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YUGOSLAV 

CEPHESiNDE 

Umumi 
Vaziyet 
fenalaştı 
Almanlar Sa
ray Bosnayı 
işgal ettiler 

Yugoslav ordusunun 
bozulduğu anlaşıldı 

Yanan • Alman cephesindeki vaziyeti gösteren harita 
,or~dra, 18 (A .A.) - Reuler blldlri· 

- Yugos.lavyadaltl askeri vaziyete dair 

Y l B l 
Londraya gelen en son haberler bu va u g o s a v g a u g a,. ı·s tan ziyetin hissedilir derecede fenalaşm -olduğunu göstermektedir. Hat!A muka~ 

ile Macarı·stan Yugosla vga ••met tek bir kumanda altında munta-zam olarak cereyan etmediğine benzi .. 

h h l 
yor, Harbe, az çok geniş çete haJl>lerila 

arp a inde ile siyasi mü- d•v•m edi~~·::.:ı:k;Takıac1ır. 

l 
Berlin, 16 (A.A.) - Alman orduları 

sa g ı ı g o ,. na sebatı kestı• bq kwnandanlığıom tebliği: . 5 1l'P ordusunun bakiyeleri tamamlle 
J imha edilmek üzeredir. Mot~rlü Alman 

R 1 b Y 
kıtalan Saraybona'ya kadar llerUyereJı: 

uz ve t ir u g o s lav el- bu tehıi işgal etmişlerdir, Binleree Sırp 
~hlanru teslim etmiştir. Alınan eslr-

beya n name ç i 1 i g" ine bir ~~e.:a·: ed=:ıc~ mıı.ıan 
~an hava kuvveUerl cenubi Her-

n e Ş r e t t 1· D O t a V e r d ı· oek ıe demiryo11annı ve askeri ıı.ıerı ... ~eza Adrlyatik'de bir deniz ~ 
bombardıman etınlşler:llr. Stukalar si· 
laJılı bllyük bir nakll,ye ıemislne tam 
isabetler kaydetm.ışlerdlr. Brauo •dall 
~lvannda c11ıer büyük bir ticaret vapu
ru da alır Uanı ..,alıbıuwıu-. 
ı-!..'..":'o'.'"ı- lllrııUe llerli,Jen kıta-

Bulgaristanda husu· 
si otomobiller m a

sadere ediliyor -- Olimpoo datı ile bu dalın ...,._ 
bindeki dallar latikametlnde çekilmek. 
le olan incııız ve Yunan teıekldlllerlnl 

fDnaau t llaeti lqfMa) 

YA 
MESELESi 

Bulgarlann tat .. 
min edilip edil
miyeceği meçhul 
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B-ıılumn ~'esini ıluyan böcek- (Reslılü Ekrem) Efendimiz de, 

fanemJlan14 
_.,.K~şe~ı 
ibiş ile Memi§ 
hikayesi 
Bu harbin en tehlikeli silaln hiç 

şüphesiz propaganda ve sinir har
bidir. Fakat bu kabbece miicadelc 
si•temi işini başaramadığı yer
lerde öyle bayağılaşııor kl görü
len misaller karşısında gülmemel
kabil değil.. 

Nanemolla: 

I KD A M 

Beyannamelerin tas
nifi bu akşam bitiyor 

--~---~~ .. ı-~--~·~-~ 
Anadoluya gideceklerin miktarı tesbit 
edildikten sonra ilave seferleri yapılacak 

ELEKTRİK 
ABONESi 

Bir senede 3 bin
den fazla arttı 

11 - Ni.an - UJ4t 

[FİKİRLER] 
Ham madde 
fi at 1 a rındaki 

farklar 
ler ve kuşlar, ötüşmiye başlarlar. güzel sese ve latif terennümlere 
Çobanlar, sürülerini suya sevket- bigane kalmamışlardır. Nitekim, 
mek için kaval çalarlar. Bitmez ve muhrik sesi ile Medine halkını 
tfikenmcz kum çöllerinde günlerce vecdü heyecanlara dÜ§Üren kölesi 
mesafeler kat'eden kervanların de- (Habeşli Bilal)i, (miiezzin)lik biz
v..leri artık yorguuluk bhsetıniyc metinde kullanmışlardır. 

başladıkları zaman, yanık sesli de- En sahih olan rivayetler cümle-
veciler, derhal, sindendir ki, (Resulü Ekrem) E-

- Ya leyL. ya lcyl- t'ı·ndİlniz bir sevdc11 n1iitce!"~İr ol· 
Diye bir (maval) tuttururlar... dukları ve biraz forah duynııya 

O zam~n, o yorgun develer derhal ihtiyaç his buyurdukları zar.ıan, 
kuvvet bnlurlnr; uzun boyunlarını derhal (Bil5l)i çağırtırlar, teganni 
sağa sola sallıyarak zinde adımlar- ile (Kur'an) okuturlardı. Ve böy
la vollarına devanın başlarlar. lece (saCayi ruhani) duyarak zev-

- Akıl ve batta hayale dahi sığ
mıyan birtakım haberler belki si
nir bozmıya yarasın diye çıkarılı
yordu. dedi ve ilave etti: 

_ Fakat innnışı ve karakteri 
sağlam bir millet İbişle Memiş hi
kayesini andıran bu b:ılonlara ku
lak asmakta müşkliliıt çekıniye
ceği aşikardır. 

Şehrimizden Anadoluya gitme<k ı miktarı ile gidecekleri mıntakaları 
isteyen vatandaşlann verdikleri tesbit ettikten sonra Devlet De -
beyannameleri tetkik ve tasnif et- mir ve Denizyollanna direktifler 
mek için dün sabah Vilil)'lltte 'bü- verecektir. Bu suretle her iki ida
yük bir toplantı yapılmıştır. re de ihtiyaç miktarında ilave se-

Vitrin ve bahçele
t a tbik edilen re 

t e n z i 1 a t l ı tarife 
kaldırıldı 

Yazan: Himid Nuri ı,.,,..A 

Bi!hası;a 1929 da hid devrelen
glreıı. iktısadl buhnnda en lı\iyülı 
iiıniıl, topra:k W:erinde yapalan zi.. 
rai isti:hsalitm satış fiyatlarile falı. 
rikada hazırlanan mamuliltm kıy· 
metleri arasındaki nisbetsiıllik ol· 
muştu. Avrupa ve Amerikanın fab
rikalan gerek kendi ve gerekse di· 
ğer k:ıt'alartlan satın aldıkları ip
tidai maddelerden filan bir cinsl 
kilo itmarile 100 franga alırsa, ma· 

Hindistnda en asi tmeri, mu.iki kiyap oıurıardı. 
e 

Vali Vali muavinleri ve kayma- ferler ihdas edecek t ir. Ankaradan 
kamla~la diğer alakadarların da \ dönmüş o~~~. D_evlet Denizyollan 
bulundukları bu toplantıda nakil Umum Mudur~ İbra'._tlm ~emal 
tedbirine aid diğer bazı hususlar bu hususta m unakalat Vekuletın-
da .... "l -· t ·- den direktıfler almıştır . Şılep nak-

Şehrimiroe elektrik sarfi -
yatı mütemadiyen artmakta
dır. Bu artış sebebile idare • 
nin 1940 mali yılı varidatı 

geçen yıla nazaran 116 bin U
m fazlasile 2 milyon 801 bin 
liraya baliğ olmuştur. 

mulünü metre veya kilo esasındall 
3 - 4 yüz franga satıyorlardı, Bu 
suretle iptidai madde hazırlıyan ve 

1 
satan yüzlerce milyon müstahsil 

goruşu muş ur. . _ . _ . 
ile yola getirirler. Munis filleri ise Ve .. lfilıi'.'ıti aleminin vecdü istiğ
yine musiki ile eğlendirirler ... Yı· rakından beşeriyet seviyesine ka-
lan gibi en vahşi ve iğrenç bir hay. 1 1 

rışmak için de der ıa sevgili zev
vanın bile, musikiye karşı son de-

Gülünç 
isimler 
Bazı gazetelerin tefrika ve ro

man !arma koydukları isimler ara
sında o kadar gülünçleri var ki 
bunların bir tanesi bile insanı ba
yıltmıya kafi .. 

. . _ liyatı tek elden ıdare edıldığı ı -
Beyannamele~ın tasnıfa ışı .bu , çin Denizyolları vapurlarile nak -

akşama kadar ıkmal edilecektir. !edilmekte olan bir kısım ticari eş· 
. Netice bu akş_am A?b:~ya bil- ya şileplerle nakledilecektir. Bu 

dırılecek ve emır verıldig ı zaman suretle göç edecekler için Deniz -
nakle başlanılacaktır. yolları idaresi iht iyaca yetecek 

Haber aldığımıza göre hükil - kadar tarife harici vapur tahsis e
met Anadoluya gidecek olanların debilecektir. 

Diğer taraftan şehrimizde 
petrol lambası kullanılan ev
ler de azalmakta ve elektrik 
alınan evler çoğalmaktadır. 
Ezcümle bu yıl içinde yeni -
den 3041 eve elektrik alın -
mıştır. Böylece şehrimizde e
lektrik kullanan evlerin sa • 
yısı 126 bin 822 Y" baliğ ol -
muştur. 

eline geçen para ile mnmul madde
ler ihtiyacını temin ve tedarik im
kanlannı bulamıyor, ekseriyetin 
satın almal< i:ktirlarının düşmesi, 
azahnası neticesi fabrıkalartla ma
mul maddeler, satılamamak yüzün
den büyük s1;aklar teşkil ediyor, 
bu ika,biliyetsizlik, fa.b•ikalarda ça
lı~an, yevmiyeleri azalan i•çiye 
dahi şamil oluyor, umumileşen ile· 
tısadi buhran, birtakım içtimai 
meşgaleler, meseleler doğuruyor· 
du. Grevlerle bu yüzden çıkan ha· 
diseler dahi bu arada filan bi!r dev
letin en mühim bir işi haline ge!J,. 
yordu. 

cesi (Ayşe)ye seslenerek: 
recede zarı vardır. Afrikanın, Hin-
di•tanııı en korkunç yılanlarını - Ey benim, gül gibi yüzlüm! .. 
musiki ile oynatıp para kazanmak, Bana, söz söyle ... 
artık bir san'at halini almıştır. Diye, emir buyururlardı. 
İnsan oğluna gelince .. ana•mdan Gerek (cahiliyet) devrinde, ge-

doğar doğmaz, iki şeye muhtaçtır. ! rek (Devri Saadet)de ve gerek 
Biri annesinin memesi, diğeri de bunları takip eden devirlerde, Mü
nin~i nağmesidir. Çocuk, ninni ile lıellıel, Lübeyd, Nabıza, Antere ve 
uyur, uyandığı zaman da huysuz- saire gibi bütün büyük Arap şair
luk edecek olursa, annesinin rak· leri, şiirlerini, kendilerne mahsus 
san bir şarkısı ile oyalanır, durur... br ahenk ile terennüm ederlermiş. 
Deliler üzerinde musikinin ne bü- (Dah ) 

t . d"' t a var yük tesirler husule ge ır ıgı ec-

Nanemolla: 
_ Bir ceride yeni neşre başladı

ğı romanın ismini öyJc seçmiş ki, 
okuyucuya heyecan vermek ve a
IBka celbetmek için mantık, mana 
bula•a her şey ayaklar altına alın
mış. dedi ve sözlerini ~öyle bitirdi: 

- •Katili arıyan ölü• isminin 
manasını çözene pes derim! 

M. K. 

rübelerle sabittir. Sinir hastalkla- -------------------

mı;..s~=i~:~~~~:~~)cı~:~~:!:~- ( MAHKEMELERDE ve PO L 1 S T E 
Hl, hiç şüphesiz ki ilk insanlar icat 
etmisler.. ve, evvela taşları, sonra 
da t~•tan daha ahenktar olan ma
ılen ;arçalarını birbirine çarpmak 
ıuretilc ilk (musiki)yi vücude ge
tirmişlerdir, Yine hiç şüphe edlle

-
Karısını oldürüp bahçeye gö
men Danyel 12 sene yatacak 

) 

BıC'L ki, o ahenktar seslere uyarak Birkaç ay evvel, Ramide Topçu-ı da hamallık yapan İsmaiJ HakJo 
iki taraflarına sallanmışlar, sıçra- !arda bir sebze bahçesinde metresi adında birisi, ambara gelen balya
mışlar, dönmüşler, dolaşmışlar; Santuhi ile beraber oturan Danyal iardan birkaç g&mlek ile basma 
bövl ·ce ilk (raks)ın esasını vaz'ey- adında bir ar&bacı, kadını geçim- ç~, yakalanarak Birinci Sulh 
Icm'.~lerdir. sizlik yüzünden bir gece öldürmüş, Ceza mahkemesine verilmiştir. 

