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1' ·Türk-Alman muahedesi 
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Yalnız harbe karşıdır 
. 

Eski silah arkadaşı iki millet arasın
daki dostluğu teyid etmek için im
zalanan bu muahedeyi yanhş tefsir 
etmek manasızdır. Bu paktın hedefi 
Türkiye ile Almanya arasındaki 
anlaşamamazhğı kaldırıp Türk 
sulhünü ve Yakınşark sulhünü 
muhafaza etmektir • ~ 

"·· .. · .. Yazan:~-................. ,,..,, ---------" Mılll Şefin dl~ıe memleloeti 
idarede ıöslerdi/ii kiya!!d ve basireti 
"tarilain takdirle anacağı Başvekilimiz 

na. RF.FİK AA YDAM 

T iirki)e lle Alınan}a ara 
sında te) it edilen eski 
dostluk bütiin diinyado 

biı) ük alaka ile kar. ılandı. Bu aliı 
ka pek tabiidir; ~iinkü, Tiirkiyr 
Cümhuriyeti, bugün devletler mu 
vo1.ent. .... indt.•, ıuühiın bir rol oynı· 

yan ku\ \etli bir dcYlt't olduğu gi 
bi \aıİ\eti itibnrilc Yakın Şark 
'ulhuni.in tenıel direğidir. Bu iti· 
barla 1 iırki,·t·nin hrrhangi lıir . İ· 
yn i hareketi clhclte en büyük ala· 
ka ile kanılanar:ıktır. Fakat Tiirl,. 
Altnan do!>.lhık paktına, hitiın ak
lımızdan dalıi g<·~mi~ en nıiinal;ır 
atft'tlildi~ini g(irli~·oru7, 

Rn do,tluğu, 'fiirkİJenin İngilte
re ittifakından aJrıhp )lilınre il
fihakı gibi telakki edenler ,·ar; bu 
paktın Sovyetlt>r Birligine kar!;ı• 

olduğu zehabına kapılanlar var. 
llerkl"s i~f~diği gibi tef!-.ire n\Ü(('

mayildir, ve tahü lıunıla >ı•rbest

Abidin Daver 
La!amıııtır. Bugün bizim bildiğ}mae 
göre, Almanya ile So.l·)·etler Bir
liği hala, bıı paktın &aınimi rabıta
Jarile birbirlerine bai(lıdırlar. Da
ha birkaç glin enel Tass ajansı. 
iki dede! arasındaki ih!ilaf haber
lerini iddetle tel.zi1J etmiş, yalnl7 
So,·y<'f Rtl'.;~·anın dt.·~il. Alınan~·a~ 

nın da aradaki ad~ıni teea' iİ7 \'C 

do..,tluk poıktına tanıaıni1c- ı,.adtk \IC 

ria~·etkfır olduklarını ,(;)·lt>nıi .... çı .. 
karılan ~a~ ia ,.r riva~·ctleri kafi~ 
,.l'tle Ct•kzip rtnıi.~ti. BO:\ le ohnaı-;a 
dahi Türki,-enin Alnıanya ile in1-
zaladıj::ı bir do~tluk ,-e adetni tt
caYiiz ınualıed('sinden So\·)"·et Rus. 
ya ale) hine ınüna ~ıkarılırsa bu. 
hukikaten prk ti) durma lıir miin5 
olur. 

Bu nıiihİln noktaları kaydettik
ten sonra, AlıııanJada, Türk dosl
Ju~una ,·erilt•n biiyiik k1ymet \."<.' 

(De\ aını 3 tincii sayfada) 

Türkiye 

Anka r a. vakıalara 
dayanan realist bir si
yası::t takip etmiştir,, 

-----o--

Bütün Alman 

fir de. Fakat, dostluk paktını im- ----------
•alı~ an tam nardan biri olan Tür-

gazf!teleri 
Milli Şef ve mem
leketimiz hakkın 
da dostane neşri
yata devamediyor Komşulardan 

--

S ov yet 
Alman 

müzakereleri 
- Times'e göre 

3 ihtimal var: 

1 - Moskova - Ber
lin ittifakı. 

2 - İaşe darlığı pa
hasına Alman
lara fazla mal-

Mühim miktarda 
Alman kıt'aları 

getjriliyor 
Londra 21 (A.A.) - Tımes gaze-

teoı, Alman - S<>vyet münasebetini 

•tahlil edrn bır yazısında hülasaten 

1 

diyor iti: 

1 

• B!r ittifak muahedesi imza o • 
(De~amı 3 üneü sayfada) 

SUl'iyedeki V~i kıt'alarma 
kumanda eden General Denb 

Suriye' de 
Müttefikler 
Şam'ı işgal etti 

in gil iz tayyareleri 
şiddetli bombar
dtmanlar yapıyor 

Fransa, İngiltereye 
bir nota daha verdi 
Londra 21 (A.A.) - Şamm müt-

t.eiikloer tarafından işgal edildiği 
:resmen bildirılınekte9lı. 

,, _________ ""'!!!! __________ '\ Beyrut 21 (A.A.) - Ofi: Bu u-
pm cephelerden gel.en ııon haber. 

Yeni karar 1 ar ı ~ı:!~~~:::ın ::cı=:ı 
' ilan akmasına mini olmalr. üure, kiJ·e, bu paktı ne ~u, ne de bn de,._ 

Jete karşı inızalanıı~tır; bu dfütluk 
muahedesi yalnı7. 'e n1ünha~ıran 
harbe kar}ı imza edilmi tir. Hedef~ 
Türkiye ile Almanya arasında, bü
tün Yakın Şarkı ateşe sfüiikliye· 
bilecek olan anlaşamamazlıkları or
fadan kaldırıp iki devlet arasında
ki eski dostluğu teJ it etmektir. 
Tiirkiye, Alınanyadan gördüğii bü
yük miizalıeretle bunu temin et
miş ve ı:eçen Biiyiik Harpteki si
lah arkadaşı olan milletle daha 3 a
kından \'e daha sıkı dost olmu tur. 

yeni akisleri 

Bulgarlar için 
mühim cihet 

Berlın 21 (AA.) - A lmsn ga -
zetcleri, Türk - Alman paktına bı
rinci sayfalarını tahsiste devam 
eykmekte ve Reisicümhur İsmet 
İnöni\ ile Hitler ve Sara~oğlu ile 

1 
Von Ribbentrop arasında teati e- l 
dilen telgrafları ve Türkiye Reisi· 
cümhunınun gönderdiği hususi 

Mobilyalı apartman ve ev 
ihtikarının önüne geçildi 

Bütün memlekette kuru fasulye sa
tışlarına azami fiyat tayin edildi 

Fransu 'kıt';Jan Şa:ın §Clıriıı.i ler
ketmişler ve ~hir dışındaki yeni 
~\·zilerine çekilmişlerdir. Ir&k -
tan gelen ve Tüdmür umumi isti
kametinde ilerleyen bır düşman 
ınotörıü koluna, bava kuvveUeri • 
miz hücumlarda bulurunUf w bü
yük zayiat verdirmiştir. Bir tay -
yaremiz geri dönmemiştir. Diğer 
cephelerde kayda değer bır ~ 
yoktur. 

Tilrki}'enin, uzun ve şerefli tari
hinde dostlarına ihanet ettiği gö
riilmf'mişlir ki Almanya ile dostlu
ğunu teyit ederken müttefiki İngil. 
tereden ayrılıp onun harbettiği ta
rafa iltihak etsin. Almanya ile İn
giltere harp halindedirler; bu Tiir
kiyenin her iki biiyük devletle de 
barış içinde ve dostça yaşamasına 1 
asla mıİJı.İ değildir. Biıliin dünya. 
devlet!Ninin iki ordugfıha ayrılıp 
birbirlerile döviişmeleri mi lazım
dır? Artık, bu 1ihniyelin ortadan 
kalktığını ba•ka yeni dü1'ineeler 
hakim olduğunu göriiyoruz. 

Cenubuşarki Av
r u p ada sulhün 
teminat altına 
alınmış olması 

·Ak denizde Türk 
italyan menfaati 

Solya, 2ı (A.A) - Bulgar ıa
zetelt.•ri Ti.ırk - Alırıa11 dostluk 
ınuahedcsini <'n son sıya ı mu
zafferiyE"t ve cenubu şen kide ih
til8fların sonu olaı-:.ık karşılıyor

lar. 
Slovo gaı.etesi Bulgaristan için 

nüih.im olan 'l'ıirk - Alman mua
hed<'!-iinin cenubu şarki Avrupa
sında sulhiJ tE"ıttinat altına alması 
oldu&:unu kaydetmektedir. 

mPktup hakkındaki habcrlerı bü
yük puntolu b~,lıklar altında neş
retmektedir. 

Yabancı memleketlerden gelen 
intıbalara da geniş yer ayrılmış 
bulunmaktadır. Giornale d'İtalia.. 
nın dostane siyaset hakkındaki 1-
tal) an arzusunu bildiren ve şarki 

1 
Akdenizde Türk emniyetinin faz

' lalaşmış bulunduğunu tebarüz et
ı tiren yazısı, bilhassa nazarı dik • 
1 kati eelbdmcktedir. 

Völkischcr Beobaclıter gazetesi 
dıyor ki: 

Tür!< - Alınan paktının imzası, 
dün) anın en biiyük haberidir. 

Ankara 21 (ikdam .\'fuhabirin -
den) - Bugünlerde resmi gazete 
ile ev sahiplerini ve kiracıları ala
kalandıran bir koordinasyon kara
rı ne<rcdileccktir. 

müştür. Bu usul Mobilya ile IUraya 
vermektir. 

Milli korunma kanununun 30 un 
cu maddesine istinaden çıkarılan 

kararlarla gayrimenkul sahipleri -
Koordinasyon Hey'etı yaptığı nin 1938 senes ndeki kira hadkr>-

teıkikat neticesinde ev sahipleri - ni hiç bir şekilde arttıramıyacak
nin kiraları arttırmak için yeni bir \lan tasrih edilmesine rağmen Mo. 
usul ve sebep bulduklarını gör. 1 (Yaıısı 3 üncü sa) fada) 

Atlantik muha
rebesi kızıştı 

HAVA HARBi 

İskenderiye ağır 
bir hava hücu
muna uğradı 

Kahire, 21 (A.A.) - İngiliz hava 
kuvvetleri Orta Şark umumi hraı-
g&hınm tebliği: 

İngiliz ve Avustralya avcılan ve 
bombardıman tayyareleri dün Su
riyede ~k faaliyette buhırunuş2ar. 
dır. AYcılar, Şam - Beyrut Y'Olu ü
:ııerinde zırhlı. savaş arabalarına ve 
bir miktar motörlıü nakliye lta.fi
lesine hiıcwn etmişlerdd'. Çok bü
yük miktarda araba ta:hrip edil
miştir, Bombardıman tayyareleri

miz, Şam mıntaka.s.ında ıooiıörlü 
(Devamı 3 üncü sa,Jfada) 

Swb elle\i inırillz lııt'aları 
~dam GencnJ~V.jbH 

Amerika 
İtalyan konso
los 1 uklarını da 
kapatıyor 

Ruzvelt 

Batınlan vapurdan 
Almanyanın mes'ul 
olduğunu bildirdi 

V a.şington, 2.1 (AA) - Aınen
lr.ıın hükiıııneti, İtat:ı·an Bıiyüık Elç~ 
l:iğine tE'lldi ettiği bir nota ile A,. 

merika Birleşik Devletlmndelti 
bütün İtalyan lromıolosluklannın 
kıapatılıruısı.m ve koruıolosluk m~ 
murlarının en geç 15 Temmruııı 
kadar memleketi terkıe>tmlıj otm:a.. 

(Devamı 3 üneü sayfada) 

Bir defa daha tekrar Melim ki 
'riirkiye, hem İngilterenin mütte
fiki , hem de Alınanyanın dostudur. 
Ve bu si~ asetini idame edeeelı.lir. 
Bizim son derece dürüst siyaseti
mizi birbirlerile knvga eden iki 
doslunuıt karşısında her iki tarafa 
diişmanhk değil. bilakis dostluk 
gösteren bir adamın vaziyetine 
benzetebiliriz. Hayatımızda, bu gi
bi lıadisrlere hergiin tesadüf etmi
yor 1nu~·uz? 

İşte bunun içindir ki bu an1a.ıj
manln akdinden Bulgari.! tan c:ok 
memnundur. 

(Devamı 3 üncii sayfada) ..,,__ ______ J 

Deutscılıe AUgemeine Zeitung. 
başmakalesinı, Reisıcümhur İs· 
met İnönü'ye tahsis etme'kte ve 
kendisinin üzerinde Türk menfaat. 
!erinin hakim olduğu 'hakikıi bir si
yaset takip etmiş bulunduğunu 

kaydeylemekte<lir. Gazete, İSID€t 
İDÖ!lü'nün askerlik hayatının ve 

MAYIS İÇİNDE 

461 bin tonluk 
İngiliz ve mütte-
fik ·gemisi battı 

İngilizler de Kiel'i 
bombardıman ettiler 
Berlin, 21 (A.A.) - D.N B. bıl-

Gözümüze Batanlar 

Tiirk - Alınan dostluk paktının 
Sovyl'I Rus) aya karşı olduğunu 
5ÖyliJ•n Amerikalı dostlarımız da 
bu te~hislerinde aldanıyorlar. Biz, 
şimdiye kadar Sovyetlerin dostlu
ğuna en büyük kıymet ve ehemmi- ' 
yet , ·eren dnletiz. Sovyel Rusya
yı hemen hemen hiçbir millet tanı
mamışken biz tanıdık biz Sovyet
ler Birliğinin en eski doshı)·uz. 
l\toskova, İstiklal mücadelesinde 
Ankara)·a yardım eti~ biz bu yar
dıı t' unutacak millet değiliz. Sov-1 
) <tl•r Birliği bize dost kaldık~a, 
Tiirkiyeden her zaman yalnız dost
luk gC)recektir. Biz Aln1anya ile 
do-,tluğuınuzu h.'lİt ederken Türk 
Eoulhiinü \e Yakın Şarkın sulhünü 
muhafaza •imek. e. ki silah arka
da.~ım1z olan bir n1illctle araınızda 
çıkan suitefchhümleri ortadan kal
dırmak istedik. :Sitekim. :Uoskova 

• 

r MlLLl KÜME 

(Denmı 3 üncü sayfada) 

MAÇLARI l 
Bu zayiatın "ağır ve 

ciddi,, olduğu 
saklanmıyor 

diriyor· 
Giritteki yeni üslerinden hareket 

eden Alman hava kuvvetleri, 20/21 
Haziran gecC6i, iskenderiye şehrinı 
bir kere daha muvaffakıyetle bom. 
bardunan etm~tir. Liman tesisatı
mn, deniz tcııgahlart.nlJl ve depo. 
lann bombardımanı çok müessir 
OOrıuştur. Alınan tayyareleri, bir
birini takip eden da}galar halinde 
liman üzerinde uıçmuşlar ve yan-

Yazan: Selimi l:sut SEDES 

Ana caddelerimi&den bOi. Ma. 

