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Yugoslav mille
ti ve ordusu esa

etti tete • 
ıs yan 

Milletin iradesi üçlii palt. 
tı tanımadığına, bililtia 
nefret ve isyanla luıtrp • 

1 

ladığına göre, orduya i•· 
tinad eden yeni lıabiM • ' 
nin va;r;i/eai, bu pakt ile 
millete vurulmalı iateni • ' 
len esaret zincirini lnr • 
manın ,arelerini 
tırmak olaealıtır. 

Grllf. 

Yacn: AbiJin DAVER 
Jf:5) u harp, muhakkak, bir 1

1 19} sürprizler devridir. Bal· 
. kanlarda yeni bir sür· I 

11~1~ ile karşı karşıyay1z. Yugoslav· 
hda Svetkoviç .kabinesi, milletin' 
•rıusonu ve milli hakimiyeti hise 
sayarak Üdü Paktı ınzalarms• fa· " ~ ~, 

, 

-~t hu \'atana ihanet suçunu işle-
~ıp llelgrada döndüğü zaman, öyle 
~üt~iş bir galeyanla karşılaşmış· 
dit. J:.i yalnız kendisi ve arkadaşları 
• •gıl; Kral Naibi Prens Paul ve di. 

Yugoslavyanm idaresini eline alan Şövalye Kral '?'ütevetfa 
Aleksandr'ın oğlu ve genç Yugoslav Kralı Pıyer -----··--.... 

~er naipler de milletin şahlanan ÇÖR Ç 1 L DEDi Ki 
•klı gazabı karşısında duramıya· 

~ak topyekun yuvarlanıp gitmiş
•tdir, 

llalaskfır Kral lakahile anılan 
llıiiteveffa Kral Aleksandr'ın oğlu 
genç Kral ikinci Petro kanunen 

Yugoslav milleti 
kendi ruhunu 
tekrar bulmuştur 

re . ' §ıt olacağı Eylôl ayını bekleme· 
den, büyük babasile babasmınl 
k•ndisine miras bıraktıkları Yu· 
goslavya tahtına oturmuş ve 5 • 6 
•y sonra idaresini elipc alacağı 
tnillctinin başına şimdiden, Yugo•· ı 
lavyanın tali ve mukadderatı or
laya konulduğu bu tarihi ve vahim 
•nda geçmiştir. Bir generalin riya· 
set ettiği yeni bit ınillJ temerküz 
kabnesi ıe~ekkül etmiştir. 

Hürriyeti müdafaa 
edecek Yugoslavya 

İngiltere ve ı 
Amerikadan 
yar~ım görecek 1 

Anlaşılıyor ki ordu ile millet, 
Londrada heyecan 

lıir hükumet darbesi yaparak Mib· 
~erin bcndeganını devirmişler, Yu· [' 
ltoslavyanın namus ve istiklalini 
kurtuan kansız fakat ıerefli bir 
itıkılap yapmışlardır. Bugün artık 
•aziyete Yugoslav ordusu hakim· 
dir, Bu ordu, esarete boyun eğmi· 
~en ve yurdun knrtuluşıı, biiniye• 
lı ve namusu isin yüz binlerce kur
ban veren kahraman bir milletin 
~hranıan nrdusudur, 

Ankara Radyo 
gazetesine göre 

Yugoslavyanın 
üçlü pakttan 

• va zgeçmesı 
muhtemel 

Kabine azasının 
çoğu lngiltere 
taraftarı 

Naip Polün ne 
olduğu 

belli değil 
Yugoslavyada vuku bulan kabi • 

ne değişikliğini ve hadiseleri ajan.~ 
telgraflarında okuyacaksınız . .Aiı • 
kara Radyo gazetesi bu haber ve 
hadiselerden dün akşam saat yir -
mi)'e kadar gelmiş olanlarını hü -
!asa etmiş ve bu hususta ezcümle 
şunları söylemiştir: 

~İnıdi görüyoruz ki, YııgosJav 
~•Uet ve ordusunun Üçlü Pakt de
ın~en Mihver boyunduruğuna gir· 
~'Ye tahammi\I edemiyereğinl ve 
11=abında htikiimetc karşı ayakla· •- Yugoslav hükı'.ımetinin üçlü 
~~rak isyan ve ibtilil çıkarauimı pakta milletin \'e ordunun arzusu 
lrkaç gün evvel bize söyUyen Yu· İn iltere Başvekili Çörçil hilafına girdiği gelen haberlerd~n 

k<>sl g . esasen anlaşılıyordu. Memleketın 
avyalı dostlarırmzın hakkı var- ) B kil ıııış. Londra 27 (A.A. - aşv~ ' her tarafından hükfunete ve Kral 

F Çörçil muhaiazak~ fırkasının·--· u- naibi Prens Pol'a telgra!lar ya"ı -
ilvaki, geçen pazartesi günü yi· . 

6 

ne bu sütunda •Yugoslavyada mil- günkü toplantısında iroddetiıgı nu yor, Yugoslavyanın istiklal ve ta • 
let tukta Belgradda cereyan. ed.en son mamiyetini muhafaza lehinde nü • 

lı .ve ordu Mihvere iltihak:ı mu· t alı(, başlıklı yazımızda tanıdığı- hadiselerden de bahsetmış ır, mayişler yapılıyordu. Yugoslavya -
llıJı bazı Yugoslavlarla Yuııoslav- İngiliz başvekili Yugoslav ha

1
di· nm üçlü pailkta ilhtiha~ını imza için 

Ya• • ı b'J h 1 .· h kkmda şunları söylem ş - başvekil e arıcıye nazırı -
.;ı ıy ı en an ecnebilerin dii· se eu a · .. t.. k tr 

§İiııcelerinden bahsetıni§lik. tir: nı Vıyanaya go urccc ene 
l'. b .. t" emleke makinist bulmak kolay olmadı. 

ugoslav dostlarımızın ve bu ı Şu anda size ve · u un m. • Trenin hareket saati ve yeri gizli 
llıeınleketi iyi bilen ecnebilerin te verecek mühim haberl~run. var· tutuldu. Dönüşte de tren geç gel -
lııhnıinlcri ve düşünceleri tama- dır. Bu sabah Yugoslav mılletı ken di. Trenin avdet ettiği gece Yu • 
llıiyie tahakkuk etti. Dün biz, «ge- di ruhunu tekrar bulmuştur._.Be~ • li 

d m goslavyanın genç kralı iktidarı e • 
:~ ~.arp küçük Sırbistanı büyüt- gradda bir ihtilal o~m~ş ve eı:~et ne almağa kaı·ar vermiş olduğu 
UŞtu; hu harp büyük Yugoslav· zaladıkları mukave e. e :11. anlaşılmaktadır. Fakat bu o kadar 

l'~yı küçültmektedir, ne yazık!.

1 
lerin.in şeref ve hürr~y~tını satan iyi tertib edilmiştir ki Yugoslav • 

~lYe teessüf ve teessürlerimizi iz- nazırlar tevkif edilınışlır. . .. yaıun iktidar mevkilerinde tama -
"•r ederken Yugoslav milleti ve Bu vatanseverane hareketı mu-

f ela) 
(Devamı 3 üncü sayfada) 

(Devamı 3 üncü sayfada) (Devamı 3 üncii say a 

OLAN BELGRAT'rAN llİB GÖR'ONOS 

Belgratta 
Hükümet 
Darbesi! ' 
,- ...,,.. __ ""\ 
ı/ Kral Pi yer · 
1 idareyi eline 1 

aldı, milli ka- ı 
bine kuruldu i 

Ordu, donanma 

kralın emrinde 
Bütün Yugoslavya
da emsalsiz nüma
yişler yapılıyor 1 

.Kral Piyer'in 
beyannamesi 

ŞEMSETT.İN GÜNALTAYJN UÜNK'Ü R:om~BRANSJNDAN Bllt !NTIBA 

Ordumuz mükemmeldir . A F R 
1 

K A 
0 

A 

T. 
.. k d . b d b -b- lngilizler 
ur or usu ıca. ın. ~ a a-

1 
K e re n v e 

/arı ve dedelerı gıbı şeref 
./ve şanla döğüşecektiT !. Har r a r' 1 

işgal etti 
İstanbul 27 (A.A.) - Büyü:lı Mil· 1 fü, Yakıııda tarihfu Ç<>k arıkh bir trr.-

• let Meclisi Reis Vekili Şemsettin j•disine ••lıid ofa<aı-u. 
Giinaltay ikinci konferansını bu- Öyle hır •=•nıla ~ .. n·orw; ki dün Şimali Afrika da k u

man dayı Alman 
heyeti ele alıyor 

• .. ' . .. .. H mnkadde'i saydan prCDMJ)lcr bugiı.n hio 
gun saat 17.30 da Eınınonu alke- ınesotıcsindedir. Verilen •özlerin tenıi
vi konferans salonunda vermiştir. 'nııll:ırın ve hatti mwaıı..ı.,J•rin hi~ •• 

Çok geniş mikyasta bir kalabalı-; yıldıb bir devirde y:ışıyoro" 
ğın alaka ile dinlediği bu konie- 1 Bls m•m•Mteliınlzi harbe ı;ol<:lm.k Is· 
ransta Vali Lutfi Kırdar Örfi İda- · tenıiyoru<, fakat bir şartla: Bizim hür· Kahire, 27 (A.A.) - K:ren'in düş-

. , r:-yet ve istiklallmiı:f' rtaşet ~dilme:Udir. 
re Komutanı Alı Rıza Artunknl Buna riayeL edilme.,,., yakın p.rll bir mü.ş olduğu bu akşam resmen bil 
Parti müfettişi Reşat Mimanoğlu harp s.ııusı oıa;:a.J.tır. Bunan mtsulü as dırılmiştir. 
ve daha birçok zevat !ıazır bulun- la . bi• olmayaeatu:. Tarihin başnıd:uı I Kahire, 27 (A.A.) - Habeşistan 
nıustur. ı IM>rı blr('Ok m!Ue1.tere efendilik Y•ı>llU'5 ın Adisabebadan sonra ikinci mü· 

Ş~msetlin Günaltay sık sık al- olan Tü•k, dalnu dendi oıaraıı: bt..-a.k him şehri olan Harrar'ın zaptedildi· 
. ' tır. Twk ordusu lcahuıd:ı habal:ın ve . · · · . 

lo§larla kesilen konferansında ez- dedeleri •lbi ,erer ,. ,.,,1• düv~- ğı bu ak<am resmen bıldirılmı~tır. 
cümle şunları söylemiştir: tir. Ordunıuı mill:cmmcldlr. ~filli müc1"· Bcrlin 27 (A.A.) Hususi bir mu· 

Yeni Adliye Namı Tür~lye Cümlıuriye:tl cLı.lılli siyaset'~ dcledclıl h•Y<l'•nı du,almı '" milli Şc- babir bildiriyor: 
Bojo Markoviç nı muvartakiyetle t.e~bik ederken harici 1 tin tuafnch karr. cib> dimdik otıualım.~ :Mareşal Graziani'nin ıstifa'1 Af. 

Be ı; , 'l (A.A.) _ Bu :;abah slya.'Ol"lmde de «diinJad>. sulh, )ll'l'ıiıfa rikada tatbik edilen tfıbiyenin dr.,ı· 

saat 2,30 da Belgrntta kan dökiil· ::'::..:;;n;~:,.ın:, *-:.::;";; ;: :,~ = A "T: L A N TJ• K şcreği ve İtalyan • Alman yük ·eli 
meksizin askeri bir bükü.met dar- akdctmiştt, bunu b.irwk d~"1.ıuıı v~ a- I' kumanda heyetinin Alınan idaı f"'~I 
besi yapılnııştır. Kral Piyer idare. demi ıe. .. vüz JJ"'l<tlan 1a:ı.1,, .. ııw.ur. Mu ha r e be s ı· altında iıirlescceği .:emek oldugu 
niıı kontroliinii eline almış \le ha- llirl>lr. kimsenin ıooratında r~•li olma· söylenmektedir. 
vn kuvvetleri kumandanı General ra.o Türkiye tıcrk..ıe lvl reç;ınmtlı. Is· ___ _.,.. __ _ 

S
. . lek t' 'd tem.iştir. - ·--<>--
ımovıçi mem e ı ı areye me.. Biz bu &.'yaseü htr Dııl'll.aıı takip ettik 

mur etmiştir. Naip Prens Pol kaç· \'• ecJlyorıa. ÇÖRÇİL'E GÖRE Türk - Sov)ret 
deklarasyontı 

1DJştır. Mihverle Üçlii Paktı imza U..tlp sözüne denm ederek: 
eden sabık Başvekil Svetkoviç ile •ParU, dünra vazlydiııl veba vat.iyet s· k d 
diğer nazırlar tevkif edilmişlerdir. karşmım<la Tiiıok~nnln dunmımm ..... ır aç ay a 
Kral İkinci Piyerin beyanname<i· t&ııdoşl.IJ'a blldlnnd<le çolr. 16abel elmlıf· 
nin metni şudıır: ,- kazanılacak 
·-Sırplar, Hırvatlar ve Sloven· M ats uo k a 

Sovyetlerin ve Tür
k iyen in vaziyetini 

aydınlatmıştır Jer, milletimiz için pek nazik olan 
şu anda iktidarı elime bizzat almı· B 1 • d 
ya karar verdim. Bu kararın isa· e r 1 n e 
betini takdir eden nıılpler kendilik. 
!erinden derhal istifa etmiştir. Sa· 
dık ord11 ve donanma emrinıe a· 

Londra, 27 (A.A.) - İngiliz mu· 
hafazakar p:ırtisinin bir toplantı
sında söı ı,ö) liy eıı Başvekil Chlli'· 
chill bu nutkunda Yuao&Javya ha- Londrn 27 <A;A.J - Müstakil Fr.ın· 

. • . . .o sız aJansı bild1rıyor: 

(Devamı 3 üncü sayfada) 

Yugoslav or
dusunun 
kuvveti 
Seferberlikte 
32 tümen asker 
çıkarabilir 

Yugoslav ordu
su cengaverdir 

Ankara, 27 (Radyo Gazetesi) -
Yugoslav mille1i ve ordusu Yugos
lavyanın istiklal ve tamamlığına 
Almanyayı riayet ettirmiye azmet· 
miş görünüyodar. 1 

Yugoslavya tam seferberlikte 32 
fırka asker çıkarabilecek ka:biliyet 
ve kudrettedir. Balkanlann en iyi 
teçhiz edilmiş ordularından birine 
.nalik.tir. Ayni zamanda bu ordu 
cengaverliği ile meşhu.rdur. Büyük 
.arpte memleketi için büyiik fe

dakarlıklar göstermiştir, Bugün si
lah altnda 800 bin askeı bulundur-

ktadr. Bu kuvvetlerin oldukça 
mühim bir kısmı cenubi Yugoslav· 
1ada Manastır ve U;kup mıntaka
larında bulunduğu anlaşılmakta
dır. Yugcıslav ordusunun memk· 
ketini müdafaa etmesi icap ederse 

!evvela Yunanlılarla işbirliği yapa· 

!
' rak Arnavutluk işinl tasfiye e1 
mesi lıir :wırurettir. 

Almanlar Japon 
hariciye nazırını 
hararetle karşıladı 

dısclcmıaen bahscttikkn ~onra, Türk • Sovyet deklfu'asyonunun oil _ 
Atlan tik muharebesini de bahis ı ınuJU hakkında emin sovyet kaynak _ 
mevzuu yapmış ve bu muharebe- !arından aşağıdaki malümat alınmıştır: 
nin birkaç ayda kazanılacağı iti- Bu dekl_~syon: • 
mad . ild ' - . t. l - Ttirkıyeye kar~ı doğrudan do~-

ını O. lı. m~ 1~· . ruya bir taarruza yani topraklarına 
Churclııll demıştır ki: dU0maıun ııirmesine. 

k d 
.. Gıda matldelerimiz, mühimmat ı - Türkiyeyi kendini müdafaa için Mat s u o a u n ve her neviden Amerikan yardı- hareket• ııecm•il• m••bur edece!< doğ-

mmın gittikçe artan miktarlarda rudnn doğruya bir tehdit hallerine ~a-

Ri bbentropJa sa 1 biz~ varabilmesi için, hu muhare- m~:·Türkiye Hariciye Vekili Saraç • 
h<-nııı ka<anılması l~ımdır. Bu Oğlunun bahsettiği •hayaU menfaat sa 

a tlerce görüştü ·-· (De:•amı 3.:nc~ :a~f~~a~ 4 .... (Devamı 3 üııc~:a:I.a~~~ 

Mı\TSUOKA 

Berlin, '.!.'/ (A.A.) - Stefani ajan
sından: 

Japon hariciye nazırı Matsuoka, 
saat 18 de Berlln'e gelmiştir. Kendi 
sini istasyonda hariciye nazırı Von 
Rebbentrop ile FeldMar~al Von 
Keitel karŞ1lamışlardır. 

Jajon hariciye nazırı, Bellevue 
atosuna gitmiştir. Berlin'deki ika
eti esnasında orada misafir olacak 

t~r. 

Ha iciye nazırı Von Rıbbentrop, 
(Devanu 3 üncü sayfada) 

1 

1 

GÜNÜN TENKIDLERİ 

LAUBALİLİK 
Yazan: Selami İzzet Sedea 

Çok titiz, çok müşkülpesent, 
her işle kılı kırka yaran, ağır 
başlı, \•aknr, vaıifcsever bir dos
twn vardır. Kll'k yıllık dostum. 
clnr, daha bir gün bana esen• 
diye hıtap etmemiştir. En fazla 
sekindij:i şey llıubaliliktir; .... 
laubalilik eder, ne de li\ubalili· 
ğe tahammül eder. 

