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1 1 TJ.,rJ: iKDAM GÜNLÜK SiYASi HALK GAZETESi 

H . . V k·ı· • o·· Kıbrısta arıcıye e ı ımız un neler 
Ankaraya Avdet EttigörüşDldU 
- TİMES DİYOR Kİ: 
1 
ıbrısta 

iki nazır 
sevinçle 
karşılandı 

Türkiye Hariciye Vekili 
Üe l ngiliz. Hariciye Naz.~· 
rının bu beklenmiyen mu· 
liikatlarında Ankara gö
rüşmelerinden sonra cere· 
:van eden ve vakında cere· 

Mayısta 
başlıyacak 

~an edeceği anlaıılatı ~.Ü· ı 
him hadiselerin de g~z.-ı • 
den geçirildiği ıüphesız.· 
dir. /ki müttefik arasında 
görüş birliği, Yakın Şark 
ve Balkanlar için feokala· 
Je bir ehemmiyeti haiz.· 

Tokyo, 20 (A.A.) - O.ti ajan· 
1 
sı bildiriyor: 

dir. 

Japonyorun Bertin ataşemi· 
!ileri olup dün Tokyoya "ekn 

ı biuba§' Okamato Japon eazcte- 1 

i cikriııe beyanatta bulunarak 

ı· DAV ER 1 demiştir ki: 
Y cız.an: Abiaın Önümüzdeki J\layısta Alman-

M eşhur bir Aınerikan t~l'. ya İngiliz adalarının istilasına 
graf ajansının mulıabırı 1 teşebbüs edecektir. AlmRDJ& 
namına bana telefonla ' şimdiye kadar hava kuvveti.,. 

&ordular: ı rioin küçük bir kıSllllllı ve d.,.. 
- Saracoğlu _ Eclt!n ınülakatı nizaltılarının da küçük bir mik

bakkında fıkriniz nedir? Acaba ııe '\ tarıDl İngiltueye karşı kullaıı
törüştlller? rnıştır. Son aylarda Almanya 

- Kıh t U ---• Valinin ko- • bütün haz.ırlıklarmı yapmıt ve Stoyadlnoviç rıs a muuu 1 ı · 1 İn '!tereyi ııağıodaki gızli görüşmede, yanla· yegane gayesı 0 an gı 
1 rı d . .. " • ·ı· · in bütün vasıta arını Lonchıl, 20 (A.A.) - Belgrattan gelen 

D a bulunmadıj:ım içın ne goruş- ı ıstı a ıç . . taarru· babeTlere &öre, eski Yuıoslav Başvekili 
tUklerini bi!ıneme imkan yoktur. toplaınıttır. Bu büyük 

tık bir zaman I Stoyadinoviç Yunanlstana müteveccihen 
- '.l'abmin de edemez misiııiz? zun başlaması ar Yuııoslavyayı terketmı, ve polis hududa 
- Bu mülakatın, geçenlerde M. meselesidir. j (Devamı 3 üncü sayfada) 

Eden ile General Dill'in Ankarada ~-:'"':'"':"'::'"':~":"'::'"':-:'"':~'"':~a::::'.::::::'.::=~--:::"""-------:---

!~~~=~1 !~~::ı;;~:r:."e~~ -Ku·· çu·· k Çekmecede 
•on görü§me, o müzakerelerin bir 
11•11ıı.nu olsa ıerektir. Talik edil· 

lllıı meseleler var•a onlar tekrar b• k ld 
tetkik ve itmam edilmiştir. f Al ır aza o u 

- Acaba Türkiye ile Yugoslav· e c 
h arasmd'& bir anlaşma bahis mev· --------• 
tıııı değil midir? 15 k • • l d 
.- Zannetmiyorum; çünkü Tür· 10 kişi öldü, lŞl gara an l 

lı.iye ılc Yugoslavya aralarında bir .. doğru Kü. Yaptığımu tahkikata göre lıAdise 
•nlaşnıa yapmıya lüzum görürler· Evvelki gece s.aat uçe k zası 01 • şöyle olmuştur: 
•c, bunu İngiliı. Hanciye Nazırının çükçe1<mecede bır. tre~ a k'•' lstaııbuldan Çerke:ı:köyüne git -
~~vas~utuna lüzum görmeden kcn· muş bu kaza ııetıcesınde, on t7: (Devamı 4 üncil sayfada) 
d' aralarında yapacak kadar, sıkı ölmUş, on beş kişi yaralanm~ •• 
o,uurıar. 

- Ne görüştüklerine dair elbet· 
le bir filmniı. vardır. 
iti - Benim fikrimce, Balkanlarda· 

Uınumı vaziyeti ve bilhassa Yu· 
:•tlistanuı vaı.iyeti ile alakadar 

1 
~ meseleleri &örüşmüş olabilir· ' 
·~: İngıllere de, Yunaııislaıa da 

llluttefikimizdir. Yunanistan• n• 
~8"11k İngiliz yardımı; elbetle 
~ _'kiyeyi de alakadar eder. Bu vı 
ı2,." Balkan meseleleri etrafınıla 

•r teati edilmit olsa ııerektir. 

d. - Acaba ae ı:ibl kararlar nrll· 
ı? 

ıu - Ne &örüştüklerlni bana söyle
d· •di~leri ı:ibi, ne &ibi karar ver· 
ttı iklerıııi de bildirmiye lüzuın &ör· 

1 ;diler. Onun için size bir ıey çı$- . 
;ı tuaına imkan yok. J 

- Teşekkür ederim. 
- lli d -·ı 'l' r şey egı ... 

ı\ •lefoo muhave.remls biterken 
b ınerikaıı ajaosuım muhabirine, 
n ;ırı.a bu milhim mevzudan bahset· 
~~Yi hatırlattığı içUı teşeklı.iir el· 

•:ve Vllk.it bulamadım. 

' 

Türkiye, lngiltere ve 
Yunanistan arasında 
e n k a t'i karşılı k lı 
itimat mevcuttuı 

SON SİSTEM lNGtı.tz BOMBARDIMAN TAYYAJıELERİNDEN Btıü 

ÜÇ ING1LIZ 

DEN IZA L TISI 
• 5 ltalyan 

gemisi 
batırdı 
Batan gemilerden 
ikisi asker dolu idi 

Londra, 20 (A.A.) - Bahriye 
günler varıhr. Halen baz.ı nokta- Nezaretinin tebliği: 
!arda akamete uğrıyan Hitler hiç Utmo>t lngıll.z denhaltl5' •Ku
şüphesiz ileri atılmak çarelerini a- mandan Cayley. hdrp gemilerinın 
rıyaca.ktır. Alman propagandacı- ı·efakat ettiği ve tam yüklü iki ltal· 
ları daha şimdiden Yunanistana biı yan nakbye gemisinin dahıl bulun· 
ültimatomdan ve hatta ültimatom· duğu bir gemi kafilesıne muvaf· 

sıu bir taarruzdan bahsetmekte- fak:yetle neticelenen bir hücumda 
diler. Fakat Buyuk Britanya, Yu - bulunmuştur. Tonilatoları 6.000 ve 
nanistan ve Türk.ıye arasında şu/ 4.000 torı olan iki uakliy~. ~cm~i· 
anda en kat'i bir kar~Wltlı. itiınal nin askerle dolu olduğu gorulmuş
mewuttur. tür. Torpillerin iniilakını 90k şid· 

Yunan ordularının 

mühim bir zaferi 

detli yeni bır infilak ta·lı.ip elmiş· 

ür. 
Unique denizalt:ııs> •Kumandan 

Collett. torpillerini harp gemileri
nin refakat ettiği bir gemi kafile
sine mensup ve tam yüklü bulu· 

' . 

Amerikadaki İngiliz Elçisi 
Lord Balifaks 

7 mi/gar/ık 
tahsisat dün 
kabul edildi 

ATLANTIK 

MUHAREBESi 

lngiltere 
harekete 
geçti! 

Alman askeri üsleri 
şiddetle bombalandı 

Garbi Almanya 
: tahliye ediliyor 

Londra 20 (A.A.) - İngliz hava 
nezareti i5tihbarat bürosu, At.lan • 
tik muharebesi başladıktan sonra 
Almanyanın başlıca deniz üslerın
den ikisi olan Kiel'Je Wilhelmsha· 
ven 'in Alman harp gayretleri ba • 
kımından her zamandan daha zi • 
yade ehen:ımiyet aldığını bildir • 
mektedir. Salıyı Çarııambaya bağ
lıyan gece, İngiliz hava kuvvetleri 

ı "l - • her ikisin~ de hUcum ederek bu li. 
ngı tere Amcrıkadan manlardaki doklar, tersaneler v. 

Tepede- nan bir İWy_an iaşe. gemisin~ .is~· bazı tersaneler istiyor sanayi merkezleri üzerine fazla 
bet ettınmıştır. Bu l"§e gemısllllD miktarda yüksek infilak ve yanguı 
battığı muhakkaktır. Vaşington 20 (A.A.) - Müme• • bombalan atmıştır. 

1 e n I• ş g a 1 Triumplı d~iz~~~ •J{uman<lan isme~ ~eclis~, demokrasilere Y_ar - Klel üzerine yapılan alnn saat 
w~~· .tam yuklu iki duşman ıaşe jdım ıçın 7 mılyar do.~arl~.k kredi ve- 21 de başlamış ve sabahın ilk saat-

e d i 1 d i 1 ;;ı~~;:· HEYETi L .:Dkevamı • uncu sayfa: (Deınmı • üncü say:dta) 

DÜN TOPLANDI u s magaza ar vı -
Yunanlılar bir Ankara, 20 <A.A.) - vekm~r • } • } ] 

Heyeti bugün saat 16 da Başvekil rın erıne evha asaca 
çok esir aldı ve ~~~~ !~~~=am;;m~;a;:~ 1 

malzeme iğ.ti- :ı:;:.e dahil mereleleri tetkik. Buralardan alış veriş edenler fiat 
na m e t t ı ·· k ki" .... · d "k,. t t • k '"'"-------J..J · /yu se ıgın en şı aye e mıyece 

Ankara, 20 (Radyo Gazetesi) -
Arnavutluktaki Yunan kıt'aları· 
nın bu ıabah tiddetli bir taarruz· 
dan sonra Tepedelene ııJrdikleri 

(Devamı 3 üncü sayfada) 

.. 

• 
General Bunbiger 

100000 kişilik 
Fransız ordusu 
Kayıtlar bitmedi, Vişi
den 15 bin kişi çıkanldı 

Vlchy, H <AA.) - Müt&ttlte IUila.
n moelbi.Ree mevcudu 100,000 1 ıetemi
r-cek olan Fransız ordusuna kayıt mua
melesi bundan bir kaç ay evvel başla
dığı halde henilz bitmemiştir. 

Gazeteler, orduya kaydolunacaklara 
f1pılan kolaylık ve istifadeler vadinin 
rorine gelirllmeslııl istemekte devam 

lıaydı bitmek üzeredir. 

Fiat Mürakabe Bürosunun kon • ı ibaresini yazmaları mecburi tutul 
trolü haricinde bırakılacak olan mak\adır. Bu suretle buradan ahı 
lüks mağazaların vaziyeti dün Mü. veriş yapacak olanlar, bu yüksek 
rakabe Komisyonunda görüşülmüş fiatı istiyerek kabul etmiş t~laklı:I 
tür. Yüksek maliyet fiatı sebebile edilecek ve fiat üzerinde yapacak· 
pahalı mal satacak olan bu mağa ·\!arı şikayetler hiç bir su~tle din • 
zaların vitrinlerine oLüks mağaza. lenmiyecektir. 

,!!!!!!'!!~!!!!!!!!~--~'!!!'!!'!'--~~--~!!"l!!!!!!!!"!!!~!!!!-.~~!!!'!""'--'!!'ll!YI 

~ (~G_ü_N_O_N_l_ç_I _N_D_E_N_) 
Bu harp durabilir mi? 

Ycuan: H. Dallnlıc 

Hiçbir t"Y evvelden taybı edi
lemiyor. llildioeler gayet oynak. 
Buna rağmen hadiseleri önce
den kestirmiye ve ayarlamıya 
çalışanlar pek çok. l\fescla, baş· 
larını mukadderat yuvarlağının 
han&i haneye düşeceğini hesap 
ile yoran bir kının nazariyeci· 
lere göre, Amerikanın harbe son 
müdahalesi şöyle bir ihtimali de 
akla ıetiriyor: 

muvazene•i bilbeup namütena
hi olmuştur!- Şimdi, sulhten 
baıka bir yol kalmamıştır! .. Ge
lin bakalım, anlaşın! 

Diyebilir. 

Bu, şüphesiz ki, bugün ıçııı 
pek nikbin bir nazariyedir ve 
bu harbin durabileceğine inan• 
manın akla tavsiye ettiği bi.t 
ihtimaldir. Şüphesiz mümk;; ... 
diir de. 

