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Tel,nıl I iKDAM ,.,_""' Son Tfi,roıl llathoosurdaBaallJ' 

GÜNLÜK SiYASi HALK GAZETESi 
.... 

Reisicumhurumuz Dün 
Edeni Kabul Buyurdular 

iki •aat devam eden mülakatta hariciye vekilimiz, general 
Sir Dili ve /ngiltere büyük elçisi hazır bulundu 

~'·-------------------------------------------------' 

;::s 

Yugoslav Sırrı Bellioğlunun 
Genel muhakemesi başladı 

K u r m a y 1 Eski vekil nerclere ve kimlere 
Milli müdafaaya 
Hız verilmesini 

Emrettti 

mektuplar göndermiş! •• -Sırn Bellioğlu müddeiumuminin muhake
menin hafi olması talebine itiraz etti 
Bir müddet evvel, muhtelif yer· 

!ere ve şahıslara mektuplar gön
MarkOvlÇ ansızın dererek hükümet aleyhinde hare

Betgrada dön d ü k!!te. teşvik ve tahrik, Türkı~ğü _ve 
hukumetı.n manevi §ahsıyetini 

Londra 'J.1 (A.A.) - Bel- tahkir ettiği iddiasile Adliyeye "e-
grad'dan bildirdiğine göre, rilen eski Ticaret Vekillerinden 

Yugoslavya genel kurmayı 

1
s~ Bellioğlunun muhakemeslde 

milli müdafaa tedbirlerine dun !kıncı Ağll'ce%11 mahkemesın
bütün memlekette hl% Yeril • de başlanmıştır. 

i · emretmittir ı Mahkemede, Sırrı Bellioğlu, hi-
m~nZ::,. a, 27 (A .. ,.) :_ Macaris- viyeti Uısbit edilirken, mebus ve 

tandaki ikametini 48 saat temdit Iktısat Vekili olduğunu, ikametglı
tasavvurunda olan Yugoslav Ha- hının Arnavutköyünde Üvez apar
riciye Nazın Cincar Markoviç'in tunanının bir ~umaralı dairesinde 
bugün ansızın Belgrada hareket et- olduğunu söyledikten sonra, sabılı 
tiği bilrlirihnektedir. ınahkCüniyeti <ılup <ılmadığı hak· 

BULGAR 
siyaseti 

kındak1 suale cevaben demiştir ki: 
- Abdülhamit zamanında müeb

bet kalebentliğe, sen zamanlarda 
da askeri mahkemede dokuz sene 
dört ay hapse mahküm oldum. 

Bundan oonra, birinci ııorgu hA· 
kimliğinin 15/1/941 tarihli, son tah 
kikabıın açılmasına dair kararna
mesi okunmuştur. Kararnameye 
göre, Sırrı Bellfoğlu, muhtelli Jtim. 

(Devamı 4 üncü sayfada) 
Sun Bellioğlu polis memurlm 

arıısmda 

Antonesko Hitleri 
takbih ediyor 

ROMADAI Kolonya 
Alman-İtalya; Dün İngilizleriıı 
iktisadi anlaş- şiddetli bir bas
ması imzalandı kınına uğradı 

.. 
:> 

tD 

/JIRLIGI 

Almanların tahşidnt yaptığı 
Köstence ve Bulgar 
Jındudunon haritası 

Alman ve ltalyan 
t.konomisi harpten 
müteessir olmamısl 

Jloma 2'1 (A. 
A.) - D. N. B. 
Bir kaç bafta. 
danberi devam et-

i 
melde olan İtaı • 
yan .. Alman e -
konomik milza ... J 
lı:erelerl, dilD Dl • 

1 bayei.ienmil ve atı r 

ı 
laşma.Jar, Gianni - '. 
nl ile doktor Clo-
dlus arasında im· 
ulanmıJtır, Bu 
anlaıımalar, 1941 
•enesi lçln iki 

1 memleket arasın

lngiliz tayyareleri· 
nin gündüz hücum· 
lan şiddetlendi 
Londra 27 (A.A.) - İı:ıgillz ha • 

va nezaretinin tebliği: 

İı:ıgillz bombardıman tayyarele • 
ri Cologne'daki smai hedeflere kar 
§1 şiddetli ve muvaffakiyetli bir 
hücum yapmışlardır. 

_Hedefler üzerine büyük çapta 
bir çok infilaklı ve yangın bomba. 
lan atılmıştır. Rhin nehrinin iki 
sahilinde bulunan hedeflere isa • 
betler wku bulmuş ve müteaddid 
büyük yangınlar çıktığı g&ülmü ... 
tür. • 

daki eşya müba • 
1 deled ve liliring S&Jıı1 muhafaza teşkilatına men· 
meselelerinin h.ey- Dr. Clodius .sup tayyareler ve bombardıman 
otl umumi1eslnl balletmlıtlr. tayyareleri düşman işgali altında 

Bu ımlll§maların imzası milnaııeb41 - bulunan sahillerde llnıanlara bıi -
t!J'Je ıu cihet telıarilz ettırllmek1edir. cum etmışlerdir. 

(Devamı 4 tincü sayfada) (Devamı 4 llncli sayfada) 

Bir bahçıvan, kafası 
balta ile gövdesinden 
aynlarak öldürüldü 

Bırakalım, şehrimizin ebediyeti 
ilst~nde, kanatlanmn ebedi al.kı§• 
larıle DÇU§Up dursunlar. 



SAYFA-2 tKDAM 
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f ~~-~ ·-~Y!•. t~~-e~m:J 11~~!~~~~1 
1 c~ıaıeddini Rômi Kimdir? Jı'·;;m;;:,_ · y • k kl.k } ı 
l:== Yazan: ZIYA ŞAKIR m~n·;ae:ı::~1t')~e~r!~~~ı:!pi~~i:: eni e me 1 Ull ara; 

- 9 - nüleınin Mahmut Kemal arasında f • t t b • t d • ı d • 
Bir ao C\'\'cl uzaklaşmak iste- ararken, kalbinde de yavaş yavq bir n~nakaşa~Jr g:i~or. B~kı~?- 1 a e s 1 e 1 1 

mckten hak. l maksadım şudur meçhul bir (aşk) ateşi uyawruya ru~, ~nıese eye aır seeın ıç •--------
ki .. yakında, (Tebriz) şehrinden başladı. sesın ç mıyor... I 
b b. d . 1 kt" B A - d ...ı~nler haftalar ve ay- Nanemolla hiddetle başını sa - yapılan hesaplar ekmeg" in ancak 30 veya uraya ır ervış ge ece ır. u ı nJa an .... : • A • 1 k· 
derviş tam mfınnsile bir (insanı lar geçti .•• (Cenabı Mevlana), bır ıyara . . . 40 para UCUZ} aya b İ İ e C e ğ11° nİ gösterdi 
k • ·ı)'d. O · 1

1
, lb" ı. b''t'" gün derslerini bitirdi Medresesin- - Bana ne gerek? •Dıvanelcrın 

amı ır_ , senın .. a ın u un · . . k · O ı 

ı ~ ·ı b d kt" o d ce ' -'·'!"lna hindi Htt zaman ol- heındemı dıvane gere tir... n ar 
,.ar ıgı ı e cez e ece ır. ere · • ·· ·· .. Et n~rhı 15 gu··n daha devam ede-
d k·. ·· ı · t k d backa dugıu gibi, etrafmı talebelerinden knrşılıklı ben ustunum, sen aşağı- ıg: 

e ı, goz crın, ar ı on an s d' b" b" ı · · h'l k 
kimseyi ıörmiyecektir. Eğer beıı 

1

... ·-ı.' t.ıu: K.att1e ııe çevrilmiş ~.01 ' . ·~ed •r •r erınıdteç .: .~e :n- cek. Kuzu ya da narh konacak 
b d kal b · varhgy ım olduğu halde, ikametgihına avdet ı erını ev B) nasın a goruyor ar. 

ura a ırsam, erum z· p k 1 y J G Y · t k k · ı · · · k b 1 Ç ald 94 d t km k k k (mc{kut) derecesine inecektir .•. iş- için hareket etti. .ıya. aşanın ru agı çın :t"~n: ~r- . enı ıp e mc ıı:na ı lÇın a u uv an a e e e çı ma -

Esn af 
Hileler i 

Albna içyağı yapış· 
tınlmış terazi kulla
nan kasap yakalandı 

Sıkı k ontroller 
yapllacak te, seni onunla ba başa bırakmak Fakat; çarşıdan geçerken, 0 ka- ç~ o ışrettebı~ bbahsekdedrck so:lem

1 1ı~k- eakdilen f1ormufı. dtahl Umde hatzırtlaneka- tadır. Çuval başındaki tenzilat ek-

h ı ı amak istiyo- lab:..Iık kütlesi ara mda gözleri tır amm:ı, ız u a ar \'czıns z ı c un aı •n ıa arını t pı e m meklere taksim olununca 37 para 
ve aranıza aı 0 nı · ' · · d b' · · l k d h '·· M k b K · d- d"" kt d B" 1 • .ıı. 1 ı,.:ı Es f b"lh 

S d ha)·ük fcvizler (kalenderi) kıyafetinde bir dervi- ıçın e ır vezını;ı ı • a a yap:ı- uzerı:: ra a e omısyonu un ~e e .r. ınaena e;ru .Nl o na ın ve ı assa seyyar 
rum... en, 011 an ~ -s- k .. ı ·· l' '- ·1 · V · · · Ahın t K k' · km k t · d'k" ht b k da t l h lk ld l al 

1 ks Ş. ıdi e kadar hiç bir m~ti. ra şoy e soy ıye,,ı ırız: aıı muavını e mı ın reıs- e e e şım ı ı nar an u a r sa ıcı arm a ı a a mam ar.ı 
a acil un. ın ) ~ M" k f • ~...ı • ı· · it d b" t l t t l · tmekt d ' Ancak j · · d k d · A k tr il insanın visıl olamndığı (aşk) mer- Bu ~ervişin gözlerinde 0 derece . .. u~a aş~· gu ıerı aruenıı tem- ıgı a ın a ır op an 1 yapmış ır. ucuz aması ıcap e e ır. ıçm e sı ı ve aımı on o er 

t 
•b . . ··1cs k t b .. sehhar bir kuvvet vardı ki onun yıze mıbektır.11 I'StımaJa de ırmencılerle Toprak küsurat olmıyacağına göre 37 para- yapılması kaymakamlıklara bil-

e esının en yu e mer e esını ' . . 0 . . .. .11 . 1 k k 1 d' ·ı · l' B .. · 8 bulacaksın. Bunu, sana tebşir ede- cazibesinden kurtulup da başını O mahs~ll rı fısının mumessı erı nın ya uruşa çı arı mas1 veya ırı mış ır. unun uzcrıne e-
. çeviremedi. Kendisine Jutap etıni- Tek bilet j de r ır bulunmuş ve cereyan eden 30 paraya indirilmesi lazım gel- lediye memurları türlü esnaf 

rır~. _ • . . .. . ye hazırlanan bu dervişi dinlemek müzakerelerden sonra ytızde 15 mektedir. Dün bu hususta kat'i bir hileleriyle mücadeleye geçmiş-
Us~ad ve mu.rşıdınıa ~il ~le~, için de.rhal katarının genılııi çektı. Nanenıollanıa dün yine hiddeti cavdarlı ve 72 kıloluk unların de- karar verilmemiş ve ekmPk fiatı- ler ve dün pazar yerlerinde çi-

(Ccnabı Mevlana)ya derın hır du- . . 1 ( A fiezrinde idi. ğırrrıenler t..ırafından 978 kuruşa nın tespiti işi bugüne bu·akılınıır mentolu kese ktığıdı kullanan 
•• eli M"" "d" • bu so":z.le- Dcrv sabıt nazar arını Ccna-
ıunce ver · urşı ının ' - Yahu dedi. Ben bu tramvay- satılması kararlaştınlmu::tır tır. 11 satıcı ile terazisin"n altına. 
rinde "-·üksck blr (hikmet)in mi· bı l\fevl~nn)nın nnzarlanndan a- y . f t . ~km·k 

~ • • •• A • ) ırnıı) arak ağır agu ilerledL Onun lardaki tek bilet nıescle:ıinden bi~ enı un ı ına gore e e nar- ET İŞİ iç yağı yapıştırmak suretile her 
na ve ifadcsını rek, sukut ettı. .. .. . _ı.1 f . şey anlamadım. Bana dıyorlar kı, hının tespıtı ıçın dün Belediyede seferinde 50 - 60 gram eksik 

S •t B h dd' d . ·ı· onune gelınce tev- <u ettı. Katı- . . . . •v• • M" k b K · a·· t "; 
eyyı ur ane 10 e, se\gı 1 • k· •hır bılct ıle ıstcdıgın yere gıde- Belediye Reıs muavini Lutfi Aksoy· ura a e omısyonu Wl e .u· tartan bir kn"abı suç üstünde 

talel»eslni Wi derecede irşat etti-1 rının Sgcı~'~~ ) 01Pışak~~ • M IIA bileceksin.> Ben zaten istcdig· im !un reı'slı'ğlnde fırıncılar ve de~ır· • atlarile de meşgul olmuş ve komis. kal ı dı 
Y• k t ı· d' A-t-'L b" 1 - e anıun a ey um, ey o a- . . . 6 . t " k d B K . . ya amış ar r. 
gıne anaa ge ır ı. ~ ıA onu ır RA ı H il d d'ği h" yere gıdebılıyordum. Şu farkla ki menciler kıplanmıı:;lard ır. Bu top- yona ı ıra . e en orsa omıserı- ~ 
.. .. tü b k 'L • • 1 yı um._ a e eme ı m ır . . . .. t 1 d ' l _.. ı· Var -umn 7e maruz ıra mamaa. ıçın, .. kül" B h ıı· . eskiden üç otuz paraya gittığım lantıda Toprak Mahsulll'ri Ofisin. nın mu a easını ın emış ır. ı-

_.... tm• ı·· .. ed" G" muş um var. unun a ını, sen- . . d . l t " 1 ··r t fı' tlarında y.,,..a e ıye uzum gorm a. u- d b ,_,. yere şımdı beş kuruşla gi ecekmı- den ve Mörakabe Komisyonundan an ne ıc€ ere go e e a 
·· b" i d b h kıl en e.ıuıyorum. · · · d ~ · "kl"k · tt' e hı" bir se nun ır n e, sa a namazını • • D d" şım. dstenılen yer•, •uzak yer• bildirilen yeni fiata göre ekmek eg.şı. ı ıcap e ır n ç -

tlı)dan sonra, ahırdaki merkebıni De 
1
•• • bak 1 k d ifi 1 manasına gelmez ki. •. Diye söylen- narhı hesaplanmıştır bep görülememiş ve narhın 15 gün 

leSSİZce dışarı çekti. Czerine bindi. e~\1'ışı~ k ıdş arı 0 
•• a ~rd~ 

1
_
1:z di durdu. Ofis yeni tip ckmclt unlarının müddetle devamına karar verilmiş· 

