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FIATI 1 
Heryerde . 

T O r k 1 e r S "' J 0 J p el-terini aracog u ı e -o-
kollarını pof arasında tea i 
bağlamış d.I . 
değildire ı en telgraf 

ceıaıeddini RQmi Kimdir? 
bu mühim 

başladık 

İhtikarı 

ar 

-BULGAR 
Başvekili 

tçlrıcle~ J 
Kültürün tuhaf tarifi.. tülmesi) nden ibarettir. Berhanst 

hususi bir mesele hakkında "eya 
Y Cl%Gllt H. Dalkıltr umumi olarak kültürlü demek, o 

Saym bir m""lelttq bir makal• mesele b~~.• ~.eya umumi ola. 
sinde killtiiril tarif ederken bir ilı:i rak §Duru buyumuı adam demek. 
Avrupalının tarifini alıyor. Bu Av· tir. 
rnpaWar kültürü ıu tuhaf tekilde Kültür, bunun içindir ki medeni
tarif ediyorlar: yi vaiı§iden, bilııiliyi cahilden, t• 

Kültür, (öjcrenip unuttuğunnu kemmül etmiş insanı iptidai insan· 
şeylerden dimağımızda blan §"Y) dan ayuıyor. 
imiş. Zira insanların bütün şt111rlarını 

Kültür, hiçbir uman 1ıu bdu ta~iat vermez. İnsanlar onları ce
eaarcngiz, muammalı (şey) değil- mıyetln şuur peteği olan ilimden 
dir. Tarif olunamaz bir şey de de- alırlar. 
ğildir. Onun için neden bu Avro· İnsa~larm çoğa basit şuurlarla 
palılarııı böyle mütereddit ve ııa- YS."'1r. insanlara mütekamil şuurla
rıp bir tarif yaptıklarına pşılabi· n yalnız kültür vas.ıtasile verebi
lir. Halbuki (kültür) dediğimiz ha· liriz. 
dise, ııayet malfım, muayyen ve Bundan dolayıdır ki en medeni 
milşahh~ . bir ameliyedir. Ha~,~~ insanlar, en kültürlü insanlar, yaıü 
k.a tarıfıle, (fUW'UDlUZUJl büyu. eıı ıuurlu insanlardır. 
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Tefrika o. 1 

Hak, Dost! .. 

rini giyiyorlar .• tenniıre ve aikkele
ri olınıyanlar, (1\Ialbalu pil) e 
ınüracant ederek kendilerine sikke 
ve tennilre tedarik ediyorlardL 

miş 

Nanemolla diyor ki: 
- Balkan meselesi ballcdilnıiş, 

bitmiş bir ınesledir. Almanya bu
nun neresini halletmek istiyor aca
ba? 

)manya ve İşgal altın Ayakkabı satış 
da i yerlere ihracat larınd~ azam~ 

kar nısbetı 

Yazan: 
Prof. H. Şükrü Babaıs 

-=jFahmin edileblleceı:i ,eç
U hile Ankarada iıw:a!W 

nan beyanname her tr 
rafta derin akisler hasıl etti. Dii.,. 
yanın gözü Balkanlara çevtilnti~U. 
Yeni kasırganın burada kop"ea::J 
bazı taraflara göre hcc:ap, bazı 11· 

raflara göre de ümit edilı)crdıı. 
l<'ırtınanın cenup ufuklarını kuror!• 
ması bekleniyordu. Halbukı butıi• 
bu yaygara ve ferpt arasında sos: 
sizce Bulgar ve Türk diplonıa>itl 
çalışıyormuş. 

* DergiJıın (şadırvan avlusu)ndan (Şeyh efendi), hücresinde idi. 
gur \'e •·akur bır ses yükseldi: Sık ,.k saate bakıyordu. Vakti, 

- Abdeste .. tcuuüreye saliı, yit- ezan zamanı, biraz geçmişti. Fakat 
huııuuu!_, (muhibban) ın kaınilen (mukabe-

Dalga dalga yükselen ve genişli- l le) ye fetişelıilmeleri için, dergih
yen bu ses, dergiıhın en kuytu kö- ta ezan okunması, daima yanm sa-
şelcrine kadar al~etti. at !<adar geciktirilirdi, 

Avlunun ortasındaki şadırvanda * 

• YağlaT: 
Bcledıye teftiş heyeti reisi, koo

peratif yağları hakkında diyor ki 
•Bu ya~lar V ckıiletin tasdikine ik
tiran elmiş sılıhi ve mükemmel 
yağlardır. Bi-ı mahlıit yağ satmıyo-abdest almaya hazırlanan (can) Artık, hazırlık! bilmişti. 

lardan [1] bazıları, başlarını mane- Bütün (muhibban) ın, mukabe- ruz.• 
ıd - Onlar mahlfit yağ satıntyorlar 

vi bir heyecan ile s•sin ge ıği ta- leye tamamiyle hazırlanıntŞ oldu-
d k amma, pl'rakcndecilerin haltettik-

rııfa çevirdiler. Omu~un a ırınızı ğuna kanaat getiren foydancı De- . 
ukl . - h t ) b ı ("I . .. · . len demek anlaşıldı. re ı (~ey pos u u unan " ey- de, (Şeyh efendı)ııin huc...,,.ıne gı-

dancı dede) nin yüzünü gördüler. rerek hafifçe (b8!J kesti). 1 
Onun, artık tamamiyle ağarmaya O zaman, aralarında şu kısa mu- icap: 
başlamı!i olan •akalının çerçevele- havenı geçti: Bir Amerikan mebusu diyor ki: 
dlği gUI rengi yanaklarının parıl- _Her şey tamam nu?.. - İcap ederse harbe gireceğiz. 
tısına gülümsediler, Meydancı de- _ Tamam, efendim. Nanemolla diyor ki: 
ıl.e, omuzundaki kırmızı post ile _ Ezanı okutun. - Bu söze nazaran bugün Ame-
(Sema'hane) lıınasının (cümle ka- _ Eyvaİiah... rikaya harbe girmiş nazarile bakı-
pısı) ndan içeri girerken, şöylece * labilir. Zira bu icap, vakidir. (Yar-
söylendiler: Meydancı Dede, geri geri çekile- dım) kelimesinde zaten bu iştirak 

- Dede, artık ihtiyarlamıya baş- rek hücreyi terketti. Ezanın okun- minası mevcnt def:il miki hazret... 
ladı ... Fakat sesi, daha hiıliı o eski masını, dergilıın mllezı&inbapaına • 

--------.. ı--------
İ n gi 1 iz T. Birliğinin yaptığı kara 
listeye tacirlerimiz itiraz ettiler 
Annanya ile Alman i.,.gali altın.. ! havayici zaruriye maddeleri tama

da bulunan bazı ımemleatetlere i!ı.- men lisansa tabi oldugundan esa
racat yapan tacirlerlmiz İngiliz ı sen hükümetin muvafakati ile sa.. 
Yakınşar.k ve Balkan Ticaret Bir- tılınaktadır. Binaenale}"h Almanya 
liği tarafından hazırlanan bir ~- ile işgal aı:ında ~ulunan meml~ 
ra listeye ithal edilmekte ve İngı- ketlere vakı olan ihr.acat, ~u:k_abı
liz fwmaları bu tacirlerden ımal al- Iin<le müstacel mahıyette i!l:ıtıyaç 

k istememektedirler. görülen bazı maddelerin ithali için 
Haber aldığll!Ilıza göre bu vazi- yapılmıştır.. . 

yet ihracatçılar arasında endişe Bu zarun vazıyet karşıs~da ta
uyandırmı.ş ve bu vaziyetin İnı;i- cirlermıi_zin kara ..US.Cteye _ ıthal e
lizlere izahı için resmi makamlara dilınelerı doğru gorulmaınış ve İn.. 
müracaatlar yapıhnıştır. giliz Ticaret Birliği nezdinde te-

Tiirldyeden ihraç edilen gıda ve şebbüsler yapılmıştır. --------------
Parasız yüksek 
tahsil için 

Deri ve köse le 
için akreditif 

ICS ... On sene evvel, (çile) ye so- haber verdi. Mevlmllar: Meccaniler arasın- Amerikadan 675 bin 
yuııduğum giin nasıl işittimse, yine * Romanyada 4509 kişi tevkil olun- l k 
öyle... Birkaç dalr:ika sonra, dergihın muş. dan seçme yapı aca liralık mal gelecek 

- Dede, ihtiyarlamaz erenler... minaresinden, tiht1ti bir ezan sesi Nanemolla diyor ki: Devlet besabile lise ve orta Hariçten deri ve kösele ithal et-
Onun kalbinde öyle bir aşk ve şevk yükseldi. - Bu kadar mevkufu yerleştire- mekteplerde okuyan leyll talebe- mak için deri ve kösele birliğine 
var ki, yaz güneşinin altında pişen Şadırvan önünde, daha hAli ab- cek l>ir tevkifhane ancak bir şehir I !erden son sınıflarda bulunanlar- ilk olarak 7ii bin İngiliz liralrk a-k
bir meyva gibi, geçen seneler de dest almakla meııgııl olan (can) büytiklüğündedir. Maamafih bunda dan meveudun % de 75 ini ~e- reditif açılmış ve Merkez banka
onu, sadece olgunlaştırıyor .. ihti- !ardan bazıları, yüksek ııesle (keli- şaşılacak şey yok. Mevkuf şehirler rnek şartile Ve.k.iletin ihti:yacına sına bu tıu>usta tebliğat yapı1.ın4-
yarlatıruyor... mei şahadet) i tekrar ediyorlar .. olduğn gibi mahbııs memleketler göre bi.r kısmının yüksek tahsille- tır. 

- Evet, meyva ... (Hazreti Pir)in/bazıları da: de vardır. rini de devlet nam ve !hesabına Amerika ile Cenubi Amerikadan 
bahçeı;inde.. kemal güneşi ile yetiş- (Resul) den ne alır, ** yapmaları ıkararlaştınlmıştır. ithalat yapılması için de 600 ıbin !i-
miş olan, her dem taze bir mey- (Me cidi R"5Ul) e giden. Ancak bunlar, tahsillerinin 1,5 ralık akreditif açılacaktır. Bu su-
va... Meini'i nefehatı LJ t h / misli müddetle Vekaletin göstere- retle hariçten gelecek •bu mallar 
Meydancı Dede, kendi hakkında (Bilal) i anlamadan... nQS Q ane t!T • ıceği yerde çal.J4Dlağa mecbur bu- dahili ihtiyaca uzun müddet kifa-

,.;;ylenen bn sözlerden haberdar de- beytiai hatırlıyarak, dergMım kü- d / / lunacaklardır yet edecek ve !kösele, deri mamu-
ğildi... O; her (mukabele) günü, çiik minaresinden perde perde yük e Ç Q l Ş Q n Q T . !atının fiatlarında ucuzluk temin 
aynen tekrarladığı vazifesine, bu-, selen ezanın ulviyet •. ve azameti G l edilecektir, 
gün de devam etmekte idi. Pembe 1 karşısında başlarııu egıyorlar: Kıdem m Ü d det l er ini a z o z c u a, Vekalet dahilde istihsal edilen 
ve parlak ;yanaklı simasında, ma- - A%izallah.. şefaat senden, ya deri ve kösele miktarile bunların 
nevi bir haz ve iman ifade eden Resıılallah.... dolduranlara zam Kapsül buhranından kimler elinde bulunduğu hıı.kkın-
latlı bir tebesslimle, (Cümle kapı- Di)·e, Cenabı Hakkı taziz eder- • A • l da da tetkikler yapma.E:a başlamış-

" 

