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Milli Müdafaaya otuz 
milyon lira daha veriliyor 

Milli Şef 
Hitler·e 
bir mesaj 
gönderdi 

Meclis Maliye Vekilinin layihanın 
müstacelen · müzakeresi talebini kabul etti Hitler teşekkür-

----- lerininMilli Şefe 
Türk ha vacılıklBülçe müzakerelerinin yirmi arzed ilmesini 
sanayii istiyoruz Vfayı6ta başlaması -muhtemel Berlin sefirimiz-

Ankarn 21 (A.A.) _ llüyillr. Millet 1 bul edilmiş ve pazartesi ıünü toplan- d • t İ • 
Artık milletimizin lıa11acı- lecl.isl b~gün Şemsettin Günaltay'ın 1 mak ü~ere içtimaına ruh.ayet vermiştir, e n r ı c a e ı 
lıktaki ideali )lalnuı «UÇ· ,aşkalığıı•da toplanmış ve celsenin açıl: 

1 

BÜTÇE MÜZAKERELER! 
mak» olama, "imdi ülhü- ıasını müteakip bazı encümenlerdelci Ankara, 21 (İkdam muhaılıirin- Bulin, 21 ( A.A.) - D.N.B. 

_ .• ~ . .,unhallere il2a seçımı ;yapılarak roma- den) - Aldığımız malı'.iınata göre .bild' • 
mu.z, cTurk kartallartlE neye geçilmiştir. • Büyük Millet Meclisinde umumi ınyorı 
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ı.tllSXA.T TAKViM 
Her yerde Geııeı.,.e Yıl: 1941 - A:r: 3 Gün: 81 

:derilen ıı - Marl - CUMAJlTESi 

3 ovnk •-1 Rllllli: 1357 - MART 9 
•mı... illeri: - 13&0 - SAFER: ılJ 

1 
Son Te1.,,a.1 Matbtuuutda Bcmlrr /j Kuru,tur 

uçmakııdır. Türk Hava . Mali;ye Vekiliul. Fuat Ağra19lı4,0g~: !:;~ı bütçe miiz.Xerelerine MaylSllll yir- Türkiye Büyük Elçi.i B. Hli• 
K d k 1. ak arasında b un&n ve " G d " ki R · • •• urumun an ile ı,ymetıı nuvuenei umumiyesine dalıll bazı daire misine doğru başlanacaktır. rev ere e, Tur ye eısıcum· Son ltalyan ta arrumııda Yunanlıların aldığı ~irlerden bir bfile 
BCl§vekilimUden Türk ha- >iltçelerine fevkaliide. tahsisat verilme- I huru ismet lnönü'nün bir ıaJı. 
va •ana)liini kurmalarını ine ait kanuna ek !Ayıhanın ehakemmüıye: y 1 , ri mektubunu Führer'e tevdi - v - , Arnavutlukta 

SARACOGLUNUN Yunanlılar bir 
EDEN~ T~LGRAFI İtalyanbölüğü-

• • Jne binaen rumameye alınar m s u g o s a v . . o "d ••tıyoru.z. Memlekete ha- tacelen müzakeresini istenıiş ve bu talep J etmııtır. Fuhru, bu mesaı an 
vacılık endüstrüini hedi- :<abul olunmu~tur. ı dolayı teıekkürlerini Türk dev-
;ye edecek olan devlet ri- Bu kanun lôyihasi il':ın':.'ı:t: :~~:~: k a b ,· n - s ,· n d e let Reisine arzetmesini Türki-

l . T" k 'il • vek§letl kara klsıru m e .1"' b" "k El • 'B G d 'd ca ıne, ur mı etı ve hizmetleri faslına so.000.000 J.ira mun - )le uyu çı•ı • ere e an 
•• Türk tarihi ebediyen min- ıam tahsisat konulmaktadır. 

1
• s t 

1
• f a 1 a rica eylemiıtir. 

nettar olacaktır Meclis yine bugilnkü toplantısında ar- r _ ~ 
• zuhal encümeninin ha!talık karar cetve- •" • 

----------- tindeki 2031 saytlı kararın umumi he- M u N 1 
Yazan: Abidin DAVER lycttemüzakcresinedairAnkaramebusu r ~ . 

H ·.vacılığın milli müdafaa 1 ~.::::~:sıt~~'::o".r:~ =b:;! :: Birbiri n i ta k ip M Ü 1 "' k t 
bakımından haiz olduğu - - . . eden h a be r 1 er 1 a a 1 

"Mülakatımızın aramızda mevcut tam gö
rüş birliğinin bir kere daha müşahedesine 
imkan verdiğini de ilave etmek isterim,, 

nü imha ettiler 

Musolini'nin yeğen j 
Yarbay Ciglio 

Yunanlılara asir düştü 
.evkalade ehe~ıyetı, gittikçe art 1 yor 

b~ harp, artık münakaşa edilin•:& 1 • k l 
Ankara 21 (A.A.) - Hariciye Veklll-ıgördilğümüz bu güzel adadan a:rnlırken 

miz Şükrü Saraçoğiu KJbrıstan aynlır- derin dostluğumun çok samıml temina
ken Eden,e aşatıdaltl telgrafı gönder- hm zatı alinize tekrar etmek isterim. 

bır kat'iyetle isbat etti. Hava ordu- A m er ı anın ... -==-=--- J 
1ııruı.ı, her türlü imkanıarın da fev-1 Kabine sa b ahın ilk 
l<iıı. çıkararak takviye edenler,1 Be ı· ve R 

Macaristan da 
Yugoslavyadan 

mi~Ur: Keza, mülakatımızın aramızda mevcut 
D90linıı Aııflhon:r Eden tam görü~ birliğinin bir kere daha mü-

~ll• Jla.rlclye Nıımn ııahedesine imkAn verdiltini de llıl.ve et-, T d ı h " 
llıtıvaliak oluyor; bu sabada ihmal r ın oma saatine kadar devam 
'l>e tekasül gösterenler ise, mağlUp • . .. b d b' • • 

. mek isterim, 1 epe e en enuz 
EkselAıııı ve azı.ı dostum, Size, aziz dostum, ~i ve &Uzel bir ııe-• • • 

le perişan yerlere seriliy?rlar. ı:u: ıle munase a- e en ır ıçtıma yaptı 
llıanya bütün muvaliakiyetlerını 

arazı ıstiyormuş Bizl fevkal~de mlltebas~is eden UJIU• ;rahat dilerim. •ışga 1 e d ı• ı m em ' 
tulmaz bır kabul ve mısafirperverlilı: 8-flu 1 Ş 

hava o'rdusuna borçlııdur; İngilte- ' t k • 
le, harbi kazanmak için, Amerika- l D l e S m e Si 
lıın da yardımile durmadan arlan 
lıava ordu.una güvemyor. ., m u h t e m e 1 
llüıük ı\lılli Şd .bnı~t İnönü, ha·) 

'•<ılığın milli müdafaa bakımın-
daıı ehemmiyetini çok iyi takdir! Amerikada bazı 
etıniş; 1925 den 1935 e kadar gür 1 ltalyan konsolos 
••si ile, bu hakikati müteaddit de-
falar bütün Türk milletine duyur- lukl_a_rı kapanıyar 1 llıuşıu. -

~-~Lıu Şefimiz u Mayn 1935 de, Bir çok ltalyan 
lı: Urk Bava Kurumunun altıncı • ti 
0n:ı-resinde söylediği nutukta fÖY· d I ploma arının 

le de'."işlerdi: Amerikayı terki 
he • 'rijrkiye;ye alt olarak her Türkün, 1 
!§·~ 'l'iirk vatandaşırun benim ağzımdan m u h t e m e 
k.iı r~k .ve acı olarak bilemsi laz.undır _ Bura. 
'!'·· l'uı-kıye iç.in hava tehlikesi vardır. 1 Nevyork, 21 (A.A.) . 
lı "'kiye havadan bir taarruza maruz da .Amerika ile Almanya. ve I
' alır ve, bu taarruz mem!eketl. harap l talya arasındaki diploı;n~tik mu 
..,,,,,,.... '""ı şeyler so;r.emıyorum, b tlerin kesilmesı ıhtıma" 

bakilı:al bundan ibarettir.> 1 nase e d"l ktedir Yeni-
0 t ih · · .. . !inden bahse ı me · 

" ar ten ıtibaren, Türkıye ha· it 1 konsolosluk-
! acılık bakıınısdan .büyük gayret· den bazı atylan sı melhuzdur. 
er sarf b 1 tır n· h [ !arının kapa ı ma 

1., ına aş amış . ır avac•· . 1 h. de manevreler 
"" •an ·· k ı im I Amerıka a ey ın lı- .. ayu uru amamış o ası, . ldukları Deis'in ri-
~Yük bir noksan olmakla beraber, 1 çevırmekte 0 omite ta· 

lluYük ""•"ili Ş f ' .. t d". 1 vaseti altında çalışan k d ,,. e ın go. er ıgı yo - , . d"I bir çok 
•ıı Yürünmü•t"" H K rafından tesbıt e 1 en. 

U • ur. ava mumu sl d Amerıka top-
lı~uını merkez hey'etinin altı ay- konsola annk ~ ]erinin ıste-
lı toplastısında okunan raporlar raklarını ter e e. ! "" . . ' il ·ı ı ınubtemeldır. t a ordumuzun gızli tutulması la- nı mes J 
~Ilı gelen mesa'isi haricinde, Hava 
t 1'rı.ınuııun büyük faaliyetini gös· 
• ~rnıektedir, Dokuz aylık varidat, 
~~ senelik tahmine nisbctle dört 
){ '•li fazla olmuştur, Bu vaziyet, 
lı ~~un varidat temininde iyi ça
ııı§· •ıı-ını göstermekle beraber, ha
~ 'Yetli vatanperver halkımızın ha
• ~ıl~iın ehemmiyetini kavramış 
'3 1°ıunu da isbat etmektedlı ki 

AFRiKA DA 

İngiliz kuvvet
leri Harar

geishayı aldı 
1 

h>übim olan budur. 
~~';!1'uınun büyük bir c•1ret1e ça- K e a en e ton 1 arca 
.. •ıı-ı diier bir faaliyet ubası .. b o m b a a t ı l d ı 

YYarec' t· t' ü 1 · 
ltıizdir, ıHye ış Gırecln.kmli Hesse;el erı- Nairobi, 21 (A.A.) - imparator. 
\>h ava e ı azır ama 1 ;n Harargeısha'yı 
~"asın ıl b" d Juk kuvvet erın. 

leb a ceçen Y ın en fazla ta· "ki . resmen bJidmlmekıe-
1' • •lınınıştı· bunlar sür'atle ye ışgal ettı eı 

11liriJ ' · d 
ııı , . erek hava ordusuna veril· ır. !tal anlar 
he 

11
;•· Bu sene Yuvaya 1250 tale- Kahire, 2_1 <;"-A~ "ğıık mı~taka· 

ıh• lDınasına karar verilmiştir. merkezi Erıtre nın a k 1 . lan 
••ıca il b" d k" . ·t3hkem mev ı erı o 

•ı.ııın ar ıye Mektebinin hava sın a ·ı ~-u" . b. kavernet 

Vaziyet henüz 
aydınlanmadı 

Macar Hariciye Na- \ · 
zırı Hitler i l e r 

1,5 saat görüştü 
Münib, 21 (A.A.) - D.N.B. bil

diriyor: 
Macar hariciye nazırı Ladislas 

Bardossy, bu sabah saat 10 da tren. 
. le Münih'e muvasalat etmiş ve is
ıtasyonda Alman hariciye nazırı Fon 
Ribbentrop ve protokol şefi B~ron 

:mberg tarafından selamlanmış· ı' 

Bugün Hitler ile Macar hariciye 
nazın Bardossy arasında vukubu-r 
lan görüşme takriben bir buçuk sa· 
at sürmüştür. 

• Macar hariciye nazırı öğleden 

-uLGARIST AN DA 

om balar/ 
bulundu 

1 
Beyanname 

· dağıtan bir şe-
1 beke yakalandı 

Bunlardan baş k a 

G>TİRA.N i 
j 

Belgrad 21 (A.A.J - ıtöyter: On rDn evvel Alman hariciye nazırı Von 
süren çok hararetli kulis diplomatik . r • • • 

laaliyetinden sonra kabine, dün akşam, Rıb~entrop u zıyaret etmıştır. 
çok büyük bir ehemmiyet atfedilen bir İkı nazır, Almanya ve Macaris
toplanb yapmış ve bu toplantı s•babın tanı alakadar eden meseleler hak. 

(Devamı 3 üncü sayfada) (Devamı 4 üncü sayfada) 

Meşhur kadın avcısı 
garip bir istida verdi 

İngiliz tayyarelcTİnin 

bombaladığı bir ~mi 

MUHIM 
bir proje 

i Çok paralı bir 
casus teşkilatı 
meydana çıktı 

'!epedelenin mevkra 
gösteren harita 

Atina, 21 (A.A) - Atina, radyo
su, harekat hakkında şu tars:ıatı 
vermiştir: 

~---------.. --- -----~o----
Eyü p l ü Halit mahkemeye: "52 senelik terihi i Amerika in g il tereye 

hayatnnın ve san'atımın aynası gönderilecek si 1 ah 
zabıtada ki dosyam d ı r ,, d i y 0 r yüklü gemileri Atlan. 

------• tikte müdafaa edecel< 
O asla zorla değil kadınları meftun . 
ederek mücevherleri rızalarile ahrmış Amerika ile in. 
Meşhur kadın avcısı Eyüplü Ha-1 lan bir muhakemesi vanlır. İddia- ·ı d 

Jidın İstanbul Bmnci Ağırceza 1• ya göre, Haht, Beyoğlunda oturan gı tere arasın a 
mahkemesinde dev·am etmekte o- (Devamı 3 üncü sayfada) 1 • b• ı 
----------------· yenı ıran aşma_ 

,,...._. · Vaşington 21 (A.A.) - Nevyork 
1 Taymis gazetesinin Vaşington mu-
1 habiri Arthur Krock'a göre Vaşing. 

1 
ton hiikıimeti İngiltereye sila.b gö
türecek gemilerin şimali Atlantiki ten geçerken bombardıman taYYa
releri tarafından himave edilmesi 
!hakkındaki bir projeyi tdkık et -

. Sofya _21 (A.A.) - Bulgar Telgraf Çarşamba günü cephenin rnnrkez 
aJansı bıldirıyor: .. . 

Polis müdürlüğünün gazeteler tara- bolgesınde "."kua gelen ç_ıu:pışmalar 
fuıdan neşredilen bir tebliğine göre, 23 esnasında hır İtalyan bolu ~, ;a 
ubat günü Bo;rana civarında Sofya su mile mahvedilmiştir. Bölüğüıı 150 

;endJeri yakınlarında pek çok bomba ve mevcudundan yüzünün cesedı Yu. 
'angın çıkarma/!;a yaı-ıyacak maddeler nan hatları önünde bulun.mu ı 
':>ulunmu5tur. Yapılan tahkikat ve tennl 1 E . . . . . . ş ur. 
naliz neticesinde bu malzemenin ecnebi sır edılen bırısı harıç bütün subay 
oamulAtindan olduğu kati olarak tabak- lar da ölüler arasında bulunmu,tur • 
mk etmiştir. Mezkur malzeme Ro - Bu bölükten dört de asker esir e-

(Devaını 3 üncü sayfada) (Devamı 3 üncü sayfada) 

T E NKIDLERI 

İLTİMAS 
Yazan: Selimi izzet Seda 

lıtimas hükUmet dairelerinin• sı
nırlarından tası tarağıtoplayıp sı
kıyor; •adamn iş değil, İ§e adam> 
düsturu güdülmiye başlanalıdan
beri lüzumsuz tavsiyeye •İptal e
dilnıi ştir• damgası vuruluyor. Bu
gün her işin başında yüzde dokun 
bilgi ve görgü hitkimdir. 

