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Vekalette ur ulan 
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J Türlciyenin bi-
taraf kalması 
isteniyormuş tarafından ed.lec 

•unına K•nununun hilkfimete vı · ·:g; s .. 1:1 ıh et• "' d ı İngiliz matbuatının 1 
dıği ... alnhı f.'llcrc istinaden ~oınur na~li~~tı~ı~a 

i\nkaTa, 5 (İkdam muhabirinncn) - Millı Ko· 
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•znıııı Dk\ hmları teshil ctmı. , c. gcmılcrımızın 
harice st·lcrluini miisna c. c 1 ı t t ıış ıı . 

!ere isliıı:ıdcn hazırlannıış olan iki Koordinas.~on 1 Bu dd:. alınan kar.•r .• d ni1 nakil va"t~lar~· ı 1 ileri siirdügv Ü fikirler 
11~\eli kararı neşredilmek üz.redir. f d ı ı b 

1 \ 

nın iicret \:e seyrisc ~~ını " 18 gen s \'( samı !.1 Londra 5 (.1\ A) _ M stakil F n-
Bu kararlardan hiri deniz nal ·ı vasıtalarını şekilde tcsbif ve tanzını etme . dtı:. Karara go~ ız a1 ıısı bUdırlyor. 

alakaılor dmeklcdir. l\lalum olduğu veçhilc ev• (De,·aıuı 4 iincii sayfada) 
\elcc l.ıikCımc! Milli Korunma Kanunıınun ver· _» 
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A} y B u 1 g a r i s ta n d al in , İZ "'manya una- ı . 
llistana taarruza Almanlarla ·Bulgar Baş e ı-

tNGİLİZ DONANMASINA MENSUP BİR FiLO SEYİR HALİNDE 

Sovyetlerin takbihi jLofeten adalarındaki 

BERLINDE 
soğukluk 
tevlit etli 

Arnavutlukta 

Yunanlılar 5 
Subay, 160 er 
daha esir etti ha zır I anıyor halk arasında line dün sabah 

Yarı resmi Alman-~~; çarpışma oldu bir nota Verdi ~I BALKANLARDA 

Alman 
Tesisatı 
Tahrip lngiliz tayyareleri 

na/.;.larınJan verilen .h~ l f I AZI R I 
berler siyasi tcuyıkın HAR C YE N 
baıla.~ak üzere olJuğ';'' POPOF ÇEKİLİYOR 
nu gösteren aliimetlerdır. 
Alman ordusu, Bulgaria
tana yerleıtikten sonra, 
aiyaai taarruz, arluıaındnn 
da askeri taarruz batlı· 
)'acalıttr. 

YUGOSLAVYA· 
DA Ki İNGlLiZLER 

---<~,..-

Türkiy·eye 
gelecekler 

Alman siyaseti 
hic bir tah ide 

1 

t ola z ınıs 
Bır 

Edildi 
1 giliz dononma· 
sına yeni gemiler 
iltihak ediyor 

9 ltalyan tayyaresi 
düsürdU, harp g -
milerine hllcum etti 
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.....,, ____ ,Yazan: Z ' - 15 
(Sem ') edel m .• (Sems)perest lC irfan sahibi olan hatip oğluna 

:ınn - ıı) (Hazreti Şcms)i [2], böl le (bid'ııt)lar ynkşır ını? .. 
l rin • adeti, ve ibadeti böyle Di) c, cevnp alıyorlardı. 

] Artık bu iki zümre nrnsındn § d-
IcvJevı (nıubibbanı), (Cetıabı detli br? münakıışa başlamıştı ... Bi
' lan.ı)nın bu zarıf ve hissi kıt 1 rinci ziJmre) e mensup olanlar; 

asını, (Hazreti Şems) ile arnların-1 - (Mevlunu)ıun hareketlerini 
da cere;> ım eden sohbete .. ,,:c bu j tcn~it clınck . ~iz.im ~a~dımiz de
s ı ıbetin, (Cenabı Me,,lima)nın gıldır... O, hızım (cananımız)dır. 
k lbınde Ul andırdıırı {llühi aşk) ı e yapalım, bu (canan) bugün biz
\•e muhnhbete atf di)orlar ... (Ce- den nsrı )aşamnktao zevk alıyor. 
nahı l\Ievlanu) gıbı ılim ve fa.zile- Şu halde biz de, kendi nrzumuzu, 
tin en yük kemal mertebe me onu ıınrzularma feda ederiz. .. Bağ
\•iisıl olun hır zatın (Şcms)i (Kıh- rımıza, taş basarız. Onun hnsrct ve 
leg h) cdcbılmc i için, (Hazreti hicranına kallnnırız. 'l'ek o sevgi
Şems)in nınddi (hüsnü cemal)in- limizin ne 'esi bozulm ıı. Düşün
den başkn, onda dı er bazı evs f düğü ve diledıği gibi ya~sın. 
ve nıezıyetlcr de bulmnsı lazım ge- Diyorlardı. 

Necib Fazıla 
Sormak lazım 
Alman~ a, Bulgarlstana - birkaç 

giln e\ vel \'erdıği teminata rağ
men • yerlestiktcn sonra her kafa· 
dan bir ses çıl mıya başladı: 

- Şimdi ne yapacaklar?.. İçi
mizdeki bu merakı yenmek için 
N:ınemollnyn müracaat ettik. Üs
tada: 

- Almanya Bulgarislana kadar 
geldi. Acnh şimdı ne yapacak der
·n Üstad? Dedik. Nanemollıı. dü-
şünmeden şu cevabı verili: 

- Bunu Necip Fazıla sormak la
zım. O bı.ittln hadiselerin 'nkuun
dnn c~el aksini iddia eder. Ne söy
lerse nksi olacak dAıııektir. 

Vatan'ın 
akibeti 

ve e mek 
• .. rosu en itiba-

r 1 aşhyor -Dün bir fırında 
. 

tecrübesi yapıldı çaşnı 

Yeni tip ekmek için Toprak Mah. değirmenlere verdiği 297 ton buğ
sulleri Ofısı tarafından degirmen- day ve 17 ton çavdardan başka yöv
lere verılen buğday ve çavdarlar- miye 150 ton da vücude getirilecek 
dan evsafına uygun bir surette un un stoku için tevziat yapmaktadır. 
hazırlanmasını temin etmek tnak- Dığer taraftan yeni ekmek çnş· ı 
sadile bugünden itibaren Ticaret nisini tespit :çin belediye dün Ga
Vekaleti M rakabe te kilatı me- latada Radoviç fırmındn 16 çuval 
murlıı.rı İst nbuldakı degirmenleri unla bir tecrübe yaptırmı tır. 
kontrol etm e başlıyacaktır. Böy- Tecrübede hazır bulunan Belediye 

lir ki, o da ol n olsa, (Hazreti Mukabil zümre ise, artık sesle-
Şems)ın mnnevı fes ız ve kuvve- rini tnmaıniyle yükscltcre : 

lece bazı yerl rde daha siyah ve İktısat İşleri Müdür Muavını Fe. 
ekşi ekmekler çıkarıldı ı yolun- ridun bir çuval yeni ç ni undan 
dakı şıkayetlerin sebcplerı anlaşıla- in kadar ckm<:k çıkac mı ve kat'ı 

Vatan b sınuharriri Ahmet E- caktır. ça niyi bugün bcledıyeyc bıldire-
min Ynlman ·İd 1 g ete.. diye Of ıs her gun şehrin ihti • rı ıçin cektir. ti dır. - Ne demek ol un? .• Bızim neş-* ı em iz bozulac ma, o ınc hul der-

Altı ny dernın eden bu halvet viş, (Mevl nn)mızın sohbetinden 

çıkardıgı ceride tutunamayınca her 
çareye bnşvurmı;} a b 1 mıs. Bir 1 
gün Nizamettiu Nazif: 

hasalı, (Cen bı .Me\lana)nın es- mahrum kalsın. 
babı, mtlrıd nı ve talebeleri ara- D' f t d. l d - Vatan'm umumi idnrcsinı eli-
ında muhtclıf dedı odulara ıebe- ı) e erl c ı) or ar 1• me aldım. Bir hafta sonrn tırajı bir 

biyet verdi. Anhısıhlordu ki bu ziımre, (Me\ misli artacaktır. Dedi. 
Bunlardan (kemal) mertebesine liinn1nm ocaf.<ında henuz hı;)ıkilc Bu sözleri duyan Nanemolla Ni-

) aklaşmış 'e (hııkikat)ın esrarını pişmeınişlerdı. Kendi ustnd ve zama: 
enlruruş ol nl r; bu ıki (ınsanı kii- murşitlerini, zfıhirı ebeplerle bir - Demek Vatnn da Nizama bo
mil) in ıhtı~ ar ettikleri inziva ha- bnşkasınm tesiri ltındn kalacak yun eğdi. Sonu yakındır artık. Ce
) utında yük ek bir (lukınet) görii- dcr01:ede zayıf \'C aciz görmekte· wıhını Vf'..rdi 

yorlar .. hu) uk bir sükun ve sukiıt lcrdi. 
ile, bunun feyizli nctıccsini bekli- Bunlar, (Cenfıbı Mevlana)nın 
) orlardı. (Ha7.reti Şems)e niçin bu derece Belediye ve 

Feknt, her eyi göründüğü gibi aşk \'e aliıkn bagl dığının heniiz ltri'nin mezarı 
goren ve zôhire hukmedenler de, farkında degıllordı. Çok tnbiid' r ki Belediye bü:\ tik musiki iistadı 
(Cenabı lUevlana)nuı n) farca sü- o sırrııı ha) ikah:"~ agah olup, o hn- Itri'nin mezarın~ (bilmıycrek) yok 
ren ha rctıne d l anamıyorlar; kikatin hıkınctını hazınedcbılmcl• I etmek üzerel ken Konsen atunrın 

zun cıdası idi. Şımdi, ondan nıah- mi":>: olmak elzemdi. nıerhunıun mez rı etrafına ıtrişa-

Zeytinyağ a ı 
salaışa! 

a,k tipi aya 
bı 5 8 ir 

·---<>-

-
Bu mallar banka ar- Mürakabe komisyonu 

} elerinden piyasaya 1 bugün tipleri tetkik 
çıkarılacak j edecek 

Fıat Murakabe Bürosunun banka Halka ucuz fıatlarla sağlam ayak. 

Bulgarya yolu 
ile ticaret.miz 

işgalden sonra mü
him değişiklik 

olmadı 

h ca 
iZ 

a 
Bulgaristana Alman kıt'ala

rmın girmesinden sonra A vru. 
pa ile olan tıcnri muna ebet
! rımizde eh m iye' lı bır dc
rıs kl k olrı· mı tır. Yalnız 

bir kaç günden b ri piyasada 
geçıci bir tereddut hasıl ol
mu tur. Bul aı nla hususi 
takns ve s<:rbcst dovızle kar ı
lıklı olarak işler yapılabilmek. 
tedlf. 

Ögr nd imize göre muhte-
lıf A\:rupa meın k tl r "ne 
Bu'garıstanın V ına ve Bur
gaz ı. anları va ıle mcm
leketımi Jcn gönd ·r 1 n ihra
cat eşyası bu lımanlarda cm. 
niyet altında vu muhafaza e
dilmekted r. Bu mallar evvel
ce olduğu gibi munta am bir 
surette ait oldukları mahalle 
gönderilecektir. 

