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Memlekette İaşe Sıkıntı-

--~ 

Yüzd~--yüz ha~p 1 lngilizlerin Basra Patras 
0 

•Cenubi Afrika lttiha • 
dı Dominyonu 8Qfoe • 
kili, memleketinin harbe 
yüzde yüz İftiralı edece • 
ğini ıöylemekle brı kor • 
kunç mücadeleye bütün 
/ngilu imparatorluğu ca· 
miaıının olanca kuuuet • 
lerile iıtirak etmeleri lü • 
zumunu tebariU ettirmiı 

D .. Ticaret Müdürlüğünde Müsteşarın 
• u:setinde iktisadi teşekküller erkanı

~:~ iştirakile mühim bir toplantı yapıldı 
~ 

s ı Ankarada iyi ---==---::::::3 
l<alabritoı o 

o . €3. l<orerıt 
ı<ı::landrııça ~ 

oluyOT. 

Y-: Abidin DAV~ 

A 
janslar, Cenubi Afrika 
İttihadı Dominyon°. B.~.ş· 
vek.ili General Smots un 

k a rşllanacaktır 
Londra 21 (A.A.) - Gazteler İn· 

gilizlerin Basraya asker çıkarmala-
rı meselesile meşgul olmaktadırlar. 

Times gazetesi bu mevzua dair 
§lllllan yazıyor: 

Bu hareket gerek Londrada ge· 
rek Ankarada m<?mnuniyetle kar • 
şılanacaktır. fngı1iz hükümetinin 
İngiliz • kak mual!edesinin tam 
bir şekilde tatbikini temin etmek 
maksadiyle yaptığı seri hareket 
tatmin edici neticeler vermişe ben· 
ziyor. İrak makamlarının İngill< -
!erle işbirliği yapması müsaid bir 
tesir yapmıştır. Neşredilen resmi 
tebliğe bakılırsa iki memleket ara· 
sında yakında daha normal müna· 
·ebetlerin tesisi beklenebilir. 

•on nutkunun kısa bir buıas.ısını 
~erdiler. General şöyle diyor: 

•Cenubi A!rika • J\ltdeııiz mubarebe· 
liııe• 1Ştirak edecektir. 

Cenubi Afrika milletinden ıoyreUe· ı iaşe Müsteşannın riyasetinde yap ııan dllııldl toplannııan Dır ıntıba 
l'uıı la aınasını isuyorum. Gıl· 00· ···1 
'"·- Y••ııs _ım b mu··cadeleye il· İaşe müs...,.,opı Şefik Soyer dün kiklerde bulunmuştur. n og e-._.., ,.dcıeıı artan u . ·~ . . . . · t M .. d ·· 

Daily Telegraph'ın diplomatik 
muharriri ise şu mütalaaları ser • 
detmektedir: 

ti.raıı. ımelt üzere Mısıra ı.ador gıtmek Ankaradan şehrımıze gel.ntl§tır. den sonra Mıntaka Tıcare ~ ur-
iÇin .~ bitap edece&irm ana ııazır oıu-1 Müsteşar sabah ve öğleden sonra lüğünd.I! müstıışarın başkanlıgı al
ııu._ Bunun ıçın dalı.ıı büyük bir 0'!~ İstanbul Mınta.ka Ticaret Mödür- tında mühim bir toplantı yapıl· 

!rakın harbin bilhassa bugünkü 
safhasında sevkülceyş bakımından 
büyük bir ehemmiyeti vardır. Bu 
ehemmiyet Almanya, Türkiyeye 

b>e duna lbu,yacımız vardır. Bu m İ . d V 1· M . . 
vcu üz lslirak edece.aız.. lüğün" de meşgul olmuş ve iaşe iş· mıştır. çtıma a a ı uavını 

c:adeleye yüzde 7 ka T" t M"" d.. ·· Ti arct 
ııu bılJril muharebe olacaktır. Biıtün !erile Ticaret ve Petrol Ofislerinin Mınta ıcare u uru, c (Devamı 3 üncü sayfada) menbalanmızia on. atııac•4Jz.> teşkilat ve faaliyeti etrafında tet- (Devamı 3 üncü sayf.ııl.a) 

Bu sözlerin kıymet ye ehemmi
yeti büyüktür. Cenubi Alrika İtti· 
hadı Dominyoou bidayette, bu 
harbe nazlanarak' iştirak etmişti. 
~emlelı.ette, yine Smöts gibi eski 
Boer ıefierinden olan Gener~l 
llextzog'un riyasetindeki muhalıf 
Parti, İngiltere ile beraber harbe 
l§tirake taraftar delildi. Aimany~· 
Ya harp inm millet meclisi.nin _it!•· 
lakı veya kabir bir ekserıyetı ıle 
değil, muhalefetten ancak 18 • 1.2 

rey fazla tutan küçillı. bir ekser•· 
Yelle verilmişti. Bu yüzden, önce 
l>ominyon harbe filen işt_irak et: 
llledi; harp Afrikaya gelınce fili 
lbüdabaley; karar verilmişti. _ital· 
Ya. harbe girdikten sonradır kı Ce·' 
lıubi Afrika ittihadı Dominyonu da' 
hareket geçti ve Doğu Afrika ce~ 1 
lıelerine evvelii hava kuvvetlerı, 
ıonra da kara kuvvetleri gönderdi.1 
Ayni zamanda mayin tarayıcılar· 
dan mürekkep 'bir filotilla da fngi
liı sulanna, anavatan donamnasına 
Yardıma gitti. 

Cenubi Afrikanın, Babeılstan 
1deri bittikten sonra hava ve lı.a· 
ta ordularını başka cephelere, hat
~ Mısıra göndereceği meçhul ve 
lheşkuktu. Belki de efkirı umumi· 
Yenin bir kısmı yine o sakat oyarım 
lıarp. fikrine saplanacak ye Babe· 
'istandan başka cephelere a•ker 1 
t:önderilmemesi için ısrar edecekti. ' 
Bir •topyekun harp• içinde •yarım · 
lıarp. düşüncesi cidden mlnasız ve 
~ehlikeli idi. İngiliz imparatorlu· 
!(Unun azası olan bütün memleket· 
ler, böyle düşünürse, İngiltere har· 
bedemez ve mıızaffer de olamazdı. 

fOevamı l üncü sayfada) 

Kral Piyer 
ve Simoviç 
Küduse gitti 
Bir Nazır öld Ü 

H 1 rv at 1 ide ri 
Maçek H ırva
tistanda k a 1 d ı 

YuıoslaYJ• ıu-alı Piyer 

udlit, Zl (A.A-) - Yıııosla~a 
,,..._ Askerlik 

Bahisleri K • Atinadan fskenderıye 
Knlı Pıyer Lid K düs civarında aya -----'--

Emekli Kurmay 
yolu .u~ y:O.nda Başvekil Simo
ıelmıştır. · Hariciye 

1 
istanbulda .un 
stoku yapılacak 
Belediyeye bir milyon liraya 
kadar kredi tahsis ediliyor 

Ticaret Vekaletine verilen selihiyetler 
• Ankara 21 (İkdam muhabirin-' . den) - Bugünlerde iki Koordınas-

1 
yon Hey'eti kararı çıkacaktır. Bu 
kararnamelerden biri Ticaret Ve
l kiiletine, lüzum görerek ithDI ede-
ceği maddelere fiyat tesbiti ve bu 

j Yuooslavyadaki 
i diplomatlarımız ve 
aileleri sıhhatte 
Ankara 21 (A.A.) - Hariciye 

Vekaleti tarafından yapılan bir is· 
tilama cevaben, Belgrad büyük el· 
çimizle bütün büyük elçilik erka· 
nının ve Üsküp başkonsolosu ile 
keza bütün konsolosluk memur • 
)arının, ailelerile birlikte, sihhatte 
oldukları Almanya hükfuneti tara

fından bildirilmiştir. 

fiyattan aşağı veya yukarı satışla
rı men saliıhiyeti verilmektedir. 
Bundan başka, dahili ve harici sa
tışlar arasında fazla kar olduğu 
takdirde bu kardan ne kadar bir 

(Devamı 4 üncü sayfada) 

Amiral Darlan yirmi 
iki belediye mecli
s l n i feshetti 
\'ichy 21 (A.A.) - Amiral Dar· 

lan, dahiliye nazın sıfatile 22 be -
lediye meclisini feshetmiştir. Bun· 
im :fan bir l:,,;mı vazıfelerini Iayı

kıle ifa edememiş, diğerleri ise 
devlet ve hükümete muhalif bir 
vaziyet almıştır. Bu bapta yeni bir 
ka~ar alınıncaya kadar işlere bak· 
mak üzere hususi komiteler te kil 
olunmuştur. 

Süngüler Parladı! 
. -~ 

B 1t Y 1 K_E_D_E_B_l __ B_O_M_A_N 

subay İhsan Boran 
İkdam tahrir aile
sine iltihak etti --

. vini Yuvanovıç, 
vıç, mu•. i ve Saray Nazırı bu·! 
Nazırı Nınec ç s· d'ıkleri tıyyare 

ktadır ID 
ıunına(Deva;,ıı 3 ünc:i sayfada) 

Genç Edip irfan Doğanın bu eseri 
Edebiyatta eski - yeni münakaşası
na tam bir cevap teşkil edecektir. 

-Bir 90k yevmi gazetelerde 
askeri makaleler yazmakta o
lan kıymetli muharrir İhsan 
Boraıı, askeri makale ve ic • 
tna!lcrini İKDAM'da neşrede • 
cektir. İhsan Boran'ın ilk ma • 
kalesini yarınki sayımızda bu· 

Yugosl~~ya 
taksim edılıyor 

__.o- ·-
Viyanada bir mu-
likat yapdacak 

1 ü üncii sayfada) 

cSONGOLER PARLADI!» TEFRiKA •• 
MIZ HEYECAN, AŞK VE KAHRA
MANLIK SAHNELERİ DOLU BİR 

HAY ATIN HIKA YESIDiR 

Yarın Başlıyoruz! 
ı~,--------------~----~ 

M O R A Hitimodı"on 

YUNANİSTANDA SON HAREKATA SAHNE OLAN MINTAKAYI GÖSREREN B.'\R.ra 

Bulgar kralı 
BorisHitler
le görüştü 
Bulgar kuvvetleri 

lskeçe, Gümül
cüne Dedeağaç 
Serez, Drama 
ve Kava layı 
işgal ediyor 

Müttefik 
ordular 
dayanıyor 
Almanlar Yunan 
ve lngili z hatla
rını yaramadllar 

Sırp çeteleri 
har he de-
avm ediyor -Alman ordusu 

Kaçanik boğa
zında 9.500 ölü 

loAl ve binlerce 
man ta yya· ya r a l ı verdi 

resı" d u•• ş u•• r u•• ı d u•• Nevyorlı:, 21 (A.A.) - Nevyork Tl
mes l'atttesiııbı Dem~ muha.b~ Slr ... 

Kahire 21 (A.A.) _ Orta Şark hı.tanda bir yttde bulunan bir diplo-

ln 
. . ' . ~ aldıtı ha.berlere ~ linaden Yu. 

gilız kuvvetlerı umumi karar- ı:061avyad:ı. ha.la devam •d<·n muk:.ve
gahının tebliği: met hakkında ban totsllit ,..,rmeı.ıe. 

Yunanistanda: İmparatorluk kuv cllr. 
vetleri sol cenahlarında harbeden Muhabir tefıratmda e.:cumle mle 

. demek leıllr: 
Yunan ordusunun ar til uy- Bark n~nlak han-Jı.f"'Uerinln di 
gun olarak yeni müdafaa mevzile- ru harpJa.rda muhakeme edilecetı ha.k~ 
rine şimdi yaklaşmış bulunuyor- k....U Almanlar ve İtal7a.ııiar larfm
Jar. Bu çekilmeyi setreden Avus- cin yapıln tehditlere raim•n Yugosla• 
tralyalı ve Yeni Zelandalı kıt'ala- oeUcllerl Alman devrlyelorine alır za 

d.. t h" h k lak ,.ıaı verdlrmete den.m ediyorlar. tla-nn uşmanı e ır are eti par l<üb'ıl.ıı şlmali ı:arbl:Jııde.ki nuııla.k.a-
bır surette yapılmış ve düşmana ııa Kkiz bın kişi kadar tahmin edilen 
ağır zayiat verdirilmiştir. bir ITUP mll<lOdeleye devam edebilmek 

10 ALMAN TAYYARESİ emeliyle ve l'wıanttl&rta birleşmeıı: ıı-

DOŞÜRO Ü 
zere ketıdllerlne cenuba dotnı bir :rol 

. LD açınafa ~""'•"tadır. 
Atına, 21 (A.A) - Yunanistan. Diler ceplıelerde de mııltt.- ııa. 

dairi İngiliz kuvvetleri umumi ka- reırnllerlnln tam;lml için ınınue ç&lışıJ 
rargiihı bildiriyor: ına.kla<lır. Sırp oet>elerl ınııslevllleri 

Tayyarelerimiz, büyük bir faa- ~:"'::,. lsıedlklert :rttlere mayular 
li t ·· . l d. . et ekte ve /Umıı.nlarJ bu mmla

ye gostermış er ır. Bılhassa av kaJaza cıotru sevıı:eımenın olunu bııl· 
(Devamı üçüncü sayfada) (Devamı üçüncü 

7 
sayfada) 

Talebe memurlar 
BulgarKrahBoris !hakkındaki kanun 

Ankara, 21 (Radyo Gazetesi) -
Verilen bir habere göre, Bulgar 
Karlı Boris, 19 Nisanda cenubu 
§8lki Avrupada Bitlerin bulundu
~ mahalle giderek kendisile bit 
mülakat yapmış ve So(yaya dön 
müştür. Bu müliikatın Makedonya
da Bulgarlara verilecek arazi ile 
alakadar olduğu r.annedilmektedir. 

