
1 ' 

k 
( 

. 
1ıt' 

(Sayısı heryerde 2 kuruıl .. Cuma 
Selim ÇELENK 
~eıriyat Müdürü 

Mt~k~~des _I Hataylı öğretmenler için Yugoslavqa Keren ve lla-
lllt ıhti/a} 1 Mrıarif ve- l aleti y ui bir kanus projesi daki fhti/a/ rar da JüşfÜ 

lki i .. h ı d 
Ya il b~un e-vvel tAlman· azır a ı 

e ır k A k Yug01la pa t İmzahyan n ara - Hat&ym halen Türkiyt- Cüınhuriye· 
rtıüre~k:~~~a, bu imzanın ana vatana ilhakındnn önce ti hudutları dahilinde bu· 
ka11 ın·ıı· 1 

• urumadıın çı· orada öğretmenlik yapan· lundukları maarif vtıkilliği 
İradeaiı ~W thtila,, milletin lar hakk nda muarif v~ka- n:üdürler ene ııneni karar· 
~YI" alına hareket ı~ti bi" kanun proı·esi ha· larilr: tasdik ~dilenler mt ıı· 

'Yen Yu 

Sırp rnillcti ken
dine geldi 

Anadolu AjansıYugoslav 
yada dün vukua gelen hüku· 

met zarbesi ve ihtilal hak
kında muhtelif menbalar ııı d . goslav kabinesi zır!amışhr. Bu lay"ha esas· ~el ~riııe bakılmaksızın m~· 

rtıcşr:'llr~~,·· memleketin )arma göre, Hataym ana nsup oldukları ted r) ı ·l\ t dan alarak şu haberleri 
17 bu '- Umdarı olan vatana ilhakından önce bu zümreJİne göre ilk veya vermiştir: 
it' çu~ ya d k t d · ·· ~ t ı · Henüz 17 buçuk ya· l\.ral p· şın a i genç mıntakada en az iki mütea· orta e rıs ogrt- meın en 
ııntı 'Yer tnill~t•ııin ba • kip ders yılı muvaffakiyet· olarak tayin olunabilecek· şında bc.lıman Kral Pier 

V 'lcçıniştir · le ö~ retmenlik yapanlar· !erdir. Bu suretle tayin dün sabah saat 2,30 da 
İs1ikı·~!a~larının ~eref ve dan hiç Lir zamıım Türklük edılece-k öğretmenlere ve· bir zarbei · hükumetle ik-
>'akl& a •nı ınüstevtilerin a · ve öğretmenlik haysiyet ve rilecf:k :!l~aş mevcut ba· tidar ınevkiini ele almış 
Yen ~~~tına sermek isti· şerefini ihlal hareketinde rem kanunu bükumlerine ve ilk iş oleral< babası mü 
Zırlh t r ~~ ve cebin na bulu..:mamış oldukları ve göre olacaktır. teveffa Kral Ateksan· 
tet ve evıı;ıf c::füıniş, cesıı· -----··------ dmı en çok sevdiği kuman 

. '°h'ct b V•tanpe:-verHğile Sur iyede l er a Vekil /eri danlardan biri olan havu 
llıı"lı Ulan S d Bı,şkumand&ıu General 
1 betle elet ırp or u~u Arbedeler ve karga LJ • 
il ~t•be· e V~rerck Kral Ik d d" negell Duşan Simoniçi hükum'!ti 
Qlrrıllştu 1 va,ıyete hakim ş a 1 evam c ıyor teşklle mamur e.ylemiş ve 

1' r. Şam 27 A. A. - Şam D~in Başvekili mi.. şu beya .. naıueyi neşretmiş 
ııınd,aı:n Yeriııde ve zam& da yeniden birçok hadise zin riyasetinde tir: 