( D. •ı • Ela ) • d Belediye Reisliği şehir hastana· k t d y ar 
sı) adan (sema'bane) binasına gir- en, onun ...,su iı em ın en nelerinde kıdem müddetlerini dol- Ş l ay e e l or 1 tır. B_u se~e harice satış!~ yapıl.~ 
..,;•ti. de şefaat dileyorlardı. Şehrı.ın· ız' mu··skirat amilleri ve madıgı ıçın tacırlerın elınde mu-.......,. duıımuş olan doktor ve mütehas-

Burası, büyük ve dört köşe bir Ezan, bitti. • sıslar, ücretli eczacıların ımaaşla- garozcular cemiyetinin yıllık kon- hiım miktarda ince sığır ve koyun 
11-0fa idi. Bu sofanın ortasında, zarif Meydancı Dede, yine şadırvan rına Haz ırandan itıbaren zam ya- gresi. dün yapılmıştır. Evvelı1 oku- derisi bulundujttı söyleıvnektedir. 
tahta parmaklıklarla geniş bir dai- avlusunda göründü. Her şeyi bü- pılmasını kararlaştırmıştır. Bu •u- rnan faaliyet. ve hes".p raporları --<>--
re çevrilmi~ti. (Scnıa'hane), işte bıı tün inceliklerile gören Diili2 nazar- retle yapıla.cak zaımları.n ve hasta- k .. buı edil:mi' ve 1bılô:hare dilek.. Ün Ü ihracat 
dairenin içi idi. Dairenin, cümle ları..ıı etrafa gezdirdi. Sonra, başını naneleriınizin d iğer müteferrik lere geçilmiştir. Gazozlarda tazyik İngilizlere dün yeniden 350 bin 
kapısının karşısına tesadüf eden dik tutarak I> gür ve tannan sadası rnasra!lıı.rı için 1941 mali yılı büt.. derecelerinin arttırılmas.ı ve cKap- lirahk tütün sevkedilaniştir. Bu 
kı•mında, parmaklık yoktn. Bura- ile: çesine geçen yıldan 69 bin 439 !i- sül» temini için teşebbU6krde bu- bütünler İngilteredc büyük bir 
ya, (Serna'hane kapısı) deniliyor- - Buuuuuu .. salilaaaaa.,,. ra fazlasile 1049669 lira tahsisat lunulması istenilmiştir. rağbet gördüğünden memleketimiz 
du ... Meydancı Dede, bu kapının Diye, nida etti. konuhnu.şutr. Bu meyanda bir aza !kapsül te- de itinalı bir surette işlenerek ha-
önünde bir an durdu. Elleriui göğ-ı Bu nida, dergahın en kuytu kö- Bu meyıında Anadolu ciheti can min olunamadığı takdirde garoz zırlaımuştır. 
oüne koydtL Yüzü, dairenin tam şelerine kadar nüfuz ederken, bü- kurtaran merkezine 50 şer lira üc- fabrikalarının kapanma tehliıkcsi-

Diğer taraftan dün muhtelif 
karşı cihetindeki (Şeyh makamı)na tün hücrelerin kapıları gıcırdadı. retli 2 hasta bakıcı alınacak ve Üs- ne bile maruz ıbulunduıklarını siiY- memleketlere 200 bin liralık ihra-
müteveccihti. Meydancı Dede, de- Bir anda avluya bir kalabalık taş- küdarda Zeynep Kamil doğımı lemi.!;tir. cat muanıel<.>si kaydedilani.ş ve bu 
rin bir hürmetle başını kalbinin ü- tL (Muhibban)dan, (dervişan) dan, hastahaneGin.de çocuk muayene ve Dilt>klerin tespitinden sonra ye- meyanda Alımanyaya zeytinyağı 
zerine eğdi. Şeyh makamına (baş (dedegiln) ile, dergaha karşı mu- tedavisi de yapı!imak üzere de 40 ni idare heyeti intihabı yapılıınııj İsveç ve İsv>Qreye deri, Yunanistan, 
kl'serek) ihtiram vazifesini ifa etti. habbe! ve hürmet besleyen misa- lira asli maaşla bir ~'Ocuık mütehas- ve Mehmet Butuk, Ali Rıza Erdo- Romanya ve Bu1garistana balık 
Sonra, çıplak ayaklarile, (Sema'ha- 1 fir (can) !ardan mürekkep olan bu su;ı alınacaktır. ğan, Mehmet Gökyıldız, Fehmi, gönderilmşitir. 
ne) nin parıl parıl parıldıyan cilalı kalabalık, büyük bir sükünet için- Hasan, Ulvi intilhaıp ohıınınıışlar- ___ ..,.. __ _ 
tahtaları üzerinden, şeyh makamı- de, sema'haneye doğru akmıya baş- hfaiye takviye olunuyor dır. 
na doğru ilerledi. Dairenin tam )adı. Belediye Reisliği yeni itfaiye ve 
merkezindeki (kutup noktası) na Sema'luıııede, (çıt) yoktu. O de- levazun miibayaası ve mevcutla
basmamak için, oradan biraz açık-, rin sessizlik içinde, herkes yerini rm da tamir olunınaları için 32 lbin 
ça geçti. Şeyh makamının önüne 1 işgal ediyordu. lira ayııımıştır. 
gelince, omuzundaki kırmızı postu Omuzlarından (devriş hırkaları) Diğer taraftan deniz itfaiyesi 
indirdi. Zeminden bir karış kadar sarkan (sema'zenler), scma'hane kadrosunun 70 şer lira aylık ücret
yiiksek olan küçük kerevetin üzeri- kapısı önünde bir an dııralıyorlar" li 2 kaptan, 60 lira ücretli bir me
ne serdi. Şeyh makamına arkasııu ellerini göğüslerine koyup Şeyh ki:nist ve 5 Olira ücretli bir yağcı 
dönmemek için, oradan semiihane makamına hürmetle baş kestikten ilavesi suretile takviye olunması 
kapısına kadar eeri geri yürüyerek sonra, çıplak ayaklarile cililı talı- da k:ırarlaştırılnu.ştır .• 
avdet etti. taların üzerinden kayar gibi yüril- Köy okulları pansıyonlarına * yorlar .• dervişlikteki kıdem dere- yardım 

Şimıl.i dergihta herkes meşgul- eelerine güre yerlerini alıyorlardı, Köy okulları pansiyonlarına vi-
ıltir. (Devamı nr) layetçe, 500 liradan fazla 'bulun-

Abdest almış olan (sema'zen)ler, mamak ve mütedavül sermaye ol-
(hücre) !erde elbiselerini soyunu- [1] Bu tabirleri, sonra izah ede- mak üzere yardun yapılması karar. 
yorlar, (tenniire) !erini (sikke) le- ceğiz. lastınlınıştır. 

ALI RESULDEN SONRA: şavirliiğne tayin etmişti. - -
Bağdadın Son Günleri Zamiri, Muizzüddevlenin sıöyle

d;klcrini tamamile dinledi. Ve son
ra araların.da, şu muhavere geçti: 

- Pekaltı. hilafet mevkiine ki
mi geçirmek istıyorsunuz? 

Ya.zan: ZIYA ŞAKIR 

Tefrika No. 65 
Diktatör; yeni halife ve hüküm

daıın kendisine karşı göstermi9 oL 
dugu bu teslimiyeti, mı.ımnumyet
le karşılıyarak, onu haiıfe sarayına 
ycrleştırdi. Maiyyetine, JcMi dere
cede adam verdi .Devlet hazıne

sinden maaş tahsis etti, Halife bu

rada, devlet umuruna .kat'iyyen 
müdahale etmeden, .kendi başına 

sald n bir bayat geçirecekti. 

Fa.kat bütün bunlar, muvakıkaL 
ti. Çünkü Muizzüddevlenın a,-.ı 

dı ın.ccsi. büsi.ıütün başka .idı. O
nun yegiıne gayesi, artık tereddi 
etı"·• ·ılan Abbasi saltanatına hi
tam vermek ve hilafet makanuna. 
(Alı Re l) mensuplarından birini 
g ırcrak, yeni bir inkılap vW:ude 
aet;rmekti. 

- Muhammed bin Yahya Zeydi 
Muitı,iiddevle, ca'hil, bir Alevi: isminde lbir zat varmış. Bu zat 

idi. Zaten (fırkacıl>k) yuzünden •butün (Seyyid) lerın içinde ilıni, 
fesat ve ihtıraıslar ıkaynıyan bır f ·ıet· t h · t' ·1 b" . . . aı;ı ı, ş<'Caa ve amıye ı ı e u-
muhıtte, tasavvur ettıgı hareketın . . • 
vereceğı fena neticeyı ıdrad< ede- yi>k bir nam kazanın~. Hılafet 
cek kadar dirayet ve ıkıyaset sahı- mevkiine, bu zatı geçirmek !Btiyo
bı değ•ldi. O, hıl.Het mevkıne, (Ali ruım. 
ResCıl) mensuplarnıdan bırının. ge_ - <Bu da iılii ... Fakat, siz, hilifet 
tirilmesi ile büyük ve cidrli bir in- mevkime geçireceğiniz bu zata, 
kı.lap yapacağını zanncdıyor .. ya- bıla kaydüşart itaat edecek ınisi
pılacak hareketm, eskısındcn daha nız?. 
kanlı mücadelelere oobebıyet ve- - Eh .. talıü değil miya? ... Mfun-
receğıni düşünemıY<Jrdu. kün olduğu kadar ona hürmet ve 

riayet göstereceğım. 
Muini.iddev le •bu fi4mni evvela, 

(Ebu Cafer, Mııhammod Zamiri) 

söyledt Bu zat, gayet alim, haıkirn, 

yük.>ak dirayet sahibi ve bilha.86a 

entrikalı ~ere karışmadığı için 
Muizzüddev!e onu kendisinin mii-

- L.lıkin,, şayet o halife, sana 
emrederse .. artık hükO.met işlerin-
de elini çek. Yalnız, !a•ıdığın Emi
rülümeralık ünvanı ile iktifa et. 
Hükümdar .ben olduğum için, be
nıım hareket ve icraaatuna karış. 

imar plinlan 
çabuk bitirilecek 

Şehrimizin imarına ait etüd ve 
planların bir an evvel ikmali için 
belediye imar ve harita şubelerine 
muvalkkat mahiyette çalışmak üze
re hariçten memur alınması ka
rarlaştırılmıştır. 

Bozulan numerotaj levhaları 
Mahalle ve sokaklardaki numa.. 

rataj levhalarından bazılarının ça
bu.k bozuldu<kları görülerek bun. 
nrın yerine yenilerinin temini i

çin beledıyece 1000 lira ay:ılmış
tır. 

Şehir Meclisi Zabıt ve 

Muamelat Müdürlüğü 

Yıllardan beri Şehir Meclisi za
bıt ve muamelat müdürlü·ğü vazi
fesini muvaffakiyetle ifa eden B. 
Zühtü Çulııikçuoğlunun asli maa.. 
şının Hazirandan itibaren 70 lira
dan 80 liraya çıkarılması kararlıış· 
tınlmıştır. 

