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• tikametlcrile veni harp sahasını gösteren harita ' )! paktının ehemmiyeti 

a a ar aş yan ye- Alman ve Yugoslav!ann • 

::r!':!~d~~goari~!ı~ y U NA N ATINA DA Yugoslav J~~;:·~:~::,·>~:~."ı::o:~: 
~n wdulannııı, harbe iştirak et. T h .. t dostluk ve ademi tecavliz paktı hakkm· 
ııoıy.n 1'e • sizde • bitaraf olan üç d e z a u r a Ta a r ruz u ad neşrettiği başmakalede diyor k i: 

Alman tayyarf:lerinin hücumuna utrıyan Sel8.nik (üstte) 

~Vletüı tepraklarınt •ÜS• olarak o r u s u Soveytler birliği ile Yuogslavya ara-
Belgrat ~lası (altta) 

".lll!anmalarulır. Bunlar da Bulga· de••am edı•gor sında dostluk ve ademi tecavüz paktının 'lst ıv B a ş I a d 
1 

imzası tarihi iki memelek•t arasındaki 
Yugoslavya ------·--

Hangi hak, 
•rçıi, tlua eTvel, İtalya da ayni yalnız manalı bir merh:ıle olmakla kal· hava kuvvetleri G an, Remaaya ve Macaristandır. dayanıyor dost.ıuk münasebetlerlnln inkişafında 

~•Yi yapmış, Arnavutluk arazisin- Mümayişçiler Türk mıyacak, ayni zamanda Sovyet ve Yu· 

f •ıı. l'unıınistana taarruz etmiştir; f d k" AI Yugos_ıav, in g i 1 iz, Yugoslav ordu- :~;~ hg~~;:~:~::: :.:ıu :~:~; sof y a v e 
~~kat, daha 1939 Nisanında işgal e- So ya a 1 - sar!ettiklcri m~terek ıayreti de kaydet 1 

~l~iş olan Arnavutluk, ·~eta bir h "d t A m er 1 k a ve v_u- ları Arnavutlu . mlş bulunacaktır. • K .. t d. . u:•tcınleke vaz.iyetinde ltalyaya m an ta ŞI a } nan b B y f B k 1 a r tfe .. Sovyct - Yugoslav dostlu!< ve ademi os en ı l ı 
•k edilmi§ ye bir miktar Arna· _ •• .. tec"'·üz apktının aktedllmiş olma" lld 

t'tııe~< askeri bile irtiyerek veya İs· b o m b a ı a n d 1 k ki rda dolac.tı g a y u r u y o r memleket arasındaki münasebetlerin b b l d l ·~ İ 50 8 8 T sağlem eeaslara istinad ettiğini göster- Om a a l a T 
Yer.ık talyan ordusunda Yu- mcktcdir. Devamlı bir sulh EJyasetıne 

~~•lılara karp çarpışmışlardır. Bu b • d" oadık olan Sovyetler birliğ~ her zaman 
t~~boulabitarafmemleketleriüsit- Bı'r gUnde ır u- Yunanlılar Alman ve ltalyan Stalinprenslbine bağlıkalmaktadır. 
t~ •• .~erek onların komşuları".& (Devamı 4 üncü sayfada) 

•avu. etmek ,.rıbesi, en barız • AI an tay t I I . ••kı;ı. şimdi kendini göslerml§tir. zıne m - Alman notasına ayyare er nın 
•• !~;:~::1~:.a!u::dn~:~:;,·B~~: yaresı· dUC!UrUldU • bombardımanları :~r, Rumen w Macar arazlsi".~cn Y C e V a p Ve f} y 0 f 

Ankara, 7 (Radyo Gazetesi) -
Yugoolavyadan alınan haberler, 

ıt'ekete geçmişlerdir. Bunun uze· Londra 7 (A.A.) - Balkan cep· , 

Macaristan da 
bombalanıyor 

Romanyada da 

Dorsova, Tamşvar 
ve Arad Şehirlerini 
bombardıman etti ile l'uı:oslavya tayyareleri de pek besi haberleri, biUıassa Yugoslav- ' 

tabii ve haklı olarak Bulgarislanı ya hakkında henüz çok natamam 1 i 
~ •. Romanyayı bomba:rdım~n et- olmakla beraber, kuvvetli İngili:ıı 
lııışlerdir. Bu iki memleketın, atı· kıt'alarmdan müzaheret gören Yu 
l.ın boıubaları sineye çekmeleri la· nanlılar ve Yugoslavlar, Alınan 
tı1ıı ı:eli:rken prretliğe başlamları hücumuna muaı.pıidane bir surette 

Yugoslav aırdularının Arnavutlu- İngiltere Budapeşte 
ğa karşı Yunan kuvvetlerile müş- l . • • v d Sofya 7 (A.A.) - Bulgar ajansı 
tereken harekete geçtiklerin i gös- e çisını gerı çagır l bildiriyor : 
terınektedir. Bu hareketin seri in· Almanya ile Yugoslavya arasın-

'-'~-- !ı:.işatlar göste mubak\<;aktır uc:Hl.S·· da aı;keri harekata hiç bir Bulgar 
Diğer taraftan Yunanlıların biı' kıt'ası iştirak etmemekte ve Bul • 

hangi şeref? 
---O-

Evini kirahyan 
acısına dayanır 

Yazan: .. ;') 
Nizamettin NazifJ 

Almanyanın Yugoslavyaya te • 
cavüzü, Alman hava kuvvetleri ta· 
rafından Belgradın bombardıman 
edilmesile başladı. Balkanlardaki 
Demokrasi cephesinden beklenebi· 
lecek olan şey, Yugoslavya hava 
kuvvetleri ile Yugoslavya hava 
meydanlarında bulunan İngiliz 
tayyarelerinin bir an evvel h ava • 
!anması ve bu gaddar harekete ay· 
ni derecede bir gaddarlıkla mu • 
kabele etmesi idi. Demokrasi cep
heo; ine mensup hava kuvvetlerinin ~. Yugoslavyayı tiddetle prote o muka,..emet etmektedir. İngiliz ha 

ttıııeleri feci bir komedyadır. va kuvvetleri, yeniden, mühhn bir 
ı\lnıan ordularına hudutlarını rol oynamıştır. 

:Çaıı, onlan gönül rızasile '?em~e· j Y'UNAN TEBLİÖİ 

müddettenberi hazırlamış oldukla- lavların hava akın- garistan hükümcti bu vaziyetin 
n büyük taarr~'llll başlad ıh'I anla- l&rlnl protesto etti Belgrnd hükümeti tarafından kii!i • 
§llmaktadır. derecede takdir edileceğini ümid i "'·....,-----~· --· ... ·--·-.--...... 

(Devamı 3 üncii sayfada) 

,•tlerine sokan, batt& kendı istik· Atina 7 (A.A.) - Yunan ordu • 
liııerinl dahi çiğniyen bu yabancı !arı başkumandanlığının 6 Nisan 
;•duları bir halaskar gibi alkışh· akşamı tarihli tebliği: 
d aıı, onlara uy afetler çeken bu En asri harp vasıWılarile miiceh· 
0"letıerin ıimdi bu konuya kom· bez olan ve mebzul miktarda tank· 
~Ya ınlitearnz misafirler şerefine !arın, ağır bataryaların ve bir çok 
htılan bombalardan şikayete ne tayyarelerin himayesi altında bu • 

Arnavutlukta Draç limanına ya- Londra 7 (A.A.) - Röyter ajan- etmekte iken Yugoslav hava kuv- Yunanı"standakı• 
pılacak muvaffakıyetli bir hareket sının diplomatik muharririnin öğ- vetlcri Bulgar arazisine karşı ta • 
İtalyan ordusunu çok müşkül bir rendiğine göre, İngiltere hükfune· arruzda bulunmuşlardır. Bu taar • J • J • k 
vaziyete soJmbilecektir. Amavut- tıi Budapeştedeki elçiliğini geri al· ruz Alman askeri hedeflerine kar- n g 1 ] Z U V Vet-

(Devamı 4 üncü sayfada) 'Devamı f üncü sayfada) Şl değil açık şehirlere ve sulhü se· 
-----------------------ver Bulgar ahalisine karşı yapıl· leri arttırılacak 

Bu münasebetle Bulgar hava ak~arı var? lunan mühim Alman kuvvetleri 
ı, llır komşunuz var ki evine size bu sabahtan itibaren ani ye bir • 
t~r~un yağdıran bir 9akiyi kabul bırini müteakip olarak çok malı . ." ' · 
et Ilı~, ona yiyecek, içecek temin dud ve sadece Yunanlılardan mu· YUııan Başvekili Korizis 

On·ıvers·ıte Mec- mıştır. 
kuvvetJcri dün akşam aşağıdaki 

tisi d Ün toplandı tebliği(:::a:;t:ca sayfada) 

Daha şimdiden mü
him miktarda ha va 
kuvvetleri gönderildi 
Londra 7 (A.A.) - Röyter ajan· le;:•ştir; siz de bu şakiye mukabe· . rekkep kıtaatm müdafaa etmekte 

harı. başla:mca pencer~lnl açmı1>' olduğu me~zile:e taarru~ etnı':§ = 
ı. it ar bagırıyor: _ Evıme ne hak· !erdir. Bütiln gun Bulgaristen ıs 
tiııı~Şun atıyorsun? Protesto ede- tikametindeki budud mıntakası~ • 

li. .. da ve bilhassa Beles mıntakası ile 
ıı,, ~ın ınutecavizi evinde barın- Struma vadisinde anudane bır mu 
h;d •nı komşulara saldırırken ona harebe ceeryan etmiıjtir. Bu cep • 
Ilı.. ıın et, heırı de bu komşuların (Devaını 4 üncü sayfada) 

llteea . 
ıııııı vıze mukabele hakkını ta· 
tali~ Bu, olur sey mi? Hayır, Bul· 
'"u a.,, Romanya ve Macaristan 
!.ay, ç açtılı lal"I bu bombalardan do· 
lar asla protesto edemezler. On· 
llıey~iHeenizia, ıizli bile değil, 
ı.11 ii anda suç ortaklarıdır. Eğer, 
•aı.ı ç devlet Alman ordn!arına ku· 
harı ~•ını açmasalardı Balkanların 
~ışı l>ezulmazdı ve Alman ordu· 
'4 i:~lun topraklarım taarruz üs
la, t haz cmıe;elerdı, bu bomba
le ~.~~•leriudc patlanıazdL Bu çif· 
dir. 1!.aYl ~eudileri davet etmişler· 
llbj . vvela, memleketleri bir ec• 
~ h~t~!i altına girmiş, istiklalleri 
Ilı.iş uııuanlık hakları sıfıra in
~b~~?•a karşı tarafın haklı mu
~e <ıı~'ne uğrıyarak yangın,barabi 
~ıı li UlDJ~ karşdaşmışlardır. Şimdi 
lli11 ~ 1'1ıllete clüşeıı, hükUmetleri· 
baıaıtı 8"1inı vç taammütle yaptığı 
llıeıı1.;. ceza•ını sessiz sodasız çek· 
'lıı il ır, Hele Bulgar hükUmeti
~atı,,~otestosu hepsinden daha tu
let;lli' bu nıüııasebetle Bulgar mil. · 
llı~ie ~ ~arışseverliğinden bahset· 
~~la, ogrusu yüz isler. Alman or· 
buıııı:ı ~~~lekete almadan evvel 
~b.11 ~ut~n mes'uliyetlerini ve 
~e(( ~- acagı ınukobclele~i düşün· 
~•atar· azıındı. Kaldı ki Ingiltere, 
~~ ıst811 R d I' tibi 

11 
a ve omanyaya ol ıı-

~-" "ah' ulgaristana da bu bareke
~·ldirııı;ın_ akıbetler doğuraeağılll" 

11 •· ştır, Eğer devletler buku· 
~ "'Ye b" ' 
.. • l>ıiiıt ı~ ~ey kaldıysa, İngiltere 
~s,u 

1 
efıklerinin Alman taarnn 

•tı•t" arak kullanılan bu memle
e karşı haı·p harekatında bu· 

(Devamı 3 iineü saYfada) 

Ankara Radyo 

gazetesine göre 

Y unanistanın 
büyük muvaf
fakıyetler ba
şaracağına hiç 
şüphe yoktur 
·---·-Alman taarruzu 

daha i Ik Yunan 
hatlarında kırıldı 

Yunan 1 ı ların Uç 
müdafaa hattı var 
Ankara 7 (Radyo gaz;~;;: 

Struma ve Nevrel<.op 
Alınan taarru· 

sından başlıyan d bü • 
zu Yunan ıleri hatların a 
yük zayiatla durduruım~tur. 

Son dakikada alınan b:ı.be~ 
re göre Garbi TrakY t 

•• ül' .• e ••-an kıt'aları a-
Gum cun ~· . . B 
rafından işgal edilmı~tır. . u 
haber henüz teyid edıJnıemış· 
tir. (DeTaını f üncü sayfada) 

Atina 7 (A.A.) - Atına J.alkı • 
nm heyecanlı nümayişleri, bütür, --------
gün devanı etmişt~. öğıed~n son· ~ektör Ankara temaslarının neticesini bildir
ra amele grupları ile gençlik ta • 
burları, önlerinde m,üzika oldu~ di, imtihanlar hakkında son kararlar alındı 
halde başlıca caddelerden geçmış· 
!er ve umumi karargah önünde E· 
len ve İngiliz zabitlerini uzun u • 
zadıya alkışlamışlardır. 
Nümayişçiler, İngiliz, Yugoslav, 

Türk ve Amerikan bayraklarını 
taşıyorlardı ve müzika, bu mem • 
leketlerin milli marşlarını çalı)'(lr· 
du. 

Halk birçok İngiliz zab!tılerin:i o· 
(Devamı 3 üncü sayfada) 

Cemil Bilse/in beyanatı 
tmtihanlarL-ı erken başlaması şehrimlıe gelıniş ve öğleden sonra 

ıniliıa9ebetile Üniversite imtihan· Üniversite meclisini içtimaa davet 
lan hakkında Maarif Vekaletile etmiştir. 
temaslarda bulunmak üzere Anka· Üniversite meclisi içtimaında 
raya giden 'Uni:versite Rektörü Ce- Rektör Ankara lntıbalarını ve Ve-
uıil Bilse! dün sabah Ankaradan (DevBJDl ( üucü sayfada) 

Karlı dailarda vatanlarını kahraınaııea •lıtlafaa tlien Yun mvetlerüı.iea m ıaifrne 

Milli piyango 
Dün Ankarada çekil
di kaz a nan numara
ların listesi 4 Üncüde . . . . • 

sının Parlamento muhabiri yazı • 
yor: 

General Wavell, Ortaşark İngi • 
liz kuvvetlerinin başkumandanı sı· 
fatile, Yunanistana ihraç edilmiş 
olan İngiliz lrıt'alarının başkuma11-
danlığını muhafaza edecektir. Gön 
derilen Hk kuvvetlerin adedi ve e· 

(Devamı 3 üncii sayfada) 

T E NKITLERİ 

Benim hakkımı kim verecek? 
Yazan: Seli.mi izzet Sedea 

Bir haftadanbcri kuşatıldım, 
«Son Telgraf•da Reşat Feyzi, 
•Tan. da Naci Sadullah, •Son 
Posta•da Nizamettin Nazif, •Ak· 
taın•da Şevket Rado etrafımı 
çevirmişler, beni topa tutuyor· 
lar: Be.nim tek satır telif yazım 
yokmuş, hen intihalci imişim; 
benim yaptığım intihal de değil 
de hıtiharmış! .. 

