kız er 1 erın mu a aza po ısı a .• 

lisesi • Kısıklı yolunun tesviyesi donunu. yarara~ a~abasına yakl 1 

Hazirana kadar ikmal edilmiş ola- maJarı ıcap etıoıştır. . . 
8 . . . .. k "'I JııııY' 

caktır. Beyazıd, Ayasofya meydan. .. ırı?cı gu_n, a~ca.. " usso a»•'' 
lannın asfaltlanması, Şişli • Har • ~~terılen ~ır. hus°:u~a~ul .. h B•r
biye asfaltı ve diğer bazı işler de ıçınde geçmış ıken, ıkıocı gun t 
Haziratıdan sonraki yol programı_ !in ufuklarınd~ birdenbire Be~ı:r;. 
na dahil bulunmaktadırlar. fırtınası haberı yayılıruştır. Bır 

Surukı mağazası sahipleri rilecektir. Ayrıca hergün bakkal -
mahkemeye verildiler !ara da halk ihtiyacı için 50 çuval Yalovada temeli atılan 

viçreli muhabirin hik.fı.ye tarzıııl 
inanılmak icap ederse MatsuokaJ110 

Vilhelmştrase'den çıkamsını beki•· 
yen ve alkışlamak için soknlila'' 
doldurmuş olan halk BalkanJard•n 
gelen bu haberler uzerine o kad•' 
tees.ür ve teheyyüce kapılınıjtır 
ki sırf o telgrafların tefsir ve ded; 
kodusuna kendisini koyuverer• 
adeta hangi misafiri belderııekte 
olduğunu unutmuştur bile ..• JaP"

0 

kabinesinin mümesiiline göste~ 
len bu yüksek alika bundan ol . 
beş sene evvel İmparator ~ 
Vilhelm'in bütün dünyaya (S~ 
tehlike) diye göstermek isted•~ 
Japonya ile Alınan münasebe~ıer; 
nin büsbütün değişmiş oldu~. 
gö>-termektedir. Politikada ıs~,;, 
rar, dostluklarda isti.mnır b.,.... 
yenlerin keodilerİlıe ne kadar ıı; 
yal sukutu hazırlıyacaklarını 

Sultanhamamında Suraski ku - un verilecektir. mektepler 
maş ma~azasında yüzde 70-90 ara.. Yalovaya gittiklerini hab!!r ver-
sında yüksek karla ve fahiş tiatla ı Top lantllar, diğimiz Vali Muavini B. Ahmed i.. 
kumaş satıldı~ı ihbar edilmiş, def- le jandarma kumandanı ve maa -
terler üzerinde yapılan tetkikler konferanslar rü mimarı Şemsettin şehrimize 
neticesinde, son aylar zarfında 28 *Yeşil11.y Gençlik Şu'.>esi Umumi Kil- dönmüşlerdir. 

küsür bi nliralık kumaşın fahiş tiplfilnden: Bunlar Elmalı ve Kabaklı köy -
karla satıldığı müddeiumumilikçe Konser ve Tr-n•illi, aylık, umumi, il- !erinde iki mektebin temel atma 
tesb·t l t M.. . çüncü toplantım'2, 12/4/941 Cumartesi . . . I K d 

ı o unmuş ur. uessesenın sa günü saat 14 de Eminönü Halkevinde merasımını yapmış ar ve uru ere 
bipleri olan S. Suraski ve Mihal yapılacaktır. köyündeki natamam mektep inşa
Suraski asliye ikinci ceza mahke - 1 Bal<ırköy Put! ~ lı:onfera.ruı. atının tamamlanmasını ve Çınar -
mesine verilmişlerdir. Muhakeme -

61 94 
P .. .. 

1 
(TU k. cık ve Kılıçlar nahiye merkezleri. 

l . b .. I rd b l akt 4/ 1 azar gunu saat 5 te r ı- b t k"· l . b l l 
erıne ugun e e aş anac ır. yenin dış politikası ve dünya vnıiyeti) j ne mer u . oy erın ozu m~ş yo -

Salomon Eskinazi tekrar hakkında orta mektep müdürü Veli Or- !arının tamır olunmasını alakadar-
• • han Tüte tarnfından Bakırköy Halkevi lara bildirmişlerdir. 

mahkemeye verıldı salonunda bir konferans verilecektir. ı Diğer taraftan Yalova kazasına 
Fazla fiatla elektrik pili sattığı 1 * Bugün saat 16 da Üskiidar Halkevl merbut köylerdeki mekteplerin 

için asliye ikinci ceza mahkeme • ,tarafından SOOO metrelık bır koşu .yapı- ı bahçelerinin etraflarının açılma -
· b" h ft 1 25 !" lacaklır. Koıu her atlete açıktır. Kayıt- .. . 

sınce ır a a. evve . ıra para !ar koşudan bir saat e_yvel kapanacak- sı ve Cumhurıyet meydanlarının 
cezasına mahkfun edılen Salamon tır. daha temiz tutulması da bildiri! -
Eskinazinin karartma tecrübeleri miştir. Birinciden beşinciye kadar derece a-
sırasında da yüksek fiatla pil sat - ıacaklara spor malzemesi verilecektır. 
tığı tesbit edilmiş, aleyhine iki da- 23 Nisan 
va daha açılmıştır. j 

Halk saltanatının kurulduğu gündür. 
MESUT BİR EVLENME Bunun için ÇOCUK BAYRAMI ve bıı-

Emckli Maarif Müfettişlerinden Bay nu takib eden ÇOCUK HAFTASINda 
Abdülhalim Kenan~ın kızı Ktiinı:ıt Büyük Coçuk saltanatı tesid edilir. 
Aksoyla Maliye Vekaleti Nakit işleri * . 
Kontrölörlerinden Hukuk Doktoru Bay ÇOCUK ÖL0M0NE .KARŞI MÜCADE
Kemal GUrsoy'un evlenme Töreni dün LEDE EN D~GERLI V~I~A DOGU
gece Taksim Belediye gazinosunda bir RAN ANNENiN .MEl\ll:SIDIR! 
cok davetliler buzurile kullulannuştır. Çocuk Esirı"eme Kuruma U-.-ıi 
İki tarafa snadet temenni ederiz. Merkal 

iktisat Vekili 'Alpulluya 
gidiyor 

Bir müddettenberi şehrimizde 

bulunan İktisad Vekili Hüsnü Ça
kır dün istirahat etmiştir. Vekil bu 
gün Sümerbanka bağlı müesses" -
!erde tetkiklerine edvam edecek -
tir. İktisad Vekilinin bu akşam 
'tetkiklerde bulunmal< üzere Al • 
pulluya gitmesi muhtemeldir. 

misal çok güzel gösterir. 
4
, 

Belgra.t darbesi, tam zamanııı 
vukua gelmiştir denebilir. ~ 
rin misafiri olan Japonya Jiat1'~ 
ye Nazın ihtimal ki Balkanlard~ 
bu yeni hareketten istifade eıl~ 
harp sahasının ı:enişletil.ıne51 ·ır 
pek çok tehlikeler mevcut olalı~ 
ceğini muhatabına Wıha çalışa~ uf 
tır. MücadeleniA ltm.I yem yeııı 
surların iştiraki evvelce taJınıİll b~ 
dilemiyen ve hesaba sığmıyaıı ~· 
çok ihtimaller doğurabilir. Jlfal! ~ 
okanın ve biltiln JaponyanıJI . ., 
kingen siyaseti Belcrat hareketi 

2ll0Crya kadar içtiler.. bebi onlar! .. Saçlarımı beyazlatan, değildi ki .. Sadiyenin, bugünkü ha- Sadiye ile Vacit paşa; heriı:esin bir nevi teyit kazaııDll§tır· ~ 
Cemil Knun, bir kabahat ış· li- ,...hremi on yaş .buruşturan, omuz- yatmdan şikayet etmediği aşikar- ikendilerini gösterere!k, istihza ile Ge 1 .- nera Simoviç belld -·"' 
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ÇOBAN YILDIZI 
=======Yazan: Malımat YESARi 

aramak sormak yok mu? .. İstarıbu
la geleli bir defa olsun hastaneye 
uğramadın? .. 

Cemil Kazımın vereceği cevapla 
alAkadar değilmiş gibi gürültülü 
!kahkahalar atarak, dik sesile, h"{l 
"kendi hayatından hah-ediyordu: 

- Fakat Kô.z.ıım, ben bütün saa
detimi sana medyunum. Eter sen 
bana cesaret ver.memiş olsaydın, 

i>enim evlerrmeme imkan, ihtimal 
yoktu. 
Sonr~ merakla SıOrdu: 

- Nasıl. sen de evlendın mi! 
Cemil Kazım, gözlerini kapadı, 

başilc •hayır• dedi. Nazmi karısı
na'. 

- İzdivacımızdan evvel, dokto
run fikrini almak istemiştim ... Be
nim t...reda .ı.-ium, cesarebizli'ğim, 

dııha doğrusu kararsızlığım ma-

lüm! . Ne dersin beni adeta man
yatize ettı, diyoidu. 

Cemil Kazımın omuzuna vura
rak ilave etti: 

- Sen benim kadar beceriksiz 
değihıin, daha cür'etkarsın dokoor. 
Nas:i oldu da evlenmedin?. 