İnsanların ilk ibadetleri de musL b~eye bir ağacın dfüine göm- Hırsızın muhakemesi dün bitiril-
Jri ile haşlamıştır. Nitekim, beşeri- müştü. miş ve ı ay 3 gün müddetle hapsi-
yetin ilk devirlerinin yadigan o- Bilahare ceset bulunarak iş mey. ne karar verilmiştir. 
lan (eski eserler) üzerindeki re- dana çıkmış ve Danyal yakalana- Dün cezalandınlanlar 
sintlerdc, insanların elleri ve ağız- rak Birinci Ağırceza mahkemesine Son yirmi dört saat zarfında, llır-
larile çaldıklan iptidai musiki alet. 'ı verilmiştl küdarda on beş gıda maddesi satan 
)eri vardır. Mahkeme, dün Danyalin dunış- muhtelif dükkanlllJ'dan nümune 

İlk Peygamberlerden (Davud)un masıru bitirmiş ve Danyalin cKa- alınarak taiılilhaneye gönderilmiş, 
tatlı, balavetli ve ahenktar sesi. rım ahırda iken atın çifte atmasile Eminönünde de 30 esnaf cezaya 
asırlar ve asırlar geçtiği halde, bu- ölmüştiiT. Korkup gömdüm. yo- çarptırılmıştır. 
güne kadar şöhretini muhafaza et- lundaki müdafaasını kabul etmiye- Bundan başka seyrüsefer nizam
miştir... Bu Peygamberin kitabı. rek 'kendisini 12 sene müddetle lanna ırnugayir hareket eden 16 <;p
(Zebi'.'ır)dıır. Zebur, (Dört Kitab)ın hapse, müebbeden de Amme hiz- för hakkında da ceza zaptı tutul
birincisidir. Ve baştanbaşa, musiki metlerinden mahrumiyete mah- muştur. 

nağmelerile okunacak ilahilerden lcl\m etmiştir. Ayrıca, tramvaylar yürürken at-
nıürekkeptir. Davud Peygamber, Otobüı ile araba çarpı§h !ayıp ibinen beş kişi birer lira ce-
lıu kitabı o IBhutl saıla•ile ve mu- Eyüp - Keresteciler hattında ~ zaya çarpılmış, Samatyada Akıncı 
siki ahengi ile okuduğu içindir ki !iyen şoför Hakkı Dilek idaresin- ookağında 2 numarada oturan Hü
kendisine (Rabbın, muzıkacı başı- deki 3012 plaka numaralı otobüs, seylnin fırınında da 67 kilo eksik 
sı) unvanını vermi~tir. Zeyrek caddesinden geçerken Ah- ekmek bulunmuş, müsadere olun-

(Siilcyman) Peygamberi• (Ag- met oğlu Musaya ait iki atlı bir muştur. 
niyyatül-Agani)si, (ibadet) e•na- arab.~ ile çarpışmıştır. .. .. Amelenin ölümüne aebep 
sında terennüm edilen bir (ilalıi) Musademe sonunda otdhüsün olanlar mabkfun edildi 
nıeemuası olduğu gibi; en büyük camı, arabanın da oku kırılmış, Bir müddet evvel, Süleymaniye-
Peygamberler sırasınds bulunan yolculardan 5 yaşında Muzaffer deki bir kazı esnasında ·bir kaza ol
(Musfı) da (Rab)ine musiki nağ- adında ibir çoc~k da başından yara. mış ve Rifat adında bir amele top
melerile hıtap etmiş .. (Mu.evi) ô.- lanmıştır. Şofor yakalanm ıştır. rak çöküntüsü altında kalarak öl
yin ve ibadetine, teganni ve te- Bir amele otomobil altmda müştü. 
renniim girmiştir. kaldı Tahkikat scınunda kazıyı, inşaat 

(Roma) civarındaki mağaralarda Yeşilköyde, İstasyon caddesinde- mühendisi olmadığı halde kendisi-
gizli gizli ynpılan ilk hıristiyanlık ki bir çiftlikte amelelik yapan Fa- ni bu şekilde göstererek üzerinP 
ayinlerinde, Cenabı Hakka ahenk- zıl, dün Köprüden geçerken şoför alan Muhiddin ile inşaata nezare' 
tar dualarla münacatta bulunul- Mustafanın 1948 numaralı otom<>- eden ustabaşı Salih, Rifatın ölümü
muştur. Ve ilk bıristiyan kilisele- bilinin sad.mesine maru'Z kalmış, ne sebep olmak suçundan Birin<'; 
rinde de, - erkek ve kadın seslerin- muhtelif yerlerinden ağı.r surette Ağırceza mahkemesine verilmiş 
•en mürekkep - renenümler du- ' yaralanmıştır. lerdl 
yulmuştur. Bir müddet senra da, Fazıl hastaneye kaldınlnuş, suç- Bunların duruşmaları dün biti 
bilha55a ibadet terennümlerine iş- lu şoför yakalanmıştır. rilıniş ve !ki&i de il<şer sene ha.p&' 
tirak etmek üzere (Org) denile• Hırsız hamal ve dörder yü-z lira ağı.r para cez• 
çalgı icat olıırunuştur. Sirkecide bir nakliyat ambvın- sma mahkum edilmişlerdir. 

~------~ .. ~------~ 
Tramvay oto
Büsleri hurda ! 
Yenilerinin alınması 

için müzakereye 
girişildi 

Beşiktaş - Taksim arasında i§ -
leyen tramvay şirketi otobüsleri -
nin hurda denecek bir hale gel
diği Belediye mürakiblerince ida
reye bildirilmiştir. Ve bu hat için 
yeni otobüsler satın alınmasını te 
minen İsviçre ve Amerika firma • 
larile müzakereye geçilmiştir. 
Diğer taraftan mezkur otobüs -

!erin son yıl ıçinde hasılatı da a -
zalm!§tır: Geçen yıl yapılan 50 bin 
liralık hasılata mukabil bu sene 
45 bin liralık hasılat elde edilmiş
tir. 

Mekteplerde 
dersler kesildi 
Üniversitede kesim 

cumartesi günü 
Şehrimizdeki orta okullarla li -

selerde ve ilk mekteplerde dün -
den itibaren dersler kesilmişti!'. 
İmtihanlara başlanmaktadır. 

llniversitede ise önümüzdeki 
Cumartesi günü saat 13 den itiba
ren derslere son verilecektir. 

Hukuk Fakültesi eleme imtihan
larının ayın 24 ve 28 inci günleri ı 
yapılması kararlaştırılmıştır. 

Nafıa Vekaletinin 
bir izahı 

Nafıa Vekaletinden: 
Eksiltmeye çıkanlan her iış için. 

l 

D.. k'" 'h t münakasaya iştu·ak et!Dek isteyen.. un u ı raca ımız • . 
Al t 1 ak b kl 1 . . !ere Nafıa Vekaleti tarafından ve-

dün
. m

1
. anya sal 1 .a~. Ba a .~:b ıçı~ 

1 
rilen ehliyetnameler yalnız o işe 

ısans ge mış ır. u ı ı ar mar·,us olmak ve bir C:efa kullanıl-
ihracat hazırlıklar,.na bacılanm1ş - ak üzere kıymet· olan bir vesika-
tır. Diğer taraftan fiyatları üze - ~ 1 

rinde mutabakat hası 1 olmu• olan · 
Bazı müesseselerin bir iş için ve 

derilerin sevkine baslanmıstır. bir defaya m.,hsus olmak üzere 'O'e
Diğer taraftan muhtelif memle- ilen b~ hliyet veS'Jkasmı daiımi 

ketlere irraca.~ muam:ıe~i d<>vam . ~ir ehliy:tname gibi ve reklôm 
etmektedir. Dun 300 bın lıralık sa- j mahiyetinde kullanmakta oldukla 
tıs yapılmıştır. Bu ı;?':yanda ~ - l rı görülmektedir. Bu ·;esikalar ek
manyaya palamut ?ulasası. İngil - siltmeye çıkarılan iş ir. mahiyetine 
tereye keten , kcndır elyafı, İsvıc- göre veril.iıği ve hiçlı<r zaman daı
reve kum darı, Almanvava ba!"sak mi mahiyetinde olmadığı hususu 
vesaire ihrac edilmiştir. alakadarların malılmu olmak üze-

Ticaret Ofisi i~e basladı re ilan olunur. 

Diğer taraftan vitrin, mut -
fak, su ısıtıcı aletler ve balı -
celer için elektrik idaresince 
tatbik edilen ayrı tenzilatlı 
tarife görülen lüzum ü:zerine 
kal<lırılmıştır. Bu tarifelerden 
istifade etmekte olan müşte -
rilere tebliğat yapılarak ayrı 

tarifenin iptal edildiği bildll'il
mektedir. 

Bisküitciler 
Doğrudan doğruya 
ofisten un alacaklar 
Bisküvi imalathanelerinin muh

taç oldukları unları doğrudan doğ 
ruya Toprak Mahsulleri Ofisinden 
almaları için yaptıkları teşebbüs 

alakadarlarca kabul edilmiştir. 
Ancak bu imalathaneler evvelce 
unlarını değirmenlerden altlıkla -
rını isbat etmeğe mecbur tutul -
maktadırlar. Bu hususu evrakı 

müsbite ile isbat edenler doğru • 
dan doğruya Ofiııten un alabile • 
ceklerdir. 

Bu hususta sim!d ve pastacı fı
rınları da teşebbüslerde bulun -
muşlardır. Bu teklif de tetkik e
dilmektedir. 

Bir kaptan mahkemeye 
verildi 

İaşe teşkilatına baitlı olarak te- 74 numaralı Şirketi Hayriye va-
sekkül etmiş olan Ticaret Ofisi fa- Alaturka büyük puru geçenlerde Üsküdar iskelesi-
alivete ba•lamı•tır. Ofis Vekaletin ne yanaşırken Papadopolos adında 
vereceği direktifle:- dahilinde ha - müsamere birisi, iskele ile vapur arasında ezi-
·içten ithaiat - ~nacak ve bu me- Eminönü Halk•vi sosyal yardım kolun- lip ölmüştü. 
·onda harice mal da ihraç edecek- dan tebliğ ediımistir: Tahkikat sonunda kazada, '74 nu-
ti.r. Kolumuz tarafından 19 Nisan 941 Cu-

* 
1939 Eylıllündek! h3l"p ile b.şlı· 

yan Avrupa kıt' asının denizler yol· 
larındalti abluknsile, kıt'adaki mıı· 
kll'bil abluka yeni, yeni möhiım is
ler, meseleler meydana getirdi 
Kanada'da, Arjantin'dek:i buitd•Y 
müstahsilleri, Felemenk Hindista· 
nı'ndaki kau~k, kuşytml ziraatçi
leri Aınerikadaki fı>brikatOrler, • 
A vrupadakilere nlsbetle az da olsa 
müteessir oldular, bilhassa Avı'11" 

padaki fabrikaların mamuUtı, ipti. 

dai maddeleri kafi miktarda bula· 
mamak yüzünden işlerini azalttı 
lar, mamul eşya fiyatlarını yiiP 
selttller. Böylece Türkiyenlıı, şi1't" 
dlki harpten evvel az aranan buğ· 
day, arpa, Iru,nreml, deri, ketento
humu, tuzlu balı.k, peynir, av deri

leri, pamuk, yün, tl:ftik ve emsali 

gıda, iptidat maddelerine Avrııpr 
nın her memleketinden alıcılat• 

müşteriler çoğaldı. Memleke~ 
halkının ihtiyacı olan mamul eŞYI 
mukıı<bilinde mezkftr maddeleri İS' 

tekli memleketlere göndermekt". 
yiz. Ancak gönderilen gıda ve ipti· 

dai maddelerimWe getirilen ına• 

mul eşya arasında fiyat itiibaril• 
mühim farklar vardır. Harp za• 
manlarında mamul eşya fiydlaJ"lo 
daha evvelki yıllardakine nısbetı. 
ekseriyetle % 90 ı bile geçen fa_Ja· 
!ık kaydeylemektedir. Gıda ve ipti. 
da! madde satışlarınu;ı:daki fazlı• 
laşma nisbeti lbu miktara varına' 
maktadır. O halde ne yapmalı? 

martesi aksamı. Taksimde Kristal gazi- maralı vapurun kaptanı Salihin 
Ofis şimdilık bu1undul!u Kutlu nosunda istanbulun en maruf ve kıy- suçu görülmüş ve İkinci Ağırceza 

handa faaliyete devam edecek. bi metli alaturka musiki sanatk~rlannm mahkemesine verilerek dün duruş-
·~hare Valide hanına tasınacak:tır. iştlrnkile büyilk bir alaturka rousikl masına başlanmıştır. * 

ihtikar vak'aları müsameresi tertib edilmiştir. 
Bu müsamere, alaturka musiki mu- Kaptan, mahkemede, ls:keleye İhracatımızla ithalatımızı tan • 

Fiyat Mürakabe Bürosu memur- hiblerinin, en ince musiki zevklerini tat yanaşırken, bir m0>töre çarptığını, zim ve idare eden hükfımet 'l'i • 
'an dün bazı ihtikar vak'alan tes- mine müsait fevkaldde bir fırsat olacak bunun üzerine geminin kendi ken- caret Vekaleti ve b vekalete bııf 
hit etmislerdir. Yeni postane civa- tır. Glrl§ serbesttir, d' · k ı d ,_ gı'tti"' · bu u _,,.. 

