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lngiliz Harbiye 
nazırı mühim 
bir nutuk söyledi 
Margesson diyor ki: 
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çok zayıftır 
Londra, 6 (A.A.) -Bugün Avam 

Kamarasında Harbiye Nazırı Mar
gesson, ordu bütçesinin parlB.men· 
toya anı dolayısile bir nutuk söy
lemiş ve demiştir ki: 

Ordunun son 11 aylık tarihi, 
harekAtla doludur. Bu harekAtm 

aldığı k 
birç~ğu muvaffakıyetsizlikle geçarar .ıniştır. Fakat biı'Çilğu da parlak 
askeri ve idari zaferler tefkil eyle-
mektedir. 

Margesson bilahare Nil ~dusu
nun harekatından balı.sedeti!k b'Öl• 

Jerine §Öyle devanı etmı,tir: 
Bu harekAtta ve Şarki Afrika da 

dahil olma.k iizfre bütün Orta 
Şark sahnesi harekatındaki knyıp. 
lanınıJ, 30 Teşrinisaniden 11 Şu-

(Devamı 4 iinrü sayfada) 

LOFOTENDE 
İngilizler 10 
vapur ha tırdı 



SAYFA - 2 --------------------------=--I_K D A M'......-----------~--------·-------~~-MART·-:_!_·, 

[ ~'! ~vilik Nedir?l1~'Kt~~~1 111~~ 
y Obür · 

1 Celileddiııi Rumi Kimdir? 1 Batgan.tanJa • 1 uçta 
\,. . Yazan: ZIYA ŞAKl'R rioil seferberlik Ekmek nar hı yarın M·ıı" ş f Yazan: Diin gelen bir ajans telgrafı Bul- 1 1 e Prof. H. Şükrü Baban .. 0 

- ·16 - garistanda sivil seferberlik iliıı e· d • l k s on zamanlarda bütU 

b b 
"·l · 20 • • • -o-- na.zarlarllllll Balkan ı•· 

Fakat es a ıw araştmp da haki· zun boylu istirahate çeklld.,...., dildiğini bildiriyordu. Alman işga· para ın l rı ece 
kate vakıf olur o.maz o derecede vaki değildi. !ine boyun eğen Bulgar hükftmeti İktısat Fakültesi ta• rımadasmda cereyan " 
bü> ük bir _ıztıraba duçar oldu ki, Bu bapla (Sipcbsalar) der ki: Balkan sulhünün devamına çalı- • l b • ·1 "f tt den hadiselere lakrldt kaldı; halbU' e esıne l tı a a ki !Uihver devletlerinin tezgibl•· 
gül'Jlerce ve aylarca rahat ve hu· •Hazretin, kemali aşkından müt&- şaeağını ilan elmiş ve hiçhir taar- Belediyenin bir fırında yaptıg"' ı dünkü b d :ıur yüzü gö~medi. hassil kararsrıltldannı, uykusuz,. ruzi emeli olmadığını tekrar et- ulun ular rında daha birçok kumaş dokun· (Cenabı Mevlana), bir taraftu 1 luklartnı tavı.il ve teşrih edemem. mişti. tecrübe başka bir fırında tekrarlanacak Üniversite İkıı.sat Fakültesi maktadır. Avrupawn öbür ucuodt 
• derecede gönül bağladığı ve hu- Çünkü, istirahat buyrduklar•n• Son hadiselerin eııbahllll i%ah e- h ede jb' t "b kt son sıuıf talebesi Reisicümbu- Fransa ve İspanyada da Mihver P"' 

daa k d (n ti 1 
~ Beledıye tarafından Top an ır ecru e yapaca Lr. . . İs •--·· !iti.kas t tT ı i1•

0 

ıurun &e'V al ığı azre . uyku uyuduklarını asla görmedim. den Bulgar ve Alman beyanatla- bir fırında yapılan tecrübeler so-- Diğer taraftan Maliye Vekaleti, rumuz Milli Şef met nıönüne 11 . L ı:_ı:ev. veya. ~ ı _• e_ ga ııı· 

h ül
. d . d D'- •··af Bır e a, &eceleri uykusw:lıık. r e • .• an. a. a. na. _zı 0. an .. u. S!'- nunda. bır çuval yeni tip undan bir çuval undan alınan 146 kuruş o Şems)den mahrum kabnıya ta· . d f il t h t b d 1 b 1 müracaat ederek sene sonunda etmış degıldır. Bılakt> obur yarı 

anım e emı;tor u ıı:er - • f be 
1 

ı- edild r. -ı..arac:ak.lan •a""lış albüınü•n- ad. ada "'. e üstünde faaliy·c· t son h.•. _; 

la ıla .k eli
. f •· •• - da pı·ş·ır· tan, kesreti sema' ve yeedü bili.t- er r ı1:1_n nıçın ı an L,.'111ı Na· 94,5 ekmek ÇLktıg"ı görülmüştür_. miı.'dafaa vergisini 100 _kuruşa indir- ,,.... ,.. " n en ır an ~gın il il k d k d .. _ de Reisicümhurumuz için ayır- ı dındedır. Almanya buguo, So'l 

. ' ı.ot • (ham ruhlu) talebe tan, esbap ve yiriinın uykusu ga- nemo a e enuşnyor " a, us- Belediye evvelce ekmek narhını bır mış ve bu hususta alakadarlara e.. " · t.• mıye ça...., ıgı o lehe t d j dıkları Şeref Sayfasına derce· ousya mıis.ıc~na, hemen bıihin .. ı 
ve müri!leriıılıı istidatsı:ılıklarına e!-ınişti. Fakat, huzuru m~ba- a : çuval undan 96 ekmek çıkacağına mir vermiştir. Bu vaziyet ekmeği dilmek üzere yüksek direktif. rnpada bakım olmanın kcııdı>ıo 

t 
.. f edi d reklerınde, terki edep edemedik.le· - Bıılgarlar elillermın altındaki. gore hesapladıgından narhın yenı- ıyırmı para ucuzlatacaktır. ı · d b'l • · b-ı.. r d ıaıı eessu yor u. . )erile bir imzalı fotoğraflarım eının e e ı ecegı u un a) • 

Bu iki teessür, (Ceniıbı Mevli- rınden .dolayı yatnuı~ı~rı llazr&- b.a~ayı nihayet ~ıkardı. Dedi. Ve den tespiti icap etmektedir. Fakat Belediye yarın yem narhı tespit rica etmişlerdir. toplamak ve koparmak azıııiıııl~ 
') k lbg,L·- kadar ·ş1 d' te malum oldu. Mürıdiın ve mut&- sozune devam etti: belediye baska bir fırında yeniden edecektir. di A ık d · ı f ı· · ~~ na nın a ......,.a ı e L • • . • .. . • • Milli Şef gençlerimizin bu r. ç enız er aa ıyetıııe 

Derhal, herkeo;le alakasını keserek, kidan~ der.e~et nıhayede ~usnıi ~ ı· - Komşumuz gayelerin! kendi • arzularını .'nemnuniyetle kabul 1 palı ve bilakis hasıııııııo ce\'eliD'' 
• bu defa tek başına • inzivaya çe- san gosterır oldukları cıhetle hır kuvvetile başaramayınca, işi Iruv- } } 1 ederek onlara hitaben yazılmış na müsai.t ol~ca ?una ıı'.u.~abil ~~ 
kildi. Artık, huzuruna kimseyi ka· müddet mürakabeye vardılar. Ar- vetine inandığı orduya hizmete ihtikar suçu ile Florya p a j arı bir mektupla imzalı bir fotoğ- ralar~~ki f~ıkıyehnın butwt sc"

1 

bul etmiyor .. hıçbir fert ile ülfet kalann~ ~uvara d'abayadılklar'. Başla- dökmüş demek. Bunda şaştlacak k 1 raflarını göndermek suretile il- , ı·.d~rıaı m_us!acelen t~planıak. "'ı·· 
ve mü habete girişmek istemi· ı ''"'1 zanuyu mu re erıne [l] bir şey yok amma, meşhur sözdür: yakalananlar ir aya Veri iyor 1 tifatta bulunmuşlardır. ycsıdir. Bı: bakımdan F·ransa '," 
;yordu ... Yalnız, (H:ı:ueti Şeıns)in koydular. • . . Evdeki hesap çarşıya uymaz. Der· . . .. panyada cereyan eden rnkayı ,~ 

(Şe•h Mehmet Hadim) -ldi. !er Remcuınhurwnuz mektupla- .. .. d ka 1 .• 4! 
Hiz hitıralanw dü~ünüyor.. ona 1 . ..' .. . . . ... ~ .. • Ü l"k k" b . .. , zumuz en çmama ıuır. !\Jarf, 
hitaben şiirler )azıyor.. gazeller 1 Bır buyuk ft.'t'acı [2] getmp, mu- il Bir kumaş mag"' aza- ç sene l . ıra e- rlaında, lk!ısmlat Fkak(~l!esd ı ~ezihunti- Pe!ain idaresi daima ve haliı iı~. 

b k 1 .. · ko d rınm me c c ın crın - · al d . .: 
tallZim ediyordu. are omuz arınm uzertne y u. G~te bollagu~ ~n sıda adliyeye verı"ldı" delı" 69 bı"n lı"ra cakl im a olan ve olmn aıı Fraıı•"l' 
(Mevlina)nın bu inziva ve uıdo- e vucu arını on a or .. · · . •r eştırmek ve Almanya kaq

1
• 

T kıııil ·· il uııl - ttü v- yaç boşluklarllll doldura a- ~ b. 1 . • ı· 
ti, hor iki zümre üzerinde de bii. Vakla ki bütün esbap ve varan NizamettbJ Naz.il Dün, Vali muavini Ahmet Kı- Florya plajlarının üç sene rnüd· rın~ ve bu yolda yet~şen genç- na tek idealli bir millet ı:ibi ç~· 

, ı kiral · · .. kas Ierın olgunluklarına ışaret ede- mak 1. d d' M" .. L j'il 
yük tesirler husule getirdi Büyük uykuya vardılar. (Hazreti Pir), Muharrir arkadaşunız bir mec- nık'ın riyasetinde toplanan Fiat Mü detle · anması ışı muna. aya . . il . d eme m e ır. osyo a\'a 
üstadın her hareketinde Riıbban1 tekrar kalktı. Namaza durdu. Son·) liste: rakabe komisyonu bir çok ihtikar ı konmuştur. Ayı;ı 12. sınde . ıhalesı rek ~tikbaldeki m~s~ :rınb e i<abineden U%&klaştırıldığ• daki~' 
bir hi.lımet ve İlahi bir fıak.ikat ol- ra, kihi vecdü cezebat ile aşağı G t ık ak . . 

100 
b. meselelerini tetkik etmiştir. 

1 

yapılacaktır. Plaılar ile gazıno hep 1 muvaffakıyet temennısın e U· 'danberi devam eden ~ogukluk iJI' 

d 
·-•·- . . • • b - aze e ç arın ıçın uı. b'-~en kır' aya verilecektir lunmuşlardır. le edilm dik b . l b ' t' ~r uğuna iftMlll edenler, onua çekil- ,.~rı geaınıp, aram uyurınadı- · d 00 dirb B d h · · · h" "k uu · · e çe o;t e ır ne ıc:e,,. . ld 1 1 !ıra eğil, 100 para ve 1 em! u me~·an a şe rımızın uyu B l d' .. . . 69 b' lir Milli_Şeümizin.. bu i.ıtüatlan. mul demidir. Binaenaleyh biiııı ... '. 

mış o uğu uz etgiihın kapwna ka· ar.. akıl kilidir. Dedi. Mulıaveı-eye ku· kumaş fırmalarından Suraskinin j . e e ıye1 . uç se_ne ıçır; t' Pınl"l a 1 h tın ... , ılar geldiler. Kendileriain mll5lllll Sipehsıılir, bu satırları bydet- lak veren Nanemolla dayanamadı Alınan kumaşlarını Ingiliz kumaşı 
1 
kira bede ı takd'ıhr' etm.ışdır. k'aı ar ta ebeyı çok mute nssıs e ış- gayret Laval'i tekrar elde eını11 

eldnklarını anlatmak için niyu ve tikten sonra, bu hususta (Cenabı ve: diye fahiş fiatla satıp faturalara 15 Mart 944 tarı ıne ka ar traya tir. matuftur. , 
aıüacatlarda bulunarak, o kapı· Mevlfuıit)nıu; _ 

100 
dirhem akıl 

100 
paralı.k salılhiyettar ımza koymadıkları ve verılecektır. . . M.tisyö Laval'e üç hafta evvel'' 

nın eşiğine yii.zlerini, gözlerini sür- Neılilret payı qk... cinsinden olursa akıbeti birçok re- meşruhat vermedikleri tespit edil· Çekmece tarafına 200 kabıne ın- K h chy kabinesinde tekrar bir .nıef~ 
düler .. kızı:ıu gözyaşlan döktiiler.ı Dice baslıyan alt be ·u· b' fiklerimız' e do"nmez mı'?, Cevahllll digın·· den müddeiumumiliğe tevdi şa edilerek bir halk plajı kurulacak a v e. teklif edildiyse de ~tareşalin bil ır y·ınokir ı nJar • b-.... a .. b' ' > ı yı ı •r ga- veccühündcn istifade için fazla Jıll 