Sol tarafta toplanan kalabalıık 
dağılmıya başlamıştı. Cemil Ka
zım, Nanninin küçük ıbir sükfıtun
dan istiiade ederek: 

- Halk, neye toplanmı.ştı? dedi. 
Nazmi, dudaklarıru istikrahla 

buru!flurdu: 
- Bırak doktor... Bahse değer 

şey değil. iğrenç!.. Kadınlığın da 
haysiyetini berbat edıyorlar. Ana 
kız mıdır, vok~:ı sermay~ midirler, 
nedir, hı '"ı elde ikisi de sağlam a
yakkabı değil! Kollanna birer er
kek takıp, buraya gelmişler ... Sı-

yormuş gibi sesi titreye titreye: !arımı çökerten, beni vakitsiz ihti- dı. O; isteyerek, ohu hayatı kendi .baktıklarına hiç ehemmiyet ver- ğuııdan fazla Japa siyasi-........-
- Bir doktor arıyorlardı da, o-1 yarla tanlar da onlar!..• demek; ne kendine hazırlamıştı. Cemil Ka- meden yüruyorlardı. Hep ayni ağır 

ı biı'b bul 1 1 ed hizmet etmiılir. di 
nun için merak etmiştim. güç, ne acıydı! zım; bu iki yolu · · irine zıd - sa ıııtı ı yürüyüşle bahç en çıktı- Maamafih Matsuoka .pop0lo iY 

_ Beyhude zahmet etm~in!.. Cemil Kazım; arkadaşının karı-j muyordu: Bir .tek haya.t yolu. var. lar. Koma•nın Berlin muhabiriııe ';.. 
Bu, doktor işi değil, İçerleııken, sına balmyordu. İşte; hayatının iki Hayatınd~şikayet etmıyen bır ın- Nigar, Faiğe daha fazla sokul- hassa Mister Ruzveltin son Jııf.a r' 
mani olsaydın seni dinliyecekler cephesi, karşısında, canlı olarak s~ın yür·· üğü yol, 0.n~ .içın en muştu. Biraz sonra, onlar da kalk- si hakkında atideki dikkate de 
miydi? .. Hayır! .. Bırak kendi ken- duruyordu. Nahidenin boyasız, dogru yoldur!. diye duşunuyordu. tılar. Cemil Kazım kendini tanıt- ··ı ı ı d ~· .: Sad · v· k: 1 mu a ea arı ser e ... .ış .. r: .1,ı dilerine ayılsıınlar. ; pudrasız solgun çehresi, fazla bir ıye; acit paşanın ° una mamak için elini alnından geçiri- •Mö;yö Ruzvelt nutkun~. 1 bıl 

Cemil Kazrm; gözucile, va.k'anın 1 arzu vermiyordu. Fakat soluk ela da~anarak kal~ıştı. Onla:; ot~r- yor, Nazmi ile meşgul görünüyor- elliği vakit yolda olduğuoı ıçı~ .. ı· 
geçtiği tarafa baktı. Sadiye, yüzü gözlerinde saffet, nezahet parıldı- dugu masanın on~en agır, ~g':r du. Nigar; gazino•nun iskelesine in. sözleri dinliyemedim. Alın•P ·si
denize çevrik, yorgun bir vaziyet- yor, koyu devetüyü kostüm tayyö- g:çerlerken, Ceınıl Kiizrm, yuzunu mişti. Faik de onu takip etti. !arımın ifadelerine nazaran geı ~e 
te, halsiz halsiz oturuyordu. Nigar; rü, önü az aç>k beyaz keten göm- ~°.ster;emek ıçın .• ~~hsus t~r~ CPrnil KS-ıım, fenerlerin titrek cümhur Üçüzlü Paktı •diılıiysnc sil 
Faikin yanında, yanakları kızar- leği, sadeliği içinde hususi, masum b~ur u~u sığg::_::. ~zKg~~~ a ına ı~ıgı altında, seri kürek daı:ıbelerile ~eytani bir muahede. diye t::Je 
mış gözlerinde bir humma ateşi bir güzellik ifade ediyordu. anesı e e ış 1

· a' ının en 1 . ·t·· • k . ·1ı· 1 1 ctmistir. Filhakikn bu ıı1u• rbİ 
' .. .. . .. • muazzez bir hatırasını. böyle her- su ar us unae a) ar gı ı yo a an • b• 

yanarak, gıüluyordu. Bunlar; saadeti, sukunda bul-
1 

' b •sandalda Nigimn hayalini görur dahiyanedir. Şu itibarla ki . bit 
N · C il K. t ai d tab·· insanlardı' Ne hal kesten utanarak sak amak mec u- ' · tahdit etmek ve dünyada yeıı• 

1
., 

azmı, em azımın o ar a muş, sa e, n · - riyetini hissetmesi, aklın kabul e- gHıi oldu. Birkaç dakika sonra san· . . k "ddı•S .. 
baktığını görmüştü: !erinde,_ ~e sözlerinde fazla heye- demiyeceği bir fecia idi. dal; ışıklar nra.sından geçip karan- ,ulh devrı tcsıs eyleme 1 idir• 

_ İ)•i keşfettin ... Vak'a kahra- can, :ılayı.ş yoktu. Onlar; hayatın lıg"a girmı.ş· ti. dadır. Diğer taraflan şeyt~n •. ,rı 
d k.f .. Vacit paşa; dönerek Niogara ses- Aı er•~ · 

manları, işte 0 nazeninler, dedi önlerine attığı saa eti a i gore- leniyordu: N. • tt ğ ..• d .. "" 1 d Cünkü Mi.ter Ruzvelt 11 d r.a 
N=inin yüzünde okuduğıı nef- rek huzur içinde yaşamayı tercih . ıgarın gı 1 

•
1
' ~"':'ru ugu yo ~· l~arbe iştirak ettirmek arzu ~ ."~it 

tm . 1 rd" Bız· o'-ıııohı·1ıe dogr· u otele gi- şundı sandalla "'•rı.sıne daldığı zı- b h"d h 1.1 ır lıarbıııı ret o kadar derindi ki Cemil Ka- e ı.ş e ı. - "" . . ., u a ı name a ı ıaz . ~tir· 
zı.ın: ·Ben onlan tanıyorum!. de- Sadiye istemiş olsay&, hayat, on- deceğiz. Siz de pek geç kalmayın!. fırı karanlıkla.rdan claha az karan-, cihan harbine inkılap ctt~rc~~rıni· 
miye utandı. Hem nasıl tanıyor- dan bu !Utfu esirgeyecek miydı?.. Nigar, baştan savar gibi cevap !ık mıydı? .. Bu, o kadar şüplıelıy- Fakat l\1ö"ii Ruzvclt har e c1' . . . d~ 
du? .. •Nasıl oldu da evlenmedin?• Eğer isteseydi? .. İnsanlar; daima iverdi: ldı kı... yccek ise bu pakla şeytanı ela) 
sualine cevap vermeyişimin de,.._ arzuları h>Jafına yaşıyan esirler - Olur, olur... (Daha var) (Devamı 3 üncü sayla 
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İngiliz - J a p on ·f_BlR MEBUS'~ GÖRE ı 
ınünasebetleri ,, A M ER 1 K A 
lngiliz Elçisiı Japon 3 ay ~arbe 
1-Iariciyesine Akdeniz 1 g ıi r e c e k 

Ba tırı1an Al- Y~gosl~vya ile ı:arp ı • por n ara şam- :;eçen gün Son Telgrafın yazı 
mıhvcrın aleyhıne e . 5 1 de sındal\fahmutYesarianlatıyor. 

1 
du; bir kitapçı kendisine bir roman 

ma~ arı Alma~y~!,cô~~ü!:e!ı gün - pıyonunu - yen 1 :::~;::;::~:~::: :::~noı!'u~ 
Amerika Hariciye !erde l'ugoslavyaya taarruz<ta bU- - demiş.. bunu bize anlatırken, ~:~h-

l 
lunması peıı: muhtemeldir. Yugoıı.. B "k E k • h 0 D • ~udun ~·nd~ ta~rı ve ı:özleri-

Nazırı mihver nota- lavyarun, herhanııi "ir taarruza 1 eşz taş fa s ışe ır emır- n.ın daıw~ı. şek!.'. hır görseydiniz. 

vaziyetini anlatU · Nevyork 6 (A.A.) - ~eb'us 
T . f Martin Dies Amerıkanın uç aya 

,_ olcyo, 5 (A.A.) - Hükilmet naınıua kad h b · eğini tahmin et
""l'"""tta bulunmağa memur olan Jşihi ! ar ar e gırec . . .. 
~"'1kü eazeteciler toplantısında İngiliz mektedir. Bu hususta demıştır ~ı. 

Gyük elçisi Sir Robert Craigre'nin ı ni- •- İngiltere ve Amerika çetin 
~ lıarici!e müsteşarı Ohaşi'yi ziya- ve şiddetli bir savaştan sonra za -
~1. ederek Ingihz - japon miınasebet- f . k z acaklardır. Bu zafer Al. 

rı. etrafında müzakerede bulunduğunu erı a an . . 
~Sark! Akdeniı vaıiyeti hakkında 17.a- manyanın ve Italyanın aynı zama~ 

1 ~erdiğini söylemiştir. da !ngıl\ere ve Amerıka taraf_ın 
lş•hi bu izahatm mahiyetine dair if- dan istilası sayesinde elde edıle -

raı~ bulunmaktan imtina etmiş fakat cektir • 
t~ılız büyük elçisinin yapmış olduğu · -------
ç l:r'aı-etin mutad diplomatik temaslar 
; 1~1'çevesi dışında bir ziyaret olduğwıu Almanya 

sına sert cevap verdi rmukavemet edeceği de muhakkalı:· • :.ıee bıl<tm gıbı kaWır~. gül-
. tır. Yugoslavya hariciye nazın s p o T takım ı na 3 - 1 gaf ıp .. o.. m~vzunııuıı . anafikrı de-

Vaşington 5 (A.A.) - Amerika- J Ninçiç'in Atinada çıkan Katime _ . . .. .. . ıgil de, çeşıt ve. çeş~i tSmarlama 
nın Alman ve İtalyan vapurları~a 

