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GÜNLÜK SiYASi HALK GAZETESi Son Tellıl'llf Matbaaaında Basılır. 

\. T elgral: iKDAM l•tanbul 

İktisat Vekilinin beyanatı 
• İplik • 

tevzıatı 
• 
ışı halledildi 

"Umumun sıkıntı ve iztırabını kendi kazanmak 
hırslarına vesile ittihaz etmek isteyenlere karşı 

sertve şedit davranılacaktır,, 
.. . . . • 

Libyada yeni 
• 

Devlet fabrikaları ihtiyacı karşılamak 
için azami istihsal kudertile çalışıyor 

ALMANYA 

DiYOR Kİ 

Türk-Alman 
münasebatı 
normaldir 
Alman Hariciye 
Nezaretinin cevabı 

Berlln, • (A.A.) - Yarı remıl bir 
menbadan bildiriliyor: 

Tllrk - Alman münasebetleri hak· 
kı.nda yabancı caıeteciler tara!ın ... 
dan sorulan suallere Alman b::ırici
ye nezaretinden buı:!ln apeıdakl 
'--evap verilmiştir 

1 

vazıyet 
Birkaç gündcnberi şehrimizde 

bulunan İkt.ısat Vekili Hüsnü Ça
kır V ekfilete bağ!• müesısc:;elerdcki 
tetkiklerine devam etmektedir. Ve. 
kil, dün Sümer Bank ve Eti Bank· 
ta meşgul olmuş ve kendisile gö
rüşen bir muharririmize aşağıda· 
ki beyanatta bulunmuştur: 

Türk - Alınan münasebetleri nor
maldir. İngilizlerin tahliye ettiği Bingazi limanından bir görünü' 

Koordinasyon heyeti- 1"·9i1iz1 _e ~ Almanlarla ltalyanlar, ln
giliz kuvvetlerini Lib'yaya 
~ekmek için taarruza geç
tiler. General Vavel'in en 
buhranlı zamanlarda gÖ•· 
terdiği yük•ek aevk ve 
idare maharetini tekrar 
göıtereceğini ıimdiye ka· 
dar elde ettiği mavalla· 
kıyetlerden iıtidlıil edebi
liriz. 

•- İstanbula birkaç gün kalmak 
için geldim. Burada Vekaleti ala· 
kadar eden meseleler ve bu me
yanda sordutıJnuz pamuk ipliği 
tevziatı ile meşgulüm. 

Bul g aristanda 
beş Alman as
keri öldürüldü 

. . k Bıngazıyı 
nın yenı ararları terke t ti 

İPLİK :MESELESİ 

- ·----
Bilirsiniz ki son zamanlarda ip

lik sıkıntısı ve bunun üzerinde ba· 
>'C1U11: Abidin DAVER zı ilıtikar teşebbüslerinin mÜ§ahe-

de edilmesi üzerine malum olan ka-

L ibyada, Trablmgarpten rarname çıkarılmıştır. Normal za. 
Uingazi eyaletine doğru 1 

manlarda memleketin iplik ihtiya
Jlr Alman • İtalyan ta- cı kısmen dahili istihsal ve kısmen 

~uzu başladı. İngiliz ordusu,!":'- de ithalat ile karşılanırdı. Bugün 
qrebeyi kabul etmiyerek maglup '1>evanu 4 üncü sayfada} 

Maçek dün 
etti • 

gemın 

İktısat Vekiliınİ% 

Hüsnü Çakır 

jAlmanlar 
memnundegil 

--o- .. ~~~~~~~-
Almanlar köye vah
şiyane mukabele

de bulunmuşlar 

Tütün mübagaası için bir 
verildi milyon daha 

Belgrad 4 (A.A.) - Röylcr Yu-
goslav hududu civarında Milna • •--------

dolna köyünde vuku bulan bir T AKSI SAHiBi ŞOFÖRLER HAKKIN
kargaşalık esnasında Bulgar köy • 
!illerinin beş Alman askeri öldür- DA VERiLEN MÜHiM B 1 R KARAR 
dükleri i f!renilmiştir. Bildirildı~. . 
ne göre Almanların tavır ve hare- Ankara 4 (ikdam . muhabirin • ı rilen 4 milyon liraya ilaveten bir 
ketleri o kadar tahammül edilcmi. 1 den} - Yarın neşredıkcek hır Ko- milyon lira daha tahsis olunmak • 
yecek bir dereceye varmıştır ki köy ordinasyon Hey'eti kararile doğru-' tadır. 
lüler toplu bir halde i~yan edcrı:_k da.~ doğruy~. m.üstahsllden tütün .Malum oldıııi!u üzere Milli Ko • 
Almanlara hücum etmışlerdır. Ha· ı .nubayaası ıçın şımdıye kadar ve • runma kanunu ile verilen salahi • 
diseyi müteakip köye kar<ı vahşi· ) --- yete istinaden hükumet lüzum gör 

•ltııadan geri çekiliyor. iki ay ka· 
~~ süren bir gayret ve taarnu ne· 
~esinde zapt ve işgal e.Ulen ara· 
~ilin şimdi terk ve tahliy~. e~ilme· 
li, elbette bot bir şey deı:ıldır; fa· 
lııt harp~, toprak alıp vermenin 
"-s olmadığını unutmamalıdır. 
llirbirile mücadele eden ikl ordu
lıutı asıl hedef ve gayesi, düşman 
... \'Vetlerini mağlüp ederek onları 
~he devam edemez bir bale ge
~ektir. Bu netice, bazaıı muha
~e'liz elde edilir ki buna 0 mey
.. ll muharebesi% zafe..,. denilir. 

y~~e muka~elede bulunulduitu bil· 1 dükçe '_'.'illi mahsullerin piya~ala -
dırılmektedır. rına mudahale ederde fial <lu.•me. 

Belgratta te san Üt İtalyanlar har et- \ l 5ine m:ı.ni olmaktailır. Pıy;o~a';rda 
nümayişleri yapıldı mek istemiyor Hitler Matsuo- kuvvetli Dır scrmav ııe <!evlet.in 

M Udaf aa hazırlı klan M a ç e k i n Va z i y e fi ka ile !örüştü h O c u m j'"" ·mJ::'::..'::":::':':: ~,:::;, 
-------- Japon hariciye nazırı Limandaki harp Amerika 
Belgrad, Zağrep ve Al m an ya siyasi bu akşam .IV1oskova- gemileri, h 1ha vuz-

lr~gillzlerin Nil ordusu, binnisbc 
uçük kuvvetlerle l\lareşal Grazi

lltıi ltıımandasındaki İtalyan ordu
llııtıu nıağlfip ve imha ederek Lib· 

Lubliana açık şehir mahfillerinin fikrini ya hareket e diy c r la r b o nı balandı 
ilan edilecek değiştirmedi 

)a -·· t 1 k . . . . it . --:us em e esının Bıngazı ey_a· Belgrad 4 (A.A.} - Avala ajan· Berlin, 4 (A.A.) - Yarı resml bir 
L.~1llı kamilen işgal etmiş ve Sırt sından: menbadan bildiriliyor: 
'Otfe:ı:in · b d El ge!iye- b Yugoslavyadaki vaziyet hakkında, bU-
~- ın cenu un a a . Başvekı'l muavini Matchek, u ..., d İn dak.i gün Alman haricjye nezaretinde umu-
lı: urınuştu. giliıler, Libya sabah Zağrepten Belgrada gelmiş- ıniyetle, şeraitte şimdiye kadar değişik-
tau\'Vetlerinin bir lmmını Habeşis- tir. Mwnaileyhin payitahta muva· lik vukun gelmed.i&i fıkri ileri sürulm~
llı ııa gönderdikleri gibi, bir kısmı· salatı Sırp, Hırvat ve Slovenler a· tür. 
ı. da ağlebi ihtimal, Balkanlarda rasındaki kardeşçe tesanüdü göste. Diğer taraftan, bugün Berlin resmi 
lıl!annı k .. • d b sil ve yarı rwnl mahfillerinde Yugoslav-

lu11d a uzere, emre ama e ~-
1 
en hararetli nümayişlere ·ve e yadaki badiseler lıaklwıda bir hüküm 

1~1 uruyorlar: İş~e Almanlarla I· t kil etmiştir. Htikılınet erkfuun • vermek oosusunda çok !htiyatk~ dav-
,,.=anların şımdı başladıkları ta- deş b' tıJ Matchek'i istasyonda 1 camlmıı;tı.r. Yalnu, muUak surette el-1 
ıJ""'Un hedefi, serbest kalan 1ngi· an ır çoşl d Kesif bir halk ıem memurlar haricinde, Alman elçili-
ı kuvvetlerinin Balkanlara sev· karşılamı ar ır. . . alk ş1 • ğinin bütıln diğer mcmurhırının Bel-

lı:itıc • . im k . d , kütlesi, Hırvatların şefını ı a igrad'ı terk etmiş olmaları keyfiyeti te· 
l:lab .. manı o a , aynı zaman a mı tır. barüz ettirilmiştir. Alman elçüd Von He-
$elı. •şıstandan da buraya kuvvet ş MAÇEK YEMİN ETI'İ reeo'ın Bel~rada avdetinin tarihi hak· 
il" erek oradaki İtalyanların yükü- d 

4 
(A.A} _Bu sabah sa· kında sorulan bir suale, Berlin'de bu hu 

'Ilı u hafifletmektir. İngiliz başku- Belgra k · . nazın Ko • susta hiçbir :ıeylıı bilinmed.ijl cevabı 
•tıdanlıg" ı ise, b l\lih at 10 da Maçe ve ıaşc . et verilmiştir. 

lıa u ver oyunu· . sıfatile yeının • . · . düşme k · · Lib t kr sanovıc, n32ır Yugoslav elçlııı Andrıç ln Alman hari-
'sker e ~e ıçın, ya:a c a~ mislerdir. , . clye nazın Von Ribbentrop'la temas et-

r 

i 

Büyük yangın
lar çıkarıldı 

Londra, 4 (A.A.} - IJa\'a 
Nezaretinin tebliği: 

ALMAN ve 
İtalyan nota
larını reddetti 

Almanya Amerika
ya hücum ediyor 
Vasinglon, 4 (AA) - D. N. B. 
Alman voıpurlarının mi.ısaderosi. ve Al 

1 man den!zcı1crinin Amerikan makamla· 
· n ta.rafından tevkif e<lılme1erl Ozcrine 
1 Ah_nan hi.ıkümetinın 30 M~ı Ye ı Nisan 
: terı~ı.crinde verdit;:i notalara Amerikan 
ı h~rı~ıye nezaretinin cevabı dün ak;am 

lbüyuk elı,:isinc tevdi edllmi:;tir. 
~erıkan hıiıkOrneti vapurlan iade ve 

mtin·ttebatı tahhyc etmiyft'eğltıl beyan 
ve Alman trıleplerinin kati bir lisanla 

(De\'aını 3 üncü ı.a) fada} 

---0---

ERIT REDE 

İngilizler Musa -
vva ın teslim 
olmasını istedi 

Kahire 4 (A.A.) - Onaşark İn
giliz karargahının resmi tcbliğı: 

L!byada: İleri unsurlarımızın ta· 
haşşüdü devam etmektedir. 

Eritrede: Asmarada 3.UOO ti.?n 
fazla esir sayılmıştır. Kıt'alarımı • 
zın şarka Musan·:ıy:ı dogru ve 
dessie istikametinde c~nuba doğ • 
ru büyük yol boyunra serı ilt'ri 
>üruytıj:i neticesinde ı:~r !erde ka 
l:ın dil§1Y'an kıt'alıırından bir çolı: 
esirler ge1mekte de\~m edıyor. 

Kahire 4 (A.A.} - 1ııgilız Umu. 
mi Karargahı tebliği: 
Emirlerind~ birçok tank bulu • 

nan mühim İtalyan ve Alman kuv· 
vetkrinin ileri hareketi karşı. nda 
harbc-decc~imiz sahavı kendimiz 
intihap etmek hususunda Sidi Bar-

fDevaDll ( üncü sayfada) 

iki İtalyan 
destroyeri 

intihar etti 
~--

Bu suretle son günler-
de batan İtalyan des
troyerleri beşi buldu 

Londra, 4 (A.A.) - Ş:ıı ki Hin
distan başkumandanlıg.nın bıldır
diginC' göre, Suudi Arabistan açık
larınr!a ıki İtalyan destroyeri kcn-

(Deumı 4 ündi sayfada) 

lıır k g tırmekteııse aldıgı yerlerı Ô"leden sonra nazırlar hey etı meıniş olduğunun katiyeUe söyleııebl· 
k t ·nıayı tercih etmiştir. Libyada g akt Bu içtimada, hiikU· ıeceği de ayrıca ııave olunmuştur. 
t~ an ZaJıf İngiliz kuvvetleri, bu-· topl~nac ır. . hazırlanacak Maçck'in Belgrad hükumetine eirme-

d~ıı tali bir cephe olan Libyada metın beyannamesı.. .. fada} •i hakkındaki haber, "'.-iman hükfunet 
"'lın;ı 

1 
k ' (Devanıı 4 uncu say merkezi siyasi ma.hfıllerınln fikrini de-

"• .. :O,,~' oya ıyara geri çekilecek ---o-- . . ğiştirmemlştir. 111açek'ln hük(lmete gt-
d,, ıt kazanmıya çalışacaklar- y l V Başvekılı rişinin Jç yilzunün ve ne gıbı şartlarla 
l.1. Bunun için icap ederse, hatta ugos a re ne bahasına girmiş olduğunun Ber· 

Dün Bitlerle görüşen Matsııoka 

Bertin 4 (A.A.} - Matsuoka, öğ
leden sonra Berline gelmiştir. 

Berlin siyasi mahfillerinde öğre. 
nilıliğine göre l\fatsuoka, Berlinde 
bir buçuk gün kalacak ve yarın 
akşam, Moskova tarikile Tokyoya 
hareket edecektir, 

Matsuoka, bugün öğleden sonra 
Hitlcr tarafından kabul edilmiştir. 
Bu görüşmede Von Ribbentrop da 
hazır bulunmuştur. 

Bu gece, havanın müsaitsi:ı
liğine rnğnıen, bombardıman 

servisine men\ııp kuv\·etli bir 
hava teşekkiilü Scharnhorst 
ve Gn~iseoau düşman muha
rebe krtı\'azörlerinin demirli 
bulunduğu Br"' t deniz üssüne 
yeniden bücum ctmi~lir. Hc
defiu üzerindeki sis ve kesil 
bulutlar neticelerin göriilrue
sini güçle~tirmiştir. Fakat bii
yük çaptaki bombaların havuz 
kenarına dü,tüğli ve limanda 
birçok yangın çıktığı göriil
mii~tür. 
· Rotterdam'daki petrol depo· 
Jarına ve üstende havuzlarına 
daha küçük milcyasta hücum
lar yapılmıştır. Bu harekattan 
dört tayyaremiz dönmemiştir. 

GÜNÜN TENKİTLERİ 

Haliç Münakalat Vekaletine geçerken 
~t>Dnıatruha kadar bile ric'at lin'de tafı;!l~tlyle malOm olmadığı, bu-

tlıtıcktc 
11 

«'kinmiyecekl d' B' s • V ,• ç 1• n gün burada bildirllmlştlr. Bu bahisle a-
ly soura .. .. ..er ır. ır ı m 0 ta.kadar olarak, Yugoslav devletinin da-
lerJ ' sıcaklar, buyuk kuvvet- (Devamı 4 üncü sayfada) 

.... .. .... 