. ' 0 a ıse, u,.- ır zelini ilave ediyor. Terdi. edilmiştir • ve buranın duhuliyesi 10 kuruş O· vıcdan azap ve ıztırabına duçu • · la kt D'" l• ·ı .. etinde d ı gv telaş ve acele gö>termedi. Aııı.:" 
oldular. Yüzleri olmadığı için, Ce- Bu gaı:el, Ce~ı . n:tevliniı'nın o Bundan başka kumaş ihtikarın· ı ca . ır. ı_ger p aı ~ı.n ucr a r 1 1 lıyor ki LBYal behemehal kabiılr 
nibı Meylfıni'nın uzletgahına yak- ·~~a.fct v~ hassasıyetinin en beliğ Ekmek istihlaki dan Armenak Kevfer, kaşer peyni. de bırer mıktar tenzılat yapılmış. ye öyle tali ve ikinci dereced1' Jıll 
laşamQ'uak günlerce, haftalarca, bır ifa4.e111 .. ~ t~t~. aşk iey~nla- ri ihti~an yapan Aksarayda bakkal ıtır. şahsiyet gibi değil, en nüfuzlu ' 
aylarca töYbe ve istiğfarda bulun- rlll.l.ll en samımı ır ma esulir. Dünkü gazetelerden biri ekmek l Dimo şçe, otuz beş liralık nişadırı Sehir Bandosu Şehir Tiyat _ 450 çuval daha dam olarak dahil olmak istiyor~ 
dular. Büyük ü.stada kendilerini Hazret, bu ga.ıclinde der ki; istihlakinin arttığını haber veri- 70 liraya satan Baı·ko Berdo ihtikar t k J iktidar mevkiini kuru bir 8Jiııil 
affet1irebilmek için, her vıwtay• •Ah .• clilberimin aşkı, bende kud- yordu. Gazetenin yazdığına göre, suçile müddeiumumiliğe sevkolun- rosuna ilhak ediliyor sa ışa Çl arı ıyor için ~eğil, fa.kat meml.ek~ti~iıı ~ 
başVlUdular. ret mi bıraktı!. Ne desti ihtiya· istilılikin artmasınuı. sebebi fınn- muştur. Belediye Şehir Bandosunu Şehir Evvelki gün piyasaya çıkarılan yasetıne muayyen hır ı.stikJIJJI 0 

Ceaib.t Mevlini'nın bu yüzdea 1 rımda, ne de payı ildidaruııda, lard.a dalına ekmek bulunmaması tiyatrosuna bağlaınağa karar ver- yüz çuval kahve derhal istihlak e- \'ermek maksadile arzu ediyor· 
olan ıztırabı biraz hafiflemişti... hiçbir mubvemet bır•kmaılı. ve halkın mecburen taze ekmek Bin} erce tene- miştir. Hazirandan itibaren bu iki dil".'iş olduğun.dan kahve ve çay it- veçhenin ne olduğu ise hiç de ııı~ 
Fakat, tam (yüz yirmi gün) başba-1 •Yalwz, onun muhabbeti ile İn· yemesi imiş. teşekkül birleşmiş olacaktır. halatçılar bırliğı elınde bulunan bul değildir. Almanya ile sıkı ~. 
fil kal4bğı (Hazreti Şems)in firak, leyen bir (gönül)den ibaret kal- Nanemolla bu gazeteyi okuduk- ke peynir var ---<>- 450 çuval kahvenin de derhal satışa ! ittüak ve işbirliği ve Büyük Jll' 
ve haıııreti o derece eanına kir et-• dun. Bir mecnun gibi gecemi ve tan ııonra: 1 Kiırdetinin katilini çıkarılmasına karar vermiştir. tanyaya karşı açık husumet. ŞuJ''' 
ti ki, onllll mtuap ateşleri.ai ~a-j gündüzümü bilmiyorum. Sadece - Ekmek istihlaki taulikten. de- öldüren Gülizar 450 çuval kahve şehrimizin bir ~ ~a .. kaydetmek insaf icaJ>ı~ 
dürmek mi.im.kiia değildi. onun, hayaliınde beliren zülfleri- ğil, diğer gıda maddelerinin hileli Komisyon satışa . . kaç günlük ihtiyacı olduğu muhak. ki l'lfo.;yo Lava! harpten çok za~ 

1 
1 

da tmış 
1 

ek. ~-·" Bır kaç sene evvel, vaktile mem· k k . d al' k d 1 k. alo da evvel İngiliz ittifak ve dostlui:"~ 
o büyük sevgili ortadan kaybo- nin uçlarıw öpmek hıılyasile yau. o nşun n ar o sa ger ......,,., d d" or l k tte k d .. "ld" K' 1 a ıse e a a ar ar pe y n ... 

hu oı.m..., (Ceniln Mnıan&) etra· Torwn. ,.. ve sözünü şöyle bitirdı: eva~U e ıy ~ e ar eşını o uren azııru 'gelecek olan külliyetli miktarda dan ayrılarak. Almanlarla ınc>"f 
Halk ablılt • hileli bır sah.ah Galntada M_ahmudiye kah.,.eru'n kahve buhranını ı·zale e- tevhidi arzusunda idi vL hatfi b 

fa ad••lar saldırdı. Tam bir ay, •Şimdi ben, ••lamın .,..,..l·~n· - • m yag, pey- 1 dd d 1 bek! k t ' ·~ ~ " ..... , -- ~· L u·· k s peynı"r ere ca €Sın e yo unu ıyere a- d • . . " l kt d' 1 saik iledir ki Başvekiıleti sırasıll ... 
on. u her tarafta arattı. Fakat, iziJai dan ••·•n kanlar •'çın' devı.ın.' Kor- nir, kuzu yerine oğlak eti yemek· b .1 "ld" Gül' . ecegını soy eme e ır er. " _,.. , a_ n.ca. ı e_ vurup o uren . ızar, italva • Habeş buhranı zuhü.rııll"' 
btle hııldııramadı. .karım ki hayali nazın nan dilnu"va- tense ekmekle iktifa etmeyi daha fı"at tayı"n edı"ldı" , _ .. ıhhl b 1 h kk k. 

bırıncı ag. ırceza mahke.mesın. .de 15 askeri zecri tedbirlere , ani doJI": 
Bunun .....,_,__ (C--•..._ M " n sı'nema !eşrı'f etti';,.,· zaman, artılı: 5 u uyor mu 8 a h hk- d 1 t T p t l f • • , " -~~·~ .,.,..... eTıa- • M. K. Dün toplanan Fiat Mürakabe sen_e apse ma um e ı m~ .. L ~m e r o o l s ı masını italya aleyhinde 1ruuorıfl' 

niı) d.,,,hal, kıyafetini değlşİird.i. ben kendimde olamıyacağım. Ve Komisyonu İstanbulda mevcut yızın bu kararı bozması nzerıne ~·a iştirak etmedi ,.e bu viıdid' 
- buzhanelerden gelen ve mevcut . . .~ n • • • • • uıman da Hariciye Nazırı olaıı ,ı Basrndan ayaklarına kadar mııtem onun ha)·ali muazzczini, kalbimın' ,.....___ ven'den muhakemes' yapıla Gül' ,· \ ----<>-- ~· 

libası giydi. Artık günlerini karni· kanlarına bulaştıracağım. idam malıkUmunun peynirleri tespit eden listeleri tet- zar yedi sene bır gun hapse mah· Petrol Lımıted Şırketı den'in tazyiklerir.e muka>'eJll 
Icıı inziva ve ibadete, (Hazreti •Yıldızlar,· sabahlara kadar •-u"· k'k t · t' kum edilmiştir. t 1 ·ttı'. ı .... b ti . t d" ı e mış ır. 1 y o r " Şems) hakkında tiirler ve ga&el- manda nasıl yanar clururlarsa, be- erae ıı en ı ---<>-- Sa n a 1 v· h h"k:U t' . b guıı~ 
!er tanzimine bıısretti, Bu listelere göre şehrimizde 2941 ., • • A" . ıc Y u me ının u b'I 

nim pare pare olan kalbim de öy- Bir gece Dizdariye mahallesinde teneke beyaz peynir, 505 çuval ka.. lKlncı gırceza mahkemeaı Petrol Ofisi Umumi Müdürü Hariciye Nazırı Amiral DarlaJI · 
Vakit vakit, hasret ateşlerinin 1 le oldu. O yiırin füsunkar sehrile polis memuru Hasa Basrinin evi· şer peyniri, 799 sıra kaşer peyniri, Reisi vefat elli Talha İstanbulda petrol limited bahriyelidir ve takriben her ~r~ 

bir volkan gibi kaynaouya başla· bütüu geceler, uyku ve rahatım ze- ne hırsızlık içın· giren ve üzerine · •irketi ile yaptiğı temaslar hakkın- sız bahn'yelı'sı' gı'bı' Bu"yu"k Brı!J. 1 326 sandık gravyar peyniri mevcut Ikinci Ağırccza Reisi Remzi Türeci ' dı" ı zaman, artık o yerinde durup .. aı bııldu. gelen H•··an Basriyi kunduracı bı· ted _, d' da ızahat vermek üzere Ankaraya )·a donanma faı.kt')·e!ı'n•'n zebiıl' .• ~ olduğu anlaşılmıştır.· avi wil ıgi Cerrahpaşa hastanesin - • •taramıyordu.. l\luhitinden ayrtl· •Dilberiın .. bırak! .•• Senin aşkın· çağile öldüren, yaptlan muhake- . de vefat etmiştir. gitmiştir. olmanm acısını nefsinde hisset~ 
mıyan (mıtrıb)larına (nay) ve la ı:üneıt gibi, ateşten bir kaftaa mesi sonund3 birinci ağır ceza Fiat Mürakabe Komı.syonu mü· Çok kıymetli ndliyecilcriınizden olan Bu temaslar neticesi petrol !imi.. tir. B. inaenale~·h La .. va! gibi d. eıo..,. 
(tiir) çaldırJ)'or" kendisi de bir eli- giyeyim. Ve o ate• i•inde, gu"ne• mabkemcsınce idam cezasına mah· caat eden parakendecileri bu buz~ mumaileyh; Umumi Harbin ve milli ted şirketinin pek yakında Ofis ta- sebile u çok Jngılızl.cre kar~ı.':'ı 
reğe sarılarak mütemadiyen per • • • • • hanelere göndermekte ve oradaki milcadelcye ibtiyat zabiti olarak iştirak ddir Vı<r 

. gibi, dünyayı nurlara ve ziynetle- k:Um e<lılen Nazım_ın. başka bir da· lpeynirleri satmaktadır. Bu suretle etmiş ve Anadolwıun muhtelif villiTel rafından satın alınması kararlaştı- ri . •Bu zatın bir ayağının ti" 
vane gibi dönüyor ve beylece se- as a dun aslıye ikıııcı ceza mah 'e diğer ayağının Pari.ıe oln' ~ 
ma' ediyordu. re garkcdeyim. v ın - bir aralık sahibi yok diye toptancı- ve kıızalaıında Hakimlik ve Reislik ve nlınış ve bu hususta lazım gelen ,_, k da 1 dl' 

kemesinde dün bakılmıştır. !arın muş" terileri oyalamaları ön· Adliye MWettişliğj yapmıı; Erzurum muamelelerin ikmaline tevessül e- i.a..i nıer ez arasın hafta ar ' 
(Sema'), ona sevgilisinin en gü- (Daha vu) ağırceza Rels!iğınden, i.tanbul İkinci heri mekik dokumakta buJunn''. 

zide bir ~ idi. .. Sema' esna. İddiaya göre, Nazım 934 senesin· lenmiştir. ağırceza Reisliğine \ayin edilmiş; istan- dilmiştir. nihayet bir anlaşmaya doğrll ~ 
11nda, hassas ruhu derece derece (l) Zanü _ di&. de Emine adında bir kadını.nevine Diğer taraftan Fiat Mürakabe bulda vazife gördüğü iki seneye yaltm Petrol limited şirketi umum mü- ilildiğini göstermektedir, l\l<l• j 
yükseliyor .. (Hazreti Şems)ia ıı:<iz (Z) Feraci _ 0 tarihte elbiııelerin üs- girmiş, sandığı açıp eşya çalarken komisyonuna müracaat eden Trak. bir zamaodaııberi çalışkanlığı, temiı· dürü Sedat Ziya Ankaradan şehri· .-e gayriıncşgul Fransa taraf•!r 
batırasmı ibya ettikçe. adeta ma- tün,e giyilen bir nevi geniş cübbe. yakalanmıştır. Ni.zım, evvelki cel- ya ve Bergamadaki bir çok imalat- liği ve dilrüst ahlakile hel'kesin hürmet mtı:e dönmüştür. az çok fedakarlıklar yaparal< ~ .. 
nevi bir viııal zevlri ile aı.üteh.ais w hane imal ettikleri lüks peynirlere v.e muhab~·linı kazanm••tı. Petrol ı·ıını'ted şır' ket· satın alın ı b' ih · al b' k rd' " T sede bu suçtan muhakeme edilip "" ~ ı • e ı tim ırleşece le ır. 1 
oluyordu. Açılı. ınuJıabae: bir buçuk sene hapse mahkıirn ol· fiat konması için müracaat etmiş· Cenazesi buınn Cerrahpaşa bastaha· dıktan sonra Petrol Ofisi derhal vahdetin Alm~;ıyaya ne de ol<S r 