~---=--===•·l!:~=---='--~-.......J 

Bekleme 
Yazan: 

Prol. H. Şükrü Baban 
IAı.. iman orduları iıç g~ndt~ 
~ beri bütün Bulgar• uııı 

da lCrleşmis bulunu)of• 
Londra kaynakları ~lye' nı vııl· 
kanlardaki Alman orduları ınc'' · 
dunun (250,000) oldı:ı1;unu iddia " 
diyor, ayni membalar bundan lı t 
iki hafta ev,el yalnız Uomnn) ıfj• 
ki Alman kıtaatııun . ( O ) ~ 
vnrdığ'ııu söyJiiyordu. Ikı h 1 • 
;} üzde elli hata ile \erilen rak ı:ıı 
larn çok fazla itimat etmek c 
gildir. Esasen filen 'e şu d 
mevcut asker miı.t rı d 
ebcdı bir mu'ta de I r ı 
fı at harikulu e ı 

V. k'n şudur ki Al 
kollar nı Bali anları 
kadar uzatını tar \e 
Balkanlarda nüfuz ctt · 

yorlnr. 
llu0 unden l arıııa he 

bcrlcre intiz. r 1 

_ Onun dıd rı, bıziın nthumu-ı ıçin de, (kemıil) mertebesine er-ı ikazı üzerine kend'ııe gelmiş ve 

rum . Idık. Bu firaka tahammul 'ı Bu ateşın müııakaş lnr, nihayet hile.r dikme;}e knr r vermiş. 
~demıyoruz. Fevız aldığımız. d,..rs. gunun bırindc (Hazreh ~eıns)iıı N 11 b d 

depolarile ardiyelerinde yaptığı r abı t."min etmek ıçın bır kaç mü
tetk:kler neticesınde muhım mik- lesse c daha s , ndart tıpler viıC'ude 
tarda zeytinyağı stoku meydana çı- getirn~ st.r. Bu t rın muayenesi 
karılmıştır. Bu stokların malıyet- çın dun Tıcmet Oda ında bir top
ler"le sahi pi ı tesp t ed ·ımekte- lantı .} apılrr.;ı ve i tımada ayakka
dır Bu zeytın lar Birlı ·n ka- bıcılar c m ye i ile Sümer Bank: 
rarla tırdığı azami satış fıatlarıle mume ı er h r bulunmuşlardır. , 
pıya ava çıkarılacaktır. 'Tıp r u p n tetkıkler 

Dığer taraftan sad yn fıa tarın- n .C{'s.nd t p aya kabıların --o--

da son gunl rdc n r k li el r n 5 - ında jM• r kabe bürosu buz-
ter ffü m ed ed ım h d k" • 
m tır. Satı la · F at ~vr r ün ane er e l peynır-

! d d 1. v anemo a unu uyunca: 
c e e ev m Cl ıyemıyoruz. Bu· b."Ulagına gıtti. z t n 0 çok zaman- . 

n n onu ne olacak? ) d . d 
1 

. - Beledı~ e her yaptıgı hatayı 
" nberı, bn ıt uşunce ı murıt , c . d ·1 

m· \Onunun ta n ett :> Ti ar t dC' ler" satmağa başladı 
fazlaya ) apılmaktadır .B.mun ıçin toplant1 k b ı ih : leri. 

Dı}e derın derın dusünüyorlardt. 1 . k d . tamıre ç lısı)or a falt mo a ı e 
· lta cb lcrın en ı ıne t ol gos- b d .. d. d · 

Bunlardan daha basit düşiı•.ıcn t d ki . . h t t "' d' Ik plum a t \ ma o ur u-
bir zümre daha \ rdı ki bl~lar er 1 kcrınıl dıssednuş ı . ._.,ım 1 hu ğü İstanbul yollnrmın da ic hına 
\eziyeti kendi dar zavİ) el.Prınden b "I 1 üt d . bakıp lstanbullulnrm gon unu n a 

• nnma ıı a arı a uyunca, (Cenii-ı · · l" .. ls ne alt tahı. k"tı k"rnr" b rl y""cak Şehrımizın bazı semtlerındekı Mtirakab<.> T kılatı memurları top- 11. " .. ' "' .... 

ı " e\ unatyı m eessr e ccek hır b . D d' tancı ve perakendPcil~rin fatura

larını tetkik etm<>P'e başlamıştır. 

ve aynı zamanda ypn"d n hazırlan- bakkal diıkkanlarında beyaz pey. 
goril~ orlar: vak'anuı zuhuruna ıne~ dım , er- arı. e 1

' 

- (Mevlllna)mıza n~ 'IJdu?. Der- mek istemedi. [Hicretin 643 üncii l\'I. K. 
m1ş olan standart ayakkabı tiple- nir bulunamamaktadır. Toptancıla-
rini tetkık edecektir. 1 rın , ı az goı erek peynır getirt-

si. deni. furnktı. Ne "~~uğu. bil·i·n· senesi Şevval a) anın 21 inci per
mıyen hır Acem den·ışı ıle bır hoc- ı;ıembe gi.ınü] birdenbire ortadan 

--o m meleri ve mevcutları da satma 

r e kapaı dı ... B;zı sc,, gili üstadı- kaybolın•erdi. 
mızdao ıı-;ıran u adamı, buradan 
ııasıl defedelim. 

1J • e, oylenı)orlardı. 

Arh , fi ne \C fesat kazanları 
k U> ya b lam ta. Bu basit dü-

(Ccnubı Me,\fına), cncla hu 
gas bub te hiçbir ınfinn veremcdı. 

(Devamı \'ar) 

c lı zumrc, kc d lcrıni (n k ve (1) C 1 p, ı; 
!iev~ı Me\ lun" )dan u ıran (Haz- (2) C bı anın h ncdanına 
r ı ~em )e k r ı gittlltçe derınle-ılH ıb 0 arı) denil yordu. 

l n hır k n b liyorlar .. onu, (Ce- -
o ııı 1\ e\ l a)mo huzurundan u- Evlerde sığınaklar 
~a <l ştırnbilmek için çareler duşü· ı Ev p ım da ~sıgınak• 
illi\ ar .. hat , kendisini gördük- olma a elverı lı bodrumların kat
lerı zaman, ıstıhza, hakaret ve tez- ıyyen ba ka ı lerde ku anılmama. 
yi{tcn bıle çekinmiyorlardı. ları ve bunların kı a bir zamanda 

Vaz ) et, fen l il ordu. Çirkin S .,ınak• hnlıne ifra olunmaları
hud clcrc yol n mak istidadı gös .. mn tcmını dün Vı t S f rb rlik 

inemalar 
---o---

Çoc k a enler 
cezalandırılacak 

Şehrımızin muhtelıf semtlerinde. 

ti sınemalardan bazılarının gece
leri 12 y ınd n a a ı çocukları da 
aldık! rı ve cGundu 1 ri 6 ya ından 
a awı çocuk kabul olunur. şeklinde 
levhalar astıklnrı göruunuştiır. 

B lediye Reisliği dün bu müna
sebetle ki:lymakamlıklara bir emir 

gönder rek mezkilr levhaların kal
dırılma mı ve güı1diız 6, gece 12 

ya 1 dan. aşagı çocuk kabul eden 

Manifaturacılar yeni bir 
şirket kurdular 19 a qı 

--0----
Hnr çtcn manifatura ıthal cd rck h } 

u uz f n larla p a a a çıkarmak i- rogramı azır a-
çin man·faturac lar ara ında kurul mck için mua lim
makta olan yu sE>k sermyelı ş rket 
bu nym 7 sinden itıbaren faalıyete l e r t o 1 a n ] y o r 
geçecektir. l 19 Mayıs spor şenliklerı için, şeh 
Ş ket ilk olarak Macaristan ve rımiz !be ve orta mektep b den 

İngiltereden müh;m miktarda ma- terbiyesı munllımleri onumuzdcki 
nifatura cclbedeccktir. Pazarte;:;i gGnu Mnarıf Mudi "rlu-

Bu mnnifnturalar birıncı el içın günde b"r toplıı.ntı yapacaklardır. 
ayrılan ki.r n sb tlerile atışa arze- Bu toplantıda Manrıf Vek, lınin 
dilecek bu suretle fiatlnrda hayli gôstcrdıgı esa lar da ı e ınde şcnlık 
düsüklükler temin edil cektir pıogınmı tespıt olunacaktır. 

Almanyaya satılncak 2 mil · T" k H k ·ı . . 
· k h ur u u • tarıhı 

ter.lordu... (Ccnubı Me\liına)nın müdiırlu unce kaymakamlıklara 
gıizidc c babından bazıları, bu ha- bildırilmıştır. n mnların şiddetle tecziyelerini 

sit düşünceli ziımreyi sükUn ve Memurların imtihanları bıld t tır. 

yon lıralı to um f .. ı·· w .. 

1 

pro esor ugu 
Almanlara verilecek 2 mılyon l~- Şımdiye ka An ara hukuk 

ralık yaglı tohum ve hububata aıt :Cakiıltesi pro orl rınden Sadri 
tevziat lıseti tamamen haz rlanmış Maksudi tar u an Üniversite l:üı:ı evketmck için ugr ıyorlar- Vekaletler merkez ve tasra teş- --~r>----

aı. Fakat onlntdan: f atma alınacak memurların im- Da kili- ve dün Tıcarct Vekalet ,önderi!- hukuk faklı tesınde okutulan 

- Cnnım .. (Mevlana), bize pe- tı anlarının badema ynlnız mer-
k 1 zfıhirı ilıınleri takrir ediyor, kezde yapılaca ı dün Ankaradan İn İk lerİ 
feyiz ve kemal \eriyordu. Zikir ve Viluyete bildırılmist r. 

miştir. 1 cTtirk Hukuk Tarı h prof soriü· 
Bu malların teslimat ve fiatları ğüne Ömer Lutfı Barkan tayin e. 

hakkında göruşmek iızere dün Mm- ıdilmiştir. 
fikir ile .. zühiiht ve salah ile vakit 
geçiriyorduk. F kat bu ne idüğü be Dünkü ihracabmız 
lir iz derviş geldi. (Me\ l:inıl) mızı Dün Ahnanyayıı. 150 bın lıralık 
az ırdı. Kend ini alıp bir höcreye hurda incır satılmıştır. Bu ıncirleı: 

Şehrimizde bulunmakta olan Da

hiliye Vekili Faik Öztrak dün tet-

kiklerinc devam etmiştir. Vekil 

taşralı fakir Ünıversitelilerin yurt. 

aka Ticaret Müdürlüğünde bir top Dosyalarında diploma 
lantı yapılmıştır. içtimada şehri. olmıyan talebe 

kapadı. Al lnrca orada kııldılar. Bu Burğaz tarildlc sevkedilecektir. !arda barındırılmaları ve medrese
müddct zarfında ne l aphlar?. Ne Dün diğer :memleketlere de 450 lerin bu i e tahsısi hakkında da aH'ı
konuştular? .. Bunları, bilmiyoruz ... bin liralık ihracat muamelesi kay
La in oradnn çıkar çıkmaz da, dedilmıstir. Bu meyanda İng ltere
çenk ve çiganeye [1] raks \:e se- ye tütık, Macaristana deri, Yugos
ma'a başladılar... Ebaancet ilim lavyaya küspe ızönderilmistir. 

mizde bulunan Alm~n. ~ümessili j Olgunluk \' ·s · oları dos 
Jansen ve hububat bırlığındcn se- yalarında olmıyan Üniversiteli ta-
Hen üç kişilık bir heyetle Ticaret !ebelerin bu noksanlarını Nısan so 

Müaürü hazır bulunmuştur. J nuna kadar tamamlamadıkları tak-
Almanlar Birliğin tespit etmiş dirde ders senesi sonunda yapıla· 

ldugu fiatları kabul etmişlerdir. cak imtihanlara kbul olunmamala. 
~evkiyata kısa bir müddet içinde rı kararlaştırılmıştır. Kevfiyet dün 
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Yazan: Mahmut Y ESARI 

Onlar, kadın denilen mahlfürun, rı gibi, kaderleri, talihleri de müş
cAdem• in bo runden koparılmış lt<:>rcktır. 
bır p rça oldugu efsanesıni, ezeli Dost; erke e en fazla yakın, fa
bır hak kat o kabul etmış ın- kat atılması en kolay olan kadındı. 
sanlardı. K dmın. onların nazarın- O, ya kcndısının veyahut başkala
da uç cklı, uç mcvK..iı vardı Ana, rmın parasını, aşıkına sarfede<:ek, 
k rı. do t. dayak yerken gulecek, .neş'esi ol-

Ana; evde yumruk altında çalı. sun, kederi ol un- daınıa güler yüz 
şa o ·uk diken. yemek pı ıren, gösterecek, a ıkının bır sadaka gi
b la ık ıkı~ n ve çocuk yetişti- bi uzattığı mustağni buseleri min· 
r •n bul· a erk •ın maddı ve ma- netle, ükranla kabul edecekti. 
n vi istirahat nı temin vazifesile 

Alı kaptan; oturduğu kıoltukta 
şişman vücudlinü zorla döndürerek 
Niyazi Beye seslendi: 

kadarlardan iznhat almıştır. 

Dahiliye Vekili Pazar günü şeh-

rimizden Ankaraya dönecektir. başlanacaktır. alakadarlara bild. ilmiştir. 

- Bıl'ak be, dinini, imanını se- rın ağzınızdan şu baklayı ... Adamı ita Nailin de haberi var, onlara giz-
ve.rsen ... Bileydım, ben işin böyle verem edeceksıniz. .. liden söyledim. 
olduğunu, adımımı atmazdım. Nıyazi, arkadaşlarının yüzüne Celil itiraz etti: 

Numan kaptan, hayretle sordu: bakarak, nazarlarıle soruyor gibiy- - Kararını verip, yapacawını 
- Ne o; temiz oda, temiz sofra, di : vantıktan sonra bize söyledin, bun-

sıktı mı nazik tenini, ıküçük bey? - Biz, b. hallettik Numan... da bizim ne günahımız var. Kaba-
- Vallahi ben bu ziyafet mese- - Ettik deme ... Ettim, de. Bi- ha ı bizim üzerimize atma ... 