__ ..,..__ ıne ıs e eye <>5• u .,ını, · !anan teşkiiat vasıtasile uğraşıtı"" 
nnda iplik vesaire ticareti yapan sırada da kazanın vukul:ıulduğunu' tadır mümkün ola g yrette bıl • 
"latalakçı oj?lu yün ipliklerini fa - Otomatik kapılı tramvaylar söylemiş ve kendisinin bir şey yap- ıuım:aktadır. n a 
ı,;, fiyatla satarak ihtikh yaf)tı - Tramvay İdaresi yeniden 8 ara-
"ından müddeiumumililte veril _ 1 basını kapılan otomatik şekildP mak elinde olmadığını il!ve et- ş cllı t uhakkakt ki gıdl 

iştir u em ır, b' 
'lliştir. Bundan ba<ka Mürakabe kapanır tipe sokmuştur. Ayru:a lfl m • ve iptidai madde satışlan veya i ul 
'~<kil§tı bir mı ihtikAn üzerinde motris de büyük arabaya tahvil Muhakeme şahitlerin celbine racat eşyası ıfiyatlarile ma,ıtı iti' 
'ahklkat yapmaktadır . olunmuştur. kalıruştır, maddelerink! arasındaki mulı tJı 

---------------------------------- farklar yeni değildir. 1919 sıı , 

~DEBİ ROMAN :150 kımıldanıyordu. Eve taşınırlarken, ı yukarlılı büyük odalara birer kar tan, uiişmandan .,;ekinPnler ohı~. ı - Kerpetenin ne 
~;;~sün::.n üzerinde sımsıkı tutarak yola, birer masa, birer konsol, bi- Son:a, gece yarısı bira, rakı, me-' var şimdi? 

münasebeti muahedelerinden 1939 yılına ı;aı\' 
dar geçen 20 senede Avrupa ,.e _ d 
merikanın sanayi erbabı, ikU'~tı 
mütehassısları, maliye teş!<ıl~ıe 
mezkı'.lr farklara, netice ıtıb~r ~
iktisadi buhrana cezri çareler .~ 
lamamışlardı. Böyle vaziyette 1 ğtl 
racat eşyamıza mümkün o!dU rı. 

iıdeta ihtiramla getirip sofadakı rer de iskemle koyarız. Fazla ka - ze isterlerse yukarıdan, sıcak dö- - Kapıların kilidlerini, rezele -
duvarda yüksek bir çiviye as - nape, koltuk istemez. Kapının ya· şekten kalkıp ta mutfağa inilir rini bozacağım. 
tığı küçük çıkını aldı; par - nındaki odaya bıraz ziyade çek~ mi? Sadiye 0 ana kadar saklıyabil _ 
makları titriyerek düğümü - düzen veririz. Misafir ağırlamak - Rahatsız olmaz ~ısın? . dıiği hayretini gizleyemedi: 

Ne çocuklukta aldıkları terbiye, tur, gömlek değiştirirler. Böylece nü çözdü. Çıkının içinde; ye • llizım gelirse oraya alıTız. Ben - Ben alışkınım, bır şeycık ol- _ Artık anlamıyorum. 

ÇOBAN YILDIZI 
Yazan: Malunııt YESARi 

ne içinde yetiştikleri aile muhıtı, iki arkadaş yekdığerının sey'iyatı- şil çuha kılıf geçirilmiş küçük mutfakta yatarım. marn. Senin odanın karşısındaki Anber nine sükı'.inetle 
hiç bir kuvvet onların bu gizli nı sırtına geçirmiş olur, artık iyi bir mushaf, kırık bır ayna parça- ı _ Mutfakta mı? çatı arasını da hem kiler, hem san etti: 
kockusunu yatıştıramaz. Bu ka- ve fena günlerini paylaşırlar, Bi- sı, bir dilim ekmek, tuz, ııeker, _ Elb~tte. Ocağın karşısındaki dık odası gibi kullanırız, _ Sürgüle=i varsa, 
dınların islamı, hıristivanı ·batıl i- ribirlerınin dostla~ına'. müş~eril~- kömür vardı. \ köşe)'ll bir sedir koyarım, üzerine Sadiye, o, ne söylediyse muva - çıkaracağım. 

devam miktarda fazla fiyat temin edt il 
halkımızın ihtiyacı olan m~".'u JU' 

onları da halat eşyasını ve sanayiimııııı rııJ 
zumlu iptidai madd~lerln' uJl1~ ,,. tikatların esiridirler. Türbelere, a- rine çıkmazlar. Vaıtlerıne, sozlerı-- Sadi)'ll, dikkatle bakıyordu; ço- de bir şilte sererım, olur bite~. fık bulmuştu; - Elin eviıli harap 

yazmalara adak adarlar. İslB.mlar- ne, harfi harfine sadık kalırlar. cukluğuna ak! eski bir hatıra ile Kapıya yakın yatmalı! Yarı gece- - Ben karışmıyorum, sen bH- Sebep? 
edece'·-'-ı. · "'" """' ihtivaca hazır bulundurrra ı !i' 

~an: ~amazanları, misafirlere_ baş- i Fala, bliyüye itilı:at eder_~ler. Ça titredi. Dadtsı Servinaz kalfa da de, yahud sabaha karşı usulca sı- diğin gibi yap olmaz mı nine? - Sonra sonra senin de aklın 
ortus ıl10 çıkan ve sahur vaktı ab- maşırları arasına muska, çorek otu 1 yeni eve taşındıkları zaman tıpkı 1 vışmak isteyen, bey kılıklı ne Anber nine, bi:- şey hatırlamış erer. Kapıların kilidi, rezeleri sağ
dest alıp tövbe ve isti~far ettikten mavi boncuk, küçük kaplumbağa I böyle bi~ çıkın ~~şırdı. ~nber ni~.e \ cborsacı•lar vardır. Hem ani.ar ~ - gibi, ehemmiyetle sordu: lam olmamah. Eve, •sürtük> ala
sonra oruç tutan ve ıftara kadar kabuğu koyarlar. Baktcılarııı en e- , çıkındakı ekmegt aldı, uç kere o- çin, hem de giren çıkan mısafır- - Büyük ceviz sandığın anab • cak değiliz, bize gelecekler, ne &
erkeğe görlinmiyenleri vardır. 0- 1 hemmiyetsiz nasihatlerine, tavsi- püp başına koydu. Tekrar çıkıyı !eri birblrlerile karşılaştırmamak tarı sende mi? sa aile kızı sayıldar. Yanlarına 
tu'Z ramaz~n her gece aynı Lakay- ı yelerine, tamamile riayet ederler, düğümleyip yerine astı. Çehresin- için ... Polisten, mahalleliden şüp- - Anahtarları, el çantama koy- vereceğin adam, hırlı mı hırsız mı 
yüt, aynı cıddıyette - .te t ederler. ~üyadan korkarlar ve hemen ta- deki hüzün dağılmış, fersiz gözle - lıelenenler de olur, beldetmeğe ! muştum, bakayım, ·belki orada - nenin nesi, biliyor musun? İçeride 
Hatta gündüzleri, onları görmek bir ettirirler, zamanına göre saa- rine huzur, süki'.'ın dolmuştu. Sa- gelmez, meram anlatmalı ... İdare dır. Şimdi lazım mı? kızla bir kavga çıkarırsa ne yapa-
istiyen dostlarını bile, ancak: •GÜ- det veya şeamet umarlar. di)'llye döndü: edeceğiz, ne yaparsın! Yukacıdan - Evet. rız. Düdük çalıp noktayı çağıra -
nahı senin boynuna olsun!• ısrari- Hei' an kalplerini kemiren gizli _ Şimdi, öteki odalara baka - bir misafir inerken, bir de ba - - Ne yapacaksın? mıyacağız. Kapıyı kırmağa kalk-
le yemin ettirip öyle kabul eder- biT dii<manla mücadele ediyorlar lım. Sen, meclis odasının üzerin - karsın patadak, hatırından çıka - - Cevaz sandığın üst gozune sak mahalleliyi toplarız. Gil:'ültü 
!er. zannolunur. deki odada yatarsın. Kendi odaM mıyacağın biri gelir. Hemen mut- bir gazete kağıdına sararak ker - olmasa bile, yine içimiz rahat et-

Rrristiyanlaroan, biooirinin kar Anber nine, g&tlerw '.)l'llmUn, el- nasıl istersen öyle süsle, ona ka - fağa alıp Ufa tutmalı. Öyle Ja, petenle, tornavida lroymuştıwn, orı mez, 
dıeşi olmak isliyenler, papaza oku- \erini açtı. Dua eder gibi dudaklan nşmam. Sokak t-arabndaki, aşağıh kencfüıi göstermeiı: istcmiyen, cLıt lcı alacağım. ,(Daha var) 

vaffak olan hükfımetimiz '.n fa~is• 
vetini takdir v~ memnun r~ -'~ 1'\r• 
ler imizle karşılamak icap cdı; ~ 

Hamid Nuri Il'fl~ 

Ergani tahvilleri _ . 
- habirı;ı 

Anbra, 16 (Ikdam mu· ·aptıP 
den) - Maliye Vek.3 letı )I ·ille' 
tamimde Ergani istil<' ·azı ta 

1~ ııU' 
rının 16 Nisanda hulül eden ·ııi ve 

d ' ı• esı maralı kuponlarının te 1 bugil~' 
üç numaralı kuponlann da 

03 
ııı' 

den itibaren müruru zaına 
radığıru bildirmiştir 
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._._.~ .. ,..u l 1 C M A. L 1 j Trampet gölges.ınden 
Al Amerika Bahriy_! 

manyanın 
Nazırı d iyor ki : anlı yamadığı 

1933 Ergani 
tahvilleri keşi
desi dün yapıldı 

Yugoslav mağlubiyeti Ay dm lı ğ a, karan" ğ a dair.. bahk yağıl 
ve Yunan cephesin- Harp ... ,.... ~ ... ., ... 

d e k İ h a r e k a t ı- yerler ilt .. kalaYe teheUaüa Yal 
I• t b J d • ı k d f J kt •k çıkarmqa lt•fl·=,.ıar. Balkanlarda cereyan eden muha- S a ll U a J C 8 C C n 

rebcde yeni inkişaflar görülmek- ? Geçe. ._. .. calilta bam 7erler. 
tedir. Y.ugoslavyanuı ağır bir as- Derede kullanıldı • -=--=;_.;..~• 4e MIUI..._ Jat ~a N§la-

bir hakikat Dünya harbini.o 
. . kat'i birdevresı-Aıncrıkanın harbe gır- d 97412 numara 30000 

lira kazandı 
keri mağlubiyete uğradığı anlaşıl- :auşlarllı. Ş. halile harp waa4dıça 
makta \•e bu, İngiltere ve Yugoo- Bizim matba _ y ş d il~ gelecek aeaeleN. pz~telenle fUJl-

ınesi ihtimali arttı nin ortasın ayız k azan : ~-=~ unu a a\.. lan okayaujn: lavya tarafından da itıraf edilme - · nın pancurlannı .. etmek lizımdır ki, 
ted' B tL--·· i\,.·· .. ek la H.k t N. u d .. '--...ı.1 A b ır. U ne ...,-.;-,yı ta'1.11l gorm • kaplıyan Ve ge • 1 me ısan COCUkluğuınuMa • arp '"""T~U· vnlp&MB ... 

Ankara 16 (A.A.) - Maliye Ve- zımdır. Çünkü Yugoslavya harbe çen mk söndür _ ki İstanbulun tm- yerlerin.le çay posalarından sas 
Nevyork 16 (A.A:) - Nevyork V . gton, ıs (A.A.) - Milines- kAJeti ve Türkiye Cümhuriyet Me:- hazlrlanamamış, 1ngiliz genelkur- ~========-==-" boyası.. babk kılçıklanıulan koloa-S . \: aşın ·· d d b ~. . 