I 

Londı a, 21 (A.A.) Resmen bildi-
rildi&ine göre 'Pt-t:ayıs ayında İngiliz, 

1 mütleU.k ve bitaraf ticaret gemjsi za
yiatı cem'an 461.3~8 tonluk 98 vapura 
bal.iğ olmuştur. Bunların teferrüatı su
dur: 356.032 tonluk 73 İngiliz, 92 bin 
201 tonluk 20 miıtte!lk ve 14.095 ton-

f hık 5 bitan.f vapur, a:s.kerl harek.Atta 
~ şark1 Akdeniz.deki zayiat da bu rakam

lara dahildır. Mecmu zayiat tonilô.tosu 
Mart ve NLcan aylarına nh:beten ba
tifce daha azdIT. 

Almanlar fi.faya a,ı içinde cem·an 
~05.460 tonlulı: ıerni batırdıklannı id
dia ediyorlar İtalyanlar i e 56 bin toni. 
ıato batıdıO tddiasındadu·. 

(Devamı 3 öncü sayfada) 

T Ürk - · ıtalyan 
ticaret paktı 

li) e tahsil şubesinin önüne bİJ' 
çok eski püskü e ya yJi:ı~ 
halk toplanmış, kaldırım kapan. 
JWf: Eşyalar bara~ meut sahh
yor. 

ablsın, diyec:eğjıniz yok. Fa
kat ı:elip (eçenlerin yolUJJU )la. 

patmasınlar, caddeyi işcal etme.. 
sinler, bir sürü döküntii e •11 
yol üstüne yığınasınlar. 

Bu satışlar da Sandal Bedesfe
nindc yapılmalıdır. Bu bal cüzel 
ı.ir maMara arzelmediğindem 

röu. batıyor? 
• •• Tah:nı~ <'dildiğıne göre 10 Ha.Lirana 

<•dar ınu,a<lrr• edilen, batan veya ba- ÔnÜmÜzdeki h af { a Sut Oll . Sokaklar kalabalık. 
·u,ıan di1şman tıcaret vapurlannın to- Yayalar röflijleria ortasutdak.i 
niliılosu Alman)'& ı~ın ı milyon 888 bin. mühim bir anlaşma yollara dökiilmiişler. Onlanıt 
!t.alyan ıçın bır milyon 239 bın ""' dUs-

l
rnana ı.swade 1emm eden 84 buı lonila- imzalanacak , ara ında bahçıvanlar, röfıijlwi 

l ıato tutmaktadır. 10 Mayıs tebliğin~~ Vichy, 21 (A.A.) - Ha,·as Ofi hPm ı:elip r~ol"'e "ngel olv-
dupnan zayıatuıın 2 nulyoo 9ı2 bın ajansının Roma muhabirinm bil- )Orlar, hem de etrafa ,aprak .,.._ 

todur iti cem'an 3 milyon 211 bin toni-ı aiisleJ't'll yeşillildrri bnduyorlar, 

1. •f 1 t f · ı ·ı d '· ro·· .. ..1 ..ı ~- Y-L...---'- "" 1 o zamandanbe-rı l"f'Ç'ell bır aylık müd- . h b. Tü'-"- İtal -'- . d da 1939 Ağustosunda Berlin ile bir 

;\filli küme maçlarma döa şehriıniııde ve Aııkaracla d"8Dl edihnŞ-ltonil!ıto olduiu bildırlldltine nazaran dirdıği~ göre, önümüildeki halta çılcy·or. 
ır. "aç arın ası a 1 o unaı say.amız.aour. --~ ·- - A- ıı... icinde ctilşnunwı :ıse bin tonilato mu .m ır '" - yan '''"'iM>- . Bu 'li ~a (fite yarl6Dl an sonra 

~....L-~-....ı~Li.L..,.~·ü·....,,~ıosılluli<Jı.alı.JL.LI;m...~L!llc-~r~uLI!!~Wt!!J!dAaıt!!Jb~"~en~l~MA~l~a»~e~·~o~··r~ug·~o~r!!Jl!n~z~· ~~~~~~~lıiın.ıltk'~·~~·!!ır,-.~~~~~...J~mı~·!k~a~n~l~aşm~aaı!!!!!.2jmq~~a}~a~n~ru-~ak~lır:!:::_._....:___:~~-e~a ah ... leyi••afaklabera~ft' 

yapılamaz mı?. Gtipe rundiis, 
bııabalık caddelerde l·apılan b1I 
bab~naıthk cö•e batıyor. 

• •• 
Sıcakla.- bastı. Öğle üstü çöp 

kamyonlarının buram buram tü
ter<*. etrafa pis koku yayaralı 
caddelerden geçmesi fenni bir 
temizlik değildir. Hem ~rhirll 
çöpün nasıl taşındığım görnı&
ınelidir; öğlcı üstleri eaddelerdee 
geçen müstekreh manzaralı ço• 
kamyonlan göze batıyor. 

• .. 
Bir pastacı came.k.7.n1. 'ıra ~ın 

pastalar, lrurahi)·eler, el.erltt, 
rereller dizilmiş; fakaf sinektm 
kola} kolay rörmek kabil Mğil. 
Sinek dizileri cameık.iaı bh· ~i

yah tül çekrui~. 
Pa,!ttı bunu farkedinc• .,ım. 

filif mRkine<İnİ ah~or ve ha~ı .. 
~·or t aınc-k.inın içine Lknı1\'-a.._ 

S>l<ı' or . rluyO'I' "°nra ~erdea 
ramt·kAnı kapaft)or. Si:nr\ı;\tt 
Wrf'r ik~ ölüp pa ... talRrın. k~ 
rahi~elerin üst1<'rİne d i.ıoeiıp ~ 
),, orlar .. 

Bu pis temiz.lik 1:ii1e b•tı1•-



SAYFA-Z IKUAM 

- B 0 Y 0 K TAR t H 1 TEF R 1 K A : 1o __ lı'~· .. :1 ----
Hazreti Muhammet Mevsim meyvaları ve 

Mustabey armudu 1 ---VE--- Almanya ya yaş sebze, 
meyva gönderilecek 

fSLAM ORDULARININ MUHAREBELERi 
Ben, vişneyi pek ııcvmem, .ı:er

daliden hiç h-Oşalanınam, şeftali de 
berı.ce pek ah;m, şahım bir şey de-

Fakat gerek kan gütme davaların- ğildir. Kayısıya, hele hoşafına, re-

( Yazan: Z i YA UŞAK i R ) 
(Ey Ümmeti Muhammed!. Genç, 

lıtiyar, piyade, atlı, eli sil.;lh tu -
tan ne kadar adamlannız varsa 
cilmleniz, sür'at ve ciddiyetle düş
man hücumlarına karşı mukabe -
leye geçiniz. Malın.zı Ye nefsinizi 
feda edercesine, (Allah) uğrunda 
ciohat ediniz.) 

Cörülü)"Or ki, din veyahut va -
tan tehlıkede kaldığı zaman, Ce ·
nabrhak hiç kimseyi istisna etmi -
yor. (Eli silah tutan) kim varsa. 
hepsinin birden düşman karşısına 
atılmaıruıı emrediyor. 

da ve gerek asalet ve şeref iddia- çeline hele şerbeıline dayanamam. -----------
sından mütevellit vak'alarda en Fakat benim, mevsim m.eyvaların- fık partide patlıcan, enginar ve domates 
ziyade (ferdi mii<bareze) U6ulle-, dan en bayıldıklarım ağaççileği. 
rine müracaat edilirdi. ekşi karadut ve armuttur. Bunlar 1 bulunacak, mallar Tuna yol:le sevke dilecek 

B kild h ...._dil • meyva halinde de, hoş:af, reçel ve . . . 
u şe e a • .,., eci!gi :ııaıman h 1 riı t h 1. d d k nf Yaş sebze Tarım ve Satış Koo • ı gıbı genış bır m.kvasta başlana • 
•• rmıh k·'-'le habe e e şe e a ın e e pe e es . . , . evve... as:m """ ye r 1 rd" B 1 rd '-'lh ,_ k peratifı Alman ;;facarı.stan ve Slo- caktır. 

·· d ·1· uh ben" .. 'iY e ır. un a an, uı assa AO u . . . 
gon erı rr, m are m gunü ve ve çeşnisi dolayısile öteki armut- vakya pıyasalarına . yaş sebze ve Mevsımin ılk yaş sebzı; ıhracatı 
mevkii ıhaber verilirdi. Ve tayin !arın hiçbirine benzemiyen MustA- Meyva ihraç etmek ıçın genış mik Romanyaya yapılmıştı. !kıncı ve 
edilen günde, iki kabile ıhalkı harp bey armudunun kendi olsun, lıoşaiı yasta hazırlıklara başlamıştır. üçüncü ı;artı er Alman yaya yapı -
mevkiinde birleşirdi. olsun, reçeli olsun, şeroeti olsun Har_pt.eıı evvel Kooperatif bi; çok lacaktır. Sev·k'::atın mühim bir kı~ 
Muhasım kabileler, kadınlan ve bir harikadır Bilmem bilir misi- yem usullerle hazırlanarak Alman mı Tuna tarıkııe yapılacak ve ora

çocuklan da dahil olmak üzere, niz, vaktiJe bu Mus!<>bey armudu piyasalarına sevkettigi elma, por- dan Almanların !rendi organizas -
birbirine üç ok menzili kadar bit" yüzünden bir arnıutçunun başına taka! ve man.darınler nefaset ve yonu vasıta,i!e dahile sevkedıle • 
mesafe kalınca karşı karş:ya du-J gelenleri? Adamcağız, tepeleme z~yıa sız nakıl ba.kım~~?an Alman cektır. 

LİMO N 
İHTiYACI 

Cenup Vilayetle
rin d en şehrimize 
m Ü h im miktarda 
sevkıyat yapılacak 

ıı- HAZiRAN -- 1!'41. ---

ı oı.s 
D ö nü m 

noktasında •• 
Yazan: Prof. Şükrü Babaa 

JN.. nı.erika Birleşik Devlet
~ leri olsun, Japoırya·ols-

artrk poliüJ.aJanada a. 
çık birer döaüna D<>kUuıuıa vanıuş
lardır. Esasen bu ilci devletin siya• 
seti de birhiriae u çGk ül>i bir ma
hiyettedir. 

(Allah) ın emirlerine can ve baş 
la itaat etmek, her mümin ve milii
lümana (farz) dır. 

Hangi devirde ı>lursa olsun, bu 
(farz) a riayet edenler, fevzü fe -
!Ah bulmuşlardır. İhmal eyliyen -
!er ise; mağlup, İnakhur voe peri -
ıan bir halde en feci akibetlere 
kurtıan olmuşlardıT. Bunun, tarih
te yüız bin misali vardır. Fakat en 
parlak misal, bizzat (Resulü Ek · 
rem Efend'miz) in yapmış olduk· 
ları (gaza ve cihat) !ardır. 

rurlardL Derhal hazırlığa koyulur- dolu tablasını, e6ki istanbulun, ak_ pıyasalarında. bırı_ncılıgı kazanmış Meriç üzerindeki ahşap köprü -
lardL şamları geçit yeri olan bir köşe- ve. Alm~n tacırlerı . Almanyadaki ler tamir edildikten ,,ıonra yol mü- , 

Bu hazırlık karargfilh tesisinden sine yerleştirmiş, bı19lamış bağır- Turk Tıcaret Odasıle Koopcratıfe him miktarda kısalacağından yaş 
ibaretti. Develerden eşyalar indi- mıya: teşekkür etmişti. Almanya ile ge • meyva ve sebze ihracatı daha zi-

Cenup vilayetlerimizden ya 
kmd.~ İstanbula mühım mik
tarda limon sevkolunacağı 

hab1'r alınmıştır. Ayrıca İtai. 
yadan da bazı ithalatçılar li
mon getirtmek için teşebbüs
lere geçmi~lcrdir Bundan 
başka Suriycden şehrimıze 
gelerek Haydarpa~ada bek • 
!iyen limonların da en kısa 
bir müddet zarfında tama -
men p.yasaya tevzi edilme -
si işo!e yaş meyva ve sebze 
tarım satış koopera ifi meş • 
gul olmaktadır. Bu limonla -
rın uzun müddet sandıklarda 
bekletilmPsi malların çürü -
mesi bakımından doğru olmı. 
yacağı içın kısa bir müddet 
içinde piyasada limon bollu -
ğuna şahit olunacaktır. 

Filhakika Japonya Ce<;ea eyliılda 
Berliocle Üçüzlü Paktı İm7a et. 
mekle mukadderatına muayyen 
bir istil<amet vermiştt Fakat son 
günlerde Tokyodaki he) ecanlr mii. 
zakere ve mükalemelerdm anla 
şılıy<>r ki Bedin mukavelesi, füi· 
yatta kendisine müra~aat olun':!ıı

y acağı ümit edilen, bir anlaşmad r. 
Şimdi tebarüz ediyor ki 1 • 1 " 
böyle bir iltihak ile Vasiıı ' nu 
kafi derecede yıldıracağını H fl,ı. 

yük Britanya mukadderabr.a foı· 

laca bağlanmaktan men'edrbilJ,cr 
ğini ummuştu. 

Resulılllab Efend miıin ilk defa 
olarak silin altına aldıkları ve 
düşman karşısına yolladıkları kuv 
vet (otuz nefer) den ibaretti. Bu 
suretle ilk temelı kurulmuş olan 
İslim ordusu -(cihat) emrinin ve 
rilmesinden, Resuliıllah Efendimi
r.in vefatlarına kadar- (yirmi se
kiz defa) muhtelif düşmanlarla 
barbetmiŞ-. ı>tuz neferden 'başlı -
yarak (10 bın piyade ve 30 bin sü
vari) derecesine kadar çıkan bu İs 
lam ordusu, (Nebiyyi Zişan) Efen 
dimizin başkumandanlığı altında 
daima galip ve muzaffer olarak. 
koca Arabistanda asırlarca hüküm 
ııüren vaohşet ve cehaleti tamami
le ortadan kaldırdıktan sonra (10 
milyon) halkı, İ:,l.;lmfyetin şerefli 
kı.;tlesine ilhak eylemiştir ..• O dev 
rin harp usulleri ve vas:taları na
zarı dikkate alınırsa, Resulü Ek -
rem Efendimizin ve İslam ordusu
nun kazanmış oldukları bu par -
lak zaferler, Cihan Harp tarihin
de misline tesadüf edilemiyen bi
rer harikadır. 