~- . d . t k . ve soz erı o a ar mucssır ı a..ı; t' 
~ssmce me reseyı er etü. C Ab 1A .. , d "' beher çuvalına 978 kurnş fiat tes- ır. . . y ena ı Mev ana nın son erecede ., 
Seyyıt Burhaneddin, dogruca hassas olan kalbinin en de i pit ettiğine ve eskiden bu fiat 1062 Müraka-be Komisyonu Pazartesi 

Sapan d e m i r ~ 
ihtika rı 

(~a~seri)ye gitmiye ~arar .v.er· noktalarna lmdar işledİ. Ve ora~:. . Hamamda kuruş olduğuna göre beher çuval günü de bir toplantı yaparak kuzu 
mıştı. Bu maksat~a, tehır. ~arıcın~ aylardanberi yanan meçJıul ateşi, Dün Galatasaray hamamında 82 kuru ucuzlamıştır. eti fia tlarını tespit ede<:ektir. Bir tacir SUÇ ÜS-
çıkaıak 7olda bır haylı ılc~ledı. sanki bir anda 1 örükledi. genç ve çıplak iki kadın ansında • d 
Fakat, anlaşılnmıyan bir hadise Cenabı Mevlfıni\ zarifane bi ed. 1 kavga çıkmıı, pcştemalla.rı atarak A. •• 1 d 1 u•• D )• Ve f S l• t e 1 )• tünde yakalan 1 
~ukua geldi. Yolda, merkebin aya- ile dervişin seJu~ı aldıktan r son~ 1 çırıl çıplak kavga etmiye başla- l';.\.SaDSOf er eD Mürakabe Komisyonu dün öğle-
1'1 kaydL Seyyit Burhaneddin, ~ c- ra· · mışlar ve takunye ile birbirlerinin b• • b k kt f k • t J b den sonra yeni bir ihtikar vak'ası 
re )Uvarlandı. Lüldn yuvarlanır- ~Ey derviş! ••• Müşkülün ne ise. başım yarmışlar. Cürmü meşhut !fi 0ZU Çl } a l f a e e !tespit etmiş ve suçluyu adliyeye 
ken bacııL'"l merkebin altında kal- söyle. yapılmış. teslim etmiştir. 
dı. Bu suk~t ~cl.ukctle neticelendi. Diye, mukabele etti. Nanemolla diyor ki: B ı d" .. ı . Rektör yapılan neş- Galatada Perşembe pazarında~ 
Zavallı mur ıdın bacağı ~ırıl~ış, Derviş, hiçbir mukaddemeye lü- - D~ne ki harp yegane sükfin e e ıye asansor erl numarada Ahmet Korluoğluna dün 
a~_tık .. yol~na devanı e.tı~csı, mum· zum görmeden: yeri olması icap eden hamamlara kontrole başladı riya ta cevap verdi bir müşteri müracaat ederek sapan 
künsuz hır hale gelmıştı. - (ResUIU Ekrem ve Habibi girdi. 1 Asansörler hakkında yeni zabıtai Fatihdeki medreselerde oturan demiri satın almak istemiştir. Sa-
Şemsettin T ebrizi Muhterem) mi büyilktür.. yoksa, * * belediye talimatnamesine konuldu- Üniversite talebelerinin çok fakir tıcı dükkanda ayni nevi maldan 

(Bayezid) nıi, biıyüktilr?.. - ğunu haber verdiğimiz maddelerin bir yaşayış i.çindc zaruretle ~.ü~ mühim miktarı bulunduğu halde 
Sey7it Burhaneddin, bu vak'ayı, Dedi. Ş h tatbikine geçilmiştir. "Ancak bu ye- dele ettıklerı ve bunlan Rektorlu- lbidayette satmak istememiş ve 

nıanevi bir sebebe atfetti. (Cenabı Ccnnbı Mevliinii; bu garip suaJ e İr tiyatrOSU ni talimatnameye her asansörün ğün niçin burstan istifade ettirme- müşterinin ısran karşısında fatu-
Mevlina~ He \eda etmeden yola karşısında, birdenbire irkildi. Bil- uydurulabilmesi için bina sahiple- !diği hakkında yapılan n~riyat mü- ra vermemek şartile yüksek bir fi-
çıkhğma bü)iik bir ncdnmet du- tün vücudii, bir anda zangır zan- Ô rine 3 aylık bir mühlet verilmiştir. nasebetile Üniversite Rektörü Cc- atla sapan demiri satmayı kabul 
yarak, geri doni.ip Kouyaya geldi. gır titredi. Diuıağı 0 kadar sarsıl- n iki sıra koltuklar Fakat bJr yandan da asansörlerin mil I}ilsel dün şu izahati verın:ij- etmiştir. 
(Cenabı Me'\ lana), mürşidini dı ki, göklerin yere yıkıldığmı 7 5 kuruş o l uy O r bozuk olup olmadığı hakkında kon- tir : Bunun üzerine müşteri para te. 

büyük bir tce f>iırle karşıladı. Te- :zanneti. Adeta kendinden geçe- Ş h. Ti , t trollere başlanmıştır. c- Üniversitemizin 8,000 talebesi darik etmek ıbahanesile dükkan-
davisi için ne n iiınl.ünse yaptı. Fı::t rck: e ır )a rosunun dram ve ko- Dünkü kontrollerde Galatada vardır. Talebemizin beşte dördü dan ayrılarak Mürakabe Bürosuna 
k t d 'd k .. E d . . m dı kısımlarında ilk 2 ön sıraların ·· l d i k akt d 2500 tal"'be-at e avı en sonra, artı murş - y crvıs! .. Bu, nasıl unldır?. 

50 
k t 

75 
k k ıl Rıhhm hanındaki asansor er en ,meccan o um a ır. "' müracaat etmiş ve yapılan bir cür-

dini a1akoymak için ısrarda bulun- (Restilü Ekrem)in snn ve az nıeti t tru.d an . u~uı~t ar. ~asığ. biri bozuk görülmüş ve işlemesi l'miz de milletin parasile d?vlet he- mü meşhut neticesinde tacirin su-
madı ... İki sc gili, hnzin bir veda I hakkında, nasıl ıştıbah cdilcbı ır?. Y~~ ~ a~~~c~. e ye reıs ı. menolunmuştur. sabına Tıp Talebe ve Parti Yurtla- çu tespit edilerek adliyeye verll-
ile, birbirinden n~rıldı. Di.mynnın yaratılı md. kı srhcp ve neB tı kel"f ış 1·f k " .. ım·· rında, Yüksek Muallim mektebin- miştir. 

. . . hikmet onun ı d 1 . ·f u e ı muva ı goru uş ve Kanalizasyonun de okutulmaktadırlar. Her fakir 
Seyyıt Burhaneddın, çıkıp gıt- ' . . :n 1 ~a •.} c: ıne Hezirard n itibaren tatbiki karar- talebe bu mekteplere girebilir. Ü. 

mişti Fakat onun söylediği söz- matuf deg I mıdır? (LC\ 1.ıkc 1 mn 11 t 1 t zinciri koptu 
ler (cenabı Mevltına)nm hassas halaktelken) buyunılı•ı ı, oııuıı aş ırı mış ır. niversitemiz fakir talebe için ancak 
kıılbinde, ateşli bir iz husule ge- ~ualla mevkiinln en bu .J delili- İstanbul cihetindeki ana kanali- 52 burs sahi-bidir. 
tirıniştl dır ... Halbuki (Ba)ezid). kıınd"r?.. Belediye memurları ayar zasyon tesisatının bilyük zinciri Bunu pek iyi çalışan fakir talcbe-

(Dal ) bilgisinden imtihan ediliyor kopmuştur. ye veririz. Diğer taraftan bir defa-
Gün geçtikçe, bu iz derinleşiyor- ıa var Bu zı"ncı'rı'n ancak Fransadan ge- ua mahsus olmak üzere, fevkalade 

d 
'

r d" y d Ölçü ve tartıların muayene ve ~ 
u. e onun ırnagın a, şu sualler tirtilebileceği anlı:ıı;ıldığından mec- bir yardım da yapıyoruz. Keza 

L-ı· · d Gizli bir tarap imalath nesı· kontrollcrile ugrn an belediye me.. -. 
"" ırıyor u: raların tıkanmaması irın belediye.. muhtaçbra kitap ta veriyoruz. 

1 
B d l murlarının ayar bilgilerinden im- :s 

- Tebrizdcn gelecek olan bu a em i köyünde Yorgi isminde ce aFtihteki merkez tamirhanesin- Medreselere gelince, Vali ve Be-b · · k k · 1 tıhan edil~lcrı kararlaştınlmış-
znt, kinıd'r? .. Benim kalbimi ve 1 ~rı~ın aça şarap ıma ederek t de zincirin esaslı bir şekilde tamiri lediye Reisimizin buralarının ta-
bütün varlı •ımı, ne suretle cezbe- gızlı bir suret e sattıgı muhafaza ır. temin olunmuştur. miri ve elektrikle tenviri için, ver. 

t lcilA fı d Dün başlanan bu imtihanlarda 
decektir?.. l\lur idiıni bile (mef- eş atı tara n an öğrenilmiştir. çak dig'Ti karar meydandadır ve hepi-

B ·· · · hi uh kazanacaklara ehliyetname verile- Bir motörde ka kut) derece ne indirebilmek için unun uzerıne ın sar m afaza mizce de malumdur. Şimdi talebe-
! t f d d '" y cek ve bad ma ölçü, tartıları yal. ak l d bu zatın pek büylık bir kuvvete memur arı ara ın an un orgi- e,ya y a an ı miz arasında bir anket açıyoruz. 

· · d b' t nız ehlıyetnameli memurlar kon-
mnlik olması lilzım gelir. Acaba bu nın evın e ır araş ırma yapılmış trol edebileceklerdir. Evvelki gün Bulgaristandan li- ıBu anketle her talebenin iclimai 
kuvvet nedir?... ve yüz kiloya yakın kaçak şarap marumıza gelen Ali kaptan idare.. vaziyeti ayrı ayrı tespit olunacak-
(Ccnabı Mevlana) bu sualler ü- bulunmuştur. Şaraplar müsadere -o- sindeki Şahin motöründe bazı ka- tır. Bu tespitten sonra da varılacak 

ır:eı·inde durup düşünüyor •• tecelli ed.il~iş ve suçlu da adliyeye verili. Vali dün Adalarda çak eşya bulunmuştur. neticeye göre esaslı tedbirler alaı-
edecck alan (lıikmet)in neticesine mıştır. tetkikler yapb Muhafaza teşkilatı memurları nacaktır .• 
intizar eiliyordu. Polonyalı mülteciler ıeldi Vali ve Belediye Reisi Lutfi Kır- şüphe üzerine yaptıkları araştır- ---o---

"Ostadı ve mürşid~ (Seyyit Bur- Dünkü Konvansiyonele şehrimi. dar dün Büyükada ve Heybeliada- malarda motörde makara, pamuk Dikiliye yıldırım düttü 
haneddin)e o derece büyük bir ze 70 Polonyalı mülte<:i gelmiştir. ya giderek Adalarm imarı, ihtiyaç- ve yün ipliğlle bazı mensucat eşya- İzmir, 27 (AA.) - Dün saat 17 
i~an • ve itimadı \•ardı ki, onun 20 - 30 yaşındaki gençlerden mü- ları, yollar ve ucuz su temini me- sı zuhur etmiştir. sıralarında Dikili kazasının Dom-

Mukavva ve kiğıd ithalat -
çılarının ıenclik toplanbıı 
Mukavva ve kağıt ithalatçılar 

birliği senelik umumi heyet kıp. 
lantısını dün yapmıştır. 
İçtimada hesap ve mesai raporla

rı okunmuş bunu müteakip yeni 
idare heyeti seçilmiştir . 

Dünkü ihracat 
Dün muhtelif memleketlere 450 

bin liralık ihracat muamelesi kay
dedilmiştir. Bu meyanda İngiltere
ye tiftik, Almanyaya tütün, İsveç 
ve İsviçreye deri, Yugoslavya ve 
Macaristana kepek, Bulgaristan, 
Yunanistan ve Romanyaya balık 
satılmıştır. 

Eyüb otobüscülerinin itirazı 
Keresteciler - Eyüp otobüslerinden 
bir kısmının diğer hatlara naklo
lunması hakkındaki belediye oto
büs komisyonunun karan bu hat. 
taki okıbüscüleri tel&şa düşürmiif
tür. 
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ııı~tıMı~ 
• 

Edenin ziyareb 
Ya.zan: 

Prol. H. Şülırü Baban 
Du ogiliz Harici) e Nazırı. -

ter Eden dündenbcrı fi" 
kiye hükumet merJLeıil' 

de bulunuyor. Kabineni en ge~-~ 
faal unsurlar.ından biridir . ...,. 
mantu sistemin teamüllerindd r 
lan öyle gelip geçici, gündelik r 
calden ınadut deiildir. Şah iy ,ı 
hayli saman eV\rel isbat etlll tit 
Hariciye Nezareti sandalylfl" 
ilk defa olmak üze.re işgal 'tınt:; 
deiildir. Habeş istilası ısıraJarı 

itaJyaya karşı şiddetle '\e as'~ 
hareket etmek isteyen bu zat 
Fakat o zamnnki Başvekil ıılf' 
v~f!a (Chamberlin)i baret • I' 
tirmek zor olduğu g bi, Io~) o J.)' 

val'in Başvekütcti ita ettigi fr 
sız kabinesini de kunıfdntmnk 111iif 
kül olmuş idi. Buna ra , ı n l\11 

Eden, Milletler Ccmı) tıni (sa 
tion)lara, nn:eyyid l re se\lt (f 
icbar etti, h ttu Fran a bile b 
lukuya, iktısadi nıahiyetinı 
betmemek şartile iştirake nıe 
oldu. Yalnız Alman) a bu usul ti 
tana iltihak etmedı c bo)leı' 
Avnıpada münferit kalan !\ili~ 
lini'nin muhabb tinı kazanaP" 
Mihverin temellerini kurmıya ı'1 
vaffak oldu. 