Fakat iki tarafın da gayesi ha· 
kikaten bir mütareke dcj;il de, 
dünyaya ihlal cdil~mcz ve ebe·- • . ... ... 
dl bir su! statW·osı1' 'a~';l_nk.-.._ 
i,e, bir taraf tanıanıiyİc c~er~~ 
ilen Jıu lıarp d'!rdurul:ımaı. "''l!i 

Bu da pek bedbin bir naıuiye 

* \
en~::~•r~vvetıerl lçln bel bln klıinln 

_.ı.:~.,.,,,....,_...., . ...-., ___ ...:,._ --'-'~-----"'---·~--_,..~, · Vlclı)', 20 (A.A.) - Son iki buçuk a:r 

Amerika, nıatematlk kafalı 
Almanlara, kendi varhğım da 
Anglo Sakson cari hesabına kay. 
dettirmek suretile, İngilterenin 
yenilmez olacağını kat'iyen il
bat etmek ve sonra da dönüp: 

deiil mi? ,.. ·-a. • • 
!ı.. -·~ Şimdi, bn, aı. aa:aariye'nin or-

Vekilimiz Şükrll Sa· 
_ .. ..__..:::~111.'ıoıu..ı..ıu~ 1 F.AAU'rE'l'l'K Bın.tıNAN TIJNAN TOPÇUSU 

t;lnde ıo.OOG ~ VlcbT'deıı cıkarılıııll· .... - 4te iki tarafın kııvveıJeı taauıı keafeılell var ~ 
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~y-_ ı-.~--Y-.~~-i--_~-~---d-~i--r .. ?-~_ l'!~=~~~~ji ! Ç!~:-
ceıaıeddini Rumi Kimdir ? 1 !v-:Wir Nadinin - Tf,J"' Afrikaıc'a •• 

Yazan: ZIYA ŞAKIR ~:::.:zkı~:::::a Nadir Nadi ~~ umaş fabrika ı arı E 1 ek t r i k ve..... /'rol. H.y~a::::: Baban 

- ao - ·Hava<iis ihtikarı· başlıklı bir ya- • t•h A. t A H . d G cçen Haziranın yirıııl 
Cenabı Mevlfuıa'nın bu harelı:eti bir parası yoktu. Bana makabil, zı yazdı. Bunun akisleri hfila de- ıs 1 sa a · ) na azam 1 a vagazın e dördünde Fransız hill<Cl• 

d k, bo vam edip gidiyor. 
hc. :ı.cse bü,bütün hayret ver " •lacaklıya bazı şeyler vercre r- k metinin Alınanlarla ak• 

ek • ti d Nanemolla: t • Bu tün gözler o koeam•n sanki unu heUil ettirm ıs yor u. 1 A. Ti ıl • k k sa a ırası detmıye muvaffak olduğu mütare-
hocaya çevriİdi Alacaklıyı davet etti. Dii§üneesi- • - ~~şuna münakaşa, boşu.na k&- "'ar ~ J · p _,.;;. ~ erı . on r c ~ ke artık aarahatle anlaşılıyor kl 

iloca, fena halde §aşırmı~tı. Ce· ı ni söyledi". Bu kadirşinas adam, 1 gıt _mur~I:J<ep ~arfı buna derler. & :..&. U- ~ B d Ş. k toptan bir bakışla bütilıı Fraııstı 
nahı Mevlani'nın bu emrine der- (Cenabı Mevllna)nm vermek iıı- dedı ve ılave dtı: ele iye, ı r et müstemlekeleri işini mualJBkta b1' 
hal ittiba ederek; (Vedduha ... ) sıl- tediklerini kabul etmedi. - Ata sözüdür: «Çocukların ku- h am artığı bu manasızlı• rakınış ve oraların sulh muahedesi 
rei şerifesini okumıya başladL - Alacağım parayı, size tama- sunma bakılmaz· ıtısat Vekaleti ile teır ~: ~ l rda bulunan tle mukadderatı kat'i surette ta•>· 
Cenabı l\levıana, stire bitinciye miyle hel.i.I ediyorum. Dliayada ve Kahve tiryakilerine fabrikatorler dün şehrimize döndüler ğı kaldırmak için yün edinciye kadar idare, muhafa· 

kadar süküt etti. Sonra, o kadar ahirette, sizden istiyece~ hiçbir büyük müjde tetkiklere başladı za ve müdafaasını Fraır.anın ıneş· 
parlak bir fesahat ve belagatle, 0 şey yoktur. m ru hükumetine terketmi;tir. Şill" 
sureyi tefsire girişti ki, her tarar- Demekle iktifa etti. Gazeteler yakında 60,000 çuval K u m a ş 1 a r h a y 1 i u c u z 1 a ya c k Havagaz.i ve Elektrik İdare - hesiz mütareke müsalcb:ı dcğJdit 
tau takdir ve hayret nidaları yük- (Cenabı Mevlana) son dueccde kahve geleceğ ini yazıyor. Nane- !eri tarafından •saat kirası• ve Fransa dahili işlerinin anettiği· 
Seldi. sevın. dı·. il b h b · d Bır m üddet evvel İktisad V ekA - j tikleri kumaş vesaireyi maliye fi-mo a u a erı uyımca: namile her ay abonelerden pa- miz muhtelif tahavvüller üzerıne 

Koca sarlklı softa, yerinden fır. - Elhamdülilliilı!M Dehşetli bir - J{ahve tiryakilerine müjde: letile temaslarda bulunmak üzere atlarına yüzde 8,5 kılı ilivesile top- ra alınmasının doğru olmadığı Almanlar bu noktaya sık sık işa· 
d (c "b "-1 ı· ") k b d k ld Artık h ti kah ... . Ankaraya giden yünlü, pamuklu tan satacaklardır. ı la L ena ı " ev ana nın önüne a a e en urtu um. arpa ve no u u ve P"-"''· hakkında yapılan şikayetlerin ret etmekten hfili kalmıyorlar ve 

gelerek ayaklarına kapandJ: D•ye, hissettiği meserretin dere- nı pırtısını toplıyacak. dedi ve söz- mensucat fa brikatörleri şehrimi?.e Haber aldığımıza göre Vek3lct Belediyece tetkik olunmasına olabilir ki müsrlelıa şartları mütıı• 
Y, ,._ · . ~' ı · · ·· ı b"tird' dönil".'.işlerdir. b · k ·· ta - ., Mev..uıa!" Vaza başladı- cesını gösterW. erını şoy e ı ı: er ne\'ı pamu ve yun mensuca başlanılmıştır. reke kayıtlarından dah;ı ağır ol-

ğın zaman, şeytanın kalbime ver- * j - Halka halis kahve yerine ar- Her nevi kı:'maş fiatlannın u - bu nevi bir kar yüzdesi tayin et - ı Belediye Reisliği, bu paranın · sun. Faraza Mondros mütarekesi 
diği vesveseye uydum. Senin tef- Aradan çok geçmeden rahatsız- pa ve nohut içirmiye çalışanların c~z~.atıl~ası ıç~~ ~daraik_d~· yadpıV!an meyi kararlaştırmıştır. Bu suretle ya kaldırılması veyahud da ı ahkamı Sevr muahedesinin 8ğıt 
sir ve takrirlerin hakkında, müna- !ık eserleri belirmiye başladL EY- kulakları çınlasın... -k~~;ut~Se .~r nebıceksınf be "k 1ısa h e-- ve buna mümasil alınması mukar. ! def'aten ve bir kere alınması kayıtlarına nazaran çok daha eh· 

b t · b' h d bul d , , k ı ··b ti b" d IDe ı, umer an a rı a arı a - h k se e sız ır şüp e e un um •. ve ... seyre ge en no e e.r, ır en- I d'"'° b tedb" J ı ku f" J ıruretile aboneler lehine are et ı vendi Mag"lübiyctindcn &onra Frall trinin muarı • iç olmak üzere, bütün sanayi mü- rer ıs.r az __ ' . ır_ er e maş ı· 
Halbuki sen, bu şüpheyi sildin. Be- bire sıklaşlL Ve kısa bir zaman zar- edilmesi için Hu'<uk İşleri Mü - ~ızlarm i.ııualaınıya merbur oldıık· 
ni irşat ederek kalbime ntir ver- fında, (Cenahı Mevlilni)yı artık İkdam okuyucularından bir zat dürlüğü ile temasa geçmiştir. · !arı 1871 J<'rankfurt ıııuahcdesin•P esseselerinin istihsaliıtına azami sa !atlarında ımuhım mikyasta ucuzluk 

din ... Büyüklüğüne, iman ediyo- fata~n çıkaınıyacak derecede musikişinas Itri'nin mezarı hakkın- tış fiatı tPsbit etmeP,i muvafık gör. temin edilebileceği anlaşılmakta • Eelektrlk İdaresile Hava gazı hükümleri evvelce imzzılanan nıii· 
ınüstür. Eu fabrikalar istihsal et - dır. 

rum. Beni affedeceğine de kanaat sarstı. . da mühim bir iddiada bulunmuş- ------------- Şirketine de bu hususta tetkik· tareke esaslarına göre, daha ağıt 
besliyorum. Fakat beni, yalnız af- Hararetin şiddetinden, mütema- 1 tıı. Aradan uzun müddet geçtiği !er yapılması bildirilmiştir. idi. Maamafih tarihteki birçok ıııı· 
fetmekle bırakma. Feyiz 1'6 kem.il diyen dudakları kuruyordu. Fakat halde ses sada çıkmadı. Geçenler· Kaşar fiatları sinemalarda sallere bakılırsa müsaleha şnrtlsfl 
muhitine ıle al o, aşkın ateşlerile yanıp kavrulmı- de ayni zat bir mektup daha neş- • mütarekeden daha ehven olabilit• 

Diye, yalvarnııya başladı. ya o kadar alışmıştı ki, hastalığın retti. Yine ses sada yok. e .;ki hadde indi yeni tedbirler B a n d a J Binaenaleyh Afrikada, Asyada bat· 
Cenabı Mevlan&, hocanın ricllSını hararetinden, zerre kadar fikiıyet Nanemollaya sorduk: 

1 

ta Anıerikadaki Fransız mü>l~"1· 
kabul etti Bwınu üzerine bu adam, etmiyordu. - Üstad Konservatuann bu id- lekeleri u çok zayiat ve tahn•Ü• 
müritler arasına girdi. Tam bir iti- Çelebi Hüsameddin, günün u- diaları cev_aı:;<ız bırakmamıa ne Halk tipi ayakkabı Şehir tiyatrosu kome- Karabük fabrikasın- lat ile an&vatona bağlı kalabılıt• 
k t 'l b · ı d • ·· ·.ı; · zun saatlerini onun başı ucunda dersin?. d k . . . . 1 Bahusus ki mütarel.enin uzaıuaSI a 1 e ag an ıgı murşı nın saye- . . . t h kk k tın k .. dı"bı"nası evi ece d d l d l 
· d k ·1 t b · _ _,. geçırıyor; sevgıli üstad ve mürşi- Üstad gu .. ldü ve: a a U e e uzere • g Ş an temın e 1 ıp e ı • ve Fran_s_ ız donanmasının_ canlı_ bıı,ı· 

sın e, ema mer e esıne ccuı. ı di . b . . . . 
o güıı. akp.m namazı vaktine ka-\ ~ın ıztıra mı hafifletmek ıçın ne - Konservatuar yılda bir konu- Fiat Mürakabe Komisyonu dün Belediye Reisliği sinema ve ti· miyecegv ı" araştırılı'- or hal~e kül_U kısmının Vıclıy hug 

dar devam eden Cenibı Me..liınii- miımkilnH yapmak istiyordu. şar. Bu sene konuşma mevsimi geç- 1 Mıntaka Ticaret Müdürlüğünde yatroların yangından ta'maan.iyle J mcti emrınde bulunması Pe••·~ 
(Dalıa 11ar) 1 mlş olacak ki yeni mevsimi bek- toplanarak evvelce piyasaya çıka. masun binalarda bulunmasını te- İzmir Tramvay Şirketinin Kara· idaresini bir..,,k yeni ümit ve ıht1• n•n vizı, onun son mevizesini teş- ~-

kil etti Artık 
0 

güden sonra, b""s- . liyor ı:aliba?" cevabını verdi rılmış olan ekstra kaşar peynirleri min için yaptığı teillkler netice- bük fabrikasından bandaj temin et- maller karşısında bırakabilir. ıı~J· 
• u (1) VakUle, y!mtl lturuı '-·-etinde hakkınd ni b" k · t· sın· de Şehır" Tı· yatrosu komedi '··- tig" i haber alınmıştır. Belediye Re - yanın Afrikadaki fec· ~ '--bet" Frull· bütün inziva köşe•ine çekilerek, olan ııümıl/ı para. ....,_ M. K. a ~e ır arar vermış ır. """" 1 

......, 1 

halk arasına karışmaktan tamami- Geçen ay ıçınde buzhanelerden çı· ınının bulunduğu •Fransız T'.yatro- isliğ!, şehrimiz tramvaylarının ban sız dinanın:ısının ve hatta üs ve oı· 
ı., içtinap köstereli. karılan ve 120 kunışa ka.dar satı • s~·nw.ı ~hşap oJ.masıru mauzıırlu daja olan ihtiyacını göz önüne ala- dularının kıymetini arttırınıŞtıt· 

l M HKE 1 l lan bu peynirlerin mevcudu tüken· gormuştur. Bunun uzerıne Şehır rak bu haberin doğru oluo olma - Evvelce Paul Reynaud'nun ibtıt•' * A MELERDE ve POL STE miş olduğundan bunlar için konu-'. Tiyatrosun komedi kısmı için yeni dığının sür'atle tahkikini Elektrik, halindeki boğuk son istimdat v& 

(Eflaki)nin rivayetine nazaran, J lan fiatlar da kaldırılmıştır. Bu J ve münasip bir bina bulunması ka- Tramvay İdaresinden istemiştir. • feryatlarına kulak bile vcrınıyen 
INr gün (Cenibı Mevlana). refika- ı• k • •• f •• d •• • d sebeple pE'rakendecilere bir hafta- rarlaşbrılmıştır. Bu hına ya-kında Eğer Karabük fabrikasından yer. Birleşik Amerika, İngiliz muka>e-
sile oturuyordu. Zevcinin haiz ol-ı l n U US CUZ aDJ UZerın e !ık mühlet verilmişt i r. Bu müddet temin olunacak ve Şeıhir Tiyatrosu li bandaj tedarikinin mümkün ol· meti ile durum biraz aydınlanın· 
d~ru kıymet ve evwı herkesten h • f f hitamında kaşar peynirleri evvel· komedi kısmı temsilleri yeni mev- duğu anlaşılırsa şehrimiz tram·ıay- ca Vichy'ye derhal Amiral (Le&hY) 
fa:&la takdir eden bu muhterem ka- t a r ) a t Y a p ID ) Ş • ce komisyonun tayin ettiği hadler, sim başlangıcında bu yeni binasın- lan için de hemen teşebbüse geçi- gibi Ru,velt' in şahsi bir dost.uJl11 

dın; • vani doksan kuruş üzerinden satı. da verilecektir. lecektir. sefir olarak göndermek suretilc ce· 

Ah, Su] lacaktır. Diğer taraftan Tepebaşındaki mile izhar etti; hatta Mareşal re-
- tanım! .• Ne olurdu?" A • d 1 d d b" Co 1 A k b h f Üç yüz, dört yii.z aene daha yaşa- ynca, evın e yapı an arama a a ır Diğer taraftan Komisyon dün Şehir Tiyatrosu binasında yangın- rapçı ar n araya İr eyet tain'i daha ziyade memnun etnı' 

mış oliaydınıı.. Cihan, sizin saçtı- mikt.ır dinamit, fünye ve fitil bulunmuş halk tipi ayakkablar işini de mü· daıı korunma vesaiti takviye olun- daha gönderecekler olmak için (1914 - 18) harb inin~-
ğıru::z haki.kat oilıları ile dolanlı. 7-akere etmiştir. Müesseselerin Ko- muştur. Yeni çorap standardizasyon ni - mcrikn orduları BaşkumandBoJ 