Bu seneki yol paraaı 
Şehir Meclisi tarik bedeli •Yol 

parası• nın 1941 mali yılınrla da 
6 lira üzerinden alınması kararlaş. 
tı:rmıştır.. Bu para, Haziran vr 
Teşrinievvel aylarında olmak üze· 
re 2 taksitte islifa olunacalktır. 

ma, derse bu emre de itaat edecdc laketi sükün iı;mde idare etmek, 
mısinız? ... size daha ıbüyiik ıbir şeref verecek

Muizzüddevle, bu sual karsısın- tir. 
Ja duraladı. Biraz düşündükten Dedi. Ve 'böylece Muizzüdd.evle
sonra: yi, o tehlikeli d~esinden vaz-

- Eh .. o zaman düşünüriiım. E- geçirdi. 
ğer nefs11nde, böyle bır emre itaat Abbasi saltanatı, ımühim bir teh
edecek derece.de mülıiy1m his ıbu. l!k:e atlatmıştı ... Eğer Zamirin bu 
Iursam, idarenın başından cakili- kıy.metli ve akiliine nasihati ol
rıım. Yok eger, böyle ıbır emri haz- masaydı, hiç şüphesiz ki Muizzüçl-
medemezsom, ısyan ederim. devle tasavvurunu pek kolayca 

Dtye mırıldandı. tatıbika muvaffak olacak .. ve Alı-
0 zaman Zamiri, Muizzüddevle- bas1 hanedanının Bağdattaki bi

ye ço.1< akiliın.e bir nasJbat verdi. lelerinden abediyyen el çekerek o-
- Şu halde, böyle bir isyandan tarihte hitam bulacaktı. 

husule gelecak gaile ile ui>raşına- GARİP BİR RÜYA VE 
mak için, ıbu düşüncenizden, vaz- KUDRETLİ BİR HALİiFE 

geçiniz. Zira, .bugün hilafet mev- Aradan, on yedi sene geçti. M-
kiinde öyle bir zat var ki, size muL tık Muizzüddevle hay,.tın mücade_ 

lak olarak itaat vadetmistir.' Ve llelcrinde nebediyyen el çckercık o
hiç şüphesiz iki, bu vadinin hi!Mı- nu ı:mıevkiiııe (Behfriiddvle) işgal 
na hareket ctmiyecektir. Şayet etmişti. Ve lhalife (Muti) in men
bu zatı hilMetten iskat ederek ye- zulen vefat etmesi üzerine onun 
rine bir (Seyyid) geçirirseniz, o yerine hilafet maokamına gelen 
zaman da Abbasiler her tarafta iB- (Tayi) de cebren iskat edilerek 
yanlar çıkaracak bütün memleketi yerine (Kadir) geçinlmişti. 
albüst edeceklel'dir. Halbuki mem. (Da.ha var) 

Mürakabe komis -
yonu bugün son 
kararını verecek 

Ayakkabı ihlikirına mini ol
mak için fiyat mürakabe bii
rosunun yapmakta olduğu tet
kikler neticelenmiştir. Alıika
dar müesseselerle Dericiler 
Birliğinden istenilen raporlar 
tamamen gelmiş ve büroda 
tetkik edilmiştir. Bu raporla
rın hulasalarından çıkarılan 
neticelere göre hazır ayakkabı 
satışlarının Beyoğlunda yüz
de 50 - 55, Karaköyde yüzde 
30 - 40, İstanbul tarafında yüz
de 2S - 30 karla satılabileceği 
anlaııılmıştır. 

Bu netice ve raporlardaki e
saslar mürakabe komisyonu
na verilmiştir. Komisyon bu
gün öğleden sonra yapacağı 

toplantıda bu mesele hakkın
da da bir karar verecektir. 

iHTİKAR 
Ko~nisyon bazı eşhası 
daha adliyeye verdi 

Fiat Mürakabe Bürosu dün yap
t ığı kontroller neticesinde yeniden 
oazı ihtikar hiidiseleri tespit etmiş 
,e muhtekirleri adliyeye veıımiş

tir. 

Bulgar Başvekili Filof, Ruscıı!' 
nutkuna sadık kalarak memleketi" 
ni bu büyük badireye atmak islr 
medi, çünkü Bulgar kuvvetlerin'.' 
bu muazzam davayı halde müessif 
olacağına . kani deı:ildir. Türkıye ı;. 
tedenberi belli ve nurlu yolun.ı. 
devam ve ısrar ediyor. Harp dışın· 
da kalmak, yangın ocaklarını te
ker teker söııdürın ck. Yunan zafe
ri ve Roman) ada ki Alman tahşidr 
it iıa~ta Bulgaristaı.a kadar siroYel 
eden hazırlıklar bir endişe havaSI 
uyandırmı~tı. Bu kızgın muhil .. 
Atıkarada serin bir rüzgar esti. 

Dost, bitaraf, batta biraz da Jır 
rekitımızı şüpheli gören menı!eI<el
ler matbuatının hemen umumi ınil'. 
taliaları beyannanıcnin sulh esefi 
olduğn noktasında müttefiktir. Bul· 
gar (Zora) gazetesine göre bl 
anlaşma Balkan yarımad.ısııııl 
şarkında barışı temin etmiştir. Sil 
da Almanyanın ve Sovyetler Bit" 
liğinin arzusuna tevafuk etmektr 
dir. 

İngiliz gazeteleri Bulgnrista~ 
müstakil bir bitaraflığı idame edr 
bileceğinde şüphe izhar ede• ek tır 
yanalın Türkiye için ameli fay~aSI 
az olduğu fikrini izi.ar ediyor. 

Yunan matbuatı bn hiıdisen'n Bsl 
kanlan anuya şayan olmı) a'1 ıbti
lıitlarıa biraz daha haricinde bU• 
Iundurmıya müsait olduğu kanar 
!indedir. 

Giornale ditalia bu miiııascbel• 
le Balkan devletleı·' si;..,..dinin in· 
giliz nüfuz ve tazyikinden kurtul· 
duğnnu teyit etmektedir ve bil 
hali İtalya bakımından memnuııi
yeti mucip görmektedir. 

Sarih sesi yüksclmiyen taraf 
Sovyet Rusyad!r: Esasen bu muaS· 
zam Cünıhuriyrt bu harbin başııı· 

Tek elden iplik tevzii iti danberi en S:U.-Uti bir tilke o!dU. 
Pamuk ipliklerinin tek elden 1 A.syanın mühim bir kısmı ile J\'i" 

tt>Vzü için neşredilen kararname- rupanın takriben yarısmı istiap e

Bunlardan, Hasırcılarda Vasil 
Kozmooğlu lkahve ihtikarından, 

Sultanhamamda 1-2 numarada ma 
1ifaturacı Kostaki fatura vermelk
ten imtina ettiğinden. Üsküdar m 
'kimiyeti Milliye caddesinde yağcı 
Mustafa, Dlınitri, İstavro. Zeynel 
220 kuruşa tereyağ satarak ihtikar 
yaptıklarından, Unkapanı Tekir
dağ iskelesinde Hamza Yılanaz kö
mür ih ti karından suçlu bulunmak
tadırlar. 

nin tatbL1<~tı etrafında görüşmek decek kadar vasi ve 170 mil)on ııiİ· 
üzere dün İstanbul Mıntalka İktı- fusa maliL bu ü:...edo sanki ndcS 
sat Müdürlüğünde bir toplantı ya- alan kimse yoktur. Harici mesel"' 
pılroıştır. İçtimada, şehrimizdeki !erde bir ölüm h.ıreketsizliı;i Jııi• 
mensucat fabrikatörleri ile Ticaret kimdir, Fakat bu, Bolşev;z.nin ınll" 
Vekaleti t_eftiş heyeti reisi Şevket ayyen harici politikası ve gayeleri 
Süreyya, Iktısat Vekaleti müınes- ve idealleri yok denek değildir. Bir 
silleri hazır bulunmuşlar ve fahri- bnçuk senedir tczahür!er Lchi•tıı" 
kaların iplik ihtiyacı etrafında gö- taksimine iştirak etır.ek, Baltı1' 
rüşmüşlerdir. . memleketlerini ilhak elml'k, Besa· 

Haber aldığımıza göre Imıir'. rabyayı almak gibi fiili teşebbiiS
An.k:ıra ve dığer mıntakalardaki ler ve Ficlfında temina!ı gibi kati 
faobdkat.Cirler de şehrimize gelerek adımlar haricinde ara.ıra tekzip!~ 
b_urada teşdkkül edecek fen heye- halinde tehnrüz etmi~tir. Fa!.~t e-
tıle temaslarda bulunacaklardır. saslı program St.J' ·n üçüncü et>' 

Üniversite kapısında ternasyonalin 1938 içtimaında çiJ• 
posta merkezi dlği hareket hattına müthiı; hir sıı· 

Üniversitenin harici kspısı ya- rette intibak halinded:r: 
nındaJd köşklerden birinin cPosta cİhtHfilci hareketi yeni~en ~~ 
merkezi• haline getirilmesi karar- ·esaslı bır surette unlandırabıtıne"' 
!aştırılmıştır. Ilğlmiz kapitalist devletler aras~ 
İcap eden tadilat ve hazırlıklara daki zıddiyeti iyi bir surette istıf" 

da başlanılmış olan bu postahane- mar etmiye muvaffak olursak ~· 
de yalnız üniversitelilerin değil bil olacaktır. Bu zıddiyet dolar1S1

• 

'ıalkın da mElktupl.arı kabul oluna- le bu memleketler birbirile çarpır 
·a:ktır. mıya sevkedilmelidir. 

Otomobil bir adama çarpb Marks, Engel ve Leninin d~'. 
Şoför Hüseyin oğlu ömer Açılın trinleri bize isbat ve irae eder lı' 

daresindeki 3105 numaralı otıomo- hakikaten umumileşmiş bir bal~ 
·ıl Nişantaşında Akgirman soka- b.iz~tihi. ve ke~diliğindeıı bir iblY 
ında 1-0 numarada oturan Hüse- lal ıle bıtecektır •• 

~in oğlu Mustafaya çarpmış, yaralı Muharebeye bizzat iştirak etnı•~· 
iıastaneye kaldırılmıştır. sizin her imkin ve vesile ile ı.aP"' 

• • talist devletleri mücadelede ısr.C 
İh!:lyar bır kadın yandı ve devama tahrik ve teş\'ik etııı~ 

Üsküdarda Hacıhasnahatun ma- aralıkta imkan bulıwdukça sofr,.. 
hallesinde Kireççi sokağında 10 nu- dan hazan kırpıntı, hazan da bilyiil' 
mar~lı ~vde Ahmet kızı 80 yaşında parçalar temin eylemek ve kılı" 
Nazırenın mangaldan sıçrayan kı- çckmiye mecbur olmaksızın ,..ıer
vılcımla eteği tutuşmuş, muhtelifj !erle tetevvüç etınek 
yerlerinden yanmış, tedavi edilmek ' . ıı•tl. 
.. h ta k !dır im t Molotof ;yoldaşın Berlın ıseya -• 
uzere as neye a 1 1ıj ır. Alınıınyaca Sovyet Rusyayı irv 

Aa~~ ti~.si kınldı taraflarında İngiltereye karşı ~~ 
uç kıtı yandı ketmek gibi bir hedefi keııdıS .• 

Dün akşam, Sirkecide, Slrkeciıgaye ittihaz etmiş ldi)se denıl~~ 
gümrük binası önünde hamal Ali-ılir ki tamamiyle akamete mahk11ö• 
nin taşımakta olduğu asit fİ§efli dü- oldu. Alman - Sovyet iktıs•d'. ~l· 
şerek kırılmış, Ali ile •beraber, bu, nasebetleri çok takviye edildı, ~ 
aralık yine orada bulunan hamal 1 manyanın iptidai "'adde ve erı c• 
dcgcr Alı ve Hıdınn elleri yanmlıj- ihtiyarını temin için ;l1o k0 ''bd 
tır. Yaralılar hastaneye kaldırıla- azami fedakarlık ·apıldı. rnk8.1 bit 
rak tcdavıleri ynp:lmıştır. müsaraaya fiilen i ·tırak için Jııııd 

Enneni mekteplerinde tatil adım atılmadı. Ameribnın ın 1 !" 
Ermeni kaliiyet mekteplerinden \'e fiili yardımına karşı Japoıı )_. 