Sof ya, 21 (AA.) - Stefani ajan
sı bildiriyor: 

(Devamı 3 üncü sayfaia) 

AMERiKAN 
YARDIMI 

Harp malzeme· 
si istihsali sefer
berliği hızlandı 
Nevyork 21 (A.A.) - Vaşingto· 

nun salahiyetli makamlarından 
bildirildiğine göre, Amerikan tay· 
yare sanayiinin, İngilterenin muh· 
taç olduğu ağır bombardıman tay· 
yarele~ini sür'atle yetiştirebilecek 
şekilde inkişafını teroin için tet -
kiklcr yapılmaktadır. Garbi Ame· 

1 
rikanın merkezinde kurulmakta 
olan dört fabrikaya ilaveten ku • 
rulması tasavvur edilen diğe~ üç 
veya dört fabrikanın tesis ışının 

havale -edileceği firmalar arasında 
me hur uçan kaleleri imal etmiş 

(De\ ıuııı üçiincü 5ay(ada) 

-Büyük Millet Meclisinde müza
keresinden sonra tadil edildi 
Ankara 21 (A.A.) - Büyük Mil

let Meclisi bugün Refet Canıtezin 
başkanlığında toplanarak Devlet 
Dem.iryolları ve Limanları İşletme 
Umum İdaresi Tekaüd Sandığı hak 
kındaki kanunların bazı maddele· - . .., . . • 

rinin değiştirilmesine aid kanun 
layihası ile Türkiye - İrak arasın
da mün'akid veteriner mukavele -
sinin tasdikine, ordu subayları hey 
etine mahsus terfi kanmı.unun bi -

(Devamı 3 üncü sayfada) 
. 

" 

Anadoluya gidecekler 
ilk kafileyi Zonguldağa 
kadar olan iskelelere gide

cekler teşkil ediyor 

iNTiZAMI TEMiN iÇiN TRENLERDE 
YERLER NUMARALI ·OLACAK 

Şehrimizden Anadoluya gidecek 
olan mütekait, eytam ve aramille 
serbest va~ndaşların verdikleri 
beyannamelerin tasnifi ikmal o
lunmuş ve keyfiyet Ankaraya bil· 
dirilmiştir. · 

Vilayette beyannamelere göre 

gideceklerin listelerini ve va
pur, tren biletlerini hazırLyan ko
misyon da dün akşam ilk gidl!l:ek
lerin füteler\ııi Demzyollarındaki 
komisyona göndermiştir. Sahilden 
bu ilk listede Zonguldağa kadar 

(Devamı 3 üncii sayfada) 
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Balkan cephesi 
1 Celaleddini Rumi Kimdir? jl 
\.. Yazan: ZiY A ŞAKiR 

-62-
Bu zat, kitabının (taganni) bah·ıve adabına esas teşkil ederek, ted· 

sinde, güzel sesle bir şey okuma - rici tekemmüllerle, son zaman .. 
nın ve okunanı dinlemenin şeriate !ardaki intizam ve zarafet şekline 

İngilizlerle ticaret 1 KAPANMA 

müzakereleri bitti SAATLERİ 

Yazan: Prof. Şükrü Baban 

16 üyük Britanya impar•· 
lg) torluğu bugün üç esa•h 

cephede muharebe ha· 
!indedir. Üçü de mühim olan bU 
noktaların ikisi bayati bir ciddiye& 
arzeder: Atlantik ve Mısır, nisbe
len tali olan Balkanlardır. 

muhali( bir lıareket olmadığını ga- girdi. 
yet akılane ve hakimane bir su • (Semi), iki kısım addolunuyor. 
rette şerh, tafsil ve izah ettikten Birine (suri), diğerine de (mane • 
sonra, mutaassıb zahir ulemasına vi) deniliyor. Mevlevi tarikatı er· 
karşı da: kanından (İsmail Ankaravi), (Mün 

[Ne acip bimeşrcpsin ki, hayvan- bacülfukara) adındaki kitabında bu 
dan betersin. Ve ne garip fersude meseleden bahsederken der ki: 
dilsin ki, bar [l] dan, ebtersin. (Semiı surl odur ki, bir niee 
Guşuna (2] duhul etmedi mi ki: kim~e bir yere cemolup, nağamah 
•Erhina ya Bilal..• ve işitmedin mi latife ve elhanı latife isttma etme
•Keblimnl ya Hamira .. • nutku Ne- ğe derler. Nitekim bizim tarikı . 
bevilcrini... Ah kim, vesait içinde- mızda, hey'eti marufe üzere, fuka
sin. Yine vesaiti bilmezsin. Ve, hu- ranın [4] nay ve def ve kudüm a· 
zfıru Hakka varıp gelmenin şerefi vôzını dinledikleri gibl .. Tarikı . 
nedir, anlamazsın ... Yürü, bu b3ğı mızda, simi'm zahiren ve bitınan 
fenada bülbül gibi inle. Ve yahut, adabı vardır.) 
bir bülbülü boşnevayı dinle, Ta ki, Biz, sırası gelince, sima'ın zibiri 
bir gülü bibara [3] eresin. Ve bir Adabı ve ne suretle icra edildiği 
güzel yüzlünün yüzünü göresin.] hakkında maliımat vereceğiz. Fa· 

Diye haykırarak, medeni ccsare- kat şimdi mevzuumuzun seyrini 
tinin derecesini gösterdi. bozmamak için, (sema)ın Mevlevi. 

Fakat bu büyük 1iliınin, bn acı ter arasındaki telakkisi bahsine de. 
sözleri de, zihir uleması üzerinde, vam edeceğiz: 

Beisicümhur Milll_Şef ismet 
İnönünün Eminönü Balkcvine 

ve Cümhuriyet Balk Partisi 
Eminönü kaza merkezine he

diye ettikleri inızalı fotoğraf-

!arı dün akşam saat 18 de me· 
raslmle asılmıştır. Bu müna· 
sebetle tertip olunan mera
simde Eminönü Balkevi Reisi 

Tütün, kuru meyve, 
ihracatına 

zeytinyağı ve 
başlanıyor 

• 
saıre 

İmıir ithal.at ve ihracat birlikle· meyva, zeytinyağı vesaire verile -
ri umumi katibi Atıf İnan dün iz. cektir. ' 
mirden şehrimize gelmiştir. Haber Diğer taraftan Almanlarla d1 
aldığımıza göre İngilizlerle yapıl- palamut ve prina yağı için müza · 
makta olan ticari müzakereler ne· kereler cereyan etmektedir. Almar 
ticelenmiş ve bu hususta İstanbul- mümessilleri memleketimizden 35C 

. . ' bin liralık da p:ina yağı talep et' -
da bır mukavele ımzalanınası ka- mektedirler. Müzakerelerde fiyaı 
rarlaştmlmıştır. üzerinde bir anlaşmaya varıldığı 

Haber aldığımıza göre İngilizle • takdirde Almanlarla da yeni bir 
re bu mukavele ite tütün, kuru ·mukavele imzalanacaktır. 

İstanhulda bir !Adalarda korun
film çevrilecek 

lngiliz operatörü dün 
Vali ile göri; ş u 

ma denemesi 
Dün yapıldı ve çok 

muvaffak oldu matlup olan tesiri gösteremedi. Ta. 
savvuf ve tarikat ehilleri ile müu
dele, hazan giz)j ve hazan aşikir 
olarak devanı etti. Lakin hiçbir za. 
man, zahir ulemasının lehine ola
rak kat'! bir netice vcrmedl Sema 
\le devran Cümhuriyet İdaresinin 
şuur ve mantığa istinat eden mü· 
dahalesine kadar devam eyledi. 
Cümhuriyet Hükumeti, meseleyi 
kökünden halletmek kiyasetini 
gösterdi. Artık yaşadığımız asrın 
zihniyeti ile telif kabul etmiyen 
tekkeleri kaparken, daima (din ve 
şeriat)i (şer ve eiyaset)e alet et
miş olan (softa)ların ense köküne 
de, kahir bir darbe indirdi. 

derin saygı ve sevgileri teba· 
rüz ettirmiştir. 

Yavuz Abadan bir nutuk söy
lemiş ve Milli Şefimize olan 

[1] Merkep. Eşek._ 
[2] Kulağına. 
[3] Dikensiz gül 
[ 4] Yani, Mevlevi dervişlerinin. 

Eritiş Movieton İngiliz filın şir • 
ketinin bir operatörü memleketi · 
miz hakkında şirketi hesabına bir 

----------------------------- propaganda filmi çekmek üzere 

Dün öğleden sonra Adalarda bir 
pasif .korunma ve paraşütçülere 
karşı müdafaa tecrübesi yapılmış · 
tır. Alarm işaretleri Heybeliada 
bahriye gediklisinin ve itfaiye mer 
kezlerindeki düdüklerin ötmesile 
halka bildirilmiş ve herkes sığı • 
naklara, evlerine girmişlerdir. 

1 

şehrimize gelmiştir. Mumaileyh 
p OL dün Vali. ve Belediye Reisi. Lutfi 

' Kırdan zıyaret ederek şehrımız • MAHKEMELERDE ve 
""---------------------- deki tarihi yerlerle mektepler, mü Vali muavini Ahmed Kınık ile 

vilayet seferberlik müdürü Ekrem 
ve diğer aliikadarların sat.1hleyin 
Büyükadaya giderek kaza kayma
kamı Şevket ile ekiplerin hazırlık
larını tetkik etmişlerdir. Tecrübe 
esnasında tekmil ekipler faaliyetle 
çalışmışlardır. Bu meyanda Bü -
yükada i>kele meydanına, Savvoy 

Mahlut yağ neşriyatından çıkan 
davaya dün de devam edildi 

esseseler, fabrikalar ve imalatha· 
nelerde ve şehrimizin imar edilen 
kısımlarında sesli film çekilmesi· 
ne müsaade olunmasını istemiştir. 

Bu operatör şehrimize gelmeden 
evvel şarki Afrikadaki son harp 
harekatını sesli filme almış bulun· 
maktadır. 

Şimdi, asıl mevzuumnza dönü. -
yoruz .. ve, Mevlevi ayininde esas 
olan (sema) hakkındaki sözlerimi· 

Dinlenilen şahitler 
değil mahlut yağ 

bu yağın sade yağı 
olduğunu söylüyorlar 

Karısını öldüren Hasan ve Sümerpalas otellerile mektebe 
ze devam ediyoruz. Belediye Kooperatifi Müdürü 

Evvelvce de ban miinasehetler- Haydar tarafından, Kooperalıfin 
le arzetmiştik ki, (Cenabı Mev • sattığı yağlıırın mahlut olduğu yo
lllna), (Hazreti Şems) ile mülii • !unda yapılan neşriyattaı.ı. dolayı 

katta bulununcaya kadar, pederi ne~ren hakaret iddiasile •Vatan. 
(Sultanülulema)nın mesleğini ta- Yuvakim de demiştir ki: 
kip etmiş .. bütün meşguliyetleriııl, 
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man aleyhine açılan davaya dün 
medreselerde den okutmağa ve de\•am edilmiştir 
her Cuma günü camide halka va- Ahmet Emin Yalman tarafından 
ız vermeğe hasreylemişti. Ve su· gösterilen müdafaa şahitleri din· 
reti kafiyede, (sema)a rağbet lenilmiştir. Bunlardan. fabrikanın 
ıöstermemişti. ustll'başısı Todor.i şunları söylemiş-

Fakat (Hazreti Şems) ile kar • tir: 

verildiğini ve kendisinin de hu yağ . . ? isabet eden mfruz bombalardan 
!arı aldığı yere iade ettığini •bildir- deh mı • çıkan mefruz yangınlar hemen it-
mektedir. Bakırköyünün Osmaniye köyün· ! fa olunmuştur. 