1 

rini gazetesi muhabirine verdiği Milli Kume musabakalarınm ilk raz sonra Beşiktll§l hücumda görü- ?!_arak. oaıa teki~ edılen bu roman 
~l koymasını protesto eden Bertin beyanatta netice olarak söylediği ! deplasmanı dün Şeref stadında baş yoruz. Şükrünün· sıkı bir şütü di - ışı, galı~a, onun ılk defa olarak ba
ve Roma kabinelerinin bu ıhusus. sözler de bunu teyid etmektedir. )adı. Az bir seyirci önünde günün reğe çarptı. İlk anlarda her iki ta.. ışına gelıyor. Ben, ise bu meselede 
taki mütaleaları V~?ington hükt'.1- Yug<ıslav hariciye nazın diyor ki: ilk maçını lig dördünc?5il İstan- 1 ~ da çalışıyor. Beşiktaş rakibi- bütün arkada~la.ra karşı rekor kı
meti tarafından katı surette red - ·Milletimiz mazide başka taarruz - bulsporla Ankara şampıyonu Genç ru denemek.le meşgul. Demirsopr racak ne tek.lifler karşısında kal
dedibniştir. Binaenaleyh Amerıka lara da karşı durdu. Biz korkma - lerbirliği yaptılar.1staırbulspor her ıse dıkkatli... mış ve bunlan, vaktile muhtelif 
bu gemileri ve mürettebatını ser- yız. Eğer çarpışmak lazım gelirse zamanki kadosunu muhafaza edi • Yed1:'.'ci da~i~a~a Eski§ehir mer- gazetelerde uznıı uzadıya yazmı-
best bırakmıyacaktır. çarpışacağız. Vazüemizi yapacağı. yordu. Buna mukabil Ankaralılar kez mühacımı ıki metreden topu Şlllldtr. 
Birleşik Devletler Hariciye Ne. mızdan herkes emin olabilir.• geçen seneye nazaran biraz zayıf - kakye sokanuyarak mühi'? bir Ettekrariilhasaen ve lev kine yfuı 

zareti, bu vapurların Amerika li - Diğer taraftan, Yugoslav bükü - tı... fırsat kaçırdı. :>ec:nırsporun ilk an seksen 
manlarında tahribine mani olmalı: metinin Amerika Cümhurreisi Ruz Maçın ilk on 'beş yirmi dak;kası ~~rdakı ıbıraktıgı ıntıba fena de - Fehvas°"'• bunlardan yani bu 

ı·çı·n mu··sadere edildig"ini bildirmi,._ velte müracaatla Yugoslavyaya Gençlerin hakimiyeti altında geç. gıl. . . . . • . . t klifl · ' • t• d s k nl o ki e erın en ı:ülünç!erinden bir 
A • • h" d" l rİne tir. Bu suretle hariciye nezareti harp malzemesi verilmesini istedi- 1 enilebilir. ağlı sollu a ı ar • n se zıncı_ dakikada Eskışehır iki • 
i'"\Qlerika Martta 1217! !S_urıye a ıs.e e ·· R 1 la İstanbul kalesini saran Ankara- sol açığının bır ortas F · k . "sini burada tekrarlıyorum: Mihver devletlerinin protestoları - gı, uzve t'in de, gazeteciler top - . . k . mı eyzı en. - Kitap şe:k.linde basaca!t oldu. 

'"'Ve eylemiş\ir, 

tayyare imal etti dıkkat etmıyorm_uş_ na alenen cevap vermiş olmakta.. lantısında bu talebin tetkik edil - lılar hır çok s~~ı ~rsab kaçırdı~~r. dı_ a~esıne 5?ktu._ muz senin roman on altı forma ıu-
Ne"York, 5 (A.A.) - Aosociated Berlin 5 (A.A.) - Stefanı: B':' dır. Cordell Hull, ölçüsüz iddialar mekte olduğunu söylediği bildiril. 'B_ılhassa on bırıncı dakık~da_ Ku _- "._ır.~ı._bırıncı_ dakikada Şerefin bir tuyor, halbuki bizim satacağımııı 

l'r.ss·;~ b"ld·rc1··· ö A .k t t . Alnı anın Surı- ve talepler karşısında duydugu· mektedir. çill<_ Mustafa to_pu çok_ musaıd bır şutunu kalecı fevkalade __ bir Y_ atli- fiyata go··re oa fonna olm•<• la"zım.. 
• .. ı ı ıııı:ne g re merı a mar ecnebi gaze ecı any . . tt kal t 1 t k 1 k t dı O -Yı za-·- k d hayretı· açık bır" lisanla ı"zhar et - Bütün bunlar, Yugoslavyanın vazıy_·e .. _e. __ ecıye. es ıın e me a- a ur ar • yun mutevazm ve · · 
il ·~<da 1216 tayyare imal etlJ!iştir. ye hadiselerini dikkatle ta ıp e ıp 1 _ t di h nlı onu nıçın bua.na altı formasını rı-
Urılann 1046 tanesi Ame "ka ve Ingil mı"ştır· . her taarruza karşı koymag" a azmet- cemı ıgım gos er · . eyeca · karac-•--ın!, ' 

!er., rı - etmedig"ini sormuştur. İ KA:J ordu ve donanmalarına verilmiştir. . miş olduğunu göstermektedir. Yu- Ik çeyrek saatten solll' __ a Is.tan • Otuzuncu dakikada Hakkı sol • 

MİCKEY ROONEY'in 
GEORGES BAı\TROFT 

ile beraber çe.-irdiği 

TOMAS EDİSON'nn 
OENÇLİÜİ-

Filminl bu halta 

SARAY 

Salahiyettar Alman mahfillerın. Amerika hariciye nazın, Alman b ıs ı ı d h d lan - Azİl<im, sen benden pırua ım 
de Berlinin dikkati şimdi başka büyük elçisinin, huk:ukudüvel kai- goslavya Almanya ile, yani Mih - l u ~r d~tr a ~u musa~.k~ - k a~ orta an bir ıpası güzel bir alıyorsun, kuru sovan mı? Hiç he
mıntakalarda temerküz etmiş ol - deleri ile Alman - Amerikan dost. verle bir harbe giriştiği gün, Yu - . e. gettr lı er 1 ve ~ ıraz so;;\ aldı - , a a ile kaleye soktu. Bu golün &aplaıınıış, planlanmış ve ona gönı 
dugu· cevabı verilmiştir. Bununla !uk ve ticaret muahedesinin ihlal goslavyanın coğrafi mevki ve va.. mıye ~ e ı; ? :0a?a m~v a _<ı u- şampıyon takımın oyununa biraz ;yazılın . ·ı . b' 

ziyeti dolayısile, müttefik devlet - lar. Yırmı ikıncı dakikada Suley - çeki düzen verdiğini görüyoruz. ış, çızı iDi§ ır romandan al. 
beraber düşmanın faaliyeti muay- edildiği hakkındaki iddialan tev - k ak d t<ı t tt tı forma çıkar mı? 
yen bir inkişaf gösterdiği takdirde 

1 
sik edemediğini söylemiştir. !erin, bu vaziyetten, bazı şerait man ço Y ın an pu_ avu 

8 
a ı. Demirsporlular kırk dördüncü Ö 

Berlin hükılmeti bundan icap eden dahilinde azami istüade etmele - İstanbul ~akımının g~ttikçe ar • d_akikada boş kalan Beşiktaş kale _ - ._Y~~ ise be§ forma çıkar! 
Hull Alman elçiliğine verdiği ce rinin mümkün oldugu· da muhak - ~an .. te_hlikeli_ akınlar;. nıha. y_et otu_z sı_n_ e topu sokamadılar. Ve devre - ~• yek! 

neticeleri çıkaracaktır. b va.pta alenen şu cümleyi ikuilan - kaktır. Müttefiklerin Mihver aley- ırıncı dakikada semeresını verdi boy lece (l-1) berabere bitti. - Dört forma çıkar! 

B
• S t b l ınıştır: hine istifadelerini şu şekilde tel • Süleymanın bir ş~t~ ve ~!... .. İkinci devrede her iki takım <hı - Dört forma değil, hattl dört 
ır ovye a onu; •-Ben bir memleketin liman • his etmek mümkündür: Ankaralılar maglup vazıyete du- hızlı bir oyun tutturdular. Vazi - sayfa, hatta dört satır ve hatta 

kutba gitti !arma sığınmış olan vaptırların kap Evvela, Yugoslavyadaki hava şiince ıbir~z can~~nır gibi. oldular. yetin berabere olması oyuna ibaşka dört kelime bile çıkamaı:! 
dra s A.A.) - Londra radyosu 1 tan ve tayfalarına bu vapurları, meydanlarından istüade edilerek Fakat netıce degışmeden ılk_ kısı_m bir heyecan vermişti. - Ciddi ıni siiylüyorsnn7 

birX::vyeİ ba~osunun 2 nisanda Vrangel mahalli misafirperverlik kaideleri- Almanların mühim bir istinatgahı (~-~) İstanbulsporun galebesile bıt- On dördüncü dakikada Şükrü • - Yok miuh mı wylüyo.-um!! 
görenler, en hakiki, en iıısani adasından kutup _mıntakasına h"':';: ni çiğniyerek tahrip etmek hakkı· , olan Romanya petrol istihsal mm- tı. . . . .• . nün çok bariz bir avuttan çevir - - Başkaları çıbrıyerlar anınuıı 
ve en hhsi bir film olduğunu etUgiDi bildirmıştı.c. 3 rusanda balo . nı veren bir hukukudüvel kaidesi takalarını kolaylıkla bombardıman İkıncı devrede Gençleriurlıgı be. diği topu Sabri kaleye soktu. - Ne çı.kanyorlar! 

Sinemasında 

b 
derec arı: ve 180 derece şark: tul daıre.. t k rabe r .. t . t ek k dil eyanda ittifak ed.iJ otlar. oine :asıl olmuı ve burada buzlar üze- . tanımıyorum.• e me imkan dahiline girmiş ola - .. r ıgı eının e m ma sa e Eskişehirliler bu sayıyı telAfi - Kendilerinden roman aldığua 

Büyükler ve küçükler bll ı rina inmiştir. Balonun mürettebatını 1 Diğer tara!ftan Hull iki memleket caktır. h~cumlara başladı. İstanbulsp<>r etmek için canlarını dişlerine taka- bazı arkadaşlar romanlarını iste. 
Şaheseri görmelidir teşkil eden heyet bu _mıntakada mü~ arasındaki muahedede böyle bir B_undan sonra, Romanya ve B~l- ' mudafaası çok çalışmak mecburi - rak uğraşmağa başladılar. Fakat diğim kadar uzahr ve istediğim ka-

Bugün saat 11 de tenzilatlı J ilini tetkıkler T<JPm•g:n=m':. ~- hakkın istinat edebileceği ıbir bük_ g~ristan.daki Alman kuvvetlerıne yetınde kalıyord_u. • • kısa süren bir hakimiyetten sonra. dar kısaltırlar. 
n:uı.tı'ne ı ıır. Heyet telsizle ın .. ..