IRAKTA tı . e. harekat ittasına mani olaca- b a n a t ı 
d ıçııı, İngilizlere mevsim ve iklim e g 
t:hYar~ım edecektir. Bununla be-

er 1n..:ı:- --·' ı..rı ' "~ uxuıısunun, Alman· 
de a İtalyanları hareket üslerin· 
ka~·Uzaklaştırdıktan sonra, bir mo
'llıaf:. taarruza geçmeleri ve onları 

"Takip edilecek 
yolu bize Yun~n 
milleti gösterdı ,, 

Ö 
up etmeleri de mümkündür. 

ıı .. 
l'ıııd uınüzdeki bahar ve yaz yala· y J Jh 
~arıt haxbi~ ağırlık merkezi Bal- ugos a vya SU 
ııu . ara lntıkal edecek gibi görü· 1,.} • • 
lııit~r.,A\nı~nı_ar İngiltereye büyük• Ve istik a ISilYOf 
ıtıaJa,ta hır ıhraç hareketi yap
lıarı ıkJan takdirde, Balkanlar, 
İlib ıııı esas cephesi olacaktır. Bu 

arta L'b d t"'· • ı ya a alınan yerlerin 
.._ v'· Vcrilrnesiııin, İtalyanların ma .. 
ı 'Yatın b' «a b· ı ırnz düzeltmekten baş-
'llıaı. 1f kıymet ve ehemmiyeti ıı!a
.ı.11 . ngıltere; deniz hô.kimiyetin
~ •d·ı'k~ıfade ederek her zaman Lib. 
1ı~11 1 ordusunu takviye edebilir· u.n. • . ' 

ıçın, Babeşistanda vazife-

(Denmı 4 üncü sayfada) 

Atina 4 (A.A.} - Atina ajansı 
bildiriyor: . • 

Katimerini gazetcsı, hususı mu· 
habiri Atina akademisi azasından 
Spiro Melas'ın Yugoslavya baş ve.· 
kili general sımoviç'le yaptıgı bır 
mülakatı neşretml'ktcdır. . • .. 

Yugoslav başvekilinin .ayası bu. 
ro müdürü hava albayı Mihailoviç 
Melası başvekil general S!moviçin 

(Devamı 4 üncü sayfada) 

Madenkömürüne yüz
de 25 zam yapı acak 
Bunun tesiri havagazi ve 
nakil vasıtalarında ancak yüzde 
2-3 arasında olabilecek 

Son hadiselerin 
mahiyeti nedir? 

Londra, 4 (A.A.) - Reuter ajan
sı bildıriyor: 

İtimat edilir kaynaklaı·dan öğre
nildiğine gere Irak Başvekili Ta
ha Elhaşimi, siyasi vaziyet:n iyi

ı~ '' . cı elde edcmeclijjinden do
layı istifa etınıştlr. Dunun ıizeri
ne par! mento t• lll edilmiş ve Kral 
naıbi h ükiımet merkezinden ayrıl- 1 

Ankaradan alınan malfunata gö-ı Alakadar Vekaletin •aptığı tel· mıştır. 
re hükümet, maden kömürü fiyat·' kiklere göre, bu zammın resmi ve Bunun neticeslııde başlarında 
lanna bir miktar zam yapmayı 1 hususi teşekküller üzerindeki te- Raşid Ali olan bazı nazırların iik
kararlaştırmı~hr. l\lu!ıtclif nevide 1 siri hafif olacaktır. Könı~re yapı- t~d~n el_e geçı~esi sarahaten gay • 

k
.. .. 

1 
. f .. l . lacak zam havagazı, naklıye vası· rınıza~.d:r Buvıik Bntanya hü 

omur erın evsa ına gore ''apı an t 1 d'• t kküll ·· • · · • . .. · . 
1 

a arı ve ıger eşe er uzerın· kfuncti şimdi yeni Irak hükfunelı· \ 
zam vasatı olarak yuıde 25 ı geç- de ancak '!izde 2 • 3 bir t ;. · ka ı · . . • . es~ ıcra ne - rş o n vazıyetıni mütalea 
ııııyece.ktır. edebilecektır, let.mektedir. 

Yazan: Selami izzet Sedeı 

Devlet tarafından satın alınan 
her yabancı şirket, memur ve 
mlistahdemlcrinc birer ikişer 

~a~ş ikramiye verdi; bundan 
ımtiııa edenleri de hoş &fünıe
dik, kendilerine ikramiye dağıt
malarını ihtar ettik. 
Yarın da Haliç \'apur idaresi 

l\lünakalat Vekaletine geçiyor. 
Bu yabancı bir şirketin de.Jete 
geçmesi değildır anının. ne de 
olsa, Belediyenin idaresinde beş 
scnedmberi feragallc çalı an, 
amme hizmetini durdurmamak 
için elinden gelen her fedakar
lığı yaparak kendi ·aj;ile kav· 
nılan bir idareııin de\'let idare· 
ainc gcçme>i demektir. 

Bugün Haliç idaresinın, J\lü. 
nakalat Veka!otine devredecel;i .. 
n:emu~ ~e müstahdemlerine lıiç 
bır mukafat verenıiyecek halde 
olduğu muhakkaktır; fakat ida. 
re ini denederken, be~ enedir 
çalıştırmış olduğu memur ve 

~üstahdeınlerine de hiç değilse 
bırer nıaaş ikran1iye vcı·ınt·si 
hakşinaslık olur. 
Hakşinas olduğunu filen gÖ•· 

termck vaziyetinde bulunmı~ an 
Haliç idaresin:n Jerine bu lıak
finaslığı gösterecek yegane ma. 
kam BelediJedir. Sayın Doktor 
Lütfi Kırdarın, beş -.nedir fe. 
ragatle çalışmış olan ,e herbiri
nln ~ardıma muhta~ olduğu ii • 
he giıtürmiy·en bu idarenin ın~
mıır \'e müstahdemlerin! elleri 
bom~?~ başından atmak istcmi
yeccgıne kaniiz. 

r:clc< iy~ bütçe inde llnliç ida
r~sıne '\.·crılınek üzere nçılnıış 
~ır yardım faslı 'ardır. 'nrııı 
ıdare 111ilııakulat \ ckflet ne 
devredilirken, Bclediycmiziıı bu 
!.asıldan s?n bir defa olı: k 
uzerc, Hal•ç memur ve mü tah 
demlerine b:rcr maas ikr·m· ~ 
vermesi bak ve kad rsır stıı. o
lacaktır. 



iKDAM 

1 M_~ lev_il~~_J~e.dir.? l1K:n:~~~~4 
1 Celfileddini Rumi Kimdir ?t 111aııen kömürihıe Ş ı ri~,.. ) d -d. 1 
l __ ~azan: ZİYA ŞAKIR :::.~:::;::mgöre, maden kö- enir lYlec isin e tin. 19 Mayıs bayramı 

- 45 - mürü fiyatlarına bir miktar zam ~·• k d•ı • ı 1 M k l - ' 1 
Görülüyor ki damarlarında Hazren M.evlbi, ilk tahsilini yapılacakmış.. Nanemolla: mıı.za ere e l en ış er 1 , ~ tep erın nas~ 

(Harzem ŞahLırı) nın kanları bu- kısmen pederinin ve kmnen de ilk . - Kaloriferli apo.rtımanlarda o- , ışhrak edeceklerı-
lunan (Haı.reti Mevliına)nın bütün boca ve mürebbisi olaıi (Seyit turanların kulakları çınlasın. de- - - 1 ni tesbit için top-
Jrı ... eb ve nesebi, bir taraftan (Rey) Burhaneddin)in nezaret! • altında eli ve ilı),ye etti: Seyyar kömürcülüğün menedilmesi hakkın-ı 
ve diğer taraftan da (Serhas) geçirdi. Bu devre, Mevlana'nm on _ Önümüzdeki kış kaloriferli ı . , . A , • • d. lanh yapılacak 
'l'ürklerine dayanmaktadır. Bu iti-·ilç yaşına kadar devam etti. Ondan apartıınan müstecirleri paltolarını dakı teklıf Umumi hey ette kabul edılme 1 dülün mekteplerde tedrisa-
barla, halis Türk og"la Türk olan sonra pederi tarafından (Baleb) çift alacaklar anlaşılan.. Ş h' 1, 1. 1 . ed k . N kli t b 1 d tm Nisanın 15 inde kesilmesi c •r "ec ısi dün top anmıştır. nam e ı « a y a am ar arın a 
lıa büyülı: filim, şair ve mürşidin şehrine gönderilerek orada, mü- • Bu toolantıda gazoz imalathaneleri \ bulundurulacak olan gıda madde • ' ve 14 Mayıs akşamına kadar 
varlığında başka milletlere rueusu- derris (KemaJeddin ibni Adim)in ve ya ğ izabehaneleri hakkın daki !eri kaoı ve pencereleri mazbut! imtihanların bitmesi kararı ü-
biyet aranı.ak, hiç şüphesiz ki be- idaresi a !tında bıılunan (Halaviye) Seliinik ııe 1 1 ı zerine 19 Mayıs Gençlik bay. 

ed 
;aJimatnameler sıhhat encün·<>n ine yerlerde ve iyi kaplarda bu una -

dalıcte karşı miınasız bir inat ve m resesine yerleşti. Balk l lm ramındaki spor şenl iklerine o an ar '>avale olunmuş ve bütçede 40 bin caktır. maddesinin iyi vazı atlığı İ 
isyandır. Kemaleddin, yüksek bir iılimdi. - . • .i...·alık b ir münakale yapı lması ka- : ve muvazzab olmadığı görülerek 1 kulların ue şekilde iştirak ede-

* U l f kıh h di ı ,_. "liml Selanık her şeye ragmen Bal- • ~eklerı· hakkında Maarı"f Mu·· su, ı , a s ve e ... ır ı e- k 1 .. 1 . k 1 ak bul edilerek Fer iköyünde Umurca ı tekrar tahriri icin encümene iade- ı ~ -
Bu yanlarımızın, ilk kısımların- . d f .di t lôkk" d"l 1 an arın en mu um no lası om - dürliiğüne miiracaatler vaki 

rınek, et, ~di~ın8ın erı ~ ı e dı - ta berdevam. İngilizler Yunani ,ta- ve civarı çiftliklerinin ifrazı !'lan - si kabul olunmuştur. . 
ia da bir nebze arzetmiştik., Haz- ın e ı · u zat aynı zaman o . . . !a rı tasdik • lunmuştur. Müteaki - Seyyar kömürcüler in kaldıçılma- olmuştur. Bunun üzerıne Ma· 
reti Mevlana, pek küçük yaşlannda (S it .. l . l ) d h n:ı 200 hın asker çıkardı. dıye bır İ 1 arif Müdürlüğü, lise, orta, öğ-

t
uü anuh~ 

1
em.a dnınd. "ş e~d arAa· haber gelince yine Selanig' i hatır- ben zabıl a i beledive nizamname - sı Beledive k lisad Müdürlü~nce k 11 Wm tahsili hayatına gir~ ve ya- re ınu ıp erın en '· am an -

1 
d k sinin bazı maddeleri tetkik ve ka.. Şehir Mecl isi nden is tenilmişt i. Bu ! retmen ve san'at 0 " arı ınü-

file mütenasip olaıruyacak derece· uadoluya geçerlerken, lıcnüz kü- a 1 
• bul olunmu<tur . tekllf tetkik edilmiş ve net icede dürlerile bu hafta içinde blr 

de yüksek kabiliyetler göstermlşti. çük yaşta bulunan Cenabı Mevla· Nanemolla: Yeni zabıtai !belediye talimatna- seyyar köm ürcülerin ekse:isin in toplantı yapılarak bu hu•us-
İşte bu irfan ve kemiılat kabiliyet na'yı da görmüş .. Ferididdin At- - Balkan davasını Seliinik halle- mesi nin gı da m addelerinin muba - fakir , kövlü va tanda~lar olduau ve ta bir karar verilmesini mıı-

ve kudretidir ki ona, dcvriniıı en tar ve l\faruddini Arabi gibi o da, decektir. dedi ve ilave etti: fazas ı hakkındaki h ükümler i dün sayfive yerl erinde kömürcü d ük - vafık ırörmüstür. 
mümtaz şah>iyetlerinin muhitine bu büyük istidallı çocuğu takdir - 'l'atlı rüya ve seraba vesile f' ehir Meclisinde müzakere ve ka- kanları bulunmadığı nazarı dikka.. \ J 
girmek fusatını v"rdi. Ve bunların . etmişti... Buna binaen, şimdi on üç olan bu belde Mihvere Balkanla- bul olnnmu.<l.orr. Yalnız bu talim. at--t_e alınarak t eklif reddolunmuştur. ' Ask er ı ı· g'"' e 
nıeelislerinde _senelerce t;ıhsilc ih- 1 yaşına vasıl olmuş bulunan Mev- rın hikmetini hiç şüphesiz tattıra- _ 
tiyaç gösteren _ birçok ilmi bahis- lı)na'nın, kendi medresesine ve caktır. M } ı 
leri pek kısa zaman1ar zarhnda öğ- kendi irfan muhitine gönderilme- M. K. Hastahanelere ersin yo u i e d t 
renmek suretile, pek sür'atli bir m.. sini, büyük bir şeref telakki etti. . a v e 
kltaf gösterdi. Hazreti Mevlôni; bu feyizli i- Bıçakla yaraladı Yen İ ta h S İ Sat kah Ve ge ti ril di 

Bu büyük cevherin yüksek kıy- !imden az zamanda büyük istifade. Aksarayda Millet caddesinde Si- 325 326 d " mlu ih 
metini en evvel k-·•eden, (Şeyh ler gördü. Tahsili, lıayretlere sezi!. f ----:-<>:-- ' O gu • 

~ nan oğlu Bago ile Mehmed arasın- l A ah l lı"ından Bu hafta ıçınde 15000 8 N" d Ferididdi.n Attar) olmuştu. Ev- bir dereLede ilerledi. Fakat o ara- a Ç p a 1 g • tİya t erat 1S80 a da kavga çıkmış, Bago Mehmetli 
vel.ce de kaydettiğimiz veçhile, he- !ık Mogol ordn!annm Halep taraf- bıçırkla muhtelif yerlerinden e - 40 bin lira zam edildi Ç U Va l daha gehyor ta 1 1' m e Sevkedilecek 
Riiz pek küçük yaşta olan (Hazreti larına gelerek şehri tehdit etmesi 

hemmiyetli surette yaralamıştır. 
ldevlJıııii) nın kıymet ve kabiliye- üzerine medrese dağıldı. Derslere 

Yaralı Haseki hastanesiııtle tedavi 
tini med.hüsena ettik ten sonra, ona dcvnm edilemedi. 

altına alınını<, Bago '·akalanarak 
(Es.rıırname) • vaz\ rivayetlere na- İ (Daha var) tahkikata baslanmıştır. 

Hastanelerin ecza, ilac, erzak, Mersinde bulunan kahvelerin ilk 1 Beşiktaş A~erlik Şubesinden: 

ıaran (!Uantıkuttayr) - ismındeki 1 
t!6erini hediye etmek stıretile ka-
4İfJinaslıkta bulunmuştu. • 

.t!::u~!e~ı::!:'.~"~';;:~: ı l MAHKEMELERDE ve POLIOTE 

tenvir, teshin masrafları içlıı. 1940 partisi memleketimize gelmiştir. 1 - 325 ve 326 doğumlu ihtiyat 
mali büfresine konul~n tahsisat ! 500 çuvallık olan bu partinin t"". - I usta ve acemi erle~ askerlik kanu -
ahvali hazıra dolayısıle fiatların zıatına yakında başlanacaktır. Dı - nunun 58 maddesı mucıbınce ta -
artmasından gayrikiifi gelmiştir . ğer taraftan haber aldığımıza göre 

1 
!im ve terbiye ioin 8/Nisan/941 Sa-

J Bu mırksadla bütçede münakale yine Port - Saidde bulunan kahve- lı günü askere sevvedileceklerin -
vaoılıo 40 bin lira hastanelere ve - !erden 1500 r.uvallık bir parti Mer- den hüviyet cüzdanları beraberle • 

- •ilmesi Şehir Meclisince kararlaş - sin tarikile bu hafta İstanbula ge - rinde olduğu halde mezkur günde 

Nakliyat ambarından basma ça. 
lan kan tarcı tevkif edildi 

-~~~~--~ .... ~---~~-~ 
Malları salın alan 18 kişi serbest bırakıldı 

tın~tır. lecektir. saat (9) da sube merkezinde bulu-
Bu paradan Haseki hastanesine 1 naca.kları. 