- Pazartesi günü dedi, saat 
bire beş kala Taksimden 157 nu· 
maralı Şişli • Tünel arabasına 
biııdinı. Biz hısanlar anlaşılmaz 
ıııahlilklonz; imka1mzlık karşı· 
sında şikayet etmekten zevk du· 
yu~·oruz galiba. Bindiğim traın· 
vıı)·dn sekiz yer boştu, halbuki 
&ekiz kişi ayakta duruyordu, bu 
sekiz kişinin alim kadmdı. Yer. 
ler dolu olduğu zaman ayakta 
kalmaktan. kendilerine erkekle
rin yer veunediklerinden şika· 
yet ederler, sonra boş :vue otur-

. oıazlıu:... Her ne ise, tram\•a! 

Galatasaray durağında durdu; 
yolcu indirdi, yolcu bind'rdi; 
tam kalkmıştı ki, bir Lram\a) 

memuru vatnınna scslendı. \'.at· 
mıın hemen arabayı baj:iaJı. 
Memur vatmana bir francala, 
peynir ve zeytin sarılı iki paket 
uzatu: •Baki Beyin!• dedi. Vat· 
man francala ile paketleri firen 
çarkıwn önüııe yerleştirdi, ara· 
bay1 çözdü, yola koyulduk yine ... 
Bu liulıalllik ı;inirlerinıe dokun. 
du. Vatwanın önünde duraıı 

hancıda ile ~i)·ccck pakcıl~ri 
gözlerimde btiyüdükçe büyüdti. 
Kim ne derse desin böyle haller 
iş disi11linine Y"'kışnııyor ... Liıu· 
balilik, bele iş sırasında, \'azi!e 
ha ıııda liıubalilik bir küçük si· 
nektir, fakat mide bulandırır ve 
bu kadarla da kalmaz. Sineğin 
doğurduğu haslalıklıır malum. 

Dostum başını •alladı: 
-- Hen otobüse binmiyorum 

dedi. hilelçi ve ~oförluin laubali 
halleriı.i atHrmcmek için hinn1İ· 
yorum. Brııiın ı:ihilcr pek ~ok. 

Fakat bu hal traııı~aylora da ~İ· 
raw ederse ne ~apacaaıı1 
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r vlevi ik Nedir? 1Kanemof/anı41 
1 C~İaıeddini Rfuni K~dlı-? il v.,:;:- Ko~esl 
L Yazan: ZiY A ŞAKIR 1 iş baıında 

Spor işlerimizde ihtiliilların de· 
- a 7 - vam c.ıip gittiği bir sırada kıymetli 

k ıhı d. Val:miz Dr. Liitfi Kırdar bu derdi Ertesi gün, henüz güneş doğma· yükselten, eller değil, a er 1• 

i . k ı al ız nes.terleıniş bulunuyor. ı!aP, (Uazreti Medana)nın ikamet. Bu ıganı oparan ar Y n 
gahının muhiti, mah~er haline gel· _ (Cenabı Mevlıina)nın azametini Nanemoll~ya Vali ve Belediye 

İhtikir suçu ile Ad- i Müna_kalat Ve-
1 iyeye verilenler kili lncedayı

nın bayanatı 
di. Bu muazzam kalabalığın mü- takdir eden - münevverler ve er- Reisimiz Dr. Lü([i Kırdarın bu ha. B I . . d 180 1• I k k" 
hiın bir kı.sınıııı ela hıri,tiyaular ve kekler değildi. Sadece onun büyiik rebotini sorduk. Üstad &'üterek: un arın ıçın e ıra 1 ma ıneye M .. k 1 A • ı . una a at ış erın-
.:\Juscviter teşkil etmekte idi. ismini işiten, onun yüzünü giirme- - Spor işlerinde dert arlık kö- mÜrakebe bÜrOSUndan 350 lira 

llıristiyanlar, ~imsiyah matem' den bile oııa iman eden kadınlar künden halledilecek demektir. Lüt- de bugÜn ve yarı-
elbiscleri giymişlerdi. Ve büyük ve çocuklar da luçkıra hıçkıra ağ- fi Kırdar tam İstanbul Valisi doğ- İS t İ Yen b İ f m Ü e S S e 5 e de V 8 r 
ayinlere mahsus ruhani elbiseleri· lıyarak feryat elmekt..lerdi. nısu .. her derde deva buluyor. de· Fiat Mürakabe Bürosu memur - nında 5 numarada Hayim Torak - n 1 n İ h tiyaçlanna 
ııi giymiş olan papazlarının etra· Bu büyük merasime, bütün Sel- di n ilave etti: ları bir kaç gündenberi yaptıkları ya~ dantela yumağını fahiş fiatla gÖre daha verimli 
lında birikmişlerdi. çuk pren;lerile devlet ricali ve bü- - Ona Lokman Hekim adını ve- sıkı kontrolle,· neticesinde bir çok satmaktan, T39cılarda Yağ iskele-

1\lmeviler de, ayni şekilde ha- kı'.ımet erkıinı, kiıınilen i~tirak et- rebiliri7- ıhtikar vak'aları tesbit etmişler - sinde Yorgi Civanopolu sabunla • neticeler alınma• 
hamlarının etrafında toplanmışlar- ınişlerdi, Selçuk Sultanı, son dere- dir. İhtikar maznunu olarak tesbit rına yüksek fiat talep etmekten, sına çalışılıyor 
dı .... Asıl garip olan cihet şurası- cede müteessirdi. Bu cenaze alayı- O edilenler içinde Fiat Mürakabe Beyazıdda Kovacılarda Re,·ani çe -
dır ki, bir taraltan (Ccııabı Mcv· na iştirak edememişti. Fn'<at ken- /ıtiklal Bürosuna fazla fiatla mal satmak lebi Tah;ı Yüzücii demirleri yük - Bir müddettenberi şehrimiz. 
laıoi)nın muhitinde okunan (Kur- di namına, (Hazreti iUevlıina)nın i.;teyen bir müessese de mevcud _ oek fialb satmaktan, Arpacılarda de bulunmakta olan Müııakal"~ 
anı Kerim) in halıhetli ahengi yük- tabutwıu takıp etmek üzere bir Ve Hürriyet dur. ıı numarada Hamdi Tan, yarı ya- Veb.ili Cevdet Kerim İncedayı 
selırken, hıristiyan ve l\1usevi le- heyet göndermişti. En mühim hadiseler halen Yu- İstanbulda te7kil edilen Müraka- rıya nol:ıudlu kahveyi 190 kuruşa dün Dcn;zyollan, Mıntaka Li-
şckküllcri arasıııda okunan İncil, Zadegan, v~ hıikümet erkanın- go.lavyada cereyan ediyor. Şöval· be Bürosuna bir yazı makinesi al. satarak ihlikiirdan, Ordu caddesi man Rei>hği ile Vekalete bağlı 
Tevrat, Zebur sadaları da birbiri· dan mürc!..kep kafllen;n adedi, mü- )'C Kral müteveHa Aleksandrın mak için Büro tarofı.ldan resmen 13 numarada Foto Saray Nikola ve diğer müesseselerde tetkikleri-
ne karışıyordu. Ve, (Dört kitab)ın him bir yeküna baliğ oluyordu. Ve' oğln genç Kral Petro idareyi eli- yapılan n'üracaata Kara köyde Bil- oğlu filmleri pahalı sattıklarından,. ne devam etmiştir. 
(Hak) oldu;;una en kuvvetli bir bunları, Ceıı.'ıbı :.Ievliina'nın asha- ne almıştır. Yeni kabine kurul- Jiır sobk 3 numarada Salaha ve Tünel caddesinde 82 numarada zi- \ Vekil dün kendisile görüşen 
delıl tecelli ediyordu. bı, yaranı, ınu:!ihLaıu, iışıkanı sa- muş bulunuyor. Nanemolla: mahdumları müessesesi 180 liralık raat aliitı satan Memduh pulluk 
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bir muharririmize şunları söy-
(Zalıirperest) olan bazı müslü- dıkanı, talebe ve ınüridanı takip _ Yugoslavyada istiklal ve hür- makineye 350 lira fiat talep etmiş- keskilerini 50 kuruşa satması la - lemiştir: 

manlar ve (ham sofu)lar, müslü- ediyordu. ~~psi de, başaçı~.~e. ya- riyet aşkı şahlanmış bulunuyor. tir. Bunun üzerine müessese hak - zımken 90 kuruşa salmak ve buna •- !\Jiinakalat Vekaletine ait 
man olmıyanlnrın bu hallerine ev- lınayal<IL Cumlesı de feı yauu fıgan dedi ,,. sözlerini söyle bitirdi: kında derhal zabıt tutularak adli- mukabil 50 kuruşa fatura kesmek.. l hizmetlerden bugün ve yannın 
nla hayret ettiler. Sonra: ederek ağlıyorl:.r.. yunıruklarile • .. . . . yeye teslim edilmiştir. ten, Taşcılarda Yağ iskelesinde Yor, ihtiyaçlannıı göre daha verimli 

H r M 1· •• sinelerini dövüycrlar büyük .. , - Yugoslavya hurrıyet ve ıstık· 1 ' neticeler elde etmek i~in alın-
- . "':re ı ev ana nııı .. cenaze 'd' t b t k _ d.. lımub. - lalini nasıl elde edebileceğini anla., Bundan başka adliyeye teslim e- gi Civanopulo fahiş fiat a mal sat- ı , 

meDr~sıırundl e, bu.nl~rıkin' ne ışı. v~r?I .. şı m a u u .alı~ a_:ın.ka!n, .cani dı· mıs ve açıkça vaziyet almıştır. Kral dilen diğer maznunlar ve suçları maktan, Eminönü Balıkpazarı cad- nıası icap eden tedbirler etra-
ıye on arın ıstıra ne manı o . rcr cenaze gı ' >uru cnıyor ar ı. sunlardır: desinde 12 numarada vag· cı Loka fında tetkiklerde bulunmakta-

. ' · • B J k d d b' Alek,andr'ın kahramanlık ruhu , . 
mak ıstedıler. un arın ar asın a a, ıtmez ve . • . 1 Malımudp:ı'a caddesinde 91 nu. kaymag·ı 180 kuruşa satması lazım- yım. lst:ınbulcla birkaç gün ela-

.. .. ı··k · k r·ı I · d Yugoslavyada bakım olmuştur. ' · ld' Fakat papazlar, yüksek ve mu- u enmez msan a ı e erı ''ar L :narada Horozlu mağazada İsak gelirken 260 kuruşa sattığından, ha kalmaklığım nıuhteme ır, 
nen·er zümreye mensup olan hı- (Daha \'ar) M. K. Tilos 45 kuruşa satılması Jazım ge- Kapalıçarşıda füi numarada Oh•n- , Vekatcte bağlı ınüesseselerde-
ristiyanlar, derhal ortaya atıldı· \en pijamalıkları 85 kuruşa satmak- nes floş ipliklerini yüksek fıatla 
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ki umumi hizmetler inli>tamlı 

lar: l ""'AUKElll'.ELERDE ve POLiSTE ' "'\J tan, M•hmusoasarla Corapçı ha - salmaktan suçludurlar. bir surette cereyan etmektedir. 
- Siz, yanlış düşünüyorsunuz... iYi n ıır. 1 Bu faaliyet memnuniyet verici ı 

~:::ti<:!~ı~~~n:~ ~~:~~~ra::~:/ Sinemaların si Tramvaylarda ~ bir vaziyettedir.. J 
desi değildir. o, her dinin \'C her Muhtelif maddelerde ihtikar ya- - ı 
milletin ihtiramma layık olan gara -salonları ı ay 1 ık kartlar yeni bir hapis. 
mümtaz bir şahsiyettir ... Onun, o pan birçok esnaf Cezalaıldırıldı 
kadar müstesna bir şahsiyeti var· h yonU 
dır ki, o tıpkı aziz otan (ekmek> • Asıl salon dan iyice 4 nisandan itibaren ane pa V 
:~:~i~irH~~~~:~:n:;~~~at;ıa~: Bir demir taciri ile bir kundura levazım- ayrılmış bulunacak tatbik edilecek cezalı 160 
hasretmek günahtır. cısının da muhakemelerine b l d l Belediye, sinemaların seans ara- Tramvaylarda .aylık karl·la"ın Ağır 

Diye, feryada başladılar. aş an ı .!aranda mı.:hakkak surette havalan- ,tatbik olunmasına Nisanın 4 üncii mahhfım ÜskÜ• 
Papazların \'e münevver hıristi- Galatada, Dimitri caddesinde bul etmemiş, muhakeme şahid!erin d.ırılmasını alakadarlara bildirmiş- ı Perşembe gününde~ itibare.n baş: 

ı•anların bu sözleri, çok büyük bir kundura levazımı satan ve Beya - tcelbi için başka bir güne bırakıl - tır. Ba~ı sınemalar seans araların- f lanılacaktır. B_u yenı .tarıf; ıle sıvı! dara nakledilecek 
hakikatti., llaireti Mevlana, ilim, zıdda oturan Ali Arar kilosu 120 lmıştır. da kor,dorlar3 olan kapılarını aç. yolcular 1 ıncı mcvkıde 612 kuruş, . _. . . 

k t 1 ! . ı b' l makta iakat ou defa da buralarda 2 nci mevkide 525 kuruşa ve lale - Adlıye Vekaletı Hapıshaneler U-
irfan ve irşat nürunun bir zerre- uruşa sa ı ması azım ge en ır ne öı·· d • k M 'd" · · s k'b G .. 

· k d · · · · 160 k t ' u ogan çocu morga içilen si.,.araların dumanları salo - beler de 1 inci mevkide 480 2 nci ,mum u ur muavını a ı uran sini bile imanlardan esirgememiş- \'ı un ura çıvısını uruş an ° • . . 1 k İ 
ti. Ve bu iliılıi nüru bil bol muhi- satmış cürmümeşhud halinde ya- kaldırıldı na dolmaktadır. Bu suretle salonun .mevkide 240 kuruşa 1 ay müddetle , geçenlerdeüşehrımıze ge ere ~ -
· · • ' · · · · h · d h k k' l t ır+ d' i h t d b'I ki d. tanbul ve skudar hapıshanelerın. tıne ısar ederken oradaki insanlar- kalanarak adlıyeye teslim edılmış- Alemdarda, Cankurtaran soka - avasını a a ço ır e rr.e .. ,e ır. seya a e e ı ece er ır. 1 .. 

· · · · ·' · Bu SC'benlc belediye tekmil si ... ' Knrtlar fotog~rafh ve yalnız ha-ıde tetkıl-..lcrdc buıun.muşt..u. dan hıçbırınııı dın, mezhep ve mil- lır. ğmda oturan Fatma adında bir ka- - ' . S k'b G.. A k d.. k 
liyetlerini geçmemişti. 1 .· _ . dm, dün 9 aylık çocuğunu ölü ola- nema salonlarında; havalarını e - mılıne mahsus olacaktır. Satı~ işi. a ı :uran n ara_ya onere 

0 · ·r b' f . k • 1 Bundan başka, Be~ıkta~ta bır 0• k d • .. dd . · ıilc saslı bir sekilde değistirecek terti- ne 1 Nisan Salı giinü başlanılacak- ,hazırladıgı raporu Adlıye Vek~le-
.. un munı_ı, ır eyız aynagıldun deposu işleten Adile adında ıra , og~rmu~, .~u eıumu~ıı bat yaptırılmasını v~ csigara sa_ tır ·

1
tine vermiştir. Sakib Güranın tet-

ıdı,., l~alblerınde (aşk) duygusu 0 • ı bir kadın kilosu 2 kuruşa satılma- '·ak ayı şuphelı gorerek tahkıkata 1 · . 1 · kikleri sonunda şehrimiz hapisha-
laıılar, onun huzurunda (şevk) bu- • ,başlamıştır. lon arı.nın ıse ayrı yer erde bu • 1 . . . 
1 İ _ . sı lazım gelen odunu 100 paradan 1 Çoc ~ . . lunmasını alakadarlara tebliğ et _ Asansörlerin yüzde 60 1 usule nelerının tamamıle ıslah edılmesi 
urlardı. nsanlıgın ırfan ve ke- satarak Beyo~lu asliye ceza mah - ugun cesedı adlıye doktoru . . • . ı için düşünülen tedbirlerin ftrsat 
· ı ı b · k d b · 0 E • K t f d mıştır. uygun degıl j ına ıııer e esı arşısın 8 • eşerı- kemesi tarafından, Mısırçarşısında m er aran ara ın an muayene . . . bulundukça tatbiki kararlaşmıştır. 

yeli birbirinden ayıran zahiri duy- baharat tacırlerinden Cemal ve Sıd ,olunmuş, morga kaldırılmıştır. ~hrımı>dekı. han, aparlımn,n ve Iİlk olarak İstanbul hapishanesinde-
guları kaıııilen unuturlardı d y k d d 1 S k k • .. Dün v:ayette bir toplanb muesseselerdekı tekmıl asan,orle - . . . . .. .. 

