
SAL 1 
Btlfl"•lıarriri: ABiDiN DAVER 

AJl()Nll 

15 
NiSAN 
1941 

\.. 

ADRES: Caialoilrı Yılla ı:wo 

1 
Nıuuo•maniye .Cadden • 07lık eoo 

,, ·~ 3 3ylılı: ,.. 
o.~ 

T clval: iKDAM l.tanbal J 

Yeni anlaşma 

Mat•uoka'nın Avrupa •e
yahati bu neticeyi temine 
matuf bulunuyordu. Ame· 
rikanın gittikçe artan yar
dımı karıı•ında günün bi. 
rinde japonya lıarcketE 
geçmek ız!ırarında kalır· 
aa önüne çıkabilecek er 
büyük engeli bertaraf et· 
ınek i.temiıtir. 

Yazan: Prof. Şilkrü Baban 

apon Hariciye Nazır. 
Matsuoka'nın, memleke
tinin an'anelerine bir de 
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Matsuoka, Molotofu 
Tokyoya davet elti 
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Son Telgraf Matbauında Baaılır. ( K 

Gümüşhaneye kar 
yağmağa başladı 

Şiddetli soiuklar bir çok 
meyve ağaçlarını mahvetti 

Senelerdenberi emsaline rastlanmıyan bu 
hadise meyvelere çok mühim zarar verdi 
Gümüşhane, 14 (A.A.) - Cu-, rastlanmıyan bu hadisenin vililye· 

martesiyi pazara bağlıyan gece timiz içinde sebep olduğu zarar en· 
yağnnyo başlıyan yağmur 5ab:ıha dişe verici bi:r yekı1na nrmakta· 
karşı kar fırtınasına dönmüş ve 24 dı.İ'. 
aat devam eden kar yerde 25 san- SIVASA DA KAR YAÖIYOR 
tinıetre yükseldikte bir tabaka teş- Sıvas, 14 (A.A.) - Bir hafta iv 

receye kadar aykırı olarak, ibtiyaı 
ettiği uzun Avrupa seyahatinin vt 
•eçtiği yolun ehemmiyetini ta baş 
langıçtanberi tebarüz ettirmekten 
hali kalmamıştım. l\lüsbet bazı ne
ticeler alamıyacağına kani olsaydı 
dünya buhranının bu en bad safha
&nıda uzun milddet Payitahttan 
lızaklaşmak istemezdi. Berlinin da· 
\>eti üzerine yapılan bu sefer, ba
lı.ikaı halde Berlin kadar Sovyet 
ll.u-ıyayı da alakadar etmekte idi 
Nitekim Sovyet merkezindeki ika
bıet ve mülakatlar hiçbir suretle 
llorlin ve Romadakilerden ne da
ha sık ve ne d~ha az ehemmiyetli 
olmuştur. Ne Almanya ve ne de 
İtalya ile yeni bir muahede imza
lanmış olmadığı halde Kızıl Rusya 
ile yeni bir pakt yapılmıştır. 

YUNANİSTA"\P . .\JÖ S0:-1 HAUP VAZİYETİ. ·t GÖSTEREN HARİTA 

YUNANİSTAN 

kil eylemiştir. Bu yüzden husule dar devam eden bereketli y:ıl:'mı•r· 
gelen şiddetli •oğuklar ve donlar )arı mülcalup dün buraya bİJtu \ 
yüzünden çiçek açmış bulunan gün fasılasız kar yağmıştır. Hava· 
meyva ağaçları tamamen mahvol- !ar soğumnş ve civar köyler kaclo 
muştur. Senelerdenberi emsaline örtülmüştür. 

YUGOSLAV r/· NGILTERE 
CEPHESiNDE i CEPHESiNDE 

1 Yunanisfana 
Yugosla~ 1 yeni kıtaat 
kuvvetlerı gönderdi 
Draçı aldı Kuvvetlerin mu-

A. H iti er 
fırkası 

ı, tardedildi 
; 1 

TOBRUK 
lngilizle
rin elinde 
Sollumda çok ı 
şiddetli muha
rebeler cere
yan ediyor 

Stalin Yoldaşın Molotof - l\fatsu
oka konuşmalanna şah<an. işt'.r~k 
etmesi dünya siyasi mahfıllerının 
dikkatini c~lbetmiş idi. Teşyi ve 
bi?'urlama merasiıninde nıüşariln
lleyhin istasyona kadar .giderek 
bizzat seUintetlcmcsi yen•. ~nl~ş
nıanın şümul ve ehemmiyet.ı~ı gos
leren yeni bir delil •ayılabılır. 

J Ba•vckilinin artık vtızuh apon ., .. 

Yugoslav tayyareleri 

Sof yayı bo~nba ]adı 

Yugoslavlar Alman 
kıt'a 1 arı na ka~şı 
mukabil taarruzlar 
yapmıya basladı ile ifade eylemekte mahzur gorme· 

d;i!i veçhilc Mikado bükıimetinin 
riizlü Pakta iltihakı daha ziyade 

Amerikevı harp haricin e ıt ·- Y Dr U-
k mantnı fıgal etUklttl G,traıflmekteıdjJo. 

mak ve Avnıpa müsaraasına arış· Bu bıalıere bir çok lnıvvetll ııebepleı- do 
maktan men'etmek gayeıoiııc ma- ıayıalle inanmak J;Uım ıellr. Yugoslav· 
lt•f huhınuvordu. Bu cihet muka· !arın ma~eyiyalı mükemmeldır .. Yugoe· 

. d" t "b' lan (17) Ey- lavlar Nış'ın şlınallnde mukabıl taar-
Velenın ak ı arı 1 0 lif t ruz1ara devam ediyorlar. Dü.,nan Jtra.. ' 
li'ıl giinünün ferdasında .. ıs CY guJevac'ı tekrar işgal etmiştir .. 
ll.uzvelt'in nntkilc de teeyyut el· DRAÇ!N EHEJ\fMIYETI 
ıtıisti. Birleşik Devletler Reİ'rl t). L<>ndra, a. (A.>~) - _Yugoslav ~ 
ç!izlü Paktı doğrudan doğruya ye- vaf!aklyetlerı büyük hır f~ lo· . .. ·ı d" lıiyane 1 haizdir. Çünkü Draç llmaıu ta.,. an 
ili dünyaya mutcver~ı 1 ~ a sil taları ile maızeme~oin ve !.aşe ııradde' 
\>e sevtani. bir formıl_I d:v.e tav !erinin ihraç edilmekte oldutuno başlı
etmişti, Fakat bu yenı itılaf Ame- ea Jınmadır. Bundan başka bu muvaf
rikayı çizdiği yoldan alıkoymak ıakiyetın Yugoslav ıutaıannm zat.en 
ırıcx· t' J"k bulunmuyordu. yüksek olan kuvve! manevJ.7elerlnl art-

ıye ıne ma ı 1• tıraea#ı da muhakkaktır. 
lluzvelt toptancılar ve ale umu~ (Devamı 3 üncü s.)'fada) 
diktatörlerle anlaşınıya fazla. mu· 
tenıayil olmadığını ve hal~a. d~- ' • 
IDnJtratik rejimin cihanda bakımı: ç o- r ç ı• ı 1 n 
)eti için, harp hariç, etinden gelenı 
1•pacağını söylemişti. Yardım v~ 1 
iare kanununun kabulü üçüzlü Yugos av 
d•vletleri daha faal bir siyaset ta-

lıibine mecbnr etmiştir. Berlin mu. mı• ı ı e tı• ne 
•hede ve imzalan Amerikayı dik· 
latı;.ıere karşı takındığı nllhoş yol· • 

"•n çeviremediğine göre artık teb h ·ı t a b e s 1 
dit ile iktifa olnnmıyarak filiyata 
l:eçilnıek düşünülmüştür. 
Matsuoka'nın Avrupa ııeyabatl, M •• d ı 

lıu neticeyi temine ınatuf bulunu- 1 u c a e e n e 
Yordu. Amerikanın gittikçe artan .., } 
hrdımı karşısında g-iinün birinde kadar agır o ur
laponya harekete geçmek ıztıra· 
":'.'da kalır•a llnUne çıkabilecek en 0 ı S U ll zafer 
lıuyijk engeli bertaraf etmek is- s a 
lem iştir. •• en d ı· r 

Sovyet RnsTa htitiln kuvvetile m U e m m ' 
•İnde bir halde dunır ve hergün i ·uz Başve-
ftıi)Ji Çı"n hU>-Ametı"ne •ardımda L<>ndra, 14 (A.A.) - nıı Ue Y11 
L Ku J kili Cburcl>ill, dün ak$aJl1 radyo -
;:ıunurken Japonlar, •e lngilte~ ,osıav mllletıne hıtaben blr nutuk sö,yle 

ve ne de Amerllıaya kırşı kat 1 :niş ve demiştir ki: rve&-
lıir l111reket hattı takip ~bilirler yuıosıavya halkını, Sırplan, '!f1 

(Den1111 4 flacü sayfeda, ıarı ve sıoveoleri se!Aml.":rafım:n~:w; 

vasalah resmem 
bildiriliyor -

Hür Fransızlar 
Yunanistana 
gelmek istiyor 

Y11Dlln cephesi başlıumanclaru 
General Papacos 

Londra, 14 (A-A.) - Yunanista· 
na yeniden Britanya ve İmparator
luk kuvvetlerinin muvasalat ettiği 
resmen bildirilmektedir. Balkan
lara yeni Britanya kuvvetlerinin 
gönderilmesi yalnız Büyük Britaıı. 
yanın cesur müttefiklerine yardı'? 
arzusuna değil, Afrikada mutlaK 
kontrolü elinde bulllOOurduğunun 
delili olarak telakki edilmektedir. 
Doğu Afrikasındalti muharebe 

aşağı yukarı ıbitmiş olduğundan, 
orada muharebe eden mük~mmel 
müttefik kuvvetlerin diğer muha-

rebe sahtrelerine gönderilmesi bek 
ıenıneJrtedir. 

<Dıı- ' ıızıca aıfaıla> 

İngiliz kuvvetleri ye· 
ni mevzilere girdi 

Yunan mukavemeti 
devam ediyor, mu
harebe henüz 
başlamadı 

Londra 14 (AA.) - 11 Nisanda 
w.ı~- tüıııc::ıJ~,_.fi.ıP.all Yu 

nanistanda yaptığı bir taarruzu ln 
giliz piyadesi tardctmiştir. Düş • 
mana ağlr zayiat vcrdirilmiJ;tir. 
ADOLF HİTLER FIRKASININ 

HUSUSİYETİ 
Londra 14 (A.A.) - Londra as

keri mahfilleri Balkan harp sah • 
nelerinde Adolf Hitler fırkası a -
dıyla anılan güzide Alman kıt'a
larının görüldüğü hakkında gelen 

Müzakerelerde hazır bulunan 
Staliu 

Nevyork 14 (A.A.) - D. N. B: 
Domei aıansının bildirdiğine gö • 
re Japon hariciye nazırı Matsuo· T b • 
ka Moskova garında Sovyet Ko- ra lusgarp lımanına 
miserler Hey'eti Reisi ve hariciye müthiş bir akın yapıldı 
komiseri Molotof'la vedalaşırken 

Orta Şark lngilb kt.vvetleri 
Başkumandanı General Vavel 

•Herhalde; yakJnda Tokyoya gcli- L<mdro, 14 (A.A.) - Hnrl>l,ye N,...· .................... --.................................. ~.~~~. 

niz• demiştir. retinin teblltl• lngiliz tayyareleri 

Merignac 
hava Üssünü 
tahrip etti/ er 

.. . , _. Libya'da: Bu sabah tanklarla talı:vl· 
Dıger taraftan Stalın le Molotw J• edilen tlli°Şman piyadesi Tobruk'a hil· 

Japon hariciye nazırlle son bir de \ cuo etmi;tir. Bır noktada yirmi kadar 
ta daha vedalMM•k i in h ıcıy dış mu • · r. Tank· 

(Devamı 4 ii11cii ııayfadaJ lann::.ız derhal mukabil bir hücum yap ... 
mış ve duşrnan-r gcrrk tank ve le.reli: 

Bulgaristan da 
yapılan büyük 
nümayişler 

insanca çok atır- zayiat vererek tard e
dilmiştir. K.ıtalanmız Sollum civann
da düımaıun ileri müfruelerl ile teınao 
dadır ve bu müfrezelere çok. mühı.m za
yiat verdlrml~erdir. 
.Habeşlstanda: MaiJQb edilen ve kar
makarı~ık çekilen d~manın takibi de
V"'1 etmektedir. Blr çok esirler ııelmelı: 

(Devamı 4 üncü sayfada) 

Bordo doklan bom
bardıman edildi 

haberlere büyük bir alaka gös'.cr- sof yada onbinlerce
mektedir. Şimali Yunanistanda _ 

Mısır kabinesi 
Londra, 14 (A.A.) - Hava N•ıare

tlnln tebllli: 
Bombardıman tayyarelerimiz llollan 

da ve Almanya sahilleri açıklarında dili 
mn vapurlarına hücur.ı etmişlerdir. Talı: 
riben 1500 tonlu.C bir iaşe vapuruna Ud 
bomba isabet e~!.ir. ~cası yıkılan 
gemi son defa görüldüğü vak.lt ki\.' ta
rafından denize &ömülmeğe ba.$lamJ~b. 
2000 torıluk bir jaşe gentl&llc bir kara· 
kol gemisine de bombalar ve tnitralyö
lerle hücum edilmiştir. Bu ha:·ekAta !şU 
rak eden tayyarelerimizden blri dön!lle 
mlfUr. 

bir muvatfakiyetsizliğe uğrıyan ·Bu ı gar Alman yanın 
bu fırka sa;tlam vücudlü, ivi yetiş-

(Devam'! uncu sayfada) Makedonya ve T rak-

Macar ordusu 
Baranya müsel· 
lesini işgal etti 
Macarlar paraşütçü 
kıtaat kullanıyor 
Budapeşte, H (A.A.) - Macar Genel 

kurmay başkumandanlığının dün ökle 
üzeri neşredilen tebliti: 

12 Nisan akşamına kadar Baranya 
müsellesin! tamamiyle işgal ettik. Zırh
lı ve motörlil kıtalanmız bu sabah Tuna 
Ue Fisza arasında Ujvidek'e varmışlar
dır. Panışüıçü kıtalarımız ilerde bulu
ıuııı bir kaç mühim köprüyü ellerine 

•Devamı 4 llncü sayfada) 

yayı işgalini alkışladı 

Mahut komiteciler 
sahneye çıktı 
So!ya, 1' (A.A.) - !!uJııar ajansı 

bildiriyor: 
Makedonya'da, Trakya'da ve batı ıı

D1rlarında 7abaocı tahakkümü altında 
bulunan Bulgar mıntakalanrun kurtu
luşu diln Sofya'da merasimle tesid e
dilmiştir. On binlerce balk ve mülteci 
teşltllatı mümessilleri, ellerinde bayrak 
tar ve. levhalar olduğu halde ıehrln 
başlıca ıokaklannda dolaımıelar r Alman 
v İtalyan elçillkleri önünde durarak 
Almanyayı, İtalyayı ve ıe!lerinl alkış
lamlllardır. Halk bundan aonra arayın 

(Devamı 4 liatll aa7fada) 

Askert vaziyeti 
müzakere etti 

Kahire, 14 (A.A) - MIBlr kabi
nesi askeri vaziyeti müzakere için 
toplanmıştır. Mısır Gcnelkurmıw 
Reisi t!plantıda hazır bulunmuş· 
tur. (Yazısı 4 üncü sayfada) 

Çehre nerede başlar, 
nerede biter? 
Çehrenin hbbi ve fenni tarifi ve hududu 
başka, bedi1=tarif ve hududu başka mıdır? 
Asliye Birinci Ceza mahkeme- ! Adliye doktoru Tıbbı Adli ve Gü· 

sinde bir d~vmek ve yaralamak zel San'atlar Akademisi mualhm 
javas;na baıulma~tadı.r, Bu dava- ve profesörlerinden bazıları birbi· 
nın davacısı Basn, maz.nunlan da rine uymıyan mütalealar Uerl sür
Hasan, Osman ve Enver adında üç mÜilerdir. 

