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IPAZAR 1 a.,..ı.amri: A81Dllf DAVER 

16 
MART 

TELEFON: 13300 

ADRES: Cöialoil• 
N .... oamaniy• Caıltlai 

No. S4 

Yıllık 1200 
1 aylık 800 

a a7lık 300 

\. 1941 Telpal: iKDAM letonbtıl -
Uçlerin Berlin 
konferansı 

iapon hariciye nazmnın 
BeTline gelme•İ, Amerika
nın yaTdımına karı• ~are
ler aTayan Almanyanın 

fazyiki ile ol•a gaekfir. 
V çla konlerann, japon
yayı harbe girmeğe ikncuı 
çalı§acaktır. Acaba ımı· 
vcJlak olabilecelı mi? 

GÜNLÜK SiY ASI HALK GAZETESi 

( Yugoslav~ada] 

KARAR 
gecikti 
Bu yüzden Hitlerin 

Balkan planının 
tatbiki gerik almış --..... ~~-

A"LM ANLAR 
j== 
18 ul ga ri st ana 

gemi ve deni
zaltılar getiriyor! 

Kardeş Iran 
şahının doğum 
yıl dönümü 

Küçük harp planı 
genişletiliyormuş 

Belgrat, 15 (A.A.) - Reu.ter: 
Alman talepleri hakkında Yu· Ali Haı:retl Btlmayım 

goslavyanın bir karar almak h.usu- Rı:ıa Han Pehlevi 
sunda gösterdiği teahhur Hitlerin Dost .. tt f'k t ş htn B lkanla . . ve mu e ı ranm e • 

SAYI 159• - SENE. z 
F 1AT1 

Her yerde TAKVİM 
Yıl: 1941 - Ay: 1 Gün: IG 

16 - Mart - PAZAR 
lluml: - lıt5'J - MART: 3 
Bkri: - 1360 - Saler: l'I 3 

Son TJ.,ral Matbaaanda Banll1' Kuruştur 

• 
Inf il ak hadisesi 
Müddeiumumi, bombalı va -
/izde Türk gazetesi bulun -
ması hakkında izahat verdi 
Perapalas infilak hadisesi hak _ 

kında muhtelif ecnebi memleket -
lerinde neşriyat yapılmış bu me • 
yanda, içerisinde bombalar bulu -
nan çantalarda bazı eşva ve çama
şırlarla beraber Türk gazeteleri de 
bulunduğu nıevzuubahs edilmişti. 
Bu hususta mallımatına müracaat 
ettiğimiz İstanbul Cümhuriyet M. 
Umumisi Hikmet Onat §U iaahatı 
vermidir: 

c- İçerisinde bomba bulunan 
çantalarda Türk gazeteleri d~ oldu 
~ söyleniyordu. Perapalasta patla 
yan bombanın bulunduğu çantada 
bir La Republique gazetesi oldu -

l"tu, çanta evvelce açılıp bakıldığı 

zaman görülmüştür. 
İçerisinde bomba patlamıyan ve 

:le geçirilen ıkinci rantanm ireri -
(Devamı 3 üncü sayfada) 

BULGAR 
ajansının 
cevabı 
Bombalı iki valizin 
nakil esnasında veya 
trende konmadığın
da ısrar ediyor 
So~a, 15 (A.A..) - lleut.er ajansı 

nm lstanbul'daki Perapalas o\elin
de vuku bulan Jnfilaka dair olan 
son telgarflan hakkında Bulıar a
jansı a$aİldaki mü\em.ınim mali\
mab vermektedir. 

,.tıussolini. iyileşen 'fe sakat kalan yarab askerlerle konuşuyor 
~ d _ ~~~ . planı~ tatbik tarı. 1 sahı Alahazreti Hümayun Riza -

e~ış ırmışur. Aman progra· IHan Pehlevinin doeumlarının yıl -

GarbAI Trakyada mmma gore Ybugosı.~~~ 1anlaş.. dönümü münasebetile dün sabah 

İncillz heyetinin Sof7a'dan hare
ketinden bir kaç gün evvel, sefaretin 
muhafma kadrosu yeni bir poWı 
noktasile takvi:J'e ~i~tir. Bun
dan başka altı poU. ikişer ikişer 
ıece gündüz sefaret önünde devriye 

ARNAVUTLUKTA 

Musolini 
taarruzu 

Hezimete uğradı 

İtalyanlar rica tten 
sonra yerleştikleri 
yeni mevzilerden de 

geri atıldılar 

ayı perşem e gunu ımza aması . · 1 k losl 
ı·cap edi d B "t kı d şehrimıı ran onso uğunda me-

db
• } yor u. unu mu ea p er- . te Jl er hal Yunanistana hücum edilecekti. rasım y~pılmıştır. 

Yugoslav devlet adamları Af.1 Merasımde baş konsolos şehri -
manya taraf;ndan teklif edilen an- mizdeki İran kolonisinin tebrikle -
!aşmanın bazı hükümlerini ileride rini kabul etmiştir. Akşam saat 
Üçlü Pakta iltihaka sürükliyecek ıy de de bir çay ziyafeti verilmi§ -

nöbeti yapmışlardır. Karanlık bas
tıktan sonra sefarete kimsenin yak
laşmasına müsaade edilmemiş ve u
mumiyet itibarile İngiliz seiaretiııin 

Yunan ricalinden 
mürekkep bir heyet 

teftişler yaph 
mahiyette telakki etmekte ve bu· tır. 
na binaen §Üpbe ile karşılamakta
dırlar. 

Amerikan yardımı 

müsaadesi olmadan kimse sefr.rete 
girememiştir. Bulgar ajansının 12 
martta bildirdiği v~ile, b:ıgajla
nn ambalajı, nakli ve trene yerleş
tirilmesi bin.at sefaret erkanının 
doğrudan doğruya ve daimi müra
kabesi altında yapılmıştır. 

Trakya umumi 
valisi diyor ki: 

"Hudutlarımızı bek· 
liyen her nefer bir 

granit kayadır.,, 
Atina, 15 (A.A) - Atina ajansı: 
Trakya umumi valisi Nazır K.o

cias ile İçtimai Muavenet Nazın 
Krimbas refakatlerinde mesai müs 

(DevalDl 3 üncü sayfada). 

HABEŞ 
harekatı 
• ltalyan kıtalan 
teslim oluyor 
Habeş kuvvetleri 
Adis - Ababaya 180 
kilometre mesafede 

Buraya gelen ve Viyananın ekse
riya iyi haber alan membalarından 
çıkan haberler Almanyanın Yugos· 
iavyadan Üçlü Paktı imzalamasını 
istiyecek kadar ileri gitmediaini 
teyid etmektedir. Filhakika Alınan 
lar böyle bir talebın Yugo::.!C.'lıj<i" 
da karış.ıltlık..lar~acağıru peli 
iyi biliyorlar. 

Burada bu muvakkat çık.mazm 
kımnen Yugoslav hükumetinin ta

tDev&llU 1 ihacii aufacla) 

Londra, 15 (A.A.) - B.B.C: 
İngiliz zabitlerinin kumandasın· 

da bulunan Habeş kuvvetleri Adis 
Ababadan 180 kilometre uzakta bu
lunan Debra Markos civarına gel- 1 

(Uevaou 3 üncü sayfada) f'ugo-;Jav Başvekili Zvetkoviç 

Ruzvelt 
Bu sabah bir 

1 

nutuk söylüyor 
lngiltereye 99 harp 

gemisi verilecek 
Son gün1erde bilyilk faaliyet 

gösteren İngiliz tay~arelerinden 
birkaçı uçuş halinde 

Türkiyeye malze- Hava harbi 
me verilmesi Al 

--o--- , man sanayi 

(Devamı 3 üncii sayfada) 

Japon Hariciye nazın 

Matsuoka 
Harbin'de 

o 

Sibirya ekspresile se
yahatine devam ediıor 

Ayan ve mebusan Hala mevzubahis değil] merkezleri 
Vaşington 15 A..A.) - Ruzvelt 

bu akşam radyo ile neşredilen bir f ·1· • • ı · 1 • • 1 i 
nutuk vererek kira ve ariyet ver- . ngı iZ tayyarelerının m e C 1 S e r 1 Q 1 Z 
me kanunu mucibince demokrasi-ı şiddetli bir hücumu• b•ır t 1 t 
lere yardım için kendisine verilen ... o p on 1 y o p t 1 
büyük salfilıiyeUere ait tasavvur • na U gradı Tokyo 15 (AA) _ Dom · · 

1 mill bild
. kt• ' • • Cl QJaD-anm ete ırece ır. Londra, 15 (A.A.) _ Selahi;rettar kay 8l bildiriyor: 

Reisicümhur bu nutku muhabir- rıaktan bildirildil:ine ıöre, İn&iliz bom- Mosk 1 il Be . 
ler birlilS'inin yıllık akşam zivafe • bardıman ta,yyareleri batı Almanyasın- ~va yo U e rlin ve ~ 
tinde söyliyecektir. Lord Halifaks ~ sınat hedeflere fiddeW bir taarruz maya gıtmekte olan Japon Harıcı-
Ue Willkie'nin ve kabine ve kor - 1 plXIJllardır. ye Nazın Matsuoka bugün Har--

(Devamı 3 üncü sayfada) (Devamı 3 tıncü sayfada) (Devamı 3 üncü 5a) fada) 

Vişi ve lngiliz 
ablukası 
--o---

Eğer Amerika tev• 
ziata nezaret ederse 

- '!il 

{GÜNÜN iÇiNDEN 
I 

Bir Alman • Ameri· 
kan çarpışması 

Y cıaan: H. Dollulı~ 

kan cesim hürriyet heykeli, ı:öz. 
bebeklerini birdenbire, cchcn-
11em kesilmiş denizlere ve kıt'a
lara açmış bulunuyor. 

Fakat reybi .ruh bili ŞÖ)le dü· 
tünebilir: 

- Amerika amcanın bu har• 
keti sırf Aııglo Sakso.n ırkının ve 
dövüşen demokrasilerin nıan&
~iyatmı yükseltmek için dciil 
ıse, bu yardımı İngiltere adala
rına ~ olup biUiklcu 60• 

l'a mı yapacaktır?. Zira Alma .. 
lar taarruzun eli kula&ın u ol· 
duğunu ilin ettiler. Ye sonra, bu 
mua:zzam yardmılar Almanhırıo 
İngiliz adaları etrafındaki deni· 
zaltı ablukasından geçirilebile
cek mi? 

O halde bir Alman _ Ameri· 
~an çarpışması ba§lıyor dcmek
tır ... 



f Mevlevilik N~~,ir?. Milli Şef 
Amerikanın 

Celaleddini Rumi Kimdir? Tıp talebesine· p ••t ••ı d k 1 " 1 " 
' sevgi ve tebrik~ araşu ÇU er en O- Fazla miktarda . agır ıgı 

Yazan: ZİYA ŞAKİR ---"'( lerini bildirdiler b 1 k 1 Yazan: 

- ~S - 1 Tıb Bayramı münasebe- denemeleri 0 1 tUtU UyOr Prol. H. Şükrü Baban 
(Hazreti Şem•)in ebedi gaybu- t.ı. Birdenbire kalbinde bir aşk. ve ı tile çekilen tazim telgrafı- run ma o dllnç ve kira· kanunll• 

betinden sonra, Cenabı Mevlana- şevk şulesi parladı. Altınlar üz~- na Milli Şefimiz dün tel- - Tutu ı an balıkların nun kat'i olarak kabul_~ 
nın hayatına çok büyük bir alili rine mütenıadi~en inen darbelerı~ il b · l d k • 1 d • d k 1 • dilmesi ve yürürliige 
ile karışan ve tam on sene, kendi- muttarit ahengın~e, basas ka.~blerı ~ra a fU ceııa 1 

lleTmtf er- Bugün Sarıyer e orunma ve ım- enıze ö Ü mcmesı korunası Amerikanın sınai, asJ<erl 