' · kı adın a ı ı ar eş e ara arında o a ta çocuga tecavuz eden yapıldı . k , b' k'ld k kı ızdıhaıııı azaltmak içın Uskudar 
Herhangi bir sebeple yeis ve fü. zincirleme usulile baharat ihti - b k 1 bk" ld rın sı ı ve umumı ır şe ı c on- !hapishanesine 160 kişilik bir pa\'· 

türa kapılanlar, maddi ve manevi k' d d 1 ı· .k. . aa ı a ı ma um o u K'"> kaymakamları dün iındar- trollerine başlanmıstır. Yapılan ilk ·ı· . k l l l ,. 
1 1 d h 1 

·arın an o ayı as ıye ı ıncı ce - . '"'~· ... · 'k t l1 d .. 1 . .. d ıron ı ..ıvcsı arar aşırı mış ve us. 
ıztıraplara duçar o an ar, er a I hk . t f d 25 1. Kegork adında bır sabıkalı ge ma komutanı ve d'g·er alakadar de 1 on ro er e asansor erın yuz e k''d .. dd . .1.•. t bl'ğ za ma ·emesı ara ın an er ıra ' .. · • 60 b h k' 1. t u ar mu eıurr.umı ıgıne e ı 
oıııııı huzuruna koşarlar.. ondan . .. çenlerde bir ak,am Kumkapı civa- ,·air müdiranının i-tirakile vila - ı u ıısusta ı la ıma nameye 1 t 
i~itecekleri bir tek hikmet cümle- p~ra cezasına ve bırer hafta da ~uk ırandaki meyhanelerde kafayı bir yette vali muavini ~hmed Kınıg" ın gayrimuvafık bulunmuştur. Bun -

0 ~nımd.uş ur· h 
1 

.. 
1

.. hh• 
sıle, oğrendıklerı ha) al fel.efcsıle . . . haylı tutsuledıktcn sonra yolda A- reısl'i\ınde toplanmışlardır ar an te ı e ı goru.cn er emen .t. h . 1 k 1 
. .. . . . _ . kanlarının kapatılmasına mahkum . .. .. . . . il d hl'k 1. . .... 1 h "<> l'rn ve er uru sı ı şera -

.. .h . ' edılmışlerdır. ' ·b • .. h .. 1 . f ı ı aız o aca o an pamyonun ya-
meınııun ve ımıslcrı hır hale gele. na.,tas adında bir çocug·a tesadüf et Bu toplantıda pasif müdafaa iş - mu ur enmış ır. k d · . b ı k İ _ 

· · · dd · · M 'd' k.. .. h . ın a ın as.na J.<.anaca ve s 
rek kalblerının yaralarına bir Istikilll ca esinde tüt ıncü Iran- miş, kendisine musallat olarak te- teri etrafında görü~ülrr.üştür. ecı ıye oyu spor sa asının t b ld 160 ii 1 hk• 

h .... 1d··· . 1 R d s·r k t "h 1• l b l d an u an a,ır ceza ı ma um 
mer em suru uı:iınü duyarlardı. ı . ıza a, na ı on;nrr.~ .:crn e - cavüzde bulunmak istemiştir. A - Dünk" ih t p an arı azır an ı burava nakledil~cPktir. 

(Cenabı !\Iovliiniı)ıım ashap ve lerı esnasında cep knerı uzerınde nastas karşı koymuş, bunun üze • u raca ımız cMecidiye köyü• nde belediyece · 
.rarimı, derhal o (hanı sofu)larla, ihtikar yapmak suçuPd~n 25 lira rine sarhoş mütecaviz bıçağını çe- Dün muhtelif memleketlere 600 yapılması kararlastırılan yeni ve 
(hakikat ehli) olan münevver Jıı- pac~ _cezasına mahküm edilmiştir. 1 kcrek çocuğun üzerine saldırmıştır. bin Uralık ihracat muamelesi ~ay- büyük spor sahasının planları ha • 
ristiyanlar ara'1na girdiler .. büyiik Dıger taraftan dc?nır uzerınde ih Anastas korkmuş ve Kegork bu dcdılmışlır. Bu meyanda Amerıka- zırlanmışlır. Ayrıca Mecidiye kö -
(Mnlliniı)nın huzurunda, insanlı· likar suçundan yakalanarak asliye suretle maksadına muvaffak ola _ ya külliyetli miktarda av derisi, yünün ortasından geçen dere de 
l!"ın faziletini rahnedar edecek lıit ikinci ceza mahkemesi tarafınd1n cak iken etraftan görenler tarafın- İsviçreye, Slovak~aya barsak, Ro- temizlenecek ve güzel bir köprü 
bir münakaşanın olanııyacağını tevkif edilen Galatada demir tica- dan yakalanmıştır. Ancak Kegork manya ve Yunanıst.ana ~alı~, Yu- yapılacaktır. 
kal'i bir lisan ile (zahirperest)le- reti yapan Baki Tezcan'ın muha _ bu kadar rezaletle de kalmamış ve goslavyaya kepek gonderılmıştır. ı Bir çocuk mangala dü§tÜ 
re bildirerek bir mücadeleye mey- kemesine de dün asliye ikinci ceza ! karakola götürülürken polislere de İnkılap müzeıinde bir sergi Beyoğlunda, Kumbaracı yoku -
daıı vermediler. mahkemesinde başlanmıştır. 'hakareUe bulunmuştur. açılıyor !şunda 4 numarada oturan Cansan 

(Hazreti Mevllln!i)n•u muhterem Bak· Tezcan Bel~diye Me 1 k- Bunun üzerine asliye yedinci ce- Bugün saat 12 den itibaren Be. •adında bir çocuk, dün evde kimse 
naşını ihtiva eden tabut yükseldi- ı zar ı 'a mahkemesine verilen sabıkalı - yazıddaki İnkilap müzesi salonla - bulunmadığı bir sırada mangalın 
ği zaman, kasırgayı andıran bir lar Müdüriyetine 23 !<uruştan sat - n•n muhakemesi dün bitirilmiş, su. rında halka bir sergi açılacaktır. üzerine düşmüş, muhtelif yerle -
ahü figan dalgası da, Konya sema- ması l:l.zım gelen kö;eb<'nd demir- çu sabit görülerek 1 ay 9 gün hap- Bu sergide; İstanbul belediyesinin rinden ağır ve tehlikeli surette ya
larında aksetti. Muhteşem pfışide- terini 40 kuruştan satmaktan suç- jsc, 35 lira da ağır para cezasına 5on yıllar zarfındaki faaliyetleri ve narak Şişli çocuk hastanesine kal-
lcre sarılmış olan bu narin tabutu ludur. Maznun ihtiki'ır iddia'1nı ka mahkum edilmiştir. neşriyatı teşhir olunacaktır. dırıl.mıslır. 
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ÇOBAN YILDIZI 
Y<l%a11: Mahmut YESARi 

: ·nsafsız bir fırtına oluyordu. Onu, soranlaı· oluyordu. Lakin Sadiye; 
'.., 'J\emezdi? Fakat Sadıyeyi bu ar"dan scıauk bir hava estiğinin far 
• is!enme•nin tarzı, şekli korkutu. kında idi. 

vı'rdu. Artık o eski harareti iade imkanı 
Düsündü, onu, anca aşk kurta- da kalmamıştı. Yalnız, Nigiırın et

rabi\irdi. hi veva kna bu mucize-

bir gümrük işinde çevirdiği dolap
tan, kah bir tütün ve zahire alım 
salımında şeriklerine, hatta fakir 
ayak delliillarına oynadığı oyun -
1ardan, her yaptığı dalaverevi bir 
eckiı eseri addederek iftiharla hah-rafında, yeni, sıcak bir daire çev -

Fakir, muhtaç görünmek. istemi-ı\aktan_ kul.•~a. an. cak gizlı gizli söy. Yi beklemekten ba<ka çare yoktu. rilııc<'ğe ba~ladığını. zahiren ken _ seden. paranın namusuna hürmet 
vordu. O zaman kendısıne karşı ı<'~<'b .. en b r k:ıd n.n kız:ııı kim a- • _ 11 _ disinc gösterilen hürmetin, alaka- eden bir insan kusuru idi. 
ci;st ·rılca muamelenin derhal de - lııdı.? lhtıyar, yaslı bir adama ver-1 . . . . . nın hedefi Nigar olduğunu hissedi- Vacid paşa! ... Bir ihtiyar Mısır. 

Motörün rampa lastiğini 
çalmıı 

İhsan adında bir sabıkalı, dün 
Sirkeci rıhtımına giderek mal bo • 
şaltan bir motöre yanaşmış ve fır
sattan istifade ederek motörün 
rampa ltıstiğini çalmıştır. 

İhsan biraz sonra bu lastiği 6 li
raya birisine satarken yakalanmış, 
adliyeye verilerek tevkif olunmuş
tur. 

Küçük Haberler 

• Almanya ihraç edılmek üzere 4-0 
bin liralık halı ihractna müsaade veril.. 
ıniştir. Bu mall<ırın Almanyadan karşı
lıkları geldiği müddetçe ihraç edile
cektir. 

• İthalat birliklerinin faaliyeti hak
kında bir broşürü,11 neşredileeeii 
yazmıştık. Bu broşilrun •ureti tanzimi 
etrafında vekA!elle temas ederelt direk
tifler alacak olan heyet Anlı:araya git
miştir. 

Matsv.oka 
.. ~ vrupada 

Yazan: 
Prol. H. Sükrü Baban n apon H .. riciye Nazırı Matsıt· 

edJ Jka l\Ioskovayı ziyurel ede-
rek lUolotof 1' oldaş ve Si•: 

lin ile görüştükten sonra şioıd• 
Berline varmış bulunuyor. Alnı•• 
payitahtında dört gün ikamet e0"' 

ceği rivayet olunuyor. Oradan ~ 
üç giin kalmak üzere Uoıııaya gı· 
decektir. Avdetle :lloskovaya tek• 
rar uğraması mukarrerdir. . 

Bu seyahatin nıkuu zamanı itı• 
bari!e ve içinde yapıldığı şartla! 
nazarı itibara alınıısa çok mübiJJI 
olduğu uzun tafsilata ihtiyaç ol· 
maksızın kendıliğindcn tezahür C' 

der. 
Japonya allı ay en·el BerJiod• 

Üçüzlü Paktı imza etmekle baklk•1 

halde Vaşington da goı üıcn deın•~'. 
rasilerc yardım şe" k ve Jıe,·e,iol 
kırmak istemiş ve Çine Amerilı' 
ınuavenetiniu kc~ilmesini \'C ccııılP 
denizlerinde serbest !ıarcket i111h~· 

1 nının kedisine bahş.lıınrna-ını is
i tıhdal ctınişti. Bitler Japon koııı· 
nu Amerikayı olduğu yerde mılılr 
mak ve kınuldaıı,ıyacak hale sek· 
mak üzere kullanmış idi. Fakıı1 

.Mister Rmvelt daha o zaman Aoıe
rikanm diktatürferin hiçbir tehdi
dinden yılmıyacağını \e İngilt•~ 
ve Çine yardıma devam edeceği!ll 
tekrarlamıştı. Esaseu Amerika sei· 
si daha evvel iret ettiği birçok nll" 
luklarla ve belki de Londra ,.e ra· 
risteki sefirleri \'a>ılasile yaptığı 
vaatkrle demokratik devletltl 
zümresine karşı hiç olmazsa uıaııe• 
bağlanmış bulunuyordu. Binacor 
leyh artık ıııüstakLel siyasetini ı-· 
yin ve !~bitte tamamen eli boş v• 
serbest dcğilıli. :llaamaf;h bu vadi• 
de daha kal'i ve faal bir yol takiP 
edebilmek için yeı:i intihabatın ic· 
rasına intiLar icap ~d·, urt!:.ı. AJnt' 
rika tarihinde nıisli n~uıc~buk bit 
surette üçüncü defa Beyaz SaraY' 
dört senelik yeni misafir olarsk 
setilince R:ızvellin eda ,ı ve lis•ll1 

tamamen değişti ve yardımı şir 
detle iltizam ederek ınaltım ol•• 
kanunu meclislerden geçirdi. Ari~ 
•kira ve iare. kanununun tanısın•" 
le hüküm sllrdüğü bir devreye git• 
dik. İşte Japon Hariciye Nazırı bıl 
mühim dakikada Avrupaya kadal' 
seyahat ve zahmet ihtiyar etmetl 
münasip gördü. Bittabi Berlioİ~ 
daveti üzerine ... Bir Japon Haric~· 
ye Nazırının A\'rupa seyahati bl" 
zatihi mühiın bir hadisedir. Çünlıa 
İmparator lltikado'nun HariciY' 
Nazır veya Başvekilleri yarıın •· 
sırda bir kere memleket dışına çıll
mıya ya razı olurlar, ya olmazlat• 
Amerikanın durunın kat'ileştilı• 

len sonra Üçüzlü Paktın viizıı iııt' 
zası ile görüşülecek işler çoktııt• 
Japonyayı Uzak Şarkta tamaıoiyl• 
serbest kılmak ve Amerika mü...
cehesiude takviye eylemek içilo 
Sovyet Rusya ile mevcut ihtiliıflatl 
halletmek zaruridir. Moskova Çin• 
karşı hareketini değiştirmenı;ştlt• 
Çang-Kay-Çek'in milli hükünıetııı• 
Vaşington kadar Moskova da nıii· 
zahirdir. Bu pürüzün kaldırılması 
labüllür. Sovyet Rıısyadan cnıİ11 

olmadıkça Japonyanın, esasen iiÇ 
senelik boğuşma ile, yorgun bll• 
lunduğu için Birleşik Delvetler fi 

İngiltere menfaatlerine karşı hT 
rekele geçmesi zçrdur. Fllhaki~ 
cenup demlerinde Felemenk lfill• 
distanında &eniı menfaatler teoı~ 
etmek ister. Siyam ve Fransız ihll' 
lafında hakem rolü oynıyarak fi 
Fransayı anzi terkine mecbur e4r 
rek o havalide büyük bir oilfd' 
kazanmıştır. İngiliz menafıioi ııil' 
hassa Çinde hiçe uymakla san ır 
ka mensup efrat üzerinddu sııl~· 
sını takviye etmiıtir. Mukaddes bit 
mahlfık gibi tanınmıya alışılmış ; 
la.o Avrupalıları her türlü taıY 

11 ve tehditlere maruz kılmakla pe 
çok ve köhne an'aneleri yıkı1'1r 
tır. Fakat her ali Sovyet Rusy•oıll 
da iltihak edebileceği bir İngiJiı: .q,. ,,ı.-eccginı, _gülen_ yüzlerin huşunet-/ ır.ekle, ,·ıne Nigurı ~urtarrrıak ol - ı Nıgara, ancak. ~şk. ku:tarabılırdı. yordu. 1ı prensesin seyisliğinden zevcliği-

le çaUacagını bılıyordu. lmıyacaktı• Tabıat hukmunu ıcra JSadıye, bu mucızeyı aylarca bek - .1 . 1 • t f' t . 
d Sadiye; biraz dikkat, bir parça n~, P~:a ı e ıns~.n ıga . e~. ı e mış, 

Nigar; •Ben vaziyette bir kızın decek .. v: Nigar'. kurulacak ilk ök- ':?i: Faht ~e etrafından ve ne e ihtiyatla hareket ederse, Nigiirın gıydıııı esnp. soyledığı soz, aldığı 
Yeri. mektep deg·ildir, Annesinin seye kuçuk bır ısyan duymadan N.ıgardan 111° bır şey anlamak ka - it 1 k d h . ·• ti d 

hesabına bu vaziyetten istifade e _ avır ara a ar er şeyı ıgre . u. 
evıd:r demekte belki haklıydı! Ni- düşüverecekti. bıl ~!~uyordu. . . . debilirdi. Onu terketmiyen, eve sık ran bır aoam, elbette aokı da, aıle-

• Hamur işi yapan tatlıcı ve diğer 
esnafa un tevziatı için flat milrakabe ko 
misyonu dün yaptığı toplantıda bazı 
kararlar verzn.iitir. 