Bu hücumlar içinde en hoşu· 
ına gideni genç ve kıymetli ar· 
lr.adaşım Şevket Rado'nun büC'll· 
mu oldu, •Son Telg:raf0 da yaz
tbğı:m bir hikayenin • öteki ~t
larun gibi ezbere değil - Mopa· 
ııan'ın .İğne• adlı bir hikayesin· 
ien alındığını yaadı. Hamdi Va
roğlu da başka bir hikayem.in 
müellifini oöylemiş, bu iki gen· 
c:i de takdir ederim: Ezbere ko· 
naşnıadıkları için ... 

Şevket Rado yazısında: •Bu 
olur mu tistadım Selami İzzet! 
diyor... Maupaıısant'm hakkını 

Maupassanfa vumiyecek mi· 
Jiz?. 

Bu olur mUBun CKabmı baş
b 'bir cüıı• bırakıp hak mesele-

sine geleceğim: İııtilıal davasın· 
da neden yalnız benimle ve yal· 
nız dış intihal ile meşgul oluyor. 
lar? Biraz da iç intiba! ile uğraş· 
salar iyi olmaz mı? .. 

Mesela bcııim tek satır telif 
yazım olmadığını ve yaptığıııuıı 
batta intihalden ~iynde intihar 
olduğunu iddia eden Nnci Sadııl
laha bir iç intihal niimunesi gös. 
tereceğim. 

14 !\fart 1941 tarihli •Şaka. 
mecmuasında tıSoy adları• ba!\
lıklı bir yazım çıktı. Bu yazıd

0

a 
§Öyle diyordum: 

•Dün geç vakit bizim Ahmet 
Aslanla eve geliyorduk, köşeba· 
§nda bir gölge belirdi, Alımet 
Aslan korkudan düşüp bayıl
dıo - Mükerrer sa bıkalılnrdnn 
birine nıabkeınede reis sordu: 
Adın ııe? .. Afü. Soy adın?. Na• 
muslu .• - •Haberin var mı diin 
bizimki tavşana ateş edip köpe. 
ğini vurmuş - Kim? Veli Ni· 
§8nCb 

• Üç gün sonra "Tan, gazete
IHlde •Bazı \simlerin azizliği• 

(Devamı f üııcü sayfada) 



8 - NiSAN -1941 
------~ 

,--- ~ı t..r ~ır;:::ıı 

i Me'!._l~-~,ilik ~~~-~-r.? l~~.'1.:K:~~~~lı 
! Celileddini Rumi Kimdir? ıı· Netice ve N~ci,; 
~ Fazıl Kııakurek 
l... Yazan: ZIYA ŞAKİR ---

~ 4• -
ı:;;r gün, (Hazreti Şems)e şöyle O halvette, (ham fikirler)den ~ 

Lir ,ual soruyor: cerrüt ettiler. (Hakikat)in bütün 

Son Telgraf refikimizin sevimli 
fıkra cısı üstad Necip Fazıl bir mec
liste Nanemollaya: 

- Benim hakkımda söyledikle
rini şimdi t8'hih etmelisin. İşte hil
discln fikirlerimin doğruluf:unu, 
görü~ümdeki isabeti meydaaa koy· 
du. dedi Nanemolla gülüınsiyerek: 

Harp piyasada mü
him bir tesir yapmadı 

Çorap 1
•

1 

meselesi 

IViİSt~·· ~ ;..~çUin 

itimdaı 
Ycuan: 

l'rel. H. ş;; •'i fl,,.btut 

D
. ç··r-

ngıliz Baş\.1.;n..J..1. .. u ... sier O 

çil, Belgrat inkılabı ferdası•· 
tla, muhafaza.kir fırkanın bil -_ Oğlum Şemseddin!- Fahred- esrarını keşfeylediler. (Her ikisi 

d:n'in keşfettij:i bu esrarın haki- de, zihir ilimlerinin lüzumsu:ıluğu
katindeo, sende hiçbir ~ey yok nu .• nefis tezkiyesinin ve vicdan 
mu?_ Sana da böyle bir sünuhit tasfiyesinin zaruretini) kabul ede· - Haklısın- dedi ve ilave etti: 

~uameıat normal şekilde devam etti ı 
Iki gündenberi BaLkanlarda •ba,;· ecza ve saire gelmiştir. Bu,gün de 

l!.yan harp ticari faaliyetimizde hiç bir vapur daha gelmesi •beklenmek- ' 
bir tesir husule getirmemiştir. Dün tedir. Buna muk,.bil muhtelif mem 
piyasalardaki faaliyetler normal leketlere 700 bin liralık ihracat 
bir şekilde devam etmiş ve banka- 1 muamelesi kaydedilmi§tir. Bu me
lardaki ınuameli'ıt eskisi gibi cere- yanda !ngiltereye mühim miktar
yan etmiştir. Yalnız dün Balkan- da tiftik, Almanyaya zeytinyağı, 
lara kara tarikile ihracat muame- Yunanistana arpa gönderilmiştir. 

Vekalet standardi 
zasyon nizamname· 
sinde tadilat yapıl
masını kabul etti 

ve layihit \lllkubulmuyor mu?- rek aşkın ulvi mahiyetini beyan 
Hazreti Şems, cevap veriyor: 1 etmekten çekinmediler. Altı ay sü-

- Hadiseler artık ala, Necip, Fa-
zıl bir hal aldı. Artık hadiseleri 
evvelden görme kabiliyetini yalnız 
ben değil, herkes ta,dik edebilir-

• 
- Ben, bu esrarın hakikatlerini, ren bu uzlet ve inziva hayatından 

ondaa daha kuvvetli olarak görü- çıktıktan sonra, (Cenabı Mevlana) 
yorum. Fakat, bana layih olan sü- tamamile ve taroamile değişmişti. 
nuhatı, onnn gibi üade edemiyo- Daha doğrusu, zfilıir ulemasının 
rum. Çünkü, onları ifade edecek giymek mecburiyetinde bulunduk. Adi• • Ababa 
sözler bulamıyorum. Onun tarzın- ları kayıtlı ve şartlı taassup liba· Ve Negü11 
da anlatmıya muktedir olamıye- sını, kiimilen değiştirmişti. Ve bu- llabe~istanın merkezi olan Adis-

lc~i kaydedilmemiştir. GIDA MADDELEılÜ 
Balkanlardan ithalat da Tuna ta- Dahildeki gıda maddeleri satllj· 

rum. nuu ilk eserini de (sema')ı kabul Ababa İngiliz kıtaatı tarafından 
Diyor. etmek suretile gfütermişti. zapledildi. 

rikine inhisar etmiştir. !arında biraz tenezzül müşahede 

Çorap standardizasyon ni
zamnamesinde tadilat yapıl
ınası için İktısat Vekaletinden 
bazı temennilerde bulunmak 
üzere Ankaraya gitmiş olan 
çorapçılar şclırimize dönmüş

lerdir. 
Bunun üzeriae, (Baba Kemali Halbuki, • pederi Sultanülillema Bu haberi öğrenen Nizamettin 

Cüudi), bu zeki ve ateşin müridi- ile mürebbisi Seyit Burhaneddin Nazif: 

Dün Tuna yolile mühim miktar- edilmiştir. Pirinç fiyatları cinsleri
da sellüloz, çivi, tıbbi ve kimyevi ne göre 1 kuruş düşmüştür. 

Haber aldığımıza göre, Ve
kalet nizamnamede değişiklik 
yapılmasını kabul etmemiş, 

yalnız bugünkü harbin doğur
duğu zaruretler karşısında her 
nevi iplik teminine imkan ol
madığından çorapçılara bazı 
kolaylıklar temin edilmesini 
kararlaştırmıştır. 

ne, şöyle bir duada bulunuyor: de dahil olmak üzere • bütün za· - Bi rdostnm şu dakikada tah-
- Hak sübhiinehô ve Teali, ı bir uleması, (sema')ın ale)·hinde· tına oturmuş bulunuyor. dedi ve 

sana öyle bir (müsabip) ihsan. et- !erdi. Nitekim bizzat kendisi de, ilave etti: 
sin ki, o müsahip, şimdiye kadar 1 pederinin ve mürebbisinin telkin· - Haile Seliisiyeye senelerce ev. 
gelen ve geçen ilimleri, bütün es· ı lerine tabi olarak, bu halvete gi- vel bugünkü saadetini müjdelemiş 
rar ve hakikatleri, senin adına iz- rinciye kadar, hiçbir zaman sema'a ve peşinen tebrik etm~tim. Acaba 
har etsin. Bütün hikmet ırmakları, rağbet etmemişti... Fakat altı ay Maje>te bu hadiseden sonra beni 
anın kalbinden, lisanına cereyan süren mahremane bir sohbet, onun ! hatırladı mı dersiniz?~ 
eylesin. Sarf ve savt libasına gir- • zahir ilimlerine istinat eden - te- Nanemolla gülerek cevap verdi: 
sin. Ve ol libasın bütün süs ve ziy- liikkilerini, altüst edivermişti ... İş· - Hatıdamaz olur mu hiç ... Ken
uetleri, senin adını ebcdileştirsin ... te; (Hazreti Şems)in, büyük ilim disini tebrik ettiğin zaman Negüs 

Diyor. ve iratle kuvveti... seni sabık •ras•larmdan biri san-
~te .. (Hazreti Şeıns)ia oradan (Daha var) mış-. M. K. 

kalkıp Anadoluya gelmesi, (Cenabı 

Mcvtana)yı arayıp bularak onunla ~ ~ 
r~.b,ıa ve iıtisaı ke~betmesi, bu b~- 1 MAHKEMELERDE ve POLİSTE 
yuk ve hassas şaıre duhutsıız il- 1 

hamlar vermesi, bu ilhamların ne- j 

~;'~;'i~:a:!~~,·~ı:şe:~:ıha!::~~ Belediye kooperatifinin "Vatan,, 
gclme'i~ ve nihayet (Mevlevi tari-1 • l h" t " d 
k)ne ait bütün menakipnameler- gazetesı a ey ıne aç ıgı ava 
de (llazreti Şcnıs)in adının ebedi
le~me,i; (Baba Kemali Cündi)nin 
kcrnnıclinc a!Colunınaktadır. 

~~-~~~-~-•ı-~~~-~~~-

Bu r sa Belediyesinden gelen cevap okunduAn
llata Kem~li Cündl'ye a~olwıan kara ve İzmire tekid müzekkeresi yollanac, k 

h• l.eramet; ıster hurafe, ıster ha· 
:. ;rnt olsıııı; ınuhakkak olan bir ci: Belediye Kooperatifi tarafından 
lıd varsa o da, (Hazreti Şems)i •Vatan• gazetesi sahibi Ahmed E· 
(Cc11iıbı i.Uevl:ina)ya isal eden se· ı min Yalman aleyhine .~çılan. neş • 
beplerdcki isabettir. Çiınkü, kalb- ren hakaret davasına dun aslıye se
terinde İlahi birer volkan kaymyan kizinci ceza mahkemesinde devam 
bu iki eşsiz şahsiyetin rabıta ve j edilmiştir. Bundan evvelki celıede, 
ltfüali vuku bulmasaydı, (Diva- Ankara, İzmır ve Bursa beledıye -
nı Şemsüllıaka)ık) gibi muazzam) !erinden, İstanbul Belediye Koo • 
bir eser vücut lıulnııyacak .. (Mes- perati~ far~fından .gö~~edlen yağ· 
llC\İ)nin göz kamaştıran nurları, !arın nıçın ıade edildıgının sorul • 
milyonlarca insanların gönüllerin- masına karar verilmişti. Dünkü 
de liiıniabar olmıyaca.ktı. celsede, bu belediyelerden yalıuz 

rin sıklaştırılması ve her 15 günde 
bir kere, ne kadar fırının teftiş e
dildiğinin ve ne miktar ekmek mü 
sadere olunduğunun bir cedvel 
halinde bildirilmesi istenmiştir. 

--0--

Karagiimrükte 
bir cinayet oldu 

Bir sandalye tamirci
si arkadaşını öldürdü (Cenabı Mevliina), başlıbaşına Bursa belediyesinin cevap verdiği 

bir iılemdi. (Hazreti Şems), tam görülmüş, gönderilen cevap okun • 
nıiınasile bir (güneş) vaziCesi ifa muştur. Bu cevapta, gönderilen Karagümrükte Karahayrettin 
elli. o büyük ilim ve irfan alemi- yağların Bursa belediyesinin teSlıi~ mahallesinde 87 numarada oturan 
ne, İlahi bir feyiz ve nur verdi. Ce· ettiği mahalli yağ formülüne uy • sandalye tamircisi Abdullahla ay· 
nahı Mevl:ina'yı en son tekemmül gun olmadığının tahlil neticesinde ni semtte yine sandalye tamircisi 
mcı hale, ine eriştirdi. anlaşıldığı, Bursada mahlut yağ Sadullah arasında kavga çıkmış, 

l\ievHlna aleminin Şemsi, bu fey- satışı belediyece menolunduğu için Sadullah sustalı çakı ile Abdullahı 
z' güstcrecek derecede kuvvetli bu yağların imhasına karar veril· i sol kasığından yaralamıştır. Ab • 
ld .. Tabir ve tanire sığıoıyan biı: diği, fakat, bu yağ formülünün Sıh dullah, kaldırıldığı Gureba hasta
eşl.:ıı he)'ecaıılarile kabına sığa- biye Vekaletince kabul edilip im· · nesinde ölmüş ür. 
mıya:ı bu em>alsiz şahsiyet, hiçbir tiyaz verildiği için iade edildiği Yakalanan Sadullah bugün evra-
hudut kabul etmiyen sofiyane bir bldirilmektedir. kile birlikte adliyeye verilecektir. 
cc.dıcye malikti. Artık miisivanm Bilahare, İzmir ve Ankara bele- Kilim ruıarken tabanca ile 
taa up ve r:ya perdel<rini yırtı;ı diyelerine te'kiden müzekkereler yaralandı 
alaıak rindanc •·c kalenderJne bir gönderilmesine karar wrılroiş. mu 1 Edi k d Sult h il . _ rne apı a anma a e -
mc~ l' kabul ctmlştL. Hiç şüphe· ha;~me~ devamı başka gune bı· sinde o· uran Zülfive dün Edirne -
siz ki bü3ük bir alimdi. Ve ayni ra ı mış ır. 1 kapı dışarısında . Bayrampaşada 
2ı.,-'.antla .. ş:dcc·tl·i lıir (ccz~ei .'".- Fırıncılar daha sık teftiı Beylerb~yi çeşmesine giderek ki • 
h" ,,~,) n.n tesırı altına ı:ırmıştı. d.I k !im yıkamış, ag"aolara gerdig'i ipe 
B .. d" k' (k d" . e ı ece 1 ' ııı..ıı ıçııı .r ·ı, eu ınm, e>ra- kıliıni asarken bir silah patlamış 
rı Halılıaniyeyi nakil ve fcyôzatı Şehrimizin muhtelif semtlerinde ve kadıncağız bacağından yaralan-
tı.:hiycyi neşrcıtiğine, mu!lak bir 1 belediyece yapılan teftişlerde bir 1 mıştır. 
sun•ııo kanidL işte bu sebepledir çok fırınlardaki ekmeklerin ha • ı Yapılan tahkikatta, Zülfiyenin, 
ki d:ıir~i ~nancviyelinc dnlıil. ola~- ~.ur. ve_. ç~şnilerinin bozuk olı.."'.ığu 10 civarda silah tecrübesi yapmak -
la r uzcrııı~e, pek muazzam hır mı- gorulmuştur. ' ta olan Karabacak Salimin attığı 
fu c icra ediyoıdu). Bu nüfuz, Ce- Bunun üzerine dün belediye re-1 kurşunla kazaen yaralandığı anla
n~"'. llle~lana ile biı:leşip halvete !sliğinden tekmli kaymakamlıkla -ı şılmış, Salim yakalanmış, Zülfiye 
ı:ııdıklerı zaman kendini gösterdL ra gönderilen bir em;-ı . leftişle - Haseki hastanesine kaldırıl~tır. 