15000 lira, Cerrahpa~a hastanesine a Vli dün Adada tetkikler yap_!ı 2 _ Toplanma günü olan 8/Ni -
1:500 lıra, ~eyneb .Kamı!. doğum e. san/941 tarihinde gelmiyenler ba-
"ı:ne 1000 !ıra verılccektır. , Vali ve Belediye Reisi Lütfi Kır kaya addedilerek haklarında kanu

dar dün Adaya gitmiştir. Vali; yaz i muamele vapılaciığı ilan olunur. 
münasebetile kira bedellerinin art- :tf. 
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ı~~~~f.;J 
Kaypak sat;h :a 

Ycu:anı 
Prol. H. Şükrü Babcn 

A meri.ka, yardim :.rt:cU· 
nun kabult.. . ' 
ucmokrasilcrin uıülıir.ı· 

mat deposu olmak ga) c>- . - . • · 
maktadır. Bu neticeyi temııı •\' 4 

tali birtakım ıedbirler de alının 1ı· 
tır. Faraza yedi buçuk milyar ıll 
!arlık bir kredi bu (kira ve ıare 
durumunun doğurabileceği net"": 
lcri karşılamıya matuftıır. ÇünJ<; 
fabrikalarını ukeri gayelerle bU 
bütün değiştirmek meclıuriyetlıl· 
de kalacak olan büyük sanayi 6'. 
babı istihsallerinin muayyen bı! 
müddet için behemehal maJu'•! 
buhnasınm teminini hükfuneil<P 
istemişlerdir. Bu tahsisat ile bu ne
vi müesse~lere ava&ıs verilebilı
cektir. 
Diğer taraftan tayyare ve deni· 

zaltı ve hatta Atlaul•k denizıııde 
korsan müsaraası vüs'at kcsbetll'i· 

, ye başladığından İngiltereye 3·•P'' 
lacak irsalatın emuiyet altına uıın· 
ması da düşünülmektedir. Bu rrı•k: 
satla Vaşıngton hüklımcti askerı 
ve siyasi birtaknn tedbir ve teşeb
büsler düşünmektedir. Faraza gıiP' 
derilecek mühiınnıat ve eslıhanııı 
Amerika harp gemileri himaycSin' 
de y;,la çıkarılması hatıra gelınek· 
tedir. Ayrıca Amerikan tayyarel•i 
rinin Atlantikte daimi bir karak0 

tesis ederek Alman bombardıJJl•~ 
tayyarelerinin vürudunu kafilele
re haber vermeleri ta>avvur oıuır 
ınaktadır. 

celiklerile gören ve takdir eden 1 
ikinci büyük şahsiyet de; (Şeyhi 

Ekber, Muhiddini Arabi)dir. Cena
bı Mevlanil, pederi ile hicret esna
sında . (Şam)dan geçerlerken, bu 
büyük müslüınan aliminin muhiti
ne girmek bahtiyarlığını elde et
ıniştir. 

Mıılıiddini Arabi, daha illı; müla
katta, (Cenabı Mevliıniı)ya layık 
oldııiu kıymeti vermişti. Hatta o 
müüıkat hıtam bulup ta, önde pe
deri (Snltanülüleına) ve ark.ada 
küçücük bir çocuk olan (Hazreti 
Mevlana), kapıdan çıkarlarken, 
gözlerile onları takip eden Muhid
dini Arabi gülümsiyerek başını 
7anındakilere çevirmiş.. derin bir 
aayretle: 

Sirkecide Şen İzmir nakliyat an
barında kantarcılık eden Kasım 
bem.irean, bitişiğindeki Yenisebat 
nakliyat ambarından 120 lira değe
rinde basma, patiska vesaire çala
rak Arnavudköyünde 18 muhtelli 
kimseye taksitle satmış, yakalana
rak atlliyeye verilmiştir. 

fun, ikramiye ve tazminat miktar
ları hakkındaki tetkikatını henüz 

Üniversite lokantasının 
tabldotu 

Üniversite talebe lokantasının 
tabldot listesinin, yapılan şikayet -
ler üzerine, Tıb Fakültesi profe • 
sörlerinden üç kişilik bir lı€y'et ta. 
rafından her on beş <'ünde bir tan
zim edilme.si kararlaştırılmıştır. 

tınlmaması hakkında direktifler. 
vermiş ve vo llarda yapılacak as -
falt tamiratı ile kazaya ait diğer 
hususlar hakkında tetkikler yap -
mıştır. 

Diğer taraftan İrlanda hükfını<1i 
Büyük Britanyaya üsler vcrıııc~ 
için dootane bir şekilde t.azyıl> e
chlınektedir. Bu sııretle Aınerıl<•· 
dan gönderilecek harp vasıtalar• 
doğrudan doğruya Bı.iyük J:Srıtaıı
ya adasına degıl, fakat bu boğU;· 
mada bitaraflığını ilan etmiş olaP 
İrlandaya çıkarılacaktır ve Aıncr•· 
ka bilavasıta bir muharibe fili yal· 
dıında bulunmuş olm1yacaktıt; 
Halbuki alınacak askeri ve 1ıukuJıl 
ihtiyat tedbirleri ne olursa ol·~ 
Amerika artık kaypak bir uıB1 

satıh üzerindedir. Reisicünıbııf 
Fatih Askerlik Şubesinden: Mister Ruzvelt ne kadar •muhat ... 

- Süphaııallah! .. Görüyor mu
aunuz? .. Koca bir derya, bir gölün 
lll'kamıa düşıınüş gidiyor. 
Demişti. 

Kasımla beraber, Kasımdan pa.. 
tiska vesaire alan 18 kişi de dün 
sorguya • ekilmişler, Kasrın, para -
sız kalarak bunları çaldığını ve 
sonra nadim olduğunu söylemiş -
fu. Kasımın tevkifine karar veril
miş, satın alanlar se~best bırakıl -
mışlardır. 

Kqar peyniri mubtekirinin 
muhakemesi 

Bu sözlerde çok büyük bir hik
met ve nükte miindemiçti ... Sulta. 
nülfilema, son derecede boylu bos
• ve pek gösteri~li bir zat idi. 
Hazreti Mevlana ise, narin vücut- Maçkada bakkal Ziya kaşer pey
in bir çocuktan başka bir şey de- nirini fazla fiatla sattıifı için ad.. 
ğildi.. Fakat Muhiddini Arabi'nin !iyeye verilmiş, asliye ikinci ceza 
lmdretli nazarları, onları bu zihi- mahkemesince tevkif edilmiştL Zi
ı:i varlıklarile değil, manevi kıy- yanın mu·hakemesine dün devam 
ınetlerile ölçmiiş.. 0 küçücük ço- edilmiş, müddeiumumi, Ziyanın, 
enin koca bir (derya), heybetli hem ihtikar, hem de yalancı şahid
bir vücuda malik olan pederini de \iğe teşvik suçlarından cezalandı -
o deryaya nisbe!le pek küçük ka- rılmasını istemiştir. 
lan bir (göl) olarak görmüştü, Muhakeme, karar için başka gü-

Muhiddini Arabi'nın bu görüşü, bırakılmıııtır. 
hi~ şüphesiz ki o güne ait değildi. Şark Demiryollarından istenen 
Fazilet cevherini büyük bir ha- tazminat davası 
\etıe tanıyan bu ilim ve irfan kn- ı Devlet tarafından satın alınan 
yuıncnsu, Hazreti Mevliına'ya o mefsuh Şark Deli' iryollan memur 
,...ta (derya) sıfalını izafe etmek- ve müstahdemleri tarafından şir -
le, o küçücük çocnğun istikbalde ket aleyhine açılan tazminat <iava
Ya..I olacağı kemal mertebesini sına Ticaret mahkemesinde dün 
lpnt etmek utemiştl devam edilmiş, seçilen ehlivufıı -
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ikmal ederek raporunu hazır laına
dığı anlaşılmış, muhakeme, karar 
için 9 Mayıs saat on dörde 'bırakıl
mıştır. 

Anadan demir çalmıt 

Sirkecide RC§adiye caddesinde 
bir arsadan demir çalarken yaka -
!anan Seyfi Sultanahmed ibirinci 
sulh ceza mahkemesin~ verilmiş, 

muhakemesi yaoıldıktan sonra bir 
•buouk ay hapse mahkum ve derhal 
tevkif edilmiştir. 

Kıt ekimi mahsülleri çok iyi 

12 bin aiaç dikildi 

1 - 1111 sayılı askerlik ]l:anunu.. be harici her yardımı yapacağıJ' 
nun 58 inci maddesine tevfikan ta- derse desin Birleşik Devletler ıı:ır· 
!im ve terbiye için 325 ve 326 do - bi dahi içine alan ihtimallerle jı.;ı!' 
l'umlu ihtiyatlar sevke tabidir. şı karşıyadırlıu:. Esasen belki buıı· 

I• 
2 _Toplanma günü 8/Nisan/94l dan birkaç ay evvel Almanya 

1 

Bu yıl .ehrimrae 12576 ağaç di - Salı günü saat 9 da şube ,binasın _ açık bir muhasamayı isteıniy<~ 
kilmiştir. Bunun 1000 tanesi çam dadır. Yeni Dünya umumi efkarı yava 
ve 70() ü de servidir. Önümüzdeki yavaş bu ii,kirle ünsiyet peyda 

01
'. 

3 - Mükelleflerin muayyen gün mektedir ve hissiyatı talırik edi'' 
malfunata göre kı• ekinıi mahsul - yıl içinde de 20 bin ağaç da-ha diki- de behemehal şubede bulunmaları hadiseler eksik olmıyacaktır. p· 
ler gayet iyi surette inkişaf etmiş- lecektir. lazımdır. Muayyen günde maze _ rı 

İstihsal mıntakalanndan alınan 

tir. Yaz tkimi için de hazırlıklar raza Amerika hariciye müstcş• 
ilerlemektedir. retsiz gelmiyenler hakkında ka - Mister (Welles)in irat ettiği bi'. 

Bu sene ziraatimizin daha büyük Küçük .Haberler nun! takibat yapılacağı ilan olu - nutukta giiya Belgrat kabine;iJll 
nur. Üçüzlü Pakta ademi iltihak bıı"u· 

bir kısmı makine ile yanıla<:ağın • "' . "' 
.,... sunda iknaa çalışmış olduğu bll"'

1 B• • } ,. th dan istihsalatın geçen seneye na - kındakı· ifadesı· Berlı'nde asabi"e 
ır ıma a ane-. zaran daha ~37Ja olacağı ümid e - * Topkaoı meydanı hancındeld Y<dl Eminönü Aı!kttllt Ştı~ I 

dilin ktedir yolun 12 metre geçişletilroesi ka - Şubemlxde kayıtlı Malill Subay ve Er- uyandırmıştır ve yarı resmi aP' 

de Yangın çıktı e . rarla•tınlmıştır. Burada bir de m<>- !er ile Şehit yetimlerinin yoklamaya her !arla açıkça söylenmektedir ki /.'. 
Dünkü ibracahmız dern bhve vaoılaca.ktır. ne sebeple müracaat etmemiş olanların merika devlet adamının bn sı;ıl•~ 

Dün muhtelif memleketlere 900 lO/Nisan94 ı gününe kadar (Saat 9 dan Monroe kaidesinin tamamen ibliJı• 

Oda kapısı tavan ve 
döşemeler yandı 

Dün sabah, Beyoğlwıda Yenişe
hirde 21/23 numaralı evin alt ka
tındaki imalathaned'e Loiın kutu • 
lan kurutulurken mukavvalar a -
teş alarak yangın çıkmış, tezgah -
!arın bulunduğu odanın kapıları, 

yer ve tavan döşemeleri yandık -
tan sonra etrafa sirayetine mey -
dan verilmeden söndürülmüştür. 

Yangınd:ı 300 liralık kadar kutu, 
kağıd ve mukavva yanmıştır. A -
tölyenin ve ):,inanın sigortasız ol
duğu anlasılmıştır. Tahkikata de -
vam edilmektedir. 

1 * Ç .. Jerm· hırakıye fınnlan) 12 ye kadar) 4. Fotoğraf, Cüzdan, senedi . . . ,.,1,9• 
bin liralık ihracat muame esi kay- op • · resmi, Rapor ve nüfus kftğtlarile mtira.. dir. Mademki Amenka başka ,... • 
dedilmistir. Bu meyanda İsviçreye da yakılması için bir <Tecrübe e - caat etmeleri ilan olunur. !arın işlerile meşgul olmak hP •.6• 

kemik, İngiltereye tiftik, Yunanis.. ı v:İ• tesis olunması kararlastırılmış- :tf. sunda kendisinde saliıhiyet :;ot 
tana arpa, fasulve, balık, Yugos - tır. Burada vazın bir tecrübe ya - Yerli Eminönü Aııktırtik ş-ı-· mektedir; Almanlar da Anıcr·'9 

la.vya. ya .. lıene.k, Am. • erikava av de - ı pılacaktır. işlerinde bu hareket hattını ta•'p 
ı - 3ı5, sı6 Dotumıu emttııa - (;•" 

rilerı gönderilmıstır. * Bu'·yük· Tıb Üstadı · merhum 1 bir ~ ten etmekte serbest olacaJdardır. 
Üğinj yapan veya berbang •=ep rülüyor ki bu vazıh bir surette JJ·1• 

Gözlükçüler nıbsatname General Besim Ömer Akalın'ın ha.. askerllğini yapmamış olan ihtiyat Müs- 1 o· 
alacak tırasını tezkıl.r için Sü1eymaniyede tim ve Gayri Müslim erat talim ve ter- leşi~ De~letleri t~hdit mahiye Öı< 

cG&lükçüler ve Gözlükçülük> 
hakkında çıkarılan yeni kanun lfi
yihası dünden itibaren mevkii 
mer'iyete girmiştir. Bu kanun mu
cibince her gözlükçü D'.ijl]uıkkak 
ruhsatname almağa mec'burdur. Ve 
"Uhsatnameler 3 ay içinde sıhhat 
müdürlüklerinden alınacaktır . 

münasib bir caddeye cBesim Ömer biye mak.sadile sevk edlleceklerdlr. dedır. ~n sa~ahki haberle~e ~eı· 
P dd · · · . il kt" 2 _ T planrruı günil B/Nisan/9u sa- Cenubı Amerika devletlerı · -'l 
aşa ca esı. ısını ver ece ır. o di d tahr"L•t k, bur.lw 

tı eünil saat 9 da ıl!r. n e ı... yapma . . * Kurum saçan cinsten maden ı 3 _ G<olmeyenler hakkında kanuni Şimali Amerikadan ve İngııtc«, 
kömürü yakılan binalarla imalat - takibat yapılacaktır. Bu illln davetiye den ayırmak üzere bazı mahir "ı· 
lıanclerde korumlann harice yayıl- rerine kaim olacabndan tebligat yapıl- teuübe edilmiş Alman mıırahb9 

•• 

maması ıcin fümovor tesisatının mı 7apılmasın muhakkak tayin edilen ları Arjantine gönderilmiştir. J'iC'.1 
"apılması beledivece mecburi tu • gün ve saatta ı;ubede bulumruılan !LD.n yorlmn verdiği bu haber şüphe·~. 

uştur. olımur. sırf uydurma değildir. Esasen JJ• ıi 

ihtiyaç ve bu ihtiyacın da -!as - ölçülmez bir azap değil mlydi?.. - Orada, bir hanım, işte bir par- - Gözlerime inanamıyacağun 

geldi! Sen buralarda ne arıyor -men olsun- tatmin edilmiş oldu - Genç kadın; etrafındaki şık, paha. ça keyif olmis! 
ğu tesellisi için mi ·buraya geliyor- lı tuvaletlere ümidsiz ibir mahru - Sonra, taaccüp ettiğini gösterir 
lardı? miyetle 'bakarken, nasıl olur da eğ- bir tavırla anlattı. O; gazinonun 

Genç erkekle. genç kadın; ihti - lenı;bilirdi?.. , namusunu, böyle vak'alara erkek-

suıı? 