Diye, bir temennide bulundu. Cibalide Sallhpaşa mahallesinde !durmaktan biray müddetle hapsi • misyona gönderdikleri ayakkabla • zamnamesi etrafında Vekaletle te- Mareşal Frinç'i bile izam eylentC~ 
Cenabı Mevlıini, zevcesinin bu· Şeyh Sezai sokağında oturan Dev- ne, otuz lira para cezasına mab.kıl- rın maliyetleri tetkik edilımiş ve 18 kilo karamela çaldıkdan maslarda bulunmak üzere Anka - derpiş olundu; ancak ihtiyar tıı• 

safiyane temennisine gülümsedi: Jet Demiryolları dokuzuncu işlet - miyetine karar vermiştir. Beykoz fabrikasının yeni göndere· ı sonra raya giden çorapçılar hey'eti dön- mandan çok ilerlemiş ya~ını ;1~ 
_ Niçin böyle düşünüyorsıııı- me idaresinde kazancı Abdullah ceği nümunelerin de tetkiki için Tahtakalede şekerci Sabrinln müştür. Çorapçıların elde bulunan hastalığını ileri sürerek bu şer< 

1 

Biz, Nemrud muyuz.. yoksa Fira- bir müddcttenberi beraber oturdu- kat'i karar gelecek toplantıya bı - ldükkaru hnünde mostra olarak du.. ham maddelere göre standardizas vazifeden ken;lisiı:: aHettirelıilJI• 
vun muyuz?- Bizim, bu süfil cihan- ıtu metresi Safiyeyi dövmüş, Safi- •• k 1• yaralama rakılınıştır. jran 18 kilo karemeliiyı, seyyar sa· yon nizamnamesinde değişiklik ya. Fransız sesinin yükselmiyc b~l' 
d · · · ı...: kad ik. • tıcı Ahmed Demır· , nam dig"er Nun·, pılması hakkındaki teklifleri Ve - lamı• oldugu· nu uösteren <' .g-er b·' a ne ışımız var ..., o ar uzun yenin ş· ayeti uzerine yakalanan • .. e 
•• kal lun. Zinda dan h" b" h d nam dig"er Ne·-· alarak kaçarken k8.letçe nazarı itibara alınarak tet- delil de son günlerde. Başvcıdl ,. 
-man a n ıç ır Abdullahın üzerinde, tahkikat sı • A • • Kuç··k haberler ··~ oeO farkı olınıyan bu dünyada mahbus a } 5 e 5 } U yakalanmıştır. kik edilmeğe başlanmıştır. Çorap- Hariciye Nazırı vazifesini iia e 
bulunmamız, ancak birkaç mahbu- rasında iki hü~~~t cüzdanı çık ~ Ahmed Demir, götürüldüğü ka - cılar Ankarava yeni bir hey'et gön- Ani.r:h Darlan'ın bir nevi tebılıl· 
su halas etmek içindir. Ümit ede- mış, bunların ikisinde de, medenı * Almanlara ve İsviçrelilere sa- rakoldan kaçmak istemiş, yakalan- derımeği kararlaştırmışlardır. kar nutku idi. Amiral işgal alt~:. 
riııı ki, artık yakında, ebediyet aıe- .hal sütunundaki evlilik kaydının İki hamal birbirini, tılacak derilerin hazırlrkları yapıl· mış, tekrar bir hamleyle kaçmış, bulunınıyan Fransaya Aıner; 
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ıniue intikal ederiz. Ve sevgilimi- cbekaı .. olarak tahrif edildiği gö - bir tütüncü bir dığından piyasada çok hararetli iş- bu sefer de Balıkpazarında yaka - Bir sokağa General Besim dan gön.derilmelı. hteıı.eıı yuJıu- b· 
2iu mecluine girerek murat ve rülmüştür. Safiye, Abdullahm ev- !er başlamıştı.t'. Dün deri piyasa- !anarak getirilip nezarethaneye kon Ömerin adı verilecek nu, süt ve hbbi eczaya İngiliz • a· 
matlübumuz olan visali.ne erer:~ balıkçıyı yaraladı k da muştur. Ahmed, bu sefer de neza- lukası tarafından geçmek miiS' - de dinamit sakladığını da söylemiş, sında çifti 130 - 170 uruş arasın İstanbul seftinde yeni ve müna- d . ilın d · 0d' 

Diye, cevap verdl. olmak üzere 150 bin çift oğla.k de- rethanenin kapısını kırmış, dava • sib sokaklardan birine •General esı ver emesin en pek zıY ııl> 
Ve arka• mdaıı·. evde yapılan aramada, beyaz bir Bandırmadan gelen Trak vapu • n"sı· satılm·~··-. cısı şekerci Sabrinı"n u-zerı"ne bır· Öm şikayet ederek sırf insani otar . 

• .,..,,. Besim er Akalın sokağı• ismi dıJd•S' 
[Eğer bu biçarelerin terbiye ve torba içerisinde 19 dinamit, 20 ta- nında salon hamallanndan Abdul- * Börekçi ve pastacı fırınlarının 

1 
iskemle atmış, bu aralık mani ol • verilmesi belediyece kararlaştırı! _ bukdir~arekete n:i..manaat e · cıııD 

ir~at işleri olmasaydı • Bu yerde ne fünye, 18 tane de kütaberka fi· lab hamallara eşya tevzi ederken gun·· lük un ihtiyaç listeleri de dün I mak iste_ ye_ n pol_is c_em_ ile_ de baka· ta de Fransız donanmasııı 
Al il t A 1 mıştır. be:..ı cüzüle.rin bu naklıyatı bı"1•· 

(yani dünyada) bir dem bile karar tili bulunmuştur. Abdullah adliye. seyyar hamallardan 1 · e arala • Belediyece haz,rlanmııştır. Ofis bun ret e ~ıştır. s ıye ikıncı ceza mah . ıJll 
etmezdik.] ye verilmiş, asliye sekiz.inci ceza rında yük almak meselesinden kav !ara •bugünden itLbaren un tevziatı.- kemesınde muhakeınesı yapılan Sucuk imalathanesinde yangın ye ve saha betleri alt~ alacııg 

l\lealinde bir beyit inpd etti. na başlıyacaktır. Ahın__ ed Demir, sabıkası da göz ö • ileri sürdü. Esasen Anıerikada ııu•· 
Bu fıkradan da anlaşılıyor ki ar- mahkemesinde yapılan muhake • ga çıkmış, Ali bıçakla Abdullahı * T-ramvaylardaki bilet kontro- nunde tutularak iki ay iki gün hap- Dün öğleyin saat on iki otuzda, vetli bir hizip başlarında esiri~ 

mesi dün neticelenmiştir. Şahid o- sağ kalçasından yaralamış, yaralı B ·ı d D d dal k • h · · (H"" ) ld - h lele~ tık (Cenabı Mevlana) ebediyet a- ıo··rıapının· · bilhassa kalablı.k zaman.. se, 35 lira para cezasına mahkı'.l.m eyog un a u u o an "° agın. urreısı over o ugu • ... D 
larak di.nl€nilen Safiye, Abdullahm t d · it a1ınm Al. yak l = d K t" · 17 alı uk · • 'l 1 F fakat bııtıl lemine intikal etmek zam8llU11Jl e avı a ına ış, ı a an- !arda halkı iz'aç ettikleri görülerek ve tevkif edilmiştir. a os ının numa:r suç ı . 1 gı ya ruz ransaya, 1 • 
evvelce Hopaya Morgu! bakır ma - mıştır. malathanesinin bacası tutu=uş, aç Avruı;aya çocuklara, ibtiyst 
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geldiğini anlıyordu. Ve buna, ha- bHeUerin kontrolleri için yeni bir ,... · t• 
zırlanıyordu. deninde ustabaşı olduğunu, dina • * Tahtakalede Balkapanı cad • muvafık görül- Ordu malulleri kongresi derhal yetişen itfaiye tarafından ra gıda maddeleri gönderilme>• ııt' 

Nitekim 0 günlerde kendisiıfe mitlerin oradan kaldığını, iade et- edsınde tütüncü ihsanla ayni cad- şe~~-bul;"m":ı:s ti tetkikle _ 1 • • . • • söı . ~ürülmüştür. İmaiathanenin Da raftarıdır. İngilizlerin kork~ et' 
muş ur. u m a a r ya 1 Ord~ Maluller Bırliğı, Istanbul nüb sigorta şirketine 10.000 liraya gibi bu mevadın işgal ı.uvvctl · 

garip bir endişe gelmişti. Medrese- mediğıni söylemlştır. dede yağcı Jak arasında, ekmek al· pı.lm*a.ktAlmadır.l ıı~k Şubesı B~kanlığından: . sigortalı olduğu anlaşılmış, tahki· yani Almanlar eline geçmem .. :~ 
de, mütemadiyen gezinerek, bir a- Neticede, mahkeme, nüfuı hüvi. mak mcselesınden kavga çıkmış . . . an ara ver --- olan 1 . Şu~ kongresı 28/3/941 tarı • kata başlaımııştır. temin edecek bir mürakabe sıs"'. 
dama borçlu olduğu elli mecidiye yet cüzdanındaki kayıd tahri!inin İhsan Jakı ekmek bıçaği!e göğsün- milyon liralık tohum ve hulbırbatın hıne musadif Cuma günü saat_ 14.. . bul b'l ,.. t · tllJ /. 
el] k da b' k d . h . t ··teall"k lm l Jak ed it . d - .. ek.. B • vaktind mı una ı eceo;ı ve evzı• • a r ır paranın tesviyesi için ·en ı ususıye ıne mu ı o a- den yara amış, t avi a ına a- t,:Slimatı hakkı~ ~ ~ortış".1 11«ere de Veznecilerdeki Şube binasında eyannameyı e merikanın nezareti altında yapı•~ 
çareler düşünmekte idi. sı itibarile bu noktadan Abdulla • lınmış, İhsan yakalanarak tahkika· ,un hırbwbat ıbırliğınde bır t.Qplan- toplanacaktır. Kayıdlı, asil Azaların vennemit bileceği ileri sürülmektedir. Bil te,. 
(Cenabı Mevlina)nın, birlkıniş hın beraetine, evde dınamit bulun- ta başlanmıştır. tı daha yapılmıştır. teşrifleri rica olunur. 24 saat müddeti zarfında beyan- kinler bir buçuk soncdir de"•"'~-
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ÇOBAN YILDIZI 
Yazan: Mahmut YESARi 

- .e:Ibette yazık. •. Fakat buna fena olduğunu iddia edebilir mi -
hıç bir çare, iliıç yok kı.. Benım, sınız '? 
düşüne düşüne çıkarabıldığım ne- - Fakat Nigar mektepde. An -
tıce şu: Demek ki tabıat bôyle istı· ,cak haftada bu- gece annesinin ya· 
yor! nına gıdıyornıuş. Zannedersem kı. 

Cemil Kazım; şıddetle pencere· zını dauna yanında alıkoymak, 
yi kapamıştı, sesinde hıddetli bir annesinin de işıne ııelmez... Öyle 
ti treyiş vardı: ya; kadın ahbablar, erkek ziyaret-

- Tabiat istiyor değil mi? Evet çiler, hülasa evde kalabalık eksik 
tabiat! Birini, beşi ni, on unu istiyor, d,•ail... Nıgiır, tabıi engel olacak. 
d iyeyim. Lakın hepsini de tabiat Cemıt Kazım, elıni şiddetle ma-
mı o yola sevkediyor. O halde Ni. sr••, ,- ıırar~k sordu: 
gar? .. Söyley iniz, o, ne oldu? - N i çın lxiyle oldu? Söytediği-

Veli bey, cevap ver memek için nizın hakikat olduğuna emın mısi· 
b ını eğmişti, Cemil Kazım, diş - niz? Yoksa rivayet mı? 
!erini sıkarak güldü: Veli bev \tekrar oturmuştu: 

- O çocuğun yaradılıştaki İyili- - Peki amma doktor; Niçın se· 
~i. nezahetini siz de benim kadar nin, benim aleyhımde rivayet çık. 
bılırsiniz. Annesi tabiatın emrile mıyor? Ateş olmıyan yerde duman 
hareket ediyorsa kızı, muhitine çıkmaz. Mübalagayı kabul edıyo -
kurban gidecek. Onun, doğuştan rwn, lakın büsbütün yalan dene • 

mez. Sen fazla müteheyyıç oldun? 
Cemil Kazım; bırden şaşırarak 

durdu. Kendı heyecanından utan -
·nıştı: 

- Acınınıyacak hal değil kL .• 
Veli bey, onun teheyyücünün e -

sası yalnız merhamet olmadığını 

anlamıştıı. Elinı alnından geçirdı, 
bahsi değiştirmek daha doğru idi: 

- Bir gece bana gelmez misi -
niz? Oturur, konuşurduk. 

Cemil Kazım, yavaş yavaş sinir
lerıne hakım olmuştu: 

- Mutlaka gelırım. 
Veli bey, onu meşgul etmek için 

tuhaf, eğlenceli av hıkfiyeleri an
latıyor, o hiç sesini çıkarmadan, 

mütevekkil bir ta\-:ırla dınliyor -
du, yalnız Veli bey gıderken sor -
du: 

- Şevket Soğanlıkta değil mi? 
- Evet. Servınaz kalfanın evin. 

de. 
- Görmek isterdim. 
- O halde Hı1rnı efendinin evi 

diye çınarın karşısındakı kahveden 
sorarsın12. 