~============~ . barbar bir mi.itecavız w 
.. 7 "'e bucuma uğradınıı. Paytabtmıa ı 

oeb•:.rdlm•n edildi. Kadınlar.,uz .., 
o;;.:kJarınız vahşiyane katledildynll. ın:~: 

'<işidir. Basri, kaşının üzerinden Dünkü ce.._, Adliye dokt
yaralandığını ve yüzünde çehre Enver Karanın ehlivukuf sıfatiı. 
güzelliğini bozacak ıekilde iz kal- maJ(imatı.na müracaat edilmiş, En. 
d1ğını iddia etmekte, ayrıca taz. VM Karan, mahkemede ŞWllan 

-ninat da istemektedir. Halbuki, bu 9iiylemiştir: 

Denizaltı l{e
rnileri /ngille· 
l"egi mağliı,n 
edebilirler mi 

'\'azan: Abidin Da ver 

Bu mühim yazıyı 
Yarınki nushamızda 
hu la caksınız 

· ed biı..im ,ehırler.ırruz de a 
.er e .. tarafından bombardJ• 
uncesiz. du$ınan ukla 

dilmİ~ Kadınlarımız ve çoc ... 
ınan e '"' tur Bunun için m
ıınız katlolunın~~mi~ tA kalbten &el• 
er• 1<a~ı c·=u ayni ;zdirabları çekl
uıekte<ilr. 

. oruz. zaferimize itimadımız ııl 
Fakat biı~mn zalerinıze de itinıadıml.3 

llığu gıbi, sıı..ı .. ksek faiklyette kuvveUe
ardır. Çok yu mukavenıet edl
e karşı kahrarnancura etle ananelerinize 

Ve bu s ,yorsunuz. .. ·terıyorsunuz. 
•dık kaldığınızı_ ~o~! ıanıyoruZ- Geçen 
Sırplar, bıı sız eı . rdula-
bıa Uttefiklerimlzdıniz ve o 

ıar m odllar 
ınız şan ve ıerel kaza ~erf tarihl-
Hırvatlar ve Slovenler, Hristıyanlıbn 

b"l" ruz Astrlarca, . 
llZI ı ıyo · ördilnilZ. MuJı.arlplil< 

.;ecidJ "~~·' jincii ıayfacia) _ 

1 

Y...S--~ tarafından l.ıal edildifl bllcllrUen Aruavuftnğu:a 
Pusa hal.raıılar YP&il• 1ıl1le ubr cıbrdılu 

GD mfl\Jm 

ızin yüz g-üzelliğine halel getirecek - Çehrenin bizce fennt tarifi, 
bir iz olup olmadıığı busuwnda (Devamı 3 iincil ıoyfada) 

. . . .. ., . 
TiCARET VEKiLi ANARA YA DÖNDÜ 

Manifatura ve deri 
akreditif açıldı • 

ıçın 
• 

----------------
Zeytinyağı için bidon getirilecek 

(YAZISI 2 NCİ SAYFADA) 
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r Me:vle'!i.~. i~ __ Nedi_rJ l 1~~~~r1 
1 Celaleddini Rumi Kimdir ? 1 Maçek hangi - TiCARET vı:.KILI ANKARA YA DÖNDÜ 

J tarafta 
\. yazan: ZİYA ŞAKIR ---- Almanların Zagrepte kurdukla- M . f t d . 

55 rı Hrvat hükumeti bırkaç gün ev- a n 1 a ura ve erı 
- - . ve!, Hırvat köylü partisi şefi olan 

Bu sözlerdeki hikmeti, orucıın bi- • dir. Daha Eiyade, bitml m~- Maçek'e Zagrepten bir beyanname d 
ı·inci tariCindc aramalıdır ... Sine· yetinin derecesini gösteren bır ke7- okutturdu. Diğer taraftan Yugos- ı•çı•n akredı•tı•f açıl ı 
deki ejder, (ınide)den başka bir fiyettir. • l ıav hükiımeti Başvekili ve ordu 
şey olamaz. Ve miılc, içine her nr Cenabı Mevlana, (takva) hakkı•- başkumandanı General Simovi 
atılsa doymaz ... O, (ibtiras)ın en da şöyle buyuruyor: Taymis gazetesine verdiği heya· 
hal bir iletidir. Bu alet, bütiin [Dünya şehveti, bir hamam kül- natta Maçek'in hükfunetle beraber 
kudret ve kuvveti ile i~ledikçe, ı hanına benzer. Zira onıın barare- olduğıınu söylüyor .. 
nrfsi tasfiye ve tezkiye etmek tile, (takva) hamamı ısıtılır. İşte, Nanemolla: 
miimkün değildir. Şu halde, maddi dünya şehveti ile alude olanlar, _ Şaşılacak şey doğrusu dedi. 
varlık ile mane.·l varlık ara''."~" o külhan içinde, rahat ve huzıudan Ve ilıh-e etti: 
lıir ıe_vaz~n h_usule ~eti~mek ıçın, malınım bir halde yaşarlar. - İş kehanete kaldı_ Remil dö-
evvclu mıdenın faalıyetıne muva· [•ı··tt k"I · (I k ")d • go- küp ögr" enmeli Maçek acaba nere· "bt" ı n u e ı er ıse, a va a v~ . .. 

Her cins manif aturadan yalnız bir çeşit 
getirilecek ve böylece satışlar daha 
kola v 1 ık la kontrol edile bilecektir , 

Zeytinyağı için bidon getirilecek zene vermek, onun ı ıyaç arın t I d 9 

d·ı b" h dd · d" k ak"t nü! germabe [1] sinde oldnklan e ... 
mulc ı ır a e ın ırme , v ı . . .. . . d d O Birkaç gündenberi şehrimizde olacağına göre muayyen bir kar 

k·t hl asını m , t f ıçın, o kulhanın kırın en, uma-
va ı onun şa anm ene - bulunmakta olan Ticaret Vekili nisbetile s::tışa arzedilmeleri ve 
mek zaruridir. ı nııı.dan azade olarak kalırlar.] Hesap ve bu Mümtaz Ökmen dün öğle trenile ..:ontrolü daha kolay olacaktır. 

(Cenabı Mcvlana)nın (yemek ve * günkü harp Ankaraya dönmüştür. Öğleden sonra yapılan toplantı-
1 · t ket rk) d kt k s • Vekilin burada yaptıg"ı temaslar da bu malların kar hadleri hak -çmeyı er m eme en ma · em,. . uh • · k d d b" t 
sadı, (ebediyyen aç durmak) de- Bır m arrırı ar a aş, e e ıya , neticesinde ithaline fazla lüzum kında görüşmeler cereyan etmiş -
ğildir ... Can; nefsi azdıracak ve Sema - Dinlemek, demekti. şiir, fikir ve bu neviden he~ şeyde hıssedilen bazı maddelerin akre - tir. Kat'i kararlarll} verilmesi için 
vücudu haddinden fazla kuvvet-' Fakat, dervişlerin ilahi şarkılar 0 - r üstadlık unvanlarını uhde'1ne al- dilü açılmak suretile getirtilme - bir toplantı daha yapılacaktır. 
lendirerek şehevi hisler peşinde j kuyarak ve tarikatlarına mahsus 1 dıktan sonra şimdi de hesap işle- sine karar verilmiştir. Bu sebeple Hükumetin manifatura için aça-
kosturacak şeylerden içtinap et- çalgılar çalmalanna da (semi) adı rindeki ihtıs~sını tasdike arzetti. dün Galatadaki Manifaturacılar cağı akreditifin yarım milyon li -
mcktir. Nitekim az yemek, az iç- verilmiştir. . . . • Nanemolla: Birliği Merkezinde mühim bir top adan az olmıyacağı söylenmek 
mck .. ve bilhassa vücudu mutedil (l'tlevleri tarıkı)nın erkanı, (Bu _ Hazretin bu yeni ihtisasını Jantı yapılmıştır. tedir. 
kun·ettc gıdalarla be>leınek husu· reli l\Ievlana)nın eserlerinde, (se- siya,etle ölçüşü insanı güldürü- İçtimada d1 ş ticaret Reisi Sürey- DERİ AKREDİTİFİ 

ONDÜLE 
MAKİNELERİ 
Belediye mühendis-
1 eri dükkanları da 
muayene edecekler 
Şehrımiz Berberler Cemi -

yeti Reisi Mustafa Turan dün 
Belediyeye müracaat ederek 

berber dükkanlarındaki cOn
düie-permanant makineleri> -
nin kaymakamlıklara getir -
tilerek oralarda muayene o -
lunması hakkındaki beledi -
yenin kararına itiraz etmiş -
tir. 

Neticede bu itiraz haklı gö
rülınüş ve cemiyetin 3 gün 
içinde mevcud permanant ma
kinelerinin miktar ve yerle -
rini belediyeye bildirmesi, bu 
listeye göre makine şubesi mü 
hendislerinin mahallerine gi • 
derek orada muayene etme -
leri kararlaştınlmıştır 

iunda (Kur'anı Kerim)dc mütead- ! ma)ı şu surette tarif buyurdoğnn· yor. dedi. Ve sözlerini şöyle bitirdi: ya, Birlikler ımıumi katibi ve Bir- Ticaret Vekilinin buradaki te _ 

dit ayetler olduğu gibi (Resiilü Ek. dan bahsediyorlar: - Kendisinden ancak böyle bir !iğin bütün idare hey'eti azaları maslan neticesinde İstanbul De - A n a d o 1 u y a 
1 

(Daha var) fevkaladelik beklenebilir. Muha- h bul l dır 1 t" "'ğle-
rem Efendimiz)in bu yoldaki ha· azır unmuş ar · ç ıma 0 riciler Birliğine 125,000 d<ılar ve 

ripleri rakamla kıymetlendirerek de ı başlam ş ve öğleden son disleri de az dcg· ildir Esasen (o 0 evve 1 - 75,000 sterlı·nıı·k akreditif açılına-. · [l] ıı:: lı ılıca _ sıcak su mnadeleler kurmak ancak onun i 
roc)un, İslamın 'arılarından biri- 1 • ap ca - M. K. ra da dev.am etmiştir. sına karar verilmiştir. Bu para ile d k ı 
ni teşkil etmesi de, ayni e,a. ve kaynag~ işidir. İlk <ılarak İngiltere ve Japonya- Amerika ve İngiltere müstemle - g e c e e r 
hikmete attir. Ve, o günden bugü- - 'dan getırtilmesi kararlaştınlan ına kelerinden ithalat yapılacaktır. 

kim ve hekimleri de bu esas ve MAHKEMELERDE ve POLiSTE !eri üz_erinde görüşülmüş~~r. 'tcılar Birliği için de 125,000 do- Beynnname müddeti 

ır . . 
1 FiKiRLER 

iktisadi 
Vaziyetimizin 
Takviyesi 
Yazan: Himid Nuri /rmalı 

Buğdaym fiyatını yülc;e!tınelt 
sureti.le müstahsile, elinde t>uğdaf 
bulunan tacire, mutavası> ta kıifŞI 

'ı himayl! fikrini isbat edeA deViel 
teşkilatı, Klevland pamukJarUUI' 
kilouna 60 ve Adana pamuklarV 
bırinci yerlisine 50 kuruş fiyat te5' 
bit eyledi. Bu usulün ve teslıit olu· 
nan fiyatların kontrolünün yiY~ 
cek, giyecek, mamul, gaynmaın 
pek ~k istihlak eşyasına teşııııl 
edildiğini, tatbikata devam o!UJI' 
duğunu biliyoruz. Bundı>ki gaY.e 
§Ulllardır: İstilısalıit yapan ı<öylu· 
yü ve bütün müstahsilleri koruY~ 
rak istilısalatını mümkün oJduğU 
miktarda arttırmak, hiç olınaZS8 

eksiltmemek imkanlarını vermek. 
müstahsil ve müstehlik halk ar' 
•ında bulunan mutavass-ıt tacirle
ri ve toptancıları da devlet reJı:a· 
beti, tesirli kontrolü karşıs.nda bU· 
lundurmak, ihtikar denilen faJılŞ 
kazançlara meydan verm.,mek, ;;_ 

, ti:lısalat ve mamulatın, her türlıl 
gıda stoklarının muhtelif şehirle!'" 
de, mabalarda şimdi ve ge!ecel<· 
teki aylarda, hatta senelerde mulı· 
temel ihtiyaçlara, lüzumlara göre 
teminini mümkün kılmak ve P' 
ire. .. 

* 
ne kadar geçen asırların bütün ha- [ ) nifatura eşyasının miktar ve tip - Bundan başka İzmir Deri İtha - ---<>--

hikmet üzerinde tevakkuf etmiş- Vekaletın prensıpıne gere, ha - !arlık akreditif tahsis edilmiştir. b b. . 
indir. riçten getirtilecek kumaş ve ma - U akşam ıtıyor 1914 - 1!>18 Cihan Harbinin acl 

T b •ı k } b• nifaturalar ucuz ve sağlam olmak BİDON İTHALİ misalleri kiüi derecede isbat etınİŞ' (Cenabı Mevlini), hiçbir zaman a anca 1 e arısını yara ıyan ır üzere standardize edilmiş tek çe- • Zeytinyağı ilıracatı için lüzum T k . tir ki, milli müdafaa lmvveilerinİll 
ınidesini tamamiyle dolduracak de- "dl" t" 1 "nh' ed kt" y h" d"l b"d J Am k e a Üt ve yetım hazırlanmasında tanklar, top'•r, • • • sı ı ıp ere ı ısar ece ır. a- ısse ı en ı on arın erı a - "' 
recede yemek yemezmiş. Ve bil- se yar koltukçu tevkıf edıldi ni her cins mani!aturadan yalnız dan ithaline karar ver~lir. Ti- maaşlarını Ziraat tayyareler ve diğer haıp ve müd3• 

has•a mütenevvi ve nefis yemek- Y "1ir çeşid getirilecektir. Bu suretle caret Vekaleti bunun ıçın de 100 faa aletleri, vas>taları, askeri teÇ' 
ıere, kat'iyyen iltifat etmezmiş. • 1ı 1 ali 1. tı ı"- b. li 1 k kreditü kt d Bank ası verecek hıza· t g"'ı· yı·y=· ve gı·y=· madaeıe-eaııa ikametgahının mutfağında d k un arın m yet ıya arı ma ..,.., ın ra ı a açma a ır. "" ıı 

muhtelif yemekler pişirildiğini gö- Koltukçu sorgusun a, arısının evden ka- - Kendi isteklerile şehrimizden . ~-~ ilk;ırzı !W~l e~lerle~~e!~ 
recek o_Iursa, aıı_eta bir azap ve lZ• çıp başka birisile oturduğunu söyledi Pasif korunma l Karadeniz hat- Anadoluya gitmek isteven va~n - ri;:?ı:rin~en ın~a~e ı::'n mııh8' 
tırnp hıssedermış. daşların beyanname verme mud - . d 

1 
ti . ek . ~e~ 

1 
Se k ıtuk 39 d M h · ık k 1ı· '-·drum da . . kt" y rıp ev e er, yıyec ve gıy~· . On b h ek ti . h" b" yyar o çu yaşın a e ç ar en ınanın vu un d ı • t t • f • detlerı bu akşam bıtece ır. a - ••! il . t·da· dd 

1 
. sana~• 

un ti ar e ert, iÇ ır Za· . .. . k'•"~•• akJ dı" d eneme erı 1 yaz arı e sı Val" . . l""" d k ak "l er e ıp I ı ma e enn . h . 1.• dd• d"" .. m.et Recep, bır muddetleı:ı.bcrı ken- sa =u ... .,, gece s an gı .ı;er en 1 nn ının reıs ıgın e aym am hl 
1 