!erine nıahrem ve musahip olan bu cuşu burfişa getırecek ne yüksek J~iııenite Rektörlug··~üne d k" } • . . • k"l l k için tedbirler alındı ve siyasi bütü.u ağırlığını yakııı~ 
2at hakkında, öğrcncbildiklerimiz.i, bir ifade ve ne derin bir mana ol· t p erının ıştıra ı e yapı aca 1 hissettirecektir. Hatta denebilir 
•imdi arzedelim. duğunu, ancak o zaman anladı. E· Jstanbul a e ı Birka<; gündenberilstanbul li· siyasi bakımdan bu siklet şimdidell 
,,.. d ki ki b k K I l d . . · · manı ve civarında mühim mik· ııt (Salahaddin), aslen Tebrizli idi. lin e · çe ci ıra tı. Çıraklarına; on eranıı sa onun a top Bugün saat 10 da Sarıyerde bır manda zararsız hır hale getırmıye t d b lık t t lmıy b lan- bazı omuzlara çökmiye başlaınIŞ ' 
Vutile memleketinden kalkıp - Siz, işinize devam ediniz. lanan tıb talebesinden Fa· •P~aşütçülerden korunma. tecrü- çalışacaklardır. ;şt7r. ~ilka~:X.ıar ı:ahs~lün Faraza Vichy'ye sefir alarak iz•°,' 
K onyaya gelmiş. Orada, yerleşmiş- Diye, bağırdı. Derhal dükkandan ku-ltenin 114 üncü yıldönü- b ı kt r Tecru""bede Vali muavı'ni Ahmet • olunan Amiral Leahy Petain bU· esı yapı aca ı · 1 tekrar denize dökülmemesi için şı 
ti. Kuyumcular çarşısında bir dük- fırladı. (Cenabı Mevlina)nın kar- mü münasebetile telgral d ed Kınık, Sefe~.berlik Mu·· dur·· u·· Ekrem kfımetini Alman taleplerine kar 

akl Tecrüıbe 25 dakika evaın <ı- • tedbirler almışlardil', Belediye- da 
kanı vardı. O dükki.nda çır arile şmna geçerek ayni vecdü heyecan aldım. T ıb Hocalarına ve bir hakem heye tile Sarıyer ka- • metin olnııya teşvik hususun 
~a' .. arak altın varak )'apar ve sa- ile fırıl .fırıl dönmiye başladı. b cekt~r. Mefruz tayyarelerd~n .. indi· 1 nin Romanyaya sipariş ettiği hayli müessir bir rol oynamışl~ 
7 ...., ııe çall§kan tale eleTine rilmış tam teçhızatlı paraşutçülere , zası kaymakamı, mahallin alaka- amonyag·ın mühim bir kısmı 1 ,. h • uııı· 
tardı. Bu dönüş öyle bir dönüş idi ki, • b ''-1 • · "bl" • Yine Mister Rooseve 1 ın şa sı seııgı ııe te rı1< erımın ı ag •- · · d t ki ı · dikk t dar memurları hazır bulunacaklar- ı~;. b f b ika1 da ih e Salalınddin, ümmi idi. Okunıa Saliı.haddin'İn • zaten itilaya mey- "oruruna ve un a e P erı a ge~...., ve uz a· r arı - me.sili Donavanın Balkanlar f 
yuma bilmezdi. Fakat ilmi, irfanı yal olan ruhunu • bir anda (haki- buyrıılmasını rica ederim. edecek ve bunları en kısa bir za- Jır. tiyaca göre buz imalatına başla- Ankara ııeyalıati Amerika diploıııa· 
severdi. lloş zamanlarında camilere kat) semasına kadar yükseltmişti. ismet lnönü mış olduğundan tutulan balık· sisinin Büyük Britanya kefe,iPe 
giderek müderrislerin talebelere Ve onun vasıl olduğu mertebe o y l d d T "h" lar deniz ve kara tarikile Slo· attığı bir ağırlıktır. İspanyada 
takrir edilen dersleri ve ulema ta- derece yüksekti ki, artık fam ci- er i nişa ır an arı ı çeşme ve 1 

vakya, Romanya, Bulgaristan, Franko'nun tereddütleri bir parça 
rafından halka verilen vaiz ve na· haum bütün maddi varlıklari.le, o Adliye vekili latanbula geldi Almanya, Filistin ve Yunanista· da Birleşik Devletlerin durumun· 
sihatlan büyük bir dik.katle din- anda alakasını kesiverdi. Sıhhi vaziyeti dolayısile birkaç iyi netice alındı Sebillerin tamiri na gönderilmektedir. Harice ve- dan doğmaktadır. Fakat otoınati~ 
lerdi. Gözlerinin önündeki gaflet per- I gün evvel Adliye 'Vekaletinden is- rilen toriklerin ç.fti 80 ku.ruşı denilecek kadar aru ve vazıh teSir• 

Bu esnada, (Cenabı Me.liiniı)ıım desi, derhal kalktı. İçinden, dünya tiia eden Fethi Okyar, dün, bera- • • kadar satılmaktadır. ':aponya Hariciye Naz:rmın A\'fu· 
ilk (mürcbbi)leri (Seyit Burhaned- 'malına karşı bir ikrah ve Miğna berinde refikası, kerimesi ve sair ı Dalat arttıkça mal:- Bu iş ıçın teşkil ._ paya seyahati teşkil etmektedit 

din Tormezi), Salalıaddin'iıı na· dalgası kabardL •. Artık kendinden ailesi efradı olduğu halde Ankara· "et fia tı ucuzlıyacak edilen he yet ça- Francala ı" mala" t 1 denebilir, 
zarı dikkatin.i celbelti, Şeriat ve ta- geçip mestolaralı:, bütün nuuıevi dan İstanbula gelmiştir. Sabık Ve- ~ Japon İmparatorluğu, başkalar~· 
rik~t ilinılerinde büyük ~ir münı- benliğini, Cenabı Mevlana'nın ma· kili, istasyonda, İstanbul Müddei- . Şehrimizdeki bir_ Türk müesrese- hşmağa başladı nı.n müşkülatından kolaylıkla is~ 
tazıyete malik olan Seyıt Burha-1 nevi varlığına bağladı. o hazinei misi ile bazı adliye erkaru ve sının yerli nışadır ımal etmıye baş- Şehrimizdeki tarihi çeşme ve se- İsuhlakin azalb iması fade temin etmek ve asgari eıııe ~ 
neddin'e ~arşı -~albind~ hasıl olan Rabbaniyeyi bulmaktan mütevel- ;::~!arı karşılamışlard.r. j ıad.ğım yazmıştık. Bu müe;.sesenın billerin tamirleri için esaslı tetkik· ve fedakarlıkla azami pay aJ.rnll 
aşk ve a!aka, gunden gun.e o kadarı lit bir ııevinç ile: S bık V k"l İst b--'- teda . imalatından alınan nümuneler talı· !er yapmak üzere Belediye Heyeti için imalat azaltılıyor husu'1arında son yarını asır ıııt' 
ar ı ıı.ı aye onun ır muıu - h . ldi .. . .. 1 . t· ı e ır ış ve ÇO ıy ne ıc - Fenniye Müdürlüğü ve M'üzeler Şehrimizde franca a is =a ı- • tt Jıi 'h t · faa -'"'ti" 1 j a e ı • an u.ıa vı. ve ı · ı tt' ilın' k · 1 !" eler el l tihl,._. t fında ~ok nıuvaffakıyetler göster 
ne girdi. (Jl~vaım var) istira at içın ge gını soy emış ır. de edilmiştir. idare..i salahıyettar mühendislerin- nın azaltılması hakkında ilk adını miştir. Daima Avrupalılar keSts' 

(Cenibı 1\-levlilna)ıım muhterem --· ""\ Yalnız yerli nişadırm kilosu 81 den ve mütehaı.sı.slarından mürek· dün atılmıitır. neyi Japonya hesabına ateşten çı• 
mürebbiııi, okwna<lan ve yazma· r M A H K E M E L E R D E J kuruşa mal olmaktadır. Halbuki 1 .liCep bir heyet teşkıl olunmuştur. Belediye Reisliği francala imal.ô.tı karmışlardır. Elini yakmadaJJ. ııl-
dan mahrum olan bu fazilet ve ir- , Avrupadan gümrii.k resmi de da-1 Heyet aza.tarı tekmil çeşme ve se- için fır.nlara 18.zını olan günde 229 meti yenıek ise Tokyoya nasip ol• 
fan işığma bir hayli feyiz verdi. \ nil olmak_ üzere memleket_imize 70 ı bitleri mahallerınde görerek hunla- çuval unu dün 140 çuvala indırrniş- muştur. 
Az.iz p.kırdi (Cenabı Mev.lilna)ya J ı" t" "ht"k" R •t Se .turuşa n~adır gelmektedır. rın tamir ve mu:hafazalar. için icap tir. Francala f.ırncıları evvela, has· Çin batağı.na üç senedir saplaJI' 
yaptığı &ibi, onun hassas ruhuna e a ın ı ı arı yapan aşı • Yapılan tetkikler neticesinde mü eden tedbirleri tesbıt edecekler ve tanelerın ve hastların, çocukların nu4 olan Japon siyaseti bu bad~ 
da, (İlihi aşk ve şevk)l zerketti. •ı• h k • d •• b } d essese imalitını artt.rdığı takdirde bir rapor hazı rlıyarak Belediye Re- ihtiyaçlarını nazarı dikkate alacak- den kurtulmak ve hareket seri>"" 
Salihadclin'i.n kalbındeki tarikat Vı ın IDU a emesıne Un aş an 1 maliyetin yarı yarıya indirilmesi- 1 isliğine ve,-eceklerdir. !ardır. Lokanta ve aşç. dükkilnla- tisini elde etnıek kaygusundad~j 
cevheri, yüksek dereced~ parlamak • n.in kabil olduğu anlaşılmıştır. Bu Heyet azaları ilk tetkiklerin. rında da. tercihan ekmek sarfolu- Askeri bakımdan Çang-Kay-Çe\ 
istidadı gösterdi.- Fakat o esnada " h' .tibarla müesseseye fazla miktarda Tophanede tramvay caddesındekı nacaktır. yenerek teslim olmıya icbar etıııe 
(Seyit Burhaneddin) in (Konya)yı Saatlerle suren muhakeme esnasında şa ıt- suliat damouyum tedarik edilmesi- büyük çeşmede yapmışlardır. Bu bugünkü şartlar içinde Sovyet .RııY 
t~rkederek (Kayseri~ye çe~~i ıler dinlendi ve tevsii tc. hkikata lüzum görüldü ne çalışılacaktır. tarihi çeşmenın şımdilık tamm Ferah sinemaaında itfaiyenin ya ve Amerikanın yardımı berd~ 
üzerine, • tıpkı, (Cenabı Mevlana) mi.im.kün görülmemiş, fak.at etrafı - ihmali görülmedi vam oldukça hemen muhal gibi 1~ 
gibi - kalbini büyük bir teessür Muhtelit kimselere muhtelif \Asliye İkinci Ceza mahkemesinde B • t •• nın açılarak dört bir tarafın.n par- l.ıik.ki olunabilir. Bahusu• ki ınııbll" 
kapladı. Bu tecsı;ürü.uün ıztırabı· miktarlarda sattığı je!Alıinden yüz- dün başlanılmışt.r. } r ID 0 0 l maklıkla çevrilmesi lüzumlu bu- Geçen hafta Şehzadebaşında rebenin cereyan ettıği sahalar lıif' 
nı tahfif edebilmek içiJı, yavaş ya- de yüzden fazla kar temini suretile 1 Raşit Sevil, bu iddiayı kabul et· b İ d lunmuştur. Dernzyolları ldare.inın •Ferah. sinemas.nda vukua gelen hal abaddır, Avrupa ölçülerile ııııv 
vaş (Cenabı Mevlilna)ya tekarrüp gayrim~olarak 1-000 liradan faz. memiş, ihtikar yapıuadığını, Sa- a ıyor U ambarlarının bir kısım arsası da ve mezkCır sinema ile ·bir fotoğraf· hakeme ve mukayese gülünçıııt• 
etmiye başladı. la kar temin etmekten maznun muel Pardo da Raşıt Sevilden aldı- Evvelki gün Karadenizde Kara- · bu maksatla istimlak edilerek ya· çı dukıd'ın. n.ın tamamen ve bir ma- Çinlıı nüfusu yalnız başına biil~ 

(Salihaddin), ümmi ohııawı• ı Fincancılarda ecza ticareti yapan , ğı 5-0 kilo jelatini başkasına ko burun açıklarında bır deniz kazası Juıda etrafı açılacak ve parmak· halleb,ci dük.kanının da kısmen Avrupaya muadildir; nıesafeler bi• 
nğmen sı;ın derecede zelıi ve anla- Raşit Sevil bir müddet evvel adlı· ınisyoncu sıiatile devrettiğini, bi- olmu• ve b,r motörün 

8 
kişilik tav- lık çevrilmek suretile muhafaza 0 • yanmasile netıcelenen yangın hak· o manıyetted.u. Bınaenaleyh bir i.ıl' 

yışh ldl.. (Seyit Burhaneddin)in yeye verilerek tevkif edilmişti. Ra- naenaleyh_. fatu~_a ve_rmesi l~..m •.. .. .. .. ' lunacaktır. kında Belediye_ Reisliği tarafından taraf askeri nıüşahidin ifades 
gaybubetiJıden dolayı kalbinde a- şit Sevilin mevkuf ondan jelatin ge;mıyecegını soyleınıştır_. Nezihı, fası guçlükle olumden kurtarıl· BEYAZITTAKİ TARİHİ'. MEDRE· yaptırilan tahkikat ıkmal olunmuş- göre Çin milli hükumeti muka~~ 
çılan boşluğu, onun bihakkiıa ilim, ' . . . Hamıt, Rıza ve lrfan şahı! olara.J.. mıştır. . . . ı SENIN ETRAFI AÇILIYOR tur. meti daha yarını a>ır devaın ettir~ 
irfaıı ve fazilet şakirdi olan (Ce· alarak eczacı lbrahun Nezilııye , dinlenilmiş, muhakeme akşam geç Sadrı kaptan ıdaresmde 66 ton- . .. . . İtfaiyenin yangın yerine geç gel- bilir Binaenaleyh Japon BaşveV' 
nahı Hevlaina)wn doldurabileceD-i- devrederken fatura vermemekten 1 vakte kaciar devam etmiş ve tah- luk bır motör limanım;za gelirken Beyazıttakı buyük ve tarihi med- diği haklwıdaki iddiaların talık.ikaı Pr • K ' . d. t medısıJI' 