-~-~~~~~~ .. -~~~~~~~-
Gazino ve içkili Pasif korunma 
yerlerin tarifesi dene m e 1 eri 
Dün Belediyede top-
1 ant ı yapıldı 

Ay sonunda yapı i
ması kararlaştırıldı 

Gazino ve içkili yerlerin yeni fi· Şehrimizde yapılacak olan pasif 
at tarifelerini tesbit etmek üzere denemelerin bitme müddeti ay so
bir komisyon teşkil olunmuştur. 1 nuna kadar uzatılmıştır. 
Belediye. Re!~ Muavini Lutfi Ak • Denemelerin yapılacağı günleri 
soyun reıslıgınde, Beledıye İktısad yalnız kaymakamlıklar bilecek ve 
Müdürü Saffet Sezer'le ve Gazino- ani olacaktır. Diğer alakadarlara 
cular Cemiyetinden iki azadan mü denemeler hakkında icap eden 
rekkep olan komisyon önümüzdeki tafsilat mühürlü zarflarla verile • 
hafta toplanacaktır. cektir. 

Yeni tarifelerin şimdikilerinden 

bir parça yüksek olacağı tahmin o· 
lunmaktadır. 

Tünel seferleri 
-----0-

T ahdide dün sabah-
tan itibaren başlandı 

Tünel seferlerinin tahdidine dün 
sabahtan itibaren başlanmıştır. Sa 
at 8 • 10, 12 · 13, 16,30 · 20,30 dan 
gayri saatlerde kepenkler indiril • 
mektedir. 

Tahdid dolayısile arabalarda faz
la izdiham olmaması icin daha sık 
seferler yapılmaktadır. 

Arnavutluk Konsolosluğunda 
merasim yapıldı 

Arnavutluk, 1939 senesi Nisanı
nın yedinci günü İtalyc~ lmvvet
leri tarafından işgal c , ,ti. Bu 
işgalin ikinci yıldönüıniınc tesadüf 
ettiği için, dün saat on beşte, Tak
simdeki Arnavutluk koııwlosluğı; 
binasında b-ir matem ooplantısı ya
p'1mıştır. Bu toplantıda 150 kadar 
Arnavut tebaa•• bulunmuştur. Me
rasime, Arnavutluk İstiklal ve 
Kral Zogo ma: şlarile başlanmış, 

bu sırada, toplantıda hulunanlar
' n birçoğunun gözlerinin yaşar
dığı görülmüştür. Bundan sonra, 
oynık, matem alameti olaraJ< ya

rıya indirilmiş, Arnavutluk Sefiri 
\saf Caculi kürsiye gelerek evve
lii arnavutça, oonra da türkçe ol· 
mak üzere bir hıtabe irat etmi§tir. 

·-~-

Vali Beykoz· Üsküdar yolu 

intnatını tetkik etti 

Bu zarıflar alarm düdüğü çalınca 
açılacaktır. İlk denemeler Üskü -
dar ve Eminönü kazalarında y&
pılacaktır. 

ilk okullarda imtihan günleri 

İlk Tedrl;at Meclisi dün Vila -
yette Vali Muavininin reisliği al -
tında toplanmış, Vilayet ilk okul
larının kapanma, imtihan ve ikmc l 
imtihanları günlerini tesbit etmiş
tir. 

Vilayet dahilinde bulunan tek • 
mil resmi, hususi, ecnebi, ekalll • 
yet ilk okullarında, dersler bu a • 
y.ı.n 16 ncı Çarşamba gününden i -

tibaren kesilecek ve ayın 17 nci 
Perşembe günü karneler verilecek 
son sınıfların imtihanları, ayın 

~l inde başlıyacak, ve ikmal im • 
tibanları da Mayısın 12 sinde baş
layıp 14 ünde bitirilecektir. 

lktint Vekili Alpulludan 
döndü 

Bir müddettenberi şehrimizde 

bulunan İktısat Vekili Hüsnü Ça-
ır evvelki gün Alpulluya giderek 

tetkiklerde bulunmuş ve şehrimize 
dönmüştür. Vekil, dün Sümer 
Bankta meşgul olmuş, iplik tevzi
atı ile Sümer Bank mamulatının 

Anadoludaki umumi mağazalar va
sıtasile tevziattan alınan neticeler 
hakkında alakadarların izahatını 

dinlemiştir. ·Vekil 'bugün Ankara ya 

dönecektir. 

Birbirlerine rastlayınca 

Fatihte oturan Ali ile Mustafa 

Şahin Cibalide karşılaşmışlar, ara
larında eskiden mevcud bir mese

le tazelenmi§, kavgaya başlamış • 

Vali ve Belediye Reisi Lutfi Kır· lar, sopa ile ikisi de birbirini fena 
dar dün Beykoza giderek Üskü - halde dövüp yaralamlljlar, ikisi de 
iar · Beykoz yolu inşaatı hakkın· ! Cerrahpaşa hastanesine kaldırıl • 
da tetkikler yapmıştır. mışlardır. 

EDE B t R OMAN : 141 vermişti. Rica eder gibi bakan göz· , yaşı, güneş açar, gönlümün oyna- - Kadınım; ay battı, sen hfilil 
!eri, Sadiyeyi bir miknatıs kuvve- 1 y!şı!. Kadınım, sen bu sözlerimi seyrandasın! 

ÇOBAN YILDIZI tile kendine doğru çekiyordu. Sa- 'yabana atma!. Biraz kızını düşün. - Ne demek istiyorsun? 
diye, onun büzük dudaklarını aç · Sadiye, kolları kanapenin kena· Benim bır şey demek istediğim 

Yauın: Mahmut YESARi tığı zaman siyah bir çukura ben • rından satkmış, gözlerini sür'atle yok. Olanlar olmuş. A, dur, birden 
ziyen ağzına ağkıyordu. açıp kapıyarak Anber nineyi ·bek· sararma öyle! Ayılıp bayılmanın 

·:-\nber ninenin çukur, fersiz göz
Jı . kurnaz bl.r parılt~ ile yanmış -
tı: 

- Neden? Anber nine; Sadiyenin oturdu • liyordu. O; bir fısıltıyı andıran bir sırası değil kadınım. Bu berzahtan 
Anber nıne, ona yakla~arak, se- ğu koltuğun yanına bağdaş kur · ı sesle devam etti: kurtulmak için elbirliğile bir çare 

sini alçaltıp cevap verdi: muş, kalın dikişli kısa pamuk hır· - Nişanlısı var da, gelecekmiş!. arayalım. 
- Küçük hanıma ;,öyledim. Mi- kasının iç cebinden çıkardığı, kirli Gönülsüz ahiret yolcusu olsa, şim- - Anlamadım. Hfila, ne demek 

safirin yanına gitti. /~ütü': kutusunu açarak bir sigara d.iyecek cöner, gelirdi.. .• Yakadan ı istediğim anlamıyorum. 
Sadıye; Anber ninenin ma"ksa - ıçmege başlamıştı: sılkıp atmadıysa nıçın ugramıyor?. Anber nıne; meramını anlatama· 

dını keşfedemiyordu: - Kadınım, ben seni pek sev - Bıraktım, almıyacağım diye kapı - ıdğına kızmış gibı başını çevirdi, 
_ Ben neden gitmiyeyim? dim, kanım pek çabuk ısınıverdi, . nız:ı gelip de bar bar bağıracak si!emli sitemli Sadiyeyi süzdü: 

Bu sebeple yeni nizamname 
bugünden itibaren mer'iyete 
girmektedir. Bu nizamnameye 
göre kadın çorapları evsafı
na göre tiplere ayrılmakta 

ve mevcut tiplerin miktarı a
zaltılarak cinsleri kalınlaştı

rılmaktadır. 

Tramvaylarda 
Aylık karneler 
rağbet görmedi 
Tramvaylarda caylık karne•le -

rin rağbet bulmadığı anlaşılmış • 
tır. Şimdiye kadar yalnız 200 aylık 
karne satılmıştır. 

Biletçilerce meccani pasoların 

iltibasa sebebiyet verip, bazı açık· 
;ıözlerin kalabalık zamanlarda 
paso!• deyip geçmelerine yol a • 

çan aylık karnelerin, rağbetsizliği 
devam ederse gelecek aylarda kal· 
dırtlacaktır. 

Temizlik i,lerinden iatifa 
edenler tekrar vazifeye 

alınmıyacak 

Temizlık işleri müstahdemlerin
den istifa ederek ayrılanlarla ce -
za olaralc çıkarılanların bir daha 
hizmete alınmamaları kararlaştı -
rılmıştır. 

Diğer taraftan 5 lira zamla yani 
20 lira ücretle kadın, erkek yeni 
çöpçüler alınmasına başlanmıştır. 

Bunlara yatacak yer de mecca
nen temin olunacaktır. 

Simitçi ve Börekçilere 
verilecek un 

Fiat Mürakabe Komisyonu dün 
toplanarak simitçi, börekçi, tatlıcı, 
pastacılarla bakkallara verilecek 
un miktarını kararla,;tırmıştır. 

Karara göre Toprak Mahsulleri 
Ofisi bunlara hergün 200 ton un 
verecektir. Bu unlar 28 mutavassıt 

'. tarafından yüzde a karla tevzi o • 
lunacaktır. 

Darülacezede çocuk yuvası 
Darül:icezedeki cÇocuk Yuvası. 

100 yataklı iken 160 çocuğa 'baliğ 
olmuştur. Belediye Reisliği bu mü· 
nasebetle alakadarlara bir tamim 
yaparak analı, babalı çocukların 

Darülacezeye gönderilmemelerini 
tıebliğ etmiştir. 

- Ah, cahillik kızım, hep cahil· 
lik.. bu, yalnız senin kızının ba -
şına gelmiş bir kaza mı?.. Böyle 
niceler var, saymakla tükenmez 
ki... İşte böyle kılığına kıyafetine 
aldanır, elin haytasını eve alırsan 
başına bunlar gelir. Alemin gül 
gibi kızları hep bu cahilliğin kur· 
banı ..• 

Sadiyenin sükıitundan cesaret 
alarak; Nigarın başından geçen 
·kaza.nın kısmen ctamir· olunabi· 
leceğinden, bir çok misaller geti • 
rerek uzun uzadıya bahsetti: 

- Ne diyeceğim, artık ı0 kadar • 
tık irı,an idaresi de elimden gel • 
me.: :ı~ı ? .. •Ben mutfakta idim, bir 
~:ere c ıktılar mı, çıkmadılar mı; 

pek farkında değilim! Siz misafir 
t " ına bu; urun. Ben de gidıp o· 
tl-..ı:J.rLna bakayım!11o dedım. 

Sadıye; fazla saf, hatt~ aptalsı 
f rllnen Ant.:-r nıneden bu fcrase
tı urn tı.ı etmıyordu: 

A b . .b. b k I anan yerindeyim, sözlerjme sakın mı? .. Daha nasıl anlatsın!.. Salon· - A müslüman, sana daha nasd 
tı: n er rune, acıyormuş gı 1 a · alınma e. mi? .. Üzüldüğünü görün· İ da resmini gördüm; vallahi gözüm. anlatayım? - Eh, küçüğe evvela biraz güç 

A k 1 ce yıireğımden kanlar gidiyor. Ni- . tutmadı. Eyüb defi gibi gerik yüz· Sadiyenin kulağına eğilerek ill· geleck amma, çaresiz ... Gökten ne 
- • zıcı oturur musun kadı • , garcığımın haline de canlar daya· ı' lü, solucan kaşlı, şıpsevdinin biri... ve etti: yağmış da yer kabul etımemiş ... 

- \ferin nıne ... Sen kapalı ku

nım .. Sana dıyeceklerım ."ar: /nacak gibi değil. Siz bir şey açma· Nigarıma layık mı o hiç? .. L}te bir - Nigan artık dul, diye evlen• Ona şimdi, yaşını başını alınış, ka-
Sadıye şaşırmı~tı; ken~ısını l«ı- / dınız. Ben bir bakışta insanın içini kazadır olmuş!. Başına kaza gelen direbiliriz. dın kıymetini bilir, pek ihtiyar de· 

tundan tutarak bır .koltu~a y~vaş- okurum. Anbere pek hor ba,lmıa ı her kız ölecek olsa; analar oğulla- Sadıye; ne bir enin, ne bir fer • ğil, şöyle orta yaşlı, münaısib bir!· tu ın,t~sın! 

.'ı"aga hikmış, 

rtı< nou~tu. Anber 
Lu: 

- Kadınım; sen 
rnı·> 

Sodiye, hayretle 

k ça oturtan_ Anber nıne; kah sıgara cıvanım. Anber bugünkü Anber rına kız .bulamazlardı ayol!. yad çıkardı. Gözlerini kapadı, elini ni buluruz. 
a.pıya doğru k kfıh ki • . ıçere • es · şarkıları söyliye- oldu amma, neler gördü, neler ge· Sadiye; boğazına tükürük kaç - göğsünde bastırdı. Nefes bile ala - Sadiyeye yaklaşmıştı; heyecan • 

nıne manı 01 • rek, mutfaktan çıkmıyan, dünkü, çirdi, bir ona sor! .. Benim dileğim, mış gibi gözlerini açarak içini çek· mıyordu: dan mı, yoksa söyliyeceği. sözün 
her za:nanki. Anber nine değildi. sizin iyiliğiniz! Artık bır ayağım ti: - Korktuğuma uğradıın, diye • neticesini anlamağı merak ettiği 

gitme, olmaz 1 O tec:u~ıerı_nıle.n emin, hayatı çukurda dünya ile ne alakam kal- 1 - Kaza mı? Nasıl kaza? bildi. için mi, sesinde gayritabii bir tit-
her turlu telakkıye . alışmış, her j dı ki ... Bir odada açım, bir odada ı Anber nine; yumruklannı diz • Anber nine; iki yanına sallana • 

1 
reyiş vardı: 

sordu: eeklını kabul etm!ll, hır kadın olu· tokum ... Yağmur yağar, gözümün !erine dayayarak Sadiyeye baktl: rak, elile dizini oğuşturuyordu' (Devunı var) 

toplantısında söylediği ııutuJ<U 
muharebenin umunıi duruınıı f.1 

istikbal hakkındaki iyi görüşÜll~ 
izah etmiştir. Bütün hıtabcleıind• 
olduıiu gibi tehlikeleri küçültr:J~~ 
veya inkar eylemek emeli hiç g~ 
rünınüyor. Müşarünileyh diyor lıJl 
•Başlamış olan Atlantik muh•'"' 

besinin kazanıltna>ı erzak, zahir• 
ve harp mühimmatı ile her şcıııtd• 
l\merika yardımının bolca eliııı''.1 
geçebilmesi için lazımdır. Bu .,,,. 
cadele denizin sathındaki gcn1.I<'' 

Fr . ijcJ ve ansız ve Norveç sahili.:-rııı 
' ansızın çıkı\'eren tayyareleJ'C ' 

Büyük Britanya adalarının etraiı•· 
da muttasıl dolaşan denhaıtı.•'ı 
karşı yapılmaktadır. Krallı:< ı ;n· 
riyesi, ticaret gemileri, liın:.ı.n : 
doklarda çalışan amele ve aynı l•, 
likeleri paylaşan kadınlar bu ~ıır 
saraayı idame etmekkdiiler. il•.~ 
rimuhitin iki tarafındaki lıill" 
milletlerin hayati menfaallcri bf 
boğuşmanın mevzuuau teşkil c; 
mektedir. Eminim ki birçol' • 1 ~ 
geçmeden bu harbin kat'i su<'1 

kazanıluıış olduğunu haber ,,ır 
cek vaziyette olacağını. Fakat u•! 
ka birçok müşküller ve tehlM1'' 
vardır ki o sahalarda muvafl•~: 
yeller mağlubiyetlerle karışık b 
halde kendini gösterecektir. ~1~ 
lubiyetleri muvaffakıyetler '1 
~arşılamıya daima hazır olmalı)~ 
Oyle ruhi bir hale malik otnıahl 
ki feliıketler bize daha fazla ~·r 
vet ve metanet vermelidir. zal1' 
lerle teşci olunuyorsak hezinıctlef' 
le de daha büyük himmet ve c.ı; 
retlere sevkolnnmalıyız. YoluU ~ 
kadar uznn olacağını söyliyentCl J 
yalnız bildiğimiz bir nokta , .• ı 
bu yol çetindir, elemlidir ,.e ıo~f 
küldür. Fakat bu yolu sonun• V 
dar kat'edeceğiz.. J. 