Cenı ı l Kazım, onlara met'lıamet
le b..ı.. ı;rordu. Rakam, onların ha -
yatına girm işt i. Eğlenmeğe geldik
leri geee bile, vakit vakit ceple -
cinden kurşun kalemlerini çıkara-

rn:. ınas:ının mPrmcri üzerine he

ııaplar yapıyorlar, kah parmakla -

mal komşu ~ukları, belki de ak. Cemil Kazımın içinde bir şüphe 1 !erin sebebiyet verdiğini, lbu gibi 
Yahudi ailesinin yakininde; o - raba idiler. Liıkin birbirlerine so- vardı: Acaba onlar, hayatlarından alemleri erkek kismının idare et -

muz omuza vermiş, ağız ağıza ko- kuluşları, konuşurlarken çehrele - şikayet etmiyorlar mıydı? Şika - mesi lazım geleceğini anlatırken; 
nuşan <bir genç erkekle bir genç rinin aldığı mana; onların alelade yet!.. Niçin? Neye? .. Onların iztı - etraftan: cBir doktor!..• diye sesler 
kadın oturuyordu. &keğin kıya - bir ahbaplık, bir arkadaşlıkla ohu- raplannı, kendi kalbinde duyuyor· yükselmişti. Cemil Kazım, bir iti -
feti fazla itinalı değildi, ceketinin rad.a oturma<lıklarını gösteriyor - du: cHayır, ya hayat; benim dil - yad hissile ağır ağır kalktı. Halk, 
yakasında hafif bir parlaklık var- du. Ac&ba sevişiyorlar nuydı?.. şündüğüm gibi değil, onlar haklı! vak'anın geçtiği tarafa toplandığı 
dı. Kadın da, pek şık görünmü - Böyle, karış~k bir halk içinde, Yabud onlar; kuru, hissiz insan - için yollar serbestleınişti, kalaba -

Yordu. Yansına kadar içilerek kö- ı nasıl sevı·şı· lirdi·• ... Başını sevgı'li • lar!• lığa dogru" yürüdü. 

Yerinden doğrularak, yumuk 

parmaklı ellerile Cemil Kazı.mı ya
nına davet ediyordu: 

- Gelsene ... Otur biraz ... Yoksa 

yalnız değil misin, arkadaşların nu 
var? 

lin ve Roma, Arjantin hüJdill':~ 
iizerine çok dayanmakta ve , 
levletin Şimali Amerika nüfıız11~0 
tabi ohruık istemiyeceğini ta~1 :ı,. 
eylemektedirler. Buna muvazı ,'\I• 
rak Amerika, elinde bulunan W 
nıan ve İtalyan gemilerine rnııl• fr 
lif vesilelerle el koymuştur ve • ,, 
lehi ihtimal bunlar ingilt•~~ 
devril teslim edilecektir. j\J .~ 
ve İtalyan gemilerinin •"""'w 
harp harici ve bitaraf bir deV1~1 ;ili 

Cemil Kaz.un, gülerek bafllll sal- rafından müsadere edilere~· »11;,.JY 
!adı: Britanya emir ve hizm"tin,e. de' 

H in sis edilmesi Mihvercileri k~ ,,;bl - ayır, ya ızım. •- ı ,.. 
nnı sayarak, kiih ceketlerin in !m-

maşını. boyuni:ıağlarını gösterer ek, 
hep f iat, cins, paradan bahsediyor. 
!ardı . 

Ne ruhsuz, şi irsiz insanlardı! Bu 
~er, günü 11 b irinde, ma<ldi en
di§elerle haJ.ırlanan bir nişanlan -
madan sonra evleneceklerdi. Ll -

püğü sönmfuı 'biraları; garsonun, i- sinin dizine dayayarak, tenha bir İskeleye inilen merdivenin sol Boş meze tabaklarile dolu bir 
kide bir masanın kenanndan geçe. köşede; batta hiç _!<onuşmadan, göz tarafınd a k i parmaklığın kenarında büyük tepsiyi havada tutaraık, ma· 
rek manalı bakmasına rağmen iç- göze sevişmek, cAdem•in •Hav • , bir hareket olmuştu. Masalardan, saların ara.sından sür'atle geçen 
miyorlardı . Fakir oldukları 'belliy- va> ya iliını ~şkından~ri, lisanı 1 kadınlar, erkekler, sür'atle ayağa bir garson, Cemil Kazımın yolunu 
di. İhtimal, yarınki zaruri masraf- ?.lmıy~':1 ~ahlu~a~ın ~ile candan 

1 

k alkm1'lar rllrrile sol tarafı gös _ kesmişti; bir kenara çekilerek dur
lannd.an mühimce bir fedakarlık ozledıgı. bU: şekildı. Bu ıki genç; e- !ererek merakla bakıyorlardı. Ce- du. Yakininde, lşina bir ııes onu 
yaparak, eğlenmeğe gelmişlerdi!. ğer se.vışm~orlarsa, buraya gel - mil Kazım biç ehemmiyet verme - çağırıyordu: 
-,, . 1 • ınelerinde yme bır mana yoktu! mişti Tesadüfen geçen garsona sor 

kin bu sıska vücu<ilü , solgun be- .ı;glerunek ... Sarfedilen •paraya acı- ,..~~ k ği ndaki kadın · • - Kazını. ... KAzmı lbey ..• 
. ' d kt k ~~~ere n, yanı a du· 

nizll gençler, evlenir ev lenmez ŞiŞ- 1 an, yarın aç alacak, sıkıntı istediğini ikram ed.emiyecek, lbe - · Döndü, eski hastane arkadaşla • 
ananlayıp. kart bir çehre alıveri - çekecek olduktan sonra, ınsan, na. sapla hareket edecek olduktan son - Ne var? Ne olmuı;? nndan operatör Nazmi, donuk ıma.. 
5"<>rlardı. İzdivaç onlar için mane - sıl gönül ferahile eğleoobilirdi? ·· ra, ka:lbi sızlıyarak, için için fakre, Garson; avuçlarını birbirine sür- vi gözlerini ~~tle &Çlllli ona ba.-
:vl hayatın son merhalesiyd.ı.. Su v<ı bava gibi eğlencenin de bir zarurete isyan ederek oturması, terek cevap veroi' kıyordu: 

recede iğzap edecek bir ;ou•' ·w 
Arkadaşına doğru ilerledi. Naz.. sayılabilir. Bahusus ki bu ll_"'~'~~

ıni; yanında oturan zaJllf, solgun rin bir kısmı kendi kendiJeruıı cib 
yüzlü bir kadına, Cemil K&zıını. tırmayı böyle bir iıkıhetc ter ıılJ 
takdim etti: etmişlerdir. Fakat mesele bıı"~;~J 

- Sana kaç kere bahsetJxı4tim; bitmemektedir. Çünkü Aın• ~·-
Cemil Kazını.... hariciyesi, tayfaları tarafın~nn 1"' 

tınlan bu gemiler biıdL"~'t;alY"' 
rışmış olduğundan do!ayı iz •IY 
nın Amerika nezdindcki den istt" 
şe<riııin derhal geri alının"'.""' 

0
,,,ir• 

miştir ve Mister Ruz~e!t'ın N"•''rı 
lerino tevfikan earıcıye f ı)iı) 

Cemil 'Kazıma dönerek: 

- Refikam Natıi<ie, dedi. 
Sonra bir iskemle gösterdi: 

- Otur biraz canun... Hiç gö • 
ıoünmüyoraun. Nereler<leırin? 

(Daha vıır) (Devamı 3 üncli PY 
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t::_ NiSAN - 1941 

Büyük Millet 
Meclisinin 

Dünkü içtimaı 
Carni ve mesçitleri·n 
las nifi hakkındaki 
layiha kabul edildi 

l ft.nk:.ara, 4 (A.A.) - Büyük Mil
bet ~üelisi bugün Refet Can.rtez'in 

~kanhğında t.orlanarak cami ve 
~itlerin tasnifine ve tasnii ha
t~· 1 kalacak cami ve mescit hade
tııt>s· 
; 1ne vetilecek muhassasata dair t1unun birinci maddeı>ine bağlı 
~~ fıkra!~ ilivesine ait kanun 
DY~_as.ı.n.ı kabul etmiş ve _Deıvleı 
\J ~lları ve Limanları lşlet.me 
Sq tnU:rni İdaresi memurlan tekaüt 
il} tl<bğı hakkındaki .kanunlara bazı 
d ~dd_~ler eklenmesi ve bazlı mad
~e ~n değiştirilmesine ait kanun 
bıYiiıasıının da encümene veriler. 
ğ,r ltı~esi hariç olmak üzere di
~ r l'nad.delerinin müzakeresini ıbi-
l°ltıi<>t" a ""i ı.r. 
~ 

1
ii:tUk Millet Meclisi gelecek 

~-tı. antısmı pv.artesi günü yapa-
r. 

VAN'IN 
kurtuluşu 

- --
r- GUNUN -,\( 0 ·· 1 ) 
1 

. ,. _KERI l G N U N M E S E L E L E R SiYASi v• Aa i ..... ~ ___ _..,_ __________ , 

' 1 c M !4. L ~ ... ~ Topral<larımızı korumak gayesilc 
Mart içinde mu· Kont Telekının ol~nı~ lıer tecavüze karşı hazırız ! 

ve Yugoslav vazıyetı ,.. . . Akşam gazetesiniıı, karşılıklı iki 

h · ] rı·n kay• Yazan • hAIVılT· NURi IRMAK ,utun yoldaşı birbiri üstüne, aı ... arl p e Macar başvekili Kont Teleki'nin • I turk~ musiki ile içkiden bahsetti-

b 
• .., • İ intiharı sebebi anlaşılır gibi ol - Avrupdı milletiz, A\lrupah bir mıyacağız. Bütün dostluklarımız, • ler, içkili musikiye benim pek ak-e ttıgı a yyare muştur. Teleki'nin ·bıraktığı. mck • devlete, Lükiımete malikiı:. Çünkü iUifaklarımız yalnızca ve münha-1 hm ermez. Fakat onu, mutlaka iç-
--o-- tuktan anlaşıldığına göre son gün- huJuUarımızm, nüfusumuzun bir sıran tedafüidir, icabında ve taar- j ki ile dinlemek bir şart iJte o za-

•• .. - -o---:;-- } • . d 7l Alman lerde :Macaristan büyük .bir tazyik kısmı Kırklazelinden, Edirneden, ru:ı:, tecavüz halinde yurdumuzu, rnan i~kile~.i musikj~in makamJa-
Buyuk leza~urat a lngıltere .e .. .. .. .. altında bulunmakta idi. Bir Mac.ar Meriç ııeh.-inden başhyarak Ça- istiklalimizi, varlığımızı müdafaa rma gore. ş_~yle taksuı:ı etmeli: 

t t İ d e d j l d İ tayyaresi duşuruldu gazetesi, Teleki'nin 'bir insan için nakkaleyc, 1\llarmaraya, Kandeni- gayesile teşriki harekata, müdafaa R~st: Üzunı hoşafı ıle . 
e S R • t b _ mümkün olan her şeyi yaptığmı, ze kaC.ar Avrupa k.ıt'asmm bir par- kaynaklarımızı, kuvvetlerimizi art- Nıhavend: Portakal şerbetı ile 

Van 4 (A.A.) - Van halkı ku~~ Londra 4 (A:A.) -k esml 
1 

e a fakat bir millet şerefinden daha çasındaoır Kafkasya, İran, Irak, tırmıya saO-la.mlaştırmıya matuf· Uşşak: Gül şurubu ile 
ld.. ·· ·· gününü bu liwl rde 2;kreı.lılen ra am ara n - f ı f d k' ı k d ğı ı·çin - · ' 0 H"" o-- il tuluşlarının yı onumu g e · . . d t iliz ve az a e a ar ı yapama · Surjye, Şarki Ak.denizdeki hudut- tur. uzzam: .o•u.a e 

yük tezahüratla kutlamışlardır. zaran Mart avı 1"ın ~ ng w d ölmeyi tercih ettiğini yazmıştır. !armuz AsyaJadır. ismen Asyalı .. . _. . . .. Hüseyni: Ayranla 
. il.! s"sleri ara_ d·; an i.avyore zayıatı aşagı a A l l k" "'ır . ·ıı· c . . . . l Tecavuz fikırlerıle, herhangı mu- . ~•- s~• l 

.Merasımc ton ve s a ı " .. . usm . . : n ası ıYor ·ı .ı.nacarıstan mı ı Ş - dalıı bır mıJlctız. Kalben Asya ı, teca,·ize kanmakla uymakla tabi Suzın-: ~epe 
sında sehre giren süvari mufrezesı gösterılmıştır: . d İ ailiz refle ·kabili teli[ görmediği bir tek- milletlerle bağlıyız, biriz, bcrabe- 1 kt b" lik ' kt ' B Ferahnak: Lim.~nata ile 
komut~anı genç subayın meydan - 1 - İngiltere üzcrın e ~e n~ . lif karşısında kalmıştır. Bu tekli - riz Fakat devletimizin şekli, tc~- 0 .:~a . a 

1 
ır 3 tmız t~ . ~rğ. T u Karcığar: Soğuk hanıur çorba-

daki dirE<te istiklal mana calarken karasula:ında 71 Alın_and .. a~_yat~esı fin mahiyeti hakkında hadiselerin kil~tı milletimizin tesisatı düşiııı- g
0

1 
.• 

1 gayelerek ruh" 
3 

•• m3 
•• '.