Iesıni de Numanın palavralarından zi ne bulaştırıyorsun? Niyazi: 
biri sanını tım. . Kendi kendime Numan kaptan, büsbütün alıklaş- - Kabul ettim, bütün kabahat 
c Yıne kimbilır• bızı ne tapon yere mıştı: benim, dedi. 
sürtiklüvor> dedim. Burası adeta N ka ta k 1 ;ıı;. wil - Allah aşkına bırakın şu şaka· uman P nın u ahına eg -
paşa konağı... di: 

Numan kaptan gülüyordu: yı ... Anlatın bnna da ... El b"rliğıle 
- Ne zannettin ya, duduğüm! beni sinır illetlerınc ugratma a mı 

Ben az adam mıyım? nıyet ettiniz? 
İsmail efendi başını kaldırarak: Nıyazi; elini Numan kaptanın o. 
- Ondan şüphe ettığimiz yok muzuna koyarak ciddi bir tavırla 

amma ... Amması var işte. söylüyordu: 
Nail Bey, İsmail efendinin sözü- - Doğrusunu istersen, bizı böy-

nü kesti: le bir yere davet edeceğini ummu-
- Evdeki pazar, çarşıya uymadı yorQuk... Senin tabiatındır, alay 

- İyice eğleniriz diye, ben Ne. 
rımana haber gönderd"m. 

Numan kaptan, beynine topuzla 
vurulmuş gibi inledı: 

- Sulu Manastıra mı? Eyv h! .. 
Ali kaptan, göbeğini oyn tarak 

kıs kıs gülüyordu: 

- Eh bnyıldım, bu numaraya ... 

maları sebebile ba ı leyli mektep· 
lerin talebeleri için bey z peynır 
t dnrıkinde muşkul ta maruz kal 
mı lardır. 

Ezcumle Kabataş lisesi miıdurlü. 
ğü dun beledıyc İk t mudurlti
güne müracaat ed rek beyaz pey
nır bulamadı ıpı b ırm ır. Bu 
müracaat, Fiat Müı kabe k mı yo· 
nunca el konan b az p ~ nırlerden 
verilmek üzere F at Murakabe ko
misyonuna havale olunmu~tur. 

Ellerinde travers bu
ıunan lar beyanna

me verecekler 
Ankara, 5 (A.A.) - Ticaret Ve

kaletinden tcbl.g edılmı tır: 
Ellerind , di er maddeler meya

nında her n vı kere tclerm de ıh
rac.nı meneden 2/11869 sayılı kn· 
rarnamenin ncşrcdıld ı 8/9/1939 
tarihinden e\'VCl ihzar edilip de ev
safının veya fiyatının uyg ol· 
maması bakımından devlet deva
irince mübayaa edılemıyecegi an
laşılm ş bulunan normal bıoydald 
traversler mevcut olup da bunları 
yabancı memleketlere ihraç etmek 
istiycnlerin, bu talepleri tetkik e
dilebilmek üzere, bu nevı malları
nın nerede bulunduklarını Ye milt· 
tarlarının işbu teblığ tarihinden 
itibaren on iş günü içinde mahal
lin en büyük müll iye amırıne bil
dirmeleri ve 

1 - Mevzuubahıs malların 8/9/ 
1939 tarihinden evvel hazırlnnmtŞ 
olduğuna dair Ziraat Vekület n
den, 

2 - Traverslerin mubayaasına 

imkan görulmediğine dair Devlet 
Demiryollarından, 

3 - Malların maden direği ola
rak veya ba kn bir maksatla kul. 
lanılamıyacagına dair İktisat Ve
kaletin<ien, 
alacakları vesıknları talepnamele
rinc ekliyerek Tıcaret Vekaletine 
müracaatları lüzumu bildırtlır. 

---o-
Undan mamul gıda 

maddeleri 
mukellef, ha,,talığına kızılan ne· 
d nsc ölumiıne sevinilen, yediği 
ekmt'k, ıçtigi su fazla gôrülen, aç 
ta, çıp ak ta kalsa yine şikayete 
hakkı olmıvnn bır mahlfıktu. 

- Yine ne pis pis düşünüyor
sun ... 

değil mi? edersin, şöyle kibar, böyle kibar 
Numan kaptan; etrafına şaşkın dersin, oonu palavra çıkar. Bunun 

şaşkın bakınıyordu, kollarını aça- da o fasileden zannetmiştim ... 

Sulu Manastır Neriman da geldi 
mi, ala ala hey ... Meclisin hayrını 
gör ... Sağlam zom oluruz. 

Çavdar ekmeği, pide, fırancala. 
dan başka, undan mamul gıda mad
delerınin ekstra ekstra unlardan 
yapılması kararlnstırılmıştır. 

Karı; ihtiyarlıyan anaya yardım 
içın eve alınan ve ana öldüğü za
man, onun yerine geçecclc bir ye. 
dek makine ıdi. Bunların va.ıifele-

Niyazi, Sadiye odadan çıktıktan 
sonra, yumruğunu pencerenin ite. 

narına dayadı, camı dirseğile sar
sıyordu; 

rak haykırdı: - Peki sonra? Numan kaptan, Niyazinin kolun-

Dığer unlardan imal için beledı
diyedcn mecburi müsaade alına· 
caktır. Bunların hangi fabrika ve 
fırınlarda imal olundukları da pa-- Aranızda, yine bir şeyler dö- - Numana bir oyun oynıyayım, dan yakalaınıstı: 

nilyor amma anlamıyorum. Cıka. dedim. İsmailin de, Celilin de hat- (Devamı nr) lkctlerin Üzerlerine yazılacaktır. 

lerinın çok kt ' c ı 
temckte hal.lı o)a<;a hr. 
Alman muk dd t ı '- l 
zat ordu) u hnricı pul 
bir unsuru gibi lrnllnnı 
sundn şimdi)'e kadar bu 1 

maharet gösterdi 'e muti k o 
Yunan ı..ruzi ine tecnvuz t 
ihtiyaç hisetıneksizin de f . 
istihsali derpiş edılebılır. N 
bir Berlin telgrafı bo)le bıt 
mali ciddi olarak nazarı ılıb rıı 
m.,ktadır. 

Alınan ziınamdnrları için r 
ristana girmenin hasıl cdcc 1 
lislere en çol, ehemmi. et ntfc lı 
lrri 'e kulaklaruu dikerek 

, eri iki miihim merkeze; J\ 

h • ..ı· J; r; lan l\losko\a bu mııı.. 

sında Bulgar harckt tarzuıt 
u) i!UD ve sulhçi.i bulnıodı.,•111 ı 
lemişlır. l\lanmafib bö) le bit 1 

be iktıraıı etmemenin (ıh 11 r 
olac YJllı zannetmek için ı 

heı1 ~oktur. J{renıliıı ric 1 
mizaz ile iki gaye takip t 
bilirler: 

a - Bulgar gibi bir Shı' 
tine Cermenligin hulu ıı d 
da b r e) ler l apmamış 0 ııı 
mes't l l et \ e l ul.iuni oı 10 

11 '' 
dan ataıak billıa sa Yu t 

hoşnut \ eya teşci 'c t:ık' ' 
mek. 

b - Bulgaristanıı niı ı 

madan ıncı ınun h 
tık evle' i;l et ile d 1 • 
dilmesinin lıo ı 
zımnen ve bih 
Çünkii dalın ötesi 
Boğaı.dır. focl') 

(Devamı 3 uncu 0 
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r;;GÜNÜN;;;)[ GÜNÜN M SELELERi ı· 
l SiY :~~· :~~5Tarihi vak'aları tetltık edince, Mu"naka. a eden S , . ruhi tahlıllerimizın sahasını gen~ Itri ve Bakl'nin on hafta içindeJJapon gazeteleri

1

lngil tereye 5 İngiliz Bulgar muna- .~!ince görürüz ki, akıı ve mantık Q d • 
b 

düstur olmamış, hisler ve sırlar r u ' m ~ t ı ak mezarları 

.
atan in g i 1 iz Fransayı tehdid muhrip daha ve- sebetlerinin kesilmesi tarihe hukmeylem tır. Yazılın~. •t ti Gaz tder )azdılar ki en biıvük 

Bulgari, tan, Alman a.ı;kelleriııe en fazla şöhret kazanın~ m.ıver· İ aa e çarpışan 
1 
musiK, usla larındo~ ltrı ıJ Sa· 

hcaret gemı•terı• etmı·ye başladı rı•tmesı·nı" 1"stiyor hudutlarını açarıtc-n bunu Balkan- rihlcrin hazırlamış oldukları lari· k ı k . dullJlı Aı;.nuı .czarforı yola kal· 
lar.n sulhunıi korumak maksadına 'ıi veya tı.rılı kitabını pısikolojık uvvet ere arşı bcdılirken ~ay Şer f i ıuindc hır 

11 -v----- j atfetmişti. Anla ılıyor k.i Bulgar- tetkike tabi tutmak Iiizımdır. Fa- } • } hııJır sahıbı bu ş n onun" geçil· 

r ·ı Vapur battı, mütte- Japonya, Fransız Siam'" 1 giltere ilk müdafaa !arın Balkanlardan maksatları sa· kat bız böyle yapmayız. Yalnızca g a 1 p g e eme z m~sinc ~cbep olnıu~ ve ~iıııdı bu 
lr.l aece Bulgarıstandır. Çıinkü Bal- fırsat dU,,erse .mes~la Fransız, İn· ıkı buyuk san'atkarın mhzarları 

an ara harp Mihver t.arafınuan ' 1 muv rr ın azır. y H • 'd ıu • oldukları «erde, oldukları g'ıbı ka. er 1 gemı' kaybettı' mu'"zakeresı'nı'n uza- hattımızı teşkı'l eder ,, k ı gılız Aiıı an bır c ih h • l..o lad - e J d "f ı b. t ın· azan: amı nuri lrmall ' 
d .r ndra, 5 (A.A.) - Amirallık masını istemiyor :N'evyork, 5 (A.A.) - Nevyork ç i<tan getirilmi ' İtalya Yunanis- ıgı, .n f şrct e ıgı a an . ır ar ın lıyorınuş .. iyi amma açılmakta o-
ıın/sının. d man faal.yeti netice· . Times gaz tesi, Amiral Woodwe- ta'ld l>iıcum etmışt r umumı ası larındakı fıkırlere, ya- damları her gıin binlerce tefsirler, lan bu >eni ~·olun üzerınde •e liri 
hcıı e kay be an t caret gemileri Tokyo, 5 (A.A. )- Siam ile Hın· ard'a vazıyet hakkında mutalea- BuJg,ıı·1'tan hru p~cn masun ka- hut bir kısmındaki göriışlcre ıi.rnz zıd t !kinlerle kanaat.er neşret- ile Sadullah Ap mezarlarının bi • 

• ~1n2dakı haftalık tebliği. Jdiçini arasındaki ihtilafın halli i- sını sormuş, o da şu cevabı ver- lacagrn. ümıt elmiş olabilir. Fakat eyler, tcnkıtkrde 1 ılunuruz. Bu mektedırler. raz ilerisinde şaır llaaı'ıun mezarı 
"' 4 J b kl bu umıdin tıoşa ç.ktı"ı dı.in sabah- hareket, ımizde kcnd :rı. izi haki!<a- d 0 

e ~ubat gece yarısı nihayete çin aponlar tarafından e enen miştir; 6 1 h b 1 ç k 1 h Siyaset nedir? Bilmektir olacak a ver. ne olaca· acaba? Tabıi 
1~ ~atta içindeki kayıplar şudur: IFransız hükumetinin vereceği ce: Mıhver devletlerinin bütün tanberi anlaşılmış bulunuyor. Sof- en 

8 ı. u ~ruz .. un u 
0 ~1'.. 