Gregorvtlll okulları karnaval mü- minatındaıı başka So~yet Jtııı;pl
nasobctıle bıı ı ci~n itibaren pa- ambanndan istifade de eın!'iytı~er' 
zartesi sabalrma kaı!ar tatil edil- tına alındı. Binaenaleyh Jııg;,.ı,ı 
m.işlerdi.r. (Devamı 3 üncü satf 



'JO - ŞUBA"f - tHI iKDAM SAYFA-

ISARACOGLU iT-ürk - Bulgar Uzak Şarkta / fn~i!c%Ji.1 
/ İLE POPOF /anlaşmasındanım.. .. ~:t~~::::!~ lUff8Niiim1 

ıMühim bir haber( <Başı 1 inci sayfada> herkes memnun =:~kıt'..:!:...::: .. ~e ağhyon baba: 
İngi 1 terede 

İki;cikanunda 
1502 sivil ha va 
hücumunda öldü 

"Diktatörler 
bir defa daha 
aldanıyorlar ,, 

I:,;* "'.l<ır ld .. bıı ınıretle elde edllm . . --· ('ğle vakti asker talimden dön---============- 4e. bir-· ooıı:uı Bulpr mlllelilldoı (Baş tarafı 1 ıneı sayfada-) Vaşınglon 19 (A.A.) - japon;ra hü- müş, kışlasına gidiyor ve takımia-

J 
" nn m"""""1llyet dolunnWJlıır. İn . . lrftmetl namma be)ranatta bulunmap b' · b · . . aponya umumı Tül'.!< - Bulgv deklira.yoau, muırte- kapalıdı.r; gıltere ve Yımanıstan- rnezun zatın, japonyan ff leşilc Ame- r':" ı.rı t.rakıp bı.rı almak şıtrtıle, 

llt "" birbirine w lefstrlero m<>YZu ı.,... la mevcut taalıhütlerimiz bakidir; rlka devletleri ile dost~ :ünasebet _ bır asker türküsü -çağırarak ilerli-

sulh teklı" f ediyor :..:ıtınittir· Bundaa ~1 evvela "1 !~um. g~r~ldüğü :ıaman'. bu taab- leri idame etmek gayesini takip ettiği- ~or:: bölüklerin önünde ve ~tlar 
tebaıilc eWnnek l.isınıdır .ki, ba, hutlermın:ın icaplanna rıayete her ne daır beyanatı. hakkında gazeteciler ustünde mert bakı§lı bırer kuçiJk 

Bulgar bük~ maaldA> tilı:ıp eW- •--Jantıwuı ·· talc la b · · bit l Londra 19 (AA.) - Reuter'in ... ~ . · zaman hazırız. Bu cihet, neşredilen ""' a mu ası ııoru n arıcı- za ·· yo tenhaca olduğu içiu ge-
' 6• ve m•lkba.I için de derpuı eyleditl )'e nazır muavini SUınmer welles şu l' 1 k · lngiltere p 0 5 f 8 diplo.ınatik ınuhalbiri bildiriyor: ı Bu zihniyetle "" deltlirasyonıın birin< beyannamede de kili sarahatle cevabı verm.iştir: ıp geçen er le tük_ bu tektük yol-

Japon Hariciye Nazırı Matsuoka, el ma4dffllle matababt halinde Bul • ltaydcdilmiştit'. •- Birleşik Amerika devletleri hü- culardan •.•.~ekler boyuna: 
2012 kic.i de has- Naz 1r1 dün bir İngiliz Hariciye Nazın Eden'e gön- ı:v büldimeti htr luıre - beJ'llll - Bize kalırsa, Almanya dahi, ldlmetı başka milletlerin barekeU..rine - Ha yıgıtler, ha çocuklar, ma-t T k •• 1 d • dermiş olduğu hususi bir ımesajda, k~ Bulgaristan her kim olursa olsuD Türk - Bulgar anlaşmasına cidden b_u .milletler namına söz söylemeğe sa- şallab, maşallah! 
&neye kaldırlldl ftUfU 5 0 y 8 1 yalnız Uzak ŞarJ<ta değil fakat 

1
kimse:ri t.elıdit. ııiyelinde detlldlr. memnun olmalıdır. Çünkü, bu an- ahlyettar bazı kimselerin yaptığı be - Diye onları selamlıyor. Kadınlar: 

Lo<l<lr 19 (A ) · ~·"''- Londra- J ' Ve Bul&v -füıbı deifşmec - . . . . :raııatıan ziyade elıeııımqet verm- Aslanl ı la . . ...,_ a, .A. - likiııci.kanun Londra 19 (A.A.) - ...... ~ dünyada her nerede olursa olsun her üirl.U ·-~~- •• -~~ -ı--~ . !aşma, belki de kendısını, Balkan- dir.> - ar, as an r, iftihar et-
_,, ı:aı,fı da İ 1 d b. tuk sö Ü>'= poota nazırı Mor- """"• ~n -v~· - ·~ . . . d - al ~ n , ngi terede hava hü- .• ır nu. . Y.. 'normal şartları yeniden tesise va- Olir. larda Bulgaristanın ;yardımına gü- japonyamn ;raptı- tavassut tekilli sın sızı oguran an ar! 
ıo12 an .esnasında 15(}2 sivil ölmüş, n~~.,!;.ın mağldp edildiğin! cı>bilecek bütün bir hattı ıhareket 1 Şu eıı.etı DıÖŞ&hede etmekle ıı.htt _ venerek girişmeyi düşündüğü bir bakkmda :rarı ~ mahfillerde la _ Diye onları tam yürekten alk:ış
İc stvil de hastanede ika!ımalarını zannetmiyorum. Fransız hezi:ınetinin ittihaz etmeyi teklif eylemektedir. I'~ ki Türk hükumeti, Bulırar sl7a· maceraya sürüklenmekten meıae- ponynın Cin He sulh :rapmağa el'an lıyor. 
~p ettirecek şekilde yaralanmış.. başlıca ve tarihi tesiri, İngilterenin ~- Japon hariciyesinin sözcüsü İşii- .setini çok 1Y.I aJıla.au4 ve bu ~tıe Bul decektir. Bu harp, Balkanlardn bit- ımuva!fak olamadığı halde dün,ya. su!- Askerin söylediği türküsüne, a
lı" · Bu nıalUınatı veren dahili em- cak müttefiki olduğu zaman ıııın>ettiği- nin ıbir gazeteciler toplantısında = ,.::tek>.bll dosUuk m~ 1 meıı:. Balkanlar sevkiilceyş bakı- l::b~~eb.bırıı!~ olmak ıste.ınfsı bır az yaklarındaki postallar tempo tutu-
~:Y .. et nezareti şunu iliv.ı etmekte- nl ve onlar olmayıncatö. kludretsinku olduug: yapmış oldı.ı.ğıı. teklifin ibu suretle 1-•·u- şt.ınhMsına yardım edebil- mından bugu'"n artık bir çıkmaz ıdirı ır o arak le!Ak.ki edllmek\'e- yor. Yolculardan, askerin gittiği 
1ıl({' ğunu zanneden dikta r erı ısara .....aeıı-ı.&'. ı . • • tik .... 

Ö ratmak ve teluşa düşürmek olmuştur. resmi bir mahi~t alması, halen lbu MC'b'usaıı mecUslnln bu slyaseU ta • sokakhr. Bu çıkmaz sokak için sar• HİNDİ _ CİNİ _ siYAM ı~ amete dogru yürüyen siville-
16 lenler 720 erkek, 567 kadın ve Tabil diktatörler bir defa daha a.lda- teklifte, tali ıbir memurun ileri sür- ına.mue tasvip edeceği.ne ,öphe yoktur. fedilecek Alınan enerjisi Alınan- Saigon 19 (A.A.) - Salll.hiyetli mah- rın bazıları da onlara ayak uydur
t, YllŞından küçük 189 rocuktan ru7or!ar. Mazlde miltteflklerimiz ol - düğü bir teklife atfolunacak ehem- B'.""'ekil profesör Filofun bn beya.ıı&- yayı yıpratır ve onu, Balkanlardan fillerde beyan edildiğine göre, Tokyo- makta bir zevk duyuyor. Belli, ki 
~r~ttiı-. Yaralananlar i.se: 1171 nm<tur. Şimdi de vardu·. Zayıf. oldu - miyetten çok baŞka bir ehemmiyet " ıiddetu alkışlarla karı;~anmış!ır. temin edegeldiği iktısadi menfaat· [da cereyan e.tmekte oı:m ~ransız - .si- bunlar askerliklerini vaktile )·ap-
"''kelk, 682 kadın ve 16 yaşından kü- l~uz, müdafaasız othlduğumlduzğ ıçın dve- vermektedir. İşii'nin Almanva ve Ankara, 19 (A.A.) - Türk. Bul- !erden de mahrum eder. İngiltere ~au··mı sullı m~akereler~ mul:a.reke hü - mış, orta yaşlılardır, Yolun bir dö-
•~ 59 . .n_tu G . 

6 
.. gıl, kuvvetli ve mü ış o u unıuz e . . . . g b . . . . ' m ennı ç.gnıyerek şııruıll Laos mın- . 'nde b" .b'' lıe .. ÇOc.W<. r. en kalan 2 .k.işı ica ede alıuz da harp etmeğe ha- Italya ile bu hususta ıstışare yapıl- ar .eyannaınesının ımzası müna- İmparatorluğunu iki esaslı cephe- takasına giren bin kadar 5. lının nemeç yerı •r ı .ıyar durmuş 

nuı tasnıf dilın · t• P rse Y '-"'- ·h t sebetı 1 B 1 N ıyam ndil'J .. 1 · • ·ı· e · emış ır. :zır olduğumuz ve bir muharebeden madığını ıu.u.uassa tasrı e mesine Y. e u gar Hariciye azı.rı ye ve kısma ayırmıştır. Şark ve mezkür mıntakadan çekilmesine inti _ ~~ .. ..' e goz erını sı ıyor. Talimli 

I
• sonra gevşemediğimiz için müttefikle - rağmen, bu teklif, bu suretle, Al· Popof ıle Hariciye Vekiliınz Şükrü garp cepheleri diyebileceğimiz bu zaren tatil edilmiştir. yuruyuş ve nöbetleşe türkü le mun 

aş e t eş kı· 1 a" t ı timiz vardır. manya ve İtalya ile muahedeler le Saracoğlu arasında aşağıdaki tel- iki cephe ve kısımdan şarktaki kuv- S~•Pur 19 (A.A.) - Bugün, Uzak- ~"..81'1 geçen bölüklerin ardından 
münasebet halinde bulunan bir bü- ı;:aflar teatiı olunmuştur: vetlerin garbe nakli mevzuubahis şark l.ııgili• .umumi karargAhı, Uzak - silahsız, süngüsüz ve ellerinde o· 

ta nıa mı an ıy Or Amerl"kaDlll kilmet reisi tarafından yapılmış Ekseıatıs Şükrü Saraçoğlu değildir. Büyük Britanya adaları- l!~~ır,:a~ Ingıbliz ük~avatakku~e1 tıeri.nin son muzlarında kazmalar, kürekler, 
. eli,_. nd . ah. t" .. k . H . . Vekili n a uy vıye er aldığını sehpal 1 k d cıd •uır so aı m ıye mı ı tısap arıcıye nm muhafazası için, bunlara ihti- bildirmiştir. ar o na pera en eler geliyor 

...._""-k .. a U (İlıdam) _ iaşe ~atı. yardımı etmektedir. Ankara yaç yoktur. İnwiltere, şarkta her- ve ~unlar. dan. bi.ri, yolun. d. öncmeç 
;:f_d1eıı.e,. •----•----~-··-. P•troı Bug\lnk:O. beyannamenin imzası mü- " Tec kk"" d kid b ..,_ ---~~ ~ Öğrenildiğine göre, bu Japon me. nasebetile dostane ve samimi görüş gün artan kuvvetlerini, Balkanlar- Te Uf ye~ı~ e? 