1 
. c 

1 ız. 1 sile t· b 1 tır 6 İ gı"liz tayyaresı uşmuş ur. d 1•1 t"l .. 1 d .1 .1. ' ' un nası sa , ugun o' cyız, ya-
bayrak çekrnesile aş anmış • ve n . 1 1t d k" e a e ı e şoy e enı ebı ır: celeri ruhu Avrupalıdır. l d . 1 , a ıİ b. A Isfahan: Çayla 

Bu hevbetli manzara karşısında 2 - Almanya ve ışga a 1!1 ~ 1 Al M . t y ·lav ' rın a aynı ~- aca,..ız.d ar ın dv- Hicaz: Hurma pekmezHe 
•• •• J • tezahüratla i üzerinde Almanlar 16, Ingı - manya acarıs anı ugos - Yüzlerce yıl evvel Asyanın orta- rupada ve dunyada e\'amını e- S b~· S""tl""k h . 

butu~ h~Jk en 1~~ln . a atanlara ı ar1;_~z 45 tavyare kaybetmişlerdir. ! yaya karşı bir hareket üssü olarak 1 1arınoan, uzaklarından Anadoluyu ~il, sulhün iadesini candan iste- Aa a. ~ u. Na ve _ıle .
1 kendılerme b.ı p:un erı y ~ u.ıer . k k 1 . . d 1 d il cemaşıran. anesuyu ı e 

· . . ·l . . "fade eyle _ 3 _ Deniz<le dü.şman 3 tayyare kullanmak isi.emiştir. Gcrçi Ro - ı ırclcn, yerleşen, yurt uran, mcnı· ı c tcyı.ı. Gen crunız c, ıu u a- S b" . Z 1 karsı mınnet hıs erını ı . İ .. 1 h' b" I k l l t1 d . kl bT , . . . d 1 d a a zemzeme. eınzcm e 
ını ler V"' Ata türkün hatırasını ta- kaybetmiştır, ngılı_z er . ıç ır manyaya gelen Alınan kıt'aları Ma e et e~. e. ıe en, ~-a~ ma a ı_ ırc- ı mızın ılerısın c, yakın arın a ya- Hisarpuselik: Karahisar maden 

. ş M-Ili Şefe karşı da sarsılmaz tayyare kavbetmemışlerdır. caristan topraklarından·geçmislcr- ı mıyecegını~z t~cavuzlerc, taar~uz Jan harp ateşlerinden sınırlarımı- suyu ile. 
zız ve 1 

• 1 rd" Af "k A avudluk ve Mal~ ~ lara ı .tıJa ılhak harcketlerıne, , t '·J k k k . . h al 1 kl rını teyid evlemış e ır. 4 - rı a, rn . di f ' t M 1 b k t'alarm ' ' ~•, opraA arımızı oruma ıııa - Diyeceksınız ki ya sehnaz ya ye-
~-- ı ı a Ik t şekküllerin de iş ta da dahil olmak üzere Akdenız r, aı<:a acar ar ı u ı . harplerine kar~ı koyan, yurdunu, ... :ıdile, herhanai teca\'Üz olursa ah d"" .h ah ~ :ı , 

Torene ~a ~e be. geçit resmi ile cephelerinde di.isman 178 tayyare transit olarak geçmelerinde bır 'istıkhilini, bcnliğıni müdafaaya ar~ılamak müdafaaıruzda muvaf~ Jıg , ug~ ·h~eg k~ ça~ga ı, hya mu-
tirak ettıklerı ır 146 h h .. . . k" . ff k J T"' k kah 1. • ayyer, )a ıcaz ar,;)& ma ur, ya 

. . . kaybetmistir, Bunlardan sı a- ma zur gormemıştır. Halbu ı şım- muva a o an ur rauıaıı a· fak olmak gayesile hazırlık :vap- . t b b t . A • 

!-;'°'n venlmıştır. "' d.. .. ..1 .. • 1 . . w 11 ıyız ~ • j şe ara an, ya es enıgar, ) a şev-. - 1 a muharebelerinde. uc:uru muş, di Macaristan Romanya gibi bir nnın, cengaver erının ogu ar ' tık. Topraklarımızın her tarafında, k"t b ı ·ı d"nl li~ -o- . · ı· t · Tü k ·h· d · ı ı arap.. un an ne ı e ı eme • 

O d 32 si yerde tahri~ cdılmış ~r. n~ı- hareket üssü olmak ve Alman iş - 'torunlarıyız:. ~ tarı 111 e, mı · hudutlarımızın her kısmında mül- Ben kendi he~abıma, şehnazı çilek, 

11 Sene ev am l"zl 91 t vvare kaybetmışlerdir. ı Jet devlet ıtıbarıle yazılmış oldu- ki o t" ı o • •ki• ı• • o Ah • d •o A ı er, a cd galine katlanmak tekliıfi ile karşı. . ' d b .. k· tamamıye ım zın, ıstı a ımız,n yeg-a ı vışne, ugahı ka~·ı5ı, segi-
T) •• ·kredilen 178 tayyar en gumuz uzak asırlar an ugune a- .. d r ka k 1 · l . . . 

d 
• h t • J A f uşman zı k b t . 1 laşmıştır Bövle bir mecburiyet .. d k .. t mu ıı a ,ını hraman as er crı- hı şeftalı, çargiihı karadut, hıca:a-

e e n 1 1 a 96 suu Arnavutlukta ay e mış - karşısınd. K . t T 1 k" . t"kla'lı"ni ~:ır «tecl~\'UZ len ·açın~nışh, mı usgeevl- mize emanet eyledik. kirı armut, şetarabam ayva, beste. 
tir . ~ on e e ı, ıs ı 1 ııye tes ım o ınuş, esır a e - , . . . ~ . 

A --o--- Kolombiya ile Vene
~lllerika ayan 1 züella nihayet barışt~ 
4 Bogota 4 (A.A.) - Rör:er:. ~ 

Milyar 393 milyon- cenubi Amerika ~urıyctının 

• müdafaada haklı olduğuna inandı- miŞ>t kelimeleri yoktur. Yalnızca . ~nları .ta~ı ınanasıle, __ asn~, ~ını- ı ~ıgarı elma, ş~vkit~rab~ da manda. 

T 
• h k ğı Yugoslavyaya kendi toprakla - d · •kahramanlık müdafaa, dıki harbın ıcaıllarına gore bılgıler- lına şerbetlerıle dinlerıın. 

·arı UlUffiU rından taarruz edildiğini görmek- ~0uv:;::.ıyet· mcnkıbcİeri vardır. le, teknik silahlarla hnnrladık.i O.sman Cemal Kaygılı 
tense ölmei!i tercih etmiştir. Mevcut hudutlarımız, Erzurum, A'Zim, irade, ölünclye kadar çar

BugÜn . üçüncü ilmi Hatırlarda olduğu üıere geçen - Sıvas Kongrelerinde Ebedi Şef A- pı,mak, yılmamak, yorulmamak, 
lerde Romanya başvekili g~neral 1 tatürkün huzurwıda Türk millet~- kahramanlık, hiçbir suretle hozn

toplan bsını yapıyor Antonesko 0 zaman mAnası pek an 1 nin mümessilleri tarafından, ~amı- lamıyacak maneviyat, birlik onun." 

Kaypak satıhta 
İuk . . şefleri ııo senedenberı devam eden 

tahsısa tı kabul ettı hudud ihtilafına nihavet veren m~ 
d 'Vaşington_. 4 (A.A.) - Milli mü- ahedeyi imz~~a?.1ak üz~re yar~n~ı 
afaa içın· •. . ·11 ı · . t - C martesi gunu Tachıra nehrının taf mumessı er mec ısı a u . 1 k"" .. ·· 

l'tı i ll)dan kaıbul edilen 4 milyar 393 üzerindeki beynelmıle oprunun 
~ 1~n dolarlık tahsisata ait kanun ortasınd~ buluşacakl~r. . 
da_~ ayan meclisi tarafından Bunlar, Kolombiya Cum~_urreı -

tasdUt edilmiştir. si Santos ile Venezuella Cumhur-
~ ~je şirn<li imza e-dilmek üzere reisi Hopez'dir. 
lQ~&z Saraya sevkedilmiştir. Ma- K~unu_esa~i~e .. müteallik baz~.~ 
1?ltl. Olduğu üzere bu tahsisatla bepler, ıki r~ısıcu~h~1:"1 bu kop 
ta 5() ağı:r ve orta bomJbardunan rüyü geçmesıne manıdır. Bununla 

'1raresi mülbayıia edilecek -ve se- beraber Venezuella hariciye naz_ır~ 
~~ 700() pilot yetiştiren ş~ Kolombiyada k~in Cucuta şehr_mı 
l.-~lat 30.000 pflıot yetişimıe.k u- ve Madam Santos da Kolombıya 
ltıır~ ~nişletilecektir. Bu para ile hariciye nazınnın rcfaıkatınde Ve
~ 'aya da 12 yartlmıcı gemi nezuella'da Cr~stobat ~ehrmi ziya-

ıbırço.k mühimmat alınacaktır. ret ed.ec.eklerdır. 

(Baş tarafı 2 nci sayfada) 

Ankara, 4 (AA.) - Türk Tarih laşılamıyan bir beyanatta bulun • a~m ~-ararile ~yin ol~nmuş, L~.k- Türk milletinin, A'ikt>rinin her fer- Hull bu hususta İtalya Sefirine 
Kurumunun tertip ettiği aylık il- muş, haksızlıkların tamirindentbah lil mucadelemızde Mılli ve Dcgış- dinde vardır. Çünkü l;iı!ün bu ve bir nota tevdi etmiştir. Bu notada 
mi toplantılardan üçüncıisti 5 Ni- setmiş vıc bu haksızlıklar tamir e - ~ mt-z ~ef lsmct lnönü'niin dahi reh- benzeri hasletler ona dedesinden, deniz ataşesinin devamı memuri
san cumartesi günü saat 15 de dilmedikN> Rumen milletinin mü - 1 berliği ile Türk milletinin, asi.eri- b b d d d · k 1 ~etinin An1crika hükumetince ar-

:s~ a asından, ec a ın an mıra:> a - "' 
Dil - Tarih ve Coğrafya Fakülte- caddeye devam edecevini söyle - tıin, kumandanının hnlarının akı- zu edilmedim bildirilmektedir. E-l mıştll', .... 
&inde yapılacakbr. Bu toplantıda mişti. Şimdi. bu nutkun Almanla - tılması, fedakarlığı, kahramanlığı sasen bir ay evvel de Amerikada-
Nusret Hızır <.İlimlerin sırasında rm telkini altında söylendiği talı - cıeticesi hakikat haline getirilmiş, * ki birkaç İtalya konsoloshane ,iniıa 
tarihin yeri hakkında mülahaza- min edilebilir. Alnıanlar, böyle1ik- yine Milli ve Dcğ:şmez Şef İsmet Hudutlarımıza hakikaten teca- kapatılması istenmişti. Filhakika 
lar• mevzulu .bir konferans vere- le Macaristanı, Rumenlerden ala - İnönü tarafından •Lozan.da em- 0 tedbır" "e talep İtalyanın evvel-vüz olur da mecburi müdafaa har- • 
cektir. rak Macarlara verdikleri Transil- pcryalist olan veya olmıyan, müs- cc kendi memleketinde bazı Am&-
Toplantıya alakadar zevat ser- vanyavı Macarlardan alın tekrar tevli, yahut gayrimüstevli mfüet- bine girersek. yardımlanna güve- rika ıkonsolosluklarmı kapatması 

besıtçe gelebilirler. Rumenlere vermekle tehdit etmek lerin, devletlerin mümesslllcriue ııeceğinıiz müttefiklerimiz, istik- üzerine mukabelei bilmisil ola.rak 
---<>-- istemiş olabilirler. ı kabul ettirilmiş, imzaları koydu- lalimizin devamı, müdafaasile yapılmıştı. Fakat böyle naho~ re~-

Amerika çiftliklerinin YUGOSLAV V AZiYETl rulmuştur. hayati tarzda ilgili Sovyc( mi muamelelerin devamı, matbu· 
itletilmesi * Sosyali'\t Cümhuriyetleri Birliği, atın sert ve tenkitkir neşriyatı ya-

Vaşington, 4 (A.A.) _ Birleşik Yugoslavyaya yapılan Alman Yakın Şark, Orta Asya milletleri, vaş yavaş Mihvercilerc karşı bir 
Amerika ayan meclisi çiftliklerin tazyiki devam etmektedir. Ancqk Türk milletinin, askerinin, ko- devletleri vardır. Yani yalnıı. da harp havası yaratacaktır. Bilihnre 

--------------------------~ işletilmesine dair olan .kanun la- Hırvat li<leri Sırplarla anlaşmış ve mutanmm, istisnasız olarak kadın, değiliz. herhangi ufak veya biiyiik bir ha-

TA K S 1
. M sı·neması yihası:nı perşembe günü kabul et- yeni ka.bineve girmei!i kab~l etmiş erkek, genç, ihtiyar her Türkün { Harp, 939 yılının Eyliılünün ilk dise - ki her dakika çıkabilir - bar-

~-. mış ve ıa·yihayı mob'usan meclisi- olduP-undan Alınanlar tazyık vası.. müdafaa edeceği hudut. bu hudut- .. 1 . d L h" d b 1 d dağı taşıran son damla olacaktır. -,. ı d b" · · 11 · d k b h d d · · d k" t k gun erm e e ıslan a aş a L ne iade etmiştir. Layihaya naza- ta arın an ırını e erm en ·açır -

1 

tur, u u .u un ıçın c ı opra -
1 

• • • • Bir halde ki Büyük Britanya ş"ın-
Bugün Matinelerden itibaren 

1 
2 Atiyılk Filmden mürekkep Fevkalade bir P~ogram takdim ediyor. 

- hfPERİO ARGENTİNA'ıı.ın ra4libesl Pa.rlü Loıpa.nyol Yn.d.m 

ES T R F L t TA C AST R O' n un 

GECE GÜLLERİ 
a İspanyolca söslü "'fSdalı t.1lmiDI 

Smfüli•Li YUZüK 

1 

· 34-0 il mıslardır. Almanların simdi bunun tardır. Bu hud.;dun İ<'İnde yaşıyaıı Garbı Anupaya, Aırıkaya, Şımal, diden Amerikayı kendi ~anında ran bu iş için bir mılyar rn - " J 

yon 610 bin 744 dolar gibi rck~r yerine Yugoslavyaclaki Alman e - 18 mil.>cu Türkün siyasi, iktıs&<li, Manş, Atlas dt•n'ılcdle Akdcnize muharip saymakta hiç de müba· 
teşkil eden bir para sarfedocektr. kalliyetini tahrike çalıştığı görül - 1 içtimai, ın;m istildiı1idir, varlığı- sirayet etti. Biz i.stıyoru7. ki, Bo- lağa etmiş olmaz. Nitekim Belgrat 

mektedir. Anca~ ~u.gosl~vv~daki ı dır, benliğidir, nihayet mevcudi- ğazlar mıntakasına Yakın Asyaya inkılabı üzerine Mister Çörçil A· 
Beyrutta yeni tedbirler Alman ckallivetı reısı de ıı.ldıa e • yetidir. Bütün bunlar tecezzi ka- .. t 1 . '8 .. 1 b' . merikanın reyini almıva lüzum 

Beyrut, 4 (A.A.) - fı: dılen zulum ve ena muame e erın : bul etmez bır mcvru ıyethr, hır . .. ~ görmeksizin yeni Sırp hükumetine O ·· · · - f l l · . d" . . l "ıraye ey eme.sın. oy c ır sıra- ., 

1'"'cvkala<le ·komiser, halkın bazı tamamen asıl-;ız oldui7unu söyle - 'varlıktır. yetı buguno kadar fedakarlıklarla hem kendi hükumetinin ve hem de 
unsurların tazyiki altında Beyrut- me.kte ye bu haberleri tekzib et - Devletçe olduğu gibi millctF, önledik. Yarın da önlemek istiyo-
ta d~vam eden grev yüzünden bo~ mektedir. fert~e dahi empcı·yali•t değiliz, oı- j ruz. Umuyoruz ve bekliyoruz ki, 
zulan i:ışcsine ve normal hayata BiNGA.ZİNİN TAHLİYESi mıyacağı~. Emper:,·~~ist gayclc.rc, 1 hududumuz tecavüze maruz kal-
avdete ait tedbirler hakkında dün emperyalıznı menafune, gaycsme masın, başkaları da harbi bu ının-
b:ızı k::ı.rarlar ıtti:haz etmiştir. Bu Bingazınin İngilizler tarafından tabi dahi bulunmadık ve bulun· takada herhangi teca,·üze teşeb-
tedbirler1e tüccarların hareket ser- tahlivesi fazla hayretle kar~ılan - . __ _ 

b · büs etmemek surelile önlemekte best1-sini temin için ticaret crba ı. mamalıdır. r'i.inkü Ingiliz kuman-

Birleşik Devletlerin muannetini 
vade-debil 111 işti. 

himaye cdil~cek ve bazı dii'kkfınlar danı Va\·cl Bingazivi isızal ettikten ve kadar bin kilometre yol gelen 1 samimi olacaklardır. Aksi Jıarcket, 
resmi emirle açı.k bulundurula- sonra Trablusa d.o<'ıru ileri hnreke- Mihver kıt'aları bu mıntakad.a baş . mütecavizin veya mütecavizlerin 

... lOoı gece masallanndan IJilyük 11ark filmi ı -"" - g ·dıp görüm.iz C'a·ktır. tı·ne C'dv:ım ederek Trablusu zap • İamış olan tahammül edilmez sı - zarailarma, harp hareketlerini za-
..., B~_müstesna fırsatı kaçu·;11ayınız:. mut~ 1 

' .. -'~zlİnliilzi· fi' m••li d"" ' 
~ ~ Bq~ıs:~:t~l~d:e~~~:il:fi:U~ı:m:a:~:~~-·~~~~~~~~~~~~--~----~~~~ ~~bili~i. Fe~t bu~1 omrada ~aklu~unda~~~~r~n ~ş- ~r~~kri~ydnn~hl&eyedü-

Japon Haric:ye Nazırı Matımo
ka'ya BerJin ve Romada güsterilea 
fe,·kaliide h:isnükabul de hep ba 
Amerika durumunun bir aksidir. 
Bertin, 1\latsuoka'yı, Mu'iSOlini'yl 
kabul ederken gösterdiği hnı ıırct 

ve debdebe ile kar~ılamıştır. İki 
muhasım taraf da siyasi oyunları
m sıklaştırıyorlar . 