1 
. b"l d 

1 
dt aıt nakliyat yolu Yugoslavyanın Fakat bu tazyikten anı kurtula- oyun tekra B0.a,.taş t 'kin _ Onlıırın romanlan, 18• te-" 

'•••••;;•m.•••••'ııere etnıektedlr. mun go gesı ı e mevcu oma • . • ak b.. - İt b 1 r ~ ın azyı e ..,... 

4;;;::::::::::=:;;..-;..,.·-----~~~---• . .. 1 . t• şımalinden ge,..,.,ektedir. Bu yolla- r ttcuma geçen s an u sporlu- girdi diği kadar ~anıp '--ala-•- kadar • gını soy emı.ş ır, . ·-· • . 1 b . . d kik d • " .. , -- ....,. .,... 
' rı tehdıt etmek de imkan altına gır 1 ar ' ~ş~~- a_ . a _asa~ açı5ın gu- Yirmi sekizinci dakikada Şeref lastikli demek! 

Mevsimin en güzel ve en fevka.lide Filmi ::1"".11. notasına şunları ilave et - mi§ olacaktır. 1 zel bır şu tile ıkıncı golu d: attıl~· ı kalecinin elinden topu kaparak ü _ _ Artık ora•mı bilmem! 
M A R t K A R ö K K'ün yarattığı mıştır · Tunadan nakliyatın durdurul • Bu sayının alktşla~ı henuz kesı1: çüncü golü attı. Artık oyunun ne. İşte bu muhavereden sonra bl-

R Y 
•Esasen :medeni bir devletin böy muş olduğu 'bildirilmektedir. Şu :?'~en ~kar~lı!ar Istanbul :kalesı ticesi kendini ibelli etmişti. Biraz zlın mahut roman, başka kitapçıya 

K O R A T E R Le tahrip hakkı veren bir hüküm hale göre, bu :münakale yolu zaten onunde hır frikik kazandılar. Ç<ık sonra Beşiktaşlılar bir penaltı ka- geçmiş, fakat hu sefer de romanın 
, ihtiva eden bir muahede akdetme- kapanmış lbulunmakta:dır. Yugos - güzel bir şekilde atılan lbu favül zandılar fakat kaleci bunu kur • kendi yerine, fiyatı ~ani benim a• 

, 
1 

j si havsalaya ibile sığmaz. Kezalilı; lavya şimalin&ki yolların da Yu • ağlan bularak ilk Gençler golünü tardı. ' lacağım para bir hayli ktsalarak 
Harikalar fllınidir. Bu hafta görillınemiş muvaHakiyet • , hukuku<lüvel kaidelerinde yaban - goslavyadaki hava mey<lanların - kaydetti. Oyun (3-1) Beşi.ktaşı ngalibiye - gayet ucuz ve kötü bir kağıt ile ki-

ş A R K S 
j nema Sın da I cı vapurların başka bir memleket dan hareket 4'-lecek tayyarelerle Vaziyet (2-1) olunca histaer iki ta- tile bitti. · taP haline girebilmişti. 

l 
limanlarına giderek seyrüsefer ka. tehdit altına alınması, Almanyanın kım da açıldılar. Fakat nbul - Faruk Erer Osman Cemal Kov"''' 

1 nunlan ile mezkilr limanların em- Balkanlardaki vaziyetini ciddi su- spor mutlaka galip gelmek için ne-

Devaın ediyor. j}ugiiıı saat t 11 de tenzı'_lc•t•lı•ma•tın•' •e•. ••- • J niyetini tehlikeye koyacak bir şe _ rette sarsacak bir funil. olacaktır. fis bir oyun çıkarmağa 0başladt. Do.. -
'·-- ---------· •• • kilde tayfaları taraft.ndan tahrip Daha sonra, Almanyanın mer _ kuzuncu dakikada Tarık h8Jf hat - ( .. • ~ ""5 l ·e~::::::::;:;;;;;;;;~~~~~~-=--İ j edilme•ini meşru gösteren ibir pren kezinin Viyanaya nakledileceği tından söktüğü topu kaleye kadar G U N Ü N 1 }? 1 N D E N i i j ·ıı t d ğild" hakkında şayialar vardı. Almanya- indirdi. Ve sert bir şiitle ağlara ., ___________________________ .,/ 

DEANNA D u R B N' i Si movcu e ır.> nın talim ve terbiye müesseseleri- taktı. Pahahhg-ı o"nlemek i -
1 

o- le ag·ır ııanayı· merkezlerinin de bu Bu gol Ankaralıları bozdu. Sa- Çin 
onWW , Amerı"ka Fransız K Ay Fa AN s ı Z ne ııeraııer mıntakaya nakledileceği söylen· rı - Siyahlılar ise büsbütün açıldt- Y a%an: H. Dcılkılı~ !erile fi)· at arttırmaktadırlar. 

En büyii< oiieıır tllınl .,, "' .,r' emı·lerı"ni musadere mektedir. Yugoslavyadaki hava lar. On dördüncü dakikada Mü • Fakat her ikis·ine de en amr~i 

M E LE G 1 ' ı d · t"f d k k k ıı· J:ı" ··t kti ı Fiyat artması hadisesinin da-

B A H A R 
meydan arın an ıs ı a e edilerek errem ÇO uvve ı · tr şu çe . çarenin ihalilt ve istihlak kuo-

e t mı• ye C ek im A t T d"' d.. ·· d f Ank ·1 ha ilk emareleri göriildügu· .. za- · I sarki A anya, vus urya ve Po - op or uncu e a ara ag a - peratif eri kurmok olduğuna 
• d 1 r nda man, ithalat mallarının gerek k t'" lonyaya agır ve evam ı taarruz • ı ··· a_ •n·cn şüphe olunamaz. 

Vichy,5 (A.A.) - iyi ma11l~at alan !ar yapılması da pek kolayla.,,,.,ı• Gençlerbirliğinin bu vaziyeti te- stoklarını ve gerek maliyet fi- ithalat kooperatifleri en •a-
,,_ •· k ·ç1n her seaıısda 

Şaheserinde görmek ve ~me d 1 
mahfillerde beyan olunduğuna göre 11,.- "("-~& "' y ti t · ·· k b J 

• merika hariciye nazırı Hull Amerika olacaktır. Bu suretle de, İngiliz ha- liifi etmek arzuları kısa sürdü. O - 8 arını anzım ve mura a e kın ve en ucuz memleketlerden 
salonu baştan bap. dol uran !imanlarında bulunan 15 !ransız vapu- va taarruzlarından emin olan hiç yunun hakimiyetini !stanbulspo - için komisyonlar teşkili fikrini doğrudan doğruya mal ithal ede-

nmun Normandi de dahil olmak üzere, bir yer kalmıyacak demektir. run elinden almak imkanı kalma.. ilk biz ortaya atmtŞtık. cekleri, istihlU.k kooperatifleri 

SÜMER musadere edilemiyeceğini Vichy biikıl.- Diğer taraftan, Almanlar, fnem- ınıştı. Otuz altıncı dakikada Mü - Bunda fayda olduğunu tecrü- lse memleket miistalısillcrinden 
metine bildirmiştir· < l V b · b · .................... oblı leketin va işgal altındaki mıntaka· Kerrem •beşinci go ü de attı. e maç e ıs at ettı. Şüphesizdir ki, ilim müstehliklere doğrudan doITT-u-

Sinemasına 
:ti edne bdat ~ ---- Amerikanın bu vapurları yiyecek mu.. İ alib. bA ct.lbııs. Bu Salı gijnii _, - 0 .- .ıi)riilıii>· kabilinde Rransadan satın alacağı vı- ların her tarafına. müessir bir ha- da (5-1) stanbulsporun g ıyeti- ve piyasa bakımından, ithalat ya mal arzedecekleriudeıı arada 

bu emsaı,,j·• ve giud l!tnıi m · tedir (Devamı 4 üncii sayfada) le sona erdi. mallarının fiyat artması"le ı' r f' t t b 1 
~~••11ı1aı~:.~B:u:ırun~·-~.....ı=~l~l~dıe:.;m::ne11::a~ı.ı~ı~-~tıue.~~~~===-:: chy'de zaıınedilmek · 

7 ıya armasına se ep o an pa-;,.- ---:===------•••••-•••ı•-•-•Mr..•11?'!~~-------· Beşiktaı: 3 Demirapor: 1 memlekette yetişen malların fi- raziti tamanıiyle ortadan kaldı-
"'ı .. ••mmmım••••••••••••------- s o M- E R İkinci maçı Beşiktaş ile Fener B. yat artması tamamiyle ayrı se- racaklardır: 

takımını yenerek Türkiye birincisi heplere tabidir. İthalat malları, Bu kooperatifler a)ni zaman-

a N .1 
sa n K I V I R C I K A S I olan Esk~ehir Demirspor takımı dış piyasaların ve nakliye ve si- da ihtikar, hile ve tağşişe karşı ye yaptılar. Demirsporun oyunu he - gorta ücretlerinin yükselmcsile da en kestirme ve ezici bir ted-

• nüz malum olmadığı için maç me. fiyat arttırıyor. Fakat iç memle- birdir. Onun için, devlet kontr.>-

TA K S' 1 M 'rakla bekleniyordu. ket mallan, işçi ücreti ve kıtlı- lü altında kooperatiflerin ı-tok 

Sa 11 
Oyuna Eskişehirin hücumile bS§ ğı, umum piyasada hayat paha- ve hayat pahalılığına karşı en 

••••aııııİ••lllll•••••••• !anıyor. İlk dakikada Beşiktaşa 1bir lılığı standardizasyonu ve mu· ameli ve kestirme tedbir olau-
5 İn e m 8 f 8 r in d 8 b&Şh)'Or korner oldlL Fakat netice yok. Bi· tavassıt ellerin ihtiklr temayül- ğından şüphe edilmemelidir. 