(Firak) vo (hasret) 12tırabı, H iki -••ı de, d "-·dnr \erdir. nesinden kaldırılarak, 5ğle namazı Be· faaliyete başlıyacalctır. daha akla ı ınıOO (Cenabı Mevlinii)da ı:ahat ve hu· er ~ o,..w • Tilriı: ta· duğunu iddia etmiştir. Dün iddia- :ııazıt camlinde kılındıktan aoora M,er- raz Y şmayı azaıı ed'JI' rilılerl, (al bilye), Arab tarihler;, ise .. . Fiat Mürakabe •komisyonu mü- kez Eiendideki <ncd!enl mahwsıma deeeği bedihi olarak kabul ·,; 
zu.r bırakmıyor_ aş.kıa ateşile zari (all bu,oeyh) ;razarlar. Hiç şüphesiz lcl sını yapan muddeıumuml, bu dava- racaatı tellr.ik etmiş ve lüks evsafı defnedilecektir. Bir aokalı: balkı Valiye bilir. Unutmamalıdır ki Alnı•~~ 
:ı:ari inleyen bir (nily)a lıeıuıiyonla. asıl olan. birinciiıldir. İkinci şekil, A -ının zuhulen açıldığını söyliyerek. haiz peynirlerin perakende 110 ku· Kıymetli Adliyecim.ize Allahtan rah- tiki.yette bulundu Fransızları tazyik için birden f * rablar tar8Wıda.ıı lisanlarına UJ'iun i>lr Nazımın beraetini istemiştir. Mu· ruşa, toptan 90 kuruşa satılmasına met diler; kederli ailesine ve Adliye- imki.n ve vasıtaya maliktirlet·~, 

Zaten (Ceııi.bı Mevliini)nm a- hale .ııetirilm.iştir. hakeme, karara kalmıştır. karar vermiştir. cilere taziTe!erimizi. sımaru:. Kasımpaşada Eyyühüm Ahmed Daha cenupta Geaeral Fr~ 
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ÇOBAN YILDIZI 
====== Yaacrn: Mahmut YESAR/ 

ne uzak böyle kibar yerler ... Bir cılık mı talim edeceğiz, rakı mı i -
ikram edecek ol ,burnundan fitil fi· çeceğiz? .. Adamın boğazından git-
til getirsinler... mez ki; adeta yumruk yer gibi... 

Celil; onun sırtını okşıyuak tes- Celil, onun yanaklarını okşuyor-
kine çalışıyordu: du: 

- Biz bırakmadıktan sonra ne- _ Darılma be ağabeyciğim ... 

-- Şimdı ne yapacağız? .. Neriman - O ela mi dert? Bekler, bekler, reye gidebilir? Saat dah:ı yediye geldi, gelmedi. 
zapt.olunur beliı değ'Idir ki... Bu· gider. •Sözümü tasdik et. demek ister Şimdiden çekmcğe başlarsan, iki 
raya nasıl get ririz0 • Kapıdan gi· - Karı ile .. o~ıını beliiya mı 90_ Jgibi Niyaziy~ göz kırpıyordu: . saat soma yerinden kaldırmak için 
ıwkcn ot.un ma'ıalleye şöyle biz kacaksın? Yuzyuze gelmemeli ar· - Ne haddıne! .. Hele gıtsın ... Bız vinç isler ... 
bakmadın mı? tık... burada neciyiz? Fakat bir saat geçmeden, o da 

Celil, o '1UZi~nnı kaldırarak, yan - Sanki birbirinize pek hasret· Niyazi hıddetle başını salladı: arkadaşlarile birlikte gayrıihtiyarl 
sınız ne... - a ıı... iskem esini sofraya yanaştırmıştı. ;-an baktı: · · · T b.. 1 

Fazla enayiienıne, sen de... - Hasretlik. meselesi değil. Karı Ali kaptan, iskemlesini alarak Ali kaplan; pek neş'esizdi. Söz söy-
Karı, evi bılmiyor. nın tabiatı sultL .. Ya sokakta, ya· masaya aogru ilerliyordu, Celil lemeğe üşeniyormuş gibi, sorulan 

Numan kaı:-ıan, Niyaı.iye somu: hut kaleme gelir, bir çingar çıkarır, ımaru oldu: suallere kısa, tek kelimeli cevap-
- Nasıl haber gönderecekHn? tufan olsa rezaleti temizliyemez. -Allah aşkına, yine sofranın ha· !ar vererek sükut ediyordu. 
- Snat dokuzda, Harbıyenın kar Al' k t N' . . şına ço"kme ... Bak is!edigın" · kadar Aralarında, yaş, mevki farkı yok 

ak
. al il b' · . ı ap an· Jyazırun yanına şı.sınd · ı rn la e ıcıye geup benı ı . . . ' meze, rakı her şey var ... Bununla gibiydi. İçerlerken, konuşurlarken, 

bekliyccek, ben oradan alıp getire- · gıtm.ıştır: . · · •ı. l k il - Şimdı hır çıkarma da ,edebinle da mı gözün doymadı? .. Allah do· birbtrinın k •. u boyun arına o an· 
cegim. otur. Ben aranızı bulurum. yursun be ... Acele minganis ... Dur, nı doluyorlar, kah dizlerine, omuz· 

Numan kaptan, hiddetJ.<! aOğrul· ka bir nefes al, konuşa, gülüşe içeriz. !arına şiddetli yumruklar atarak 
muştu: Numan plan, çehresi asık, diş· Öteki arkadaşları da o fikirde i.. bir ağızdan gülüyorlardı. 

- Nah gidersin.. şuradan şura.. leri arasından lınmnrdanıyordu: diler. Ali kaptan, canı sıkılarak is- İsmail efendi. bir ara Numanın 
ya btrakmam. Rezil olmağa vaktim ı - Her şeyin bir yeri vardır. Jılii. kemlesinı tekrar eski yerine koy· kulağına fısıldadı: 
yok benim.... jndSebetsizlik etmezseniz olmaz. du: - Miyrim affedersin. Merale 

- Nerunaa, beldiY"Ct!lt amma!.. Mutlaka tadını k.açu'ırsınız. Size - Kalk otur, kalk otur. Hamla. ettim. Bu sofra ... Sanki, olur a.. bir 

1efendi sokağı halkı dün Vali ve Be· Mussolini ile görüştükten .-e .,r 

l
ledlye Reisine müracaat ederek, de yeni biriakını mazeretlef · 11 

dost sofrası mı! Bunda elbet bir Beyoğlu, r ,Jıkpazarından inen sn- dettikten sonra Fraasada c•~•l ,t 
kolpo var. \arın evlerini d,oldurduğunu ve ali- eden vakayii yakından tal<'Pi1ır 

Numan kaptan omuz silkti; \kadarlara yaptıkları müteaddit şl- mektedir. Şimd konışusunuJl ,iJ 
- Hangi dost sofrası! Yok efen· .kayetlerin nazan itibare alınmadı. haz edeceği hareket hattııı• ~'~ 

dim, kolpo falan da arama ... Çok.. ğını bi.Mirmişlerdir. uydurmakla ı:ecikoıek jst~, ,ı 
tandır hep beraber çakmıyoruz, Vali ve Belediye Reisi su basma· Çüukii İspanyanın da AfrÜ'# . i~' 
toplanalım, dedim. Ben kendim ar· sına mani olacak tedbirleri derlıal şurada burada birçok emeUetl• 
zulad.ım. aldıracağını videtmiş ve allkadar· tirasları vardır. r b'' 

İsmail efendi, dua olrur gibi sal- !ara bu yolda emir vermiştir. Mareşal Pelain gayet dind~i' 
lana sallana tesbihini çek:meğe baş· -- kaloliktir. Esasen Fransa k11 1 ~,~r 
lamış!ı: Bütün talelbeye puo büyük km diye yad ~dilir. fı p1"4 

ka pek çok serbazlık)nr ı.~ .) 
- Öyledir de, Neriman gelecek verı'lmeg"e b"•I nd dı "' -. a ı serkeş bir kız .. fakat :ıiJJJ 

diye neden kır , ı ?. Neriman gel- 1tıt· ·ı Rektörlüğün müracaatı üzerine ve uysal bir hatun olınııŞ Ji~ b1 

seydi, Vallahi eğlenirdik. Kızcağız Münakalat Vekili Cevdet Kerim İspanya da mütaassıp )<alo ol ı• 
suludur amma, meclisi idare eder. lncedayı hariçte çalışmak mecbu- millettir: ba~larındaki Gene~it ,,ı 

- Ben istemez miyim be İsma· riyetlnde bulunan Üniversite tale· bu hissiyatı körilltlem.iyec6 
ilim? Gel gör ki burada yakışık al. besine de Pa:ı<' ve~fünesini alaka- değildir. . . dt ı•: 
maz. darlara teblıg etmıştir. Bu kahil \ Diğer taraftan M11 •olı0 '. t t

1 

- Nikahlı kann mı, dostun ma, talebenin önceleri alınmış olan pa.. sizmi iki bü;viik sütun• ;stıP:P ,u· 
daha anlıyamadık ya, her ne ise. solanmn verilmesine dünden itiba· tirmiştir: Kroli:vet ve baned .. 11111~ 

• c;tl ·ı· 

Konağın sahibi dediğin hanımdım ren başlanmıştır. tunu, katoliklik ve Pap• ·1 ıtJ 
korkuyor musun? M" .1. l't Vekilim' · · d · Papa ile on kü,ur ı;eoe e..,ve pl'r 

- Korku bizim eve girer mi? 
Ali kaptan da, başını uu.t!Illf 

onları dinliyordu . 
(Dev- yar) 

un,.,_a a ızın erın ve · el< • t'ı 
isabetli bir görüş mahsulii olan hu ran) muahed~sini aktr~e~ flli51 4 
karaxı Üniversiteli gençleri çok ması im siya etin irah_, ,dı. 1.,ıi~ • 
mütelıaiııis ve ı:nlnnettar bırakmı.ş· Akdenlzin ı:arbindc iır l<!1 t#I 
tll'. (Devamı .( enrll s•1 
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İstanbul ve Beyoğlu.- -
da arabalı çocuklar Japonya n ı n rol Amerikanın ha- Yugoslavya muka- u r a ı n l n l 

1 d vemet edecek mi? Mu"dafaa edı·yorum.' tek I • f t t • "' • zır a ıg"' 1 m U a Z- İstanbul tarafında pek ra•!lan· 
ı e ı g ı Balkanlar vaziyetı gunun mese-

M h f I• • mıyor anıma, Be~·oglu cihetinde a-

u a iz PO ısı d 
lesi olmakıa ve ön plôndaki eheın-

1 h 1 
"' O fi anma t Tur" ki d al · k t•b b ) 1 rabalı çocuklardan ge~ilıni}·or Re· SU p an 1 zam miyetini muhafazada devam e. ı ... ye e so~yı hın1·1 a ınd·ı be:ı- --Yazan.-· -- ıe pazar filan gibi kaıahaİ·ı. .gün-

a 1 d a t a r ak 
mektedlr. 'cmıgı şu pl'ensıp e u asa e ı c ı- g ı • . ' .. • 

ta ıır. · • ~N" tt" - f j l• rde. Beyoglu cadde ve mc,·dan-
\t • • } } 5 Alman kıt'alarının Bulgaris na IZ&me in 8ZI , l~"'Ş d•ı b" hl• w 7 saffJ harp gemısı . H T .. k' ]' · 1 h larında yaya insanlar kendilerine .~ re ı en ır te ıge girmesind~n .sonra bu kıt'aların • er ur ıye 1 I~ sa ıasının er k 1 
i F • tt• muhrip, 43 denizaltı 27 ~ unan ve k .. meıı ae .; o:;lav hu- bölümünde çalJsınak ve ruu,.affak · gc~ctc yo bulamazlarken bu a-

Ore iki taraf ta tek- 1 r ar e 1 dutlarına sevk ve ta.iışıt edilm~ ol- olmak istidadı iİe doğar ve cemi- diye tahsildarlığı gibi çok müte- r~bah .. ço~~lar, o kalabalığın üze-
lifi k a b U l et mi Ş kr UV azÖr, 8 ta Y Yare ması nazarları Yunanıstan ve Yu· yet. kendi ıne, uğraşmaktan zevk \'821 biri§ üzerinde dahi ol..a - Tiırk rıne tuy dikıyorlar. 
'!' gemisi in Ş a ediliyor goslavya üzerine çevirmiştir. aldığı bölümde ihtisas yapmak im· kadınını nıahküm etmek wW.aad<>- Evin toramanını kapan sütnine, 