* (Asn S11det)ten enet 
Arabistanda harp usulleri 

rilir. Bunlardan bir siper teşkil - Vay armut vay, vay armut rek naklıyat ve gerekse karşılıklı yade artacaktır. 
edilir. Kadınlar ve 90Cuklru:, bu oğlu armut vay, vay Mus!Mıey ar- ticari angajmanlar bakımından ye Almanyaya ilk gönderilecek par 
siperlerin arkalarına yerle.ştirilir- mudu vay! • ni inkişaflar başladığından yaş tide, enginar, patlıcan, domates 
di. Tam bu aralık, ocadan Mustafa sebze ve meyva ihracatına eskisi bulunmaktadır. 

Bu hazırlık bitip de biT ve yahut Bey iııminde, iriyarı, kalın enseli, 
iki gün istirahat edildikten sonra, eli bastonlu biri geçiyormuş.. heri
ya harp şarkılarile ve yahut bir- fin, böyle avaz avaz: 
birlerine yüksek sesle vulrubulan _ Vay armut vay, vrry armut 
hitaplarla resmen harp ilan edi- oğlu vay, vay Mustabey amıudu 

lirdi ı vay! 
Evvela, harbi hangi kahile ilan Diye ıbağırmas:nı duyunca he-

etmış ise, o taraftan ortaya bir mü- I men yanına sokulup elindeki bas
bariz çıkardı. Mübaricler; kılıç, ı tonu enıse köküne indirmiş.. neden 
hanç~. topuz, kement, mıızrak, sonra iş anlaşılmış, mesele de ka
kalkan ile siliıhlanırlardı. Ekseriya panm:ş ... Ertesi akşam, yine ayni 
zıı h giyerler, kıymetli atlara lbi- adam, oradan geçerken bakmış ki 
nerlerdi. Bazan da zıdıs:ıı: ve yaya \•ine ayni armutçu avazı çıktığı 

olarak mübarezeye girmey~ terci!- {' adar bağırryor: 
ederlerdi. - Vay armut vay, vay armut 

(Daha var) (Deumı 4 ünrü sayfada) 

Tiftik deri ve 
·yağlı tohumlar 

Alman firmalan mü
bayaa için temasa 

girdiler 
Türk - Alman dostluk muahede-

sinin imzalanması üzerine, evvelce 
şehrimiz" gelmi§ olan bazı Alman 
ticaret f:rmalarının mümessilleri 
piyasada faaliyete geçmişlerdir. 

Alman firmaları en ziyade deri, 

"'--------------------------~- tiftik yapağı ve yağlı tohumlara 

lr MAHKEMELERDE POLiSTE l karşı alaka göstermektedirler. Fa. 
Ve ) kat Almanların teklif ettikleri fi. 

~ • yatlar nisbeten düşüktür. Bu iti -

64 l k b h k 
barla esaslı satışlar yapılamamak. 

U•• 1• r mu te 1• r tadır. Maamafih hususi bir anlaş
ma ile Almanlarla mütekabil ola
rak taahhüt edilen malların !esli.. 

mahkum edildi matı muayyen zaman içinde bi -
tirilecektir. Almanlara ilk olarak 
75 bin liralık tiftik, 60 bin liralık 
kitre ve bir miktar bakla ile sair 
maddeler verilecektir. 

Floryaya ilave 
tren seferleri 

Bugünden itibaren 
her pazar 4 tren · 

fazlala~tı 
Bugünden itibaren Sirkeci - Flor 

ya arasında her Pazar günü ilave 
olarak 4 tren kaldırılması karar -
laşiırılmıştır. Ayrıca trenlerin 
Floryaya muvasalat ve hareketle. 
rinde kalabalığın seyrüseferini ve 
otomobillerle arabaların hareket -
!erini tanzim etmek üzere Pazar 
ve Cumartesi günleri Floryada be
lediyece bir seyrüsef1'r memuru 
buhmdurulması da kararlaştırıl • 
mıştır. 

Permenant makineleri 
Belediye Makine Şubesi Müdür. 

lüğü permanant ma:dnelerinin vol 
tajlarının değiştirilmesi ve bazı 
makinelerin mühürlenmeleri mü -
nasebetile berberler tarafından ya 
pılan itirazları tetk:k etmiştir. Suçlu 120 kuruşluk tahta çivi

yi 350 kuruşa satmak istemiş 
Fazla yolcu olan otobüsler Mezkiır müdürlük dün bu husus -
ıiddetle cezalandırılıyor taki noktai nazarını Belediye Reis 

liğine bildirmiştir. 

Arabistan, tek bir millet ile rnl!'S- Dün adliyeye, kilosu 120 kuruşa delinin de 5 güne indirilmesine ka.. 
rar vermiştir. 

. Son gün_lerd~ şeftir dahilinde ~ Diğer taraftan berberler isteni
lıyen ı>tobuslerm ha~ hayatını len tiplerdeki yedek parçıı-Iarın 
tehlikeye sokacak şekılde, fazla. şehrimizde bulunmadığını be 

kiııı olduğu halde, mücadele ve satılması lazım gelen tahta ayak
harp eksik değildi. Bu mücadeleler' kabl çivilerini 350 kuruşa sa.tan 
ekseriya, aynı ırka mensup kabile- 64 yaşında bir muhtekir getirilmiş
ler arasında vukua geliyor .. vaki•t tir. 
vakit de Yemen ve HicaE gibi kıt- Feyzullah adındaki bu muıhte
alar halkının büyük miky'.15~. mu- kir, evvelki gün kendisine müra. 
harebclere gırıştıklerı goruluyor-1 caat eden Ayakkabıcılar Cemiyeti 

du. azasından Faik adında bir kundu-
Kabileler aras:ndaki har.pler, adi 

birer mukatele ve mücadeleden 
ibaretti. Bu hadiselere de ekseriya 
S'llyu ve ağaçları bol bi:r (viıha) nın 
nptı, yahut (kan davaları) ve ya
hut iki kabile arasındaki asalet ve 
şerafet iddiaları sebebiyet verirdi. 

Bu kanlı .ınücadefolerde, başl'ca 
ikı usule riayet edilinii. Zapt ve 
istila muharebelerinde, hangi vaha 
ve yalı.ut kasaba hedeıf te~kil edi
yorsa, muharip kabile tarafından 
derha: buna karar verilir .. hemen 
bütün kabile halkı toplanarak, şid
detli ve kanlı bil" ıba.kın ile, mat!Up 
olan nokta zapt ve ;şgal edilirdi. 

h. .. n davalarında da ekseri}'\'! 
böyle yapıLrdı. Kanı dökülen ada
mın içtimai mevkiı ni9betınde, a
dam öldüriilerek intikam alınırdı. 

racıya tahta çivileri 350 k~ sat
mıştır. Faik, Soıfu namile marul 
<>lan bu ihtiyarın fahiş fiyatla çivi 
satmasını şöhretine yakıştırama

mış ve şikayet etmiş, Feyzullah 
da ciirmü meşhut yapılarak adli
yeye verilmiştir. 
Yapılan m~akeme neticesinde 

Feyzullah suçunu ikrar etıınİi ve 
şahitler de bu yo;tda ifade venıni~ 
!erdir. 

Mahkeme, ihtiyar muhtekirin 25 
lira ağ:r para cezasına ve dükkanı
nın yedi gün seddile 28 kilo 100 

gram tahta çivinin müsadere olun
masına karar vermişti.r. Ancak 
suçlunun 64 yaşında bulurunası 

dolayısile cezasının 20 lira 00 ku
ruşa ve dükka.runın kapanma miid. 

Arkadaıının aaatini çalan kız 
mahkum edildi 

Bakırköyünde ot.uran Firdevs 
adında bir genç kız kendisile ayni 
evde oturan Eminenin odasına gir
miş ve 30 lira kıymetin~ki saatini 
çalmak istemiştir. Firdevs suç üze
rinde yakalanarak cümıü mıŞ!ıut 

mahkemesine verilmiştir. 
Yapılan duruşması sonunda ar

kadaş:nın saatini çalmak i.stjyen 
Firdevs iki ay hapo.oe mahıkılm e
dilmiş ise de genç kızın suçu ilk 
defa işlemi~ olması ve pişman gö
rünmesi üzerine cezaısı tecil ı>lun
muştur. 

Fırın bacasını yapayım derken 
düıerek yaralanmıı 

Kasımpaşa.da oturan ve Sabrinin 
fırınında amelelik yapan Mustafa 
oğlu Mehmet Yanar, dün fırının 
açJc olan bacasını kapamak üzere 
merdivene çıktığı sırada merdi
ven kırılmış ve Meılı.met baş Üileri
ne düşmüştür. Çenesinden yarala
nan amele hastaneye kaldırıtıruş. 
tır. 

yolcu alcLkları görülmüş ve bunu etmektedirler yan 
önlemek için belediye zabıtası sıkı ş· ı· d · f it l k 
ko t 11 b 1 tı lf ı mey anı as a o aca n ro ere aş amış r, 

Bu meyanda Sirkeci _ Kocamus- Belediye Reisliği Şişli meydanı
tafa.paşa hattında işliyen :ıo~ı nu- nın asfalta tahvilini kararlaştır -
maralı otobüs dün Kocamustafa- mıştır. Orta yerdeki kaldırımlar 
paşaya giderken 6 )"01.cu fazla al- kaldırılacak ve tramvay hatlarının 
dığından yakalanmıştır. Belediye demirleri tebdil olunacaktır. 
zabıtası otobiı<ıçünün şiddetle c~ Adliyeye mübaşir 
z_:I_andırılması için Belediye Reis- alınacak 
lıgıne yazmıştır. . .. . 

Yine yolculardan para alıp da Adlıyerle mu~al ılııner kuru§ 
bilet kesıniyen ve Eyüp • Keroote-1 maaşlı mubaşırlıklere ayın 27 sinde 
ciler arasında i~liyen 3161 ve 3035 Y~pıla~ak bir müsabaka irotolıanile 
numaralı otobüs şoför ve !biletçi- mubaşır alınacaktır. 
!eri hakkında ceı.a verilm€6'i için 
zabıt varakaları tutulmuştur. Mandolin kitara dersleri 

Al • d" •• Beyıoğlu Halkevinden: 
tın ve zıynet eıyaıı ufuyor ı _ Evimizde: Marıdolino Pic· 
Altın fiyatlarındaki ehemmi • rolo, mandolino Cello, mandolin, 

yetli sukut devam etmektedir. mandola, .ltitara, dersleri verilmek
Dün bir altın 24,95 - 25-30 kuruş tedir. 
arasında muamele görmüştür. Di- 2 - Bu sazlardan bir orkestra 
ğer taraftan uzun müddettenberi teşkil edilecektir. 
fazla .rağbet görmekte olan altın 3 - Çalışmalara iştirak etmek 
bilezik ve diğer altından mamul istiyenlerin Evimiz bürosuna mü
ziynet eşyasına karşı aliıka kalma. racaat ederek kaydolunmalan rica 
mıştır. olunur. 

1 

Asker ailelerine 
yardım işi 

Zamlar önümüzdeki 
aydan başlıyacak 

Belediye Muhasebe Müdürü 
Mümtaz Acar yarın aksam Anka
raya gidecektir. Mumaileyh asker 
ailelerine yardım için beledıye ver 
gi ve rc~imlerine yapılacak zam • 
ma alt projeyi Dahiliye Vekaleti -
ne götürecektir. 

Proje bir kanun halinde müsta
celiyet talebi ile Büyük Millet Mcc 
!isine verilecektir. Önümüzdeki 
aydan itibaren de tatbikata geç.ile. 
cektir. 

Belediye vergi ve resimlerinden 
başka eğlence yerleri dühuliyele
rine ve vesaiti nakliye resimlerine 
yapılacak :ıam da ayni :•.amanda 
başlıyacaktır. 

Denizcilerin terfi ve terfihi 

Esa~ pak.tın imzasını miıt •atı;> 
1
1 

ll-füter Ruzvelt diktatörlerin hi\-hır 
tehdidi Amerik:\,'t kurkutnıı,·prn

ğını söylemişti. Maamafih hu iddia 
ve temine rağnıen Beyaz Saray 
misafiri İngiltereye ardım bah
sinde ç<>k ihtiyatlı adımlar attı~'! 
muhakkaktır. Filhakika bu :VJ\'a1 
gidişte, dahilde infirPtçılnnn 'e 
birtakım ziimrelerin yaptıkları 

fani propaganda ve tohrikatı·ı d, 
kuvvetli bir hissesi olmakla brra
ber Japon politikasının da mü.,,,ir 
olduğu şüphesizdir. 

Mister Ruzvelt iç ve d"ı bütün 
cereyanları kollıyarak asıl hedd 
ittihaz ettiği dcmokra•ilere ynni 
lngiltere ve Çine yardım işine çol< 
hız vermş bulunmaktadır. Bu gi
dişle ve bu tempo ilt· çol. uzak ol
mıyan bir atide Birle•i1< De' ktk
rin harbin içine dahil ofuverrnesi 
harikulade uzak bir ihtiınnl ve im· 
kan değldir. Aıncrikadaki hiiliin 
Alman ve İtalyan konsolo•lul,la· 
rının kapatılması, İtnl~'anın Va
şington bahri ata~csinin #?.ıt:ri ahn
ması istenilmesi, mukabele olarak 
Ahnan ve İtalyan de\'lctlerinin de 
Amerika konS<>losluklarını lrnpat
malrı ı, bir Amerika ticaret t:J?rıic;i. 
nin (Robıo Moor)un bir Almar. de
nizaltısı tarafından batırılması hep 
havayı gergin bir bale koyan un· 

Münakalat Ve}.aleti denizcile • ı surlardır. Filhakika şiındi~·e J.a. 
r~n kolay terfi v~ terfihi için yeni dar Almanya, Amerikanın açık la· 
bır kanun proıesı hazırlamakta • riz ve İngiltereye yardımlarına ye· 
dır. Bu kanunla terfi zamanları ni bir düşman daha kazanmamak 
geldiği ve yapılan lmtihar~nda için olacak, göz yummak ve taham
muvaffak oldukları halde hlli ma- mül etmek politikasını takip ct
aşı artmamış ve terfi etmemiş de- mişti. Fakat Am~rika Cümhurrcisi 
nizcilerin de terfıi temin oluna - nihayet Berlini de harekete gelire· 
caktır. bilecek tedbir '\'e çareler hulnıal. 