1 
e ır, mendıh il~ göz-

~"1 l>o. ı.:~~~hııisı tkurmağaa.nb-'-""'Ttti.allıaFlaStabM"!!-_ [Baş tarafı 1 inci sayfadR] ııaJ·ı, hiil.a İngiliz hükfuneti tarafın- teatilerinden sonra elde edilen bu çok da Almanların karşısına sevkede- lerını sılınekte olan ihtiyara soru-........, - •• ~ • d Kayseride Kianyagcr (Orhan yor· 
-. lllildttrlü""-e ,~,.··--~-- sa!At nezaretinin i:ı.S§m. da bulunan. dan tetkik olunmaktadır. Matsuo- mcs.u. netice hakkında Bulgar hillrü- rek çıkmaz sokakta onları yıprata- · • 
...,h_ 6~ ..,...ua~~- nıetının ve be · d · · • Aıkanay) ın kard=i ve Noter (Ga- Ne ğl b b ~ 
... 

._ nı .. üdür muavini şe-d•, •··· u • Amerikan .ınaliyecılerınden Harrı- ka'nın mesaı·ı ıbittabi muharriri- . nırn erın memnunıye~ bilir Almanların Selanig" e inmeleri -• - a ıyon a a . ...,, ,_ ......, • • lerlm1zl za•·•"-'- "ad "---·t · !ip Bingöl) un·· karde · • İht' ·ı · !"1:ııt :Wdiirlü!iine dış tloaret reis mn- man, 15 güne kadar «Müdafaayı nin otoritesine !Ayık bir ehemmi- eylerim. ,.........._.e u eye m~- de Balkanların çıkmaz sokak vazi- şı ç<>ctıgu . ı;yar ag amalı ses.ıle cevap ve-
~fr ilt-ena Aııamor veküet edocelr.- tacil edecek llllSUr• sıfatile Londra.. yetle tetkik edilecektir. Fakat, İn..- ı Bu beyannamenin, komşu ve dost yetini değiştirmez. Burası, bir ucu Meııke:ı; Bankası nıemurlarmdaıı nyer: .•. 

A
. ya gidecektir. Muınaileyüı, irtiibat giliz siyasetinin umu.mi ve değiş- iki memleketimizin menfaatierine ol- denize dayanan ve denize çıkauk (Rügzan Akanay) evvelki gün, çok - A.skerlıgım aklıma geldi de!M rnavutlukta zabiti vazifı:"ini görecek ve Am._,- meı:prensiplerinde bir değişiikl..ilk ıdu~ k~dar sulh dFasına da hizmet vasıtaları olmıyanlar için, yine bir genç yaşta beklenmeden zalim bir - Hıç insan, eskerliği aklına ge-

eti (Baş tarafı 1 inci sayfada) 
rika ile İngiltere arasında sıkı bır )fUJkua getirilmesi muhtemel deği.. edeceğine kanüm. çıkmaz olan bazı yalıboyu sokak- kader darbesile uçu.p gitmişti. 1-de ağlar mı ki? 
temas temin edecektir. Ayni za- dir. ~---•-- Popol !arına benzer. Deniz kenarına in- Anası ve bütün elamdide ailesi - Sevincimden ağlı)ornm oğul, 

~deık; bütün takviye lk:ıt'alarını 
ıar:ye sevkederek vaziyeti kur
g ağa ve mukabil 'hücumlara 
'i:;:eğe çalışmaıktadır. Bu arada 
lıışı an ordusunun harekatı, karar. 
~ılınuş olan planlar dahilinde 

......,...,,. B. Popof · · d 
manda Londra hükilınetine Ameri- Hariciye nazırı mek eğer denize hakim olacak do- efradı hayata doymadan gözlerini s~vıı~c~ e~ .. ~ir zamnn nöbet bi-
kadaki iıınaJatın seyri hakıkında ma- l o b •• Sofya nanma yoksa, beş para etınez. İşte, ka.pay>p bu genç ve çok tem.iz ço- zımdi, ş'.mdı sızn; All•h yolunuzu 
lıiınat verecektir, n eş gun I Türk - Bulgar beyannamesinin im- hayli büyük bir donanması olan rnğun ölümü karşısında her taraf- açık etsın, Allah devlete, millete 

İNG1LİZ • AMERİKAN . , ızası münasebetile göndermek lütfunda İtalvamn vaziyeti me~dandadır. tan ve bilhassa gerek Bank.ada ge- ze~al vermesin evlatlarım! 
İŞ t~T t""'İ [Baş tarafı 1 ıncı sayfada] bulunduğunuz sevimli telgraftan dolayı · ' Işt d"' B.L.l:l,ULv Al il d ı · r<>k Telefon ı'daresind~'-' arkada<- e, unyanın en güzel şiirleriıı-

şiye baliğ olacaktır. zatıalini2e samimiyetle teşekkür ede- man gene rnrrııayı a, ıtitün ""-' ..,... d b. , .• 
Londra, 19 (AA.) -Büyük Bri- run b 1 d"" .. k k d' . , B lan tarafından go··sıerı·len ,....k •""·ıı en ırı, sevgının en derinini gös-

C etmektedir. 

11 "Pherun mecl<ez kısmında Yu
~:~ taarruzu son derece memnuni
"'-• "erici bir şeki1de d~am et
~'"ıtledir. 

Ro-osevelt, yakında bir milli mü- ı . ·. . un arı uşunere eu ısım al- ,_ ·~ t b 
tanyaya ödünç <ılarıı!k veya kira su- i:laf l' d • . . b"ld. !ki .lliikümetlmiz arasında cereyan kanlarda bir maceraya girişıniye al<iıkaya gö:ayaşları içinde teşekkür eren u manzaranın hnzin ulviyeti 
retile haxp malzemesi verilımesi . a~ P anı neşre .8'.:egını · 1 ır. eden ıtımatlı ve samiml görüş teatisi, t 'k . . ve minnet arzederler. idi. 
hakkındaiki ıkanunun tatbkk mev- mıştır. Bu plfuıla sılfilılaruna yarı- iki komşu dost hükümctimizin öteden- cşvı etmıyen hır vaziyet ihdas ___ Osman Cemal Kayg1lı 
kiine konduktan sonra derhal Va. şrnda her Amerikalmın yeri tayin beri münasebetlerine hakim olmı ve ettiği içiıı, Türk - Bulgar anlaşına-

şington hükiimeti.oce Birle•iık A- edilmiş olacaktır, menfaatlerine hizmet eden karşılıklı sını memnuniyetle karşılamıya DEVRWİLECEK İHTİRA İstanbul Asliye 4. ii.ncii. Huknk 

~a~~ şimalde ileri Yunan kıt'a. 
ın· düşmanı mevzilerinden taroet 

' . 
9 

anlayı,ı zihniyetini bir kere daha ispat mecburdur. BERATI Hakimliğinden: 
merika kuvvetlerinin İngiltere ile Vaşıngton, 1 (A.A.) - Tu>ose- etm.i~tir. 
taksim etmiye matuf bir karar ve- velt dün, Pasifik ve Karailbes deni. ı bu kanaatıedlr ki, dün elde e - Abidin DAV ER 

cMücef cisimlerin mücef !kısım- Dosya No. 939/161 
!arının genişletme usulü• hakkın- T. C. Ziraat Bankası vekili !ara-

a·~~astır, 19 (A.A.) - Reuter 
~aıısııun Arnavutluk hududundaki 

rileceğinin bildirileceği rivayet e- zindeki Amerikan ileri deniz üsle- dilen mes'ud ll<'tlceden dolayı Türk 
d'lm kted" D ·ı M ·ı t · · ı _,~ hük.ıl.metinin ve benim hissettiğimiz 

Vıl§lngtonmuhabırı, Londraya gon. ımzalam~tır. Btı emirnameye göre mek isterim. 
t . e ır. aı y . aı ga.ze es~ın ~ini ıu<tkadar eden bir emirname derin memnuniyeti zatıalinize ilade et-ı Türl<ler 

daki ihtira için İktısat Vekaletin- fında': Ziraat Bankası .Lüleburg.az 
den istihsal edilmiş olan 17 Şubat aıanhgı s~bık mukayyıdi olup Js-

1934 t 
·h 

1774 1 
"ht· tanbul Stıleymanıyede Elmaruf 

~<lbiri yazıyor: derm~ olduğu habere ilaveten di- ecnebl vapur ve tayyarelerinin A- Saraçoğlu [Baş tarafı 1 inci sayfac\a 1 
arı ve numara ı ı ıra dd . , 

ber t iht. tt··. h··'·'"'- bu ca esınoe 15 No. da oturan Mus-da ısura • Te,pedelen ım.ıntakasın
dııs Yunanlılar 11 inci İtalyan or
~ ;:u lhırpalamağa devam edi
la ~. r. Bu İtalyan ordusu çok ağır 
~.:.at ~hasına ümitsizıce bir muika 

yor ki: nıerika makamlarının anü::ıaadesi Bm ... GARfSıTA1'ı~AKi 
ReisiCÜf!1'hur R-oosevelt, İngilte- 1-olma.dan ıbazı mıntakalara girme. ~l&"ll\"UNİl.'ET ·mf.ştlr. Şlındflre kadar ita.Jyantar buna 

a ının ıva e ıgı ""'""' • t f N t· 1 h. , J·ere b k d . ~ t . a a eca ı a ey ıne sahte hava.e 
Sofya 19 .,\ .) _ Royter: İki mem m.nva.fakat etmemişlerdir. 

" a~ .sısuıa. evır vey.uu ıca- ktll!b . . 
dı Türkiyede mevkii fiile ıkoyma:k ~~5 50 

~Jle zımmetiı_ıe geçirdiği 
üzere saiahiyet verilebileceği tek. . • anın ma faız ta:hsdı t~ . 
lif edilmekte olmakla 'bu hususa lebıle açılan davad~ ~olayı yapı
fazla malu.'mat ed· k . t l lan muhakeme netıcesınde; müd-

reye en azı 20 ıharp gemisi satmıya leri memnudur. ıeı...et arasındaki yirmi senelik dostlu _ Askeri Alınan nuhfUJerinde beyan o-
veyahut kiralamayı taahhüt etmiş- ğu temhir eden son Türk _ Bulgar an- lnndu~ıa göre, Almanra ,•akit kaza.n-
tir. • ta.şma:sı Sofyada. umumi bir memnu _ tnak ıçln evveli Balkanlarda harekete 

wiLLKİE'Y'E HÜCUIM 1 D g j 1 t e r e d e ntyeı uyandırmıştır. ceoıneyi ve amansoz denimin lııLrbiııin 
Vaşington, 19 (A.A.) Havas: ltcsm.i Bulgar mahfltıerl bu anlaşma- neticeıe.rtnı tetkik etmeyi tercih eyle 

et g(jsteııınektedir. ınme ıs eyen e- d :bih 1"55 r 5 
rin Gala tada Asl nh 5 · k 1 3 eır ., ıra O kuruşun ımtid-

W
"llk. t d .. Oümhuri.. (Baş tııraiı 1 i.ııci sayfada) nuı Bulgar hükümetlnln Avrupa har- mckledı~._Aı~any.• .bu deııi•allt harbin 
ı · ıe, sena .-0 a u·ç G . t .