Bundan sonra, Ankara :Şelediy~. de 60 yaşlarında Hasan adında Bul 
sinden gel~n cevap okumnuştur. garyalı bir mühacirin kazmayla Dünkü ihracatımız 
Bunda da, Istanbuldan Kooperati- karısı 45 yaşındaki Tenzilenin ba· İhracat piyasalarındaki hararetli 
fin Ankaraya gönderdiği yağların şına vurarak öldürdüğünü dün yaz satışlar devam etmektedir. Dün 
tenekesi üzerinde ·Sadeyağı. kay- mıştık. Tenzilenin başında iki kaz- muhtelif memleketlere 430 bin li -
dı oldu - u, halbuki sad a · · su-ı· ma yaras o dnğtı -gıırülm f, buh· ra!ık ihracat muamelesi kaydedil • 
yu alınmış tereyağı olması .lazım dan, Hasanın karısını kazaen de • İ ıniş, bu meyanda Almanyaya tü • 
geldiği, bu yağın mahlut olduğu, ğil kasden öldürdüğü neticesine tün, Romanyaya zeytin, Slovakya· 
yapılan tahlilde sadeyağı formülü- v.anlmıştır. Jiasanın akli vaziyeti ya deri, Almanyaya nohud vesaire 
ne uygun bulunmadığı için 39 tene- şüpheli görülmüş, bir müddetten • gönderilmiştir. 

gazino, 
kah-

Bar, içkili 
pastahane ve 
veler en geç saat 
1 de kapanacaklar 

Bar, içkili gazino gfüi geceleri 
·aat 2,5 a kadar açık kalmalarına 
'1Üsaade edilmiş olan yerlerin ba
iema saat 24 te .kapatılmaları ka -
·ar 1 aştırılmıştır. 

Taksim belediye gazinosu veba. 
'nsmı ile oteller gazinolarına da 
amil olan ve evvelki geceden iti

"aren tatbikına başlanılan bu ka· 
rar mucibince sabahçı kahveleri 
le saat 1 de kapanacalclardır. 

Kezalik sabahları saat 5,5 a 
kadar açık kalan pastane ve 
işkembeciler de saat 1 de kapana -
caklardır. 

15 güne kadar 
40 bin çuval 
kahve geliyor 
Ayrıca Brezilyadan 
40 bin çuval kahve 

yola çıkarıldı 

Geçen gün İngilli Başvekili Yu· 
nanistana ne şartlar altında asker 
gönderilmek zarureti basıl olduğU• , 
nu anlatmıştı. Almanyanın tecil· 
vüzü üzerine yalnız başına da kal· 
sa mukavemet kararı verdiğini Yu· 
nanistan ifade edince bu küçilk 
memlekete yardım İngilizler için 
bir şeref borcu teşkil etti. Fakal 
bu mukavemet için hazır Libyad• 
elde bulunan askerden daha yakJJI 
kuvvetler bulunmadığından do
nanmanın himayesinde ve hiç za· 
yiat verilmeden Selaniğe İngiliJ 
kıtaatı nakledildi. İngiltere Bahri· 
ye Nazırı dün söylediği bir nutuk· 
ta donanma bu harekatı idare il• 
meşgul iken Alman ve İtalyanlar!O 
Afrikaya külliyetli sevkiyatta bu• 
lunabildik1erini tasrih clmiştir· 
Deniz hakimiyetine rağmen Alınaıı 
ve İtalyanların Libyada ilerliyerek 
ta Solluma kadar dayanabilmele• 
rinin esrarı bu suretle an1aşılınıl 
bulunuyor. 

Dünkü telgraf haberlerine göre 
lngiliz gazeteleri Yunanistan ya· 
rımadasına gidilmekle manevi bir 
borcun ifa edilmiş bulunduğu te
~İni ileri süı:mektedirler. Ayni ga· 
zeteler çok buhranlı bir devreY• 
girilmiş bulunmasının amilleriııi 
de tahlil ediyorlar. Bu sebepler 
dört noktada toplanmaktadır: 

A - Balkan blokunun dağılma•~ 
B - Yugoslavyanın pek geç ken· 

Brezilya kahve şirketi namına dine gelmesi, 
gelen 30 bin çuval kahvenin Port- c _ Türkiyenin barekehizliği, 
Saidde kaldığını yazmıştık. Yapı· D _Bulgar ibanetL 
lan teşebbtisler üzerine bu kahve- Balkan ittifakının çoktanberi ar· 
)erin memlekete naklin müsaade tık canlılığını kaybeylemiş bulun· 
edildiği anlaşılmıştır. Yalnız bu duğu ötedenberi malWıı bulunu• 
kahveleri getiren Brezilya vapuru yordu. Bele Romanyaya Alman as· 
hamulesini Port · Saidde boşaltmış kerle~inin girmesine rağmen bll 
ol~uğunı'lna bu kaI:v.eler tekrar makinenin harekete gelmemiş ol· 
yükle~erek memleketımıze getırı • ması bu vahdet şirazesinin bozul· 
lecektır. Bırlığe mahsus 10 bın çu· muş olduğuna kat'i bir delil sayı· 
v.al k~hveye de Nöaisert verilmiş· ı labilirdi. o tarihte kuvvetli bit 
tır. Bınaenaleyh 15 gune kadar hamle yapmak ve dağ:ılan unsur· 
memle.kete 40 bin çuval kah".e it· !arın hiç olmazsa bakiyelerini bir 
hal edılecek ve kahve daha zıya.de fikir etrafında toplamak iyi olur• 
bolla ~cak r . . du. Her nedense böyle ir teşeb• 
Ayrıyeten Brezilyadan memle • bös yapılmadı ve yapıldıysa .müs

ketimiz icin 40 bin çuval kahve mir olmadL Bulgaristaaın Alman· 
daha yola çıkarılmıştır. yaay iltihakı da bu bavalide ve d•· 

Almanlarla tiftik anlaınıaaı §llaşıp JBalvet)e girdikten sonra, - Yaptığının yağlara tereyağı, 
iş değişti. donyağı, pamulı: yağı, susam yağı 

Tasavvuf ilminin yüksek bir a· ve yüzde ıon bı>.şe kadar su koyar
limi ve tarikat esrarının müdek • dık. Ben kendi:n, yağı istediğim şe
kik bir kaşifi olan Hazreti Şems, kilde yapmazdım. Ne verirlerse on. 

ke yağın iade edildiği zikrolun- beri de asabi bir hastalıktan tedavi ----<>----
maktadır. altında olduğu anlaşılmış, dün, Tela saklamıt 1 yapıldı . 

Mahkeme, Salim ve Osman adın- Hasan adliye doktoru Enver Ka - . Almanlara peşın para ıle satıla· 
t' f da dilm · 1 Marpuççularda elbıse levazımı cak olan 200 bin liralık tiftik an • 

ha uzaklarda bir intıbah uyandır· 
madL Böyle olunu Yugoslavvanın 
pek geç kalan uyanışı mukadder•· 
h değiştirmekte müe.sir bir amil 
olamadı. Binaenaleyh yine Tayıni· 
sin dediği gibi Balkanlarda Hi ti.,. 
re askeri harekat serbestisi veril· 
miş olduğu kabul edilmek Jfı.zırD 
gelir. 

daki diğer iki şahidin celhine ve can ara. ın n. muayene e ış, .-atan Milrnil kendisinden tela iste-
Sı.lıhat Vekiıletinden sorulan bazı tıbbı adlide muşahede altına alın- F th· d d b' .. terı' .. -:. . . . ven e ı a ın a · ır muş ye 
hususlara henüz cevap verilmedi- masına )uzum gosterılınıştır. 'elası olmadığını söylemiş, Fethi • 
ğinden bir tekit müzekkeresi yazıl- Mezar parmaklıklarını çalan 1 in .şikayeti üzerine dükkana ge • 

sema ve devran hakkındaki nok· !arla yapardı1'n. 
tai nazarını izah ederken: f Yine şahitlerden yağcı Yuvan 

- Sema buyurunuz. Her arzu Yuvanikim de dE>miştir ki: 
ve talep ettiğiniz şeyi semada lıu- - Belediyenin yağ formülünü 
lursunuz... Vakıa semi, mendil- 24000 liraya kadar satacağını gaze

masına karar vermiştir. serseri len polislere de telii bulunduğunu, 
Bono ıahtekii.rlığı davası . .. . . . fakat, Fethinin metreyle tela iste· 

Bır muddettenberı Rumelihısa - diğini, halbuki kndisinde parça 
miştir. Fakat bu memnniyet, yal . telerde okudum. Gidip derhal Nihad Özkoyuncu ve arkadaş -
aız (avam) için olup (havas) için 15000 lira teklif ettfm. Müzayede- tarı aleyhine açılan bono sahtekar· 
değildir. Ve avam da, havayi ne • ye çıkacağını söylediler. Bir müd- bğı davasına ikinci ağ:ırceza mah
fislerile meşgul oldukları için, bu det müzayedeyi bekledım. Sonra 1 kemesinde dün devam edilınlş, ye
memnuiyet, çok yerindedir ... Fa - öğrendim Jt_i. müzayede yapılın:-j niden bazı şahidlerin çağırılıp din· 
kat, Hava•, fiil ve hareketlerini dan 24000 liraya Haydar ve ortagı lenilmesine ve maznunlarla vekil
müdriktir. (Bak) a t1ilib ve ragıb Karaca biraderlere satılmış. Böyl: !erinin tahliye taleplermin reddi -
olanların (aşk) ları, manevi halle- yuzde on altıya kadar sulu bır yag ne karar verilmiştir. 
tinin tezayüd ve tezahürleri, an • formülü. için •ben otuz ibin lira da . . • . 
cak sema ile harekete gelir. verirdim. Hatta, şimdi de bu ot02 Bır makaracı Adlıyeye verıldı 

Diye, Cenabı Mevlanayı, seınia bin lirayı.veririm. Marpuçcularda makaracı Diınitr : 

teşvik eylemişti. Malı1ınatına müracaat edilen Derbentlioğlu kendisinden maka · 

rı mezarlığından mezar p~a~ • halinde tela olduğunu söylemiştir. 
lıklarının çalınmakta oldugu go • ı Mikail adliyeye verilrni• asliye i-

.. lm.. lk' e meza 1 kt "' ru uş, evve 1 gec r 1 a kinci ceza mahkemesinde yapılan 
sak!~n~n bekçiler, . sabaha karşı, muhakemesi sonunda 25 lira para 
bırısır:ın gel~~e~. ?.1r ~ezar .P~r - cezası ödemesine ve yedi gün müd 
maklıgını sok ugunu gormuş e, detle dükkanının kapatılmasına, 
yakalamışlardır. Bunun, Yusuf a · karar hülasasının da gazeteyle neş 
:lında bir serseri olduğu anlaşıl - rine karar verilmiştir 
mış, Sarıyer sulh mahkemesine . · .. •• 
verilerek 'sorgusu yapılmış ve tev- Kalp sektesınden oldu 
kifine .karar verilmiştir. Beyazıdda Kalenderhane mahal· 

k lesinde Delikanlı sokağında oturan 
Sarho§lukla cam ırarken 55 yaşında Mustafa Remzi dün öğ· 

!aşması dün imzalanmıştır. Bu mal 
ların tevziatı Birlik azaları arasın
da tevzi edilmiştir. Malların tes • 
limatı ile tediyatını Türk Ticaret 
Bankası taahhüd etmiştir. Bu iti • 
barla banka dün Birlik azaların -
dan taahhüdlerini vaktinde yerine 
getireceklerine dair taahhüdnaıne 
almıştır. Mall~nn bedeli tiftikler 
vapura yüklendikten sonra Tica • 
ret Bankası tarafından yerilecek · 
tir. Tiftikler iyi fiyatlarla satılmış· 
tır. 

Bunlardan başka Almanlara mal 
mübadelesi suretile 1 milyon lira • 
!ık daha tiftik verilecektir, 

Takıim Harbiye yolu 
İşte, bu işaret ve teşvik üzerine- Bursada yağcı Lofçalı Mustafanın ra isteyen bir mürakabe bürosı 

dir ki, Cenabı Mevl8na da artık gönderdiği cevap name okunmuştur memuruna makara olmadığını söy
seuıiı kabul etti. Ve bundan al- Bundı, Mustafa, İstanbul Belediye !emiş, yapılan aramada 48 düzün< 
dığı cavidani zevk ile, ömrunun Kooperatifinin Bursa satış şc-be-1 makara bulunmuş, Dimitri adliye 
- günlerine kadar, semiida de- sinden aldığı yağların Bursa Bele- ye verilmiş, asliye ikinci ceza mab 
ftlD eyledi. Bu sebepten dolayı da diyesince tahlil ettirildikten sonra I kemesinde muhakemesine başlan · 
(SPıni) Mevlevi tarikatinin erkan ekle salih olınadığı hakkında rapor mıştır. 