Amerika manzumesine karşı 11' 

yatsızca harekete geçemez. Moskr 
vayı Mihver dostların tavassut•; 
Japonyaya mülayim bir hale ifr•. 
etmek lazımdır. Uzak Şarkta in~· 
liz m~stemlekelerinde ,.e ~.atı.İl b~ 
zat Çınde paylaşılmıya musaıt çeıf 
sabalar vardır. Moskovanıo göıl r 
buralara çevrilmiye çalışılacaktı • 
Seyahatin ihtiyar edilmesi ve J\!~ 
kovaya uğranılması mütek~~ ~it 
ınükalemelerin çok yeis verıcı . 
mahiyet arzelmemiş olduğunu.:; 
bat eder. Mabuokanın en, on .. 

gar, henüz açılmağa başlıyan bu •Mademki b<'nden şüphe ediyor- Nıgarın eve gelme~~· .sadıyenın sık u~rayan misafirleri düşünüyor- yi de para ile alınıp satılır bir me-
n tomurcuğu, kendi içinin ate. !ar. O halde günahlarımızı payla • talunınınden .. f~zla muşkuliit çıkar. du. Bunlardan biri Nigarın halas _ t" zannederdi. 

i ile. vaktinden evvel açılıyordu. ~acağız anne!• Nigarın bu sözü, bir mış, onun, butun hesaplarını al • ıka'rı olabılı.rdı·. 
Dünyayı bir sofra ve insanları o 

O b!r ka:; gün içinde, !.iç farkında matem çanının son akisleri ~ibi ku- tüst etmis!i. Evvelce oldug·u gibi• 
S "b R · b t b ı 90franın bir kenarına oturarak mü ,1,.,,adan, bu '.ayala karışıverdi. !aklarında C'ınlıyordu. Ni2ar, de - serbest gezemiyordu. Bir yere da - aı a:mı ey; or a · oyu, n~ 

z f e h ı temadiyen yemek ve içmek için Srm bir iim'd. "fi 'ırı evlendirmek- mek ki hakikati bütün çıplaklığile vet edilecek olsa, düşünüyor, Ni - ayı .' ne şışman, ~z esm r çe :.e ı, 
Ze g t b d d G ka!kolunmuş kanaatile yaşayan 

• ' ninlP7 .. Mektepde ar- biliyordu. Yüzüne tükürür gibi iğ- ~5ra evde yalnız bırakma le istemi- .. n 1~ .anınmış ır a anı ı. . oz -
l ı klerını k s d •- f d Hayret bey; kadını, iştiha açan bir 

kadaşlık etmesine bı e razı olmı - rtne iğrene haykınnası Sadiyenin yordu. Fakat onun hu ihtiyatı, hak u ~.ar. a ın an, '."a es~n en 
k k t f d b d ı k sofra çiçe;;i veyahud hazmı teshil -an ailelerin hangisi onu, evlerine kalbine onulmaz bir yara açmıştı. larındıı pek zararlı olmustu. Sadi- 1 açma ıçın e ra ın a ır e 1 a -

t · eden leziz bir mevva teliıkki etli -•elin diye kabul ederlerdi? smi 6arliye, onu hali\ çocuk yerine ko- ye; dostlarından uzaklaşınca, eski rıyan bir kaplan gibi, fır fır dönen 
oo: ·~ defterlerine geçmi1j, namuslu vuyor, Nigiırı bir şey bilmivor zan- mevkiini kaybetmeğe başlıyordu. hilekar gözlü bir •salon şakisi• i - yordu. Ona: •Nigarı al!> denernez
•'lelerin sürünmemek icin etekle- rediyordu. Yine Sadiyeyi, resmi günlerde zL. di. O; herhalde izdivaç fikrile Ni • di. Bir tabak içinde yemiş verir 
rını toplıyarak gectikleri, namı ku- Niıı:ar, büyüdükçe kalp yaralıyan yaret edenler, nezaketen ara~·ıp .garın peşinde dolaimıyordu. Kah .(Daha var) 

• Belediye şehrimizdeki hususi •ana
toryomlarda tedavi edilecek olan ve
remli hastalar için. her yıl bU.lçes:ine 
oymakta olduğunu tahsisat miktarını bu 

ytl arttınnağa karar vermiştir. Bu mak
salla 2500 lıra fazla tahsisat konulmuş
tur. 

• Tramvaylarda tek bilet usulünun 
ihdası ve aktarma biletlerle kartların 
ihdas edilmekte bulunması mWıasebe
tile Tramvay idaresi biletçilere mahsus 
kurs açmıştır. 

• Vali ve be1edi.;re reıisl Lt.1tfj Kırctar 
dün sabah Üsküdar ve Kadıkoy havali. 
sine giderek yol inJ:ıatı calışmalann 
ıelkik et.mil tir. 

. . ""' günlük Siblrya kara seyabatını 
1
,. 

ze alması için herhalde bu 
~ --·ec1·ı.: 111,,.. raftan bazı ümitler o.... 'ıob.,ı.) 

.(Devamı 3 üııri YY 

r, 



ı · "' B I tt Matcnelt'in ı;efidlr. Slepaıı Radllch'in riJJ.~-~ Ankara h;ıberleri J e Qf8 8 ;'.~;:':~sonra bu partının reı.sıtuı• ..:· ·rn 
h il >J~, Q met hlolıodan Souvanovitctı, ikinci B&şve-D ah il iye Müsteşar- ·"' uıuavwı,~ıni d•rulıd• etmiş oıup rneş -

b~ur \ladintir SouvaııovJtch'ın og,udur. G . A 

İş ankası 1 milyon 
32 bin lira karetti 

r v kil H t. ı lıg'' ına Ali R 1 z a d b . Y"l!oslavya'nıo en yüı...ek aımaların· 1 azeteye gf: len şıka-
e er eye 1 a r e S 1 dan olup fevka!Me şOhretı bau:.bir hu· t k J •• ç e Vık tayin edildi Jı:uk §JjmJ ve .taıiJı.çidir. Mwrurileylı, U· .re • me tup arı 

d Un t O P ! an d 1 Ankaı·a, !!7. (İkdam. muh.· abir. ın· ı • ;~:ı taJJit 1 ,nei ,_, ı.«a) !um aka.demısı aumndan ve Unıvemta Dun hır ııazete , idıuehancsiH 
nıadc olciuı."'·1U !.emen bıİd.r.n:~, P~=;~~r;;:d:·ch h . . ıırelmiş olan bir fİkiıyet mektubu 

An.kara, ?7 (A.A.) - İera Vekil- len) T - D~ı~yeSVekalctt maıutt0- ve cmirlcr"mi tatbil:a ba~!amıştır. lenu deruhte e~nu,,~. ·Ra~~~~~~"t,: ıriizü~e ilişti: Bakınız, bu me.ktup
erı Heyeti, bugün ö .. ~,ekil Dok· .arı ~Lem y 1:1 arr..sUll V .' '!lı~ Bütün Sırrlorı, Hırvatları ve Slo- lıotlerindon biri olup mütevatra Palclıicb la şıkay~ edılen şey ne idi: 
or Refik Saydam'ı.ı riyasetinde ıe, Eınnıyet uı:n.~ın Mu~uru Alı venlcri lalıtıw etrafında birfe,rui· /uı bellibaı;lı me.al ark<ıclaşlarından ıdl. Muhterem bayun, 

l' --- --- • .. af talık top!anlısmı yapnu~ ''e ruz- Hıza Çevık Dalıılıye musLe~aı·lı- ye davet cdcrlm. Bu vahim ıa.:.an· :ı•diJ<•I parlL>i iora komı:esi azasından- Bizim kapı biti§ik bir ko~umuz 
IS&rruf hesapları SOn bir ydda ',rnmc1inde yazılı mesalli müzakere g.r.a, To:.:at Valisi İzzettin Emniyet larda dalıili nizamı ve hariri sulbü r. Bırçok oetalar mallye ve haricoyo var. Bu ko~unun evinde mutlak 

Jn1um ~/Iüciürlüğüne tayin cciıl- nezareuerınde bulunınu:ştur olmadığ · · ·· bir b k "I I" art1ı VO tetkik ctmi~tir. muhafaza ebnck :~in en emin va- Jean IJoudissn!igi.-ıtch, dahiliye llJl· •• ı IÇW gunll§m, hatli bazaa 
f.-. UÇU mi yon lr8 mi§tir. sıta l.ıudur. General Duşan Simo- >ırlıgını deruhde etmiş olup müstakil hergu.n ~v altında sovan kavrulur. 

8-ıı~kara, 27 (AA.) - Türkiye. Iş jettiğı n"'1cenen nissedarlarm ifti- s u r •. y· e d e Devlet iktisadi te- •İç[ ye:ıi bl.ıineyi tc,l;ile memur dcınokrot partismin ~elidir. Harbden Evlenmız ahşap olduğu için bu 
1 "ıııın h'- --~ l 1 l' k kd. . • • . en·eı Sırb • Hırv t k ı· kavmlan kok k 'l_·t,1,, '°""".ar ar a e ade ve har duyduklarını söyliyere ta ır- şekku"'ler kanunu cth:n. Allaha ve Yugo,lavyanın ıs· 1 • . . • 

0
• ısyonunun ıeı- ııovan usu, apı ve -..ae . .. .. .. ı erınden bırı idi. Uzun eoeneler üt - kapl 1 1 • 

<ığ;edo Umumı heyetleri bugün terini ifade eylemiştir. --<>-- lıkbalınc gu\·e:ıerek bulun vatan-
1
.-erra Svelozar Pirsitch • ,. • m e ama anmızın ara ıgından, açık 

il~;~ sonra banka idare meclisi İdare meclisi raporunda da teba· Nümayiş ve çarpı~- Ankara, 27 (İkdam mulıabırııı· daşfarı ve memleketim idare amir· mesai arkadaşlarından ;~~lkh ın samlınl pencerelerimizden hep bizim eve 
lllitiııde lned ~e~im! Say~an'ın re- rüz ettirıldiği veçhile 1940 yılında Jd d"n) _ Devlet i.ktı.>adi teı;ckkiil- !erini krala ve vatanına karşı olan Ce.noral Bogol joubilitc"h, htarblye ve dolar, evin için~ halli döşemeleri· 
l°tıııcta . \'e huklımet komıseri buzu Tür1ciye Iş Bankasındaki mevduat mafar O U !er kanunu Meclise sevkedilmiştir. vaillclerini ifaya davet ederim.• :::'.~~~y~ n.azırhklarına getirilmiştir. Mu mizi, perdelerimizi, çamaşırlarunı-
llt4 ı·ı baııJm umumi merkezinde hesaplar. J:>ir qj evveline nazaran Lorulr.ı, ~7 (.\.A.J ::- (B.te~=u·> ~S·~= Sermavesi memurların m•aşlann· YENf KABİNE ·. Y . •.kıncı orduya kumandanlık elj zı kokutur. Bunun için komsumuz. 

e to ] J 1 h berkre ~ u. •• ,,.... J .... nı!~ ve ınut.eak.ıben ordu müfettişi umu. dan 1 • 
~"d P anmtslardır. Hissedarlar 3,698.974,87 lira fazlalıkla 51,645,575 Y~ en a eore dan ke,ilccek olan yuzde b-"'erle Bcl;;rad ~7 (A.A.) -Avala aı·an· mı mnavını olııouştur. ev.• imde. &ovan kavnrmama· 
~ e u ve Lüboanda ltlUD~!'"lş.lrr yaptlmı-:;tır. L~ I ' ~Ues.ı mumi heyeti toplantısında ·50 liraya, tasarruf herapları da bir lleyroı, Şam. JlwnM w Hı;.Jept<l nuıoa· ılk terfı edecek memurlardan ilk sı bıldıriyQr; BoJo ~.larkoütch, adliye na••n olmuş- a_nnı z:ıca. rltık>e de bir türlü SÖ· 

~e esen~n 17 inci iş yılina dair /:-ıl evvelin~ nisbet 1,185,098.37 lira yL,.-oler polis v., ask.rlerle oa<J>IŞlllışlar- terfi rr.aaş farkı ve yeni alınanla· Yeni hükumet aşağıdaki şekılde tu~ Mıımaıleyh, demokrat partisinin en &ü".'üzü. dı~letemedik. Kışın haydi 
1l,llııtullı, ec3 lısi r. a.por. u_ilc mürak. ibler fazlalıkla 18,717,643.03 liraya .yük· dır. Beş li.şl o~ttir. rın ilk aylıkların:n vüzde ,·irmi be- teeşkkül elmıı;tir; i ~k •laml>rmdan. bı.<>dir. Uzun aene-tne ıse dıyelım, fakat önümüzde )"az 
'' l B ı .; J , • • ere enberı Belgrad Ünıversitesinde pro. ucak1ar d b · b 
'<r ~e ırıncıkanun blançosu, selmiştir. Bu suretle bankadakı tev· şindcn ve memurlardan kesilecek Ba.şvekıl: Org1meral Duşan Sı - ,r. orltil< etmiştir. ın 8 ız .. u soun kokusıı-
tiboıu 2arar hesabı okunarak tas- diat hesaplarının umumi yekunu Ankara radyo ceıalardan teşekkül edecek ve bu moviç. 1 . "'.-h• Trl!oumovitch. maarif nezare- na nasıl !~~a~ımul cdebıliri•? 13ıı· 
~n t llrnu~ıur. C.H. Partisinin tem 1940 yılı sonunda 70,363 218,53 li- gazetesı·ne g Ö re suretle bu müesseselerde çalışan Eırinci başvekil muavini; Dr. t:nı dcruhde etmiştir. Mumaileyh, mü· n~n men 1 ıçın muht.,rrm gazete. 
tL Op1ant . t' k d T . 1940 vı 'k 'I .k tevaffa PatC'h;tch'in aamimi mesai ar· nızle Belediyenin na.zarı dikkatini 
ı.,.ot S ıya ış ıra e en evfik rayı bulmustur. Mliesgesenın f 1 . . f d ) memurların tekaüt vaziyetleri te- a, o •• açe . kadaşlandn idi R d.k 1 . . lbet .. 

ll:tina •lay idare meclisi raporu vılı lüzum!~ görülen ·kanılıkları (Baş tara 1 11'.~1 
."": " 

1 
min olunacaktır. Bu te>;ekküller İkincı başvekil muaYinL Slobo· ınuavini olup b 3 

k' dar partısının rei.! ce nıenızt .saygılarımızla dıleriz. 
Qııı ı;:;elile söz alarak müessese safi kiir ayrıldıktan sonra 1, 032,385. ı mile saı:sıı_ıtısız bır degışıklık husu- meyanında, Sümer Bank, Ziraat dan Yuvanoviç. da. bulunmuştu:.rço • •!ar ııazırhklar . Nasıl görduniız ve bei;end:niz mi 

~t faaliyetinden \'e elde 10 liradır. le ~:lı~~t~İduğu üzere bugün Yu- bankası vesaire de vardır. çi:ariciye nazırı; Dr~ Monc:ilo Nin. 1,~:~g~t7~~:~1;;ca~~;,.:~ ~ö~~;i ?ıı"~~:; ::::ı.~:::~;; K~:::~:, ~:,rgt~a~~~ 

Ço •ı d d• k• - goslavyada ikinci Petroalünvaknil~ A J Dahilıye nazırı; Jan Budisalie • ~~~:~~,;• ~fatchck"in mosai a .. kııdoŞ. ~endsovan kavuruyor, kcn i•i de 
rçı e 1 1 Yugoslav milleti iktidar ve idar<>yi eline an ;a' t antik . K ~· . u an rahatsız oluvormı·•' 

d t 
müteveffa kral Aleksandr'm oglu- vıç. ı '"'Ye dahli ol~nlarıl.:ın ioui.ly chou Siz &öyley All. h ,"'. 

,., (lla t f Ve Ol USU esare e dur. Babası 934 senesınde "arsı"l - (Ba• tarafı l ın· ·ı· <•yfada) Marko Dakoviç de kabineye da· tey, ken~isi Matchok'in wk:ısu.dandır. d ·ı.o ı~ a a~"'n"~ lıu 
""'elo · § ara 1 1 inci sayfada) "' • • - hildir. Kendisine bir nezaret \'eri · Bagoı ıoub Yevtich, h>riciye nazırlı- a şı ..... yet dıyc gazeteye l "1•l•r 
lanı d c~ Ve cesur bir milletin feve- i 5 ya n e t t i /yada bir suikasd neticesind~ öl~ük. muharebe, deniz üstü korsan gemi- leccktir ll!ın•la V• baweklletle bulunm•ıştur mı? Gazetelerin sanki !ıa:ıka ışlcri 
llıııllıQ ogurınuştur. Bu milletin zi . (Baş taraf• 1 inci sayfada) ten sonra Yugoslavyarun btr nıya· !erine, adalarımız etrafına gelmek Kabi~e iızası Majeste Kral Pi • !ı~Yloe .Tiran , .• mlJ.t•akib~n Viyana yokmuş gibi bir de evlerde kavu-
ltr;ni lll'lıu:ının zifı Mihver devlet- ordusu asla ktl-'"-•mek umincle bet hey'eti ile idaresi kararlaşmış· uzere Fransız \'e Norveç sahıllerın_ ' .. .. d . t . 1 d. 1 ~liklermde bulunmuş ve son zaman- rulan sovanlar dövülen sarn k 
~'- n ent .k J \'...___ • . 1 k E liıl den hergiın gizli kalk t er ın onun e yemın e mış er ır. , J a f;aray nazırlıfrma tay· d'I 'st· 1 k ' ı1-a -
••tı . rı a arı kendilerini mem oldııldaruu giıistere11 muhtqem ve tı. Niyabet ıdaresı ge ece y e 1 d ce .an. ayyare- Yeni hükumet general Dusan Si ·Halende mili Yııı:~slav P '!:· ~ '. mlk". ır . ar, ızar:ıtan balıklarla mı ui;r•-
"•· orıne ihaııete su" ru·· klemı".+ı··. k' d b · b k dar devam ed~ek ve venı· kral ere ve eruzaltı gem11erıne ·"-~ı . . • ·. r0ı•ı b••I . 