....___ _ Romanvndaki Alman tahsidatı do· müştür. Bundan baş~a bın kilo - şürmek değil, muvaffakıyetsizliğe, 
a.. - t k a}ı"çes; •••••m•••&~ a. 1• ... v1~. 1·ıe Palk:mlardaki Alman taz- 11etre mesafeden yanı Trablustan fel·k t ··ı·· . .. ilki .. 

liüaeyin Şükrü BABAN 
!r'lll 4 BUGÜN. Zevk ve neş e r , -,. ... · · . .1 a e e go u.rmıye, sur em•ye 

-·iki kar..:ısında müttefik Yunanis- c;ahil yolile iaşe ve ıkrnal edı n;e - müncer olacaktır. 

M EL EK ANN S
QTHERN (ÇAM SAKIZI) ıana yardım lüzumunu tercih et_ 'eri laz1mdır ki bu vol da sahılde 

'11iştir. Bu itibarla kuvvetlerini ve deniz kuvvetlerinin top menzili 
f R A N C H O T T O N E .. , k geni~ bir saha üzerinde dai7ıt. icinde-dir. Eritre ve Habeşistanda 

Slnema&1nda ve "'Uak pahasına Trablusu zaptet - hareıkatı ıkmal ederek serbest ka -
~ Uıadk ,.Jıne)erte ~ • "'"lekten vaze:eçmiştir. Maamafih ·acak İngiliz kıt'alannın 'burada 

K O C A 
tNıılındaaM Gd&yanıu.:m-z E L L E R p E ş 1 N D E '\ lman ve İtalyanların Li.bvada \'aziyeti sür'atle ıslah edebilecek -

-!aha fazla ilerlemeleri tahmin edi- 'eri tahmin olunabilir 

n=tvAL Bu"'in saat ı de U-r.zillitlı matıne. ·-&§ lemez. Çünkü Trablustan Bingazi- * 
Ayrıca: FOltS J ..,..... ,.. J '* --

............ ~_,_...... .,,... 11 - -

·~ clisi kıpladı. Bu meclısi meşve- ı ları serbest etmek ve _bay.ağı frenk İngiltere ise, İstanbul ve Boğaz-
r--...._B·· ·k •- ·ı - 54 me f kethu·· dalan ıle ocaklı us hükmüne koymak daıyesılc teka - ları Rusyaya kaptırmayıp Devleti 

1 
uyu '--rıı:urourn:1 : reteesna · - ls 

S •• d •• ·· ıd •• ? ı b ı da\'el olunmustu Aske lifle bulundugu fesadı meydana Aliyeyi ne pahasına olursa o un 

1 A • N } Q} U U taları ı e .. . - l ı.. R 1 \ u tan zız ası ur • fık danı hazınenlll noksanı mÜ çıkmış mılletı yanız vU halde bı- hımaye mevkıtnde idi. um arın 
'- . K l J rın a ~-ısını teskd edıyordu. rakmak bılc emnıyet olunur şey bir Yunanistan teşkili meselesin • t.""" ~uan:M. Saını araye zakeratırı e k N "'k b f d. değilken bunlara serbestlik ve im- dekı rolü de büsbütün başka idL 
'Jtt b. 1 aktın in - Netıce olara ' a ı e en ı. . d .. k 1 b y . ·u 
tı· arp :1.ühur edecek olur.sa ken- 1 dar cevabını talep ve o v 1 b t k k- tiyazat "ermcnuı ne erece muzır l Musta . ı ır unanıstamn teşkı 
b11 ~tınin ııc vazıyet alacaklarını 1 kızruıındaıı sonraya ka~ırsa ka~u - Ben koynuma ır ~ ~z .. pe 1 ve fena sc.>y o~duğu, Rusların Ef. ancak Ingiliz imparatorluğu elinde 
tı."'· llıu+ıarebc neticesınde Devlet~ ı etmcvıı.ı devıetım taratıııa gı<ie...ım sımed sokarım .. harbe yururum ... ] lak ve Ougdan memleketleri hak- bır vilayet olarak vücud bulabilir-
~ l:ye tnünkarız olacak oluna tııi _ ! dıye ·kat'ıy) en beyan etme~ıe 0ııa Şeyhıslam da. .. kında ha.ick:ı~e mugaytr vaki o - di. Yine bu sebeple Devleti Aliye-
ll'lleti 0 . k ._ ı · -•~n l.."dıy~L huı.ıı.ıu bumayu. Ben de elıme bır tufek alıp lan metalıbmın de ka•bufo şayan ol yi Ruslara karşı himave mevkiin-

tı <t'- smanıye yenue aun o..-1 cev~ "J h ud o· - k ·h d -..l ı R • k·"' i.i.:ere t .. • h . lli h 1 na c..rzi:.'dıiaı. Devletııun oşn başıma bır şal sarara cı a t.-ue - madığı \'Clhası usyanın nakzı de bulunuyordu. 

ı !Jnıet ~-kl~fe duı .ukl ır u:-.u 1 
1 

• ı · g· surette ceval>ı vertitler de - ahd •.re iıinıharp etmek niyetinde j İşte bu sebeplerdendir ki, Avus. 
Eld_· ~ ı e ece crını sua ey- :.ı:a ı f dası rını. - · 

1• nıldlJlR' de kaıbuı e:znqıp .er ra Dediler. Bunun üzerine bır be - bulundu~ ve bu vechıle e~Iı .is .• turya \·e In~i~tere şu yolda noktai 
.. llı.ısı,r . . . ... .. . : b;r f"ran.-.ız sefıne1 tuccarıyesıne ·anname neşrolundu. Bu, beyan • • lam•n basıretle davranıp daıreı ıt- nazarlarını ılan ettıler: 
lıltlfnat ' v:rdıklerı seı\.LZ gunlük 1 k"" ~· Karadenız ranrbıne gıttı.• Y ·de Rumların Ruslar tarafın - il tıhad ve ittifak içinde bulunmala· c .•• Sebebi ihtilıUın şayanı himıt-
8~ 0nı. ıle kendılc·,ıu mU'h.a - ....,".u zak name ' ·· ·ı · ed"lcil im k" · f l'l"ıata . . . • . . run istanbuldan u • :i t hrık edıldıklerı, Rusların o - rı ıcap eyledıgı ı an ı . . ~yet o ay1p tes ın ve ıt ası husu-

lliz· gırmış farzedıyorlardı. Islergono Pen.ıt nehri a; ~ . i lamı mahvetmek fik - Rusva sefırının birdenbire Is - sunun hükumeti meşruaya yani 
datı bltn tarihlerde bu ültimatom - !aşması ve Ruıoyanuı k lerı bu _ c: :ednr br~u~duklan halbukı Rus • tanbuİdan ayrılması Avrupad.a he Babıaliye bırakılmak lazun ge'k!ıği, 
t lihis · kt Y 1 R · d k""Uiyetlı as er rm e u ' B"lh A dı • h · l n·· · ıı· 1 i ) o • ur. a nız u;s se - ! boyun a u . alık eni<ien 1 . , . bu ana kadar rıyaka - v~an uyandır<lı. ı assa, vus • pa şaıun emcıvarı o an ukume-
l"tıiq ~tergonof'un ReisHküttab Ha- lunması hasebile ort , y ya e çdı~ının a ı:ık eşkiyayı tedıb turya ve tngılterede ak.si tesirler tin ihtılalcilere müzahır olmadığı 
11 .oey ·ı k 1 00.. ill "htilAller muzam • rane avran r l k . h ı1 1 lın O tır. ı e onuşma arı mevc karıştı. Uah ı ' D 1 Aliyenin hakkı saltanatı vücude gctırdi. anaatı as o ur o az smanlı. 

y 
1 

sızlıklar üzerine şimdi de Rusya ,C:.. ~tı tasdik ettig· i halde onun 1 Avusturya. Balkanlara kendisi !arın da feveranlarının sükı1n kes-
anız T . . bulunuyor- Oıul.lgunu . d B lk l d ~· . 1 u•A tı~ anhi Cevdette bu ko • muharebesi ta?.elenmış "ld b .. züne inanılmadığı, islam, a - hakim olmak tstıyor u. a an ar be ecegını, on arın m ı.carrız, 

t"t1e,. a ııetices·nde şöyle bir kayıd du Ruslar biç durmadan d~ı . en u. so..Ja ı'tihad ve ittifak berke - vasıtasile Akdenıze inmek prog - Türklerin müdafi bulunduklarını., 
•cudd · ' . Ali uıerıne rasınu ~ . . 

t. ur: ve hariçten Devletı ye • _ mal olup eşkiyamn dahi taraf ta • ramı dahılinde ıdi. Bu S<?beple Dev bahusus hem Avrupada yeni tees-
ltıı~ İstergonof makamı riyasete yürüyorlardı. Maks~art. ~~as raf kahroluııdukları, fakat elçinin Jeti Aliyeyi Ruslara karşı yeclır - süs etm~lan ittifakı mukaddes 
lir t arı himaye siyakında bir tak- larla tstanbula hikim _olm ~et birdeni;;ire tebdili lisan ederek nım memek azminde idi (Devam.ı nr) 

~kcinı ile yarın saat dörde ka· Sultan Mahmud. bır m 

Amerik·a para
şütcüleri 

Vaşington 4 (A.A.) - (D. N. B): 

Müsterihiz, çünkü muharip dev
letlerden lkıl8.ne, mantıki, basiret 
ve kiyasete, iyi hesaba dayanacak 
hareketle.r, samimi mukabeleler 
bekljyonız ve onların da bizim gibi 
yalnız hislerini değil, hislerile bir
likte akıl ve mantıklarını ölçü ya· 
parak hareket edeceklerini umu-
yoruz. 

Hô.mit Nuri IRMAK 

Bahriye nazırı alıhay Knoks Birle
şik Amerika deniz kuvvetlerinin 
elli bin dört yüz doksan iki subay 
ve askerden miiNk.kep olduğunu 
söylemiştir. Her ay deniz kuvvet _ 
lerine mensup elli ~i paraşütçü. 
olarak '·etiştirilmektedir. 

( GÜNÜN 1 ç 1 N DEN 
A 

Anıt - kabir ve Milli Abidelerimiz 
Yazan: H. Dalkdı')_ 

Yurdumuzun iv.erinde şanlı 
tarihimiz, hiç iilphesiz, kili de
recede abideler halinde dökfil
ınüş değildir. Halbuki, bilhassa 
meydan abidelednin milletleria 
ruhları üzerinde, hiçbir şeyle 

kıyas kabul etmez yüceltici ve 
diriltici, gayet büyük terbiyevi 
tesirini bizzat şahsımda da ya
§lldığıın için iyi biliyorum.. 

Geııçliği.mde Avrupada tah~-iı. 
de iken gayet büyük bir yeis 
buhranı anında, tesadüfün ıne.s
ut bir Ifttfile, btiyilk bir şehrin 
büyük tarihi adamlarının abide
leri ve heykelleri bulunan bir 
meydana çık:tıtmu ve bu ahido
leriıı imanı ;rü.celkıl tesirini an-

sızın bütüu ruhumda duyarak 
tekrar bir hayat hamleaile kal
kındığını çuk iyi hatırlarım. 

Onun için sarsılmaz bir in1an
la inanmışımdır ki milli abide
ler insan ruhtÜıda bö~·Ie ~·üc-e 
tesir yapacak bir mükemmeli
yet ve ifade azameti taşımalıdır_ 
lar. Bunu da her milletin halis 
ruhu, kendi san'atkarları yara
taltilir, 

Btmdan dolayıdır ki Ahıtiirka 
yııpılacak Anıt - Kahir ım;j(•ll'ri
ni beğenet:e.k jiirinin bu defa, 
projeleri bu bııkımdan cok hi.i
yük bir dikkat ve hass~siyetle 
~rtma51n1 bütün kalbimle te
mewıi ediyorum, 

ll. DALKD..Jç 



SAYFA -4 

lkt is at Vekilinin Beyanatı 
(Baş tarafı 1 ind sayfada) verebileceğimizi lruvvctle ümit <e-

. . diyorum. Karnbük fabrikaları bu-
bu nevi ıplığe karşı ihtiyaç daha .. . ...... ,. .... &. ı.. ..ı--=-
. ade art.rıuştı.r Çünkü pamuk . gu.n rry, çıvı ·~ saç, ~....,_,_ ~ 
=~ind ıo~ · · -ı:.ıı ib" ...;.......ı;:ıp- ve daha birçok nevilerde hadde 
~ en n.1a ııncucı gı ı 'il~ye . . :.....-ı -.1~1. b" _...w._t_ 

kadar görmediği vazifeleri de bek- d~len - ~ ır ..,,,_, .. ..-
~...:ı.. . etm•crl;.. tedir. acncıı. ıcap "'i ...... 

Kararnameden maksat elde edi- BASMA VE YÜKSEit 
l!cek pamuk ipliğini ihtiyaç erba- isrt.HSAL 
bma bir nisbet dahilinde tevzi et- BaS"ma istihsalatımız bugün 
mektir. İhtiyacın nisbeti için de memleket ihtiyacmı karşıhyaeak 
birtabm umumi ölçüler kabul et- variyet.te değildir. Fabrlk.alarımız 
~ Dokuma tab~ları verd~e- i:htiyacı !karşılamak için uami is
n Muamele V ergısı ~a gore tilısal yapmaktadır. Fabrikalarda 
~~ alacaklardır. El tezgahla:ın~ ekipler fazlala§tırılml§tlr. 
bilfiil ça~ak prtile

1 
mahalli !!!i Esasen diğer !bütün devlet sınai 

kfunet veslkasına bağ anması müesseseleri de azami :istihsal eoo-
ittihaz ed~tir. Yalnı:z. 'koopera- .. A 

Koordinasyon 
heyeti 
(Baş tarafı 1 inci sayfada) 

dalı neticeler vermektedir. Müs -
tahsilin bu karardan memDun ola
cağı şüpııesizdir. 
MalCtın olduğu üzere Koordinas.. 

yon Hey'etinin bir tararire yeni -
den taksi plakası verilmemekte • 
dir. Yarın neşredilecek olan bir 
kararname ile sahibi olduklan tak 
sileri işletmekte iken silah altına 
alman ve bu yüzden otomobilleri
ni devir veya plakalarını iade e • 
den taksi sahibi şotörlere terhis -
lerinde yeniden aldıkları veya mu 
halaza ettikleri otomobil1erini iş -
letebilmeleri için plaka ve seyrü -
9efer mitsaadesi verile<:ektir. 

tü dahil 1 nl b kayıttan istis- ma gore çalışıY<>rlar. Mesela Ma.rt 
e ttik. 