•ıtı okyo 6 {A.A.) - Domei ajan - Sabık Kralı nasıl ve Yunanistarun muhtemel bır Al· kanlarını hazırlar.. sini kendisine veremez.. dadı, hizmetçi onu bir el arabasına 
Ilı ın bildirdiğine göre, Siyam-Fran kı.mler kaçırdı ? Nevyork, 6 {A.A.) - New Re- man taarruzu karşı.sındaki vaziyeti Bu memlekette vatand•_lar, ka- htanbul Belediyesinin böyle bir oturtup sokağa fırlıyor, İyi amma 
'Ytı:~tılahnda mütevassıt rolünü publie Amerikan mecmuası kon· 3 arihtir. Çı.inkü Yunanıstan esa- dın - erkek, genç - ihtiyar şeklinde sakat hükmü vermek ve rcsm n be kadın, herkes yaya olarak adım 
lifı .an Japonyanın yaptığı tek - Madrid, 

6 
(A.A.) _ Sabık Ro. grenin harp gemileri irışası için sen Mihverin bir uzvu olan ita!- ve tamami)·le indi bir tarzda zıim· ilan etmek hatasına dü ·eceğini ak- atmıya yer mulamnken, sen, bir 

tı: erın başlıca noktalan üıerinde manya Kralı Carol'la Bayan Lu· 6.500.000.000 dolarlık tahsisat kabul ya ile .harp halindedir ve Mihvtr- relenip sınıflandınlamıyacağı için lını bir türlü almıyor doğrusu... de çocuklu aral:anla, yolu biraz 
~nsız, Japon ve Siyam murah - pescu'nun kendilerini nezaret al· ettiğini yazmaktadır. 9 Eylıil 1940 cten gelecek ıkıncı bır taarruzu da bu prensipten kadınlar da, erkek- İstanbul B&lediyesini böyle geri daha tıkauııya kalkışı)orsun! lştı 
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!arı mutabık kalmıslardır. Bu tında bulunduran polisi aldatarak tarihinde takriben dört milyar do- siliıhla karşılıyacağı muhakkak- kr gibi ve ihtiyarlar da gençler ka· bir telikidden fersahlarca uzak bu sene h8\alar erken ısıwnıya 
a uı.abakat üç devle~ 'tarahndan Sevilleden kaçtıkları öğrenilmiştir. ıar kıymetinde 200 harp gemisi si. tır. Fakat Yugoslavyanın vazıyeti dar istifade etmek bak ve imtiya- görmek isteyen vatandaşların •a· ba~l&di ya, Beyoğlunda da arabalı 
.._Yııibt· .ı:arnanda neşredilen aşağıdaki k f b pariş edilmış· tir. naziktır· . Filhakika "'u memleket zına maliktirler. b çocuklar, adeta yarışa çıktılar. "' · d Beş aydan beri filen mev u u- ., yısı u memlekette en az on yedi ;g e bildirilmiştir: lundukhrı Andalusia Palac'dan Bahriye nezareti, tezgahlarının garp, şimal ve ş.iınali şarkidcn Yetişmek, fayda]! .olmalı:, .kaz~n· buçuk milyondur. Hem işin garip Geçen güıı, bir ~·aya kaldırır.ıı 
liı' 1lpon hükıimeti tarafından tek görünmeden çıkan sabık kral ve randımanını arttırabilmeleri için sonra Bulgaristarun Alınanlar ta·' mak ve yaşanıak ıçın her ımkJinı tarafı neresi bilir misiniz? Beledi- Ü.Zerinde ağır ezgi, lıslıki makamla 
b,)

1
di!en uzl&§ma pliim, esas iti - Bayan Lupescu kuvvetli bir oto - hususi firmalara mali yardımda rafından ışgalile şarktan da Mih· her istidadı'.' em~ine h~.zır bulu~! yeye üç be§ kadm gelmiş ve veri- önün1»ıra gitmekte olan bu nr2ba· 

ııı.; e, .Fransız ve Siyam lıüldi. mobile bmerek sahte pasaportla bulunmaktadır. Bu maksatla hu ver kuvvetıerile çevrilmış bulun- durmak gıbı cemıyete guzc! ~e mı-ilen işi ba•ararnıyan bunlar ... J>o. !ardan birile az kal•ın, kalambor3 
llıı. ~rınee kabul edilmistir. Bu • hududu geçmişlerdir. Badayo~. ~i- susi müesseselere şimdiye kadar 76 maktadır. silsiz_ bir hazı~la'.'ma .pren.ıpı balı- 1 kuz milyon kadının yaşadığı bir yapıp, araba da ben de.yere y:.ov;u
ıır,~ a beraber teferrüat:ı ait bazı varında fir:uilerin bindiği 8 kişilik milyon aolar verilmiştir. Gelen haberler, Alman kıt'aları- ~etm.•~ olan hır ınkıl~bın, yeş~rm• memlekette beş kadın üzerinde ya- lauacaktık. Çiinkü arabanın mavi 
ılir 1alar henüz tetkik edilmekte • büyük bir Cbrysler c•"omobili bu- 7 SııJ'fıharp gemisi, 115 muhrip, ıcın Bulgaristanın Yunan hudutla· ve filızlenme devrcsınde degıl e- pılan tetkik umumi bir büküm e- broslcla ve beyaz başlıklı sürücii
C;ı Ilunıaı ın da birkaç güne ita- lunmuştur. Bu mevkiden .sonra sa- 43 denizaltı, 27 kruvazör ve 8 tay- rında toplanmakta olduğunu bil- nikonn meyva vermek mrrhalC!lin.e ılinmiye nasıl kafi addcdilebiliyor? sil, yürürken, nedeuse, sağa S!>la 

r halledilmesi muhtemeldir.. bıJ, kral yoluna başka bır otomo- yare gemisi inşasını derpiş eden dirmektedir. Umumi ve galip talı- ulaştığı anda İstanbul Beledı:ve:ı~: Acaba müracaat eden erkekler •· boyuna zikzaklar yapıyor ve öndeıı 
---<>- bille devam etmiştir. Sahte pasa- proğramdan hükıimet tezgahlarına minlere göre, Almanlar evveliı nın kadınlarımız hakkında verdıgı rasında lnı işi başaramıyana teııa- arka~an .. gelen!eri şaşırtıyo:dn. 

A11ka,.a haberleri portların bir yabancı tarafı~an bütün saffıharp gemileri ile, 17 .ou...ı;arıstaıı.ıa saglamca yerleşe- §11 fetvaya bakınız: diif edilmemiş mi? Acaba miıraca- Şehrın ıçınde ışleyen trnmnyla· 

ı tedarik edildiği söylenmektedır. muhrip ve sekiz denizaltı gemisinin cekler, bundan sonra Yugoslavyayı • ... Bundan evvel yapılan bir tec- at eden erkeklerin kaçta kaçı mu-1 ruı, otobüslerin, otomobillerin, yük 
,a., •• l w • b f' fev- inşası havale edilmiştir. Diğer ge- tazyike başlıya-·'·'·rdır. Rı'vayet. rübed. e bazı. g. enç b.ayanların da -affaL olmuc~. arabalarının işliyecekleri mmtaka· -ye musteşar ıg~ Madrid gazetelerı u ırarı, """"" • .. , 

kala
• de b'ır nu"sha çıkararak haber miler hususi bahri inşaat tezgah- lere göre Almanya Macaristan ve. tahsıldarlık ışıne talııt çıktıkları • lar, yollar nasıl ayrı ayrı ise, bu • b l ' 1 akt dır ' ı .. "l il t" F k t t "b 1 Uzun litın kısası: 'b' •- b l · · d ışe aş aaı vermişlerdir. , iarında yapım a . Bulgaristana Yugoslav toprakla· goru m ş ur. a a ecru e er ver- gı ı çocu.o. ara a arı ıçın e ayrı 

Ank (İ L ,,.._.,, nun rından vaatlerde bulunınuştur. Fa- gi ve rüsum tahsilatı işinde kadın· ı Bu memlekette vataıula•lar ka- ayrı mıntaka ve yollar olınalıd!r . 
.ı. ara, 6 kdam muhabırin- ~abık Kralla Bayan u,..--- ' ~'1'1). - İaşe müsteşarlığı Ticaret Rosal de la Fronterada . hududu Finli.ndiyadaki lnıriliz kat.Yugoslavya Alman talepleriıll tarın kat'i bir muvaffakıyetsizliğe duı erkek diye bir tasnife tabi tn· Vakıa İstanbul tarafında ve he 
ı~'ltaletinde kurulan dairede ça- geçtikJer.i zannedilm.ektedir. Oto- giinüP 'ilerinin Yaziyeti kabul ederek boyun eğecek midir? uğradıklarını m~ydana koymn tnr. I tutamazlar. Bu men kkeU.. her n· le kenar semtlerinde de arasıra bu 
"91llıva b 

1 
t · d gunlerde Porte. Yug06lavyada memleketi harp Bunun için bn ışe kadmlann ka- ha erkeğe oldui:,'11 gibi kadına da gibi arabalı ~ocuklara rastlanıyor-

. aş arruş ır. mobilin ıcın e son Londra ,6 {A.A.) - Henüz Fin- ' h ·
1 

bazı kıms' elerin de sahnesi halıne getı'rmemek ıçın r.ıştırılmaması tekarrür etmiştir. •.çı.ktır .. ı:ı:~bir makam, •kadınlar •a da bunlar, hiç olmazsa caddeyi, 
ue · ak"l l.ar kizden ge en ı· d' d b l t ·ı· .. "ll" ~ nız n ı vasıta ı _ .. lenmektedir an ıya a u unan ngı ız gonu u- toprak bütünlüğü haricinde baz.ı ılh. .. • fılan ışe karıştırılınıyacak!· diye yolu, meydanı ~patmıyor, çünkü 

kararnamesi çıkh bu~~~~~=~~e Bayan Luİıescu o- ~r~1 hakkı'ğd; ;.ırulanb bir ~u~e fedakarlıklar yapılması.na taraftar .. İstanbul .!'.azetclerinden ~irinin bir.hüküm ~erm~~ ~k ve salibi- bu arabalar, zaten oralardan geç· 

14
">.n) kara, 6 {İkdam muhabirin· telde 4 büyük köpek bırak.ınışlar- ı uF. erı· aşda 1 da ıh~e1 va bı ve~'.~111:: olan bir veya bırkaç ziimre varsa dun neşrettigı bu satırları, eger ha- yetme malik degıldir. Beledıyc- miye mezun olan boş köl!lür v~ 
" Den· kil t 

1 
ın an ıya a a en u gonu u. da mukavemet taraftarları kuvvet. kikalen Belediye tarafmdan, re•mi nin, gazete sütunlarında, kendi ma- yük arabalandır. 

:;e~ı;inin ı~.fö:aakal:~c::Cı:u: dır. jter~~~ 130! ki~i kalm~tır. F~ hü~- lidir. Bilhassa Yugoslav devlet a- bir ka'.'aa~ halin?e n •!ne müsaftde nev.i ~siyetine izafe eclil~rek .. nq· _ Anlıyamadık! 
ltıı ·urulaLak bir komisyon tara- v • J l'lle~.~r: ~ an ~ar ım. g:.re~ ır damları toprak fedakiırlı<Tma razı edılmış hır fıkrm tellallan olanık. rediltıl".ı olan bn bat.alı lıuk.mu be- Diyec.ek>'iniz. Buncia anla~ılm. 
Y•tdan tanzim ve ldaresile nakli - le em an n teş . a t unkarınd' IB§e. ve ıs' an ~rını olamazlar. Yugoslavyad: muka- kah~. etmern.iz_liızı_m geliyor<oa der- nimse~~diğini, bir an. ev~el, ilin yacak ne v&r! Sekiz, Oll malın k 

• tarı·r . h k'· d k' V k'l' r temın e me te ır. Bız de ımkanı - · d hal soylemelıvız kı · etmes be'-li z Lt bul lt esı a ~·n a ı e ' .e . . d . vemet azmının bilhassa or u ara- . · · · ıru ,._yorıız. ırıı. · aıı çocuğu bir olup yoldan geçen bo~ 
~:Yet; kararnamesi bugünkü Ilcs· Amerı"kadakı' Alman ınız daırvesın ~bunla:~ yard~ cdı- sı.nda gittikçe kuvvet bulduğu an- •lstanbul Belediyesi böyle bir bu derece geri telfıkkilere saplan- bir kömür veya ,.;;k araha.•mın ur-
. .,, Gazet .