8 ıs.nı ıncl şacak~ B k 1 ı, •• • şerefli bir hü unıel ar e>ı azır· a •• • . 1 kt d B ~. mo,·ıç tarafından sıyası şahsıyet • · unm.ık\adır. · azı o uyucu ara son za-
~ l!'>s.lav vatanının tamamiyet o zaman 18 yaşına basacaktı Fa • ) apı ma a ır. u muharebe ha· · SI01·en P>rll L"d · · · manlard ·· 1 b" h ı · · ''•rr hyorlarmış. · len verilmekt • . B uh ebe !erle istişare edilerek teşkil edilmiş. kabine d · 1 

' erı ~ıhı Krek. yeni . a oy e ır a arız ol<tu, 
~ug0 ·J 1Yelini müdafaa edecek bir Dünkü yazımnm sonunda, •Ya· kat bugün memleketin içinde bu· eaır. u m ar tir d. Ye evlet nazırı olarak girınekte- kendılerine öyle bir şikavet mc-
ı... s av hükumetini k J.m d ... "bl, 1 d ğ ahim şartlar dolayısile Okyanusun iki tarafındaki iki obü· · · . . ır. . rak b · ld" · · · -.ııı Uın: n uru a • ge•lavyanın a, ...,manya gı un u u v uük milletin hay· t• f tle . ile Yenı nazırlar derhal vazıfeye baş EVVELKİ 'CüN YAPILAN k ve evesı ge ı, kı nerede ısc 
~ h td edebiliriz. Bu ümidi aldı. Bulgaristan gibi nçurumun başın· iktidarı eline alını~ bulunuyor. 'lak d d U a 1 men aa rı lamışlardır. NÜMAYİŞLER omşumıuun kocası fazla ö!.süre-
lliıyıe aberıere istinat ettiriyorum. dan Mihverin esaretine doğru ken· Niyabet Hey'eti Reisi Prens Po· : a ~ '\ ~un ayl~r geçmeden, Belcnıd. !7 (A.A) _ ATala >Jaıuıı bil Bel~rad. 27 (A.A.) - Röyter bildiri- rck sabahları bizi rahat,ız cıl.;yor 
ta iııı bır hükiımet Büyük Britan· dini ko1Uverdlğ;ni• yudıkı.n 5011• !ün karı;;ı ve çocuğu ile birlikle u mu .. ar<> en.ı..-ı kat'ı .ırurett~ ka· ılhi7or: yor:. . .. ı ev sahibimizin kaynanası gece (az: 
lltına l>ılratorluğunun bütün yardı- ra, •artık ae Svetkoviçler, ne Mar-1 kaçtığı hakkında bir haber mev • zanıldıgı~ı sızlere ~nldırebıle<:e- Orgeneral. Du»n 5.'mo\·için riya••lin. c~. ı.nku gunun .. •n bOy\Jk numayi.;i Sov in borhyarak nykıımuzu kaçın)or 
~~~ llıaıı~arolacağ• gibi Amerika· koviçler, onu uçurumnn dibine cud olduğu gibi bi~. rivayete göre ğımden şuphe etmıyorum. de ~ekkul eden yenı kabine memleketi Y. ekd'j'nın oıounue olnıu,tur. Raik hak.kalın arsız ked· . t' k l,, ··' 
~t•t·i 111 .. urnkün olan bu··tun·· mu··za- k k ta '·-ıd .. ld~ .. 1 .. 1·· U !'' kt . za Churchill, bundan sonra harp biıtiln siyasi fırl~aların lki~~r miJme.:~i· cy.:ı . .şasn. ngıltete, y~ın Ru:.J'a• kal ısın k buld kısı mt: .. a w-

' ı ynvarlaıuna tan ur ramaz..,,. e o uru muş ur. ç u pa ı ım gayeleri lıakkınd ht ' 1 b. liui muhtevı bir milli birlik h.ükılmeti ;;'lıun Hı:•cr. kahrolsun Mw;olini diye ~ ld 'ı açı u çır ıçerı~·c dalıp 
l~g·ugorecektir. Bu vuiyette blze •haydi hayırlısı• etmiş olan baş,·ekil S~etkoviç ve • . a mu eme . ır mahoyetindedir. :\Ul!ctin mutlak itiına- ağırm,"h"dır. . . ~ .o aptan yeınek ~ırıyor! g.hi 

~likll ı İ.!nparatorluğu ile müt - demekten başka IH.r şey düşmez. hariciye nazırı Markovıç tevkıf e- ook.laras)T~~ )apılm.ası m.ese!esıne dını haiz_ olan yeni hükümcıtc dortor YUCOSLA:rYA ~EHtRLERfNDE Şikayetlerini de mektupla gazctde-
~'sı. erı Yugoslav milletinin da • Bıınnnla beraber Almanya ile Yu- clilmişlerdir. temas etmış ve dcmıştır kı: ~!açck bırıncı, Yuvano,·iç ıkind başve- NÜMAYiŞLER re yazacak ve bunla · · d 

"-I d k Bö l ı:ı· d k .. k·ı . ı ·ı . . Belgrad •7 (AA) r ıç.ıı e ı;azc. 
>•~ a endi müııterek davalan goslavya tahaıİlllerimizi 7alane1 Kralın yeni kabineyi teşkile me- Y e ır e larasyon, bugun, ' .muavın. me.-kL erınl ışgol etmekte, • ' •. ·. · - Dn YugoJlav- telerden imd t b kl" . l.l _, 
' ~d K ... fe k dar .L •-- k 1 ·ı··· l s· . l ancak umumi hututu ıle yapılabi- har:cıye nczart'tinj de doktor A1onçilo ı ~::ının1nuhte1ıtşe.Jıırlerinde,bllhaSS;:ı.Çe- a e t)tCC C!J., 
~ta~ ır. 8 "' 1 za re a Ç1&anr~• pe memauJI 0 uruz• mur e~ ıgı genera .movıç as en lir Mı"ll' b. 

1 
. . t . !\Ilrıçiı; deruhte eylcıni.ş bulunmaktadir t,nc, Sar;:ıy, Rosr.=ıda h.ı:.tır.-,ctin politi Bana kalırsa kabah;.ıt b'raz da bi4 

1... r Yürüyüp beraber mücade- demi•tik. Sırptır ,.e 50 yaşlarındadır. Müte· · 1 u· ıgı emın etmeK ve De h ı · k>sını prot""t • · · "'f:yo,;: d Y l k , . " . . . , ,. 3 \'aZJf~}0 C" ~aşl,"yan )'Cflİ kabine R , " O rrı.:tt'::nmtrıd·~ nnmayi.şler 'llM gazete)erdc., çünkü yerli )"er-
eVaın edeceğiz. Bugün, Yngoslayyamo tahmin- vdfa Kral Aleksandr'ın sevdiği ve meme ettn ertafını ,aran tehlıl.:e- maıo. te krel Pıycr·n önunde yomin et lr m.mışlır. Muhaoefet bukaıncti tenkid siz lüzn ı lü k ·1;. . •- ı ı · k 1 .. , 1 . ... - E"'len 1. , m u zuıosuz e ·sı · zı)a· l.o ...,NDBADA BEYICCAN lerimi.zl, Z4 saat içinde yalancı çı- takdir ettiği enerjik ve ateşin bir erı arşı amru;mı mumkun kılmak mlşlerdır. ~•yannameler dağıtılmr;tır Po'is d ·ı I ·ı.~ ' · 1o,:'.'4<u 27 A.A. A1 Yuaosla ·· . . . . .. • YAPI ,,.,. c udahole etmem t· · · e ras gc en şı .... )ct mektubu Lol 

~~ devıcı«ıa~;- b,;~da geç; kardığına fe.~kala~e ~mnun ol- sübay olarak tanılıyor. Halen Yu- uz::;: 1n~a.sliehlunaekı hukumet te- B 
1 

d LA
27

N(TAEZAnuRAT ·-- _ _ " ır. --·· bol gazetelere kondukça bu gibi fı.i. 
~:"'borq. yaptıgı· •"~rtzlere benzer doğumuzu soylemıye luznm yok· ııoslavva hava kuvvt:'tleri kuman - şe u e e emen hemen bır sene e gra .A.) - Bınlerce T •• k s ı wli •ikayetle · ·· t· • • h......- ... ~ ..... v . • • ı 1 l B . ük" p... . S O . . . UY t '$ rın guıı geç ıı.ç,: nıı.n:. 
lıı ıi;nt>ın hasıl etrnıştır. Şu !arkla ki tur, sıııurız.. Haydi hayılısı. te- danı buıunuyordu. Genel kurmay o .muş ur: .u n umet, devam oe- ınsan ır_p rtod~ks.. kıl!sesı baş • OVye tarı artıyor. Korkarım ki lııı g.~ı.;· 
~>iti surpriz Almanlar için gayri meoniai çok çah.uk yeri11e celmiı reisliğinde de bulunmuştur. dıyor. Hıçbır zaman •bugunku ka· Metropolıthanc-sı onunde toplana • d ,.. le önümüzdeki ) az: 
..,ı,,,, oldu. Bununla beıaber turıosı ve Yueoslavya, l>ir giia içinde düs- Yeni .kabincdı> ikınci bas•·ekil .ıar. kuvvetli ve b~nku ~adar rak Kral Pier'e hararetli tezahürat- eklarasyonu f Bizim evde tahlakuru'ıı •c.; ·ek 
~pı...Odılmektedir ki vazıyet oldukı;a miye başhıd'fı uçıırumnn bııpna'a muavını doktor Yuvanoviç Belgrad umıtle d<ılu bulunmadı.ı:. Mılh btr· fa bulunmuşlardır. J b'-'-'·· d d . . l .. ç ' 
~:·...-rt\ CorUn~r. Herkes Kral Pıerm . . A .. • • • J'k .da .. ..J - • B M . . • B . . u;;ı ...... Jn e e pıreden !ıiJ\"rasJnt:1._ 
tııı."'"""ıı.. bu ili .d eden şahsiyetin pek hızlı hır hamle ve barıkulade unıversıtesındc hukuku e5.1siye pro '. •. me ''.'".lını.ş ve kuvvetlendı- .. aş. .etro~h~ halka hıtaben fU < ·~. &araCı 1 ınrı sayfada) ten ırözümüzü 8 amı ~r . . "'._ 
bıı .:~~iunu me.'.,:"ed(yor. Bu suale lıir irade kuvveti ile diındik kesile- fesörlidü.-. Sırptır. Kıymetli bir i • rılmıştır. Bulun memleketlere, tc-h· sozl"rı soyf.,mışlır: laaiam tabınne bu ikinci noktı dahil kiyet m kt 1 ~I J uz g.b. ~· 
~ "'--n

1 
Verilen tabil cevap, darbeyı rck durmuştur. }'akat onu uçııru· !im adamı olarak tanınmıştır. Üç· like saatinde hareket tarzı hak.kın- Tam bir asır Sırp kilisesi ve mil- ı~:::ıunm:tı<lır '>ayet Aıau.nlar Meriç y•bın' e up arı e " karşıla~uu-

ı... len - . . . d . 1 . o. 1 l t K . •· 'l . ~ \ ısı yunca Turk Trak--yasına doğru • 
~.1\4, trat Sin1oviç'm yaptıjı mer - ..-1110 dibine yuvarlouınaktan kur- lu pakt:ı ıltıh:ıkın Hnzasından ev- a IlH.ba vermLŞ üU unuyoruz. e arayorgtV<?\;lC: erın şar.h ha- inecek ol1.4rle:ırsa de!.l~ü·a ... yon UH.inha _ O.aman Cemal Kü , 
~"•:7~ k olmuştur, Faka\ bu Ş'lh.siyet •aranlar Svrtkoviçler, M.arko>1çlcr vel DTi ~orulmu.;. ve mumaileyh Milli birlik, bütün siya.si p~rti- ncdanına sad~kat ve feragatle hiz. ~"rnn toprıık tecavuziıne taallıik et • -- ---- - vgılı 
"'n b adar ıl<ıncı plinda gozuktu;:u . . h""k. 1 lerden f .ı k' l klar . t kt a· met t . r s ·ıı 1 . ·mekl b b 1 ·ı· k :ıı~~.:: .. Ct!vap tamamen tatmın edLcı ı:o· gibi taban·ız..•e secıyesı• u umet üçlü pakta i tihakın Mihverle iş c a .. ır l . ıs eme c ır. • e iT':~ ır ırp m: .e ının !arih.. . •. "a er düşman tocemmülerine ngı iZ uvvetl . 1942 
·~ '•"tıitte d 1 d · 1 fıi•·!iöi ı·apmak demek ofacarrını Hiçbir parti, parlamentodaki biı· ve <ercf!n!n tchJıkede bulunciuO-u kor,ı 1\·rk•yenuı Y•l"•cagı bir müdaha- ert 

~ ı;t~L· ıdi. BunWlla beraber bu a am arı egı i · o • -!') k ks ı'oe b k .~ ,, le rnuha'·kak ki bu d ki· d k k 
"1ı ....,, lngıl k 1. li 1 b . t 'Öl Jı:mhti. in~ili, dostu oldu~u ri· vü e "riyeti muhafazakar u atı anda hanedanımızın par . ,,0.;, • " ct~·• ~ e ""asyonun çer- e ÇO artaca 
~ -a lıtı ız a ·su ame e>as ı ır j fnJıin4 tııvkı esere len . ' ~ f k d fo>d k. 1 k l k b. ld d h .. .. .. . • •' .ç.ıı ~.r . .-aka: Turk•yenin b12 

e e-trn· 'V~ akllilAnıeli bızzat Çorçıl ı-1 gıra1ıdır boynum« ,-3yct cdilır. İ: .. (•ni hariciye nazırı par ı a ar a ar ı yapmamış- a ır .. yı ız.ı .a ~ gorun.muştür. ızat ke1ıdisi h.'hdit cdilnıeki.ı.:in Yuna : Londra, !7 (A.A.) - İngdJz deniz t:_ 
~ •aı.ını"t". C<ırçıl Belgr~d hadıses• ., . b .. ii.k bir millet ıle onun ise Alman telıiikrsıni öteden beri tır. Bu ıedakiul.ı:farı vapn:akta ık- Gen~ Kral !kıncı Pıcr mılleti ile ınistana yardım i<in olan nıudaiıak'S• bu caret nazın c...,.. söylediği bir nutukta 
t.... t!Uen arının şere( \•c hu.ı--rı7ct.in1 fe- Oıyen uy . . sczmı~ ve küçuk ilil.lfı viıcude ge- vaın cdr:ceğiz V'."' nihayet .,,eyt::tııı beraber memlckctın namus v~ r•. 1 ı.:en;t.•veyc glı.ınc7. Bi:ıy?r bir halde So\-"- d~tir ki: 
:-""4 t' llazırların ti;O\<Ulıııa~ı ı:.ektinde kahraman ordUSU, CIVBllD'lCrt \C ı l 11 d f. · h f , .. eli(r ] •·· / lı ~ elırı ~ tiı·mis olanlardan birid~r. Yeni zi _ ayaK arırnızın a ın a ez.nı..:ıye n:a- re ını mu a aza etmek içıin iktid~rı :,, · ın n:::..ın u:r haı't'k('t takip ~lecek- ?1.liliz hUkümeti 1942 senesini ıtimat 
'4.ı~t hurrli v~ yen! hukü.ı:nctın ıneın· ciıanbaht Kralt olmuştur. Bu sa· r3.at nazırı eski kajı.ıc .izasından. dar rr:ı••i birliği koruyacaJ:ız. eline almıstır leri rr,eçhu.aJr .• l\~ı!~ olan bir t.ey varsaılu derpl.$ ech7or 1942.de ku<L· t . 
'l· t(teceğjıytt v~ ktına.ınıyet.ın.ı miıda- ( rlar paktın iwzalanmaSJ Uzcrine . S 

1 
) · o da nc .. kUr dek;;jı·aslC>nun lı~eti Al- nizlerde ve- hav~larda k e u~ız Ci• 

•ro~ ,_
1
, umıdını veren bır hldıııe 1 ' arlaıı1"ll11 kabulde d:r. Üçlü pakta ıltılı~k kararı üze- Hepi>niıin bir tpo< J>oü~tcıck "~- • ırp ar, genç kralınmn etrafında ,,.,anim ı.o!:n.lau ka•;ı tohditı., oul d•işman ise bazı lptiad· peddçok nıtacak, 

ı.ı. ~"kiti e ı ,., uçuruma JUV ~ def· ı"z ara · " da \v topl k K·ı· b·ı ~ · u- · 1 ma eJt>.:.·ının vok ; ... d~ Y cın"'i'.ır. .... . ~ 1 rıne İst!f.ı eden u·y naz.rdan birıdir. ım v .:.. v ·· :-upay• ve . anın. •.·e onu oruyı.ın ı ıse ı"". ı ec•.k .hır müciahalM. c.n vzage<,ir _ ı• luğundan .sl.kıntı <""keCf'kUr. .· 
il.,~ d Yı "Liıleakıp tı<:rkesin me-~ pek acele ctlıgınıız bum. ert ve as.ı d.. N · b ı· d da ı k 1 c ~ to~ .ıce b ,.... ti 

1 
Ycnı okabined~ bulunan dığer bir unya;-ı azı4":m ; e.asın an v~ ... ,- ıma ~ııın (11 berabrrd~r. ıı~e ve 1Sovyıet t~~V("Ct'\ıhünlln bitarn:C .. ross, ücaret filosu lih'İ.)"e5inin \iı.m-

1 ka r ır •CY de habenn Berliııde millete kaqı memuıuuyc e \'erı . tibdattan kurtarmaktır. SUBAYLARIN TELGRAFI b .. r menı.ekelı·n· dıgeı· b<r devleti ıa,sesı .d•ye !<adar henwm hemen clduM• glbı 
11\ıoL_ •ı•Iaııaca• d z· Be llnd . ecı· ı'arn· da Totaiiterlern duşmanlığile • l .~ 
il\ "'nıtı b .ı ır. ıra r c Mat · bir itizar ••e tarııy ır. Londr3 ?I (AA) _ Bdg ad d aı .. md.1 faal ı"r sartıaya girebilecegini .muhafaza edebıleccgini so,ylemiştir. 
~·~t;,ı,;,.~.Yen! Alman diplomatil< mıııgo>lavyanın Üçlü Pakta karşı n-~ruftur. Son giınlcr<l~ pakta illi· ı - . . .r .ra ,Xlman!<ıra an,lalmaklır. llülas bu dek - J ·ı· 