. 'lm . h Jarıııı nıan asts ıge ve ına ı u~unce- . . ka k k . . . . . . . 
1 
sa p erme verı esı usus 

lere atfedilemez. Maksat, bi~ şüp- ~indenF tayn yaşdı.!anF onik~e~eldik bçı 1 ra 9a55saylirı açmıl şk, . ıçOerısındle !arın ıştırakile bır to!.'lan_tı yapı - vesikalara ve müsaadelere tiibi tu· 
h · .._, uh"t" d "'I . h" k• .... nsı a maya un er oyun e u unan a ı e ı ı sınan B k d ld B b h .. b !arak beyannameler uzerınde tet- ' rı·· 

e'\1.Z &1 m J ın eıu en per ız ar- . . . . o z a yapı 1 u sa a tan ıtı aren tan '-·- ,_ kan lar n"" lığa lıştır k. h" k" 1 • yolda rastlamış, barışmak leklü et- altınını çalmıştır. Yıne ayru tica- t: Y t kikler icra olunacaktır. ..,..-arnameıcı, un ., 
ruhla:ı ı::ye. ::.:;;,,.~a~r .!':; j miş, kadın red cevabı verince orada reth_an~e bamalltk eden Mustafa, bugün de Eyüpte var tatbikine başlanıyor Diğer taraftan mütekaid, eytam nl!, tatbikatına 1939 Eyliılündell 
kavuştunnaktan ibarettir. bir arsaya çekerek tabancasını çı- Haşurun bu P'l!ayı -~aldığıru far- . . . ve eramilin Emlak ve Eytam ban- kısmen evvel ve sonra başlaınış· . . . . . ı karmış,_ iki el ateş etmış, kurşunlar ketınış, kendısıne soyleyınce, Ha- Vılayetimiz kazalarında başla - _Karadenız battı yaz tardelerı · kasından kırd1rdıkları maaşlarını !ardı. Mütareke yapan, bitaraf )<a' 
Lakın (Hazretı Mevlana) yalnu isabet etmeyince tabancan;n kab- şim, bu paradan 205 lirrunnı Musta- nan pasİf korunma tecrübelerine bnı.nl tatbikak';e buy ~tanif ıtı~ gidecekleri yerlerde Ziraat ban - lan bazı devletlerin dahi gıda mad· 

aç d~~a~ı da kafi görmüyor. Oru- zesile başına rurmak ve çıkardığı faya verm~tir. Hırsızlık zabıtay~ devam olunmaktadır. Dün de Bey- aş anac ır. enı tar eye gore 1 kaları şubelerinden alacakları öğ- . . ı. 
cun ıkıncı derecesi olan (Savını bir ekmek bıçağile muhtelif yerle- haber verilmiş, yapılan tahkikatta '.<oz kazasında bir tecrübe yapıl - Karadeniz hattında işleyen vap"-: renilmiştir. delerınden 'hır kısmının tevzı3 JI 
h_~s)ı tarif ederken, riicnttaki bü rine darbeler vurarak kesmek su- parayı Haşimin çaldığ,, 205 Jirasın; . mıştır. lar bulundukları iskelelerden hır ~ ve satışlarını ayın veya haftan' 
~n- azaların da şid~ct.~i bir perhize retile on, on beş yerinden yarala- da Mustafaya verdiği anlaşılmış. j Bu tecrübe sabahleyin s_aat. il i gün evvel hareketle İstanbula bi- Go"" mlekte k a"" r bazı günlerine tahsis eyleikleri gö· 
tabı tutulmasını soyluyor. mıştır. Yaralı kadın hastaneye kal- her iki.si de yakalanarak adliyeye 5 geçe ba,ıamış ve 12 yı yırmı ge- r ·r gün evvel gelmiş olacaklardır. rüldü. Bu yolda tedbirlere daha ıi. 

Bu, öyle bir hakikattir ki. hunun &.rılmış, Mehmet Recep yakala- verilmişlerdir. Sulh rnahkemesind< çe bitmiştir. Denemede tek.mil e - Gidiş tarihlerinde değişi.klik yapıl- yade gıda madelerinin en mühHll 
isabetini inkar etmek miimkün de- narak dün adliyeye verilmiş, Su!- yapılan sorguları sonunda, mahke kipler muvaffaJdyetle çalışmıış - mamıştır. Vapurlar gıdiş ve ge • Yzu""de 30 dan fazla . . · kiıfİ 

l . t haftad b" ·· lmak ·· kwımları.na memleketi ıçın tanahmet Birinci Sulh Ceza mah- me, Haşimin tevkifine, Mustafanın !ardır. Tayyarelerden atılan mef - ıs e a ır gun o uzere v ğiltlir .• Sadece aç durmak, bir iba
det sayılamaz. Oruç tutan bir in· 
sanın (tiryaki)lik bahanesile şuna 

kemesinde sorgusu yapJmıştır. muhakemesinin serbest olarak ya - "UZ bombalardan İskele meydanı Orhavıya da uğrayacaklardır. o 1 m 1 ya c ak miktarda malik bulunmıyan de • 
Mehmet Recep, karısının 73 gu··n- pılmas na k:ırar vermiştir. "azlenmiş, Midh:ıt efendi köşkün- YEN! ÇANAKKALE HATTI letler Oaşvurdular. Avrupaya '.<af' 

buna çatması ve beşeri ihtiraslara 
kapılma>ı ibadet maksadını temin 
etmiş olama:z. 

ı Fiyat Mürakabe Komisyonu dün · k t'• dür evden kaçtı..,~ını, b:r apartıman- Bir muhtekir mahkum oldu :le, Onçeşmelerde yangın çıkmış , Diğer taraftan Devlet Denizyol- şı Ingilterenin tatbik eylediği ı 
, öğleden sonra Vali Muavini Ah - bU da çalışt:g"ını, kendisile ortak i• Bakkal Hayırna, dördüncü nevi ve derhal söndürülmüştür. Diğer• !arı bu ayın 17 sinden itibaren eblukasile, Almanyanın muka 

..., med Kınık'ın reisliği altında Mın-
yapan Yaşar :ıdında birisile dü şüp den daha aşağı ve yenmiyecek hal· k•arafta

00
n bub~ndde saat 15 delaEyküb Ç~nb~t l~f- İsihtdanbutl 8:'"~da ye- taka Ticaret Müdürlüğünde top • abluka tedbirleri muharip ve biU' 

kalklığ•nı söykmiş, kı>rldisinin bı- de 30 kilo kaşar peynirini kilosu 75 azası a ır eneme yapı ca • nı ır arı e ı ~s e mıştır. I lanmıştır. Bazı ihtikar hadiseleri raf Avrupa memlekeilerinin h"" 
Orucun üçüncü kısmını tarif e- çak çekmediğini, yalnız iki el ateş kuru5t.ın toplan satan Balıkpaza· tır. Hazırl~an. tarıfeye gore vapur- hakkındaki tahkikatların karara men hepsinde fevkalı1de iktısadl 

den (misivadan geçmek) ise, an-
1 

edip tabancan:n kabze::ile baş na rında Taşçılarda peynirci Yerginin lar, T:kırdag, G~lıbolu, Çanakka- 1 bağlanması gelecek toolantıya bı- kararların tatbikatına geçilmcsııı-
cak (takva) ehlinin ibliyar edebi- vurduğunu, bıçak yaralarından ha- Asliye İkinci Ceza mahkemesindr Dün Vilayette yapılan toplantı ley~ ':'grayarak g'.decek ve avdetle ı rakılmış ve gömlek kravat vesair de birinci amil oldu. Askeri ve ilı' 
leceği hareketlerdendir. beri olmadığını söylemi~f..ir. devam eden muhakemesi dün ne Dün Vilayette Örfi İdare Komu- aynı .. iskelelere. ugrıyarak İstanbu-, tuhafiye eşyası için azam! kar tısadi erkanıharbiye hey'eUerinlll1 

Hazreti Mevlana, (takva) sıfatı- Hakim Reşit, Mehmet Recebin ticelenmis, Yorginin suçu sabit gö- tanı Ali Rıza Artunkal'ın işlirakile la do~eceklerdır. Bu seforler _haf - ı haddi tesbiti görüşülmüş ve bir bunlara ilıağlı bütün teşkilat:n, ele-
nın da en yüksek dcrcc.,,.iııi ihraz ı tevkifine karar vermiştir. rülmüş, 50 lira para cezası ödeme- Vali ve Belediye Reisi Lutfi Kır- tada uç defa tekrar edılecektır. ı kısmı neticelenmiştir. manların, netice itibarile cephede~ 
etmişti. Menakipnamelcrden anla- !Çal ıkl d lan sine ve 15 gün müddetle dükkanı- dar, Emniyet Müdür vekili Sala- .. .. • ' Komisyonun verdiği karara göre cephe gerisindeki kıımandar.lar :. 
fılıyor ki, kendisi biitiin hayal ııt arı yer en para ça n·n kapatılmasına karar verilmiş- haddin Aslan.korkut ve diğer ala- Dünku ihracatımız bundan sonra her nevi gömlekler asker kadar, şehirlerde, kasobala 
müddetinde, dünya işlerine hiçbir hamallar lir. kadarların huzurile bir toplantı ya.. İhracat mevsiminin ı;<çmiş ol- yüzde 30 karla satılacaktır. Ko _ daki mülkiye amirlerinin, meınur• 
zaman lüzumundan fazla m~yil ve Fazla fiyatla jeliitın sattığı için İskarpin çalan sabıkalı pılmıştır. masına rağmen harici sat'.Şlar misyon her nevi malın maliyetini !arının, köylerdeki yaşh . e ge~g 
rağbet ı:füternıemit-. hayatın ne Aslıye İkınci Ceza ma~kemesınde Muhtelif semtlerde Rahime, Hic. Azapkapı - Şithane yolu ihale memnuniyet verici bir şekiWe de- tesbit için bir kıstas kabul ede - erkeklerle kadınlara kadaı oüWll 
ııam •·e mihnetler ine, ne de süriır üç sene sürgün ve 750 lıra para ce ıran ve Burhanın evlerine girereı edildi vaın etmektedir. Dün muhtelif cektir. Müteakip toplantılarda di- halkın harpte muvaffaluyet iç•~ 
ve saadetlerine dair kendi•inden ı zas.na mahkum edılen Raşit Sevi! birer çiftten üç çift aya:kka<bı çalar A2a)'.>kapt - Şişhane y<ılunun !ev. memleketlere 400.000 liralık ibra- ğer bazı tuhafiye eşyasmııı klr seferber hale getirilmeleri !iiztın>I 
hi~& ir şey i~itilmrınişlir. Biillin l':i.· me\'kuf bulunduğu sırada, Rızapa· ve birer liraya satan sab•.kalı Sa •ii 14 bin hraya dün ihale olunmuş- cat muamelesi kaydedilmiş ve bu hadleri de kararlaştırılacaktır. le, zanıretlerile karşılaşıltU. 
4satı, en tabii şcklile karşıla.,:ışhr. şa yokuşundaki ticarethanesınd< la.hattın dıln adliyeye verilmi· ,ır. Mayıs nihayetine kadar ikmal meyanda Almanyaya deri, Filist'- * 
Ve cereyan eden .-abyiin tebdili çalışan hamal Haşım, Raşıt Sevılin Sultanahmet Birinci Sulh Cez 4i1ecı>ktir. Burada Maarif Vekili ne balık, yer fıstığı, İngiltereye Temizlik i§leri hayvanlara çok 
icia, kat'iyyen uğraşmamıştır ... Bu, masa üzerinde unuttuğu anahtar mahkemesinde 21 a~· bapo;e .ma' ' Hasan Ali Yücele ait bir ev de kendir, Romanyaya yer fıs.tığı, ba- çalı,bnlmıyacak 
lıa51t bir tevekkül mesele•i değil-• eline geçirmiş, bir ı>Gam, herke. kfım ve derhal tevkif edilmiştir. ..;ti.mllk olunarak yı,Julmıştır. lık satılmıştır. Fatih temi.zlik hjleri dairesinin 
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cukurla•tırarak. kısık, boğuk bir O, ne söylediyse, Sad.iye, hiç i- ı nihayet Anber nine bir ev beğe-
pii 'üşle güldiı. Onun bıı :ebessü - tiraz etmeden dinledi. nebildi. Apartımandaki eşyalar -
mli.n<ie: cYa; sen? .. Kendını onlar- _ 4 _ ·dan satılmıyanların, yeni eve ta -
dan ayrı mı farzedırnrsun' .. Ara- I A b . tediaı· evı· k ·ı rılması, Anber nineyi düşün -

f k , B d b . n er nınenın ıs pe d"" .. d Y - M h t YES .. RI nızda ne ar var. ır ev e ırı . lukl b 1 bikl le Evı sok uruy<ır u: ~z:t11t: a mu ,,. . . . .. gııç e u a ı r. n a -
be•ka da, ık ısı, uçu bır ara\'a ge - 1 ğı ne işlek bır cadde, ne de sapa - Elimizde kalan eşyalar da 

Hastalanacak, aç kalacak olsa; şımdı beyi var. •Gel!• desen, gelir lince mi ba•ka oluyor?.• dıyen acı, bı~ wi<ak olmalı ·dı. İcabında ıki fazla ... Bız, onların yine bir kıs • 
d:aha can çe~ışırke_n çop tenek~sı- Y uraba?.. . bır ıstihza vardı. Sadıye; boymınu 1 taraflı kullanılab~lmek ıçın arka l"nıı nı satalım. Ewaların hensi a _ 
ne ahlan sısı<a kedı yavruları gıbı, Tekrar Sadıyenın yanına otur - bükerek durdu, sozüne devam e · ı . f d h kk k b" k . t Etd k k do" 

·· d" - d" ı d ' • b k d tat: ta a mu a ·a ır apısı •ı. emız. en çı arma pru vucu unu ın en 1rccen: ır uru u: demedı. .. -· ı . ve pencerelerınde saolam pan - ı degıl amma, evden eve taşınırken şılte, sıcak b r dam altı bulamıya- - Kadınım, sen de, hergun, her 

1 

Anber nineniıı çehresi birden , b 
1 

lı d h ı ki B · d b" h 
k d .. .. ' çurLarı u unma y ı. arap o aca ar. ırın en ır a-ca tı! Kollarını uzatarak yalvaran yer e goruyorsun. Nıce aıle kız - ciddileşti-

1

. S d · A b · · 1 k ı 
L· 1 A be · · k l k kl d"k··ıd-ı k · a :ye, n er nınenın, evın yır amaz . .. ır sese, n r nınenın ar asın- !arı so a ara o u u er. Küçü Bana bunu çok teklif eden 

1 1 
d ·. eli · · 

dan haykırdı: b:r vaidle aldanıverıyorlar; kimi le;oklu Ben hır kere tövbek;.; nankçulr bu " mbasın ~ ı.rar ed ~ıne Sadıye; soru.:ord~: . 
- Dur itme Ne istersen sö - · · · · · • ma u ır se ep- goremıyor u. - Her ay goç mu edeceğiz? ı . g .. ı . . y j fukaralıktan, kınu dl! keyfı ıçın ... I oldum. Hem artık ugraşacak halim l - Panrurun ne lüzumu var • .. 

le ... G~t'™; Allh aşkına. Dınl.iyece- Fakat bunların herısi toy, cahil. de yok. Bu yaştan sonra vebale sanki? -. Hatta haftada, on beş gun -
ğtıll, soy le... • ı Gençılklerınden, güzelliklerınden girmek istemezdim, amma, ne ya- 1 Anber nine, Sadi venin kolun - de 

1 
bır. ·· Dert~rde yazılı <ılmıyan 

Anber nın~, kapınm .tokmagını istıfade edemıyorlar .. Fendlenmiı, 'palım, senın hatırın için yeruden dan tutmuştu, ''a\"a5ra: 1 ne er başa gelır. Kadımm sen daha 
llflP çılnnak uzere ıdı, donerek: kıçı kırık ahretlikler, vallahi on- başımı derdlere sokacağım... - Günün birınde taslanmıya - 1 bu byoll

1
arda.n geçm·eıdın.. Zaman 

-- Anlayıp dınleınedrn ne diye ı d d h f 1 • • ' t ser esl P< • d~ sımdı er bıraz nefes 
1 ? D d" ' ar an a a aza "alım satıvor • Sadiye, onun teklıfini kabul et· cagımız ne malum? dedı. usan, 

1 
bT Esk"d 

1 
. 