Tablonun bu siyah &ölgefC ~ 
tesbit ettikten sonra sulh gayel, 
hakkında şimdiden beyanatta b 
lunmanıo, memleketteki vahi J 
ihlal edebilmesi ihtimalinden °1" 
arzettiği, tehlikeyi tebarüz ettı 

Başvekil, Amerikanın da bu fi~~ 
de olduğunu kaydederek asıl ~st~ 
bal hakkındaki ümitlerini atı~ 
noktalar etrafında toplamıştır: r 

1 - İlk safta l\lösyö Hitkr10 
1. daları istilisı projesi akamet< 1

.
1
f 

ramıştır ki bu neticenin istibs•1' i 
de İngiliz tayyarelerinin hiıJJ'1 

büyük olmuştur. b' 
2 - Düşman merhametsize• I~ 

va hücumları yaparak sivil lı• iJ 
yıldırmak ve maneviyatı boıJll ır 
istemiştir. İngilizlerin soğuk!<•~ i 
lık ve dayanıklığı bu teşebbii•' 
kısır bırakmıştır. I 

S- İtalyanın Afrika İınpar•1 

luğu baştanhaşa yıkılmıştır. ır 
4 - Fakat bu zaferlerin hiç~' r 

le kabili kıyas olmıyacak ve oıı :il 
dan daha mukaddes. harikul:id• . 1 ~ 
hadise olmuştur ki o da şe•~',J 
ve kudretli Amerika milletinİP '0, 
büyüklüğünün tezahürii ve 111 ıı 
terek davaya mütezayit bir ~1•1~ 
ile bağlanmasıdır. Bu neticeP'".J 
de edilmesinde basit ve müt•' ı/' 
lngiliz halkının gösterdiği ceı~ 
ve fedakirlık manzarasınııı 1" ~;r 
rika kalblerinde uyandırdığı 
siyatın büyük rolü olmuştur· Jıl 

5 - Bu sabah Belgrattan ge ,ı 
iyi haberler. Sabahleyin ild~•.,ıı 
40'hirde ihtilil olmuş ve fü~v 
Paktı imza eden nazırlar t• .1( 
edibniştir. Ne olacağını bil~''· 
rum ve hiçbir şeyden de eJP'." ııf 
ğilim.. Fakat Yugoslavyad• ıŞ ı 
şına mahut mukaveleyi red "'ııı 
kar edecek bir hükUınetin id• 
eline aldığını zannediyoruııı: pl' 
bu böyle çıkarsa Büyük srıt~I 
bu bükfuneti tanıyacak ve. l>0~1pl 
mazisini müdafaa etlen ve ıca 0ıı 
taarruza uğrarsa barbedec~~~i)ı 
kahraman Yunanistan ve fU ~ti 
ye olduğu gibi yardım ed«:, 
Hepsine elimizden gelen . "'pııt 
neti yapacağız. Hergün bı~piıı' 
daha kuvvetleniyoruz. EJ11~ 1;ı 
Amerika Cümhnrreisi de ııur ıl 
!eri için harbedenlere ı.ar~'f,fl 
hissiyatı beslemektedir .. ~:;;~I 
kıyet ümit ve mesnetlerını çiiri 
sıraladıktan sonra llJi;tet d•~ 
nazarı dikkati çok çekı11İY"01ıııı 
bazı mütalealar dermeyan di)o 
ten hali kalmıyor ''~ açıkÇ:orl~ 

•Büyük Brit3":ya ~para da •' 
zannediyorum kı, halihazır , 11 pl· 
disiai kurtarabilir. Fakat,.,, ,,f 11 

la 
te'' . 

ve dünyayı toptancı rın ·ıt 
rinden halis eylemek ve"'' ·ı••' 

(Devamı 4 üneil ~) 
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Ü ni v ersi te Mec- Hangi hak, 
d h • f? de Romanya kalmamıştır. lisi dün toplan l QR/ll şere • Bulgarlar niçin makul olamıyor-

,._ ı (Baş t~rafl ı inci sayfada) l lar? Sofya ve Köstendilde dol~ş ~ 
• l (Baş tarafı 1 inci sayfada) bu zaruri cevabı dakika sekt<irme- mış olan Yugoslav tayyarecılerı 

Kanada da b 1 r 1 kiıletin .. emir ve kararlarını anlat- den vermiş bulunduklarını dünkü bl omdbalarını Almanyaya savurmuş 
mış, Universite imtihanları ha.k- ar ır 

resmt tebliğlerden öğrendik: · . . 

Polonya Ofd USU ktırın. da icap eden kararla.r alınmı .. _ş- Bulgarvarnn Sofya ve Köstendil i ~umen!er nıçınDmakul o'.:ımı!odr-
- dl h' ·1 · t ı t f d ar. Tamışvar ve orsa va uzerın e 

1 a ı şe ır erı ayyare er ara ın an .. . - oh d d"J" Bu hususta dün kendısi e goru- bombardıman edilmiş ve Romanya uçuşan Yugoslav obuslerı o kasa -
Bava taarruzlarına karşı korunma kanunu- ı as e ı ıyor şen bir muharririmize Rektör Ce- nın Dorsava, Arad ve Tamışvar balarda yalnız Almanyayı aramış-

l t • mil Bilse! aşağıdaki beyanatta bu- adlı kasaba ve şehirleri üzerine Yu !ardır. 
tıun onuncu maddesinin tadilini kabu et ı Kanada da mühim lunmuştur: • goslav ağır topçusu mermller yağ- Romanya, Alman ordularına hu-

' ·ı Jayi İmt.hanların 15 :11ayısta bitiril- dıı·mıştır. dud_ !arını açt.ığı gün, Yug.oslav mil-

berbive hev'etinin Köstcncede Reks 
oteline "erleştiği gün Rumen ilin-

Büyük Millet Meclisi 
Poker masasından 

kırlara 
Poker ve briç masalarının hlç de 

yabancısı olmıyan bir ahbap, dün
kü yızısile, bu nıısalınn başında 
kış, yaz "e g.ece, gündüı ömür tü· 
ketenleri, pek içten gelmişe benzi-
yen bir eda ile, kırlara, su başlan· 
nı, dağ tepelerine, ormanlara, de

Ankara, 7 (A.A) - BLl·";,ı. Mil-ı desine iki fıkra ilavesın. e aı.. ke' k t da Leh var ı · 1 h 
J ~ 1 uza m 1 ar mb; alınası y<ılundaki karar ma u- Bu pek tabii mukabelenin, Bul- etı Avala aıansı vasıtasıle bu a· 

let Meclisi bugün Doktor Mazr.aı bayı müstaceliyet kararı em Londra, 7 (A.A.) _ Pat ajansı munuzdur. Bu kararın Ünivctöile- garva ve Romanya hükiimetleri ta re.k. etı prot.estoya kalkışmış .m.ıdır? İstanbulun tabü ıüzelliklerini 
Clt,rmcn'ın b~r.kanlığında toplana- re ve kabul etmiştir. d k' tb'k kil! b .. t la B k t k l d k ıl b ~- t r k ..., . . ' M !' mesinde bulunan bılciriyor: e ı ta ı şc · eri ugun op - rafından Belgrada birer şiddetli u reş e ı Yugos avya sefırı ge - saya, ö e yap an u .... .-e e, po-

nlılere davet ediyordu. 

~ d Bele.diye Kanununun 15 ıncı 
27 

~°. ıs ruzn:ı 939 tarihinde ve Kanada Başvekili Mackenzie nan Üni\'ersite meclisince ince- protesto göndermek için birer ve- neral Antoneskoya bir serzenişte ker "°briç tiryakilerinden kaç kişi 
~ desının teCı.ırıne aıt mazbatayı .. :;;unue.~ rde vukubulan zel· Kıng ile Polonya Başvekilı ve baş-' lenmiştir. sile ittihaz edilmiş olduğunu hay- bulunmuş muydu? icabet edecek bakalım? 

ıp etmiş ve Hava Taarruzları- mute ıp gun e h' ti · görü ku:nandanı General Siko ki ara- Üni\•ersitenin bütün fakültele- ti .. ekte ız' Hayır ... Asla. Bizim dıvelçi ahbap, bu falı.ri 
na I<arşı K-0runma Kanununun zelcde fevkalade ızme en · 1 t re e gorm Y • lg .. .. . 
1 ı rınuı sında 5 Nısanda imza edilen anlaş.- rinde dersler .. 19 Nisan cumar c.;ı Bulgar aı·ansı. Bulgar hükiıme __ B,:ı ar b.aşvekili profesor Fil-0f, davetine fazla rağbet çekmek için 
O uncu maddcsı'nın· tadiline ve bu len bazı mahkumların ceza a. . d d h ı b 13 d t b k J ektır 1 kt alad klan Sob ( "d ta ht t (a . _ .. kk d k' , . una ek Jay ıha- ma mucibince Kanada a er a ır saat en : ı arcn e~1 ec · · t' . b gario hareketini şu cüm- uç u pa ı ımz ı sorıra - tu u an, gurup n, me ap an, ~a-

iJ• nuna yemden bazı hukumler affı ha b' ın a 
1 .~~~kere.sıni yapn::~ P-0lonya ordusu ihdas edilecch:t.c. Bütün fakültelerde imti~anl:ıra 1~7~~le ~ildir~iş -bulunuyor: ran}:ada •Meşhur nutkunu_• söy - faktan bahsedi)·or. Fakat, ben şu-

d av ·sne ait kanun layihası ile Ye- nın da ırıncı ~u:· t I· nm:ık U'·'- Kanada hükfımetı ['olony:ı orJu- 24 Nisanda başlanacaktır. InkılAp Al ile Yugoslavya ara _ lcdıgı zaman Belgraddan bır pro - raya kalıbımı basarmı ki. böJklik-
ek Subay ve Askeri Memurlar ve çarşamba gu.ıu op" . . · suna elinden g<,ldiği kadar; •,:dım Tarihi Enstitüsünde dersler Nisan sın,daknııanas~:ri harekata hie bir tcsto yükselmiş miydi? Yugoslav- le akıntıya kürek çel<erek beybu-

l(anununun muaddel u"eu"ncu" mad- re ietimaa nihayet vermı~tır. · d k ·ı k ı· · d • k k k d • B ı d h t · · ç k • • ,,tmed taahhllt etmıştir 9 a csı ece Ye bu ayın a ın e [l 1 ""ası 1. ·tı'rak etmemekte yayı sı an ıs ·aç, os.u u gar - o za me e gırı)·or. üu ü. onun 

-

- , u gar ~•• ş h' _, ' · t l <l'd d ----------- !lfalfım oldu~u veçl' le Kar.aJacıa imtihanları yapılocaktır. , B 1 ri ta hükumeti bu va _ yanın ımm~n ı.o azamı e ı ı e- bu fahri, yahut da füzuli, fakat JÜ-y d k Y S 1 a V '8 n-1 1 Ed · b ·ı Y ,e u ga s n . ' 1' .. .. B 1 d k! im d ı· b' ki • f • U g O pek çC>k miktarca ı-v onya ı var- eoıyat Faküllcı.ine ?g '. a- . t. &lgrad hükiııneti tarafın- recesıne u.'. :v. <.ıgı gun c gra - re en ge e ne ıne ırço arı 
, UllalllS an a ı hBVB kUVVe' e ; c!ır. bancı Dılkr Mektc'Jinde ımtıhan- ~ıye ~~ f' derecede takdir edildiğini dan Sofy~ya b r şik~yet, bir sitem, boş ,·erecektir. Çünkü bilirim, bi-

l 1 k 1 • . · a) lar 15 Nis&ıı<!a başbyıp 19 Nisan u-amnı'd aetımekte ı'ken Bul..,ar ara- . bir serzeniş gönderilmiş miydi? zim ahbabın, tabiat gllzclliklerıne n • • t (Baş tarafı 1 ıncı •. •• " H la t gl !z Uve eri e A t . ad a içinde bitirilmiş olacaktır. . . t d b l • r ayır ... As . ve hele ,ıanbulun canlara can ka-Yugoslav bombardıman .tayyar - 1 n :asıne aarruz a u unmuş.\! .• O hald , 
h lan Gelecek yıllar devam edecek Roman"a hu" ku· mctı' ise yarı res- e .. tan bahar ve yaz şiriuhklerine kar-

{ d ) lerı' bugün açık birer ~e ır 0 
• O h ld ı ı (Baş tarafı 1 inci say a a t .