1
,.. Ilı bt dışwda. katmakl.an lbaret olan sl - ide 300 ıla 3.,0 koçuk denizaltı gem!sJ 

yetçi azanın şiddetli hücu;muna uğ- ~ç~n !sene ~ ı ahyı kazırlaml ak yıı.selini teyit etınlş olmasından dolayı 1ı:_ıı1ıancağa beıı•lyor. f,.gJl~ .. ~nln isti-
ı\I\\ .<Baş tarafı 2 inci sayfada) raımıştır. Bu üç -;enatör Willikic'yi emrını ·1a :mı~ o an. ava . uvvet ı;rı büyük bir sevinç l.zbal" etmekle<l.ir . ı .. ı işle bn denizaltı h>rbınıu nellce-

Akisler 
No. !ara mÜraca:t ::ıeım~ıe:it ıÜ- ~eaa~eyhten '."118H edilerek davacı 
zumu ilan olunur an aya verılmesme ve dava ar
-..;;;;.:,;;;.:::::;;_:::::_.:::;·~------ ıuhalmin kaydiyesi tarihi olan 6 

So erıka silah deposuna Almanya rf 'h t t leikle ·t'lıam eyle- ıtamamı e munılıezım olıınu.ştur. Hıt- Gazeteler bundan baska Bul•arlıı _ lcrl s.nlaşılmeaya kadar l<htr olunııcak . ZAYİ - Petürge Askerlik Şube. 
"Yet R. ' pa. 1ıY~.1 _ane e 11 ı jier, bugiin daha iyi 'bir iş görebile- !a.nm Boğazların vazlyellnl ...,.bll 'eden tır. ;;_ovye~r Bl,rliğlnin Almaııyayo, is- sınden 932 senesinde almış oldu-

hn.ar k usya erzak deposuna da- mış ev ırl. b ah h .. k • t -ef!e-. ceg-i üımi.dindc midir? Hitlerin ace- Monkö konfer:ıa,mda da Türkiye ı il- tedlgı glbı bnt.ıeı ebnek hususunda' g"um terhis teskeremı· zayı· etıı·m. 
•e ~· ın .. ücadeleyı' daha seneler· B er er ·ı ume , • 

7 ıs ti Bl I"" d le ı ı •• -1,; unW1 a' • • "l - ~ . iizam ettlğİDİ y&zmakt.adırla O\rye er r ıolO en m 1lA aL(.lııpnı y • · tabı! 
1 

B • d . .. rf ~ b .. ilk" "''· 11e etmesı lazımdır. Amenkan sana- r. .. ı· k ter h _., Al . enısıni alacağımdan eskisinin ~ .. ır er. oguşmanın eva· r· bırkaç gun za ır·...ıa uy . 'Uu.. ı ro "'azetesl anlaşmayı tarihi bir ve~ 80: ıyere a ur vu...oyor. manyanm Lı. Yeın ıhtilatları da mümkündür ı . tl k :bul ~·loceğine kani ;yiinin seri surette sefe1'berlenmesi- sll<a olarak tavsıt etmekte ve 192" - •lllih :ıltmtıa doku• milyon askeri bu- hükmü yoktur. 
" Celbe ekserıye e d aıl ı ,nin kendisi içın: ne elim lbir manası nesinde Türk • Bu•-ar dostluk m~-se- lunduğu ve harp endüstrisinden daha 323 doğıı.mlıı. Mehmet og"!u 
)a .. der ve böylece Sovyet Rus- bulunmakta ır ar. 1 - k,"- '-"l" "' - mil '-,,'Çın. de yeni istifadeler imkan- V••'ıngtcn, 19 (A.A.) - Mebu· oldugunu pe ·""-' •uı ır. kının ımzosı sırasm.ıa Alalürkün söy- kyonl~rca aıoker al•blle<ctı söylenil- Mu.staja Karlıdaj 
~ - -s ]emiş olduğu şu sÖ'ılerl zlkrcyJemekte- me tedll'. 
ltııd Çogalır. Moskova kendi askeri san Meclisi Maliye encümeninde İçinde buluduğu u.mitsiz vaziyet- dlr: !•====== ..... -·~==~== 
lıir ~etin.j arttırmaksızın Stalinin beyanatta bulunan ticaret nazırı ı·te Hitler, yüzlerce, binlerce Alınan «Aıılıuımaıım doğrudan doğruya harıı hakile alakadar olmamışsa, Bulgans - DEVRJ!;DİLECEK İHTİRA 
ıaaıı::'Uşl.a bile öbürlerirıin askeri Jones, şunları söylemiştir: . . . delikanlısını muhırkk.~k loir. ölüme n_e veya harbin tevessüü ile hiç bir a- t:ın harpsiz olarak ~~ge denızınde bir BERATI 
•tııej' ı nısbetinde kuvvetlenmek «Biz ha~be girmiş sayılahılırız. sevketımckte tereddut etımiyecek.. lakası y?klur, fakat Bal<. a "ın r.enu- 'mahı·eç elde edeceği zaman Turkıyenin •Bir sondajda rastlanan tabaka-

ındedir V b hazirlanmaktayız Vazi- \tir. lbu şarkısinde sulbü .temın edeeekfü.• itirazda b"lıınduğunu zannetmek için !arın tayini için usul ve tert1·batta 
lloğa~ • e una . . ZORA'NIN MUTALEASI 

'"1h ar ve Balkanlar işinde yet böyle olunca çok para sarfet.- A.lırnan askerlen, lbu teşebbüsü Sofya: 19 (A.A.) - Havas: de sebep yoktur. ıslahat. hakındaki >htira için İktl-
ı~ eı:-~;'Ü~ Sovyet Rusyanın ar- mek icabeder. yapmak için beikliyorlar. Fakat 1 Zora gazeetsi deklarasyonun muhte- YUGOSLAVLAR DA MENMUNN sat Vekaletinden isti!hsal edilmiş 
~a " ı'i bı.r şeydir denilebilir, Sof- --0-- \q:Jkı idam mah·kiimlan gubi !bekli- l!f şekilde tefsir edilmekte olduğunu Belgrad 19 CA.A.) - Royter: Bel • 1 13 
'"tik• elgarttaki tesit'lerinin bu Macarı•stanın yeni An• yarlar. Almanya için ,beli.ıım:iye baş- kaydeyledlkten son~a Bulgaristanda i- g-raldakl resmi mahflller Türk - Bul -

0 
.an Şubat 1939 tarih ve 2720 

ı· arnette 1 b"I •. lam'° ,bir J<ahus daha varoır: ı· y1ce an!aş~ış .°.ldug~nu, zira, iki mem gar anlaşmasını ıamamlle tuvlp et - No. lu ihtira ·beratının >htiva ettiği 
lr !l 0 a ı ecegı tahmin edi- k 'J"t • . ~ !ek.etten bırı dıgerının n1ültcfik.i olan mekte ve biJbassa BaJkanlıfİ'da sulhtin hu·kuk bu kere başkasına devir 
ıııüni~ h~ldeki son anlaşmadan ko- ara ateşe mı 1 erı Italyanın uğramış oldı.ı.ğıı. hezi- 1üçlincü bir devlete taarruz etmemek 1'İl<ayesile Balkan mJJletleri arasında veyahut . dı T""nk " ede .. 
•ln.ııy ZUııamdarlarının şikayetçi Budapeşte, 19 (A.A,) _Kral Na- metler sebebile iki cephede harbet- 1 şartile, Balkanlann ~ark kısmında ba- işbirliği yapılmasını Wllıdaf etmekt.ı . . ıca .. u ıy mevkıı 
1lıafilı •cakları ileri s!iriilebilir. Maa ibi Horthy, Ankara ve Sofya Ate- mek mecburiyetindedir. Afrikada- lrı:;ı zaman altına aldığını bildirmekte- olmasından dolayı mcmnunl:ret imar fııle koymak ıçın salfilı:iyet dahl 
ll~ı•-. A.nd kara beyannamesi ile şemiliterligı""ne Ya~bay Aday'ın ye- ki büyük muvaffa:kıyetlerimiz, Mih dirDe. ki•- B 1 . etmektedirler. verilebileceği teklif edilmekte ol. d "•11 , ılm . 1 . ~asyonun u garıstanın ı·eviz - Yuıroslav malıl\llerl bıı anlaıırnannı makla bu hususa fazla malumat 
•ği.Jdir. ;;nu ".?n .. safhasma girmiş rine Kurmay Yüzbaşısı Otto Hat.z'ı vere kaışı Y~? .. 1i uzur; lbır taar- yoni.st _·yasetine zarar vermediğini a- akdinde SoVJ'etler Blrllifn!ıı biiytilı; le- . . 

e.le<efı; b" ~ha onumilzde cereyanjtıı.yin etmiştir. ruzun tetevvucu demektir.• §1.kardır. Bulgaristan nasıl Halayın H- slri oldutu ıı.uıaatlndedlr. edinmek ısteyenlerin Galata<ia 
\an. o]' U~k hadiseler vardır. Bal- _ Aslan Han 5 nci kat 1-3 numara-
hen,ı; ~Pıyatlarının seyircilerine 

6 
~-. _ • !ara müracaat eylemeleri ilan olu-

Nisan 939 tarihinden itibaren % 5 
kanuni faiz yürütülmesine ve tak. 
dir olnnan 40 lira ücreti veıkaletin 
müddeaaley'he tahmiline ve müf
redatı yazılı 5683,30 kurus m<'sa
rifi muhakemenin miidde'aaleyhe 
aidiyetine dair kabili temyiz ol
mak üzere 9/9/940 tarihinde verı
l»n kararı havi ilamın bir sureti 
berayı Lebliğ müddeaaleyhe gön
derilmiş ise de bulunaıınamış ve 
mahkemece de ilanen tebl:i.ifat va. 
pılması karargir olmuş ,bulun.m~k
la mumaileyh Mustafa Necati bir 
ay zarfında mahkemeye müracaat 
etmediği veya bir vekil gönderme
diği takdi!'Cle hakkındaki hükmün 
kesbi kat'iyet edeceği ve işbu ila
nın ·bir suretinin mahkeme divan. 
hanesine asıLdığı ilan olunur, 

(2965) 

ZAYİ - İ9tanbul Yıfuancı Sü
lcymaniye Şubesinden aldığım As· 
keri terhis kağıdınıı zayi ettim, 
Yenisini alacağımdan eskisinin 
hükmü ycıktur. 

319 doğumlu Eyilp oğlu Cuma tanıaı ıttırat ve yeknesaklıktan Büyük tarihi roman:~ ,. d•• •• . •• zerine Osmanlı HükUmeti ve l>iin- lafa ta:hta ç1ktıktan sonra, cemiyet nur. 

bııit. •ı sıkılnııyaeağı temin oluna- 1 Sultan Azı"z Nasıl Ol uruldu? (1 yesi üzerinde icraya teşel:ıbüs ettik- dağıldı. 
( leri fikirler Bektaşiyan ve, ulema Cemiyet dağılmadan evvel niza-

liüıeyin Şükrü BABAN ' ~-- ~Yazan:M. Sami Karayel-ıl ocağı vasıtasile altüst olmuştu. mı cedidin ve ıslahatı idarenin ta-
~ \ Sultan Mustafa, tam Bektaşi idi. mamen :kökünden kat'ına dair .şöy-
l • t b--0-.----J Padişah daha bala 'Musa Paşa i- encam Bektaşiyan ocağına bir dede gibi le bir hüccet kaleme aldılar: 

Kendinize beyhude ye
re eziyet ediyorsunuz. 

a US çölünde le ŞeyhüllsHlmı kendine dost bili- Mesti suhebayı mese~~=;i :~::. hizmet etti. Üçüncü Selimin dev- Rumeli Kadıaskeri Muhtar, naki-
llıiıı. [Baş tarafı 

1 
. . C d _ yordu. (H. 1222) · rilmesile Betk~iler tamaanile Os- lbüleşraf A!bdullah, Anadolu Kadıas 

~a edilrnektect. . ıncı. say a. aı Üçüncü Selimin ibabası Sultan Kah peyınane çeker kfilı hıınınıa- manlı hükumetini ele almışlardı. keri Hafit, İstanbul payelerinden 
~ı, lllarııı nevm·dır. Ing~lızler, Ital.. Mustafa zamanından beri mason- rı al1im. Sultan Mustafa tahta çıkar çık- Münip, İstanbul Kadısı Murat zade 

\l.ğr ı ane mudaialı. et:ını- ·ı· k tas ""un yazdıkta so l ·1 Yııkı aştıkları bu sehr 'tti.k !arın tahtı tesirinde kaldığı sezı ı- ı u n nra a - maz ası er nizamı ceditçileri teker efendiler Şeyhülislamın konağında 
s,.anş'Y'orlar. ' e gı çe yor Bilhassa, Selimin çok sevdi- a bcct hesaıbı ile (keı.amım hat. teker idama ba~ladılar. Evvela Bah toplandılar ... Kaymakam Musa Pa-