....... 

ııak dost gayreti ile, tavsiye ve iJ.. 
tima> ile edip ve §8.İr tahtına ku
nıl.muş isimler görürüz; hele oku
.. kitaplanmızıla öyle par~alar 
'llU ki, tavsiye ve lltimaım mühii
rlinü saklıyamamaktadırlar. 

ııe arı talebesinin yetiştirilmesi- Kıen'de umıd>•Z ır mu 
lise~~rdıın edilmekte ve her yıl 300 göstennektedırler. İ 
lU ~ &"ence plfinörcülük ve motör- Kahire, 21 (A.A.) - O~t~ şark n 

ı 
mektedir. Bu projeye nazaran bom 
bardıman tayyareleri ikişer ikişer 
uçarak Terre - Neuve veya Labra.. Bükfunet smırlanndan kovulan 

İstanbul Şehir Tiyatrosu dram 
kısmında eynanmakta olan Vedat 
Nedim Tör'ün •İmralının insan. 
lan• adındaki piye, hakkında Ah
met Emin Yalman'ın müstear 
adıyla •Vatan• da yazdığı medhi

ye de edebiyat ubasında iltima1t 
tavsiye ve dostluk gayretinin ör
neklerinden biridir. 

tilnı YYare kamplarında uçuş öğre- gilız bava kuvvetleri ~ebl~ğı: k 
riJ ekte; birçok paraşütçü yetışli· Keren ve cıvardakı _duşman 1 

ıı;;.kledir, to ları ve mevzıleri Ingılız ve cenu. 
kaı,r~r harp vuknunda, bütün bu lıi Afrika tayyarelerı :.arafı_ndan 
d;ıfa llıan gençler, göklerimizi mü. ,.arşamba ve perşembe gunle~ ş~d
b1tıı a edeceklerdir. Hava Kurumu· Jetle ve mıllemadıyen bom ar ı· 
'•lıs gerek varidat temininde gc- man edilmıştır. Yapılan lıır çok a-ı 
ti . c hava ordumuza tayyarc:i ye- kınlor esnasında tonlarca bomba 

~---=-- · efes aldırıl-

ı 
dor ile Groenland, İzlanda ve İs • iltimas ile, hükfunet dairelerinde 
koçya arasında devriye gezecek •. •İptal edilmiştir. damgası vurulan 
!er ve düşman denizaltıları veya tav,iye edebiyat sahasında kendi- Hükfunet sınırlarından kovdu
korsan gemileri görüldüfü zaman ne hlıla büküm sürecek geniş ıney- ğumuz iltiması edebiyat meydanıı> 
bunları kafilelere refa!·at eden dan bulmaktadır. Hala eseri değil, dan da artık, kovmamız çok fa vda-

"bl lı olacaktıı:. İltimas, sırf do,tluk muhrı ere bildireceklerdir. adamı alkışlıyoruz ve •edip. hal8 
d ti da k il ıl , gaJreli ile yapılmış her iltin·a~, ir. 

1 

Londra 21 (A.A.) - Röyter a • o~ ar arasın u an an bır sı· • 
k H K • k h t" ık· - An f timai hayatın her sahasında mu-Tür ava urumu umumı mer ez eye ı evve ı gun • ı'ansının diplomatik muhabiri bı·ı • attır. d 

d k d d ıı:ır ır, •Edib•i artık dostların bir· 
kara.da. toplan ı. An ara muhabir!nin gö er iği yukarıdaki diriyor: Antolocyalarımm, edebiyat ta· birlerine verdikler· b' ıf t ~ 

· • · • ' · ti ı teabit etmektedir. (Devamı 3 üncü sayfada) riblerimizi dikkatli okuyaeak olur- m· '·• " • •ırlorm 
1 