Jl'al' ayorsun · e '· Jar. Ben, nelerını bilıvorum. Oa - m·ış görünüyordu. Anber Nine, ta- I her şeye hazır bulunmalı. Buraya, 
1 

2 a .1 .•yorkuz. • ı ken,kgecdekerı se-
Sad . · ··ı.1 · · · · · -'--· ı b' ·· r sımızı çı armaga or ar ı va -ıysnın go erının ıçını .,,.,... ara ır J'Ol gosteren olsa... savvurlarını anlattı: Aoartıman - tekkeye carnıye gelır gıbı allahlık · . . . . . . ' 

lı: · ı· · ·b · d kk ti b • ' 'I kıllı vakıtsız eve gmp çıkamaz -ma ıs ı) ormuş gı ı ı a e a Saılıyeden cevao bekleyen bir 1 daki esvalarm bir k>mıını satar, derviş adamlar mı gelecek sanı - . . 
kıyordu: tavırla sustu. Sadıye, onun ne &e-1 borçlard3.n kurtulurlar, bir kısmile - ·o! Bizım işımız, ekseriya, a - dık. Mahallelı ufacık hır şey se -

- Nigar !çin mi sövlüyorum mek istediğini a_nlamıştı: I ""· tutacakları evi d()<erlerdi. t - nasının ipli«ıni pazara çıkarmış zinlese hemen !ki bir yok, evi ba-
zannetıın? Hayır• Ben büsbütÜl\ - Fakat bu, id!!ta.. şin en mühim nok:ası. istenildiği 1 hanım evlladlarıledır. sarlardı. 
ba -ka nıyetıe söylüyorum. Onun, Anber nine, kuru y;ınaklarmı sekilde ev bulabilmekti. Yüzlerce ev, gezdikten sonra, 

ÇOBAN Y 1I~D1Z1 

(DahA \"ar) 

kan tesemmümii nl!ti.cesinde öl-
müştür. 

Bu münasebetle dün Vali ve Be
lediye Reisi Lutfi Kırdar tekmil 
temi.ılık teşkilatına bir emir gön
dermiştir. Bu emirde temizlik işle
rı hayvanlar .om fazla çalıştırılma. 
malan, başka işlerde kullanılma

ması ve iyi bakılınas• bildirilmiş
tir. 

Küçük haberler 

* Her yıl imtihanlardan sonra 
y•pılan kamplar bu yıl imtihanları 
müteakıp yapılmıyacaktır. * Üınversıtede askerlik dersleri 
imtihanlan bugün başlıyacaktır. 
İmhhanlar ayın 17 sine kadar de
vam edecektir. * Yenicamiin arkasındaki dük
kanların yıkılarak bunların yerine 
~dern ve yeknesak dükkanlar ya
pılması kararlaşt•nlmı.ştır. Bura
d~ ki park da kaldırılacak ve ye
rine otomobil parkı yapılacaktır. 

Bitaraflığını, gayrimuharip v~Y~ 
harp harici olan va:ziyetini muoa 
faza ile hudutlarına karşı yapıl3' 

rııt' cak herhangi muhtemel taar ıtl 
lan 'karşılıunıya ait hazırlıkları tl 
tamamlıyan Tücldye Cümhurıye • 
Hü:kiımeti, Ticaret Vekaletine ba~ 
ladığı iaşe teşkilıitile yiyim, giyırll• 
istihsal, iptidai ~adde, . f~br•~~ 
mamul madde, tevziat, istihlak, ~ 
tış, kontrol ve teferruatı . rnüh de 
işleri de yoluna koymuş bır bal 

ıııJI bulunmaktadır. Topraklarıın 18 
verimi, bereketi, kifayeti ile. i• 
milycn Türk nütusunua. ~te. ikiS 
nlıı müstahsil olması, hariıın ~ 
lecelt aylarda ve yıllarda deV8 v· 
zamanlarında Türk ordusuna ~e r, 
eut sarsılmaz itimadımu: "\~e 
·rürk iktısadiyatının Jcuvve

1 
ı 1• )ı ı.'.1 

imanımızı da sağlam ve esas ,,, 
"" ,. l-de bulundurmaktadır. """ 'ıarı 

ayrılmış olan p~l~la kU!~eıe· 
fabrikalarımliZlll ıptıdal ":'ad aıır· 
rinin dahilde yetiştirilmes.ı. .h şefi· 
!anması esaslarının ise, Mı~hf Hli· 
mizin ~Türkiye Cümhurıy e .:ııetll 
kiımetinin evvelden tam ve ~s ıı• 
görüşlerinin semereleri 01 uğıı 
royliyebiliriz. • 1 alı 

Hamid Narı rnt 
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1 SİY ASj ve ASKERi 1 

l ' C M A L 1 ... -.J 

Mı .. ~fet" lerın hür- Libya ve Bc.lkanlar-

~O OVA(X) r;>&ii 
- Yerde harp 

ı daki harekat ıV illet lVleclisi riyeti her yer- Bingazi önlf:rinde harekata ıbaş
'> J k d d • lıyan Alman kuvvetleri büyük bir 

Nerdesin ey Hüdavendigôr gökte harp! 

~-~bele felaketinde h.izm.et_ gör.en bazı ma. h·. de teh i e e ır sür'atle s:renayka eyaletini ele 
1\ ~ d ld geçirerek dünden itibaren Mısır 

U~ların cezalarının ındırılmesı kabul e l 
1 f ı"nda BC:--şvekili V ~-- .op1raklarına geçmiş bulunuyorlar. 

h ~nkara, 14 (A.A) _ B. M. Meclisi bugün Şemsettin Günalta~uı 1 a .. .. .. Ge en haberlere göre, şimclı hare-
b;k~nlığında toplanarak Belediye Kanununun 23 ü_n~ü mad~esın~ }era boy)e soy}uyor kat Mısırın Libya hududu üzerin·· 
tn fıkra eklenmesine dair kanun tcklüine ait Dahılıye En.~umenı Dublin 14 (A.A.) _ De Valera, de bulunan Sollum'da cereyan et· 

Murat ? Mezar1nın bu Kosova 
ovasında bulunduğunu 

l bilmiyor değilim! 
--_::.-..-..;~;.;.;...;_r-

Yazan: NIZAMETTİN NAZiF \Pı.ı.akzıbatası ile 27 Kanunuc\'Vel 939 tarihinde ve müteakıp gu~ler~a dün akşam radyoda bir nutuk söy- mektedir. Bazı hafif İngiliz kuv -
Ubuı . .. ·· ı bazı mahkumla- . · k" vctleri Tobrukta mahsur kalmış -

tın an zelzelede fevkalade hizmetlerı goru en • . . . i lemiş ve demış.ır ·ı: . ın·· cezalarının indirilmesine ait kanuna ek kanun layihasını ikınc Bugün, harp içinde bulunan hır lardır. Fakat İngiltere Akdcnize Yeni harbin resml tebliğleri leviç'i tarafından yere seriliver _ 
Uzakerelerini yaparak kabul etmiştir. .. dünyada milletlerin hürriyeti her hakim bulunduğu cihetle donan - gözüme ilişince beynim uğuldu - m.i.ştin. 

s Meclis bundan sonra Dedet Demiryolları ve Limanları tekaut ,,erde tehlikededir. Biz bitaraflı . masımn yardı mile bu kuvvetlerin 1 yor. Her milimetre murabbaında Şüphesiz, Miloş'un hançeri ka _ 
~tldığına ait kanunların bazı maddeler:nin değiştirilmesine v~ b.azı ğımızı ilan ettik ve millc.t olarak çekilmeğe muvaffak olacaklan Türk tarihinin bin hatırasını sak- dar insanlı·· tarihini tiksindiren 
~:ddeler eklenmesine ait kanun liiyihasile .ordu ~~baylar __ h~?". etme azmimizi o derece sarih surettt! bil muhakkaktır. layan dağlarla ovalarda cereyan sila~ az. görülmüştür. Şüphesiz, 
lrahs~. T;rfi Kanununun birinci maddesinin tadılıne, T~r~ıye ~~ dirdik ki kimse bunu yanlış anla - İngilterenin ele geçirdıği bütün eden bu harbin her tebliği. bana, fcrdı suikasd daima iğrençtir ve 
k· k hukumetleri arasında aktedilen veteriner mukav~l~sının ta~ Sirenayka eyaletini bu kadar sür- aynca, çocukluğumu da hatırlatı - asla .bir netice yaratmaz. Nitekim 

Gökte harp demekten makııaı 
tayyare harbi de!il· kartall 
leyleklerin harbi! B~nda1ı iki 
kadar önce, yine ayni mıntalı 
kartallarla leylekler arasında 
layıp on beş, yirmi gün kadnı 
sert ve kanlı şekilde dcv:ım ej 
tea aonra leyleklerin gıalebe~ile 
miş olao harp timdi yine hqla: 
Gazetelerin yazdığına göre, iki 
rafın da şimdi birçok yaralı ve 
vermiş oldukları bu yeni harp 
harp sahasına yakuı yerler! 
köylere birçok yaralı leylekler 
mekte ve bu zavallıların yar~ 

r tarafından sarılarak 1 
d.ilerine yiyecek ve içecek ikraı 
dilmekte inıif. t'ı hakkındaki kanun layihalar:run birinci müzakerelerını yapmış, ıç- ya;:zharpte, tehlikelerimiz, her - a_tle kaybetmes:~in en büyü!~ ~mi-1 yor. Bir .. h~_rp tebliği gözüme ili.~- Miloş'un suikasdi de Kosova gali-

ırna•.na son vermiştir. gün daha ziyade fazlalaşacaktır. Iı burada tahrnınlerin hanemde ~-ey: g~r!>.~n· .. :M~k~donyaıun ku- binin davası üzerinde asla mües _ 
Meclis gelecek toplantısını çarşamba günü yapacaktır. Hatta bitaraflığın idaınesi dahi, ! zayı~ kuv\•ctlcr bırakılmış o:ması- çuk_lu b.uyi~ldu ~ut un w kasaba ve sir olamamıştır. İmparatorluğun Yine Son Telgrahn yazd• -·-----~-••- bizim için bir çok mahruıniy{ tlı:r dır. Ital~anlarla ıı:~vaffak ~ır çar· şehırlerı, koylerı ve dagları kulak· hükmü, senden sonra, sayısız ha _ göre Bursa civarında cereyan f 

8 
, k d ı • demek olacaktır. Bitaraflığımızı j pı~~a ~onunda. yuzlerce kılom~t- larunda kampana çalıyor. tulara rağmen beşinci Mehmede bu hava muharebesine istirak 

Url'y d h lk • •aponya en ısı ne lerl k B . l l k d d Uludagw istikametiııd"'n • ..::r · 

e e a Yen 1 J 
müdafaya çağırıldığımız takdir - r~: ıyere . ıı:gazıye u aşan _n- Mesta Karasuyun, Struma'mn, a nr evam edebilmiştir. ._ "" 

h 
, de ise, bu bir çoğumuz için iıtı • gılız ~vve!~erı~111:1 hepsi Y~nanıs· ı Vardarın sırıl~ısını i~itir gibi <ı - _Tıpkı bunun gibi zorla tahak _ gelen leylekler, arkadaşlarını 
Ü k u" m e f 

11 
a ha d u" Şen va l j f e 1 er j raplar ve ölüm demek olacaktır. tana gonderılm >ştır. Eğer boy le ya ! luyorum. N e\~ekop 'u, Dramayı, ı kum de ba' d bir davador ve sen cum sallmna kahlmışludor. 8 muz - I Büvük mcıkezlerimizden kadın - pılmayıp t~ n:otörlü. kıt'alarla ka· '~ uz~, Doyran'ı, Pirlepe, Üsküp, 1 bunu:° .en canlı şahidisin Hüda - Yerde harp, gökte harp diy 

ret e Ça O
., J r ı I d 

1 
ag .. a calışıyor lar~n ve çocukların tahliyesi plan- rışık bazı bır1ıkler Lıbyada bırakı- Manastır ve Ohri'yi görür gibi o- vendıgar! na derler işte! Yalnız arad 

yapın 
1 

!arını, vakit geçirmeden itmam et- ~~olsaydı Aln:anları~ bu .. kad_~ luyorum. Bunun içmdir kt geçen Zira, türben asırlar sonra da ol- fark varsa. 0 da bu yeni ha'\'a 
---o- meliyiz. Bilhassa, kendimizi kat'i sur atle ele geçırmelcrı mumkun her tankm zincirleri beynimin sa, ezdiğini sandığın bir milletin hini kimler id:ırc cdivor tar 

Du·· .. 0---.

1 
• Bahriye Nazırı Vi- bir disipline bağlı tutmalıyız ve ol~~d~ Bu~~:1 hanFi scbe~~er_ - 1 bir hüceyresine takılıyor, atılan kurduğu yeni bir devlet hudud • nin başkumandanları, ~crkanıh 

rzu partı erı müttehid bir millet gibi hareket den ılerı ~eldıgı malum dcgıldır. 1 her bomba. her obüs kafa lasımın ları içinde kaldı. Besmelesini çek- l ye reisleri kimlerdir, ka\·ga 

teisle rin in in fi ali kananın be yana b etmeliyi,. Eğer siliıha sarılmak . Maama!ıh Mısır ~akkın~a bed - içinde infilak ediyor sam yorum. tiği n imparator! uk, dün yaya en 1 hangi sebeplerle meydana çı 
B AA) D N B · mecburiy<'tinde bulunursak, bizim ibın olmak ıçı~ h~_nu~. ci.ddı sebep- Hele şu Mohaç, hele şu Kosova... ınsani müsamahaların bir abidesi br, bu işte de totaliterlik, de 

fans~y~i~~· ~4 (A.A.) - D.N.B. a- i~:::·ia~r\y~ Na:X.ı Arn·ir~·l Vi- için kıymetli olan şeyler için çar- ler ~ok~ur. Ç~nku Suveysten ev - Mohaç gözüme ilişince masam - olarak boy gösterdiği halde, milli ratlık, hayat sahası, re\'iziyon 
'F'ransı.zır?-okr 1Ad k . . Ge- kana valiler toplantısında yaptığı pışacağımızı ve davamızm haklı vel Ingılterc~ın Marsa - !."1atruh - 1 dan fırladım ve haykırdım: ayrılıkların en zayıf hücumlarına filan gibi iddialar var mıdır 

l'le ev a a e , omıserı • d , f ki· olduğunu bileceğiz. Ve o zaman, d~ m~.dern bır tarzda mustahkem 1 - Neredesin Bali ·bey? Süvari dayannmad.ı, çöktü. tatlar acab ı ı kl k ' 
g ral Dentz halkı mütehassıslarla beyanatta eı:ıış ~r k · d. · düşen vazifemizi, millete yakışan bir b:r ~u~~Iaa hattı me_vc_ uddur. Za- fırkana o meshur çarhı yaptırdı- . '.Türben dile gelsin Hüdaven • balarla a eye e~e arşı. ~nç elemanlardan mu-t<>sekkil ye- Japon ıbahrıyesı, • en ısıne · · f I g l k tl S 11 ı · aralarında bı d ll h '-l( f l ı k <ılmak ıçın tarzda şecaatle ve asaletle yap - Y1 n 1 ız ~"."e erını_n. 0 um - ğın günlerden niçin bu kadar u - dıgar ... BerHndcn kalkıp Kosova _ r a cmı 
~· Ükftmete müzaherete. davet et-ı büyük vazi e :re ay\t d ist·k- mak için kendimize güvenebilece- dan sonra Sıdi Barranıyı de bıra- 1 zaklardayız! ya varan Cermenlere bu hakı'kat- vüz paktı ve leylekler de k81' 

!Ştir. elinden gelenı yapma .. a .ır. ' k k M l\A' .J k b - d ~ klıkler her gı··z ara arsa - m.a'.ruh'ua i u mo- V K d hah -.J"ld'ğ" . . !eri konuşsun» Belkı' 1• s 1 - rn karşı şahinlerle kendi ara 

l'e B. edılen hır kararnameye go l Isun bahriyemızın, mıl- ---o-- buerln md u ~~aa hattında harbı ka - şitince başımı önüme eğelim, söy- sesine tıkanmış olan Cermen ku - da bir ittüak, yahut itilif a 
« esr . . .. -ı bal.in gösterecegi egışı · . . . · d .. d . e osova an St:Ul ı ını ı- . , n ım ıgın 

.,. eyrut şehri ·bundan sonra Lüb-
1
ne .0 1:'.rs~tlo ın· 

1
• asla boı.:a çıkarını- Amerika kuvvetlerinin e ecegı anlaşılmaktadır. Bu - 1 d. . laklarını tarihin bu semtte e • misler mi? "atı h""kA ... d ·a . hta etın umı er :. "nkü t hrk li . en ım. ' ' n u • t" u umetı ıçın e 1 an mu · -. kaniim. Enternasyonal yapacağı manevra gud 

1
. .