1· ' gef ··· . iu) ibaresini yazın!§ olduğunu · N İb ah" lı:ler Sud en haberlere göre, lngi- ği ve yakın olan Ramız eıfendı _ c rıye azırı r un efendiyi gizli şa da hazır olduğu halde Sekban-
~etre ile.~~ hududunun 150 kilo- mahrem muhaberatta bulundugu söyliıyor. sıtma lakab :e yakalıyara.k saçını başı ve, yeni...,eri ve kodamanları ile 
ı~. ki!o.n~;srıend~ Ke.ren'in taJıaninen tarihen sabittir. Ramiz efendi de Bakınız tarih ne diYQr: sakalını yola, yola kıllarını şuna akdi meşveret ederek vukua gelen ı 
"'· şıınal nd '-··! ldığ ....... Aleyhmc vukUbulan kıyam- llbuna vere vere .kemali vahşet ve re hadiseden dolayı venirerile-'-n hı·ç 

· ı e 'uu unuy<ır- _ 1.. tesiri altında ka ı t • ' •= biğ masoıu;u ın ela Rusya ve ngiltere efirlerinin zaletle Bey azıda kadar sürüıkleyip biri muaheze olunmamak ve, yeni-
S,,ı;ı_./r taraftan İ 1:.() H 

1 
mervidir.. ricali ile mcinasebatı 'hafiyesi oldu- orada kellcsıni kestiler. Başkatip çeriler de ıbadema umuru devlete 

te~k ':te'niıı vatan nıpara r · ai .. e üçüncü Selim, tamamile yeni ğu ve, hatta Mısır seferinde İngil.. Ahmet efendiyi de damdan, dama kar~amak taahhüdile mahut Mu··_ 
ı._ ·· ep Ord perverlerden mu. ı . f:k' ·1 ••ılanmı<tı '"'lıetre Usu Tana gölünün 

60 
Jd- ve, Avrupaı e ar ı e -:". . -., .~ terenin seukeden muavenatı hasc- !kovaladılar ... Adamcağız damdan nip efendi tarafından ikin ha ola.. 

~Ulu katlar b . Musi.ıude yeditula sahıbı ıdi. Şi bile bunlardan çoı:unun İngiliz ta- kendini yere attı hurdahn• oldu .. rak bir hüccet kaleme alındı ki 
<l nan .ı:ı cenu u ganbisınde ali' ed eli '"" ' r aııgıla'yı işgal etım· !er- irde (ilhamı) tah us er .. · .. raftarı olduklarının münasebatı derh~J yetişip kellesini kestiler.. devl'i mezl urun seviyei ahlakı ve , 

lf beş ış Tarihi Cevdet, en ı;on soylediği mezk\ırcye delil bulunduğu ... Bahrıyen tızırı İbr him efendi baş irfanını ve dini mübini \1'.ı.ı'hamme-
tl ba "alaıı.perverleri Dangila'· şürın: Üçüncü Selim, masonlann tesiri. katıp Alı.ıl'et efe i de masonların di ve şeriatı gurrayı AhmC'd. n n ne 
it tn ;t

11 
G iıam mıntakasında Kımdir ol kım mi .şad.ile olup şi el Osmanlı Devletine ııstılü meş- tesiri altında ıbulunan zevattand.ı. \·aman ellerde kalmış oldu'unu gös 

a, e~e~· ba•ı mevkiler de ;ş.. r ı' m ruta verın ~ · tt>dı~l aşiıkard.r Fa- Bektasiyan ocailı ta:mamile Ama- terir. 
ır, Ana bımpazel gam ~a arızı kat, masonların Fransa inkılaıbı ü. vutların eline ger,ımiştı. Sultan Mus IDahıı ar) 

NEVROZİN 
varken ıztırap çekilir mi? 

BAŞ, DİŞ, NEZLE, 
GRiP ve üşütmekten 

mütevellit bütün ağrı, sızı, sancılarla 
romatizmaya karşı : 

icabında günde 3 kaşe ahnabilir. 



SAYFA- 4 

,. SUMER BANK 
YERLi MA-LLAR PAZARLARI 

MÜESSESESi MÜDÜRiYETiNDEN: 
Bankamız Pamuklu ve Yünlü Fabrikaları mama/atının 

mahallere göre mıntaka 

perakende 
taksimatını 

toptan satış/an ve 
gösterir 

müracaatları 

• • 
ıçın, 

bulundukları cetvel ""' aşa gıya mağazalanmızın 

dercolımmuştur. Alakadarların mıntakalarındaki mağazalarımıza • 
rıca olunur. 

SATIŞ MINT AKASI: 
l.tanbul, Edirne, Kırklareli, Tekirda~ Kocaeli, Bı"ledk, 

B-bkerıir, Ç•w•kblD, Bolu, 

la.lr, •··•-.M,oa, Aıllaf,... 

SATIŞ MAGAZASI 

İST AN BUL TOP
TAN DEPOSU 

ANKARA Mağazası 

,, / Z M / R 

NAZI LL I ,, 
MERSiN ,, 

• 

SATIŞ MINTAKASI: 

Kay.eri, Sma, Kıqehir, Yozaat. 

Diyarbakır, Urfa, Malatya, Elizıi, Mard"ın, Tunceli, BJn. 
aöL M°" Ain, Siirt, Bitlia, Van, Hakkiri. 

Erzarum, Kan, Erzincan. 

Trabzon, Rbe, Giresun, Çoruh, GfimGtltaae. 

Sam.un, Orclu, Sinop, Tokat, Amasya. 

SATIŞ MAÖAZASI 

KAYSER/ Mağazası 

EREGL/ ,, . 
DIY ARBAKIR,, 
ERZURUM,, 
TRABZON,, 
SAMSUN ,, 

ISTANBUL DEFTERDARLIGINDAN: 1 Gayrimenkul Satış İlanI 
lstanbuJ Emniyet Sandığı Müdürlüğündeıt 

Sıra 
No. 

1 V88il oğ. Hrlat.o :Meyhaneci 
2 Badrlk kundura imali 
3 Yasef Hallin kunduracı 
-4 Mehmed Baün Manav 
!I İbrahim Tosun TaUıcı 
ı Ramazan Yillı:sel kahvehane 
T :Memiş Yaldcmir (:Orapçı. 

8 Ahmet Bezün kalıvebane 
1 BekJr ot. Mebmei kasap 
ıo Haydar kahvehane 

11 Haydar > 
n Ömer lıleyhaııecl 

18 Abdülfebiın Rktıem. dokumaca 
H Jılehmed Lokanta. 

ıa Faünf Çatalbaootlu çanak cömlek 
16 Ahmet Şim§ek Tatlıcı 

17 Hasan Ha;vri 

18 Ömer 
19 Temel 
20 Artin B~n 
:n &haeddin 
22 Dimitri o. Demo 

23 Dimitrl O. Demo 
24 Hfuıamettln 

25 Oıınik 

26 Oıınlk 

27 Onı:ı.ik 
28 Karabet Yeremyan 

29 Halit Akgün 

so Saban 

Kasap 
Hancı 

Hallaç 

:Elmns~l 

kahveci 
meyhaneci. 

meyhaneci 

matbaacı 

kunduracı 

kunduracı 

kunduracı 

Doktor 
kunduracı 

\.rzuhalcl 

Mahallesi Eaı
No. 

M~ Telli odalar 1 
Tavşantalil Dibekli oarni ıe 
M. Fenart Salt~rJtan 1 
M. HayTi Gedikpa~a 14ı 
Çadırcı :Bal!paşa 10'1 
Alemdar Dlvanyolu 112 
Mahmud P. Çuhacılıan 16 
M. Hayri Asmaknndil 1/1 
M. Fena:ri Vezirlıan 23 
Tfilbent(! Yenimahalle 23 
Tülbentci Yenimahalle 13 

lliUp Kamn İmrahor ' 
JUUp Kasun Musalla 111 
Tllvpn~ y~ 146 

M. Ha;rri Hamam 63/l 
Çadırcı BaJipaşa 107 

Ta.vşantaşı Ordu C. 111 
lııl. Fenari Elillti Ali p. ca:mlici 1'1·19 
Callkurt.aran Altbıyık C. 89 

M. Paşa M. Paşa 19/U 
M. Kemal Ordu 179 

K. Kasını 
J{. Kasım 

Alemdar 

s. im 
s. isak 
s. iw 
s. İ.ııak 
M. Fenari 
Alemdar 

Karakol 
Kura.kol 

Babıfill 

Ban 20 kat 
Han 20 kat . 
Han 20 kat 

Şakir Ef. 
Mesih P. 

Divan:rolu 

15 

111 
84 

19 

19 
19 
3 

20 

123 10 102,81 
90 40 JJ,14 

987,60 30 1,19 
2~ 25 8,01 
117 30 11,82 

187,lJD 35 26,07 
54 40 ~67 

3,49 ili 0,87 
120 • 3,94 

90 35 31,50 
eo 36 ı,14 

'5 . 80 27,92 
95 40 32,27 
ıao M e,oo 
H 20 J,66 

117 30 20,36 

80 215 12,70 
1'18,11 12 21,07 

90 80 20;25 

88 '10 16,51 
90 35 7,51 

135 IO 39,28 
135 IO 10,32 
135 36 24,59 
3e 30 10,80 
3e 30 10,80 
36 30 7,19 
3& 25 19,00 

'hı·ktn lr.anın 27 /9/940 
3il 38,02 

20,se 
2,58 
0,24 
1,28 
2,3& 

600 
0,H 

0,91 
O,SG 
1,-ü 
&,58 
6,46 

••• 
0,53 
4,07 

2,92 

24,27 
4,05 

3,SO 
1,50 

9,03 
2,04 
4,92 

4,32 

",32 
1,65 
3,89 

8,75 

18,51 
1,67 
0,30 
1,39 

J,91 

0,69 

0,92 

1,90 

25,M 

297 

189 

1080 

1080 
1080 

5,70 

Senesi İhbarname 

937 
938 
940 
940 
937 
937 
938 
940 
937 
938 
938 
937 
938 
137 

937 
937 

136 
936 

938 
940 

939 

937 

937 

938 

936 
937 
938 

938 
937 
137 

Cilt V. 

31/6 
2/2 

13/71 
27/49 
29/59 
28/22 
26/85 
28/40 
28/41 
26/14 
26/17 

9/80 

19/14 
24/55 

2/6G 
2/13 
1/17 

29/49 
617 
6/8 

6/09 
6/10 

6/22 

6/23 
6/24 
6/28 
6/29 
6/30 

Al md 11 e ıubesi mükelleflerinden, adı işi, 1icaretgi'ıh adresi ,.azılı aa}ııslar, terki ticaretlo yeni adreslerini bildirmemiş ve tebelluğa salfthiyetli bir 
kim e ~e~lş ve yapılan araştırmalarda da bulımamnmış olduklarından hizalarında gösterilen yıllara ait kazanç, buhran vergileri ve zam.lannm 
ken~erine tebliği mümkün olınamJstır. 3692 saY1lı l<anunun 10,11 inci maddelerine tevfikan f.ebllğ yerine geçmek tizere ilan olunur. (1263) 

A 

Türkiye Cumhuriyet 

k t 1 f 

Altın: Safi ki1aırram 'n.6'03.019 
Banknot. • • • • . . .. 
Ufaklık . • ! 