·~· 1 karşısında hayran ita • . h ka- hak aleyhinde bir de bey ar.name M a t s u o k a yosu y~de.k su?ayfar cemıyetınin 'lıirnşyon. 18 aydanocri ıleri siirUlen fa- ngı iZ harp gemileri 
~;:-ı·lrnua. edilmekte idi. alacağı vazıyete gch.nc~, .. er ae neiretmi)itir. Kral PH\r e bır sadakat telgrafı 'razlyclerı ııydnlatmştır. Aflınha:-ıran bu .k. . . ::r .. ,;ncıeıa ilk aksülıimoller preslijini dar, Yııg.,.la .. yadali.i hükumet d.ar- Kabinenin teşekl<ül tarzını böy. gönderdiğini bildirmiştir, Bu tel . bakımdandır ki Alman teı..I.ikesin;n bil- 1 1 mıslı arttı 

.. " •. d·~~n"'"t.·~nda olduğunu ve .ye- be\inin sırf dahili .... ı.eplcrden '.~.. Avrupa da grafta ··livle denilmektedir; haa.;a Yunanislana ait olan Jı:ısmile lf;. Loııdra.277 (A..A.) ... ~...... u 

... ~Cl!ı.i ı·· . sırını ınldr etmek ıs - . ld".. harici sıyaselJn dcgLJ- lece öğrendikten sonra halıra şu • lıgal edilnıekleılir Afrikad İtal "~--- - ~"·~e .. ~zın 
<ıstenn~ir ,rı ge ıgı ve . . ·ı ki sual gelmemek mümkün değildir: •Bütün yedPk subavlar büvük yıkılması ve T " ·k· ··d· a Y,:'nuı .........,.der '" beyanatla bulunmuştur. 

'-ı ~dıPiomatil< ~illttinde bu 1 mi)cceği Belgrattan b'.ldırı ~c .• Acaba şimdi üçlü p'1kta iltihakın (Baş tarafı 2 nci sayfada) bir heı•ecanla emirlerinizi bekliro· 1ı.ışması İngili~;eremı.: ;r~asuıın a<glam Son ~ltı ay zarflllda fmparnlorluk ter 
'1> .. ~'ij .ııı ... _ ı..;,.. ı · d b buri polıtıka ınteh· h k" l · jtarzd . . a a mues-;ir bır canelerinde in..q edilen bam g• Ue · ,_ 
... "."'lı ~ ~• • ..., ıüpheı.Jz ~rada ı•e e, u mec akıbeti ne olacak? halı.kaktır. Ba usus ı Alman dip- ruz. Ya~asın Kra .• a filt:ır rahatlığı Be Yunanistanın sayısı iki mlııtind f la ·r -m rın~ 
~%ı ettJ,l·~in bir karar almakta te - • ğ:ııi tabii görmek li&ım gellr. Bu suale Yugoslav:radan gelen lomasisi, maliım olan bütün ınaha-f BEJ°..C::RADDA. EMSALSfZ !Y•rdımına l<oşnıal< lınkiioını vermek - ınilt&arda ticaret ':m~eri a;~':;:":J~r..~o~ 

S~iq~t k ııı!i<klinde tefsir ediliyor.. u· ,.. Paktı i.mulıya• z.,.ıf bii- 1 . h. b .. d • d d ..,. ret ve inceli'"ni, St.lin.i .Ja-lar· NliM.AYIŞLER. . . . tedir. rı.ıer venıau,tır. • P• 
u anılma" Yugoslavy•y• ın- ç u A •• L, in ve haber erın ıç ırı ogru an 06 • u· ... r-·· &'•-d 27 (AA ) y lll b rlik ;~;;;;;;;;;;;;;;;~~;;;;;;~~;;;;;;;;;;:;;;;~;;~;;;;~;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:;_:: ""'·-:" " ıru. ""'""a atnıa~ gı·bı •nı bı·r ~um· ·•- ka"'ı >·apılaıı ..... ...,o kt d. Fak t la uzl .. mıva iknaa sarfede• kt" .. ..,.. _. · · - ""'mı 1 

~""ıı ~ •-· ~ • - ~"' -, •• ak t va cevap vermeme e ır. a ...... • . • . . .e ır. hulcümcıtı, muaı.ıam valıUIPoM>erbane [ 
~ lı.ı 11ecet.:lir ve öyle uılaşılı · ih!Jlilin asal lleılef.i uçlU p t ır. haberlerin mahiyetlerine göre de· Amerıkaıım hır çıg gıbı hızlı seyir nilmaylşle kar.;ılanm._ıır, Nüm3J'işler sa G Ü N Ü N 1 Ç ~ 1 
~~bulan bu inl<4;a! Berlinde Yugoslav oıilleli, Üçlü Pakta ahlan nebılir ki Yugoslavyanın bu paktı alacak yardımlllın fili taha.kkukıın- bahtanberi dunnaksuuı devanı etmekte- ,_ .... _____________ :,. __ .:,N.:,..,:D~_:E:...:N:._J 

edik blx ,ey olmuştur. . k .ı· •-·••• ~iye tan•- t·ı .. d ı J h ı· Be dir ıınzayı en ı - • . . atbik etmemek sure ı e mer ıyete an evve apon eyu asını yaz · . . . .. . 

M t k 
maktadır .ve ... u. ıaıumıı. ,. ~.''.: ıç,.•b·ı· ".ee.mesine mani olması muhtemel. Saraya kar,. dikmek lazımdır Bir Payıtaht, emsali rorulmem4 bir he. ş em set tin Gu""nalt· .. y'ın konfe-

a 1 ded•"I g J ,. _ "L. ihtil°' b I · .. ıyeran lçındedır. Şimdiye kad>r böyle uı SUO a isyan etm... ÇGrçı m .., Mil· ·lir. . . . a~n ~ucrı~ .. ı •. e e DlU· bır şey görülmemiştir. Yu-lavya'run d i 1 
• . lekrar rnbuna .kavıışmuıtur. d Hadisenin beynelmılrl akıslerı de ı;ellih hır şelıil alırsa ·Büyük Bri- ,başlıca merkezlerinde olduılu ıwi en r 8 ft S 1 ft 1 ft 8 r k 8 ft 

~l'l'.an h . • (Ba~ı. l lllCt ·~Y.1ad?) lelin iraıle>i tl~lü l'ak~ı taıunuı •· :. tahmini teyid edeeek mn!ıi)<'ttc- ~oyaya ~ardım faaliyetinin ahen·. hücra kö,elerınde de s<>vinç tamam ile Dün, Büyük Millet Meclisimizin kıymetli reis v . , 
ı.' .. liıı'i ukuınetının davctı uzerıne ğına, bilak.is nefret .•e ,.~ani~ kar-1 r. Mesela Roma ve Berlin radyo- gıni haylı haleldar edebilir. A.-. ıumumıdor .. \halt, vatanpenerlik heye- Sıvaa Meb'usu Profesör Şcm etf Gü it ' . . ekıllerınden ve 
, ·I.~ . resmen zıyarete gelen mut- tılad•mna gött, yem kabınenın va- 1 bu gün sükiıtu muhafaza et • rika rical ve matbuatından bir k-leanı.nm kuvvetli r.ışeleM içindedir. ~- r Türk milletine hıtab k, ;; ndna ay ın ılım nuıbediınizdcn 
•l Jap0 ..,. 1 k arı . . ço vamlı surette krala •edakatml ı:e va1a- j .. . ını gere ya ını a bulıınanlar ve gerek b .. 1 . . •'.su k ,nYanın hariciye nazın •zifesi, bu pakt ile mıllele vuru nıa .. ler Yugoslavya hadiselerinden ları bu .c:hdı açıkça tcbariiz ettir· ıııa merbutiyetlni teyid eden tezahürat-. Turkıye derin bir tazim ve laeyecanla dın" led" u ıın 
ltt 0 :ı Yı b b h k b ı t · · · · · k rmanın nış ' kt d 1 B ı J S ı. . · u sa a a u e m~- i»tenilen l'S8ntt zıaeırıaı ı 'ı'ç bahsetmem işlerdir. Bu Mihver ~e · '_ ır <r. u .zen a ıröre Aıue- ta !>olunmaktadır. He~ tarafta önlednde . a~ın Ordinaryüs Profesör yilk•ek bir u . . . 
ı '.iuı~k t çarelerioı arathrnualı olacaktır. lc\•letlerin:ıı hü<liseyi iyi karşıla • r>ka bılaraflık ku»<.ıue burünıuüş kral. P~rre'uı portresını taşıyan kimse- mı ve ımanlı bir dille konuşurken bütti .ş ur, ~ok .açık, ç.~i< 'ann· 
ı ' Odea samimi bir.do.st\uk hava l\olihvercilcrin, yug05lav~nyı ..... adıklarına delalet. eclebiEr, Buna kalmakla iktifa elwck suretile İn· ler ılerlen.ekted:r. Memlekette tom bir ıdertte saınim' 'b" t .. 1 n Tıırk mıllelıne bc.l•g w un 

t.- cer tm t Saatl 1 klan ute . . h b . . sükUn hlıkum tıurmektedır. 1 ır ercuman o ma .;.taydı. 
. ~iit .. eyan e ış ır. er· kendi tanıialarma ama ".' - k•"il İngiltere ba vekili Çörçil gılterc)e fılen •. r e ıştırakten da- '" vTEPLER KAP'TILDI Muhakkaktır ki kendisini dinl•rk ·ec1a 1 J . 

~· tn muıak t d ··çı- . .. 1ı·ı ,nrme- -ıu ...., ~ - . . '~ ·• kI ki . ~ "" vı o ara yayı an hır sı· 
• "! .. . . . a esnasın a u u vellil sevinci bır gun ı e , . nutuk söylemis. Yugoslav mil· ha mu·,ınır bır •urcıı~ yardım C)· !lel;ırad. 27 (A.A.) - 27000 talebenin ca ı a hıssolunduğu gibi bngün bu anik v ı. il 1 d b 

!;., •ııctçı\esı dah•iinde A'.man - İ· miş 11111 ,·alfakıyetiıı tadı ılaha ~a· .. ~·nin nihayet üz;rinrie yürüve. !emektedir. \'.a~ir.·g·lo .. ıı .. kanaııti bu
1
a: udu.gu m.uıeaddıt m.ekte.pler dun ta. samimi)·ette çok ezici bi: heybet var. ene me an ar 

3
' il 

d< • JJ1>0 . b. ·1· ·. ·1 l'k ' ffakıyetsıs- . ı • 1 B 1 ·1 d 1 ed ı t T l bffi b "'· 
b 

ı Otit.. n ış ıı ıgı ı e a a a· maklannda ikeıı ,.nva . ·r~· yolu bulduğunu. yeni kabine - o ııııca, er ın uu~uouştiuiin bu·/ ı ı ııııt u-. a e ın ır ço&u esa.en Zira Pr f .. .. d lık i 1 . 

t
;t on.,.u·~ıı nıeseleler üzerinde tam ligMin acısı bastıranış ve ze_,·kler_ı ··.·n"ımemlcketir.. i. 'ikl.11 ve tam;.ım· nuıı tanıamco aksi olac30.1 b~dihi4 !rt!V i13~ ~tn1~tı. Talebel~r sokaklarda T .. k . .o esor.~ ay ın ve man ı sesınde, bütün düuyaya, 

~ ... ' k ed b ta r G . B" l "k D l 1 . b j ;ıppı.•ran Ingolız marşıoı soyUyerek do- ur '._"'•lletı kalbını açmış olnyor. Evet, sayın Metlis Rei• Vekilimiz 
b~ı. Al.rııa mut~bakatı hasıl olmu.ş· yarım kalmıştır. Tür ç e ". a '"'' müdafaa eMceği iimldinde '. ır.. a)e ır eşı e, et crı u 11.afmı~lardı.r. .. ve dcgerli Profesoriimüz, Tlirkün vicdanı gibi aydınlık ,. T.. .. 
·ııtrop n.~arıc:ye nazırı Von Rıb lar 'IÖ%Ü vardır: Her kqna rtı )en· 'lduğunu sövlemi~tir. mıtıyazlı durumundan ayırmak ve '=aicoe ı·eıs.crillden buyuk bir kamı istiklal aşkı gibi sıuk kelimelerle d.. . ·d 1 • e urkı'.n 

r~l; ~Ore~·ulakatlan sonra japon he mez. Yugos'av ·radyosu had"sclere ait harp ateşine onu da sokmaktır. Öy-'le•klf odilm!şlir. içi böyle bir tarih şuuru ve bire d ı;ııya)a a) ın attıgınız bu kalbıa 
·p ~tnı,ştıı~e bir kabul resmi ter- Abidin DAVER •eşriyatı yaparken bir taraftan da le bir vaziyet budüsunda Japon)·~- K.\BlNE ERKANI HAKKINDA iniıllr. c a oamu•unun yatlı_i:ı bir a.:aa 
il ı . (' k" . d kt" b"" MALÜMAT •rı· · \ 1 (ha? r olu -teci nın ıs ıra ı ıcap e ece ır n ov· B 1 " . tn·· 1 . d İs ın, 2? (A.A.) _ Ofr :ugos avy~nın _ ı n •• · • • . · e grad. 2, 7CA.A.) - Yenı ~kkuı on erın e, Sakaryalarda, DumlupınarlaNla 

~ .vıçre g l l . . . . · ı h k.kı· d Aıman resmi mahiıı- 'er, korkunç mucadeleler olacak) lete boguşma Avrupa, Amerıka, eden kabine erkanı hakkında muıı.ta,ar lan bu ebedi)·etler aslanıyd • tarihin üstüne atı. 
~ılJ.il • . aze (' erının Bcrlındckı zuu a n a · A Af "ka h tt• A t 1 aıu ı 1

' lo{ , acırine u;; Al h"·' • · . 
1 

. ,_ t davranmakta ve fakat :üfteli çetecıler marşı çalınmıştır. sya ''e rı a a ,·us ra ya nı ına : .. . . , . . 
• 'il.ok , ,.vre, man UKumeti erı ~e um . . .. .. .. • k" b gü y . bütiin kıt'alarına şamil bir dev ~ar. Kolordu kumandanı olan C.,rıeraı Dunyanın ıki kıt asıru bırlcşlıreıı bn vatan üstünd b. 11 ~' '" aya fe,·kaliide tıir kabul mühim kararlar alınacagını ihsas )y1e gorunuyor ı u n ugoı: pısması manzarasını alacaktır. Dou.chan Slmmritch, geçen harbe !;tırak Janbcri •bu heybetli Sümer ve Eti aslanı niihot bekli»o; ın ) ı ar. 

,., rnı~kle b . . . t ekted" l r evyaya tekrar Kral Aleksandr ın .: h fı d . .. etnıış ve bır müddet sonra bava kuvvet. Ulvı ve bevbetli hev--anım••ı en a ·d lık . . . · · u zıyarete at!ett:*ı •em ır e · . • . y 1 D er tara n a ' ,~~ ·- > ın k 1 1 ı •· ~, ı eheınmiy ı· te'b .. tt"ı; Yeni diplomatik vesikaların mı· ·uhu hakım olmuştur. ugos av • unyanın yerın m- Jerı kumandan muavinliğıne tayin edil· rak b" d f d "lim . . e ıme ere •onuşa· 
t~ ~!emiştir. e ı aruz e ır- za edilmesi pek muh.tem~l değil- ıada ~ulan b~ değişikliğin şil· tünde, havalarda, denizlerin dibin- mişür. Bilahare bu kuvvell"1"in lcurnan- mi.' d:.,y:y: ;~·ık 1~ •:.\ W..'~ı~ı :~yecanın dılo~ ı~. bugün ürper-

'O• guıı Ber11· d b lı ak d .ao··,.;;·melerde BırlP•il< Ame- -ıul ve e!ıemmiyetını hadı•enın ge- de ölüm ve kan. Beşeriyete hazır- ıd•nljma getlnlmil olan mumaileyh Yu .~ . . . ' . ı ı a ır e~ıgın e o~·le yrlrl<•ri dikilmis tarih len 
.. ra it n e ~ yae ve se e ., • ..,. . ..,.. . • . . . lanan ilkbahar budur jl(oslav havacılığının bellibaşh orga.;;,.. S.,;uoaz hır tehlıkenin pençeleri üstünde giirlediğinı hah • . 

Ql;ıtı .. oınada. da devam edilecek rikanm genq hır yer alaca~ı mu- >cek-~nler zarfındakı ınkışafı an •. • _ · lörlerlndeodır. \onuz. er verıyor 
• '11tac ..... ır Huaeym Şükril BABAN Birinci B.:ısvckil muavini olan Vlatl<o Bu heyecan ulvi ,.8 heybell:tlir. 

H. ~ALKILIÇ 



-------------
SA'FIŞ iLANI 

Üsküdar İcra Memurluğundan : 
B<:h.ı.;ct :....-.uıud;.ın \·akıt Paral;.ı.r Jdaı·esinden %4820 Brraı: numıruile bon:: 

aıUllll pura)'& muk~bı) birinci derecede ipotek &ô:sterilmiş O}Up borcun ödenme 
ırı~'DdCll dolayı aat.Jlu).asıaa karar \·erilen "·e- tamamına eklivukuf tanfından 
(!~) lira il-O kuruş kıy""et takdir edUmi~ olan Kadıköyünde mukaddema 0.
m-.ın aga e}ycvm RiilSİn:.paşa mahallesinin Çayır caddesinde eski 46 mükerrer 
yeni 88 kapı No. h so.ıg tarafı Marko karısı Retina hane.si sol tararı M.ak.ini:;t 
Fryzullah hanetı arkası lfühcndis sokağı önü Çayır cadd i il• mabdud 113 ar· 
şın miktarında Dari.ıs ueda RM:ası İbrahim a~a vaJtlından müfrez bir bap ö.1h:•• 
f'VJn evaaf ve nıesahas1 uşatJ,da yaz.ılıdır. 

Zf'mın kat: Zemini kır.k mermer ,.e ınalta döşeli bir taşlıkta n;erdiven al· 
lmd.:ı bir helJ ve har;ıp bir oda ve u!aJt bir aralıkta tekneli ve arka soka~ kapı 
il olan harap bir mutbak.tan ibarettir. 

Bjrınci lr:at.. Ufak hır !ı:of•ıla il\:t oda b • .r heU. 