1 ~ s a 
" .a ıyı.z, 



SAYFA - .ı f K D A M 
~~~~~~~~~~~~~~~~~.~~~~--~~~~~~--~~~~ ·------~- ·~~-

~ j1 u- il nl ılJ~~&,t;,(J 
1 ~-~Vl~v_i_!!_~ _N~d-~r? "~n:~ş~~~ \ Görüşmeler 
lCelaleddini Rumi Kimdir ? ~ ··ı.:;:· - Denı·z naklı·ya~ı tek el- ı' • Ya.zan: 1 Bayramı ihtikar yapan- Prol. H. Şükrü Baban 

yazan : ZiY A ŞAKiR Dün ilkabahann ilk günü, «Ne\ ~ on günler devlet adaJll• 

- a 1 - ruzo<lu. 1939 harbiıin üçüncü ilk- d . d b ı d lar birer birer ;;;;;;J) !arının sık sık buluşuı•· 
baharında büyük hadiselere şalıiı en 1 areye aş an 1 !arı.na f8hit olmakta~· 

Selçuk Sultanı, (Cenabı Mevla· cevap Şeyh Sadreddin'! o kadar olacağınuzı muhariplerin ifadele yakalanıyor Daha üç hafta evvel Ankarayı zı· 
·) •ah t J • h b alır al mu .. te~•'· etti ki, arllk kendi,ini et •~;. la ın· · "- H · ,~e na nm • a !UZ ıgnıı a er - ~ rinden anlıyorduk. • ) ar e--. o n gı...,. arıc , 

maz, kendi hu,usi tabiplerinden tutamadı. O mecliste bulunanlaı-la Nanemolla: Y • k . dün ilk talepleri tetkik Nazırı Mister Eden Londraya dön· 
(Ekmelüddin) ile (Gazanier)i beraber, hıçkıra hıçkıra ağlaınıya _Tehdit ve vaadlere vaktinden enı omısyon "L Ü k s,, olmadığı mezden evvel Kıhrısta Türk ııa· 
eönderdL Hüyük üstad ve mürp· başlach. evvel inanılınaz, dedi ve iliıve etti: etti ve S efe r m ÜS a a de ( er İ Ver d İ riciye Vekilıni bir defa daha gor· 
iiıı, azami dikkat ve ehemmiyetle * _ Bahar neş'e, saadet aylarının f t halde yandan faz- mek istemiştir. Gerek Loııdra, ge-
tedavisini emrettL Yine et günler içinde, (Hazreti Deniz nakliyatının tek elden ida· 1 yetl.€n mühim surette tasarru e-

1 
a k aA r la Sat I Ş rek Ankara mahafili bu mülakat-

M !" •) b"T· Iıab u.k • mevsimidir, birliği, beraberliği resi hakkında koordinasyon hey - ı min edilecektir. 
Bu i.k.i mühim tabip o devrin en ov ana u un es ını, m arrı- kuvvetli ve imanı sağlam millet- 1 .., larm men:ua hakkında :illn ve hak· 

J.izik hekimlerindendi. Ayni za-
1 barunı, malırcm ve muhibbanını etinin kararı dün meriyete girmiş· Nakliyatı idare edecek olan ko - ! yapan bir magaza lı bir ketumiyet muhafaza ediyor· 
h fere illobahar bayram günleri ge- · "•- t ı t d.. Mın 

manda, (Cenabı Mevlilna)run ke- uzuruna davet etti. Hümmanın tirecektir. .ir. Dün sabahtan itibar;,n d~hil v~ lmısyon = _op anrnını un - Fiat Mürakabe Bürosu me- lar. Nasıl ki Mihver devletleri şef· 
m:il ve faziletine de prestiş etmek- insafsız ateşlerile yanıp kavrulur· hariç sulara sefer edecek yuz elli 1 taka ilman rıyasetınde Dev~et De - murları dün yeniden bazı ihti· leri Bremen'de, Münicb'de, şuraua. 
telenli.~ Bütün bilgi ve gayretleri- ken, büyük bir metanetle söze baş- Balgariıtanda .or>dan yukarı makineli gemiler bu nizyollan Umum Müdürü Ibrahlm kar hadiseleri tesbit etmiş - veya burada buluştukça vardıkla· 
ni sarfediyorlardı. Fakat, hüınına lıyarak: bulanan bombalar ·rnsustaki kararnameyi Münakaliıt Kemal Bayboranın başkanlığı al - ı !erdir. n kararlar hakkında hiçbir haberin 
nöbetlerinin verdiği şiddetli ateşi, - Benim vefatımdan, asla kork- Vekaleti namına tatbik ed;,cek o - tında yapmış, ve sefere çıkmak i - Stıltanhamam 

3
;

2 
numarada sızmasına imkan vermiyorlar; öy· 

b'• türlü düşüremıyorlardı. mayınız. Sakın, gam ve kasvete ka- Sofyanın su bendleri yakınların- lan komisyondan müsaade almak.. çin müsaade isteyen gemilerin tek- ı H · lece mukabil taraf r~li de siikütıl 
~ dd '--' 1 H · n---···-' b b b 1 B 1 d 

1 
liflerini tetkik ederek derhal kara- manifaturacı Bohor oğ u ayım Bu ateşin ş.i etU...en, Cenabı pı mayınız.~ azreü .,.......,..,. ıın da birçok om 3 u unmuş. u • ta ır ar. _ t K . f .. hasa ihtikarından, Şişli Halas- ve ketwn.iyetler içinde kalnıa)'l 

Mevlana'nın dudakları kupkuru [1] niırıı, yüz elli sene sonra, Fe- gar polisi yaptığı tahlil ve tetkik · ra baglamış ır. omısyon se er mu d Ka tercih etmek itiyat ve ihL)'atıol 
il b b la N Komısyon talep vukuunda nak- saadesı· ı"çı·n re'sen karar verecek kar Gazi caddesin e eczacı kesiliyor. Bazan, güçlükle söz söy· rididdin Attar'ın ruhuna tece i et· neticesin.de om a rın orveç, rabet nevrozin ihtikarından, bzandılar. Maamafih iki gorüşııı• 

t . v ·· '·~· Jd N d llolanda, Romanya ve Amerikana ledilecek mala göre vapur tahsis e- !ve bu suretle sür'at temin edile • 
liyebiliyordu. ı. e, murşnu o u... ere e ve Kovacılar caddesi 60 nwna - arasındaki müddet itibarile kısa •· 

Çelebi Hüsameddin, elinde bir herhangi halde olursanız, olunuz, yapılan sabotajlarda kullanılan deoek ve bu suretle enerji ve kuv- cektir. rada Yorgi oğlu Andon s.aç ih _ ralıkta hayli mühim W.diseler el>" 

kase şerbet olduj;'U halde baş ucun- cinsten olduğunıı anlamış. • tikarından maznun olarak ad - reyan etmiştir ki bunları teshil 
da bekliyor .. sık sık bu şerbeti içi- (!) (Mansılr), en büyük tsııı.m (So- Nanemollaya sorduk: Yu r d yapılacak 1 Haliç vapurla - !iyeye verilmişlerdir. Bunlar - fayda'ız değildir: 
rip dudaklarnt ıslatarak ıztırabını nı, ıermdenı!ir. Bu _meslekte. c_idden - Bombalar kime ait olsa ge- dan başka Sultanhamaınında • a • Almanlar Bulgaristana ordıı· 
llafifletmıye çalışıyordu. tin 922 -Millldın 1516 ocı- senesinde re . .• d } • t • Pertev kumaş mağazası lüks lannı sokmuşlar ve Sofya hiikıt• 

. . , yükselm11 ve tem.ayuz etrn1.1tı. Hicre - k"' j • 
Böyle şiddetli bir nöbet esna- Abbasi halilelerindeıı (Elmuktedir) u: Cstad gülerek cevap verdi: m e r e s e e r rının vazı ye . ı müsaadesi almadığı halde yüz- meti Üçüzlü Pakta iltihak eyle-

ıında, meşhur (Kadi Saraceddin), emrile, en zalimane işkencelerle. Bağ- - Bulgarların saydığı memle- de elliden fazla karla satış miştir. İngiliz Hariciye Nazırı AJ1• 
Cenabı Mevliina'yı ziyarete geldi dalla ~hid odilm.işti ..• (Hazreti Mev - ketlerde kimler sabotaj çıkardıy'a Beledı"ye, evkafa bera- Yolcu adedı" bı"r sene- yaptıg"ından rnüddeiumumili - karadan Atinaya gittiği zaman bil . . • lana), bu zatı son derecede takdir e - onlara ait olacak .. Bizce bunlar be- • 1 Bıraz ~onra da _(Şey~ Sadreddin derdi. Yine bu sütunlarda neşrettiği _ ğe teslim edilmiştir. haberle karşılaşmıştır. Esasen ,... 
Konevı), onu takip ettL miz (Bağdadın son günleri) tefrika - şinci ık<>l bombası olsa gerek. her Çalışma teklif etti de bir milyon eksildi ınan propagandası Tunayı aşıntı 

Cenibt Mevlana, son derecede sında, mufassal izahat var<lır. z. ş. M. K. olmasını İngiliz siyasetinin Afrika• 
mu.ztaripti. Dudakları o kadar kıı- Vali ve Belediye R<ıisimiz dok - Belediye Reis Muavini Liltfi Ak- Elektrı" k saati da, Yakın Şarkta ve billıa.sa Bal• 
ruınll§tu ki, söz söyliyecek halde "'\ tor Lıltfi Kırdar Vakıflar İdaresine soyun riyaseti altında ve Belediye kanlarda faal bir rol oynaınıya baŞ: 
değildi. •• Yine baş ucunda bulunan l ı MAHKEMELERDE ve POLİSTE 1 bir tezkere göndererek medresele. Muhasebe ~üdürü M~h~- Acar, 1 b" b lamış olmasına atfeylcmişti. Yaııl 
Çelebi Hüı.ameddin, birkaç yudnm \, ~ rin talebe yurdu haline getirilmesi Belediye Muvazene Muduru ve Da ça an 1r şe e. Seriinin kullandığı lisana bakıiırSI 
ıerbet çirerek dıufaltlarını ıslatmak işinde Vakıflar İdaresinin Beledi - ın:_i Encüme?' azas~d"n. Suphi'den d Bnlgar hare.keti bir mukabeledir• 
istedi. Fakat Cenabı Mevliina, şer- Evvelki geceki tren kazasının ye ile müştereken çalışmasını tek- murekhp bır hey et_ dun_ t.oplan~- ke yaka 1 an 1 Öfedenberi Almanyanın bu mub8" 
het kBsesine iltifat göstermedi. lif etmiştir. Alınacak cevaba göre, rak Haliç vapurları şırketının vazı- keme tanuu yürüttüğü muhakka1'• 

Çelebi Hüsameddin, ki.eyi Ka· m e s'u 1 ı eri t e v k i f e d i ı d i ızoodreselerin talebe yurdu haline yetini tetkik etmiştir. Bu tetkik ne. __ _.., tır. Norveç VB Danimarka için d~ 
ıli Saraceddin'e verdi. Onıın elin- getirilmesi için derhal faaliyete ticesin~e 940 tenesi zaı;tınd~ bir : Şimdiye kadar apart• b11 vadide illetler ileri sürühniiştıı-
d - ...,çilecektir. evvelkı seneye nazaran bır milyon ı l d 16 S t Şu""phesız· Almanya ı"çı·ıı bu güzel en içeceğıni tahmin etti. Fakat .. - kadar eksik yolcu taşındığı, hası •

1 

m a D ar a ll aa 
Cenabı Mevlana, yine içmek iste- Geçit bekçisi Halidin baryeri geç kapadığı, bir mnvaHakiyet teşkil ediyordU. 
medi. f .. .. d f l l ld ~ anlaşıldı Tepebqı bahçesi yazdan !atın da hu nisbette az olduğu, is - s ö k m Üş l e r Fakat bu hareketin ani karalnŞt•· 

Hemen Şeyh Sadreddin, kaseyi evve anzım ı ece b" lir f tt··· id . d b" Zabıta, uzun zamandaııberi apar- rılclığı ve Eden'in seyahatine 
ş o orun e az a yo cu a ıgı 1 t • ed'l k kele ve vapurların tamiri için 401 bit 

aldı. Büyük bir ihtiram ile hastaya İki gece evvel Küçükçekmecede için çocuk bırakmak suçile adliye-- V li Beled. e R "si Doktor 
1 

_ın a sar ~ ıgı'. ~erun e ı - tımarı antrelerin;, ve merdiven - cevap olduğu mütaleasını kabul el· 
uzattı. .. (Cenabı Mevlana, bu defa vukubulan ve on kişinin ölmesi 17 'ye verilmiş asliye yedinci ceza a ve ıy eı lançosunu yıne bır miktar zarıırla ıı . k •- tik lektrik sa mek gu··~ kelımesile bile tav.ili"~· 

1 ' ' ı. Lı1tfi Krnlar Tepe başında inşa e - erıne onan o .... ma e - • 
1 kaseyi kabul etti. Bir yudnm al- ~inin yaralannıasile netice enen mahkemesinde muhakemesi yapı . ah . kapadığı anlaşılmıştır. atlcrine musallat olan iki hırsızı bil o!mıyacak kadar zor ve ınuba • 

dıktansoııra,yineŞeyhSadreddine tren kazasının mes'ulü olmak üze- mıştır. Maznun, işinden çıkarıldı -1~1;.'~~t~:n !pe~aş~ b ~es.ımJJ. 'yakalamıştır. Zabıtaya bir müd _ dir. Çünkü üç dört yüz bin kişılı~ 
verdL re, kamyonun şoförü Hüseyinle hat ğını hamallar cemiyeti reisini ken· ı e ını e e ş, u usu a ımar B ld kar ı d t•- b . b tom t'ik ı ktrik bir <1rdu öyle kuru olarak ne ta],ş 1 ciislı, ak ·· • k müdüründen izahat almıştır. Balı - U ana san e ...,n erı, u o a e e Şeyh, bu iltifattan son derecede geçid bekçisi Halid dün adliyeye e .~c~~ı~ aku;.re çoc~gu ~: çenin tanzimi işi yaz gelmeden ta.. .., d saatlerinin çalındığı ihbar. edilmiş, ve ne de sevkedilebılir. E•a•~P 
memnun olarak; verilmişlerdir. p~dınkonun le. ırh beıgını, diklen. _ı mamlanacaktır Eski Gardenbar Ya g ı 1 yapılan tahkikatla, piyasada bu • Bulgaristanın daha geçen Eyliıl~' 

_ Ya, Mevlana! •• Sen gidersen, Halid, sorgusu esnasında: gı er en po ıse a r ver erını, · I BııJ.dan (Ilro uh b. · 1 b tom t"k tle d gızlı bir surette Almanya ile ıtli' 
Be 59 d B çocugu· bnakmak kasdile hareket bahçesindeki açık sahnenin yıkıl - . d ) K' am m _a: ırıkn- ,elunmktrıyika~ utro ilea ı k !:'.'.. Trr eb-n tbll" 

bizim halimiz ae olur?. - n Y
8

!f1111 ayım.. arye • .__ eli . . .. 
1 

. . masına başlanmıştır Asri sİn<!ma- en _ azam.ırza geçen gıın . ar , e çı pe o ar a~ a fak akdetmiş olduğu bazı ma . 
Dedi. rin kolu ağırdır. Kolu ağır ağır çe- e,,,,,e ğıru soy emıştır. · • · ık'-- ı ı1mı t at tarafından ,.__ edilmiştir. Bu rı: 

ya bitişip olarak yapılması karar- yagm:ştrr. Fakat sabahleyın _uya- yanosun satt ıarı an aş ş ır. ~ ul~ Cenabı Mevlana, ıztırabma rağ- virirken, yetiştiremedim, gecik - Mtiddeiumınni, Kasımın ceza ka- laştmlan sahnenin inşaatına bu • nan Bu1d";'11ılar yacde kalın brr ta- Her ikisi de yakalanJ!IU§lar, bu V11ye~in külliyen vahime malıS .. 
men Zarüane bir tebessu .. mle Şeyh tim .. O sırada kamyon trenin önü. nuııuııun 473 ve 474 üncü madde • b· '· ""•kil ed ık rt tab olmamııs•• ı"htını" alı" "Oktur Çüol<~ 

günlerde başlanacaktır. a.o..a ""< en arın ° a a- saatleri, birinin kapıcı ve kiracı - • • · ı Sadreddin'in ."üzüne bakarak: ne çıktı .. kaza bu yüzden oldu, de- !erine göre cezalandırılmasını is - k nkt 1d - ı. Bul-• zinıamdarlarıııın bu nef 