---------------- name vermediği için Sultanahmed dip gittiği halı!e hiı;bir tarait• ıııı· 
Veli beyi, merdiven başına ka - vücudünden geçen harareti haıA birinci sulh ceza mahkemesine ve. sözleri dinliyecek kdaklar bıl1 .I" 

dar teşyı etmişti. Tekrar odaya !muhafaza ediyor zannettiği eski, rilen İmrih Balas adında bir Slo - muyordu. Fakat Darlan'ın SoP ::P' 
dönmek istcdı fakat adımlarını a- ceviz karyolaya kadar bütün eşya· vakyalı 15 gün hapis, 15 lira para de tarzı derhal Lôndra matb""ıd"' 
tamıyordu. Bütün vücudünde bir sını satmış, bir dakika yanından a.. cezasına mahkı'.1.m edilmiştir. da dikkate dei'er bir aki• bO ,J· 
kesiklik, baygınlıktan sonra gelen yırmadığı Gülendam kalfayı tey _ Yangın başlangıcı Bazı teminat ve kaydü şartlar. i~ 
ezik bır uyuşukluk vardı. Sofadan zesine göndermiş, İstanbulda alış- tında böyle bir tesviye sur•til'p1 
geçen bir hademeye seslendi: tığı sakin, mütevazi hayatı istihkar Beyoğlunda Hacıhüsrev mahal • belki bulunabileceği hiç olıP~ct' 

_ Bana, biraz su getır. ederek, kendıni, hedefi meçhul, di- lesinde Aralık sokağında Alinin e- uzak bir ihtimal olarak bil:k11,aı 
Sokağa çıksa belki açılırdı, par- kenti yollara atmıştı. Artık fırtın&- vinde mangaldan kaplamalar tu • meyan edilmiye başladı. B"':wrf 

desüsünü istedı. Büyük kapının ö- nın geçtiğini, ortada kınlıp ezile • tuşmuş, etrafa sirayetine meydan ki Amerika gazeteleri de tnır i(i~ 
nünde nöbetçi doktoru ~e ne ko - cek bır şey kalmadığı için, esecek verilmeden söndürülmüştür. üzerine Fransaya erzak ir~şlı ~af 
nuştuğunun farkında bıle değildi. en şiddetli rüzgarların, ölü bir ne. Tramvaya binerken bir tazy~k yapıldığını tekZ•b• , .• ı·' 
Hızlı hızlı yu·· rüyerek hastaneden fes gibi hiç bır tesin" olınıyacağını 1 !adılar. lngiltere bu aralık şıı ~-· Tepe başında oturan A vraın oğ u 11ııı çıktı. zannetmişti. Fakat şimdi? .. Bu ha- bu şekilde Atlantik meydsıı 51 ~ı· Mişon Şişhanede tramvaya atla - b• 

Veli beye de dü=an olmuştu! rap, yıkık gönülde, ha·ıa· kopma • rebesi başlamak ü:zere ikeıı . j)ıi• ,... mak isterken düşmüş, kaşından ya- tın 
Sad.iyeden bu kadar insafsızca bah· mış, inleyen bir tel kalabı"ldı· "'-e na en edna bahri bir kuv\I< j3i• s~ ralanmış, tedavi altına alınmıştır. 1e•· 
sedişıne tahammül edemiyordu. hayret ediyordu! - • bakını haklı olarak isteyeli ·ıaf çr 
Veli beyin söylediği doğru olamaz- Ne bekliyordu? .. İstediği ne idi? 1 naenaleyh Fransa ile bir '.htı 1 ,.,~I' 
dı, ~-!mamalıydı.?.. İstanbula dönmeği yine kendi ar- * Arnavudköyünde tramvay cad 1 kararak donanmanın öbıır ıı et• 

Dort sene; kah kıraç ovalarda, zu etmişti! Demek bir ümid· dı• desinde 25 numaralı evde Süley • geçmesine vesile vermek arı e>';r 
ka h tezek duvarlı, toprak köy ev- 0 kad nh 

1 
__ var · man karısı Meleğin sobasının ba - mez. ~u ~r!lar içind~ ~e a:-;~riY,. 

!erinde, kalbinin acısını unutmak ar ac~ ca ıraş tecrubeden cası tutuşmuş, sirayetine meydan !ar daıresınde den_ebılır k r•fııY 
. . d. t d 1 t B d .. t sonra hayalınde zayıf bir ümid ışt- ·1m d ,~_, .. ·· 1m·· t·· deki vaziyette de fogiltere tıı . b~ 
ıçın, or sene o aşmış ı. u or ,.. . k. . verı e en s-=uuru uş ur. . ı;·-ol• ,;• yanmasına ım 1 b r . ih ... 
sene, onun hayatını karmakarışık ., . an ° a 1 ır mıy- * Tepebaşında Yazıcı sokağında dan yeni ~ir tebeddül sıt1~ıı&ıf' 

t . t" ç ki • d be . .1 dı. Sadıyeden bahsedilirken niçin 1 1 k bahı mevzuu olın ,., e mış ı. ocu ugun an rı aı e 91 numaralı Davidin evinde soba l ara 1 ' i .,.. 
yedigarı diye üzerıne titrediği kü- bu kadar müteessir oluyordu? bacasından yangın çıktnııı, söndü • Balkanlar ve Suriye cepht ' 
çük harap yalıyı, ıçınde annesinin (Daha var) rülmüştür. Devamı 4 üncü MPJfoıJIJ 
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C:GÜNÜN '[ Ü Ü l:tıTASivoASKERI G N N MESELELER I 
f, 1 CM AL ı:::J -T·ü-rki-.y·e-v•e•İn•gil•.•te.r-e•H•ar•ı-.c-iy•e-----------' 

E M 1 .. y l /ekilleri ara-.ında yapılan ikincı "va - Niı" ve . m~ak ve Eytam Bankası . ac. ar ara go .. re ugos avyadayanıyor ·::~Ü:: t:.ıı:eı~:~e·~:ı.~~!~ köpekler! 

1 it d Y·ugoolavya, Balkruılarda siyn3 ·.Jen bir ehemmiyeti haizdir. Dünkü Akşam'da (Va - Nü).uun 

U - d ngJ ere e goze faaliyetin siklet ııner.kezi olınakk Edeu'iu Ankarayı ziyareti üze- sokak köpekleri diye bir yazısı 

m Um "'ı h e y e t ı" top 1 a n 1 ı cievam ediyor. Almanya ile cereyaı. rinden geçen zamanın kısalığı Tür- vlll'dı. Ne yalan söyliyeyim, ba:ıı çarpa fl şey er eden müzakerelerde Yugoslavya- kiye Harıciyo Ve.kilınin tayyare ile yazılarına omuz silkip geçtiğim 
----------GI n.n i.>tiklfil ve mülki tama.mlığma yaptığı bu seyahati, gerç.i ilk bakış- f yazan : ' ".8 - Ntl'_n';"' bu yazısı ı;ayet güzel 

B etti
• 1-Ier t~r çok aykırı telfukki ettiği her talebi red- "' lüzumlu gibi ıı-östcremez-,e de, JI Nizameti:in Nazi~' ! hır yazı 'ili: ~okak köpeğini insana an ka 653,036 lira kar detmekte olduğu gelen haberler- ..ıu kısa müddete sığan hildiselerin sevdırmek tçın bundan daha giael 

tayyare nıeyoanı var den anlaş_ılmaktadır. Evvela Yu- çokluğu iki Hariciye Vekilinin en \,. ı yazı yazabilene aşkolsun! 
~,Ankara 20 (A.A.) - Eınl§.k ve 1 Bilançoya nazaran bankanın 1 goslav Muna.kalat Nazır.ıa:ıın nutku kestirme yoldan karşılaşmalarını bulunduğunu ihsasa haşladı. Va - Ntl bu yazısında sevimlJik-
b ··tam Bankası Hey'eti Umumiyesi 13 üncü l•esaı:ı yılı içinde elde et - ııın~~~peşte, 20 

(A.A.) - Stefani alan- rugoslavyanın vaziyetini sru-abat- taıniınyle tabu addettirir. Mihvere girmesi şöyle dursun leri, güzellikleri sokak köpeklcrın
.ug\in bankanın Umumi Merke - 1 tiği kar 653.0J6 liradır. Banka U - Macar telgraf aiansırun muhabiri, Lon e aıılatmaıktad.r. Nazır,. Yugos:av- Eden'in Aııkaraya gelişinde ne- Belgrat, koyu bir l\fihver taraftan den hiç de aşağı kalm.ıyan çoban 

ııncte toplanmıştır. İdare Meclisi - !mum1 Hey'eti İdare Meclisinin ra- dra'dan gönderd!ği bir haberde ezcüm- yaııın sonuna kadar bıtaraflıgını lcr konnşulmll§tu? bilmiyoruz. Bn olan esbak Başvekil Sl-Oyadinoviçi ve bootan köpeklerinden de balı-
n n 19-10 yılı sonunda biten 13 üncü. jporunda teklif ettig~i veçhile bu le <öyle demc:ktodir: muhafazaya gayret edeceğin~ Yu- sefer Kıbrıs Umumi Valisinin re•· hudntlarından ihraç etti'''"~ Yuna- diyordu. 
~esa I . Bllyük Brltanya'nm cenub mıntaka- g<O>lavyaııın b kal d bir şev K" ki · b d 

. P yı ına a'.t raı:ıoı_-una '.1:'.zaran :miktarın 317.111 lirasını .a ve b- sında.münakalat bilhassa askerler tara-/ istem • . . aş arın a'.1. -: mi iıkametgıih.uıda iki Hariciye Na- nistana gönderdi. ope - erı en e çok sevdiğim 
s :upa harbinin tevlid ettıgı ıkh-ıtertibi sermayedarlara yüzde 4. 1/2 !ından iemin edilmektedir. Londra'dan .. edıgını, fakat kendisıne aıt urını hangi meseleler meşgul etti? Bu adam.ın huduttan çıkarılması için onlar benimle de dostturlar 
adı. vaziyeti go,önüne alan hükil.. . b t'nd kii.r !arak tevziine ve 1 şimale doğru yapmış olduğumuz soya- hır;ıoır. §ey~ de •başkalarına verenu· Bunu da sarahaten biliniyoruz. belki o kadar mühim bir mesele amma, hazan bu ıiostlnrını unuta
~elı.ınizin direktifleri dairesinde nı9. e ı .e o . - hat esnasında uzun motllrlü kıtaat kol- yecegın.ı soylem~tir. Yalnız bildiğımiz bir şey varsa An- değildir. 18.ki.n kendisinin Yunan.is- rak onların bana yapıı.adu.ları 1.al-
dığcr milli bankalar bi likt /mutcbakı kısmının da esas nız~m !arma tesadüf ettik. Askeri otomobiller Dıger taraftan ikinci 'bir ha>ber kara konuşmalarının sonunda neş- tana sürülmesi ve orada Yunan za- mamıştır, Bele çoba:ı, bt ve bo>-
li.it;ı~ h 1.. .. . r e ınamesine uvarak muhtelif tertıble. yekdiğerın.i takib ediyor. Bunların arsa- yaı·ı resını· B lın ka .. y : ta k" eki 
i ı·"41 ma su unun fınansmanına --t k e ~ış· tir sınd:ın nakil \·asıtalan, müsellflh tanklar er ynag.nın u redilen tebhğ ile Kıbrıs konuşma- hıtas.ının nezareti altına konulması n op ermin! Scvıru!.:d.Jbrlne, 
'ıraı•- ı d'ği b · · k' .. ıre konulmıısına arar v Iı.. · go"'avya il ılan .. k 1 · k ı .. ı gu"~ellildA•ı.n' h' • 1 · . " eye ı ve u ıştıra ın ıyı .. ,· . _ geliyor ve sonra yeniden yeni ve hasara , "" e yap muza ere er !arını kapıyan tebliğ arasında hiç ço şey er soy er: ~ c ıç o..yccetı. o mıyan 
hetıoeler temin ettiği, emekli, dul Umumi Hey'_et,, muddetleıı bı uğramış, tanarekrin nakline mahsusj ııakkında bir suale dün cevap ver· bil- esas fark mevcut olmadığulır. En mühim Mihverci Yugoslav ve hattii bııniarın, m.u m.ui yavıu,. 
~e ~tim aylıklarının teınliki mu- ten İdare Medısı azalarından Hay- kamyonlar bırbmnl t:ık•b edıyordu. ı;rer, mekten kaçındığını .bildirmektedir. Eden, Ankarayı, Balkanlarda ba- siyasisine Mihverin mühim biz larıru insaıun öpece.,, ;:clcn bu ınü
~abilind.e _yapılan :muamelelerin ge rullah Özbudun ile. M~hlis _Arısan'~ ~~-!~U:~0~~~~;.:'ri;:'i.,~~ :.0~~ halhuki. ayni .kaynak 00 gün ev- zı lti\diselerin tekevvün etmek üze. kU\'Veti olan İtalyanın galip düş- barek hayvanların ba!:a pptıldarı 
d ~ Yıl ıçınde 3.383.553 liraya var- yeniden İdare Meclisı azalıgına seç dai>ilinde dagıtı.Jmalarını teniin edecek vel, muzakerelerin samimi bir şe- re bulunduğu bir sırada ziyaret et· manı Yunanıstanın biz zindan ola- korkunç muziplikle<i, arasıra ben 
ıgı kaydolunmaktadır. miştlr. şekilde vüeude getirilmiştir. ı kılde devam ettiğini 'Pildirın~ti mişti. İki devlet, siyasi ufukta beli· rak seçilmesi, Belgl"8dın, kat'i 011• gazetelerde yazarım. Hatta bu kor-

----<>---- Bundan da 24 saat ıçinde ıbir deği- ren ilk alametlerin neye veya ne- rette, Yunan diışmıınlarım kendi kunç muziplıklcrdrıı bıri.i, de bir 

A. ın er ı. k a. Çı" ne Surı"yede ye n ı" Yunan ordular - şiklik vwkuuna ihtimal. verilebıJJr· lere del.Jet edcbileceğınde tam bir düş~nı addetmekte bulunduğuna ~ece yar'."ı, ~a - Nü'nun na gayet 
1 Yugoslavyaya daır uçuncu mu- fikir intıbalu göstcrıWşlerdL Bal- delıilet eder. l ıyı bildıgı bu bag dönuşunde al-

i mu .. hı"m b" , him haber, nezaret aUında ıl>ulun- kanlardaki muhtelif tahammürler- Binaenaleyh düne kadar Yuna- muştu ki aklıma geld•Jı:çe haıa, 
Yardıma başladı nümayiş er ının ır durulan eski Başvekil Stoyadıno- den İngiltere nasıl bir koku almış· nistana saldırması beklenen Al- hem tüylerim ürperir, hem de gü-

viçin muhafaza altında Y~lav sa bizim de ayni kokuyu almış ol· nıanyaıun, eğer Balkanlarda bir !erim. Vak'ayı tekrarlıyayuıı da 
lık l k O H l t v- z a f e r İ hududu tıaricine çıkarılııınş olması- duğumuz auıaşı1mıştı ve muhtelit harekete girişmek hatasını göster- dinleyin: . 