• saat 11 ;raddelerinde makinesine resenin etrafının a~arak medrese- . . . em onoye nın ıye b~ 
ni hissetti. Onun peresti·ı.~·ları 1 maznun Samuel Bardonun da gay- kikatın tevsii için muhakemenin ... . . k" Llekt , ._ 1-d . neııcesın<.ıe dogru oldugu anlaşıl· deki son ifadesi ki. Japonyaıun 

F""' '-·• uh k l a"rız olan· "ır· sakatlık vfoun·· den ·bo- n,n ar"""ıncıa ı ,, r.... aresı y ln b d "tf . h . . . ]ı.ıı-
zümreslııe girdi. Fakat, ona olan ıriınev .... w. olarak m a eme erine devamı başka güne ıbırakılınıştır. 'U ' - k • . 1 tilin . B 1 . ınıştır. a ız un a ı aıyenın ıq 'davadan sı;rrılmasına daırdı - as ~• 

calamıya ba.~lanuş ve tayfaların &<> agının genış e esı e ecııyece . lm • .. k . t . 1 . . Jıo> 
gönül rabıtası, daha henüz tam ma- m k laşt , t B t . · \bir kabahatı o amgı çun u a eşın d olmaktan. ziyade siya>ı hır 

J üyük gayretlerine rağmen yola arar ır ... mı.ş ır. u anzım ışı k h b ril . rı-
nasile kıvama gelmemişti. Sadece Metreaini öldüren arabacının f Çalı~tıg" ı yerden kumA• r•lan ·kmaı edildikt F tih E· ~uhuruncıan 9'> sonra aı er ve . sııreti derpış edildiğine delil sa • 

~ ..,, .... devam imkanı hasıl olmanuştır. ı en sonra a ye d . . . d t b 't 1 t . . b'. .. k" ·d.V 
o kemal nfuunun feyzin.e, takdir ve teczı"ye•ı" ı"ate.ndı" bı"r genç tevkı"f edı"ldı" d" k t 1 b d ıgı e e• ı o unmuş ur. labilır. Japonya utun es ı ı • ufotörün bu müşkül vaziyetı Kaı-a· ı.rne apı ramvay ar• , ura an . • ' k,. r~ 
ha;yranbktan ibaretti. B" .. dd 1 R .d [ B 'k . buruıı tahlisiye merkezinden gö- Zeynephanım konağı.nm önüne çı· Bu vaziyet karşlliında . itfaıyede la~ın3. ragmen Çang-Kay-Çe_ . '. Ja• 

Fakat bu vaziyet, çok uzun sür· ır ınu. et evve anu e Top- . eşı taşta. oturan ve bır kumaş uımuş ve lslanbul M ntaka Lıınan k.aca.ıtlardır. hiçbır kabahat goruleme~tır. mı hükii.met olarak tanıyabılir 1<te 
ınedi. Öyle bir vak"• 2uhil.ra gel- çularda, uzun zamandanbect bcra· ı tıcarethanesınde çalışa'.' 17 yaşla- ' . . . . . i ponların elyevm hımaye etın• ~ 
d.i ki, (Cenabı Mevlani)nın en kuv- ber yaşadığı Santuhi adındaki ka· rmda 1:Cemal Alenbır ile arkadaşı Reısliğı va.zıyetten haberdar edil· ı Yangın haberini itfaiyeye geç ve- oldukları ve memlekette nuııoJ. 

tli .kn t 1 d d h .b ·'"·-' .. d .. k b h .. Rifat ıoglu Fethi, Ke:.malin çalıştı· miştir. Bunun ıizerıne . Alemdar Bir sahtekar tevkif edildi renler hakkında kanuni takioat ya· pek 2ayd olan (Van Çin Vua) b~· 
ve mı a ıs ar an a a cazı e- dı.nı iWil'"a ol urere a çeye gom. . h d . kı k' h ilin ·· d M ili M , V k kar 1 t ıl t B ledi laıı. • k dr ti, (S Jahad ğı t>caret ane en 300 !ıra yme- tahlisiyesi va a ma a . e gon e- ! i ücıafaa e ili Saffet A- pılması ar aş ır m~ ır. e · kfımetini iş başından uzaklaşıır'' 
~r)~ b" ma:ev~ ~· ~ ~ di. düğü iddiasile adliyeye verilen ara· ı tinde bir top kumaş çaldı.klan id- rilmiş fa.kat gemi motôre yanaşa· rıkanın imzasıru ve Milli Mudataa ye l:\eıslıgi bunıarın kını oldu.kla· b"lir Böyle bir teşvik tarzı Jaı>"~· 

1~.;:;: a~- e~ ~~• .. çe kuver · bacı Danyel Kekliğin muhakeme- d.asile dün adliyeye verilmişler, mamıştır. Nihayet uzun çalışma- Vekaleti resmi kağıtlarını taklıt e- rmın tesb.ıtiıti al&kadarlardan iite- y~ ;enup denizleri meseleleı1Jloe 
ul 

a e•dana, U: gun ~- sine dün Birinci Agır' ceza mahke- Sultanahmet Birinci Sulh Ceza ıardan sonra tahlısiye merkeıınin derek sahte evrakla kendi kendisi- ıniştır. F 1 ıık H.ind.stam mu··sıe~lel<" 
c ar çarşmn an geçıyordu. Sala- . rdım 1 f 1 kurt ıl . 1 e enıe ı ·-
haddi.ıı de olurmuş, çıraklarile be- mesinde devam edilmiş, Mü<ldeiu- mahkem~ınde wrguları y~dip.lmışk·. de yta M ity e t,~!, ad ar .. d artek- nlıı_ sta:ıbtutlğJandarlmaakKum:ındantt. !eri davalarında daha rahatça cııt' 

b 1 d
.. .. d uh lif, • F .d B D tin tır. Maznunlar, sınemaya gı p çı - ınış ır. o orun .,.ı emırı e - g!na us e men o ar tayın e ı- Bir kumllf taciri adliyeye sek oynatabilir. 

ra er a tın ovuyor u... M tc mumı erı un agana, anye . t ı .. .. . "ld" .d . ' . .. . .. tiktan sonra paraları kalmadıil-ın:, neyı bat.maktan kurtarmış ır, ren ve şuphe uzerıne yakalanarak verı l F ,.,.. 
çekiç darbelerı oy le muttarıt, oy le Santuhiyi öldürerek bahçeye göm- ı ıh . . 

1 
. . d .,h. , dli .1 .,.,. .. 1 .. Şiilrr... Bahusus ki son Siyam ve ra .ı. 

tannan bir ahenk te§kil etmişti ki d.. •.. .. b"t old • .. li yaz aneye gıttik erını ora an, er· a yeye v~rı en urgup u Ü u Fiyat Mürakabe Bürosu dün ye- ihtilafında hakemlik yaparak '"'. 
İlahi bir musikiyi andıran bn a: ugwıun sa 1 ugun~ soy ye- 1 kes çıkt.ktan sonra, bir top k~a_şı Yeni tip ekmek tecrübesi nün sorgusu Sultanahmet çüncü niden bazı i.htikar vak'aJ.ıırı toobit hi,1 iade etmekle ve bilhassa t raı;. 
h _ı,. ı.· d b" C • b M 1• • rek Ceza Kanununun 448 ıncı mad- · berı>ber çalıp çiktıklarını, Fethının Yenı· '"ır· ıı·p ekmek ım· aıı· ı·çın· Sulh Ceza mahkemesmde yap!.lnıış etmi<tir. s· ki . . . teı~• e...., ır en ıre ena ı ev ana- . - ·u . . . . . ....... sayı ıyamın e> arazısını ııJ' 

nın has1as ruhunu 'şevke getirdi. desi muclbınce cezalandırılmasını, ı bk~m~_!ablilt~suFa;~~a koydu~u, Belediyece perşembe veya cuma ve tev.kifıne karar verilııı.i.ştır. Sultanhamamında Stok kumaş miye icbar eylemekle Tokyo bıltb~' 
Mevlinii, derhal duraladı. Bir müd- ancak, Santuhlnln, a.ralarnıda meş- ı ır 0 ""'-'1v e e ının evıne ?.' e- günü bir fırında yeni tecrübeler mağazası da lüks mağaza müsa~de- Şarki Asya mılletleri üzerinde ıı>' 
det, o tannan ahenge daldı. Kalbin- ru bir bağ oiawnasına rağmen faz- rek 

1 
k~~ sal,akl:d~ar~ soy!~- yap.lacaktır. Dün 300 bin liralık ihracat si almadığı halde yuzde 65 kiırla , yük bir nüfuz kazanmıştır. Fr• ı· 

4e derhal bir heyecan uyandL Ar· la kıskançlık göstererek hakkında 1 mış _er~: : ~fun ~~' Altın fiatı yükseliyor yapıldı satış yapmaktan ıouçlu olarak adli- gibi bir devletin Siyama arası b a 
tık iradesine hakim olamı7arak, muhtelif ihbarlar yapmasının talı- aynlıkı Yf •~. af e~_,_ay . aad al : Siyasi vaziyetlerin gerginleşme;;i Dün muhtelif memleketlere 300 yeye verilm.iitir. rakıruya mahkfun olması ve buJ'ı 

•--•· ta d d • b" d ·ı ra owgr mo.JUllesını e araA tekr .. • 1 b alık i.hr k land k 1 . kar -"'t'P so.....,. oc sın a, erın u vec ı e ili belti olarak na.zara aluım .. türü. •• 25 lir elı.iıı ko d ~ Ü.Zerine altın piyasası ar sur at· in lir · acat muamelesi ay· Tay as er erıne şı zıu• J 
(sema') etmiye başladL se aııını go P ayar e Y ugu- ıe yükseinıiye baş~tır. Dün ::ıı.. dedılm.işt.r. Bu meyanda Yugoslav· Takaimde bir ev yandı rağmen yapması Japonyanın 1'';.r, 

Salahaddin, bunu görür gönnez istemiştir. nu itiraf etmiştir. altın 24 lira 55 kuruş üzerinder. yaya deri, İsviçreye f..ndı.k, susam, Taksimde Köprücüçeşme sokağında retli elini herkese gösteınm f' 
evveli şaşırdL Bir müddet, hayret- Muhakeme, müdafaa ve karar HAklın Refi!, her ikisinin de tev- ·mamele görmüştür. Bir hafta ev· Amerikaya Sıgala yağı, Filistine 1 Stef , __ An t . turduğu IÇinde sulh, Tayland'da sulh. '.";t' 
ı · · d Ce 'b ·· bır· 1•• 1 -·~t.~ al f 1 2J 50 lir idi to ik, "nd ilmiş. t· 0 a=ı as asıyanın ° et R il 1-· deJPl er ıçın e na ı MevlW'ya bak- için bşşka gwıe cuu..<UU,,_.. k.ifine kacac vermiştir. ve! tın iyat an , a ·. r go er ır. 1 sekiz numaralı ü katlı evin üst ka- y ıısya e uz~ma, a , ·")'O' 
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ç . . . ! caviiz ve sulh hep bunlar 'l.,.. ,o 
tından yangııı ç~, ttfaıye gelin- 1 nun ahvalden ne kadar mulll•" 

E C!_~ B 1 R OM AN : 118 miş bir adam tawile devam etti: lunulmaması için şiddetli emirler Müdür, nihayet yorularak sus • ciye kadar ateş evı sarm:ş ve ev ve memıuııı olduğunu gösterell ~: 
- Muhterem bir ailedensiniz... var. Son zamanlarda, hu gibi vu · muştu, Sadiyeyi kapıya kadar teş- tamamen yandıktan ~nra etr~ lilleıdir. Hatla bir aralık foJıl ~· 

Velev eı.emmiyetsiz bir şüphe ü - \mat şar.anı esef bir derecede te • yi etti: ~sirayetine meydan verilmeden son· nuıı bu sulh havası ve hevesi bol 
zerine olsa bile, bu suretle teşer • lrnssür etmektedir. Zabıtai ahlaki • - Herhalde bu hafta, bu .mese • dürülmüştür. tün dünyaya şamil bir sulhe lıJl~'p· 
rüfümüzü arzu etmezdim. S~ze yeye havale edilecek olsaydı ve o leyi sureti kat'lyede hallederiz, de. uzandı; her ne kadar HariciY~ )!' I>' Yazan: Mahmut YESARi 

ÇOBAN YILDIZI 
hatta kanunun haddini aşarak, pek suretle tahkikat icra edilseydi, ğil mi hanımefendi? Bendenizi de K"" ""k H b 1 zırı Matsuoka umumi bir sulb 1"40 

O, şimdiye kadar kendisinden baş· ızaklaı;tırmaktaki ahınaklığuun ce. fazla müsamahada bulunuyorum ..• hakkınızda pek vahim olurdu. , • üşkül mevkide bırakmıyacağı • UÇU 8 er er lifi yaptığını tasdik elmediyse 
1
.,. 

ka kimse ile meşgul olmam1Ş, kim· zasını çekeceksin!. İ Yoksa d_aJıa_ başka tar_zda m~amele Dudaklarından hep ayni ahenk • nızı ~id edi~orum. . herhalde Hindiçini • Sıyaın ve5~1" 
seyi kırıp incitmemişti: Ona, bu Müdur, soruyordu: 1 etmeklıgımız de kabildi. Donecek te çıkan kuru bir sesle· •menlle . Sadıye, başile cevet!. dedi, du • Ü .. . :' sile daha geniş ve Avrupayı d~ '"'' 
f al ğı 1 · i mahallesi· _ C b lıekl " . d 'ilk · ' .. .. .. . . * skudar ı.skele mey"anınırı ,,.. en ı yapma arı ıç n eva ıruzı ıyorum. ,vol pek uzun eg en ikaz etmek, lketteki sukutu ahlaktan havatın 1 dakları tutkal surulmuş gıbı ya • • . . . . . 