Var\ıı1.1 " in olmuş ve polisle halk 
•ur ve · g ııı &osteren ce· t 1 d 

lStıkt• · arasında mÜs&deme vukua Op an 1 
~o~lav rnil!c;hı~e aşık Yu· t,elmiş, asker vaziyt-te mü· Ankara 27 A.A. - le· 

il il ba~k 1.~l eıı f"sasen tlahc-le elm .. ge m~cbur r. Vekilleri heyeti lıugün 
ket be'-) a türlü bir hare kalmıştır. Polise hücum •.> f k 
1:1 ır enezrı d Başvekif Dokıor ''e i 
UııurıA eı i. e• len :ıümayişçiler üznine d h f 

d.. Vrup saydamın riyasdin e a • 
Unyarı • Vt:hatttt bütün askn ate; acmış ve halk 

l('tind~·nf rnukadderatı li tan 5 kişi ölmijştür. Bir • tahk toplantısını yapmış 
b" evk ı · k ._.f l ve Ruzııanwsind~ yazılı ır roı " ade mühim ço tevıır.ı at yapı mıştır. 
\ 0 Yn H H H ın~""'ilİ müz.aker~ vr- te<l· ıc Y<>kt\a 'Y•caj{ına şÜp· ama, umus ve a· --
'''"'d- ht. Bu hadise kar lt'p şl"hirlerindeki bütün kik t!ylemiştir. 1 
ı"ıebir at ıra şu iki sual ticaret han eter kaptthd ır. iş Bank as\ bil a nç usu 1 

1 lt : Burnlara yemden as\ce r Ankara 'J.7 AA. ~lş 
hrıtd:-illcbi gi.m evvel Vi sevkeılilıuiştir. Nasyonalist bankası umumi idtlre .he· 
rı, il ~ <h:b ş~fler milli nıeclisin içtima yto,tİ buaüıı senelik toplan 

e inı e ve ta1ıta· a davetini Vt". Suriyenin t-. 

~~31.'"Ylln~n11 e~ihlen ve Yu· istiklalini istemektedirler. tısını yaparak geçe" yıl 
~ ııı·b lllı '- hesab? katisile bu senenin ı ıak ver paat tı- Alman AjanJarı da faali • 

ccj"n veaiknı tazanımurı yettedir. bütçt>sini kabul «-ylemeştir. 
2 _ lllllıtr n ~ oıacak't e; ~:.z.!::H!l!lil~!m"'.'.~ıaı Bankadaki mevduat 70 

~111nd, Al u vaziyet kar· planların alt üst cldu~nu milyon lirayı geçmiş bulun 
Yol lllt. lQarıyu nasıl bir göreu Hitıerin bu hadise maktadır. Barıkanın bır 

Yu tak ·~ ka· şısında nasıl bir yol tu· yıllık karı ı milyon 320 
eden :.

0
•lavyada tacağmı şimdiden kestir· bin lirli. olarak tah4 kkuk 

kele ldiıcter ~creyan meğe imkin yoktur. Çünkü 
b rı k.b· ve •şba .. 11 e""lemiş ve ihtiyat akçası 

liyijL "' ıne · v ıa kadis~ etrafında Alman ' 
S aı; b· azasından da 4 milyon .9 16 lıin li rH· 

ltp Lt ,k · . kaynakları henüz hiçbir 
f \arıı.,1 r •crıyetınin F ya yükselmiştir . 
' kt,1 Alurıa ve mütevef ~·ey scylememişlerdir. a· 
~evditi laı "~sandrın çok kat HitleriP Yugoslavya· ÇÔRÇıL 
aıı ba eııısı arlc J l ya karşı bir cebir ve ~id· 

lır..· tt, Al ~ 11
1\i "rın d h J) .. h" b. 