Mister Eden bir aralık :eerl1" 
kadar giderek Mösyö Hitler jJe I 
rüşerek Avrupa hakkında dütil' 
düklerini öğrenmek istedi. Na11' 
nal Sosyalist şefi bütiin tasa~ 
ve planlBl'ıoı Sen Cc)' mis kabiD; 
nin bu genç unsuruna açtı ve o " 
kikadan itibaren (Eden) de Alnı' 
ya ile İngilterenin anlaşmat~ı ~ 
timali olamıyacağını takdir ~ 
mücadele ve harbe ha11rlaıı1P"'.'_ 
icap ettiği kanaatini giirültiilii ~ 
~ekilde müdafaa ctmiye başl~ 
Hariciye Nazırı Alman) ayı P-: 
tarafından, yani Sov)' et Rusy• ~ 
hetinden muhasara etmek icap~ 
lediği fikrinde idi. Binaenale1· 
Sovyet Rusya ile Büyük Brita~ 
münasebetlerini tanıdın ve JsP"' 

taraftarlığını giittü; çünkü ıı' 
İtalya ve Alman) nya husUJJlet ~ 
har etmek, hem Moskovaya P' 
bir surat göstermek makul ve ~ 
bil olamıyacafı fikrinde idi. 

Fakat ihtiyar Chamberlin, 6" 
yet Rusyaya bir türliı meylcd~ 
di, genç Eden de italya husUJllt" 
ni yürüttü; böylece So\ ~et Rus1' 
sız bir harbe doğru sürüklen-' 
nin temelleri kuruldu ve filha~ 
1939 Eylôlünde müsaraa böyle .,.r 
fadL 

s?zlerı karşısında, zerre kadar iş· rekep olan bu grup şehrimizde bir ıselelerı etrafında esaslı tetkikler Bu eşyalar müsadere edilmiş ve bay çiftliği civarına düşen bir yıl. 
tı.bahta buluna~azdı. Buna binaen, kaç gün kaldıktan sonra Filistine p apmış icap eden direktifleri ver- ımotörün kaptanı hakkında takikata dırım bir çobanla bir öküzün ölü-
dımağında belırea suallere cevap gide<:cklerdir. miştir. başlanmıştır. müne sebebiyet vermiştir. Otobüsçüler dün belediyeye mü

racaat ederek diğer haUardaki a-

Churchill, kabinesini ku~ 
Eden'i iş başına derhal getirdı. ~ 
veli Harbiye Nezaretine, S(l--... 

Lord Halif ax'ın Vaşington sefaf" 
üzerine Hai'idye Nezaretine f 
tirdi. İtalya, Airıkadaki hezina# 
silsilesine baslamıştı. Bir sulh• ~ 
lip olması ihtimallerinden ~ 
lunuyordu. Tam bu sırada iJlr'. 
ve devamlı bir İtalya düş~ 
Hariciye Nezaretine gelmesi, _

11 
giltere kabinesinin Roma ~ 
dan böyle bir ümit bcslemed!~ 
delil idi. Fakat Churchill, An~ 
Eden'in şahsile Sen Ceymis ~ 
nesine bir parça Moskova bJ 
sokmak istedi. Maama!ih yeni ~ 
riciye Nazırının teşebbıisleriıı•' 
Stalin müsait değil, hatta biç 1' 
vap vermedi. Böylece anlaşılı~ 
do ki, Amerikayı kat'i olara1' 
zanmak ve bir taraftan da ıra~ 
rebeyi tiddetle yürütmek l~ 
Afrika darbeluinin hazırJa~ 
amda Anbradaki misafirin ~ 
rolü olt!u. Mısıra kadar gi~ 
General Wnell'i lüzumu ~ 

l tarsız eski bir koltuk atılmıştı. Evinize nasıl, ne suretle girm~tir? cu kırık firketeleri... öğrenmiştir. rabalann ziyan edildiğini söylemiş-
Nigar, paltosunun kadife yaka- O da malUın değıldır. Günün birin O, tenhada mütecaviz, kalaba- ler ve esasen Keresteciler - Eyüp 

sını açarak sordu: de, çıplak ayaklarını gamurlarda lıkta mahcuptur. Gözlerinin renği- hattınd~ 2~ o~obüs çalışt.ığı ve bun-
- Kim bilir, ne fesatlıklar birik- sürüyen, saç diplerinde dizı dızi ni ,ancak erkekler görür. Soğuk ların bıle ıhtıyaca gayrık~ geldl-

ti. sirkeler parlıyan aç bir çocuk gö- havalarda, kollarını sıvıyarak ça- ğini beyan ederek nakle ıtiraz et-
Yazan: Mahmut YESARi Peymen; tersıne kapatılmış bü- ırürı:~nüz. Eskı bir hı;~a, yı.~tıkt ~.ir rnaşır yıkar, çıplak ayaklarına do- mişlerdir. Keyfiyet tetkik oluna-

Sadiye onun hücumlarına muka- buyük kapıyı çalma... yük bir limon saksısının kenarına fanila vermek istersınız, dor .jUn ladığı kirli paçavra ile sokak ka- caktır. ----o---
bele etmı~ordu! Ne olmuştu? Öl- Nıgar, şaşırarak bakıyordu: ili9erek: sonra, size, sabah kahvenizi o geti- pısının mermer basamaklarını si-
müş mü, bayılmış mı)dı acaba?... - Yıne ne var Peyman? -Otursana, dedi. rir. Onu kim alakoymu.ştur, siz de lerken, acımak elinizden gelmez. Cezaya çarpanlar 
Gözleri karnnhga alışmıştı. Korka- Peyman, parmağını ağzına götü- yüzlü, kalkık dikkat etrnezsinız. Yahut, bir ak- Çünkü o, ya zerzevatçınm merke- Emniyet Altıncı Şube memur-
e-ak eğildi ,fakat ha retten kalbi rerek sırdaş bır tavırla: b:.~~~lı::f~t~~ dudaklı, kısa §~?1 .. ezanında, elinde bır kağıt~a bine taş atar, bakkalın çırağile şa- larınm yaptığı kontrollerde Beya. 
duracak gıbi oldu: S dıye, .goz~a- - Havadıslerim var, dedi. boylu, bodur bır kızdı. Küt par- küçük bır kız k~pınızı çalar. Bır kalaşır, yahut koyu mor fesi ima- zıtta Şevkinin fırınında tartısı ek-
P?kları yarı açı~, beyaz dışlermı Nigarı, konakla ibahçe arasında- makh, ayaları nasır tutmuş elleri, a~babınız cHamı~ v8:1"aka~ ~ t~~- ~ına yıkılm~~ bol paçalı, yunnırta sik 69 ekmek bulunarak müsadere 
go t:rerek en uzel, en ba, ygın. ~- ki renkli ca.ınekanlı ara kapıdan tahta silmekten tabanları düzleş- sıye ediyor: Yetımdır, oksuzdur, ökçe yemenılı, itara yağız niyetçi- edilm~ ve hakkında zabıt tutul-
be sumıle n mesut guiu 1 garibüdderyadır, açtır. Acır, eve nin lbile söylemeğe sıkılacağı bir .. uhtelif esnafa da L"eza 

r 
.. m~nu • . . . : geçirerek, Jimonluğa götürdü. Li- meğe başlamış taraklı ayakları, bir muş uç m "' 

yo en mun s bır teslımıyetıle kol monluk, senelerdir bakımsızlıktan liple bog"ulmus gıbı bırden incelen, alırsınız. Gözü açık, eli işe yat- şarkıyı, kah ıslıkla, kah gülerek, kesiİmişm · 
ı n 0 d t d d • kındır. Bitleri temızlenir, vücudün ,bilifütur söyler. Komşulatınw . · t ' d 7 uh 

1
. 

d
a ki ı, nh~'fo ru. uza ıvo.r u, u- ıharap olmuştu. Kenar ve tepe cam- hemen kalçalarla bırlcşcn kalın be- Nışantaşı sem ın e m te ıf es-
n arı .-ıı e kımıldadı 1 k 1 1 k deki uyuz bereleri kay:bohnağa ondan öğrenirsiniz, civannızda nafa, Emıno··nu· kazası dahı"lı"nde 

R 
h 1 n· : arı ırı mış, köşe er kat at örüm- li, biri koyu, mavi, öbürü açık eli 

- u um .. .. ıyebıldı... cek tutmuş, raflar rutubetten çü.. gözlcrile, güzel ve kusursuz addo- başlar, dibinden kestirttiğiniz saç- genç, bekar, er:kek mi var, şık, a- caddeyi i gal eden 8 seyyar esnafa, 
- 5 - rüyerek çokmuş, toprakları dökül- lunamazdı. Vücudünüıı en şayanı lar yavaş yavaş çıkar. şifte kadınlar mı? ..... Hem bunlan, 16 şoför, bır otomobil sahibi ve iki 

Nigfırın mekt pten geleceği ak- müş, saksılar ibırbıri uzerine dev- difl;at ~eri; sanki hakiki kıymetini Fakat siz, daha ona, çorap giy- sofrada tabak değiştirirken barda. otobüs biletçısine belediye nizam. 
şam, Peyman, b h~ nın demir par- rilmişti. Kapının yanında borusuz biliyormuş ta iftiharla k.nbarnlli mesini ,el, yüz yıkamasını, tırnak ğımza su koyarken, gazeıe:ı· . eli- !arma aykırı hareketlerinden dola-
maklığm:ı dnyanmış ,onu bekliyor- bir saç soba duruyor, duvarlarda gibi duran dik ve taşkın göğsü idi. kesmesini öğretmeden, bir de ba- . verirk ızı yı ceza kesilmiştir. 
du Nigarı gorür görmez, koştu, iri tüylü ayaklı öriiıncekler gezi. Peyman; Anadolulu mu, Rumeli- karsınız ki o, gözlerine, şişe man- n·~ ki, e~ 0 ~ meharetle Hasan oğlu Mustafa ve Ahmet 
ku tik yan kapıyı gıcırdatarak u- niyordu. Kuru çiçek köklerlle ka- li mi? o. meçhuldü. Onlar, öyle tarlarını karartarak sürme çekme- ~yer . . 8 hiç yadırgamadan oğlu Nazmi adında iki kişi dilenir-
sulca açtı: rışık bir toprak yığınının üzerine melez bir tiptir ki vücutları, parça sinı, dudaklarını, yanaklarını çiko- dinlersıaız. en yakalanmıi1ar, adliyeye veril-

- Kücük hanını, buradan gir, telleri brlaınt1. iki ayağı kırık, as.. parça memleket, ırk hatırlatırlar. lata kağıtlarile boyaması. hatıl u- .{Devanu var) mitJıerd.lr. 
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1ÇOBAN Y ILDIZ I 
takviye ve teşci etti ve çöJI~ 
muhal zaıuwlunan şimşek .._, 
yıldı.rJm harp ve zaferini ~ 
kuk ettirdj. T.iir:Oyeye gel~ 
evvel M.ısı.ra 'llliraması şiıP";w 
oranın mutedil ikliminden ~ 
de ederek birkaç gün giinef "~ 
vi gök ~örmek hevesine atf il' 
mez. Daily Express gazetesiıııll ~ 
desine gö~e, Yakın Şark "' _.,.6' 
kanlarda Inciltercnin ırf teP'I 
kalmayıp hareket tekaddU111 .,r 
serbestisini ikı.isap etme i bıle 
h. ~ 
ıs mevzuudur. Ahnan~anın i 

gi istikamette indireccgi n1ııl 11 ,J 
mıyan darbelerine intizaren ,,., 
durmaktan ve ancak hamfe)c ııt' 
kabele etmekle iktif& etnıe~te ~' 
teşebbüsü ele almal. ıi 1 
ha iyi bir usuldtir. Ta 11 fih 
ihtiyatlı hareket şarttır. çunJci1 
gar matbuahnda bu ziyaretıllpı 
yandırdığı aksülamel hiç d ., 
sait değildir. Sofya matbuatı buı 
feri bir nevi tahrik sayın.1' 
Bulgar payitahtında birta~_Jtl 

(Devamı 4 Bael -~~ 
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f GÜNÜN 1 f G Ü Ü N c E S E L E L E R i ~ 1 SİYASI ve ASKERİ l l, __________ --.JJ 
\ 1 C M A L 1 J Almanya .le İngilterenin, 1939 Boğazlar ve 

Yakın A~yanın 
Sükuneti 

K unı kuru çaylarda 
boğulayım! 

B Yun an l ılar E>·lüliınJc ba~lı~ an üstünlük temın 
- Udapeştede H o l a n d a d a Ankara ziyaretinin eylemek savaşına 1939 Hazıran a-v - -- --- k • l • Y!nda Fransanın mülareke yapması 

ı ug I H · Al ı Alp cüzütamla- a ıs en ve rtalyanın harbe müdahale et-
os av arı- manya a ey- • İngiliz hariciye nazırı Edenle impa- mesi üzerine iktısaıli, sevkülcey,,t 

el• N . h d 1 rına mensup ha- ratoriuk genel kurmay başkanı gene ~ yeni bir sahfhaya girmişti. 