o ara 4 tayya- Şam ve a ep e gre . ' dır. Mihver taraftarl olrnaık.la ta- rasat merkezlerimizin muhteill mesi mukadderse yeni hedef taay- Az mehtaplı_ hır yaz gecesi ... saat 
te Çine muvasalat etti Jer devam ediyor . . .. (Baş tarafı 1 ıncı ~ayf:da~ nınmış bulunaıı Stoyadinoviçin 1 parçaları hakkında notlar verdiği' yün etmiştir: on b1;':1e .. on ikı arası .. bir bagdan 

Sangha . . Suri e bildirili~or. ~unanlılar bırçoa esır 1 memleket dışına atılması ve bil- dünya ile İngiliz diplomasisin.in ra- Bir Alman - Yugoslav harbi ari. eve oonuyoruın.. fakat Allahın 
~'°''d;ği b~· :!e(A.Ai/ - ç~ basınının Beyrut. 20 (A.A.) -. Tas:

1 
i; ve .'°~ ~tarda malzeme ele hassa yine nezaret alt..nda bulun- rasat raporları arasında bir ayrılık fesindeyiz, Yahut... 1941 de harp teptenha ve uçsuz, bucak'1z kırllP 

fll altın re g re Amerikadan, 111- gazetelen halka tahmil edi en şe geçırmışlerdir. Tepedelen 11.alyan ciurulmak .. ..., •-- "lik bul d"" .... 1 .. tü. yoktur dan geçerek... Derken yarı yolda '-n. da bulurunıyan Çıne 40 Ameri- t .... d Suriyede yeni "daf b' d" ... kt uzere ~unanıs ..... a sev- ıı-ayrı ıınma ""' goru muş • b' ' 
h>~ lanaresi gelmiı;tir. Bunlar Ameri- t~_hdid~ 1 yuzun en 

1 
" ını mu a.as~ ır uguın °0 _ası iti ~k m&nalıcbır. Bu seferki karşılaşma kehaııetle- ır_~aşAa b~ğdan, iri bir çoban kö-

b;;""' '-'lenilen ıoo tayyareUk partinin numayı•ler v: gre~le~ yapı dıg - e~emmıyetinde bul_unuy~rdu. Şım- Diğer taraftan y lav sefer- rin, keşiflerin ve hayallerin değil, * pegı dehşetli havlamalarla üzerime 
~l'lllnı teşkil _etmektedir. Bunlardan yazıyorlar. Numayışcılerle polıs 8 di yapıl~cak sıkı hır talııip Yunan- berliği ve Bul h1:'5tl daıki çok tavazzuh ebniş bir vaziyetin Kıbrıs ta karşılaşan iki müttefik doğru ftrlıyor; tabli bende de hoşa-
'"•ğe :;,merika Çıne 4 uçan kale gönder , rasında vukubulan arbedeler esna. lılara muhim muvaffakıyetler ka- tah§id tının gar ~ .arın . . mütaleasını mümkün kılnuştır d devlet Hariciye Nazırlarının ko· fın yağı kesiliyor ve aman, zaman 
Cu~~va!akat etmiştir. / sında bilhassa talebeler arasında 1 zarunak imkiimnı verecektir, liy ~•-~ devaan ettiğıdbıldıry ı- nil bil" e- nuşmalarmda Belgrada hakim olan deyinciye kadar çomar yanuna 

•i.ıa uı. Amerikan hava mütehas- b' k aralılar vardır. Bir ~k ki- D" ,,_,.. BOMBALAND or . .,...._. .• ayı sonuna ka ar u- e ır. azim ve iradenin mül.im bir mevki akl . 
loı-intının yaı:<Lımiyle Çin hava kuvvet-ı _ır ço J dilın' t' . ·-..,. I eıoslavyanm silah altında 1 milyon Bu takdirde iki devlet arasında- tutmu• oldug· unu kabul edebiliriz. y aşıyor, aramızda ancak bırkaç 
llö~~la!ı etmek ümidinde bulunduğu şı tev e ışır. Atına, 2Q (A.A.) - Yunanistan-j' askeri bul • ua 1 aık ki .... b' r·· . tık b' h . • metre mesafe kalınca da ben, ar-

<:lctedir. Şamda, Halepte, Hıımu'sta ve Ha-ı dak.i İngiliz kuvvetleri umuııni ka- tadır ıınacagı ve 0 unm ' • ~ruş .. ır ıgı.n_ın, ar. .ır ~e ";" Belgradın aldığı vaziyet Ameri- ka üstü yere uzanıyorum. Arkı. 
ma'da grevler devam etmektedir. "---d . . degil, mu>bet hır vazıyetı, hır va· kanın yardım Jayihasını kabul et- üstü k. . 

Y rarg..,ı..u.ı an. kıa dindiği ti . , yere UtZanınca opek hır şey ugosla vya Bir İngiliz tayyare filosu, dü:İi ARNAVUTLUK HARBİ h~":'evzu c ne cesı.ne va- ":''§ bulunmasından da, İngilizle- yapmazmış derler. Ben, buna inan-
K.. ••k H b J tayyare defi topların;n şido.otli a- Dün sabah şiddetli bir taarruz- ra ız. rın italyaıı müstemlekelerini zapt- madığım halde yapacak baş .. a •§ 

<a0ar (Baş tarafı 1 mci sayfada) UÇU 8 er er teşine ·rağmen Drac'ı bombardıman dan sonra Yun .Jut'alarının Te- * etmekt~ olmalarından da hatta Te- olmadığı için böyle yapıy<>ruw. ,~o-
ls~endishıe refakat etmiştir. etmiştir. pedelene girdik~:,.i bildirilmekte- Balkanların şimalinden ve şar- pedelenın Yunanlılar tarafından pek bir müddet etrafımda h:ıvlıya-

ICRE AJAN;:,lNAVliliILEN zaptından da müb' dir ak d"' .. d MALÜMAT • Helsiııld, - 72 yıışında olan Mare- Bu ıhücum, en 2iya<de muvaffak:>- dir. Yunanlılar •burada mühim miJt.. kından hayır kalmadığı bugünler· ım · r onup olaştıktan sı>n.rn hav-
"•l!.ern, 20 (A.A.) -Eski Yugoslav Baş- sal Mannerhıcim birkaç gündeııberi has- yetle neticelenen hücuıınlard.an bi- tama harp malzemesi ve birçok e- de, Balkanların cenubunda ve gar• 1914 de Hap,burg'lara kurşllD lamayı kesip homurtulara ba~hyor, 
<ıı~llı Stoyadinoviç'in Yunaru.stana gıt- tadır. ri -Olrn'"''ur. sir almışlardır. Tepedelenin uzun binde nasıl bir sürprizle karşılaş· sıkan Belgrat, 1941 de silA!ılaruu daha sonra da ayak ucunıa çökü-
ı. '•1 hakkında Belgrad'dan Isviçre a- • Atina - belediyesi, Roosevelt'e fah- ....,. b ' .. . ı k if · d b 1 ld - . 1 kullaıımıya karar venni• ve hed~ yor Şimdi ne onda b' e b 
"'"-ına - . . rl hemşerilik ve altın Atina madalyası YUNAN TEBL1Ct ır mukavemetten sonra duşınesı ma ar esın e u ıınu ugu kım· ı f . . . • ~ ·. ır 8 s, ne en-
'-lia:ı:~::~~ğ.;'r~1:,':=~dino-ı tevcih etmiştir. . esasen son taarruzlardaıı büyük senin meçhulü değildir. Almanya s':'.-ı :ayın et~ş ~ulunuyor. Ce'.'up de ~ır. nefes_, Neden ~a benim 
~ 1939 kııımda merkezi Sırbistanda At.inanın başlıca caddesinden biri R~ I Atına, 20 (AA) - Y-uıııaıı i"es- zayiat ile <bitkin <bir halde çııkm:ş Menlik'tedir. Rodop'ların Vardar av _arını Slav dunyasının ezeli ve g~ıliğim bayırdan bır ayak sesi, 
l'lıt" ~udnık'e nefyedilerek orada neza-ıv~t caddesi ismini.taşıyacaktır . . , mi tebliği: olan İtalyan müdafaa ıhatlal1L!lda ovasına yol veren en mühim ge- cbedı hasmı olan ~ermen'lerin hır ~aral_tı_b~iziyor. Belli ki bu ıia 
l,~~an~~w~.::ı:,~~·da vıch;'.~';,~ö;::.ı~;;ınP;~ ~ 1 Duşmanın tanklann ianesile 1 mühim bir düğüm noktasının kop- çit başında, Almanların, Bulgar la· k:r::ına? çıkaracak gunler. !~kla: benıın ~ıbi hır yolcu.. ~~az sonra 
ııUkc,~~1 ": .. -d -• -·-· 1 man:rarun mümessili Abetz ile Jı:onuş-ı merkez mm takasında yapmış ol- ması demektir. Tepedelenden rk'at ra askerlik ders; vermek için yahut § y mu. Yaklaşmıyorsa bılınız ki yolcu bıze yaklaşırken biıım çomar 

4\• -~• e ya= an temas ~en il~ d ta= il imal ta Almanya kımıldanaını caktır h'dd t 'dd l ld • . tQrde Yan . 1 larak beyan olundu-; malarda bulunmuştur. ugu ·oı..r rw e Ş mm - eden İtalyan kuvvetlerini s.ıJu bir Makedonya köylülerine AJman ya • 1 e ve §• et <- o ugu yerden 
~':;"' iöre, ~'::ı;a.::noviç bundan bir j • Berlln - Blldiriklfilne rinı. _P'.':"', kasında y_apt~.ğı .. diğ.er bir mahdut takip Yunanlılara mühiıın muvaf- tanklarını teşhir etmek için kuv· ı fırlay1p ~~ni _korkunç havlamalar-
' <ldet <>vvcl hükümete müracaat ede- Polfsl Prdesl ~croo, ııun...ıı ınu.un- ı taarruz puskurtulmı.ıştur. Bıx mik-ı fakıyetler •kazanmak imkanını vere vet yığmamış bulundukları aşikiir- H • • la onun uzerıne koşuyor, ben de '* 'l ' .. den Alınan asken mokamlan tııraf.ndan ta . ald"'- Ü t nk tahr' edil d 1 . . arıcıye arık adnnl dd . t ""'"• ucoslayyadan aynlmak içın mu- tevlcif echlmlşlir. (A.A.) . r ~ "'- Ç a ııp - cektir . .Şimdi Yunan kııt'alarına Be- ır. B~ g~rı;tana gıren Alman kuv. • . a ca eyı u_tuyı>rum. 
<li i< tal~b el.mi~tir. Bu musaade ~wı- _ _ di. Duşınanın bu IILntakalara men- rat yollan açılml§ bulunuyor. Mu- vetlerı bır harp yapnuya memur- Arkadaki adam bana bagıınıyor: 
i,:i~:ı:::ı vr":'!lmiştlr. "re Sto adi kaliit nazın Buzi dün bir nutuk söyli· sup olan ıbir böl,üğü tecrit edilmiş solini'nin büyük ilkbahar taarru- durlar. Fakat ne tarafa karşı? Ne vekilimiz - Hem~riın, hemşerim, beni 

~'iç'ln bug·~-'-üf aıanusın•. gindo b'rdy en- yerek, billıossa oeıniştir ki: ve otomatik silahlarınuzın makas zuna Yunan kahramanlığının bu •amaıı ve nasıl? kurtar, benı kurtar! 
•ır,, ~~ şar ar ıç e ı te · ınd kal ak ta · 1 K d" · 
hliıJ 'lugoslaqadan arrılması manalı cSonuna kadar b~ta.ra!Jığınıızı muha ~ şı araıı a ar manuy e mukabelesi takdire değer. Herkes öğrenmiş bulunuyordu ki (Baş tarafı 1 inci sayfada) - en ınıı zor kurtardım, aklın 

Sto l>ıektectir. fazaya gayret edecegız. Bız ba~!<aların-1 ımha olunmııştur. Aoos vadisin.de * uskerlik fenni Yugoslavyanı.n va- SeW>.i,yetı İngiliz vursa yere yat, aklın varsa yere 
"'-,. Y•dlnoviç'in Yunanlstandaki ika· dan birşey istemiyoruz_ .. Faka.! başkala.rı-, yapılan muvaffakıyet.li bir taarruz Ed ar mahıfilierinde yat! 
-.,, ın ziyeti taayyün etmeden, Bulgaris- .. en'm Saraçoğlu ile Kıbrıs'da yaptııı: 
bı,ı.,-~ gelince, orada nezaret altında na da bize ait olan hiçbır ~eyı ~_ermeyız.> neticesinde bir miktar esir aldık. goruşme, her iki tara! b-'-·-·-dan -~- Dilerim Mevladan önüm" d ki 

"""lll'ul ğı .. ,,_ 'lm-'" d' B d te 20 (A.A.) O!i M • d tondaki bir ordunun Trakyaya ya- ~•w• -~ U2 e ~ aca 06,enı ~te ır. u apeş ' - . acarıstan a un vesika ilo şayanı memnuniyet olmu;tur. Bu mii!A- yaz geceler" d b' · d (V ' N " ) 
- YUGOSLAV GÖRÜŞMELERİ Yan resml cBudapeştl Erdeslto> g,&.• satılacak but Yunan Makedonyasma saldır- kat, halen iki hilkıimet arasında müş- b" 1 h" ın en ırın e a - u 

ıı · DEVAM EDİYOR ııctesi diyor Jel: .. .. Veygand Rahata gitti masına mü;aade etmez. Fakat Bel- ıerek bu: adet halini alan Sami.mi iş bix- oy_e ır _çomarla karşılaş;ın! 
'l~irad, 20 (A.A.) - Reuter: Macaristanı alAkadar eden bu tün me- Loııdra, 20( A.A.) - Lyon radyosu- Budapeşie, 20 (A.A.) - Stefani: grattan o kadar bizbirini nkzeden lıguıiiı yeıti bix misalidir. F.den'in An- •. D~>'.eceğım amma Wlll da bir tür-

lııiiıı goslaqa ile Almanya arasındaki seleler içinde Yugoslayyanın üç.ü paktı nun verdiği bir habere, göre General 25 Marttan itibaren Macarıstan'da un haberler geliyordu ki tarihi Sırp kara'yı.ziyaretlni takıbeden 15 gün zar- lu dılım varmıyor, 
<lile ~S<!betıerln tanzim ve isl&hı maksa- imza eden devletlerle olan münasebeUe- weygand, dün Rabat'a muvasalat etmiş vesika Ue sntılacalttır. Adam başına ha!- k h I . t b.. .. .. beki' /.tında bır çok ~eyler olmuştur. Bu sebep.. Ounan Cemal Kaygılı 
"aın ilPılan diplonıatik görüşmeler de- .rJ meselesi ön safta gelmektedir. Be:I- ve Fransız Fası umumı valisi General tada 200 gram un veya makarna veri-

8 roman ıgının eza unınu ~- ten dolayı, hfid.ıselerin seyri üzerin.de 
ılıır 0•lıneıttec1ir, Bu görüşmelerin ne ka grad'dan gelen haberler, bu meselerun Nogues tara!uıdan karşılanmıştır. lecelrtir. 1 yenler ve Kral Aleksandr'ın asıl gi>rüşmek üzere iki hariciye nazmrun bu 
•ilı ,,, •vnm edeceği hakkında hiç bir sa kın bir istikbalde aydınlanacağı tah· hatırasına Sı.rp milletinden tam bir lu;malar1 tabU idi. (Baı tatah 1 inci sayfııda) 
4v ""'f~~tuyoktur. Bu esnada Yugos· :::ınıerini teyid eylemektedir. bağlılık arıyan hakiki Yugoslav Kıbns toplantısı,İngiliz, '1ürlı: ""Elen !erine kadar sürmüştür. 