~ ~ıı~ tanın ınan düşman· et areketine geçeceği ün mu ım l" 
tıı t nıış k·, 1 çok şüphelidir. Zira böy!e n ı ıtu'· 50··yledı· k • "tckıc~ 1 ıııse t'r· K 
ılır, .. , vu u ettig·iııe ba. bir hareket Yugoslavyanrn A A 

• ı d b Loııdra 27 , . -v .. tf! •1 Roalav er al Yunanistanla birle· 
tlı .ı tib .. ._ " . Yanın nıib k İngiliz Bışvr-k.ili t ,örçal hu ıc h •.: ... k şcre mihvere karşı har· Y 

ıı, ıç bir k ~•ı asının ar- be girmesini intıtç eder 1'i sabah muhafazakar fırka • 
11'ekla4~rtı'dığ:~fllN " ve ma- böyle bir hal Alman yanın mn toplantısında hir nu. 
Yugo,~Cap ede~ huim .. t - hiçte ho,una gidecek bir tuk irad edtırek B~lgrn<l 
Zırı_ '" rnil( · ıasrn şey olmasa gerektir. Bir hadiselerinin mahiyeti hak 
L tırı ho.'h "lı cskı· b h ' ö 1 · "'lt •111 v il(\· milyonluk cesur ve v tan· kında ıl assa şu ı z erı 

ltı11 1 ere ilf b k 
tılrnj . llddetle 1 a pervr-r aırp ordusunun kıy söylemiştir : 
r11 b '· bllbaaa Prot .. ato met v~ t:hemmiyt"tini h.-r- ., - Şu .uıda sİzt'. ve 

u h a Ordu k. k k 
ııct •rekcr er a· este ço iyi Almımya bi- bütün memlekete verecek 
,. 1 °1d"i&a ın °'4ta11a il·a lır. mühiuı baoerleriın vardır. 

)1 enıi~r rıu ıtçıkça ·ı· H ı ~ 
41, "ı. Bu ı an Ü as.ı Balkanların bu Bu saöah Yuvoslav mill~· 
bu~~~- ViYan:ıııiyet kar- güııkü durumu çok nazik ti kendi ruh~uu tekrı.r 
e.. __ uıı İçi11 b· Pakttn111 ~e ı:-.hen:ım.iyet6ii bir d_:vre:

1 

1 

bulmu ... tur. Belgratta '>ir 
--an~ ır k&1. .. e gı t v 
lı.ıph 11 il>.ret le "ılt Jıar- ~ hrmış 1~· .u?un .~umuk ihtilal olmuş ve dun ıınza 

~ )ole.... a dı ı-• ına e e emmıyehnı gorıne 1_ 
1 

.
1 11. '"'r lS i · b. k .. d l b d" ladıkları muır.~ve e ı e mem 

ı:. "'lrn._11 • çın ır aç gun arıa a ı· . . f" h .. 
Q•IL Yaya 1 · • ı_ · f b k ı_ leketlerınm şer ... ı ve ur 

ltatılar .. -. i'e}jllCe . ie crın lnAIŞa iDi e lemeıır. 
'"ı h · ı~ d 

1 
riyetini sa.tan Nazırlar tev 

" ıı azırı-d azım ar. ' . . f d ) .. •2ı Selim ÇELE.NK \ıonu 2 mcı say a ıa 

'•Sırplar, Hırvtttlar, 
Slovt'.nlerl Milletımiz için 
çok nazik olan şu anda 
iktidarı elime almaga ka· 
rar verdim. Bu ltararıoa 
üzeri ne Nazırlar kendilik 
leri ııden istifa t>ylemis ve 
emirl~riın derhal tatLik o· 
lunınu~tur. 

Sırp, Hırvat ve Slo• 
vcııleri tahtını ~crahnda 
birleş•llt~ğe davet ed~rim. 
~u zamanda en mu 
him v&zif,..m Allaha ve 

Yugosla~yaya güvcrlerek 
istik lal ve hürriye timiıi 
müdafaaya karar verdim. 
Urdu Vt'! donanma emirle· 
rimi derhal yt- rine getir· 
mek üzere bazırianımşlc1r• 

dır. 