. 'e genç, ne yaşlı, hntl.ı ne de 
orta yaşlı, fakat yarı yoldan zipde 
gençlikten uzak, yarı ) oldnn zİ) a
de orta yaşlıya yakın bir saır, hom 
de son yılların en dilde ~·c gozde 
bir şairi, bana nf'rcde rast~clse, 
yüzüme karŞJ, boyuna heni nıethe
de., durur, Ben şöyle imi ım, l.c n 
böyle imişim ve ben öylesınc bir. 
muharrir imişim ki!,, Rahmeili Ah
met Haşim de bar~ık oldugmııuz 
umanlar, baRa hep ayni najiıne
leri tekrarlar, ayni nıasalları okur; 

Ye a Z J r J na ı"n e grev er ral Sır John Dill'ın Ankdr<ıyı zıJaretil 
bütiın dünya matbll'1tını işgal eden ııü- 9 aydan beri devam eden tayya-

n ı• ş a n Ver 1" 1 d ı" ZJ kıtaatı esı"r ettı" ~:;.o~ miıhdm mevdzu,u,dur. Ingdil,ıcre re, tahtelbahir mücadelesile A\<de. 
Milletçe ve memleket
ce düşüneceğimiz şey 
yeni tedbi rlerde de 
hükumete canla başla 

A • • h f _ J anya arasın aru muca c_.eye ııiz ve Afrikadaki muharebeler ye-
Sayı Ş ı mu a aza mutcallik her meselede olduğu gibı bu . .. ---o---- hu.;uslaki tefsırlerde birbırıne uyma _ ?1 .taarruz v~ ~~da~aa safhalarının 

A. nı i r a l H o r t i vazifesi A 1 m a n Şiddetli topçu f aa- ınakladır. İtalyanlar bu ziyan:tten azı- ıstikametlerını, ınkışaf sahalarını 
il• o T d usuna ve Ti l di d cık BÜllrli görtinmckledır. İngiliz ga - tayin hususunda miıhariplere yeni 
IY!Clrkoviçi kabul etti liyetİ devam e iyor zctclen ı•e bu zcyaretin hAdi:>elenn ııey tecrübelerere dayanan dersler ver-
lluda , Lahaye, 27 (A.A.) - D. N. B.: (A.A) y t b- rj üzerinde tesiri olacağlJlJ, ve Anka - di. Birleşik Amerikanın İngilte-

har1 l peşte, 27 (AA.) Macar Hollanda askeri kumandanı hava ligı"~.tina, 27 ' - unan e rada ılu memlekcJ. me.ufaatk?rile aJA. - re lehine ve bir taraflı olarak yar-
i e Ye naz•n B r . y g , . . . 1 alt kadar goruşmeler yapılacağını kaydile . . . 
avya ha . a oossy ve .u os- generalı Chrı.stıansen, ı~ga ın- cBazı noktalarda şiddetli olmak lktı!a ctmeklcdır. Alınan haberlere gö- dımlannın ge~letilmesı, Japonya-

&lin., ll rıcıye nazırı. Markovıç bu- akı Hollanda mıntakaları Alman ı·e lng;ıiz hariciye nazırının Ankara - nın Üçlü Pakti imza ile Almanya 
dugu aıv~kıl Telekı de hazır ol- Jkoınıseri ile mutabık olarak, Şimal! üzere, topçu f.~aliyetı kaydedilm.iş: dan Aıınaya ı:ıtıne•i muhtemel .ııuuğu ve İtalya davasını açıktan ben.im. 
luk halde, Mocar - Y.ugoslav dost Hollanda eyaletinde icra kuvvetle- U:· Hava d~ıı ~at~.ryalar2mız .• ilci gibi ~ıkaradaıı dogruca tekrar Mısıra semesi mezkür 9 aylık devrede, 
1 •• nıuahedesının tasdiknamelerını j . . 1. al ld g'unu bildir- duşman tayyaresı duşurmuş, dıger lgıtmcsı ıhıımali de vardır h b. . ahf 1 .1 . tik ti "'ati ....._. nnı e ıne ınış o u · . d . '6 1 . d : b 1 dı ar ın yem s a arı e ıs ame e· 

e.,nışlerdir. 

1 

. . iki düşman tayyarcsı e çok barız u garıstaııa aır tek2ıpler aş a . . . Iı tar d t b•tt • .
1 

ol 
llud mışlır. . l Alman ka kla B . ta d Al rını esas z a es ı e amı -

apcşte, 27 (A A.) Dün Ma- . . 1 b ı r n- hasara ugramıs ır.• yna rı ulgarıs n a - •. 
tar l(r l . . ·. - • SalshıyPtta~ A man mem a a ı ı · A . d . ' taf rt _ man askerı bulunduğunu tekzibe baş- du. Hareket serbestısıne, gaynmu-
daııe ta. Naıbı amıral Horty, Bu-

1

dan öğrenildiğine göre, Şimali Hol. . tına ra sosu, şu sı a ı ver lamışlardır. Malum olduğu üzere son haripliğe, bitaraflığı idameye da-
oıa ş eyı resmen ziyaret etmekte landoda icra kuvvetinin mülki ma- mıştlr : zamanlarda bu hususta İngiliz kaynak- yanan So,·yet Sosyalist Cümhuri. 
ca/1~Yugos:a~ hariciye n_azırı Cın- kamlardan askeri makamlara dev- Cepheden g~len :eıgraflara gö.re, ,larından veril?n haberler .. kanı~nda I yetleri Birliği siyaseti, Balkanların 
dis arkovıçı kabul etmış ve kem. ri bir Alman polis devriyesine kar kar ve şıddetlı yagmurlar Ama- Almanlar sükut. etmekle ıdiler. Şımdı 'Cenubu Şarkisinden başlıyarak, 1ne nı k dd ı M L. ' eli ı kt h k•t d · · ·k :Yalnız bu babcrlcn tekziple iktifa et -ltııı . u a es taç ı acar ıya- ••ı yapılan hücumla ve bazı Yahu vut u a are a a aıma gPnış mı m' e ek B '·· . erl b' Orta Asyanııı Uzak Şark ik olan 

llIŞanın, b .... k h . !' r t • . 1 kt d y lıl . ıy r u..,arısluıa brşı llôk ır lir. n uyu açını vernuş- unsurlar hakkında alınan po ıs Y~~ a manı 0 ma · a ır, unan ar hareketin bahıa me~u olamıyru:atı - hudutlarına kadar devam eden a-
ıtedbirleriyle alakadar bulunmakta~ tnli .çarpışma~a:da ve .keşıf kolları nı da bildirmektedirler. Diğer taraıtan razide bulunan devletlerin siyasetAJ d r B:!Ahare Amsterdam Yahudi ıfaalıyetınde ınısıyatıvı muhafaza lngiLiz kaynakları sivil kıyafette AI - ler:nde mühim tesirler husule ge-

l'\ nıanlar evlerı" ~ahallesinde kımsi grevler ve gay- !etmektedir. Alp cüzütamlarına iman askerlerinin bulundutımıta ısrar, tirdi İngiltere için olduğu kadar 
· 1 b. k · 1 t İ etmektcdır. lngiltere hükumet~ Bul - · ' 

t h 
ri Yahudi unsurlarla Almanyaya m~nsup ır aç esır a ınm.ış ır. n. earistanla siyasi mUnasebetlerı kese - Almanya ve İtalyanın dahi merıfa-a 0 ki s 'llpati besliyenlere karşı yapıl~ gılız ve Yunan tayyar:len, muha- rek Sofyadan ayrılmas• zamanının ta- atleri, evvelce mevcut arzularına 

rıp etme e mükerrer hücumlar vukua gelmış. rebe mıntakasında yeruden çok fa- yinhı.i So!yadalcl oe!irine bıralunış bu- rağmen, kaydeylediğimiz bu saha-()' a ı • 1 tir. Bu hadiselerin mes'uliyeti ev- al bulunmuşlardır. lurunaktadı~. . . ya harbi bulaştmnamakta görüL 
~ 1 p g e eme Z 1 vel emirde Alman aleyhtarı un.sur- . . . Meıs. a~asınm ışgah . dü. Bulgaristan siyasetindeki açık-

lara terettüp etmektedir. y • Am "k '•d1.:;.'::ı1;2~:~~~,.!ıe.:.,~:n ~:.ı '!~ lıkta, Türkiye Cümhuriyeti Hükü-
A. \'Ustraf ya başvekili enJ erJ an ~ışleroir. Bu ada Antalya vi!Ayelimi - meti ile beyann~enin imzalanma-
lond d . b. Ku""çu""k Haberler hl b" zm Akdenız sahilindeki Ka~ kazası - sında monfaatlerı bulunduğu hakı-ra a yenı iT zır ısı on ır Dm t3m karşısına isabet etmekle ve kati, Berl:n, Roma, Londradaki hü-
1\ U t U k •• l d • eahıllcnmızden 3 kilometre uzakta bu- kfımet erkanınca anlaşıldı ve mu-

S oy e ı N" d b"t" Iunmoktadır. Bizim Büyükadadan bl - . . .. 
lonura • Moslı:ova _ Geçen Tcşrinisanide ısan a ı ıyor raz büyükçedir, Bu adanın stratejik harıplenn yaklaşan taarruz, sevkül. 

lı~1reki[.' 27 (AA).- Avustral;v:a Bükre,ı ve Galas'ı mülılm hasarlara 

1 

_ 'buyuk bir ehemmiyeti yoktur. Adada cey~ hareketlerınde Boğazlar, Ya-
tat et . ~ 1".ennes dun Londrada ı- uğratan zelzelede hasara . uğrny""; ve ~ • • iki telsiz istasyonu, xeralti hangarları kın Asya mıntakalarının süküneti 
~ler·tıi;'J. b.ır r.utukta Almanlaı:ın !Tuna üzerinde bulunan Ismaılıyenin 45 Bın tonluk ıkı ve. bir liman vardır. sathi ve zahiri değil, ciddi, esaslı 
~a ı tahrıp etmekle harbi asla 1 iman ıçin 5 mılyon rublelık tahs!sa1n 1 h • d • • llalyanlar evvelce 12 Adadan Mısır scbe !erden teminat altına alı 
llij ıan?tnıyaeaklarını söylemiş ve , kabulil yO.ksck SoV)'et kongersın<ı tek- zır lı ınşa e ılıyor ve Libynya bava akınları yapıyorlar - ld p IlIIllŞ 
Zlerıne ·· 1 d tm · · . lif edlinuştır. . . . dı. Sonraları bu aJ:ınlan yapamaz ol- 0 u. 
,_ ll: şo~ e evam e .. ıştır .. 1 • Vichy - Resmi gazete, Parıs polis Vaşıngton, 27 (A.A.) - cNorth ldular. Son zamanlarda da bu adaların Ankara ile Sofyadaki hükfımet 

liı nıuı a_r~ı kazan".'ak ıçm. İn~: /~udüru I..anııN·on'un t•k•il.de sevke : c.arolına•. zırhlıs~nın 11 Nisanda !Alman tayy~!eri tarafından kullantl- merkezlerinde bugünün veyarının 
ltıtrn etının kuvveı manevıyesını ldıld,gı habennı ncşretnı u. Maro hızmete gıreceğını ve Temmuzda dığı söylcndı. Buna nazaran stratejık b t 1 d'. ·· 1 · h k ti 

t 
ak lazımdır. hand Pari3 poli.s müdiirluğüne vekfile- da Amerika donanmasına iltihak ehcmmıyeti olnıama"sına rağmen, İngi- .aş a ge ~~ . u~unbc~ erı, arc ehe. 

oııd . . 1 /ten tayın edilm>itir. . - . . tllzler bu ada;yı işgal etmekle 12 Adı>' rı, gayre erı ar ın gayrımu a-
«ıc radakı hasar harbın baş an.. • Vichy _ Fransız kömürü yüklü . etınış bulunacagını bıldıren bahrı- vı daha ak d k trol b ralar _ riplerle bitaraflar için doğurdugu· 

'nda t ıun· d· 1d· . d daha . - t . . , y ın an on ve u r ~e . a . m e ı ' n en . P. L. M. - 13 Fransız v•ııum ıle Fran- j' ye mu> eşarı demıştır ki: daki düşman harekAtından vaktinde iktısad! z. orluklara karşı tedbir al-
1'1! ~ıyetsızdır. Bu harp Ingılt~- sız çimentosu .yüklü dığer bır .Fransız İn ası bitmek üzere olan Va- haberdar olmak ğibi yeni bir mcnfaa\ maktır. Şükranla görüyoruz ki a-
di adar Avuslralyanın da harbı- vapuru, her ıl<isı de D:ı.kara gıtmckte , . ş . elde ctmij ve dolayısile Akdeniz Jıa - • . ' 

t., iken, Anarya adaları mıntakasında bi.r şıngt?n_ zırhlısı da 15 Mayısta hız- lklmiyetinl takviye yolunda bic adını lınmış olan tedbırforın ta~amlan.. 
ft.v _ Ingıliz kruVa7.örü tarafından tevkif e - mete gırecektir. Bu zırhlılar, 1942 lpaha a~ bulunmaktadırlar. rıı:nsın.a, k~vvetlendirılmesıne, ge-

~-':'8tralvanın. harp .uğrunda sar dilmiştir. • • de inşaatı bitecek olan dig'er Mas.. ı M. K. nışletılmesıne devam olumıvor. 
gı gayretlerın bılançosunu ya- __ . . . 

tı.ıı. Menzfes şimdi 400.(){)0 kişinin Saatte 992 km. kateden • suchuset, indiana ve Alabama zırh- M h • alın ?eçen . ~ı.han ı;arbının dünya 
llıUbi.ın . . • .• 1 lıları serisindendir ve 35.000 tonili- ~ ur ':~11 

". e • mılletlen ıçın dogurduğu iktısaıli 
l"rı. mat ıınalinde çalıştıgını soy. avcı tayyaresi 1 1 kt ToıırJansky nın bır eserı buhran ve ehemmiyetli zorluklar 
h 11 Ve sene nıhayetıruien evvel B ff ı N k 27 (A A) to u ur. U ki · ·· · ' u nı· . . . u a o - ev) ur • . . - . za a•an mıll! mucadelemızden sonra kuru-
""ğ ıktarın 600.00 kışıye baliğ ola- Hava Engeregı· ismi verilen yeni 1 Gazetelerın yazdığ>na göre bu T lan hakiki mAna•ile k d " 
"" ın ·ı.a · · ı hl 1 16 P luk 9 t k O a anlar· ., • azan ı,.ı za-ti 1 1 ve etmıştir. avcı tayyared, burada son günlerde zır 1 a~ın us . opu, ço 

8 
yn. Y . 

1 1 
• H fere, kuvvetlerine dayanmak sure-

Şu enzies sözlerine devam ederek yapılan bir tecrübe uçuşunda, sa- kuvvetlı hava dafı .. bataryaları, r 1 
,; ı. 