1 
dersler için ayrı tedbir almağa lü- mı· aı·anoı. olan Rador vasıtasile şu • a e Bu_ gar arın değ:! fakat ıı, bu falıri, yahut da !ıizuli, çı· 

h~ Sofva ve Köstendii'e karşı _a. ar .. - f ı · · f d ) ·~ B 1 t R "'tın.yeti derecesi Yunan ve Bri· k b ük (Baş tara ı mcı say a ' zum yoktur. Fakat bu yıl bitirile - 1_._ 1.•. t rcsmı u garıs anın, umenlerin ğırtkanlığı ben de çok yapını~ fa-
ı... ruzd. a bulunmuşlardır. Ço uy ""ıgı yaprnı~ ır: d ··ı C k • R · d · • """Ya genel kurmayları arasında ı muzlarında taşıyordu. miyen dersler için mümkün ıse bu R hükumetin!n Yugos- 1 cgı a at r~smı omany:ın·n hıç kat ne ense ekserıya, Talar aga.» 
\;,r l bir irtifadan yapılan bu taarruz ar ı k·ı· · S · t S ' omanya b. 'k· t h' b' ·t h' 'b' k lmış .. -
L at aştırılmıştır. Ve derpiş edi - s Ortodoks E en ı ı.sesı aın Y- derslerden saatler alınacaktır. la\•ya topraklarında haklannı mü- ı_r şı aye.e, ıç ır sı eme ve ıç gı ı yaya .. a .~ .. "" r Köstendil'de şehrin or~asına ve a ~ · d b hakkı l ı ık • b 1 
1 

1 ngiliz yardımı bu ilk kuvvet· ker·ı olmıyan hedeflere, Sofyad.a node'u Elen milletıne ve ar usuna Fakat normal saatlerin tedrisatı dafaaya mecbur olduğu bir çok te- ır serzenışe . . o aınaz. _ Onun ıçı~, art. , ':"tan. u_ uu b.•: 
~rden ibaret değildir. t h hitaben uzun bir mesaj neşretmiş- normal olarak devam edecektir. b kd m\·ecud olmasına Efendıler, eskı bır Turk Ate so- har, yH, guz guzellıklerını, eskısı 

ise <ehrin garp varoşlarına evcı aası ve ır 8§1 .. ·1 . b . t' . ah d b' 'b' bo f k 1 İNGİLİZ TEBLİGİ ' uk tir. Hukuk ve İktisad Fakültelerin - ğm R anyayı Yugosıa,'Yaya zu ı e sıze · u vazıye ı ız e e ı - gı ı, yuna te e oyup ça mıyor; 
edilmiştir. Birçok kadı.n ve. çoc . At· .. k ra en, om 1 ğ' . 1 l . edik k d' b 

Londra 7 (A.A.) _Bu gece aşa- ölmüştür. Çok ehemmıyetsız olan Bu mesaı, ına ... aş pes opos - 1 de eleme imtihanları 24 Nisanda karşı yapılan muhasamata h:ç bir ec~ ı~ sa.nıyorum: on ar a canım ıst çe . en ı a-
ğıdaki resmi tebliğ neşredilmiştir: hasarların derhal tamirine başlan· tuğu radyosunda da okunmuştur. başlayıp 26 Nisanda sona erdirilc- suretle L'tirak ettirmemiştir. Böy- • .;;:nı kıra~~~ ~ıs':a ~yaal- şıını, kendi ruhumu besliyorum. 
lrıun >amandanberi Balkanlar ü- cHARBİ YUNANLILAR cek ve ayni fakültelerin sözlü im- le olduğı~ halde ... ilh .. • ~ır. ger. sız. ı a n e~ız B - Son zamanlardaki bazı yazılari-

Zerine çöken Alman tehdidi Bul - lY'~~GARLARIN PROTESTOSU KAZANACAKTIR• tihanlarına, B Mayısta başlanıp Bulgarya ve Romanya hükumet- ... anlılar ~nız merdane bır savaşı le bu hnsu&ta bana vekalet etmek-
gari~tana Alman kıt'alarını~ gir - B l aıansı . • l 15 Mayısta bitirilecektir. Şımdıden !erinin protestolarına cmucib se - k.abu! etmış olan . bu Yugo. slavya te olan bizim ahbabın, bn çığırt. 
k 

csı_ll(> miincer olduktan sonr_a · ak u un a e e erımıze muva. a - bepc olarak gösterilen şu ciimleler . . . ır ve eşvı . - kanlı"- dilerim ki, kendine Uft ııı . Sofya, 7 (A.A.) - u gar Atına 7 .<A.A.) - Yunan efkarı lb-t" t l b ı · · •r ki sızden ancak takd t k bek 
bildiriyor: umumiycsıni aksettiren şarn ga· ti d'l . J b ı p t t d ğ l •• 

·ralıyct l.ükiımeli alakadar domın Ytı"o.<lav ta,·yareleri tarafınd. an. k ı · · c ye er ı erım.• kaı·şısında bir parça salim düşün- ıye 1 ır. ro esNo.ve yaydgd~aNe ifı · miktarda müşteri hulsuıı! l-' ,., J zeteleri Yunan as er erının ena -
t .0nların hükiımetlerile tam bir is- Bulgarıs· tanın açık ş .. e!ıirlerının ı----------- celi bir insanın hayretle durakla- ızame ııı az O-an Cemal Kay-al 
ı< 1 bıhakkın yardımı ile yeni müteca- .... • .... 
~areden sonra Yunanistana, kah- 'oc·mbardım:ın edilmesi uzcrınc Bu vesikalar neşretmemiştir. Bllikis Alman rnamasL ımk8.nsızdır. 

fa vize kar<ı koymağa hazırlandıkla- . · b' p İ t t " . ınan mütte!ikierimizin toprak - gar hükumeti Bulga. r. elçıliğ.iııe ta- • I hükfimet• Italyan taarrruzundan ırıu: Hayret! Bu Bulgarya, Yugoslav f0 eS 0 e mege 
ıaıı b' 1 rını yazmaktadır ar. evvel Yunanistan'ın bilarafhane ı:iyase- y • .. R • • 

• nı müdafaa eden askcrlerile ır l'ımat göndererek sıvı! aha ıye ya- uçaklarından atılan bombaları ve enı agır ceza eısı 
Saft B 't k t tada "'stiva gazetesi diyor ki: tini alenen tasvib etmişti. h ki k 

a Yer almak üzere, rı anya, n·Jan bu harı:-kete arşı pro es "' ' Saniyen, iitalyan tecavıizu \'Ukubul- bu Romanya, topraklanna düşen a arı yo tur 
~Vustralya ve Yeni Zelanda kı~:a- b lunmasını bildırmlştir. •Bugü"l başlıyan. yeni ve mu - du..ı,ı zaman Alman Mikümctinln de lıa- Yugoslav obüslerini protest<ı et - vazifesine başladı 
d r,~dan mürekkep bir ordu gon- ~MANYA DA BOMBARDP-fAN 1 kad<les mücadelemız ancak Hitle- bcrdar olduiiu İngiLiz garanti>i mucibin.. mek hakkına malik olabilirler mi? {B-~ taıafı l iııc.ı sayfada) İstanbul ikin-
0trniştır. R EDİLDİ rin dinsiz ayinlerini yapmak iti • ce İngiltere hükumeti Yunanistan'• ;,;- Yugoslavlar hiç bir sc~p yek lnnmı!·a yerden göğe kadar haklan ci ağır 

t R do · d b 1 d • B J' d ki tediği her yarduııda bulunacağını bil- . . , ' .. · vardır. RA VA KUVVETLER Bükr~ş. 7 (A.A.) - a r aıan- yadın a u un ugu er ın e dirmişti. Fakat Yunan hük\lmeti Yunan' ıken mı Tumısvara gulle savur -
Londra 7 (A.A.) _ Röy!er ajan- sı bildiriyor: Brandenburger Eor'un altmdan ve İtalyan kuvvetleri arasındaki niscbl- muşlardır \'e Kral ik•nci Pc\ronun }'akat biı:e öyle geliyor ki, bu 

tının havacılık muharriri yazıyor: Romanya hükümctinin Yugos- Efzun askerleri geçtiği zaman so- sizliğe rağmen İngilterc'den ancak nıah hava kuvvc~<?ri hiç bir sebep yok şirretçe (eryatlar, şikiıyetler lıil-

mahkemesi r; -
yasetine tayin 
edilen Malatya 
ağır ceza mah-

\•ur.anistandaki yeni seefri hey- l~v topraklarında lıahlarını müda- na erecektir.. dud bir ha\-a yardımı talob elml,,ti. Yu. iken mi Sııiva ve l'üstendil üze - bassa Bulgııristanın protestosu 
et, ffiiıhı'm hava kuvvetlerinin yar- faava mecbur oldugu birçıok tebaa· KORI'ZIS NOTANIN METNİNİ nan hükumetinin nüba!Agalı ad cdıle- rinde doiasınışlardır? harbe knrı~mak için bir bahane, 

" k<l t ı s na rag- bilecek olan anlaşamamazlığa meydan -• • .. b' b b k b lt' kemesi reisi Ha-~lınına mazhardır. Yunan ordusu- sı \'e ır a~ı mevcu o ma.' . LONDRAYA BİLDİRDİ vermemek husundaki end~esı mükerre- Hayır' Ne b>ı ne de m.-ucnı dun- ır çı an aşı arama tan i are ır, san Hasbi Gür -
na \'ardım için yapılmakta olan ge ""'n Romanvayı Yu~oolavyaya ren Alman hükumeti ve bilhassa Atina- ya devletlerıncıen h rhangi birı, Yu Eğer Alman orduları, seri bir mu-
~ ş·,l'.kyasta harekat .de"a.m eder- karşı yapılan. ;uhasamata hi9bir Londra 7 (A.A.) - Yunan baş· daki mümessil! tarafından takdir edıl.. goslavyayı, durduk yere ko~ ,ula- .-affa' !Yet elde ederlerse Bulgaris- pınar Wıalatya • 

dan şehrimize 

gelmiş. dllnden 
~en BalkanJ3 rdaki Ingiliz hava suretle i~tirak ettirmemiş olmasına \'ekili, Alman notasının metnini mişti. Alman mümessili mahdud .İngıliz nna taarruza kalkmış eli kanlı l'r tan, belki de Macaristan mücadele. 
~lıv,etleri de takviye rdilmiştir. rcıtmen Yugo~lav kara ve ha\'3 Yunanistanın Londradaki elçisine •hava kuvvetlerinin faalıyetleri ltalyan mütecaviz-0laruk itham rtm k tnk >·e ıt:mıı. ,d,celdcrdır. D<ııı de 
l 6 N . ta ·h· .J Dür · · · · cebhesineJ.nhisarcltlğiınüdd t.çeAlman k' d ı t b h~~tm k f 6ö .. ·lc<liuinıiz g!bi bunun :için bu it"ba · lıgiJiz avcı tayyareleri vaktiyle kU\'"\·etıcri ısan rı ın\I.~ . ~ "lıld:rmı~tır. hükOmetinJ alAkadar etmiyecclıni bir kını bu ı ı ev e e a~ c ga • .1 ,.. ' ren yen> 
~"ınsadaki te kil ettiklcrı hava fi• "'·a, Arad ve Tamsvar ş~hır!e_rı~ı YUNANİSTANlN ALlllAN İTHAMLA- kaç kere beyan e"'ıljll. !etinde bulunamayız. Zira biz '"' bombardımanları harp sebebi ıd- vazifesine baş -
loı:ırı d d h kuvvetlı filolarla '>ombardunan etmı.<ler.. uç kışınm RiNA ct:VABI Salisen, Bu!garlstan'ı Mill eden Al- bütün meded dünya bilmekteyiz dd~deckekda·lerdir. Bu b~ç ~e•let ~ld - Ianuştır. Uzun 
Ar n an a a 1 vnralanmasına scbebıyct \'ermış· Atina, 7 (A.A.) _ Bsıvekil Korisiz'e man lol'aları Yunan hududund~ tahaı-ı ki üçlü pakta imza koyduktan ve 

1 
ıye ·n r nıe~tçc ır sıyaset ta p zamanlar muh-

<iı navudlukta keşifler yapıTllŞ ar - • ' < hirlerde bazı hasar!· hu- Almonya sefüi tarafından tevdi edilen §üd etmiı;tir. Alman Yun"nıst•n a taar- Alman ordular:na hududlannı aç- etmcdılcr. Hıç olmazsa bundan 
r. Bombardıman tayyar.•lerıne er 'e ,e · J d' notaya selahlyetlar bir Vunnn m.enbaın-J ruz etmek istediğini glzlememlşl.•r. tıklan sonra ortad:ı bir müstakil sonra, bir Balkan tabirile dobra ~lif !Yl!rlerde 

eeı - el. ·ıen -ııle getırmış er ır. ahk · · ı ·· d ht ııı ~.ce son zamanlarda gon 'fi Romanya hükı'.ımeti Yugoslav dan ,öyle mukab•le edilmektedır-, , Bu vazlye~e rağmen Yu~n hukılmeU Romanya kalmamıştır. Zira biz ve dobra ve erkekçe ortaya atılsınlar. cezam emesı reıs igın eve i i-

t ~ ıın miktardaki bombard. nan ı .. k. etini <iddctle protesto et- cBiiyük Alman devleti Yunan ıslana oon neşrettıııı resmi teblıglerde Yuna. bütlln medçni dünya bilmekteyiz 1 Eıı haklı bombardımanları, ea sas mahkemesi riyasetinde bulun~ 
ayy l 1 b' rd n' 0- lll Uffi )' hr'' d l •d • i • bır V('ÇhilC hak- Oİ ·tan'da alınan tedbırlerın tamamlyle 1 k J kı tli dli ecı' • l arc eri kuvvet i ır ya ı . t· General Antone~ko emni- ta ı~ c ı mı. en ve n c. b 1 ştur t >, ! .. oldu'unu ve bu taraftan harbı ki üçlü pakla imza koyduktan ve ıa •ız yaygaralarla harp veı>ilesi muş o an yme a y rnıze ye-
ac:Dkl k y nlıla- mış ır. lı olınıy:ı. uır tl'r;.ı~·u.o:oe u unmu • eua w li 1 ·n • 1 . ni v ife · d de vaffak.i etler 
r ·ır. Ilu.ndan b.::ış a unn t nizamın muhafazasını te- f'ilvoki A' .ı.·n ı\t1to:ı;)ı·ıcia ik·ri sürülen Balkanlara yaymak maksadı güdülme- Alman ordularını Yunan \'C Yugos ~ (.pınıya ~a ışaeakların_a. l\1ıhvcrle az sın e mu y 
ı" Yardım ıçin ağır bombardımRn ye. v.::ıecek her türlü tedbirlerin iddi.abr h<r ıuı'u e, ;an ~ri bahanele'idiğini btyan etmekten geri durmamıştı. lav hududlarına dayadıktan sonra beraber bız de harbe gırıyoruz de,. temenni ederiz. 

f ll• V1relerinden müteşekkil birçok mın lduğu hakkında Rı>man- den ibareWr. E•·ve!~. harl>in başlangı. Alman hukı1meti hakikatı gizl?ınek 1- ortada bir müstakil Bulgarya kal- •inler! !'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!I 
1 • '"h' alınmış 0 t •-t ı kil rt:. clr da glinderllmiştir. !ı.ıu ıro h lk na teminat vermiştir. Bu cınd· n 2s T!.!$rin·C"v,·cl l!l10 tarihindl"ki çin beyhude gayre ı~ ~rıy?r. n re- mamıştır. Yugoslav tayyarclerjnin Sofyaya bin sonuna kadar devam edecektir. 