"""" ği de devam eylemektedir. Cenubu ı;arld memleketleri pek a!A dostları bedbinlik duymaktan ken· milleUer! arasındaki tam birU&J lsbat Wilhelrnshaven'de hücumdan a-
'ilrGOBLAV MATBUATININ bili'yorlar ki, onların menfaaUan kendi Kathe Dorsch ve Paul Horbiger'in ılilerini alamıyorlardı. Bir ara Bel- !çın b~ vesile teşkil el:otiştir. Kıbns, İn- lınan t' 1 

l:.orı NEŞRİYATI d . . . giliz ıdares; altında bulunmakla bexa ne ıce er daha kolay müşa • 
~i~ ll dra, 20 (A.A.) - Times gazetesi- hayati sahaliınna yabancı Okyanus ev Harikulade bir San'at Jrudretile yarattıkları grdadilJd~-~ldıbvelrde ıltiBhakınald~~lbabl- Çer, ckseriyetıni Yıınalıların teşkil eı:: hede edilmiştir. 

\'u elgrad muhabiri yazıyor: !etleri tarafından değil fu.kat muohası- • se · ıgı e o u. . u m. uıu ar a tı~i bir nülusa maliktir ve burada bir 
<l.ırn,go•ıav gazeteleri, Yugoslayya ile <an yeni Avrupaya iltihakla vika.ye A N A ı• s T 1 R A B 1 kurulan muadele şoyle bır meş'um 'I'ürk caınaati de vardır. Türkler, İngiliz KOLONYA'YA YAPILAN AKIN 
t.:uııı, l!J'• arasındaki müzakerelere mü- edilebilir. Binaenaleyh vaziyetin hakikl netice doğuruyordu: ler ve Yunalılar, bu tezahürlere ayru de Dün kece Kolonya üzerine yapı-
~ıı.,, 01.arak Almanlar tarafından ya· ehemmiyetini müdrik olan Yugoslavya- . . •'eeede heye<:anla i~tirak etmişlerdir Bü l t h b' b 
ı.,;, 1 ~ıy. etbahş beyanata ilk sahife- b ecne- Belgra t tıMfiye eılilınııe Almanya tün adada fi !ek t b · aıı aarruz ar ın aşındanberi 
~ _.., run kendi hayat sahasına ya ancı Reı'isor" ·• GÜSTAV UGİCKY . ' h k il ' c mem e ayra.JdaJı 62 nci taarru d 

~•!tora '-' etmeklıedlrler. Bu hal, mil b! devletlerin propagandasına kaPıJınJ• 'ağ cenahının rıc at attı es mi-,l'anyana asılmıştır. Ziyaretin gizli tu- . z ur. 
!orın 1:nı devam etmekte olduğunu ııös- . dan Budapeşle ınatı.fiJJerınm şup Gö"düğü fevkalil. de rağbet üzerine ccğiue emin olarak Yunanistana tulmuş olmasına rağmen, btiyü.I< bir halk Bu şehır cephane ve infila.k mad-
ıı.ı, ;:'" itlbarile manidardır. Nazilerin yaeagın 1 saldıracak. 1 küUesi, iki devlet adamını karşılamıştır. deleri fabrikalarile petrol tesisatı 
~.,llltla Cadar mutadları olmıyan hatırşi• helen yoktur. Alman barıcıye e A R k s N E M A s 1 Fakat son yirmi dört saatin hl\- iki devlet adamını hamil otomobil ada- ve yüksek fınnlar mıntakasında 
lı~ et .t• burada hayret ve koı·ku tev· Berlin, 20 (A.A.) - k nferansında Bir hafta daha k . . . . , . wıı merke.ı olan Le!koşe'nin halkla do- bul kt dı 
ı., b~"~tir. Cilıllı:ü bunda gizil kelime- nezaret.iJıdc .ııazetccil";-.. ;ıı:ta yeni b;; gösterecc tır. ıliseleri, Sırp mılletınm ne a"1 hır lu sokalaarında güclüklc ilerliyordu. unma a r. 

lle1g, lllıabitir. yalcın bir istik.balg~:C:~i u bildirilmistir. rl hareket ihtiyar etmek kararında l ~rüşmeleri müteakip Eden, Saraç.- ALMANLARIN TAHLİYE 
'---. "1d 20 {A-A.) - Yugoslav MOna- iştirak vuku• . oğlu ıru tayyare meydanına kadar teşyi F AALİYETi 

ederek oı"ada kendisine iyi seyahatler Beri' 20 ( 
,........._ ""' bektaşiyan ocağını yıkmak ve, Av-

l 
Büyük tarihi roman: & ? 1 rupakiı.ri usullerle devlete ve or -

SuJt Az" N I o·· ldu··rüldii J duya bir niz= vermek için çalı. an iZ ası • ,anların sarfeıtikleri gayretıer be-
,, Yazan:M. Sami Karayel- ~ınci defa olmak üzere inhilale uğ-
<eı:n . • ikinci Niza • ruyordu. 

ıu.. Çerıler, Alemdarın naşını sü 1 Sekbanbaşı ocagı, . akl Alemdar vak'asında Sultan Mah-
,erek At 1 .1 edilerek eski oc a -

llıect) meydanı.na (Sultanah - ırucedi<l ı ga .. · et- mud ve yakınlarının dahil olduğu 
11\0 ,,A getirdiler. Üç gün açıkta ve ra riayet olunmak uzere c1ı:,mlıary ,"lllıd • razı 0 uu ... gereği gibi açıktır. Bu isyanlar, kuv 
debi a kaldı. Sonra, Yedikule- 1erini dağıtmagaü küd d Top. uetin hakka galebesi şekillerinden 

r hendek içine atıtılar. Bununla beraber, s ar a, _ t 
Caıec. h ed Kasımpaşada yer yer mu değildır. Gayri mun azam ve, mu-

~lın "" sonunda yeniçeriler de 

1 

an e, .. adele eksik olmuyor- bassalası yıkıcı iki kuvvetin müsa-
~eıı ~a bermutad vüzera ve rical. katele ve muc münferid gruplar ha demesidir. 
laya azılarının isimleı.ı'..ni bir pus-

1 
du. Başsız, ve, lan Arnavud ve Boş- Bekta~iyan ocağı Orhan Gazi 

lıı"ıı1Yazara.k idamlarını i.>tediler. J !ınde Jı:::'i ~la yeniçeriler ara - devrindenberi elinde tuttuğu dev. 
di,.1 ka. şeyhislfun ile Galib efen - 1 nak se ;';,ı~ mukateleler oluyor- !eti ve, ocağı bırakmak istemiyor ... 
llııı<Ju Urtardılar. Artık Sultan Malı oında m \Te, şark Masonluğunu kuran bu 
koi'ac~ elinde yeniçerilere karşı duSelimiye kışlasını, ocak ağasile ocak, sinesinde Ermeni, Rum, Ya-

l:! kuvvet kalmamıştı. b' b 
1 

hanelerini, Kadı paşa. hudi, Bulgar, Sırp, Kürd, Arap, ne 
\ ekta · ın aşı arın -a+li.. · varsa devşirerek mezheb ve tariki 
•rek alşıy~.n Ocağı tekrar galib ge- 1ın konağını, Levend 1""'~g.~~ b lık 
ta~at tı yu, bu kadar senelik sal- kışlalarını etraftakı evler ve, dük bektaşiyana idhal ile bir, iı · 
ı~. ,,a Ve hükUnıete hakim olmuş- ıcan!arı y~niçeriler kil.ınilen y~ğma vücude getirmiş bulunuyordu. Ve, 

"'as · ocagının bu mezhebin aslikleri ise, Osmanlı 
t:tile • 0nların hareketi, ocak gay. :dip yaktılar. Be~aşıyan .... 1 • 
lıy0 tı. <elee uğratılmıştı. Devleti A- daha çok kuvvetli olduğu goru ü imparatorluğunun ordusuna, mül-
~· ın k ki idaresine, ulemasına sahip bu-
.ı~de b argaşalık ve, keşmekeş i- fordu. and !unmuş oluyorlardı. 
ll\Usterı·uhlunrnasını isteyen Rusya Bir asra yakın .. bir ~a;rn an -

oiınu t beri; devletin bun~ sarsan Binaenaleyh, .kolay kolay, dev-

!eti başkalarına teslim edemez - hibi zavallı Türkdü. Osmaıılı İm - temenni eylemiştir. Beş dakika sonra b 'ldi . ın AA.) - Tass ajarsı 
ı d . B t r· 'it 1rn Eden de Kah'-' d" k üz 1 rıyor· er ı. aş a ngı ere o ak üzere paratorluğunu kuran Osmanlı Türk . u• Y~ onıne ere tayya · .. . 
Frans ı'le beraber D ı t· Al' · ı · · di, b b lar re ile hareket etnuştir. Alman hukilmetı bo.ınbardı·r.an a eve ı ıyeyı erı şun u ya ancı unsur e - İngUteı·enin Ankar b(iyitk . . . ı t'b' 1 '. ' · • 
avuçları i<;ine almak i.>teyenler de, tinde bir esir idi. Asıl dava, Türk- Hughe Knatchbull _ ~uııessen e~~\ s_ır ara .. a .1 0 ~n g~rbı Ahnan~·adaki 
Osmanlı İmparatorluğunu Rusya • lük davası olmak iktiza ederken ınelerde hazır bulunmuştur. g nış en~ustrı şe~ırle~ıle Berlindeki ço -
ifa ve, bilhassa Slavlara kaptırma- .maalesef Türkün elinde kuvvet cukl_arı gen_ış .hır rusbet dahilinde 
mak için Bektaşiyaıı ocağı elinden jyoktu. Çünkü devlet tamamile ya_ RADYO GAZET~"'İNİN tahliye etmıştır. 
İmparatorluğu kurtarıp Nizamıce _ hancıların elinde idi. NEŞRİYATI Hamburger Freındenbladette ga-
dit ve ısliihatı idare planı altında An d 1 C l'I aııl il h Ankara, R-'yo Gazetesı,· _,,,,_ ak- zetesı, Haı;ıburg'd~n 59 bin çocuk.. 
ellerine almak rekabetine düşmüş- a o u, e a i isy ar e em <AI uuu dil~ği~.085 ogrektmenın tahliye edil -
~erdi. saltanata ve hem de devleti eline şam Hari~iye Vekilianizle İngilte- ru yazma tadır. 

B 
.. del 0 1 

İm alan bu, yabancı unsurlara karşı re Hariciye Nuırı Eden'in Kılb<ı-1"- Almanyanın garb ve şimali 

t J
u,_mucakurte smakatn 1 

• para - deh.şetli kıyamlar vücude getir - ta vukubulan mülakatını haıber ve- bi mıntakasındaki çocukların gar-
or ugunu arm an zıyade Bo , . t' rır· ken K:ıb lı'-- 'ki ka . . talı· 

"azlan İstanbulu Akdenizi ve mış ı, . rıs uuıon ı nazıra . r- liyesı devam etmektedir. 
" , , , şı gös1ıerdiıkleri samimi ve OOŞkııaı ---o--
Balkanlan Rus istilasından kurtar- Fakat, Arnavud, Kuyucu Murad hüsnükabulü bilhassa tebarfu et-
mağa matuftu paşalar gibi bektaşiyan sergerde - tirmiş ve sözlerini şöyle bitinniş-
Bektaşiyan ocağı, bir sürü nesli teri Anadoluyu haştaıı başa yaktı- tir; 

Eden Yunan Başve
kilini tebrik etti 

belirsiz devşirme ile devleti için - lar .. Ve, yüz binlerce Türk başı ke- cBi.r kısmı Rum ve bir ıkısmı 
den zaptederek yiyordu. Serv eve, k k 1 .. dili' Türk olan K>bns hal'--·- ·'-u CO"- Kahire, 20 (A.A.) - İngiltere harici-

! sere uyu ara gom er .. ve, ıa- .t\lW..Ll!U. v ~ ye nazırı Eden YWlan Ba~vE'ki,i K . 
mal sahibi o uyordu. Avrupacılar bl kun tezahürleri İngiliz, Yunan ve ., - d .' ' · an-
da, devleti ele geçıre· rek hem Slav ka arı da Kuyucu nırınile şöhret • T =. e aı;agı akı telgrafı gö:ıderınlştlr: 

üilk tam fikir birliğini tezahür et- Itolyanların son şlddeıli mubbil ta-
ıs. tila'sına kar•ı ko~ak ve hem de şiar oldu? t· · arruzla '·· < ,_. ırınıştir. Hariciye Vekilimize ıkar- rıru ~ran Yw1an ocdu:·umın b!L 
devletin iktisadi, mali kudretlerini Şeriat, ve ıslahat namına öyle şı gösterilen bu samimi ve c~""uııı. yenli parlak muvaffakiyetini buy~k bir 

· · t'da" e d ah 1 1 tl • .. 1 f ti .. ı . .,.,.. sev nçle haber aldıf'l. Samimi • ı · , ve genış ıp ı ı m va m reç e - reza e e.:, oy e ecaa er vucude sempati tezahürlerinden d•......,..·gu· _ rimin kab 1.. .. . . """K,e-
. · li · ğ çalı lard . . . . . u.,r'l.l.ı..t u wıu rıca cdl'nm. 

rını e ne geç=e e şıyor ı. getırıldı ki, bunları kalemle tawlf muıı: şükran hissini Kı<brıslıla<"a bu- Bu hareketlere işl'rok ed y _ 
İki kuvvet bır. bır' ını· • boğazlarken <---•- bi · """'l ld d ıı..il · tala ka en 111100 h-, ew.u.,., r eınn m~ o u. ra aıı ., d:inneyi bir bo"" bi"·- rının hramanlığı ve .,,, , b" . 

t d taz 1 .. ,,_ (Daı.- ., ~,..,.. dun" h'· . n. tıtun 
or a a mu = o an, mu .... sa - · "" vıır) ruz.., ya ur mtlletlerinin ı-..,v 1 • . 