lkinci kat. Yine ulak bir sofada iki oda biT hela. 
Çatı ka!ı· Ulak. bır sotada talı odagnd;.ı.n ibarettir. 
Evsafı: G1ı:yrinıenkul ~:ıp harap ve eski olup taınire mühuu;Lı.r. İçınde 

e.Lt:.ktrik tesisatı vi1rcilr. Zemin kat pen~releri deınir parmaklıklı ve diğer kat 
l;ır cumb:ılidır. 

M:e5ahası: Twrna.n1ı 65 ınetıe ınurabbaı olup bundan 13,5 metre murabbaı 
te& katlı nıutbak ve 4. metre ınurabbaı aralık 47,5 metre murabbaı binadır. 

Yukarda budud. e\·sor \ e ınesahası yazılı gayrimenkulün tamamı açık art.. 
lJrma,a konmuıı-tu.r. 

l - İ~bu gayrimrnkulun arttırma .-rtııam<!6i 3/4/941 tarihinden ittb01·eıı 
t3t/158 No. il• tl. küdar İcra dairesinin manen numarasınaa herkesin görebil· 
mesl içi.n atık.tar. Uinda 7azılı olanlardan f.Wa mahlmat alm.ak isteyt-nlcr, io:bu 
ıartnameye ve 939/158 da.ya numarasile memuriyetimi.:ıe müracaat etmelidir. 

2 - Arttınna7a işlıralı için yukanda yazılı ıu.,.metin yılzde 7,5 u nıobetın
de ~ akçesi veya .aıillJ bir bankanın teminat mektubu tevdi edilcL-ekUr
(Maddr 124) 

İpotek sahibi alacaklılarla diler alikadarlarm ve irtifak haklu sahiplerinin 
P1J'imenkuJ üzttindeki haklannı, hu&usile faiz. ve masrafa dair olan iddialarını 
ifbu il~ tarihinden itibaren on beı itin içinde e•Takı müııbltelerile birlik!<I 
memıın.,.etinıize bildirmeleri icap eder. Aksi balde bal<lan tapu sicili ile ••bit 
olnıadıltça satııı bedellnln ı>aJ>laşmasından hariç kalırlar. 

f - Gô<lerilen l\mde art.trmı.ya tşllrak edenler arttruna §artnamesinl o
kumu; ve lüzumlu maJOmab almlf ,,. bunları tamamen kabul etınl~ ad ve iti
bar olunurlar. 

5 - Gayrimenkul IB/4/1941 tarihinde Cuma günü ııaat 14 den 16 -,.a kadar 
tlaküdar icra memurlugunda Uç defa bağırildıktan sonra en çok arttırana ihale 
Hilir. Ancak arttırma bed.. muhammen kıymetin yüzde 75 ini bulmaz. veya 
satıı io\ey'enlıı alacağına rıichanı olan diğer alncaltlilar bulunup ta bedel bwı 

Lmn bu gayrl menkul ıle temin edllmlşalncaklarının mecmuundan fazlaya çık 
mazı;;ı en çok arıt.ıranın taahhüdü baki kalmak üzere arttırma 1 O ~'İın dalın tem 
dll edilerek 28/4/941 tarihinde Pazartesi günü saat 14 den 16 ya kadar iJiı 
kildar lcnı memurluğu odasında, artlirma bedeli satııı lırteyenin alac:n~a rüç 
1'anı olan diğer alacııkhların bu ga.,.ri menkul He temin ~imiş alacaklan mec 
• ..uımdaıı 1.azlaya çıkmak prtile, mıçok arttırana ihale edilir. Böyle bir be 
~I eldr edilmeae .ihale 1"Pılmaz• V-t.ı~ talebi dü§er. 

e - G~ kendialııe ihale olunan kinıoc derhal veya ·erilen müh
lrt içinde parayı vermeıse ihale karan r.e.holunarak kendisinden evvel en yük
- teklitte bulunan klmae :ırzetmi,5 oldağu bedell<! alm.ığa razı olumı ona, 
razı olmazsa veya bulun.mazsa h.emen yedi gün müddetle arttırmaya çıkarılıp 
en çok arttırana ihale edilir. İki ihale arasındaki fark ve geçen günler için 
J1lı,de 5 den hesap olunacak faiz YC dijı?r zararlar aynca bükme hacet kaln~. 
azın memuriyetiınizce alıcıdan tah.<l1 olunur. (.Madde 133) 

'1 - Alıcı arttırma bedeli haricinde olarak yalnız tapu te-rag barcını, 1irmi 
a:eaııelilr: vakıf taviz bedelini ve ihale kar.ır pullarını vennej:e mecburdur. 

.Mtlterak.im vergiler, tenvirat ve tanzifat ve dellilliyc resminden mütevellit 
belediye rüsumu ve müleraklm vakıf icares.i alıcıya ait olmayıp arttırma be
ddinden tenzil olunur. 

İ&bu pyri men.kul yukarıda gösteril<:n tarihte Üsküdar İcra nıemurluğu o
dasında ı;ıbu ilAn ve ı:österilen arttırma i'lrtnamesi dair<!sindc satılacağı nan 
olunur. (2397) 

Sultanahmet birinci sulh hukuk mah
kemesinden : 

Gayrimenkul satış ilanı 
Em.ine Aç.kın \'e HaJil Fahri ve Makbule ve Saadet \·e FaUua Zebra 

\'e Ay§e .Kdalet ve Ccn1ile \'e Muazzez ve Süh!eyJanın e-ayıan ve mü~tereken 
muta.sarrı! oiduk1-rı l.stanbul Sulıanahrnet a:nbi.rdirck mahallesinin 
C<'1"Je "" Su1erazi'O sokatında lıayden 125 ada ve 23 parsel ve c'l<i 2 iki 
znü.kerrer \·e yeıU ll,13,15,li ve mahallen 19,21ve23 kapı nuamralı ve rus 
iı hareme-yn v" Dnniş;.;,,ıfaka vakJilarından 060 metre murabbaı bahçeli 
hanenin 1z3lei ~yuu zımnında turuhtu tttaırür ederek mfu:ayedeye 
l'atollt.nm~tur. 

Goyr.ı. lnenkulün e;!alJ: Üç tarafı kendi bahçc:;1 cc-phc.-.i sokak olup Is
tanbulun g..,rp cihetine ve Marmara.ya nezareti 't.5.ınileyi bojz olan bina 
aynı kfı.rgir içınde derununda elıPktrik "e terkos ve ha;·agazi ve te-<i'.'!atL 
ve bahç-esi ,.e ayrıca mutbak ve :arajı rnüştemil bir binadır. 

Zemin kat: Cilt kanatlı demir sokak küpı.'-ından içeri girlldikte zemini 
mermer genı~ bir anti:-e Uıerinde bir oda ve &aı: cih<;tte bir hela '1e bir oda 
oJup odadun behçeye ta~ merdıven1e iılilh bır k::ıpısı vardır: Aynı antre
den serviY. t.ıı merdivenle bırluci kata ı;ıkılır. Bu antreden arn kapı.qı ile 
girilir. Zemini 1aht41 büyücek bir sofa. ürerindo iki oda zemini menncr 
etrafı demir parmaklı bır balkon ,.e küçük bir koridor üzerJnde zcn1ini 
mermer banyo olup buradaki so!adan ara kapısı gc,Dir bir salon t·c Jki 
odadan ibaretllr. 

.Birinci kat: T-.ş ınerdivenle çıkılır <ıı:ernini .Maı:;ilya taşı hir koddor 
Werlnde bir oda ve bir hel~ vardır. Bu koridordaki ara kapJ!':l ile geçllır 
zcmiJl! tahta bir hol üzerinde ilr.i oda ve diğer bir ua kapıı;ı ile geçıllr bir 
salon ve iki odadan ibarettir. 

İlUııci kat.: Birinci katm 1l71lldır. 
Üçüncü kııt: Çatı altı tavanı meyilli vr bin= u.ti>nü ilıtlv• eden de- , 

po malılıli halindedir. 
Bodurum Jı:ab: Zemini mermer bir koridordan bodurwna lnllir. Zr

ınini beton l!Obit \ekn<!li bir çam~rlıane ve hela vr könı!!rlük ve odunluk
truı ibarettir. 

Binanın üç tarafını ihata eden bahçede bir havuz ve manu!J'a ve çam 
ve diğer eşcarl müsmire ve gayri müsmire ağaçları ve ayrıca da ldlrgir 

bir bina vardır: bahçedeki binanın evsafı zemlnl çimento ve Adi ocakli bir 
mulbak ve "'" kapJSı ile geçilir Evvelce garaj elyevm )'eme.khane olup 
bu mahallin üzerine hariçteki demir merdivenle çı1ulır u:mini kara simon 
bir antre mahal! üzerinde bir tı.e1n ve iki odadan ibarettir. 

Hey'eU umuml)-esinln .k.ı.ymcU muhamıninesi 23720 Yirmi Oç bin ye
djyU.z yirmi liradır; Birinci açık arttırması 25/4/941 tarihine müsadi! Cuma 
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günü saat on dörtten on altıya kadar icra olunacaktır. Kıymeti muham- Türk Aııonim Şirketi 
mlneoinin yüzde yetn.lş beşini bulduğu takdirde o gün ihalei lı:ali.Yc.i -,.a-
pılaenktır Bulmadığı takdirde en son artmanın teahhUdü baki kalına!< U- ADİ HEY'ETİ UMUMİYE 
zere on gün müddetle temdit edile-ek ikin.el açık arttırması 5/5/94ı tarihi TOPLANTISINA DAVET 
ne müsadi! paz.artesi saat on dörtten on altıya kadar i<:ra kılınacal< ve o 26 Mart 1941 tarihinde ADI su _ 
gün en çok arttırana ihale edilecekllr. 

İpotek s:ıhlbi alacuklılıırla diğer aW<adarlann lflıu gayrimenkul uzo- retle toplanacak Hey'eti Umumiye 
rindeki haklarının hususile !&. ve masrafa dair olan tddialanm evrakı içtimaı içlıı yatJnlan hisse senetle-
m bıtelerile an beı; gün içinde bildirmeler; lazımdır Aksi halde haldan ri Ticaret Kanununun 366 ve Şir -
tapu slcillerilc sabit olmadıkça satış bedeHnin paylaşmasından hariç ka- ket nizamnamesinin 27 nci madde-
Jacaklardır. J\fütcr:.kım bilfımum vergiler hl•sedarlarn \'e dellaliye vakıf- !erindeki nisbeti doldurmamış ol _ 
lar kanunu mucibince verHmcsi lAzım gelen yirmi senelik taviz bedeli ve 
ihale pulu ve tapu masrafları müiteriye a.ııtır. Satıi pc,in para ile ve ta- duğundan Tasfiye Hn!inde BAL -
pu kaydı mucibince ve icra ,.e iiliıs kanununa tevı;kan icra edllir. Artbr- YA - KARAYDIN MADENLERİ 
ma şartnamesi işbu iJAn tarihinden Wbaren mahkeme divanıı..nesine ta- Türk Anonim Şirketinin hissedar-
lik kılınmıştır. Talib olanların kıymeti muhammmcsinin yüzde yedi bu- !arı ilk toplantı mevzuunu teşkil 
çıığıı nisbctinde pey altl.'<'Sini !ı.:ımllen o giın ve sa<;tte İsiaubul Sultanah- eyl!yen aşağıdaki hususatı görüş -
met de tapu binasının alt .katında daire! mah.."Usasmda Sultanahmct BI- mek üzere 18 Nisan 1941 tarihli 
rlnci •ulh tı.ukuk mahkcemsi başkitabetine 941/7 numara ile müracaatları CUMA günü saat on birde Şirketin 
ilan olunur (3955) 

İİİll••IC'l-••••••-•--••••••••••••ıii Galatada, eski Şarap iskelesi soka.. ! 
İSTANBUL ASLIYE BİRİNCİ 

HUKUK HAKiMLİGİNDEN: Dos

ğında Muradiye Hanmın 5 inci ka
~·•••••••••- ı İstanbul Aslıye Mahkemesi !kin- tındaki Merkezinde iKlNcl defa 

Türk Kömür Göz Hekl.111 ci Ticaret Dairesinden: 941/136 olarak ADI Hey'eti Umumiye top-

Madenler A. Şirketi Dr.Murat Rami Aydın Keleş Karaman kaptanın malik lantısına davet olunurlar. 
. ş· k t• . '"" d 1 24 t Be~og",la - Parmakkapı, İmam '· ve >Uvar olduğu 12 tonilatoluk Ya- 1 - Tasfive memurları ve müra-T. C. Ziraat Bankası Jstanbul Şu. ır e ınıız n.osse ar arı Mar , , 

19 sokak No. 2 _ Tel. 415!>3 lova isimli motörün Haydarpaşa- kib raporlarının dinlenmesi. 

,ra No. 939/J40 

besı Vekili Avukat Sıt.kı Koralın 41 Pazartesi günü saat on birde 1 • foayene ve her tlirlü g ö ·L dan Ki' denize fıııeadaya ı.efer 2 - 31 ilkkanun 1940 tarihinde 
Beşıktaşta Mudafaai Milliye Veka- Galatada Kara Mustafa Paşa so - ed k d ld " d · k 

k "'"d 149 1 Ov k' ameliyatı fıknra~·a parasızdır. er ·en uçar o ubu enız azası kat'edilen tasfive hesap ve leti he~ap ve muamele memurluğu a,,u. a numara ı a ımyan ..... ,.ııiııııı•ıı:aoııııııiiılı.;..-.,. hakk d , 
H d 4 .. .. k tt ş· k t' i ' _, .. ın tanzim e liği raporun bı·ıa· n~osuı1un tasvı'bı', okulunda Şükrü Taylan, aleyhine, anın a uncu a a ır e ın - , 

ı 
tasdikini motôr ·kaptanı Keleş Ka-

3 müddeaaleyhin bankaya vermiş ol- dare Merkezinde alcl{ıde surette Dr. A. Amanuelidi raman tarafından istenilmekle - Şirkt•tin tasfiyey<' giriş tari. 
duğu 20-12-937 tarihli bir klt'a ta - vukuhulacak Umumi Hey'et içti • 1 hi olan 25 Nisan 1940 tari -

- d-'-' 1 d Si.-kccideki muayenelwn""ınin ı.- mahkemece naip huzurile şahitle- hı'nden 31 İlkka·nun 1940 ta-ahhüdname senedindeki taahhüda.. mama aşagı ....., ruzname i e aveL 
edil . . d k. t 'ht . timlaki dolayısile ayni sırada Mer- rin 3/4/941 tarihine müsadif per- rihine kadar olan devre he _ 

t•" ihlal etmış olduğundan ban - mış ıse e mez ur ar; e nısa- kez Loknn...,ı üzerin<' nak.letmiıtlr. şcmbe günü ~aat 14 de dinlenmele-
ltada işe 'başladığı 25/12/937 tari - bı müzakere hasıl olamadığından rine ve muhakemesinin de 7141941 saplarını tcdvirlerinden do -
binden Biga ajanslığı muhasipliği- içtimaın ayni ruzname ile 14 Nisan dare Meclisi azalarının ge- tarihine müsadif pazartesi günü la;'! tasfiye memurlarının 
ne tayin edildiği 31/10/933 tarihi 11941 Pazartesi günü saat on blıe rek kendi ve gerekse üçün- saat 14 de icrasına karar verilmiş tebriyesi. 
ara,;ında geçen müddet zarfında te- ıtaliki zarureti hasıl olmuştur. Şir- cü şahıslar namlarına biz- olduğundan bu hadise ile alakalı 4 - Bir Mürakib tayini ile ücre-
diye edilen 3Mi lira 41 kuruştan da- kelimiz Hissedarlannın 14 Nisan zat veya bilvasıta Şirketle tinın tesbiti. 

1 l n•1 p rt · ·· ·· bulunanların rapor alınrrken biz-vacı tarafından isteni en 180 lira • "" aza esı gunu saat on birde muamele yapması için Ticaret Kanunu ve Şirket nizam-
nın maa faiz ve masarıfi muhake - vukubulacak işbu Umumi Hey'et kendilerine mezuniyet ve_ zat•bulurunalan veya bir vekil gön- namesinin olbaptaki maddelerine 
me ve ücreti vekillet tahsili hak - içtimaında hazır bulunmaları rica rilmesi; dermeleri Deniz Ticaret Kanunu- 'Jcire bu ikinci toplantı için yatırı- \ 
kında açılan davanın icra kılınan olunur. 6) _ Şirket işlerini tedvir için nun 1065 inci ınaddesi hükmüne lan hi'se senetlninin miktnrı ne 
muhakemesi neticesinde 180 liranın RUZNAME sur~ti mahsusada ınemur teyjikan ilan olunur. (3960) olursa olsun bu 1K1Ncl toplantıda 