,,' .tarda İngıliz ve Amerikan tay- ya a _ ı •e ga\'rı'dostanc hareket- Ani İtalyan taamızıma kndar Yımanis- dilemez l1'1kikat şudur kı buytık Alınnn b d \ . ve Romanya sehirlerine att1J.ları Prote to yayıırları koparanlar 
,n,~ı . I gibi a~·r \ , h ik' ğı.lfn ihlımam devleti Yunanlstan'ın esaret altına a. Belgradı bom ar ıman e mış o - b b 1 1 - d lk Al 
d erındcn de Ort•sark!:ı bır yer R - ·a ht"ıkümetirıin hareket tan bir çok w . ere ra " . . . - 1 ld·-· h· dnk' ıtal- lan \'e bhlkı d~ su dak:kada bir baş om a ar, ora ar aıı ka an man için, harbin fecayiindrn kurtul-
~ hu k . . . --ı: k t k'l Icr oman) d tkı bir b taraf ık n1uhaf;1z.a etıtıı~ur. llnması l:~. tıl cc ıgı ısusun ı ... ....- 1 . f d b' .. d 

~d·ı _Yu bır ıhtıyat soo u eş ı. do dcğişiklıkler yapmazsa .a ~u~anistan'ı~ uu wrz: hareket' cihan yan ~anaa\lne iıtink ederek istlkl:\H ka Yugosla\· ve '.a Yunan şehrini ~·:·yare erı tara ın an . ır _gun e manın tek çare&i ellerinden geli
\" 

1 ·nııştır. Bütün kış Girit hatt.a tarzın ' hiC"bir kimseye şerefımız e!!':'arı uoı.un1iyein("e mahımd•Jr ve hiç !için ~ahran.;lnca ~a~p~ k.ilçukd .~ır bombaclı'Ilan (' mek için em~r alan lkl defa bonıbardım.~~ edılntlj olan yorsa mütecavizi memleketten ka· 
f,~nar stan üskrin<le yanılan kesıf bunların . taarruzda bulun- l>ir hile bu karuıo•i sarsamıyacaktor. Al- ""·ııetı ar!rndan \U.oma.c maba '.)le A'man tayvarcleri, Alman toprak- Bclgradın yerden goge kadar haklı pı dııjan etmektir. Ancak o zamaıı 
•• "'l 'd .k ve hukukumuza ,. . de man hukümeU Yunanistan'ın bıtara!lı_. harp makineıini harck~te geı.:mıştır. mukabelesi \'e mul<adde' intikamı- protestoya hakları olabı'lı'r. d 1 tn şım<li semeresi : ra e - b' hak veremiyecegının 1 L !ık üı il ,·ereceAtir.> larında değil, ya F~'!llen, •a l.facar 
hı tnek'edır Buralara külliyetli mıya . ır ı ğlnı şupheye dl!Şur<'<:"k bir tebliğ veya Dunya ı ın ı d h dır. Bu mukabele ve intikam, har- Abidin DA VER 
a billnmesi icap eder. "\ yahud S.ılgar toprakların an a-
rp ınalzemesi idlıar edilmiştir. valanmı~lardır ,.e havalanmakta -

f 
dırlar. 

maktadırlar ve bu kuvvetler tara
fından atılan obüsler RumL·n kasa-

T A K S 1 M Eser "• SER M E O M U H T A R baları üzerinde patla.naktadır. 
İlk Alman tanklarının tozlu Bul-

E - YAŞAR -TALAT - VEDAT-REFİK KEMAL- gar patikalannda·belirdiği gün Bul 
YILDIZLAR: SAİT -~tD K A M t L Filin S T tl' D Y OSU gar vatanında Bulgarya ka~ma -

Prodüksiyo~: ~IA L I 1~ ald ırmanızı rica edeeır~iziİ.-''o1o1ı•••••••••••••••••••· mıştır. Nasıl ki ilk Alınan talım ve 

~ .............................. ~~~B~ıl~e~tl~e~rı~n~ıizı~e~vv~e~~n~~~~~~~~ı ~~---~----~-----------------
: ------------- t t b ki isyanl "cud veranı oldug"u halde, Osmanlı 1ın.. 

Bun
un üzerine İngilizler, asileri mıştı. s an u a ar vu e 

"'\ l dıl 1 · t' parato,;uğunda bunun aksine ola-
B 5 daha Zı·yade tutmağa baş. a ar. ge m~ ı, 

Üyük tarihi roman• 6 * rak devlet inkilapçı mevkiinde bu-

SuJtan Aziz Nasıl Öldürüldü? J ~;~:~; ~:~1~~~ş~1:;:;r fı?~~~~:~: . ikinci Mahmud, anlamıştı ki, ~~:~~~cı':;re~e:~k~~ :~:Oec~u ;•: 

Y M 
Sami Karayel $imdi onlara müzahır kesılınıştı. 1 Devleti Alıye_nın yaş~a~ı, ve, ıs • kir ayrılığına sebep ne idi? 

- .... ___________ azan: • İ ·r memurlarile Rum ileri tiki-arını temın e~mesı ıçın bır yol 
llusı 1 !erek· lnglı ızınden bazıları ve bilhassa vardı. O da Bektaşıyan ocağını kö- Osmanlı hükumeti, millete bir 

ku 11 arın Osmanlıların elinden 1 bıa ıye ge . · y sergerde - ge en er \ k t k .. ı hürriyet inkilibı mı vermek isti • 
~a•· araınadıg· mı lngılızler kurtara. - Esır edıien unan . ahk . "' li Ailesınden Aleksandr Mav künden yo e me ' yuz erce sene-

•tı v h kkında muamelatı t ırı • •ener · b t' b · · la la 50 • l ki yordu? .. Hayır, onun yapmak iste-l<ıeak· e, hami ünvanını kendı a- len a h"ku·met met rokordalo arasında mıınasE' c den erı ısyan r ' yguncu u a, 
tı t ·ıı b D ede bulunulmaması u ku"vet kesbetti. tn~nterede komi- esrarı devleti satmakla, harp sah- diği, kendi hayatını kurtarmak i -

~ ince. ngı ere u... unyanın Y u· mleı metalıbatından • .~ ı k çin bir muntazam ordu vücude ge-
"ıydı• sıyaset babası hıç aldanır buasının c tel teşekkül etti. İsyan erbabına nelerıı.de kargaş:ı ı çıkarmakla, ar! b 
. ., er t d h h !'etmekle De let· Al' tirmek. çürümtt. olan id ün -" · bulunduğunu... t lunmağa ba<iadı. ngı. pa 'Şa a v ı ı - ...,. 

'ok . . B hal Mısır Valısının muavene 0 
' d h.k ı b t yesini yeni nizamlarla derleyip to. 

Par sa, Mehmed Ali paşa, yilz Bıldırdı. \ celbettı Nasıl lizier, yalnız nakdi değil, mad e yeye a -ı:n ° an ld u u~ru ar a • parlıyarak mevcudiyetini muhafa-
~a/a lıarp gemısıni, otuz bın ka. de naı~rı dık ·atın'. söylemek ve asker olarak da Korfuya kadar dan tamaı:ıılı" !· ınna ": ~~: ~u za etmekti. 
llıiı· n 'erıni Moraya getırebiltr etmezdı? İngııterenın ne . b' b 'eti ı;efertye göndt'rdller. ıslahat kaou e ıyl!n ocagı utün F k . 1 . 

<1.>, _ ıstedığını anlıyordu. _ . ır ey isi hesabına tevabiile kokünden kesmek, Av - a ·at, bu değişik· h1ç şüphe 
hı ı, . Rumların hurrıyete ve (H. 12-1{)) Yunan 

1
an 

1 
l' 

1 
k rupai tarzda bir ordu, Avrupaf y&k ki, Avrupa tekniğine istinad 

Ilı H:..,..cd Ali paşa, İngıl\ere de - lngıltere, ld klarına hii)ı: - olarak sekiz yüz bın . ngı ız ıra 1 tarzda mektepler, Avrupai tarı.da edeceği cihetle mütehassıslarını 
~l ' " l!er rıe kadar Babıilının bır istiklale şayan ° 11 

h vvelemirde bir de istikraz verddı. bir idare ve hatta Avrupai tarzda ·Avrupadan alacak ve, Avrupalıya 
b~ ~ Vaicsı idıy~e de el altından meyiedi. !3inaenale~tu:undan çe«- Rumlar artık İngiltereyi kendi bir teiebbüs ortaya koymak... benzet' yola doğru bilerek bilnıi -
lı 1 . av,la!ı paşa, İngıltereye bağ- bunları Rusyanın n · enin iz • k a bükü · F lnk'l.b"· yerek siirifttlenecelı:tl. 

. · mek ve Devletı Osmanıy . imdadlarına gelece yeg ne • Göıiilüyor iri, ransa ı a ı"' 
l ı ,1. , . . . n'ile meseleyi 1ngılte- met olarak tanıdılar .. Ruslar'.. be_- başlıyan fikir hareketleri yav~, Avrupalı, Devleti Aliyenia Bel<-

;~-~~ler, Rusları, Rumlara kar. mıhialınl ~~ıne mutabık surette nimsememeğe başladılar ... Çunku, yavaş Devl!!ti Aliyeyi de harekete taşiyan ocağı dolayısile ne hal@ 

u b<r \'azıyete dllşıirdük • renın men ıu tuttu. Ruslar onlara yardım edemenuş, getirmeğe başlamıştı. geldiğim biliyordu. Ve, Devleti A-
l IJsı ırJılara da Rumları ştd - halleylem~ yo nu ada Yunllll· 

sınemalarında birden 

Ü NÜN 1 ç 1 N D E N 

Yemek yemek 
tekniği!. 

Yazan: H. Dallnlıf 

Biz memleketimizdeki yemek, 
yani gıda almak sisteminin lıo
ıııkluğuna ve bundaki ıımwıd 
kötü göreneklerle mücadeleni& 
elzem olduğuna, hatta bunun bir 
inkılap deferi olacağına fırsat 
düştükçe işaret edip durduk. 

Zannedenler vardır ki şehirU. 
lerinıizin çoiunun yüzlerinde 
haylaraıı fizyolojik sefalet yok
sulluktandır, Asla! 

Ben bu meseleyi şahsaıı. büyük 
bir hassasiyetle takip etmiş, ıı· 
da maddelerine hile kanştırma 

meselelerine karşı dilim döndü
iü kadır ateş püskürmüş, hatti 
hususi hayatımda sehirdaşları
mın nasıl yemek yediklerini ya
kındın görmek için hnsU>i bir 
merak göstermiş olanlardanım. 

Cılız ve sapsarı şehirlilerimi
zin her oturnşta üç insan öğünü 
yemek yediklerini görerek çok 
defa hayret ettiJJL 

Bu ı:a.alh yurddaşların özrü, 
bu sistem yemek yiyişe çocuk
luğunda all§mış olmaktan başka 
hiçbir şey değildir, 

Onun için, modern ve fenne 
uyı:un yemek yimek tckniğhıi 
mekteplerimizde üğrelındi, iz. 
Zira bu darlıkla, bollukla aliıkab 
bir mesele deiildir. 

-----------·----------------~ 

YARIN AKŞAM 

MELEK 
Sinemasında 

BÜYÜK BİR AŞK 

ve VAZİFE FİL1ft 

MUKADDES ZiFE 
Herkesi; Heyecana düşürecek ve Hatırası kolay kolay unutul -
mıyacak bir şlheser. 

ROLLERDE "rz \' B ııdan da Frans ortada bırakmıştı. İşin garibi, Fransa inkil!bını ri- liyenin bu hali de bir gün onu 1aı.. 
Ik 'ırıp tenkil ethrd. ık ten son- ır ye ,, başlandı. Fran b' ,. ı d ı t kr 1 ı ca Rusyaya bir lokma edeceğinin LEW AYRES - LYNN HARV EY - LİONEL BARR'-'MORO ~ k 1.>ı•ı·PJa, Babı:ilıyı proteste e- lılık ıçın çahşılm~:ne<lanından bir İşU! bu esnada idi ki, devlet ır cude ge ıren er e~: ve . a o - , 

in <'ndısi oldu. sı•lar •. Orlean ak istiyOrlırdı. ·mühim vak'a ile kar11 karilya kal- mayıp millet benlıği ve millet fe- de farkında idi. (Daha var) llı•••••••••••••••••:a•••~~--J 

BAŞ 

ıı,. ı sefaretı baslercümanı Be. prrnsı kral yapm 
' 



SA YFA - 4 

,~~;,;~~~~;~~. Amerika ,.,~~g~~~~~j.\~:~~;.~~t~ .. 
mahdud vesaitle mütecavize karşı y u o o s 1 a v ya y a ve hatta yuıdc bırını bıle ana vata- buıun meın!ekctierle ;ş . 1ünasebetieri· 
çok çetin bir muharebeye giriş _ na naklederek kurtarmıya İtalya mızın tak1·iyesinı istiyoruz. Bu vaz:yette 
mişlerdir. İtalyan cephesinden ü- yar d 1 m a ba~ladr muvaffak olaıruyacaktır. Çünkü, buıunuyoruz ,.e b.u vaziyeıte kalacağız. 
raz edHebilmi• olan bı·r kaç tay"a- 'l Adriyatik denizinde Yrnm<:Jav ve Şu .ka.dar kı iş .munasebetlerı tesıs ede-~ .; • ... -0-7 ccgınıız nıeınle,;:etler ~ynı duygu?a bu .. 
re, kahraman kıt'alarımızın mü - H . Elen donanmaları, muştcre.a hare· lunrnuş olsunlar ve meınlekelimizın men 
cadelesioe feragatle iştirak etmiş- ariciye encumenı kctlerile, nakliye vapurlarının de-' faatı.mnı t.alcldar etmek "'temesinler. 
!erdir. Düşman topçusunun kesil reı' sı" d ı· yor kı" ·• ğ;J, mavna\'e sandalların bile karşı Yugoslavya lle bu muahedenin imazsı 

sahile ge,..rne , lmk ~ b k Sovyctler birliğinin dış siyasetinin esas 
bombardımanına ve tayyarelerin ~ sıne an ıra mıya_ presibine tamamiylc uygundur. 

pike hücumlanna rağmen mevzi - H a r b ,. n B a 1 k an 1 ara caktır. Yugoslavyada cereyan eden son hMi-
lerimiz, mukavemet göstermişler - YUGOSLAV TOPÇUSUNUN .eler, Yugo&!av miiletınin sulh aı·zusun-
dir. Yalnız bunlardan bir tanesi, • 1 • A 

1 
FAALİYETİ da olduğunu ve harp istemediğini açik-

çok mütbi• bir taarruza ugr· ayarak oenış emesı m an· Sofya 7 (A.A) - Oii (Havas)· ça göstermiıtır. Yugoslav halkının ge_ :ır ' • nış tabakaları bir çok nümay~ler ve 
5Ukut etmiştir. 1 • • f Yugoslav radyosu, Yugcslav top- mitinglerle Tsvetkoviç hükilmetinin dı§ 
Topçularımız ve tank defi vesa· ar ıçın ela" ket olacak çu kuvvetlcrının, Arnavtttluğa hü· siyasetini protf'sto etmiılerd.ır. Bu s.iya· 

itimizle on düşman tankı tahrip cum hazı.rlığı olarak Yugoslavya . · se: Yugoslavyayı harp mahreki içine 
edilmiştir. Tayyarelerimiz ve ha - Vaşingon 7 (A.A.) - Amerika Arnavutluk hududunda ates açtı- •üruklemekte idi. 
va defi mitralyözlerimiz altı düş- kmlhaçırun reisi Davis yanm mil- ğını bildirmektedir. , .G~neral. Simoviç'in riaset ettiği yeni YUGOSLA .. .. .,. . bbkumet, iktıdar mevkiine gelir aclmez 
man tayyaresi düşürmüştür, Bir yon dolar kıymetinde ilaç ve bat- V HUKUMETI beyanatla bulunarak sulh arzusuna ve 
miktar esir aldık. Harekata aid ba· taniyenin edrhal Yugoslavyaya BELGRADI BIRAKIYOR MU? komşuları başta olmak uzere bütiln mem 
zı sebeplerde~ dolayı ve lüzumsuz gönderilmesi için emir vermiştir. Nevyork, 7 (A.A.) - Amerikan leketlerde do,tane mUna,cbeUer idame 
fedakarlıklara mahal vermemek GEORGE'UN BEYANATI radyosunun bildirdiğine göre Yu· etmek istediğine ı,aret tmiştir. 
" 'lli to kl V · gto 7 (AA) A" M ı bük' • t' B lg d ' Dostluk ve ademi tecavüz paktının Yu 
nzeN! mı pra arımızın bazı aşın n . . - yan ec go.s av ume ı, e ra ı terket- goslavya tarafından akt•dilm!ş olması 
aııntakalan tam zamanında tahli - !isi hariciye encümeni reisi Geor- mıye ve Yugoslav kuvvetlerıne Yugoslav hükUnıetinin sulhu takviye ve 
ye edilmiştir. Neticede bir miktar ge, bugün, aşağıdaki beyanaUa bu- Sa ve nehrinin cenu'lıundaki mü· harbin genişlemesine mani olmak husu
ilerlemiş olan düşman, bütün esas lunmuştur: dafaa mevzilerini aldırtıruya karar •.undaki arzulannın ikna edici blr deli_ 
cephede durdurulmu•tur. Harbin Balkanlara genişlemesi vermiştir. lidır. y Yeni dostluk ve ademi tecavüz paktı 
Kahire 7 (A.A.) - Resmen bildi- belki Almanlar için çok felaketli Yine öğrenildiğine göre, Yugoo· bcyııelmilel münasebetler tarihine par-
rildij!ine göN!, Sofyadaki Alman olacaktır. Harp muhakkak surette lav hava kuvvetleri, Macaristanda lak bir sulh vesikası ve Sovyetıer birll
tahşidatı ve Struma vadisindeki şimdiki bududlannın dışına çıka- ve Romanyada birçok stratejik Ainln sulh mücadelesi için gösterdiği 
Alman motörlü naklive kolları şid- caktır. noktalara hücumlar yapımışlardıx. faaliyetin bir misali olarak geçecektir. 