1 
' u da yıkılına)ıp ol .. ugu )erde, 0 1. lngıliz tıcaret gemisi 1 m .. tte- , vaha intizaren Japon gazetelerı bil k . ) •daki Iııgılız &!iri. Bulgaristan yazan muverrıh,. hılhassa buyuk ~kleri, tusule gelecek hildıseleri duğu gıbi bıraklacak .. fa at hu bu-

tı • , . d' . kuvvetleriyle çarp'ila me ıçın toprakları aı tık Almaıı askerleri ve emperyalist bır mıllete me11sup u u bu'madan evvel a,llam klan k d 
S ca~et gemısi. )Fransaya kar§ı tekrar tehdit e ıcı . d g· rr kt lb tf A ' ~ u a anıların m zarları ycnı açıl· 
t aiahıyettar mahfillerde ŞU ci· bir lisan kullanmağa başlamışlar· muhtaç oJdugumuz b.loyu \'UCU a ıç n bir harekat ÜSSLİ oldugu cıhet- olunca iJıhraslarından azade bır O e - en are ır. nayı }arın, makta olan >olun uzerinde aynen 

la ~ı?tarüz ettirilmektedir _k b1:: ;dır. . . ·, getirinciye kadar ngı l' ıe bizim le Ingiliz - Bulgar sıyası munase- halde tarıh. yazıı.ı:ıaz. Bu sebepler· orüş erin hak ~·e ıstın ı iç.n: bırakılınca o zaman yol ne şı•kıl 
k ler, 24 Şubatta soylcdıgı j' Asabi Şimbun gazeetsı dıyor ki. ilk mudafaa hatt,mız t~ •'I ede· betıcrınm kesıldıgını Bulgar hLikii- d.en bu gıbı tarıhı eserler veya la· .. hı • r•nıi ' tecer lı et 11 siy" abcak? Tabii, bırçok masraf' •· 

! 5 bunda ik! gün ç de ceın'a.n Franssa kayıtsız olarak . Japon cektir. Ben İngiltertrun mı.icadele- "etme resmen biiuır;.ıı,;tır. Sıya>i ~ılı .kı pları, yazan;ar~~ 1' Ierı~e, !sa~ "?~~ının ~ a dm~Ier.~ap· mek.erle \apıl ta "" bu ) 1 
. •' ı ntonılato hacmır>de lngılız kklüini kabul etm<'zse Sıam ve de mağlup olacaı;ına manmıyorum. munasebetlerin kesim· ı cr~ı har- uşı.. .. ıccl<>l'L';e, kapı dı. arı .ıesır e . a ı aç o u.,un a ır ;iilıza •agda çıkıntı, soı nlı ılc ec ' 
ı~~t gemisi batırılmış lrlugunu Hındıçini hududunda yeniden mu- ÇünkiJ Ingıliz fılosu dcnızlcıde J,a. bın başlangıcı degıidır. F'a» t ıar· r~ gorc vakaları, ?adıscler~ değış. üplıe var mıdır? biJcıiş hır hale gd < J ele a\ni 

rın• tı· D k k' H'tl 'd ' . l ı·k . h ' be giden yol uzcrinde sonuncu ıırerek bızlere nakıl ve hik3yc ey· * yolun üzcrınde mc h.rdhn b r 
et· r. erıe ı, ı erın ı • harebenin başlaması te ı ı esı var. i<ı .• ~it ve bu a><imıyeti muhafa- 1 1 ' ıar bu' bu.hayal. ma1'~ı..lu. kayıp· dır, .. zaya muktedir bulunm ı«adır. mcr alcdir. Bılhassa İngiliz Seiıri- er er.. . • · - Bıitün bu e<aslara rağmen dö başknsınm da mezarı vur a ve o do 

g t bl ğd b lı nın Bulgar toprakıarın n artı.k Al- Hakıkat nedır. Haklkat bır lu- ,. mek k dd . . • olduğu yerde, oldu u gıbi bırakı· 
!ıııı ol u e ı e a ıs mev· Kokumin Şimbun gazetesi muza- Bununla beraber Almanlar:;ı BLi· man harekat iıssiı olauhunu bıld'r- umd ,.. ibaretti . İns ~ıar, haki- ıvcış .... mduka l es dın kıtaplarının, la ak 1 d 
ltıı lir an hafta ıçinde vukua gel- kerelerde Fransanın küçüklük gös yük Britanya sahillerine bir mik- . .. . ı; · k ti . k b 1 k h s •lar . yerJ uzun e ı nsanların ı!k baha- c o ursa usunun ı o z~ı 11 

tar asker çıkarabıleceklerını kabul İıme.ı mü.hımdir ve manası sarihtır. ı " ~rı arama ' u ma ud ~· . ı iarı olarak gösterdikleri Adem ile yolun alacağı ) eni manzara) ı .. me-
Saliıhiyett hf'll d b hu- terdiğini yazmaktadır. ıı;iltere di"er Alman harekat us-ını luzumsıız sa.'arlar. Ken ı erme ılk n 1 H • 11 seliı ltri'ııin pek «akı ında İncılı' 

1 ' ar ma 1 er e u Sh ş g Fransanın Ja- ediyorum. Kafileleri himaye için ı · · · " t ık· ı k t ı <l'kl · nn arı avvanın ogu arı Ha• ' llı.kt alakadar olarak şöyle den- otgkylofl u.n. ay kabul edec~ğini crı gıbı Bulgar topraklarını da 1 he k :~ ~ un an,. ?;."~ ey \ ~ erı bil ve Kab.l n, iki kardeşten b:rl· Çavuşun ınezarı oldu nnıı öy" r-
t edır: pon e ı erını İngiltereye daha fazla muhrip ver· b-Ombardıman edebilecek ve harp· a,. 1 a ~r;n çuru u esı~e t :~~ sinin diğerini kavga ederek öldür- !e~. Şu halde galin de çıkın işın 

~- ğer bir d 
1 

t ..• 
1 

b zannetmektedır. memiz icap ediyorsa filomuzu e- ten kaç ıımak için attıkları adım mol etmez er, Yıne buse epe a ı ., b . k b 1 1 k . ıçınden bakalım! ""lız eve reısı a enen una . . B 
1 

. lk tl ol t lk. d 1 · t 1 k ıme ı a''a ış, a ı e ere, avım. CQı{r ~ir iddiada bulunw"la, bu Tokyo, 5 (A.A.) - Stefanı aıan- '1em.miyetli bir surette zafa uğrat- u garu tanı ateşin içıne atmış ola- ka crl, 
0 a1rı .e ınd.~ .en c~ın.' e a lcrc, millet! re siravet ederek harp Onun ıçin. hu gibi ınc r 1 1 

• 

d<> ""Isın d ı 1 · sınd n madan 50 kadar eskı· model muh- caktır ı e · eyen erın uşunce erıne ve ki' · zarlarını Y. olun orta .··erın , ~ b • ~ ra yo i e ı en sürdıiğü a : Esa~en Ber . .. . mantıklarına göre değişirler. Bu şc ıne gır:niştir. insanlar için mer ·' -
. ·rrı"' Umumi iddialara ne derece ·Fransa s~firi Henry ile Matsuo- ·ip verebileceğımizi zannediyo- !in dun Bulgarıstanın .. d b t ll lı ll d k' . ha.,. et etmıy!'!I tabıata karşı müca- rer çıkıntı lınlınde, oldukları gıbi 
:.r at olunabileceğini pek iyı gös. ka arasında yapılan mülakat neti- 4galınden hak.iki makı;adın ne ol- yuzl eıı a ı. adr, haykak etrl ırd 1

' dm- dele mecb~rı~etleri bugünkiı me- bırakmaktansa, onları, )en, c;.ı • 
.r h ·ı d ç· . ·hı· rum. dug· uı1 b'ld . t• .. san ar uzerın e a ı a er en a· . . ın kt 1 1 · cesinde bugün T aı an ını ı ı. . u ı ırmış ır. Buna gore ev- h f 

1 1 
. 

1
. 1 1 d denıyetın husulünde başlıca fımil a u o an ~o a göre t şiarı! . par· 

lı 11 
· k.. ddedı'lmek 'ela bu m·nt k d · · a aza csır ı 0 muş ar ır. ı ınakl ki ·ı d , 

1 
• ının a ı mum un a · F } . • . a a ~ yem nızamı * o mu tur. Maddi menfaatleri icap ı arı e uçer, ordcr nıe re 

1 n g ı• 1 ı" z ı er tcdir. Japonyanın mütarekeyi U· r ansı Z ar kurmak, sanı yen Iı;ıgiJlereye karşı . . . le'tirdı ; zamanlarda mütlefık oJa• geriye loıak daha )erınde \e d • 
zatmag"a mütemav!J bulunmadığı harbı kazanmak. Bu iki sebebin en 1 İtalyan Başvekılı Sınyor Musso· ırak birle k ı·ı ı ha iyi bir •e> olmaz mı. lıııı r z ----o-- d · . ı · · 1 Al F''b 11 Ad it şınc sure ı e veya yanız- , 

ı tasrih olunmaktadır. o ·'?usu ıkıncı:.ıdir. Yam Almanya .ını' e m. n a u rerl ıer o t k . . ki bu >olu bir lıa>li ı;e.ıi•lct re;; ~ Almanya aleyhine tn 11 .. · h · ili ı ki · ca e • yahu hır kaç millete karşı • 

l ~f{kal altındaki mem- .,ııtcrenin zayıf taraflarını ara- l di.k~ın e e'.°:Ute B nul u dar soy- harp yapan b r millet milletler, yeni ve munıa a ı hır c al ne 
" ti Ku""çu""k Haberler Dönmek i ç i n ma.:ta ve. doğrudan doğruya lngil- e lk erı Igo. ıt l~' unAar atn !ev- kiıtl nin psikoloj'I r'n' ore rrad. ko>ma.)a {3lı~a )ar, ti e ere yiyecek gön- tereye hucum ceoarctııu gO.tcre- ve ·O r ' n vu raya. di v . Ic•ın mcz rlarıw da 
etİlnıe ı"ne razı deg~ ı'l lrSat bekliyorlar mcıncktedir. dan, Kana d '1 Y<'ni Zclanddan c man ı hazırlık ar )apı_nı,lı:r- ycrlerınde bırcr ıkmtı ı H d. t d 1 lı k Af 1 r. Maddı kı m trıp, mermı, silfilı "'~<lra Sovyet Rusyanın, Bulgar lıükiı· ,· k 'ı~ ıs an ı.ank t~p yarka tin .a ld vr'ne ı; e ok, tank tavyarc' dakmaz, onları l~rı g 
~. d~ (A.A.) - Avam Kol1'a - * Kopenhag, St fani: Macaristan 1 Al 1 .. nıe • .nın Alınan k t' 1 eml 1 asına. ~u 1 anın e -senyc. e ı- . . . ' order metre ger' 
ı A.._u ;m n ışg lı altında bulu- ile Danimarka ara ında a. tedilmı man ar paraşut yap kete sokmasını tıkaharınedı m~- ~ıdareleri,.l'ci bu. n uk· ı y r: !eri· 'zırhlılaP, tahtelbah"r' r, kruva or- oralard a~ncn 

1
_ memlekeUerı e y•ye<:ek . . ·t'l" . . k . . . kl" k a oı en ""'ya '1 b l'k k , · ler tarrıd J t p il . · edi ıı., '~ues· mese i h!.-'1<ında ik sa- olan ycnı tıcaret ı ı a>.namesı ımza ma ıçın 1pe ı Umaş• nalının Bulgaristanda derin t~sir-\ e ır ı le UVf c• _. ' mu· ' • ar, '·il• ~r vesaır r. ,suretıle }l!lll )apıl "" a o-

' ~t •• ~dnal zırına ycnı sualler ııar. ıu~- edı'"'' ır. ları müsadere etmiş Jer hu ule getireceği muhakkaktır. hiın muvafakiyetkr kazandığı bir i~=~:vı hazılık k.ıt y mucadcled.e ıun ıntızamrnı kaylı t r c r 
'' ... h * Vichy: Birleşik Amerika devlet E..'asen gelen haberler bu tahmın- zamanda zaferden balı 1 ektedT. 1. :'es .v • ısmı daha ehemmı· Hazır bıı oldan b h d< ıı· 
~ llıııtir. rp nazın Dalton ıu ceva- 1 r. büyiık elçisi Visamiral Lcahy Nevyork 5 (A.A.) - Müstakil Fran- !erin yanlış olm w· .. t k- Anavatanın L.bya, Habeş, Somali, yet:.riır. 1\ up olaca~ndan kor- nu dıı so)lıyc)•lll bu )ı I 

» lillız. h ümetınm bu hu; :staki si- d. M 1 p t . ,. . . t . ı•ız aıansı bıldırıyor: tedir. a gını gos erme Erıtre müstemlekclerindeki kuv· kan o:dıınur. yeni"' •' i.htlrrallcri, dan bir buçuk ~ıl o11 c b ııl r 
" dog 

1 
r. Amerıkadan ge _ .un areşa e aın ı zıyaret e mış· Nevyork Mırror gazct.,.ine göre Fran- B 

1 
H . . vetlpre, İn<'ilterenin deniz bakimi· maddı ves:ı tı lıa m'nkine ti tiın ol. t J d Jd 

• ~ tır sadan atanla d. A ik lı u gar arıcıye Nazın Popof'un . . • . d h f d ,,. k d ra sar ı c ~ cnı n \ ap alde '"lı. ... pu lar tıuşınan g ı •....nda- • v rına onen mer a - ist'f d v yetı ıle manı oldugu yardımların ısa a a -ız·a ır .L\'lU a n a e en bir buçuk "ıl ırındc, d. 1 

Pa m ket crıne y.yecek nok • ,ıar, yiyecc. f.k . yüzün len Pariste ı a e ecegınden bahseden haber- . ordu d h' ti k ·ı tl , '»<k - * Tok;·o Havas· Çındek· Japon yapılamadığı bır za'1!anda. ! a 1 mu a 1 
aa e ~arpı•an den germek, •a Jı h'\a rtla \u· 