Çorlu otobüslerini k ont rol hususunda çok aciz dğildir. si ... asi 
Belediye Reisliği Çorlu • İstan - münasebetlerin knt'i ,., belki de 

bul ve Edirn~ - İstanbul arasında harp halinin t.hakkuku ufukta 
işleyen otobüslerden bazılarına birer ihtimal gibi artık teres.ü.ın 
Sirkeciden hareketlerinden sonra, etmiye başlamıştır. 
haddi isliabilerinden fazla yolcu Beyaz Sarayın bu ,~iddeti ve !na
alındığını ğörerek yolcuların Bü ılı karşısında T<>kyo harp ihtimalini 
yükçekmecede Köprüba~ında da yakından düşünmiye ve ona göre 
sayılmalarını ve fazla yolcu alan tedbir almıya mecbur ı>lnm<hır. 
şoförlerin derhal tecziye olunma- Çelik paktı tamamlıyan t,;;izhi 
!arını alakadarlara bildirnıiştir. Paktın faaliyete geçmesi miimkiin-

T arihi yalılar dür. Japonya buna göre te.ı.hirıeri-
ni almak mecburiyetindedir. 

Boğaziçinin iki kıyısındaki yalı. 
!arın umumi bir tetkike tabi tu -
tularak tarihi kıymetlerinin tesbit 
olunması kararlaştırılmıştır. 

Belediye Reisliği ve Müzeler 1 • 
daresi tarihi yalılardan harap va
ziyette olanları tamir ettirecekler. 
dir. Tütün imalathanesi veya depı> 
olarak kullanılan bu kabil yalılar 
da derhal boşaltılacaktır. 

l\latsuoka Avrupa seyahatinde 
Stalin ile anlaşarak S<>v:vet Ruoya 
cibetindPn emin olmak i.>temi tir. 
Amerika ile bir mücadelede Japon
ya timdi arkadan Sovyetler tara
fından bir hücuma ~ı kendisini 
sigorta etmiştir. 

JUüelliCi: iRPAN DOOAN 

hadise, ne de bir tesadüf .. tamami. 
le hakikat .. 

Evvela Beridin kalbini delen 
mermi, sonra da beni yaralıyor. 
Yani Berit o gece intihar ediyor. 

1 Ben bu hakikati ilk günü başka 
şekilde tefsir etmiş: 

girdi. Gözlerimi açık görünce ko. 
nuşmıya başladı: 

- Ne oldunuz biredn bire Ferit 
bey?.. Ateşiniz sabah vizitesinde 
40 ı geçıyordu. Doktorun arzusile 
iki kinin iğnesi yaptım. Mütema
diyen sayıkladınız.. ayni zamanda 
ağlıyordunuz da .. nöbetçi h1'mşi -
resine sordum, gece hiç uyuma • 
dığınızı söyledi. Bizi korkuttunuz 
doğrusu .. neden böyle teessüre ka
pıldınız bilmem ki.. yeni hastalık. 

tan kalkanlar neş'eli olmağa çalış-

Gülerek sözümü kesti: başlıyoruz galiba .. a birader hem 
- Vallahi bilmem .. dün akşanı bir an evvel çıkmak istiyorsun, 

üs!ü tebdilihava kağıdınızın gel • hem de kendi kendine a~eşi davet 
diğini işıttim amma, bu kafi değil edersin .. ne imiş bu geceki halin? 
ki .. bu gece geçirdiğinz ateş ve Şimdi on gün daha yat ta aklın ba 
buhran sizi hiç olmazsa bir hafta j ~ına gelsin. 
daha burada yatıracaktır. Şakacı olduğunu bildiğim bu 

Çin harbi üç küsur ı.enı:dir uza
dığı ve Japon orduları zaferden 
zafere koştukları halde bir net;.,e. 
ye bağlanamamaktadır. Çünkü Çin 
nüfusu takriben bütün Avrupa nü
fusuna muadil başhbaşına bir kı(
ad.ır. Orada mesafe ve zaman mef· 
bumu bizim anladğımız ölçüleı·de 
değildir. Milli Çnng-Kay-Çek hii
kiımetile anlaşmak Tokyonun açık 
emeli gibi görünüyor. Çin dikenini 
ayağından çıkarabilirse Mikado 
çok genş _bir nefes alır .ve hare kel 
serbestisini iktisap eder. İşte bu
nun için de Amerika, Çinlileri dai
ma Japonlarla anlaşmaktan men· 
eylemektedir. Mi.>ter Runelt biz-
78! oğlunu Çine kadar gün<'ererck 
miihimmat vermek ve para da ik
raz etmekle General Çang-Kay· 
Çek'i her türlil sulhien uzaklaştır
mak istedi. Dünkii te\,gTaflarda Ja. 
pon Harbiye Nazırı Togo da milli 
hükumete karşı mütadeleniıı de
vam edeceğini söylemi~·e me-cbur 
oldu. Bu, Runeltin b'· zakridir. 
l\laamafih deniz ve kara orduları 

Edebi Roman: 61 • EeğrBeritle aramızda eski sev
gi mevcut olsaydı, benim yaralan-

Arka odalarda ise ertesi günkü 1 Ne haksızlık yarabbi.. bu sözler marn, elbette ki seven bir nişanlıyı 
ne~'eyı tasarlamıya çalışan bir ba. b~r baba :arafınd~n kızına nasıl kalbinden vurmak demekti.• de-
ba ve bır ana .. sabahleyin de, Be- soylenır bilmem ki... miştim. 
rid.n kömürleşmiş vücudü ... Bun- Defteri elimden bırakıyorum. Bunun doğru bir şey olduğuna 
lar ne oluyor·? .. Yoksa rüya mı gö- Hatırıma birden bire Beridin fo ... •ancak bugün hüküm verdim. · 
rüyorum' .. Keşkı öyle olsa .. keşki toğrafı geldi. Hemen komidin gö. Şimdi hiç bir şey düşiınemiyo. 
ik.ncı bır zatürrieden kalksam ve zünden onu çıkarıp elime aldım. rum. Bir elimde kara kaplı bir 
her şeyın bir yalan olduğunu an. Kalbinden vurulmuş bir zavallı.. defter, diğer elimde ölmüş bir Be
lasam .. halbuki ne gezer... bir kaç gün evvel, onu bir tesadü- rit hayali VP. ortalarında benim 

El. mdc siyah kaplı bir defter ve fe atfetmiştim. Halbuki doğru i- ya~h gözlerim .. 
bir mazi... onu bir daha okuyorum.. mşi.. Olen mazime değil, kaybolan is-
ne katlar da czıyct etmişler zavallı Sonra, nazarı dikkatimi bir şey 1 likbalime ağlıyorum .•. 
kıza. babası neler si\ylememiş.. celbetti. Beridin postaya verdiği * 

•İki sene eğlend:kten sonra bu paket tarihile, benim yaralandı- Uyandığım zaman öğle omuştu. 
söz.- sö~iiyeceğine, vaktile söyle- ğım tarıh aynı... Sabah vızitesinın yapıldıJ!nın far-
reydin olmaz mıydı sanki? .. Bizi Halbuki ben bir kaç gece evvel, kında bıle değildim. Go7lerimde 
de müşkül mevkide bırakıyor- bunun bir garip hadise olduğuna hala mü:hiş bir ağn me,·cut .. 
ıwı! ... • inaıunııtım. Bıı i6e ne garip· bir Biraz sonra esmer hem,ıre içeri 

malıdırlar.. • 

Ne diyeceğimi şaşırdım, acaba 
!(eceki hadisenin farkında mı idi?. 
Çünkü çok kurnaz bir kız .. sözleri 
de bunu isbat ediyor ya .. mevzuu 
değiştirmek için başka şey sor -
dwn: 

- Onların ehemmiyeti yok hem 
şire hanım.. şimdi siz söy • 

leyin bakalım, daha kaç gün bu • 
rada yatacağımı zannediyorsu • 

nuz? .. Herhalde bugün yaruı çı • 
karmı değil mil. 

- Ne söylüyorsunuz Allah~kı- doktor beni biraz ümide düşürdü. 
na .. ben gece buhran ve ateş mi ge - Emin olunuz ki bir şeyim yok 
çlrmişim.. tu, dedim. Dün akşam annemden 

- Bakın hiç bir şeyin farkında bir mektup aldım da. azıcık üzül
değilsiniz. Dedim ya, s!zde büyük düm. Yql<sa, bakın §imdilik hiç 
bir teessür var .. arkadaşınız Su - bir şeyim kalmadı. 
atle buluştuktan sonra vaziyet a- Gevrek bir kahkaha fırlatıp gö-
deta değişti. Halbuki siz genç su. beğini oynattı. 

bayların ne derdi olur bilmem ki.. - Tabii kalmaz ya .. insan iki 
Bugün nedense canım sıkılıyor. tane iğne yerse, vlbet!e ki eski ha

line rücu eder. Amma sen böyk 

ikide bir üzüleceksen söyle de ba.. 
ri arkandan iki hem ire kinin am

pulleri ile seni takip etsinler •. 

Esmer hemşireyi de dinlemek is
temiyorum. Zaten o çok· hassas 
bir kız .. bir parça !5kayd davran
dığımı görünce hemen dışarı çı -
kar .. nitekim şimdi de öyle oldu. 
Ve ben odanıda yalnız kaldım. Beraberce güldük. Sonra, o, ka

Biraz ronra da Suadın yanına ' im dudaklan arasına br s.gara 

gidiyorken, koridorda doktonım • yerleştirerek, elile omuza.mu ok • 
la karşılaştım. şamiğa ba,>ladı. 

- Matallah, mepllah, yeniden (Daha nr) 

• 

üyük erkanı f.,vkaliıde bir suret· 
te Japon Paylahtında toplanmı~-
1ardır. Mii.zaktte me'\·zuunnn Dl' 

old ğunu tahmin çok güç değildiT. 
(DeYaJllJ 4 üncii avfaıla) 
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Komşulardan 
yeni akisler 

jYugoslav Kralı 
Piyer Londrada 

Coğrafya kongresi 
mesaisin i bitirdi 

Bir Amerikan 

gazeteciye göre 
~-

Berlinin ellide 
biri yıkılmı ş 

Sovyct elçisi Berlinde lunabilir. Sovyetlerin, ismen bita
t 1 d b 1 raflık muhafaza ederek kendi mem 
emas ar a u unuyor leketlerinde iasenin daralması pa-G ünün m~im hadiseleri ara· hasına dahi Almanlara daha fazla 

sı.nda şayıalar ve rıvayetler mlzeme göndermeyi kabul etme . 
çerçevesinde dolaşan S..vyet • Al- !eri suretile bir kompromi de vu. 
man ımtnasebetlerinin gerginliği kua gelebilir. Gerek bu taktiirde 
meselesi henüz resmi kaynaklar gerek Moskova - Berlin ittifakı 
tarafından teyit edilmiş vaziyette takdirinde, Alman kıt'alan tahşi • 
değildir. Berliııde Sovyet elçisi datı, korkutma vasıtası rolünü oy
Alman siyasi makamlarile temasta namış olacaklardır. Mümkün olan 
bulıınmaktaclır. Hatta tıenüz reyi! üçüncü ihtimal de, bü'.ün fedakar. 
edi~iyen bir_ riva_Yere göre .. ~içi !ıklann ve anlaşmalann başka Al· 
bugunlerde Hıt!er ıle de bır gorıış- man taleplerine yol açacağını gö-
me yapacaktır. Fakat bunlara rağ· ren Sovyetler Birliğinin her ne pa 
nren Sovyet Rusyanın gaqı hudut- hasına olursa olsun mukavemete 
larında ~a.n taıl"şidatının dev~ı karar vermiş bulunmasıdır. 
birtakun hadı.selere intizar etımemı. Londra 21 (A.A.) -Alman. Rus 
ze bir sebep hali:_ıde karşımıza çı- gerginliği şayialarında bazı hafif. 
kıyor. Bunlara ragmen Mı:ıskova ve leme mü<ahede edilmektedir. 
Berlinde ~i~a-~ bir_ sükUt devam Bazı mütehassıslar, bidayette Al 
etm~kt~ır. Butun sıyasl kaynak- manyanın Rusyaya karşı tecavüz 
\ar ıse hır. ~vyet - Alına~ ç_~ış- emelleri beslediği şayialarına kat
masının varıt olrı;ad.ı.ğ.~ı bı~dınyor. iyyen inanmaz iken şimdi noktai 

tR:toııı '""''''' 1 '" -1.,, 
Veo;er gazctesı de -ki huktımet 

gazetes.idır- cenubu şarkide ni· 
zarrıın ıarıbI ve ı rki adaıeı.e daya
nacağını yazmaktadır. 

Sofya radyosunun mutıarrirl 
Türk - Alman muahedesinin son 
zamanların en mühim h5.disele
rinden biri olduğunu söylemiştir. • 

ı 

Kongre, yapılan O".ühim teklifleri kabul e tt 
ve Maarif Vekilinin bir nutku ile dağıldı mahallelt~rdc halk uy• 

Roma, 21 (A.A.) - Popolo o; 
Roma gazetesi l\.fussolini'nln par .. 
lamentoda 1928 anlaşmasını mev
:r:uu bahseden nutkundan ve vak
tile Hariceye Nazırı Kont Ciano 
ile Rüştü Aras ara$mda vuku bu
lan ml•' fıkattan ~ttikten son• 
ra TU. rk - Alman dostluk mu& .. 
bedesinin aksi hakkında diyor ki: 

Ankara 21 (İkdam Muhabirin • 
den) - Birinci Türk Coğrafya 
kongre>i bugün Maarif Vekili Ha
san Ali Yücelin reisliği altında top 
lanmış ve ilk celsesinde kongrenin 
tazim telgraflarına cevaben Milli 
Şefimizd€n, Büyük Millet Meclisi 
Reisinden, Başvekilden ve Mare • 
§alden gelen iltıfat ve teşvik edici 
((?Jgraf c:tvaplarını alkışlar arasın
da d ı nlem iş ve ruznamesindeki 
muhtelif teklif ve temennileri mü
zakere ve kabul etmiştir. 

Bu tekliflerin başlıcalan şun • 
lardır. Bır coğrafya lügatı yapıl • 
ması, memlekette coğrafya ilmi -
nin yayılması, haritaların tashihi, 

Tiırkiyenin bir jeoloji haritasının 
yapılması, memleket tabii coğraf· 
yasının tesbit ve neşri, okul ders 
kitaplarının tafsilattan kaçınıla • 
rak yazılmasL 

kili de Dunun evvelce diışünülmiiş 
olduğunu söylemiştir. 

Kongre saat 11.30 da tekrar Ha -
san Ali Yücelin reisliğinde toplan. 
mış cilk ve orta okul coğrafya te
rimleri• hakkında mütehassıs ko
misyonca hazırlanan rapor ve tek 
lifin tetkik ve müzakeresine baş
tanmıştır. 

Bu hususta kongre azası muh • 
telif mütalea ve tenkidlerde bulun 
muşlardır. 