Y eui kabine iş-

başında 
Urgt:rıeral Duşıso Si· 

monic; kabint-si <lMhal işe 
başlamıştır. Yeni Baş· 
vekil geçen büyük harpte 
çok çalışmış olup bu gün 
kü Yugoslavyamn bttşhcı 
kurucularındandır. Başve· 
"il mu:tVin!ifliııe eski baş· 

'Sonu 2 incide) 

-~ SOND•K1KA 

Hitler için 
Hoşa g illniyen 

vaziyet 
Nevyor k 2X A. A. -

Nevyork Taymis g~zetesi 
yazıyor : Türkiyenın in · 
giltere ittifakına sadık kal 
ması vt-. Yugoslavyadaki 
hadiseler Hitler için hiç te 
ho$ıt gitmiyen şeylerdir: . 
Hitler belki beklemedığı 
bir cephe ile kuoıla1şaca~ 

ltalyan orduları 
ağır bir hezimete 
da ha uğradılar 
K11~ire 28' A.A.-Dün 

akşam geç nkit neşredi· 
len resmi tebliğd~ Eritre 
cepbesinde ıtalyanlarm 
en müstahkem şehri olan 
Keren lngiliz: kuvvetleri 
tnrttfm.:ian zaptedllmiştir • .., 

Diğer taraftan Adisababa 
dan sonra Habe,istanm en 
mühim şehri olan Harar 
da dü,1 -.kşama doğru İn• 
giliz knvvetleri tarafından 
i 'R" l edilmiştir . 

Türkiye ve 
Yunaı1.istan 
istiklallerini wü • 
dafaaya azmetmiş 

iki kahraman 
millettir 

Londra 27 A. A. -
Taymis guıetesi yazıyor : 

" Yugoılav Nazırları 
üç)f!r paktına iltihak et • 
mekle h Ü r r a y e t 

Javasına en büyük dar 
b~yi indirmişlerdir. logil· 
terenin ıevkulceyşi plim 
A vrupanın garbinde oldu 
~u gibi cenubunda da Al·l 
man akınını durdurmaktır. , 

Türkiye ve Yunanistan 
istiklallerini muhafaza ve 
müdafaaya azmetmiş iki 
kahraı:ııan mi lı"ttir. Biz 
bu millctl"ri Avrupanm 
cenubunda bulduk. Bu iki 
millet 1200 kilometrelik 
bir cepheyi müdafaa ede 
bilirler. Bu mantakada mQt 
tefiklerimizle hareket öt • 
memiz için kafi vesait var 

dır. 
Majino hattunn uğradı 

ğı feci akibetten ıonra 

bundan böyle bir cenub 
nuııjiııosuna itimad edeme 
yiz. Hakiki müdafaa azim 
ve iradeye dayanmakta • 
dır. 11 

Prens Po'l 
Y unaoistana gitti 

Bt'lgrat 28 A:A.-Reı· 
men bildirilditin" iÖr~, 
prena Pol ~ndi arıuıile 
dün zece sat 22,30 da 
BelgraltanAtinaya hareket 
eylemiştir. 

ve Yunanistan• taarruz 
için çok düşünt'!cektir! 



CÖRÇIL 
~ 

BDş ı B rirıcid ~ 

kif edilm:şlerdir. Bu va -
tarıp,..rve r rne hareke ti mu 
<'adeJPcİ ve. c~sur bir mil-

' letın fevf'ranı doğurmuş · 
tur. Bu milletin zimamdar 
larmın zafı ve mihver 
dt-vleU ·rinin adi entrika· 
lan kt>ndilerini memleket
lerine ihanete sürüklemiş. 
tir. Yugo~lav vatanının ta 
mamiyet ve hürriy,.tıni 

müdafaa edecek bir Yu • 
goslav bükümetirıin kurul 
masnu ümit edebiliriz. Bu 

ümidi aldığtm h~betl ere 

ish11ad et1İrİ) orum. Böyle 
lir hükunıd Büyük Bri • 

tanya imparatorluğunun 
bütün yardımu a mazhar 
olacağı gibi Amerikadan 
da rnürnkiin olan bütür 
müzahereti ~ör~cektir. 
Yugoslavyanın davası da 
bizim davamız olacaktır." 