~run .. sa~. re . e o ·ugunu '.'ay- ıarı göz.ellediği ve hazan Ufa tut- .. -

- Siz de, ayrılık ôleminden vi- mi~ir. temiş, mahkeme, Kasımın çocuğu- ~~raya ye~i ç~şni e~ek retle gor.muşlerdir. Bu.ldanıın ihtı-, tuğu, elektrikçi Petronun da tor • hareketi.ere hır parça zaafları var· 
sil ôlemine intikal edersiniz. Ba- Kamyona 37 kişi aldığı anlaşılan nıı terkettiğini sabit görmüş, öz nuınunelerı gonderıldı yarları şimdiye kadar tıtyle lbir na-/ . d il tl . da tec dır. 1915 tarihinde Euyü.k IW'P1~ 
kiki maksudunuza erer.:ft:~. Htiseyın· de: çocugu· olduğu da tıbbı adli rapo • ı d. t'---" ·'-' .. 1 ek navı a e saa en cereyan n - de o nki Ba ekil Rado lııVD 

~ Belediye tarafından, Ba=ekiıle - 1 ısey_ e ras uu.ın.u..u.arını soy em • rid ettikl.€n sonra söktüğü, başka uma şv ' Diye, mııkabele etti. - Birisi gelip otuz beş kişinin rile anlaşıldığından ceza kanunu - • · tedirl Alma.nya ve Türkiye ile ittüak nııı· * trene yetişemediğini, kamyonla gil nun 473 ve 474 üncü maddeleri mu- te, yeni çeşni ekmek nümuneleri . er. . apartımanlara fahiş fiatla sattık - ahed.esini akdettikten sonra da at" 
A ~-- b' k .. ti Ş h meğe razı olduklarını söyledi. İki - cibince dört ay müddetle hapse gönderilmiştir. İstanbulda yapılan (Ikdam) - Bır.kaç sene evvel del ları V<! taktıklan, bir kısmını da !arca İngiliz ve Fransız diplCJDlllt• 

"
8
""" ır aç gun geç • ey b uk r h · · aldık o yeni çeşnı· ekmeğin İzmir ve Anka- bir vil~yetimi:ııde _km_ mızı renktı! elektrikçilere sattıkları anlaşıl -

0 
Sadreddin, (Cenabı Mevlanil)yı şer uç. . ır~ya_ epsım : .• - rnahkılnı etmiştir. rada yapılan ekmeklerden iyı" ol - kar yağ~tı. Bu hadise, hortumla mıştır. Bıı suretle on altı saat söküp lhi~çibleır· htaakira.kfa•tenbahg_ elıniızd. eğilmişs.erb_estgı·_~.' 1 
t k . 1 leli. Hastaı·""'" 1 tuz yedi ~ı rmışler .. Bır cahillik· B" k 6 t l"k 
e rar zıyare e ge -~ ı . . .. k ır çocu me re ı duğu anlaşılmaktadır. havalanan kır.mızı ve sarı toprak . sattıklarını ilrisi de itiraf ...... ioler- iiJl 

vahametini biraz daha tebarüz et- lır ~thm, hepsını amyona aldım, o--- zerrelerinin yüksek hava tabaka- dir ........,, miikilemelcre devam etti ve giİl' 
0 miş görünce, sen derecede müte- demıştır. kuyuya düştü D b" b k .1 1. lık larında uçarken buhara ve dolayı- · . . . birinde bütün kuv-.etile o zaoıJI H lidl H .. · ı -' ün ır uçu mı yo:ı tra hırsı dli gro• essir olarak: a e useyın sorgu an yapu.. Fatihte Kasım Gürani mahalle • sile kara karışması ve böylece ka· E~e~ik s:ıati zlan a yeye Tür.lriyenin dahil bulunduğu • 

_ Ya Mevl.inA!~ Cenabı Hak, ıruık üzere Sultanahmed üçüncü ce sinde oturan Fethinin 4 yaşındaki ihracat yapbk rın rengini değiştirmesinden mü- verılmişl<!rdir. pa - hem de sırtının:dan peşin tıı• 
acil şifa ihsan buyursun.. Siz pe-lta mahkemesine verilmişler, sor • çocuğu Yüksel komşunun bahçe - Yugoslavya ile g~erde imza- tevellittif. viz:at alarak - giriverdi. 
restişkarlarınızın canı ve ·hay~tısı- guları yapıldıktan sonra her ikisi sinde oynarken 6 metre derinliğin- !anan anlaşma hükümlerine göre Kop ve Zigana dagu _ Petrol Ofisi Umum müdürlüğü b - Alınanların Bulgaris!an Y~ 
nız. Daima, tam bir sılıhat ve ôfi. de tevkif edilmişlerdir. deki kuyuya düşmüş, ev sahibi tiı- bu memlekete dün 1 milyon 400 Önümüzdeki haftadan iti'lıaren lile Yunan hudnduııa yaklaşınalatt 
yet içinde yaşamalısınız. Çocuk acaba neden öldü rafından kurtarılmış. Balat hasta- bin liralık pamuk satılmıştır. Bu ları karla kapandı faaliyete geçecek olan Ticaret Ve- Sinyor Mu,solisi'yi kuvvetli b• 

Diye, onıı .teselli etmek istedi. Kaldırıldığı Şişli Çocuk hastane· nesin;, kaldırılmıştır · malların sev>k;yatına birkaç güne Gümüşhane, 
21 

(AA) -Şiddet- taarrm:a mecbur etti. Bu harel><t· 
Halbuki, Cenabı Mevlana, rubu· sinde radcli menenjitten ölen bir Çe ·· .. d k karlar başlanacaktır. Bu mallara ka1cti Petml Ofisi Umum Müdii.r- ten maksat büyük bir devlet salı· 

şme onun e oynar en li kar f.rtınalarından Kop ve Ziga- T S b -1 lan İtalyanın küçük Yunanistaıı•'1• 
nun bütün ince tahassüsatmı ifa- . buçuk yaşında Rafi adında bir ço- Topkapıda oturan Meluned oğlu mukallıil Y14ıoslavyadan makine na dağlan beş gündür kaıpalı bu- lüğüne alha a uncmıg unun ta- uhdesı"nden gelmek ı"çın· dı"g'er b~ 
.ıe eden bir metanetle mukabele cuğun cesedini muayene eden ad- levazımatı ve şaire ithal edilecek- lunmaktadır. Mun·· a·ka'•~ durm""- yin edildiği öğrenilmi~ir. Karar ,.,.,. 

11 yaşında Edib, Ahmed.paşa camii "'' -. d ki " etti: !iye doktoru Enver Karan, cesedin d k h tir. bugün şehrimiz e · aliıkaı:l.arlara yük bir devletin yardımına 
önündeki çeşme e oynar en su az "ğ tur •-'-J"ıg· edilmış· tır· . k tm · · t• · bakııı>'',. - Şeyhim! •. Bundan sonra, Alla- defnine ruhsat vermiştir. Ancak, Bundan başka dün dı er rnemle- · ...,,, ar arze esının peres ıı .;ı 

Is B . _ tıl b" nesinin kapağı ayağına düşerek ya- 00 b" r alık i'lır t Bıı yolların bir an evv<!l açılma- dan yapacagı- fena tesm önleııı•. lun şifası, sizin o un... en, vazı· çocugun a .an ır maşa ile başın.. ralanmış, Şi•li ·çocuk hastanesine ketlere de 5 · ın ır aca . . -'··ılmaktah ,, 
yetimden çok memnunum. Çünkü da yara açıldığı hakkındaki bir id· ' muamelesi .kaydedilmiş ve bu me- sı ıçın ~~- Anadolu Aj" an sının arzumnun hakinı olduğunda §~'. 

kaldırılmıştır. - ---~- ak b" D eıl"" aşık ile mBşuk arasında, artık bir dia üzerine müddeiumu:milikce bu yanda Romanyaya balık, }'>!r fıs- N "h" he edilemez. F at ttzat uç 
0 gömlekten lıaşkıı. hail kalınanuş· cihetten tahkikata başlanmıştır. Tramvaydan dü§tü tığ~ !sviçreye yumurta, fmı::lıık, ay- enıız 

1 
ta vzı l ön saflarda hazır bulunduğu -:e-

tır. Onu da çekip çıkarmalarını .• Dört yqindaki çocuğunu ter~ Fatihte istik!fil lisesinde kapıcı çiçeği, Almanyaya hurda incir, pa. Dün Nevruz müııasebetile kar· Ankara, 21 (A.A.) - Hariciye hücum ve savlcller de buna ı:ııu ;I 
ve beni, nllrların nllruna kavuştur- eden hammal Halil oğlu Hayri tramvaydan dü - muk çekirdeği, İspanyaya afyon, deş İran milli bayram yapmıştır. Vekili Şükrü Saracoğlu'nun hiçbir .kad4im ve y-alnn Arnavutlukta et' 
analarını istemez misiniz?. Kasım adında bir hamal, 4 ya - şerek muhl.€lif yerlerinden yara _ Bu1garistana <ıaınıumu, Mısııra bü- Bu münasebetle şehrimizdeki t. ecnebi gazeteciye hiçbir anülikat Balkanlarda değil, dünyanın b ır 

Diye, cenp verdL şındald çocuğu Niyaziyi hamallar lanmış, Ce!rahpaşa hastanesine kal tün, Fransaya fındıık gönderilmiş- ran konsolosluğunda da bir resmi- vermemiş olduğunu taV'zihe Ana- h~i bir noktas.ında, farHB ~·ır 
Bn ince, zarif ve ,.Uksek nükteli cemiyeti önünde bırakıp ka<;tığı i- dırılmıştır. tir. kabul yapılmıştır. dolu Ajansı mezundur. J'llda, Trablnsta, Habeşıstand• 

00 
ya Somalido hulisa nerede ııalY_,. 
orduları tarabndan taarrwılar 'ıe 
pılmışsa onların uğradığı ilPl'~ıı 
mahkiim oldu ve parçalandı; ~-ıı 
düıı Yunanlılar (Tepedeleni) 

1 
jj 

almıya muvaffak oldular. Şüpb~~ 
bu akamet Balkanlarda bir yeıı• 

0
, 

teşkil eder, İtalyan ord.nları ıı•4, 
dilerine müşterek dava uğrtl~ v 
verilen vazıfeleri her tarafta ııe:c
mehal üa edemezler<;e bunuJI ıli 

ticesi olarak büyük ve kud~~· 
,nütıefiki Almanyanın ba.;ı •"1 .. 0~ 
!ara güvenilemiyeceği gö_zö0"şP' 
yeni vaziyetlere uygun ve I~>' iiJI" 
!ara güvenileıniyeceğini gö•0

" ııı.!' 
de tutulmak suretile tadilat r-o•' 

E D E B I R O M AN : 124 mezarlığının yanındaki çeşmeden tülü kadınlar, hemen arkalarını rnavi özlü bardaklar, peykenin bi-1 günl!fi altuıd4 :li::öy, evlerinden S<ı -

solu takip edince geniş gölgelikli dönerler. raz gerisinde çinko bir kahve man.. · kaklanna; insanlardan hayvanla • 
çınarlaı-ı, sık servileri, yıkık yosun. Yakacıktan, Kartaldan, Malte - galı, kalaysız bakır maşraba, han- rına kadar derin bir uykuda idi 
lu taşlarile ikınci bir mezarlık ve peden, endanht mektebinden gelen gi maden olduğu kirden belli ol • Ara sıra civar tarlalardan bir ho -
bu mezarlığı geçınce tozlu, sıcak bütün yollar; camlin karşısındaki mıyan şeker çay kahve kutulan, ros uzun uzun ötüy<ır, köyün mey-

ÇOBAN YILDIZI 
Yazan: Mahmut Y ESARl 

Veli bey; belki de sırf rivayet ü. 
zerine söylüyordu: ,Herkes içın 
neler söylemiyorlar! Bir kere gör
mek kabil olsaydı!• Veli beyden 
Sadiyenin adresini sormağa ~-ekın
misti. Kime sormalıydı'/ Veli bey: 
•Ü, artık meşnur simalardan ol -
du!• dememiş miydi? O ı.. de ko
layca öğrenebilirdi. 

Koiayca öğrenebilirdi... Evet, 
tıpkı nazarı dikkati celbeden süs
lü bir mezar taşı arar gibi! Sadiye; 
kim bilir, nasıl elim mecburiyetler. 
le bu yola dü:;müştii: <Müstahak -
tı, kendi istedi!• diyecekti: . sen, 
acaba ondan daha iyi bir mevkide 
misin? Hayatın, bir posa gibi renk
siz, tatsız, manasız bir şey oldu!• 

Bari Nigan olsun görebilseydi! 
Koyu lil.civerd gözlerinde, dünya • 
nın en masum, en günahsız tebes-

öğle güneşi altında büyük bir de- büyük hayrat çeşmeye bitişik bir d uk al• d'..külın. .. b" dancığındaki ihtiyar çınarın yap -
s· ·· kı kı 1 d ıkt t 1 on , sırç arı o uş ırer . akla lrulm 

1 umu yanan, sarı vır vır saç • ve hörgüçü gibi görünen sağlı sol- tek çınar ı mey anc a op anır - • . I r n arasına so nş serçe e -
larmı omuzlarından uçurarak naz.. ·lu yığılı harmanları; kiremidleri Jar. , ayna, aynanın sag ve solundaki rin cikcikleri duyuluy<ırdu. 
lı hır kelebek gıbı dald_an dala, çi- ı küller içine gömülmüş bir kor ha- İhtiyar çınann gölgesine atılmış camlı raflarda ustura, fırça ve hav- Çınarın etrafındaki, üzeri hasır 
çekten çıçege koşan, ıyı kalblı kız- ı imde sönük sönük yanan, saçak - tahta sıralar, bu seksen hanelik !ular göze çarpar. serili tahta kerevete, mestlerini çı
cağızı bır kere olsun görmek. onun ları düşük· kirli damları, tek basık kö~ün karşılıklı duran iki kahve- Biri zerzevatçı, ikisi aktar, bara- kararak uzanmış, kirli sarıklı, tel 
içın mukavemet edıhnez bir ihti - minaresi ~e Soğanlık görünür. si için müşterektir. Sol taraftaki ka şeklinde üç dükkanla küçük bir tel seyrek sakallı, cici burun, yüzü 
yaç olmuştu. iki kahvenin bahçesinin bütün ziy- hafü çiçek bozuğu, ince yırık du -

K.. akJ h an1aT k fırın köyün bütün çarşısı, pazan-Ywnruklarını sıkıyordu; 0 anda oye "Y aşınca arın . ın e neti, umumi helanın duvarına sa- dır daklı bir hoca; san kağıdlı bir cde-
Bürhan Sevket elıne geçse, onun narındadal ten~el te~bebl ge1vış getire~ rılı sarmaşıktan ibaret gibidir. Sı- · . .. .. . Jaili hayrat. okuyor, h<ıcamn yHnı-

• man ar agır agır aş arını çevı- ak günl" d h 1• k ku kah- Camı, dort koşe beyaz bır kutu başında· gözleri meçhul bir nokta-pıhtı suratını tokatlıyacak. sene • lrerek yor,gun bir nazarla bakarlar c - ter.le . ~ anbahın osafsu, dan , gibıdir. Minarenin boyu yanında - ya daın:ı< ağzından iplik gı"bi sal 
lerdenberi mütezayıd bır şiddetle · ve muş erı ;,rını çe asın . . . . . . . ,, -
b .. k b" ik t ak . . b . t k B" k ...... b 1 ka.. ' mahrum eder ki servılere yetışemez. Ekserısı ikı yalar akan sık karışık sakallı yır-ırı e ır e aşın ıçın ır e ır az surusu; eyaz, a aca . .. ' ' 
damlacık bekliyen bütün hıncını, nadlarmı gererek kısık çığlıklarla Her iki kahve de münd<!l"icat iti.. k~tlı, boyası~, kapkara ~ler, ko- tık mintanl_ı, tekkelerde, cami ka.. 
Ondan alacaktı. k .. - --·· kl d • 1 la n·· - bar"! b" •b" . b İk" . de yun kasvetını arttınr. Guneş yap- pılarında dilenen ilil<!CZUplara ben-oyun "'"'a arma agı ır r. o ı e u ırıne enzer. ısın ı kl d b"'t.. h t• 

O şüphesiz, yediği ekmek başına venlerin etrafında renk renk, kü- de: Duvar boyunca Üzerlerine kir- r~. _arın arasın ~~ u un ~are ı, zeyen bir dilenci oturuyordu. 