11 
e 
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°. r ne~ tile müstakil olan Türkiye Cümhu-

nları söylemiştir: 'atte 620 mil, ,992 kilometre. sürat- yanlardq da kuleler ıçınde topları ve 1 .Y ı r g e riyetı Hükumetimizi gelecekteki 
u-'- Öyle zannediyoruz ki harp 

1
Je seyretmiştir. Bu tayyare 7,000 ;ve. üç ta~e de . tayyareleri vardır. ŞARK Sınemasında vakıalar, hadiseler müvacehesinde 

müzaherettir 
Yazan: Hamid Nuri Irmak 

iyi düşünülmüş pliınları tatbike fakat, bir incir çekirdeği bile dol
sevkeylemişti. Milli ve değişmez duruuyan sebeplerden d~!ayı , ba
Şef İsmet lnönü'nün demiryolu, na dargın eldui;u zamanlarda da 
milli sanayi, zıral istıhsalalı kemi- arkamdan sö; lcıuediğini bırak
yet, keyfiyet itibarile fazlalaştır- ma.zdL Hatta bir gün, bir mecmua 
mak planları ehemmıyet ve itina idarehanesinde, bırkaç kişiuin ya. 
ile tatbik olurunuş, iyi neticeler, nında bana: 
esaslı randıman alınmasını temine - Sen, dünyanın en bü\ uk 30 .. 

yaramıştı. Türk ye Cümhuriyeti atkarlarından birisın! · 
hükümetinin, mezkür plaruarın Demiş, iki gün sonra da, ncden
tatbikatına devam edildiği sene- ""• bana kızarak bir lokant< da, 
!erde şimendi!ercilik, sanayi, ma- ayni adamların kar§ısmda bcııım 
liye ve .baı;kacılık, istihsaliıt, milli için şöyle bağırmıştı: 
ekonomı, tıcar.et. sahalarında iyi 1 - O Kasım paşa tu luınbacısının 
elemanlar yetıııtırmekte, hazırla- lifını etmeyin yanıı.ı a: 
maktaki muvaffakiyetlerinin, nor- Bilmem, ki şimdı l uzüıuc karşı 
malden harp iktısadiyatına intikal beni sık sık ve L I bol metheden 
eden şimdiki devrede müsait fır. son yılların yaıuaıı sairi rahmetli 
sa~h'1:1• ~":fi kolaylıkları bahşeyle- Haşim gibi, arasıra' ba~a içerle
digıru goruyoruz. dikçe, arkamsıra, ayni kan!arlıla-

Milli Korunma Kanununun 1940 rı ıru savuruyor acaba~ 
ha;:p yılında neşri, Ba~v~khlete Evvelki gün yine bu şair tuttu 
b_aglı Koordınasyon heyetının ted- bir münasebet getirerek bana: 
rıcc~ aldığı. mütevali kararların - Sen şöylesin, sen böylesin ve 
tatbıkatı, nihayet madencilik, iş, ıen öylesine bir muharrirsin ki. 
işçi mükellefiyetleri, ziraat, köylü, Dedikten sonra ben kendisine 
fazla istihsaliitımızm doğrudan sordum: ' 
doğruya mürakabesi, satışları, ip- p k. 1 - c ı, na.~ı muharririm, onu 
tida! mevat ,islihliik eşyası getiril- söyle bakalım? 
mesi, stoklar, tevziat, fiat müraka
besi, ihtikiırla cezri mücadele, pi.. 
yasaya doğrudan müdahale gibi 
hu~uslarda Ticaret Vekaletinin 
devlet namına aldığı tedbirler, kur· 
ma.~a başladığı yeni teşkilat Türk 
milletine, milli müdafaasına emni
yet ,kuvvet, huzur temin eylemek
tedir . 

Pek az düşündü ve duraklıya 
durakhya, tane tane cevap verdi: 

- Sen .. bize .. yani bizim edebi
yatıınıza ne gct·rdin biliyor mn· 
sun azizim? Sen .. bize.: bizim ede
biyatımıza.. kır kokusu getirdin 
azizim .. kır koknsu! .. 

- Nasıl kır kokusu? 

Muharip büyük devletlerin mü- - Öyle bir kır kokusu, ki .. kilfı 
cadelelerindeki safhaların hazırla- artık .. söyletme beni fazla! .. Vak. 
dığı ve zaruri kıldığı yeni ve yakın tile ben, senin bir yazını okumu~ 
taarruz, sevkülcey;ı hareketleri za. tum~ adı şimdi hatırımda değil.. 
manlarında fili mücadele J.allerin- - Öyle ise, kiı.fi artık.. kendini 
den masun olarak milletçe ve mem- yorma fazla! 

lek€tçe düşüneceğimiz, çalışacağı- Bu şair, bundan on dört, on beş 
ınız en mühim iş, hükumetçe alı- yıl kadar önce, benim kırlara dair 
n~~ >:eni tedbir~e~de ona, evvel~ ı bir tek yaJ.Jmı nasıJsa okuyuver .. 
kı~. rd · oldu~ gıbı ~anla, ba la mi• ve ti o zaman bu yazının gü
n;uzaharetten ibarettır, diyebil.i.. zclliğindeo bana bahsetmi•ti ve 
rız. · · k' b · · • 

H8mit Nuri IRMAK 
emınım, ı u ~aır, lıenım o azım-

&ııındak' · · ı dı etreden pike inmiştir Eski pike 1 suratlerı 27 mıldır Muvaffakiyetll filmler, SARK (Es _ 
ttıa ı mcsaımız azam ran - m " . . . . . . . . ·-------------=--...;...;;::;::;:;:;:::;:;:;:::; nııu vermeğe ba ladığı zaman iniş rekoru, halen modası geçmiş Gazeteler, bundan biz: müddet ki Ekler) 111!1emasında bırıbırınl takip r . 
~tııt buna iht• ~ 1 1 - telakki edilen Curtiss - Havk - 75 ıevvel cNev-Yersey. tezgahlarında ı•tmekk:dlr. Istanbulda beş hatta mil- l M A H K E M E L E R D E ) 

dan başka tek bir satır güzel ya
zımı ne okun1u~. ne de görmi.iştür. 
-Gündelik fıkralar müstesna- böy
le olduğu halde bu yaman şair, he
ni, ne diye, yiizliıne karşı, bellik 
lMlarla metheder, durur? 

C<llt\ ıyaç a mamış o a . . kı k b b. t .l§.t luk y h- tcmadıyen sınemayı doldurarak ııöo -
li ır. Bugün 75 Avustralya şirke- tayyaresi tarafından bundan i.kı se- r P•e.r ın onı o ı ı zır terilen hakik1 bir 5aheser ARABACI - ""::'.'"'-""".:'."-::---.... ---------------=--
~ lllaltineli aletler imal etmekte. ne evvel elde ed.'!m:.Şti ve saatte [ıının. da ın~asın~ başlamış olduğu. NIN Kı_zı DUNYASK~ ve Jimd!, ken- . 

.• 575 mildi. nu bıldırmı.lcrdır. (ime milnhasır bw;usıyeti ile halla B a k k a I K e m a I 
1
• d 

1
• r-

zevk ve ncş'e içinde bırakan çapkın Azizim yaman şair, eğer beni 
yıldız Jeony Yugo'nun oynadığı NA - meth ve.) a zemmedecekscn önce 
NET'den sonra, sinemanın faal mudi- b · · ' ' 

1 h 1 
.. ld. enını şuudiyc kadar karalanuş 

riycli bize meşhur vazu aahne TOUR- • h ld 
.JANSKY'nln nefis b r eseri olan U - em e o uren ırsız o uğrun ~C)·lere bir gôz gezdir, 
IZAKLAŞAN MELODİ filmini göster• anları g6r, tanı, onlar hakkında ka-

Bu Ak~am Fevkalade <uarc ile 

ŞARK SiNEMASI 

Nadir bir san'at kudretile vilcuda getirilen ve 
yeni bir dehô P•eri olan .... 

1ceğini bildirmekt.ed1r. Sınema san'ati- • rarıru ver, ben edebiyata neler ge. 
,nin yeni bir buluşu olan UZAKLAŞAN tirmiş, ~ah ut ondan neler aşırıru. 

UZAKLAŞl~N MELODİ 
MELODİ mevzuu dünyanın 3 kı.l'asın- Du""n muhakemesı"ne başland şun iyice anla, dinle de sonra b~ da: Avrupa, Afrika ve Amcrikada geo } ve ~-
ınektedir. Muhavereler; de kınneo J ni methe ve zemme başla! Yoksa 

Filmini takdim edecektir. 
::.=:ı.::ıc ~:O":'iıe~~z:e;,e o~I= cinayeti nası işlediğini anlattı öy~~ru kuru ça,larda boğul . ı 

'nal bir ;yenilik vücuda getirm · Ur Çok b · · a~ ım. 
!gen~ bir telıikki ile yapılm!i ışoıa"n U- . Geçen R.a:maz~n .ayramının bı-ıarabacııruzdır.• diye beni bıraktll'- Kabilinden piyazlara benim kar-

IZAKL •~AN MELODi b d rıncı gecesı Üskudarda Aatlamata- mıştı. Bu def• da K al dükk. • llllJ'O nek tok! ,..., , aşın an sonu- • d b. . işl . ~ , em an-

i na kadar btr saf aşk ve heyecanlı bir şın a ır emay et enmış, Atla- da yokken dükkana girdim. Çek- Ounan Cemal Kaygdı 
" Esrarengiz kadın ,, 
BRIGİTTE HORNEY 

Oynayanlar: 

puygu kadrosu içınde ııeı;mekledır. Bu, 1 mataşında bakkal Yugoslavya mu.. mecede bulunan altı lirayı aldım. - ·----------
iaynl zamanda çok heyecanlı bir dram- hacirlerinden Kemal gahraınaıu, ç ---

Mükemmeliyete varan 

•ASİL. 
Tam bir muvaffakıyet kazanan WİLLY BİRGEL dır. hırsızlık ve eroinden yedi sabıkası ıkarken Kemal dükkii.na geldi P O L 1 S 

Tourjansky, itina ile vilcude ııetıı- - olan arabacı Şadan Özören tarafın. Peynir bıçağını alarak üzerime yü- -
Me•hur Rejisör V. T O UR .J A N S K Y' nin eseri diğ! bu filmi için mümessil olarak ilci ·· d B" k 

• Bu··~;k ve F E c t 8 IR DRAM büyük yıldızı: Muhteşem bir çehresi dan başına dirhemle vurularak öl- ru ü. Ben de tezgılhın üzerinden ır genç, ı"racı-
, - olan büyük artisl Briııitte Hom- ile dürülmü.~tü. bir kiloluk bir dirhemi alıp kafası. 

Numaralı yerlerinizi evvelden tedarik ediniz. 1 . ., 
~ ...... ••••••••••••mm:::;:;.;,,:,;.;•iiiiİİıİİİİıİİİİııı••••• ... 111111111111111~---•ııii en bil> ilk filin enn emsalsiz yaratıcL!I Şadanın muhakemesine dün bi- na vurdum; yere düştü; kaçtım. } d 
~ --==============---------------------1 Villy Bırgel'! seçm~lir. rinci ağır cez.ı mahkemesinde baş- Sonra öldüğünü öğrendim. Dört S 1 n J y a r a a ] 

( 

İşte, bu ikl emsalalz ;yıldızın san'at lanmıştır. Sorgusu yapılan Şadan gün sonra da beni yakaladılar, ~ .. .. , • ~ .~~ .. rada, Alemdu, gızl!ce ;yeniçerilerin 1- kudretlerile, Uzaklaşan Melodi, bize, 

S Buyuk tarihı roman: 34 • •• •• •• ? 
1 

!eri gelcnlerınden iki odabaşıyı adam- en bilyilk ptirlerln talıayyüı ettikleri cinayeti kendisinin işlediğini itiraf Mahkeme, bundan sonra, şahit-
uıt Az• N } Ô}duru}dU 1 lan va.ıtasıle kafalarını kestırerek ao- büyük ve nezıb bir aılan bütt1n ııanıa- etmiş, şunları söylemiştir: !erin çağınlmasına ve maktül Ke-

an. JZ ası • ( lkağa attı.rmıştı. Bunun tizerıne kimse- !arını tekmil canlılığı ile göslermelde- _ Ben önce bir defa daha bu malin annesi Gülüzann müdahil 
....,._ _ y ·M Sami Karayel,..... de •1'1, açacak cesaret kaunaıruştı. cür. dükıl.na girmiş, karşısındaki kö- sıfatile mahkemeye alırunasına ka-

'l'n - · azan• • Artık, general Sebastiyani'nin ve, Filmin Nev - York: barlarında geçen 
IQ"'4ı~- ilesi.,;, İs1anbulda dolaşan kl -ımı sadaret, bilcümle sudur ' meva~ Masonluı:un kudret ve J<_uvv..ti a~enen kısımlarında Brigıtte Horneyle Villy mürcü tarafından yakalanmıştım. rar verilmiş, muhakemenin devamı 
ld ıi" Yanıncta işitilmez derecede ve ricali devlet berayl ı.stıkbal Incı; ortaya konmuştu. Bektqıyan ocaeı ruı • Birgel'ln gösterdıkleri aan'at pelı: bü _ Kemal: •Yabancı değildir.. bizim başka güne bırakılmıstır. 
la.· lt est:ada ordunun Alemdar Mus- köyü c:i!tliği_ne ·g.idip Serdarı FJtreon1 ~~ )'apacağıru fll~·~.ıştı. lyOktti.r .. . 
lıa4• ~a;a ıle beraber gelmekte olduğu mülilkat ettıklen gibi Alemdara d . _ Alemdar, ~ gun sonra altı bin ka - J Afrika çollennde geçen kıınm, insa
d~. ı7 C<ldt, İstanbul allak, bullak ol- \ebrikatta bulundular. Al~mdar teşri dar stivarile Islaribulu fetheder gibi nı heyer.anından titretmektedir. 
~t b·er dakıka bir ;ıayia. hlt&fı haki - lal uoullerinden bibehre ıdı. 

1 
kapılardan gırdi. Doi!nıea BabıAliye) Bilhassa Tomasla Barbararun tayya

~lt 8
1~ 1lk.r-a, bir sriz, bi; tahmin ağız- Fakat, Aleındann yanında b~~:n geldi. Ortalık sükün içınde k:alrruştı. ·rede bulundukları esnada, yapyalnız 

lar t &'.l.ıa Yayılıyordu. Müdafaa pli.n - köse kethüda Ahmed efencU __ de :... ~ 1 Şeyhi.s1im az.lolwunuştu. Rumeli sonsuz sahrada geçirdikleri macera, 
lın g:~"Uyor, hattı hümayun çıkan ... çadırından bir kaç adlm halıoe ÇJ kazaskeı-1 Bursaya nelyoJunmuştu, Meaı seyirciler i.tzerinde aihirkAr blr tesir!»-
le İll~~ .. av . tıeri hakkında tedbir - rak ricali vüzerayi karı.aJadı.. hur ı\ygı.r İmam ~e~işti. Böyle ,rakmaktadır. 