d ti bo 
Al an] h k d ild EDEN BELGRATLA TEMAS Sovyet işçileri Sovyet - Yugoslav 

e e mbardıınan edilmiştir. m ar er ne a ar cep- TESI. S ETI1 doslluk münasebetlerini ayni zamanda 
YUNANLILAR HEYECAN hede harbetmek:ten her zaman da sulhu takviye eden ve harbin geniş_ 

İÇİNDE korkmuşlarsa da son bareketlerile I.oııdra, 7 (A.A.) - Reuter'in lemesine mani olan bu paktın imzası 
A1ıina 7 (A.A.) - Atina ajansı itibarlarını muhafaza etmek iste - diplomatik muhabirinin bugün haberini son derece memnuniyetle kar-

bildiriyor: mişlerdir. Londrada öğrendiğine .göre, İngı'- t;ılıyacaklardır. İZVESTiANIN MAKALESİ 
Huduttan alınan ilk haberlere Nevyork 7 (A.A.) - Nevyork liz Hariciye Nazırı Eden, Belgrat- Moskova, 7 (A.A.) - Tass ajansı bil-

göre yeni mütecavize karşı koyma- gazeteleri Yugoslavyaya karşı ya- taki Ingiliz Elçisi Campbell ile te- diri,vor: 
ğa azmeden ve nihai zaferden e - pılan Alman tecavüzünün harbin ması tesis etmiştir. izvestia ıazetesi csulhu kuvvetlendi
min bulunan Yunan ordusunun şimdiye kadar cereyan eden safa· Campbell, Yugoslavyadaki vazi- recek bir vesika> başlığı altında yazdığı 
evveloo hazırlanan mevzileri: •Ya batının belki de en mühlm ve feci! yelten ve açık şehir ilan olunması· bir başmakalede diyor ki: 1 Evvelk..i gUn Moskovada Sovyet bükü .. 
şasın millet, yaşasın kral, yaşasın o duğuna ve Amerikanın geçen U- na rağmen Almanların Belgrada metı ue Yugosla,ya arasında bir dost
ordu, Allah bizimle beraberdir.> mumi Harpte harbcttiği tarihin yaptığı amansız bombardımandan iuk 1·e ademi tecavüz muahedesi imza 
irizeleri!e işgal etmektedir. 24 üncü devresine isabet ettiğine İngiliz bükılmetini haberdar etm.İ§· edilmlıtir. Manidar olan bu vesika, ild 

Selanikte büyük vatanpervera - işaret ediyorlar. Filhakika Ameri- tir. memleket arasında elçi teati edilmlş ol-
k 6 N

. 191 T 1 duğu gündenberi tezahür etınış olan si 
ae tezahürat yapılınıştır. a ısan 7 de harp ilan et - e grafların mefadı hakkında ı ün b ' -1as m asc etler hatlarını tamamiyle 

İNGİLİZLER 6 TAYYARE mişti. tafsilat, şimdilik nt'§ir için seriıest aksettirecek bir- mahıycıtcdir. Şüphe 
DÜŞÜRDÜLER değildir, yok ki imza c<illmiş olan bu muahedo 

Atina 7 (A.A.) - İngiliz hava Macarı· standa Berlin, 7 (A.A) - D.N.B.: Sovyctler birliği ile Yugoslavya millct-D ·· y lerinin arzul::ınna ve eıncllcrine ta.ma-
kuvvetleri karargahının tebliği: un ugoolav tayyare meydan· miyle mukabele eden bır vesikadır. 

Yunan - Bulgar hududunda Ru- (Baş tarafı 1 inci sayfada) lat"na yapılan llücumlardan başka, Yeni Yugoslav hükümctinin harici va-
pel boğazında devriye gezen Hur- mağa karar vermiştir. llfostar'da askeri tahaşşiitlere ve ziyetl kuvvetlendirmek , .• sulhu muha
ricane av tayyarelerinden mürek- ı İngilterenin Budapeşte elçisi O- kışlalara ve ayni zamanda Luiblu· !aza etmek için sarfett. g;ıyrctıer Sov· 
lı:ep ufak bir teşekkülümüz dün malley'e Macaristan bugün müt _ ana civarında hava dafi bataryaları yetler birliğinin sempaıısin! celbetmi,_ 

M schmit 109 ti ind b 
.. "k t f.kl k h k .. ve ağır •-,,,.u me·~ı·ıerın' e hu"cum· tir. Bunun başlıca sebebi sulhu kuvvet-

e esser • p e uyu e ı ere arşı are et ussü haline "'n •~ lendirmek üzere vukua gelen her hare-
bir teşekkülle karşılaşmıştır. Te - geldiğinden oradan çekilmesi için !ar yapılmıştır. Ayrıca, gece, Bel· ket, nereden gelirse gelsin bizzat Sov
,ekkülümüz 5 düşman av tayyare- talimat verilmiş~ir. grada, bundan evvelki üç hücum· yeller birliğinin harici siyasetindeki tet 
ıini düşürınü,. diğer bir çoklarına Dığer taraftan Macaristanın Lon la müsa1'i muvaffakıyettc dördün- &lr kabul etmez cereyanlarının esasın; 
hasara uğratmış ve kendisi hiç za- dra elçisi Barcza da bugün öğle - cilşiddetli bir hücum yapılınışlır. uy~un düşmekte olmaFıdır. İTALYAN TEBLI'"i mniyetle iddia olunabilir ki, dUn im 
yiat vermemiştir. den sonra hariciye nezaretine gel- v za olunan bu muahede, kendi arzularına 

İngiliz bomba tayyarelerinden m~ ve Bilyilk Britanya hükllme- Roma, 7 (A.A.) - İtalyan ordu· ratmen çuk gOç ve botucu bir devre ııe-
111ürekkep bir teşekkül Arnavud - tinin bu karanndan haberdar e • !arı tehıiği: çlrmekte olan karde~ Yugoslav "'Jiilet
lulı:ta Beratta askeri hedefler üze- dilmiştir, Diin, Yugoslavyaya karşı muha- leıi n07.dlnde tam bir mako• l'ulatoktır 

t b 1 Sovyet Rusya mil!ctler1 ist: lıu nıuuhMe-
rine bir akın yapmıştır. Budapeşfıe 7 (A.A.) - D. N. B: sama a aş anmış olduğ'ıu'!1an hava yi Stalin'ln müdebbir siyaseLinin yeni 

Münferiden uçan bir düşman ke Bir Yugoslav bombardıman fi - filolaı,mız Yunan ve Yugoslav hu- bir tezahürü şeklinde alkışhyacaklardır 
fÜ tayyaresi Atina mıntakasında losu bu sabah Szeged şehrini bom- dulların<laki hava, deniz ve •kara GAVRİLOVİÇİN BEYANATI 
clüşürülmüştür. bardıman etmistir. Şehir üzerinde hdeflerine taarruz etmbjlerdir. Moskova, 7 (AA.) - Moskovadakl 

Bütün bu hareketlerden teyya - vukubulan hava muharebesi esna- Soarato'da liman teııIBatı ve de- Yugoslav elçisi Gavriloviç ıu beyanatta 
~ M mirli gemiler bomb--"~an edı'J. bulunmuştur: 

relerimiz zayiatsız dönmüşlerdir. a acar avcıları 6 Yugoslav .uu~, Pakt Alman taarruzundan bir kaç .. 
Atina 7 (A.A.) - Emniyet ne - bombardıman tayyaresini düşür - mıştir. at evvel imza edılmiştir. • 

zareti tarafından dün akşam neıı- müşlerdir. Londra, 7 (A.A.) - İngiliz hü· Gavriloviç şunları ifö·e etmiştir: 
redilen resmi tebliğ: Budapeşte, 7 (A.A.) _ D.N.B.: kOmeti, Yugoslav hüklımetine aşa- Müzakereler Yugoslav \q•bbüsü üze-

Alm t 1 
. Y Bu b h ik' y 1 t . g"ıdakı' mesaı'ı go"ndermış' tır' ·. rlne başlamıştır. Yugoslav heyetinin 

an Qyyare erı unan - Al- sa a ı ugos av ayyaresı Al Maskova'ya muvasalatından sonra mua-
man harbinin ilk günü olan bugün Pecs'e taarruz ederek tayyare mey manyanın Yugoslavyaya karşı hede üç gün zarlında aklcd!lıniş ve pa-
memleket dahilinde ~ağıdalti ha- daruna altı bomba atıruştır. Birçok hiçbir tahriksiz olarak yaptığı vah- zar gecesi gece yarısından biraz sonra 
J'illtı yapmıştır: kişi yaralanmıştır. şl suikast ve Sırp, Hu·vat ve Slo- ımza edilmiştir. imza merasiminde sıa 

1 - Drama bölgesinde Adriyani Budapeşte, 7 (A.A.) _ D.N.B.: venlerin şeciane mukavemeti, tngL 1in de hazır bulunmuştur. -
köyü bombardıman edilmiştir, Ha- Macar hükUmeti, Macar toprak- liz İmparatorluğıma Cenubi SHiv· 
ur cüz'idir. Drama bölgesinde mec !arına karşı Yugoslav tayyareleri- !arının yanıbaşında yer aldırmış- Milli piyan 
burf 1nif yapan bir Alman tayya _ nin ·bugün yaptıkları taarruzları tır. Cenup Slavların, azimkar ve go 
resinin içindeki üç kişi esir edil - Yugoslav Elçisi nezdinde şiddetle kuvvetli müttefikler olarak selam- Milli Pyangonun 5. inci tertip 3. UncU 
miftir. protesto etmiştir. Macaristanın lyoruz. Umumi Harpte güçlükler çekilişi dUn Ankara aSat 17 de sergie-

2 - Serez şehri bombardıman e- Belgrat Elçisi de bu hareketleri arasında 'bizleri zafere isal eden vlnde Y•Pıll011 ve aşağıdaki numaralar 
y 1 bük~·- arkadaşlığı tekrarlıyoruz. Bu harbi ikramiye kazıırunı:tır. 

dilmişse de basar yoktur, ugos av wueti nezdinde şid- 20.000 lira llmımiye 1<aıan•n numa• 
Serezde Provata köyü ile Ski - detle protesto etmek için talimat müştereken götüreceğiz ve ancak ralar: 

tonni, Monokilissia ve Kako Pona- ılmı~tır. hak yerini bulduktan ve kanun ve 031043 51290 103996 221999 227323 
:ra köyleri de milıralyöz ate~e tu- adalet yeniden hüküm sürdükten 233664 279740 287324 

tul 
müzaheret etmişlerdir. <M1"• sulh yapacag"ız. 5.00 Ura kazanan numaralar: 

muştur. Fakat zayiat veya ha -sar yoktur. Bundan başka, merkezi ve cenu- 024812 36629 48352 120975 13530 
bi Yugoslavyada tayyare meydan- "'~••< •UUJ'e .Uulnık lli.lılmlıi!ıı4eıı: 141i5ı 7 150058 244588 

3 - Siderokastro şehri bombar- 841/78 dıman edilmiştir. 5 çocuk, 3 kadln !arı, müessir muvaffakiyetle bom - 2.000 lira kazanan numaralar: 
balanmış ve mitralyöz ate<ine tu - Gebzenin Yukarı Hereke K. den İsma 034796 048337 085265 ıo25ı9 10951• 

ve bir ihtiyar yaralanmı•tır. 2 ev r il Hakkı og·ıu H""ey R · D · ~ • J t Al - uı emzı evecı ta- 134866 159143 163078 204867 276790 
yıkılmıştır, ·u muş ur, manlar, yerde birçok rafından açılan veraset davasının yapı-

4 _ Kilkis bölgesindeki Lipsid· tayyare tahribine muvaffak olmuş- laıı muhakemesi •ırasında: 1.000 Ura kazanan numaralar: 
· k" -nd b' tur. Birçok düşman tayyaresı·, ha _ Verese m<yanında olu Şerife Emine- 8704 14864 21358 22401 26815 28832 

nyo oyu e ır Alman tayyarcs; 33364 
1 1 

· l va muharebeleri esnasında düşü _ nin kocası ve davacı Hilseyln Remzinin 35770 35973 37345 41763 47477 
a ev er içınde düşmüştür. Mürette- .. 

1 
. babası Ismail Hakkının 20 sene evvel 49033 80960 64159 66600 66942 69966 

b t d ık . b k" h ru mtistür. 7218' 75234 7 7 a m an ı su ay omür aline • Hereke KöyUndekı evinden ayrılarak • 6004 7712 81892 90053 
gelmiş, bir pilot muavini ağır ya • MOSKOV ANIN NEŞRİYATI bır sernti meçhule gitmış olduğu ve ha- 92547 95921 96739 99523 99811 100256 
ralı olarak kurtulmuştur. Londra 7 (A.A.) - Moskova lende buiundu~u yer belli olmadığı da- 108723 111563 113462 116290 116997 

Mister Çörçi lin 
itimadı 

(Baş tarafı 2 nci sayfada) 
yeniden terakki yollarını açmak 
için İngifü dilini konuşan ıileın.in 
müttehit ve miişterek gayretlerine 
ihtiyaç vardır .• 

Bu ifade Londra büki'ımctiuin 
sırf İngiliz menfaatleri bakımından 
miicadclcye devam etmediğini biı· 
riz ve örtüsüz bir surette gö~teri~ 
yor. Çünkü İngiltere halihazırda 

ıuesclc ~.-alnı:ı kendi nefsine nıüu· ı 
hasır kalırsa kurtulabileceğine c· 
ınindir. Yalnız bütün Avrupayı H 1 

~~:!'la)~:u:ı::ı:~~e~a:.~:an: ~~! i 
de değildir; bu iş i~in Amerikanın 
batta bütün İngiliz dilini konuşan 
filemin yardımı şarttır. 

Bir siyaset adamının bu kadar 
dolambaçsız konuşması cidden tes. 
bit olunmıya layık bir vaziyettir, 
Mister Çörçil nutkuna, dinleyicile
re kuvvetli ü111itler verecek olan 
şu rümlclerle nihayet veriyor: 

•Bıı harbin sonu hakkında bü· 
yük ümitler hesliyebilecek bir saf
haya gelidiğimizdc şiipbe yoktur. 
Nihai netice belki ~ok ıızaktadır; 
fakat belki de zan ve tahmin etti· 
ğimizden daha yakındır.• 

Hüseyin Şükrü BABAN 

A nkara Rady o 
Gazetesine göre 

(Ba~ tarafı 1 inci sayfada) 
Maamafih bu haber doğru da 

olsa Gümülcüne'nin düşmesi 
ehemmiyeti haiz değildir. Çün
kü Yunanlılar buradaki hudud 
mıntakalannda küçük müdafaa 
birlikleri terkeder~k daha ev
velden asıl müdafaa hatlarına 
çekilmişlerdir. Maamafih hu -
dud bo-Jarında bulunan bu 
küçük Yunan grupları her ta -
raftan Alman kuvvetleri tara -
fındd'.l çe\'rilmiş olmalarına 

rağınen kahramanca müdafaa
larına devam etmektedirler. 
Bu vaziyet Yunan askerleri -
nin n~ l üyük bir azim ve Cera· 
ı,:atlc calıştıklarını göstermek
tedir. 