=
=====-=~~~~~~~~--~~~~~~~ ~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~--~~-

---- tar, çok telefat veriyordu. Babıli • ri bir tarata çekilnıeğe başlamış • 
r• -Büyük tarihi roman: 64 - li denizden karadan vuruyordu. tı. 

ls o o•• ld"" ""ld"" ? 1 'Mısır Valisi Mehmcd Ali paşa, (H. 1240) senesi Rumlar için fe-ultan Azız Nasıl uru u • J yÜZ parça ·harp gemisile otuz bin lfıketli oldu. Mora Valisi İbrahim 
·M. Sami Karayel muntazam askeri Mora!.a _yo~~d~: Paş~ Navarın'ı de za_ptetmi§ti. Na-

('' ~azan. 
1 

. Yeniçeriler Morada turlu, tıırlu varının zaptı Yunanıstana dehşet 
''apol j . asına çalışı acagı.• d K d \Js Yona karşı yapılan ittifak) ' hüdatın ıcr . . slar bu cevap rezaletler yapıyorlar ı. uman - ver ı. 

fa \J[ ve kavaid hükumetini muha· Zemınınde idi. Ru k' ekin _ danlarmı hapsediyorlar, saman Fakat, bu muvaffakiyetler çok 
'-a et · · ıaıııharp etme ten ç · · d hı ed A d ak ta rnek ve hem de diğer taraf- üzerıne ı .. . akkate tütsüsü veriyorlar, kımısını e a - geçm en vrupa a si tesir yap 

ita~ bır ihtilal Iırkasmı himayeye diler .. ve, bir muddetı ınuvgıbı ol- ra atıp tıapsediyorlardı. mağa başladı. Avrupa. Babıa.Jinin 
ede~ış_ınak bıiyıik bir tezad tC§kil ıçin fikirlerınden v:t:J~~una !><>- Mısır ordusu İbratıım paşanın Morada galıp gelmesini çekeme -

11 _egını.... duJar ... Fakat, Pru d kumandasında idi. Mısır ordusu 1 di. mi.ıdahale filcrı uyandı . Sebe . 
d.i an ettiler ve Rusyaya da bil- yuna asker yığıyorlar;· t avüz Rum asilerını karada ve, denızde bi de malümdu. İngıltere mıihim 

~~iler.. .. ' İran hududumuzda da ec edip- perışa· n ve mahvetmeğe başlamış. bir rol ÇPvirmek istıvordu Herr 
ve b . k aşalıklar evam . 1 h d -lla ' unu mi.ıteakip İngiliz Kralı ler, ve arf! . b vak'alar tı. Rumlar perı.şan oldular, He e, Rusyayı ve em e Avusturyayı 

ve~\1reye gelerek Avusturya baş- duruyordu. Babıali tı u iranlılar, Rusyanm v;ıdini yerine getıreme - •tıatarak Mora Rumlarım ele al • 1 
\1

6 
Meternik ile mülil.kat yaptı. karşısında şaşala~ ' uz·· erine mesi Rumları büsbütün köpürt - mak istıycrdu. 

' llu ,... ·· ne Erzurum r· l t R ç v
0 

. s , arının notasına şu cevabı Bağdad rtzerı : üsalaluı 0 _, ınüştü. ngı tere za en, usya arının 
~ıler: yüriıyorlardı. Nihayet, m Ruslar, Devleti Aliye üzer'~e harekatını durdurmakla rolünü ta· 

~ekl_arkta elvevm mevcud olan lun<lu. (H. 1237) ında ba- harp açarak Balkanlara doğru ıne-

1 
mamlamıştı. 

d'ı ı hükünıetin yerine ikame e - R.ısya ile ~evlet!~ ~det mu_ ceklerdi. İngiltere ve Avusturya - Rusya Çarı, Devleti Aliyeye yü
dir~:k. sekli diğeri Rusyanın bil _ sıl olan ~erı;inlik ~:ıı::tti. Yani, nm müdahal~sil~ old':'klan yerde rü_yememiştL Rumları Babı'1inin 
lıı.k:is sı ıcap edip Devleti Aliyenin haberat ıle ıtıdal. indirdiler- kalmaları Etin[ki Etrıyayı çıldır! • elınde bırakmıştı. Bu suretle Rum-
~a lı~ın_a uğratılması bütün Avru- Ruslar yelkenlerı ~ı!:r ğır bas • auştı. lar mahvü perışan olmuştu. 
lıı "<l.\Jkunıetleri tarafından protes- AvuııturYa ve ing a Yalnız Ruslar değil, Rumları Yine bu sebeple Rumlar, Ruslar 
Yana ~eceği ve fakat Londra ve, Vi mıştı. . şiddetle de _ Avr.:ıpalılar da himaye etmiyorlar- aleyhinde atıp tutmağa baslamış -
\he<j t abınelerince bermucJ.bi mu.. Fakat: Rum ı"';;:1 tarafından da dı. osmanlılann eline bırakmış - !t. İ§te, şimdi tam sırası idı. 
tııctaa HukUmeti Osmaniye tara - vam ediyor, Ba~~ -~~,--...,," Rum !ardı. Rum serırerdelerinin her bi- (Daha var) 

n ıcras iddetle :ınuJ<aOe"" R:ı>rl.IJ""-

Ölmeyen melOdilere yeniden hayat veren ... San'ata altın sesinden zafer takı kur.o . • • 
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SAYFA - • 

Yugoslavyada 
seferberlik i 1 a n 

edildi 
(Baş tarafı 1 inci sayfada) 

sayfasında ve büyük başlıklarla 
Yugoslavyanın umumi seferiıerli -
ğini ve Yugoslav - Macar hududu
nun kapatılmış olduğunu bildir -
mektedir. 

İngilizler Adu
a'yı aldılar 
(Baş tarafı J inci sayfaıla) 

ğer bütün mıntakalarda ileri ha • 
reketimiz muvaffakiyetle devam 
etmektedir. Bu meyanda cenubi 
Afrika kuvvetlerinin, aralarında 
bir liva kumandanı bulunan birçok 
esir aldıkları zikre şayandır. 

ADİS -ABABA'YA 145 
KİLOMETRE KALDI Bu hükUmet gazetesine göre, 

Tuna ve Drave üzerinde •bir k<>§e Kahire 5 (A.A.) - Diredaua'dan 
teşkil eden Macar _ Yugoslav hu _ ilerliyen cenubi Afrika kuvvetleri 
dudunda motörlü bir Yugoslav tü- Ad is - A babaya takriben 145 kilo
meni mevzi almıştır. Yugoslav - metre mesafede bulunan Avaş neh 
Macar hududu boyunca da, Yu - rini geçmişlerdir. 
goslav arazisinde, köprülere ve TRABLUS BOMBALANDI 6 AL-
yollara dinamitler konulmuştur. MAN TAYYARESİ DÜŞÜRÜLDÜ 

KRALIN KARARNAMESİ Kahire 5 (A.A.) - Ortaşark İn-
B 1 d 5 (AA ) D N B giliz hava kuvvetleri umumi karar e gra .. - . . : a -

jansı bildiriyor: gahının tebliği: 
Kral ikinci Piyer tarafından im· Libyada: Libyanın garp havza -

za edilen bir kararname mucibbı- sında Perşembe ve Cuma günleri 
ce Yugoslavyanın bütün müse!Hih mühim faaliyetler olmuştur. Avus 
kuvvetleri 1 Nisan 1941 tarihinden tralya hava kuvvetlerine mensup 
itibaren harbe hazır bir vaziyete avcıların yaptıkları taarruzi keşif-
lı:onulmuştur. !erde üç tane messeschmitt 110 ve 3 
EMİRNAME DUVARLARA tane Yunkers 88 tipinde· tayyare 

ASILDI düşürülmüştür. Ve diğer bazı tay-
Belgrad 5 (A.A.) _ Ofi eski yareler de ehemmiyetli hasarlara 

Fransız ajansı bildiriyor: uğramışlardır. Bunların üslerine 
Kralın, bütün Yugoslav müsel • dönmemiş olmaları muhtemeldir. 

!Ah kuvvetlerinin harbe haZU" bu- Avustralya tayyareleri hiç bir za -
lunması hakkındaki emirnamesi ı- rara uğramamışlardır. 
le harp tehlikesi hakkındaki hük\i- Trablusta: 3/4 Nisan gecesi hava 
met beyannamesi bütün Yugoslav- kuvvetlerimize mensup ağır bom • 
yada duvarlara asılmıştır. Yugos • hardıman tayyareleri Trablus üze
lavya ile Macaristan, Romanya ve rine bir akın yapmışlardır. Orada 
Bulgaristan arasında telefon mu _ çıkarılan yangın .Kilometrelerce u
habereleri durmuştur. Almanya ve zaktan görülmüş ve Vali konağına 
ltalya ile de muhabere pek güç _ yakın yerlerde bir çok şiddetli in • 
lükle yapılmakta ve yalnız resmi filaklar vukua ırPlmiştir. 
muhabereler kırbul edilmektedir lf.. -
Yugoslav tayyare teşekkülleri bu- Kızıl Deniz 
gun öğleden biraz sonra hudud is
tikametinde Belgrad üzerinde uç. 
muşlardır. Bawekil general Simo
viç hükumetin Belgradı terke ha
ıı:ırlanmasını emretmiştir. 

Kabine toplandı 
Belgrat, 5 (A.A.) - D.N.B. bil

diriyor: 
Kabine bu gece saatlerce süren 

bir içtima akdetmiştir. Bu husus
ta resmi beyanat yapılması bek
lenmektedir. 

(Baş tarafı 1 inci sayfada) 
civarındaki İngiliz üslerine yiye
cek ve malzeme nakli için 100 A
merikan şilebınin tahsisi ciddi su
rette derpiş edilmektedir. Bu su
retle İngilterenin Akdeniz ve Bal
kanlardaki harp gayretlerine ol
dukça büyük bir yardun yapılmış 
olacaktır. Bu fikir Ruzvelt'in cu
ma günü Amerikan vapurlarının 
Aden körfezine w Kızıldenize ı,;~t
melerine müsaade etmek niyetinde 
olduğunu beyan etmesi üzerine 
ortaya çıkmıştı.r. 