Jrrj ı ed11ıyordu.. ŞeyhisJ..am Ataullah efendi ~!olmakla beraber kımaecik.ler ees çıkar-1 Müsterih olun .•. Bu dram, sonunda 
ta lııa~ Vi! Alemdar, Davudpaı;a sah - ıgeleccği bıld.J.ti l~ın _mırli>-te en yük 

8 
•mıyordu. . !çok fena bltmiyecektir. Bazan, ba;yat-

l:t \'fıkı &~l1114ıerdi. Arlık her 1rey em - sek rnakam kendisının iken biraz ~ j Herkes, Alemd.a..ı:n, ~his~ ta iyi b~şlıy~ şeyi.er facia ile niha -
lııaıun lıııu~tu. doğru oturdu. . taraftarlarını tarı! ı~ın geldığine zahlp yetlendigi g.ıbı, . facıa ile başlıyan eey-

~1&clig1 ilzerıne sadaret kaynı.aka.mı Alemdar, farkına vararak. !oluyordu. l{ele, vezırıham ve Serdarı ler de ı,Yl bıtebilir. Bazan da insanın 
._ F;ı::-P •dı ve, iUnları söyledi! e(endi, buyurun. .. Siz Ekrem Çelebi M11>iafa P-. zorbalarm ufak bir halası, sonunda kencll, baya -

1
"'"' v~ 1 •te tlza eylenıese gelmez - • - Buyubnmüyük' hem işi büyük züın - birer, birer ortadan kaldırılmasına he- t:, ..::~de'i ıcin ta.nur olunınaz ve öm -

' ' y,r . 1 hem bllfı ' j U ini rd Ç"-~' :O," • ' ıtu fet etmezıer... , d ,. . ., Size riayet etmeğe her- sapsız sure e sev yo u. uuau, mev rünUn sonuna kadar uef edllecelt ne-
.,ınce . resın ensmız. kilnd .. lak'l k ı akt 

, .. ......, Eve • rıyakf'ir rıcal, derhal: kes mecburdur. el mııı us !. atafac ı. . tedı;-;; ıt,;ccıerc sebep c;u.:r... . 
"'• •an evet boyle ya; !Akin ber ka- . . . !zlı&1' etti. Ataallab j Vez r uzam ~•US a paşa, ıs ..,.. za UZAKLAŞAl'i MELODi, sizi bir aan-
tondert cağı "'rıh davet için adam D17~, ~Bu ırada w,~en iman Alemdar Mustafa pa,ay1 başın - at, his ve heyecan zevki içinde yaşata-

tıe . 1 tneiıdlr. efeııcll, titrem.iş4, ~ustafa, sancağı dan defedebileceğini zannetm~ti. jcak filmlerden biridir. 
il d.iler. ı 0Id~ğu in'.;'ıı'.'ı~e il~uı:vudpapt arasında Hatta, bir hafta kadar sonra, veziri- ı Bitirmeden evve~ bu filıncle mevcllt 

!i~Un üzerin h . d işen_'.,. teslim aldı Evve!A vezi.riA- Azam, Sul1an Mustafadan ve, Valide iki nefis ve unutulmaz ariayı: ANCAL 
ır. •• · •ltaııııı d_"v ,

1
azme vek!ll m~bu kar.-YıSerdp Ekr.,,;, ve ııonra A _ Sultandari aldığı emri Alemdar Mua - 'SEN[ SEVİYORUM ve SEN, ARZ U -

~ıa Suı " c ı ıçın orduya ıza -,zam ve an •·•·~ Ue ,..,."» ,,,.,. . I · · · 
ll<ızıun lan 114ustatadan irade çıktı. lemdann da fırkası girdi. Artık Ka - --.,. "'1 •wtı - etm.,,~. ZER NDE BENIM . SAADıETIMS!N 

Uzerine iieyhlslam_ k.a,ymaka- 1~ vaıı:•aoıııı IÖ)'Ieyen ;yoktu. Bu ..., (Daha tıar) •i>Yl•med.en geçm!yellm. 

Adliyede davacı/tır. Bir tara:tan Melek, bir taraf-
tan da Melegın annesı Servet fer. 

d 
•• g" en gen yada başlamışlar, koridorda halk 

sını o ç birbirine kar~. derhal yetışen 
adliye polisi Sadettin genci yaka

T u t u l a n z a b 1 t la lıyarak hadiseyi önlemiştir. Nihat 
hakıknda ,ayrıca dövülınekt.en de 

mahkemeye verilecek bir zabıt hazırlanarak takibata ge-

Melek adında genç bir kadını çilmiştir. 
şehvet hissile yanında alakoymak- Kadının çantaaını çalmiı 
tan maznun Nihat Özöz adında bir 

Çarşıkapıda tramvay durağında 
gencin muhakemesi dün asliye ııe.. tramvay bckliyen Hatice adında 
kizincl ceza mahkemesinde netice- b 

ir kadının çantasını yankesicilik 
lendirilmiş, mevkuf bulunan Nihat, suretile çalıp kaçarken yakalanan 
dört ay hapse mahkfun edilmiştir, 16 yaşında Ali adliyeye verilmiş, 

Nihat, mahkemeden çıktıktan Sultanahmet ikinci sulh ceza malı
sonra, mahkemenin kapısı önünde kemcslnde muhakemesi yapılarak 
davacı olan Meleğin kafasına yum- on gün hapse malıkfun ve derhal 
rukla vurarak dövmeğe başlamış- tevkif edi!ın4tir. 

Sebebi, gencin kız kar
deşile münasebetidir 

Evvelki gece Küçükpazarda bir 
yaralama vak'ası olmuş, bir genç, 
sol memesi üıerinden ağır surette 
yaralanmıştır. Hadise şöyle o!mıış
tur: 

Küçükpazarda Hacıkadın mahal. 
lesinde oturan ve bir kolonya ima
lıithane•inde <;-alışan Arif, küçük 
kız kardeşi Melahatle, aynı evde 
oturan Tahir oglu Sadettinin se
viştiklerıni öğreruniştir. Arif hem 
kardeşine hem de Sadettu;e bir 
daha konıışmamalarını ve müna
sebetlerini kat'! surette kesmelerini 
söylemiş evvelki gece eve gelirken 
Mlıihatle Sadettini köşebaşında ko
nuşurlarken görmüş, bıçağını çe
kerek Sadettinin kalbi üzerine sap. 
lamıştır. Bu aralık • folahat kaça
rak kurtulmlli, vak'a yerine yeti
şen polis ve bekçiler Arifi yakala
mışlar, saaettin Cerrahpasa hasta
han€sine kaldınlmıştır. Sadettin.in 
yarası derin ve tehlikelidiı:. 
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Devlet Demiryolları ilanları N lid 200 j S B J J • "" } - 1 Bulgar siyaseti apo e ırrı e ıog u~un Japonya (Başlarafılincisayfad•) 
bin Alman as- 1 h k . b ı d kı~~~~ :.:~u~ ..ıfı: Muhıımmen bedeli 400.000 (Dört yüz bin) lira olan 2.000 ıon., mu a emesi aş a 1 ledi:r ddü yağı 8/4/941 Salı günü saat 15 de kapalı zarf usulü ile }.iJ 
keri varmış Hindiçini ve »ın:::...~~~;-cs da İdare binasında satın alınacaktır. . .. ı 

(Baı mııfı ı iııd aaybU) \da' bu neviden mektupları kuıya, • ki• f Londra 27 <AA> _ Times rar...ı.e • Bu işe girmek isteyenlerin 19. 750 (On dokuz bin yedi yuı ı.-clnı, 2'7 (A.A.) - MWrtal<il 
J'ransu ajann bildiriyor: 

Daily Herald guetesinin İtalyan 
hududundaki muhabirine göre, Ro
ma fegiırtleri Almanlanıı yalım: 
Trablua çıkmak için değil fakat 
Bi7.erte limanını i§gal için de talı
piat yaptıklarını ııöylemektedirler. 

İtalyadan gel<!ll '.&lr yolcu, ekseri· 
ili zırhlı kuvvetler olmak üzere, 
200,000 Alman askerinin Napoli ci
nrmda toplanmıt olduğunu söyle-

miftlr. 
Kahire, 2.7 (A.A.) - ııeuter: 
Şarki Afrikada İtalyanlara indi· 

rilen aon darbeler Kahiredeki ıunu. 
mi nilı:binlili arttırmıştır. Şimdi ııo
nılan ba§lıca 111al İngiliz İmpara· 
torluğu kuvvetlerinin İtalyan So
malisi ile Habeşistanı tamamen te
mizlemeJerl için nekadar zamana 
ihtiyaç olduğundan ibarettir. İngi. 
liz filosu Akdenize hüim olduğu 
bir sırada Nil ordusu vakit kaybet
ınemi§tir. Filhakika Blııgui'nin SU· 

lı:utndanberl geçen üç hafta zarfın· 
da bu ordunun tankları gözden ge
çlrilerek tamir edilmiş, !life ve maL 
eeme, taarruzdan evvelki miktara 
çıkarılmış ve kıtalar istirahat et
miştir. 

hıelliz tayyareleri salı gllnü Trab 
lusu flddetle bombalan1l§lardır. 

Almanlar 
(Baş tara& 1 lnei ~ayfada i 

bir nutukta bu bahaneyi, çoktan 
huırlamış; ingilizler Balkanlara 
ırüveniyorlar; onla:r Balkanlara 
eelirlerse karşılarında bizi bula
caklardır. İngilizler, nerede ııörü
nürlerse orada kendilerini ezece
iiz; demşitl. 

Romanyara ordu hanrdır, baha
ne de huırdır, Tunanm buzları ve 
feyezanları, Bulgaristanın çamur
lu yolları müsaade edince Balkan· 
lara ııelecekleri muhakkak olan 
Almanlann, ingilizlerden evvel 
davranmak için Bulgari&tanı i1ııal 
etmek mecburiyetinde kaldık, di
ye Bulgar topraklarma girecekle
rini tahmin etmek yanlış olmaz. 

Norveçte, 0...imarkada, Bolan
dada ve Belçikada hep böyle ol
muştu; Bulgaristanda da böyle o
lacaktır. E8er, Almanya, Balkan· 
larda, an'anesine muhalif harelı:et 
eder de verdiği teminab tutar v~ 
Bulpriatana ordusunu ııolı:m.usa, 

Jıiz, hu ıriitUllda memnuniyetle tar
alye verıal7• ve lizür dilemiye ha-

ıııe ve makamlara İstanbul, ~ İ.zmir, Balıkesır, Trat>.on ve Erzu- Sıyama te 1 • ııdııln So:tyadaki mın...b~ 1>!idiriyor: liralık muvakkat teminat ile kanunun tayin ettiği vesikalatl 1 

vutköyü ve Beyoğlu postahane!.&- r-wn Belediyelerine, Ünh>ersite 1 Cankof hariç olmak u.ıero parlamesı- tekliflerini aynı gün aaat 1' e kadar Kom.isyoıı Reialiğine verP 

rile bu eivarlardııki posta kutula-' Re~rlüğtine, pr~esörl~, Tıp lerini b i ı d i f d i .!"~"':,irbil!:~.ı!:'-~ u!:: lhmıdır. . 
rınden mavi Te saman rengi zari. Fakültesi De~lıgına, .. ~ ga· lupda kralın dil ot:,.aııeüne hücum • - Şartnameler 200 er kuruşa Antı:ara ve Haydarpaşa veznelet'i 
lar içerisinde, hükfmıet aleyhine zetelerin yazı ışlerı müdürlüklerı- dd- li'jmekle beraber Bulgar milletinin ya- sa.tılmak1:adır • (1327) 
teşvik ve tahrik, Türklüğü ve hü- İıe, Etıbbıı Odasına" TrM>zon, Ma- F ransanın tere u~ baııcılann Bulpr lopralüannı iUal 
k.Umetin manevi §alısiyetini talı- rusa, Edirne ve Eslı:işehır hastane- d .. k d b • etmesine muhali:! olduğu ve dıprıdaa * 
kir der mealde mektuplar "ÖD· leri başdoktorluklamıa, Peyami l Une 8fŞI t e l f yapılacak blr luJ'llıe boyun etmeden Muhammen bedeli (tı'Jlt) 1!ra olan malıtıtllt ııftlJ ve eb'aıta :z540 

1 

e. . "' aalı!pl ind evvel Bulganslanm haJ]l ve lıllrp DllD- 1curu pil (5. 3. 1941) Çarpmba ll!nll - (11) on birde HaydvP"~~ dermiştir. Son defa, 2 Eylül 940 Safaya, Tan gazetesi er en Tokyo 2'I (A.A.) - Dome! ajansı • takası hariclnde kalıpyıııı temin iGlD binası dah!llndekl Jroın.lsycın tarafından acık .ıaıııtıne uaulile .. tııı ...,.... 
günü, Fındıklıda tütün deposu cl· M. Zekeriya Sertele ve Sabih• nın, reımıl mahfillerden aldığı 1.ııtiba- hükömet tarafından bel" türlü vasıta -
varında bir posta kutusuna iki Zekeriya Sertele gönderclığı ı.es- hara 18tiııaden ileri sürdüğü lahıninlere lara teııebbila ~ Jlizumu bildlril· tırBu itle ııırmeıı: ı.te,.eolerln (129) lira (45) Jnlrulluk muvakkat ı::: 
mektup attığı sırada bu posta Jnı.. bit edilmiştir. Bu harekete uyan )töre, Japonyanm Hin~ıruy~ ve Tal· mel<tedir. ve kanunun U7ln ettiği v..ıa!kle blrllkle eıunıme ııünll -- ]<ııdl1" 

' • . . 7"Dda levdi etti&! tekllfler, ıı.ihal. teh - Bulpriltaıım ifıaı. 1D8DI olması için nra u JAzundı 
tusunu tarassut eden bır eıvil me- Türk Ceza Kanununun tl9, 00, lifieri teşkil eylemektedir. Filhakika, fllphesiz vakit ,eçm;,ur . .Almanlar. her 7ona nı caa arı r . ltoaııt, tıJmülıldlt 
mur tarafından yakalanmış, me- 142, 1!58 ve 159 uncu maddelerine bu teklltler, Tayland ve Fnınsan.ın, türlü mukavem•le mllni olacak tarzda Bu lfe alt ııartnameJcr oadaıı ~ olarak . daiı cıı~1 
mur hüviyetini sorduğu zaman he- göre eezalandırılma8ı istemnelde- cevaplarım bu a;rın ııonwıdan nvel 

1
memlekel dahilinde 7erle1m.iflenlir. Al * , 

yecana kapılarak sabık İktısat Ve- dir. blldirnıeleri Jı:ııt'I ıartı al- ı.vcıı maıı,yanm Bul&ariıılaru yeni nimma sok ~ · 
kili S B ıı . "l ld"'"'~ • ~. mak lçiıı talepde bulumıcağı zamanı Muhammen bedeU 4400 Dra olan 200,000 ~ KAtıdlıane ciD!i 