Taksim · Harbiye yolu inşaatını 
Kısıklıda 126 numaralı evde o • le vakti Vezneciler caddesinden deruhde eden müteahhidin malze

. uran Halil oğlu Mehmed sarhoş geçerken birdenbire düşüp ölmüş- me pahalılığı sebebile zam istedi • 
Jlarak evinde camları kırmış, sol tür. Yapılan muaynede Mustafa ğini yazmıştık. Bu yüzdn belediye 
>ileği kesilmiş, tedavi edilmek Ü· Remzinin kalb sektesinden öldüğü ile mtiteahhid arasında çıkan ihtl· 
· re Haydarpaşa Nümune hasta • anlaşılmış, defnine ruhsat veril - laf tetkik edilmiştir. Neticede bu· 

.ıesine kaldırılmıştır. miştir. ı nun sonbaharda başlanan kısmının 

E D E B t R O M A N : 155 

ÇOBAN YILDIZI 
Yazan: Mahmut YESAR/ 

Kurşuni ipek bürümcükleri an- Sadiye: o kadar meyustu ki ser· 
dıran ince, sınsi bir duman, güne- zeniş etmek bile hatırına gelmi • 
f'!ı son ışıkları altında bir bakı~ yordu, göz kapaklarını oynatark: 
kızıilığı alan karşı pencerelerdeki , - Teaşekkür ederim, dedL 
yanar söner pırıltıları buğuland,r· l Nigar, annesinin durgun bakı • 
ınağ'a başlamıştı. şından şüphelenmişti: 

Sadiye; oda~a çöken gurbet ses- - Ne o anne? .. Bana darıldın 

sizliği içinde kendisini hybetmış mı? Vallahi üç kere odaya geldim. 
g;biydi. Kokusuz bir is gib pe~ce · Dalgın uyuyordun, uyandırmağa 

relerden giren esmer gölgeler. kal kıyamadım. 

bine bu kış akşamının bütün hüz- - Ben sana bir şey söyledim mi 
nünü dolduruyordu. Uyku ile b~y· kızım? 
gınlık arsında bir ezinti ile başı - Darılmadın ya? 
dönüyordu. Gözlerini kapadı. - Hayır!. 
Soğuk bir elin teması ile sıçrı • Fakat sesi; inkarını tekzib edi • 

yarak uyandı: ıordu. Nigar, annesinin bu Küçük 
- Kim o? teminine inanmış göründü: 
Nigar, karyolanın kenaı:ına yarı - Bak, sütünü de içmemişsin!_ 

Üİ§miş, ona bakıyordu! Derece koyayım mı? Amma, oka-
- Nasılsın anne? .. Maşallah ha- dar hararetin yok ... Bir yerin ağn

raretın düşmüş... Biraz iyiceıriıı yor mu? 
ll!l ?. Sadiye, Juıının kendi.sile bö:y.le 

bu müteahhidce ikmali diğer kıs· 

mecburi bir vazife imiş gibi meş- lı koyu Jaciverd kostümünün, göğ· Nigar da bu suali bekliyordu, sa· mıı:ın d~ başka bir müteahhide 
r;ul olmasını görmek, onun calili· sünü meme çukuruna kadar gös - bahtanberi düşündüğü cevabı sür- verilmesı kararlaştırılmıştır. 
ği daha dudaklarından çıkarken teren se~best, çapkın dekoltesi gö· atle söyledi: \ Oıkü~ar iskele meydanının 
belli olan müşfik, tallı sözlerini i· ze çarpıyordu. - Geçen hafta sokakta rastgel- ~ ' tanzimi 
şitme!de daha ziyade mahzu nolu· Sadiye; hastalığını unutmuş kı- miştim. Pek rica etti. Artık sözün-
ı-crdu: zına bakıyordu. Nigar; çok genç, den çıkamadım. Bu gece bir kaç 

- Sobayı yaktırır mısın Nigar? çok güzeldi. Fakat bu gençlik, gü· ar.kadaşile birlikte gelecekler. Ah-
Üşüyorunı. \ zellik de, takdir olunmadan, hür • babça eğleneceğiz. 
Nigarın halinde bir tereddüd var met görmeden, her yağan yağmur· Nigiı=ın, isim tasrih etmeden taf-

dı: da yatak değiştirerek, se=seri, ava siliıt verisinden, bu hatırlı, sözün· 
- Peki anneciğim, şimdi lam • re akıp giden bir çay coşkunluğu den çıkılmıyan misafirin kim ol • 

bayı ya'c.ıyın, da... ile. yabancı ellerde hoyratca, in· 1 duğunu Sadiye derhal hissetmişti: 
O; lambayı yakınca, Sadiye, yal- safsızca israf oluna oluna son dam· - Faik mi? 

hazırlığın kendi tahmininden da - !asına kadar akıp tükenecekti!.. Nigar, ellerile şakaklarındaki 
hakikat:eki doğruluğu kabul ede - , Kızile konuşmak ihtiyacını duyu • perçemleri düzeltiyordu: 
ha mühim olduğunu anladı. Niga- yordu. Ona her şeyi, hayatı olduğu - Pek çok yalvardı. Kabul et-
rın, o gece tuvaletine pek fazla i- gibi söylemeliydi! .. cDur! Bu yolun mesem, nezaketsizlik olacaktı. 
tina ettiği görünüyordu. Saçlarını 'sonu yok, dön!• diyecekti. Acaba Tek k 1 t 

· d t ı k t N' • . . h . t . b 1 ra= aryo anın yanına o ur· 
ensesın en op ıyara opuzu ar • ıgar, annesının aşın ec:ti e er· mu t . 
kaya doğru yükselen •pompeiyen• den sonra ve geç anlayabildiği bu ş u. .. .... 
bir baş yapmış, biri alnından, biri hkikatteki doğruluğu kabul ed~ • - Sen.de hastasın. Öyle uzulu. -
onun biraz yukarısından iki kdife cek miydi? Nigarın •karmen• le yorum kı ... 
bağla •bu k1vırcık saç demetini sık- daha ziyade kızartılmış dudakla • - Bana ne kızını? 
mıştı. Kulaklarında donmuş bire: rındaki memnun, mes'ud tebes • - Gürültiimüzden rahatsız nla· 
göz yaşı gibi duran iki küçük inei süm, onun bu nasihati dinliyeceği· caksın . . Mısafirlere de: cSusun, va· 
sallanıyordu. Üşümemek için o · ne şüphe ettiriyordu. vaş konuşun, gürültü e1>rnyein!. 
muzlarına attığı beyaz yün atkının Sadiye, sönük bir sesle sordu: denmez ki ... 
altından, üzeri serpme sarı yıldız· ' - Kimler gelecek Niga:? (Daha var) 

Üsküdar iskele meydanının tan· 
zim olunması işi dün 10 bin liraya 
belediyece bir müteahhide ihale o
lunmuştur. 

Büyükdere otobüsleri 

Taksim - Büyükdere otobüsleri· 
nin gece saat 24 de kadar işlet!I • 
mesi hakkındaki otobüs komisyo -
nunun son teklhfi belediyece koor
dinasyon hey'etine bildirilmiştir. 

Buna sebep, vesaiti nakliyenin 
geceleri ışıkları maskelemeleri hak 
kında.ki karardan mezkı'.ır otobüs-
!erin istisna edilmeleri için müsa
ade icap etmesidir. 

Harbiye aktarmalı biletler 
Haliç vapurları idaresinin De 

nizyollarına devrinden sonra bu i· 
ki batta aktarmalı biletler ihdas 
olunması kararlaştırılmıştır. O va
kit, Haliç vapurları bilet tarife • 
sinde de bazı tadilat yapılacağı an
laşılmkatadır. 

Dobrui:a meselesinde lngnter"" 
nİD Bulgarlara manevi milı.aherl>' 
tinin Sofyaca takdir edilerek BÜ• 
yük Britanya siyasetine mey)ede· 
ceğini safdilane şekilde zanneden· 
!erin bulunduğu da yine bu neşri• 
yattan anlaşılıyor. Dobrucayı Bul· 
garlara temin eden Mihver oJmııŞ' 
tur. Besarabyayı Sovyetlerin isti· 
lası sırasında Macar ve Bulgarı.r 
ırk~larile meskfuı yerleri alm•~ 
için taarruza geçmiye hazırlandı!<• 
lan vakit Almanya araya gil"or•~ 
Traıısilvanyayı bir hakemlikle talı• 
sim eylemiş. Bulgarlara da doğrll' 
dan doğruya müzakere! ''e D~~ 
ruca işini Biilr.reşle halleylemesıll 
tavsiye eylemişti. Berlinin nezared 
altında mükilemeler bitmiş, J)ob' 
ruca Bulgarlara verilmiş ve ond•" 
sonra Avam Kamarasında ingili~ 
Başvekili bir gün bu itilafnıını•Y' 
ve Dobrucanın Bulgarlara verilrD .. 
sini Büyük Britanyanın da mu~I' 
fık bulduğunu ifade eylemişti. ., 

Balkan vaziyeti bu muharebeıı~ 
başlangıcındanberi birbirini tak~P 
eden müselsel hatalar zindriıı•" 
bir halkasıdır. Siyasi düşüncel•' 
hazan askeri harekita saik ol.JJl"Şı 
hazan da m8ni olmuştur. Sırf •5

• 

keri icaplara her zaman intıbak .,. 
dilmemiştir. Nitekim Bu Balk:: 
seferine İngilizlerin iştiraki d• 
ziyade manevi ve siyasi ami1Jerd•

0 

ileri gelmiş bulunduğu bugüıı il~.~ 
ediliyor. Ta bidayette Lehistaıı bil. 
cuma uğradığı vakit Garpte fr~n l 
SIZ - İngiliz kuvvetleri atıl seY11c, 
kaldılar, bilahare sarih tebditJersi 
ve uzun bir kış hazırlık devre 

11 
önlerinde bulunmasına r~~'.1': •• 
Holanda, Belçika ile işbir~ıgı·da· 
min edemediler. Fransanııı ınh• )<ı 
mından sonra da Balkanlard• .. ~~ 11 
bir vahdete ulaşamadılar .. s:ı v• 
tm badirelerde Türki\'e htıkla de • . 'p 
tamamiyetine taarruz takd•~' lı 

bır o 
vayından fJTlamıya hazır . . hİİ' 
halinde durdu ve o vaziyrtını 
la da muhafaza etmektedir. 
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r-GÜNÜN-
j SİY ASİ ve ASKERi \ l\1emlekette iaşe sıkın! 

tısı meVZU bahs olamaz/ ~T~enezzühe çıkan 1 iCMALi-"" 

Yugoslavya 
taksim ediliyor 

k k d 1 Y K r a 1 ı Yunan cephesindeki T Ür a ın arı una n harekaA t ve Fransız (Baş tarafı 1 inci sayfada) milletin ihtiyaçlarını mahalline kediler ! 
• Ofisi Müdürü, Petr.ol Ofisi Müdür kadar temin edecek tedhirleri al-

f 1. t çtı• Mesaj· neşrettı A Son Telgraf yazıyordu: aa ıye e g e iman işbirliği vekili, İstanbul Toprak Mahsulleri maktadır.. İzmitliler tutmuşlar, İzmitteki 
::>fisi Müdürü, Ticaret ve Sanayi O:FIİSLER -- ---" yaramaz kedileri toplayıp bir mo-

f . J • h A f b" • d" Yunanistandan gelen haberlere Odası umumi kattbi, mürak!l'be Diğer taraftan aldığımız malu- töre doldurarak zavallıla·ı gece ya. 
"•"yanad-a bı"r mu··- Milli Müda aa ış erın· "Ni ayı za er ızım ır t t kilat k' h b ı ı . M.. 1 ğ ,_ - • • göre müttefik ngiliz ve Yunan eş ı er anı azır u unmuş ar. mata göre Iaşe usteşar ı ına vag- rısı Gölcüğe nakletmişler. Ertesı 
liikat yapılacak de vazife alan Bayan- Milli davalarnnız tah- kuvvetleri Almanların bütün yar- dır. Toplantıda, mevcut her nevi lı ~!ulunan _1'._etrol ve Ticaret Ofis- gün, kendi kasabalarının yabancı 

l 
b a Ş 1 n da k d kt" ma teşebbüslerini akamete uğrat- iaşe maddelerinin memleket dahi- lerı de teşkılatlarını tamamlıyarak kedilerle dolduğunu gören G··ı _k 

lludapeşte, 21 (A.A.) _ Ofi: afi IDI z 1ı n.. .. d akku e ect ır,, mışlardır. Ancak Almanlar, bil - tinde ihtiyaca göre taksim ve iste- faaliyete geçmişlerdir. llüler de meseleyi çakınca : en -
l:ı Fı:ususi membalardan alınan ha- Bayan nonu var ır Atina 21 (A.A.) - Kral, r~_dyo hassa ceohenin Britanya kuvvet - nilen mahallerde hazır bulundu- Ticaret Ofisi memlekette her ne- onlar da bu kedileri bire ';;.'"n 
c~rlerın Almanya ve İtalya Hari- Ankara 21 (A.A.) _ Yardım se· ile millete aşağıdaki mesaJı gon • !erinin bulunduğu sağ cenahında, rulması için alınacak tedbirler gö- vi ihtiyaç maddelerini icap ettikçe yakalayıp bir başka motörl: h:~: 
b Ye Nazırları arasında Vıyanada 1 Cemiyeti neşrettiği bir be • dermişti:: yani Olimpos dağı noktasında rüşülmüş ve bazı kararlar veril • dahilden ve hariçten temin etmek te •evkctmişler. &mit muhabirinin 
h aşl_adığıru bildirdiği görüşmeler ven er ile Türk kadınlarını harp Alcksandr Korizis, mücadelede· çok faik kuvvetlerle tazyikte bu • miştir. 'suretile stoklar vücude getirecek- yaz ı 1 a göre, galiba İzmitliler 