çekmektedir. " " 1 



SAYFA -4 . . 

Küçük Çekmecede 7 milyarlık 
tahsisat 

f . b. k oldu (Baş taub l inci sayfada) 
ecı ır aza rilmesi hakkındaki kanun projesi-

ni 55 muhalif reye karşı 377 reyle 
(Baf tarab linci sayfadt) jdeli, Rafail oğlu İsak, Amilolos ~ğ_- ıa:.Vıb etmiştir. 

mek üzere evvelki gece kalkan 80 lu Kostantin, Aristidi oğlu Sotirı, K.NOX'UN BEYANATI 
1mmaralı marşandiz katarı Küçük· Avram oğlu İlyazar, Niko ~ğlu S<>: Bahriye ruwn Albay Knox, ga -
çekmecede geçidden geçerken, içe- tiri, Kostantin oğlu Yorgı: 1aru zetecilere beyanatta bulunarak İn· 
?isinde 31 itişi bulunan, şoför Hay- oğlu Vasil, Nışan oğlu Aiün, ak gilterenln bazı tersaneleri kullan -
rebolulu Hüseyinin idaresindeki oğlu İlyas. masını istediğini söylemiştir. 
cKır.klareli 31> plü:alı kamyon bir. Yaralılar da şunlardır: Bahriye nazın albay Knox, Ame. 
den bire geçidden sür'atle geçmek Balatta Tahtaminarede 224 nu • rikan donanmsaının İngiltereye ya-
üzere trenin önüne çıkmış, tren marada Bohor oğlu Yascf, Kadı • pacağı ilk yardımın, deıılıaltı av -
kamyona çarparak arka kısmını köyde Mısakunilli caddesinde otu· cılarından, hücum botlanndan ve 
parçalamış, kamyonda: bulunan yo~ }ran Artin oğlu Al~ko, Büyükadıda •Sivri Sinek• ismi verilen küçük 
culardan dokuz tanesı hemen ora Lalahatun sokağında 6.5 nu:marada gemilerden mürekkep olacağını söy 
da, yine kamyondakilerd:n Manol Dimitr;, Sinemköyde E~ref s<ıl<a • !emiştir. 
oğlu Pandeli de ~-aldı.nl~gı Gur~ • ğında 19 numarada sakin A .·tiıı RUZVELTİN TEMASLARI 
ba hastanesinde olm\!Ştur. Dı~er oğlu Miço, Beyoğlunda Bekar so • Ruzvelt bu sabah erkenden Hop. 
on beş yaralı °.ure~ ha~tanes.ne kakta 15 numarada oturan Avram ıkins ile albay Knox'u Beyaz Sa • 
kaldınlmış, muddeıumumı mua • • dk .. d y b raya davet etmiştir 
Ylnlerinden Orhan Köni tahkikata ogl~ Vahan, Arnavu oy ed a a· ., Bu toplantıda D;navan Avrupa-
1 k t C dl · nıgul sokağında 27 numara a otu. • 

e oymuş ur. ese erı muayene 1 . Sotir. N. a t d da ve Yakınşarkta yaptığı altı hal
eden adliye doktoru Enver Karan ,ran Yorgı oğlu ı, ış n aşın a jtalık seyahat E.akkında izahat ver-
Morga kaldınhnalarına lüzum göır- Bostan sokr ğında 3 numarada sa - . tir 

termiştir. - ~ KD~. o~lu Yaraşova, Arnavud· mi.ondra 26 (A.A.) - Çörçil'in 
Geçid hat bekçisinin uyuyarak köyde Kuçukay.az:mada Frank~ oğ- nutkundan anlaşıldı/!ı ve Lord Ha

geçidi kapamadığı ve kazanın bun- lu Todorı, Üskudarda Ahmediyede Jifax'ın Summer Welles'e söyledi. 
dan ileri geldiği anlaşılmaktadır. !Derman cıkm~zında . 8 .num.arada ği veçhile Atlas Okyanusunda Al-

KAZADA ÖLEN VE saltin Koço oglu Dımıtrı, Olnnyos man tahtelbahirlerinin ve harp 
YARALAN ANLAR oğlu Manol, Sabatay oğlu Mena • kruvazörlerinin mevcudiyeti, Ame-

Kazada ölenler şunlardır: him, Adapazarlı Abdullah oğlu E.. rikan efkan umuntiyesini tehyiç 
Banka apartımanında 5 numara. yüb, şoför muavini İsmail oğlu İs- . etntiş ve kafileler meselesini ortaya 

h dairede oturan Manol oğlu Pan• ı mail. atmıştır. 
New • york Sun'da ııeşredilaniş 

Surivede YO olan bir makalede şöyle denilmek-ı 
' tedir: Kıbns mülakatı 

GAYRİMENKUL SATIŞI 

lst. İkinci İcra Memurluğundan: 
Hazinei Maliyeye olan borcundan dolayı Ma:ıalto'nun mahcuz 

olup bu kerre paraya çevrilmesine karar verilen ve tamamına üç 
ehlivukuf tarafından (1410) lira kıymet takdir edilen Galatada 
Bereketzade mahallesinde Atik Zürafa ve Oğlan Cedit Zürafa so
kağında eski 2, 5, 7, yeni 11, 7 No. lu bir tarafı sokak ve bir tarafı 
Zürafa eokak ve tarafeyni Dimitri veledi Panayotun uhdesinde olan 
mahal ile mahdut Simekeş başı İskenderağa vakfından tevsi inti • 
kalli Oğlan sokak Atik 2 No. lu Kapı mahalli Zürafa sokak 5 No. 
lu mağazayı müştemil 7 No. lu bir bap hanenin 120 hisse itibarile 

üç hissesi açık arttırma suretile satılacaktır. 5 No. lu dükkarun 
cephesi camekan zemini çimento dükkfo ve bir he!~ ve dolap var· 
dır. Haneye kapıdan içeri girildikte bir koridorla birinci kata çıkılır. 
Birinci katta iki oda bir hela olup kamilen haraptır. İkinci kat 
merdiven başı üzerinde iki oda bir hela vardır. Üçüncü katta iki 
oda bir hela vardır. 4 üncü katta ilü oda bir tarasadan ibarettir. 

Birinci açık arttırması 10/4/941 tarihine müsadif Perşembe gü
nü saat 10 dan 12 ye kadar lstan bul ikincı icra dairesinde ifa edi • 
lecektir. Verilen bedel muhammen kıymetinin yüzde yetmiş beşi 
bulmadığı takdirde son arttıranın taahhüdü baki kalmak üze -
re arttırma on gün daha uzatılarak 21/4/941 tarihine rastlıyan 

Pazartesi günü ayni saatte ve ayni yerde ikinci açık arttırması 
yapılarak en çok arttırana ihale olunacaktır. Arttınnaya girmek 
isteyenler mezkur gayri menkulün satılacak olan -yüzde yirnti his
sede üç hissesinin isabet miktan yüzde yedi buçuk Disbetinde pey 
akçesi veya ulusal bir bankanın teminat mektubunu vermeleri ıa -
zımdı.r. Satılan bu gayri menkulün müterakim vergileri ve tenvirat 
ve tanzifiyesi ve evkaf icaresile dellfiliye borçluya ait olmak üze
re satış tutanndan ödenecektir. Yalnız yirmi senelik vakıf karesi 
ile ihale pul parası da tapuca tescil harç ve masraflan alıcıya ait • 
tir. Haklan tapu sicillerile sabit olmıyan ipotekli alacaklılarla di· 
ğer alakadarların irtifak hakkı sahiplerinin hıtklaruıın ve hususile 
faiz ve masrafa dair olan iddialannı ilan tarihinden itibaren on 
beş gün içinde evrakı müsbitelerile birlikte dairemize bildirmeleri Afrikada.. Bundan böyle Amerkanm harbe 1 

(Baş tarafı l inci sayfada) girmiş olduğundan şüphe edecek lazımdır. Aksi takdirde haklan tapu sicillerile sabit olmıyanlar sa-
ıjans muhabiderini atlatarak Kıb. (Baş tarafı Z nci sayfada) pek az kimse kalmıştır. tış bedelinin paylaşmasından hariç kalırlar. Arttırma şartnamesi 
ru;a kadar gidip orada İngiliz Ha- giltere için hayatidir. Balkanlal'da New •. york't.a münteşir Tele • herkes tarafından görülebilmek üzere 1/4/941 tarihinden itibaren 
.:i.cıye Nuırıle görüşmesi, ketumi- bir müdafaa hattı temin edemezse lgraphs dıyor ki: icra divanhanesinde asılı bulundurulacaktır. Fazla malumat almak 
yet ve siirpriz bakımından mükem· Sari ede ve Arcp memleketlerinde Müttefiklere yardım sur~tile. ~- istiyenler~ her zaman dairemi.~n 935/2946 .No: lı d~syaya mü~a~a-
meldir. Orada gör~tukleri şeylere Y k t' d d' Fak t lmerikanın müdafaası komıtesının atla takdirı kıymet raporunu gormelerı bıldırılir. Muzayedeye ıstı • 

1. b ı Am r''"an tel tutunma zarurc .. n e ır. • a . , . . . _ . .. .. .. ge ınce, unu yanız e "" · . . . esas sıyasetı hakkındaki son beya- rak edeceklerın ışbu gayrı menkule aıt butun malumatı alınış ad • 
graf ajansının muhabiri değ.l. Bal- o t:ıkdu-de Surıyenın. Fransız ~av· nat ,Büyük Britanyaya mühimmat ı dolunacaklan ilan olW'lur. 
kanlarla alaka,ı olan herkesin ve vetleri tarafından ş:ddetle muda- ve erzak götüren gemilere Ameri.. --------------------------
her devletin merak ettiğine şiiphe faa olunacağı a;..:aşılıyor. Son Wey· kan kaf'"elerinin terf;kini amirdir 'ı••:mıa:maa:a:c•mcım•m•m•ıcma•m::ımmliı:::ııı11111\ 
yokt~. Kal~i.rede .neşr.ewlen t.eı..li- gand seyahatinin böyle şümullü Ayni komitenin beyanatı, zulme ş • k t • H • d 
ğın SO!'ledıgı gıbıd -~ki Harkarıcıye bir netice verdiği anlaşılmaktadu-. ,k ar'.11 mücadele eden milletlerin 1 r e 1 ay r 1 ye e 
Nazırı., geçen ay E en ın An ayı • ·· ll"h k ti · ·ı b" l"kt . . d b · 1 ı Siyama karşı, hpon himayesin- musP a uvve erı ı e ır ı e 
ııyaretın en erı entenıaı:yona. va· • . harbetmek isteyen Amerikablann Hisaedaraom fevkalade toplanması için ikinci 

• • 
cıyetıe hasıl olan muhtelıf inkışaf· den dolayı boyun egen Vıchy, Al- k l .. d ed 1 

. .. • . . d as ere a ınmasına musaa e e - ictima davetnameai 
lan gözden ııeçırmLŞler ve büku· nıan takvıyesın en ve dananma'1- k k"ld k d t dTt ıl · 
metleri arasında mevcut olan tam nın vücudundan cesııret alarak Ya- :'ası~~ ~a ~ek~~ıı:ır:ek~e~;. yap • Şirketi.hayriye hissedarlar umumi hey'etinin 18 Mart 1941 Salı 
görüş birliğini bir kere daha kay· , kın Şarkta ve Afrikada daha azimli günkü fevkalade içtimaında hazır bulunan hissedarların temsil 
detnıişlerdir.. ; bir hareket yolu tutuyor. İlkbahar 1 _ ettikleri sermaye miktarına naz aran nizamname tadili için .kanu· 

Bu müla.Jı.atm, Balkanları ve Ya- 1 cidden vukuat ile yüklü olarak ya- Göz treklml nen muıktazi müzakere nisabı tahassül eciemediğinden cel.ı,e açı-
lan Şarkı alakadar eden mevzular Dr .Murat Rami A vd ın lamtamıştbır. Bkut itişbarkla .hisı;Gedlart ladr 2F6 Nisan 19141 dcumk~tesi giık' nü 
üzerinde yapıldığına ve Türkiye· vaş yavaş ve süslenerek geliyor. 1 saa on uçu a ır etın a a a a ermenecı er e ain mel' ez 
nın dürüst siyaseti maliim ol .. uğu Tabiat adeta insanlann asabiyet, M Beyoı;lu. • Parmakkapı, İmam idaresinde dahili nizamnamenin 9, 16, 17, 26 ve 30 uncu maddele-
çin verilen kararlarm da bu si)'a~ tehalük ve ıxtıraplarile istihza ~ 1 ! sok.ak No. 2 - Tel. 41553 rinde t.a.dıllıt icrası için Ticaret Kanununun 386 ncı maddesi hü-

aetten ilham aldığına şüphe yok· diyormuş gi~i.. !Uua.yene ve her türlü göz 1 kümlerine tevfikan tekrar içtim aa davet olunurlar. İşbu içtimaa 
hır. Eğer başka tiirlü kararlar ve- H.. . Ş "k .. BABAN amPl"·Ph fıkaraya parasızdır. Ticaret Kanununun 385 inci maddesi mucibince bir hisseye malik 
rılmış olsaydı, tam bir siirpriz yap· uıeyın u ru ı:r. rr ' 7P''5 __. olan hissedarların dahi !itirake salahiyetleri vardır. 