kakılarak, hakaret altında yaşıyor- me küıne tavukların arasında, kır- li, yağlı hasırlar serilmiş yerli se- butun coşkunlııgıle boşaldıgı za - Cemil Kazım, aradığını bunlara 
du. mızı ibiğini mağrur bir hareketle dirler, ayakları ip ve tellerle tut - manlar bile köyün, havasında bir soramazdı. Kahveciyi çağırdı. O: 

kaldıran bir horoz, tiz bir sa;,ha ile turulrnuş sandalyalar, raftakı çi - rutubet, hiç yüzü gülmiyen ve da- )>Os bıyıklı, bahcıvan kılıklı birin.in 
sizi istikbal eder. Çeşme başında, vilere asılmış irili, ufaklı dökme ima ağlar gibi bir hal vardır. başını tıraş ediyordu, dükkandan -9-

Kartal şosesini bitirip Yakacık 
bakraçlarını dolduran, çıplak ayak- porslen fincanlar, abanoz rengine Cemil KazLm, arabadan indiği za bağırarak cevap verdi: 
!arına takunye geçirmiş, beyaz ör- girmiş peykeyi tezyin eden kalın, man etrafına bakındı. Ağır bir yaz (Daha var) 

. ed kt" """"•il'' ması iktıza ece ır. ~ .. ~ ıır 

"n had ve nazik safhasın~a. bllıdo' 
:ıeddüllitın çok kolay ve iY' 0 

~ söylencıntz. . -0l211 ıı); 
c - Bu ah\1ale muvaı.1 .

9 
fi' 

fi k --•) Yugoslavyada da bitara ı Ju''a 
ılemi teca.-üz paktı akdi Jıudıı ··JI'' 

l ayıı . 
nşmak htemiyen bazı enı •'P 
m~ahede olunuyor. italyat ~;li1 
ve Yunan mukavemeti ile :rııı.' 
galebesinin ve bilhassa ~ 4ş) 

fDevamı 3 üncii ııa1 •9 



12 - MART - 1941 

\!~?:~!!1!.JL ASKERLiK BAıHISLERI J 

Milli Şefimiz Rıza Şah Yu?osla~ ~ahi- ~1~7§~ AMERiKA- JAPON 
P 

A • • . • nesınde ıstıfalar casile tehdit edip almış ve .kadın: D o N A N M 
ehlevıyı tebrık ettı ~-,?.'.::=-.::.::·:.::::;, E=t~~~;::,; , ALARI 

ı 
uç buçuk oaat suren müzakereden soo- Jel lllllnda hır kız_n peşine takıla = 

ki memleket Harı"cı"ye Vekil1 a.ri ~~!~~r::·~~~ıM~.:ı":sıa~=~.::uc~ı:'. ~::ıı:v::utı:a: ı;:;{ş, !1;:.:; Amerika filosunun üstünlüğü Japonlan 
111;; rlı.aıe'.eti io;'.ıkkuıda kat'! kararı almış evlerinde kalmış, sabahleyin dt 1 h t ı ya tk ar da vranmıya sevkediyor 

Clfasında da telgraflar teati• edildi ı::ı1:~~.::':ı7ı::ı:-m 5:ı°:~~.:'u~ay.:::::~ çıkıp ptrniştir. Biraz sonra da. Yazan: Abidin DAV ER ıavyanın Almanya »e bır ade.ıı..ı teca - meyaanda .bulunan 10 lira para ik 
, Ankara, 

21 
(A.A.) _ İran Şa- · vliz paktı imzaıaıınıası hakkındaki ilk bir oroşun meydanda ol:mad.ğı gö- Japonya, Amerikayı tehdit edip 1 Fakat acaba A ,. __ 1...,7 ka 

::ııı.ın. yıı1dönümleri munas·· nbetiyle A utlukta tekilli üe YugosJavyanın iıçıiı j)fil<.la iltı riilmüşlür. J s· J Am ... h , mer...- 'P ye -"""' ·· . . .. .. ~ rna V nııtcı hakkıııdaki Alınan arzusu ara - Hali . . . uruyor. ır apon - er .... a ar- dar harbe &'ir e.k b · f ş , lCuıınhU: Iaınet Inonu ıle R.za . . sında bir itü.if aemini teşkil eyl~ _ t, bunlann her lkisıru de bi olursa, mücadele en zıyade de- de 'kalınıyacak m • '.;'ec urıye 11{;. ,_ııt. Pehlevı arasında aşağ.ııdaki (Baş tarafı 1 ıncı sayfada) 

1

tir. re~detm. ektedir. Mahkemeye ver- nizlerde cereyan edecektir. Bu ih • ,eti•eıniveceğı· mıh • ~\:~~:.., as "'~afl --'· 1 ~ır ı d 21 (A.A. O d gı ib ' " b 1 iki. d 1 1· d . k ı ..., , u mut..,.. lı.uvve-
ar teati olunmuştur: dilmiştir. Geri kalan ..,,...er er a5 . .Jc ~a '. ) - fi eski Havas., ı ' ıs ':'t.ida uıru=uştur. Hali- ara ev e ın en.ız uvvet.e· ,i,. yapılıp bitm • · . . 

A
., H ti H.. aldı bildir.yor dm ke d ··d d · ·· d k . . • e,ınc scyırcı kala-"' azre u:ınayun yar ı r. • . . ; • n ını mu afaa yıolun a ver. rıru, goz eu geçırme ı,lı) -'<UZ, cak mıdır• Eg;er T 1 Am . 

R Ş . - te ebbüs bq,ıad matbuat mahfillerınde sabah 

1 

dig-i bu . t•d V dr · . , · , .. apon ar, erı-ıza ah PeıbJ_ ev! HatlarJJI1ıza ~ıI'mege _ş tnal>erı· deveran eden bir rivayete naza- ıs ı a şöyle başlamaık.tad •,r: aşıugton ve Lon a denız silah- :.Oalılarla bir harb· ·· ld 

Ş k 

f k lu 5? 1 1 . ı goze a uıyor-
eiıinşahi Iran 

1 

eden büyük bir Italvan eşı o. ran, diin gece kabıne tarafından ittıhaz -. - sene ik hayatı tariıhiyemdc arını tabdıt konferansları, bu U. .arsa yeni inşa edil b iki d 
X a h r a n da tuzağa düşürülmüş ve aynı aki- edimıiş olan kararıar ~Ullıaraır: hılık.iyet, tabiat ve san'atımın ayi- «evletin zırhlı filoları arasında, ~-. bitmiş olan zırhlıııı:ıı hv~ et .e ~t· Şe 1 k . b . 'nes· --"- t d . b . . kabul t . . B . ı ız.ıne e gı-ı hinşahilerinin doğumları-/ bete uğramıştır. . -.. "cu.-.avya ırn umeıı, preru;, ıtibarle ı ....... ı a aki sabıka dasyamd T. nıs etini - e mışti. u suretlt :er girmez, bu hrucbi yapmak iste-

~ Yı.lıdönümü münasebetile en har Merkez bölgesindeki k.ıtalarımız, 'ı ilçlutokpakı ta ililtı_lıak -~~ecek, !akaikı ımzaj Devrei şebabetimdenberi, l:ıen, ma- ruu~rı.l<aıun fa zırhlısına mukabiı yeceklerdir. O vakit ı·ki tarafın tez-
•e . ,. • d ttikt pro o una ave cu.ı...ı.ecL~ı: ve!ı a ıle 1 f d lıüın 8aininıi tebrillerimin_ ve saadeti ltalyan hücumlarını ta; ~ en lbir taraftan Yugoslavyaya bazı meoafl a ese ol~ndırıcı olarak tanınmış Japonyanın 9 zırhlısı buluııuyordu . .:ahlanndaki gemilerinden ne ka-
tin· ayWılarile _kard_e.ş Iran mille- sonra çok a:nesud mahalli hır taar-ıtemin_edilecek, dı~er tar~tan da kendı- hedılıaht hır ferdim. Bununla be- Fak~t 193ii da ikinci Lonclıa ~enı:.. l~rının 1941 _ 42 senelerinde bite
ı.._uı. refah ve i:k'bali haık.kındakl ruz hareketı yapmışlardır. sının uııza edecegı_ hususı taahhutlcr a~a raber, kast :rnenşeinde aranrr. Es- konferansında Japonya, bu nı,bct. .uleceğini hesap! k 1• dır """'=ileriımin kaıbul llruyuruhna- Düşman, mevzilerinden kovulmuş _ l!uiaki şartlar dahilinde tasrih edilecek- bab· mücbire mutlaktır.• Eyüplü j kabul etmıyerck çekıldi ve iki ta ama B2ını • 

&ı.ıa rica ederim. ~e Yunan k.ıtaları hatlarını ilerle- tıri _ Y sla b . Halit, l:ıunları söyledikten sonra raf da yeniden bir silah yarışın~ ZffiIILILAR 
· İn il · · ·yi! tirnı.!ştir Bu tJ80 vyaouı ugilnldl hudud- kend· s ·· t t tul ih · !ık Am lsrnet önü terek mevz erını ı eş . . tar~ üçlü pakta dahil buıiin devletler . ı erguzeşt ve cmasebakı a'h- u uş ar .• aponya, c angır PL crika: Tezgahta bulu.n Ekısela.ns :lmnet İnönü 1 harekat esnasında, 40 esır alı.nınış- ve bu meyanda Bulgaristan ve Macaris valme. atfı nazar edilmesini iste- şınde koşan totaliter bir devlet ol ~;,.ooo touluk 8 Aıucrı1.a zırhlıs 

8

~ 
Türkiye ~ümlıuru tır. .. . . . tan _taratın~an garanti edilecek ve bu 1 mekte'. k~~~ine bir aıhzü gasp is- lluğu ~çın, sulhperver ve demokfaı ~an bi~i bitmı~tit, hizmete girnı:. 

A n k 
8 

r a Atina ajansına gore, Mussolınının soo ikı hükume4 bu.suretle, Yugqslavya I nat edildigmı, gtıy"a nıısf!Jleylden Amerikadan dalıa evvel davrandı, uzeredır. Diğerleri 194l deı> 194.3 

!lQ,.,,_ b Tu . Ciglio son arazısı uzerındeki ıddıalarındao sarü- s "-' b b.. ··k hl 1 . d e ~<ü.U.Ullltın yıldönümü müna- yeğeni Yar ay ven • oazar elıu4 olacaklard.tr. cmra _ş=ar arayan bir avcı g~bi, 1 azı uyu zır ı arı tonaJlarmı, .<a ar ikmal olunacaklardır . .Bun-
~tiyle göstermek ltltfunıda bu- İtalyan hücumları esnasın~a Yunan 2 - Yugoslavya hududlarımn bu su- 1 huldugu ibir kadını uyuşturucu bir/ sayılarını, inşa tarihlerini gidi tu- 1 !ardan iki tanesinin 1941 de hızlı uğunuz muhabbet eserinden lılar tarafından alınan esırler a:ı;a- '.retle ta~rruzdan """'?" bır hale ifrağ madde içirip silahla tehdit ederek tarak kızağa koydu. Amerıka ise, çalışmak suretile ikmali mii;.kün
~la.yı saınıiyetle teşelııkür eder '""' sında bulunmaktadır. Yarbay Cıg- 1 e_dilmesı,/ı.:'çbır ecncbı müselliılı kuvve- paras.nı aldığını, 'halbuki, ihtisası-! bir hayli vakit kaybettikten sonra- dür. Dığer iki tane 45

.000 tonluk 
;;""llukabele ekselanslarının saa- lio, 26 ıncı karagamlekliler leıyonu ' ijnin, ha tad~~;ı!, suretıyle, Yl:'ı!oslav- nın bu şekilde hareket etmesine 1 dır ki muazzam nisbetlcrle hareke- zırhlı 1943 - 44 de ikmal olu ak 
«eli ile 3 .. .. t b •-·-anda et- ya arazısı gırerruyecegı ta.alır m .. •t 1 t t · h ıi . nac -
t;_, dost ve kardeş Tür.k mille- nıın 7 uncu a uruna n.wu l""~~·u oarih bır sure>te tazammun ede u.o:aı o madığıru, bu 'hadisenin de 1 e g~~ ı; er sın tan b?'çok yeru tır. 
"""1 sonsuz Wbalini candan ııe.. mekt.e ldı. celttlr. , vakı olmad'.ğını ilave e1ımekte ve gemı ınşa>ına karar verdi. Harp ge- J ~ eder:iın. TEPEDELEN DÜŞMEMİŞ. o -:- Yugoslavya, üçlü pakta imza va demektedir ki: 1 mileri mantar gıbi yerden bitme- .. aponya! Franuz deniz yıllıima 

Rıza Pelhlevl Londra 21 (A.A.) - Reuterin zetmış olan diğer devleııerden a,yrı ola- 1 •Bana şimdiye kadar isnat eclilen eliği için, Amerikanın deniz progra- ~~re Japonya 3 veya 4, Alman yıl-
,,,~r.a.. _2_ 1 .<. A.A. .. ) - İran Şa'hı- Arnavutluk hududundaki muhabiri ~~:n~Y~tında ar~::_~,,~ahhudtlerinden .. ve bütün suçlar, kadınları kendime mı 1947 yılında biliııcektir. Bundan gına gure de 

2 

yeru zırhlı yapmak. . ...., ıld . ' m~ yar ım ve muş- meft il .d b h tm k . . . d. . tadır. Bııuların tonajı .(0.000 den 
li . y onumu munaııeföetiyle Ha- bildirıyor: terek askeri bir harekeı.e ıştirak mecbu- ı un ve meclup ederek ve onlara erı e a sc e ı~ın şım ı hu:- fazladır. 43 veya 46 bın tonluk ol-
i cıye Vekili Şü.k.ıii Saracoğ_lu ile Yunan ileri cüzütamlannın Te-ıriyetlerinden muaf tutulacaktır. evlenme vadinde 'bulunarak elımas mette bulundukları muhakkak o- d ,~an Başvekili ve Hariciye Vezir pedeien'e girdikleri teyid edilme- 4 .- Bugünkü harbin sonunda Avrupa ve mücevheratını gu .. zellik ve mü- lan gem•lere gelelim: ukları hakkında resmen teyit e-
•e'-"· ··1 ed .dd tli yeruden tanzim edilirk y 1' . tl dilmemiş haberler vardır. Bu ge-

1'.1.lı l!>k:sel.Ans Ali Mansur ara- miştir. Fakat bu bo g e şı e 1 . . . en, ugoslavyarun 1 ay>me e ve rı2alarile aldı·ğını şek- G . . . Am ika J ~a da tebr:!k: ve •6•ekıkiir, tel- çarpışmalar devam etmektedir. hEğe deoızdakınde bırıırnalırece malik oJ.mak lindedir. Bu hadise hana zorla viik- enu cınsı er aponya milerin iki tanesi U37 de kızağıı 
o<afl _, ---<>--- ususun ı eme erı nazarı dikkate alı- J I tir .. ' - Zırhlı lS 9 koıulıııuş olduğuna göre 1941 de 

81'1 teati olunmuştur. loacalı:tır. MalUnı olduğU veçh.ile, Yugos- ' e ıyor. Böylelikle de, yazmadan hizmete gireceklerini ve bel.ki de 

B Mu 
.. hı" m hı· r pro1· e ;ı.vya _şimdiye kada;- yalnız Selllnik ser hattat? okumadan hafız olu)"Oruıın.. Tayyer gemisi 6 6 gırdiklerini kabul etmeL ı~·--'·-. 

ı • d oest limanından ısti!ade edil.m.iştir. Halidın lbu garip istidas; okun- Deniz tayyare gemisi Z 7 J • ~v.u 
Q garıstan a (Baş tarafı 1 inci sayfada) 0 -:-- Bunlara mukabil, Yugoslavya duktan ooııra Hafize ile Anjel, An- Agır kruvazor 18 12 aponyanın 15 - 16 bin tonluk iki 

!tendi arazısındeo, üzerlerinde kontrol jelin ckard · N . . Halil kruvazör 19 25 tane ~ubarcbe kruv82örü yapbğı-
""'- (Baş tarafı 1 inci sayfada) Caraile denizinde ve diğer yer - ,.ya yolda tevkii hakkı mahfuz kalmak 1 e~ı uvart ve annesı Sı- M hr. ru da Ingiliz gazeteleri pum•lardı. ~ada, Hollandada, Norveçte ve A- !erde Amerikaya 29 sene müddet- 1 ,arıiyle, barp levazımının ve yaralı as-1 :~~dş . şahıt olarak dinleniJ.mİ!j, 'l' u . dıp b t 

186 112 Bunların birinin de 19Ude hıte-
lııı:ı •da sabotaj hareketlerinde kul - le bazı üslerin kiraya verilmesi hak lterlerin eeçmesuıe müsaade ed.ecektir. ,. u ~ı;ıı:ııımıinin mütaleas nı söy- orpı 0 

o 12 
;:;:: malzemeye benzemektedir. kında Büyük Britanya ve Birle ik .ı \'.ug=avya, memıeketın aahııl ha- lemesı ıçın muhakeme başka güne Denızaltı 88 60 ceği t.ahıniıı edilmektedir. Fakat ~ ı tebliğden a~ildığına gore ka- Amerik h"'-'- tl . d ş yatında mihver devletlerıne duşmao ola bırakrhnıştır. Japonyanın mektep gemisi ola- bu gemilerin inşası da resmen teyil 

l.ıtıa J\'lugayir Olarak propaganda yapan a l.LAWUe erı arasın a ge edil • t• 