•nuz teyit edilmemiş ise de, siyasi ya~n:mseargı ve ilaç hazırlama ser· hayatını verdiği için hükıimeti biz· lunduklarından burasının bırakıl· İAŞE MÜSTEŞARININ tir. Ticaret Ofisi ilk olarak hariç- ayni kedileri tekrar toplayıp bu se-
~ahfiller, Almanyanın, Balkanlar- p~ 

1 
e"'.j hasta yatak takımları ve /zat ben teşkil etmeğe karar ver • ması zarureti hasıl olmuş ve düm- BEY AN ATI ten bir miktar şeker ithal etmek fer de bir başka yere nakledecek-

a _arazi meselesinin yeni hal su- vıs erı ~l rı dikiş atelyelerinde hiz· dim. Hükümet yemin etmiştir. Cep dar muharebeleri verilerek külli Dün kendisile görüşen ıbir mu- İ için teşebbüslere geçmiştir. !ermiş. İyi amma ya ora halkı da 
•etı çerçevesini İtalyaya pazartesi ça~aşıı ~rmış ve gönüllü hasta • ı hede çarpışan, geride mukavemet kuvvetler intizamla Larissa ve Tır harririmizin iaşe ve

1
ziyeti hakkında BENZİN VE PETROL bu dört ayaklı misafirleri kabul 

~•Ya s~lı günü bildireceği fikrin-! m~ e ç~urslarına yazılmağa davet eden Yunanlılar, vatanın şerefi ve hala ovasının nihayetindeki dağ sorduğ4 suallere aşe Müsteşarı Petrol Ofisi de Romanyadan pet- etmeyip gerisin geriye, geldikleri 
.hedir. Italyan taleplerinin neleri ba ı.c:. istiklal üçin mücadeleye devam e- sırtlarına çekilmiş ve orada hazır- Şefik Soyer şunları söylem~tir: rol ve benzin ithal etmek için Ro- rere sevkederlerse ne olacak? Bay-
~ lıva ettiği halen malum değildir. et~ış ~ Sevenler Cemiyetinin diniz. Ölülerimiz ve Yunan tarihi !anan yeni mevzilere yerleştiril • •- Memleketimizde iaşe sıkın- manya ile yeni bir anlaşma imza di bu sfer de başka bir yere .. tabii 
t •kat Mihverin son askeri muvaf- ;r ı~ icabetle bu servisler • size bakıyor. Nihai zafer bizimdir. miştir. Bunun üzerine 1' unanlıla • tısı hiçbir zaman mevzubahis de- etm~tir. Bu anlaşma ile Roman- orasaı da kabul etmeyip g"riye 
akıyetleri üzerine, Roma hüku- bu 

1 
~ve :~e kosan ve böylece milli Miıİi davalarımız tahakkuk edtcek rın da Arnavutluktaki cepheyi da- ğildir. Bu memleketin mahsulü ge. yada yapılacak teslimat etrafında gönderince, tekrar daha başka bir 

:•lıtıin Dalmaçya sahilleri üstün- de··~~ işleri;'.ıde kendilerine dü • tir. Sakin, azimkiır, toplu ve discp- ha geriye almak zarureti hasıl ol· rek doğrudan doğruya, gerek şe- görüşmelerde bulunmak üzere Pet- yere .. eğer mevsim güzelim bahar 
e Yirmi sene evvelki taleplerini mu a a~eyi ifa arzusunu göster • !inli olarak etrafımda durunuz. •.ı- muştur. Bunların da Yarıya civa - killercni değiştirerek yıllarca bu rol Ofisi Müdürü Romanyaya git- olmasaydı da bu iş, kış ortasında 

Yeııiliyeceğinden şüphe edilme- şe~ v~z ekipler bugün vazifeleri· !ah sizi muhafaza etsin, Allah, Yu· rından baslıyan eski Metaksas hat- memlekette yaş;yan insanları bes- m~ir. Rumenlerden alınacak. pet· yapılsaydı vay zavallı kedilerin 
lııek~edir. mışbo ~~mış bulunuyorlar. Bu mü· nanlılığı muhafaza etsin.• tına çekilmiş olmaları çok muhte- !emiş ve ihtiyaçlarını karşılamış- rollerin tediye şartları yine evvelce haline! diyecektim. Fakat baharın 
Z t>ıger taraftan, Neue Zürcher ne ~!tıe cemiyetin hami reisi ba- --o---- meldir. Böylece müttefiklerin cep- tır. Binaenaleyh hiçbir zaman ve aramızda a.ktcdilmiş olan ticaret en civcivli zamanın-la, İzmit kiır-
r eıtung'un Bükreş muhabirine gö- nase İnönü bugün öğleden soll!"a hesi şimdi Lamyadan Ar~aya ka • hiçbir suretle sıkıntı mevzubahis ve tediye anlaşması esaslarına gö- fezinin yemyeşil \'e ılık körfezin-.ti ~umen mahfilleri, Tunanın ~;;u sıhhiye depolarını ziyaret e · Sırp çeteleri dar iki körfez arasında uzanan da: değildir. Hükumet her cihetten 

1 
re cereyan edecektir. de motörlerle oradan oraya g·d:ş 

lilın"mır kapıları.nın müstakıbel derek buralarda vazifeye başlamış sahadır. Bu sahanın yani yeni cep- - gelişin keyif ve zevkin" kolav ko-
"' bıstandan alınmasının muhte- b 1 nan kadınlarımızın çalışın• .. • (Baş tanfı 1 inci seyfadaı henin genişliği 120 kilometre ka- A d 1 0 d ki lay doyulmaz doğrusu! Hele bu gi-
"-'el oldu- kt dı T u u · · yurd mu-· ı ku d" ı· t k tıın. gunu sanma a r . .una- !arını tetkık eylemış ve _ malJQlad ıu. Bu surette Almanlar ölü dardır. Böy ece faik Alman v • na o uya gı ece er ış ge ış e edilerin ciğerleri, iş-
lıı ·bu kısmı, yeni bir siyasi reji- dıı!aasında göstermiş oldukları ala· ve yar.:;, olma<k. ii2ıore bir çok za,ylıı.I vetlerine darlaştırılan cephede da~ kem heleri, suları da temin edili-
~ tilbi tutulacaktır. kadan dolayı kendile:ini tebrik verın<f<ledlrler. ha ~üteka~~ bir. mü_dafaa ta1bakik'. I <Yazısı 4 üncü sayfada) 1 İkinci kafileyi, Zonguldaktan yor.a böylesi gidiş gelişe artık 

ııı e~n, 21 (A.A.) - Roma siyasi e !emiştir. Son günlerde cercya.ıı eden muJıare- imkan dahıline gıl'mış bulunm olan iskelelerle Zonguldaktan tre- Hopaya kadar sahil iskelelerine ve canlar kıırban! 
b 

ahfilıerı,· pek yakında bir Rib· y ~ belere ali baaı malumat şbndl eıunızo d B ·lh Yalıı" bı"r m sel k d·ı · · ~- ta ı:. u yeni cephede, bı assa ne bindirilip Irmak istasyonuna Samsun yolile Sıvasa kadar olan ~ e e var, e ı erını 
._•ııtrop - Ciano görHomesinin vu- M"•t f"k rdular ~·lnıiııı bul~uyor. Bu haberlerden an- . b"• 1 t ,_,, t d kald <Ua -, . U e } 0 Ja.şldJğına core, Alma<n.lar mutareke- Lamya önlerinde sağ cenahta Brı· kadar olan yerlere gönderilecekle- demiryolu güzergahındaki ista.:.- oy e opye.,.ın or a an ırıp 

geleceğini tahmin etıriektedır. den evvelki bc.ş gün zarfında yalnll tanya kıt'aları yapılacak ağır taz· rin isimleri vardır. yanlara gidecekler teşkil edecektir. başka yere nakledenler korkanın 

Y (bnş tarafı 1 inci ~yfada) Kaçaıılk boğazında %23 taıı.k kaybet- yil<lere karşı mukavemeti temin Denizyollarındaki komisyon bun Üçüncü olarak da Bandırma yo-- ki, günün birinde yağmurdan ka-

u•• d •• h ta arelerın· ın· '-'-ayesınde Kıl- mı-•--"•· Bunların 182'sl t.aıno.men ed b·ı· 1 b . 1 . ~arken doluya tut 1 as 1 ' "f 
Z e Yuz arp yy ,.,,... ...-- e ı ır erse ugünkü endışe i va- !arın nakiller ~ n icap eden va- lile Izmir, Balıkesir ve civarına gi- ' u m ın ar· " a-

'd kıt'alarımıza ve vapurları- tahrip edilmiş 41'1 has:>/""' P .. ğ."'. tılmış.- lıl.ın a k d" . b 1 d -kış a bbu·· s eden Al- ıır. A.lmıı.ıılar burada 9. olu ve bır ziyetin giderilmiş olacağı muhak - purlan tefrik edecek ve ayrıca decekler sevkolunacaklard:r. ' e ının u nma ıgı yerde 

0 
(Ba1 tere' ı inci sayfada) mıza taarnıza teşe il 

1 
ını misli ıa..ıa yaralı verm-şlet"dlr. Ayni kaktır. Bu takdirde dar cephele"de Zonguldakta da miktarı kafi va- Haydarpaşadan Esk~ehir, K<>n- fareler cirit oynar; farenin cirit 

d 
~aınan, Kanatlanın yalnız Kana- man pike bombardıman f 0 ar ınıntaka.da yaµıfan hava harakilın.dJın harbi kabul suretile Britanya ve gıonlu tren bulundurulacakt.r. Ha- ya, Afyon Karahisar, Bilecik, Kay. oynadığı yerde de ne kilerden ha-

ada, A ' A tardetmı·ye muvaffak olmuşlardır. "• gun·· --~mda yerdeki mu··daf•• v•~- y k tl ··dd t yır kalır ne ambardan ne dol it vustralyanın sadece v~- t re- ~ -· - - un an uvve eri uzun :mu e reket günü <bu suretle tesbit edilin- seri ve civarı gibi yalnız tren uğ- ' • ap-
h alyada harbetmeleri icap ederdı. Tayyarelerimiz ıo Alman aY.ya ıa_ı~n tarafından 18 stoka ıanaresı dü mukavemet edebilecek ve Alman ce Vilayet, bilet sahiplerine kay- rağı olan yerlere sevkiyat ep. son- tan, ne yükten, ne raftan, ne kü-
~'lrbe giren bir millet için, dövü- si düşürmüşlerdir. Bırçok d~man ,ürülmuşlür. orduları orada bag-ıamış ve Al - makamlıklar vasıtasile 48 saat ev- ra yapılacaktır. Vapur ve trenlerde tüphaneden! Malum a, bir vakit 
M· k b d.. .. elen· hasara uğratılmış ve Diğer tarafdan, elde edilen haberlere ked.si k ı k k M 

'ee eeplıeyi şu veya u uşun- !.ayy~ d.. . ecek bir hale ge- göre Almanlar 500 bin ııe 750 bin aza- tnanlar da hedeflerine ulaşamamış velden tebligat yapacak ve biletle- erken gelip yer kapmak gibi bir 
1 

z a an os oea arsilya, 
;• değil; sevkulceyş ve harp ••- wılerıne ;~~.1:"ı;.yyarelerimiz üs-ısın.da ta.hmin edilen blll'adıWI kuvvet- olacakla:dır. rini de gönderecektir. kargaşalığa meydan verilmemek dehşetli bir fare istilasına uğrayıp 
•t; ınuzaffer oluncıya kadar her tirmiştir. u un lerlnL mütarekeden sonra .. aıtmak * Bu ilk partinin cuma veya oo- ve herkesin istirahatini temin et- da mağazalar, depolar, antrepolar, 
~"Plıede do··vu··şmekten başka çare lerine dönmüşlerdir. . . oöyle dursun, kendi kııtaııınru ll1aeu k kilerler mutfaklar yangın verine ,, AN TEBLTl'<I · martesi gun·· ü sevkedilecekleri tah- me üzere yerler numaralı olup ' · 
'". kf,... Çü·n.ku·· bo··yJe yapılmazsa YUN ,,.._,. ve Bulga;r a.s!<erlerlyle tebdil edem&- do··nmı" b 1 F 1 ~ d •• ı rnin olunmaktadır. evvelden ayrılacaktır. ye aş aymca ransız ar, 
dtişıııan me•eıa, Avrnpada !l"IİP Londra, 21 (A.A.) - Atina ra -~ yerlerde, yem lu~J&r ~inndı: TUR K y E • hemen Cezayirden, Fastan Marsil-
gelince,' Afrikada d zaffer ol- yosu dün akşam neşredilen aşağı- nretiyle arıtırma.k ıw:oburlyetlude bi- yaya gemiler dolusu kedi getir.nek 
lııu • ·· kila m~ bl Af· daki Y.unan resmi tebliğini vermiş.. le lralmışla.rdız. Bulıra.r ve Maca.r kuv· (Baş tarafı ı inci sayfada) T ı b M ı bu "aman fareler istilasının o··nüne 
r ş ~emektır. Çun enu_ . . 1 • rotl<>ri de kendilerine tevdi edilen - a e e ve e 1 , dilta ittihadı Dominyonu gıbı hır tır: .. "dd tli sayişi muhafaza. işinde bİİ.Yü:k ~ tarruzettiği takdirde büsbütün ar· mur ar geçmişle~di. Onun için, şimdi ara-
~vlet, yalnız başına, bir •topye- Arnavutlu~a d.uşınanın şı ~- ü!<.lerie 1<.vş~. tacaktır. larında kedi nakil ve 'iCVki yarı-