Çörçil bundan sonra 
Atlan tik muharebesini 
mevzuııbalıis ederek bu 
muhu~ebenin bir kaç ay 
içinde kazamlacağırıı, At· 
!antik deniı' nın üstürıôe ve 
altmcfa bulunan Alman 
koroan gemiler:ııe her 
gün tayyare ile gizlice mal 
zeme nıklolunduğunu, bu 
nun mutlıka ortadan kal· 
dırılacnğını söylemiş ve 

demİlitir ki : 

.. Başka tehlikder 
de vardır. Muvaffakiyetsiz 
ıik o~madau muvaffıtkiyet 

kazanılamaz. Muv~ffakiyet 
gibi muvı.ffakiy~lsiziik it! 

gayretlerimizi arthrrnah · 
dır. Hiç bir zaman bugün 
kü kadur kuvvetli ve ümit 
li olmadım Şeytanı üyak· 
ıarımızm altında ezinceye 
kadar mücad~leye devam 
edeceğiz Bu zamamn oe 
vakit geleceğini şimdiden 
söyliyf'mem, fakat mutlaka 
gelecektir. Hepimizin bir 
tek hed efi vardır o da : 
Avrupayı ve dünyayı Hit· 
lerizmin tehlikesinden kur 

tarmaktır. H.-rkes niçin 
çarpıştığımızı pek ala bi· 

c ti yor. Hitıerin mağlubiye· 
tinden evvel sulh so;ıun· 
den bahsetmek bir şeye 
yaramaz. Almanlarm aman 
vt:rmez hava bombardı· 
manları sivil halkın ma -
neviyatını asla sarsmamış-
tır. Afrikcidaki düşman 
orduları tahrip ediimiş, 
ltaıyan istihdAdmın Afri· 

L kada v5cude getirdiği bü 
tün lekeler siıinmi~tir. 

~ da h 1 geride .. kalan küçük 
lekeleri de silip atacağız. 

Amerika ile yapılan 
muazzam işbirtiğiııdeıı 

Lahst den Çörçil sözlerini 
L şu cümle ile bitirmişt!r: 

.. Memnun v~ minnet· 

dar <'lmak içi ı çok iyi 1~ 
bepler vardır. • 

YıLgosla9 A.da 
ı ki ihtilal 

( Başı 1 incide) 
vekil Muavini olan Hır

vı.tlnm Lideri Maçek ~e· 

tirilmiş yine eski kabine· 
den istifa eden üç Nazır 

a yeni kabineye alınmış· 
tır. 

Y <!ni kabineye Milli 
birlik kabinesi adı veril· 
mektedir. Nazırlar derhal 
işe başlamış ve Krala sa· 
dakat yeroini etmiş(,..rdir. 

Yeni kabine bütün Yu 
goslavyada sonsuz bir 
memnuniyette karşılanmış• .. 
tır. 

Belgrat 27 A A. -
Binlerce insan Ortodokı 
Kilisesi önünde Kral Pie· 
re hararetli tezahüratta 

bulunmuşlardır~ Baş Met· 
ropolit halka şunları söy· 
lemişfü: 

.. Tam bir asır Sırp ki 
lis~si Kara Yorgiyveçle
rin şanlı h nedanına sa· 
dal<at ve fetagatla hizmet 
~tmiştir. Sırp milletinin 
tarilı ve şı•refi tehlikede 
bulunduğu bu kati andı 
hanedanımızın parlak bir 

yıldızı dahe. gö~ül ?1ü~tür · 
Genç Kral ikmcı Pıyer 
milltıtile beraber mill~tin 
namus ve şerefini muha· 
fan etmek için iktidarı 

eline almıştır. Sırplar ~i· 
ne Krahnızm etrafında. 
toplanınız ve onu koru• 
yunuz klise dtlima ~izinle 
bereberdir .,. 