27 
...... ta ih _ Caklı)acak bir asayişin vukııU ıeJ' 

ne vapmıştı? s d" 1 b . . . . d ' b" if d" • J - t k;snu tanzımı ışının ,,,,.. • a " d• , · · a ıye, avuç arında buruşturdu. enım ıçın vıc anı ır vaz e ır. müthiş bir mücadele oldugu· ndan ,, ı şmış ı. . .. ahhid Unlarını gizli ve kapaklı .,.a ,111• E · k k k 1 da • ld. nl · b y l h" · k t k M ·d h S . . leye çıkarılarak hır mute eve- •. ı.-,,Jı. ve gll'er en, omşu apı ar gu e ıvc erme akarak: anız, zeva ırı ur arma , ma • ve sukut edenlerin ancak bu mü • I acı e anım, adiyenln rengı- . .. le istimzaç ettiği muha.,. a;' 
gördüğü, sokakta tesadüf ettiği ta- _Yalan, beyefendi, dedi. hallelinin şikayetine_ fiili bir cev_ap jcadelede muvaffak olamıyacak ka· _nin uçukluğundan korktu: . r~mesı kararla~tırılmıştır. Muteah- Hatta son nCJiriyattan hu teş•:~40ı 
nıdık çehrelerden beliren müste.h. Müdürıin kaşları çatıldı: v~rme~ m_~cburıy~tın~eyız. Bıze dar seciyesiz, iradesiz kimseler ve ı · - Haı:ımı'.'.', sa~a. ne oldu? Be • ?ıt hemen faaliyete geçec~ v7 bu ten Bedin ve Romanın _ba~uuii' 
zi tebessümler, demek, ufkun uiak Yalan, sahih ... Ortada iki iddia bır kefil gostermelisınız. fuhşun şerefi nisviyetle kabili te'· tın benzın ~I gıbı... Safran mı ış Hazırana kadar ikmal edil.m.iş <>- bile olmadıkları da tezahıır ba• 
bir köşesinden sessizce parlayıp var. Aleyhinizdeki iddia;tı, edille. 1 - Kei.'I mi? lif olmıyan bir mar"zı ahlaki ve oynadı?. Barı, şuradan bir bardak lacaktır. tir. Böylece Japonya dünY• 111;j.)c• 
sönen şimşekler gibi bir fırtına sile serdediyorlar. Aksini isbat si· - Mahallenizde nüfuzlu rical O· içtimai olmasındaıt> bahsetti. Sa , 16u bu'.dura~ d~ ~ç... * Belediye Reisliği Beşiktaş ile tün pürüzlü meselelerini lc?'\sıı•,.ı 
başlangıcı imiş? ... O, tebessümler • ze düşer. Mevcud delaili kavli mü- turuyor. Verilen mazbatanın neti· 'diye, müdürün, elindeki yazı ka • Sadıye; go_zl_er_ını k~payaral· duı Kuruçeşme arasındaki tramvay rek elde ettiği fayd~_ları ·~~'""ıl' 
deki manayı, göremiyecek, ~nla • cerredinizle hükümden iskat ede - cesinl soracaklar. Meselede su:te • lemini çevirerek, ağır ağır devam du, yavaşça ıçını çektı: caddesini bir an evvel tanzim et- ve tanzim etmeyi du§~nuıc jjıJ ~~· 
m.ıyacak kadar, o zamanlar, kör mezsiniz. Biz, kanunen lazım gelen fehhüm var. İş zannolunc!u;;u ~~ • ettiği nutkunu dinliyordu. Gözleri -. Bir ~ey istemem... Gidelim meyi kararlaştırmıştır. Bu karar En büyük emeli um~m~. sul~t jcDb
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bir biçare mi imiş: •Niçin bizimle muamele icrasına mecburuz. Bina- kilde değildir, şu veyahud budur ıdslenmiş, kulaklarının arkası cırn· Macıde hanım... cümlesinden olarak caddeden deni- dile Amerika ıle Üçuzl_u ~n liJl.ıc~ 
beraber yürümekten vazgeçtin? .. enaleyh harekatı atiyeniz hakkın- demek, onlara herhalde bir cevap bızlanıyormuş gibi sızlıyor, ense • Arabada hiç konuşmadılar. Sa • zin görülmesine mfuı.i olan eski, bü- bir gün karşılaşmak ılıtın•:nr•''d~ 
Niçin bizd€n ayrıldın? .. Bizim, ih· da, bize emniyethahş • taahhüdatta verm~~ kap edecek. Sırf_ ailenizin sinde vakit vaKit bir dam~r kopu. diye, başı~ı arab~nın körüğüne da· yük duvarlar kamileıı yıktırılacak- sı.yrılma~tır: ~okyoııun ::ııoı V~1 tiyatıınızı istihfaf ettin? .. Bak. biz, bulunmalısınız. mevkiine, şeref ve asaletınıze olan yormuş da arkasından beline ka • ~amış, eldıvenlerıni ısırıyordu. Göz tır. bır tehdıt sılahı ol~n P 

1 01111•'. 

hepimiz nasıl, kanunun, an'anenin Sadiye, anlamamıştı: hilrınetim saikasile istisnai bir mu· dar sıcak kanlar akıyor zannedi · \erinde; hemen iri bir damla olup' Böylece Beşiktaş - Kuruçeşme 1 şingtonu yıldırmadıgı 5ab ı ·tıP pıı' 
himayesi altında, serbestçe, rahat· - Ne gibi efPndinı? amele yapıyoru."'l. Bu gibi mesa • .,ordu. Bu nutkun sonunda Sadiye, ' düşecekmiş hissini veren bir ıslak· !tramvay yolunun her yerinden de- 1 artık bu kılıcı kmın_a ko)cıd6 
ça yaşıyoruz! Kocanı evinden u • Müdür, çok görmüş, çok dinle • ilde küçücük bir müsamahada bu· bir şey işitmeıneğe baslamıstL llık vardı. (Daha var) il.izi görmek kabil olabllecektir. Devamı 4 üncu. sa'}f 
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b 
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(Baş tarafı 1 inci sayfada) 

~ C"' A y A D A }ngı"lı"z kralının AL A O A diplomatik azasının ziyafette haz•r 
-..._, bulunacaklan bildirilmektedir. s d u G d ad deleri Reisicümhurun nutku Türkiyede e rma ye dar ve Hin is tan . J a m . . Pazar sabahı Türkiye saatile 5/30 

k l - dan 6 ya l<adar devam edecektir. 

Yahudilere karşıı valisine mesa1"1 . yo _suz u.gu Reisicümhurun mutad olarak iş-
d d 

_ 
1 

irak ettiği bu ~ıllık ziyafeti liyat-

,'ından verilen bir konser takip e -

1 UMO sinemacılıJı: en.temuyonal konı:resinde taç gıymıı, mu
azzam, müstesna ve bütün. ıliinyada takdirle seyredilen film 

ANA IZTIRABI 
Bat Rollerde: KATBE DORSCH ve PAUL HÖRBİGER 

Hiçbir reklam filın.iıı büyüklü ve NELSON EDDY'nin 

ŞARK Sinemasına 
Gidiniz ve tevlit ettitl heyecanı bizzat görünüz. 

SAYFA-.t 

Muhterem okuyucum 
L. Ç. ye 

Ne yapayım, a benim canım ba
yım, ne yapa)'ım?' Bizim yazılar, 
eker biraz şakaya kaçmaz, okuyan· 
ıarda biraz gülüm ,eme uyandır ... 
mazsa olmuyor. Eğer, biz i~in ta
mamiylc ciddi tarafına gidersek, bu 

ı , sefer de gazetenin sahipleri somur-
t e d b ı• r alınacak Mesaı"da -H.ınd"ısta~ c 1 ı e Ş J y O r ro aleminin büyük yıldızları tara. 

~etrol .. . t b nın harp gayretle- Amerikan ziraat mü- ıe~evyork 15 (A.A.) _ Vaşing - • .-------------ımm----•j ~ı:ılR!mlBB•••••••••••••••••••••• tuyor. Hay çıkamaz olayıp., adımız 
sanayıını eze - • . • k" t k d • ~iibd k t k r ı ne ıştır a ı a - tehassısı raporun a ,ndaki resını membalardan öğre-1 S 1 G R 1 D 1 

. en -ur arma . d d · ı · or 1 . . 1 ıildiğine göre, Amerika Hitlerin 1 G u R E ' n i n 
•çin pi A h l d chrle ya e 1 ıy sebep ennı an atıyor .eniz yıldırım harbini karşılamak Büyük lüln ve ihtişamı ve teshir edici güzelliği •.• 
nııı. an azı r an ı Yeni Delhi 15 (A.A.l - Kralın Vaşington, 15 (A.A.) - Amerika Zi- :ere İngiltereye 99 harp gemisi B As 1 L R AT B B o NE' i 

c..,, .... 15 (A.A.) - S1danl ajansın- umumi vali lord Linlithgow'a gön- raat nezareti mühassıslorından Frereric ıerecektir. Sene nihavetinden ev- ve D D 
.,~.,_ hiikilmetinln uııtıtı mülead- derdiği mesajda Hindist~nın ~arp Strauss'un Birlc~ik Amerika devıetıerı ve! İngiliz filosuna iltihak etmiş 
~ lopı...,td&r netlct:sinde Rumany&'dıı.- gayretlerine i§tiraki takdırle ya~e- reisi Roosevelt, için hazırladığı bir ra- 'lulunacak olan bu gemiler eski 
ı,. l>ttroı endüslıislnın e<lIU>bllere ...,rı. dilrnektedir. Kral mesajında nıu.ş· porda şöyle denilmektedir: nodel 17 muhrib, birkaç sene ev • 

" •~"- H Alınanya gıda 01addeleri bakımındaa 
'<~lar riizündesı btiJ'ük b!r te- terek tehlike karşısında bütün ın pek ciddi bir yoksuzlıik karşısında bul.>- vel yapılmış 9 denizaltı, 55 kara -
1"iııtr. de bulunduiu m111ahııd• edil- distanın yardımına ve muhabbeti • nuyor. Bilhassa en esaslı yiyecek •nadde '<ol gemisi ile 18 küçük torpidodan 

llıuı.,, ~-~- ~--·-' •-•-- ne güvenebileceği hakkında daha ıerinden olan el ve yağ tle digcr bazı 'l!Ürekkeptir. 
tu.. .. ~:- iQCı·uıe ~- nı.1ı1-u, a- · ttı' ·ı· maddel•r gittik. "'°' azalmakta ue bu gibi D' • t af İ " •·""""" h b · b langıcmda ızhar e g • ·- • ıger ar tan ngiltereye gon • 
bı,. Pliıı ı>rtııaıplere lsllnad eden 7enl ar ın aş il tah kk k etmiş gıdalar Alman askerlerıle harp sanayi- derilecek olan ilk harp malzemesi 

leııılıniue brar vermiştir: itimadın tamam· e a u ınde çalışan ~çilerın enerıısı. içın çok 
..:- Qiıkruu.,Un e'ııdeıı Mıno.n bal<lıı.- olduğunu kaydetmektedir. Filha • ehc-mmiyetlıdır. Bu yoksuzluk lngılız ab meyanında pek çok tüfek, 7,5 luk 

Kuvvetli dehayi san'atkiiranesi 

SÜMER Sinemasında 
Görülmemiı bir muvaHakiyetle gösterilmekte olan 

RiYO YILDIZI 

bir kere mizah muharririne çık-
mış.. halbuki, emin olun ben mi
zah denilen şeyden günahım kadar 
hoşlanmam ve yine öyle iken bir 
çok yazılarımda 3deta onu yapm>

;, ya mahkfunum. işte, kahve hak
,, kında sizin göndermiş olduğunw: 
' pek doğru, pek haklı mektubun 

ı ~ hlikUnıete iadesi, kika geçen endişeli ve çetin 18 ay lukn.;ına, mahalli istLil.salın azalmasına :op, bomba ve mühimmat bulun -
Ilı; .::.~·~ıüu Rumen m.llletlnbı umu- zarfında Hind prenslerile Hindli - ve harpten evvel yapilllII stokların tü- duğu bildirilmektedir. 
~ --, d hlllnA - .. L-• ıs kenmesıne atfedilmektedır. Raporda yağ TÜRKiYEYE HARP 

Emsalsiz aşk ve macera filminin kıymetini arttırıyorlar. 
Bütlin Şehir halk.nın görmek isti)-eceği bir şah"•er 

Bugün saat 11 de tenzilatlı matine ••••••ili 

bu sütundaki aksi de bu ın •zalı ve 
şaka cnwşe;inin yarı yarıya kur
banı oldu. Eğer ilk mektubunuza 
sadece isnıinızl yazacagınıza iktn
ci mektubunuzda olduğu gibi mes
leğinizi de yazmış olsa idiniz, hiç 
ben o yazımda deglruıencıltkten, 
dıbekçilikten babı.eder mıydim? 
Ne ise, bir iştir oldu, geçli. Kör ol
sun gözü o mızahın! ı;>ımdı gelel.ın 
yine sizin mo,elcye: 

...... l ~ 8 
-- ve - lerı'n mu"zaheretı' devamlı ve alice-

' 

lı maddeler bakunından vazi;yetin çok 1 -
ıı. b' l t Hı'nd prensleri • b - tl · ı "ted' MALZEMES E tıe ı.aak•·dıı ;reni dlrekWler dahilin· na ane o muş ur. cıddl olduğu te aruz e ırı mc.. ır. M E L 

btı o.ı...,.alt üzere bir P6ln>l müstep.r- nin kral ve imparatorlarına karşı Vaşington 15 (A.A.) - Ofi -Eski 
~ tdllmişlir. bağlılıklan hiç bir zamaP bundan v 

1
. .