üzere bı ıkamızdan geçm<>lerı- · 1 kargaşalıklar çıktıguıı ve Fransızların !er gelmek.tedır. Bulgar Harıcıye . _ . . . ~ . kuvvetlere karsı galib.ıyet elde ede- ' ' ~ ~U..ado ed ı c ı ınesclesı de, müı· kuvve !erinin yeni baş kumandanı müstevliler aleyhine dönmek için fır • Naztr nın Üçhi Paktı imzalamak\ Dıgerı ısc, evvelk ı te)ıt ederek ıune bakmak bile c iz olın yan im 
• r"'""'fa•le taalldlt eden dığer me- General Çanroku Hata bı. ün Tok. sat beklediklerıni anlat=lardır. istll'edi"i i in Vi a a a ·ı . Avrupa kıt'asında Almanya ve İtaL mez. hale gelmişti. Çunku bu yol hır 

li;,ıq i ilbı z m ı z:ıınan Va:ılOJ!lon • yadan Pckin'c hareket edecektır. 1 Amerık ılarm yledljtinc ırOre git - im g ç Y n Y ~1 memış ya ma"lüp edilmE'dikçe İngiltere Maddi harp va ıtalarile bırliktc buçuk yıl önce r • d:ır para n f. 
~lta.rrıng1li.z b1.ıyt;.k elç-1s1le Aıneı'lkanl tikçe k.ustah.l.aşan Alınanlar paraşüt o ası ve Sovyctlerin, açut bir \.a- r l . insan' kut h" n e d"' .. J l 
' 1 rı ara . da uza creye nev- *Londra: dahiliyenazırıMorrıson ya.pmok ıçın butü". ıpeklı kumaşları .ziyct alma:arı karşısında da ileti- ı:n 'P ge ~z :"'vrupa.?"' herhaı;ı ,)er>n t akk' ri ' k ıfluş· 6 yapı ukcıı P• b:ı tan ı, 

tı. lr.ıı ey mektedir Almanlar esa • Avam kamarasında beyanatta im- musodere etmı~lcrdır. dar mevkıınden çek!lmek istem~ kısmında kenllısını gostcrecek - t k 'k l 1 d e !' a ar. pek kulu tı r oh ak ı; o 
~ ~.altına aldıkları huti.ın memle _ l alı;. normal saat'.n 

3 
ına ·ıstan Otomobil fabı~kaları tam rand~man - olması kuvvetle muhtemeldir. Her- giltere, derhal karl:ısında. Alman-,' c nı . : €"" ~(' ~r en doı an )a~- )&pıldığıı .111 bir' .ıı( gUn oura, 

'1ı• ' besı.y-k •--dı· yı·yecek mev unar ~ la çalış rak küçük zırh~ otomobiller l·lh 1. B 1 h .k. t· . k vayı bu'a~aktır demekledır malı:, t maışet buhranları bu yer ~er rö
1 
mi'e bQ•lam1 

'" n lıa-oıdu --~ ~ • 9 • t k d ·ıe · ı - a ae u gar u ·urne ının son a- · • · .. ' > , • &unı. k sık soyle~lerdir. .a~us os~ a ar ı rı a ınacagını mal ediyorlar. r üh' b' k.iı. So t d 939 Eyliilünde başlıyan şiındild yuk z •::r • ve sonraki musterı. vct bu hale gclmıştır. Bu•un n 

"eıte • Almonı..-, Parlsc geld kleri vakit Fran- tu olan Bulcrar mılletı tarafından harbın, mezkur şefi nn veya bun· 1 .arını a a vo ıızerın c a 11 11 m z: rl 
" o---- bıldırmıştır. 1 Vaşington Post'un yazdıgına öre de 1 arı m ım ır . mı . vyc so- . .. . hane i ... ı mar esa . balt l - 1 .. . d 

f ral Gol Kral Jorı tara • * Londra:Reuter'in Londra'daki sıuarta ari<Bd ş olmağa çalışmı.şlarsa da memnuniyetle karşilarunadığı mu- !ardan birı ınm. 941 de bitırilece- rrış ır. o üne çekilnı kte olan dı' 
. l.on, ından kabul edildi Hollanda mahfillerinde öğrendiğı- Fr.ınsızlar bundan . hoşlanınadıklannı j hakkaktır. ginden, uzayacağından da bahsile . ~u' .areb~ yapan ve taraflardan da harçsız olarak k 11 durnr 
~~ .' ' 5 (A.A.) -· Hur Fransız ne gfre geçen hafta kargaşalıklara Almanlara ihsas eF~mışlcrdirı · Bun

1
un ilbil. * beyanatlaı'ına .esas itibarile keha- bırısmın ınucadelesıne filen müda· imde yopılmnktadır k ko 

,... et e:r· k G , z.crmc Altnanlar · ıansız arı g tt Kçe d k 1• 1 1 hal~yc ha ırl h · d b' · b h k d ı • tı.u . .' umandanı eneral de sahne olan Ams!Prdam ve Zrandam uı. bir mahrumiyete maruz bırakml1l- net ~ ,. · ave er yapına arı ha. onan epsı c uyuk u arçsız uro ıı • r ar 
a; te dun Buck.ngham sarayında sehirlerı belediye reisleri, Almanya iardır. Macaristanda yakalanan ık katin ifadesi midir? Öet taraf: a- dPvletıc;,r er' · mnda yalnızca hl :~ ~-ağmur yedikten s o ç 
e:~aı '1 ·an .ıbul edilm~tir ~ın Hollanda yüksek koıT'is ·r· Seys ---o--- casuslar ,k liderlPrin de. nazizm ve fa•;zmin rın yegan.e hakım bulunduğu gorü- başlayı'lı ciuııııı )olu, tez z 

~'a.n al bır k ç ay evvel, kral hür - İnquart tarafından vazifele: inden Muazzam bir proje , • . }imha olunacağına aıt kanaa· Ierini !!uyar. Mubar zed 'Il l rı ka.lmak. berbat bir hale gel m ı ' 
1.ı, d ıı kuvvetlerini tef ış ettiği k 

1 
şl d . M.. Buda peşte, " (A.A.) - Havas: \ecsaretlerile azimlerın, bileyerek , ta bat ed ·n devi tlerrl r kı. sc- Osman Cem!!! K 

' :ıı a kend , ile görüşmıiş ıse de çı arı mı ar ıı. Vaşıngto.n, 5 (A.A.) -:. · uı:nes. Askeri mahkeme dört Romen beyan telkin e) 1emeleri haki'·atin lamel yollar da mu•terıhane yıi-
~ratn ılk d :;ı. olarak hükiimdar * Londra: Avam kamarası. dev- sillcrmeclısı balırıye ~n~umk ~re- :ebeası ıle dı;;er B' ı eenebıyı ya. tn,,ir:ndcn mc ibar tt:r• Muh~rip ı'üyec ki '.Ur. 
!\r •ndan k oul ed Imektedir Jetten maaslı vazıfe kabul eden me- ısi Vınson, .Amerı~a . ır eşı 

1 
ev- bancı hır devld lehine casu•luk su- bitaraf memleketlerdeki fıkır a'. Hamit Nun IRMAK 

a. a.l Churchill ıle Bir eşik A;,,e- busların ~ebuslukların~ muhafaza letlerı balırıyc a~ erı r· ıK arını; çundan mu1'akcnıe etm·şı;r, Maz
~ :ıevletıeri Reisi Roose,·elt'in etmelerine mezunıyet veren kanun derh.al ~32 bıne ~:ıon~ m:ı .~;t ~

1 

~ nunlardan bin müebbed şakke hız-
~· bı ll'ümessili.Albay Donavan'ı Jahiyasmı üçüaciı kıraatinde kabul ı·lı mud~·aa ıçı:ı kın. nı a 

0 
u ınetlerıne d kuzu da üç seneden 15 

Sa ili etır -rt r etmiştir. Layiha simdi Lordlar ka. mua\ln g ~1 m: k~çıı~r~~e :.· •eneye kadar hapis cezasına ınah-
o"Yet • Rumen iktisadi marasın~ girecektir liihiyet verı m.cs1ı adi ınt . t .un Bır kum edıl...,i tir. Bu ecn. ebi mah-

. kanu npro3esı ev e mıs 11\ u A 1 ki k il- ani m s . '. .. ımm ar ccz,ıannı çe ı ten sonra 
.• ~reş, 5 (A8!, a)~ Stefanl· * Londra: Yakın şarktaki mu· proje, ayni zamandka. Reıse;kıtstedıgı hudut haricine çıkarılacaklardır. 

lı "<11>;,·eı · .' · harib servislerin seflerı, muvaffa· zaman balırıye as erı mı arının •• 

- Bu Akşam SARAY Sinemasında 

Peter Lorre ( Mr. MOTO) 
KAHİRE MÜZESiNİN F RAlUNI İf" 4' EDECEKTİR. 

Saha Kraliç 1 &lki!ı'in m"'lhur dtı.!!1 tu çal!llı 1. •• COle doğTa Pıt • 
cestt-Tlf'rln l;J.,lbl_. llrv-:oc ~Iı. heJeC".aıılı ve korkulu Wt.neler ... Ayni ı.a
manda bü3· ö.k bir Aşk Roına.nı. 

{Ila tarafı 2 ncı :ı 

Hareketin a 1 r l t ı 

uyanıklık ;ıe t;ıkıp ed 
iı olan digcr ını.:rk('z 

dır. 

l· 

) 

e 

,. 
Alnınıı De\ Jet Reisi I usu b 

ı.urye ile işgalin arka ·nıln ) •· ı 
dört saat gcçoıcdco ı:ııı ı;;c ,. hu
l!ıusi bir mesaj göndcrn11 tır Al· 

ıtdıı k Rusva ıle Romanya ara· kiyetle tetevvüç eden son harekat· 300 bine çıkarılmak salahiyetini d Romanya plebısıti 
lıq ~:edılmiş olan iktısadi iti- taki güzide hizmetlerinden dolayı vermektedir. Bükres, 5 (A.A. )- Stefaııi: 

ı,, lı-oı k ası dolayısile Romanya taltif edilmiılerdir. Ezcümle Ami· Maltada mecburi askerlik 4 Mart ak amı Plebisitin henüz 
~~<bya ~.~~~~a~arı Odes~ ve ~a· ral Cunninglıam, General Wavell, Malta 5 (A:A. )- Mecburi . as. rnt"i olmıyan neticeleri şöyle idi: Mr To ~EYTANET ou~ONUYOR ;ın Sefiri bu nıesajı !lnrıcı e C· • y y kilinıizio huzurilc Ciimhurr · 1• 

Jlerk<•ln ıöl'f'OPkl nıttAklı v• kuvvdll bir mm "' tevdi elmişlır. Adolf 11 ller t ra-
11\a b..nzin ih a arın~] 0 ~ ın hava baş mareşali Longmore ve Ge- kerlik hizmetı planı mucıbınce Müsait re; lcr iki milyon dok.an 
b,"qla,Y~an Ruraç edec erdir. Ro- kur'a erlerinin silah altına çağırıl- bin dokuz yüz kırk. 
.,. 'ıltn syaya kereste naklıne neral Oconnor'a hamam nişanının b - başlanmıştır ı ki 

'-••nmıı:.ııı•m•u;;;;;:;ôOillıaıı•••alilm••••••••ıl fındaıı mahsus bir itina ve el cm· 
ruİ) et ile mlistacelcn ı;öııder J ıı 

•• · na ugun Muhc if rey er, i · mil~on 816. 
~ştır. büyük haç rütbeleri verilmiştır. ması --------·---------------'---------------------------------

8·· ük .. lhabı derhal cezalarını gordüğün· karı köi ne eshabının gulüv ve ga- lçülemez... Şurası kayde değerken, üçi.i.ncıı S }uy.. tarihi roman: 4o ~. · ·· . ~1d··· •• ?J den derunu slanbulda umumi bit !ebesi olduğuna mebni taassubu Ne Alemdar ve ne de zorbaları Selim zama.,ında bekta"iyan oca-
\l tan Aziz Nasıl QJdü.rÜ U • ' asayi ·""emniyet peyda ve emsali kırmak üzere eslıabını tahkir et· olan ayan ve maiyetleri kal'iyyC'n tile masonların çarpısması ve, ıs

rörülmemiş bir sukut ve sükun mek ve .sultan Mustafa d"vrinin yeniçerı ocagının lağnna, ve bek· lahat, Nızamı cedit cereyanları 
t~ \'eniçeri. ~ - - - · Yazan:M. Samı Karayeı..- hüvcyda oldu (!). ak.s11ıc g!tmek ~ahı bu devri ccdi- ııaşiyan ocağının Ve0ta ateşi gibi ~:ansa inkılabının vücude getirdi. 
~ la • gayretkeşliği ile ma. ıoeylemeğe 1<imse cür'et edemeı Fakat uzun uzadıva tetkikata dın ahkamı ıktızaımda oldu.. ıyanmak•a olan kazanının sönme i- lgı tesirlerden ibarettir. 
it t ıı Il.ttlhelı ayan ve ağaları dı. . 