:as:!~i=~ ::'ı:'t~t:!:!":'~ef:~ 1 IST AN8UL BELED!YES~NDEN 1 Ruznamei müzakerat: 
. Ticaret Kanununun 389 uncu maildesi mucibince ilanı 

görüşüldüğünü anlamak isteyen- ıw--era:ıe muktaz.i tadil nıetiıı.leri: 
lcri topyekWı atlatmak mümkün· Tahmin İlk 
dü. bedell leminal Madde• 9 Şirketihayriye hisseleri kanuni ve maıı.suıp mirasçtlara 

iki. · müttefik devlet Hariciye Ve- - - Kanunu Medeni hükümlerine tevfikan intıkal eder. 
4.50,0G 33,75 Konservatuar için bastırılacak 8 formadan mtlreklı:ep 600 

killerinin, dünyanın hu kısmındaki cilt Türk Musiki KlıL.k eserleri adlı kitap. Madıle-16 Şirket hissedarlarından olup da medeni hakları istimal 
faaliyetlerini tam bir anlaşma ve 195,00 14,62 Yudız Birınci yatı okulunun 7ıllık ibtıyacı için alınacak ehliyetinden tamamen veya kısmen mahrum bulu.ıan-
aben.k içinde yürütmek için, her 300 kilo kaşar peynırL lara ait hisselerin dev r ve temliki Kanunu Medeni hü-
•-- t b lduk a'"rüş ele i den 4200,00 315,00 Sıhhl yarciım •kipleri için yaptırılacak 800 adet gömlek. kümlerine tabidir . 
.... sa u ça •" m r nd k" Tahmin bedelleri ile iil< teminal dklarları yukarda yazılı ~:er ayrı ayrı açılı: 
tabu bu- şey olamaz. An.kara a ı eksilımeye konulınll'j lur. Madde -17 Hisöedarlardan birinin ölümü ile hissesinin mirasçıla-
müzakercler, o zaman iki devlet Şarınameleri Zabıt ve Muameliıt Müdürlüğü kaleminde görUlebllir. İhale rına intikalinde miras reı.men tasfiye edılmemiş ia;e in-
ıırasında mevcut görüş birliğini is- 28/3/941 Cuma günü saat 14 de daimi encümende yapılacaktır. Taliplerin ilk tilcal muamelesi miras ç.lar arlh1!ındaki iştirak halinin 
bat etmi•f Kıbrı taki son aörüş· teminat makbuz veya mektuplan, 941 yılına ait ticaret odası veıriltalan ve müşterek mülkiyete tahavvülü üzerıne yapılır ve yüz 

• 7 ı. . , . 0 tabı işi için şartname mucıbınce .ibruı lA.z.un ıelen vesikalarile ihale &ünü mu· 
me ıse, o vakıttenberı cereyan eden ayyen saatta daimi encümende bulunmaları. (1952) para varaka bahası alınır. 
ve yakında cereyan edeceği anla· Madde-26 Hey'eti umumiyetle hazır olan 'hissedarlardan her biri-
şılan mühim hadiseler üzerindeki • nın mutasarrıf olduğu hisselerinin adedme göre beher 
görüş birliğini tebarüz ettirmiştir. lnhis::ırlar Umum Müdürlüğünden 1 elli hiı.se için bir rey itasına hakkı vard.r. Bir şalU>ın asa-
ıı., müttefik arasında mevcut olan leten (10) <ından ve vekaleten kendi hissesi de dahil 
bu birlik, Yakın Şark ve Balkanlar 1 _ Şartnam..ı mucibince (4-000) adet fıcı tahtası pazarlıkla aatın alına- olduğu halde (25) yirmi beşten fazla reyi olamaz. Mu-
için fevkalade bir ehemmiyeti ha- <aktır. ıkavelede muayyen miktarda hisheye münferiden sahip 
izdir. Birçok meseleleri bu görü§ 2 - Pazarlık 7/4/941 pazazartesl günü saat le da Kabataşta levazım ve mU- olmıyan hissedarların ,bfilçtima hisselerini ,bu miktara 
bırliği halledecektir. bayaat JUbesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. lblağ ve aralarında bir ini mümessl tayin ederek hey' eti 

Abidin DAVER 3 - Şarıname sözü geçen şubeden parasız almabılir. umumiye müzakerelerine ;<tirak etmeleri mümkündür. 
4 - Pazarlığa iştirak edecckler teklil edecekleri mala alt numuneyi !bale ta- .., 

rihinden üç gün evveline kadar İnhisarlar Umum Müdürlüğü Müski- Madde -30 Meclisi idare haftada bir kere içtima eder ve liizum ta-
rat fı:ıbrıkalar şubesi mudürlüıüne vermeleri ve tekll!lerlnin kabulünü .bakkuk eyledıği halde reisin daveti üzerine fevkalade 1 Sahibi: E. 1 Z Z E T, Neşriyat 

Direktörü: Cevdet Karabilgin 
Basılwjp yer: •Son Tel&ralı 

muntazammın veslka almaları lazımdır. olarak toplanabilir. Meclisi idare reis ve azasına verile-
5 - İsteklilerin pazarlık için tayin olunan gün ve saatte lekli! edecekleri 

fi at üzerinden % 7,5 güvenme paralarile ve yukarıda xikrolunan -.esika- cek ücretin miktarı hey' eti umumiyece tayin olunur, 
larile blrlikte mezkfır koınisyonna müracaatları. (2198) ' fiİI Matbaası 

--- ikdamın Zabıta Romanı: 7 ..,. yoksa içinde kopan ba§ka bir fu • r • • tınayı mı dinliyor? 

l Y !:' ş 1 L G ö z L ~ Rj Neyi dinliyor? ... Ne görüyor? 

~ . ~ neç~e~~~~ny~;s:c~~'.\!:n~~~ 
_ Nakleden: M. Feridun di çocuğu nazarile bakıyor. Bir sa-

Rcfik kızdı: - Anlamıyor mıı • Vücudü hiddetle sarsılıyordu. bah &k dlleşi Emiu defend~ 0 çocğul ğu 
Mihr"b h ·ındi akta li- onun o arına tev ı etti w a a -

sun? 
1 

R 1f.~n ağnım şık ay_ ~ e yan bi:r sesle dedi ki: 
Diye gürledL e e ıgın a zmı apamaga ugra • 
_ Anlarmyorum. ~yor: - Bunu sana emanet ediyorum. 
_ Aradan henüz bir sene geç • - Sus! ... Susl... Senden başka ona bakacak kimse 

medi. Bu tehdidden haberi olan • Damarlan şişen ateşli elini ok • kalmadı. Ben artık burada dura -
lar bir gün mahkemede §&hadet e- ~uyor. Ve yava§ça o da tasdik ed:I· ınam. Gidiyorum ve bir daha dön-
debilirler. yor, vadediyor: miyeceğim. 

- Nereye gideceksin? ı buradan gittikten sonra bir daha 
- Dünyanın öbür ucuna! _ onun yaşlarla harap olan çehresini 
Ve Emin elendi kendini tutamı- görmem~ti. Ve görmediğinden do

ıarak ağlıyor ... Elinden gelse ölen layı da hiç bir acı hissetm.iyordu. 
karısının .. bitişen ayaklarının ucun· Çocuk onun, değirmen onun, para 
da o da c;lccek. .. Mibrıban hanım onun .. , Bütün bunların üstJ1ııe a -
o zaıruın belki onu teselli edebilir, tılınış, onlan benimsemişti. Karde
alıkoyabılirdi. Fakat hlç bir şey şi, ona yazdığı mektuplarda hesap 
'apmadı. Hiç bir teşebbüste bu • sormuyordu. •Değirmen sizi ge -
lunmadı. Kardeşinin ilk andaki ye'. . . . . 
· d ·· ·ds· li"" d "stif d t çındirebılecek kadar bır para te • 

Gın en, umı ız gın en ı a e e - . ed" ., di 
t . r<nn • lsted"". .b. b"" .. tec k mın ıyor mu.• ye yazıyordu. 
ı . ....,._ugu ıgı gı ı uyu e , . 
değirmeni istediği gibi idare ede • ·E~t_· ~ıye ~vap alıyor ve fazla 
ce ı. a ı ona gu uyor u. ar e-

TÜRKiYE CUMHURiYETİ 

ZIRAA T BANKASI 
Kurulut tarihi; 1888. - Sermayesi: 100,000,000 Türk 1.rasL 

Şube ve ajans adedi: 265 

Zirai ve ticari ber nevi banka muameleleri 

Para biriktirenlere 28.800 lira ikramiye -..eriyor. 

Ziraat Bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesap. 
larında en az 50 lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek 

kur'a ile aşağıdaki plfına göre ikramiye dağıtılacaktır. 

4 A. 1,000 liralık 4,000 L 11190 AıleC 50 fualık 5,000 L. 
4 • 500 • Z,000 • l20 • 40 • 4,llOO • 
' • ıso • l,ooo • 

40 • 100 • 4,000 • llO • ZO • 3,ZIO • 

DİKKAT: Hesaplanndaki paralar bir sene içinde ~O lir .. 
dan ~ağı düşıniyenlere ikramiye çılıtı&ı takdirde ~ :ı.o fazla. 
sile verilecektir. 

Kur'alar aenede 4 defa il mart, llHaziran 11 
E7liil ve 11 Biriociki.nun tarihlerinde çekilecektir. 

Devlet Demiryollan İşletme Umum 
Müdürlüğü lıanlan 

.Aşa&ıda ismi, muhammen bedeli ve muvakkat teminatı ayn ayn zö<I<~ 
mlş olan Ankara haştahanesi madeni ma~ emesi 31~3w941 pazartesi gi.ınü s:1ıt ~.d 
kapalı zarf usulü ile Ankarada idare binasında sıra ile ve ayn ayn sa.un ~ 

caktır. ~ 
Bu işlere eirmek istiyenlerln listeleri hiza~ında yazılı muvakkat 9' 

ne kanunun tayın ettiğ:i vesıkalan ve tekl.iflerıni aynı sun saat ı• de kadau' 
misyon Reisligine vermeleri lh.ımdır. 

Şartnameler para~ız olarak Ankarada Malzeme d.aireaindeıı ve Hq~ 
da Te.ellüm Şelliğind<>n dağıtılmaktadır, ~.ı 

4ub.ammen bedel Muvakkat Teıı>l'y 
Malzemenin Jsml lira Ura~ 

2 inci grup: 21 kalemden ibaret made-
ni k:omodinl.:.r, masalar, arabalar, kol
tuklar vesaire. 
1 inci grup: 27 kalemden ibaret made
nJ kaplar, muayene masa ve ıezlonaıa-
n vesaire. 18877 

1871,10 

141&."71 
(1980) 

Manifatura Tüccarları 
Birliği Riyasetinden : ~ 
Ni2.:ımnamcmlzin 14 n<il maddesine levfikan birlik. bey,etl umurntıo..ı c.J. 

yen senelik toplantm 31 Mart Hl Pazartesi saat 15 de lstanbulda Aşir Ef. pJ 
Kısmet han 21 No. da yapılaeağından Birlile mukayyet hanın ıeşrifldi 
olunur. 

Ruzname: 1 - Murakip ve İdare Hey'eünin nparlannm oJoınmap 
2 - İdare Hey'etinin 940 senesi muame.l.Atında.D lbru.ı. 
3 _ Yeni idare Hey'etinin lW ı habı. 
4 - 941 senesi l~ln bir murakip tayini ile ücretinin tesbltl. ,/ 

--=-

~Yf.AR GECTiKÇ 

- Bundan ne çıkar? - Evet, evet evet ... Bunun içlıı Emin efendinin karısı yandaki 
Refik yumruklarını dizlerine her çareye baş vuracağız... odada yatakta boylu boyunca ya-

vurdu: * tıyor. Çenesini bağlamışlar. Yata • 
- Ne çıkacağını ben de bilini • Fena bir günden ııonra fena bir ğın başı ucunda bir kaç kadın ağ • 

yorum. Yalnız bir şey bi!İ1orum: gece... lıyor ... Ah, Mihriban hanım bu 
Bunlann ikisinden de artık bık - Rüzgh damlarda ıslık çalıyor, kadından ne kadar nefret etmişti!. 
tun. Yalnız bize ait olması lazım kapıları clövüyor, kepenkleri sarsı- Fakat bugün artık onu affediyor • 
gelen malı artık onlarla paylaş • yor ... Mihriban hanım uyumuyor. du. 

kt. T 1.h .. 1.. d K d 'tafsilat ıstemıyordu. 

şi evlendiği zaman karısile onun Emin efendi gittiği §ehlrde epey • 
caadetini çekememişti. Bu mes'ud para kazanıyon.... ....u.ıırıoan ı.ıa • 
çiftin önünde kendini hakir, ehem- nım bu vaziyetten memnundu. 
miyetsiz görüyordu. Halbuki şlın· Çünkü kardeşi refah içinde bulun
di... duğu müddetçe dönmeği aklına gc-

...----• 1941 ikramiyeleri A 
T. iş Bankası 
1941 Küçük 

asarruf hesaplan 

l adet 2000 Liralık =2000..- ı.:• 
3 • 1000 • =3000--
2 > '150 ~ c:150IJ.- t 

.. > 600 > =2000.- , 

mak istemiyorum. Onlan başımaz- Yatağında doğrulmuş, yanında ya- - Ver Em!nciğlm, çocuğa ben 
dan atmak lazım. Buradan defolup nan mumun titrek alevine bakıyor, bir ana gibi bakacağım ... 
gitsinler. Bunun için elimden gel- Dışarıda kopan bu gürültüden mem - Değirmenle de sen meşgul ol. 
diği kadar, allımın yetlıiii kadar nun görünüyor. Dudaklannda bir .rstediğini yap .•. Ben hiç bir §"Ye 
çalıoacağım... bessüın vu. RüzıAra mı gülüyor l karı~yaca4un." 

- Evet git, git Eınlnciğim ..• Bu tirmezdi. Bir giin onun evlendiği
hatıralar seni öldürür. Seyahat iyi ni haber aldı. Refik o zamanlar ye
bir şeydir. Bir gün sana sükOnet di y~ına gelntişti. Onu yanına ça
gelir ve unutursun ... Sonra büyük ğırdı ve kollarının arasında sıka • 
bir şehirde daha kolay avunursun.. rak: 
Orada daha iyi işler görürsün, ora. - Artık babasız kaldın yavrum, 
da para daha çok... dedL Şimdi yalnız benimsin! 

Ve EmiJı efendi bcmlu bükük (Devuu nr) 

ikramiye Planı 

8 > 250 > =2000.- , 
35 > ıoo > =asou.- ' • 80 • 60 • =4000.- , 
~oo • 20 • . -eooo.-

. Ketldeler: 4 Şubat. Z ~l•Y"· l J,:: 
tos, 3 İkincite:ırln tarlhlcr)n•e 
pılır. 