Bahara gırerken •.. 
. Dün baharın bıri ıdi, buguıı ı.ki

sı, yarın da üçü.. eger eSli.ı !hart 
dokuzu, bugün somuriganlılr. et
nez de ağzımııwı tad.ru kaçırmaz

•a yarın seyredin lurları.n, bayır
ların halini! 

.. Bahar kuru poyrula girdiğin• 
gore, ııannedersem yarın da hava 
açık ve billO.r gibi parlak olacak 
ve kasvetli kış günleruıi, Beyo;:lu 
ıle Şeluıade!"'şında, üç aşağı, oeş 
yukarı mekik dokumakla geçlıııı . ş 
olan. halk, yarın şehrin günlük, gii
neşlLk, çayırlık, çimeolı.k yerltrıno 

dökülecektir. İlk hedef ve ilk bnsa• 
mak, tabii, karşı tarafta Mcc ye
köyü, Istanbul cihetinde de J..ale 
dışlarıdır. 

Vakıa oralarda henüz ne marı•I 
ne badem, ne erik, ne kiraz va; 
amm~ açıklık, güneş, hava, su, ça• 
yır, çımen, çiçek var ya, şimd.Jilı 
onlar da kili! 

Bahar biraz olsun kendini, yahut 
ucunu gösterdi ya, arkadaşlar da 
başladılar bana takılmıya: 

- Bahar geldi ya arbk sende 
yiz. Bakalıın bu sen~ lm:i nerelere 
götüreceksin, nerede marul nere
de erik, nerede kiraz, neı t. ~e dut, 
nerede kayısı, şeftali ziyafeti vere
ceksin 7 

Bahar dolayısile bana takılan bu 
arkadaşlara haber vereyim, ki bu 
sene bu gibi ziyafetler için, ben 
Mahmut Yesariyi yerime vekil et· 
tim, Artık hana değil, ona bnşvur• 
sunlar. Mahmudu nerede bulaca
i'ız? derler""ie onu da haber \~re
yim, Mahmııt yillardanberi Beyoğ
luııun havasız, ziyasız, loş ve !!Ü• 

rültiilü patırdılı sok.aklarında o~u
ra otura bıkmış, şimdi biraz da ba
şını dinlemek ve doya doya hava 
almak, güneş banyosu yapmak, 
kırlardan faydalanmak için Tcpırn
pıya taşınmıştl.i. Ilatta isleyenler, 
yarın kendisini orada bulur ve ba
harın ilk p&zar"11 onunla birlıkte 
kutlarlar! 

Osman Cemal Kaygılı 

tonluk gemileridir. 
Japonya: 2..000 tonluk 10 büyük 

mulıribin geçen yil b.!miş ve h 1z
mete girmiş olmaları l8zımdır. 

bır . . . . . - ralt kendini gösterecek her türlü tesir- ı rak kullandığı biri W 500 t nJuk mış ır. 
~ O<tıebl ieb•ke:ıı de ke:ıfedilırı,ıştır. lecek hafta Londrada bır anlaşma !eri izale etmeyi taahhüt edecektir ' .. .. • 

0 

'1ını:':!~ edd~~~ blu şhebeke men- imza edilecektir. Bu hususta Bir - 7 - Yugoslavya kendi iktısad.iy;tını Haftanın en zengin programını \ mkiuharhleb,':_ kruv~z~ruAm, S tane de '.'5- TAYYABE GEM.İLERİ 
lqf ~ .... o up er şeyı ıtı- l .k A ik .. h . ve ezcümle zirai istüısalat tedr T A K S İ :ıu ı ıuuvazoru, erıkanın ıse Am . ita •btıiş bulurunaktad.trlar. Bundan baş eşı mer a mut.e assıslarile a- Alman a da . . . ını . ıcen ' M 7 tane 2.000 tonluk ahil uhaf erika: 2.0.000 tonluk 2 tayy8"e DENİZALTILAR 
Yap: ~cnebl ?evlet hesabına casusluk lakadar İngiliz ~em ur lan tarafın- uydu,;;a&a =~~~-iktisadi sısteme Sinema'1 takdim ediyor. kruvuö.rü vardır s m aza ı:emisinin ikısi de 1942. de luzmete llıı t bır teşkilAt da meydana çıkarıl- dan yapılan tetkikat nihayet bul- B _ Bu yeni ,;yası vesikanın gele- 2 Süper Film birden: B . • • g..recekti.r g 625 to luk ·· de . Amerika: 18 denizaltı gemısın-l1ıış ır. Bu iCbeke bir İngiliz tebaası ta- muştur. cek hafta içı.nde ve ağıebi ihtimal japon 1 - Yeni DEANNA DUBBİN er~ tarafın bugün kullanabi-ı tayyaresi ·an~ c -

0

• · uç nız den isim.Jeri S ile b,., _11;:lıyao 4 g ... rni bı dOJ>. idare edilmektedir. Ekserisi ecne baricıye nazırı Matsuoka'nın ik.amet.i es GLORİA .JEAN'ın lecelderı donanmalar, umumi tonaj T b h g mJ -.ını.n 1941 den -Y 
b,j 

0

1.an bu şebeke ajanları askeri ma.. G nasında Berlln'de imza edilmesi muh- itibarile de şu yekfuılau tutar: 
1 1 ~ren er sene bir tanesi bite- bıtnıişlir. T ile ba~hyan ı. ge.ııı..ıı.n ~J·'.te. IIlalumal toplamağa memur e- örüşmeler teıneldİ!'. A..-dmamış Konca Amerika: L250.000 tonluk 420 cektır. . de 1941 de bitmeleri mu.karrcru..r. 

0~tı. Teşkilillm pek çok parası ol- uc NAZIR isTiFA E'ITi , T gıenıi. Japonya: TonaJı meçhul (Fran- Adları. G ile bll§hyan 6 geınin.ın ue 

t;,

111 

i~?l•§ılmıştır. Tevkif edilen ajanlar (Baş tarafı 2 nci sayfada) Belgra_d 21 (A.i\..) --:- Dilıı geceki ka : güzel filmi Japonya: 938.000 tGl>luk 292 ge- sız yıllığına göre 12.000 tonluk) iki hu ~ene sonunda, dığer 2 geın.n.n h<tııdaıra!ta bulunmuşlardır. Tahkikat .kl f . b durum üzerinde tesir bıne ıçtımaını muteakip, adlıye, ziraatı 2 - SİGRİD GURİE . mi. gemi 1939 da denize indirilm' t• . de 1942 de bıtmcsi muhakkaJ<t.r. nilıayetlenecektir Si e ının n Ve lçtımai Muavenet nazırları istifa iL b · . ış ır, la 1937 d b · ika ettiği muhakkaktır. _Al?"'nya ;etmişler~. Kabine azası arasında ;id- ve BAS RATHBONE . * . , u s~ne hı~ete _gırmeleri muhie- pon;ya: en eri tezgahla •• "h ile sıkı fıkı dost olan eski hır baş-ıdetıı_ ihtllaI __ olduğu anlaı;ilmaktad.tr. va tarafından oynanınış Yeni mşaata gclınce, Amerika 1 meldır._ Bır deııız tayyare gemisi bulunan 1D dcni~altı gemisinin de unı mülakatı vekilin Yugo>lavyadan ihracı ve . zıyetın bugun tavazzuhuoa intizar oluo R 1 y o yukarıda da ,öyledıgmıiz gibi biraz yapıldıgındaı> başka, bu gem.i hak- bitmiş ~e hizmete gir~ olmaları 
yunanistana gönderilmesi hayli maktadır.. Y 1 L O 1 Z 1 geç kalmış olmakla beraber, yeni- k.ında maiı'.lruat yoktur. icap etmektedir. 

ı_ 1 (Baş tarafı 1 inci savfada) f I h ISTIFA EDEN NAZIRLAK d b. d G. ) 

b

' llda samı· • ..d 

1 

. ' , d manalıdır· fakat bu bapta aza a- muht<>•eın "engı·n ,,._, en muazzam ır eniz kuvveti HAFİF KRUVAZÖRLER ôrü üyor ki Am~Tikan donan-mı mu ave eı efkar a ' -•- d I' dır Belgrad 21 (A.A.) - Uzun süren ka- ..., uuıu yap b 1 br faka m J , lllunın la d yallere kap~lrn~m..,. a .azım . bine toplaotısındao sonra istifa eden İlaveten: Atinada Bay ME- ınıya aş amış ; t, Japen- Amerika· B as.ı .. a~n ~onanmasmdan bugü_n l\ı 'l.C uş r ır. Belgrat kabınesı ve Naıp Prens Yugoslav nazırları hakkında şu malu - TAKSAS'ın ccı>aze merasimi ya, ilk yeru zırhlılarını Amerıka- 4 . . uııl~rdaıı 6.000 tonluk dah.i iistundur. Amerıkalılar yeni 
... :Y /\~~TİAS~EDİ"'YİUEGORAZSA1. V- Paul çok ihtiyatlı zevattır ve harp- , mat alınmıştır: . ve Şarki Afrikada harp man- dan evvel bitirecek. tir. Gerçi Ja- y tanesı bu yıl hı.zmete girecektir. 1 gemiler inşasında kaybettikl~ri z--<>erı- u t vvel J;ıile Almanya ile çok iyi Adlıye nazırı MiJıail Konstantiniviç zaralan. ponlar, çok sıkı bir ketum.iye! mu- apılma ,ı mukarrer dığer 6 tane manı kazanmak için büyük gayret-

h~b· 1~, 21 (A.A.) Bir hususi mu• i~:.s:di ve siyasi münasebetler iıia- Slibetkral temkaaybWlen_ iled tanınıruştır. Ayni Seanslar. j bafıua ediyorlarsa da yine bazı ha- 1' 18.000 tonluk gemiden inşasına baş· j ler sarfediyorlar. Bu 'ene ve 1942 
, ır bıldiriyor: . b d ve ovıç ınesm e evvelce devlet • b 1 k du anmış olan iki tanesi · de bu noksa t laf. 

1 
"faca . me etmiştir. Birdenbıre cep e e- hazırı bulunan Konstantinovic adliye 1 RİYO· 12 40 3 40 6 45 er er sızma ta . Deniz yıllıkla· 1 b. t • . h nuı ne zaman nı e ıye ça ışıyorlar. llerlin•Jıstan hariciye nazırının •. tirme•İ wnulamaz. nezaretine geçi.iği zamao Alınaıı ve Ru- i KONCA: . z:..... ~ 5 - . ve 9.50 1 rı, inşa halinde olan gemiler hak- ı ;acegı m~ç ul~iir. ~-~r~ _donanma'1n:.n hu üslüı>-lJın .. • bulunması Yugoslavya gı~ Am .k yardım kanuııunu men basını tarafından Jyi k.arşilanmıi- .._ ·- ve 8.10 _ kında şu malilınab vermektedirler: • h ponya. Yenı krnvazör yapildı- lugudur kı Japcnları ihtiyatkar 

a\ak Uçlü pakta iltihakı meselesile - erı • '..li e mi tir tı. ~ ,.. __ , cms· ı· gı akkında mıılômat yolı.tur, bel· davranınıya sevketınektedir Fa 1,ı, •adar görülmektedir. Almanya kabul ederek l.ı yata g ç şhş · İçtimai Muavenet nazın Bud.iviya - Yugoslavya Uzerinde toplanmıştır. Yu _ '-"""-' Amerika .Japonya ki gizli tutulmuştur kat yukarıda d ·· 
1 

d·-. : . -
""'1rista Kıbrısta ıki df'viet adamı me ur viyeviç'e gelince müstakil Sırp demok- • . a soy e ıgım!z gıbl lvıac . nla Yugoslavya arasında, t b .. ·ıe siyası ufka beraberce göz ırat partisinin lideridir. 3oslavya kabinesi d_üo gece uzun blr Zırhlı 8 3 veya 4 MUHRİPLER bu .sene ~eru zııhlılarını hitirdik-

di;;; aristanın Yugoslavyadan iste- a ıdr'ı ~"-' . kit y·ıııın·ı "''" ı·ein- Bu üçlü istifadan neticeler -~--·k toplantı yapmıştır. içtimadan sonra neş ·Tayyare gemisi Z Z lerı takdırde, zırhlı filolar ara,ın-
1 

~· erazi meseles· h kk nd b. gez ırUJAıerı va 6~ .-- •~ Uz . . d b ekili,,......._ redilen bir t.ebUğde tamamen harici me . • • Am .k T da . be b. d <srıı · ı a ı a ır an- , , hde kah aleyhte bütün ~n mevsımsızse e aşv e bari - :relelerin mUzakere edildiği bildirilmlş- Denız tayyare gemısı 3 1 erı a: ezgahtaki Amerikan nıs t ır erece ualacağından lıı\1t teminine çalışmaktır. deki kiUı le ' .. .. . ci'ye n~ının yakında Alırumyaya gi - ili-. Ağır kruvazör muhr.iplerinden 8 tanesi bu Tll. 8 Japonların harbi göze aldırmaları 
:ı;ı~SSY ROMA YA GİDECEK bu tezahürleri gormuşle~. H~r deceklen haberi ısrarla dolaşrnalttad.tr . Yaloız bir ~tan bildirildiğine Hafif kruvuör 6 tanesı 1942 de, diğer 8 tanesi deyi- ihtimali vardır. 
' ape""e 2.1 (AA) (St fa .) hirı' yeni bir mükaleme ıçın zemın Bu da Alınan taleplerı k.arşısmda aşağı .~öre, Yugoslav adliye, ziraat ve ı· ,,.,_,! .·•ubrı·p 33 10 ne 1942. bitecektir. Bunlar L62'· 
rlari . •• · · - e nı kil tmi kafi gelen bu hadise- yukarı bir teslimlyet gösterildiğinin a- \l:uaveoet nazı.rlan. tstıfa etmişr;;.fu " . • Abidin DA VER 

llerr ,cıye nazın Von Bardossy, teş e ye fazla lfuneti addedilebilir. ' akat bu tı.aberin kaydı iht'-atıa tel"-~ Torp.ıdobot 
ı,.~ ~ <il"o Budap~e'ye avdet ettik !er mülakatı lüzwnundan RADYO GAZETESİNE GÖRE si .liizımd.tr. Çiinltil buıün..,. Yugoı:;; Deııızaltı 18 18 
d~cek:.aç gilo &cınra Roma'ya gi- izfh eder. Ankara, !l (Radyo Ga,.etesl) - Bal- Avala ajanın ile yapılan temas bu ha~ Bunlar 1948 senesi başın.da bulu-

HüseyİD Şükrü BABAN kanlardaki siyasi münasebetin alJrlığı Jeri teyid ebnemlı;tlr. nau gemilerdir . .Juponyanın ne yap 
malı: istediği malam değilse de A-

r- -SüvGk tariht • IS • J tesellimi Hacı Meluned ağa on bin Rusya Çarı Aleksandr k merika, 1940 yılı için hazırladığı 

ls 
roman. •• . 

0 

? l kadar askerle şehri beş altı ay mu- Fransızların yerleşınesmlıı n~ ta mnazzam plan mucibince 1947 yil .. 

ultan Aziz Nasıl Oldiirüldiı . b~~ad~ son:a paşayı, oğlunu ve dar muzır olacağını anlama~.~ na kadar bitirilmek üzere 201 yeni . J buyük oglu muderr':" Mehımed be- raber Napolyon Bonapart'a Peyrev harp gemisi dahil değildir. Bu pro-
iler Yazan: !. Samı Karayel fi tutup ıdam eyledi. ıohna~~aki mahzurları da görüyor- gram ıu gemileri ihtiva ctmekte-

hl~~e ~al tse; Bl'lı:taşlyan ocağı Jtayiçten olınak üzere sergerde Kan Ramiz paşa, Çatalcadan Rusçuğa du. Dıııer cibett_en d_e doğrudan doğ dir. litıe ııu yapıp devk!ti tekrar e - dıralı Mehmed Bursada menfi bu• azimetle Köse Ahmed efendi ya - jruya Istanbul uzerıne yürümek-
7 zırbh, 8 

tayyare ı:cmisl, 115 
~a ~t1dıktan sonra, veziriazamlı -1 lunan efendisi ~ahud Seyid AU I runda kaldıysa da Seyid Ali paşa- teki isticali~ İngi~z gemilerini Mar muhrip, 43 denizaltı, 1 atölye ge-

Aşkın hayat.. Kıskançlığın heyecan.. Serenadların , 
Istırabın kudret ur .. '"'' bir eaı. neşe ..• 

.Al ..... ...,....eaer. 

Bugün LALE Sinemasında yaşıyor 
Küçük Daktilo'nan 

giinl Y ılduJ 
MARY GLOBY 

Seslaln kınunlannda hayat 
kaynayan Tenor 
TİTO SHİPPA'ma 

yarattığı 

NAPOLİ ŞARKISI tr.şi Uhsın paşa isminde bir Bek -
1 
paşayı davet ettı. nın ısrarı üzerine Kandıralı taki • maraya getıreceğıne kani olmuş - "llİSi. lıııa lı.rııavud getirildi. Şeyhislam- Paşa, bilaernir hareket edere~ bine memur oldu. Kandıralı Miri- tu. _Bınaenaley~, R_ usya şimdilik 1947 de Amerikan donanması e-