ırn e ıo,. u o .... ~.u ıKJY· Bu kararname okunduktan sonra JJU'ONY A İCAP EDBN lehlr etmek makııad1le BuJııaruıtan Al- la açık eksiltme usulile oatın almacalı: tır. ı • 
lemi§, memur kendisln.I Bostanba- Müddeiumumi Turgut: T&DııiıtLElll AlJIDI mmı;yqa dıJ siJ'-tı lt.llıarile tavizler· Münakasa 13.ll.941 Perşembe COnü saat 11 de l!lbt1!edde 9 ~ ırl-' '' 
şı lı:aralı:.oluna davet etmi§, karako- _ Suç Ammenin emniyet ve se- ~ 27 (A.A.) - Si;ram iki ru: : de bulunmuş'ur. Bu ıııvı.ıu ı .. Pmdi da A. E. Komiqonu iarafmduı 7apı!acaktır. JıO 
la gelirken, o civarda ve ikamet J.ametin ta )}(ık ed ahiyette dlçtıı; anısındaki lht!Wı bıılllçın J BuJcar .ı~tını felce uirı»makladu. isteklllerin ayni cıın ~ .Aatle Juınuııl vesaik tt 330 lira '8mlııalla 

ld Em k art e 
8 

er m 11911J'a ıaratmdan 7apı!aıı t..kliti lıahiı ALMAN ORDUSU BULGA- yona gelmeleri lizımdır. ıJ. etm~kte O • uğu . e ap ~maru- suçlardan olduğu için m~e~~ """"""' eden Domei ajansı di,yor ld: RİSTANA GİRERSE Şartnameler parasız olarak bmllJ'cındaıı verilmektedir. (...; 

na gırmek ıslemlf, memur, gıtmek- nin hafi olarak devamını iBterını. JaJ;r011J>a bu teklifi yaparken, tarlhl Lo dra, 27 (A.A.) _ Daily Te-1ı•----------------------~1 
ten imtina ederse cebır kullana- Demiştir. Sırrı Bellioğlu da bwıa esaıı1anı 111ıınaı •ttlli ve büarat 1ekW n . . eli lomatik 1 • , r 
~~=::.m:~=:ned-=~:: ce:ı;.;::::enhı gizli değil, ale- ~;.~=~;dır~: ~':iri ~=~alor:~ dp B lgar stanbul Vakıflar DirektörlüğU 1 anıa~· 
tanbaşı karakoluna götürülmüş ve ni olmasım iııterim. Halk, vatan w :rı. b1r vaziyet almakta teR<ldüt et- NT1:1°anmdusuşım ehri-:Jısın a u Al-

ad hü · ı· tesb · t -'"- · t " tuıı azı or n geçer ve k or a Vlye ı ı ..,...,.nış ır. milletin nAnü nimetile perverıle 111ekte ve baWl Japon -.ıssu un . . . 1,1 ki Kıymeti Pey a çan 
Keyfiyetten Emniyet Müdürlüğü o'-- ve en müh'- mevkilerde lr· aldııı Jı:ıılmııııında mentaatı olan bazı 1 manlann ılerlemesı d: 1n gil~ enel L. K. L. K. 
haberdar edilmiş, mevzuubahis ""' , - . .. devletlere lemQ'ül ııöstermel<tedir. Fa farkım olursa Sofya g. ız • _ _ _ _ , 

t k tusu açılarak atılan ek tika eden bır nankörun nasıl h.- lı:ai Ja:poııpnm buı:ıa CÖZ!erinl kapa· ç.isi Bulgaristaııı terkedecektır. Bu 97 50 '1 50 Çarpyııı:eııırdeliazır eJbisecller iiOlrağiii(IA o~ 
pos a u bun! dan .rn: . · sap ver<liğini görsün ve eğer _be- ınaj.a hic ıılJ'etl yoktur. Ve ııark1 As .· takdirde Bulgaristan düşman işgali 
~J'::Z='fırm ~i !:ı': nim suçum varsa beni recmet.sın-.. ~~ lh:!'~.v~~ :=~: altına girmiş bir toprak olarak ilan 

140 80 10 60 
~ocad'~:!': ::aı:=~sinde iftariye~ 

rahmana gönderildiği ve mektup- Burulan sonra, Müddeiumuml !eri almağa ha=dır. edilecek ve derhal bazı diplomatik ğında 2 No. Ju üzerinde tuğla ankaz bU1';.J 
ların muhtevalarının da, yine ev- 'ı Turgut da, Kanunu Ce:ıada •re. FRANSIZ BiNDictNisiND~ Jll. • ve askeri tedbirler alınacaktı.r . . Bul 20,42 metre m urabbaındaki arsanın tamıııııı '.'; 
velce muhtelif yerlere gönderilen cim.. cliye bir madde ve müeyyede PONLAB TABLIYE EDİLİY)?1:,., • garistan ve Romanyada da g~ttilı.~e aııeı>: 
mektuplar mahiyetinde otdugu' ..,.,_ bulunmadığına işaret ettikten son- Tokyo 27 <.~>da- (~et:'e1ı~den artan bir merakla bu tedbırlerııı 791 02 59 50 Koca Mustafa Paşada Cambaziye mah J 

6~ k • t tt' ""' meı aıansı, •~- 1187 hi t• · 1 bil ği sorul Mlşeli Meşçit yeni Abdullahdede sokağınd~1~ rülmüştür. Evinde yapılan arama- ra, anunı mevzua ın emre ı..,. şe- almıı; olduğu mal(imata atfen Japon ma ye ının ne 0 a ece - 2 yeni 2<J No. ı u beş odalı hanenin tamaJJll • 
da, sobada, yalularak kül haline kilde muhakemenin .glıli. olarak hük\ımeUnin Fransız Hindiçin.iıündo maktadır. . t)e, 

1 
gelm;• bir""k kağıtlar görülmu.ş·· devamı hususundaki ısteğinde ıs- mukim Japonların derhal tahliyesı ı · ANTONESCO HİTLER! TAKLIT Yukanda yı121lı emlak satılmaak üzere on beş gün müdde (l ,, 

..., r ' ttiğini" ·· le · ti çin Hanoi'deki Japon konsolosuna ta- EDİYOR arttırmaya çıkarılını§tır. İhalesi 17/3/941 Pazartesi günü S88~1 · gönderilen mektupların yazıldıg" · rar e soy mış r . . · ld ... b"~'-ektedir · 
· - limal vermııı 0 

U5 vnu ~·" · Lo ~- 27 (AA) R t 'an. d · dil • · d · t klil · Ç belit t İsta bul V daktilo maklııesile baı.ı vesaik de Mahkeme, muhakemenin gizli o- Böyle bir emir vcrilmi§ olmasının l n"".'a, . . . - _eu er aı . e ıcra e ecegın en ıs e erın . em r aş a n )l' 
bulunmuştur. Sırrı Bellioğ·Junun )arak devamını kararlaştırmış, sa- sebebi, Siyam u., ~indiçini arasmdaki sırun dilomatik mu~~rrırı yazıyor. Başmüdürlüğü Mahlul€ıt Kaleminemüracaatlan, _J!;; 
üzerinde bulunan bir liste ve muh- !on tahliye edilerek muhakemeye sulh konferansı netıcelerinln gayn mu- Romanya .Başvekili O:~eral An· -
telif yerleden yapılan tahkikatla hafi celsede devam olunmuştur. ayyen olmasıdır. tonesco yenıden Hıtler'ı örnek al~ Beyoğlu Kaymakam ve B. Ş. Mildiir1~iindeıı: . 

_ - mıştır. General Antonesco, kendi Tarlabaşı Keresteci so. 16 No. lu bina harap olduğundan .,e • 

S d .. . . Aki. ·sıer siyasetini Rumen milletinin tasvip • amatya a tüyler UTpertlCJ edip etmediğini anlamak için Ple- hlbi de meçhul bulunduğundan mahzurun dairece kaldınlnıasıfıll, 
(Baş tarafı 1 ind sayfada l bisite müracaat ediyor. 48 saat müddetli ihtarname makamına kaim olmak üzere jJ 

feci bir C illa yet işlendi öyle bir ~srar perdesi ile ırtmekte· Bu, Hitler'in iktidarı'ilk ele aldı·' hınur. (1542) / 
dir ki bu esran ancak hadiseler kal- ğı zamanlarda ve Avus-turyayı iL f İ d 

Saınatyada evvelki gece feci bir ta ile vücudünden ayn.lm.ış olarak dırabilecektil'. haktan sonra çok hoşuna giden bir stanbul Beşinci cra Memurluğun an: 
cinayet işlenmiş, genç bir bahçı- bulunmn•tur. Yapılan muayenede, Bazı müşahitlere göre, An.karaya usüldü. ) 

11
u,,,. 

..,, İpotek cihetinden paraya çevrlbneslne karar verilen ve (2280 ~, 
van b!l§ı cesedinden ayrılarak öl- kafasının cesedinden balta He ay- kadar gitmek niyeti, daha Londra'· Plebisiti tertib edenlerin karşıla- kanun hükmüne tevfikan mma.mına (4000) lira kıymet takdir edlJıTI Ol 
dürülm~ olarak bulunmuştur. Hiı- nldığı anlaşılm~tır. Cesedi mua- dan hareket ederken Eden'in zilı· şacakları güçlüklerden biri de hal- Beyoğlunda Hüseylnağa mahallesinde Nane sokağında eski 0) yenl (I 
dise şudur: Samatyada Kocamus- yene eden Adliye doktoru Hikmet ninde mevcuttu. Dığer bazılanna kın yüzde yüzünün değişiklik aley- maralı kArgfr bir bap hanenin tamemmın evsafı aşağıda ;:yazılıdır. tP ı 1 
tatapaşada Sümbülefendi camii ya- Tümer, defnine ruhsat vermiştir. göre, bu husustaki karar, an.c. ak .. Ge- binde bulurunamı• olduğunu isbat Hududu: Tapu ve Kadastro teııblt!ne göre (349) ada (5) panel ıe~ .. ~ 

il ı Y numaralı ve ııJm•len (20) nwnaralı ev Garlıeı> (6) nuınaralı ev, cerıu..-y nındak.i bostanda çalışan Talat a- Hadısenin tahkikatına Müddeiu- neral Wavel! e yapı an goruşme- edebilme.lr.lir. Rwnenlerin yüzde ile çevrili (
6

S) metre muıablıaı .ınlktarındadır. Bhıanuı bedell duvarıot' 
dında bir genç vardır. Bu genç ga- mu mi muavinlerinden Fethi Sezai !erden ııonra alınmıştır. Diğer bazı· seksen veya 90'mnın müttefikleri gir dahil! kısmı ahşaptır. . ,l 
yet mazbutlur. Her alı§am saat el koymuştur. Zab;ta ve .Adliye !arına göre ise, bu ziyaret umumi !sevdiğine ve müstevli Alınanlara Bodrum kalı: Zemini loprak üç 11ıı. cıdunhıı. •• kömllrllllıı. ııır 
20 de evine gelmektedir. Evvelki tahkikata ehemmiyetle devam et- Balkan vaziyetinden gayri mucıb karşı kin beslediğlıre şüphe yoksa vardır. .~ 
geee vakit ·bir hayli geciktiği hal- mektedir. Cinayetin şiddetli bir in· hiçbir sebep olmaksızın, son daki· da Romanyada yapılacak Plebisit Zemin kalı: Solı:aklan merdivenle cskı!an demir Jı:ııpıd:m zenıhıl "'!.• 
de eve gelmemesi ailesinin nazarı tikam J:ılssile işlendiği kuvvetle kada dfuiünülınüştür. her halde bunun tamam.ile aksini döşeli antreye girilir solda bir oda. Tam teaitath mutfak ve a7dıl'ıı;J' 

kılll- bir kapı, bodruma inilen merdiven baıımda alaturka bir )>eli dikkatini celbetmif, endişeye dü- tahmin olunmaktadır. B~ ipuçla- Her ne olursa olsun, malılmatın gösterecektir. Plebisit gizli rey ile Mutfakta sarnıcın bilezikli lı:aı>altı mevcuttur. , , 
şü~üştür. Biraz sonra bekç.i va- n v.e. emare~er de elde edilmiştir. gayri sarih bul_uııınası~.a rağmen, yapılacak fakat her rey kullanacak ~ küçük bir anlıktır: Birinci ı.ata çıblaıı merdiven bOll"d 
sıiasile karakola haber verilmış, Katilin bugün olmazsa yarın ya- öyle sanılıyor ki Eeden ın seyaha· adam Ü2erinde sıkı bir kontrol ya- . beUI mermer musluk taııı vardır. f 

Abidin DA VER Ta.IAiın aranmasına bB.§lanmış, ni- kalaııacağı kuvvetle ümit edilmek- tının hadiselerin seyri üzerinde bü· pılacak ve eğer Alman usulü tat- Birine! katı: Bir sofa tıı.erine 1lı:l oda ve dolap, penc:erele.-de dotıxıit 
hayet, çab~ bahçede, kafası bal-1 tedir. yük bir tesiri olacaktır. bik olunursa her intibah odasında ınaldık vardır. _ -··"'' Ed . ziyareti - Londra, 27 (A.A.) - Tiınes ga- gizli bir insanın hakikaten cür'etli İk.iru:l kalı: Blrlncl lı:atm ~dır. sokak cepJıeslııln falınlı ............ . 

emn Reisicumhurumuz 1 lngilizler zetesiniıı diplomatik muhabiri ya· ıolınası Uzımdır. ~~~m:.~ ko=:1~1!..':~~ arkada olmak~ l)İ. 
(Bq tarafı 1 imi sayfada> d.. Ed ni kab 1 zıyor: BULGARİSTANDA VESİKA dadan ibarettir. , 

bstçtlarm vücudünden 'ff hunla- un e u E •t d K 1 •t Eden'le General Sir Jclın Dill USULÜ GENİŞLİYOR Dördüncü Jı:ııtı: Bir BOb. tl2erbıde !ld oda ... - açıl" lansadır. ,..1.,, 
nn (İntelligence Servlce)e merbut buyurdular n re e e emı Türk hükfunet ve Gen~u~~!1 Sofy 27 (A.A.) _ Tass· valan kısmen döltillmtlştllr. Binanın ön cepheolndeld ortada btrın•,.,;..ı: 

1 ah d ile birlikte bu mm takaya aıt bütün a, · ikinci kalı arasmda plıııiş vardır. Elektrik, lerlr.oıı, bava eıw ıe.;saıı ,,
4 

• 
olma anndan tam bugünlerde b - (Baf tarafı 1 iDei sayfada) ve N af kayı a ııevkulceyş meselelerini tetkik.. Utro gazetesi, yünlü ~addeler, ise de cereyan 7olttur. Umum sabası (65) metre muıabbaı olu» bUO"' 1 

ııed.ilmesi 'ff tevkifata baıianm.ası teati edilrn:.iştir. , Görüşmeler h~- deceklerdir. Almanlan karşılamak giyecek ve ay.~bı muba~aaııı metre murabbaı llJ'dmlık cer! kalanı binadır. 
1
, 

ıırl tesadüf olmaaı çek uzak biria- kında bugun bır tebliğ neşredil-ı • 1 t t • 1 i in Türklerin Bulgaristan içinde içın vesika usulunün 60 şelıır ve Ga:yrimenlrulüıı tamamına (4000) 11r., kıymet takdir edilnılftlr. fft0
1
/ 

lwn intıbalda.rdır. meai v_e hıg~ HaricEdiye N,. azın_;58· l Ş g a e 1 er !keri bir hareket yapmal_arına ih- ka_ sa.baya daha teşmil edildiğini işbu gayrimenkul arttırma ıartnamesi 5/3/iMl tarihinden ltıbareıı i 
bkbalıar artık T&klann•ıtır m.isafınmız M. en ın Türk bild ektedr numara ile İstanbul beşinci icra dairesinin mU8,'1'1'en numarasında b• l