Saat 1.1 de ikinci celseye nihayet 
verilmiştir. 
Öğleden sonra saat 15.20 de Ma

arif Vekilı Hasan Ali Yücelin reis· 
Eğinde üçüncü celse akdolunmuş 
ve terimler hakkında tekili ve ten 
kidi olanların mütalea ve tenkid -
leri yazılı olarak kongre bürosuna 
vermeleri şartiyle terim rapor ve 
ıeklifi aynen kabul edilmiı;tir. 

ku uyuyamıyormuş 

Roonan~a ve Fınlandıy~ ıle Sov- nazarlarını değiştirmişlerdir ve 
yeller Illlln~ebatına ge:ınce; Ro- şimdi bilhassa şu ciheti kaydedi -
maıı:ya ~u~n _sefer1berlıgını ikmal yarlar k~ Sovyetler Birliği bazı 
etmış, Fınl.ii.rul-ıya da 20 yaşından \abiyeleri paraşütçü usullerini bil 
40 yaşına kadar bütün ihtivat w d... 'k ·kt d tank t 

c İtalya ve Türkiye gönnil.f
lerdir ki Ak.denizdeki vaziyeUeri 
biribirine zıt değildir ve bu va
ziyetler iki milletin menfaatlerile 
telif edilebilir. Bınaenaleyh "für· 
kiyenin hasmane b ir vaziyet al
masını istiyen bütl\n sler de
mokrasilerin tehlıkelt faaliyeti· 
nin bir neticesi id i. Çünkil Tür
klyenin hiç bir zaman İtalyadan 
korkmasına mahal yoktu.~ 

Türkiye 
(Baı tarafı 1 lnd saybda) 

afi 
_ · ıgı ve ço mı ar a ve ay-

muvazz arı askere çag . rmıştır. · lik ld · · 
B d 

... tı· bi "ht" al 
1 

yare vesaıreye ma o uğu ıçın milli inkıllkptaki rolünün büyük· 
u a en ,,,uvve ı r 1 un o a- k d" · · • daf d b"l k 
kR F

. , , d " d Sov en ısını mu aa e e ı ece va. lu··g· u·· -'• tebarüz ettirmekte ve şöy-
ra mnanya ve mı.an ıya a · · · M k d ·· ·ı .. ~ 

ti karş L. b k t ....... zıyettedir. os ova a gosterı en le d-ektedır; 
ye ere ı uır are e e ımızar l k J'd .t.dal d iş! bö ı izah çu• 
edilmelote olduğu şeklinde tefsir ev a a e 1 1 e e Y e .İnönü meydan muharebesın: 

Bunu müteakip Maarif Vekili 
Müteakiben kongre azalan tara.. Hasan Ali Yücel bir nutuk iı-at et~ 

fından verilen bir takrirle bir miş ve bu nutuktan sonra kongre 
•Türk Coğrafya Kurumu• nun te- alkışlar arasında nresaisine nihayet 
sisi teklifi yapılmış ve Maarif Ve- vermiştir. 

Nevyork 21 {A.A.) - Maruf A· 
merikan gazetecilerinden Lazareff 
ve Root İngiliz tayyareleri tara • 
fından Berlin üzerine yapılan a • 
kınların pek tahripkar olduğunu 
yazmaktadırlar. Bu gazeteciler 
B.,·linde herhangi bir istikamette 
yürünürse yürünsün elli evden 
birinin k&milen veya kısmen harap 
olduğunu görmemek imkanı olma
dığını söylemketediı-ler. Bomba -
!arın isabet ettiği askeri hedefler 

arasında Bellevne mahallelerinde. 
ki ordunun mühimmat depoları, 
Glasdreich istasyonu, Siemens re
!efon kwnpanyası ve Ulls\ein mat
baasının atölyeleri bulunmaktadır. 
Bu hedeflere İngiliz bombaları i • 
sabet etmiştir. Amerikalı gazeteci
ler Bombardımanların halk üze • 
rinde pek maneviyatı kırıcı bir te 
sir hıra ktığını iddia etmektedir -
ler. Fakir mahallelerde halk bom
bardıman korkusu ilıı uyku uyu • 
mamaktadır. 

edilebilir. Nitekim SoV')'etler de ol;n~~:dır. ti B" l"ğ" . b deki zafer, İnönü'nün Lozanrlakı 
Leningrat istikametinden şimale k. a a . t~ydeaher ır ı ıniın 

1 
u sak dipkımatik rolü gilbi kat'i olmuş

ooğru asker sevketmıektedirler. ın vazıye 1 a umum 0 ara ~ tur. İsmet inönü'nün siyasi faa~ıye~ 
Maamafilı tekmil bunlar bir i:hti- ba~ka mahfillerde Alman· Rus mu ı tine daima derin ve faal şahsıyelı 
mal çerçevesini aşamamaktadıır. zakerelerinin ıie~am etıne~te ol_- hakim olmuştur.. . 
Zira ortada esaslı olarak hit;,ibir de- masına v~ _bu muzake~elerın netı- Franfurter Zeitung gazetesı, ba.ş----~--.. ı------

Yen i k .a r a r 1 ar 
Bulgar Kralı Sof· 

yaya döndü 
lil mevcut değildir. * celenmesı ihtlmallerının pek ku~- maaklesinde diyor ki: 

vetli bulunmasına atfedılmektedır. .Pakt Türk ve Alınan diploma· 

Sofya 21 (A.A.) - Yabancım-em Amerika 
(Ba, trrrfı 1 inci sayfada) la;rıcı ve toptancı k&nıu ihtiva eylemek leketlere yaptığı seyahatten avdet 

bilva ile kiraya verilen gayrimen ledir. 1 eden Kral, dün öğleden sonra Sof.. (Baş tarafı 1 ınci sayfa:la) 
kullerin mobilya kira hadleri hak- 4 :_ Kuru fasulyenin bütün memle- yaya gelmiştir. sını istemiştir. Amerikan ~U.me-
k.ııda hiçbir sarahat bulunmamasın ket dahilinde müstehlik fiatı toptan ~ ti, Vaşington Büyük Elçiliği hariç 
dan istıfade eden ev ve apartıman Ciatlara a7.aml yüzde 15 nisbetinde bir T•• k. Al olmak ü:ııere, bütün diğeı: İtalyan 

h" l . . b " 'k' d l perakend""i kfın i!Avesi suretile bulu· ur • man ajansları ile teşkilitlarının k.a.pa-
sa 1P erının ır ı ı san a ye ve nur. Bu perakendeci hissesi fızaml nis- tılmasını da istemiştir. 
masa koyarak mobılyah bahanesi- 1 bet olup, mutad surette daha dün bir h d • 
le kiracılardan fahiş para aldıklan kAr yüzdesile çalı1an yerlerde yine bu ffiUa e esı Vaşington, 21 

(A.A.) - Ruzvelt 
ve bu şekilde ihtikara iapıldığı tes le;ki nisbetıerin devam ettirilmesi mat- dün akşam Amen1camn açık deniz.. 
bit olunmuştur. 

1
lüpdtur: Yarı1 todptanbcııa1 rın da fa~l bu· (Bat tarafı ı inci sayfadı) leri kullanmayı Almanyaye terket. 
un ugu yer er e, un arın b1sses1, top- h • ıniyeceğini söylıemişti'r. 
tancı ve perakendeci kAr yüzdeleri me. e emmıyeti tebariü ettireıa d ostça Ruzvelt parta.mentoya gönder-

İttihaz edılen yeni karara göre . ' 
gayrimerkulün icar bedeli evveli 
mobilyasızmış gibi hesaplanacak 
ve sonra bir hey'et mevcut mobil. 
yaya fiyat biçecektir. 

Ev sahipleri tarafından senelik 
mobilya kirast olarak mobilyanın 

kıymetinin ancak beşde biri alına
bilecektir. Bundan fazlası ihtikar 
sayılacaktır. 

yanından teamüle göre tefrik edilecek- tezahürlerde T"" k ili ı· • k n ur m e mm pe diği hl16USi bir mesajda resmi bir 
tir. mütehassis olduğunu söylemek is- siyasi notada kullanruruyac""ı bir 

İhtiyacını ker:dl mıntaıkasından te- c:ıs teriz. Biz eski silah arkadaşUD.1% lisan kullanmak imkB.nılll bulm•..,_ 
darik eden şetı.!rlerde müstehlik fiat· -,, 
tan :ralnız toptancı ve perakendeci kar olan milletten bu harbin başından- tur. Reisicüm.lıur, Robin Moor A-
yilzdelerinin ilave.ile taayyün eder. beri ayni tezahüratı bekliyorduk. merikıan vapurunu merhametsiııce 
MU..tehlik .mınWcalardaki şehirlerde 1 Çünkü Almanyanm Versay mua· ve enternasyıonal kanun harici bir 
milstchl~k !ıyatlan ayrıca 3 cü fıkra-ı hedcsile bü ·ük haksız! " • dı· hareket olarak tavsif etmiştir. 
da nnklrye masroflarınm hesaba katıl- ., :t •aa ugra 
masile taay;run eder. gına, Alman matbuatı kadar kuv- Ruzvelt, Rdıin Mooc vapurunun 

5 _ Yukanda esaslan vamlunan fıat 1 vet ve şiddetle Türk matbuatı da bir Alman denizaltısı tarafından 
tar çalı cinsınden temiz kunı fasulye· yazmış ve her Tii~k gazetecis~ se- batırılıruş olduğunu kay:tsıız ve 
n;n çuvalsız: izam! satı, fıatları olup, nelerce, Almanyanın haklannı m ü- şartsız olarak beyan etmiş ve de-
kuru fasulyenin diğer cins ve nevilerl dafaa etımiştir. Aradaki kısa anla- 1 miştir ki: . 
1 inci fıll;radaki esas fiatla mütenasi- B lbatınlm 

Stokholm 21 {A.A.) - Röyter: sisinin bir muvaffakıyetidir. Türk 
Dagens Nyheter gazetesinin Ber dipLomasisi, memleektin mukadde

lin muhabirine göre. muhtemel o- ratının sarih surette çizilmTş ve 
!arak pek yakında, Hitler ile Sov- vabancı menfaatlerden müstakil 
yeUerin Berlin büyük elçisi Deka· bir istikbale tevdi edilmesi limm 
nozov arasında bir görüşme yapı ... geldiğini anlamışt r. An.kara ile 
Jacaktır. Berlin arasındaki münasebeti.erin 

Ayni muhabirin verdiği mütem- geçirdiği muvakkat buhran, eski 
mim malümata göre, Dekanozov, sağlam dostluğu örten lbir sıvadıan 
bu hafta şimdiye kadar üç defa ha başka bir şey değildir. Amıan dip
riciye nezaretine gitmiştir. Bir de- lomasisi zevahire aldanmamtş. sa· 
fasında Von Ribbentrop tarafın • hır ve sebat ile yeni bir yaklaşma 
dan kabul edilmiş, diğer iki defa.. için çalışmasını bilmiştir. Almanya, 
sında ise Von Woiszacker ile gö • T\.irkiyeyi yalnız deklarasyonlarla 
riişmüştür. ikna etmemi<1.ir. Eğer Almanya. 

Yine ayni muhabire göre, Bertin muahedede. '11ürkiyenin mülki ta· 
yarı resmi mahfilleri, bir ticaret mamiyetine hürmet ediyorsa, bu 
anlaşması için Sovyet • Alınan mü yeni bir mü~ehede teşkil etmemle· 
zakerelerinden malümattar olma • tedir. Bu. da.ima mevcut olmuş ve 

Hitler tarafmdan nutkunda ~at:rla
dıklarını beyana devam etmekte • diı-ler. tılmış lbir vak'anın teyidinden !baş-

ka bir şey değildir. MU650lini de 

Yugoslav hükumetide 
Londrada oturacak 
Londra, 21 (A.A.) - RC:smPıı 

bildirildiğine göre, Yugoslavya 
Kralt Pi yer, bu sabah er keıı ta}' 
yare ile İngiltereye gelmiştir. Kral 
Piyer'e e;ıcümle Başvekil General 
Simoviç ve Hariciye Nazm Nirııçi.ç 
refakat etmektedir. Kral Dük de 
Kent tarafından karşJanınıştır 
Y~lav hü.la'.:.noett Londrada ~ 

turacaktır. 

Sollum meydan 
mu hare besi 

Afrika çarpışmaları· 
nın en şiddetlisi oldu 

Berlin 21 (A.A.) - Askeri mah. 
fillerin mütaleasına gi\re Sollunı 
meydan muharebes1 Afrıka mu • 

harebesinin en bıiyük çarpışması 

olmuştur. Muharebt> şiddet, çetin

lik ve kesafet ve keza nisbct i!iba-

rile diğer herhangi bir mustemle. 
ke harbinin üstündedir. Meydan 
muharebesi 1917 büyiık harbin!tt 

tanklar muharebesine benzemiş • 
tir. General Wavell Alman cephe

sini yaramamıştır. Halbuki muaz· 

zam kuvvetler kullanmıştır. Bu 
muharebenin netıcesı Almun ga • 
zetelerinin tebarüz ettirdıg ı pek 

büyük bir zafer olmuştur. Bunun 
neticeleri bütün Akden'zde ken • 
disini hissettirmektedır. Şimdi sa
bit olmuştur ki bugüne kadar Sol
lum cephesinde kararsız olan ,.a • 
ziyet vüzuh bulmuş \ e İtalyan • 
Alman cephesi i..;tıkrar kesbct.mi ş 
ve İngiltere Libya için artık tehli
keli olmaktan çıkmıştır. Tobruk 
teslim olacaktır. Wavell ordusu uğ 
radığı muvaffakiyets!zlikten ve za 
yiattan maneviyatı bozulmuş ol • 
duğundan mukabil hareketinin 
mühim ve çok tehlikeli olması nıuh 
temeldir. -4:14:1 __ _ 

Suriy~de 
(Bq tarafı l inci sa~·fada) 

nakliye tahaşşütlt"Mile de triicum
larda bulurmıuşla:rdır. Beynıt li
manında vapurlar, deniz tayyare
leri tar3f100an bombardunan edil
miştir. Büyük bir mendirek üııerine 
dört trun isabet kaydolu.nmu<ı ve 
bit- denizaltı olduğu taılırnin edilen 
bir gemiye isabet vaki olmuştur. 