1
: 

1 
1 . e v_~z.~yet karşısın- - Neredesin ey Hüdav~ndigar ğultulu sesi olan senin sesin dele- Şimdilik bu cihetler meçhu 

maktadır. Bakalım bu .... eni t ıyete ın:ı.lik müstak!l bir mıntaka yac~g ~a himlcşmektcdir ve badi- Nevyork 14 (A.A.) - United a ngı ız erın bu tun ''asıtaları ! M d" bilir. 
Nizamettin Nazif > •• 

harbinde de neler, ne safha} b~~~l edecektr. Bu wretle Bey~t va1zıY_e vnaasıl bir gidiş alacağını kullanarak sür'atle Habeşistan ve l ura · . .. e~y . h • ıb • ra sala- se erın Press'in bildirdiğine göre, Ame - -bilhassa Eritredcn Mısıra kuvvet- Evet ... Neredesın ey Hudaven· ı 
tu esme ususı azı ıc ki .kestiremez. Ancak Japonya- rikan ordusu sözcüleri kara ve Yetlcrı· il ktedir Bundan mse ler naklett1'klerı· muhakkaktır. Bu digar Murad"! Mezarının bu Ko - (*) Açık mektup 
b ver me · · . . , h kilô kuvvetleridir ki devam. hava kuvvetlerinin 15 Mayıstan aşka Be t'da i~e ofıslerı ae nın a itibarla Almanlara nazaran bu - sova ovasında bulunduğunu bil - . 
t
"""'k" yru ~ ıı refah yolundaki manialan yene- 24 Mayısa kadar Dahou adasında 1 A.zhim Q-..kA• .. _ .. 

rccek, nelere şahit olacağız? 

Oaman Cemo.l Ka 
--: ıl ed"l kted. - rada daha u··stu"n kU\"•ctler top - rniyor değilim. Torunlarının to - B .. ~" "" ........ o; 

1 me ır. bilir. manevra yapacaklarını söylemiş - . . · • ı d ı k , , 1 ugun kalemi ~llmi! :ıldJğmı zaman, 

N1 
layabılırler. Bundan ba"ka Alman· run arın an ° an sarsa "e ~arı dliid:ıvendig- M .. · 

KONSO!JOSUMUZ YE --o- !erdir. Bu manevralara iştirak ede- "' b k b" 'ht· t·· b . · ar uııh.a bı.r mektup» 
.t f" • lar Trablustan itibaren 1500 kilo - una ır 1 ıyarın, ur enı zıya - y:ızmağa niyet ~~ bolunu on1 

HÜKÜMET REİSıLE Oanı·marka Se ırı eek asker ve tayyare miktarı bil- t b h ·ı y t b Bir Y um. fi metrelik bir çöl yolunu Giride bı- re a anesı e, ugursuz a anını dostum, akş:ımm «Harta sonu not • 
GÖRÜŞT azlini tanımıyor dirilmemiştir. Fakat ajansa göre rakarak Mısıra gelmişlerdir. Bu i· ~hid düştüğün toprağa bastığı larıımda. bugüı;tercle çok mektup ııq- ı 

!ı Nisan Sah Akşamı 

ÇEMBERLİTA 
T.ı-ud;; .... 14 (A.A.) - Yenı· Suri- . . manevralara en az 20.000 askt?r ile gu"n bu O"ayı dolduranlar a . d rc{ml'ktc lodu"umu ırteba.niz cttl:ren• .ı.\. ...... A) D tibarla iaşe, benzin ve su bakımın· ' rasın a fıkranı b östttdl • · 

:te lı··k.rı. t Reısı· · Halid Azen Vaşıngton. 14 (A. . - anı- 1940 İlkkanununda Havai adala - b d d B"t·· A t a.ııa « · Nezih ve tarif nu u:me ff K dan çok müşkül vaziyette bulun - en e var ım. u un rnavu - niildene doosta.11.e biı:- cll'klmUe oova. ver-

şarn'd T"'rkive ı·ngil-tere ve A-ı· marka Elçisi Dekau mann, o- rına g<>lmiş bulunan topçu kuvvet- luk bu····· ıurakedo '\..i ··d ı ı .. dlm" P 
s AF i Y 

SİNEMASINDA 

a u .; • duklarına şüphe yoktur. Bununla , · 'un m. nya ve .u r mu ıne' e~ .. en ı alam:ıdım. Koson te· 
bıen'ka başı·~nsoloslarım kabul et- penhag hükumeti tarafından azli leri istirak edecektir. · d t ı b · t•ıA lt ı h

1

di bD' mektup k :ır. b'r --'---t NJ d - • beraber Almanların Marsa - Mat- e evve ya ancı 1s ı ası a ına 1 . . o uma6~. .. :ı.AIUU<:' sa-
~tir. hakkında verile.n emr~ ta~ı~a ıgı- ---- ruh'a kadar harekatı inkişaf ettir- girmiş bulunan Bosnalıların ve 'yan ardan idıyse 1.eşelı:kiirüne sen; mu-

llaıı·d Azen Şam'a gelıniş bulu· 
1 
nı res. men Hull e bıldırrnıştır. ç h d H ek.l"l . 1 1. 1 . h ha.lap etmelidir. Yoook 'Eğer bir mek-

B N h e re nere e melerine intizar etmek Jiizımdır. ers 1 .:rın g .. z ~. ge mış mura -, tuburn;a. muı.tap olamamayı blT mali _ 
Büyük 

lıatı Maverayi Ürdün Başvekili ır OrVCÇ arp ge• BALKAN CEPHELERiNDE hasları turben onunde namaz kıl- nuu.Jyet a.ddf"dttC"Jdr.-"'-·ı •- _,1,..., __ fi;; ...,,. ~ ~ -...... B1letler ilındlden sinema Giş 

bdülhüda'yı da kab~: :tm!~ti~-. mİsİnİn taarruzu \ (Baş tarafı 1 inci sayfada) Balkan cf'rhclerinde mevzii ha mışlardı. Yakın tarihin bu günü, işaret eck'ttji bo7un herhalde se:n..'D- satılmaktadır . 
. Aıbdülhüda diğer hukumct azası d 

14 
(AA.) _Haber alın-: kaşların altından başlayıp yanlar- reketler devam etmekte, sevkul - devrinin o yüksek cğemenliğinden lkt o1aca.ktır. N. N. ..••••••••••• ıle de gğrüşmü~tür. ~n r~'.e bir Norve harp r>emi- da kulaklar ve altta çeneyle mah· ceyş bakımından, mühim ve bü - artan son kırıntıları yağmaya ha· 11••••••••••••••llliiıliıilıiiiliiiİmİİİİİİİİİİliiİİİİİİİİİ~ 

leu~?"Rzü14. L(AERAİN) i:NFUo.ff-Li l~gf~g~ denizb.mNakaçmlarkileb mtua- :~:e~~.ntı::~~~~ri!::;~~:::~~ ~~~ hareketler görülmemekte - ~~;~~n~~~l~;a::a~~~~:ür r~iy~l~ 1 Bu Ak~am s Ü M ER Sinemasın 
uus, . . - · t~b k olarak ve· ır orveç omu - . . d a· M r·h s .. N b k l r le A t1 r k 1 rt B Y "' . d d .. N rıcın c ır. aama ı , anayıı E Aralarında irti at a mamasına ~a ası rnavu a ı ış u an aş z Bü7iilc y iri ta .~~Yrut'dan bildirildiğine gön~ nın~~ idar_esı altın a . un orveç 

1 
fise eııbabına göre, çehre, saçların rağmen \ ugoslav kuvvetlPri bil - kımcılar, Rus parasile Selaniğe 1 o t ta ralmdan ,-ardlla mUnteıııq, bir film: 

~bnandaki Dü~zü ccmaat_i y~nı 1 sahllıne bır akın yapm.ştır. ı b!tt ği yerden bac::l~~arak gerd_amı has tankların işleyemedi.,. d ~ ;nmeğe cabalıvan Sırplar yarı Al I z p p E K ı z L A ~i h~an kabinesınde k;_n_fülerme 1 kadar devam ed_ebılır. Fakat 'bızcc hk :~azide çarpışmaktadır!~:. ~ : ;.an, üçİe bi; Fransız, y

0

üzde yü; 
r çıbır nezaret yerilmedtgt ı~t~ hay y U f$ 0S1 3 V 

1 

tarifi budur ve ız çehre harıcınde- mali Arnavutlukta Yugoslav ta - Rus desteği ile Rodopları aşmak c: Ve infial izhnr ctmcktedırler. ~ • dir. .. . . arruzu inkişaf etmiş ve Yugoslav isteyen Bulgarlar vardı ve Elen 
~t ner~l Dentz'i ziyaret eden h~y- cepheSIDde ! Bundan sonra rnud~e~umu~: kuvvetleri Arnavutluğun İtalyan. megalo ideası Milona gecidi ıle 

Ernır Muhibbiye Arslan, Hile- . j ınütaleasını serd ve bu ızın sabı lar için en mühim ihraç limanı o- Dömeke tepelerinden \"e Tesalya 
fet Canbulat'dan mürekkep bu- (Baş tarafı 1 incı sayfada) ve mühim bir iz olmad ğ•m söyli- lan Draca girmişlerdir. İtalyanla· ovalarından c:Büyük gün• Ü bekli· 
b:ırnaktadır. Bu zevat muhali! Niş'in şimal mıntakasınd:ı Y~ıgoslav ı vr-rp1- pc:ki ;ddi:-sını 1ckr::ır -etmLc:. nn elinde yalnız mü'emadi tay - yordu. Ve bu büyük gün geldi. 

llrzu partilerinin reisleridir. ku\·vetleri Belgrad duşmuş ~Idugu tr!1e~: tir. Maznunlar da tbu mütaleaya yare bombardımanlarile harap ol- Kosova ovasında kılınan na,,..a7.1 
demııknbil t:ı:ırruzlarına ~.e"a; e sıı _ iştirak etmislerdir. nuş ve ancak çok güçlükle çıkar- bir Cuma namazı sananlara tarih, 

13 • tcdirler. Bazı haberlere gore . ugo nv . o ~~lyonluk Türk ve Yunan tar Kar:ıguye,71ç kas:::basrnı ıstırdt et- .. • -.- • • 'T!a ve bindirme harekatına müsa· o namazın bir cenaze namazı ol -
liitiinü in 'it yolunda mişlcrdir. Bn mevk! diin sab<'h:ı kad~r Dovızle rnal getırmek ıçın id bir hale gelmiş bulunan Avlon· iu~unu gösterdi. O gün, bir muh· 
Lo gı ere Yugoslavların elinde bulunuy_ordu. Duş. Basvekaletten müsaade va limanı kalmı'l:tır. Bu itibarla eşem kudret şeklinde kendicüne 

St llodra 14 (A.A.) - Evening man tnr:ıfmdan tekrar alın~ıgı hak~ın-ı ~ alınacak Dracm aiınması İtalyanları "Ok akdim etıneğe yeltenilen İmpara-
aııda <i - 1 . bi . haber gelmemtş olduguna ~ lföte, 

1 
r _gazetesi?in .. yazd_ıgın~ d~r:1~1:i1 Yugoslavl.mn elinde bulun- Belediye ve ıb~!t~n resmi da~re müşkül vaziyete sokmuştur. •orluğun ne les olduğunu anlamış 

'l'Uı-k 3 nıılyon Ingılız lıralık ~ ·una hükmedılebilir. . . !erin hariçten dövızle mal getıı-f Şimali Yunanistanda ise Yu - '!an tarih, verdiği kararı çok geç-
isuı~ ve Yunan tütünü Balkanları · utrya, l4 (A.A.) - Bulgar aıansı bıl- mek için mutlaka Başvekfılettc. an - İngiliz cephesi henüz Alman 'eden tatbik etmişti. 
rııa;Ya ~elenlerin elinden kurta- diriyor: .. umaruıanıııı~ ır.üsa~de almaları icap ettiği di." · nrla geniş mikyasta temasa gel - Bu karar, milletlere milli in-
İizer ak Ingiltereye gönderilmek Bulga~ hava ırıudaf.aa k !"ehrimizdc-ki alakadarlara bildiri C'diği anlasılıvor. Bu cenhetle sim · aflar devresini açmak karan 
trıua e Yolda bulunmaktadır. Bu nın teblığı: 1 ..... ilizi ve Sırp tayyarele- . ~istir. Klering mukabili getirtitr Hki çarpışmalar asıl müdafaa hat -lı. Ve doğruluğu nasıl inkar edi· 
ı, 7.?aın ı · · ·1 il a Dun gece .... ~ !l 1 · · · · 1 T' ·ı · · ·· ··1 ·· İ «ibd a ış verıs Ingı tere e - . Sofyadaki gayri askeri hede ere ye- t:Pk rrıallar ıçın ıse ya n:z ıcrr .nın ı erısıne suru muş zayıf n - "'bilirdi ki bizzat sen, en kudretli 

" ar • rı · ku Jlılan k ınernlcketler arasında ya- :ıiden hücum ctmişlerdı~ . . ~~~ za- VE>kaletinden müsaade alınacak "'iz ve Yunan vvetlcrile ya - ~ında tamamile yere serdiğini 
~ltt· redi anlaşmaları ile ödene - yit azdır. Hasarların tamırı ıçın ıuzum- tır ~ılmaktadır. * sandığın bir milletin Miloş Kap -

lr. ıu bütün tedbirleri almmJŞhr. · ------------

~ 
1 

Bek~aşi babaları ellerin~e. teber [ n~:eri, ~~lan, sair hıristiyanları taşi1eri .. tarnamile ciddi, dürüst, a-
Bu.yük tarihi roman: 71 •• l sokak1ara uğramıştı. Ahalıy; lah- ı bunvesı ır;ıne alan•k halleylemiş· kitlelerine sadık, bay"Siyet ve na -ult Az. N 1 Oldürüldü? r!k ediyorlardı. Mesele mühimcF. ti. Yeniçeri oca.?ının ilk evvel bin muslarına maliktirler... Öyle, an iZ ası . • j I .o vakte k;ıdar şcrht ~.amı.~~ ~- : , ru~ctan ~şekkut e-d~~1 . ~·e sonra - mu~ ~ö~dü, se~in bacı, benim ba-

------------Yazan :M. Samı Karayel__.. Ierıa \'t rlc :ılarak ış gormu~•l'! Jı. 1 la.ı_ ı d, v~ıı tle·n·-· ~ırıstı)?nlar, bu, !cı, gıbı adetlerı ve, taassupları 
ı:. 