1 
vakit olmadığından cüz'i b:r etin ha 1 Al mdarın maıyetı, başlan taşa ne kat'ıyyen taraftar değilıerd.. J Fransız ınkılabı Balkanlarda 

• ; n rilere adavat ve mu· Sultan Selimin namı . 0 • ı<ada~ için şiddetli ceza görmek gibı ga- ,Boşn~k ve, Arı.avut ıdi. Bım'ar, i Eğer. masonlardan bıri yanılıp la tahtı idaremizde bulunan milleti • 
il 'u S . ' h'' ti ·"d 1 rdu kı eger ber . . ' . d . . •·1 ' '-.. . • ' e lrıı.., .ı. 'an 'e ımın nızama· urme e )a o unu olsa dı dirler d 'vukua gclırdı.• s?z A· m . y0ııı erı ı •'er ... Hep· ,Alemdara: re "urıyet navası verdiği gibi Üs· 
· ~ı n lı! reyde bulunduklarına ha)· at oluk ta tahta ~ıkmış. Y z- Hatta he!alı şubatta bir taze sı de bekt· şı dıler ... Alemdar, da. i _ Şu, yeniçeri ocağını lağvede· manlı hükümeti de içinden körük· 
<ltta eJaınet eder ve. birer ali bu kadar tesir ve nufu~u ,,,ama hı 1 ekta 1 '1i. '.u lüyordu 

"an ı 
1 

.
1 

h yıgıt bir en'amı şerıf sirkati ile ' m. • · 
. be.,,"• .. o unma arı e er gün dı. . V'"'•·· •.·ı- Fa at ,.-·asonları.n çevirdikleri İ Demı·ş olsaydı. muhakkak kelle- Zaten, Fransa inkılabııun feve· 
ı "" Yuz R r ı ·ı B t afta , ç - miıttehimen kapıya getırilıp derhal d 1 •ı Ye geli . ume ı er erı e a- Bu cıhetle hc-r "'ar din• ~i- dolaptın ~ er ı ' er.. Ale!l"'darın '.sini keserde. H ıtta, bu adam çok ranı ve, demokrasiye ve laıklığe 

t •rıe, h" gıdcr ve bu Rumeli ler muhakkar ve ~·uHan S . , r Aksaray r,ebili önı.inde irla.., edil· maıyetı c an zorbalar evvele~ Sul· lvakını olan Ramiz efendi dahi oL gıtmesi masonların inkıliıbıııdan 
~ h gı;-.")·eı, p'ir he)»h<>tlerile bi bır padışalıın kadrmı bilınedıle eli. idam gccl!"i üzerine gökten nur •0 n Selı · n ıcraaatına kat'ıvetle • ··ıd· . d · başka bir <ev değildi 
~ Olctu~"h e,vak ve pazarda ge- tevbihe . . .. · .. ,sa 

0 
urur u. ' • · r ~ <..ıarı da dıye, he rgün se~zen~ş ve i.nd,ğinı bır karakol. neferı gorup ,muhefıf ıdı er. . . . . < Yani, Alf'mdar ve maiyeti tama·. ~asonluk, demokrasiyi vücudP 

~ la Q n derunu İ.stanbul maznar olmakta ıdıle · haber vermış ve keyfiyet Alemdara Lakın, lst n'1ula gınp en adlsı bı mile bektası·"an ocagma ba"lı Boş- getırerek, her dev~tin sinesinde 
•tııı, «et ne ve Babıiili bir .b. !ur olmaz •şl~t ' " b 1 · >,ı... arp heyetıne •rdı Ve, evvelkı g• ı o .. .. bildırılmce asla ehemmıyet verme· le mala konaga canyeye paraya, nak ve Arnavutlardı. Esasen, o de- u unan na aya hak ve müsavat 

~ı:arb ayda Par kkg '. ~ Ok- meealisi meşveretle surunm< yıp yip: t 0 hakküm' ve z vke malik ol•ınca virde bektaştyan ocağııu yani ye- , verm e ç~I yord.u. Katolik vQ, 
" •· ma apoua, . h arz telhı~ • · · · dl to tesın· d ~~ -.•tıda Balk ında jmevaddı eesıme emen ' . - Bu da lazım. Var= ahrette men hepsı Sultaıı Selım tarafta- nıçerı oca mı Anıavutlar ve Boş- , n o rı ı orta an kaldırmak 

" ~ası e'-- ~ ı' pazar 3. ile iradei sen iyesi bilisthsal serı- ba:ıa şefaat etsın.. rı ve nizamı ced•I taraftarı olmuş- 'naklar tutuyordu. ! istiyordu . 
. "'•r .11 ""'A o mazdı ad ' ı i ay zarf ~- · . an icra ettirilmekte ve mev ı sa. Demış ıdı. !ardı. Yeni~eri ocağının o, eski hırıs. 1 

Bu, fikırler ta, köklerine d"fll"U 
'' oı .. k ınw. bu veçhile · ·ı · t• d · t t da k g·dı1· · · · · ·~ 1 ""'3nalar . . !re iradei sadaretpenahı ı e ıcra E· Payıtahtın şu haline Tarihi Cev- Alemdarın ve, Alemdar zorbala- ıyan evşırme arzı or a n alk· ı ırse sıyonızmırun hıristiyanlı· 
,. od" ....,_ ı.ıı adedi bıne ba· ··tt f d ı · ı· ;:'llı.ııı · .,.,runu st b ld dr dilivermekle ve sadrizanıID mu e· det şöyle bır nazar at ey ıyor: rının Nizamı cedıt taraftar•ı 1 mal ımıştı. Ocağı Müs üman olmuş Ar· gın e ınden yakasını kurtarmak ı. 
~ "h~l!su.na karan ~ ~. sla a· himler hakkında asla rahmi ve re- cSultan Selimın hal'ine başlıca yağmasından ve, devlete sahıp ol. navutlar ve Boşnaklar elde etmi§- çin ortaya attı.~ bir tezdi. 

, "''Ut şı soz lilOY eme- .. .. . \UnUrıı devletten bab· feti olmayıp curum ve cınayet es. bir sebep dahi taassup ve ef· malanndan başka bır hırsı ile öl· lerdL (Daha oor) 

bu mektubun mulı!evıyatı m 1 

olmamakla beraber ı c mı tehi de 
kullanılan tabirlerden •dıkı.a e 
nezaket eseri. kclınıeler nd n Jı.; • 
tane olduğunda şliphc l"<lıleı.ı< ı. 
Bahusus kı Bulgarıstaııa gri •n }. 
nan askerleri daha ziynde '\ ııııa· 
nistaıı hududuna dogru gitme te 
ve itına ile hudutlarımıza ) na~

makta11 çekinmektedir, 
f;utün bu harckfitın lu ki •ıne 

-'t-\'Tesi diyccegını zamanın irnpla
olduğunu unuhuanıak icap eder. 

Tiirki~·e hiitün kuvvetini kendi 
milli birliğinde, bir buruk 'enediY 
11rr tlirlıı h ı lık1aı·ını yapnus \'O 
bitirmiş olmasmda, ordunun her 
zanıahdan iazla harekete ~ bent te• 
cavibl hem tedafüi - ınukt<dir ol· 
ınasında bulmaktadır. •Sen kendı 
kendine yardun el, Allah da ua 
yardım eder. darbımeseli meşhur· 
dur. 

Tarihinin bu nnuk ıınl nnda 
Türk milleti ba ında illı Şef gibi 
ellllial iz bir Reise oı· lk ulnıaıııo 

bahtiyarlığını huduı m h'"etınck
tedir. 

Hüseyin Şükrü BABAN 
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DENiZ NAKLIY ATI 
(Başı 1 inci sa.} iada) 

re lı;,} iki '\C hiikuıi şahıslara ait Türk bayrağını 
taşı;\ an 150 tonilato \'C daha yukarı hacimde olan 
biitiin makıneli teknelerin dahil v~ hari~tc su· 
larda se\ k \'c lanzinıi işi Münakalat Vekaletine 
hırakıfım.ktadır. 

J 1 JJti~ İ<>t•e htikiınıet eşya fi) atlarında \ c dola1 

yı~ilc mfü.teh~ikiıı iştira kabili.} eti lizerinde nıii· 

1 
bim lt:sirler ·yapan navlunların ~·iikselınesinc 

, mcvdan verınemek i~1n işi ele almı~ bulunmak· 
tad~r. Bu kararın her nevi eşyo fiy~tlannın lii· 

!\Himıkalfı.l Vekaletinde hir kuıni.~.} on tcşck· 
kiıl cdet·ek, biitiin eşha!': ,.e resmi daireler nakli· 

zum~uz y~re yiikse)memesindc amil olacağı ınu~ 
hakknk1ır. 

İKİNCİ KARARNA~m 

!- at ı<;:ıı hu komisyona müracaat edeccklcıdir. 
Bı tel nrlc1, ~ah ipleri de Türk Armatörler Bir
Ji,;ınc girt cek ,.e bu suretle tek tc~cl.kül halin· { 
dr. komh-.} onun emrine aınade buhmncaklnrdır. 
Ko nis~ un. işegörc icap eden nakil va•ıtasını se- 1 
cccck1ir. J!'.s\ a \e ham n~adde nakliyatı iç:n gc• ı 
milerc ıı.yrı n~ rı ~ c\ mıyc usulile ücret ta.} in 
eden hir lıste hazırlanımshr. Fiyatlar bu hsteyi J 
tC"t·aviiz cdcnff\ ccktır. 

Ikjud Koor<liııasyon heyeti karnrı ua ellrrin
lc ]in~ H madeni arama ru '1satııamcsi oluı> d;ı 

ımıdcni bulmu • lıcı ·ız resmı muamelesini tc
kcnıı ıi•I c-ttirmemiş olanların muıı.} yen şartlar 
ahılll a .;in.diye kadar azami had olan iki hin 
fonclaıı faxla isti'ısalde bulunmalnı mn İktısat 
Vt>k.ıletiı.ce miisaade edilebil ·cc ,;ne dairdir. Bu 
knn:r du maden istilısaliit nı ıırttırı ıak ga~ esine 
matuftur. 

~lmt anyta Yuna-ı Bufb!'!~hi~!,~.?ıi~/ A<~~~.~~~:~:~~!, 
nıs ana aarruza dıyen cenubu dognı malzf ı "' W~ıınak- j . . . . 

uı Messcı chmitt ııo lar cıa cenıp Bul nıışlerdır. 5 ltalvan subayı ıle 160 

h a Z 1 r 1 a n 1 Y O r gari tarund:ıkı yem usı ıne yer1~ e ı;:. ,Itahran e irı aldık. Ku lıyetl! harp 
. t d rler. , malzemesı ı nam et~ K. Bunl"rın 

(B.1ş tarnfı 1 inci sayfada) B ılgar sıya E ını takb h eden Sov· ruasmda bir ok o ma k sı.lahlar 
y t bey ıınatı So y da ne f.~ e!lli~ - t ki k k l .. .. 

) anla ınücndeleye tutusmuş olması t . F k B ıır komun. e ı b t>e - 1 an · ara ·a uı nı ~n. uç top u 
. . . · Y.•matın mctnını thtıv:ı d n ı.agıtlları 1 tayyare dnfı topu ve muhimmat bu-

dola.}' ısıle ıkı cephede hnrbetmek lsür'ntıc tc\>z etmektedır.er Had"5cler 1 lunmaktadır. 
nıecburiyetınde kalacak olan Yu· zuhuruna ın811 olmak uzcre bufta ta -1 At" 5 (AA) _ y · t~ 'd 

d 1 k 
ına, . . unanıs an a 

nanıstan ır. tilın e bır ı;.ok omunı er h..ıp::.e atıl· ı · . . . 
. mış ır. Sofyn hapıshaneleri şımdi h.ın- lngı kuvvctlcnnden bugun teblıg 

Dığer taraftan A1manynnın Yu- cahınç doludur. edilmistir. 
nanistana kar ı pek yakında taar- Bulganstanı kateden Alman kumyon- İngiliz bombardıman tayyarele-
ruza gececeğini gösteren alametler !arı hava hucumıarına karşı maske ~ ri Ha kl d <l"" . · . .. .. leıı.mıştir. , ) mara açı arın a uşmanın 
de bclırmıye ha Iamıştır. Dunku 1 h lk aki b harp gemilerine taarruz etmişler Koyıer a ı s t ır halde Alman • 
gazatelcrlde Berlındcn gelen bazı kıt'alarının gclışınc bakıyorlar. Koy • diı·. 
haberler, Almanyanın vakit ka.}'- luler, Alman kıt'alnrının mevcm!Jyetıle Bombardıman tayyarelerine re· 
betmcden sil a~) taarruza geçtiğini yıyc~e~lcrmın azaıac<ıgım 've h ... P c11- fakat eden Hurricane veGladiator 