Unday gazeteSi şöyk yazıyor : .11 meclisinin bahriye encume- lrez Bankasından: mayı ile •başlıyan müzakereler e me zamanın an eri ya5111ur sağ<> vırat işleri sadece şehramaneti- J"ll.. seha, ocak kurumlanndan pu-
Be.rlinin he: halde anlıyamadığı ~ıin~e deniz müdafaası vaziyeti J İkramiyeli yüzde ~ fa~~i 1933 neticelenmeden Alman taarruzu nakları ve lodos fırtmalar:ile çar- inhisar etmekle kalmazdı!~ Bo ta .kttmasL. beygir, inek gübrele

\'~ .Alınanların da kavrayamadığı 1 kkında beyanatta bulunan ~~- Ergani istikrazı tahvıllermın bu - vukubulmuştur. Yugcslavya gerek pışa çarpışa, yırtılmış, yıpran - •acı, salepd, simıdci, keten hel - rindea saba
11

•• sovaa kabuğundan bır i<Y var. Avrupa vaz;yetl her '.a e Nazm Albay Knox, dem>şlll' gün -16/4/1941 Çarşam?a- Mer~ez maddl, gerek manevi balamdan auş, pejmürde brr halde sarkan vac, kestaneci, munrbuğdayc> gibi :rulık faaili-- yumarla kabuğun
n.e. olursa olsun Birleşik Amerika ~~ Bankası binasında Malıye Ve~a - tamamen hazırlıksız denecek bir siyah kağıdları gördükçe, blr kaç seyyar esnaf ta, küçük fenerleri - daa nipsta .• şeftali çekirdeğinden 
lilil>Ianmak yolundaki müthiş · . d" 00 dünya ha>i>;nin kafi Ieü, Merkez Ban~ ve d>ğer halde idi. ay evvel ynşaolığ>m>Z karanhk il"" , ;n neşretti~! ziya ile bulundukla- pokaim"'-- .ıe ... Hkenlnden 11ı;,._ gayretini kat'i~n azaltmak fik - cŞun 1

' • • t nda bulunuyo- Bankalar mümessillerıle note= hu Malum olduğu üzere Yugoslav- celeri hatırlamakta ve dolayısile, rı yeri az cok ışıklandırırlar, gece - rin .. tizflm çöpündee paskalya çö-rind d- b:r devresının or ası ' ı 16 'k aıniye ü ı 'h kı cl -&ı d '- d ~ e <leğildk. Nazilerin zafer u • Memleketimin yavaş yavaş zurunda yapı an: ~cı '! r . yanın ç ü Pakta iltı a m şer oldukça uzak bir maziye rücu ile 11ın yanın zulmetinde ateş böeoek- ı ·~··· enu suyun an sirke.. incir ~celeri Amerikada dün~anın en 1 :uzia edilmekle tehdit olunduğunu ve 8 inci amortı keşıdesm~e. ve istiklalilc telif edemiyen ıcırdu çocukluğumu düşünmekteyim... eri gibi dolaşır dururlardı. Bun -
1 

yaprağından gazete 'kiğıdı .. sivri-llıuazzam deniz ve hava ifılosunun ıha w ib harbe fı'len istirak eden- No. Lıra ve halk 26 Mart inkılabını yapmı.c;, ı t k t"k b 1 .::ı..J 1 · kt ğı k •-
1 Vüc d · . . · · b''~ ve eger• u 'li .k 30 000 f k t d k 10 gu"n g çer On dokuzuncu asnn sonlarına ara, e u geçen ara a arın :ıAJ. aıne en sı rcı auşu.. so ucandan 

iti u e gebrılm<>ın gayrehm =:- 1 · brr fcL\kct geHrse, Am~". • 97412 · a • ara an anca doğru gözler;ni dünyaya açan b;- tarafındaki mumlu fenerleri de salam .. salyangozdan et suyu_ ateı-
s arbnyor. Muhakkak olan b>r ·~~ ik Devletlerinin mnlebm»e 37282 15.000 geçmez Alman taarruzu başlam>Ş- dm nesil, ezcümle b;z İstanbullu - ınz;mam ederlenli.. höceğônden projektör. s;gara du-şey varsa o da geçen senedenberi Bır eş_ --ıerimize karşı ne gibi 49914 3.000 tır. İşte bu 10 günlük askeıi haz•.r- l"'r, zamanın ve devirlerin seyri Hava gazi tesisatını havı· :ı..on-1-- manından tütün e'>ansı.. kırmızı A-.....e 'k • · "t - ve mucss=-= · · ı 3 000 l k Y l Al rdular .. a: cm. .... rı anın ha-.p kudrctını mu hissı' at taşıdıklar.·nı ~ı'Jdırmış o an 112549 . ı ugos avyarun mnn o - d k l 1 k -..J· d" B t t F 1 k . • d l h 

.., nrasmda, neler gör ü , ne er ge - ar ne n=ıır ı. üyük evlerde iki urp an e emen peynırı.. avu ış surette arttırrnış olduguw dur. .11 Ytl le muhat bulunacağını 197417 3.000 na mukavemetine kafi gelmemiş- ı ... __ 
ın ı e er ·ı· G ,.irdik, maddi ve manevi ne kara fitilli ayaklı petrol lambaları, kü - tozunlUlll sinir ilacL. frampet göl-oahri~ asken· mevcudu bir se- m 21402 909 tir. Esasen Yugoslav E-.şvekı ı e- ~ ~-· d b lık ~ , 

J'- -ru-yorum • d gu"nler yac:adık• ... Fakat tabiat ik- ·ük ve mütevazi ailelerde de ı'da- .~ın en 8 yagı ... neeıe 77 binden bugünkü 300 bin go · 53704 900 neral Simoviç de Yugoolavya a 1" 

~vcuda çıkarılmıştır. Ordu mev Albay Knoo.:'dan sonra ıbeyanatia 138923 909 kimseıin hayale kapılmamış oldu- lizası, ınsan oğlu her ŞPye çabuk re kandili denilen minicik lamba- Harplerin yeıü yeni icatlara pek 
CUdu da 250 bin idi. Bugün beş bulunan Harbiye miİ;5t~n Pat- 148226 909 ğunu, Yugoslavyanın İngiliz ve alışıyor: İyiye ve güzele; kötüye 'ar, geceleri biraz nura kawşmak çok tesiri vardır, derler. Tabii var. 
rn· l b" t da Amerika Bırleşik Dev- 909 Yunanlıların ... ~'!r.~nü hafifletmek ve çı'rkine; bu bir ruh, disiplin w ıçin kullanılan yegane vasıtalar - İşte bizim şu yukarıdaki küçücffk ~s i fazladır. Hava kuvvetle:-i ır er1so ~ . 'hafif ve orta siklette 183865 ,. ....... u r t b "d' ı b _ ...... · 
l'rltsli artmış ve tank imalatı da let erının h liha l95906 909 için mukavemete karar vermiş ol- ı:aman meselesi... dı. Bu loş zivalar altında, petrol Jr:o ıs e, u gı ış e u t~rın en gii:zcl 
Çok .. ,_..J· tanklarının, sür'at zır ve es 289 4-0 duğunu söylemiştir. kan bu iptidai lambalar sayesin - örneklerinden biri olacaktır. sur'atle ilerlemek~ ... "Uır. bak•mından herl. ..... tti digw er bir or- Ve aynca numaraya ar Avrupada senelerdenberi bili -

A......_. 'k b · · 1hti ..... ·~· · 7 200 a:-a da Bugu··n Yugoslavyanın muhtelif J 'd t tb'k de babalar m g et 1 · · k O C mal. K l •....:rı anın har e gırmesı - dunun tanklarından -rükse.k oldu- lira ikramıye, . num ya nen ve her tür ü sanayı e a ı • ı ız az c erını o u~ anca e ay~ı ı llı~Ueri azalmış değil, artmıştır. w bı'Idı'rmış' ve Amerrka avcı amorti isabet etmiştir. yelreri Alman, İtalyan ve Macar edilen elektrik, o devirde ikinci lar, annelerimiz dikislerini diker- - - ------- --ıı tt af nu ordulan •-rafından ış· gal edilmiş l bi d d 1 · · 1 -u efiklerin u<Tradıkları muv - gu l · in de o-- ""' er, z e ers erımızi hazır ardık. 
f k' o· 'k oombardıman tayyare erın bulunmaktadır. Macarlar Yugos- Abdülhamidin vehim ve vesve~ Fransadakı· talebe-a J.yetsizlik haberi ve Amcrı a - ve i i Avrupa tayyarelerine çok A m er,. k a ı·hraca - - d b' t•• l" J to 1 k Ve o vakitler elektrik perisini bil-l"lın hazır o1m-..Jığı hakkında infi- en Y . . t . tir - lavyada Banatl işgal etmişlerdir. yuzun en ır ur u ımpara r u 

ilU Ttn ı- e mış h d dl . . t' M t" mediğimiz için, hiç birimiz de ıbY mı·z g e ıı·yo tatcııarın ileri sürdükleri iddialar faik bulundu6"nu ı ave . tında yeni tahd ida t Halbuki Banattaki Macar nüfusu u u arına gırcmemış ı. o or halimizden müşteki değildik... r 
ordumuz, donanmamız ve hava R lt I ekallivet teşkil etmektedir. Anla- ve dinamo cihazlan Türkiyede he- Viclı.Y, 

18 
(AA.) _ OfJ Fransız a-

ku d~ Kra/ Borı•s Vaşington 16 (A..A.) - uzvc. şılıvo~ ki Almanlar, Banab Macar- men hemen meçhul idi. Koskoca Janm bildtri;ror: \'\•etlerimiz a!'ttıkça suya Uf - k ıı ı b ki J B" · · · d d -"d ğum iL..-: 

ll'lektedir. Amerikanın silah kuY - madenlerde u anı an azı ma - lara harbe girmelerine muka-bil Osmanlı payitahtında ancak bir - ızım, tçın e 05 u UZ' ve uu Ekserisi Grenoble ve Toulousc 'Ünl-
"'ti o"yle bı'r d"'._....ye gelecektir • • nelerin imaline ya:-ayan alat ve vermış' !erdir. Alman işgaline gir- kaç sefaret1e, o devirde •yataklı yüdüğümüz maddi ve manevf zul- versltelerıne ait olmak üzere 20 k dal' 

~ ~"' f f t b " · ddl v! Türk talebe bugünlerde Parls - Bcrlln ki Nazi za!cri ihtimalleri kat'Jyen Sofya ataşemı 1 e- edevatm kontrole tfibi olduğunu mq olan Makedonya hakk nda ne vagonlar. kumpanyasmın malı o- me' ugun yme rna ve rnane )'Olu ile İ.tanbula gideceklerd"' · Bun-

kalmıyacaktır. 1 rı·m·ızı· kabul etti ilan eylemiştir. Bazı nebati fibr - yapılacağı henüz belli değildir. Ma- lan ve mezkur kumpanya tarafın- nura kalbolınustur. Bu itibarla, dan ewel bir kaç kafile daha hareket 
ıerle kafein ve kaze!nin ihracı da kedonyanm tanzimi işinin bugü- dan işletilen cPera Palas• oteli, bugünkü yeni nesli, dünün bizle- etmlştJ. Bu talebeler son kafileyi teşkil 

Büyük Millet Meclİ• S ofya 16 (AA) - Bulgar ajan· 6 May>stan itibaren kontrole tlbi nün iJi olmad•ğ> Alman mahfille- hususi dinamolar> sayesinde elek- ,;nı d;qünüyor ve kenolı kendime: •bn•ktedh-. ---o-
S • • d ·· k- ictimaı sı bildiriyor: :utulacaktır. rinde söylenmiştir. Fakat anlaşıl- trikle tenvir edilirdi. Caddeler, - Ne bahtiyar im.işler ki, bizden ın ın un U ' Kral Boris, dün öğleden soı:':ra, dığına göre Almanlar Makedonya- hava gazı lambalarının kısık ziya- sonra gelen nesle mensup bulunu- Methur Takas davuında 
~Ankara, ıe CA.A.) - B.M. Meclisf !uf kendisine arzı veda eyli~n Türk Büyük bir Çin çete- yı da Bulgaristana vermiye razı o- larile aydınlanır, sokaklar ise boy- yorlar. Ve bizim çektiklerimizi çek çuvallarla evrak tetkik ~ Retet canıtez'in ~ııtınhd:ı_ıı: ataşemiliteri binbaşı İlterl kabul laca;ldardır. Ancak B. ulg~~m 1 nu bu"ku'"k bir fenere oturtulan meden gözlerinı· nura açıp czul - 1 -•-'«llarat arzuhal Encümerunin a ff k• • d har'b · · til N tek1m o unacaa 

!tarar cetvelindeki kararın umumi he- etmiştir. sinin muva a ıyetı a . e gırmesı şar e. . ı iptidai petrol lAmbalannın serpti- meb in ne olduğunu bilmeden, 0-

Yette müzakeresine dair NazımPoroy B~:garıstan ~ugoslavy~ ıle siyasf ~ i l bir ziya ile iktifa ederrerdf. nun acılannın tatmadan bugünü Hazinenin milyonlarca lira za-'l'okat'ın takriri hakkındaki arzuhal F.a- eı·r lngı·ıı·z krUV&• Şanghay 16 (A.A.) - Çin gaze- munase-betlerini kesmıştir. Bazı g oş idrak ediyo:-lar... rara uğradığı iddia olunan takas 
ctiınenı mazbatasını milzakcre ve kabul telerinin ve!"diği haberlere göre, mahfiller ıbunu Bulgaristanın Yu- Bizler buna da razı ddik, çünkü suiistimali davası geçen sene niha-
etrn· b tt h ·ıA 1 ı d b ı d ğ ı Ne mutlu onlara, evet, ne mut- ll . ~·:~ b undan sonra ruznamesinde zörü a 1 büyük bir Çin çete kuvveti, J apon g-0slavyaya karşı arpı anı yo un- bun arı a u ama 1 ımız gece er ye enınış ve maznunlar hakkında b 

- - ·- sarsıntısında da att•ır.ı bir adım olarak telakki cılurdu: Hava gazının manşonu da- lu bugünkü gençlere... beraet karan verilm' ... ti. ulunan ve .a.u.uıcan yer ( .A ) B hrl münkaalatını tahrip ettikten son - ın °i 

~r:ır giJrenlere yapılacak yarclım hak- Londra 16 A · - a ye ne- __ 1 • • ile etmektedirler. Yug~lavya 'böylece ğılır, petrol Umbasınm şi esi kı - HİKMET NİSAN so maznunu buhuıan davanın bu ltuıdaki kanunun dördüncü maddesine zaretinin tebliği: ı-a, Hangçov - Şanghay 3.,... taksime uğramakla beraber kat't nhr, fenerin Jçfnl shnsJyah kestl karan. Temyiz Mahkemesi tarafı.n-
bı, f>krn "'"""••alt ..... 117......, Bonaventura krovıu:örtl bir b- Şanghaya dol!ru ilerlemelrtedlr. mukadderab hari>in sonuna. y&nf bh- is tabaka" kaplar, gllz gözü Sirkeci me-danınıa tanzimi dan bozuJduAu için muhakemeye 
ikinci milzakcrcsinf yaparak kabul et- file~e r efakat ede!"ken t.orpillen - Bu büyük Çin ,.,.tesi, 6f ldlorm?tre fngı"ltere ve Amerikanın mukadde- görmezdi! ... Şehremanetinin ten -

1 
'd b lan f ka ı.ıı- ve nev•~ Demiryollan ve Liman- J 1 1 ır- :ı.. 1 ktad Sır' kecı· meydanının ta . 