1

_. h ır· 
1
·
2 

1 Fakat bu sefer davl başkal.:ı~ıiaŞ- ı Turk Bektaşılıgının camıast altm· voktur ... Devlete muti ve kiı"seve 
"-".-ı · · lana cev er ver · • - "· J tet \ ~ a Yağmaya koyuldu. Sada-! Sırçası ıayı 0 d . . t ede· tı SünnilC'rJC, karşı karşıya gel • da kaynasmıslardı. Fakat, çok alet olmağa müstaid ve müsaid 

ı..;a.,· • · ı· · · d zerre ka ar emaye ı · t - l k S · -· · ftıüh ınesınden altı ·bin keselık çımız en , . misl('rdı. mun a ... nm o ara . .. onraları, kı, degıllerdır. Rumeli Babalar Bek -
•rn b: . k ıanları keser bıcerız... . 1 b. ı ·· R. ı· · t ı· d · ·•· · fctıtl .r para aldılar .. Necıp e· ce o ' • . ir kat Bekta~ı uabn arı, ın erce mu - ı.:mc'.ı ,ıs ı asın nn sonra, ve, Kı- taşılıgı, ac~b akidelere ve bid'at-

ltQ:: , konağından dahi sekiz yüz Bu, bağırmalar or:aıığ: 0 ridlerini sıl5hlandtrıp Atmeyda - nmın bı~d n ayrılıp Devlctı Ali -1 lere sahiptirler... Bunlar, munı 
\>e ~·s k kadar para ve mücevherat daha deh§et veriyorcıu . .Fakat, ;~- nına gelmişlerdi. Mütemadıyen ye ml ıt.:ıta uğramasilc bılhassa, 'söndü, senin bacı, benim bacı gibi 
()ı-ta(~a kaldırdılar. Ondan sonra niçerılcr. ulema)'8 ~arşı koym • • tahriki"ıtta bulunuyorlarrlı. Kavnarca ve. Karlı içada:ı sonra) ; hareketlere sahip olmakla beraber 

}.\ l~.a ~'ayrldılar. lıa dava)'l kaybetmış oldular ... O 
1 

şuracıkta okuyucularıma b:kta· DcdP ı_ P ~ı,·e Bo~nak:c1.r \ c. Arn~- acayib bir taassuba da maliktir • 
~ 1 .kılcı Mustafanın tellallan ı üne kadar davalat:ını ulema~ şihk hakkında muhtasar malumat rnd Muc:ıu;nanlara, Kurdleı C' ıstı-, ler ... Sonra, Rumeli Bektaşileri 
~e bağırıyordu: l :eria~ namına süruklıycrek kaza \'ermek lüzumunu hıssetmış bu - ııad eder <lıdu. Bl~, ırklar \'(': bir müstaidi a~ettirlcr ... Si.yasi durum 

b· li'etva v h" 
1 

. l"riı lunuyorum takım oradan buıadaıı gelmı~ler ları bozuk.ur ... Ecnebılere daima 
ı_'?e katsı g 

1 
e 

1 
u~cet. ~azan arı, 1nı~ 0 "d' · b e sabık _şeyhislam i Bektasi lik an asıl Tlirk mezhe - ) enıçcrı ocağını doldurdular... alet olagelmişlerdir. 

""a"lll\lul'a e en erı, bılcumle .başı , Hk. 3

1 
r ~y ı'maını Şeyda efen- 1 b'.Jı·r Hacı Bcktm:i Veli an asıl Bunlar hep Bektaşı ıdilcr .. . Fakat, 

1 İşte. son veniçeri ocag·ı bu Ru-
()la rı (Bel·t · ~ ·ık ı Sıdkızac enın · ru ... • ı J ' ' d ı·:ık burad· ·" ~şıyan. ocagı 1 

1 
d" ~ d Birarc haberdar değıl- , Türktür, Horasanlıdır. Müslüman Türk Bektaşiliği ıle bunların Bek- melı Babalar Fektaşilerinden mü· 

ll. lJt a hala etmı~ oluyor· 1 ı ugra 1• " • Jırkeo ' . el ş· · kk t B '- ı d' · emay k d" " 1 dan çıkıp evıne ge j lığtn zuhurun 311 sonra, amanı ta~ılı<ii arasında dehşetli farklar re ep ır. u se·,ep e ır kı, Bek - ı 
"al-· a arşı koymu.::tu Her ı ıa ı ti dl ı T .. kl M" , ı.. t · v 1 k. lı-J·"'~ Ulerna ı t " . ~ zo.rbalardan bir güruha ras a . mezhebinde o an. ur e~, us - - hL:ı;;ıl olmuştu. Ti.irk ve, Anadolu aşıyan ocagının ıare atına Ana-

ıştı.) kah Y utar~k harck:t et- ı B nlar· lümanlığı Bektaşılık şekhnde vu-1 Bekla..;ileri 1 e. Rt ·~·elı B k• •ıeri dolu Çelebileri iltihak eder olma· 
av 

1 
ır ve kafı} ve evlaL ve 1 u · l h h · b' h ' k- <ı lerini . · . ~ 1 _ Bu da talimi cenge fetva ve- cudlandırıp _c a _a u: ır mez ep 1 awı grunl .. r halinde tecellı etti - mıilardır. Daima Türklük akide -

ıı!ar esır cderız. Kızoglan ortaya getırmışlerdı. Bu, Şark - . . . ru ını onar dull be ku- ren takımdandır... 
1 

w d' B .. t .. ·u ti . ler. Anadolu ve, Turk Bektaşileri· lerını ve devlete muti olmak va -
~ sat . • arını şer 1 . . k erinden bı - Mason ugu ı ı. u un mı e erı . . . . . . 

le
111 

nr,z. (Bekbşiyan ocağı u- Dıyerek. bır aç Y . d.. . sine toplıyabiliyordu Fakat ne Çelebı derler ... Rumelı Bek - zıyetlermı muhafaza edegelmış -

1 
.l ka • - lar Ş ·da efendı yere u - sıne . ' l . tnekıe j :sı bu yolda hareket et- ç~klar .. · .. e) .

1 
bır~kıp gider· Türk Bektaşiliği çok dürüst, ve, taşilerıne Babalar Bekta~ılerı der- lerdı. 

el\ =ısı , et- unce oldu zannı e idesi kuvvetli idi. Bütün erme- ler ... Türk Anadolu Çelebı Bek - (Daha vur) 

Frıııuu&ca llklil 
Nev-york Yüksek SosyeCesfnln Skaııda.lhn filmi. 

A'ILA..4:; EKSPRESi v~ STELLA DALLAS tllimlrrinia 
unaıuımaa kaJırama.ıu 

BARBARA ST ANWYC 
ve HENRI FONDA tarafından oyn 

nılan bu müstesna filmde : 
Zabıtanın ... Kadı~ları nas~l _gözetlediğini .. , Genç kızların Aşklan 

ve eglcncelcrını... göreceksiniz. 
Bu Akşam için yerlerlntz:I evveltkn aJdıımız. 

TÜRKiYE CUMHURiYETi 

ZIRAA T BANKASI 
Kuruluş tarihi: 1888. - Sermayesi: 100,000,000 'lürk lirası. 

Şube ve ajans adedi: 265 
Zirai ft ticari her nevi banka muameleleri 

Para biriktirenlere 28,800 lira ikramiye veriyor. 

Ziraat Bankasında Jrumbaraıı ve ınt>arsız tasarruf hesa 
ların<lı en az 50 lirası bulunanlara senede 4 defa çekilec 

kur'a ile aşağıdaki plana göre ikramiye dağıtılacaktır. 

.. A. ı.ooo liralık 4,006 L. , , lH Adet 50 liralık 5,0M 
4 • 500 • 2.008 • 
" • 258 • l,OtO • 12G • 40 • -i,800 

40 • . 100 • 4,000 • 160 • 20 • 3,200 

DIKKA T: Hesaplarındaki paralar bir sene içinde 50 li 
dan aşağı düşmiyenlere ikramiye çıktığı takdirde ey. 20 faz 
sile verilecektir. 

Kur'alar senede 4 defa 11 mar~ 11Haziran 
Eyliil ve 11 Birincikinun tarihlerinde çekilecek 



T obruk İngiliz. 
lerin elinde 
(Baı tarafı 1 inci sayfada) 

te ~vamda. Bunlar arasında bir 
!ırka kumandanı ile bir de Liva kuman
dam mevcuttur. 
'1iGİLIZ TAYYARELERİNİN TEBLİGJ 

Kahire B (A.A.) - Orta şarktaki 
b:ıgiliz hava kuvvetleri umumi kararaa
hmın tebliği: 

Siren.aik'de: Bombardıman ve avcı 
tayyarelerimiz ayni zamanda muhtelif 
bölg<lerdekl düşman tahaıişşilUerinl da 
jıtoıak için kullanılmışlardır. Sus ve 
Sollum arasındaki yol üzerinde düş1na
oın motörlü nakljye kaiilerine bomba 
ve mitralyözlerle muvallakyeUe tetev
vtiç eden hücumlar 1apılmıştır. 
Trablusıarbta: İngiliz bombardıman 

tayyarclerl dün gece Trtıblusgarb liına
nını bombardıman etmi~leroır. Gümrük 
binasına. elektrik santralına ve ticaret 
vapurlarına bom.balar dU~mOştUr. Bü-
7ük: bir vpunm alevler içinde yandığı 
görülmti,tilr. 

DoguAirikasında: Cenub Afrikası 
tayyareleri Habeş1standaki Kombolça 
kava meydanına muvafiakiyetle netice
lenen bir akın daha yapmışlardır, D* 
manın iki bombardıman tayyaresi kö
mUr haline konulmuş ve bir miktar av
a ve bombardınıan tayyaresi hasara uj 
rauJmıştır. 

Bulgaristanda 
(Bat tarafı 1 inci uyfada) 

&ıllnden ıoçerek büyük tezahüratla 
kralı s.aatlarca alkışlamıştır. Sofya Bul 
ıar, Alman ve İıaJ:ran ba7raklan ile 
donanmı~tır. 

Bula:aristanın muhtelit mahallerinde 
de buna benzer tez.ahürat yapılmışb.r. 
YUNANİSTAN VE MAKEDONYALI 

MIJLTECİLER 
Atina, H (A.A.) - Atina ajamı bil

diriyor: 
Yunan efkAn umuml7esl, Sof)'adan 

cekileo ve kendilerin~ Makedonyalı a• 
dıru veren Bulgar komitesinin c:Make
donyanın Yunan boyunduruğundan kur 
tuluşunu> sel.a.mlayan telgrafını sadece 
kayd He iktifa etmiştir. Şirtıdılik bu hu
susta her ha.nal bir mütalea serdedil
mektedir. Fakat vaktile billün Make
donyaı ateşe boğan mahut komitecih• 
rin yeniden ortaya çıkdıklan tebarüı 
ettirilmektedir. Bunlar şimdı ayni l\.1a
k~onyada tahripkar eserlerine velevıti 
daha küçUk mıkyasta olsun, devam ede
bılrnek için Almanların mü!aadesin.I 
beklemektedirler. 

INGILTERE 
(Ba~ tarafı 1 inci sayfada) 

Londra, 14 (A.A.) - Mü•takil 
Fransız ajansının ,l\tinada ,bulunan 
muhabirine göre Akropolis gazete
li General de Gaulle'la General 
Catrouıc'nun Yunanlılarla birlikte 
miX:adeleye iştirak etmek üzere 
Yunanıstana gitmek ümidinde ol
duklannna dair çektikleri 'bir tel
grafı neşretmiştir. 

Niki ismındeki Yunan haftalık 
mecmuasımn İskenderiye muha
biri ile görüştüğü esnada Alınan· 
yanın Yunanistana harp ilan et
mesinden bahseden General de 
Gaulle demiştir ki: 

İtalya harp istemediğini iddia 
etmiştir. Fakat hakikatte İtP ı.,. 
yalnız bir şey istemiştir. O da Al
manların Balkanlarda müdahal et
mesidir. Bu suretle İtalya bulun
duğu ümitsiz vaziyetin ıslah edile
ceğini zannetmiştir. Bütün dünya
nın kurtulması için aç,lan müca
delede hür Fransızlar Yunanista
n ·n yanı ·başında harbetmek iste
mektedirler. Yunanistanın bugül' 
bize gösterdiği misalin tarihte 
be!>•Pri yoktur. 

Macar ordusu 
(Bas tarafı l inri savfaıla) 

fO('lrerek motörlO kılalanm12 gelinclye 
kadar muhafaza «!tmişlerdir .. 

Ricat etmekte olan düşman devamlı 
Uerl harcketimjze mar.f olmak için Tu
na ile Fisza arasındaki köprüleri ber
b:ı\'a etmektedir. 

Simdi)'e kadar zayiatmız çok deiJ!dlr. 

Romanyada iaşe va· 
ziyeti müşkülleşti 

Bükreş 14 (A.A.) - Tass ajansı 
bildiriyor: 

Romanyada, bilhassa Bükreşte 
I~ vaziyeti mütemadiyen fena -
)aşmaktadır. Et, un, süt ve slitten 
çıkan maddelerle diğer bazı mad
delerin kıtlığı çekilmektedır. Zey
tin yağı, bulgur, sabun, petrol pı
yasadan tamamen çekilmıştir. Ma
ğaza ve haller önünde hır çok !um 
seler sıra beklemektedir. 

Timpul gaze:esi, bazı iaşe mad • 
deleri için vesika usulünün ihdası 
hakkında iaşe müsteşarlığının bir 
kararnamesini neşretmıştır. 