Almanya pro-
testo eildildi 

Iraktaki hüku
met darbesi 

(Baş tarafı ı inci sayfada) 
Londranın sali>.hiyetli mahfilleri

nin mütaleasına göre, vaziyet cid
di olmakla beraber vahim değildir. 
İngiltere hükumeti ve onun Bağ
dattaki mümessili Sir Kinahan 
Comvallis _ bu z~t Aı-abistanda 
uzun tecrübelere sahiptir - vaziyeti 
yakından takip ediyorlar. Londra
nm s;ıliıhiyetli mahfillerinde kay
dediliyor ki, İngiliz - Irak münase
betlerinin kesilmesi mevzubahis 
değildir. Ve iki memleket arasın
da mcv'Cut muahede tamarniyle 
mer'iyette k3lmakt~dır. 

Hava harbi 

1 KD A M 

Amerika 
(Baş taralı l inci sayfada) 

Ruzvelt e\'Velisi gün Yugoslav -
ya elçisile görıişürken bu talebin 
kendisine yapıldığını söylemiştir. 
AMERİKADAKİ YUGOSLAV 

PARALARI 
Vaşington 5 (A.A.) - Hariciye 

nazırı Hu11, gazeteciler toplantı -
sında Bloke E"dilmiş bulunan Yu -
goslav matlubatının bu memleke -
tin ihtiyaçlarını karşılayacak şe • 
kilde serbE'st bırakılaeağını söyle -
miştir, 

Hull yeni Yugoslav hükümeti -
nin vahdetinden dolayı memnuni
yet izhar etmiş ve Hırvat lideri 
doktor Maçek'in başvekil muavin
liğjni kabul etmesini Yugoslavların 
birliğine ve istiklfı11erini müdafaa 
edeceklerine delil addettiğini söy • 

(Baş tarafı l inci sa)•fad l) !emiştir. 

edilmiş ve büyük bir şiddetle hü- YALAN HABERLERİ TEKZİP 
cuma geçilııtiştir. Tayyarelerimiz... Belgrad 5 (A.A.) - Alman ekal
den bazıları bombalarını alçaktan liyetinin en fazla bulunduğu Tuna 
atmışlar ve iyi neticeler almışlar- eyaleti valisi Vlahlalin Sırp çete -
dır. Bir çok bombanın birbiri ar - !erinin gıJya zulümde bulunduğu 
kasmd~n gemilerin arasına düş - 1 hakkındaki bütün haberleri tek -
tüğü görülmüştür. zip etmiştir. 

Doklar yanında büyük bir yan- Belgrat, 5 (AA) - Avala: 
gın çıktığı gibi petrol depolan ile Almanyanın Lubliana başkonso-
antrepolarda da bir çok yangınlar !osu Dr. Hans Brooch, Drave eya
çıkmıştır. !eti valisi Dr. Vatlacen'i ziyaret et
Diğer tayyarelerimiz de Rotter - ·tikten sonra matbuata aşağıdaki 

dam petrol depolarını ve Rhur beyanatta bulunmuştur: 
mıntakasındaki sınai hedefleri bom •Son günlerde cereyan eden ha
balamışlardır. Bir tayyaremiz ka - diseler münasebetile bazı ecnebi 
yıptır. radyo istasyonlannın Slovanyada 

Cuma günü bombardıman tay - bazı cebir hareketleri yapıldığın
yarelerimiz garbi Fransa sahilleri dan uzun uzadıya bahsettikleri te
açıklarında iki muavin k\-uvazöre essürle müşahede edildi Bazı uy
hücum etmişlerdir. Bunlardan bh durma ve asılsız haberler yayıldı_ 
rine isabet vaki olmuş ve gemi bat.. Radyolarda zikredilen mahallerde 
mağa başlamış bir vaziyette bıra- yaptığım tahkikat neticesinde bü
lrılmıştır, Bazı mayn tarayıcı ge - tün bu haberlerin esassız olduğu
mileri üzerine de mitralyöz ateşi nu gördüm. Almanlara karşı dü
açılmıstır. Bu harekata · tirak e - rü.st harekette 'bulunduğundan, ne
den tayyarelerimizden biri üssüne zaketinden ve misafirperverliğin
dönmemiştir. den dolayı Drave eyaleti ahalisi
ŞİMAL1 FRANSA VE BELÇİKA ne karşı minnettarım .• 

MEYDANLARI BOMBALANDI İTALYAN KONSOLOSU 
Londra 5 (A.A.) - Hava nezare- ZAGREPTEN AYRILDI 

tinin tebliği: Zagrep, 5 (A.A.) - İtalyan baş· 
İngiliz avcı tayyarelerinin dün konsolosu ve konsolosluk memur

şimali Fransa ve Belçika üzerinde !arı İtalyaya gitme! üzere Zag
yaptığı tecavüz! devriye uçuşları repten ayrılmışlardır. 
esnasında hava meydanlarındaki Almanyanın Saraybosna ve Spo
binalarla uçuş meydanları ve yer. leto konsolosları da Almanyaya 
de bulunan tayyareler mitralyöz hareket etmi•IPrdir. 
ateşine tutulmuştur. Bir tayyare - -
ıniz bu harekattan dönmemiştir. 94ı156 tereke ilan 

BaluJ'köy Sulh Hukuk Hi.klmlliinden: 
İNGİLTERE ÜZERiNDE ÜÇ Bak.rköyünde y oi Moda eok•&md• 

TAYYARE DÜŞÜRÜLDÜ 7 numarada mukim iken ölen Doktor A. 

Londra 5 (A.A.) _ Cuma _ Cu- saf Tapincin terekesine mehkemeınlzce 

Alman Yugos
lav gerginliği 

(Baş taufı 1 inci •a~ fada) 

vakkalen yerinde saymaktadır. Bu 
bir günlük tav ;anııya bakıp da Al· 
maııların Yugoslavyaya karşı duy· 
dııkları kin ve gazabın sükuncı 

bulduğuna veya Balkanlara müte
veccih ihtiraslarından vazgeçtik
lerine hükmetmek yanlış olur. Son
ra sinir harbinin bir tabiycsi de 
hasmı şaşırtmak için, arasıra i~. 
gevşetmeyi amirdir. Almanya, Bal
kanlarda. mutlaka bir şeyler yapa
caktır. Bütün Balkanlılar, bir ba-;
kına uğramamak için. tamami~·le 
uyanık ve mukabrleye hazır bu
lunmalıdırlar. 

Abidin DA VER 

Tesirler 
(Baş tarafı 2 nci sayfada) 

caiz değildir. Ne olursa olsun Ja
ponya, Mihver de,·letlerine karşı 
taahhütlerini ifa edecektir .• 

Vicby muhiti de Belgrat inkıla
bını Mcraşal Pcten'in Führer ile 
Montoire'daki mülakatından son
ra Avrupa siyasetinde hunıle ge
len en büyük vakıa gibi telakki ey
lemektedir. 

Berliu, Belgrat haberlerile biraz 
şaşıran ve Mösyö Matsuoka Roma
da iken de deniz muharebesi ve 
İtalyan zayiatile bir kat daha te
essüre kapılması tabii olan, halka 
hiç olmazsa döniişte teselli verecek 
bir hadise hazırlamıştır. O da Bin
gaziden İngiliz kuvvetlerinin stra
tejilı: sebeplerle çekilmesidir, ~lös
yö Matmoka Berlin ve Romadaki 
kısa ikameti müddetinde üç nevi 
haber ve mahimat ile karşılaştık
tan sonra Moskovaya tekrar döne
cektir. 

Bu uzun ve külfetli seyahatin 
toptan tesirleri yavaş yavaş tereş
şüh edecektir. 

Hüseyin Şükrü BABAN 
----0----

Siyasi icmal 
(Baş tarafı 3 iincü sayfada)) 

va müdafaası için kuvvetlerini da
ğıtmağa mecbur kalacaklar, bu su
retle, taarruzi kuvvetleri zayıflı -
yacaktır. 

Yugoslavyanın harbe girmesi, İ
talya hesabına da hayli zararlı o -
lacaktır. Evvel!, bütün İtalya, ağır 
bombardıman taarruzları tehdidi 
altına girecektir. 

Bulgar gazete!inln bir haberi 
Sofya, 5 (A.A.) - Zora gazetesi

nin yazdığına göre, Yugoslav ve 
Yunan orduları ile kuvvetli İngi
liz cüzütamları, Yugoslavya, Yu
nanistan ve Arnavutluğun teşkil 

ettiği köşede tahaşşüt etmiştir. Yu
goslav, Yunan ve İngiliz kıtaatı 
müşterek bir plan mucfüince hare

vaziyet olunarak müteveffanın uhdej 
(Baı tarafı 1 inci sayfada) martesi gecesı düşman tayyarele • tasarrufunda bulunan Bakırköyünde 

Nezareti Amerikanın Berlin Büyük 1 ri garbi İngilterede Bristol'ü he • Yeni mahallede 3 ncü soko.kda 61 nu
Elçiliği memurlarından Stewart def ittihaz ettikleri sırada İngiliz maralı hane ve Bakırköyünde 10 tem
Herman'ın tevkifi münase'betile gece avcıları kesif ateş hattının dı- ımuz caddesinde 32 numaralı hanelerin 
Alman hükıinıeti nezdinde protes- şında ve mehtap. altında göklerde ~:.".:~1.:~ı.:{!~ numaralı arsanın nısıi 
toda bulunulduğunu bildirmiştir. dolaşmışlardır. Bır avcı pilot, bir Bakırköyünde 3 ncü sokakda 61 nu
Amerikanın pre>testosu tevkifin düşman tayyaresini düşürmeğe mu maralı hane ufak bir bahçesilc beraber 
sebebi hak.kında daha eve! r,lçiliğe va~fak olmuş ve tayyare bombala- birinci katta bir odn bir mutbah bir he
bir nota verilmemiş olması keyfi- mağa geldiği sehrin yakınlarında lil bir kömürlük. lklnci katta ufak bir 

İtalyanın şarktaki ağır sanayi 
ınıntakalarına ve sahildeki hedef. 
!erine müessir surette taarruz et -
mek ve bombalamak kabil olacak
tır. 

ket etmektedir. 
Demiryollan askeri idareye 

geçmiş 

Cenevre, 5 (A.A.) - Tribune de 
Lausanne'ın Belgrattan öğrendiği
ne göre, dün gece yansındanberı 
bütün Y~slav demiryollan aske
ri idareye intikal etmiştir. 