1 
· ,,

0 
ve yoruz. e vazıyetlerının salah bul- ka t · h d h k d T" b' B led' · be · k · , -Ilı ' e ı P. ne~roıunm..., k•lA - b'ld' kl balı . laşılma.1<tadır. İhtiyat 28 sıntf.n bir . naa ı~ a'."n a ıı sız ır vr ur- mış ır e ıyeyı ıı.uns-.e ıs- kasına takılarak araba sala ına 

YeeqYet mevkline gıım1'lir. casusluk teş ı atını dugunu ı ırme. ~ tıy~m. seferberliğe hazırlık olmak üzere kiyede lııçbır kudret, - velev Bel&- temez. çı ınuılard r. 
nı bir tamim gönder~tir. , d d • Butler şunları ılave etmıştır : şubelere çağmlması ve diğer bazı Osman Cemal v -·-1ı 

. ı ar e e 1 y O r m U Ş Bu gönüllülerin yeg.fıne yol olan 1 ~ygu 
ev et memur arı as ı Sovyetler Birlig" i yolu ile memleke- A H K E E L E R O E 1 

D l l l tedbirler Yugoslavyada ne kadar ( 
mili;kül şerait içinde olursa olsun 

/ 
l 

talebe olamıyacaklar Kon s o ı o s hak- te iadelerini temine çalışıyoruz. mukavemet fikrinın artmasına de- ' p o L ' s 
d Ankara, 6 (İkdam muhabirin- Şimdiye kadar bunlardan 15 kişi lil di kabul ı bilir * ~----------------------wwwJ -= 
~l'ı) _Hazırlanmakta olan bir ka- k d b • • h b &wyet vizesi almıştır. Helsinkideki ye 

0 

una . B b • t k• k • • - • b • 
~ ıı layihasına göre devlet memur- ID a l l 1 al İngiliz orta elçisi bu gönüllülerle DAHiLiYE VEKiLiMiZiN e f e } ma a 1 1 Ş 1Y1 1 r-
•- • asu talebe olarak yüksek mek- ehemmiveııı surette meşguldür. TETKİKLERİ 
'"Pi Sanfransisko ,6 (A.A.) - Reuter: b k d } tı"~e devam edemiyeceklerdir. Buradaki Alman baş konsolosu Şehrımizde bulunan Dahilıye Ve- fa rı• ası ı•nfı•ıa..,. kı eD yara affiJŞ 
!e.ı~:.ı:~ taraftan Avrupa-O.an dii.nen Fridz Wiedeınann'ın Birleşik A· kilimiz Faik Öztrak dün öğlPden 
b '."'nın askerlik vazıyetlerı de Küçük Haberler .. d .. r · d 'en

1 
b' k 

1
• 'h il tesb't merikada ve batı yarı küı·esinin di. sonra Emniyet Mu ur ugune gı e-

~ilıne tr . anun ayı as e 1 ğer yerlerinde casuslı.tk için sarf:O- rek bir müddet Emniyet Müdürü 
S- lrtediı. dilmek üzere Almanyadan beş mı!- • Madrid - Harıclye nazırı Serrano Muzaffer Akalınla görüşmüş, ak -

bil. alman taksilerin yerine yon dolar aldığı hakkında federal s.unner İs~onyanın L~ndra buyük el - şam geç vakte kadar .. tetkiklerle 
çık l ak b'll mahkemeye bir şikayet g<>lmiştir. çı"_,Duc d Albe ile dun uzun muddet meşgul olmuş._~ ~erı Vali ve 

an ac otomo ı e~ . Bu sikiıyet, Alice Crockett isminde goruşmi4tur. Belediye Re.ısım•~ .1'.utfı Kırdar da 
den~kara, 6 (İkdam mııhabırın· Sa fransiskolu bir kadın tarafından \ • Lizbon - (D. N. B:) Deniz kur - Emnıyet Mudurlugune gıderck Da 
il> - Yeni bir kararn6meye gir n.lmi tir may reisi Konlramiral BotclhD de Sou- biliye Vekilimize mülaki olmuş -
,_devletçe mübayaa olunan taksı verı ş · k tt W'ed ann'ın sa, yaş haddine va<ıl oldugu için tcka- tur 

0 "\lrn.ob·ıı . . . . . Bayan Croc e ' ı em üd e<Jilen Vi..,amiraı Alınata Oliveira'nın · 
taı!Jıd ı .erının yerıne sahıplerı ~- kendisini mahrem bir vazife ile J\1- yerine donanma b~ tayin • 
~e an. ıkame olunacak otomobil· yaya gönderdiğini, fakat don- edilmiştir. Meksika ile Amerika 

(),~enıden plaka venlebılc. cel<Lır. d~~- n yol masrafı olarak is-1 . arasında anl&§ma 
ı.utnobil f ikl . ugu zama . . . • Londra - ZtJ'8at Nazın Hud.son . . . 

'liıı n ve kamy~n la.st _erı- !ediği 8.000 doları k.e~d~ıne tediye. bugün Hereford'da söylediği bir nu - Vaşıngl>o~ 6. (A.A.) :-- Harıcıye 
t!air 'l'.e suretle _tevzı ed~ecegıne den imtina eylediğını bıldırmekte- ltukta. Mlen ~iraate verilen ehemmi : nezaretı, Bırleşı.k Amerika ile Mek. 

ıearet Vekiiletı vıliıyetlere yet ve önilmuzrl•kı aylar zıırfında zı- sikanın 31 Hazıran 1940 da Hava-

l>anaına kanalında yeni 

,, üsler yapılıyor 
va . 

lıUd· Ş.•ngton, 6 {A.A.) Panamadan 
rııııı'.rı\diğine göre Aın<!rika, Kanal 
~ı:kllSından başka Panama top
etııı tında yeni hava üsleri tesis 
"-ıaek müsaaiesi almış vesair mü. 
ıı: kolaylıkları elde etmiştir. 

it ,beY~nat V aşingtonda garp nı
lı.~ t.ıtesmı müdafaa hususunda 
tı ~~llta, ~ümhuriyeUeri arasında
~lrligınin yeni bir delili or.u"alt 

edilınek.ted.ir 

dirB. ayan "'-'ockett, Wiedemann'ın raat i'IÇHne olan lhliyaç dolaylllile zi- nada kabul edilen Panamerikerı 
'-"~ raatle meşgul olanlardan hiç bir kim- ... "b' .. 

Birleşik Amerikada Alman casus- oenin hasattan evvel askerlik bizmeti- de·klirasyotnedub.ıı;ue~ ıncet lı;nfuşterek 
luk teşkilatını idare etı:ıekte oldu- ne a!ınmıyacailını bildirmiştir. mtidafaa ır erının e ı ı hak· 
- ı'ddia eylemektedir. k'l ~~ı tın ·~- kında istişarede bulunulmasına da-gunu • Kap - BaiVe ı e V=• et e e~- . . dı . 

1 
Albay Ileitz cenubi Afrika7'l dön- ır bır anlaşmaya var klarını bıl-

Grevleri önlemek 
için tedbirler 

Vaşington 6 (AA.) - Roosevelt, 
müdafaa konseyi azasından Knud· 
sen ile sanayii teşki18tlandırma 
komitesi reisi Murray'ı kabul et
miştir. Bu toplantıda fabrikalarda 
grevleri önlemcğe matuf tedbırl.e-

. .. ·"'ldu··g·u· zannedılmektedir. 
rın goruşu 

~~en evvel ge~eral Smuts'un Edeı:ı. d.i.nniştir. 
ve geııenıl Wavell'le tekrar ııörüııece • Meksika hükumeti, Birleşik A
ğini bildirıru4tir. merikaya ve Meksikaya bir taar. 

• Bertin - (D. N. B:) Alman iktisat ruz vukubulduğu takdirde tatbik 
nazırı Funk, h~lon Almanyada bulunan Jedilecek karşılıkh yardım planlan
Rom&nY• iktlu.t. nazm Otopeano'yu ru Vaşıngton huktimetıle birlikte 
kabul etınişUr. iki nazır AfilıBnY• ve tetkik etmek için Meksikanın Va· 
RoınaDJ'•YI a11kadlU' - iktısadl me- . . d . 

lel hakland.a uzun milddet cörlli _ şıngtor dakı enız ve hava ataşe-
:.':~. <A. A.1 !erini memur eylemiştir. 

......__ . 
~ •• _ • • ~ ~ olur ... Mesele ta.mamile İngiltere Devletin ahvali şu halde idi: Ni-

s Buyuk tarıhı roman: 41 •• ld""~ ve Rusya meselesidir. M.asonları.ı, zamı cedidın ılgası üzerine Rumeli 

. ultan Aziz Nasıl Oldürü u • bazı mtihım rıcalı şahsi d~ğrulu~- ve Anadolu eskısi gibi Derebeyle
larından ıstıfaJe ederek, alet edip rinin idaresinde ve teğal'übünde 

l'r -- · Yazan :M. Sami Karayel vak'ayı vucude getırmesinden iba. bulunuyordu. 

~~ıısa inkılabı muvaffr~ olursa 1 Nizamı cedıt, ıslahat, müsavat rettır. 1 ltın. !lada ve, dünya ytizilnJe bu- ve uhuvvet iıkırlerile Osmanlı ım- Sırası geldığı zaman tarihin bu Ar~vut ugun bır kısmı, Yanya 
ı._ an y h .d • ekimi tadil karanlık vakayuni elimden geldigı". v. a.lısı TepedPlenlı Ali Paşa elinde 
:"'il a Udiler, rahata kavuşacak· paratorluğunun 1 arı ş .. di B k T kalık 
'•rd:· Di.n sultasından kurtulacak.- ve, tağyır ile deınokrasının hurrı: kadar uryan kilmağa çalışacağım. 1 

• u ısun os · ıdi. 
hııv · Demokrasi ile müsavata u· yet ve mfü•avatını vererek .naya Şımdı, evveliyat olan vukuatı ta· Arnavutluğun Kegalık kısmı da 
hııı~Vete ve vatandaşlık hakkı .:Ui- ya alabıldıgi hakkı vermektı. . kip edelim. İşkodura valisi Kara Mahmut pa.. 
tıy~t lahip olacaklardı Ve bu hiır- Bu bahsı asıl Tanzımatı Hayrı· * şanın idaresınde ıdi. 

7 Vatandaşın ölmesi, 27 kişinin 
yaralanmasile neticelenen kaza~ 
nın kararı yakında verilecek 
Bir buçuk seni! kadar evvel Bey· lsebbibi, kanun huzurunda hiç bir 

lerbeyinde maytap ve donanma fi- !mes'ulü yok mudur? Bütün zabıt
'ekleri ımal edilen Hakkı Fişeğin \nameler, bütün deliller, hal,ln ı'i
f.abrıkasında bir infilak olmuş, 7 şeğin tedbirsizlik ve dikkatsizliğini 
kişi ölmüş, 27 kişi yaralanmıs ve ortaya koymuştur. Kabahat, müte
sakat k.ahnışlardL G<!çen celsede madiyen, yine bu kazada ölen lJ&o 

iddiasını serdeden miiddt'iumumi tabaşı Hakkı Gökçene yültletil
muavini Ubeyd, fabrika sahibi ve mektedir. Halbuki, borçlar kanunu
mes'iıl müdürü Hakkı Fişeğin be- nun 55 inci maddesi serahatine göre 
raetiıll istemi

0

şti.. Dün bu davaya bir fabrtkatör, işlettiği amelenin 
devam edilmiş, kaza kurbanlann· Y•Plllii olduğu zarar ve ziyanlar· 
dan amele Hibninin babaı;~n ve- dan mes'uldür. Binaenaleyh, mü· 
kıli Ethem Ruhi Balkan so~ ala· ekkilimin, 60 yaş ömrü tabiisine 
rak beraet talebine itiraz etmış, ez- kadar oğlundan bekliyeceği men!a
eümle demiştir ki: atin ne olabileceğini tespit edecek 