Şimdiye kadar bu şekilde fahiş 
bir fivatla evlerini kiraya vermiş 
olan ev sahipleri de kiracıdan talı 
sil ettikleri pa.r"anın fazlasını müs
tecire iade etmek mecburiyetinde 
kalacaklardır. Çünkü karar 20 Şu
bat 1941 tarihinden itibaren mer'i 
sayılacaktır. 

ben mutad flat farklarına göre tesbiı şamamazlığın her ikj millet üzerin-ı •- • u va~unm . . ası~~ 
olunur. de derin bir tesir yapmadığını ek wnurru hedef', Amıerıkan tıcaretını 

•- ı kr ıl P Almanyaya nuzır addedılen her 
6- Her türl!I kuru fasulyenin m•ls. •O ayca te ar anlaş m~ olmasın- d . d kı~~t· kt H • 

t h 
·ı t: to ta d . • enız en uza ..., .rma ır. ususı 

Londra, 21 (A.A) - Reutıer a- ayni fikri ifade etmiştir. Türic dev
jansının Londradaki di.ploınatilı !et adamları, vazifelerine layık ol
mahfillerden öğrendiğine göre Hır duklarrru göstermişlerdir. Mes'uli
manyadaki Alman orduları başku- yellerini müdrik bu!Ünduklaı Tüdt 
manadnl~ı umumi karargahını devlet adamlaı, taınamile Türk bir 
Bükreşten 25 kilometre mesafede siyaset takip eylemişlerdir. Pakt, 
kesif bir ormanda bulunan Prellti Türkiyenin müstakil ve sull:ıçü sir 
Nicolu'ya ait Snagov malikanesi· vasetinin neticesinden ba~ka bir 

SÜNGÜ MUHAREBELERİ 
• sı mın akalarda P ncı ve pera· an istıdlil edıyoruz ve bumlan sa- hedef" d lb"" t'" ~--t emlek t1 

k ., · A 1 t fiatla h 11' ı • ı e u un "'""' m e er-&,"'; ;~;;:, ;'~onıı~ca ma ~b't; dece memnunıyet duyuyoruz. le olan ticaretimizi durdurmaktır. 
ne nakletmiştir. Romanya genel- şey değildir. Kudüs, 21 (A.A.) - Kudi:rs rad-
kumıayı da buradaki Alman genel· Gazeteler, Türk ekonoırAsi ve u- yosun.un salahiyetli bir mül~iri-

Acka.ra, 21 (A.A.) - Ticaret VekA
lWııden tcbLil edilmiştir: 

'oierek Ticaret VckAit>line bildirile- Bir taraftan büyük l\tilli Şefi- Hiçbir Amerikan vapunırnın yedi 
c:ek ve a;rnl zamanda Han olunacaktır. mizle Doktor Refik Saydam büku- denizden tıiçbirinde korsanlık ha-

kurmayına raptedilmiş!~. m'U'!!livetle Türkiye l:ıakkmda da 
Diğer haberlere göre, mühim mik makaİeler yaıınıakta ve Ankaranın 

tarda Alman kıt'alan Romanyaya ve diğer '11ürk şehirlerinin fotoğ

nin söylediğine göre, Mercayum 
mmtakas nda Egurla kas&ba~ının 

sokak!arında ve evlerinde Av.us.. 29 soyıh Koordinasyon karannm bi
rinci maddesile Ticaret Vekaletin~ ve
cil miş olan 1>a.Ub.i,yete istinaden mem
leket dahı ;ndcki kuru fasulyenin Azamt 
satış f a•, ~rı -. .,~ ırfa t:r~terilmiş oldu
' veçı.ile tesblt olunur. 

7 - Perakendeci azam! satış fiatıarı- metinin, diğer taraftan da Alman reketl.e'rinden masun addedilemi~ 
nın hesaplanmasında kuru_~ küsurları· Devlet Şefi Bitler ile hükUınetinin ce~i blze ihtar edil.ıniş demektir.Bu 
nın 50 santıme ve:ra vahi.de yuvarla- ·· t dik.l · ka lı.kl ki 1 Amerik·-·~ =ık denizleri ancak 

gelmekte devam ediyor. Galas ve raflarını bas.maktadır. 
Brailo nuntakalarından da pek çok Yan resmi Diens Aus Deutsch- tralyalılarla Vişi Fraıısrzlan ara. 
miktarda yatak malzemesi getiril- land ajansı, diyor ki: sında süngü süngüye şiddetli mUr 

tllması muvafıktır. ı gos er erı rşı ı yase ve a..La.4~ --y 

basireti, tarih takdirlerle yided.e- Nazi m11Vafakatile kullanabileceği 
8 - Bu suretle ilAn edilecek fiat lıad

terinden her hangi bir suretle fazla fiat 
teminine gidenler hakkında millt korun 
na kanununun hükümlerine tevfikan 
cezalandll'ılınak üz.ere kanuni takibatta 
bulunulacatı Uin olunur. 

ccktir. Çünkü Türk • Alman dost- ihtardır. Eğer boyun eğecek olur
luk muahedesi büyük bir sulh ese- sak, dünyayı şimdiki Alınan rüe

sasının tahakkümüne terketmiş o
lacağız. Boyun eğcliyoruz ve bo-ridir~ 

Başlıca i.>tihsai ve ihraç mınta
kaları olan Trabzon, Samsun, Maraı, 
K.Lıyscri, Corum, Kütahya, Seyhaı1, 
Nig<IP, Antalya, Çoruh1 Konya, Rize, 
Man is.a, Dursa, RalıkE"sir, Bolu, Kırşe-

Abidin DAVER yun ~k niyetinde de değiliz. 
------------....... Robin Moor vapurunun toııpil· 

hır, Zonguldak, Burdur, Kocaeli, Edirne ı• ı h • 
ile istıh sali kerodı istıhJjkine yeten di· spanyo arı-
t-er Vı layetlerde beşinci fıkrada cins • 

B k • lenmesi ancak hukuku düvel muci
asın ongresı hince ka.bul edilen muhaı·ipliğe 

tabi olan Amerikıan va.purla«n'n 
ve evsafı yazllı turu fasulyenin ı kilo- cıye nazırı 
•unun t<>pı..a tıat> 11 co:ı .redi• kurut· Büyüklere çekilen 
~ 1 

2 - Diğer bililmum. müstehlik veya ı lngiliz ve Alman te graflara verilen 
t.tıhlôk.l kendı ı.~ yetme:ren 1 l cnıntakalard:ıld viliiyeUerde kuru fa• clçilerile gÖrÜŞtÜ CeV. ap ar 
fulyenin toptan tiatlan. mutad sureU. Geçen hatta mua,.,.en mesaisini bitiren 
o manallın ıstık.talın; en çok temın e- Madrit 21 (A.A.) - İspanya ha· Basın Kongresinın dağı.lırten çekilme-
den ı.<;tihsal mıntakasmdan hakiki nakil S S · · 

1 
. • • riciye nazırı errano uner dün, l sine karar ven!ıg; sayı• telçaflanna 

ma!'>raf :l~u:un. ılıllvesı suretıle bulunur. b" b' . d İn il' Alman flşağ:ıdaki cevaplar e:elıni;>tir: 
3 - Bırıncı fıkrada mevzuubahs top- ır ırı ar ına g ız ve . 

lan azami uat yüzde 5 nisbetinde top- l büyük elçilerini kabul etmiştiı-. Kongreye Başarı]Ar diler ve temiz 

O.A><>..~-~ ASl<ER1 VAZİYET .-... --...(. ' 
iNGİLİZLER SURIYEYE MISIR VE 
FlLlSTİNDEN TAKVİYE 1~.uALARI 

SEVKED1YOR 

du;y&ularına teşekkur ederım. 
ismet iNöNtl 

Türk Basın Birl;ıii İstanbul mıntaka 
kongresi toplantı.s1 münasebetile iz.har 
buyrulan hissiyata teş<"kkı.ir ederim. 

Tııılriıre B. M. !iL R.e;ı,I 
Abdll!Mlik llerıda 

Mmtakanız Basın Birliği kongre.sinin 
toplan~ı münasebet ile sayın aı.arun 
hakkımd.iı& izhar ett.kleri duygulara te
tckkü.r ederim.. 

denizlerde -*>estçe dolaşması hak
kına karşı açıkça bir tecavüı<:lür. 

Muhariplik hakkı, Alman hükÜ· 
metince de mal\ı.ın olduğu ii.zere, 
bir ticaret vapurunu, içindeki yol
cuları ve mürettebatı deniz!oeroe 
himayesiz bırakarak lbatırmak hak
kını vermez. Bilakis, muhari,plik 
hakla yolculanın ve micette'batın 
emniyet altına alınmasını ami:rdir. 
Bunların tesadüfen kurtulınuş ol
maları tahlisiye kayıklanrun Ok· 
yanus ortasında sulann keyfine a· 
tılmasınd&ki insaniyetsizliği azalt. 
maz. Hukuku düvelin ve insanlığın 
en iptidai kaidelerine karşı gösteri
len ibu istihfaf Robi!\ Moor vapu
runun torıpillenmesine entemasy~ 
nal kanun harici damgasını bas

mektediı-. Berlin için bahis mevuu olan, an· hare beler cereyan etmektedir. 
Çarşamba günü yeni sınıfların anevl eski dostluğun yeniden doğ-

silfıh altına çağırıkiı.ğı. söylenmek· masıdır. Almanya, Türkiye hak
tedir. kındaki siyasetinin prensiplerinoi, 

Romanya radyıoı;u 'bütün gün as- Balkan seferiJıden evvel tesbit et

FRANSA İNGİLTEREYE BİR 
NOTA DAHA VERDİ 

keri marşlar çala:nakta ve vatan- miştir. Hitler, 0 zaır.an, bir buh- _Ma.drit 2_1 . CA:A.) -:- O'.i." Frıınsız 
perverane şiirler ve yaz ,Jar oku· r n ve suitefehılii.mleri bertaraf buyuk elçısı Pietrı, Ingılız buyuk 

ktadı Mbb td k kınd aı ı ı··s· s ı H 'h"I ma r. a ua a pe ya a etmek için, şaW mesajını gönder- e çısı ır amue oare a a en 
kat'i 'hadiselerin vukı:l>ul.acağına mişti"r. Alman siyaseti prenstplere cereyan etme~. olan hiıd;seler 
telınihler yapmaktadır. ~-yanır. Alman siyasetim," askeri ha.kk_ında yenı bır nota tevdi et • 

Zürih, 21 (A.A.) - Reuter·. ,_ mecburiyetler ve yahut vaıziye\in mıştır. 
Die Tat gazeteüıiı:ı "Bertin mu- inkişaflarına bağlı siyasi mülihaza

habiri, Berlinde, cSarısasyonel in- lar dikte etmez. Türkiye, Alın.an· 
kişaflar. dolayıs'ie RaYııtag'ın ~ yarun askeri muvaffakıyetlerinin 
lanmak üzen> olduğu !l&kkında şa- bir kurJı.anı değildir. Ankara, mu-

Hava harbi 
yialar dolaştığını lbildirmelkte, fa. llhedelerine sadık kalmıştır. Al- (Baş tarafı 1 i.n.ci .. yiadı) 
kat bu şayiaların teyit edilrnOO"'ini ' gın ve "nfil"- L--L-J t "' manya, bu taahhütleri tanımakta . ı = """""" .,rı a mı,,. 
ilave eylemektedir. tereddüt etmemiştir. Çünkü §'!ref !ardır. Büyük yangınlar, boır.baı-

Berlinden gelen muhtelif hM>e!'- hissi olan milletler arasındaki mü· dımanın müessirli.ğini go:;termiş

Kl:EL BO'MBALA.NDI 
leri tetkik eden Zürih s~asi mü· nasebetlerde bu tamamile anlaşılır tir. 
şahitlerinin ükri şudur k~ Almanya bir keyfiyettir. Almanya, İnıgiltere 
Sovyetler Birliği ile harp yapma\< ile tedafüi muahedesinden dblayı 
istememekte, fakat SovyetJ.er Bir- Türkiyeye hiÇbir serzenişte bulun
liğini, ya belki imzalanmış ve ya· mamaktadır. Alman siyaseti, tabil 

Londra, 21 (A.A) - Hava Ne
zaretinin tebliği: 

hut limzalanmak üzere bulunmlli§ bir siyasettir. Vaziyetin inkişafı l\:>u. 

6 ng;liz ticaret gemilerin.. a· 
man. verınenu .. -.. te devam e .. 

den Alman deniza!tılan ve t<ıy. 
yareleri buguıılerde tıuı.rnız sıı
lıalarmı genış1ettiklerinden At
laııtık deniz muluırebesi en şid• 
de'li devresinıı girm.~ bulun • 
mal.tadır. İngilizler ayda va~a
t: yar,m. m.ı ly011 toruıjlık gemi 
za y iaıı vermektedir ki bu bir 
ay zarfında Amerika ve Ingıl • 
terede in.<a edilen gemi tonajı • 
mrı uç mislidir.. 

girişile şiddetlenm.~<tir. F..ı • BasnkH 
sız m.i.ıdajaa kı.t'aluı §ehri ter- Dr. !lelik Saydam 

:naktndır. 

l>ir pakt ile harbin devamı miidde- nu ;,bat etmiştir. Matbuat hakkın
tince kat'i sureti(? 'bitaraf lbir va- daki anlaşmalar bilhassa faydal'!
ziyete koynı.ak arzu evlemeoktedir d r. Diğer taraftan 1923 Türk - İta!· 

Birleşik Amerika Devleti, Rcı\ıin Die Tat gazetesinin Berlin muha. van muahedesi bütün k""lyınetini ye. 
\foor'un tahrikamiz ve müdafaa bıri, bahll; mevzuu ettig\ c\Saıısas- niden iktisap etmektedir. 

Bombardıman 6ervisine m<'nsup 
tayyareler, gece kuvvetli teşekkul
ler halinde Almanyanın iıntıli gar. 
bis:i üzerine gitmiş rdır. Bunlar.n 
e~as hedefini Kiel !imar ı teşkil et.
miştir. Dunkerk ve Bou!Qgne ha· 
vuzlan da lbombardu~ıan edilmiştir. 

S urlye ceplıesrne ge!İf!ce 
Şam imlerinde det....,. et. 

mekte olan ha:rekô.t muttefik • 
lem Şaımıll d.lf mo/ıGUeleriM 

ketmiş vcıziyetıe oldu.klıınn • Kongrenin duyguianna te0 ekkür e
dan Şam.m bu gece zarfında. su- der, s.il.filla"""' •unarım. 

C. ll. P. Gene! Sekreteri 
kutu beklenebilir. Merciayı.m ön Env.nmı _b .. u 

!erinde- müttefiklerin yaptıkları Dr. ~ n.rı Tıuıer 

şıddetli Uuırn<Z geri püskürtül- Yüks<'k konı:renizin hakkımdaki lü-
nı.t.iftti.r. Sah.ildeki ku.vve-tlenn tufKiır allıka ınrlan müt~hassis olarak 
ilen lıarekıitı a.ğırdır. Bu a.ğw • candan teşcklıurlerimi ve iyi temenni· 

ı teri.m.i arzederln1. 
ııc arazıniıı sarplığı ve V~i • JbYMı"' UmuN !ltü<liinl 

!erin m.uka~inden ileri gel s~11ra s..._ 
m~ktedir. Birlii'imlrin taazzuvunda büyük bir 

Matım4fi1\ f,.gilizler hartltdt hamle teşkil eden kongre mesain.ıi alil
sal<Mt114 MI.SU" "" Filiotind<m ika ve memnuniyetle takip ettim. Mu-.. ·-·" ._ı...... .._., lan vatıakqll« dılel", sayııtarımı sunarım. 
m,.t<lfl ...... yeıo .....,.vıyc ,.... a Birlllc Re;.; 

flO~!Uria. * l'llllla &.ıı.. Aı. 