Trenlerde seyahat hususi 
müsaadeye tabi 

Belgrat, 5 (A.A.) - D.N.B. bil
diriyor: 

Belgrat radyosu, Yugoslav de -
miryollarında yolcu trenlerinin 5 
Nisandan itibaren son derece tah
dit edileceğini bildirmiştir. Seya
hat etmek istiyenlerin hususi mü
saade almaları !Azını geldiği ilb 
edilmiştir. 

llariciye Na°'i"ırmın beyanatı 
Atina, 5 (AA) - Katimerini 

gazetesi, Belgrattaki hususi muha. 
birınin Yugoslavya Hariciye Na
zırı Ninçiç ile yaptığı bir mülakatı 
neşretmektedir. Nazır, Yunan or
dusunu kahramanlığından dolayı 

tebrik ettikten sonra, bilhassa şun
ları ilave etmiştir: 

Ben şahsan Yugoslavyayı harp 
fırtınasından uzaklaştırmak için e
limden geleni yaptım. Hükümet 
imza edilen itilafı kabul etmişti ve 
Yugoslav devletinin hakimiyeti ile 
alakadar bazı noktaların tesbiti 
için müzakerelere haşlamı.ştı. Tarzı 
hareketimizi tesbit etmek, yani 
biç kimseye karşı düşmanlık besle.. 
mediğimizi, fakat yegane hedefi -
mızin milli istiklalın temini oldu
ğunu tasrih etmek ic·n hı•I ,.,n 
bu müzakereler lnkıtaa uğradı.• 

Ninçiç, netıce olarak şunıarı ;oy
lemiştir: 

·Milletimiz mazide başka taar
ruzlara da karşı durdu. Bız kork
mayız. Eğer çarpışmak lazım ge
lirse çarpışacağız. Vazifemızi yapa
cağımızdan herkes emin olabilir.• 

Bu takdirde, Adriyatik denizi 
hakimiyeti de kolaylıkla İngilizle
rin eline geçebilecektir. 

ı t 'D.. . "°fa üzerinde iki oda ve merdi\'Cn ü.ze-
yetine istinat etmektedir. Ameri- pa~ça anmış ı'.-. urı:nan tayyaresı rinde yerli bir dolapdan ibaret •iıoaP 
ka Büyük Elçiliği 3 Nisanda içle- Heınkel 3 tıpınde bır Alman tay - f40 lira kıymeti mubammineli ve 10 
rinde Herman da bulunan bazı A- yaresidir. İngiliz avcısı bu tayya- remmuz caddesinde 32 numaralı hane 
merika te"baasının Alman polisi ta- reyi mitralyöz ateşile iskat etmiş. ahşap üç kattan ibaret ufak bir bahçe
rafından tevkif edildi~ini bildir- tir. Diğer bir düşman tayyaresinin <ile kuyuyu havi olup birıncı katta bir 

* 
İntiharın sebebi 

(8aş tarafı 1 inci sayfada) 
d h d .... '"ld"ğ'" dil kt oda ve zemini kırmızı çini dö~eli bir 

miştir. Mevkuflar saatlerce sonra a a uşuru u u zanne me e- muthah ve bir heliı ·kinci katta iki d Macaristanın Almanya yanında felôkeili 
d. F k b h .. 1 0 a b' serbest bırakılmış, yalnız Herman ır. a at u enuz teeyyüd et - bir sofa üçüncü katta bir oda ve çiçek- ır harbe sürüklenmek tehJ;keı;lı1e ma-

alıkonulınuştur. memiştir. tik olarak kullanılan bir camekfın ile ruz bulunduğunu gördügü ;çın intihar 
Bristol üzerine bir çok yan.nn ye~li bir dolaptan ibarett.ir. Evin içi. dışı. etUği zannedilmektedir. Budapeşte'den 

o· ı bo ı k t h alınan son haberler, Yu&oslav hi.lkO.met -.. bombalan atılmışsa da itfaiye e - yag ı . ya o up ıyme ı mu ammınesı 
A k h b 1 • L9"0 lir d y 10 T dd · darbesini müleakıp Almanyanın l\'Iacar-1 n ara a er 1 k. 1 ·ı ·· · 11'" " a ır. me emmuz ca esın_ erJ ıp erı e genli U yardımcıların de 28/30 numaralı boyu 44/20, eni 14160 tlardan Yugoslavyaya karşı askeri yar-

~~=;;=========="' süratli müdahaleleri neticesinde metre murabbaindak.l orsanın dahi dun istediğini ispat etmektedir. Almnn-
A k 1 k t k • hiçbir yangının büyümesine mey- 1/2 hissesi satılıktır. Bunun kıy _ !ar lavizat olarak Macarlara Yugoslav-

n ara e e rt şır- dan verilmemiştir. Bazı mağazalar meli mubamminesl 600 liradır. Talip- yanın Banal mıntkasını vermeyi tekli! 

k t . d - t lerin yüzde d" b k . b r d etmişlerdir Almanya, teklifi rf'ddettigj e in e UÇ Saa ve evler hasara uğramıstır. · ye ı. uçu m:' e ın e pey takdirde Macatistanı parralamnkla teh. 
. . e.kçesı veya ol miktar mılli ve muteber }, fazla çalışılacak Londra 5 (A.A.) - Salahıyeflı banka mektubu ile müzayedeye iı;tirak dit etmiş ve bu taleple muvazi olarak 

mahfillerden öğrenildiğine göre, edeceklerdir. şi~de_~li bir siyas~ ta~yik te: ya.pınıştJr. 1 
dün gece Bristol kanahnda hava (Gay~i menk.ullerin satış tarihine kadar muştur. l\.1acar mılletı ekserıyetınln lıcr 1 
da!i ateşi i1e iki düşman tavvare_ v~rgı_ ve sa~r rusumu t~rckey~ ait~r. knvemeti imkansız kılan L-ıvır ve hare-\ 

Ankara, 5 (İkdam muhabirin
den) - Ankara elektrik ş.rketinde 
günde üç saat fazla çalışılması Ve
killer Hey'etince kabul edilmiştir. 

Belediye reislerinin 
yabancı şirketlerde 
vazife alamamaları 

isteniyor 

. d" ·· .. 
1 

.. t" B ti d" Yırmı senelık taviz bedelı ve yuzde iki keUerini görünce büyük bir ye"sc düş-j 
s~ ... uşuru .• muc;; ur. u sure. e. u - buçuk dell[ıliye ve ferag harçları alıcıya müştür. l\lacar milleti eksetiyctlnin her 
~uru len duşman tayyarelerının sa- aittir. Birinci müzayede 28/4/941 pa-, hangi bir şekilde harbe iştırak aleyhin
yısı üçe c;ıkrrııc:tır. ıartesi saat 14 den 16 ya kadar devam de bulunduğu muhakkaktır. ~1illct, 'l'e

edecektir. Haddi Jtıyıkını bulmadığı tak lek..i'nin intiharından sonra gözlerini 
dirde ikinci müzayedesi 8/5/941 per-J naıb Hortı'ye çevirmiş bulunmaktadır. 
şembe günil saat 14 den 16 ya kadar Herkes Amiralin, memleketin bitara!Iı
devam ederek en fazla para verene iha- ğını muha!aı.a ederek Macar ordusunun 

Ankara, 5 (İkdam muhabirin
den) - Tokat Meb'usu Emın As
lan Meclise verdiği bir teklif layi
hasında belediye reislerinin yaban
cı şirketlerde vazife almalarının • 
men'edilmesini istemektedir. 

Yeni Suriye ka
binesi kuruldu 

Beyrut, 5 (A.A.) - Yeni Suriye 
kabınesı şoyle teşekkül etmiştır: 
Başvekil ve Dahilıye Nazlfı: He_ 

lıd Bey Azem, sanayı odası reisi. 

Günün tenkitleri 
(Ba~ tarafı 1 inci sayfada) teyi katiyesi icra edilecektir. İMie tari- Hitler'in emellerini tahakkuk ettirmek 

hinden itibaren bir hatta zarfında sa- için kuU.ını1masınıı ma.ni olacağını ümit 
şiiri olan •Binoaz•a, ne de batta tış bedeli vezneye teslim edilmediği etmektedir. Tehlikenin ne kadar yakın 
birkaç yıl evvelki operet devrin- takdirde icra ve iflas kanununun 133 cü "Olduğunu pek az kimse idrak ediyor. 
deki yine yerli olan •Saı. - Caı>a maddesi ahktlmının tatbik olunacağı ve Bu arada Alman kıt'aları Yugoslav 
karşı koyamaz.> razıa maltlmat almak isteyenlerin mab- hududuna doğru Mac,oıristandan gcç-

ke ed t 941/66 lı t meğe devam etmektedir. Dün halk, Bu-
Bu satırları okurken göz)eri· ı m e rnev:u numara ere.ke da~te sokaklanndan uzun Alman 
• .. .. . dosyasına rm.ıracaatları ve şartnamede "'-" 

mın onunc bu sene Llitanbul Şe- herkesin göreblJecegi mahkeme divan. nlotörlü nakliye kollannın gcçişin.i sey
hi.r Tiyatro>unda oynanan eser- hanesine talik edilmiş olduğu ilAn olu- retmiştir. Bombardıman ve nakliye tay 
)er geldi. •Otello. •AJak takımı nur. yareleri de Budapeşte üzerinden uçarak 

gitmişlerdir. 
arasında• •Aptal. •IUeş'ıleler• 

Y 1 1 
Budapcşte, 5 (A. A.) _ HukOmetçe 

•Emilia Galotti •... yani Şekspir, Unan ı ar ittihaz edilen bir knrnr mucibince Ma-
Gorki, Do5toyevski, Batay, Les- car doktorları ve ecuıcıları sıhhiye ma-

-

sing... (Başı ı inci sayfada) kamlarına 15 nisandan evvel l>imlerlnl 
Bunları adinin adisi diye sı- düşmanın tanklarla yaptığı bir hü- ve adreslerini bildireceklerdir. 