- Ortada yedi ölü, 27 yaralı var. ehli vukufu tayininizi bekliyorum. 
Bunlar Cıimhuriyet evlidı ve va- Bundan sonra, muhakem.!, karar 
taııdaştır. Bu felAltetin hiç -bır mü- için başka ıtiioe bırakılm1otır 

~~~~~~~-... ~~~~~~~ 
Bekçinin kolunu kıran aarhoı Bir kömürcü mahküm oldu 

Biri başından taşla, 
öbürü göğsünc!en 
çakı ile yaralanmış 
Beşiktaşta Dizi sokağında oturan 

Sadık oğlu Salahattin, Beşiktaşta 
Ömcrin kahvesinde yatıp kalkan 
Hüseyin ve B~iktaşta Yenima
hallede Fırın sokağında oturan AI
tin arasırıda evvelki gece kavga 
~ı1r::mış, Hüseyin, Se.ahattinn çakı 
ile sağ memesi altından, Artini de 
taşla başından yaralamtş, yanlılar 
tedavi altına alınmışlar, Hüseyin 
yakalanarak tahkikata. b~.ılm4-
tır. 

* * Beyoğlunda Tomtom mahal-
lesinde oturan İtalyan tebeasından 
15 yaşında Llto bisikletle Yeniçarşı 
caddesinden 2200 numaralı şoför 
Vitalinin idaresi.nd<>ki otomobil 
çarparak kolundan yaralamıştır. 

Belediye cezaları 

tevkif edildi 

Emniyet Altıncı şube memurla
nnnın yaptt.'ı:ları kontrollerde, İs
tanbulun muhtelif semtlerinde 
tramvaydan atlıyan 13 kişi, sinema. 

Yazın bahçesine stok ettiği kö- da sigara içen 5 kişi, caddeyi ~ai 
Evvelki gece Samatyada >bir hay- mürii, Mürakabe Komisyonunun eden 29 seyyar esnaf, 3 şoför ve 3 
içtikten sonra Yenikapıya gelip koyduğu azami ıl'iat 6,5 kuruş olma- otomobil sahibi hakkında ~za 

sarhoşlukla rezalet çıkarırken ken- sına rağmen 7 kuruştan satan Sa- zaptı tutulmuştur. 12 gıda madde. 
disini karakola davet eden bekçi rıyerde kömürcü ve .kayıkçı K8zın:ı sinden tahlil edilmek üzere nümu
Mehınedin kolunu kıran ve bir po- Deniz'in dün asliye ikinci ceza malı ne alinmış, Üsküdarda da, 9 yerden 
lise bıçak çeken Karabet, dün, Sul- k:emesTtıde 25 lira para cezasıle ce- ekmek, 6 yerden de muhtelif gıda 
tanahmet birinci iulh ceza mahke- zalandmlmasına ve dükkfuıının maddesinden nümune alınarak tah
mesinde sorgu•ıı. yapıldıktan soma bır hafta müddetle kapatılmasına lil edilmek üzere belediye kimya-
tevkif edilmlştır. ık.arar ve~tir. hanesine gönderilmiştır 

• Bütün Dansı Sevenlere .. . 
r· havas 1 d · 'dilik 1 ' .,, d ge~ışçe tahlil ede - . •stıya ı çın e yahu hı.. yenın ı .... nın a ' l· S it Mahut Tayyar Paşa evvelce A- Istanbul ise, tamam le Masonla-
~ niık 1 · ak - s ı Azızın kat •· u an · · it d b lırtar zu munden y asını cegız. u lan . A 1 da· lemdar tarafından Yarna mu • rın tesıratı a ın a ulunan zorba-

! acaktı s l k tl gıbıdır... ra arın !ar ı· d b l d y le . . e ımııı • a ı . . . taassup hafızlığına tayın edılmış iken A- e ın e u unuyor u. anı, hü-

Tekmil aşkı tahayyÜl ~de~ler .. . 
Bu Akşam BÜYÜK GALA müsam~ile 

~Q Q/~asontuk siyon in derin ki fark şudur kı, bırısını. lar tut- lemdarın harekatına muhalefette kıimeti zorbalar taksim etmiş gi-
da buıdıçıııd bu fikırlerle ortalığa zihniyeti oıdurt".'uş, m::~ıar öl. bulunduğu cihetle derhal kellesi \ıiydi. Merkez tamamile nüfuzun.ıı 

t 
1 

~1<:. sarrraga ba;;lamıştı . 'muştur. Dığerını de ;"1 t tmak vurrııldu. • kaybetm.,ti. \ 
n••bbın b t • · "11 · ıd .. ı .. uhafazakar ar u • ıııt ve, u eşe ·~u erın ur muş, m 1. t • Sultan Selım zamanında ihdas Mısırda Mehmed Ali P~a, köle- 1 tlıi 't r • . . . . . t T ri!ıin evve ıya ı vu . 

ı Ve • , < vvela Sı) onızmın jıstemuı ır. a d kça olunan Umlı.ru Bahriye Nezareti 
t.ıı, () no dsıl!' cieğıl Hıristiyan- 1 kuatı anlaşılıp kavr

1
. anmh~diısesi u··nvanl' Sul:.an Mustafa zamanın-

"aı- an ı . . 1 A · · kat ı a • ~torı ·. s :ı ve Turk ım- Su tan zızın 1 . ·ıe te· da Beki.aşiyan ocağının talebı üze. 
llıası fık u 

1
u ıcınde hürriyetim al- kolay, kolay v~. tam a~l ayı~ 1 

'ne bid'attir diye lağvolunmuştu. 
l'lı ır <'rıle g~lmı.tı zahıir ve tebaruz ettırı cmez. ,rı • 

1
4 

ıı~ ıalc ·h "" '. , . . b; kadın mesele- Fakat, Alemdar zamanında bu, Ne-
tıd ~ ' Osmanlı ımparator- Sultan '>zızı, .r k 'bd 1 . d V M it a en b" . . . b Hüseyın A\'Di Paşanın ıeret te rar ı as o un u. e, o-

leı., ~ an OC•~yuk kuvvet olan lsınden, ır şk.ı yüzünden Jcatolım ralı Alı ('fendi namında bİ"İsi ta • 
allJ ...,ını yıkmak ve, dev 1 arzı ruyaza a .. k giil' .. . 1 d 

P olmak lizımdı. dn diye miıtalea yurutme unç 'yın o un u. 

menleri ımha ile meşguldü. Zaten, 

Mehmet Ali Paşa, ecnebilerin aleti 
idi. 

Cezayir Garp ocakları, dayıların 
hükmü altında ayrıca bir varlık 1 
teşkil ediyordu. 

{Denıııı var) 

ŞARK SiNEMASINDA 
gösterilecek olan 

BAL PA 
filminde 

ÇAYKOVSKİ'BİB .hw Kuı; Baleti {Casse Noisette) i ve sinema
lllll ea parlak !liizeli 1 L_ S E W E R E R 'i görme· e gidiniz. 

TAM VAKTiNDE GELEN BİR FİLM 
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Almanyanın 

uyutma taar
ruzu başladı 

Kral ..Boris 
(Baş taralı 1 inri H~ fada) 

lanna girmesi hakkında Sovyetle.ı 
Birliğinin noktai nazarını izah e -
den Tamı ajansı tebliği Bulgaris -
tanda neşredilmemiştir. 

(Ba.t tanfı 1 inci :11tyfa4la) Bu tebliğden, yalmz Moek<>va 
ki Genen.I Wnell M.sreşal Gnızi- radyosunu dinliyen mahchrt :kimee
ani'ni• Ol'dUStJIMl hapı 711ttmmd ler haberdar obnuştur. . 
ıuretile Mı.~n 1'a uykvnım fecaa. ALMANLARIN ÜÇ HEDEVI 
tiııden kurlardı. VARMIŞ 

Öbür uçta 
Şirketi Hayriyeden: 

Köprüden saat 19 da banket eden, K11~epne 4e dahil ol
duiu halde Bebeğe kadar giden 170 numarala srferin 19.15 de 
hareket etmekte olduğu sayın yolcalanmıza ilin olunur. 

KURTULUŞ 
F ukaraperver 
' Cemiyetinin · 

Türkiye iş Bankası 
A. Ş. den: 

'Romanya daJ ~n k6r bir gaflet Londra 6 (A.A.) - Times gaze -
~in~ - bunda yalnn: pilet dej"il, tesi ~aletrinde ~nları yaz -
ihanet de vardır - ınemlekethl bir maktadır: 
ku;nnru Macarlara, bir kcımtnı Görünüşe nazaran Alınan baş • 
Bulgarlara verdiren Ahnanlara, kumandanlığı ya ayni zamanda ve· 
kocağnıı açnyn, bunu kend~ine yahut birbirini takiben tatbik et -
)apılan telkinlere, vcr:rilen temin•- mek i.izere üç suretle harekete ge
ta kapılarak 7aptı. Romanyadan çebiJir. Bu hareketler Yugoe1avya
alaeaiun ahm olan Sovyet Ru- ya, Yunanistana ve Türkiyey~ kar
J'•7• atfediJa:a. ~tili emelleri, fe""' §ıdır. Viyana paktının imzasından 
ıtek Bumen siyr.ıetçile'line bir u- sonra Von Ribbentrop tarafından 
mao n Alman ordusu da bir ha- yapılan beyanata bakılırsa Alman.. 
laskir ıibi göıı>terildi. Alman ordu- ların, üçüz.lü pakta iltihak etme .. 
m Bomanyaya girdikten 50lll'a, bu miş son Balkan memleketi olan 
memleketin k§ıoe ,elen ve daha Yugoslavyaya karşı sinir harbini 
da geloeek olan felaketleri cördiik kuvvetlt'!!ldirecekleri ihtimal dahi -

(Baı;. tanıiı 2 nci sayfada) 
Latin devlet aralarında İ§ v-e söz 
birliği yapmak isin kuvvetli bir · 
.rüıta ve bai buhnaktadular. Ba 
sahada Bcrlinden ~iyade Roma :rol 
oymyabilir \le btt itibarla aşağıda
ki dansı Mu9110lini idare et~kte
dir. Böyle bir katle ve birlik De 
Amerikaya \'e ne de İngiltereye 
miimapt etmek i.1tcyeıa bir tqek
kül olur. Yahu;ı Fransa ile İ\alya 

.Ban)utJ>UZ ~ Galet., ~u 
ıubelerıle Kadıköy, Üsküdar ve Beya
zıt ajanlarımızın gişeleı'İrlin 10 Maı-t. 

J941 Pa1artesi giınünden it.ibaren aşa
lıdaki saatlerde a~ık bulunacağını 
muh'l.crem müşt~ri:rnize arı.ederiz. 
Hergün 9,30-12 13,30-18 
Cumart~«ı günleri 9,30-11.30 

araı;ında haJa tasfiye edilmiyen Ana nizamnamesinin 26 ncı mad. 
bir he~p puslası vudır ve Ameri- desi mucibince 9 Mart 1941 Pazar 
ka yeni Vicby Sefiri ile Mareşal günü saat 10 da Kurtuluşta Safa 
Petain'j merkni devletlel'e yu- Meydanı 80 No. lu Merkez idare • 
dundan kaçınmıya te~vik etmekte- sinde senelik heyeti umumiye top-
dir. Uzak bir iimit He hakikatin lantısı yapılacağından kayıtlı aza- ·· İstanbul Asli~ V<.-ii1WÜ Ticcıret 
acı ve ha~in temasları araı.ında ih- nın gelmeleri rica olunur. 

-s Mahkem.uind.en: 
tiyar Marc~l sallanmaktadır. Av- RUZNAME! 1 - 1939 senesi he· 
rupanın hH tarallııda Mihverin yeti umumiye .zaptının okunması. Dimitri Dimitriyadis ve §Criki 
oyımu sıklaşmışur. Büyük hadise- 2 - 1939 senesi heyeti idare rapo- vekili taraıfından Aristidi Minakuli 
lerin başlangıcında buJundueumu- runun okunması. 3 - 1939 senesi ve Fransada MaTsilyada B<>vo so -
u bundan daha kat'i delil olma:.ıı:. heyeti idare mali raporunun okun. kağm<ia J4 numaralı Fernand barJ 

Hüseyin Şükrü BABAN ması. 4 - 1941 senesi bütçesinin ive Marsel Roğliani acentalannda 
tasdiki. 5 .:_ 1941 senesi yeni heyeti çalışmış olan Andonaki :Minakuli 

T EH L IK E 
idarenin jntihabı. 6 - 1940 senesi aleyhlerine açılan 939/1090 No. lı 

ve preceiiz_ lindedir. 
Bulpriıtandaa baa.~ Hman bi- Yugoslav 0t-dım.1 azimli '\ille kuv -

le ıörmüyorn. Onun saikleri baş- vetli muhariplerden müteşekkil - (Baş tarafı 1 in~i sayfadt) 

hesaplarının tetkiki için miifettiş- alacak davasının yapılan muhake. 
lerin tayini. 7 - Teklif ve isti • _mesınde: Mi.iddcaleyh Andonaki 
zahlar. Minakuliye 3/3/941 günü jçin ye-

Z Yİ min davetiyesi ilanen tebliğine rağ-bclır; fakat, hiç ol.maasa Bulgar dil'. Genel kurmayı hükfunete,Jnl- .:'-lman kQntrolünde bulunan 