t da Dürr· 1 ad da bı- · ail Bugdan ve Efl k il k •as itibarile şu gemilerden mürek- D al'itı 
0 

ızade Abdullah efendi doğruca Ağakapısına, or an miran rütbesıne n · olmuştu. • .. a. ~- ıı:ıaat ederek "ep olacaktır: .. ağlardan alevler ... Sab.i1lerinden Barıkarollar fışlm-an b l<ı iundu. Bu, Dürrizade'nin ı Japerva Kaptan Deryalık :rnşka • ı M •-·- •r k . H.. kalmagı munasıb gordu. ya memleketinde geçen ;,.u bir dr•m her '-albı· tit ten H u tıı11ıı . . ' j . . . . d hükılmet Ar- erAwu una seras erı usrev 35 r:ırblı, 20 tayyare gemisi, 88 ka tı.r b k ...,. -·.. "' re ... er sınct ıstikW muharebeleri sıra· mına gıttı. Şımdi e . '. ı;aşa ve eşkiyadan Yılık oğlu ve eli- Napolyon Bonapart, Rusyaya Ef- 'rrnvazör, 378 mulırip, 108 denizaJ. ıs aB . atanp ıbir ömrün romanıdır. Programa iliive <Türltçe. 
h;,la~ Danıaıt Ferid paşanın şey - ı navud Kandıralı_Meh'.:'~ eli~~ ğer bir kaç il.yan ile Rusçuk üzeri- lak ev Buğdanın terkine 'ı. rıtiş aramunt jurnalda en son harp V'ak' ı ~llt ılığını yaparak Anadolunun idi. Padişaha vezıre, hukuınete . ne hareket eylediğinden Ramiz pa- l'IZa göstermekle beraber keyfiye- ;,.••-:--:~=~~=-----"~1 ~~~~~~~~~~.;;B~u~g~ün;.~··~a~t•l~d:e:.:;te:nz:il:a:tl:ı~m=a=tin:e.::a:=ar::L~~~:ll1~ J!I 
" u uş sa · · 1 d · tedigı" · yere adamlar tayın · t · b'-~ b. De ı 111" ,o~lı.klaı- vaşı ~çın çarp~şan Türk m~ an ıs ı şa ile Köse Ahmed efendi, ve, A- ı .~:'. =en ırc v eti Aliyeye teb_ B U G Ü N 
etı;kle~ıun şer a muhalif hareket edıyordu. . . J lemdarm tarafı Manuk paralarını, ligıne r_azı. olm~yor ve buna Osman Iııini den ve halifei ruyi ze - ı Firarilerden Ramiz paşa ile Ince mücevherlerini alarak Ruslara de- ıiıların ınfıal gostererek İngiltere M E L E K NEFİS ve ŞAıHANE bir filmin SON G U '.N LE R İ 
<l_iııı~!~thid~ttin'in) emirlerini Mehrned bey Sellin Gira~ Ç~ta'.- halet ettiler. Ve, bu işde baş rolü politi.ka~.ına temayül edeceklerini J E A N 
t'lJi s klerınden dolayı katille· lcadaki çiftliğine iltica ettıklerı gı- ı~yruyan Ra:ıniz efendi (paşa) cep- lsebep gost.erıyordu. Sin cm a 11 ı n da ET T E M A C D Q N A L D 

tı·· <!Vah bulmuştu. bi Moralı Ali efendi de İstanbula terini ve, sandıklarını doldurarak Halbuki, ortada umumi başka N Utrız d d aki d ık kurtarın l ve E L S O N E D D y tarafından yaratdan 

~~. tııe a ~ aslen Arabtı. Riyakar dönerek bir yer e s an 1• • )'akasını ucuzcac_ • ış odu. bir sebep de vardı. Bu sebep, A _ , A v ~~ :a::.,:~::ıa:ın: ~~;;~s~~~ m:atet ~~~~~~!lig:~~~!~:: ve!:nsy:~. ı:::::;'~:~iipnıF!:n~ ı~c:::;j~~sç~a:ı:~~n~:,:::~;::~ t' - - . y D o G A R K E N 
lan arat ta kan içinde çabala~ak- ra og"lunun mutasarrıf bulunduğu sanın Devleti Aliye üzerindeki nü- paratorluğunu tek:ra.r ele alması ı- Ayrıca• .,_ 

1 
d. Yorula l • "'° son ge en tinya haberleri - Bu .. n aaatl d . • • 

· ~ak -ır nefes alı • Alıiiye kalesine kapandı ise de _o. tuzuna ve şa:k'.a yerleşmesine bir}i. D t K K AT : Program önümüzdeki Çarş&iınba akşa~ kat'i 1 e kted~ı.latlı matine. 

·· ekke mü - kere daha manı olmuştu. {Devamı var) .. ~~~::::::::::::::--;.. •• ~.;..;.~o;ara;~;eg~ı:ştiril:·;·:eeek::tir:·~·~---• 



SAYFA - f 

Türk havacılık TasfiyeHaltnde ı 
BALYA-KARAYDIN MADENLE· 

sanayii istiyoruz RiNt KİRALAMA VE İŞLETME 
. Türk Anonim Şirketi 

(Baş tarafı 1 ınci sayfada) 
takdir etmekle beraber, ondan FEVKALADE heyni Umumi11e 
Türk havacılık sanayiini kurması- toplantısına davet 
aı da ısrarla isteriz.. Knrum, bu, bi- 19 Mart 194.1 tarihinde Fevkalade 
zinı vazj!emiz ~e •alihiyetimiz ha- surette toplanacak heyeti Umumiy< 
~ıcıodedir, demıyerek dort. elle b.u · içtimaı içln yatırılan hisse se~Ueri. 
l§e •arılnıalıdır; hem de hıç vak.it Ticaret Kanununun 366 ve Şirket 
kaybetmiyerek. Türk havacılığına nizamnamesinin olbaptaki maddele 
yapılacak en hül·ük ıın,me~ ~u, ola- rinde gösterilen nisbeti doldurama
eutı:r. lfa.~acılık endustrısı olnıa-1 mış olduğundan, tasfiye hafaıd< 
4.ı.kça, butun ı:ayretlcr ve. faaliyet- BALYA- KARAYDIN MADENLE 
ler yarım kalmış demcktır. RlNl KİRALAMA VE İŞLETME 

Hava uınayiine bugıin başlasak . . . . 
dört sene sonra randıman almıya T. A. Şırketırun hıssedarları, ilk top 
ba~larız, diyenler var. Bu düşünce, la~tı m~vzuğunu teş.k~ eyley~n a
ikı bakımdan doiru değıldir. Bu- şagıdald hususatı goruşmek uzerc 
gtın bu işe başlar>ak iki >ene son- 18 Nısan 1941 tarihli Cuma günü 
ra, halla daha canlı bir gayretle ça- saat 10 da Şirketin Galatada, eski 
lışırsak bir buçuk sene sonra ran- farap :skelesi sokağında Kain Mu
d.man almıya başlarız. Dört sene radiye Hanının 5 nci katındaki mer
iddiasını doğru olarak kabuı etsek kezinde iK1NC1 defa olarak FE.V
dxhi, eier dört ,ene evvel bir ha- KALA.DE heyeti Umumiye ictima 
vacılık sanayii kurmak için, ilk a- ına davet olunurlar. 
dııru atıruş olsaydık timdi randı- 1 _ 8 Nisan 1940 tarihli Bilanço-
JDan almıya başlardık. Dört sene nun tasdiki 
evvel, üç sene evvel, iki sene ev- 2 _ İd ~ meclisin'n ibras 

1 b 1 1 d • · · b a · ı, v~ a.ş amış o ma ıgım~ ıçın, u- 3 _ Tasfiyeye giriş Bilançosu o-
&'Wl hır havacılık ıanayıınıız yok- jl 9 N" 1940 t ihli" Bil. 
t b ·· b 1 k d"" t an ısan ar ançonun ur; ugun aş ama:ı:sa , or sene tasd ld 
aonra yine olmıyacaktır. Artık kay-

1 
' • • 

bedecek vaklımiz kalmamıştır. 4 - Yeni hır .ta9fıye ~urunun 
fürk Bava Knrumn bir kere bu işe tayini ile ücretınin tesbiti, 

1 K D A M zz-MART-~ 
~------ ~---- --~~~~~~~--~~~~~~~~~~~~---~~~~~~--------- ~ 

Ba.ş, Dif, Nezle, Grip, Bomatilnna. 
Nevralji, Kınl1ık YC Bütün Ağnlanaızı Derhal Keser 

lcabıııcııı ıuocıo J bfO •hDll>tlil. TAKLiTLERiNDEN SAltl'llNIL 
HJl;R VEll'DF rt1.LU l<UTl'L~RI ISRARLA ISTfVl'ilZ 

.... - ... 
!ı" .. .,. ·,"'I· - "'ı. ;J-4.· .-J•' • _ .... ;..f.: ' ·. f -

Kadıköy Vakıflar Direktörlüğü ilanları ( _,__ ___ _ 
Avcı koru Vakıf ormanlarının Kabaağaç mevlı:ilndeıı bir sene zarfında imal 

olunacak 950 kental kömi\r açık arttırmaya ç.ı.kanlmııstır. İhalesi 7.•.941 Pa

zarteıi ıünn sant 11 dedir. İsteklilerin •35> lira muvaltkat teminat ile Kadı-
köy Valtıllar lılüdürlilğüne müracaatları. (2235) 

lstanbul Sıhhi Müe~ s . sel er Arttırma 
ve Eksiltme Komisyonundan: 

Leyli Tıb Talebe Yurdu talebeleri için lhuıı olan 930 çift 7azlık iskarpin 
kapalı zarfla eltaıltmeye konulmuştur, 

Eltsiltmesl 2.4.941 Çaıpmba günü saat 15 de Calaloilunda Sıhhat ve İç-
tlmal Muavenet Müdürlütü binasında kurulu komisyonda yapılacaktır. 

Muhammen tıaı •635 lı:uruı;> muvakkat teminat US liradır. 
isteltliler şartname ve nllmuneslnl her gün komisyonda görebilirler. 
İııtekliler 1941 Ticattt Odası vftikasile 2490 sayılı kanunda yazılı vesika -

!ar ve bu ile 7eter muvakkat teminat makbuz veya banka mektubu ile bir -
llltte teltll!i havi :ı.arflannı Dıale saaUnden bir aaa~ evvel nıaltbua mukabili 
komisyona vermeleri. (2104) 
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330 

330 

808 

10 

138 

108 

3 
36 
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47 
033 
99 
Ol 

lt 
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41 
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Fatma 
Mehmed Atik 

> > 
Fetıah 

Mehmed 
Deitirmenci 

• 
Jtasap 

Kasap 

Mehmed ve. lt.ahve 
F"yzi 
Hürmüz İ Ç. ıazino 

.Ali Kılıç .Aıı;ı 

Silleymaıı Manav 
Döngel 
İbrahim Jlakkal 

Osman ol!u JtömllrcQ 
Mehmed 
Seller Biçer Teni 

Abbas Doiıar 
Yusuf Hasan 

Tatlıcı 

Manav 

· Vasfiye 
K. Yılma:ıı. 
Süleymaıı 

Sarıca 

Mustafa 
Todorl 
Hüseyin 
Yılmaı 

Kahve 
Berber 

i ç. Lokanta 
Hah ve 

Kahve 
Kahve 
Kahve 
Bak.kal 

Alçı 

DEFTER DARLIGINDAN: 
Adres! 

Kazanç Jltıhni n Ceza illi>"" 
Sene Matrah ~·'; 

C. Ağa İskele 8 
G. Tepe Tütüncü 
Mehmed 87 

> > 
O. A&a s. çeşme 

290/1 

> > 

0. Ap Hal M. ü-
53 

C. Aja Yasa 24 

O. ağa ÇaIJO!lı 
hanım 161 
C. ağa Rızapaşa 

2 
S. cedit Hatboyu 

17 

C. ağa Slnut 1 

C. ağa Sarraf Ali 
28 

O. A. Yasa 9 
O. A. Hıcydarpap. 

6-8 

C. A. Mühllnlar 18 

R. P. Rıhtım 100 

O, A. Haydarpaşa 40 
O. A. Bahariye 19 
Z. P. Hatboyu 5/7 
G. T. Kay~al 2.20 

Z. P. Bajldat 57 
G. T. Baıı:dat 2.27/l 
:Z. P. Baiıdat 62-64 
Z. P . Taşköprü 84/l 
c. A. Rızapaşa ıs 

840 
'40 

'40 

'31 

138 

839 

931 

938 

939 
839 

938 

> 

> 
> 
> 
> 

> 
> 
> 
> 
> 

-----~~-----~ 
225.0 
192.0 

182.0 
84.0 

14.0 

800.0 

84.0 

300.0 

180.0 

'12.0 

90.0 

240.0 
300.0 

oo.o 
54.0 

180.0 
86.0 

100.0 
48.0 

117.0 
24.0 

240.0 
36.0 
eo.o 

88.99 
87.20 

12.71 
3.18 

10.21 
2.M 

83.90 
23.47 

12.31 

'15.0CI 

22.31 

11.80 

27.00 

10.63 
12.54 

7.84 

2.H 

Sl.40 
12.52 
18.89 
o.41 

30.0'1 
2.3' 

17.21 
2.22 
4.93 

17.78 :ı:ıı•1 
1U4 !3/ lf 

1.01 ıa;:ıl 
1 .oıı 0.94 47 /4' 

2M s.77 47/#f 

2.IK 

18.71 

ıa.ocı 

~ .. 
:Ut 

a.u 

4Ş/4' 

2.31 34/,. 
2.61 2.28 45, 5' 

ı.os 4lf'l 
0.63 47fSl 

028 
2.50 
3.78 
O.Ol 

1.01 
0.48 
8.45 
0.44 
0.89 

o.eş 41/ 1
1 46/l 

34/ıl 
O.Ol 51/ıl 

0.41 52/; 
0.43 51/ -
3.11 51/ ıl 
0.40 51/ 
o.89 50111 

lıaşlar>a mutlaka başaracaktır; 5 - Kontrolörler ve ücretlerinin 

Türk milleti, yüzde yüz Türk tay- tayini. ••••ıı:ı•••••m•••••••••••••••• 
;faresinin motör ıürilltülerini u- Ticaret Kanununun ve Şirket nl
fuklarımu:da duymak için, milyon- !amnamesinin olbaptaki maddele
Jar vermiye hazırdır. Elverir ki işe rine göre bu ikinci toplantı için ya
başlansm ve artık bu •ancak dört tırılacak hisse senetleri miktarı ne 
ıene sonra randıman alabiliriz• 1lursa olsun bu ikinci toplantıda iL
m.azereti ortadan kalksın. ·ihaz edilecek mukarrerat muteber 

447 

Ahmed Plşirlcl 
Tarur Mustafa 
Ağa oi)u Ali 
Burhan 
Hüseyin 
Gülfidan 
Samarya Namer Berber C. A. İskele M. 

1/1 
> IO.O 11.31 3.81 3.29 51/11 

2.110 49r.J 

Kurumun mürakıpler raponında 31acaktır. 
o ·uduğumıız ŞU satırlar, hu husu;- Bu toplantıda asaleten veya ve-
ta.lı.i ümidim.izi takviye etmektedir: b 1 kaleten l:azır u uı:cınak isteyen 

• Btitün dünya mill<!Uerinin istiklM ve 'ıissedarl ar Ticaret Kanununun 371 
ınc\·cudiyetinde en mühim rol oynayan 
>ıava<ılıtın azız Türkiyemizde layık ol- ci maddesi mucibince hamili bulun 
duf-o mevkie yükselmesi için lcab eden duldarı hisse senetlerini toplantı
tedbirler almm1tllr. Bu tedbirlerin itti- dan en az b!r hafta evvel şirketin 
bazında bila:i ve iradenin b.akimiyetini · · 1 
muşahede etmekteyiz. Fen ve san'at Ale- Galatadaki merkezıne yatırmalan 
minde en ince bir mevki alan bavacılı- \ 13.zımdır. ı 
tın yAr .ve ağyara muMac oııı:ııyacak. ~- Hisse senetlerinin yatırıldığını 
ret te bızde de teessüs edebılmesi u;ın, ı .. b · ]a .. • f 
b rynelmilel şöhreti haiz yüksek derece- mu eyy~n ma 1 ı:nuesses~ er tara ı~ 
de mühendisler celbedilmi~ti r. Gelecek• dan verılen vesıkalar hısse senedı 
ı;endcrde bızı.at imalat sahalarında bil- ~ibi telakki ve kab(ıl olunurlar. ı 
7iık terakldler vAdeden bu icraatda !s•anbul 21 Mart 1941 1 
Cumhuriyet hükUmetımizin ve Ba~veki-
lima 011. Retik Saydamın gösterdiği TASFiYE MEMURLARI 1 
7fiksek aIAka kurumun ve bilh.a&sa Türk _ ---
mille-tinin ıükranına liiyıktır, 

Artık Türk milletinin havacılık- M l~:nbul ·=!iye Birinci Ticaret 
taki ideali, yalnız •uçmak. olamaz; a emesı en: 
timdi, bu illkU, çok daha geniş ola- Davacı hali tasflyede Liman işle
rak •Türk kartallarile uçmak > ri İnhisarı Türk anonim şirketi a
olnıalıdır. ''ukatı Faruk Derelinin Fındıklıda 

Türk Hava Kurumundan ve kıy- 118/120 No. lu odun Deposu sahibi ı 

metli Başvekilimi.ı Doktor Refik Tahsin Mustafa aleyhine 935/82 nu- : 
Saydam'dan, bir tayyare sür'atile mara altında ikame ettiği davadan 
Türk hava sanayiini kurmalarını dolayı 879 liranın Müddeialeyhten 1 