Adlıye Nazırı: Saffet Katar Gas
Akdenizdeki son çar- si, temyız mahkemesi azası. 

İktısat ve Nafıa Nazırı: Nessir 
pışmaya İsim Verildi Bahri, eski Cebelidıirruz valisi. 

fatlandırmak belki yobaz telak- cum teşebbüsü tank diifi topları
kilere yara~ır, fakat bir öğret- mızın ateşile püskürtül.nıüştür. 
men, hele bir edebiyat öğretme- Korfu, 5 (A.A.) - Avcılar refa
ni, hele Halit Fahri Ozansoy gi- katinde pike bom'barchman tayya
bi şair, edip bir edebiyat öğret- releri dün saat 12 de Korfu'da bir 
meni bunu nasıl söyler? Çok ya. kır bölgesini bombardıman etmiş
zık, çok... !erdir. Hafif hasar mevcuttur. İki 

Matsuoka Berlin
d en ayrıldı 

Berlin, 5 (A.A.) - Japon Hari
ciye Nazırı Matsuoka ve Alman 
Hariciye Nazırı Von Rföbentrop 
öğleyin yeni bir mülakat yapmış
lardır. 

Londra, 5 (A.A.) - Geçen hatta so- Maliye Nazırı: Jan Şehnaanı, sa-
nunda İtalyan kuvvetlerinin mağ'up e- nayici. Rum katolık kabınesinin 
dildiği Akdeniz muharebesi resmen Ata~ yegane hıristiyan izası. 
taban burnu muharebesi olarak arula- Maarif Nazırı: Muhsin Barazi, 
C!ilkhr. 

Amlnllık bu karan vermeden evveli Şam hukuk fakültesi profesörle
.Akdeniz hıoau kumandanı Amiral Cun- rinden. 
nuııham ile llU;are etmlltl• 1939 da Lutfl Haffar kabinesinde 

Adliye Nazırı olan Bahri müstesna 
olmak üzere diğer bütün kabine a
zası siyasi partiler haricindedir. 
Ve siyasetle meşgul olmamı~lar· 
dır. 

kişi yaralanmıştır. 

Sahibi: E. t Z Z E T, Neşriyat 
Direktörü: Cevdet Karabilgin 
Basıldıiı yer: •Son Telcraf• 

"'atbaası 

Japon Hariciye Nazırı öğleden 
oonra Berlinden hareket etmiştir. 
Matsuoka &wyet Rusya yolu ile 
Japonyaya dönmektedir. 

6 - NiSAN - 1941 
-~ 

• "'.:. • • . .......... r '.~ .:--"'", 

Bat, Dif, Rede, Grip, Boma.tizm• 
~i. Kınkhk "" Biltlla AtnJarlllm O.bal &aeı 

.,._ rtıode 1 bfo -lılllr. UUfTURIHOEN SAllNOOZ. 
HER VERl>t PUU.j) ICUTtlt.ARI ISRAl!l.A ISUYINIZ 

inhisarlar Umum Müdürlüğünden 

I - A-Ievcut nümtınele i mudbınce 100 .. 150 ton ip kınnap. nth::ı7ets1Z ı:e. 
rit hurdaları paı.arlıkıa fi tılacaktır. . 

il - Pazarlık 7/4/941 Pa:z.artesi gtınli saat 11 de Kabataşt:ı Jet; ım vt rni)ııo 
bayaat şubesindeki satış kumbyonunda yapılacaktır. 

111- Nürnuneler sözü gL~en şubede &örülebilir. 
ıv - isteklilerin pazarlık için tayin olunan gün ve saatte ü•k.hf edeceklee 

fiyat üzerıne !"a 15 güvenıne paralariyJe birlikte mezkilr komisyona milrııcııa 
lan, (2585) 

• 

TÜRKiYE CUMHURİYETİ 

ZIRAA T BANKASI 
Kuruluş tarihi: 1888. - Sermayesi: 100,000,000 Türk lirası. 

Şube ve ajans adedi: 265 

Zirai ve ticari her nevi banka muameleleri 
Para biriktirenlere 28,800 lira ikramiye veriyor. 

Ziraat Bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesap
larında en az 50 J,ras1 bulunanlara senede 4 defa çek lecek 

kur'a ile aşağıdaki plana göre ikramiye dağıtılacaktır. 

4 A. 1,000 liralık 4 000 L.11100 Adet 50 liralık 5,000 L. 
4 • 500 • 2•000 • 120 • 40 • 4 800 ' 
4 • 250 • 1,000 ' 

40 • 100 • 4,000 • 160 • 20 • 3,200 • 

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

Kur'alar senede 4 defa 11 mart, llHaziran 11 
Eylul ve 11 Birinciki.nun tarihlerinde çekilecektir: 

iı k Bahar Modaları 
Beyoğlu İstiklal caddesinde Hacoplıı Pa•ajı karşısında 

B A YA N Mağazası en 
son moda 

KADIN TAYYÖR ve ROBLARI 

nın en müntehap çeşitlerini getirtmiştir. ••••-• 
Bir zi' •ret isbatı müddeaya katidir. 

TÜRKİYE 
Kızılay Cemiyeti 

UMUMi MERKEZİNDEN : 
Cemiyetimizin idareSlllde bulwıan A!yonkarahi~ar :h1:adensu:yu şişeleri~ 
ni koymak üzere asgari 7500, Azam! 15000 

SANDIK YAPTIRILACAK 
Bu sand1klann tahta ve civi!=l Cemi)et taraflnııan verileceğındcn yalnız 
lın3liyesl açık mün~kaı;aya konm~tur :htüııakasa günü: 11 Nısan 941 
saat 14,30 dadır. Taliplerın şartnilme -ve sema için İstanbul'da Mimar 
Vedat Caddesinde •Kızılay Hanında> K.ızı)ay Deposu D rektorluğüne 
müracaat etmeleri iltn olunur. 

Milli Piyango 
yarın çekiliyor 

Milli Pyangonun beşinci tertip ütiln
cü çekjlis.i. Oı.ı.;Cıı saat 17 de Ankarada 
Sergi evinde yapılacaktır. 

Bu ~ekilişte 64.828 numaraya 749520 
liralık ikraıni,yet tevzi oluruıcaktır. 

8 tane 20.000 liralık bü,yük ıkı-amiye 
\1ardır. 84.2 numaraya da 34.520 liralık 
teselli mtik:ifnlı verilecektir. Kazanan 
numaraları Ankara radyosu 22.30 da A
jans hıaberlerini müteakip ne~redccektir. 

l\filU Piyango İdaresi 2.3 Nisan çocuk 
Bayramı münasebetile zengin ve müte
nevvi ikramiyeli !cvkal.flde bir Piyango 
tertip etmi:iitir. Bu çekilişe ait biletler 
yarından itibaren satılığa çıkarılacaktır 

Mevlidi Nebevi 
İstanbul Miıfliilüiünılen: 

9/Nisan/941 Çarşamba günü 1360 Re
biülevvel ayının on ikisine milsadif ol
makla önumüzdeki Salı günü aksamı 
(Çarpmba gecesi) MevJ;di Nebevi ol
duğu ilan olunur. 

Dr. A. Emanuelidi 

İktısat Vekaleti 
Maadin Umum 
Müdürlüğünden : 

1 LAN 
Bursa VilAyetinin Orhaıtel kozası d~ .. 

bil.inde Harmancık nahiy~ine tıbi f'l .. 
cibeyler köyünde şimalcn: Piribcyıtr 
köyU camiinden kalebelen tC'pes1ne dııtt-o 
len beton sütun noktasına hattı mu"ı.a .. 
kim, şarktan; Kalebelen tep ne dikildi 
beton sütun noktasınd3.n Kutahya -83 .. 
tıkesir Dcm.iryolunun (138 f--9:18) kU°"' 
metresindeki Köprüye hattı mu5ta1C1ı'P• 
cenubcn Ki.ıtuhya Balıkesir Demıryvl~ .. 
lun (138+938) kilon1etresindcki koprll'"' 
den Balıkesır istıkametıne doğru Dcıl ıt1• 1olunu takiben Dcmiryolun (ı44+goO 
t.ilonıetre noktasına hattı munhani, gar'"' 
Oen: Kütahya - Balıkesir DemiryolunııD 
(144+900) kilometre noktasınd.'.ln bU"' 
jut başlangıcı olan Piribcylrr köyi.ı ca .. 
miine hattı müstakim jle mııhdut ve nıe
ıahai sathiycsi 923 hektardo.ın ibaret 3~ 
cazi 12/3/1937 tarıhli ve 38/86 numar3 i 
ruhsatnanıeye müsteniden bittaharr

9 
meydana çıkarılan krom ~deni 60 ser\, 
müddetle Halit Özyürllk, Melek, C~~ı k 
Mediha ve Kemalettin Sami Öı:yur~ 
al.delerine ihale olunacagından, m;ı.adı~ 
nizamnamesinin 86,37 nc:i maddele~ 
mucibince bu ihaleye thra ı olanl~rı 

Sirkecideki muayenehanesınin is- 6141941 tarihinden itıb:ırc"l ikı .ıy ic;ind• 
Umlhki dolayı!';ilc ayni sırada Mcr- hfıkarad.a İktısat VckAlcl ne ve n 'lha .. 
kez Lokantası tizetine nakletml •'... b • da • 

llm••••••••••llİ•• tinde \'.
1

5ye• m kanın ız 
1 

milracaat cylemelci n olun il. 