lttııı harb•in taarruzlarına mukave- bir hava faalıyetı olmuştur.-~- News Chronicle şöyle bir tahlil (Baş tarafı 1 inci savfnda) sil müessesesinde asli talebe olarak şına çıkan İzmitlilerle Gölcüklüler, 
lııet edemez. man iki noktada kuvvetlerımıze yapıyor: rinci maddesinin tadiline aid ka • devam edemezler. korkarım, günün birinde fareleri 

aşılan Afmanyanın tam bir taarruz teşebbüsünde bulunmuş, , biz. ol uk a, nun layihalarını müzakere ve ka· Muhtelif fakültelerde ilmi yar- tedip ve tenkil için dııj!larda ya-
5e-rkulceyşi milli.baza ile Şimali fakat ıbüyük zayiatla ~ harclt.et Türkiye Mihverin bir tecavüzüne bul eylemiştir. dımcı veya asistan olarak vazife bani kedi aramıya çıkulasmlar! 
ı\ftikaya gelip Mısırı ve Süv~yşi mevziler~den daha gerıye atılmış- yardımı uğradığı takdirde bu memleketin Meclis, Türkiye - Belçika, Tür - görenler ve 2624 numaralı kanun Onnan Cemal 1< ~.ı, 
tehdit etmesi, Cenubi Afrika itti- tır. Bir miktar esır ald~ . mukavemetini takviye edecektir. kiye - Bulgaristan, Türkiye • Fin- hükmüne tevfikan orta öğretim 
ha,d1 Do . una iyi bir örnek Makedonya ve Tsalya da, d"'.pı.ş (Baş tarab ı inci sayfada) Türklere Basra körfezi ile Iraktan landiya, Türkiye - Holanda, Tür - müesseselerinde yardımcı öğret-
oı'lluştu~'1i:uyanm ·Libya cep- edilen pliln m~clbince tadil e<lilell yardım etmek mümkündür. Ruz • kiye - İsveç, Türkiye - İsviçre tica- menlik edenler ve ı_:rnhasıran hu-
hos.; İal •tt" banan•'• deme- hatlarımızın hıçbır noktasını, bava olan Boeing müessesesi de vardır. veltin Basra kö1'fezini de, Kızılde • ret muahedeleri ve tediye anlaşma- sw;i ve yabancı ve e"alliyet okul-
d' yaya aı ır • . · k ·ad tJi hareke- Gene:al Motors kumpanyası 61 ığQ,i g·· .. bu Dominyon da kuvvetlerının ço şı e . niz gibi harp harici mıntaka ilan !arı mer'iyet müddetlerinin tem - larında öğretmen olanlar birinci 
ı\k orunce, • d.. delememış- milyon dolar Jrıymetinde mitral • · , deniz harbine iştirak etmek ve tine ragmen, uşman etmesi mümkündür. didine, Türkiye • Isviçre ve Türki- maddenin şümulüne girmezler. 
<ıt yöz siparişi almıştır. Bunların ima· · d. lSıta gı·tmek lüzumwıu kavra- tir. d·ı ye • Finlandiya tıcaret ve te ıye Devlet daire ve müesseselerince 
lıı li, derpiş e ı en programa nazaran /T /194 ıştır. ALMAN TEBLİÔİ B J K 1 anlaşmalarile 25 emmuz O ta- kendi memurları için açılmış olan 
~ Cenubi Afrika İttihadı Domin· Berlin, 

21 
(A.A.) _ Resmi teb- birkaç aylık b~ sib'at fazlasile i · U gar fa ı rihli Türk - Alman hususi anlaş • kurslar ve okullar birinci madde-

~ •~u, artık •yarım harp• prensipi lerlemektedir. mal safhalarını ta- masına mütedair notaların tasdiki- nin şümulüne dahil değildir. 
.. "tıne •yu··zde yu··z Jıarp• düsturu- lığ: k t' 1 mamile bitirmiş topların vücude (Baş tarafı 1 inci sayfada) ne __ aid kanun_ l_ayihalarının b_bnci 1940 _ 42 ders yılında herhangı· 
••· Yunaııistanda Alman .. ı a arı d·-· b .. ··k st kl Anı ·k Alın k b , " koyı:ııuştıır. Btı Dominyon, ge- d d na getir ıgı uyu o ar erı an Bulgar kıt'aları, an kuvvet- muzakerelerını yapara tasvı ey- bir yüksek tahsil müessesesine de-
'" Yenı'şehirin ilerisin e .. uşm_ a . ı· d·ı k ·· b hl. ı i ~ llilyük Harbe 136 bin kişi ile k. derek cenuba doğru ılerlı- ordusuna tes ım e ı me uze:e u· !eri tarafından ta ıs edilen bazı !emiştir. vam etmekte bulunanların her se-
~1lıtak etmişti ve ordusu, en ziya· ta ~p e Sair Alman kuvvetleri Pin· lunuyor. Şarki ve merkezi Ameri - Bulgar topraklar:nın işgali harek_e- Meclisin yine bugünkü toplan - ne muntazaman sınofları~ı terfi 
~ • ı\rrikadaki Alman ınüstemle- ~~~u~· ilerisinde garbe dıoğru. te- kada tam 51 fabrika bu topların tıne. başlamış bulunmaktadır. Fıl-, tısında Antalya ve İskenderun e - 1 etmek şartile, tahsillerini ikmal et
t:~•rinin işgali için, yapılan muha- .. h etmişler ve Meçova cıva- yedek parçalarile mütemmim mal- h_akika ~ulgar. as~e:,ıe_rı Ege denı- lektrik müesseselerinin mahalli 1 melerine mensup oldukları Vekil-
~'' •!erde kullanılmıştı. Bu defa, vecdcu l.:500 metre irtifaında bulu- zemesini imal ile meşguldür. zıne dogru ılerı yuruyuşe başlamış belediyelere devri vilayet idaresi lıkleree müsaade edilebilir. 
•ıde .. h b" e rın a . d. General Moto~s'dan başka daha olup önümüzdeki gunler zarfında ' . . . . M lis .. .. 1 Vot . Yoz arp kararım ıraz g ç nan bır" geçidi işgal etınlşler ır. u··ç fabrı·ka gelecek sonbaharda tam ı· k G.. ··ı .. K 1 D d kanununun 6 ncı maddesının tadilı' ec cuma gunu top anacaktır. 

f,, llıiş olmakla beraber hem nü- s eçe, umu cune, ava a, e e- h ·ı .. 1 
•su ' .•. . randımanla ağır çapta mitralyözler ağaç, Serez, Drama ve Dimotokayı ve mernurla:ın ta sı makluessese e_d· 

ta arttığı, hem de o harpten son- zaferi kazanmak teşkil ettıgını pe- imaline başlamış bulunacaktır. . 1 ed kl dir rinde talebe olamıyac arına aı Esir kampından ka-
ı/ 8 'k. eri teşkiliHını yeniden ten- ka"la" bı"lir. ışga ece er · kanun la"yihalarının da birinci mü- Al ~ ed Maliye Nezareti, eskiden Yunan çan manJardan }Q 
hiııı ıp genişlettiği için, daha mü-

1 
Cenubi Afrika ittihadı arazisi olup şimdi anavatana tek- zakerelerini yapmıştır. Bu sonuncu U 

,., kuvvetler çıkarabilir. Ya uız . ·ı· İmpara K 1 p •. yer k l' ih .. . de geçen mü k 1 d "'•n Dominyonu değil, Ingı ız . - r 8 rar bağlanacak olan mıntakalarda aııun ay ası, uzerın _ . ya a an 1 
~ti eraı Sınöts, Akdeniz harbine 

1 
-u camiasının biitün Doının- bir dırahminin 60 leva santimi, es- zakerelerden sonra aşagıdakı şe - Schr .be 0 t lo 21 (A.A) 

tı;d~ edeceğiz dedikten s~nra, tor ~g ve müstemlekeleri, başta (Baş tarafı 1 inci sayfada) kiden Yugoslav arazisi olup şimdı kilde tadil edilmiştir: , Ontari:ı es~· ka':n;nd-:ın kaçan 26 
laı. k sade Mısırdan bahscdıyor; y~nd~ırsıtan olnıak u··zere, yüzde yüz . b · ı 1 d b. 3659 ı k ı "8t Akd B n Akd · d gererken düşman ta~- Bulgarıstana' ag anan yer er e · ır 3656 ve numara ı anun ara Alınan esirinden 10 u dun·· akşam 
t~!ı ' . enizin icap eden her ta- ı t k ıuecburiyetindedirler. euız en ' ' 
1
. lla gıt kt d k" . k harbe me . ·"'z dö- yarelerinin hücumuna uğramış na. dinarın bir leva ve 60 santim mu- tabi daire ve müesseselerde maaş Kanada süvari polisi tarafından 
1t." me en e çe ınmıyece - Zafer, ancak bo""yle .·".' zde "" ' b·1· d ted ··ı d •· h kk ·· t 1 1 f··1 azife gör kal Es. 1 d ' <>aşv kil h .. .. b" "" zırlardan biri ölmüştür. rn ı ın e avu e ecegı a ın- ve ucre a an ar u en v • ya anmıştLr. ır er en biri poli-
ttd" e ' arp gormuş ır as- .. ekle kazanılabıhr. f ı d k 1 t da kararlar ittihaz etm~tir. dükleri müddetçe herhangi bir tah se karşı koymıya teşebbüs ettigın-· -

te.lıır. Meselenin ruhunu, hangi vuşm Abidin DAVER Maçek Uırva ıs an 3 a mış ır. 
~ •de ı b d k ----------------------- den ağır surette yaralanmıştır. o ursa olsun bar e ere ----· 

keri kapıları sekban askerile tu -

Hindistanda bir 
karışıklık 

Ahmedabad - Hindistan • 21 (A. 
A.) - Burada bir kargaşalık ol
m~ ve polis dün nümayişçi kafi
lesine ateş etmiştir. Bır kişi ölmüş, 
dört kişi yaralanmış ve 400 kişiden 
fazla da tevkif edilmiştir . 

ı:;oı;ı haberlere göre, cuma günü 
muslurnanlarla mecusiler arasmda 
vukubulan çarpışmada 56 kişi öl
müş ve 3-04 kişi yaralanmıştır. 

iRTİHAL 
Orgeneral Kazım Orbay'ın val· 

desi Bayan Fıtnat Orbay vefat et
miştir. Cenazesi bugün saat 16 da 
Nişantaşı Vali Konağı caddesinde 
Küçükpala.s apartımanından kaldı
rılarak Teşvikiye camünde ikindi 
vaktinde namazı kılındıktan sonra 
ailesi kabristanına defnedilecektir. 

Merhume salihatı nisvandan, 
hayırsever muhadderattandL Ken_ 
dlsine rahmet diler ve ailelerine 
beyanı taziyet eyleriz. 

Çeletık gönderilmemesi rica olu· 
mır. 

~ ] !unan Babalar ocağı idi. Velhasıl peyderpey nizamatı as-
,...._B ·· ""k t ın· . 78 9' . Hütasa, Bektaşilere kıran gir • keriye ve mülkiye tesisi moda hük 1 uyu ar 1 roman· •• •• •• ld •• ? ı ı . . müne girdi. Bu esnada bir de yan-

l Sultan Aziz Nasıl Olduru u . ~ m~~baları, tarikati.. Bektaşiyeye gın köşkü vak'ası çıktı. 

tuldu. Tabur tl'sküdara geçirilerek 
oradan Akdenize yollanmak baha
ıı~sile kayıklara bindirildiği sıra
da müfsidler yakalanıp birer birer 
idam edildi. Diğer bir iki tabur da 
ayıklanarak Ağrıboza yollandı. 
Bunun üzerine yeni askeri tabur

ŞARK Sineması 
' n:M. Sami Karayel- 1 mensup olmakla m:ııtteh<>m bır ta- Asakiri mansure tah~irinde kim 
\' Yaza hislfun ve kım rical dahı takıp olundu. Hat- gelirse kabul edilmiş ve bunlar a-

e ,,. d drazam ve şey · d b ı lduk enı·çe · t ~i 'ıııe Avrupadan mal getirme- ı saray asa . .. kke bir ta, Londra sefaretın e u unmuş rasına. o _ça_ Y . r~ . g_ayre -
,/kendi yağile kavrulan Türkiye meşayih vesaıreden mure P 1 olan şıkkı salis defterdarı Ferruh keşlerı de gızlıce gırm;ş ıdt. 
d le2g1ılıların da iktısadi cephe· eclis in'ikad ettı. b. 