-:ötürmez tmpillenmesinden dola- yunel inkişaflar•ın maohiyetini tav- Balkan seferinden evvel bildiri!· 
..,

1 
Almanyı.yı moo'ul tutar. Ame- zih etmemekte. fakat, Almanya ile 1 · miş olan Alman "rensip erı, m<ı-

rıkan vatanda.şiarının uğradığ< ha- Sovyetler Birliği arasında bir an· vakkat lbir siyasetiıı aletleri degil. 
" ve zayiattan dolayı Alman hü- !aşmanın akdine telmihte lbulwı- fakat devamlı hakHd bır suliıoi.in 

klımetin<len tam tazminat beklen- maktadır. temelidir.• 
'llcktedir.• Die Tat muhabiri, İngilteren>n 
MESAJ ALMAN HÜKÜMETİNE istiNisı ile 11eticeyi alamadığındlın 

BILDİRİLDI Almanyanın İngiltereyi mucadele. 
T efrikalarımız 

vi bırakmıya meebur edecek v..,,,. M.. d .. ___ , ......... nd n un ereca, •• ,._. ço ... ...,~. a 

Amerika petrol ih· 
racını tahdit etti 

Vaşington 21 (A .A.) - Ruzvelt, 
bıitün petrol mamulatını ihracat 
kontrolüne tabi tutmuş ur. 

Petrol mamuJatının •ark sahil • 
Vaşington, 21 (A.A.) - Amen1ca 

Birleşik Devletleri Harkiy~ Na?:ır 
muavini Summer Welles, Robin 
Moor hakkında Ruzv~ltin loorıgre
ye mesaiın1 Alman hük<ımetinc 
gönder~ olduzunu bi~ 

r aramakta olduğu fikrini ileri cKedi gözlü adan. ve •Sultan A
ürmektcdir. Mufıaiıir Almanyanın ziz, tefriloaları.mm koyaınadıık. ö-sırf Ukrayna buğdayı için SoYyet- air dileriz. !erinden ihracı ancak İngı tereye 

'er Birliğine kal"Şt bart>edeceti Da· ~iısıra ve garp yarı küresine ya • 
zariyesini reddelmekteciie l·-------------1 pılabilecektir. 
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SAYFA-4 

o 
Fenerbahçe Altınorduyu ( 5.2) 
G.saray da Altayı (3-0) yendiler 
Mılli kumc maçlarına dün ŞereI 

1 

muhakkak bır golü acelesi yüzün. 
,tadında devam edildi. den kaçırdı. Bu tehlikeli vaziyet • 

tll< maçı Fenerbahçe ile İzmirin ten sıyrılan G. Saraylılar bir da -
Altınordusu yaptılar. . .. kika sonra .bir frikik kazandılar. 

Beşıncı dakikada İzmır muda • .. . .. 
I tam k 1 · · · ·· ·· d ere du·· Ve boylece Eşfak enfes bır şutle u " e çızgısı onun e y 
~erek hır penaltıya sebeb oldu. Fa ilk golü attı. 
!tat Şazi her zaman olduğu gibi bu ilk devre bu şekli degiştırmeden 
nu da 'ermedı. . . . (1.0) G. Sarayın lehine bitti. 

Dak•kalar ilerledikçe lzmırlıle -
rın de hücuma geçtıkleri görül • 
meğe başladı. Bilhassa Sait ve 
Hamdı Fener kd!esıni daimi bir 
tehlike halınde yokluyorlar .. Fa • 
kat bu tehlikelerden sıyrılarak hü 
cuma ge n Fener yirminci daki -
)<ada Nairoin ayağile ılk golü ka • 
zandı 

Oyun Fener hitlumiyeti altında 
devam ederken 29 uncu dakikada 
ani hucuma geçen İzmirliler bera
berlik golünü attılar. 

İkinci devre yine seri bir -;ekil
de başladı. 

On be§incl daklkada Altaylı Sa-
imi on sekiz ıçinde düşürdüler. Fa 

kat hakem Tarık bu cezayı da fri. 
kiğe tahvil etlm'k garabetini gös. 

terdi. Çekilen şütü de Osman en • 
fes bir şek.ilde kurtardı. 

Yirmi yedinci dakikada G. Sa -

ray Salahattin vasıtasile ikinci ve 

biraz sonra Eşfağın ayağile de ö-
çüncü golü kazandı. Ve maç da 
(3.0) G. Sarayın galibiyetile sona 

Bu beraberlik Fener haki:ıniye
tinı bozmadı. Nıtekım otuz beşin. 
ci dakikada Kadri enfes bir şiltle 
ıkınci Fener golünü alarak ilk dev erdi. 

Faruk Erer re (2-1) Fener lehine bitti. 

İkinci devre ~tan sonuna ka • Ankaradakı· ) 
dar Fenerbalıçenin tazyilli altın • maç ar 
da cereyan etti. Sırasile yedinci Dün Ankarada devam edilen 
dakikada Niyazi yirminci dakika· milli kfune maçları Denıirspor -
da Kadri ve yirmi birinci dakika- Gençlerbirliği ve Maskespor - Har 
da Naim daha üç gol yaptılar. Al. 
tınordulular ise son dakikalarda 
frıkıkten Hamdi vasıtasi.Je muka
bele ettılcr. Ve maç ta (5-2) Fe • 
nerbahçenin galibıyetile bittı. 

biye arasında cereyan etrniştlr. 

Gençlerbirliği • Demirspor ar!! • 

sında yapılan ilk karşıl34D1a Genç 
!erin 3-2 galibiyetıle sona emıı§- • 
tir. 

"Cilt Unsuru Olan 

~iOCEL'in 
1· ES 1R1 E M 1 N 1 

VE SİHİRLi 1 

Olduğunu,, Bayan 
MARCILLA Söyledi, 

Birkaç cün zarfında, küçük bÜro
şukluklarımla çizgilerimin zail olduğu
nu gördüm, blı kaç hafla zarfında ise 
10 y30 daha genç göründüm. Bir dok· 
tor bana dedi ki: .BİOCEL> Vı;yana 
Oni\'ersitesi bOJ>dıc bir profesörünün 
ke,,.fidir. Şimdi pembe renkteki her To
kalon kremi vawaunda Biocel vardır. 
Her akşam yatmazdan evvel bu krem.
den a.ürününüz ve eabahl<ıı.n da beyaz 
renltlekl Tolılıılon ltı1eu*ni kullanınız. 
Bu u•ul aiu aerlan bir ırencllk oert ve 
esmer tenini2'J8 7enl bir canlı.lk vere
cek, ci2&i ve buruşuklukdan muarra, 
ıa..e, yumueaJr ve açılı. bir cilt lemin 
ed"""klir. 

1 KDAM 

, 
ıMAP• 

2 

Küçük Tasarruf ----. 
Hesapları 1941 ikramiye Plinı 

J[e,Jdeler. '6 Şubat, 2 Ma7ıs, 1 Ağustos S bcllefrin 
tarihlerinde yapılır. 

1941 iKRAMiYELERi 

ı adet 2000 liralılı. - 2000 - lira il 8 adet 250 lınılık 
2 • 750 • - 1500 - • 35 • 100 c 
3 • 1000 • - 3000 - • 80 c 50 • 
4 c 500 -2000-. 300. 20 • 

2000. - lira 
- 3500. - c 
- 4000. - • 
- 6000. - • GALATASARAY - ALTAY 

Galatasarayın akınile başlıyan 
maç•'! ,Jk anları <en cereyan edi • 

İkincı karşııaşmayı teşkil eden 
Maskespor • Harbiye Maçı da 2-1 
Harbiyelılerin galibiy.,tile netıee
lenmlştir. 

DİKKAT: Tokalon kre'l1\ ve pudra· 
larımn yük.sek kalıtesi sayesinde kazan
dığı roğb<'tten lstüade etmek gayesile 
sayın milşterilerırruzi ıırı.ı edlp ıahte 

mtılra!lıt Ad 'Jll8llar satılıyor. Hakiki 
Tokalon m lu<ırlan bir ıı;aranU ku· ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
ponunu havı olup hiı,usı bir pulJa ka- ' J 

yor. 
On beşınci <iakıkadan sonra İz -

mırlıl~r sağ açık Saimi merkeze 
almak suretile bır değişiklik yap
tılar 

On dokuzuncu dakikada Sarm 

Dönüm 
noktasında •• 

(Bq la.rafı 2 nci sayfada) 

Amerikanın harbe müdahalesi şık· 
lr.ına haıırlılr. olmak üzere Çine 
fazla saplanmaktan çekinmeli , çok 
içerilere kadar gitmeme)~ bilhassa 
donanmayı Çinin "°""u" muhare· 
ı-~- ;ı. fazla işgal etmeksizin eenup 
lstikunetinde harekete huır ve 
ıuıuu bir halde bulundumıalıdır. 
Unutmamalıdır ki Felemenk Hin
distenı ile eereyan eden müzake
relttin ke•ilmesinde de saik Ame· 
rika ve İngilizlerin Batavyada yap· 
tıkları tazyiklerdir. Tokyo ve Va
tin~ten birbirinin gözü içine bak
maktadırlar. Ruzvelt bir adını atar
H Mikado da bir adım atacaktır. 
Nihayet bu iki muazzam kuvvet 
birbirini ifoa eder de hareketsiz 
kalabilirlerse Alman _ İngiliz harbi 
kıt'alar arası bir muharebeye inkı· 
lap etmiycbilir. 

Behemehal yardım arıyan Bü~·iik 
Britanya haricinde bütün dünya-

• . h t . 1 
nın ana ve tcmennı'iı arp a eşı-
nin kabil olduğu kadar yeni yeni 
deni2.lere sira~et etmeden oldui;'u 
kaynakta sönme•idir. Fakat acaba 
bu dilek tahakkuk edebilecek mi? 

DAGARCIK 
(Baı tarafı 2 nci sayfada) 

oğlu armut vay! Vay Mustafa ağa 
armudu vay! 

petılrrnştır. Pulsıız veya pulu yırtık açıl< Deniz Leva:ıım Sabnalma Komisyonu lıi.nlan 
!tululan katiyen reddediniz, pullarını '---------------------------
ı.srarla l!ieyin.ız. Harmara Ös.sü Bahri K Sa tınalma Komisyonundan: 

Askeri Fabrikalar Satmalnla Komiayonu ilanları 

Otorr.obtı ve Tr&ktör makinelerini tamir edebilecek ltuclnıtte mülelı.assıs 
u~taya ve ince tesviyecilik y~pabilecelt bir.inci smıl tesvj,.eal ustaya ibtiyac 
vardır. Talip olanlar berayi imtiban ber ııUn Zeytlnbumuıı<la Sl!Ah tamir· 
hanesme müracaat etmeı....ı !!An olunur. 08%1) 

TÜRKiYE CUMHURiYETi 

ZiRAAT BA KASI 
Kurulu§ tarihi: 1888. - s .. nna yesi: 100,000,000 Türl lirası. 

Şube ve ajam adedi.: 2eS 
Zirai •e ticari her nm banka muameleleri 

Para biriktirenlere 28,800 lira ikramiye •eriyor. 

Ziraat Bankasında kumbaralı ve ihbamz tasarruf hP.Sap. 
larında en az 50 lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek 

kur'a ile aşağıdaki plana göre ikramiye dağıtılacaktır. 

' • soo • z.ooo • ı.ze • 40 • 4.soo • 
4 • !50 • 1,000 • 

Cinsi 

Dökme kalın benzin 
Toz şeker 

Kilosu 

350.000 
50.000 

Tahmin bedel, 
Kuruş Sn. 

:ıı; 

48 
92 
18 

Temmatı 
Lira K. 

ıB.858 00 
3.613 50 

Yukarıda Cmsll .r i ve m.ilttarı yazıh iki kalem ınaddf'ler paıarhk1a sa
tın alınacaktır. 

2 - Pazarlıltları 25/Haziran/941 Çarşamba ıünü oaat 15 de i•miıte Ter. 
sane kapısındaki komisyon binasında yapılacaktır. 

3 - Pazarlığa ı,tifak edecek taliplerln 2490 say)lı lı:anımun istedii;i , .•• 
ıalk ve yukarıda cinsleri yazılı temnıatlarile blrl!kte ~ili &ün ve saatW> 
lı:omisyoııa rnüracaatlan. ( 4926) 

* Şapka şeridi alınacak 
Den.U. wbaf ve eTatının bir senelik ihtiyacı bulunan ·ap'ka terıtleri pazar

lıkla abnacalı:tır. 

İsteklilerin 24/Haziran/ 941 salı günü saat 14 ~c K;ısımpaş;ıda bulunan 
kofl1İı>YQD3 müracaatla telı:li(le bulunmaları. (4908) 

* Buranda bezi alınacak 
ı Metre eninde pazarlıkla buranda bezi alınacaktır. 
İsteklilerin mevcut buranda bezi oümunelerile birlikte 24/Haz.iran/941 

salı günü saat JG " kadar Kasımp.aşada bulunan komisyona müracaat etme-
leri. (4909) 

* 1 - Beh~r metreainm tahmin olunan bedeli 11:1 Jı:uruş olan esoo metre 
•harici kutru Sa> dahili kutru 32 m/m çelik borunun 25/Haziran/941 Çar
tamba ıı;ünü saat 15 de pazarlıkla eı..;umesı yapılac:ıktır. 

2 - Kat'i temjnatı 1121 lira 25 kuruş olup şartnamesi he!- ıün komifi
~ondan parasız olarak alınabilir. 

3 - isteklilerin kanunun istediği vesaik ve ikincı maddede yazılı mik
tardaki teminat makbuz veya banka mektubu ile belli ıun ve Faatte Kasım
ı:>aşa.da bulunan komi~onda hazır bulunmalan. (4986) 

* 1 _Tahmin edilen bedeli (11747) lira olan 2000 kılo çayın 26/Hazıran/941 
Perşembe günu Faat 15.30 da pazarlıkla eksiltmesi yapılacaktır. 

2 - İlk teminatı (881) lira (3) kuruş olup sartnam<>sl her gün komisyon
dan parasız olarak alınabilir. 