Orfanon körfezi ile Sere• arasın_ 
da uzanmakta olan Yunanlıların 

Metaksas müdafaa hatlarına he
nüz taarruza başlamamışlardır. Al- ı 

manların büyük zayiat vererek 
durdukları mınt:ıka Yunanlıların l 
ilk hatlarıdır. Almanların burada 

yap!kları iki tank hücumu muvaf· 
Cakıy~tle püskürtülmüştür. Alman
larm daha bu hatlarda mühim 2a- 1 
yiat verdiklerine göre en kanlı ve 
çetin haı plerin cereyan edeceği 

Metaksas müdafaa hatlarında daha 
büyük 20rluklarla karşılaşacakla· 

rı şüphesizdir. Bundan sonra Yu
nanlılar Hunci bir müdafaa battı 
viicude getirmişlerdir ki bu hat da 
tabil vaziyeti ve tahkimatı itiba
rile gayet kuvvetlidir. Bundan son
ra üçüncü bir müdafaa hattı da 
vardır ki bu bütün hatlardan daha 
iyi tahkim edilmiştir. Yunanlılar 

bu hatları kuvvetlı bir surette da
ima ellerinde bulundurmıya mu
vaffak olacaklarına itimattan var
dır. Yerini söyliyemiyeceğimiz .bu 
hat Yunanhların en :riyade güven
dikleri hattır. 

İngiliz ınotörlü kuvvetleri ve an
titank müdafaa silfıhlarile takviye 
edilen küçük Yunanistanın mühim 
muvaffakı,yetler başaracağına biç 

ıır. 

Benim hakkımı 
kim verecek 
(Bat tarafı 1 inci sayfada) 

başlığı altında Refik Halid im· 
zatı şu yazı intişar etti: 

TÜRKiYE CUMHURiYETİ 

ZİRAAT BANKASI 
Kurulll§ 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 Bankasınaa ırumoaraıı ve ihbarsız tasarruf hesap. 
larında en az 50 lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek 

kur'a ile aşağıdaki plana göre ikramiye dağıtılacaktır. 

4 A. 1,000 liralık 4,000 L 11100 Adet 50 liralık 5,000 L. 
4 • soo • 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 ıenede 4 defa 11 mart, llHaziran 11 
Eylul ve 11 Birincikanun tarihlerinde çekilecektir. 

Ba.9, Dif. Nezle, Grip, B.oma.tiama. 
Nevralji, K.ınklık ve Flütün A~rılanoızı Derhal Keee>' 
icabında gOode 3 kaşe alınabilir. TAKLITI.ERINDE.N SAKININIZ 

HER YERDE Pı.;LLU KUTULAR! ISRARLA iSTEYiNiZ ,.:::=== 
Kızılay Cemiye 

Umumi Merkezinden: 
Açık Eksiltme Suretile 

15.000 ADED Y'CN ÇOBAB 
yaptınlacaktır. İhale 8/4/94-1 tarihi ne müsadif &ah C(lnü aaat 15,30 da 
zılay Depcsu Dircklor!Oğünde 7apılaraktır. 

Nüınune ve şa.rtnamcsinl ıönnek istiyenler Yeni Postane c:ıvarında 
zıhıy r>epcoıu o;rcktürlüğü.1e oıilrac uatıan tl~n olunur. ~::a40) 

Devlet 

Muhammen bedeli (4899) lira (50) kunış olan 25 metre murabbaı ~ 
lastik levha, 1000 metre oksijen borusuve 25 deta Lokomotif kaz.anlarını r . ..11 
mağa mahsus lastik hortum. (24/4/941) Perıembe günü 8'lat (il) on 1>1',dı 
Haydarpaşada Gar binası dah..ilindeki komis;ron tarafından açık eksiltme 1JllP"'" 
satın alınacaktır. ,...,j 

Bu ııe girmek isteyenlerin (36'1) lira (47) ktırufluk muvakkat wn"':. 
ve kanunun tayin ettiği vesaikle birlikte eksiltme gilnU saatine kadar ko;;,ı.ı"' 
na müracaatları lAzımdu, 

Bu işe alt prtnameler komisyondan parasız olarak dağıtılmaktadır ~ 

lstanbul Defterdarhğından : 
tlskUdarda Valdebatmdakl aanatoryom binasında yaptınlacak 3534 Jit9~ 

lnıruş ke§lfli kanallzuyon iti 14/4/941 pazartesi gUnü saat ı5,30 da mill1 ~ 
müdürlüğünde toplanacak komisyonda açık eksiltme ile ihale edilecektir· 'J 
vakkat teminat 266 liradır. Keşif, prtname ve sair evrakı milli emlfil< 4 Ol"' 
kaleminde görülebilir. ~ 

. isteklilerin, en az bir taahhütte 3000 liralık bu işe benzer it yapclı"'14: ~ 
idarelerinden almış oldukları vesikalara istinaden İstanbul VilAyetine ıno.r-;i 
atla eksiltme tarih.inden (Tatil günleri hariç) üç gUn evvel alınmıı ehi~ 
iKi yılına ait Ticaret Odaiı vesikası ibraz etmeleri Uizımdır. ~ 

Kadıl<6:r Oılııel .na llalı.1* hildmlJllD-lBeyoltfu Tapu sicil Muhalızlığınd~ 
ıtıeıı: 937/167 Tcıı;ıbanede Karabaa malıaıı .. ınııı -

Halen KadıköyUnde Bahariye. C. 108 buk ula • 8 k N<>.aı 
No. da oturan ve Mukaddema mahlte- ç r sokagında (l '20) apı ~ 

Tapucuba~t Hacı Mehmet ağa ın ~..il' 
memizin karariyle bacr edilen ve kar- · ı l d' · b-~ ~ . arsasının Istanbu Be e ıyesı ~r 
d~i Dr. Burhan Tez.er k€"ndısine vasi ta- ri müdUJ.·lUğünün 8/10/941 gün ve '
yin edilen ~'"'atma Naciye Tezerln akıl sayılı tezkcrcsile hı..swl. idare n2~:J 
hastalığı devam ettiğinden vasisinin va- nede rabtJ bildirılmi5 ;~c Öt! bU ~~ 
silik ııılatı dört sene daha tecdid edil- menkulün tapuda kaydı olmad•.~ 
diği alakadarlara !lln olunur. ( 4267) olbapdaki kanun hill<ümlcı·ine got< f' 

5 _ Ant.iryo bölgesinde bir Al _ -adyosu bugün yaptığı neşriyatta vacı tarafından beyan edilmiş olduğun,, 119512 120058 121430 12H99 122425 
'T\anların Struma vadisinde kar elan bu sebeple öhi Şenfe Erninenin ve- 122935 144167 144725 148959 159167 

man tayyaresi alevler içinde düş - resesi meyanında kocası İsmail Hakkı 162653 163023 170444 ı73992 174718 
müştür. Mürettebatından iki kişi ·Jaştudan kuvvetli mukavemeti n;nda bulunmamasından kalan mirastan 175495 177140 188132 190695 191392 
yanmış, diğer iki kişi yaralı olarak ehemmiyetle kaydetmektedirler. ıntifo veya miılkıyet haklarından han- 194906 205249 212947 218226 219045 
lı:urtulmuştur. Almanların Yugoslavya ve Yu _ 11isıni tercih ve l<abul edeceğinın bilin- 223819 224763 223H9 220429 229942 

•Ömer Uslu arkadaşı Mehmet 
Tuncun kafasını bir değnekle 
yardığından tevkif edilmiştir• 

- •Suçlu Masum Pakalın cina· 
yetini tamamiie itiraf etmi~tir.• 
- «Floryada denize giren Bahri 
Dalgıç yüzme bilınediğinden bo
fulmuştur.• 

ZAYİ - Galatasaray Lt&eslne ait olan 
ilk ve orta mektep şahadetnamelerhni 
zayi etmiş olduğumdan, yeniJerlnl çı. 
karacağımdan eskilerinlD hükmU o!ını
yacaiını bildiririm. 

oetsiz tasarrulata kıyasen muanıele ti!_ 
pılması için 14/Nisan/941 tarihine 'J 
sadif Pazartesi ıünü aaat ütde '2 
linde tetkikat ve tahkikat yapıl» ~ 
dan bu gayrimenkul üzerinde bl.r :..JI 
lddia eden varsa muayyen olan P'ı 

~!~ mahallinde bulunacak olan metrıU,_ ,# 
Yine .Şaka. mecmuaslDJD 17 ZA-YI-. --K-a-dık_ö_y_N-utuı memurlu'-·-- h t d h uk dd S ita ahl" 

6 
nanistana taarruzundan basıl olan mcsıne lüzum ıörilierek bu cııı..tten mu,. 230827 234367 234986 239777 242002 

dil 
- Pire gece bombardıman e - vaziyet hakkında Moskova radyo _ hakeme 28/4/9.U Pazartesi gUnıi aaat j 248297 247231 247295 248586 258996 

· miştir. Bir şilep, bir hangar ha- l4 de talık edilmiştir. 266340 266945 270109 271144 27!6ı7 
ıara uğramıştır. İkametgahlarda 5u Yunan, İngiliz ve Alman teb - Kanunu medem mucibince ve 2644 274371 275251 275632 281697 282644 
da b~ küçük basarlar vardlr, . 'iğlerini kısaca vermekle iktifa et- No lu: tapu kanununun beşinci madde- 288500 294801 297852 207898 298381 

7 - Alman tayyareleri Selanik- 'lliş, fakat Almanların maruz kal - isine tevtıkan işbu ihbarnamenm tarihi Son dört rakamı 1849, 5978, 1265, 
te Pandrama köyü ile Kavala böl- 1kiarı şiddetli mukavemeti teba- "~~lmHd~!t~barenahkbir hafta zarfında i~- 9558 ile nihayet bulan numaralar 

·· tt" . . maı caıuu.uın m cmeye tahrıren bu 
gesine ve Gümülcüne bölgesindeki ·uz e ırmıştır. oeyanda bulunmadıgı veya gelmedıği 500 er lira, son dört rakamı 23{)9, 

6815, 2942, 7102, 5900 ile nihayet 

bulan n.umaralar 200 er lira, son 

üç rakamı 954 ile nihayet bulan 

Nesuni köyüne propaganda be - ·.akdırde millkıyetl seçmiş sayılarak ve-
yannameleri atmışlardır . K• aset ııenedinln tanzim olunacağı llanen 

ALMAN TEBLİGİ lr&hk ey cebht olunur. (4249J 

Berlin 7 (A.A.) _ Alm= ordu- Fatihte Çarşamba caddesin-
ları 'başkwnandanlığının tebliği: de Darüşşefaka karşısında 

Cenubu şarki cephesinde, hücum, bahçe içindeki kagir müstakil 
anudane çarpışmalarla, metodik .bir ev kiralıktır. İçiııdekilere mll-
ıurette devam etmektedir, Alman racaat. 
bava kuvvetlerine mensup çok bü
yük teşekküller, keşif hareketleri 
De dilpnanın kolkırına, mevzile -
rine ve milnakale hatlarına hü -
cumlarla ordunun ileri hareketine . 

Sahibi: E. İ Z Z E T, Neşriyat 
J>lrektöril: Cevdet Karabilıia 
BaaıWıiı 7er: •Saa Talcraf• 

•tııaaa 

isıa.ıı.ı...ı Aall:re DörclİİIMıii 'ncare& 118h-
k.-.ıen: 41138 numaralar 100 er lira, son üç raka-
M~hmet Mancı Vekıli av. Nazmi Nuri mı 836 ile nihayet bulan numara

ıarafından satışı istenen ve halen Hay. !ar 50 §er lira, .m Wr.i rakamı 93 
darpaşa Devlet Demı.ryolları antrepcsun 
da bulunan bir yaıon bu!ıur numwıe ile nihayet bulan nwnaralar 10 ar 
uzerinden İstanbul zahıre borsasında lira, son bir rakamı 1 ile nihayet 
ı 1/41941 ıüntı oaaı 11 de mabk•- bulan numaralar 4 er lira, son bir 
mc huzunuıda satı!acatından talip- k 
terin 

0 
gün ve saatte meı.kür borsa- ra amı 7 ile nihayet bulan numa-

da hazır bulunınalan için keyfıyet 116n rn !ar 4 er lira iıkramiye kazanmış-
oluaur. ( 4255) lardır. 

İkincik&nun 1941 tarihli sayısın- 6~ ra u a a m a em u 
0 

;)!" 
dan almış olduğumdan nüfus cüzdanımı Beyoğlu ta alcll h I l ğı.rıa i2"'"' 

da •l\lakas ve zamk• ba•lıldı bir · y · 1 _,., d -~- pu mu a ız ı ., zayi ettım. enisini a a....,..~m an ~1- caatıarı liızumu UAn olunur • ( _,,,,; 
yazıda şöyle deniyordu: «-- Ha- nln hükmü yoktur. ~ 
yır, milli filmlerimiz için bu, in- M..W& Takal.lı - Mil 

İn İllaabaJ iı.ıncı İcra memurıuı--
tihalden de beter bir şeydir: • 939/2151 . .il 
tihardır!• soruyorum: •Benim hakkımı ba- rır .. Dairemizin 939/2151 dosyasil• ~ 

3 Nisan 1941 tarihli •Tan• ga- na kim verecek?• cuz olup bu kerre paraya çevri~;,.ı-.: 
zetesinde Naci Sadullah bana bu Selami but SEDES karar verilmiı olan Boyoğlund• ;?. 
kelimelerle hücum etti: cSelBıni başı caddesinde 230 munrah apart 1 ;,P 
İzzetin yaptığına intihal değil, ---------- 2 numaralı daire<inde radyo kon~•ıı:.ı" 
intihar derler!, dedi. Not: - •Son Posla>nm edebiyat anlte- seccade, ıardurop ve saıreoin bit 0 ı!' 

tinde kitap halinde çikmıı olan hJkfiye- çık arttırması 15/4/941 de salı gil~t· ,, 
Şimdi •Son Telgra{,da Reşat lerimln adapte olmadıilını söyledim. Bir 15 den 16 ya kadar tıa edilec<~ 0 d" 

Feyzi den, •Son Posta•da Niza- muba:rrlr ancak kitap kadrosu içinde arttırmada mahcuz eıya muhaınıt1• ,4ıl 
mettin Naziften, •Tan•da Naci mihcke vurulur. Maı,eı mutfağında ğer!nln yüzde yetmil beılni buı7,;,ıı 
Sadullahtan bu gösterdiğim mi· kotarılan yazılar edebiyat sofrasına ko- takdirde ikinci açık arttırması 11 ,pıll' 
salleri aynen ıazetelerine alıp fi- nallMlZ. Kapı ve meolek yoldaşlarımın de per1ernbe güııil ayni saatte ~· ti 
kirlerini sfö·lemelerini talep e- bunu herkesten l:ri takdir etmeleri ıe. cağından alıcı olanlar muayyen _,. ~ 
d' M ' b kk l\I !'ektir. cTan> gazetesi Şevket Radonun ~ pr ıyor v~ opasanı~ a ını. • ~~ ·aqı ile benim ankete verdijim ceva· uatte mahalinde h:ızır bulunaca iJ1111: • 
pas~na vermek lazım ıeldiiını lbı karşılaştırarak c&!Ami İuet hak- runa müracaat ederek almaları 
ilhlıa eılea Şevket &•••1• Ü •UPClır di;for. inAıı - s. 1 S. hınu:r. ~> 
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