Gör üınıemiş teza 
hürat ve heyecrı n 

Belgrat 27 A.A.- Ye 
ni milli birlik hükumeti 
muazzam vatanperverane 
rümayişlerle karşılaşmış· 

hr. Paytaht emaab görül· 
memİ'> bir heyecan içinde 
sabahbnberi çalk~nmakta 
dlr. Simdi ye kadar böy· 
le ~eniş bir tezahür görü~ 
memiştir. Ahali '·uvvP.th 
heyecan içi ıde K. ala ~a
dakatini '/atana merbutıye 
tini teyid eden tezabıirat· 
ta bulunmaktadır. 

Hükôm ~tin tebliği 

Lodra 27 A.A.- Bel· 
grat kal.inesinin değişme· 
si sebepleri son günlerde 
vukua gelen en mühim 

hadisesi üçlü paktrn if11zası 
olduğuna nazaran aşağıda 
ki Telgtafın dikkatli biı 
surette okunmasından ta· 

mamile anlaşılabilir. Dıp• 

lomatik bir lisanla yttzıl· 
mış olan ve Avala ajansı 

tarefmdan 'verilen bu tel· 
gralın m~tni şudur. 

1 
•Hükumet tebdili ha- ı 

ric' seb~plerden değil. da 1 

hili siyasdin icabatından 
olarak vukua gelmittir · 
Bugün Yugoelav milleti es 
ki kıikiimctin milli arzuyu 
temıil etmctmekl• oldutu 

Viga 
Mihver 

da 
paktı 

nasıl imza 
landı 

Yugoslav Başve· 
kili elıeri tit rİyf" 

rek paktı irnzalıyordu 
Madrit 27 A.A.-Yu

goslavyanın üç~er ~paktıaa 
iltihakı için Viyanaya gi· 
den Yugoslav Başvekili 
Pre~koviçin paktı nası[ im 

zaladığını gören ve imza 
merasiminde tazır bulunan 
t-slci havas ajansı muhtt Öİ· 
ri şu ınaliimatı vermekte· 

dir: 
Preskoviç Pallı imza 

larken f~vlCalade sinirli ve 
durmadan cebinJer. men· 
dilini çılcarmakta idi. Bir 
kaç kerre kal~mioi yerine 
koydu, fakat tekrar ala· 
rak işine devam etti.,, 

Mil:iver paktının Hun· 
dan evvelki imza mera· 

siminde bulunan bu mu· 

habir diyor ki: 
.. E.sKi imza merasımı 

eımasıdda ahnmasma lü· 
zum görülmüyen fevkala· 
de inzib.at tedbirleri alın· 
mışh. Anl.ışılan Alman· 
lar Kral Aleksandrm Mu· 
silyada öldürülm s• 
sesjni nazan d\ 
rak korkuyorl 

Yugoslav :~azırları 
pakta i m z a J a y ı n ı 

koyarken sanki Alman 
ask:erleri şakak'.larına taban 
calarmı dayamış gibi idi· 

lcr. 
Yuioslavva Alman te 

caviizüne ieoymağa karar 

verseydi biç şüphe Y0 " ki 
orduyu arkasında bulacak 

ta . 

rıu bir kaç gündenberi 
müttahiden göskrm"!lcte 
ve umumi tamayülatı hak 
kHe temsil edecek Öir ka
binenin kurulmasını iste- · 
mekte idi Belgratta vuku
bulan teli Hn lc"lii ki ına· 
0691 bundan ibarettir· 

işi kimler idare 
ediyor 

Lon :ira 27 A.A.- Lon 
dra matbuahr.a göre. Yu· 
goılavyadaki sürpriz Al
mıu1lar için hiçte hoşa 
gitmemiştir. Herkes genç 
Kral Pıyerin arkasında bu 

işleri kimin idare ettiğini 
sormaktad.r. c~reyan et
ın~kte oıan ha.iiseler lam 
bir tiyatro sahnesine ben 
zemektedir. Niyab~t Mec 
liıi her şeyi genç Kralın 
omuzlarına yükliyerek fi· 
rur etmişlerdir. 