1 
için yenı en aş mış, a t suçlular-ı.~ umumi ~aresinln teşldlit ve ~- miş ve batmıştır. Kaybo an arın cenubu garbide kain Klnşan ve rat·na 'ba~lanmış vu unma ır. 

1 

virat memurları vaziyeti görüp de nzırn dan bir :kısmı öldüğü, bir kısmı da 
itine alt kanunun 32 inci maddcsınm yakın aileleri keyfiyetten haber - p · gu mıntakalanndan hareket 1 CEPHET~ERDE: ıazım gelen tedbirleri alıncaya ka- Hazirandan itibaren esaslı faaliye- memleketin muhtelli yerlerine da-lacuıi hakkındaki kanunun da birinci dar edilmişlerdir. ;n iştir Bu Çin kuvvetinin öncü Yugoslavya<la cereyan ~:n ha- dar bu hal bir iki gün devam eder- te geçilecektir. ğıldığı için mahkeme bir türlil 
.,.,,,.,,...ını blt~mlofü. Did sımfmdan olan Bonaven • ~~alan;,da baZ> motörlü cüzii - rekata dair her iki tara! ta :ı~ğ gece dl Burada bir •otomobil parlcı. da nakz kararma ittlba edemem;şti. >.ıecııs Cuma gunil toplanacaktır. f tura 5~0 tonlukdu ve iki sene ev- tamlan ôa vardll'. gcfm:~~.~~~;,:';:';:;,';~:n~ak7~; lstanbu! clMtinin hava gau, bir )'ap~acak. ve. Be~iktaş, Ortaköy, Nihayet dün TemyWn b<rana 

~ B kı·ıı· el d ize indirilmişti. Bu haberlere go-re, binlerce J a- rek. ş1 . ş· li y · t Fransız şırketı tarafından ıdare e- Beyoğlu cihetıne gıden tramvayla- kararma uyulmu.ş ve bir ehlivukuf r\anada aşve v en re ata ge ıncc ıma unanıs nno l bekl t kkuf 
pon askeri, bu Çin harc!:etini kar- , Al ~usu müdafaa m(>'\' füdiğinden, ara sıra vulcua ge en 1 nn eme ve eva mahalli teşkil olunarak çuvalbrla evrak ii. \• •ttı• rıen man ° · .. değiştirilerek garın .lfcq>ısı hizası · d t kik ılm k w aşingtona nı Panamerı·ka n bı·rıı· _ şııamak için şanghaydan uerıye z;ıeri nerisine sürülmiıC', zayıf kuv- aksaklıklar mehmaemken surat1e akl 

1 
akt - zerın e et at yap asına arar 

O - v il d'l' d ' f k t B l'i} ih t' na n o unac ır. verilmişt' Ottava 16 (A.A.) _ Kanada baş - gönderilmiştir. ,.etleri geriye atmış ve cenuba doğ- hn e ı ır ı; .a a eyo5 u : .~ ı_ - ır. 
~eltiU Maçkenzie King, Ruzveltin ğinin ylldönümü. --o--- ru nehri geçerek sol ccnahtnk' ıin gaz ıslen cTophane Muşurlu-
R .. ı. • · ...tnna B Amen·ka donanması ~uvvetlerile Kntcrina knsa.bns•nı ğü• ne merbut ve doğrudan doğ -~ısı daveti ürerine Vaşın,,..., Nevyork 16 (A.A.) - Tass: .ır-
:o~t~ket etmiştir. Maçkenzie King, 11 'k Arne:-ika ve diğer Amerika d 300 000 'c:gal etmiş, merkezde de KO'lnn · ruya devletin malı bulunduğun -
" ru ·· ı h kk da eş p 111 e V C U U t v~ Siyotista mevkilerine varın C' lan, mutlakiyet devrinde devlete L_ şu ecek meseleler a ın Cümhuriyetleri bugün .. anaI?.e _ - k 
"' . .Yanatta bulunmaktan imtina et· 'kan birliö-inin teessüsu yıldonu- kişiye çıkarabilece tır. Almanlann asıl taarruzların tid bütün işlerde görülen ihmal 
~lu·~ı.· de Ottavadaki müşahidler, rı __ ""s'id etmektedir. Birleşik Kozana mıntakasıncan cenub ıre terahi, Dolmabahçedeki f!az i-
.. 1 k k k munu ~"' _ - - bu- Vaşington H> (A.A.) - Ayan loğru tevcih edeceği n'llaşılmakta. faresinde de görülür ve bu iti -... a at esnasında yapılaca o - 'k d bu yıldonurnune - h k 
''U "" 1 d t k Amerı a a .. . meclisi, dün Amerikan donanma- '•r. Bu Alman are e.tinin gaye>". Larla, ko··pn'inün öbür tarafında L :"a arı çok mühim ad e me - d'kkat gosteril - oo ., 
ı.t!dır. yük bir alaka ve ı sının insanca mevcudunun 232 bin '<ozana'nı? 90 - l k.ııo,:n:tre ~ c>nvirat işleri muhtacı isliih bir şe 

mektedir. . subay ve deniz erine çıkarılmasınıı ıbundakı T·rhala dı:zluğüne Jı kilde devam eder dururdu. 
General Gaulla Har

tı ma gitti 
&:~~ire, 16 (A.A.) _ Hür Fran
tı~r •Uvvetıeri başku~·nandanı Ge-

aı }) ·1 ~<lhir , e Gaulle bugün tayyare ı"' 
?tıişr eden Hartuma hareket et
Şarkır. General De Gaulle'e Orta 
tı1 " Fransız kuvvetleri kumanda
led~ene.raı Catroux refakat etmek lr. 

L·r Amerikası memleketlerı • "'ektir. Bu takdirde Yunnn ve İl" 
a ın ıcv· ait kanun projesini tasdik etmiş ve iliz müttefik kuvveılcrinin \. .. , 

ne l'ktı'sadi ve ha:-si bağları ta ı- .. d . t' 
11 Beyaz Saraya gon ermış ır. "ti çok tehlikeli bir şekle girn• . . . reisi olan Rokf e er 

'"'C 1daresının Proienin ihtiva ettiği bir hük rr ' ~rak, hatta burada yerleştirilm · 
' u"nasebetle söylediği nutukta ·11· "d f ı k t ' 1 baC'ka '-ı' h tt bu m Thl ma ~öre Reisicümhur mı ı mu a ar an ı a arın 1" 'LI r a a çr 

B' ı ik Amerikanın sı a an ı·ç:.n 200.000 tonilatoluk yard. ımı.n iJmeleri bile şüpheye d~ecekti• ır eş La~ tin Amerikası ı d ,., · J ı b tarzda • k ti 1 proğramının 1 _ gemi satın alabilecek . ve dı e '!: man arı.n u · nare c e ' 
lekellerine yap/.acak ma ze l"kdıı·de donanmanın ınsancn m« ' iz ve Yunan kuVV<?tlerini ·birl:' 

mem .. .. d müteessir " d k i f taki "hracatı yuzun en cudunu ::ıoo.ooo kişiye iblağ edebi - , en ayırma gayes n p e 
me 

1 
luz~ umuna işaret eyle - .k.leri anlaşılmaktadır. * olmaması lece'ktir. 

İstanbul cihetinin en işlek so -
'<aklarında bile ltomşular arasında 
·ukua gelen gece ziyaretleri, el 
nerlerile mücehhez olarak yapı -

ır, bu takP·~rüd ihmal edildiği ' 
akdirde, her adımda sendeleyip, 
>öri büğrü olan o meşhur Arna -
•1d kaldırımlannda bir kazaya 

.. ıaruz kalmak iş~n bile değildi... 

mişt.i:'. --------··.-------~-:~-=-:~-= 
ca w nı yıkacaklardı. Ve, Bektaşi - j Sonra, eğer B.ektaşiyan ocağı Fakat, Sadrazam ve Şeyhislfım, 

---- -----..... -.::'""' gı 3 ;;1 yıkıldıktan sonra da gakbe çalarsa livayı şerife ka= - Padişahın önüne geçerek: 
,.......... Büyük tarihi roman: 

73 o·· Idu·· ru·· ldu·· ?. 1 ~:~ ~~a; Devleti Aliyeyi ellerine şı galebe çalmış olacak idi ki, bu, - Padişahım, hırkai şerif odası 
1 S·uıt A . N sıl ~l=~~klardı. Ya~i, bir ocak yıkı - mühım bir hadise olurdu. .. . önünde otura=ak dua ediniz .. 
\. an ZIZ a S . Karayel_J lacak. yerine dığer bır ocak kaım Sultan Mnhmudun tcreddudil - fstirhamında bulundular. tstan-

-.....,. Yazan:M. amı . . d ıa-ktı. 1 nü görenlerden ve ulemadan Ab - bul kadısı kol kol adamlar gönde- . ~ l r sınesın e o .... { d' ı 'dd ı k 
\>""ela s . .. . • 1 di. Yeniçeriler dev e ın , 1 ve Türk mezhebi olan durrahman e en ı, 11 et enere rerek mahalle imamlarına tenbi -l!orıra tdrazam ıle şeyhulıslamı, adıkça ~vleti Alıycnın ~c ~ , Şark ğı yerıni garp ciir'etle ileri atıldı. Padışaha ka:- ı hat icra ediliyor. Bir taraftan zor-l'~k· u emayı. ricali kabul ede- yaş b ka bulmasına ımkan o - Bek taşı) nn oca '. hl ' n 1 ·ı· l 

. tanatın a B :zzat bu, meıhebı ve sıyonıst ru a .ma u 1 ;- • • balar da: 
ttı ': CüıUsuında be . 'be' zim- madığını anlJm~!~~ ortadan kal-1 olan Masonluğa terkedec:ktı. ı:ev 1 - Bu il~~ ve de:l~h~ bakası 1 - Yeniçeri olan kazanlar ya -etıın l n rı vecı ı . devşırme soysuz t Alı enın garplılaşmaga dog - 1 muradı ;;uı ı e o a ıs en vurup nına gelsin ~- Vfiki ~ duğu üzere şer'i şerıfe dırmnğa karar verınıştıi. tk ü- le ı .• riı~1esı fikr bundan bnşka bır mahvederız. Değil ısc bız de bu D d l~ .. llar 
"'!ba.ı_ areket V'1 vediatullah olan ltan Mahmud un bu nu u nı Y u - ır esaretten kurtulup din ile beraber batıp giderız Da- ıve 'C a bağırtıyorlardı. d:ır Yı sıyanet hususunda ne ka- Su lema derhal ka' ille:-ı meş- şe\' der>"~ldır. B te belki de daha ha ne o'mnk ihtimali var? 1 İstanb l acib bir manzara cılmış -"- Rayret 1 . . .. 1 · zerıne u d ler dıgw er bır esare . ve 1 • 
"

1

<1ıunı d ey cdığım cum enın ld m•na fetva ver ı · l aktı Diverel· elinrlekı t~sbıhi siddet- tı. Mahallelerde ve meydanlarda tı.ı.. u ur y . · ı b dd feat ru o Ut,.. 1 lar da· bıamanına ça ac . • , ,. 
~~Yan \"e : enıcc>rı er 

1 
e M l'st-e hazır bu unan · . .f karmok husu un- t-e yere vu=du. Tesbih dnlhldı ·ra- Bektaşı babalan ve, dedeleri, del-

ti<; :ıneı rı· ısyan ettiler. Etvarı ba- ecpı d ' ahım ölüm var, dönme Lıvnlyı şe~·ıI ıhçmı ud müteI'\."'Cldid neleri mermerler üzerındc yuvar- lallara: 
J\11 '" ne tahammül olunmaız. - a ış ' da Su tan ıv a 1 · r ı · · · 
s· • '<ı.k kan .. .. . . .. ok' - kaldı Ulemanın bu film biraz a- landı . Padı ah ve mc>c ıs~ bu u - ı - Yenıçerı ve Bektaşı olanlar 
biltrlaha . dokulmesın dıye mu- Y ... k belede bulundular. . ·<l· nanlara heyecan geldi. kazanları bn ına ... u ettıkten bnska kendilerıne Diye mu a 1 r e mil - cıb 1 ı. · s it M h d 1 
clah· ~dar ihsan ,.,t' · t' B defa Altı viiz senedır deve ın v ~ ç·· k ·' livayi şerif ancak küf - Bunun üzerıne ~ an a m~ Diye bağırırlarken, diğer taraf-ı lh " mıs ım. u J !arak yaşıy~ un u w ı , k livnyi se.rıf odasına gır-~el'ldt sanlara müstağrak olarak ıetin bir mikrobu 

0 ı.km ğa ka - fara karşı yapılan mücahedelerde ar, I) ara k d S d .
1 

1 tan Padişah etrafında toplanmış 
~ l'ızalurile şürü olunaıı bir Bektaşiyan ocağını Y a meydana çıkarılabılırdi. Binaen - di. ~az:cağı çı : : ı. a rauım ı e ı olan Sünnilerin del.lilları da şöyle 
i · lh"er d • . d'l . 1 Bektaşı'yan 

1 

şeyhıslama veruı. ı t--~ u an bağteten udul ıle rar ver ı er. . k taM aleyh, yenıçerı er ve, . .. .. . bağırıyorlardı: 
~· Ugyun ettiler. Sünniler, Bektaşılere arşı ocağını da bu meyana sokmuş ma Ve, sonra a~kcrın onune geçıp .. . 