i.tiyoruz. Memlekete hava endüs- tahsiline ve mukabil davanın red- 1 
!•'sini hediye edecek olan devlet 

dine dair mahkemeden sadır olan 
ricaline, Türk milleti ve Tlirk ta- 2/2/937 tarih ve 937 /19 sayılı ilam 
rihi, ebediyen minnettar olacak-
tır. 

' Abidin DA VER 

em•-~ ........... ... 
Göz t'ekl .ti 

Or.Murat Rami Aydın 
Beyoğlu - Parmakkapı, İmam 
sokak No. 2 - Tel. 41553 
Muayene ve her türlü göz 
ameliyatı fıkaraya parasızdır. 

sureti Müddeialyhin şimdiki ika
metgahının belli olmamasından do

layı tebliğ edilememiş ve H.U.M. le 
ri kanununun 140 ve 141 incinadde
lerine tevfikan Bir ay müddetle i.. 
13nen tebligat yapılmasına karar 

verilmiş ve tebliği lazım gelen İla
mın bir sureti Mahkeme Dıvanha

nesine asılmış olmakla keyfiyet teb 
!iğ Makamına kaim olmak üzere 
ilan olunur. (3811) 

Devlet Demiryollan işletme Umum 
Müdürlüğü İlanlan 

Muhammen bedeli (640) lira olan 2000 Kğ. adi hamw ltibrit, (27/3/1941) 
J>e~mbe vünü saat (10,45) onu kırk beşte Hayd•rpa~ada Car binası dahilinde
Jtl komisyon taralındao acık eksıltme usulile satın alınacakhr. 

Bu ise ıirmek isteyenlerin (48) liralık muvakkat teminat ve kanunun 
tayin ettiti vesalltle blrl.ı.kte eltsillllle ııınü saabne udar komisyona müraca
atları lhımdır. 

Bu ile alt ııartnameler ltomU:fon dan parasız olarak dal>Wmaktadır. 
(l7HO) 

Hava Gediklisi alınıyor 
Türk Hava Kurumu Gedikli yuvasına GedilıU namzedi almocaldır. Kabu.. 

prtlan ve müracaat usulleri baltkmdaJti muruuı tallınat Türk Havo Kurum" 
ıube1erinde mevcuttur. 

Yuva)'ll &lnnelı: lsleymlerin llulun..ıüarı malwıllllı Hava Jturwnu ~ 
rlne müracoaUan. (2062) 

Üniversite rektörlüğünden: 
Profeı6r Mazhar Osman Umıan derslerile !Jıilenenler ~in RelnlirJGtıın mD

ncaatı Ozerlne dört umwnl konferaılli vereceku.r. Konferansların ıu.u ve saat-
leri aşatıda yazılıdır. c2:l07> 

2'1 Mart, 3-10-17 Nisan 1941 
Pe,...mbe ıünJerl saat 18.30 da ltonferana salonunda 

Gayrimenkul Satışı 
ISTANBUL BEŞiNCi iCRA MEMURLUGUNDAN: 137 

125 
367 
340 
336 
26 

165 
6 

399 
31 

319 
52 

Muammer 

Süleyman 
Ahmed Hilmi 

T. Teni 

Manav 
Bakkal 

Terzi 
Terzi 

Petro Manav 
Salt Kahve 
Agop Kasap 
Kamil Kundura tamire.si 
Sadettin Saraç 
Niyazi Sobacı 

Petro 
Melı.ıned 

Manav 
Tenekeci 

C. A. Muvakltıthııne 
30 

C. A. Rızapaşa 2/1 
Z. P. Bağdat 65/1 
R. P. Eşre! E!. 8 
O. A. S. çeşme 40 
O. A. S. çeşme 318 
Bos. Bağdat ~96 
C. A. Rızapaşa 2/2 
İb. A. Çeşme 17 
O. A. Başçavuş 31 
Tuğlacı Bağdat 

123/3 
O. A. S. çeşme 318 
Bas. İç erenköy 

> 

> 
> 

938 

> 
> 
> 

838 
> 
> 

937 
937 

315.0 

120.0 
180.0 

36.0 
80.0 

120.0 
60.0 

240.0 
24.00 
48.00 
36.00 

129.0 
117.0 

15.M 

1.23 
10.11 
1.80 
16.50 
2.55 
0.94 

19.23 
6.25 

14.40 
1.74 

2.12 
18.99 

a.ıı 

0.2t 
2.02 
0.38 

3.30 
0.51 
0.19 
S.85 
1.25 
2.88 
0.35 

0.42 
8.40 

0.38 40/41 

S.06 37/ i 

Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankasına olan borcundan dola
yı mezkür Bankaya birinci derecede ipotek irae olunan ve vade
sinde borcun ödenmemesi hase bile açık arttırma suretile paraya 
çevrilmesine karar verilen İstanbul Ed:rnekapı Neslişah Sultan 
mahallesi bostan sokağında ve (tapu sicilindeld kayde nazaran) 
yeni 15/l numaralı kargir bostan odasını ve 15/2 kiırgir bahçivan 
odasını 15/3 kargir sundurnıayı müştemil 15 numaralı ve deru
nunda cari bir masura tatlı suyu havi B:ıyizin Hanı veli ve Cafer 
ağa ve Ayasolyayı kebir vakıflarından haritası mucibince (A) 
29636,00 (M.2.J 17016, 25, dönüm 18, evlek 2,36 maa tevsi senedi 
binde üç kuruş icarı, sağ tarafı Sulukule caddesi sol tarafı Hase
ne hanım ve Hristo oğlu İstrati bostanları arkası yenibahçe de
resi cebhesi Bostan sokağı ile mahdut ve Türkiye Cumhuriyeti 
teb'asından Anastas Oğlu Petraki'ye ait bostan olup dairemizce 
ehli vukuf marifetile mahallinde yaptırılan vaz'iyet ve takdiri kıy 
met raporuna nazaran mezkfır bostan E;d:rnekapıda Sulukulede 
Çınarlı çeşme sokak köşesinde 5 No. tajlı Petraki bostanı narnile 
maruf bostan olup mezkür sokak cephesi üzerine iki katlı altı ahır 
üstünde bir sofa iki oda bir helayı havi bostan odasile ittisalinde 
üstü alafranga kiremitli ahşap bir sundurma mahalli ve yanında 
iki katlı üstünde tek odası bulu nan bahçivan odası vardır. Mez
kür bostanın sokak cepheleri Karnikin duvarilede diğer hudutlan 
dikenli tel ve çalı ve ağaç ile tahdit edilmi içinde ll<i dolablı bos
tan kuyusu ve muntazam şekil de kordon usulile tanzim edilmiş 
çok miktarda kayısı olmak üzere elma, erik, armut, kiraz, şeftali 
ve dut ağaçları mevcuttur. 

18 
13 

Bahattin Kundura İÇ. erenköy tlskü- 937 36.0 1.85 0.37 0.33 36/ 
1 

Arbaş tamiri dar 52 ;'ti 
94 Sal:lhattin Tenekeci Bos. VükelA 18 > 54.0 10.93 2.19 1.97 29 ~ 
Kadıköy Maliye Şubesi mükelleflerinden yukanda adı, işi ve ticaret.gah adresi yazılı phıslar terki ticaretle c. ; 

adreslerini bildirmemiş ve tebellllğa sa:ahiyetli bir kimse göstermem i ş ve yapılan araştırmada da bulunamarl11
• "# 

duklarından hizalannda gösterilen yıllara ait kazanç. buhran ve zamlan havi ihbarnamelerin bi.u.at kendiler 
tebliği mümkün o ·ı amJ§lır. 22<>'~ 

Keyfiyet 3602 !\o. ıu kanunun 10 ve 11 inci maddelerine tevfikan teblilt ye ine ıı:eçmek üzere ilAn olunur. <_::....--

Adalar Malmüdürlüğünden: ., 
-'"' ... Larnarrı• ~, 

Adı Soyadı 

Şükrü Soydam 

İııi Adresi Senesi Tard No. Kazanç ve.,.- uw ,, 
H 70------13/19 

Sadullah. Tekin 
Zaven Keresteciyan 
Cerda Abel 

Totoğrafçı 

> 
Nişan mahalli 

Mürebbiye 

H. ada ismet İn 
önü No, 2 

939 123 

> , 940 123 22 ~o 

B. Ada Rıhtım No. 18 938 19 11 39 
B. Ada Kadıyoran 838 63 10 84 

No. 15/1 ;31 
Hasan Karakoyuıı Ev müstahdemi Burgazda ada. 938 93 3 DO 1 S 
Mustafa Le!o Manav Burgaz Çarşı No. 30 940 32 1 83 9/ ıf' Cebhedeki müşlemi13tın ön ünde 4 asma vardır. Meyva fidan. 

ları demir köşebent koyuklar arasında tel ile bağlanmıştır. Ve i
çinde biri beton üç kargı bronz vardır. Sulukule caddesi tarafın-

Yukarıda ad ve soyadları yazılı mükkellefler işlerini terketmiş ve ~kametg~b~ı bildirm~Jş oJduklann~·;~o~ 
Uğ: olunamıyan ihbarnameleri 3692 sayılı kanunun 10 uncu maddesıne tevfıkan illnen teblil olunur. ~ 

dan 100 kiltüklü bağı vardır. Arka tarafdaki bostan kuyusunun üs- Tasfiye Halinde 
de demir bir su deposu mevcud olup sulaıma künk boru tesisatı BALYA _ KARAYDIN 
kısmen mevcuttur. Halen metruk ve bakımsız bir halde olan bos- MADENLERİ 
tanın tamamına (4500) lira kıymet takdir olunan. 

Türk Anonim Şirketi 
1 - lşbu gayri menkulün arttırma şartnamesi 1/4/941 tarihinden i-
tibaren 40/4918 No. ile İstanbul Beşinci İcra Daires'.nin muayyen FEVKALADE heyeti Umumiye 
numarasında herkesin görebilmesi için açıktır. İliında yazılı olan.. toplantısına DAVET 
!ardan fazla malumat almak isteyenler işbu şartnameye ve 4.0/ 18 Mart 1941 tarihinde FEVKA-
4918 dosye No. sile memuriyeti m:ze müracaat etmelidir. • ~ j LtUJE surette toplanacak heyeti U-

2 - Arttırmaya iştirak için yukarıda yazılı kıymetin %7,5 nis-
mumiye ictimaı için yatırılan hisse 

betinde pey akçası veya milli bir bankanın tem:Uat mektubunu senetleri Ticaret Kanununun 366 ve 
tevdi edecektir. (Madde 124) 

şirket nizamnamesinin 27 nci mad-
3- İpotek sahibi alacakWarla diğer alakalılann ve irtifak hakla- delerindeki nisbeti dolduramamış 

rı sahiplerinin gayri menkul üze rinde ki haklarını hususile faiz ve olduğundan, Tasfiye Halinde BAL-
masrafa dair olan iddialarını işbu ild.n tarihinden itibaren 15 gün YA _ KARAYDIN MADENLERİ 
içinde evrakı müsbitelerile birlikte memuriyetimize bildirmele- Türk Anonim Şirketinin hissedar-
ri icab eder. Aksi halde haklan tapu sicilli ile sabit olmadıkça sa- 'ıan, ilk toplantı mevzuunu teşldl 
t'I§ bedelinin paylaşmasından hariç kalırlar. !eyleyen aş~ğıdaki hususatı görüş- / 

4. - Gösterilen günde arttırmaya iştirak edenler arttırma şart- mek üzere 17 Nisan 1941 tarihli Per: 
namesini okumuş ve liızumlu m aliımatı almış ve bunları tamamen 1 şembe günü saat 10 da Şirketin Ga-
kabul etmiş ad ve itibar olunur'ar. · ıatada, Eski şarap iskelesi sokağın-

5 - Gayri menkul 25/4/941 tarihinde Cuma günü saat 14 den 16 da Ka'.n Muradiye hanının beşinci 
ya kadar İstanbul Beşinci İcra Memurluğunda üç def'a bağırı.l.. katındaki merkezinde ikinci defa 
dıkda:ı sonra en çok arttırana ihale edilir. Şu kadar ki, arttırma olarak FEVKALADE heyeti umu-
bedeli gayri menkul için tahmin edilmiş olan kıymetin en az %75 ıniye toplantısına davet olunurlar. 
ni bulmak ve satış isteyenin al:ıcağına ruçhanı olan d:ğer alacaklı- 1 - 24 Nisan 1940 tarihli Bilan. 
lar o gayrimenkul ile temin edilmiş ise bu suretle rüchanı olan ala- çonun tasdi.ki, 
cakların mecmuundan fazla olmak ve bundan başka paraya çevirme 2 _ İdare meclisinin tebriyesi, 
ve paylaştırma masraflarını tecavüz etmek şarttır. Şayet böyle 

3 - 25 Nisan 1940 tarihli tasfiye
bir bedel teklif edilmezse en çok arttıranın taahhüdü baki kalmak 

ye giriş bilançosunun tasdiki, 
üzere arttmna 10 gün daha temdit edilerek 5/5/941 tarihine tesa- 4 _Kontrolörler ve ücretlerinin 1 
dülen Pazartesi günü saat 14 den 16 ya kadar İstanbul Beşinci İc-
ra memurluğuna arttırma bedelı satış isteyenin alacağına ruçha- tayini. 

Ticaret Kanununun ve flrket ni-
nı olan alacaklılann mecmuundan fazla olmak ve bundan başka 1 
paraya çevirme ve paylaştırma masraflarını tecavüz etmek şarti.. z.aınnamesinin olbaptaki maddeleri 

ne göre l:u ikinci toplantı için ya
le en çok arttırana ihale ed:lir. Böyle fazla bir bedelle alıcı çık· 

tırılan hisse senetlerinin miktarı ne 
mazsa ihale yapılmaz ve satış talebı düşer. 

olursa olsun bu ikinci toplantıda it-
6 - Gayri menkul kendisine ihale olunan kimse derhal veya ve tihaz edilecek mukarrerat muteber 

rilen mühlet içinde parayı vermezse ihale kararı fesh olunarak olacaktır. 
kend 'sinden evvel en yüksek tekl'fte bulunan kim ise arz etmiş 
olduğu bedelle alrnağa razı olursa ona, razı olmaz veya bulunmaz- Bu toplantıda asaleten veya ve-
sa hemen 7 gün mtiddetle arttırmaya çıkarılıp en ç.:ık arttırana i- kfıleten hazır bulunmak isteyen his 
bale edilir. İki ihale arasındaki fark ve geçen gıinlcr içın %5 den sedarlar Ticaret Kanununun 371 
hesap olunacak faiz ve diğer zararlar ayrıca hükme hacet kal.. nci maddesi mucibince hamili bu-
maksızın memuriyetimizce alıcı dan tahsil olunur. (Madde 133) lundukları hisse senetlerini toplan 

7 - Alıcı arttırma bedeli haricinde olarak yalnız tapu ferağ har- tıdan en az bir hafta evvel şirketin 
cını 20 senelik vakıf taviz bede l ıni ve ihale karar pullarını ver- Galatadaki merkezine yatırmalan 

'1. d • mcğe mecburdur. Müterakim vergiler, tenvirat ve tanzifat ve tella ' azı.ın ır. 

liye resm inden mütevellit beledıye rusumu ve müterakim vakıf j Hisse senetlerinin yatırıldığını 
karesi alıcıya ait olmayup arttırma bedelinden lPnzil olunur. İş-1 'mübeyvin Mali müessesat tarafın-
bu gayri menkul tamamı yukarıda gösterilen tarihde İstanbul \dan verılen vesikalar hisse senedi 
Beşinci İcra Memurluğu odasında i•bu ilan ve gösterilen arttırma gibi telakki ve kabul olunurlar. 
şartnamesi dairesinde satılacağı ilan olunur. (3808) 

·----------------------· 1ranlıul 21 Mart 1941 ' TASFİYE MEMURLARI 

-------• 1941 ikramiyeleri 

T. iş Bankası 
1941 Ki;~ük 

asarruf hesaplan 

ikramiye Planı 

1)1' 
1 adet 2000 Liralı& =200ü.- ' 
8 > 1000 > ::BOüO.- , 
2 > 750 > ==1500.- ' 
4 , aoo , =2000.- , 
a > 2so > ==2ooo.- , 

S5 > 100 > _35oo.- , 
80 > 60 > -.ooo.- , 
ıoo • 20 • ==eooo.-,\11" 
Keıideler: 4 Şubat, 2 M•Y'" 

1 
0 1•• 

tns, 3 ikindte:ırin tarlhıcrınd 
pılır. 
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