---.)·---
Müteahhit Taksim - Harbiye 

yolunu yarıda bıraktı 
Takstın - Harbı~·e asfalt yolunu 

inşa eden mütcahhıt zam lstiyere:. 
yolu yarıda bırakmıştu-. 
Beledıye Reisliği yolun tamam

lanmasını temın ıçin dun müteah
h :di aratm.şsa da bulunamamış ve 
Ankarada .olduğu öğrenılmiştir 
Mumaıleyhe teblıgat yapılarak 

mu'a' o lesine riayet etmesi talep 
olunacak~ 

Sovyet japon 
paktı 

Çö~~!~~~r. ~~!~~ı~~.İ 1 Y ~~~ .. ~~~n~~.~!ı 1 ~4' 
!;. Diin:yanın t'n nıuazzaın. iki hah- ' iÜlııı tı:nı;L kııanın ner .!..cJ"ai'ına :yayııuı 1 

ıı 1IırvatiEı1.1n tarihinin en pnrlok v~
(Baş taraft 1 inci Sn)'fad t) ~.ılarınd~n bir,':Jı, 16'ı:ı\.·ı ;ısu·c.J;.ı Jo"r3n•-.z 

nazırının vagonuna girmişlerdir. büyiık. hıkiti.ıhın<tan c()k zam::ııı evvPI, 
AJ.'IERİKA MAHFİLLERİNE Hıı"·ot kCyliı;crıııin lıt:;ıer hukukunu 

GÖRE nıi.ıdafaa ıçin ihtıJ.:lle kalkmaları Vt> 3 . 

sırlarca sonra dünyaya demok ra~iyı ve· 
Vaşington 14 (A.A.) - Ofi: Sov- ren bu prensibler ıçin mücadele etmc

·i devletine miiskiiliit eıkarnıak 
'in So\yet koıns;1sundan .. enıin ol· 
nak ıztırarıııda .idi. Halbuki Sov'. 
vet Rusya ile yıllardaııberi halle· 
lilemiyen hodul, balıkçı ve Çin 
lavası vardı, 

yetler Birliği ile Japonya arasında !eri teşkıl eyl<r 
bitartJiıK paktının imzası haberi Yugo~lavl•u·, bugi..in bu prensjbJer ı Kreınlin s.ara.}ında evvelki güıı 
resmi mahfillerde hiç hayret u - çin mücadele ediyorsunuz. İrıgıliz İmp; mzn edilen muahede nna hatların-

ratorluğu ~izinle beraber mücadele edi- .ı J ·ı S R b. 
YaıJ<brmamıştır. Fakat bu mahfil- •a aponya ı e ovyet usyayı ır. 

yor. ' 7e arkamızda ,eütikç~ <].ıha fazla· ,,. · h 
!er şun. dı·ıı·k her tu··rıu·· tefsirden iç- ı ıı-ıne mu temel muhamn lıir \'a aşan geniş kayn<Jkl:ln ile Amerika 
tinap ediyorlar. Birleşik Devletleri bi,yük demokrasis ıiyete girmemeyi temin eylemek· 

Parlamento mahfillerine gelin • vardır. Mücadele ne k,dor agır olur" tedir. iki taraf da yekdi/::erinin ara-
ce, intibalar muhteliftir. 11eb'u .. olsun, zaferimiz müemmendir ıi bütünlüğüne dokunmamayı ınü· 
san meclisi hariciye encümeni re _ teahhit olduğu gibi bunlardan bi-
isi Bloom, paktın hiç bir şey ifade Yunan cephesi rine bir devlet veya devletler gru-
etmediğini ve hiç bir kıymeti ol - (Baş tarafı 1 ;nci sayfada) pu tarafından tecavüz edildiği tak 

~~~\DARA 
\ \ ,84.YAT Y4.RIŞINıN 
~~ DİREKSİYONUDUR .... 

r T. iŞ BANKASI °' 
Küçük tasarruf 1 

hesapları 

1941 İkramiye planı 
KEŞİDELER : 4 Şubat, 2 M~. 

= 

Devlet 

• 

İDARtSİllİ eimı is BAHICASINP~ 
IKRAMİY~Lİ HESAP ~Ç"' _, 

Demiryollan İşletme Umunı 
Müdürlüğü ilanları mıyan bir kağıd parçasından tirilmiş seçme askerlerden mürek- dirde öbürü ihtilafın devamı müd

ibaret bulunduğunu, çünkü iıkid - keptir, Mezklır fırka Holandadaki delince bitaraflığını muhafaza ede
lerden hiç birinin taahhüdüdleri - harekat esnasında mühim bir rol ceğine de söz vermektedir. Bu sn· 
ni tutmağa alışkın olmadıklarını oynamıştır. Holanda harekatı sı - retle Japon eli Uzak Şarkta ser-

- •tır. ralarında bu fırka Adolf Hitler best kalınış bulunmaktadır. Bir 
NEVYORK TİMES'E GÖRE Leibesstandart ismile tanınmıstL sürpriz, arkadan hücuma uğramak 

Nevyork 14 (A.A.) _ Nevyork Ge~n ay bu kıt'alar Bükreste bu- ihtimali kalmamıştır. Sovyet Rııs-

1 Agu~tos, 3 İkincite~rin l 
tarihlerinde yapılır. 

1941 ikramiyeleri l I 

Mühammen bedeli (4899) lira (50) kuruş oıon 25 metre muraoba• ~ 
Jastllı: levlı.a, ıooo metre oksijen borusu ve ıs adet Lokomotif kaı.anıannı ~ı 
mağa mahsus lastik hortum. (24/4/941) Peı~e.,,uc gunü saat (il) on ~11 
Haydarpaşıoda Gar binası dahılindekl komısyon tarafından açık eksilim• u 
satın alınacaktır. J? 

Times gazetesi şimdi Japonların lunuyordu. Fakat bunlar Sehutzs- ya da herhangi bir ihtimal karşı· 
cenubi Asyada serbest kaldıkları- tafel fırkası tarzında ilk defa ola- sında Avrupadaki boğuşmıya gire. 
nı tahmin etmekte, fakat Sovyet- rak Balkan harekatında tanzim cek olur~a şark hudutlarından e
ler Birliğinin bu pakttan an _ edilmiş bulunmaktadırlar. Mezkiır min bulunacaktır. Mist~r Ruzvelt 
cak Almanya tarafından bir bü _ kuvvetler tamamile motörlü olup hergün biraz daha harp mabreki· 
cuma maruz kaldığı takdirde ıs- bu bakımdan diğer bütün motörlü ne doğru yaklaşırken Moskovada 
tifade edeceğini yazmaktadır. ı Alman kıt'alarına benzemekte - imzalanan bu vesika Vaşingtonun 

Nevyork Herald Tribune Ja • <lirler. ehemmiyetle nazarını çekecektir. 

1 adet 20-00 Liralık = 2000~ IJra 
3 " 1000 tlt = 3000- • 
2 " 750 " = 1500- " 
4 • 
8 • 

: 35 " 
lJO • 
300 H 

50-0 
250 
100 
so 
20 

" • 
• 

= 2000.- • = 2000.- • 
= 3500- " 
= 4000- " = 60-00.- " 

ponyanın bu pakttan fayd; te - İNGİLİZ TEBL1Ct Artık siyasi mevkiler alınmıştır. 
min edeceğini şüpheli görmekte Londra 14 (A.A.) - Harbiye · kağıtlar dağıtılmıştır. Üçüzlü Pakt 

. -·--- --
lngiliz tayyareleri ve Sovyet - Japon paktının Sov _ nezaretinin tebliği: Bolşeviklerin hayırhah bitaraflığı· 

yetler Birliğini Hitlere karşı tak Yunanistanda: 12/13 Nisan ge • na güvenerek siya,] ve hatta aske- l8aş tarafı 1 inci sayfada) 
viye ettiğini bildirmektedir. cesi kuvvetlerimiz yeni mevzile - ri kombinezonlarını tertip edebi· Bombardıman taY)'arelerlm!z Bord. 

RÖYTERE GÖRE rine çekilmişlerdir. Setir lut'alan- lir. Mister Ruzvelt diktatörlerin yakınalrındaki Mcrıgnac hava meyd:. 
d.. ğ · nına dün gece de hücum etmjşlerdıı 

Londra H (A.A.) - Röyterin m~z uşınan~ a ır zayıat verdir - hiçbir tehdidinden çekinmediğini Binalara isabetler vaki olmuş ve hang&ı 
diplomatik muhabiri yazıyor: mışlerdır. Duşman bu çekılme es- tekrar etmşti. Bu kılıç şimdi açıkça !arın y,ndığı gtırulmilştilr. Bordo'dak 
,Sovyet - Japon dostluk ve bita _ nasında doğu bölgemiz üzerine de- da Beyaz Saray misafiri Kızılde- doklar da bombalanmıştır. Bu gece ha 
raflık muahedesi, oldukça yeni bir vamlı tazyikini muhafaza eyle - nizi harp sahası harici saymış ve ı rekeUerinden bütün t.ayyarelerimiz üs
şekilde bır diplomatik vesikadır ve miştır. Hatlanmızın sağında ol - bitaı-af Mısıra kadar harp levazımı ıerıne döıımuşlerdır. 
Matsuokanın Moskovaya yaptığı dukca büvük. biı,: fa~liyet kayde - göndernıiye bnşlıyacnğını ifade ey. 
iki ziyaret için pekaz kür temin dılmışse de cıddi hıçbır karşılaş- llemi~ir. Almanların Yug0 ,Javya- Yeni Ne,rlyıııt 
etmişe benzemektedir. 1 ma vukubulmamıştır. Bölgemizin da sür'atle ilerliyerek Matsuoka • • 

Binnetice, naza'riye itibarile, e- mer'<ez kısm.~nda israr~a vukubu- 1 henüz Sovyet Rusyayı terketme- .. Bu harbın kıtabı 
ğer Sovyetler Birliği Japonyanın 1 lan Al1'?a? ~ucumlan şıddetli t~p- den kendisine kuvvet verici bir 

1 
Mumtaz Fa.ık Fenık t3.r3.fınd'.'1' 

Mihver arkadaşları tarafından hu·· 1 çu ateşımız uzerıne tamamen akım durum hazırl•mayı .h 1 t · I yazılan bu muhım eser bu tun mıl· , . .. .. .... ı ma e n1e 1 . . . . . 
cuma uğrarsa, Japonya elleri bağ- ka.mıştır. ~lava fevkalade soguk- miştir. Nitekim Berline geldiği gün etımızın okuması ıcap eden bır 
lı kalmaktadır. Buna mukabil, e - tur, kar yagmakıadtr. için de kudiimiye olarak Bel;:rat kıtaptı~. . .. 
ğer Japonya herhangi birisi ta _ CİDD1 ÇARPIŞMA BAŞLAMADI kabinesinin Üçüzlü p kt .11 .h k _ Turkıye - İngıltere 1ttıfakı ve 
rafından hücuma uğrarsa, Sovyet- ına · · - e~ e .en a- nı hazırlamıştı. Asi • ri faalivetler uyu rı anya mparator u u At· 14 (AA) C h d 1 a a ı ı a 1 B .... k B ·ı İ 1 ğ 1 
!er Birliğinin bitaraflığı temin e- 1 lınan en son habedere .~ore·ımpa- siya'l'i netice ve emellerle sıkı bir I hakkmda çok_ esaslı. bılgıler ver_en 
dilmiş bulunmaktadır. ] ratorluk k~vvı;tle;ıle duşman ara- surette ilgilidir, Vaşington, Lon-, bu

1 
kttap bugunk~ had:selerı en tyı 

Şurası da şayanı kayıddır ki mü sında hen uz cıd~ı çarpı7"'alar ~1- dra, Berlin ve Romanın bu ~(Pni an atan bır. eserdır. 125 kuruştur. 
zakereler hak.kında neşredilen ha- ı mamı~tır .. Ha.rekat devrıye faali - siyasi hadise karşısındaki tavırlan ~atış yerı: Ahmed Halıd Kitap 
berlerde Çunl{ing'e yapılan Rus yetlcrıne .~n.hı~ar etmekte devam 1 ve tefsirleri henüz malfım değil- Evı. • • • 
yardımı meselesinin ismi geçme - edıyor. Gorunuşe. na~aran ~-iman- dir. Fakat anlaşma şüphe,iz An· Askerhk ı.şlerı 
mektedir lar kar~ılanndakılerın mudafaa 1 S k 1 k tl • d b. . . . g o a son mem e e erın e ır İ . 

PRAVDAN1N MAKALESİ hatlarının kuvvetını yokluyorlar. nevi hosntı!ımzluk ve Cermen htıyat efrat ve 337 
Moskova U (A.A.) - Tass ajan ALMANYA MÜŞKÜLATI nıenıleketl•rinde de bir dereeeye r · kJ l 

s1 bildiriyor: KABUL! EDİYOR ktdar in•irah uyandıraraktır. l\faa- l erın yo ama arı 
Pravda gazetesi Sovyetler Bir - Londra (A.A.) - Afi: Öğrenil- mafih .Japonya ve Sovvet Rusya Bakırköy Askerlik Şubesinden: 

!iği ile Japonya arasında Mosko - diğine göre, Berlın Balkanlardald bu hareketlerile Amerikal'& harp 337 Dogumıuıarla ılt.tiyat eratdan yok 1 
vada imzalanan bitaraflık paktına müşkülatı yenilmiş addetmemek - 'ı işini •ok faal bir surette yu··rutme-ı lamaya gelmiyenJerin yoltla?'alnrına 

h 
· ·- b d" · · · · " HazU"an ortasında. devam edilecektır. 

ta sıs ettıgi a•makalesinde şöy- te ır. Florına ıle Yenıcenın alın - mek için bir nevi manevi tazyik y ki gün! · h !lanın 1 le demektedir: d • B 1. d t .d dil . . o ama erı n sa ı ve cuma 

Bütün bu geçen seneler zarfın
da Rusya ile Japonya ve bilihare 
Sovyetler Birliği ile ayni memle
ket arasındaki münasebetler dai -
ma az çok gergin kalmış ve bazan 
ciddi askeri çarpışmalar safhasın
dan bile gecmiştir . 

ıgı er ın e . eyı e. memıştır. j yapmak istemiş ola hl lirler. Japon- , günleri öğleden evveldir. Her doğum 
Saraybosnadakı asken hedefi-er , ya s'laha sarılmak gihl •on adımı yoklama zamanı aşağıda gösterilmiştir. 
bombardıman edilmiş•ir. Kuvvet afm•~•n evv•I daha diisünmek ve A!Akadar!arın yevmü mayanede h:Uvıyet 
bhşid edilmiş yerlerde büyük d .... d.. k . t kt d. V • cüzdanı ikametgah seendı !le bırlikte 

.. .. .. .. uşun urme ıs eme e ır. aşıng §ubeye müracaatlan ilo\n olunur. 
yangınlar çıktığı gorulm~tur. tondaki yeni sefiri (Namora) ga· 312 15/Nisan/941 Salı 

YUNAN TEBLİÔİ yet şöhretli ve mahir bir amiral- 313 18 Cuma 
Atı. 14 (A.A) y d. k .d i , .f d 314 22 Salı na . - unan or - ır; son va ayı en azam ıstı n e 315 25 Cuma 

dularının dün akşamki tebliği: temin ed.-rek Mister Ruzvelt ve 316 29 Salı 
Dün ne•redilen bitaraflık paktı 

ile müzey"el beyanname büyük si 
yasi ehemmiyeti haiz vesikalar -
dır. Bunlar Sovyet - Japon müna
sebetlerinin ıslahına doıiru atılmış 
mühim bir adım teşkil etmekte -

Mahdud ve mahalli harekat w Amerika efkarı üzer'nıle te,ir icra 317 2/Mayıs/941 Cuma 
kua gelmiştir. etm~k istiyecektir. Büliin diinyaya 318 6 Salı 

ALMANLARIN KUVVETİ ve kıt'alara şamil bir harbin yeni ~~~ 1: Cus~~ 
Atina 14 (A.A.) _ Dün akşam tohumları yalnız atılmış değil 321 16 Cuma 

matbuat n"zaret!nin beyanaiında - çünkii zaten hu Üçiizlii Pakt ile 322 20 Salı 
ezcümle şöyle denilmektedir: olmuştu · fakat filiz vermiye bile 323 23 Cuma 

b 1 
324 27 Salı 

Bitaraflık muahedesi Japonya 1_ Makedonya cephesinden. dö~en nşlumıştır. Be~erivet yeniden es- 325 30 Cuma 
le Sovyetler BırW' i arasında dost Yunan yaralılarının bildırdıgıne kisi ile kabili mul'ayese olmıyaeak ı 326 3/HaZ!ran/941 Salı 
luk münasebetleri idamesini is _ 1 göre, Almanlar bir •şoförl-~r cüzü- yeni hir u~ıırumun ta kenarına ka- 327 8 Cuma 
tihdaf etmekte ve iki ak'd taraf tamına• benzemektedır ve kuv - dar sUrüklenmiştir. Acaba yuvar· 328 10 Salı 
\•ekdiğerinin arazi bütünlüğünün vetleri yalnız makinelerine dayan- 1 la"mamıya muvaffak olacak mı- ~~~ !~ Cuı:'~ 
masuniyetine riayet eylemeğı kar maktadır. Bu yaralılar, Yunan kuv dır? Hüseyin Şükrü BABAN J31/332 20 Cuma 
ılıklı olarak taahhüd etmektedır. vetlerinin, Alman müt~cavizlere 
Bu bi:araflık muahedesin'n ikin karşı. İlalyan mütecavizlere gös -

d emperyalist harbinin devam et- terilen ayni cesareti ve ayni feda
'ği ve geni<liyerek yeni memle _ karlık hıslerini göstermekte oldu
·etleri ateşe vermek istidadını ğunu ilave etmektedirler. 
-ıösterdiği bir sırada akdedilmi< 
ılması cok mühimdir. Bövle bir Sovyet - Japon paktında dış M0>
'amanda Japonya ve Sovyetler ~alıstanla l\!ançuri tamamıyetine 
Birliği farasıooakı münasebetle - rıayet edıleceg1 hakkında karş,l•.:.
rın ıslahı ile normal bir hale ge - lı ol: rak yapılan beyanat r.?o•n~n 
ırilmesı sulh menfaatleri bakı - 'reddedılme~tedır. 
:nından büyük bır ehemmiyetı ha Beyannamede şoyle deniliyor: 
ız olduğu gibi komşuları ile ve 1 !'ll·Jı'ohtan·,,, dort vıla~et1-
lığer memleketlerle sulh münase- nın Çın Climhurıyetının arazısınc 
',etleri idame etmek istı,·en Sov- • da.iıil oldugu ve da ma böyle kal:ı 

·' tler Bırlıği shasetine de tama- cağı itiraz götürmez bır keyfıyct 
-nıle uyPundur. tir. Çin hükumet ve mılleti üçün 
Bıtaraflık ·· 0 ktı ile bevanname- cu dcvletkr arasında Çinın topra1: 

ieki memleketler arasında mual - ve ıdare 'bütünltii"iıne muhalıf ob 
··kta bulunan diğer meselelerın rak alınacak herhangt bir taahhu 

halline de yol açmaktadır. dü tall!yarr.azlar. 
Şimdi bu nevı münasebetlerin 1- Ç.n lıukiimetı, So,·yet - Japor 

ki memleket ve milletın refah ve I beyanat nın Çinı hıçbır surette ba 
~k~aflarında eok bü•·ük bir rol l"-m.ımakta olduğunu beyan arzı.. 
vnıvacai(ı anla•ılmı~ bulunuvor. 1 sundadır. 
Srvyetler Birlığı ve Japonya bu Hlikılmet erkanı arasında yap 

-aktı imzalamakla muav,·en ve lan bır toplantıdan sonra, Çin hi. 
·-a~'i taahhüdler altına gırmıs bu- kümeli M.o~ko\'aya bır telgraf çr 
~nuvor. Bu taahhtldlerını yerine kerek paktın bazı n-0ktaları ha:· 
;etirect>kleri tabııdır. kındı: sar:h ızahat istemiştır. 

ÇİNİN İTİRAZI Çin hükfunetının bu anlaşma r 
Çung-King, 14 (A.A.) - Reuter zerıne Çn hakkındakı Sovyet sıyr · 

ajansı bildiriyor: setinın ne olacağın; kat'! surett 
Çın H~riciye Nazırı Wang-Çung- b·lmek arzusunda bulunduğu blJ 

Hei, neşrettiği bir beyannamede, dirilmektedir, 

İstanbul Sıhhi Müesseseler 
eksiltme komisyonundan : 

arttırma ve 

Bakırköy akliye ve asabiye hastahanesi için 1Azım olan 2000 takım basta 
erkek elbisesi ile 500 adet kad1n entarisi kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 
Eksiltmesi 16/4/94 t Çarşamba günü saat 15 de Caja1oğlunda Slhhat ve icU
mat Muavenet Müdürlüğti binasında kurulu komisyonda yapılacaktır. 

Muhammen fiyat: Erkek elbisesi 490 kadın entarisi 330 kuru~tur. 
~ıı\'akkat teminat: 858 lira 75 kuruştur. 
istekliler şartname ve numunesini her gün komisyonda göreblUrler. 
JstekliJer 194l yılı Ticaret odası vesikasile 2490 sayılı kanunda yazılı 

vesikalar ve bu işe yeter muvakkat teminat makbuz veya banka mektubu ile 
bırlikte tekli!i havi zarflarını ihaleden bır saat evvel makbuz mukabili &o ... 
mil.yona vermelerl. (2577) 

Erenköy Kız Lisesi direktör
lüğünden: 
Fosseptik inşası açık eksiltme ilanı 

. 18/4/1941 tarihine tesadüf eden Cuma günü saat 15 de İstanbul - Beyoğlu 
Istıklal caddesinde Karbnan mngoızası kar~ısındaki lbe~er muha5-ebecUi~ bi· 
nasında cksiltıne komkyonu odası.ıd:ı ıhalesı yapılmak tiz.ere 1498 lira 82 ku
ruş keşıf PedeJli Ercnköy kız lıl)esinde yapılacak olan Fosseptik inşası açık ek
sıltmeye konulmuştur. 

~·fukavele eksiltme bayındırlık işleri eenel hususu ve fennt şartnameler 
proje keşıt hillAsası ile buna mUteferri diğer evrak resmi tatil ffut1erinder 
maada her gün sabah saat 9 dan aksam saat 17 ye kadr Göz tepedeki Erenkö) 
kı.z; lisesındL' gbnllebiUr. 

:t.fuvakk.ıt teminat 113 liradır. 
istt'klilerin en az bir teahhiltt.e 1000 liralık bu Jşe benzer ı, yaptıkların:'" 

dair ıdart'lerinden alnıış oldukları resml vesikalara istinaden İstanbul Viliyetl 
ne müracaatla eksiltme tarihinden cttıt.il günleri hariç• Uç ıün evvel alının 
ehJiyet ve 104 l yılma ait ticaret odası vesikaları ile 2490 sayılı kanunun tarı 
fotına uygun olan htikô.metçc tayin edilen bankalardan alınmış teminat mck 
ı ıbu ve yahut maliye vezne makbuzu ile muayyen &ün ve saatinde mezk:Uı 
ıoada toplanacak olan komisyona ııelmeleri illin olunur. (2825) 

Bu işe girmek l!teyenlerin (367) Ura ( 47) kuruşluk muvakkat te111 
ve kanunun tayin ettiği vesalkle birlikte eksiltme eünil saatine kadar 1<oıT1"ı" 
ıa mUracaatıarı JAzımdu. ) 

Bu işe alt şartnameler ltomls;rondan par.1812 olarak dalıtılmaktadır (2756 

ili 
Muhammen ~eli _(25~) Ura olan muhtelif kalınlıkta 2150 kilo. l<'ı# 

amyant, 200 kılo orülmuş kordamyant ve 100 kilo grafitli 7ağlı 4 kW ıııl 
maslra teahhAJdünü ifa edemeyen milteahhldi nam ve hesabına (22/4/l .,p 
Salı günü saat (11) on birde Ha7darpaşada Gar binası dahllindeki koııılSl 
tarafından açık eksiltme usulile satın alınacaktır. ~I 

Bu işe girmek isteyenlerin (193) lira (88) kuruşluk muvakkat te• ıııi" 
ve kanunun tayin ettiği vesaikle birlikte eksiltme &ünü saatine kadar k0 

yona müraca3tlan lAzırndır. 
Bu işe alt prtnameler koml<J>ondan para11% olarak dağıtılın~ 

İlanı Gayrimenkul Satış 
lstanbul Emniyet Sandığı DirektörlüğündeJI 

rrt!' VasiUk! Kozmidinin 26420 hesap No. sile Sandıgımmlan aldığı (900) 1~ 
karşı birinci derecede ipotek ~p vadesinde borcunu vermediğinden bald' 4 
yBpılan takip üzerine 3202 No. lu kanunun 46 cı madde "UP nıatufu 40 cı ~i# 
desine göre saulmaı:.ı icabe<lcn Beyoğlunda Katipmustafaçelcbi mahtıtlesı"'""'I 
e ki Eşrele!cndi ve Taksım Kuyu hal n Abdullah ve Koya soknğınd• esı' ı,ıt 
yeni 13 No. ıu kayden 38 metre 50 dt."Simetre terbiinde kı1gır evin tarnsırıJ ~ 
buçuk ay müddetle açık arttırmaya konmuştur. SatıŞ tapu sicil kayd~ 
ya.pılr.ıaktadır. Arttırma~~ ~irmek isteyen (37.5) lira pey akçtsi ve bO' 
~~ılll ba~larırr.ızd~n bırı~ın l~minat mektubu da kabul olunur. Birik~~ıi1' 
ıun vergilerle beled1ye resımlen ve vakıf icaresi ve taviz bedeli ve dc.l ti-' 
rusumu borçluya ailtir. Arttırma prtnamesi 12/4/941 tarihinden itibareD ııt· 
kik etmek isteyenlere Sandık Hukuk İ:lerl servtstnde açık' bulundurıııacıı•\fl1 
Tapu sicil kaydı ~e ~air lüzumlu mahlmatta şartnamede. takip do~ya~ındıı ~ 
dır. Arttırmaya gırmış, olanlar, bunlan tetkik ederek satılığa çık!lrıla~ 
menkul hakkında her şeyi ÖğrenmJtı ad ve te1Akki olunur. Birinci s ıO 

9/6/941 tarihine müsadıf Pazartesi Coğaloğlunda k~in Sandığımızda sa~:,.. 
dan 12 ye kadar yapılacaktır. h-luvakkat ihale yapılabilmesi için teklil edi ,.;ıa~ 
bedelin tercıhan alınması icabeden gayrimenkul mükeUefıyetile Sandık o&i' 
cağını tamamen geçmiş olması şarttır. Aksi takdirde son arttıranın ta~ sf 
baki kalmak eartile 24/6/41 tarihine müsadif Salı günü aynı mahalde ve ,.re~ 
nı saatte son arttırma!.!. yapılacaktır. Bu arttırmada gayri mmkul en ~'< ;
tıranın üstünde bırakılacaktır. Hakları tapu sicillerile sabit olmıyan al~)ta; 
lar ve irtifak hakkı sahıplerinin bu haklonnı ve hususile faiz ve masarıJe ;t' 
iddialarım ilAn tarihinden it.ibaren 7irmi ciln f.çinct.: evrpkı mOsbitelerıle il" 
raber dairemize bildirmeleri lılzımdır. Bıı suretle haklarını bildirınemlş ~ 
tarla haklan tapu sicillerile sabit olrruyanlar satış beedlinin paylaşmas ~ 
hariç kalırlar. Daha fazhı malilmat almak isteyenlerin 39/940 dosya !'/O. 
Sandığıııııa hukuk 4lerl ııervi&lne milraeaat etmeleri Jilzumu llAn olunut· 

DİKKAT ~ 
Emn!J>et Sandığı: Sandıklan alman gayri menkulü ipotek rösterm:;... 

:renlere muhamminlerimizln koymUJ olduğu luyme\in %40 nı tecavüz e tJ' 
üzere ihale bedelinin y~nsına kadar borç vermek ıuretile kolaylık göSı.erı1'" 
tedlr. (2947) ./ 
~~~~~~~~~~~~~~~~~-~ 