1tı .. ı~ tuğyan h l lt de . he almışlardı. Bu, cephe A -kanlabilirdi Belkı ortalık- , bizzat yeniçerilerle muharebe et- - Mus uman olan Sancağı Şerü ı """' <i ı;ı urucu a essu an - bır cep . . geliyordu. nası çı · • .. Atın d ·'--k it ı · ~ e6•l tnidir" A ahların da ışme . ta b şka türlü hareketler vukua mek uzere e:y anına gıuı~ a ına ge sın. 
8"lt~inde bı' • t k .. 1_.ı.: B~~~~sa Masonlar, Sünnıl~r cep .. - ge~ tStedi, (Daha var) 

.. ""il hı! r nu tı soy """"· . '. · .. Bektafiyatı 
ahmudun kararı kat'i i- be.inde WJ. Çünkü. 

ASİ KAZAK TUrkçe 
stizlU 

Binleroe A*eria Mii&Wt ~ - Fevbliııle-..Jı 'H ~ 
mevzu - bel ltafıfırineye brwıı ,....._ ~ .,_ı 

Pek J ._ yakında AKSJM sinemasında 

TÜRKiYE CUMHURiYETi 

ZIRAA T BANKAS~ 
Kuruluş tarihi: 1888. -Senna yesi: 100,000,000 Türk lirası. 

Şube ve ajans adedi: 285 
Zirai ve ticari her nm banka Dn1&1Beleleri 

Para biriktirealere 28,800 lira ikrami,.e veriyor 

Ziraat BankasıMa ıırumDaraıı ve ıhbarsız tasarruf hesap. 
lannda en az 50 lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek 

kur'a ile aşağıdaki plana göre ikramiye dağıtılacaktır. 

4 A. ı.ooo liralık 4,000 L. 11 181 Atlet st liralık 5,900 L. 
4 > 508 • Z,900 • 128 
4 • 250 > 1,900 > • • > 4,890 > 

40 > 100 • 4,00t • 118 > 29 > 3,!80 • 

DİKKAT: Hesaplanndaki paralar bır sene içinde 50 lira. 
dan aşağı düşmiyenlere ikramiye çıktığı takdirde % 20 fazla. 
sile verilecektir. 

Kur'alar aenec:le 4 defa 11 mart, UHaziran 11 
Eylul ve 11 Birincilcinun tarihlerinde çekilecektir. 



Sovyet Japon 
(Bq tanfı 1 !ad sa)-fatla) 

ııa.ssa ekonomik meselelerin ve 
ezcümle eğer Japonya harbe gi -
ııerı;e Japonyaya verilecek levazım 
meselelerinin bahis mevzuu edil -
digi düşüncesindedir. İngilterenin 
mağlubiyeti takdirinde, Asyada nü 
fuz mıntakalannın bir taksimi 
nıesel>eleri de görüşmelerin mev -
zuunu teşkil eylemiştir. Söylen -
diğine göre, Japonya, Avustralya 
ya ve Asyanın adalarına karşı a
lakasını göstermiş, buna mukabil, 
Hindistan için Rus nüfuzunu ta -
ruml§br. Rus siyaseti, çok defa 
paktlar ak<li ile, karşı tarafın har
be girmesini kolaylaştırmağı ve -
yahud karşı tarafı harbe sokma
yı aramıştır. 

Rus - Macar hadisesi, Berlinde 
çok vahim olarak telaklri edilme -
mektedir. Bunda, Bulgar hadisesi
nin bil" tekerrürü görülmektedir. 
Bu hususta hiç bir resmi vaziyet 
alınmamıştır. 

BİR BAŞKA İDDİAYA GÖRE 

Berlin 16 (A.A.) - Bir hususi 
111Uhabir bildiriyor: 

Bir Alınan şahsiyeti, Rus - J a -
pon paktını şöyle tefsir etmişti:': 

1 - Üçlü paktın tabii bir neti -
-i ve Alman - Sovyet paktının 
iıir miitemmiınidir. 

2 - Bu paktla Sovyetler Bir -

Jiği üçl:i naktın üç crevleti tara -
fından açılan yeni saha siyasetin
de bir vazife kabul etmiş oluyor. 

3 - Her üç devlet de şimdi bi
rer paktla Ruayaya bağlanm~ bu 
hınuyo=lar. 

4 - Bu pakt bilhassa İngiltere
ye vaki Amerikan yardunına en -
g<!l olın:a-;;'l istihdaf etmektedir. 

JAPON sözcüstlNUN 
BEYAN-\TI 

Tokyo 16 (A.A.) - Ofi: Sov -
yet - Japon paktının imzası ga -
:zetecile= toolantısında bir çok su
aıl:rrin sorulmasına sebep olmuş -
tur. 

Hükllmet namına beyanatta bu 
lunmağa mezun zatın muavini İşil 
gazetecilerin bir çok suallerine ma 
ruz kalmıştır. 

İşi., p~ktın en mühbn noktası -

nın iki tarafın bitaraf kalmağı ta

ahhü<l etm~~ bulunması fikrinde 
bulı.nduJunu söylemiştir. 

İşli, muabedenin Matsuokanın 

avdetinden evvel tasdılt edilmesi 

ihtimal! clduğunu il8ve etm~. 

İşli, paktın tam metninin tas -
dikten sonra nqredileceğini be -
yan etın.ıştlr. 

Ç1NtN v AZiYETt 

Hava harbi 

Scroay1 kaplayan bulutlar arasından 
Bologne de bombardın)an edilmiştir. 
5G ALMA.V TA~n-..\BE~İ Dt'1t'RÜLD{ 

Londra, 16 (.\.A.) - Nıs-n ayınd· 
15 ıecede Almanlar İngiltere ÜZ-erine: 
yapılan tarnızlarda 56 tayyare k•ybet
millerdir. 
ŞİMALİ İJU,ANDAYA yAPl[.A.'11 

.ıUUN 

BeUast, 16 (A.A.) - Dahili Emniyet 
Neıareli ve İngiliz hava kuvvetleri şi· 
nail İrlanda umumi karara:bhının teb
,Jli: 

Amerika ticaret 
gemileri 
(Baş tarafJ 1 inci sayfatla) 

7a iade edileı.."Ckur. B..ı tedbır Lıma ,., 
tavana Panan1erikan konfE'ransJannır 

ıültarreratın:ı da uygundur. E:tasen bt 
_ .. 1karreratla g~:b y~rım kürcs1nde bu 
ına-n mu:-tc.:nlt·k~lerdcn hiçbirinin A 
~crlkada bulunnııyan bir devlet tar<.ı 
'u.ıdan yine Aıııerikada t.ulunm1ya 
ir devJete devredHmesinin önüne gc 

çilmiştir. 

BOJ'KiNS1N YENİ V AZin:si 
Vaşington, 16 (A.A.) - Roosvelt de-

Bulgaristan 
(Bat tarafı 1 iaci sayfa4a) 

~ IJWllardır: 
1 - Bulgan tan tar&fından :.:ebebiyet 
erilmeksızin ve tcıhrik edilmeksizin 

.lugos!av askeri nnifreı.eJeı·iniıı ay ba
mda Bulgur hudud karakollanna karşı 
'aptıkları hucumlar. 

2 - Bu igal'isatnın harp harici olma
ına reğnıen Yugoslav tayyarelerinin 
c;ık Bulgar §ehirlcrine hava hücumlaıı 
aparak sivillerin btlh.assa kadın ve ı;o
.ık.ların i.ılüınüne sebeb oJmaJarı. 

Kıskaç 
(B•t tarafı 1 iaci sayfada) 

bir hiiö.meC 4arlıesi husule gel

nıi' ol4uğundan Süveyş ve lsken
deriyeye yerleşecek veya ora lıava . 
!arına hak.im olabilecek bir Alman
ya bütiin l'akın Şark •·e Hindistan 
yolu içia büyük bir tehlike teşkil 
eder. 

Lendra matbuaiınm yazıların

dan çıkabilen bir aetice de bütün 
bu şimali Afrika ric'atlerinde Bal

Ba.f, Dif. Nesle, Grip, B.oma.tisma. 
Nenalji. Kınklık ye Biitiin Aj!:nlannızı Derhal Kete' 
icabında ron<1e 3 ka,e ahnıbilir. T AKLln.ERINDEN SAKIN'.NIZ. 

HER YERDE PULLU KUTULAR! ISRARLA iSTEYiNiZ 
' .· . . . -. .... . ·. " ---BüyUk. bir dUmıan bombardıman tay

yaresi teı;ekkiıli.l. here.en bütün 5-imall nokrasilere ;yardım kanunundan isti.fa
.rlandayı Jhtlva eden mıntaka üzerinde de eden bütün memlekeUer için han 
.a~tlarca ıilre:n bir. hü~uın ya_pnuştJr. ımalzemesi tedarik ve mUbayaası ~~
iücumların şıddetlı mtitehavvıl olmuş- sinin idaresine Harry HopkinB'I tayu 
ur. Bir kaç mıntakada, hücum, vahşi- tmiştir. 

3 _ Daşlıc::ı bCbeb de Yugoslavyanın 
ofyadakı clçili~iııin Bulgaristanda kar
.:ı.sahk ve bir hükUmet darbesi hazırlı
an tahrikçi un~urlerla münasebetler 
dame etmesidir. Yugoalavyada tabedi~ 
.!D ve Yugoslav elçiliği memurları tara 
~ından Bulgari.stana getirilerek Yugos
av elçiliği Ue münasebette bulunan 
.ahrikçi unsurlar tare1ından Bulgaris
t.anda dağıtılan bir beyanname bunları 
.e1ld etmiştir. 

kanlı müttl'fiklcre yardım unsnru- ı İstanbul Asliye 9 ....., 8 -
nun biiyük bir rol oynadığıdır. İn- Jdml,ğlnden: 941/122 JU.-1 Zayi Tapu Senedi 

. ıı..ııı"' giliz Başvekili Yngoslav inkılabı Beyoğlunda İstiklAl caddesinde 220 Hasköyde Abdüssel~m mahll _ 
üzerine söylediği nutukta vaziye- No. da mukim Ahmet Aydın tara!mdan Çıksalın sokağında eski l~ ,.~ 21 :~ 
tin kısa bir tarihçesini yaptığı za- Bcyoglu Ağa hamamı caddesi 52 No. da ,.,ıı. birisi ev ve dlAerl de babçemln (. )I 

. .. mukim Dav it kızı \'ıda e lE'yhlne açmış rislerim ölü Kasbar oğlu Bağdasar. 
ıane ve hiçbjr faı k gözetilmek.sizin ya
ıılmıştır. 
İlk haberlere göre, zayiat miktarının 

>eliti de tazla olmasından korkulmakta
dır. 

NGİLTEREYE YAPILAN AJt.INLAl! 

Londra, 18 (A.A.) - Hava ve Dahili 
Emniyet Nezareilerinin bu sabah neş
redilen tebliği: 

Gece, düşman hava faaliyet! oldukça 
büyük bir mi •• J .... ta olmuş ve İngilte
rede a:eniş bir sahayı istihdaf etmiştir. 
İngilterenin bir çok kısımlan Uzetlne 
bombalar atılmış, takat hiçbir mmta
kaya dır bir hilcum yapılmam.ıştır. 

Yugoslavya ile 
Macaristan 
(Baş taı-afı 1 inci sayfada) 

detle men'edilmiştir. 

RUMENLER BANATA MI 
GİRECEK? 

Bükreş, 16 (AA.) - Stefani: 
Yugoslav hakimiyetindeki Ba

nat eyaletinin Rumen kıt'aları ta
rafından işgali hususunda ısrarla 
yapılan talepler üzerine Romanya
nın mezkur mıntakadaki Rumen
lerin hayatlarını ve mallar:nı mu
hafaza etmek üzere bu eyalete gir
mesi ihtimali kuvvetlenmiştir. 

---O-

Yunanistan 
cephesinde 

Lord Halifaks HUSUSİ OTOMOBİLLER 

Sotya, 18 (A.A) - (Ste!anl) (Baş tarafı 1 inci aaytada) 
Bulgar makamları bütün bususl olo

deti]dir. İnsan ve malzeme takviyeleri, mobiller! müsadere etmektedir. 
dalgalar halinde, durmadan bu harp sah 
nesine &:itmektedir, Kızıld:enizi Ame
tikan gemilerine açan Roosevelt'in son 
hareketi, bittabi buna yardım etmiştir. 