1 

bey ile vak!anüdsi sabık şanı za- Yangın memurları babı seraske-
eıı d a m ıtm sene evvel ına l ·· ··ı · · bt". l arbeler vurmıya başladı. Neticede a ış . . k d·m de vesaire birer mahal e suru - rının za u rap ına memu -

li,llekta ilik e i rilnn Bekt i- edilen Bektaşi tı:kke~erının ~a~i- düler. riyeti hasebile buraya nak • 
,_ıı;, tııen' . b'. y r: çe g_ H aşt· ·t·bar olunarak ıçlerıne saır b · zamanın en müessir jurnalcılı - ledilerek muvakkat ve ahşap bir 
"ır· . su ıy~tı Duayı azre ı ı ı t•' b darlar nas ına .. . 1 k .. k .. b. k · 1 

larda taramalar yapıldı. 

* Devlet Mora ihtilali, yeniçeri me 1 

selelerile uğraşmakta olduğu sıra
da Rusya Çarı Aleksandr'ın vefa· ı 
tı vukua geldi. 

tllııılerı ırii9termek vacımcıe ııebııl; ~ .... :ralalıd& 
ebe katltten uıı.a~ 

~GlFAL 
Şllıeserlnl talı:dlnı --..-. Bq Bollerde: 

Hertha Feinler ve Hans Sohnker l ı llk 1 k.ld lm . k t ricalinden ur e .. ğına Bektaşilik zemini musaıd o - ı yangın ·oş u ına>1 arargır o -
.er;,ıe taeşk ı. e a k:ş vedsonr~ ıç- a altmış seneden sonra teebssus du Hemen herkes Bektaşi olan • muştu. Köşk yapılıp bitti. Yalnız 
"''n·<- rı atı mez ure ervışa • ve k ımasına a • · · · d ht l ·ı l 
1 

"«tı pek . . ım·ş olanların yı 1 ' t !ar haber veriyordu. ıçın e ta a parça arı e aş vesa-
ı. ııı çok kıınsenın karışmış e ı ... d itikadları as· ı . . · k ı t 

. F:ıki.t, Avusturya hükumeti ile f'••••••••••••---•••••••••••ı~ 
Ingilte•e devleti Rusvaya karşı f,divaç yanşL .. Dolarlar yarışı ... Aşk J8t"JIL. •• •.. asırıdan .. b . t·. R. "" te balar ile ınurı. anın H d ve Sultan Mahmud, yenıçerı oca • ıre a mış ı. •Ore mun aıs ıı. ıv.....,e k .. re a ım . A k. · e d ı ·ı 

da; : Bektaşi babalarından biri hih ettirilın~ . uze yeri olan şe- ğını lağvettikten sonra, nızamıce- sa ırı mkans
1
urebm yanıdna a ıı 

" ltıa B:a. B 
1 

t k·ı· ·ı Kayseriye g>bı ulema .ld ı· did askerini talime başladı. Ende- olan ı:af"et eş er u sıra a men· 
"Ok cı e < aş ve ı ı namı e 1 · kara- verı · .. · ld ki t b d · • f ı sandört k 

1 
d .k t • birlere sürülme erıne · rld d. _ run ağalarından piyade ve suvarı sup o u · arı a urun ıger ne er-

:• "e 'l'ürb _ışpas~n ~ 'ı ame ey h Maahaza mülahadeden ad e ~ olarak asakiri hassa tertib etmiş, !erini kandırdıklarından serasker 
l e\fat edin~eı ır e u un ak~ şey len Kıncı istanbulağası Za el • geceli gündüzlü onları bizzat ta· paşa ile Baş binbaşı Osman ağanın 
s a b ~- yerme geçen ırn ıse ' b 1 idam o un • · b ı d ki b ili n ula ger klı d k _ med ve Salih ba a ar . h·drk, !im ettiriyordu. evlerınd~ u un u arı gece ura· 

t. •Yıp alay .'
1
r, oAc~ k a onu -·t~; dular Rumelihisarındakı Ş_'.'~,~- ıle Ulf.ı<feciyan ile cebeci sınıfı dahi Ja ateş ve~diler. Maksadları yan · 

Ur ·ı e ga apısına go u· · K ga· ç y.,..,,<u , - .. .. ·ı s sk • o 
Si 'Yeniçeri - t b ,,,. Öküz limanı, araa ' M d. Jağv ve yeniçeri ocagına mulhak ğın munasebetı e era er "' s · 
il tip "ine al agailsı Bacbın~ 1 . ~şın~ b: Sütlüce, Eyüb, üsküda;;_, er~ ... = olan dö:i. s-0lak ortasının başları man ağa geldiklerinde katle! mek 
etır ay e a ıa ı)e gon .... Ç~ dergıwıarı 1- .. . . d.ld·-· ·b· · 

~i. ' 0 rada dahi ferac-e giydirilir- venköyu, silahşörluk ıle ı~raç .e ı, ~gı gı ı :m•ş .. 
ıı · tırıldı. . sonradan solak ve peykleruı a."y ~Jerı de Fakat, paşanın adamlarından bi 
~ktaşilik Sultan Mah· Bu dergahlarm }>epsı Dıı· tebdil olundu. ri kosup haber verdi. Babı seras • 

Devleti Aliyeyi menfaatleri icabı G!lzel LOUİSE PLATT ile MELVYN DOUGLAS tarıduıdan 
himaye ettiklerinden Ruslfil" Av • Fevka!Ade tarzda yaratılan ve bu Peqenıbe aQaııu 

rupı;vn karşı dilgir idiler. 
Rusya, Avusturya ve İngiltereye ı 

karşı şu ~-evabı vermişti: 

- Benim artık Avrupa devlet- ı 
ler ;nden talep edecek bir şeyim ı 
yoktur. Devleti Osmaniye ile ken· 
di ışimi kendim göreceğim! 

Gbrülüyo:- ki, Rusya Osmanlı 

devletinin peşini bıralomyordu, 

(Daha var) 

SARAY Sinemasında 
ırllaterllecelı: oı.. 

ASRI Bl R ADAM 



SAYFA-4 

İMAMIN KIZI 
Yazan: irfan Doğan 

(Düıtku aayıdan devam) J mak için, Leylayı: 
Kapalıçarşıdaki dükkanını er- - Komisyoncu Naci beyin kızı 

kence kapayıp, cH ...... camiindeki 1 Leyla, 
vazıfesinı de büyük bir ciddiyetle 1 Diye, Safir ef:nd_iyi de: 
gördükten sonra, hemen evine ko- - Meşhur yag tuccarı Senrer 
şar ve büyük bir itina ile tebdili '>er dıye tanıttılar. 
ln.ızafet ettikten sonra, arka soka- imam efendi de girdiği salonlar
ğa bakan bahçe kapısından usul- la hakiki hüviyetini saklamış ve 
cacık sıvışırdı. Onun bu sıvışma- ·nyafeti gibi mesleğini ve ismini de 
sım mü:eakip, kızı Leyla da soka- edğiştirmişti. 
ğa fırlıya=ak ortadan kaybolurdu. Kendi kızile bu şekilde tanıştı -
Fakat o, babası gibi arka sokağa rılınca neye uğradığını şasırmıştı. 
çıkmıya lüzum görmezdi. Çünkü 7,aten her ikisi de vaziyeti de~hal 
onun bu halini mahallede hemen ınlamıştılar amma seslerini çı -
hemen herkes blliyordu. Hatta bir '<armakla hiç bir şey elde edeİni -
çok geceler, otomobil sesi işitmi- veceklerdi. Yalnız bir aralık Safir 
yen bu daracık sokak, onun her- •fendi kendi kızile dans fırsatını 
hangi bir danstan gelmeslle gü- bulunca yavaşça söylenmeğe baş· 
rültüye boğulurdu. adı: 

Tahta kafesle: arkasında gözcü- - Seni gidi seni!. Mahallede.de-
lük ederek vakit geçiren iht:yar dikleri kadar va.-mış .. Ben sana e
kadınlar, kocaya varmamış kırk :e gidince sorarım. Komisyoncu 
beşlik kızlar için, Leylanın bu ha- 'aci beyın kızı Leyla mısın, yoksa 
reketi, günlerce sürecek dedikodu imamın kızı Emine misin? 
!ara mevzu hazırla."'<lı. Bir yandan söyleniyorlar bir 

Safir efendi, kızı hakkında işit- yandan da çiftlerin arasında dönü
tiği bu dedikodulara o kadar e- yorlardı. Dans bitip de bicbirle -
hemmiyet vermiyordu. Daha doğ- rinden ayrılınca kız, babasını bir 
rusu, kızının söyledikleri kadar kenara çekerek gözlerini fıldır fıl-
11rata varacağını aklına get~mi- dır döndürmeğe başladı: 
yordu. Zira, İmam efendi, Leyla- - Ben de sana sora."'!m ki; yağ 
nın yalnız gündüzleri gezdiğini, tüccarı Server bey misin, yoksa 
geceleri ise ender olarak sinemaya cH ....... camiinin imamı Safir e -
gittiğini zannediyordu. Ha>buki 1 fendi misin? Sonra bu i.şde kimin 
bunda aldanıyordu. Çünkü Leyla, kabah~tli olduğunu da mahalle hal 
dışanda sabahlıyacağı gecelerde kına bırer bırer danışırız. 

babasının ya evden çıkmasını kol- Adamcağız kızının bu halinden 
lr veyahut horlıyarak uyumasını bayağı korkmağa başlamıştı. Fa -
beklerdi. kat vine kendisini haklı çıkarmak 

Safir efendi de hemen hemen için uğraşıyordu: 
aynı şekilde hareket ediyordu. Her - Ben Server beyliği seni takip 
hangi bir alemden gece yarısı veya etmek üzere kabul ettim. Ve şimdi 
sabahleyin dönmek ihtimali varsa, görüyorum ki şüphelerimde aldan
kızının yatıp uyumasını beklerdi mamışım .. 
Leyla, bu hali bildiği için, baba-ı Kızı iyice köpürdü: 
sının böyle bir niyeti olduğu za- - Haydi bunu kabul edelim. Ya 
man bi!"az rahatsız olduğ\ınu ba - birkaç gün evvel sabaha karşı evin 
haM ed;?? ve hemen odasına çeki- ·önündeki rastlayışa ne diyelim? O 
lirdi. Safir efendi, kızının_ uyuması 1 gün de beni aramak üzere sokağa 1 

için geçecek zamanı hesaplarke?: I ~ık~ı6ını sö,ı:Jemi.ştin. amma, içtiğin ' 
Leyli da içeride, o akşam gidecegı ıçkılerın tesırile yerınde zor dura -
yerin vaziyetine göre tuvalet tan- 1 biliyordun .. 
zimiM uğraşırdı. · İmam efendi lnzarmağa başladı. 

V!!lhasıl, baba kız biribirlerini Kızı ise onu bu vaziyette bırakarak 
bu şekilde aldatıyorlardı. çıkıp evine gelmişti. 

Bazı gece Safir efendi geç vakit Babası ise, sabaha karşı eve dön 
eve döndüğü zaman, kızına belli düğü zaman, mahallenin gençleri 
etmemek için. parmaklarının ucu- tarafından kapının önünde yaka -
na basarak odasına girer; bazı gece lanmıştı. Es, onn mahalJeli son za
de, Leyla işıklannın kolundan 3')- manlarda im~m efendiden de şüp
nlıp eve gelince, babasını uyan- helendikleri için, bu işe teşebbüs 

dırmamak için iskarpinlerini eline etmişlerdi. Ve artık kendini mü -
alarak merdivenleri çıkardı. Hal- dafadan aciz kalan ad,amcağız her 
buki gerek Leylanın ve gerekse şeyi itiraf ederek imamlıktan isti
Safir efendinin bu tedbirleri lü-1 fayı çekmişti. 
zumsuzdu. zira her ikis!nin de u- İş bu kadarla da kalmadı. Bütün 
yandırmaktan korktukları şahıs ömrünü bu mahallede geçirdiği 
o an için dışarıda bulunurdu. halde, o hadiseden sonra semtini 
Leylanın sabahlara karşı eve de değiştirmeğe mecbur oldu. 

geldiği vaki olduğu gibi, imam e- Kızile buluştuğu eğlence gece -
fendinin de sabah namazını kıldır- •ind bazı kimselere •yağ tüccarı 
mak üzere, ancak elbise değiştire- Server bey• diye tanıtmakla be -
bilecek kada~ bir zamanla eve ·aber, yakında bir iş için Fransa1a 
döndüğü oluyordu. 'deceğinden, belki de bu sene için 

Gün geçtikçe, Safir efendinin tstanbulda son eğlencesi olduğun -
yeni kafasına göre ahbapları da lan bahsetmislerdi. 
çoğalıyordu. Her gittiği yerde mu· Halbuki Safir efendi o geceden 
lıal<kak ki yanında bir iki dost gö- ' nra Fransaya seyahate değil 
rebiliyordu. Hem şimdi eskisi gib; 'ahallelinin dilinden kurtulmak 
sinema ve tiyatroya da muhalN de- '•ere, eski mahalJesinden cAhı: -
ğıldi. İcabında orala=dan da zev - op1> ya naklimekfın etmekle ik -
kini çıkarıyordu. ·fa etti. 