Üsküdar Sulh 1 inci Hukuk Hakiftl
liğinden: 941 • 4 

ol' 
Arusyak Ue ölil Knspar kasparyanın Şllyian ve mil~tereken mutasat~ 

dukları Üsküdarda Pazarbaşı mahaiJe•inde eski Babadağ} ve yenı J{ 'ti' 
sokağında es.ki 1 ve 3 ı<apı numaralarını taşıyan maa müı;temililt bir t>J.9 
nenin izalei ~uyu suretiyle satılmasına mahkemece karar verilmiştir. . ~ 

l - Mezkur gayri menkulü 1 kapı No. lu Cümle kapı•ından ıılr~Ji)~ 
zemini çini döşeli bir pntre ve bu antrede bir kuyu ve bir kapı ile &it~ tJI' 
zemini kırmızı çini dc>,eli bir mutbah veınutbahta bir helıi ve taşlık.dan ıı~ ~ 
samak merdivenle ı;ıkıldıkta bir oda ve buradan 13 ayak merdiven.ı_e ~ " 
çıkıldıkta bır sola Uzerinde karşılıklı iki oda ve bir bela ve bir yük! ı<f 
bu sofadan tekrar on beş ayak merdivenle tavan arası katına çıkılCıktB ~ 
&ılıklı iki oda {odanın birisinde yük, dolap ve sokağ3 nazır oda da d~ 
balkon vardır.) Mevcut olup işbu hanenin müştemilatından olan ve nıtJ 0",; 
dan da bahçeye bir kapusu bulunan ve 3 kapı No. sını ~ıyan it~s:ıJit'I (,O) 
bahçe kapısından &Uildikte, içinde bir meyva ağacı bulunan ve tahm':11e.P , 
metre murabbaında kadar bir bahçeyi ve buradan bir kapı ile girıleJ1 ~ 
mahalde zemin katda bir oda ve bir bel:\ ve üstünde bir sofa ,,.e bir ~ ~ 
mevcut bulunduğu ve hanede elektrik tesisatı mevcut olup gerek hane. """"'J 
tekse müStemil<i\ından olan diğer kısım fazlaca tamıre muhtaç olup e~lı 1 tif• tarafından maa müştemilat işbu haneye altıyüz Ura kıymet takdir edılffl ş;i!' 

2 - Satış bedeli peşindir. Müza:re leye iştirak etmek isleyenler ~~~
muhamminenin %7,5 nisbetinde pey akçesi vermeler! lhımdır. Rusurnu .... 100' 

liye ve yirmj senelik evkaf taviz bedeli ve ihale pulu müşteriye ve satış ~_, 
ne kadar müterakim bina ver&isi ve nısumu belediye ve evkaf icare51 
sahiplerine aittir. f f'. 

3 - Satış 5/5/941 tarihine milsadif Puarlesl rünO saat 14 deD .lıif 0 
tadar Üsküdar Birinci Sulh Hukuk mahkemesi kaleminde icra edllec<'~~ 
gün kıymeti muhamminenin %75 şini bulmadığı takdirde m çok art11

14 f' 
taahhüdü baki kalmak µrti7le satış 15/5/941 Pe,.,embe günil oaat 14 deJl JI' 
kadar ikinci arttırması yapılacak ve en çok pey sürene ihalei tat'iyesi JC~ 
lınacaklır. İhale bedelinin bir hafla zarfında mahkeme veznesine yotır' JllJ 
~arıtır aksi takdirde ihale bozularak bundan basıl olacak zarar ve zıyan ~· 
ve faiz ondan bil.i hüküm tazm!n ettirilecektir. ~ 

: 4 - İşbu gayri menkul üzerinde tapuca milseccel ve gayri mils~,ııd' 
S2İ\ibl olduklarını iddia edenlttln mn tarihinden itibaren on ~ CÜ" '"tıır•" 
evrakı müsbiteleriyle birlikte ınahkemcye müracaatları ve aksi haı~e tı.ıır 
gayri müseccel hak sahiplerinin satış parasının paylaşmasından barıç ıu 
caklardır. ı• ti' 

5 - Daha fazla malilmat alınd lıı!C)l'enler mahkemenin 941/4. N°-.,,..vt 
tış dosyasına ve satış memuru olan mahkeme başk:l.tibine ve gayrı .. ":' (Jsi'OI 
görmek isleyenler de hanedeki kiracıya ve talip olanların da satııı gunil c•3'6' 
dar Sulh Hukuk m.:ıbkemesinde hazır bulunmaları lüz~ 

İstanbul Asıt1e Birin•! Ticaret Malı-!_, Çocuk Hek(:t'll I 
kemcs'.ııden1 Hl/94 1 D Ah t Akkoyun 

Kemal Sadıkoğlu ve Avni Nuri llleser , r • . m e ?JO• 4 
retçioğlunun sah•p oldukları lstanbul Taksım • Talımhane Palas .t 

··n sD• 
lin1anına kayıtlı Sakarya vapurunun Pazardan maada hergu 
8/4/941 tarıhlnde ve 4 ci seterinde 2 1- d Tel· 40127 
ouma.ralı anbarda vaki hasar hakkın- !J en sonra. · 
da tanzim eltiii raporun alınması mez- tiy•I 
kilr gemi süvarisi Aziz Sun tarafından Sahibi: E. i z z E T, Ne~ ili 
istida ile isten.-nekie gemi ve yükle alA- Direktörü: Cevdet J{arabılı 
kalı ve bu l§den zararlı herkesin rapo- '1' ıır.I• 
run alınacağı 21/4/941 Pazartesi saat 14 Basılılıi:ı yer: .son e 
de mahkemede hazır bulunabileceklcrt 
lJAn olun\IT. 14414) .Matbaa., 