Lord Hallfaks, sözlerine devamla de
miştir ki: 

Makedonya 
(8al tarafı 1 inci sayfada) 

Hitler, lejyonlannı, elde edebilecek- Yan resmi bir Alınan telgrafı, dün 
leri muvaffakiyeUer her ne olursa olsun gece Yunan ~lakedonyası ahalisinin Al
harbi . kazandırabilecek 7egA.ne zafer man kıtalarının gelişin! ve normal vazi
ol~ Ingiltere üzerI_ne ı.a.fert alamıya-1 yetin avdetini menmuniyeUe karştladı
cagı mıntakalara &tindermek mecbur!- I ğıru yazmaktadır. Bu, birçok ~hadeUer 
yetinde kalmıştır. . Je reddedebilcceğimiz bir yalandan iba

Harp Jıezırlıklan bahsinde Ingiltere rettir. Çünkü Alman kıtalan, Trakya'ya 
aleyhine muvazene, ancak şimdi düzel- liak.edonya'ya ve bilhassa Selfıniğe gir
meğe başlamıştır. İngiliz hava kµvvet- dikleri zamruı batkın bu umum.l matem 

.leri, bundan hatıl bir kaç ay evvel.kile den dolayı izhar ettiği hüznü gözlerile 
dami kıyas edilmiyecek kudrette bir a- görenler vardır. Bu mıntaka1ardaki a
lettir ve sizlerin yardımınızla, HiUer'e hali, yeni nizamın ne olduğunu ve müs 
yaptıklarını hattA fazlası ile iade ede- tevillerin her girdikleri yerlerde iade 
cek hale gclmektcdlr.> ettikleri normal vaziyetin ne demek 

Lord Hall!aks, bugünleri .dünyarun olduğunu pekM~ bilmektedir. 
gördüğü en karanlık günler> olarak tav Bu telgrafın aÇJ1la vurduğu plAru, bü-
sif ettikten sonra sözlerini şöyle bitir- tün k:uvveUerimizle reddederiz. 
miştir: Telgrafta, Almanların işgali altına 

man mukavemet eden Yunanı.,ta-ı 0ıdugu· boc:nnma da\·asıV.ı yapılmakta .1 d iti B onedl" • • 1 ~ aı topu sene mı za,-1 e m. u 
na muavenetın hır şeref bor~u teş- olan muhakemesinde: -:-. . k k ,._ ._ sicil ınııl1' 

ı e mış un ugunu soy emış ı. M. aleyhe dava arzuhali ve davetiye !ızlığına müracaat ettim. ş.yet bU k·ı t · bul d • ·· 1 · t" 1 yenısını çı nrma ~ere ~pu ,.-

Binaenaleyh manevi bir vecibeyi il!lnen tebliğ edildiği .halde ~ıah.kcmey.e nedi bulan varsa tarihi i!ônd:UJ i~ 
yerine getirmek üzere müstacelen 1 gelmcmış ve bı.r \'ekol de g-0rıde~memı~ ren bir ay zarfında Sultan:l~rrıet p 
Libyadaki kuvvetlerden bir k."smı 1 olduğundan mahkemenin goyaben icra- sicil dairesine teslim etmelerml •• ıll' 

• • . • . 'sına ve taraflal'ın evH olup olrr:.adıklan- takdirde eski senedin bUkmli oımııd 
Adalar denızıne nakledılmıştır. Al-ı nın nit olduğu Beyoğlu Nüfus memur- nı ilan ed . 
manların bu boşluktan istifade e- Juğundan •orulmasınn ve davacı §ahit~ Ö~·Baidasar varisi•~ 
derek teşebbüslerini tacil etmiş ol-' lerının llstesınl ıbraz etmesme "" yınru eilu Fram 

• • gün müddetle gıyob kararının ilAnen 
maları hatıra gelebılır. tebliğine ve muhakemenin 5/5/941 saat 

Bugün Büyük Britanya, Alman 10 a talik edildiği gıyap karan makamı 
kıskacının iki ucundan birini gev- na kaim olmak üzere ilan olunur. 
şetmiye mahk6mdur. Balkan ve (4'46) 

Mısır müntehalarından biri tercih 
edilerek orada kuvvetler tek"!if e- \ ZAYİ - Nutus cüzdanımı za,.I ettim. 
dilmek zarureti vardır. Tere<şüh Yenisini çıkaracağımdan, esklııinin hUk-

eden ve gazete ifadelerinden teba- mü yoktur. ._.,, 
.. . • Develi Kazası Ko.....,W...er Ma"--"ee' 

ruz eden vazıyet daha zıyade Mısır ö 
ilacı mor l!ı.w Burl;re 

üzerinde gayretlerin toplanacağtru 

Sahibi: E. İ Z Z E T, Neşriyat 
Direktörü: Cevdet Karabilgin 

ZAYİ - İstanbul İtha!At Güınril~ 
~olduğum 65206 numra ve 1ıel'{r 
tarihli irat makbuıunu zayi ettıır'~ 
nisini ÇJ.k:aracatımdan eskisinin h 

lı:alınad$ 1lAn olunur. -• 
Oııman Nu•<-

falanbal Marpu~~ 

ZAYİ - İstanbul ithalAt Güm~ 
den aimıı oldu&um 76264 nurn•ra ,,ti 
ı6/8/939 tarihli Irat makbuzun~ 
ettim. Yenisini çıkaracağımden 

göstermektedir. Filhakika Habeşis. 
landa izmihl31 halinde bulunan 
İtalyan ordularının baVvekTi faz
la kuvvetlere ihtiyaç hissettirmez. 
Oradan ve belki başka kaynaklar-

ninhftkmQ kalmactıb 1An olunur. 
Basıldı&ı yer: •Son Telgrab Salamon Bensaııoı> 

Matbaası isıanbut ;ıı::ırpotççıııot 

dan Mısınıt müdafaasına koşuldu- l!/J••••••••••m••••••••••••aı•-·1~ 
ğunu gö;ieren deliller çoktur. l\1üs- 1 fSTANBUL BE. LEDIY Esl~oEN 
takil Fransız ajansının Londradaıı " ~ 
gelen bir telgrafı Bnlka tehdidini ';.mll!ll•m11111•••••dliill••••...::aaı•••••••-,.. 
daha az tehlikeli görmektedir. De Keşif İlk 
niliyor ki: bedeli teminat 

AmerWılıların dünyada hilriyetin giren mıntakal"':dakl Yun~ halkı'.'a 
ölmemesini ıe.min tçin azimkft.r bir tarz cl\.fakedonyalı> ısmı verdmektedır. 
da bizim t::ırafımızda yer almış olduğu h.1emleket bakımından butabir, doğru
bo.kkmdaki yeni emarelerı, İngiliz mille 1 dur. Fakat Berlin telgrafı, bu tabiri 
tinin nuıl bir hissiyatla görmekte ol- herhalde bu manada değil, Irk bakımın 
duW.ınu sJzlere anlatabilmek isterdim. dan kullanmaktadır. Yunonidan'da ve 

bilhssa şimali Yunanlstan'da Makedon- •Balkanlar yolu ile tehdit, Mısır 
yalı bulunmadığını cihan efk~rı umu

1695,38 127 ,15 Suldiye eski K&elecı ool<ağırun makadam ııose oıarııl< 'ıfıl"' 
mlyeslne hatırlatırız. Bu topraklarda dil yolile olan kadar doğrudan doğru-
trk, din ve bllhessa milli vicdan bakı- yn ve yakın değilir ve sanıld•ğına 

(Baş tarafı ı inci sayfada) mından Yunanlı olan Yunanlılar vardır. göre İngiliz umumi erkfuuharbiye-
Burada hiçbir ekalliyet yoktur. Yalnız • • .. . 

Sellumda 
ca y<>lda yaptıkları büyük tahriba- garbi Trakya'da bazı '· Js!Uman kütle-[sının butün gayretlerı kahraman 

ıerı vardır. Yunanlıların yanı başında harbe-
ta rağmen kıt'alarunız şimalden ve 

2594,72 194,60 DarO!aceze müessesesinde He!A infası eJ' 

d Almanların bir Makedonya meselesi den İmparatorluk kıtaiarını mühim çenuptan Dessie'ye oğru mütema-
(Ba~ tarafı ı inci sayfada) diyen ilerleektedirler. Daha cenup· ihdas etmek istedikleri aşikArdır. Hal- miktarda takviyeyi düşünmeden 

-vz11 taarrıu hareketleri geri püskür-' ta düşanın takibine devam olun- bukl birçok senelerdenberı ortada bö.Y- evvel, bu son tehdidi yok eylemek-

Keşif bedelleri lle teminat miktarla n yukarda yazılı işler ayn ayrı 8~ P 
B.iltmeye konulmuştu~. Kesl.f ve şartnameler Zabıt ve MuamelAt Müdür1~01e" 
leminde görillebllir. !hole 24/4/941 Perşembe günü saat 14 de daimi ene .ıııP' 
de yapılacaktır. Taliplerin ilk teminat makbuz veya. mektupları, ihale 13r,~ 
den 8 gün evvel Belediye Fen işleri mil dürlüğüne müracaatla. alacakları ~ 
ehliyet ve 941 yılınn alt ticaret odası ve slkalarile ihale ,unü munyyen 
daimi encümende bulunmalan. (2793) 

* tülm~t!lr. Düşman cıddl zayiata uğra-' maktacLr. Esir edildiği daha önce le bir mesele yoktur. tir.• 
nuıtır. Garbi Makedonya'da ltıtalaronız 1 bildirilmiş olan General Santini- y 1 Görülüyor ki Londra, kıskacın 
intizamla ,.ent ıneonilerlne çeki imişler- den başka sen birkaç gün zarf>nda UgOS a V daha ziyade, Mmr ucunu hafiflet-
d.lr. bir liva kumandanı ile .(.() subay meyi istihdaf etmektedir. Balkan 

Ta»>are defi bataryalanınız tanıfın- ve 200 İtalyan askeri esir aldık. (Baş tarafı 1 inci aayfada) cephesi tıiiparatorluk için bu ha-

dan ve hava muharebeleri neticesinde Aynca 1600 yerli asker esir edil- harbe icbar etml~lerdir. kundan zaruretile tali bir ehemmi-
10 düşman tayyaresi dtışürUlmüştür. miştir. Şimall Mrikada Sollum'a karşı zırblı yet kesbeylemektedir. 

Alina, 16 (A.A..) - B.B.C. Radyo .• AT ... ..........+ ltuvveUerin harp ıemllerlnin de mliza- Balkan ve Mısır tehditleri ne ka. 
ııözcüaü, Yunaıı!Jıtandakl İn&illz kuvvet DONANMANIN F.tVU..ı.u!.ıı baretlle yaptıklan tarruz tardedilmiştir. dar hayati ve mühim olursa olsun." 

!erinin herıün insanca ve malzemece Londra, 16 (A.A.) _ Amira!Uk 1TALYAN TEBL1<'.T1 Büyük Britanya i~in devlet mer-
takvi)-e ed.llmekte bulunduğunu aöyle- dairesinden tebliğ edilıniştir: 1 kezini ve adaları korumak, Mister 

Keşi! bed. 

2059,37 

İlk temi. 
,ti'. 

154,45 Karaağaç müessesatı sabi alona De Avımfrll;. 1" 
aında bulunan il tevzi odası lttıaallndeltl .kıSJJll 
brılacak te.laa1. ~ 

99?,lMI 75,90 Hn ıırı1< idaresinin tah ı.11 
bulunan bmanm tlmlrL I' 

Keşif bedelleri ile ilk teminat mlk tarlan ;yukarda 78Zılı iller a,l'Tl ~ 
çık eksiltmeye konulmuştur: Keşif ve şartnameleri Zabıt veMuame~t 111~ 
lligü kaleminde görülebilir. İhale 2/5/941 Cuma &ünü saat 14 de Daıı;;:.ı, il' 
mende yapılacaktır. Taliplerin ilk teminat makbuz veya mektupları, diJ'1 ~ 
rihjnden sekiz gün evvel (HadınıköyUndelti iş için VllAyet Nafia ve . t" 
için Belediye F'en İşleri MUdürlüğilne) müracaatla alaca!tlan !eıml ~~ P' 
941 yıhna ait Ticaret odası vesi.kalarlle lhale günü muB.JYeD aaatte ~ 
climendc bulunmaları. (3024) .....-'. 