1
. Havass- ajansı bildiriyor: 

:ııı..... 15 (A.A.) _ Slelani: ldaha bariz bir surette tezahür et·, işi ve ngJ iZ Ruzvelt gazeteciler toplantısın • JEANNETTE MACDONALD ve NELSON EDD'nin 
lllt~a'daltı büJük san&J'i mümes· memiştir. . da halen Türkiyeye harp malze • Yarattıkları AŞK • MUSİKi ve GÜZELLİK ŞAHESERİ 
"'"1ııı la iştlruüe ve GenenJ Anlones- D'ğer taraftan Hind kuvvetlen ablukası 1esi gönderilmesinin bahis mev. AY DOGARKEN 
' .,_,~'i1 atımda alrledilen l<>plan· ı " hnelerincle meşhur 'l olmadığını bildirmiştir.• 
'-k•.::-U meddeler tedariki meseıe.I çok .arp sa - .. ı - k (R·· t -• 1 · · fada) ı 

h ""'da kara.rıa.- tttlhaa e<lllm!ştır. askeri an'anelerinı y~ tır_ ~n "'""9 ar .. ı ıncı say 
~."llıı<loı, b•..O.- 7aJıudl •• ••rma7~--- Hın' d milleti de İngiliz mıll.etı.nı.n İlle nazarda öyleye benzıyor kı, Vichy Arnavutlukta 
._... ~ -.- - ~· f f bükılmeti Almanyarun teı;vikile lngilte- 1 Tahminin üstünde bir mu vaffakiyet\e devam ediyor. 
s oezri ledblrler aluıacaldu. ıztirab ve felaketlerini· tah ı ıçın reyı ıltı beladan bıcıni tercıh etmek ih- . . Bugün saat U de tenzilatlı matine 
ı~ila mlllil.,.ıirllmest meselesine büyük bir cömerdlikle yardım et· tarında bırakmak arzusundadır: Ya ab- . (Jlaı tarafı 1 ıncı ıayfada) -
~ bıınJarın normal bir "'1<ılde işle- mektedir . ı lukayı kısmen terk etmek yahut da Fran teşı karşısında bu hücum da kırıl-
~ ~ oureUle lamamea balledi- ilZ donamasıle cıddi ıhtilıUları goze al- ~tır. Bir çok noktalarıU düsman 
""1. .:::: sanayliıı 7alaudllerln ~- G b" t k d mak. Bu da Almanyawn tuzaııuıa düş- tardedili:- edilmez Yunanlılar ta · ı 
~t11ıı.etı!;umen1en ctnred.lffi:e~ı ar ) ra ya a imek oıur. . . kibe başlamış ve ric'at eden İta! -

• I.ı.guızJerın ablukadan vaz geçmıye- lar . . · · V ----O- (Baş tarafı 1 inci sayfada) ceklerı bedıb,idır. lllaaleset, Franaız ıd· yan ı ye,rleştiklerı yenı mevzı : 
IU l d ı te arı J)imitratos ve korporasyon- hal/ıtından Almanların buyıik bır ıusse .erden de çıkarmışlardır. Bu suret gos a Vya a 1 ş üstaşarı Alevizatos bulundu- aldıklarını gösterır bırçok deliller var- le İtalyanlar geri hatlarının da ar-

Sinemasında 

Bugün T A K S 1 M ~inemasında 
z büyük filmden mürekkep mü .tesna programı göriinüz. 

- ZANZİBAR 1 

Eğer, siz hiıla ıstediğiniz gibi ha
lis kahve bulamıyorsanız, benim 
~veye dair yine bu sütunda çı
kacak olan yarınki yazunı okuyu
nuz. Orada gayet güzel bir kahve 
formülü vardır! 

Bir de size kahveye dair acisane 
bir beyit yazıyorum buraya: 

Kahvei riıyi siyfıhı icat etti. ehli 
pir 

Demedi iç bunu zır zır, sabah ikı, 
akşam bir 

Diyeceksiniz ki; 
- Mademki öyledir, sen de tir· 

ya.kisi olduğun çayı öyle yapsana! 
Yalnız onu değil, sigarayı da öy

le yapabilsem de bira• iştahım açıl· 
sa! ( _aur :..lde isk-e'yi ve Trakyanın dır. Keza Almanların birçok n.ı~takaları kasın.a atılın .. ış _bulunmakta_dır.• Senenin en müthiş ma cer! ve sergüzeşt filmi 

bu ı.,,.:--."! ıara ı l incı •ayfad \) g. ., . t t . 1 r- yağma ettiklerını ve Vıchy hükwneımın Spiker sozlerıne •unları i.live et- • Oanan Cemal Kaygılı 
<İan ~ edilen ihtiyatkarlığın- dığer kasabalarını zıyare e mış e de Almanya ile halisane ışbirlığıru ka- . . 2 ÇJL"'-IN GENÇLiK ------
ııı, • Itısmen de Alman diplomasi· dir. Nazırlar her tarafta hararetle ıbul e~ olduğunu İngtlizler unutamaz. mıştır: . . - U Habeş harekatı 

.,... . ı f d · f 5 İt ı 3 yeni dansın icat c ı ı ını gorece sıniz. Büyü ir aş ı mı U. e'hll bu meselede bu-·y"'· hır· itin.--". karşılanmışlar ve umumi mahi- Fakat aynı zamanda.lngılızler Fran- •. Mat.bu_at nezaretinin tebliğınde d·ıd·ğ· . .. k. k b k f·t · ı 
t.ıı lreJcet etmesın· den ilen' geldıgı yette muhtelil meseleleri mahal· ı•ı;ızlan vak.tile kendi miıttefıkieri olduk- esır erın ı a esme at en ayan d (Baş ıaıaıı 1 ınc. >•ı fada) 

la k t im k · · d b. ıik B tan r k Bugu··n saat 11 e tenzilatlı matine lali l h il t . l d' rı ve uru a ıçın e uy rı • ır asının mevcudlarını yarı '!'arıya mişlerdir. Burada İtalyanların 
iıUkr,_ vardır. Fılvaki Y~gıos a~ !inde a e mış er ır. >'• zaterin.i bekledıltlerini unutmuyor- kaybetfüıi bildirilrnektedır. Bu 
"-ı. "«lelı milletın temayüllerın. ~ Kavala'ya dönen umumi vali Ko- Jar. - 20.000 a>keri vardır. Şa:•e ı ltaıyan-
""~ ar... d a. b ı t Al kuvvetler arasında Julia Daligare IP••••••••••••••••••••••••••••ım !ar burada mukavemete karar ve-b,, . .. .....,1 bilmekte ol u~. g~ı cias şu beyanatta u unmuş ur: Eğer Fransaya gidecek buğdaydan • . • 
"''<lan Almanlar da gafil değildir. •-Kendilerine Kralın ve Başve- manların ısıı!ade etmemesını temın ede- ve Tuscheıra. fırkaları da bulun - rırlerse bu Habeş kuvvetıer.nın 

.. /\iııııınJ.arın azami derecede- ta- kil Korizis'ın selamlarını getirdi.- ı""ık bırbçare bıulunsa ı~~ bert hdıaldFeakln·t maktadır. _Eksırkedi.lebn liitalybanlar a..k Erg an ·ı Bak 1r1 Tu". r k A- ylaacpakactaırkl. arı ilk buyük muharebe O· 
••ıat • . haf• 1 k • gı ter.• ır şey er 7apm- ıs er . . _ a rasında yu se rul e su ay ne 
ı.. elde etmek istedikleri fakat gım hudut mu .ez arımızın uv •imdilik bunun nasıl Y. apılabılecegıru B d M ı· · · b .. 
"ijnu. . hlik il - . . .. . • coktur un an usso ınının u - Nairob~ 15 (A.A.) - Dün ne<re-
~t aı;garı bir te · e · e temm vei manev1yelerı yuksek ve azım- keod.ırmek çok kolay değıldır. "· b. 

1 
b ' t k t' 1 b . • 

ı~~lt arzwunda •bulundukları ma- k8rlıklar• her türlü takdire layık- MAllESAL PETAİNİN NUTKU tun su ay ~ın hızza belı a arıt · ak • ş k t d dilen re~mi tebliğ: 
"'lldu.r. br. ··ına geçereK mu re . - ~e ış ıra • m ,· r e ,· n e n .· - Habeşıstandak.ı harekat plan mu.-vıchy, 15 (A.A.) - Ofi eiJd Havu erini ısrarla talep ettı~ı tahmın e- nonı cjbınce devam etmektedir. 
'-y/\lıııaıııarın BuJg·-'·tana yeru· Hudutlarımızı bekliyen ve her bildırıyor: ~"-ekteaır.• İt 1 So 1 _ k.ı ,. """" M ı p ıa- dün ak n<IJ>oda wu.o• ayan ma isınde temızlcme 
g~ Yare filoları ile sür'atli küçük biri b~ granit kaya olan böyle. as- .Oy!:':;; bir• nu'7uıtıa şöy1~':ı'em1ıtır: 1928 SINIFI SEFERBER Ergani Bakın Türk Anonim Şirketi esas mukavelenamesinin nareketi sür'atle sona ermekteuır. 
<le tııııec: ve küçük denizaltılar gön· kerlerırnız olduğundan dolayı iftı-1 •- Fransızlar, sıze sik sık ııuzel ha- EDİLİYOR 24 üncü ve Ticaret Kanununun 361 incı maddeleri hükümlerine Kahire, 15 (A.A.) _ İngilız umu-
bo~ıı:ı.1 ek.te olduğuna dair gelen ha· har duymalıyız.. herler vermek fırsatını bulmadım. lb- Belgraj 15 (A.A.) - Stefani: tevfikan Hissedarlar Hey'eti Umumiyesi 31 Mart 1941 tarihine mi kar~rgahının resmi tebiıgı: 

"". e tiyarlı.k. ı.ekaU.diyesJ meriyete girmiatir. , bild. ·ıdi11· .. . .. .. t 15 d 1 J'd to 1 akt 
lıi;,,,.~ Alınanyanın Yunan seferini H h b• Resmi ııuete ,-arın bu hu•u•taı.ı kanunu Selanik ten ırı ,.ıne gore müsadif Pazartesı gunu saa e a e a e p anac ır. Llbya ve Eritre<:l.e: Kaydeaıiecek 
~e ·d~ bir ciddiyetle telilli. ettiği· ava ar } peşredecktir. Bu kanun çoktan beri bek- Yunan hükılmetl 1928 sınıfının se- Şirket H:ssedarlarının bu içtimada hazır bulunmak üzere o bır şey yoktur . 
.\Jıı:ı.elil addedilmektedir. Filhakika ıenmekte idi. Bize 7irmi kerre vadedıl- ferber edilmesini emretmiştir. ZeL gün gösterilen saatte Şirketin Ankarada Bankalar caddesinde Habeşıstanda İmparatorluk k•t. 
he. :Ular kara ordulan ile bera· (Baş tanfı 1 inci sayfada) di, yirmi kerre tehir olıındu. Gerçi Fran- zele dola,,ısile af!tr hasara uğrayan Etibank binasında kain idareha ·ıesine gelmeleri ve hisse senedle. alarile işbırliği yapan vatanperver 
'·et'ı"".·,.. denız' ın' de bu denız· kuv· Lo •- 15 (A.A.) - Hava neureU- 'sa ihtıyarlara butiln ibtıyaçlaruu vere- Larissa rrıntakası halkı gelecek ][ , -.ar n~·· lmiyecektir, takat kendılerıne hiç olmaz.. rini ıçtima gününden bir hafta evveline kadar Etibank'a veya lerının hareı<etlerı, memleketın 
d.irı eritti de kullanmak niyetinde- nin teblll!i: sa mumkün olanı verecektir. Daha son- Mayısta seferberlik emrine icabet Türkiye İş Bankasına, yahud Şırketin veznesine tevdi etmeleri merkez, garp ve cenup mıntaJ<.aia· 
ı,, er. lierhalde Almanlar Yunan· Düşman tayyareleri bu «•.ce çok bil: :ra, e&er Allah isterse, bu kanunu bellcı •decektir. rica olunur. rında muvaffakıyetle inkışafa ae-
;;::rııı. cesaret ve kuvvetlerini istis- yük vUsatta bır faaliyet ııostermıı;ler ıslah edebilecegız, harpten harap çik- Atina 15 (A.A.) - Atina ajansı 1DARE MECL!Sl vam etmektedır. 
,,... etcneı.. dır. Bu faaliyet saııa.sı memleketın 