DahDdekA Jrlalaablrler: 
TO.rk Llraaı . • • • • • • 

~tıııkl Mala&lıirtıln 

A!tm: Saf ikilogram 5.010.756 
Altına tahvili kabil ııertıest dö~iz-
ı.- . . . . . 
I>iier d6vizler ~ borçlu 1tlirlDI 
1ııaki,yelm • • • • • • • 

........ TalaYIDln: 
J)eNhte ecWa ~ llliıkdl1e 
bJ'll).ı.lı • • • • • • • 

L!ra 

1<)2.121.954.21 
9.919.912.50 
2.390.073.45 

598. 171.0~ 

7.048.029.54 

_,.... 

34.895.316.87 

llL'lft.513,.-

Xanurum 1-8 el maddelerine teovtı-
kao Basine taratındua •W Mdbat .,l __ 11_._u_ı._n_7_,--_ 1 ...,...cw..: 
Ticarl-Senetler • • • • • • 

...... " taı..!116 + 1 aı 

1 
Deruhte edilen evı.Uı nakdi-o 

A • ,-enin karşılıiı esham ve tab.. 
vilAt (itibari kıymetle) • • 

• • ....... Zlbam '" Tala.uMa 

Aftlllluı 
Altın ve döviz tlaeriDe awm • • 
'l'ahvilAt Ozerine a'9&m • • • • 

Hazineye kısa vadeli avam. • • 
Hulneye 3850 No. ıu kanuna ıOre 
açılan altın kaqıl.ıkh .,,... • • 
B.iuedarlar • • • • • 
lıluhıeıJS • • ' • • ! • • 

252.097 .337 .83 

45.831.456.93 
'ı.928.606,54 

l.ff3.74 
'1.808.122.----

114.584.926.75 

Merkez Bankası 15 - 2 - 941 Vaziyeti 

Lir• 

114.431.940.16 

598.171.0~ 

4UM3.M8.41 

25.2.097.33'1.A 

63. '158.063.4 7 

122.402.812.49 
4.500.000.
Lll>SJIM.(8 

736.(86.751.'ll 

P a s i t 
llerm&7e , 
bıu:rat Akoeıd ı 

Adi ve fevb.lAde • 
Hu~usl . 

. . . . 
Tedarildek:i Banmaeü.n 

Deruhte edilen evrakı nakdi~ 

Kanunun 6 - 8 inci maddelerine 
tevtikan Hazine tarafından vW 
tediyat • 

Deruhte edilen evrakı nalı:~ 
bakiyesi. 
Karşılıp tamamen altın olarak 
ilfıveten tedavüle vazedilen 
Reeskont mukabili iliveten teda
vüle vazedileıı • • • • 
Hazineye :rapı.lan altın brtılılth 

avans mukabili 3902 No.lı kanun 
mucibince :l.liveten tedıı\-fl'f' • "'1~ 

dilen. 

llEVDUAT: 

~ Unm: 
Altın : Safi lilloıram 878.809,-

3850 No. lu kanwıa före Hazmeye 
açılan avans nıukabill tevdi olu. 
nan altınlar: 

Safi ltiloıram 55.Ml 930 

Di"riıl TaaJalııttcıata: 

Altına tahvili kabil dövizler • 
Di~r dövizler ve alaca1r.lı Klirinl 
bak.iyeleri • • • • • • • 
Muhtelif. • • • • • • " 

~' 

1 

Lira 
Ura ıs.000.000-

8.188.666.15 
6.000.000,........ lz.118.&M,ll 

158.748.563.-

20.149.137 .-

138.599.426.-

1'1.tff .... _ 

256.000.000.-

17.000.000.- 422.699.428,--
72.207 .226.91 

1.233.302.56 '18.M0.529.47 

'78.124.167.90 '/UJU67 JIO 

-r-

25.665.192.42 25.865.192.42 
109.468.789.77 

--Yekin '138.486.751.71 

ESKİŞEKİR 
l:IASAM ALANYA 

Üsküdar Asliye Hukuk Haki~ 
liğinden: 

941/1009 
ÇengeLköy iBe.karderesi Çakalte

pe yokuşu 2/1 numarada oturan 
Hatire Özal.tanın kocası aynı yer. 
de sak.in Mehmet İrfan aleyhine 
açtığı .boşaruna davasının tahkikat 
günü toblığata :rağmen mahkeme
ye gelmediğinden hakkında gıyap 
kararı itti:haz ve ta.h!kikat 11/3/941 
Salı gün.Ü saat 11 re talik ve .bu 
bapta yazılan gıyap kararı da 
mahkeme divanhanesine asılm~ 
o1cluğundan M. aleyhin ikametga
hının meçhuliyeti hasebiyle keyfi
yet ilanen tebliğ ve yevmi me:.ı

kurda gelmediği takdirde gıyaibın.. 
da tahkikata devam ve icap eden 
karar it1.ihaz olunacağı ilan olu-
nur. (2955) 
~~~~~~--~~~-----

DEVREDİLECEK İHTİRA 
BERATI 

•Alüminyum Halitalanrun Ko
besif irtibatlarının teminine mü. 
teallik usuh hakkındaki ihtira i
çin İktısat Vekaletinden alınmış 

Faika Aknesilin 24693 ıhesap N<>. sile Sandığımıe.dan aldığı (l ~ 
liraya karşı birinci derecede ipotek edip Vad&'iinde •borcunu '.J 

• ımediğindcn hakkında yapılan takip üzerine 3202 No. Ju kantııı 
46 cı maddesinin matufu 4-0 cı maddesine göre satılması iaııp ed 
Üsküdarda Arakiyeci Hacımehmet mahallesinin TQPtaşı cadd~ 
eski 446 yeni 454 numaralı kayden 649 metre 25 desimetre ftlel 
hası olan bahçeli ah§ap hir evin tamamı bir buçuk ay .miidd~.~ 
açık arttırmaya kon.muştur. Satış tapu sicil kaydına göre y_s~ 
maktadır. Arttırmaya girmek isteyen (88) lira pey akçası yett'l-Ş 
tir. Milli bankalarımızdan blıinin teminat mektu'bu da kalbul ... .ı 
.nur. Birikmiş 1bütün vergilerle belediye r~im1e..i ve tellaliye ~ 
mu borçluya aittir. Arttırma şartnamesi 1'1/2/941 tarihinden ıtlJ 
ren te1ıkik etmek isteyenlere Sandık Hukuk İşleri servisinde 
'bulundurulacaktır. Tapu sieil kaydı ve sair lüzumlu rnal(ıın81" 
şartnamede ve takip dosyasındd vardır. Arttııımaya girımiş olaJl-' 
bunları tetkik ederek satı1ığa çıkarılan gayrimenkul hakkında I 
şeyi öğrenmiş ad ve t.elakık.i olunur. Birin<!i arttll'ma 14/4/941 ı 
rihine müsadif Pazartesi Cağaloğlunda kain Sandığımu<la .sast 
dan 12 ye kadar yapılacaktır. Muvakkat ihale yapılabilmesi ~ 
tek1if edilecek bedelin tereHıan alınması icap eden gayrinle::A 
mükellefiyetile Sandık alacağını tamamen geçmiş olması şa.ı:İ~ 
Aksi takdirde son arltıranın taa 'lıhüıiü baki kalmak şartile 'J,9/ 
941 tarihine müsadif Salı günü ay-ru mahalıde ve aynı scatte soıı r' 
tırması yapılacaktır. Bu arttınn 'lda gayrime~ul en çok art~ 
Tnn üstünde bırakılacaktır. Hakl '\rı tapu sicil1erile sabit olıll~ 
alakadarlar ve irtüak hakkı sahiplerini~ ibu haklarını ve bu ... 11 
faiz ve masari!e dair iddialarını ilan tarihin<len itibaren yiı;r.lİ ıı.;. 
içinde evrakı müSbitelerile beraber dairemize /bildirmeleri ~ıl' 
dır. Bu suretle haklarını bildirmemiş olanlarla haklan tapu sı<:11' 
rile sabit olmıyanlar satış ·bedelinin paylaşmasından hariç tall~I 
Da!ha fazla maJUmat almak isteyenlerin 39/891 dosya No. si1e ıı 
dığımız hukuk işleri servisine müracaat etmeleri 1.iJ.?umu iJ{ıJl 0 

nnr. 

DiKKAT 
Emniyet Sandığı: San.diktan alınan gayrimenkulü ipotek gôStef• 

mek isteyenlere muhamminlerimi.zin koym~ olduğu kıymetin rt r 
nı tecavüz etmemek üzere iıhale bedelinin yarlBına kadar lborc; ve 
mek suretile ko1ayhk göstermektedir. (1276) 

lstanbul Vakıflar Direkförl~öU iianıarı 
Cinsi Miktarı Muhammen bedeli İlk terf. 

Defatir ve evrakı 46 Kalem 4500 Lira 337 J..i!~ 
~~a ~~ 

İstanbul V a-kıflar Başmüdürlü~.i ile Taşra Vakıflar TeŞkilAtl 
lüzumu olan jruk.arda miktarı yazılı defatir ve evrakı matbua ~~ 
siltmeye .konulmuştur.1halesi 27/2/941 Perşembe günü saat 15 de 
kıflar Başmüdürlüğü binasında toplanan komisyo':1da y-~~:ıac .!il 
Şartname ve nümuneleri hergün Levazım .Kaleminde gorul~ .. '1 

(lOıY'' 

olan 10 Sonkanun 1939 tarih ve •••••••••••••••••••••••""-2662 No. lu .ihtira 1beratmın ihtiva ı 
ettiği hukuk bu 11tere caşk'e.sına Devlet Demiryollan llanlan 
devir ~yahut kadı Türkiyedei ............................ 1111: .......... ~ 
mevkii :fiile koymak için salahiyet Muhammen bedeli (172G) lira olan muhtelif oekil ve eb'atta 2540 
verilebileceği tekliıf edllıınak:te ol- kuru pil (15. 3. 1941) Çarpmba .Ontl •at Ul) on birde Haydarp,.şedl 
maılda bu hususta fazla malumat binası dahilindeki komisyon tan1mdan açık ekalltme usulile satın 8 

edinmek isteyenlerin Galatada, tır. teı1' 
Bu ile slrmek isteyenlerin 029) Ura {45) kuruşluk muvakkat J 

Aslan Han 5 nci kat 1-3 No. lara ve kanunun tayin ettiği vesaikle t-ırllkıe eksiltme gilnU saatine kadar 
müracaat eyieımeleri ilan _21un~=- yona müracaatıan lhımdır. dıt· 

Nazarı dikkate Bu ı.e a1t prtnameı.er tornisyondan parasız oıarak dağıtıhnak%ı''' 

Cemberlitaş Vezirbanı caddesinde 78/2 l!m•••••••••••••••••••••-....numaralı B. Yusufa ait bulunan bak-
kal dükkAnmı 18/2/941 tarihinden iti • 
baren devren teslim alınış bulunuyo -
rum. DtikkArun eski sahıl>i Bay Yusuf
tan herhangi bir alacağı vereceli olan 
kimsenin bir haftaTcl kadar yukarıdaki 
adrese müracaatları. ilana Kap 

- Sahibi: E. İ Z Z E T,-NE-şriyat 
Direktörü: Cevclet Karabilgiıı 
Ba.sıld.Jiı :yer: •Son Telpaf. 

Matltaası 

inhisarlar Umum Müdürlüöünde11 

l - MU!redat listesi mucibince M kalem ecz.ayi tıbbiye açık ~ııı1' 
sulile •t.m alınacaktır. 

2 - Mııhanunm bedeli 850 Ura muvakkat teminatı 48,75 liradır· _J 
1 - Eksiltme 2U.941 Pazarle!i günü saat 10 da Kabataşda ~ 

M~aa.t fUhesindekl alım Jr:omisyomındn yapılacakbr. 
4 - Llstıe aa seçen şubeden parasız alınabilir. 
ı - İsiekWıerin M5iltme için tayin olunan elin ve saatte % 7,5 

pa.ralari19 blrUkt.e mezkQr komisyona müracaatları. «1244> 