Çunlting 16 (A.A.) - Çin ba -
ısını Sovyet - Japon paktına müt
tefikan \\?essüf etmektedir: 

mı,tlr. Akdeniz filosu başkumandanı, 
1 

Rcma, 1~ ~A.A.) .h ftalya~loğrdu- Çörçil'in dediği gibi, birinci •afta 
ALMANLAR ıu.tsSURA GEÇİDİNi düşmanın Libya sahilindeki hare- ar~. umu1mı adrargika .ını_n terdı ı: gelir ve bu tehlikeyi son hareket 

<ar T1'i k İ .1. h il . t • ug:oo avya a ıncı o unun 1 . 1'1m••a-~-.;.:::..,:~ıııiııım•mmmmmmmm••-~ 
..,..AL E atın:n ngı ı:z arp gem en ara- motörlü ktılları düşmanın mukave. ve taarru~la~la za!l olmuş zannet- 1 

Atına, 16 (A.A.) - Atına radyosu fmdan yapılan bombardımanlarla metini k:rdıktan sonra Spalato'yu mek en buyük ~~h'.n;'. ve ha~~~·~·: fnhisarlar Umum Müdürlüğündell 
dlln akpın, baral<At bakkında matbuat mütemadiyen işkal ve iz'~ edildi- işgd etmişlerdir. Burası bu kıt'ala- pılmak olur. Çorçıl m dedıgı gıbı :.mmmmİıılıııl.İıılıııl.mlililiııiiiiiıliiılııılll.11.11.iiıliİııılmİİııiı.••-~ Çunking'de zannedildiğine göre, 

Çin hükumeti tarafından Rus - J a 
pon paktının bazı noktaları hak -
kında tavzih talebini havi Mosko
vaya gönderilen telgrafa cevap 
gelme..~n bu bapta 'esmi beya -
natta bulunulmıyacaktır. 

nezaretin.in bır beyanatını okumuştur. g"ini bildirmektedir. S:ıllum'un gar- h t k b. h"(( t t ,_.,. I 
Bu beyanatta, ıimall Yunanistanda rın hareket ettikleri hududa 400 ki- ıyane e ya ın ır 1 e ··• mpara- ı _ İdaremizin İstanbul Bra fabrıltasında bıra lma!Mmdan me1"1"

0
;1. · 

bindeki sarp yol üzeriruleki düş- lometrelik bir mesafede bulun- torluk bütün kuvvetlerile her ta- len ve 1/6/941 tarlbinden 31/5/942 ta-rihlne !tadar birilı:ece"' taJımlıl 
ve Arnavutluk cephesinde talyanlar ve man nakliye kollan bombardıman ft d ğ k k h 1 d ... ...1 
Almanlar tarafından yapılan harakAt es maktadır. Kraliyet donanmasına ra a, a ını ve uza cep e er c 350 kazarı küspe pazarlık usulile satılacaktır. ıır 

esir aldıkları blldlrtlmektedir. de edilmiştir. Tobruk'un garbind1'- rezeler ve Siyah gömleklilerle bir- şebbüsün ele alınması daha bir 7aat şubesindeki satış komisyonunda yapılacaktır. 
Matbuat nezareti sözcüsil. Alman zırh- Jd Elgazala hava meydanı da ~id- Z d 1 dd . b lı 3 - Şartname sözU geçen şubeden paı:ısız olarak alınabilir. ed :el'~ 

nsında Yunanlıların dört subay ile 100 edilerek hassaten iyi neticeler el- mensup müfreeeler, müsellilı müf- kendini korumakla meşguldür. Te. I 2 - Pazarlık 2/5/941 cuma günü saat 15 te Kabataşta levazım ve fil 

lı ltıtalannm pazartesi ıüı>ü Seianilı: detle denizden lıombard·m"n edil- Jikle ara a a arının şimalinde mü et zamanın geçmcsıne ağ - 4 - İJıteklllerin pazarlık için tayin olunan gün ve ıaatte teklif ""~ 
PAKTIN SOVYET ALMAN b d d ir B h d d Dalmaçya Tak m adalarının işgali- dır. •'-at üzerinden '11.15 güvenme pnralarlle birlilı:te mezkılr komisyona ııı 

• - körfezıyle Arnavutluk u u unun yan mişt . u ava mey anın a yer- ne devam etmektedirler. Hu··ıeyı"n Şu••Jcrü• BABAN ~, 
MÜNASEBATİLE ALAKAsI yolunda bulunan h.ozani'ye doğru iler- de en az 5 düşman tayyaresi tahrip atlarL <3028> _,/ 

lediklerini ve Kozani'nin yirmi kilomet- edn-ırHP. " 
Nevyork 16 (A.A.) - Pertinaks re kadar cenubu garbisinde Siatista ıe- ~·...,-

,azdığı bir makalede eliyor ki: çidinJn ıarb kısmına vardıklarını söy- ALıiANLARA GÖRE 
.. . k lemi& ve düşman lruvveUerinin ayni 

Sovyet hukUmetı o adar pa - mıntakada Kl.i.ssura ceçid.ini de işgal 
halıya satmak iddiasında bulun • ettıklerini U~ve etmiştr. 
duğu _ b~ ~demitecavüz ve bitaraf· ı' Kahire, 16 (A.A.) _ Britanya 
lık vadini acaba m!den bu kadar hava kuvvetleri umumi k.arargilıı-
ucuza satmıştır?. Bunun cevabı nın bugünkü tebliği: 
fUdur: . . . 

Halihazl!" vaziyeti karşısında Balkanlarda: 14/15 Nısan gecesı 
Sovyet hükfrıneti, Sovyetler Bir- donanmaya mens~p .tayyareler Av
liğinin Asya topraklanna ve bi!- [ lonya ~anındaki tıcaret vapurla. 
bassa Sovyetler Birliğinin hima •

1 

rı.~a buyuk. muvaffakıyetle tetev
ye ve müdafaa etmek mecburiye- vuç eden bır hucum yapm!§lardır 
tinde olduğu harici Mongolistana 6.000 tonluk hır vapurla 7.000 tor. 
brşı Japonya tarafından yapıla _ lu~ 'bir :nühimmat gemisi 'berhan 
bilecek bir tehdidi berta:af etme- edilmiştır. 
fl Sovyet davası lehiıre faydalı Ayni gece, İngiliz bombardımrr 
pınüştür. tayyareleri Köprülü üzerine. ~ğ ı 

Bunun mlnası Sovyetler Birli -

llnl idare eden :ıimamdarlann tah 
aıin ve hesaplarında Almanya ile 

bir muharebeye de ye: verdikleri 

mi demektir? Belki. Fakat şunu 
da ilave etmek gerektir. Diğer 

memleketlerin enkazını, Nazi im

ııaratorluğu ile taksim etmek suç 
er.aklığı işinde Sovyetler Birliği, 

laaliyetini ve nazan dikkatini, 
garpta tophyabilmek icin u:za!ı: -
prkta büyük yükler altında kal
mak istememiştir. 

MUSSOLİNİ JAPON ELÇİSİNİ 

bir akın yaparak Vardar nehrı uze 
rinde bir köprüyü tam isıobetleı 
kııyde~lerdir. Köprü tahrip e 
fümiş, münakaJat kesilmiştir 
Köprülü _ Pirlepe yolu üzerin<lr 
'Tlt)törlü nakliyat da muvaffakıyc! 
'e bombardıman edilerek birço 
1akliye vasıtası tahrip edilıni.: 
<angınlar çıkarı.lnuştır. 

LARİSAYA TAARRUZ 

Atına, 16 (AA) - Umumt em 
,iyet nezaretinin tebliği: 

Dalgalar halinde gelen Alın' 
'ayyareleri son zamanlarda zelı 

• e felaketine uğrıyan bedbaht L 
~isa şehrini bütün gün bombardı 

KABUL ETTİ :nan etmişlerdir. Zayiata ait heniL 

Roma 16 (A.A.) - Mussolini bir hai>er gelmemiştir. 

lhıpon elçisi Horikiri'yi kabul et- ı Larisa .üzerinde cereyan eder 
...U.-ir. Mülakatta Rus - Japon bi- ·ıava muharebesi esnasında üç Al 
\ara!lık paktı görii§ülmüştür. man ~arw dfiiW-ülm\lştür, 

Berlin, 16 (A.A.) - Bir hususi 
muhabir bildiriyor: 
Mısır'daki Alman ileri hareketi

nin devam ettiği söylenmektedir 
lfususi kaynaklardan al•nan haber
lere göre Sidi-Barrani zaptedil· 
mMir. Alınanların Afrikadaki ha
rekAtını mühim telakki etmek ge
!"f'ktir. Bu harekat·n mm·affokıyet
ıe neticelenmesi Şarki Akdenizdeki 
ıevkulceyş vaziyetini değiştirecek 
mahiyettedir. 

8000 ESİR ALINDI 

Ad!sababa, 16 (A.A.) - Adisa· 
haba'nın işgalindenber! İngiliz vr 
tmparattırluk kuvvetleri 5000 ltal· 
van ve 3000 Afrikalı esir etmişler
~ır. Esirler ara•mda İtalyan GPne 
rali P~anti de bulunmaktadır. 

AOSTE'NtN MÜMESSİLİ 
Kahire, 16 (A.A.) - Kahire'nir 

"vi mal(ımat alan mahfilleri, Dil' 
"Aoste tarafından gönderilen bi 
~ ümessilin Doğu Afrikası başku 
andanı General Cunningham' ' 

·nrargahına muvasalat ettiğini bil 
·ivrrfar. 

11ISJB iLE İNGİL'l'ERE AKASINDA 
TAM MÜtlSA!IAKAT 

Kahire, 16 (A.A.) - Batı çölilndek 
yeni v::ıziyet hakkında tefsiratta bulu· 
.an Elb~l ğ gazetesi ~u satırları yazıyo 
Mısır:ılarla İn&iliz müttefikleri o· " 

ındakl tam anlaşma, semeresini vcı 
ektir. Allah.ın A-Iıs.ır'ı ve müttefik'.J 
1uzaffer kılmasıı:.ı dileriz. Vazlyet 
'l. mühim Amil alınacak tedbirler h 
ında İngiliz a.c;;keri JT1akA.... • 

uul<<lmeU araamda mevcut tam l~tlı> 

Türkiye 
k t 1 

Cumhuriyet Merkez Bankası 12 Nisan 1941 Vaziyeti 
A t 1 t Lira 

p a • Lir~ 
s-: 

Altın: Safi ıı:.ııoıro.ııı 
Banknot. 

72.803,480 

uıaı.ıııı: . 
Dülllokl Müa"blderı 

Türk Llraaı • 
11.ar1,1e11<1 Malıülrlw: 

• 

' 

' • 
Altın: Sat lltlloıram 11.761,848 
Alluıa taııvfü bbil oertıeoı dö·ll&
~ 
X>1;. dllvlzler ve borçlu Kllriııl 

ı.aki7e~.rl .. 
- Talı•ııı.t: 

Deruhte ldilen .-vraıa ukdt,e 
k.ıulwtı • 
ıtanunun IHI el maddelerine tevfi
kan Hazine tarafından vW ledl1a• -.....t Cib4ıııııı 
Ticari Senetler • • 

- Ye lalıı•!lll ~ 

1 
Deruhte edilen ewaltı oüdl-

A • ,,enın brşılitı es1ıam n -
vlllt (ltibar1 lı:ı,-metle) • -

!1 • llerlıcıol Eshaa Ye TıılaYllUI 

·~ Altın ve döviz IUerine aT&lll 
Tabvl!At üzerine avana • • 

• 
• 

Har.int) e kısa vadeli ••ana. 
Hume,e 3850 No. lu lıanwuı 161"9 
açılan altın karfıhklı aYaD11 
Hilsedarlar • 

• • 1 • 1 • 1 

Lira 

102.122.602,88 
5,580.377,-

913.507,19 108.616.487,07 

355.113,24 1155.113,24 

16.543.980,22 
-.-

40.628.905,92 57.170.886,14 

158.748.563,-
20.230.442ı:;: lH.1111.121..-

270.659.897,24 

45.787.951,93 2'70.9SU97.J' 

1 7.t26.616,17 
'3.71U73,10 

8.765,02 
,,808.722,-

126.084.926 75 

133.900.413,77 

4.500.000,-
e.n1.oe1,u 

YekOn 
775.6t8.579ç 

l T_,,.wt ıt38 1&rılwıdeA lı.._ 

_,,. 
lıoıı:,aı ......... 

• Adi ve fevblid 
~usu.ı 

Tetl&ril<lekl 

• 

Deruhte edilen evrakı oü~ 
inci maddelerine 

e laratından .. w 
Kanunun 8 - 8 
tevflltan Hazin 
ledlyat . . 
Deruhte edilen 
baki,l'esl • 
Karşılıtı lama m• altın olanlt 

e vazedilm lllveten tedavUI 
Reeskont muka bW lllvelezı tecıa.. 

...Ule vazec1ıı.., 
Huine,e 1ap ılıın alım kar1ıhklı 

3902 NoJı llanua 
len ledavllle .. .-

avans mukablll 
mucibince llAve 
dilen. . • • • • • 

Tı MEVDUA: 

~ı.ı... 

Alim: Safi lı:l1 m,1so 
3850 No. lu kan una c3re Huln~ 

mukabW t.ndl oı... açılan avans 
nan aıtınlar: 

Safi lı:.il IU41tll 

va.ıs 

Altına tahvili it 
Diler dövizler 
balı:l1elerl . • • • • 
Muhtelif . . . . . ' . . 

1 

e.188.666,u 
6.000.000,-

158.748.563,--

20.230.442,-

138.518.121,-

17.000.000,-

l&0.000.000,-

'12.000.000,-

111.118.058,61 
1.233.782,03 

78.124.167,90 

_,_ 

17.212.991,28 

ı 5. oo0 · t)OO(' 

12.ıas.e6"' 

4'l'f .,, •. sJll' 

.,_,.,,.,.; 

'71.,, • .ı tt>' 

21.2121' 
ıoe.o1S0·7 

~----ı__---
YekOn 

..... .... .. • .&-. ··--- ....... s ı 
. 