1 .....- · yın .. . . . Hartum, 27 (A.A.) - Eritre'de- timal olmadığı çoktanberı belli ol- ınn • göerbilmesi l!lin açıktır. İllında yazılı olaııludar fazla malfunat am,ı~~ .. r 
Mart ayına girmek üzereyiz. Her ve ecnebi ın:atbuat mumessillerıru ki hıgiliz kuvvetleri Keren'ln elli muştur. Türk ordusunutı büyük Keza ayni gazeteye nazaran, hü- )'elller ~bu @rlnamey• ve H0/6212 ıloqa ııumarasile memurt:,.eun~I, 
tarafta mülikatlar, mükalemeler, kabul etmesı kuvvetle muhtemel· . .' . bir kıymeti vardır. Fakat sevkul- Jdimet bil'\'(lk memurların silah racaat etmelidir. 
t Ü le _ _.mıştır Herk- bir dır· kilometre kadar ıunalinde bulu- . . . . -" , ı eşenn ç r ... ' • ~· - · . . K 1 it'" d .. uka ceyş ve teçhizat meselelerı bakı- altına alınması üzerıne devlet daı- 2 - Arttırmaya 1it1raJı: lç!ıı J'Ukarıda 7112:ıh ~etin ,.UZde J'""' t' 
diseleriD hızlımacajpm havada his- Sayın ~lsafirimi2 Eden evvelki ~an e em ı ~n :" veıne- ınmdan şimal hududunda bir ileri relerinde mesai saatinin uzatılma- ıılsbetinde pey akçesi Vf!J• milli bir bıınJı:ıınm tmıiııal mektubunu tevdl 
ııed.iyor. Daha diln Mussollni - geee verilen &uvarede bir aralık üne. maruz kalma an ışgal e~ hareketine teşebbil3 edilmektense ısı. için bu dairelere salahiyet veren celttfr. (Madde 124'· ~ 
Franccı, Petaln • Franco konuş- Yugoslav Elçisile bir görüşmede lerdir. Jı.ô.disleri beklemek sıırelile müt- bir karar ittihaz e•~•·ür. 3 - İpotek sahibi alacaklılarla diğer alik.adarlanıı "" irtifalı: ~ J 

bulunm d" d Am ikan K b " t--"'· kolu da K 1 u~ hiplerinin gııyriınenkul üzerindeld haklarını msust:,.le faiz ve mas'af~~ıl"1 maları oldu. Buır;ün Eden'in Mısıı uş ve un e er . ve eza ır ""i>..,.. e e- tefiklerin davasına daha iyi hizmet olan lddlalarım !~bu ilAn tarihinden itibaren 15 gün içinde evrakı "'.~;. I" 
Ye Türkiye battiı Yunanistan ziya- Yunan Büyük Elçilerini kabul et- mlt'in 00 kilometre kadar şimalin- edil eı>< anlaşılmaktadır. Türkle- • • ...... .,_, __ bil .. '-elerl ı ed aksi hald bal<"" 

. . de k .. Nafk ' iş al ...,,.,.... ec ıs• Şehır Tıyatro•u ri71e birlikte menı~.,,e....._ ~•" cap er, e ıP· 
retleri var. Yuııoslav ricali dün mıştır. ~ ayı g. e~-· , rin emniyetleriıti korumak ve müt 11 ııici.Jll ile sablt olmadıkça oabıl bedelinin pa71afmasından hariç ıı:aı~ 'ı 
Bavyera'da !eliler. l"ann Peıteye BAŞVEKİLİMİZİN ZİYAFETi İngill.ı kuvvetlerı Kel~t in tefiklerine karşı taahhütlerini ifa Tepebqmda 4 - Gösterilen ııünde arttmnaya letlrak edenlor arttır:na prinaJll J 
gidecelı:lerdir. Uzak Şarkta Japon- Ankara, 27 (A.A.) _ Şehrimiz.. zat~~:~:ınK so~a 9dŞğruuba~ ışldgal etmek lçin başka vasıtaları da var· ı. d kumllli ve lUzwnlu maJ(imalı aJmıı ve bunlan tamamen kabul eb1Jlt I 
ya • ingiltere miinasebetleri Ame- d bul akt lan büyük" B "t e •rıuen erene o şuna en dır. Dramınnın a itibar olunurlar. 1ı , 

"k lıl ki <! unm a 
0 

n aıı- il l · ba ladıkl kta 1 5 - GayrimeJılrul 21/3/941 tarllıine tesadüf edeıı Cuma ıtJııil. •~•:... f'J ı rı 8 
ann ne muvazi olarak ger- ya hariciye nazın Anthony Eden K er ~::n i ~bar a~On~ 0 an İ . d !8 l1lhM ClJJIA. 18 ya kadar İstanbul beşinci icra merı:ıurluğunda üç defa bağırıldı!<....- I 

cinlqmiJür. Artık bu oyun çok ile İmparatorluk Genelkurmay bar arera tı en ometre ZAY. -Ş lb918_ senesı.nalde" Çatalca .ıt.amı """' 20,30 t1a ra en çok antırana ihale edilir. şu Pdıır ld arfumıa bedeli g ., , 
açıktır. Kıt'a Avrapıuımtb ahval kanı General Sir John Dili şeretıne mesafe lkat'etnı.i§ bulwı.ınalı:tadır- Askerlik u esınden . ıgım ter- MEŞ'ALELER iç.in 1a1ımiD edilmlı olan kıom*lıı en u )"llzde 1etm1J beş!ni buiJJıalt il'-, 
karışmca JaponyllDlll .sesi yübel- b gün B ekil Refik Saydam tar lar. his ııezkeremi zayi ettim. Yenisini • ıı, lsle1enin aıacatma rUı;hanı oJaıı dlier ıılacnk1ı!ar o pyr1menkul sı1' ~ 
:mektedir. Bütün dünya daralmış- fıu d Anaşvk Pal t b ""'le ~ Eritre ve Hab-istan'm dl"- alacağımdan eski tezkerenin hiç bir Komedı' kısmında ıniı:ı. edilmif ise hu IW'tltle ı11ç1ıam oıaıı alacııkWarın mecmuundan 1 ~ 
tır Lo .,_ Beri' T ky v· h n an ara asa ır Og zı -. "~' h"'·-'" .. _,_ ..-."'"'il' ed . mal< ve burulan b3*a paraJ'a cevlnne ve paylııştırma masrafl~aJ"llll ~. • nuı-•, lD, O o, lC y, ai ti' ...;1-;.+'• cephelerinde kayda değer J..w.hir Ü...WU &4ouı1aw,11uu an erını. l • 
Ro V · _.A Maılrit, s f Y e ve.~........ ~ A 1 B hor RoL~ H etmek ııarttır. Şayet bl!Jle bir b9del teltlif edilmezBe en çol< 1l'.J 

ma, qın .. -n, 
0 ya, §ey olmamıştır vram o(j u 0 ""° ti 1-* CW ......, .n .. ahlltidü baki kalmak üzere arttırma 1111 sün daha temdit edilerek 3113tı:#'r 

Ankara, Atina, Belgrat, Moskova EDEN KIBRISA UÔRADI . Silivri 315 doğumlu KiRALIK ODALAR r1lılne -dllf eden Pa2'lrtesi CUnll - H elen ıt ya kadar istaııb"' ~ I 
bep ayııi eereyanlard.ıuı müteeııoi.ı: Lefk:oşa, 27 (A.A.) - Reutew: K · icra memurluğunda art\ınna bedeli .. ııı ı.te,eniıı aıacaıma rüçball' ~'.J 
olmakta, bu kümenin herhanp bir Bugün öğrenildiğine göre, Eden, o 1 o n y a Kuleli Askeri Lisesi Müdürlüğünden : lacakhlarııı mecmuundan f.ılzla olmak ve bundan başka 1)3.nlya çc ıe"~ 
lloktasın.a dokuııubıı ber taraftan Türkiyeye giderken K.ıbrıs'a losa ~lqlınna masnı!lanııı t«avm etıneıı: ve (2280) numaralı kanuı>" f~ · 

b. · tt b l (Ba~ tuab ı inei aa-4-da) Kuleli Askeri Lloesine cinnete laf.ekli olup da tapalarda tubelel'e, İstan • tekll1 olunan. bedel muhammen kıymetin 7llzde yetmı, be;ini tutııı . ..-..1• t'ı• · Çlll8ll"alı:lar çalmaktadır. ır zıyare e U Unmll§tur. Y J.. bulda da doğruca mektebe mflnıcaat etmiş olanlardaıı lllllıflannda dllneklill edilir BC!Jl faala b' ıJon ,,...- of" 

Hii--"n Şülmi llABAN Boulogne'da ve Fl""'"71 ""e'de 01-·-an, bütün .,;-e §'1rtlarını balz bulınıaıı ve a:rnı ıarnanda air!f evrakı- en çolt arttıraııa ihale · e ır bedelle alıo ç azsa fil'' 
_

1 
_ --..- ~,...,. -··· pı!maz ve mak(ir Pııuna Wv1lkan oaı:ı, &eri bırakılaralı: iıol'f bet f 

- 18tanbııl DöTdüncü İCTO Menwı-. doklar mıntalı.asında yang:uılar çık.. ru tekemmW ettirmiş olan ilteklilerin lıntibaıılan J'&pılmak üzere 7/Mart/9U olun~. ,p,"'; 

R O M A D A !uğun.dan: 940/2083 mıştır. . . Cuma C(inü saat 9 da Kuleli Lisesinde bulunmaları ve bu larlhle mekteple 8 _ Gayrimenllul kendisine ihale ohıııan kimse derlr.ıl veya yerli;;:...! J 
İn bulunmıyanlarm hak!annı ka7bedecekleri ilAn olunur. (1U3) Jet içinde panıyı ,,erm.,.... ihale karan fesholunarak kend.isindeı> ol~./ 

Paraya çevrilmesine karar veri· Londra 
27 

(A.A.) - giliz tay- - ,;ikseJı: teltlifle bulunan k:lm. ise arzeımı1 olduğu bedelle abnaila ~. V • 
~Baş tarafı 1 .inci sayfada) len halı, aynalı gardrop vesaır. · bu· ıyarelerı, dün giil_'.egündüz _Pas • d~- lstanbul lki111Ci Ticm"et Mahkemerifıdenı ona, razı olmaz veya bulunmazsa hemen yedi gün müddetle ıırıtır"':O ~ 

Her iki cıhetten ihracatın tazla!aştını- na mümasil hane llljyasırun birinci Calaıs ve Manş uzerınde ikinci bır nlıp en çok arttıraııa ihale edilir. İki ihale arasındaki fark ve g~ ~ı 
~= v:ai:~::.:omi=~=~ açık arttırması 4/3/941 Salı günü 'sefer yaparak hava işleri nazırının İtalyadan gelmiş olan ve alıcı ile satıcı arasında çıkan llıtııli do. ıer için yüzde l:ıejten hesap olunacak faiz ve diğer zaradar ayrıca ıs3l- ' 
dıman ve hacminin harpten müteessir saat 9,30 da Beyoğlunda Tepeba· İngiliz tayyarelerinin bundan böy· layısile evvelce üzerine tedbir vazedilen gfuıırilksiiz kıymeti llç bin hacet ka1maksızm ı:nemuriyetimlzce aht:Jdan tahsil olunur. (:Madde t""' J 

b '-- · 1 · mah tar! Ti t K 7 - Alıcı arttırma bedeli haricinde olarak yalmz tapu ftrd ~b.v".', ı olmadığını blr kero daha l.ı;bat etmek - şında Meşrutiyet caddesinde 127 le kılıçlarını Nazi etine ve kanına liradan J aret raıu şışe enne sus man ann care anunu- . liıı.I .., "'~ .• ıı v 
ledir · 712 · dd · ·· k artt il tılm ,..___ oenellk nkıf ıııvı.ıı bede · ve ihale karar pullarını verme,.. ~ ı1 MÜ.teı-e1ı: işblrlltın . . sayılı apartımanın 2 sayılı dairesin· daha derin ve daha tahripkar bir nun cı ma esme gore ve açı ırma e sa asına ......-..... Müleralı:lm vergiler tenvirat .,. tımzlfat ve tellMin remninden mUt•~. ıı"'f 
ınilşterek hedefine var:ak ~:1 k-:ı":.. de yapıla<!ak ve kıymetlerinin yüz- surette saplıyacakları b-uretindeld verildiğinden 34 büyük balya içerisinde bulunan mezk\ir mantarların ledlye rusumu ve mOterakiıa vakıf ıcaresı almya alt olmayıp artW"~..11' 
m ve ııarts.ı.ı devam edilmesi ve >.arp de yetmiş beşini bulınadtğı takdir. vadini yerine getirmişlerdir. birinci arttırması 6.3.941 Perşembe saat 9 da ve Biirülen pey mu- !inden tenzil olunur. İııbu gayrimenkul gösterilen tarihte İstanbul. bdl';rt"' 
esıı~sıru:ı~. harp bakımından •bemml : de ikinci açık arttırmasının 6/3/941 İngiliz pilotlanndan biri, vaziye • hammen kıymetin yüzde yetmiş beşini bulmadığı takdirde ikinci ra memurlulu odasında iJıbu ilAnda Cöoter!leıı arttırma ...,tnaınesı ./ 
;relli butün eşya teslimatmın lıcaret bı· Perşembe günü avni mahal ve sa· ıti ti h"i'- tm· .... H arttırması 10.3.941 Pazartesi saat 9 da yapılacağından tal! .. olanların satılacağı llAn olunur. < 3ı95 > ~ JAnçosu ve kliring va1 ·_. ... tinden ıntıs _ . .. · . ŞU sure e u w;;~ ~ ışı.u: . ava, ,.. ..,,..,,.-
taldl olarak yapılması w:er.inde muı. • . atınde yııpılacaiJ ilan olunur.. tayyarelerle dolu idi. Hepso de in· yazılı gün ve saatlerde mantarların bıılunduğu Sirkeci gllmriilı: an- Sahibi: E. 1 Z Z E T, Neşriyat Direklllrü: Cevdet Kar• 
·Qı& lı:•lmılmıJtır. ' (31~1) (ilizdi. barına gebneleri iliıı oluRu.r.. (]Mil) BHddığı yer: oıSoa Telcraf• Jıfatbaau 