SıTp ordusu seferber 
haldedir:. Bu halin Berli· 
nin keyfini kcçırac•ğuıa 

. ıüpb• yoktur. 

Dam~ sı.z öl
çü bulundıı .. 

1:anl ra 
Belediye Riytt.s~

setir.drn 
Ellerinde bulunan ölçü· 

ıerin muayeneneıi için ZA · 

manında müracaat etme· 
yenler ile damgasız ve mu· 
yene müddeti geçmiş ölçü• 
!eri kullanmaks1zm bulnn· 
duranlar hakkınd,. zabıta 
ve alakadar memurlar ta· 
fmdan tutulacak zabıt va
rakalarına göre bir liradan 
on liraya kttdar para ceza· 
sile tecziyeleri uelecHye 
encümeni katl'lrl iktizasın· 
dan almakla umumun maıu 
mu olmakla ilan olunur. 

Ticaret odası inti· 
babı· 

Antakaa Ticaret ve Sana· 
y1 odosı Intihab heyeti 
Riy11etinden : 

1-0danın 28 Nisan 
1941 pazartesi günü saat. 
9 dım 18 e kadar münteb\
bi sani iııtihabt yapılacakıır 

2- Seçime iştirak ede· 
cek tüccarların lisle1i Tic;\· 
ret odasına asılmıı,ıtlr. 

3- Maıkur günde oda· 
da mukayyet fev1<11ladel,2,3, 
4ncü sınıf tüccarların Tica· 

rttt odasına gelerek reyle 
rini kullanmaları liizumu 

ilan olunur. 

Kayıp Miihör 
AJıma mabkül zati 

müh .. ümü kaybettim. Kim 
Sı !ye borcum yoktur. Huk 
mü olmaclığ,nı ilan ede • 
rua. 

Sinanh köyünden 
Ali oğlu Mehmed 

100 kilo zeyhn 
yağı satılacak 
Aotakyadtt Şefik Sabun 

cuya emaııelt>n teslim olu
nup Rum Ortodoks kiliıe 
si vakfına ait bulunan yüz 
kilo zeytiyağı müzayedeye 
kom,hnu1itur. Talip olanla 
rın saray caddesim eki mü 
tevellisine müracaatları 

ihtiyat zabitleri 
toplantıya çağrıtdı 

Yugoslıtvyanın üçlü 
pakta iltihakı üz~rine Pro 
testo mak.- manda teşkilatı 
nı fesheden Yugoslav ihti 
yat zabitleri .iün akşum 
için bir toplanhyti çağ'r1I· 
mışhr. 

Macaristanla mu· 
habere kesildı 
lludttpeşte 27 A.A. 

Alman ajansı bildiriyor: 
8u aabah bir tr~n Macar 
Yugoılav hududunu geçe· 
memiştir ve iki Gmenılek et 
arasında hndut muııakala
tmın da inkıtaı bekfrnmt>k 
tedir. Resmiler de dahil 
olmak üzere teldon f{Ö

r üşmeleri y.uuk edilmi~
tir. 