0şa ~a~ ki .kooperatif ayında iplik imal eden 1abrikalar- Amerı·ka 
nata~ u ı:nd tevziatın mak- dan 85() ton azami istihsal bekler-
or an aras kil~c cerevanı şart- ken 1000 ton iplik elde edildi. Da- (Bac tarafı 1 inci sayfada) 
~ a uygun şe J h" · lik : .... :hsaı·t M rt · · · ,.. 
tır. Aksi takdirde bunlar ihakkm- ıli ~ U)IJ a 1 a a) 1 ~~ın- reddetmiştir. 
da deriıal diğerleri gibi münferit de diğer aylara ~azara:ı" )1\lzde ALMAN YANIN İDDİASI 
tezgah l . ak uk 10 - 15 fazladır. Dığcr bütün fab- Berlin, 4 (A.A.) _ Y:ın resmı bir teb-
rero· muame esı yapın m ar- rikalar da ayni şekilde fazla ran- uıde deniliyor ki: 

Gö1:_~""-""r t-: ~:tün· memlekete chman verecek llir şekilde çalış- Berlln siyası mahfillerinde beyan o-
• ~v.:rv :ıu vu k d l lunduğuna göre Ameriknn Jimı:ı.nlannda 

f&D1il binlerce ihtiyaç eri>abının ma ta ır ar. bulunan Alman ve İtalyan vapurlarına 
vaziyetlerini Ye muhtaç olduklan KÖMÜR tsriHsALATIM!Z sabotaj hareketlerine mani olmak mak-
ipliklerin her nev'inden miktarla- sadile el konulduğu hakkında Vaşing-

Kömü:r havzasında istihsali.tın ton'un ileri sürduğü jddialar tamamile 
nru te&trit etmek ve bunları bir nis- . .. .... t.nd tt ~ · · manasızdır. Bir vapurun kaptanı veya a.~ dahilind' ,__ t · ed" azami bır ~ e ar ınıması ıçın 
'1':~ e m:.ı ay evzı ıp ma- . d bilin" d salıibl, başka vapurları veya limanı ha-
h 11 • ,_ tmek m:hö 1d k muayyen bır program a e ,._.., ak rtıl •-+A a erme sev.e 6 ...,. o u ça 

1941 
. d . sara u6 ... tınam §a c vapuruna -""'-

d ır....ık ıı.. • • • tert• tan · · çalışıbnaktadır. senesm e ıs- diğini yapabilır. Hususile bu kaptan, ge-a5... vır ışm ıp ve zımı . • 
1 1 bahist K tatb. tih.salatın daha az a artacağı mu- mi.sinin dfişman tanıfındnn musadere e-

ımevzuu ır. ararname ı- akk k•·- B . ilk - dil 7.1~• b . i kull 1 katma d h " b 1 ............ eo+ B"- h a ı.u. u senenın uç aym- ecef>UU sezcn:e, u gemıy anı -
a enuz aş cuw~•ır. ı daki istihsal geçen senenin üç ayı- mıyacak bir hale koymak onun hakkı-

naenaleyh l>aş1angıçta bazı noksan f 1 lm dır. 
~ altsaklıklann wkıua gelmesi na nazaran aza 0 uştur. BaLl müddeiumumi jakson'un son bc-

müm.kündür Bunlar takbih edil.. fı!::KER FİYATLAR! yanalı, Amerikalılann kendilerini hu-
m lt] be!' ~ şimdiye kadar izam kuku düvel kaidelcrile katiyen bağlı 
ede ~ b. 

8 
_;{_ - ed" H Şeker fiyatlannın yü:kseltilme- görmediklerini nnlntıyor. 

ece ır ~met gonn ım. er- . il dah"ldeki . tihlakin la MUKABELE BİLMİSİL Mİ? 
halde kararname tatbikatına baş- sı e ı . ıs . aza ca- Berne, • (A.A.) _ Of.i: 
landığındani>er:i vaki olan 1ektük ğını tahmin etmıyorum. Şeker Tribune De Gcneve ga.zct<.>sin1n Ber-
fikiıycUerin ıhiç birinde yolsuzluk fabrikaları dahili ihtiyacı karşılı- lin muhabiri bildiriyor: 

· · t denneyan edilmemiş- yabilecek bir vaziyettedirler. Esa- Berlin"deki bitantf müşabıttlerln tah-
::. ~e ri>aO d cih ti b .1 sc şeker diğer maddelere nazaran minlerine glire, Alman hükümctlnin Va-

. yaç e ı a şu e ı - . d" kadar en ucuz bk da şington nezdindeld yaptığı protestoyu, 
melidir ki, maıksat; mevcudu ilıti- şım ıye. . ıgı pek mUhtemcl olarak, Amerika Birleşik 
yaea kifi olmıyan bir maddenin maddesıdir.> Devletlerine karşı mukabele bilmisll 
Adilane tevziidir. Elimizde mebzul Vekil, 'birknç gün kadar daha tedbirlerinin alınması taklb edecektir. 
miktarda iplik olsaydı, esasen böy- şehrimizde kalarak tetkiklerine 
Je bir tedbire lüzum iı3sıl olmazdı. devam edecektir. Vekil.n buradan 
Dahili istı°hsaUltı arttırmaktayız. Alpulluya gitmesi de muhtemel
Bir taraftan da Tiearet Vekaletin- dir. 
ce iplik celbine tevessül edilmiş- =====~=~==== 
tir. Bütün alakada.rlann göstere-

Yugoşlav 
başvekili 

Almanlar 
(Baş tarafı 1 inci ~ayiad1) 

bill siyaset meselelerinin Almanya için 
mutal<>bat mevzuu teşkU edemiyeccği 
hakkındaki malum noktainazar ancak 
oir kere dnha tekrar edilebilir. 

İT AL Y .A.;'lLAR IN GAYRETİ 
Belgrad, 4 (A.A.) - Rcutcr: 
İtalyan elçisi Mlınelll, Alman - Yu-

it D A M 

Maçek dün ye
min etti 

(Bq tarah 1 inci sayfada) 

ve beyanname bu akpm veyahud 
gece ne§l'OOilecektir. 

MAÇEK'N BEY.AXNAM!'.Sİ 

Belgrad ~ (A.A.) - Maçek dün 
bir bevanname nqrederck bütün 
Hırvatlardan kendisine müzaheret 
edilmesini istem~tir. Maçek be -
yannamesi.nde general Simoviç'le 
işbirliği yapmak niyetinde olduğu
nu söyliyerek demidir ki: 

Meseleyi uzun boylu düşündük -
ten ve tetkik ettikten sonra son 
anda sulhü koruyabilmek için Yu. 
oslav hük\ımetine tekrar iştirak 

etmek kararını verdim. Hükumete 
iştirakim üzerine Hırvatlann mük 
tesep hakları yalnız temin edilmiş 
değil ayni zamanda artmış olacak
trr. Muvaffak olabilmekliP'im için 
bütün Hırvatların nizama hürmet 
ve asayiş ve sükuneti muhafaza 
etmek suretile bana yardım etme • 
leri lazımdır. 

Silah altına alınanların verilen 
emirlere aynen ve derhal itaat et. 
meleri icab ettiP'ine sureti rnahsu
sada işaret ederim. Vaz'ıyed edi -

, sıihr ve techizat bedelleri be -
lediyeler tarafından tesvive edile. 
cektir. Hırvat devlet ve hükumeti 
bu bedellerin ödenmesini tekeffül 
ederler. Bu vaziyet muvakkattir. 
Hırvat milleti arkamda oldu."ıı 
müddetçe vazi!emi ıkuvvetlc üa e
deceğim. 

AÇIK ŞEHİRLER 

Libyada yeni 
vaziyet 

(Bq tarafı 1 iısci sayfada) 
!erini bitiren .kuvvetleri Libyaya 
sevkottikten beşka, icap ederse, 
Jliadistandan hatti İngiltereden 
asker setirebilir, Bütün bu hare
ketler ve aevkıyat iyi idare edildi
ği takdirde, Almanlarla İtalyan
lara Libyada yeni bir darbe indir
mek mümkündür. Harbin, kih İn
giltere ile müttefiklerinin, kih 
Mihverin lehinde cereyan edip git
mesini tabii görmek icap eder. Me
selenin ruhu, sıkışık bir l'Uİyette 
yenilmeden çekilmektedir. İngiliz
ler, Afrikada, şimdiye kadar, bu
nu yapmıya muvaffak olmuşlardır. 
Geçcıt yaz, en buhranlı vaz.ivettc 
iken .Marsamtruba kadar, zayiAt
nz çekilmişler, sonra kışın ~r.rt bir 
darbe indirerek bütün bir İtalyan 
ordusunu imha etmislcr ve 140 bin 
esir e:luuşlardır. Doğu Afrikada da, 
rnziyct ayni olmuştur. İngiliz So
malisini zayiats12. tahliye ettikleri 
gibi Sudanda, Kenyada pek az ge
rilemişler, sonra taarruza geçerek 
verdikleri yerleri faizi miirekkebi 
ile geri aldıktan başka İtalyanları 
her taraf ta mağllıp etmişler ve lla
beş seferini yakında bitirebiluek 
bir l'nziyete girmişlerdir. General 
Wavell'in, bundan sonrn da ayni 

darc maharetini görtere
ceğini, çok daha nazik ve buhranlı 
olan bir devrede elde ettiği mu
vafiakıyetten istidl51 ediyoruz. 

Abidin DA VER 

lngilizler 
~lg_r~ 4 (A.A) - Avala ajan- (Baş tarafı 1 inci sayfada) 

sı bıldırıyor: . , 
Aşağıdaki tebliği neşre mezun: ranıde -~ _ka_dar muvaffakıye~c ~at-
Halihazır vaziyetin icap ettirdiği· ett~?ımız. hatt_~ harekc~e ı~tisa-

tedbirler cümlesinden olarak Yu - l~n ~a .. ~ ... setır mufreze~erımız çe : j 
1 h "kfuneti Yugoslavya har. kılmış v w muayyen noktalara sev 

gos av u ' ked"l · d" B k"l h k 
be girdiği takdirde Belgrad, Zag - . 1 mışıer ır. . u ç~ ı me are. c-
reb ve Lubliana'nın müdafaa e • ı tı !a~ılı~ken B_ıngazı. şeh~i tahlıye 1 
d·ı es· e açık şehir ilan e _ edılmıştır. Sehır tahlıyesındcn ev-
ı mem ıne v 1 . w • t• w. • b.. ·· · 

dilmesinc karar vermiştir. Yugos- ve ığtın~ et ıgımız ulu~ ıaşe 1 
lav hükumetinin sarf ettiği sulh • m~<l~le_rı ve harp_ malzemesı imha 

retler t ennı· edi edılmıştrr. A.:>kerlık bakımından 
pcrverane gay , Pm • k b"l" ""da! } B" . 
len neticelerin istihs: .ni temin e - a ı ı mu aa. 0 r;ııyan ıngazı 
demez de harp hali vukubulursa tarafımızdan hır lıman olarak da 

Y l h .. ,_... t• ,_ k kullanılmamıştır. 
ugos avy~ ur..ume ı uu ararım Kah' ... (AA.) Rö" t 'L-"ld" 

muharib ve alakadar devletlere ıre ~ · - Y er 'IJı ı. 
ny. or: 

mutad vasıtalarla bildirecektir. 

cekleri hüsnüniyet ve anlayış ile 
bu ~i az zamanda kolaylıkla ve in
tizamlı bir surette tatbik etmek 
mümkün olacaktır. Şurasını sureti 
mahsusada işaret etmek isterim .ki, 
umumun sıkıntı ve ıztırabıru ken 
di kazanmak hırslanna vesile itti
haz etmek istiyenlere karşı SETt 

(Baf tarafı 1 inci sayfada) goslav ihtl!Mının barış yoluyıe h:ılll için KARARTMA TECRÖBELERİ 
Askeri söı.cü, Libyadaki vaziyet 1 

ha-kkında asağıdaki beyanatta bu
lunmuştur: 

ve şedit dawanılacaktır. 

YÜNLÜ VE PAMUKLU 
KUMAŞLAR 

Yünlü kwnaş fabrikatörlerile 
IOn günlerde A.nkarada görii§tüm. 

nezdine götürmüştür. Melas gene -
rale yaptığı vatanpervcrane hare -
ketin valnız Yugoslav milleti tara
fından değil fakat bütün Avrupa 
milletlerı tara!ından altın harfler. 
le tarihe yazılacağını söylemiştir. 

Başvekil Sim-0vic şu cevabı ver
mi§tir: 

Devlet fabrikaları maımulatın1n cSözleriniz beni müteheyyiç et -
fıyatlanna uymak suretile normal ti. Sizde"l, bu hareketle, her zaman 
bir kar hududu dahilinde kalmak olduğu gibi yalnız vazifemi yap -
lüzwnunu takdir ve üade eden mış olduğuma inanmanızı rica e • 
fabrika sahipleri; içinde bulundu- derim. namuslu bir asker sıfatiylc 
ğumuz şartların kendilerine yük- size itirafa mecburum ki takip e -
}ettiği milli vazifeyi memnuniyeti dilecek yolu bize kahraman Yunan 
mucip bir şekilde kullanmışlardır. milleti göstermiştir. Benim gibi bir 
Vekalet bunun filiyatta olan tecel- askerin 6ize sıyasi beyanatta bu -
lilerini bittabi takip etmektediT. lunmasmı beklememelisiniz. Çün
Devlet fabrikalarının yünlü ma- kü sözlenn bir kıymet ifade etme. 
muıatmı tercihan Yerli Mallar Pa- diği bir zamanda yaşıyoruz. Size 
zarlanna tevzi ediyoruz. Maksat yalnız şunu söyliyeyim ki Yugos -
mümkün olduğu kndar müstehlike • lav milleti hiç bir kimseve karşı 
yaklaşmaktır. Maamafih pamuklu- fena bir nivet beslemediği gibi hiç
larda yaptığmıız gi-bi ibunlann da bir :mllleUe ihtilaf çıkarmak arzu
muayyen nislbetler dahilinde ibu sunda da değildir. Yugoslav mille
iışlerlc meşgul olan ticarethanelere ti ve ordusunun yarattığı hareket 
tevzi etmek imkanmm hasıl ola- milli istiklal ve şerefimizin muha -
cağını ümit ederim. fazasından başka hiçbir gaye ta -

DEMİR tsTiHSALATI kip etmemektedir. Biz bunlann 
Karabük demir ve çelik fabrika- her ikisini de azim ve şiddetle mü

lan bugün için ımilli ihtiyaçlann dafaa edeceğız. Komşulanmızla 
mühi?m bir k:ısmı.nı karşılamakta- dost kalmağa hazırız. Fakat bu 
dır. Yakın bir zamanda piyasaya dostluğun muhafazası sadece bizim 
muhtaç olduğu demir nevilerlnden ı elimizde değildir. 

nevmidnne gayretler ımrfctmlııtır. Ma
Jıelll, biri sabahleyin di~erl öğleden son
ra olmak üzere harici.ye nnzırı Ninçiç'i 
iki kerre ziynret etmiştir. Belgrad'daltl 
İtalyan mahtillcri gerginlığin sulhan 
ratıştırılması imkfınını hal~ ümid edi

Belgrad 4 (A.A.) - Belgradda 
dün aksam saat 21/15 de elektrik 
cereyanı kesilmiştir. Radyo üç de
fa halkı karartma tecrübeleri yap-

yorlar. Bu fimldlcr Yugoslavyanın Ber- mağa davet etmiştir. 
Un clçlsfnhı Bcrlin'e giderken beraber I 1 
götürdüğü mesaja istinat etmektedir. ROMANY ADAK YUGOSLAV 

Maçek beyannamesini neşrettikten KOLONİSİ 
sonra Bclgrııd mnhfillerlndc büyük bir 
huzur görulmilştOr. Bu beyanname Al
man propsgandasınn lrulirilcn yeni bir 
darbe tclflkki edılınekteı.cır. 

iki 1 alyan 
destroyeri 
(Baş tara(ı 1 inci aylada) 

di mürettebatı tarafından batırıl
mış ve dün batar bir halde bırakı
lan İtalyan destroyeri de şimdi bat
mıştır. Bu suretle son günlerde Kı. 
zıl denizde Jbatan İtalyan destro
yerlerinin adedi beşi bulm~tur. 