lıüktJneti dejilıe bile, Bulgar mil- dıktır. ~ukreJ radyosundan Yunanca neş
leti, ayai güzel masallarla u;rutul- Almanların üçüncü hedefi şüp.. rıya~ ya~ılmağa ~tır. Bu 
mqtar. hesiz Türkiyedir ve bu hareket so- neşrıy~t.ile Yunan bırl~ ve mu~-

Tür.k milleti.. 90ll seneleriıt bu kı- na bırakılmıştır. Türk davası Yu • · vemet~n kırılması i.stıhdaf edil -
• tarihçesini yaşamıştıı. Nazilerin nan davası ile müşterektiT. Yuna- mektedir. 

27 A MAKBUZ . . men gelmemiş olduğundan bu defa 
286. numaralı 7/~/94l tarıhh Minakulinin yeminden ka~·ınmış ve 

:5:1 ~a ~~ _!ruruşluk lstanbul İtha. iyemin edeceği vakıaların da sabit 
~ gumrugunden .alın~. ?lduğu - olmuş sayılmasına ve ancak işbu 

muz makbuzu zayı ettığimızden bu jkararın tebliğı gününden itibaren 
d?f~ .Y~~ini çıkaracağınuzdan es· sekiz gün içinde arzuha11e yemin ayaftanna.k ve ayutmak metoda- nistana müstevli Almanya tarafın- B~lgrad, 6 (A.A.) - H~vas: 

mı IJiee öpenıniştir; verilen temi- dan indirilecek darbeler Türkiye- İyı mal~at al~ m~erde ya· 
.. tı b' kıs f d'0şti lil yı· alakasız bırakamaz. Fakat ayni pılan tetkikata gore, Naıb Prens 

kısının hükm~ yoktur. v edeceğini beyan ile muayyen günde 
Selım Du.ek ve Ortagı gelip yemini yapması zrmnında 

n, ır mı zayı u. nce ere p 1 ·ı v R'bb +-- • sı 
- Almanya, bize 1aarrnz etmlye- zamanda bu iki milletin davası da au 1 e <>n 1 enm.ıp un o-
eeğini «yemini billaba ile temin İngiliz davası ile birdir. Büyük Bri.. venyad~ vayahut A_~aı:ı toprakla-
ediyor· • .J...'L n d. Alm ·>I. tanya bu kıc:: Afrikada elde ettiği rında bır yerde mulakı oldukları 

, anıa e ıye a,.laya ~ h be • d ~ d ğild' Pr p 1 
inaımuyor, ouunJa dost olmuyo· zaferlerden cesaret alarak Mısır - . a n o~u :e ır. ~ns .. au 

ZAYİ - Nüfus hüviyet cüzdanı- kendisine tekrar bir ay müddetle ı 
mı kaybettim. Yenisini çıkaraca • ,ihincn tebliğat yapılmasına ve ~u~ 
ğımdan zaylin hükmü yoktur. hakemenin 11/4/941 Cuma gunu 

328 doğumlu Hanın oğlu saat 14 de. talikına karar verHmiş-
l'UZ7 fi.iphesini aplnmak b .. lece daki üslerine karsı hic bir tehlike ıJc Kont Cıano arasında bır miili
ınil~ arasına ikilik ve :.:Uai:.Y sok- kalmamış olduğu 

3

için yakın şark • kat vukubulduğu hakkındaki şayia-
mak için )"3pı1dığını anlamıştır. taki iki müttefiki ile birlikte Hit- lar da esa_ss_·_ız_dı_r_. o----

Bu biliyoruz ki Almanya lerin ilkbahar .. taa~zuna kaJ'Şl 
oe ltalyanın, tnninat verme- koymak mevkıındedir. 9 Mahkum 

Maksut. Rize !tir. Yukarıda jsim ve adresi yazılı 

Jikleri değil, si~ Jolıunmı • BULGARİSTAN DÜŞMAN 

---. ---- .. .. .. - müddealeyh işbu ilan tarihınden 
Z~YI - T~t_b~ muhrum~ kay • itibaren .sekiz gün zarfında yemin 

bet~~·. Y~nıs~ı kazdıracagımdan edeceğine dair arzuhalle mahkeme.. 
eskisinlll h~kmu yok~ur. ye müracaat etmediği halde yemin

Hayrı. ~~ Em.ıne Dunuker den kaçınmış olduğuna ve yemin 
ÜSküdar Hapishanesi Müdürü ıken Kandıllı iskele cad. No. 1 edeceği vakıaların sabit sayıldığına 

~diye teminat verd·k- TOPRA<'.'il SAYILIYOR İstanbul Hapishanesi Müdürlüğü-
leri mili-... J• ki __ , t 1 

Londra, 6 (A.A.) - Ticaret Ne-
euer ır usu eca. ti B 1~~.,t d .. 

- w _L 1tı·L . zare , u 5 ........ anın uşman top- LOFOTEN DE 
dair yukarıda yazılı kararm kat'i-

ne tayin edilen Hüsnü yeni vazi- leşeccği ve esas hakkında hUküm 
fesi ıba.şına geldiği zaman cSeni is- verileceği ve işbu ilannamenin bir oa:se agramcuc te '"e .. ne rağı oldugw unu ilan etmiştir B. -

llKl1'fUll l B b ·ıd · w • • ına 
UT ar. unu 1 ıgı • enaleyh Bulgaristan he b ı· · · · s- .. L M·ırı <!-ı· sa ına ı.. 

temiyoruz .. buradan git!> diye Ü· (Baş tarafı 1 inci sayfada) suretinin mahkPme duvarına asıl-
zerine hücum ve tehdit eden dokuz İngiliz kıtaatı karaya çıkmıştır. 

mı21 ıçm "YUR ı ı '?'C ın cari, mali ve sair mahiyette müna-
bayrağa altında yekpare bir sebetler idame etmek kanunun p 
kaya ııibi biTlqmif oe uya • terdiği cezalan istilzam edecekür. 

ahk
• n·· 

9 
.: t . ~ mış olduğu ilan olunur. (3428) 

m umun muhakemesine dün uşmanm ... cnre vapuru ılc du~- --· _ 
Asliye Birinci Ceza mahkemesinde man konlrolu altında bulunan bir Nor-ı İstanbul Aıüıve Dördüncii Tiea-

veç vapuru ve bir silahlı Alman balık- • • 
başlanmıştır. Bu dokuz mahk\ım, çı gemisi batınlnu.ştır. ret Mahkemesmden: 

Jttlı JtD'aqotB H Öykee Ja
raoıqfa. 

otuz seneye mahkfun Mansur Gün- Müttefik kuvvetler bütün hedefleri- Mahmudpaşa Yarımhan N<>: 26/ 

Abidia DA VEB RENDEL düz, otuz seneye mahkfun Kemal n.e. vaul old~~tan sonra 215. AJ:man ~ 29 da ticaretle iştigal etmekte iken 
Karaağlan ve 10 seneye mahkfun sırı ve 10 kısl~g .a~rak çekılmışlerdır. 2l/8/!J40 taı-ihinde mahkemece if
İb ah. ç ·k il ht lif ··d Keza Jruvvei.lenmız Inglltereye hürrl - • . . • (Başı 1 inci sayfada) r ım evı • e mu c m~ • yet davası için muharip yurtdaşlarına lasına karar verılmış. olan Nec~;~ 

Edenin yaptığı ki sıyu! :mibuısebatın bsilm . dair detlere mahkum Recep, Tahsın, iltihakı şiddeUe arzu eden bir çok Nor- Raufun alacaklılarıle aktcttıgı 
notayı kendisiJM? verdikten =.e Filof Rüştü, Kadir, Selami Çiçek, Rifat veç vatanperveri de getirm4]erdir. Bu konturatoya müteallik bütün ev -
bana 81Ö3'leyecek hemen hemen hiçbir Çengeı· ve Hiınmet Gürıeı dır. Dün vesileden istltade ederek ada ahalisine rak ve bu babda lllas idaresince 

t e m a s 1 a r IÖ'.t bulam~dı. _Bu_,Igar ~vekilinin Al- bu dokuz mahkürn ve maznunun yiyec~k, ~bun, si~ara, giyecek gıbi Al- tanzim kılınan mütaleaname ile 
man_ u!~ ~atı bir 1~~at ta,şunaJda sorguları yapılmış, bövle bir şey- man ışgalindenberı Norveç halkının e- . . . . . (Baı tarafı l iad sayfada) oMugunu gordüm. Kendısıne, Musolini- d h beri . 

1 
...ı ~ -' _ 

1 
. linden gasbedilen lüzumlu malzeme da- bırlıkte mahkemeye verılnuştır. 

. . . nJn de har.be gırdiği zaman nihal zafere en a en <> ma\lıgını ooy emış- ğıtmıştır. Alınanlarla kislingler adadan Mahkemece bir karar verilmek 
~~a lwbm gen~J ör.ı ibQyiik bir iman beslediğini, ili.kin mü-ıler, inkar etrni§lerdir. Şahit çağı- kaldırılmış olduklnn için bu malzeme- üzere 19/3/941saat14 de bir celse 
wm eden ~ ~~s;ır:m:. t.eakiben 9ok acı inkisan hayallere u;- rılınası için muhakeme başka güne nin düşman tarafından istlmali tehlike- akte<lileccktir. Konkurdatoya iti _ 
tadaki vuiy'flti b07Wt bir d~ 1et- radığını batırlatmağı. faydalı buldum.> tbıra.kılmı.ştır. ~"'~ ~:,ıbauıyı 1!~"!1!?'mornduta. ~aBdıa.rnAlaltı- razı olanlarm haklarını müd_afaa 
Uı: etml§ YUb'etin b(itQn fbala- B11LGil JIA.T'BUATININ N'EŞllİYATI GI v d "- - _, l1oua JA rı üzerinde...._. bir llMabaka: l Sofya, 6 <A.A.). - p.N.B. aja.nımıa eygan kişi &ılmilştur. Kuvvetıerımiz hiçbir :z.a- için bu celsede hazır bulunahıle -
tılıiıu§lardlr vam nazaran Bulgar nu1leti Ingil~ ne Bul • y!at Teya b.aS8l'a uğramamıştır. cekleri ilan olunur. (3452) 

• prlsta:n araaında diplomatJk münasebet (Da~ tuah 1 inci sayfada) 
EDEN KAH1REYE DÖND(j 1erin kesilm~ bayl'eUe karşılamıştır. Londra, 6 (A.A.) - Fransız Fa· 
Kahire 6 (A.A.) _Eden ve ge _ 4i~.N.B . .tanaı ıunlan ilhe etmWr:te- sında, Kazab1aııka'da Alınan kıt'a· 

nenl Sir J<>hn Dill, Ankara ve A-
1 
Ga~,, hidieeJerin İngi1te1'1! içln larınm bulunuşu bakk~da Avam 

tina ziyaretlerinden K~ dön. Jeli bir l>t'.2trnet ~kil ettiğini blldlri- Kamarasında sonı.lan bır suale ce
miqlerdir. IJ'OJ'lar. vaben harkiye müsteşan Butleı 

İnglltınen.in vllifesi Abnanlan ne- demiştir ki: 
AJıiKMJ1 ft A'l'iııfADA Haua& ııede bulurlarsa .orada imha etmek oldu- Alman mütareke komi!:yonunun 

GÖ&ÖIÖU>tt lu hakkındaki ıncmz beyanatına ıelin- b' - u· . k d · 
Londra e (A.A.) _ .!'.dm'in AtiDa ce, bu beyanat Sotyada Bulgaristana ır mum~ ı bır aç ay anberı 

ıriyareti İngiliz matbuatm.ı.o aıe _ kaıı;ı yeni bir tebdıt olarak telAkki e _ Kazablanka da bulunmaktadır. Şu· 
ııhli tefk1l etntekWir. Bu ~hak· d.llmekW.ir. bat bidayetinde de mühim mik-
kında Timeıdıı diplomatik muharriri ı Zora ıazetesı. 90ru~o~: tarda Alman subayı ve erbaşı a&-
twıları yazıyor: Neden büyük ve küçük .Antantlar Al- keri üniformalı v silüılı · 1 k 

Eden.le Sir Jolm Dill, İnailiz ordu • man 1utaatmı Avustur,ra, Polonya ve . e 0 
ara 

9Undan bir bıınııı.uı dljer cephderde B<;>b~a hududunda durdurmadılar? g~lmiştir. ~ ~~yı~arı ha~nda ~
tınibdaau kabil oluı> olıru::J'acatını ve Nıçl.n lngilizler Alman kıtaatını Flan- minler degışik.tir. Komısyona hır 
bbilae ıw kadarının tefrik edHeblle •

1

dre'de durdurmadılar? Şimdi BuJgarts- çok fencilerin de dahil bulunduğu 
ceğini en ziyade Kahirede tetkik im - tanı muahaze edebllec~k vaz.iyette olduk söyleniyor. 
kAnmı bulabilirlerdi. Orada yapacakları lan ııı .ananJar, ~en Alman kıtaatmı J • • • 
teUdkatm neticesini aldıktan aon.ra .An- Balkan antantının meşhur ytlı fır..tası' ngılız Harbıye Na
kara,a giderek Türklere İngiliz pl!ın _ ellerinde iken durdurmadılar? Bunlar tuk •• l d• 