1 Ô.ll . 
_, L • • F hur4 
""eY'H\fll Y"tı rı " o~ 

mab ll t-sın :lı:- oturan I· 
kı nglu Mu. t.ıfonm ~vvr 
c·t- keyhaniyPnin irtah oı&' 

S . ere h ·I ·.: :ıde ik 11 urıY ~ 
h cret elmiş hn kcrrıı 

na".ır"ıtn kızı, ı<erim ksr~•· \J 

Si Rt!t'.ail lıch:~ında ReY , Tarı 
niye sulh hukuk mahkente'~ 
~in~ açtııı alacak davıısıfl' 

d" müd Jea aleyh .~ik ıİ 111 '"1' 
Reyhaııiyenin irtah mabB•' 
sinde kaiıı 4 dükkan 1 ka b· tırı 

ve ile fevkani altı oda bı' 
mutbah lı ı r abdetsbane ı;e 

tahtani 3 oda b ir ınutb•0; 
havi aküratını 1- 7-93 
tarihlı adi mukavele ınucı· 
bince iki sene müddetle~ 
rıdiğil50 liraya icara -ver' Y 
ıuişken mezkür akaratı teS' 

lim etmeden Suriyeye biC 
ret ettiğinden hazineY~ tYıı 
intikul etmekle mulcav-elt.. l'tıı 
de gösterildiği veçhile pe 
şi n verilmiş olan lcir:ı be" 
deiinden 150 liranın iade' 
sine hüküm veriJuıesiuİ İ!i' 
temesi üzerin~ muayyeıı 
ikarnethahı bulunmaY'~J 
müddea aleyh nı.kkınd• 1• 

. nen yapılan davetiy ve~· 
yap kararı üzerine giyabe11 

yapılan açık muhakeme s~ 
sonunda ; Müddei dav-sırı' 2ıt 
ibraz eylediği rne::kür Jl)ıl tik 

• 1 
kavelt" münderecatı veıır d,. 
deki şahitterin Y""minli jfl' 

delerile isbat etmiş ve 1!
0 

kat d~vas1nda yalınız 1\ 
liranın tahsilini istemiş 0 , 

. d s• dugu hal e muhakeme. ,,-
rasanda"i diğer 150 b"., 

d h . . "t da• nın a ta sılıne mu.e ·ıe 
talebinin ademi kabülı~ 
geriye kl\lan 150 lira lı'ıe 

• fll kında aynca da•u eUigJ 
1
t 

icabına bakılmak üıe Ô' 
müddeabih 150 lira~111 :

1
• v 

ddei ttraf ınd ·'111 yap'IJ11ıJ' 
{1600) kuruş masarıfı ~ddt 
hakeme ile birlikte ınu·ıil' 
aleyh Rikailden tah-'1 ff 
müdd~iye verilmesin'" 

1
p' nı 

(150) kuruş ılam hırcıfl, 
da ayrıca alınmasına. 

1
pt 

kararın da ilanen teb1~f 
0

• 

d tir te •• ıyizi kabı 
1
, 

k - l . o ma uıer~ verı nuş -'' 
29 .4 940 gün ve- 34 11~ lı hükmün H.U.M f(J. o 
141,142, 144 üııcü 0111 yJ' 
leriııe tevfikan Hatıl~ 
neşir olunan Yenigufl ? 
1.atesinde ilanı suretil1~,r liği tensib kılınmış ~~1 
l.ı mahküm a)~yh . Rt ıi'rl d 
ilanın yapılmasınds11~1 
r..,ıı H U .M.K. nurı 4~/. 
maddesinde tay;n e~ 
müddet zarfında t 

11
,1 

hakkını kulları 0'.f~ 
takdirde hükiim k;.tı ,;:J 
ada olunacağı ilane" 

olunur. "''' da mukayyet frv 1 1ıcv'ı ı 2 3 ve 4 ncü sınıf dl' ,,, il''"' lann Tıcaret odasıD 
1
1f' 

reylerini kullannıalıtr / 
mu ilan olu~ 

ı
- 'le;riyat MüdüZ 

Seıim ÇE.LENrft~ 
CHP ın th, j) ·u'\N 

f 