hini tahsiline kadar aslını geçme - 1) - İdare Meclisi raporunun o- edileceklere verilecek üc • ittihaz edilecek mukarrerat mute-
mek üzere senevi % 5 faiz ve on kunması; reti tesbit zımnında 1da • '>er olacaktır.· 
beş lira ücreti vekAletle birlikte 2) - Mürakib raporunun okun- re Meclisine salahiyet ve -
müddeaaleyhten tahsiline 8-11-940 ması; rilmesi. 
tarihinde karar verilmiş ve kara • 3) - 31 Birincikiınun 1940 tari- Gerek asaleten ve gert'.'kse veka-
nn dahi mumaileyh Şükrü Taylana hine ait bilanço ve karü 'eten Umumi Hcy'cte iştirak ede -
Hukuk Usulü Muhakemeleri ka - zarar hesabnun okunması ilmek için Hissedarların en az yir. 
nununun 407 ne! maddesine tevfi - Mezkur bilanço ile kArü za- ni hisseye malik bulunması ve his-
kan ilanen tebliği tensip kılırunış rar hesabının tasdiki ve e senetlerini 5 Nisan 1941 Cumar-
olduğundan müddeaaleyhin ilanın İdare Meclisi azalarının •si gününe kadar Şirketin İdare 
ertesi gününden itibaren kanuni ibrası; 'IIerkezine tevdi etmeleri lazımdır. 
müddeti içinde kanuni yollara mü- 4) -1941 yılı için bir mürakib in- Mali müesseseler tarafından ve -
racaat etmediği takdirde hükmün tihabı ve tahsisatının ta - ;Jen hisse senetlerinin tevdiini na-
kat'iyet kesbedeceği tebliğ ma • yini; ık ves'.kalar h:ssc senetleri maka_ 
kamına kaim olmak üzere ilan o - 5) -Ticaret Kanununun 323 ün- mnda kabul olur.ur 
lunar. (3956) cü maddesi mucibince İ _ 1Dı1RE MECLiSİ 

Şehir Tiyatrocu 

T eı>ebaaında 

Dram kısmında 

27/3/941 Perşembe günü 
akşamı 53at 20,30 da 

Hürriyet Anartımanı 

• Komedi kısmında 
27/3/941 PeN·mbe günü 
akşamJ s>at 20,30 da 

DADI 

Bu toplantıda asaleten veya ve
''fıleten hazır bulunmak isteyen 
hissedarlar T;caret Kanununun 

71 nci maddesi mucibince hamili 
'ıulundukları hisse senetlerini top
antıdan en az bir h:ıf!a evvel Şir-

1 ··~tin Gala•adaki Merkezine yatır-
'laları lazımdır.-

Hisse senetlerinin yatırıldığına 
lair mali miiessesat tarafından ve-. 
len vesikalar hisse senedi gibi te

;kki ve kabul olunurlar. 
1sta11bul - 27 - Mart - 1941 

TASFiYE MEMURLARI 

.. 

<= ::-. İlütSİNl IİtU İS BAlllCASlflO! 
jKRAMfY«l..İ ~$""" AÇ~ 

lnhisarlar Umum Müdürlüğünde" 

I - Mevcut nümuna mucibince 1dare n.iz!ıı kutu fabrikasında 941 ı ".J 
kadar birlkece~1 t.ahmin oı'unan •300(h kilo parça ambalaj kağıdı !"" 
hkla satılacaktır . 

ll - Muhanımen bedeli .soo~ lira %15 muvakkat teminatı 90 liradır. 
lll _ Pazarlık 31/3/941 pazartesi günü saat 15 de Kabataşla levazım ,., 

bayaat ı;ubesindeki •atış kom!..,.onunda -,.apılacaktır. 

1V - Nilmune silzü ıeçen tubede g6rülrbllir. 
V - isteklilerin pıu.arlılt lçın 1ııJ.1n olunan ıiin ve .aat~ ~ 15 ~·:-. 

Jarlle birlikte mezlıür ltomls;vona mOracaaUan. C 

TA S HİH İ LANI 

26 Mart 6'1 Çarşamba :niUhamı zıa aon sayfasında neşredilef.J 
FATİH İKİNCİ HUKUK MAHKEMESİ B. :MEMURLUôU:NJl 

Ser!e,·balı ve 171 sat'§ namaralıilanın 26 ncı satırının sonu ~ 
(ve) den evvel yazılması lazım gelen: (Saimenin uhdelerinde . ~ 
kayyed bulunan 3 oda, mutfalı: vehelayı havi bulunan) cümleSl 
tib sehvi olarak yazılmamıştır.Keyfiyeti tavzih ve tashihen 
olunur. 

Üsküdar icramemurluöundan: 
İstanbul limanının 295 ,s; il n umaı: asında kayıtlı '3700 lira ~ 

meti muhammineli Asya -apuru mm açık arttırma il<' satııınıısııı' 
karar verilm~tir. 

Vaziyeti 50 
Gemi halen Paşzl:>ançc ı:manı .karşı ında sahıle takr.ıben . 

metre me•&fc-de ve pr<AI ı.:;tika metı sahile hemen amut bir " 8" 1 
yette 2 _ 2.5 kulaç suda karıclery aya olurmuş ve ıskelc tarafı sil~ 
güverte yalı kütüğü ba<tan ıkıça kadar sathı bahlre temas ede~e 
gemi iskele tarafına yatmıştır. Gemi. içi dı:'1iz s~viyesin~ 1'B ~ 
su ile dolmuş bu· halde yar:m batık bır vazıyettedır. Cemının . 
direği, .iki .buınba~ı, i<tiralyalardan .'bir kısmı ile. ~=ıkları, ~1 
cası, ikı hava makınesı, matafor alan le ıkı çıplak fılıka, noksa!I 
vinci ve noksan bır ırgadı, iki göz demiri, ve loçaları.n dışarıSı!Y 
da görülen ,zınciri, babalan JCrlerinde görülmüş ise de demır 
e.<yası yoktur. Dümen el dolabının ağaç muhafazası da görül~U. 
tür. Gemi güverte•i çok mail clduğundan bu mt.ihafazanın iç• ,. 
rülmemiştir. Makine kazan dairesi lebalep su dolu olduğundan !< 
zan ve makinesinin teferruatının n~ derecede üzerinde mevc . 
olup olmadığı hakkında hıiküm vermek kabil olmamış ıse de ııu~ 
!arın aksamı c>a ınin mevcut olmadığı hakkında bir işaret' 
alaime de dcstirest olamadık. 

1 - İ~bu gayrimenkulün arttırma 
hinden itibaren 941/1326 No: ile Üsküdar .. a Dairesmın ınua)b 
yen numaras:.nda herkesin görebilmesi için açıktır. İlanda yaı'.e 
olanlardan başka malıimat almıılı: isteyenler, işbu şartnameyed~ 
941/J:l'.!6 dosya numarası ile memuriyetimize müracaat etmell,ıd1 

2 - Arttırmaya i§lirak için yukarıda yazılı kıymetin yt1 • 
7,5 nisbetinde P<'Y veya milli ·bir bankanın teminat mektubu te' 

di edilecektir: Madde: 124. 

' 4 - m;,terikn günde arttırmaya iştirak edenler artt•r0, , 
şartnamesini okumuş e lüzumlu malumat alınış ve bunlarl taJll 

3 - İpotek sahibi alacaklılar la diğer alakadarların gemi üı~ 
rindeki haklarını husu.sile faiz ve masrafa dair olan iddiaların~ ne 
lbu ilan tarihinden itibaren yirmi gün içinde evrakı müDbitcıerı afi 
birlikte mcmuriyetimize bildirmeleri icap eder. Aski halde haıtl 
tapu sicilile 5abit olmadıkça satış bedelinin paylaşrn::.sından ıısri\ 
kalırlar. 

men kabul etmi, ad ve itibar olunurlar. ·s 
5 - Gemi 28/4/941 tarihınde pazartesi günü saat 14 den lÔ ~ 

kadar Üsküdar İcra Meınurlubunda üç defa bağırıldrktan sıonr8 ,, 

çok artımına ihale edilir. Ancak aı-ttınna bedeli muhammen k s· 
metin yüzde 75 şini bulmaz veya satış isteyenin alacağına r.uç~P' 
nı olan cıığer alacaklılar bulunup da ·bedel bunların lıu gayrı!!' 1, 
kul ile temin edilmiş alacaklarının mecmuundan fazlaya çık11' 9 p 
sa en Ç"k arttıranın taahhüdü baki kalmak üzer arttı.rma 10 gıı p 
daha temdit edilerek 8/5/941 tarihinde perşembe günü raat 14 .d',, 
16 ya kadar ü~küdar İcra Memurluğu odasında arttırma bedelı 5 

tış isteyenın alacağına ruçhanı olan diğer alacaklıların bu ıı'~, 
rimenkul ile temin edilmiş alac aklan mecmu undan fazlaya~
mak şartile en çok arthrana ihale edilir. Böyle bir bedel elde 
me1-•e ihale yapılmaz. Ve satJ1 talebi düşer.. . eJl 

,----ikdamın Zabıta Romanı : 12 - - ------"' ıkın ona bir şey söyleme .. Bilme -

l Y E Ş ·1 G 0·· z ~ 01;;~~~ !~~~·ta kendisine ve kan. 

sepeti çalışan iki kadının arasında. ğanın bir h:ıftaclanbcri Yedfoehid-1 
Dısarıda baJ,f bir rüzgar esiyor. !ere taşındığını biliyor mus~? 
Pencerenin kenarına kadar uzanan Nimet' cevap vermeyince bir da-

6 - Gemi kendisine ihale olu nan kimse derhal veya ver•~, 
mühlet içinde parnyı vermrzse ihale kararı fesholunarak Jcc~ 
sinden evvel en yüksek teklifte bulunan kimse arzetmiş old ~C' 
bedelle almıya raZl olursa <>na, razı olmaz veya bulunmazsa ,ıe 
men 15. gün müddetle arttırmaya çı.karılıp en çok arttrrana j)ıı eJl 
edilir. Iki ihale arasındaki fark ve geçen günler için yüzde beŞ 1' 
hesap olunacak faiz ve diğer zararlar ayrıca hükme hacet 1'9 

maksızm memuriyetimizce alıcıdan tahsil olunur. Madde: ~ 1S:,,ııı sına dalına fena muamele eden !.ıu 
kadın bugün bu kadar iyi yürekli 

• Naklden: M. Feridun görünüyor. Ne olursa olsun nihayet 

_ Size ne? ... Söylerim, söyle - sın .. _ bu kadın halasıd1r. Belki de zan-

yapraklar sallanıyor. Hava güzel. .ha soruyor: 

7 - Alıcı arttırma bt'deli haricinde olarak yalnız tescil ~ 
ibale karar pullarım ver.meye mecburdur. 1, 

Mihriban hanımın sesi duyulu • - Söyle. ene ... Biliyor musun? 
yor: - Evet... Böyle bir şey işittiği.. 

- Kızım dün senin iyiliğin için mi hatırlıyorum. 
mem ... Siz ne kan_:ıyorstınuz? ... j Bu doğru bir söz. İyi bir nasihat. j"ettiği kadar fena yürekli değil • 
Yeter artık bu çektıgını.. .. Yeter ... ' .met Mihriban hanımın sözünü ldir. 

sorduğum suale cevap vermedin. 
Aksilik etme, bana her şeyi oldu
ğu gibi söyle ... Zehra hanıma uğ
radığın gün nereye gittiğini Nec -

·t o 
Dellaliye resminden mütevell it belediye rüsumu alıcıya aı ~8' 

Bunları söylerken Nimetin yüzü mayıp arttırma bedelinden tenzil olunur. İşbu gayrimenkul Y~ 
kızarıyor. Fakat korkudan ziyade nda gösterilen tarihte Ü>küdar İcra Memurluğu ı;ıdasınd~ jJJll 

Genç kadın asabi bir buhran gc- tutacak, bunu ona vadetti. , Necdet böyle düşünüyor ve ha-
çiriyordu. Mihriban hanımın yü .- İki kadın yine sustular ve işle • !asından ltarı~ı ~~ı:.ıına af dileyor: 
zünde şeytani bir tebessüm belirdı. rine devam ettiler. Akşam Necdet . - Mademkı yuzune vurduj!'wnu 
.'\detfı bu cevaptan memnun görü- eve gelince '·arısının ytizünün sa - ıstemıyorsun ben de bu seferlik bı~ 
l\üyordu. O da ayaj!a kalktı: rarmış olduğunu .gördü. şey söylemiyeceğim. 

- Haydi otur kızım, otur .. . Si • - Neyin var, rah~tsız mısın? Yemek ncş'eli geçti. Refik bu ak-
oirlenrn~ ... B!r iki yudum su iç... - Hayır ... Biraz yorgunum ... şam evde yok. Nereye gittı? Bu -

Nimete bir bardak su uzattı. Son- Gidip mutfağa bakayım yemekler nu Mihriban hanım söylemiyor ;e 
ra, buhran geçtikten sonra genç yanmasın... şen görünüyor, çok konuşuyor ... 
kadın bir müddet ağla)'lp af dile • Mihriban hamın Necdetle yalnız - Kırlarda, ormanlarda taze 
dif:i zaman onun dağılan kumral kalınca dedi ki:... hindiba var. Şimdi mevsimldir k! • 
saçlarını ok§ıyarak bir anne tavri- - Bugün karın bana bir çıkıştı z1m. Gündüz işin olmadığı :ı.aman 
le dedi ki: ki ... Orta':!a bir şey olsa bari... R~- git topla ... Hem de biraz hava al • 

- Necdete o yağmurlu gunden raz nasihat vereyim dedim, işte 0 mış olursun ... Hele ormanğ;l çok 
bahsetmiyelim değ!l mi kızım? ... kadar ... Sepeti devirdı, bardağı güzelleri var ... 
Söylersek merak eder... Erkekler kırdı ..• Aman yarabbi, bu tatlı k•z Nimet şimdiye kadar sofrada 
sinirli kadınlardan pek hoşlanmaz- meğnse ne acı bir bibermş! ... Ka- başını bu kadar önüne eğme-ısti. 
!ar ... Sen cahilsin, bunu bilmez - dm içinden pazarlıklı ... Amma sa- Ertesi ııün yine yama ve çorap 

hiddetten ... Bu alçak adamın yü -
1 

ilan ve. gösterilen art!ı.rnıa şartnamesi dairesinde satılacaı:ı 

zünden şimdiye kadar çektikleri / ll.oillİİİumnİİİuİİriii ...• (ll31i944ııİıİl)I.••••••••••••••••-,,,_-. 
yetmiyor mu? Daha mı çekecek? 

dete söyledin mi? 
- Gczmeğe gitmiştim ... Orman

da kayboldum. Nerelere gittiğimi 
bilmiyorum ki. .. 

Esasen kendisine düşman olan ko
nın ailesi bu herifin avdetini 

fırsat ittihaz ederek onu biraz da
Bunları söylerken Nimetin sesi ha ezecekti. 

titriyor, bütün saflığilc söylediği Fakat Mihriban hanımın yüzün-
bu yalanda ısrar ediyor... de samimiyetten başka bir şey 0 _ 

Kadıköy Vakıflar Direktörlüğü ilanları 

Muhammen 
Juymetl 
lira K. 

t8ı ~o 

Pey akçe" 

llra K. 

13 62 

senıtı Numaroısı 

tl.ıtildar Atik vak!Q 37 

Mihriban hanım müsterih oldu.. kunmuyor. O bir ana gibi nasihat 
J;unu belli etmek için geniş bir ne- vermek istiyor, ışte bu ... Diyor ki: 
fes alıyor ve elindeki ipliği bükerek - Ömer ağanın avdeti canını 
iğnenin deliğinden geçirmekle meş sıktı değil mi? Hakkın var kızım. Omlanpa:a solt3k 1 
gul görünüyor. Sohra diyor ki: Bunda o kadar haklısın ki ... Sen Y kanla yaıı ı hane açık arttırma ile ••tıl.avalttır. Ta •plerln 14/4194 ızı 

-· Bunu sana niçin sorduğumu henüz kocanın tabıatını bilmiyor • tesi günıi ca•t 14 de mudurı;ret ako.rat kalemıne 10.zut:"ıı müracaauarı. 
;miadın değil. mi'.:: Çünkü Necdet sun. Bir kadın ne kadar akıllı olsa , --. • • . .. .. a]oil.tıiıt 
nereye gıttığinı ogrenecek olursa ,kocasının huyunu altı ayda alamaz. Sabıbı: E. 1 Z Z E T, N~rıyat Dı:rektoru: Cevdrt JUır 
hakkında pek fena olur ... Ömer a- 1 Daha var) (Jasıldıb yu: •Son Tel,cral. Jllatbauı 