1 
":; mış bir memelekelte birdenbıre büyük bildirivo'! J h 

~ istemiyorlar, Evvelce seri ıusınııanna dahil olmuştur. c y ı;eyler yapılamaz. ıııtiyarıarı besliyecek Yun.anistandaki İngiliz hava kuv Müzak.e.-at Ruznamesi: apon arİcİye nazırı 
~laııı mikyasta hazırlanan harp bötc..ı tekrar taamıza uğramı,,. l~k~t tekaüdıre degıl, yalıut gençlerın mesa.ı- vetleri umumi karargahının 15 ı _ Şirketin 1940 senesi İdare Meclisi raporunun okunması. (Ba~ :aralı 1 inci sa~•ana) 
t... 1erıne şimdi mühim bir harp hUc··~ perıembe gecesi kadar şıd c 1 sidir. J d ·ı k "itn 1• ~- Mart tarihli resmi teblig·: 2 - Mürakıbler tarafın an verı en raporun o unması. bin'e varmış ve öğleden sonra Si· 
• atırn gelen genı·ş h••••lıklar im tır Ticaret müess...,elerile ika- ı İşçilec .. ' •izi .tanımata başl.ac!ıiundan 
•aPılllıaktadır. ~ 0 t~ da hasarlar vuku bulmuştur. ber~ aızı d.alıa ı7i anladığımı ve •ıu git- Dün Klisora mıntakası üzerinde 3 - 1940 senesi bilanço ve kar ve zarar hesabının tasdiki ile birya ekspre>ile yoluna devam et 

Bükreı, e 74 kişi 
m_e g a.;,, blokunun yıkılması ilzeri.. j tikçe daha sikı baiiandıgımı hiS>cdıyo- devriye uçuşları yapan küçük b'.r İdare Meclisinin ibrası. miştir. 
~~\~.:;.ç :i ölmUi ve birÇok :imsel:r mm. D~k cı;se~~ kalalım. En ıüul avcı teşekküfümüz, düşman avcı 4 _ Müddetleri biten İdare Meclisi haları yerine yenilerinin Tokyo, 15 (A.A.) - İçtimalannı 
varalanmcıtır. Fakat bu hddıse arlmıcıadın e 1 Umidlerı • e ece ız.• tayyareleri refakatinde bom bardı - Mart nihayetıne kadar tatu eLn.ı< 
6ıa __ ,, m11<taıuıın ııı.QhiJn o -,· intihabı. 1 , 

t k•f d'Jd. ve,~- İ f")Ak hAd' • man tay,•arelerinden mürekkep 5 _ 1941 senesi için mürakıbler tayini ile ücretlerinin tesbitt. o an ayan ve mebusan meclıs;eri " ev 1 e l ı ğı anıaşıJmaı..tadır. 111 bir D l a a ısesı cek büyük bir İtalyan hava teşek- : •
1 

• w bugün gızli birer toplantı yapm <-

<>ili.-.. _ .. Doğu lmalden bir şehlr tldde 1 •••••••••••••••••••••ı•m•••-• ..., ~';°:"i.• 15 .(A.A._) - Rumen_h_u· bilcwna 'utranuıtu. Bir kaç mağaza ve (Başı 1 inci sayfada) külüne tesadüf etmiştir. Vukubu -1 !ardır. 
llıtı.1ı ti, lngilız ıstih'barat servısile sınai milesse<e 1ı1saca uğramı,ıtır-, Buı sinde ise, gazeteye hiç tesadü! edil lan carcısmada d~manın 8 tayya- :!ı!llll••••••••••••••••••••••••••im!!!ı Bu toplantılarda Başvekil ile Ha· 
74 ~~ede bulunmakla maznun yangınlar çikmıı;sa c1a muvaflakıyeU• meıniştit". Yaptığımız tahk' . .at ne- resi alevler içinde düsürülrnüş, di- fnhisarlar Umum Müdürlüğünden riciye Nazır muabvını Hindıçıni 
ııı~ı lecemmü kampına .koy- söndüı1llmilştur. Ölil ve 7arah aded•Jticesinde, biri V .. mada. on biri de ~er bir coğu da üslerine dönemlve- Siyam ihtı!ifının tasfiyesi ıçın ak-
hlirer · Bunlar arasında İngiliz ti- Ji!ksek <ktildlr. tin bir çok kı- Sofyada olmak üzere La Republi • cek kadar ağır hasara u/!rablmış - 1 _ Mevcut n!lmune muclbince idare ııt.izia kutu fabrlkaaında 941 gayesine tedilen konferans hakkında ızahat 
~ ••. lılde olmadıkları için Roman- Bundan başka m_emlelı:•ıere bombalar,que'in.-Bulgacistanda on iki abone- tır. kadar btrilı:eceğl taJımln olunan c3000• ltlle parça ambalaj JcAlı.dı pu.ar- vermişlerdir. Bundan başka Hari· 

"" !talan İ - · · · ımlannda muhtelit 7er · N Mats ka' llıtı1ıllı· . ve ngilız gazetecilerıne • tılm b lkametıılblar basar uğrnuş- si bulunduğu ve kendilerine mun • Tavvarelerimlzden ikisi kav bol - !ıkla satı.lacakbr. cıye azırı uo nın Avrupa 
11;,_,. trlik ~enler, mütead. dit Yu.- ~ır. ~~e lniaD r.aylatı. aı:dı.r. • 1 tazaman gazete gönderilmekte ol· makla beraber nllotları nara<ütle n - Muhammen bedeli .so°:ıe,.~ ~ 15 muvakkat teminatı 90 liradır. ya yapt.ğı sey!hat ile alikadar ol-
1ttı--;; l!:rınenı, Mısırlı ve bırkaç da 

1 
Gece t dQşman tan'•.- duşilrillmÜI duğu tesbit edilmiştir.• kurtulmuşlardır. m - :::;:':u~~:~ ~a: lromlqo:.:: :;;.!8!:~ta levuım ve mil- mak üzere umumi siyaset ve diplo-

~Yalı vardır. tür. malik hadiseler hakkında da izahat 

Büyük tarihi roman: 48--------::-, 
Sultan Aziz Nasıl Öldürüldü? J 
------------Yazan:M. Sami Karayel-

' A · · h ld halkı ricali ka· 
u, llalı:er lemdarın maıyye~ ola.? \~a~ı ~ld~ğued~: zengi~ olmuşlar· 

r,,,,, namı altında eş ya gu- ı , surgun t para ve 
"'l.., ~ al' k' anı ümme ~a'•k z zaman içinde ortalığı so· dı. Bu, h as ar ·t1 ' ağma.. 

tast altın, gümüş tozluklar, çap· mücevherat, karı ve og ;n Y lar
~.d.:•d.ikı.eri sinirbendler, ceviz sile mayalarını orta_ra oy~~ş ıs _ 
ve .. giirnüş dökme halis altından dı. Bütün bunlar, Nızamıce d' 
bang~nıüşten dökm~ kundaklı ta - !abat namı altında yapılıyo.r u. 
~ CaJıu- .. k ise vaktıle dev-
tlıçı • tufekler, bunlara benzer Diğer sınıf as er b 

~altJ ar, en'arn keseleri barut ka - Jetin en müstesna ve nıute er asd • 
.... arı fi iki .. . . k ·mdJ kulluklar a, 
~•ı ot ' Ş erle uzerlerınde yır- keri sayılır en şı _ .. t _ 
lar, y~zar okka gümüş altın taşır- köşebaşlarınd3 H_m0~· ko~urksa: 
s Ultten yürüyemezlerdi. • rak geçinen yenıçerıler ı ı .. ı, u 

ekb ·ıürk devşırme -
ı\rna anı cedit denilen ve yine askerler de gayrı 
~.ep ~1tı.t ve, Boşnaklardan mürek. !erdi. . . fesad b • 
8tl'tıı an askerler de şobaralarını Her vakit olduğu gıbı aş 
bu~·~ Şeridlerle, tepeleri dökme Jıangıcı kahvehanelerde kurhulmal -
ı •Uk i · d ç·· kil kahve ane er 
er b ncılerle süsliyerek gezer • ğa başlan ı. un ' . . 
b Unlar .. . . . . . .. .. !erin nıekarrı ıdi. 
eş .. ın uzerıne de bıner, bın işsızlerın, guçsuz .. .. d d'kodu· 

'· Yuzer k B al da gece gunduz e ı ....,kaı.:ı uruşluk şallar sararak ur ar 
li" lll"da gezerlerdi. !ar yapılıyordu. . . . 

"' li.lasa R • D !et ricalin.in kadım elbıselerı •••it usçuk yaranı, ve, Ru - ev . 
sergerdeleri başta Alemdar • soyularak, başlarına şobara (bır 

nevi Arnavut külahı) giydirilecek, 'zamıcedidin ilgasile Sultan Musta
yeniçeriler ilga edilecek, herkesin fanın iclisını, yeniçerilerin galebe
elindeki ekmek parası alınacak, ve, sini temin etmek idi. 
bütün bu mallar Rumeli sergerde- Ruslar, Fransızlar tarafından va
Jerine verilecek gibi dedikodular ki Avrupa ıslahatına düşman idi -
etrafı alevlendirmeğe başladL !er ... Hele, Osmanlı hükilmetinin 

1V - NOmune sözti geçen şubede rıınıieblllr. 
v - isteklilerin pazarlık için tayin oluruuı Ciln ve aaatte 'IC.15 teminat para- verilmiştir. 

larile birlikte mezkQr komisyona müracaatl4n. (!008) Harbiye ve Bahriye Nazırları da 
---------------------------

Devlet Demiryollan İşletme Umum 
Müdürlüğü hanları 

Çin harbinin son inkişafına dair 
malfunat vermişlerdir. 

Bulgar ajansını~
cevabı 

Diğer taraftan Alemdar da ye • ecnebi bir devlet tarafından hiına.. 
niçerileri manav, leblebici, kayık· yesine kat'iyen muhalif idiler. (Baş tarafı 1 inci sayfada) 

d B be l k d • d' Muhammen bedeli (2080) lira. olan. muhtelit cins ve eb'atta demır' maden Buna bın' aen bahis mevzuu olan iki 
Çl güruhu diye mühimsemiyor u. 1 u se p e, ço uren ış ve, a - • 

S lt M h vidası, muhtelif eb'atta 6 köşe ba'h cıvata muhtellf eb'atta pirinç maden vi- valizin nakil esnasında ve yahut trende 
Rical ve nüdeması gafil bu1unu - teşli olan u an a mudu, devi - dası, muhtelit cins ve eb,atta demir ve pirinç ağaç vidast, Tirton Vidası,. Ba- konulmuş olması varit değildir. 
yprdu. rerek tekrar Sultan Mustafayı tah- kır perçın çivlsı ve yaylı Roııde•c,ardan mürekkep 70 kalem malzeme (25131941 Diğer taraftan, Reuter ajansının bir 

Halbuki kendisini birdenbire bir ta çıkarmak istıyorlardı. Hele, Bek salı günil saat (15,30) on beş buçukta Haydarpaşada Gar binaa dahillndekl telgralında da teslim edilmiş oldugu il
mahalde bastırıp katletmek husu - taşiyan ocağının iğtişaş vücude ge komisyon tarafından teab;hüdilnUn ita edemeyen müteahhidi nam ve hesabına zere, bu valizler yolda İngıllz yolcular-

R l b.. ük ll açık eksiltme usuJJle satın alınaeaktır. dan biri tarafından açılmış ve bu yolcu 
su ocaklı kı~lalannda gizli gizli ko- tirmesı us arın en uy eme e- Bu işe girmek isteyenlerin (156) liralılc muvakkat teminat ve kanunun ta- valizlerin muhtevıyatıru görmek imkA-
nuşulmağa başlanmıştı. • ri idi. Bu, iğtişaşlar, bu keşmekeş- yin etliği ve.aikle blrlllcte eksiltme cilnü saatine kadar komisyona müracaat- nını bulmuı;lur . 