kmnm neden ibaret olduğunu ~ıktan Alman kıt'a.lannm Karpa.tıardan ıeçme .zın nu soy e 1 
açı~ ~lemelerl ve İngiltereniıı derhal ıı.i.ne neden muvafakat ettiler? Neden Al (Baş tarah 1 inci la)lfada) 
Türktyenin emrine .koyabileceği muhr ıınanlan aptı Tunada .durdurmadılar? bata kadar 400 ölü l24Q yarah ve 
telif :tıul.kinelerie silalılann ve her tllı· Gn7.ef.e,1914/18 harbınde Alınan7aıım 87 ka İmalt .. ' ' 1774 
IU miizaheretin neden ibaret olacağına miit1cliki olan Bulgaristanm Almanya .. yıp o uzere cem an 
clair esldaine nazaran daha 1.1arih rnalU- aleyhine dônmesinln ~·e yeni ~vrupa ni· dur. 
mat 'ttrmelerl kabil olabilirdi. Türk • :ı:ımının teyidi gayesini istihdaf eden Margesson, sözlerine şöyle de-
ı,;r bu hahatı aldıktan sonra bizzat ken lir ~reket.i :r.o_r.!8~hrrna!:ının neden do- vam etmiştir: · 
oı kuvl'etlerinin ~i daha em - fayı kabedeceğmın an~şılmaz bir ~ Bu harekat birinci. dü anımız 
ni]ıetle ölçmege oare bulacaklar ve ıı: . ,olduğunu kaydctmcıctcclir. _ .. ' .. şm. 
ge denizme dotnı cerek Bulgaristan _ Gazete, yazısını SöYlc bitiriyor: la daha buyuk mucadelelerın ba~-
da bulunan Almanlann ve ger~ Ro _ İngil~ler Bulgaristamı:ı da .Alm81lJ'a langıçlarıdır. _ 
mnnyada ve Bulgaristanda ıbulunan gibi barış muahl?delerinın kurbanı ol- Margesson bundan sonra istila 
Jfazi ~ 1arafından btecck bir duğunu ve buna b~naen a~:ıe.tin :mu - tehdidinden bahset.mi§ ve dem.iftir 
~h<bi karfıSmda TUJyetlerinuı ne 0 • -zatter olmaınııa i:Jıtlıar 'ettiiiDi baQria- k .. 
Jacaönı tasrih edebileceklerdir. Bu se-- nuılıdırlar. ı. . . . .. 
beple FAN!rl ·ye Dili Ankaradan Atina • D.N.B. illve ediyor: İstila tehlikesı ~k zayıftır. Duş-
:ra hareket ettDderl vakit ne yapabile- Bulgar raııeteleri Alman:r• ile Tftrtrl.. manın yapması imkan dahilinde Q. 

ceklerine sarih bir ı;urette vAkıf idiler., ye arasındaki. münasebetlerin ~miınili- lan her şey tetkik edilmiştir Son 
SOVY~ TEMİNATI iini mcmnunıyeUe tebaril.z ettirmeldıe-- manevraların temini mühim mu-

Loındra 6 (A.A.) - nan,. Maıl azı:.- dirleı-. vaıf'fakıyetler elde etmiş telü.ki e-
tıeıd, CriPP9"hı bir Alman - Türle harbi dile .. t ı· k .1. ak 
-''h tt•.;ı.; taırd·-'- 'N\..ı.:.... • D •• ~ T•• k B } n m~ ev ıye arşı yapüöC .,., ur e J"" lı-\H: ........ ~nın ........ - ur u gar . . . . yadan 1uırtı:maJna&ı J.fwm l('ldlti hak- ' hare.kat teşkıl eylem.iştır. Bu tah-
ltında FAawı teminat verdiğin.! 78Z - h 

1 
. • fad ) mine rağmen, sivil, askeri, bahri, 

~. . (Ba~ .tara ıncı say a hava müdafaa teşekkülleri, bu im-
~~vesı dahilmde .. d~~~ ... ~~ ~~~ tihanı büyük muvaffakıyetle w şe-

Sovyetler 
tane k.omfUluk mun.......,...... .._, · . t' u,..,, d 
yaşamak. Bulgaristanm Türklyeden rene geçırmış ır. ~ W'muyoruz 
~içbir talebi yoktur. Tarih göste~ ve hergün müdafaalanmızı daha 
tır ki Bnl~an Harbinden sonra bizi 371- iyi bir hale sokuyoruz. 

(Baş tarafı 1 iM.i sayfada) ran davalar ortadan kalkmıştır. Margesson aöz1erini şöyle bitir-
Fı1haldka Ruslan nbütün Roman- 1 BUiiln Türlüye ile Bulgaristan ara- . tir ' 

ıında hakikaten ebedt bir dosUuk dev- mış · 
ya üslerini istemelerine ihtimal resi başlıyor. Bu dostluğu, altlıselim, :ild Bugilnkti ordu, hürriyet için ve 
verilemez. Lakin Tunanın şimalin- memleketin alyasI - coğratt vaziyeti ve haklı bildiği her şey için mücadele 
de kain bazı üslerin, meseltı Suli • tıibayet müşterek ttcarl ~ ekonomik etmek üzere silah altına çağırılını!:' 
na ve Dranova'nm istenmesi müın- 1ncnfastleri diktıe etmekt.edir. ŞW'UI vatandaşlar ordusudW'. Ben şun-
~n•"'- Çü. kü bu .. 1 K ıncmnuni1etıe ka;rdolunınah.dır ki, d . . k. b d .. k ~u uur. n us er ırımın _stakil ınünnsebetlerimizi, h iki an emııum ı u. or u, mu em. 
garp .sah~ muhafazaya yau.- :~mle1'el de çW tanda anı.am:.'ta- meldir ve :mazinin şanlı an'anelerj-
Jllhilir. w · Di kuvvetle idame edeeekiir. 

_ _. ___ .,..1941 ikramiyeleri 

T. İş Bankası 
1941 Küçük 

f asarruf ·hesaplan 

ikramiye Planı 

ı adet ~ Lirabk =~000.-
8 > 1000 > =3000.-- > 
2 > '150 > =1500- > 
4 > 500 > :::2000.- > 
8 > 250 > =2000- > 

35 > 100 > =8500.- ) 
80 > 60 > =4000- > 

300 > zo ) =8000- ) 
ıteşideler: 4 Şubat, ı Mayw, ı Aiu8 
tos, 8 lıdncitetria ~ ,.... 
pılır. 

TÜRKiYE CUMHURiYETİ 

ZIRAA T BANKASI 
Km-uluş ıarib.i: )388. - Sermayesi: 100,00U,OOO 'J\irk lirası. 

Şube w ajans adedı: 285 

Zirai ye ticari her nevi banka muameleleri 

Para biriktirenlere 28,800. lira ikramiye veriyor. 

Ziraat Bankasınthı kumbarah ve ihbarsız tasarruf besa:t" 
larında en az 50 lirası bulunanlara sent!de 4 defa çekilecek 

kur'a ile aşağıdaki plana göre i:kramiye dağıtılacaktır. 

4 A. 1,000 liralık 4.000 L.11100 Adet 50 liralık 5,000 J,. 

' > 500 ,, 2,000 » 120 • 40 , 4,800 > 
.f • 250 ) 1,000 > 

40 > 100 , 4,000 • HO , 20 , 3,200 • 

DİKKAT: Hesaplarındaki paralar bir sene içinde 50 lira
dan aşağı düşmiyenlere ikramiye ç!ktığl takdirde % 20 fazla.. 
sile v~rilecektir . 

Kur'alar senede 4 defa 1 ey lul, 1 birincikanun, 
1 mart ve l haziran tarihle rinde çekilecektir • 

lstanbul Defterdarllğından: 
Nevi :Muhammen B 

L. 

Çakr:ınkçıl;ırda Ceuıyerli hanında 
mevcut 26 kalem mllstamcl mclruşaUı 
ait eıiYD. 271,25 

Defterdarlık ombanııd mev<'ut 'rl 
ka l<'m mefruşata ait eŞYa. 28,60 

Fenerde Abdi Suba ı Mh. Tahtami -
naıc caddesinde 25 kapı 27 No ta.jlı 
dukk: ndaki camekan. '13 
Yemişte Paşa Sk. 2 No: lu dükkwı-

da mevcut muhtelit e~a. H 
Yemiş iakelesindc Dercbas.ı cadde • 

sinde 67 No. Ju di.ıkkandn eski çubuk-
lu kaı;a. 5 

Tarlabaoı Maliye tahsil ııetliginde 
mevcut kırıh piyano. fO 

Defterdarlık ambarında mevcut bir 
demir dolap. 3 
Defterdarlık ambarında ~vc:ut kol-

10,35 

2,20 

1,5 

O,ıf 0 

3 

0,25 

suz lctarnn. 8 0,25 
Çengelkoyüııue bakkal Nikolbıin dük-

kanında mevcut 6 kalem nıefruşatn ait 
eoyn. ı 0,15 

Dolma bahçe ambarında me'YCUt 
e~a. ı o~ 

Yukaııda yazılı menkulat 20/3/941 Perşembe günü saat J4 de Mllll ~ 
Mudürlfığiitıde toplanacak olan KonılS)"rnda açık arttırma De ayrı rqtl p.; 
edilecektir. Satı~ bedeli nakden ve pc( ndir. Fazla hahat için Milli 
4 lincli Jrnlemine müracaat. (1602) 

1 IST ANBUL BELEDiYESiNDEN 
Tahmin İlk 
bedeU teminat çeı' 

518,50 38,88 Konservatuvar yı.i:a okulu için abnaoak Jnmdll, 

1100,00 
amerikan bezi vttair eeya. ...,/ 

f5,00 Karaağaı: mOesııe•tmda ~ otomatik tele!OJJ 
tına yapılacak UAve. J. 

Tahmin bedelleri ile ilk teminat miktarlan yukan.:a yazılı ~ltt ~~rı"J 
açık eksiltmeye konulmuştur. Şartnameleri Zabıt ve Muamelfıt l'duu--- fi. 
kaleminde görülebilir. İhale 1'1 /3/9.fl Pazartesi cOnü saat 14 de Da~ r 
cümer.de yapılacaktır. Talıple~ ilk tem.inat makbuzu veya mektupları !J,tı 
yılına ait Ticaret Odası vcı;lkalarlle ihale ,ene mua:nen ııeatt.e Daiın! 
mende bulunmalan. (1480) ..../ 

İstanbul P. T. T. Müdürlüğünden: ıl 
Rumelihisa.rı.nda ~vcut bulunan P. T. T. deposunun Anad01 ~ 

sarında gösterilecek mahalde olbaptaki keşifnamesi mucibince 
niden yaptınlınası. açık eksiltmeye konulmuştur. tıJI 

Eksiltme 19/3/941 Çarşamba günü saat 15,30 da Büyük Po5 0ef 
ne bin_ası. ~arşısında Valde hanı ~c.~ k~tta 23 No. da uınurJJi Jl 
muhasıplığı odasında toplanacak ınudürlük alı.'1l satım lromis1° 
da yapılacaktır. 

Keşif bedeli 1096 lira 4'1 kuruş muvakkat teminat 83 liradJf·ıı~r 
Taliplerin keşiıf ve şartnamelerini görmek ve muvakkot t~~.ı 

I~nnı yatırmak Ü2ere çalışma günlerinde Büyük Postahane 11 ı 
birinci katta idari kalem levazım kısmına eksiltme gün ve s' o; 
de de en az bir taahhütte 1000 liralık bu 1şe benzer iş yaptığıJ111 ti!, 
idarelerinden almış olduğu vesikalara istinaden İstanbul vilif\.., 
müracaatla eksiltme tarihinden tatil günleri hariç c3> gün e~ 
alınmış ehliyet ve 940 yılına ait Ticaret Odası vesikaları ve :ııı~~ 
kat teminat makbuzlarile birlikle kQmisyona müracaatları. " 

Devlet Demiryolları ilanları .................................. -::bı 
.Muhammen bedel, muvakkat teminat ve cinsi aşağıda yşıı jlı,~ 

liste muhteviyatı malzeme, her liste muhteviyatı ayn ayrı bC f 
edilmek üzere ve kapalı zarf usulü ile 17 Nisan 1941 perşetJl ıf f• 
nü saat 15 de Ankarada Umum Mudürlük binasında topıanatl 
kez 9 uncu komisyonunca satın alınt1caktır. ~( 

Bu işe girmek isteyenlerin mtıvak-kat teminatlan ile birUlt~ ~,· 
nunun tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini aynı gün saat 14 
dar mezktir komisyon Reisliğine vermeleri Iazmıdır. . af' 

• esıfl 
Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme daır . .J 

Haydarpaşada Tesellüm w 8e ık Şefliğinden temin olunur. ıeJll' 

Ust.e lfuhaımntll bedel llbvak:~ ./ 
No. :Malzemenln İlmi Lira ~ 
ı AlMı cerrahiye -17-.487--,50-----1311·~ 
2 Fizik tedavi cihazları 2.575,00 193·~ 477,'J" 
S Hastahane edevat.ı (Gnıp: 1) 6.366,88 '78Ô

1
94 

4: :1 • ( • ~ l-0.492,58 412.50 
5 > • ( > S> 5.500,00 258 28 
6 • ~ ( • 4) 3.443,"lö (1587) ,,. 

~-ı--~ WıiW· S. t Z Z B '1', :Neşriyat Direktlrli: ~ -
B11 ... ,er. 4- 'I' elpat. -..-... 