.. k d. . • likc::mın ı,:o~alacagını anl.ınıaktudırlar 
gostcrme te ır .. H~psı yarı resmı Memlekette hasıl oıan yeıs lnfıutcrcıı~ tipindeki avcı ta) ;Yareleı-1 Cr - 4· 
kayıınklardan b.Idırılcn bu. haber- munasebcı.erını katetmcsile daha zıya- ve G - 50 tipindC'ki ltalyan avcı tay. 
lcrden biri .. Almanyanın, Ital:yau, de aı tacaktır. 1 Y-arelcrıne te adüf etmi ]erdir. Vu-
Yunan ihtilafında gfıya bir sulh ~ıı Y t şclıırlerıne yerle en .A man kua gelen muharebede 9 İtalyan 

_ polı memurları cen..ıba doı:ru seyril ~ 
tm;a utu ~aptıgı hakkında ccnc- 1 uınz n c tayyaresi düsürülmüş ve bazılar 
bi mc le.ketlerde ç arılan şa~ a· Sof;> d .ı mu,.,ur. da ha ara ugratılmıştır. 
ları.. tekzıp cdıJor u. !kincisı, bu ıJı.ın Beıı,;r da ha et ettığ m zaman Atına, 5 (A.A) - Atina ajansın· 
tcAZıbi itmam eden ve Alman as- Alman dem ryolu memuru d n: 
kcri taarruzuna tckaddtim eden rında .horoz.un gezm ;)' dı Sof- Kdthı"meı·ını· t • 

• yacıakı rc:,mı bınalarm etr<ıfınıı kL1Il1 gazc esı yazıyor 
sı~ asi taarruzunun b .. ludıgını gos- to b ıarıııın kon..ı ıa ma bu undı ını Yt nanistan, son İtalyan nefeı · 
tcrnn şu ~arı resmi tcbhgdır: go nı. Orta hallı Bu.ı, r, Aman ış - Arnavutlu~ terk edinceye kada 

galın nefretle bakrr akt ve A man r.arp etm e karar vermiştir. Yun 
«Almanya ile Yunanıstan arasında- Pwı aga , 1 kendı 1 b 

k.ı mJn. .. sebe Jet bu ru;:,.. n .. y 1 etm mCKtcdır. Zanncd ... c.ııb ne go.e n "<;tan, J cr..meğe veyahud ölmeğ 
n n b..ıat n:ahfclle inde mun.ıka,<ıya Suvyet beyan tınııı nı tıııni ıhtıva e - azm~tm· ir. Mütecavizin 28 Teş-ri 
lılE\<ZU tcşkıl etmış ır. Alın n. ı, ıkı d n l.cıgıd a 1 ı tn Zil ku~ Jk bıı IILk- nievvcl 1910 ubahında ihdas etmi 
mc lP.KCt ara ında evvcke o d ı; ı gı- ~ t.ı 1 tn ., k 

" n u 1 un o ... c. • • '"'' a omu - oldu u vaz· ın başka bir ha! su. 
bı dıplomatık munasebetlc. mevcut n.stıerın c. 1 tC\ ıf co ı n ş.ır. Bir 
b nd ı.ıruı d .ı..cıt eç.c erdı.r. Bu-. k yab ncı ur Bu g dan ayrıl _ re iı~e tahammülü yo'-tur: Yenmek 

bçraber ~ ı.ın._nı taıı, Ingwz n mak teşt. ... .ıu und r r. veyahud ölmek. 
rı ıçın bır il rı kar~kol vazi- POa-01 ı,:) ı A ı.nı: ım: l\Iİ? 1 ----c:>---

b el danberı ıyı kc- Lcndı 5 (AA) - B. b. C: f ada J1 J 
lımesılc tav if <:dilemez.> 1 yık me b JD g .;ı h b r ere go- ac.a arı 
• Almanya, bu çıftc çifte ~an res- re Bt A man a kcr erı e 
ıuı teblıglerle demek ) tı~ or ki be-

13 
g B . zı 

nuz Yunanıstanı taz)'ıkc ba~ ama- çıkı stır. 
d k amma Yunanistanla muııasc- h.aberlcrı gorc 
bctlcrimiz iyi dc;,ildir. nazın P of un y ı d<ı i ifıı c 

etmesi bcklcnm c. l r B vekıl Fılcr! 
Hele A ıan ordusu, bir !.ere, tıurıClye nczarctını de tize.ıne alacak -

Bulgııristaııa adnmakıllı yerlcşsın, tır. 
lıgınnklarını yapsın, ceplıanc ve B LÇİKA POLO YA VE IIOLA?l.'D \ 
malzemesmı getirsin, sağa sola ı DJPLO!\IAlLAhl AYRILIYOR 

. . . . Sofya 5 CA.A.) - ı la\ ı B ılgar ha- agı de 
karşı emnıyet perdelerı tesıs ctsın, rıciye nrzırı bu sab h B ç Polon- .1_, . . . . . . • . ' ı~ ı ~ .ıı tıını uto olacııtı teının e-
ondan sonra sınır harbını ve sıyası Y• t:lc. r e Hollanda m .zarı- 1 d , rrıkt dır 
taarruzu şiddetlendirmek, arkasın- na vaz.tc.cıinın n h.yet b ı ve BAHRİYE NAZIRININ NUTKU 
dan da orulara •ıstıkamet Selanik ı::o gunlcrde t ..ı <'d \aı yet do· 

' . , layı ıle memlC'k tı teı ke ı ek üzere ha- L d 5 (AA ) h · marş marş!> emrım \eJmek gu'"ç 1 b d . on ra, .. - Ba rıye nazı-
zıı nnıa arını • ırm. ır. 

bir iş dcgildir. iŞGAL SAHASINDAN Al.RILMAK rı AleXsander bugün bahriye büL 
Abidin DAVEB İSTEYE.:-.i :ıuuı,TECİLER çes"ni Avam kamarasına verirken 

-<>--- Bclgrad 5 (A.A.) - Havas. Bulga - bir nutuk söylemiş ve bir saat sü-
tistanda Almanlar taraf.ndan işgal e- , • . 

Hı.tlerı·n mesa1·1 qilen mıntakalarda bır çok miı .ec1ler ren ~u ~utukta g~çe~ senekı hadi
memlekcti terketmek üzere hazırlaru - selerı gozden geçırm1ştır. 

(t>aş taralı 1 inci sayfacı \) !yorlar. Miıteaddıt eski Çek ve Polonya llrlLllD•Hir!:~!!IB••ım!llZf~ 
. ldıplomatlarllc bir çok B !çıkalı, Hol -

Dili le yapılan konuşmalar e~nasında landalı Romanyalı ve Norvcçlilt'r Yu
tayln ed ldıgını Vt: deglşıniyeceğini t.e - nanist;n veya 'riırkiyeye geçmek için 1 
ının edıyorlar. müsaade lstemıı;lcrdlr. Bir çok İngiliz 1 

Rİ1'Ll::RİN MESAJINDA ~"ELER ve Beyaz Ruslar SeUinik ve i~tanbula 
VA~lllŞ, gitmek iızere haı.ırlanıyorlar. 

Ncvyork 5 (AA.) _ Müstakil Fran· BULGARİSTANUAX BEKLENEN 
6ız aJansının Nevyork muhabıd Per - FE.DAKARLIK . 
t..ııaks diyor kı: Berlin 5 (A.A) - (D. N. B): lngi -1 

. . . . _ fz prop gand Sl Almanların emri ı.ize· 
Hıtler, Turklye ReJSicümhuru .ıno. - rine Bulgarı ı n :ıhalıs nin angarya hr 

nu}'c nderdığı mektupta Turkıyenın leri ıçin seferber edlldiginı iddıa et -ı 
bıw. u.l1Jgını ı 1.crnışlır. Öy e bir blta - mektedır. 
:ı:a ık k Turıc - lngıl,z ıtti.fakının f.;s- Bulgarıstcında amme ışleri için mec
hın~ l ammun edcceKı.ır. Bunun scbc- buri ı.izmctm daha 1920 senesınde ka-
bı ıse Turk ordusunun çok kuvvetli bul edilmiş oldub1ll ı tırl 'ı maktadır. 
rnud.ıfan lıatlaı ında yer alm ş olması -ı .~lnıan matıf 1 ı.: i ulç..u pakta dahil 
dır. milletlerin muşteı eı> davaları UgrLl,llda 

Fukat Yugoslav Naıbi PrEns Pnl'e yani Avrupada yeni nizamın tesisı için 
k r ı b ka bır yol tak p etmek du-. Bu 1,,:ı ristanın mılll kuvvetlerini pek 
l'vtu ·addcyc muktcdır olmıyan ve bita- .... .ı seferber edebıleccği mutaleasıncta -
rııfl!gı ııı kubuıunu isteyen Yugosıav- dır. 
y.ı h ... kkırıaa ıse Hıt enn mct .. ıl b..ıtl --0>---

ı; k dulıu 1 crı ~ıtmektedır: Hı~ler Yu: 1 Sovyetlerin takbihi 
go lavyayJ yem nız.una gırmesı yanı 

1 
gel p üç:lu paktn im~a etmesi_ içın ta:- . (Baş tarafı 1 inci sayfada) 
) ' ed yor. hıuer ıstıyor kı 27 ı;yıul Ingiliz basınının mevzuubahs etti- , 
tıu hı p kta Mncıırıstan, Romanya ve ~i ba Iıca n k a ardır. ı 
L an sonra Yugo:.ıa .. vada da Rus teb .,,ınin heyecanlı inkişaf-
U .J.k et ın. . t b l . d . B l d • . ar gos er ' ccegıne aır e gra _ 
Pı s P..ol, Alman ordusuna Sel ... nik daki mülal ahır ve Rus _ İngiliz 

yo u ol.ın \ ra.ır vadısını de açmak ıs- - b • r nin i ·ı ~ · hak 
tcmıyo •. Pr1...ıs Pol topı .... k ..;rının ta -1 mu na. . e~. e • . Y1 eş~~~gı • 
mamlıgı bır kere ıh 1 ea ı mi bu - 1. nd ı F n.and•ya mulahazalan 
Jıun pelt fccı lık b ı.cr do.,;ı..rm~ından ~ m hm 1r. tinkü Fınland.yada 
1rn -..... naktadır. Rus nufu u kuvvetlıdir. Ve esasen 

Türkiye İş 
A. Ş. den: 

dü rıak am Londradaki Sovyct mah 

Bankası felleri de ayni mütalealarda bulu -
rıuvorlar. 

Daily Telegraph gazetesinin Bel-

Gıı.lata, Beyoğlu grad muhabırı diyor ki: 

~u e enle h., dıkuy, U ı ... udar ve Beya - Alman ve Bulg r k t'aları Yunan 
ı udutlunda mevzi almışlardır. Mih 
verden gelen haberlere bakılırsa, 
Ttirk hududunda Bul ar k t'aların· 
dan ba~ka kıt'alar yoktur. Turkle-

gı elcrının 10 ~ art 
aşagıdak.i 

Hergun . 0-12 13,30-16 ri bir emniyet havas ıçınde uy ut-
Cu ı r esi ~unler1 9,B0-11J9 mak te~ebbüsü aşikfır<lıı. 