Yeniçerilerle, ayak takımını ha - ler Rusların bır an evvel Devleti ları JAzımdır. Bundan baı;ka otelde valizlerden blri-
rekete getiren ve, bütün bu, dedi.. Aliyeyi taksim ile emellerine nail 1 Bu işe ait şartnameler komls1ondan parasız olaralı: dağıtılmaktadır. (2038) ni hamil olan Ingiliz, diğer valizin Pera-

kodulara yol veren Ruslardı. Rus- olmalarına yarayacaktı. ------------ palasta infilAkını öğrenir öğrenmez ellıı· 
• ..__ deki- valizi almıştır, 

!ar, Etiniki Etriya Cemiyeti vası • Ruslar, iğtişaştan siyaseten de 1 Adalar Kazası Malmüdürlügv ünden: 1 Bütün bu malümat bizi, bahis mev-
tasile Bektaşiyan ocağını el altın • menfaattar idiler ... Çünkü, Napol. ıruu olan valizlerin trende seyahat eden 
dan tahrik ediyordu. yon ile Devleti Aliyenin taksimin· Semti Mevkii Cinsi Muhammen klrasl Iİngilzlerden birine aıt olduğu düşüne.,_ 

Bu tarz, bizde zuhura gelen ye- de uyuşmaları daha ziyade kolay • Wyandro.s Büyük.ada Voli mahalli 
600 

sıne sevkelmektedir. Aynı trende, sera-
k' b' kl' l kt ret memurlarından ba ka, İngiliz kolo .. 

n!çeri isyanlarının es ı ır şe ı aşaca ı. . . . . KöyönO Burııazadası ., ıoo ~i ve ayrıca 60 ka. r yolcu vardı. 
idi. Şu sıradaki maksad ise (1223.h) Alemdar, ıftar ıçın Dıvanyolun· Manastır • .. 300 Ingillı. setir! Rendell'in sefaretin iyi 

senesi sonlarında Sultan Mustafa- da Atik Alipaşa camii karşısında Halik " • zıoo temin edllen intizamdan dolayı polis 
' d' ·ı · · 'b 1 h' l' k • ·1m· \Partık - Petrlş " • 391 uhaf d nın tahtından ın ırı mesını mucı ? :ın şey ıs am onagına gı ış Yukarda ad ve evsafı yıızılı 5 adet balık voli mahalll kinJ>a verlleceğlnden m aozsın an ve yolculuk esnasında 

olan Alemdar ve tarataranı galı • ıdı. (1223. h. Ramazan • 26). !talip olanların ihale tarihi olan 26/3/941 çarşamba gününe kadar adalar mal- \memurlarına tevzi edilmek üzere poli-
biyetinin acısını çıkarmak yani Ni- (Daha var) mildürlüğünd~ müteşekkil salış koınbıyonuna müracaaUan llAn olunur. (lQe•) se §alısan S,OOO leva vermiş olduğunu 

• kaydetmek de faydadan hali değllıilr. 
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PO L l S 

Ortaköyde feci 
bir kaza oldu 

Bir fabrika bekçisi 
beyni patlıyarak öldü 

Evve!!;.i aşaın Orlaköyde feci 
bir kaza olmuş, bir fabrikanın ge
ce bekçisi beyni patlıyarak ölmüş
tür. Hadise şöyle olmuştur: 

Orlaköyde Karakol sokağında 
demir eşya fabrikasında gece bek
çisi Mustafa Saçlıoğlu evv~lki ak
§arn fabrikaya ait yük arabasını 
fabrikaya sokarken beygirler ürk
müş, fabrikanın yanındaki yokuş
tan aşağıya doğru arabayı bir müd
det sıon sür'atle koşturduktan son-

--=-

ra, araba devrılıniş ve arabanın üs- ~· 
ıünde duran Mustafa başı telgraf tf>••:. ( .. "\ 
direğine çarparak ağır surette ya- ~ i v1,;::-~ 
r~ıan;ffi~· Şı~li sın.hat _;ı'u.:cıuna g~- 1 ''JaJ§ 1 'lJ\tıı ~. 
ıurulurken yolda olmuştur. Tahkl- ~ . ';r .• ~ 
ikaıa devam edilmektedir. 1 J....m 
Beıiklaf cinayeti faili Halepte ---

yakalandı 
Be§iktaşta Serencebey yıok.uşun

daki evinde yal.n.z olarak oturan 
Mehmet Ali adında yaşlı ve zen
gin bır adamı öldürdüğü anlaşılan j 
18 yaşında Burhaneddın, namı di
ğer Sabahatlinin Suriyeye kaçtığı 
anlaşılmış, Suriye hükftmeti nez
dinde yapılan teşebbüs üzerine Sa
bahattin Halepte yakalanDliştır. 

Katil, bugünlerde memleketimize 1941 ikramiyeleri 
_go~der ilecek tir, __ ..,,.. __ 
Amerikanın 

ağırlığı 
(Baş ıarafı 2 nci sayfada) 

lanmasını temenni etmekten başka 
yapacak bir şey kalmamıştır. Fa
kat Tokyonun böyle hodgam sulh 
arzuları ne Londrayı, ne Berlini 
hatta ne de Vaşinktonu memnun 
etıL Her taraftan hoşnutsuzluk ve 
ademi tasvip sesleri yükseldi. Ber
linin homurdanışı Londranınkin
den daha az ve zayıf olmadı. Bu 
şartlar içinde Baron Matmoka biz
zat Avrupaya ı:elerek artık bir ve
him olmıyan Amerika (iJiyatı kar
§ısında takip olunacak hareket hat
tını yeniden görüşmek istemiştir; 

hem yalnız. Mib ver merkezlerini. 
değil, ayni zamanda Moskovayı da 
ı:iyarct edecektir, Her tarafın nah· 
zını yoklıyacaktır. Muazzam bir 
badinye sürüklenmemek imkan
ları varsa onları temine çalışacak· 
hr. Japon siyaseti daima ihtiyatlı, 
aabızgir, realist ve faal olmuştur. 
Bu defa acaba Mikadonun devlet 
adamları fazla bir taahhüde gire
rek yanlı§ bir adım attılar mı? 

Hü.eyin Şükrü BABAN 

Adalar Sulh Mah
kemesinden: 941-43 
Büyü)ı:ada cami maballesi güzeller 

1<>ka&ında 22 - 1 - 22 - 2 no. lu hanede 
ııakin iken ikamel&alıJarı mecbul 

Hri.santi ve Anastasyaya 

T. iş Bankası 
1941 Küçük 

Tasarruf hesaplan 

ikramiye Planı 
• 

1 adet 2000 LiralJl< =2000~ Lira 
a • 1000 • =aooo~ • 
2 • 150 • =1500.- • 
4 • ~00 • =2000.- • 
8 • 250 • =2000.- • 

35 • 100 > =3500.- • 
80 • 50 • =4000.- • 

300 • 20 • =6000.- > 
Ke$ideler: 4 Şubat, 2 Mayıs, 1 Ağı.ıs 
tos, 3 İkinciteşrin tarihlerinde ya
pılır. 

Maliye Vekaletinden 
Dantelsiz bir kuruşlukların tedavülden 

kaldırılması hakkında ilan 
Danttlsiz bir kuruşlukların 1erine dantelli bir kuruşluklar darp 

ve piyasaya ki.fi miktarda çı.karıJnuş olduğundan dantelsiz bir kuru,_ 
lukların 31 Mart 94.1 tarihinden sonra tedavülden kaldırılması karar
laştırılmıştır. 
Dantelsiz bir kuruşluklar 1 Nisan 941 tarihinden itibaren artık tedavill 

etmiyecek ve bu tarihten itibaren ancak bir sene müdd~tle yalnız mal 
aandık\arile Cümhuriyet Merkea Bank.azı f\lbelerlnce ve Cümhurl:rft 
Merkez Bankası şubesi bulunmıyan :yerlerde Ziraat Bankası şubele
rince kabul edilebilecektir. 

Elinde dantelsiz bir kuruslul< bulunanların bunlan mal sandıkla
rlle Cümhuriyet l/lerl<u ve Ziraat Banl<alan şubelerine tebdil etUrme-
leri !Un olunur. (9035 • 12523) 

Telsiz muhabere memuru alınacak 
Devlet Meteoroloji işleri U. müdürlüğünden 

Devlet meteoroloji işleri umum mildilrlüğil meteoroloji istasyonlarında ça
~tınlmak ve 80 - 90 lira aylık Ucret verilmek ırurelile aıatıda yazılı l"rllar da
iresinde 5 IA!lsiz muhabere memuru alın~eaktır. 

ı - Türk olması 
2 _ Alıruıcal< telsiz muhabere momurlarlillJl en aa orta 'ft78 cırla mektebe 

muadil tahsil görmüş olması 
3 - Askerlijli yapıru3 olm851. 
4 - Ecnebi bir kadınla evli olmaması. 
5 - Dakikada 100 kelime almak ve 101 kelime vermelı:, dakikada 15 ıuruplu 

bir o:: ;fre 1elgraf1nı almak ve ,.az.malt:, beynelmilel muhabere usQJ ve kaidele
rini bilmek, telsiz cibazları ve teferrüatı bakkmda ameli ve nazari tam bil&iy• 

Büyük.ada cami mahallesi güzeller so- uı.:uu( ulougunu ısbat etmesL 
kağında 22 - 1 - 22 - 24 - 26 no. lu gayri 6 - En son çalıştığı müessesenin le1ki,ye 'l'Aralı:asııu lıamJI olmıw ıarttır. 
menkulün ifrazı hakkında Stefo k.ızJ Ka 7 _ Yapılacak imtihanda muvaflak olınast. 
tinanın aleyhin~ ~çtığı dava Ua.erine Müracaat istidalarına bağalnacak vesikalar fUJlla:rdır: Nüfus hüviyet cüzda
çık:arılan dave~ıyenın arkasına ya.ı.ılan nı, dıpıoma veya tasdlk:oame, askerlik ves:ikas1

1 
polisten tasdikli iyi huy k;;1ğı ... 

eerhe .nazaran ikametgaru:ıız meç~~ bu dı, sıhhat raporu, Çiçek aşı k!iğıdı, evli olanların evlenme cüzdanı ve en son çe
lundugu anlaşılmış oldugundan ilanen kilmiş G adet vesikalık fo\oğraflarile en 60D 31/ Mart 1141 larihioe kadar müra-
yapılan tebliğala rağme.-ı duruşma günü caaı etmeleri. (1247 - 1735) 
olanl4/3/1141 tarihıne müsadı! cuma ---------------
günü saaı u ıe mahkemeye gelmediği- Is tan bul Defterdarhgv ından: 
nizden hak.k.ınızda giyap karan verilmiş 
"Ye duruşma 25/4/941 tarihine milsadif 
cuma günü saat on dörde bıralulmıştu. 
iıan neşrinin ertesi gününden mute
ber oımak üzere bir ay zar!ında itiraz 
etmediğiniz takdirde muhakemeye ka
bul edilmiyeceğinjz tebliğ yerine olmak 
üzere ilan olunur. (367U) 

İstanbul balık pazarında k~in Nnşehir hanında yaptınlacak 1489 lira 7 
kuruş keşifli tamir i:i; 27/3/941 perşembe günü saat 14 de Milli emlak Müdür
lüğünde toplanacak oJan komisyonda a · ı lt l.ks iltme Uc ihale edilecektir. Mu
vakkat teminat 112 Uradır. İstekl ı ler : n '.'.' :ı oz Lılr teahhüdte 1000 liralık bu işe 
benzer iş yapdıklarına dair eksiltme gün ünd n 3 güo evvel alınffi13 ehliyet ve 
941 yılına ait ticaret odası vesikası ibraz ~tmeleri lazımdır. Münekasa evrakı 
milll emlôk 4 üncü kaleminde görülebılir. ( 1831) 

Emlak ve Eytam 
Esas No: Yeri Kıymeti Cinsi -
1929 Eminönü Yalı mah. 50.- Ahş:ıp evin 

Kumsal sok. Es. 82, 2/8 mıı. 
Yeni 229, pafta 210, 
ada 840, parsel 77. 

1944 Eminönü Kımıkapı 
Bayramçavuş mah. 
eski Hatap iskelesi 
sokak yeni Kımı-
kapı iskelesi yeni 
5-7, pafta 51, ada 
780, narsel 6. 

1945 Fatih Aksaray, Gu
raba Hüseyin ağa 

mah. Nalıncı Fevzi 
sokak es. 3 ve. 27 
pafta 184, ada 890, 
parsel 3. 

1948 Eminönü eski Kl
tip Kasım, yeni 
Yalı mah. Eski Ha·, 
marn yeni Mah • 
ramacı •Peşkirci 
sokak• yeni 1, paf-
ta 209, ada 8:l7, 

parsel 17. 

833.- Ahşap 

dük.kan 

437.- Evin 
2/6 Bil 

70.- Arsa 

1951 Eminönü eski Kl. 90w- Ana 
tib Kasım yeni Ya· 
h mah. Langa bos-
tanı Orta sokak 
cNarnık Kemal• 
sokak eski 35 yeni 
45 pafta 210, ada 
992 parsel 2. 

1952 Eminönü Yalı 18..- .Arsa 
malı .. eski Llingal 
Kbir, yeni Llinga 
bostanı Orta sokak 
cKuleboyu. eski 
13, yeni 27, pafta 
207, ada 993, par· 
sel 6. 