3 - İstekliJerın 2490 ı:;ayılı kanunda yazılı vesaik ve ikınci maddede ya
zılı ır.iktardaki teminat makbuz veya banka mektubu ile birlikte be1li gün 
ve lia;ıtte İst.-nbuldaki komisyonda hazır bulunmalan. (4:878) 

1 latanbul Komutanlıiı Satınalma Komiayon 'u lllnları 1 
İstanbul mıntakası dahilinde 4000 liralık nakliyat açık eksiltme ile 28/6/ 

941 günü saat 11 de ihale edilecektir. İhale ton kilometre hesabilc ve aQ:ır ve 
havaleli yükler ayrı olmak tiezer yapılacaktır. Ağır yüklerin beher ton kllomet
J'd.ine 28 ve ahvaleli yüklerin beher to.n kilometresine de 38 kuruş fiyat tah.· 
m1n edilrnı.ştır. Ilk teminatı 300 liradır. Şartnamesi heı: is &ünü komisyonda 
görültbıHr. İstek.hleri.n beJli &ün ve saatte Fındıkhda Sahna1ma komi"?o-
nuna gelmeleri. ( 4541) 

* 
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İLE SABAH, ÖGLE 
' . . 

VE AKŞMl 
Her yelD<klen IODH IJÜlıM iç d<la Mllll

dıtlerin.izi hrealayıwa. ' 

SA'f.IŞ iLANI 
Üsküdar İcra Memurluğundan: 

Mehmet Ali tarafınoon V akı! Paralar İdaresinden 24505 ıkraz nu • 
marasile borç alınan paraya mukabil birind derecede ipotek göste -
rilmiş olup borcun ödenmemesinden dolayı satılmasına karar veri • 
len ve tamamına ehlivukuf tarafından (1980) lira kıymet takdir edil· 
miş olan Kartalda Üsküdar cadde•inde eski 1080/49 yeni 1259/1, 
1259/3 ve 85/1, 85/2 No: Jı sağı mukaddema Ümmügülsüm ely~\'m :ıı 
harita No. h mahal, solu Mardik dükkanı, arkası Piyasa caddesı ô.. 
nü Bağdat caddesi ile mahdut dükkanı bulunan kağıt hanenin ev,«n 
ve mesahası a•ağıda yazılıdır: 

Evin zemin katı: Kapı caddede olmayıp denız tarafındadır, Bu 
katta çimento antre, tulumbalı kuyu ve merdiven altı vardır. 

Birinci kat: Karesiman merdiven başı, bir ocak; iki oda ve bır ııe
Iadır. Odıının birınde balkon vardır. 

İkinci kat: Bir oda ve bır balk<>ndan ibarettir. 
Dükkan: Hem cadde ve hem de deniz cihetine kapısı olup ıı,ior 

kepenkli ve çlmento döşelidir, Ar kasında bir aralık ve altında ayn 
kapısı bulunan bodrumu vardır. 

Bina kağir ve merdiven ahşaptır. Elektrik tesisııb vardır. 
Mesahası; 45 metre murabbaı o ,P tamamı üzerine bina inşa • • 

dilmiştir. 

Yukarıda hudut, evsaf ve mesa hası yazılı gayrimenkulün tamamı 
açık arttırmaya konmuştur. 

l - İşbu gayrimenkulün .arttırma .şartna.mcsi 28/6/1941 tarihin • 
den itibaren 941/1340 No. ile Üsküdar İcra dairesinin mııay. 
yen numarasında herkesin görebilmesi için açıktır. İlanda ya-
2ılı olanlardan fazla malum.at almak istiyenlcr, işbu şartna -
meye ve 941/1340 dosya numarasile memurıyctımizc müraca. 
at etmelidir. 

2 - Arttırmaya !ştirıık .çin yukarıda yazılı kıymetın yüzde 7,5 u 
nisbetinde pey akçes1 veya milli bir bankanın teminat mek
tubu tevdi edilecektir. (Madde 124) 

3 - İpotek sahibi alacaklılarla diğer alakadarların ve ittifak )'ıak• 
kı sahipkrinin gayrimenkul üzerindeki haklarını, hususile 
!aiz ve masrafa dair olan iddialarını işbu ilan tarihinden iti -
haren on beş gün i~inde evrakı müsbitelerile birlikte memu • 
riyetimlze bildirmeleri icap eder. Altsi halde haklan tapu si
cili ile sabit olmadıkça satış bedelinin paylaşmasından hariç 
kalırlar. 

4 - Gösterilen günde arttırma ya iştirak edenler arttı~a şart -
namesini okumuş ve lüzumlu malümatı almış ve bunları ta • 
ml'ımen kabul etmiş ad ve itibar olunurlar. 1 

5 - Gayrimenkul 14/7/1941 tarihinde Pazartesi günu saat 14 den 
16 ya kadar Üsküdar İcra memurluğunda üç defa bağınldık.. 
tan sonra en çok arttırana ihale edilir. Ancak arttırmıı bedeli 
muhammen kıymetin yüzde 75 ini bulmaz veya satış isteye
nın alacağına rüchanı olan diğer alacaklılar bulunup ta be • 
del bunların bu gayrimenkul ile temin edllmiş alacaklannm 
mecmuundan fazlaya çıkmazsa en çok arttıranın taahhildll 
baki kalmak üzere arttırma 10 gün daha temdit edilerek 
24/7 /1941 tarihinde Perşembe günü saat 14 den 16 ya kadar 
Üsküdar icra memurluğu odasında, arttırma bedeli satış is • 
tiyenin alacağına rüchanı olan diğer alacaklıların bu gayri • 
menkul ile temin edilmiş alacakları mecmuundan fazlaya 
çıkmak şartile, en çok arttırana ihale edilir. Böyle bir bedel 
elde edilmezse ihale yapılmaz. Ve satış talebi düşer. 

6 - Gayrimenkul kendisine ihale olunan kimse derhal veya vcrJ
lcn mühlet içinde parayı vermezse ihale kararı fesholunarak 
kendisinden evvel en yüksek teklifte bulunan kimse arzet • 
mış olduğu bedelle almağa razı olursa ona, razı olmaz veya 
bulunmazsa hemen yedi gün müddetle arttırmaya çıkarılıp en 
çok arttırana ihale edilir. İki ihale arasındaki fark ve geçen 
günler için yüzde 5 O...n hesap olunacak faiz ve diğer zararlar 
ayrıca hükme hacet kalmaksızın memuriyetimizoe alıcıdan 
tahsil olunur. (Madde 133) · 

7 - Alıcı arttırma bedeli haricinde olarak yalnız tapu ferağ har. 
cını, yırmi senelik vakıf taviz bedelini ve ihale karar pulla • 
rını vermeğe mecburdur. -. 
Müterakim vergiler, tenvir at ve tanzifat \"e dellaliye resmin
den mütevellit belediye rüsumu ve müterakim valaf icarem 
al>cıya ait olmayıp arttırma bedelinden tenzil olunur. 
İ~bu gayrimenkul yukarıda gösterilen tarihte Üsküdar İcra 
memurluğu odasında işbu ilan ve gösterilen arttırma şartna. 
mesi dairesinde 'atılacağı ilan olunur. (4993) 

Adam_ bastonunu sallıyarak tek
rar herife sokulmuış: 

4 A. 1,000 füalılr. 4,000 L 11 100 Adet 50 liralık 5,000 L 

40 • 100 • 4,040 • 168 • zo • 3,200 • 

Dİ~ T: Hesaplarındaki paralar bir ııene içinde 50 lira. 
dan aşağı düşıniyenlere llt"aıniye çılr.tığı takdirde :"• 20 fazla. 
fiile verilecektir. 

inhisarlar Umum Müdürlüğünden 
23/6/941 ııünü ıaat 11 d.e pazarlıkla 11000 tavuk isteklı•ıne ihale edil•- ı ••••••••••••••••••••••m;ı•••m•mıl 

cektir. Muhammen bedeli 8250 lira olup kat'i teminatı 1237 liradır, Şartna-

- Bunların adı dün ak.,<:am .Mus-: 
ta'beydi, bu a~aın niçi.n Mustafa 
ağa <•klu? 

Armutçu ensooini kaşıyarak şu 
cevabı vermiş: 

_ O bastonu sen de yeseydin. 
Gen de şimdi Mustafa Bey değil, 
Mu. tafa olurdun! 

Oaman Cemal KAYGILI 

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

Sahibi: E. i Z Z E T, Neşriyat Direktörü: Cevd~t Karabilı:iıı 
Bastldıi"ı yer: •Son T elı:raf• Matbaası 

1 Kadıköy Vakıflar Direktörlüğü İlanları 
Aylık kira!l S.,mti MahaU.,.i Sokağı Numarall Cınsi 
Lira Kr. 

5 00 Kadıkoy o~manağa K~dili ?dded:i 48 Dukkftn 
5 00 Üliküdar Selmana~a Camj 4 • 3 00 • Kuzıuncuk İ'jkele caddesı eı • 40 00 aıerıelıiP • Beylerbeyi Abdullahaga caddlı<i il Arsa 
ıe 00 KadJltö1 Osman:lia Dcll~lzade 43 Ev 
5 00 Boğeizitı Beykoz Yalköy caddesı 9 Dükkan 
6 00 Kadıköy Ca!erap Moda cadd~ı 40 c 
2 50 Üsküdar Rumrnehmetpap Şemsipaşa 71 63 taj c 

Yukarda 1azıb mahaller kiraya \:eritmek üzere talip zuhur etrneditmdea müzayedesi 5 gun muddetlıe t~dıd 
edlımişür. Jhalefil 24/6/941 aalı &unti aaıt 14 dediı'. Kiı·.aıa.map talip olanların müdürlük a.kJ.rat kc;.leıınine mura~l-
lan. (49691 

1 
1 

mesi her i\.i.D komisyonda görillebilir. İsteklilerin bcllJ (Ün ve saatte Fındık-
lıda S4ltınalma komi~yonuna gelmeleri. ( 4982) 

* Aşağıda cins ve miktarları yazılı bes kalem ya:; 1::.ebz.e 10/Tcınmuz/941 
günü ~aat 11 de kapalı zarfla ihale edilecektir. Şart.namesi her gün komis
yonda görülebilir, Muhammen bedeli 31550 lira olup ilk teminatı 2366 lira 
25 kuruştur. Üsküdar i lanbul cihetine ait sebzeler ayn ayrı taLpleı·e de iha
le edilebilir. isteklilerin belli günde en geç saat JO na kadar teklif mektup
larını makbuz karşJhıbnda Fındıklıda satınalma komisyonuna venneıeri. 

Cin•J • 

Ay~e kadın ""°ly• 
Patlıcan 
Bamya 
DomatM 
Yeşil biber 

).fiktarı 
TON 

130 
130 
25 
75 
18 • 

(4874) 
Muhammen bedeli 

Llra Kuruş 

13000 
10400 
3500 
3750 
900 

A$8ğıda cins ve miktarıan yaı1h 6 kalem ya~ eebze 10/Temmuz./941 ıü
nü saat 11,30 da kapalı zartla ihale edilecektir. Şartnamesi her gün komicı
yonda görülebilir. Muhamen bedeli 27575 lira 25 lruruf olup ilk teminatı 
2053 Ura 12 lrunıştur. Anadolu ve Rumeli cihet&:u~ ait sebzeler ayrı ayrı ta
liplere de ihale edilebilir. İsteklilerin beli günde en geç raat 10,30 a kadar 
t.eKht mektuplarw1 makbuz karşılığında Fındıklıda satınslma A.omi7onuı:wt 
vermeleri. ( 4875) 
Cinsi l\'!:iktaı·ı Miıhaınmm bedeH 

Taze fasulye 

• kabak 
Patlıcan 

Taı.e bıbeT 

Kırrr:iLJ doın.tle'ı 

&m1a 

Ton 

ıos 

35 
80 
ıo 

80 
1.5 

Lira Kuruı 

11550 
10100 

7200 
600 

4800 
U:li 

ı - Keşif ve şartnamesi mucibince idarem.izin Pasabahıçe müskirat fabri
kası binalarının bi'.ıdanası işi ~çık eksiltme usulile ihale olunacaktıı 

2 - Keşif bedeli 8280 lira '1ı 7,5 muvakkat teminatı •621> bradll'. 
3 - Eksiltme 4/7/941 cuma günü &aat 15 de Kabataşta levazım şubemızhı 

alım komi.c;yonunda yapıhıcaktr. 
4. - Şı:ırtname söz.il ge~en le\ıazı.m şubesi veznesinden .20> kunJşa alın~bt-

lir. . 
5 _ Münakasaya gi.ttceklerin ebiltme için tayin oh.men gün ve aaatte k:a .. 

ntuıl vesaik ve '% 7,5 &üvenme paralarile birlikte meı.kiı.r komi.b--yona müra• 
caatları. ( 4871) 

İstanbul İkinci İcra Memurlu- ZAYİ - Kasımpa:;a .Aııkerlik Şube-
""~d • 40/3809 ıginden aldıiun terhis tezk•r<ml k•y· 
.,~ aı>: betlim. Yaıisinl clkartaoabmdan esld-
Nişantaş Güzelbahçe 15 No. lu •inin hükmü yoktur. . 

Şirin apartırnan dördüncü dairede 32.% do(Mılu ŞKör ottu 1'Nııhlm Br 
ve Aksaray Sofular Tayyareci Or- - --- - - - -

ZAYİ - Emni7"'1 MiıdurlüJ"(miııı 4 
han sokak 30 No. da iken halen i - üncü Şubesinden almış oldul"m 31/ 
kametgiıhı meçhul Şemsettin Uzel: 6897 numaralı ikametgiıh lezkettmı 
Yukarıda yazılı apartıman kıra • lı:aybettmı. Yeııhiııl cıkaracat-.ındaa 

eskisinin hükmü yoktur. 
sın.dan Fehminin alacağı olan 82 MM>U T-··- ı.oalli llMJıse1-
liranın tahsili için yapı.ığı takıp ü-
zerine tebliği hakkın-da ödeme em
ri ikametgahınızuı meçhuli}"!ti do 
layısile bir ay müd<letle ilanen teb. 
liğine karar verihnişt.ir. 

Bıu müddet zanında borcun l'l'la.5-

raf ve faiılerile birlıkte ödenmesi 
ve bir itıraıınız varsa bu müddet 
ıcinde bildW'ilDıeai l.Uımdır. Bor· 

cu ödemez ve itiraz etmezseniz yi.. 
ne bu müddet zarfında mal beya • 
nında bulunmanız altsi takdird- a· 
lacaklının talebi iızerine haps•n 
tazyik ve tecziye olunacağınız 

940/3809 No. lı ödeme emrinin teb. 
liğ'i makamına kaim oimak Ü,,..,... 
tebliit olunur 15644) 