Ani Tesir 

~~~~ 
Kendinize beyhude 

yere eziyet 
·ediyorsunuz 

Nt.V OZiN 
varlren ıstırap 

çekilir mi? 
Baş, D ş, Nez e, Gcip 
ve üşüt:nekten mü
tevellit bütün ağrı, 
sızı, sancılarla nez-
1 e, romatizmaya 

karşı 

"'EV oz·N 
kaşe!er"ni alınız. 

icabında güntte üç 
kaşe alınabilir. 

1 K. D A M 6-MART-

Cumhuriyet Merkez Bankası 1 - 3 .. 941 Vaziyeti 
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A k t i f 
Ia.: 

.Altuı. Safı kılocnıım 

Banknot . 
72.603.()l!I 

Ufaldık. . 
Düilddd Mubııbırlu: 

Türk Lira.sı. . 

llarit:M!Jı:l l'tlulı.aWrtwı 

Altın: Saf ikilosram 5 248.822 
Altına tahvilJ kabil sertx?ı>. do·;ız
ıe-~ 

J)ıg !r döv11Jcr \'e borçlu 
baJı:.iyelPrı 

Bıııalne Tahvilleri: 

Kliriııg 

Deruhte edilen evrakı na}o\1Jye 
karşılığı . 

Kanunun G-8 cı Maddeler ne tevfi
kan H ııne t.lraf·n1a11 vAk ted.iy:;ıt 

SencdAt Cuıdanı: 
Tıcan S r. etler . 

r hıım ve b.Iıv!lit c ; 'Clıuu: 

1 
Deruhte t>dıkıı evlalu mıl~di

A • yenın k ı·,ı ı ~anı ve tah-
vi'. ıt (f ihaıf k•ymetıe) . • 

il • Scrbe L E ham ve Tah•llit: 

A...-amln.r: 
Altın \ e od . üz ıne 1ovans • 
Tnh\ıl u~ ı.ne a"ans. 
Haz.neye kı .:ı v:ıdell avans. 
Hazineye 3850 &o. lu kruıunn 1'6re 
açılan altın karşılıklı ı:ı.vıuu 

Hıssed:ırlar 

:Muhtelif • 

• 

Lir• 
...Jra 

102.121.$54.21 
6.597.966.50 
2.281.021.85 111 000 94ı.56 ·-

283.396 14 283.396.14 
-~ 

'7.:-lB2.887 .54 

-~ 

36.165.056.88 1 43.547.9·H."2 

158.748.563-

ZO.H.9.137,- 138.599.426.-

268.313 757 .99 268.313.757.99 

45.831.456.93 
53.758.063.47 7.926.606.54 -

8.943.774 
7.80 • 2. -
2.195.000.-

114.584.926.75 124.597.592.49 
4.500.000.----' 
7.603.747.60 

y kQn 752.204.870.67 

1 

p • • 
lenaaye 

Ôlffpt ~: 
&de Adi ,.e fevkal 

Hususi 

i f 

Ted.&Tö.14 eki .. .......,....J 
Deruhte 
Kanunun 
tevfikan 

edil en evrakı nakdiye 
8 inci maddelerıne 

aıine tara1md•n vAki 
G -
H 

tediyat 

Deruhte edıl en eTI'tkı nakdiye 
bakiyesı. 

Karşılığı t amamen altın olarak 
vule vazedilen ilaveten teda 

Reeskont mu kabıll iliveten teda.-
vüle \•azedile!' 
Hazineye yap ılan altın lı:ar,ılıkh 

li 3902 No lı kanun 
eten tedavüle vaze-

awıns mukı:ıbi 

mucibince ilav 
dilen. 

MEVDUA Tı 

ra51: 

ogram 
Tür\ J.J 

Altın: Safi kil 8'18.809,-

3850 No. lu ka nuna gôrc Hazineye 
mukabili te':dl olu.. açılan avans 

nan altınlar: 

Safi kilogr am !i!i.!i41 930 

ahlıtidatı: Döm Ta 
Altına tahvili kabil dövizler • 
Diğer dövizler ve alacaklı Kllr.inı 
bakiyeleri 
Muhtelif. 

Un 

ti 188 666.15 
6000.000.--

158.748 563.-

20.149.137.-

138.599 426 

17 .000.000. 

2.50 000.000.-

_ _.3.;;;..2.~000.000.=:., 

71.879.410.28 
1.233.302.56. 

78.124.167.90 

-.-

20.133.223 05 

-------YekOn 

12.188 6 

'752 

1 Temmuz 1938 tarihinden itibaren: t~rmtn """""' #,, 4 Altın Uzerlne av;ms % 3 ./ 

--~------------------------~--~----------------~--------------------~------------------------

• 

Maliye Vekaletinden 
Dantelsiz bir kuruşlukların tedavülden 

kaldırılması hakkında ilan 
:Cantelsiz bir kuruşlukların yerine dantellı bır kunışlukl .. r darp 

ve piyasaya kafi miktard çıkarılmış olduğundan dante ı.z b r ku J -

lukların 31 Mıırt 941 tarıhinden sonra tedavülden kaldırılması karar
laştırılmı tır. 
Dantelsız bir kun luklar 1 Nısan 9 41 tarihinden ihbarcn artık tedavul 

ctmıyecc-~ ve bu ta ıhtC'n itibaren ancak bir sene muddetle yalnız mal 
saııdıkl:mlc Cu nh.ırıyet Merkez Bankası şubelerınce ve Cilmhunyct 
Merk_ez Banlt:ası şubesı bulunmıyan yerlerde Ziraat Bankası şubele
rince kabul cdılebll~cektir. 

Elimi dantel ız b.r kuruşluk 
rile Cumhuriyet Merkez ve Ziraat 
leri ilan olunur. 

bulunanların bunları mal sandıkla· 
Bankaları şube1erine tebdil ettınne

(9035 - 12523) 

kfihı merkez hfılindeki kavun karpuz sergilerı yanında bu
nı b"r sC'nC' muddetle kiraya verilmek üzere açık arttırma- · 
Yıllık kıra bedel mu'ıemmeni '720 hm ve ılk teminat mik-
rtnnmc Z bıt ve Mu · t Mud rlU k eınindc gonıle -

Uır. I e 1 l e be gu u t 14 de n~ M I E ' le yapı'a -
aktır. Taliplerın ilk teminat makb z veya mcktupalrile ihale gunU muayyen 

saatle Daımi F~cumcnde bulunmaları. · 0463) 

Tahmin 
bed. 
13,20 

180,00 

93,00 

160,00 

500,40 

400,00 

... 
İlk temınatı 

0,99 Fatınte !;:ocjhıt>ıııi mttncılle lnm Başnıu~·zzın sokagındn 
94 üncü adad '\64 metrC> mtır-bbaı sah:ılı ar a. 

12,60 Ak~aray yang·n ycrındc lııcb y muhalıc uıin Tiryaki Ha -
snnpa ,:ı sokagında 64 ı.incu adada 20 metre murnbbaı sa -
halı arsa 

6,98 Aksaray yangın yer nda Inebey mahallesinın Koçıbey so
kaf;tında 64 ünci.ı ad da 37/20 metr<: murabbaı s;; alı arsa. 

12,00 Fat;h yangın ycrind Ştyhre mi nıanallc ınin Ynvuzselim 
soknğındn !.12 int'J ada·da 8/1 nwnaralı ve 42, 24 metre mu
r bbaı ahalı nrsn. 

37,53 Fatıh y gı.1 yLr:nde Hasanhnlif<- mal~allesmin Ça.lap so -
kag.ırla 99 uncu adada 100,80 metre murabbaı sahalı arsa. 

30,00 Fntihte Hüssambey mahallesinin Geınıcilcr sokağınd'I 
67 nci adada 18 numarataj numaralı ve 68 metre murab
baı sahalı arsa. 

Tahmin bedellcrile ilk teıninat mik1:ırları yukarıda yazılı arsalar satılmak 

l
'üzere ayrı ayrı açık rttım1aya konulmuştur. Şr:rtnamelcri Zabıt ve Muame -
l!l.t Müdurluğü kaleminde groulebilir. İhale 21/3/941 Cuma günü saat 14 de 

.Daimi Encümende yapılacaktır. Taliplerin ilk teminat makbuz veya mek -
tuplarile ihaln giıntl muayyen saatte Dimi Encümende bulunmalıdır. (1724) 

. Erenkö3 ünde Koıyat;ığ"ında Teke so- r 
1 kafında. mukim lkf'n halen ~katnetcah
ları me~hul. bulunan l\lusa. Kazım oğlu j 
Ali llayda.r veresesi E".şl. Raıi 'E' ve oç· ı 

cukları ServPt. Naci ve Ismeı. 

lstanbul O ç üncü 
icra Memur!uğun
dan: 
Türkiye Cümhunye1i Zir:ınt Bankası 

6 - l\lari - 1941 - PEKSEl\IBE 

Program ve saat ayan. 8.00 
Ajans haberleri. 8.03 
Mi.ızik: Hnfit prog am (Pl.) 8.18 
Bv kadını: (Balık ycmcklerı.) 8.45 
Program ve saat ayarı. 12.30 
Milzık: Fasıl Hey eti 12.33 
Ajans haberleri. 13.05 

T. Is Bankası 1 adet 2000 t.iralık =2000. ıJtl 
3 > 1000 > =3000-

, 
2 > 750 , =1 o , 

1941 Küçük 4 > 500 > -2000. , 
8 > 250 > _2000.- , 

Tasarruf hesapları 
35 > 100 > =3500.- , 
80 > 50· > =4000- 1 

ikramiye Planı 
300 > 20 > ::-6000.- , 
Ke~ideler: 4 Şubat, 2 Mayıs, ı Ağı.15 
tos, 3 İkinciteşrl,n tarihlerinde y:ı· 
pılır. 

Kuleli Askeri Lisesi Müdürlüğünden : 
Kuleli Askeri Lisesine glrm(!ğe isteklı olup da taşralarda şubelere. i~ 

bulda da doğnıca mektebe miıracaat etmiş olanlardan sınıflarıı d do 
olmıyan, bütun girme sarUurmı haiz bulunan ve ayni z.am:ınd g 1' e 
111 tekemmül ettinniş olan ısteklllerin imtihanlan yapılmak uzere 7/~~ 

fstanbul şubesi tarafından İstanbul i· j 

1 

kinci icra dairesınden ırı uta 5.6.939 ta-

Miizik: Fasıl hey eti de\iamı 13.05 
Müzık: Karı.şıl~ pı ogl'am (Pl.) 13.20 
Program , ve sa ıt ayarJ. 18.00 
Müzik: Radyo Caz orkestrası 18.03 

Cuma günü saat 9 da Kulcll Lisesinde bulunmaları ve bu tarihte ıll 
· 1 bulunmıyanların haklıırını ka;ybedecekleri ilan olunur. (l 

rih \ie 2Ci0 J11ımaralı bır kıt'a rehnin 
yetmemesi 'es kasına müsteniden 
(619,28) liranuı 13.3.939 tarihinden i-

tibaren senevi % 8 faiz ve % 10 ücreti 
vekalet vcsair takip masraflnrile birlik-

Müzik: Beraber ve tek şarkılar 18.40 
Konuşma (Röportajlıır) 19.15 
Saat ayarı ve ajans haberlerı, 19.30 

Müzik: Radyo iaces:ız hey. 19.~5 
Radyo gazete i. 20.15 
Mtizik: Akordeon sololaı ı. 
l\Iuzık: Dınleyici istekleri. 
Konu~ma (Sıhhat saati.) 

20.45 
21.00 
21.30 

ı te tahsiJini havı tak p t.'l ,c ı de bu -

lunulmuş ve dairemizin 39/2789 nu -

1 maralı dosyasına mustenid ödeme e - Müzik: Radyo orkestrası. 21.45 
mirlel'! yukarıda yazılı adresinize gön· saat ııyan ajans haberlerı 22.30 

1 1 
Müzik: Cuzband (Pl.) 22.45 

derilmiş i e de bu ac~resdc bulunama - Yarınki program. ve kapanış 23.25 
dıgını.ıda.n Istanbul Icra Hakimliğince .....,,=~~-~,.....-.-=====,.....,.....,,,,, 

!bir ay müddetle Hanen tt'blıgat ifasına Sahibi: E. t z z E T, Neşriyat 

l
karar verilıniştır. Direktö ti: Cevdr:·t Karab lgiu 
İşbu ilfının neşı inden itibaren biı ;Ay 

Bastldığı yer: .. son Tclgı.&ft 

l'I inhisarlar Umum Müdürlüğündert 
, ..... ..,.m .... --.-.. ... ----..-İiliiiii_,. 

1 - Mevcut nümune cucıt>lnce «500to kilo büyük 50 kg. kıi uk 
an «1000> kg. muhiir kursunu açık eksiltme usulile satın alınacaktır 

0 
r 

2 - Muhammen bedeli c610> lıra, muvakkat temınııtı «45. '75> l J1l ıı1 
3 - Eksiltme 13/3/941 Perşembe gilnı.i saat 16 da Kabataşta ı.,eıaı' 

Mübayaat şubesindeki alım komisyonu ıda yapılacaktır 
4 - Nı.imune sözü geren şubeden parasız nlınabılir. 
5 _ İsteklilerin eksıltme için tayin olunan gun ,e saatte % 7,5 

paralarile birlikte mezk(ır komisyona müracaatları. «1730> 

lutanbul Defterdarhğın an: 
Defterdarlık bın.ısında yaptırılacak 8999 lira 28 kurus kc iflı 

l§tı './e duh.ilt tamirat IGİ 17/3/941 Pazartesi günü saat 14 de 1\ "ı 
dı:.rlu~nde toplanac. k olnn komısyondıı açık ek$ıltme ile ılı le zıır!ında boı cun ve m .. •nmlnnn oden -

1mes borcun tamamma vcy biı kıs -ı l\fathaa .. ı ı 
mına yahud alacaklının takıbat 1cras1 . . nacağınız ve hakikate muhalif beyan-

MU\ ..ı.Kkat temınat 675 liradır. 

hakkına dn.r bır ıtıraz nız varsa ymc d b 1 h · 1 1 d rı1 

1 
a u ursnnız apıs e cezn an ı a -

bl biı ay ı1:inde bildirmen z ve bil - cağınız oorç ödenmez veya itira olun

d.rrr cd inı.z t.nkdırde '74 uncu madde maz.sn cebri icraya devam oluı c 6mı 
ınuc bın<'e m, l beyanında t.u' ın .ınız natık ödeme emrı ınak mın:ı ol· 
ve b ınnı ı • ı h pıs ile tazyilt olu- ı:nak üzere iH'ın olunur. (3392) 