1954 Eminönü Kürkçü - 22.- Ar•a 
başı Ahmed Şem • 
settin mah. yeni 
Yalı mah. eski Ye • 
nimahalle, yeni At-
maca sok. eski 157 
mükerrer 161., yeni 
26, pafta 210, ada 
1118, parsel 29 

1955 Eminönü Yalı mah. 24.- Arsa 
Eski Yeni malı. 

Bostan derunu yeni 
Atmaca sokak es • 
ki 165 mükerrer 
165 yeni 20, pafta 
210, ada 1118, par· 
sel 26. 

1956 Eminönü, eski Ka • 76.- Arsa 
tip Kasım, yeni Ya. 
1ı mah. eski Küçük 
Langa, yeni Atına -
ca sokak eski 157 
mükerrer yeni 38, 
Taj. 38, pafta 210, 
ada 1118, parsel 35 

1961 Eminönü, eski Ka • 
tip Kasım, yeni Ya
lı mah. Eski bostan 
dreunu, yeni Kum· 
sal sok. yeni 193, 
pafta 210, ada 840, 
parsel 58 

1985 Kadıköy Osman a • 
ğa rnah. eski Rıza. 
paşa çeşmesi ve Pi
ri Çavuş, yeni Se • 
rasker ve Pavlon • 
ya sok. eski, yeni 
44, pafta 15, ada 
19, parsel 27 

2060 Fatih Koca Mus -
tafapaşa Hacı Timür 
mah. eski Atlama ta. 
şı, yem Kırımlı A • 
ziz sok. eski 69. 

29.- Arsa 

191.- Arsa 

167.- Hanenin 2/3 
hisseai 

Mesaha.sı 'reminat 1 
~ ın 10.-

J'1,50lB 66.60 

'10 87.40 

li8 14.-

48 ın 19.20 

• ll2 8.60 

22 M2 4.40 

18 M2 4.80 

70 ın 15.20 

24.~0M2 

G3,15 M2 

89 M2 

• 

5.80 
38.20 

33.40 

2066 Eminönü Kuınkapı 
Bayramçavuş mah. 

56.- Maa oda 39,50 M2 11.20 
Kargir dük-

ikdamın Zabıta Romanı: 3 kınlarda bir ev sağlık vermişler... Şimdi artık Nimet Zehra hanı • idi. O esnada ahırın kapısı şid -
r • ••. Ben her zaman derim ki: •Nemize ma bir şey sormuyordu. Çay fin • ddle açıldı. Çocuk e!iiıde kovalar· 

l Y E Ş 1 L G O Z L E R J "'~ bO• '""mm ••i... '""" oomm ''"~" m•~•m '""~ in- lo ,..,., odiy0<d". Zobm ı..w., 
. 

•Huerlaesı0nd5a0_.yalleıdşt1~k1_ oyteurrdueyobrır· uzgun~şte0 ••• •_ raktı. Zehra hanım bir lahza ahır- dönerek ~ocuğu azarladı; 
• da kovaların birbirine carpmasın • - Biraz yavaş olsana ... Arkan 

Nakleden: M. Ferıdun turmak h-temem... dan hasıl olan sadayı dinledi Son· dan atlı mı kovalıyor? 
ı k H ö Nimet nezaketen muhavereye a- ra sükunetle devam etti: Çocuk bu sözlere aldırmadı. Şim.. Dı~arıda yağmur cam an am- - a ... Nimet... yle ya ... 

çılıyor. Kapı açıldığı zaman Zehra Nimet kendisine uzatılan çay fin :tıka gösteriyormuş gibı sordu: - Geçen gün bizimkine dedim idi o bir köşede eline geeirdiği ek -
hanım evvela rüzgar zannetti ve canını aldı. Hala titriyord~. Zehra - Nerede imi• bu ev? ki: İyi hoş, o evin etrafında hay - meğe katık olsun diye rafta duran 
döndü. Kapının eşiğinde yağmur. hanım karşısına oturarak dedi ki: - Yed;şehıdlerde... Tepede... vanlar için bol bol çyaırlık var, fa· beyaz peyniri indirmekle mesııul· 
dan ıslanmış, genç bir kadın vardı. - Hayvanlara yem verdik. Bu- Baykuş yuvası gibi bir yer... kat mademki ev sahıbi o kadar U· dü. Zehra hRnım 
Sık sık nefes alışından ve benzi _ gün çocukla yalnız '-aldım. Bizim- - A, o ... O ev, öyle mi!... cuza veriyor demek ki her nedense >rden alarak: 
Din sarılığından koşmuş olduğu ve ki burada yok ... İşe gitti. 4ıe hep Ve fincanın i0 inde kalan çavı bir kimse gidip orada oturmak istemi· - Ne diyordum? ... na, 'Omer a 
belki de bir şeyden korktuğu belli böyle kızım, o bir yanda ben bir yudumda içti. Zehra hanım: yor. Otlu bu boyda büyümüş ... ita geldi ve bizimki ile uzun ..ıza · 
idi. yanda çalışıp duruyoruz... - Evet, diye devam etti, belki Ev sahibi Ömer ağa leçende b_ura. dıya konuştu ... Zannedersem kas~-

- Yağmur geçinceye kadar bi . - Nimet yavaşça sordu: s:z de bilirsiniz, ormanın bir köşe- ~a gelmişti. •Yazık eğil mi şım - hadan döneli bir hafta olmuş ... 
raz içeri gireyim mi? _ Kaç ineğiniz var? sinde kayalık bir yer<ıe ... Buras· idi ~epsi kuruyup gidecek> diyor ... Haberiniz yok mu idi? 

- A elbet kızım, buyurun... - Yedi tane ... İki tanesi doğur· "rmanlık amma oradaki ağaç • Dogru amma... - Hayır. 
Şöyle ateşin yanına geç de üstün du. Biri de nerede ise doğuracak ... lar daha sık, daha siyah... Sonr• ı Nimet: C::imdi Nimet zayıf lrollannı göğ. 
başın kurusun... Çok uğraşmak lazım. Şikayet ol - orada evin altından su geçiyor. A. - Y5, diye mırıldandı, demek sünde sıkarak heyecanla, korku il€ 

Zehra hanım geleni ilkönce ta - sun diye söylemiyorum, fakat ne man Allahım o suyun gürültüsü.. ı buraya geldi ha ... Kasabada değil bu kadının ağzından cık~cak ~öz . 
nıyamadı, fakat sonra hatırladı: zaman bizimki buradan gitmeğe Hiç durmadan, dinlenmeden hır ' miydi? !eri bekliyor. Kalbi atıyor. Benz; 

- Sen Değirmencilerin Mihri - kalksa... ~arıltıdır gidiyor ... Ben bizimkine Sonra çatırdayan ocağa baka · d~ solgun ... Biraz evvel :•ağmur 
ban hanımın gelinisin, değil mi? - Kocanız başka bir yere mi söyledim: O şarıltıdan ne gündüı rak: dan korunmak icin çam ağacınır 
Şimdi tanıdım. İsmin ne idi baka- gitmek istiyor? loalışılır, ne de gece insanın g.Stüne - Ne güzel yanıyor .. , Fakat ne altına girdie"i zaman da bu Lalt' 
yun senin hanım kı2.llll7 - Bilmem, ara sıra buradan git- uyku girer.,. Ora~a bir hafta oile kadar sıcak... idL 

- Nimet.. sek diye söylenip durur. Galiba ya.. duramam, maazallah deli olurum. Dedi. Çi.nkü yanaklan ateş gibi (DUa var) 

Bankasından: 
İskele cad. eski 
53-55-55 mükerrer 
yeni 53-55-58, taj 
53.55, pafta 51 ada 
185, parsel 4. 

ktlnın 10170 

195840 
hisseııl 

2068 Eminönü eski Mol • 
la Kestel, yeni Ke
malpaşa mah. Fet -
hibey caddesi Taş 
han alt kat Es. Yıı. 
20, pafta 188, ada 
913, parsel 48. 

311.- Kllrgir oda- ııo ll2 

2070 Eminönü, Kurnka -
pı, Hacı Ferhat 
mah. Eski Çıkmaz 
Ayazma, yeni A • 
ııimkar sok. Es. 43, 
1aj 45, ada 26, ha· 
rita 642 mükerrer 

2088 Fatih, eski Şahu • 
ban, yeni Hüsam -
bey rnah. Zeyrek 
Hddesi eski 13, ya
nı 23, pafta 245, ada 
1944, parsel 7. 

2090 Fatih, Edirnekapı, 
A tilı: Ali paşa mah. 
Çıltrnaz Sail oda1-
rı sokak eski 2. 

20911 Fatih Şehzadebap, 
Camcı AJi mah. -
ki Beyazıt, yeni 
Küpçüler sok. eski, 
9, yeni 11, pafta 
106, ada 584, par • 
sel 33. 

2D98 

2162 

2168 

2170 

2171 

2172 

2173 

Fatih, eski Gülça • 
rpl, yeni Küçülı: 

mustafapaşa mah. 
Hisarönü sok. eski 
23, pafta 258, ada 
2208, parsel 30. 
Eminönü, Süley • 
maniye mah. Dök
meciler cad. eski, 
yeni 31-33 taj. 
31-33, pafta 97, ada 
377, parsel 41. 
Eminönü, Beyazıt 

Çadırcılar sok. es -
ki 90, yeni 92, pafta 
109, ada 612, par • 
sel 67. 

Eminönü, Divan • 
yolu, Molla Fenarl 
mah. Vezir han 
·meydanı sok. nu • 
!!llara 8, pafta :14, a-
da 296, parsel 145, 

Eminönü, Beyazıt 
eski F.minbey, ye • 
ni Beyazıt mah. Ok.. 
cular başı so. e•kl 
19, yeni 17-19, taj 
17, ada 615, par · 
sel 41. 

Eminönü, eski E • 
rninbey, yeni Beya
zıt mah. Küçük 
Çalat hanı içi ve 
Okçular başı sok. 
eski 55, taj 55/19, 
pafta 133, ada 615, 
parsel 9. 
Eminönü Beyazıt 
eski Sekban ba§I 
Yakup ağa, yeni 
Tavşantaşı mah. ea
ki Hasanpaşa Ka • 
rakolu, yeni Cüm
hurivet eaddesin • 
de Hasanpaşa ha • 
nı içi, eski, yeni 19, 
1aj 9, ada 625, par. 
ıel 34. 

nın 1/2 JU&sesi 

08.- Bah~eB 
ahşap 

haneniıı 
7/64 
hisseııl 

31.- Boıbıımlu 
arsanın 1/7 
lUsıieai.. 

200.- Kağir 
dükkan 
•Ü.Zerinde 
odası vardır• 

'15.- Dükkanın 
1/3 his. 

30.- Arsanın 
1/2 llissesl. 

119.- Dükkanm 
192/2304 
hissesi. 

327.- Altında 

dükkanı olan 
kargir evin 
14/128 hisse.il. 

ııoo.- Xlirgir oda 

2187 Eminönü, Büyük • lM.- Kbglr oda 
çarşı Astarcı haa 
alt kat eski 23, yeni 
20, taj 20, pafta 141, 
ada 2812, parsel 99 

2611 Eminönü, Kumka • 655.- İki dü'k • 
pı, Bayram çavu§ 
ma h. Çapariz sok. 
eski 37.39-41, ye • 
ni 35-37-39, pafta 
51, ada 185, par • 
sel 9, 

2665 Üsküdar, Yeni mah. 
eski Vangın bağı, 
yeni Andonaki 
cTrablusı sokalı: 

kanlı kar· 
gir evin 
2/6 hi&. 

"50.- -Bahçeli 
evin 4/24 
IUsseli. 

82,50W 

wo:r.o 

25 

'l,50 M2 

20 

28 M2 

14 w 

J/ 
123,50 M2 JS 

eski 31, yeni 22. 1 
Yukarıda adreıı ve taıf•ilAtı yazılı gayrimenlrJUer p"Şill .pi~ 

açık arttırma usulü ile satılacaktır. rı':I' t 
İhale, 77 /3/1941 Perşembe günü saat ondadır. JdüzayE'd~ ~ rf' r.11 

verilen bedel mukadder kıymeti geçtiği takdirde taliplcrın e ..ıJ 
!arım yüzde yirmi nisbetinde arttırmaları ve mühür Jı:ullıV 
mühürlerini noterden tasdik ettirmeleri lazımdır. Jla ~ 

İsteklilerin pey &kçesi, nüfus tezkeresi ve üç kıt'a 1otol!r8 111'1 

Jikte bildirilen gün "e saate kad&r şubemız t"mlak servisine 1 / 
!eri. c864• tl676> / 

Hava Gediklisi alınıyor ~l 
ktıt· ~ 

Türk Hava Kurumu Gedikli yuvasına GP<!ikli umzedl alınoca 8 J'~ 
prlları ve n.üraeaat ı•sulleri hakkıık ak.i mufassal talimat Türk fl3

" ./ 

şubelerinde mevcuttur. ıı ~ 

Y1 vaya g1rm,ek ısteyenlerln bulundukları mahallin Hava Kuttzf1'1 ./ 
rine müracaa_tl3!ı. (2062) 
~~~:..._:..._~~~~~~~~~~~- ~ 

E. t Z Z E T, Neşriyat DirckfürU: c~vdet J'taıabill 
Basıldığı yen •Son Telgraf. Matbaası 

Sahibi: 