Leoni 1 Nisanda tayyareler tara
fından ve Sauro ile Danielemanin 
de 3 Nisanda deniz kuvvetleri ta
rafından batırılmı.ştır. Mürettebatı 

tarafından batırılan iki dest~·er 
Pantera ve Tigre'dir. Bunlardan bi. 
ri kapaklanmıştı.r. Enkazı 6USathı
dan biraz yüksekte görülmektedir. 
Diğeri suyun dtbine dalmıştır. Di
rekleri ile bacasının bir kısmı gö
züküyor. Bu destroyerlerden topla. 
nan 'bir miktar harp esiri karaya 
çıkarılmıştı:r. 

Bükreş 4 (A.A.) - D. N. B: Yu. 
g-0slavyanın Bükreş elçiliği, Ro -
manyadaki Yugoslav kolonisini 
derhal Yugoslavyaya dönmeğe da-
vet etmiştir. 

ZARA TAHLİYE EDİLİYOR 

Zara 4 (A.A.) - Stefani: Sivil 
ahali ~ehri tahliye etmeğe başla -
mıştır. Çocuk, hasta, ihtiyar ve k:ı
dınlardan mürekkep 3.000 kişilik 
bir grup Ankon'a hareket etmiş.. 
tir. 

Bundan başka iki bin kişi daha 
dün akşam şehri terkctmiştir. 

DOKTOR 
Hafız Cemal 

LOKMAN HEKİM 
DABiLiYE MÜTEHASSISI 

Dh·nnl olu 104 
'Muayene saatleri: 2,5-6. Tel: !!398 

Almanlar istedikleri kadar iler
leyebilirler. Biz harp meydanımı-
zı kendımiz ıntihary ederiz. Nasıl 
ki gecen sonbaharda Graziani iler" 
lediği vakit te öyle yapmıştık. Fa • 
kat o, bizim hazırladıf;,rımız mevzi
lere kadar geldi. Çöl harbi diğer 
kara harµlerinin hiçbirine benze -
mez. Çöl harbi bir deniz harbine 
benzetilebilir. Muharebenin nere -
de verileceği bahis mevzuu ola • 
maz. Topraklarımızın yakınların • 
da da vukubulabilir. Düşman za
yiata uğrıyarak denizde kilomet -
relerce mesafeler katedebilir. Bu
nun hiçbir ehemmiyeti yoktur. Çöl 
de harbin yegane hedcli düsmanı 
insanca ve malzeme<:e mümkün 
olduğu k.ıdnr fazla zayiata u~ata
rak cezalandırmak, yıpratmak ve 
onu yenmektir. 
Hazırladıaımız mevzilere çekil • 

mekle berabe; düşmana ~detli 
darbeler indiriyoruz. Dü.şmana da
ha şimdiden ağır zayiat verdirdik. 
Bizim zayiatımız ise hafiftir. 

Bingazi her iki taraf için de fay
dasızdır. 

Londra 4 (A.A.) - Röyter ajan
sının muhabri Eritreden bildiri -
vor: 

Musavva şehrinden teslim olmL 
sı talep edilnıistir. Cevap bugün 
beklenmektedir. 

~-- ikdamın Zabıta Romanı: 14 

YEŞiL GÖZL ll ]emesine müsaade ettiniz öyle mi? - Peki ne yapayım? diye sordu.! biliyorum. Fakat bekle biraz hava 
Halbuki ondan nefret ettiğimi ve Bana bir nasihat veriniz. ·kararsın ... Kimse senin Yedişehid-

ı Necdeti <lclicesine sevdiğimi bili • O zaman Refik genç kadına d<>ğ- !ere gittiğ ni bilmemeli... Akşam 
yorsunuz... ru bir adım attı: altıya <loğru gidersin ... Ne olur ne 

J 
Mihriban hanım lakırdıya karış- - Yapılacak bir tek şey var: Gi- olmaz sana tabancamı da vereyim, 

Nakleden: M. Feridun --- tı: dip o sefil herifi görmek ve onun. yanında bulunsun ... 

Ertesi gün ancak akşama doğru şayet Ömer ağa seni almak isterse - Hayır, dedi, hiç bir şey bil - la hesaplaşmak!... Refik tabancasını çıkararak ma-
Refik Nimetle konuştu. Uykusuz Necdctten boşanarak onun karısı miyoruz. Senin bize bir şey söyle- - Ben mi onun yanmG~dgideyim? sanın üstüne ıkoydu. Sonra odadan 

k d 1 km diğin yok ki .. Bilakis, yalnız ba • - Başka çare yok... ı ip onun- çıktı. 
geçen bu buhranlı gece genç a ı- o ac~ . ışsın... şına bir k~eye çekilip akşama ka- la görüşmelisin, söylediği _yalanları On dnkı"ka sonra Mihriban ha -
nın benzini soldurmuş, humma ile Mıhrıban hanı d d N 1 

. ~ a o~ a.:. ~ - dar irini çekiyorsun. Bu halin na- yüzüne vurarak bu dedıkodulara nım Refiğin yanına gitti. Refik 
yanan gözlerine garıp bir parlak - fes al~~dan dınlıyo~. Nı~etın şıd. 1 zarı dikkati celbediyor... Herkes ·bir nihayet vermelisin. Zira bak çıkmağa hazırlanıyordu Mihriban 
lık vermişti. O kadar ki onun bu detle ıtıraz etmes~nı ~ekl~~or.: 1:'a- Necdetle mes'ud olmadığını, saa _ sana doğrusunu söyliyeyim, bu ba- hanım titriyerek kulag.:ı~a eğildi: 
halini gören ko~ular birbirlerine kat heyecandan Nımetın goğsu şıd- deti başka yerde aradığını zanne • lin devamı istikbalin için iyi değil-
sordular: detle kalkıp iniyor: diyor ... Necdet bize bazan senden dil". Bu işe Necdet gelmeden ev • - Ben korkmağa başladım ..• Ya. 

- Nimetin nesi var, hasta mı a- - Ah! bahsediyor. Senin halinden müte - vel bir nihayet vermeli... kız gitmekten vazgeçerse ... O za • 
eaba? Ediyor. Fakat o kadar zayıf bir essir olduğunu söylüyor. Bana kaç - Evet, yarın sabah erkenden man ne yapacağız? 

Refik eı gün içmişti. Onun da sesle ki bu sayha dudaklarının u- kere: cAcaba onu mu düşünüyor?> gidip onun yüzüne tüküreceğim!... Dedi. 
gözleri parlıyordu. Nimete dedi ki: cunda kalıyor. Bir müddet odaya diye sordu. Bir gün babası giıbi ha- Alçak! ... Ben ona bir kadına nasıl - Sana işlerime karışma deme-

- Beni iyi dinle kızım: Senin ezici bir sükut hakim oluyor. Ni - şını alıp ta bir daha dönmemek ü- ütira edildiğini gösteririm! dim mi? ... Ha:.ıdi, Nimetin yanına 
eski nişanlın Ömer ağa ile beraber hayet Nimet güçlükle nefes alarak zere giderse hiç hayret etme ..• Kı. - Yarın iş işten geçmiş olacak_. git! 
;alışmak mecburiyetindeyim. Bu- soruyor: zırn sen kocanın ne kadar vehimli, Çünkü ben dün Necdcte ıbir telgraf Mihriban bamın aşağı kata Ni -
na mecburum çünkü param yok... - Bu yalanı kim uydurdu? ne kadar kıskanç olduğunu hala çektim ... Yann sabah erltenden metin yanına indi. Genç kadın ba-
Bu cihet seni aUıkadar etmez. Yal- - Doğru yalan bilmem. .. Bunu anlayamadın mı? burada bulunacak ... 
nız deniyor ki. .. Diyorlar ki .•• Bil- 'Ömer ağa söyledi. Nimetin Mıhriban hanımla Re - - Peki ne yapayım. yarııbbim ne 
mem doğru mu? .•. Sen onunla ev- - Kime? fiğe bakan gözlerinde bir endişe yapayım? 
lenmediğine çok mütecssirmişsin.. - Bana. vardı. Bu iki mahlukun karşısındıı - Bu iş bu akşam bitmeli ... Bu 
Ve sonra öyle iddia ediyorlar ki - Sıze ha? ... Siz de bunu s(iy - aciz, mağlup bekliYordu! aksam ait. .. Onun evde olduğunu 

şını ellerinin ar~na alınış dü~ü • 
nüyordu. Dışarıda hafif bir yağ • 
mur baş~ •• 

Bav, Dl9, Sesle, Grip, Bomatizm• 
NenaJji. Kankhk .. Batla Ağnlanam Derhal Ked 
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3 • SATIŞ iLANI 
Üsküdar icra Memurluğundan : 

:Bereuhinin ish:ık Layboyvlçc olan borcundan dolayı haciz edilml~ olan g.,. 
dıköyündc iç Ercnköy mahnllesinin değirmen yolu sokağında earkan TU

nuswı vcreseleri Ceymiş ve Ton bağlnnşi.roaJerı Bedri:ye müfrez tarlası gıw 
ben Tarik Eimalcn cenuben Karslı oğlu tarlası ile mahdut 160 lira kıymeti mu 
hemmen bedeli ve '{278 metre murabbaı miktarında sının borcun &:lerunerne 
.sinden dolayı wnwnt hi.ı.kümler dıuresinde acık arttırma ile satılmasına )ta· 
rar verilmiştir. 

Evsı:ıfı: Mczkür tarla Merdivenk:öyU ile Bostancı ve Dcğirmenyolu Uze
:rinde olup başkaca zikre şayan evsafı :yoktur. 

ı - işbu gayri menkulün arttırma şartnamesi H/•/1941 tarihinden i
tibaren 938/1825 No. ile tlskfidar icnı dairesinin muayyen numarasında 
herkesin görebilmesi için açıktır. 

İlAnda yazılı olanlardan faılıı maldtn.at almak isteyenler, işbu şartna
meye ve 938/1825 dosya numar:ısile mcmuriyetimizc müracaat ctmelidır. 

2 -Arttırmaya iştirak için yukarıda yazılı kıymetin yüzde 7,5 nisbetin
de pey veya milli bir bankanın teminat mektubu tevdi edilecektir. (Mad
de 124) 

3 - İpotek sahibi alacakhlarl:ı diğer aıtıkadarlnrın ve irWnk h kkı sa 
hiplerınin gayri menkul Ozcrındeki haklaruıı hususile :faiz ve masrafa daır 
olan iddialarını işbu ilfuı tarihinden itibaren 15 gün içinde evrakı mü bıte
lerile birhkte memuriyetimızc bildirmeleri ıc:Dp eder. Aksi halde h:ıklrırı ta
pu sicili ile sabit olmadıkça sabıı bedelınin J><ıylaşmasından harıç kalırlar. 

4 - Gösterilen giınde arttırmaya işUrak edenler arttırma şartnamew 
ni okumU§ ve lüzumlu mnlü.ınat alınış ve bunlan temamcn kabul ctmiŞ 
ad ve itıbar olunurlar. 

5 - Gnyd menkul 28/~/1941 tarihinde Pazartesi günü smt 14 den ıe 
ya kadar tlskiıdar icra memurluğunda üç defa b:ığınldıktnn sonra en çok 
arttırana ihale edilir. Ancak nrttırmn bedeli muhammen kıymetin yüzde 75 
ini bulmaz veya sntış isteyenin alacağına ruchnnı olan diter nlacaklılaT 
bulunup ta bedel bunların bu gayri menkul ile temin edılınııı alacaklarının 
mecmuund:ın fazlaya çıkmazsa en çok arttı.ranm t:ınhhüdu buld kalmnk u
zere arttırma 10 ı;ün daha temdit edilerek 8/5/1941 tarihinde Perşembe 
glinU saat 14 den 16 ya kadar Üsküdar icra memurluğu odasında arttırın& 
bedeli sat~ isteyenin alacağına ruçhanı ol:ın diğer alacaklılann bu gayri 
menkul ile tctni.n edılmiş alacaklan mecnıuundan fazlaya çıkmak ve mu
hammen kıymetin yüz.de 75 ini tutmak liartile en çok arttırana ihale ed1lir· 
Böyle bir bedel elde edilmeı.se ihale yapılmaz ve sa~ 2280 numaralı ka
nuna tevfikan geri bırakılır. 

8 - Gayri menkul kendisine ihale olunan kimse derhal veya "erıleıt 
mühlet içinde parayı vermezse ihale karan fesholunarak kendisinden evvel 
en yüksek teklifte bulunan kimse arzetmiş olduğu bedelle almağ:ı ra:r.ı o
lursa ona, razı olmaz veya bultınmazsa hemen 7 gün müddetle arttırınaY8 
çıkanlıp en çok arttırana ihale edilir. İltf ihale arnsınd:;kl fark ve geçen 
gilnler için yüzde 5 den hesap olunacak faiz ve diğer zararlar aynca huk
me hacet kalmakswo mcmuriyetl.ın.ıizcc alıcıdan tahsil olunur. (Madde l 

7 - Alıcı arttırma bedeli harlclndc olarak yalnız tapu ferağ harcını ylr· 
mi senelik vnk1! taviz bedelini ve ihale karar pullarını vcrmfye mecburdut· 
Müternkım vergiler, tenvirat ve tnnzlfat ve dellAliye resminden mutcvcıııı 
belediye rusumu ve mütemklm vakıf lcaresi alıcıya ait olmayıp arttırın• 
bedelinden tenzil olunur. lısbu gayri menkul yulronda göster'.Jcn tarihte Oı
küdar icra memurluğu odasında işbu ilfln ve g terilen artbrma ı;artn•-
mesi dairesinde sııtılacağı ilan olunur. (4204) 

:t.nbal c iDri i<ra M:mıurlu..~: 1 
940/5307 numaralı Dosya Mahçuz 120 

lira Kıymetinde on üç parçadan ibaret 
İpekli kadın Kwnıış ve jorjet kadife a
çık arttırma surctile 9/4/9(1 Çarşamba 

günü saat ı3 ılc 15 orasında kapalı çar. 
iıda belediye Mezat yerinde sııtılacağı 

ve teklif olunan bedel muhammen kı,y
metlerinin % 75 &ini bulmadığı takdirde 
11/4/941 Cuma günü ayni saatte ve yer
de ikinci arttmruı suretııe satılacağı llAn 
olunur. (4201) 
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