Baba kız bu yaptıkları gizli iş - ~~....;========== 
leri farketmeğe başlamışlardı. Fa- Japonlar iki Çin li
lcat her nedense bunu açıktan açı - manını işgal ettiler 
ğa birbirl~rinin yüzüne vuramı -
yo=lardı. Hatta değil açıktan açığa Şanghay, 21 (A.A.) - Bir Japon 
söylemek, mi!Cburiyet karşısında ·esmi tebliği, Şanghayın cenubun
bile kalsalar hiç ses çıkaramıyor - da iki mühım liman olan Ninopc 
lardı. ve Venşov'un Japon kuvvetleri ta· 

B' gece gerek Safir efendi ge- rafından işgal edildığini bildirmek. 
tek;~ kızı Leyla, bulundukları eğ- 1 ted.ir. Bu suretle büt.ı.in Çi~ sah.! 
lence yerlerinden bir tesadüf ese lerınde Çunkıng hukumetının elın. 
ri olarak avni zamanda eve dön - :le tek bır lıman kalmıştır. Bu L 
rnüşlerdi. Baba kız kapının önün- man da Fuşov'dur. J.aponlar, Ç r 
de sabahın alaca karanlığında bir· ablukasın~ boy lece buyuk. hır ~ ı. 
b. ı · ti ı· aşır ı bet dahılınde kuv,·etlendırece.<k ır erme ras ayınca evve a ş - . . . . . 
d 1 d 'k' · b' d b"rer rını umıt edıyorlar. ÇınLlerın oa ı ar. sonra a ı ısı ır en ! . . 

b h b 1 k b . b' 1 · . gu·ya hıllerde mudafaada bulunabılme a ane u ara - ır ır erını 

!eri imkansız görünüyor, fakat da 
kandırdılar. İmam efendi kızına: 

a içerılerde mudafaa yapmalar 
cSeni aramak üzere sokağa çık- bekleniyor. 

mıştım.• __ _,, __ _ 

Dedi Leyla iııe daha açık göz 
davranarak: 

•Tesadüfe bakın babacığım, ben 
de sizi merak etmiştim de sokağa 
fırlamıştım .• 

Cevabını vermişti. Tabii bu şe
kılde Safir efendi kabahatli çık -
mıştı. 

Gene bir gece aksi bir tesadüf, 
imamla kızını Maçkanın bir salo
nunda birleştirm~ti. Hiç kimse i
şın iç yı.izünü bilmedıği için, o ge
ce baba kızı birbirlerine tanıştır -

Istanbulda un 
(Baş tarafı 1 inci savfada \ 

fark ayrılacağını tayin salahiyet 
de Ticaret Vekaletine bırak•lmak· 
tadır. Yalnız pamuk ve yapağı Ü· 

zerinde bu husus Ticaret ve İktı· 
sat Vekaletleri beraberce kararlaş
tıracaklardır. 

İkinci kararname ile İstanbuld• 
un stoku yapılmak üzere İstanbu' 
Beled.yesine bir milyon liram ka· 
dar bir kredi tahsis olunmaktadır.ı 

iKDAM 

23 Ni.an 1941 Bayramma mahsus 
Fevkalade Piyanifo Planı 

hraml:re İkramiye 
~e mil< tan tutan 

adedi Lir& Lira 

l 50.000 50.000 
l 20.000 20.000 
2 10.000 20.000 
6 5.000 30.000 

30 2.000 60.000 
30 I.000 30.000 
60 500 30.000 

300 100 30.000 
3.000 10 30.000 

30.000 2 60.000 - - -
33.430 -Yekun- 360.000 
Tam Bilet 2 Lira Yarını Bilet l Lira 

.C OC U K T~ N .<" .. L 

22 - Niaan - 1941 --
Türk Kömür 

Madenleri 
Anonim Şirketi 

. .. saat 
24 Mart 1941 Pazartc<I gunu 

on birde İçtimaı mukarrer iken ~ .. 
bı müzakerenin hasıl olamamasına ~; 
naen aynı ruzname ile 14 Nisan 1 

. . ~~ 
Pazartesi günü saat on bire talik ati 
miş bulunan Şirketimiz bissedarl ıl! 
senelik Umum! Hey'et içtimaı rn~ iJJ 
tarihte de hissedarlardan hicbit'tn 

1 
gelmemesinden dolayı bizzarur •1,';ı 
ruzname ile 12 Mayı.s 1941 pazar! 
günü saat on bire talik olunduğun~ 
Şirketimiz hissedarlarının 1_2 M~a" 
1941 Pazartesi günü &aat on bırde . dtı 
latada Karamusta!apaşa caddesın 4 
149 numaralı Ovak!myan hanında d• 
ncü katta Şirketin idare ~IcrkeV"ıııııJ 
alelade surette vukubulacak Ul",.,,,,, 
hey'et içtimaında hazır bulu.ıını-

rica olunur. 

RUZNAME 
l - İdare Meclisi Raporunun ok""' 

ması· 

.2 - Mü:akip Raporunun okunınS:, 
3 - 31 Birincikilnun 1940 ıarilı 

ait Bilf:ınço ve k!ıruzarar ~: 
hının okunması, mezkür Bıl 
ço ile k?ruzarar btl'.abınıD :::; 
diki ve Jdare Meclısı AzaW 
ibrası. 

4 - 1941 Yılı için bir mürakiP 1ı1ti' 
babı ve tahsisatının tayini; d 

6 - Ticaret kanununun. 323 ncü ~~ 
desi mucibince idare roe<:gt" 
Azalarının gerek kendı ve 

111
• 

rekse üctincil sahıslar ı:ıafl1 Şjr 
rına bizzat veya bilvasıta 

iç'° ketle muamele yapması il• 
kendHerine mazun.iyeı ver 
mesi; . . ... 

6 - Şirket işlerini tedvir ıçın eceJ 
reti mab.susada memur edil ~ 
lere verilecek ücreti tcspıt 1 "' nında İdare meclisine saıab..., 

verilmesi. eıı 

Gettk asaleten. ve gerck?e . veıcAlei~ııı 
Umum! Hey'ete ıştirak edebJ.lme)( • 
hissedarların en az yirmi hisseye ~ 5 
tik bulunması ve hisse senetıeriıll (i.iJ 
Mayıs 1941 Pazartesi gününe I<• ,. 

. d ' etıı' Şirketin idare Merkezine tev ı 

!eri lfızımdır. 
eti' Mall Müesseseler tarafından ., ff 

len hisse seneUerinin tevdiini na.tılt 

~·· sikalar hisse aeneUeri makamında. 

tı1are Jl(ectısl ,, 
bul olunur. 

İzmir nüfus mem~:l~ğundan ,J• 
mış olduğum hüviyet cüzdan•.rW 
ve askerlik vesikamı zayi ettı"" 

ı Silivri kaz.ası Kiliçli ve Alipap mek Yenilerini çıkartacakımdan e~: ·-------.., ı tep nşva ı temınat akcesl mukabili o- !erinin hükmü olmadığını i18lı 1 

!arak Silivri Mal Sandıbna yatırmış derim. 
olduğum. 26377 - 20056 - 39906 -1991 ef 

~~PARA ~ \ BAYAT YARIŞININ 
DiREKSlYONUDUR ,,,_,,.. 

T. iŞ 

~ 

BANKASI"' 
Küçük tasarruf 

hesapları 

1941 İkrarr.iye planı 
KEŞİDELER : 4 Şubat, 2 Mayıs, 

ı A&ustos, 3 İkinclte~rin 
tarihlerinde yapılır. 

1941 ikramiyeleri 

1 adet 2000 Liralık 

3 " 1000 "' 
2 • 750 IJ 

4,, 500 .. 
8 " 250 .. 

J5 H 100 W 

ıso " 50 .. 
300. 20. 

= 2000.- Llra 
= 3000- " 
= 1500- H 

= 2000.- ,, 
= 2000,- " 
= 3.500- " 
= 4000- ., 
= 0000.- • 

Dükkan devri 

ioARrslNi siıEN 
IKRAMİYEL.İ 

IS BANKASINOA 1 
HESAP AÇAR 1 

Yedi Kule Türk-Ermeni Hastanesinden : 

İLAN . 
Beyollu eski Hilseyinağa, yeni Şehit Muhtar mahallesi, Tarlabaıı cad

desi eski ve yeni 82 kapı No. lu kftrgir dükkiln Beyoğlu Kadastroca 384 ada 7 
Parsel sayısı ile ve 2762 No. lu Vakıflar kanununun « ncil maddesi mucibince 
10/2/941 tarihinde müessesemiz (Yedi ;ule Ermeni Hastahanesi) namına les
i bit edilmiştir. MezkOr 44 ncü madde m ucib!nce Vakıflar kütQğüne de kayd 
edilmiş olduğundan ilAıı taribinden itibaren 2 yıl içinde itiraz hakkı olanla
lrın ait olduj:u mahkemeye müracaauan lüzumu ilin olunur. 
ı~~~~~~~~~~~~~~-

1 Fakir Mektep Çocuklarına Yardım Ce
miyeti Sayın Azalarına 

Cemiyetimizin mutad umumi lçtl naı 27 /4/1941 tarihine mllsadit . Pazar 
günü saaı il raddelerinde Cemiyetimizin merkezi olan Beyoğlunda Itfaıye 

karşısında kAin Şisane sokağında Yardım hanının bir numaralı dairesinde ak 
dl mukarrer olduğundan Azaların o gün ve saatte hazır bulunmaları rica olu-

S•rtJ'•r'de Orta ~me'de 21,23 nn- nur. 
nıara.h bakkaJJye dlikkinmı Bay Selim -------------------------

Raşa.r'd.ın deVt"en sa.tın aldım. Mez.k.Ur 
.lü.kkinla aloikası bulunanların veya es 
k!• sahibinden alacağı olöqlların bir hafta 

z1rfında m.üracaa.tta.nnı ve bu müddet
ten llODJ'& vaki olacak müracaatlann 

- elm&y&caiını Uan ~erim. 
MUSTAFA 

ZAYİ - İstanbul İthalat Gümriığün 

ıen almış olduğum 507809 numara ve 1 
l/8/938 tarihli İrat Makbuzunu zayi 
•ttirn. Yenisini tıkaracağınld.an eskisi

ıin hükmü oln1ad1ğt llAn olunur. 

istanouı Marpuççular Sabuncu bu 

Jllol> Pardo 

ZAYİ - 31/32927 No. ikamet vesika 
nı zayi ettıglınden ve yE>nısını alaca
~ımdan eskisinin hükmı..i yoktur. 

ELİAKUl PERE.S 
Abdulhakhaml4 <'ad. 

Cdıkb,_ !\lira AP. 3i/3 

Sahibi: E. t Z Z E T, N!!şriyat Direktörü: Cevdet Karabilı:iı> 
Basıldığı yer: •Son Telçaf. l\latbaası 

- 39846 No ıu tahvi!Atıann teslim 324 doğumlu lbrahim oğlu Eııtı 
makbuzunu zayi ettim. Yenisini ala~ -

----- - -· ~- . de' 
cağımdan eskisinin hükmü yoktur. 1940 senesinde Hukuk Fakültesırı _, 

Sabri Fehmi Birlik ,., 
"""".-...-...-...-...-.._ ___ -===~~=ı •lmış olduğum hüviyet varak•""-,;ıııı 

ZAYİ - 412.5 sicil No. Ju Arabacılık ettim. Yenisini alacağımdan esk1 

ehliyetnamemt zayi ettim. Yenisini a- hükmil yoktur. 
lacağımdan eskisinin hükmü yoktur. 

Niyazi Dal&'lll 

Nllüfe. S.,.,... 
No. i72l 

TÜRKiYE CUMHURiYET] 

ZIRAA T BANKASI 
Kuruluş tarihi: 1888. - Sermayesi: 100,000,000 Türk Jirası. 

Şube ve ajans adedi: 265 
Zirai 't'e ticari her nevi banka muameleleri 

Para biriktirenlere 28,800 lira iJr.amiye 't'eriyor. 

Ziraat Bar.xasınca ırumoaraıı ve ınoarı.~ a• 'lr:ı:.! hPsaı>
larında en az 50 lirası bulunanlara senede 4 defa çekilec~ 

kur'a ile aşağıdaki plana göre ikramiye dağıtılacaktır. ı.. 

4 A. 1,000 liralık 4,000 L.11100 Adet 50 liralık 5,000 
4 • 500 • Z,000 • l.20 • 40 • 4,800 • 
4 • 250 • 1,000 • 

40 • 100 • 4,000 • 1641 • 20 • 3,200 • 

DİKKAT: He.!aplarındaki paralar bir sene içinde 50 li~a
dan aşağı dü~iyenlere ikramiye çıktığı takdirde % 20 faZ a
sile verilecektir. 1 t 

Kur'alar aenede 4 defa 11 mart, llHaziran . 
Eylul ve 11 Birincikanun tarihl .. rinde çekilecektı' 


