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1

.. e lJ ger l . e b /eri A m<:J:-rnaı zaptı lıı.ıılızor na karŞl 
ll,.1.

1
.. .. d • k dosu için çol: hüvük bır y' I A• 

h 
f( !}en zn lŞ polz l <lSl Hak A ı l i <JV l ka· muvaffııkiye'Hir.ı:ı Buras1 ugos av 1ansı 

akk ınar sıad~ bır sual L:ritredeki münakala yol· cevap veriyor 
111.d kon/ t? a s/a .. l.on lra 3 (A.A) - larımn birle~tiğı mühim Belgrad 2 A. A. -

1 k Avam kamarasrnd.ı harici- bir rıoktadır ve Kereııe Avala Ajans1 bildiriyor : 
C> lver il ece ye müsteşarı Batler Tür· bir şo a ve bır demiryo. Avala Aiansl aşağld&· 

'' 01 huri H lk p · 1 " ki)e ile Sovyt·tler birliği lu ile bağlıdır. ltaly"nlar ki hucıusatı resmen beya .uı 
lll Yet a arhs• teş ulatına fırar eylerken bütün yol'a ensu aru llll nki münesebat lııtk· na m~zundur. 

1 

p gençler pazar g ·nd faaliy te krnda iz hat ist~yen bil" rı tııhrip ~ylemiş ve lngi· Son günlerde ecnebi 

k l'Grk' geçiyor 
ası v 'Yrnin dış politi . 

karş11 e di.iny8 vuiyeli kaza ve nahiye merkf'zl~ 
runıu ıbnJa l'urkiye . d • rile büyük köylerinde ko· 

l\kk nm u · 
'Yt>t rrı 1nda b"r· T nuşmalar lt:rtip eylemiş 

t 'aı \ er~ezı ... du un vı a· '- k 
• l ı ıs llt v ·t'ln e konfe· ve uu .oııuşınahırı y pa· 
ı' 11 1.ır· erılın ı d' - ' k d d · ·I k 1Yt-t I; eiC(e :r. Cum cak a r a sşıara a S'"çmış 
ı Otıf alk p · · b tir. Konferans vnecek ar d "tarısJ arh~ı u 
~ dar leşrtıiıarı köylere ka· kadaşlar önümüzdeki p • 

' ."tlar1 t ederek yurt . zar ,.iiııundt~n itibaren 
J1 Vtla Ctı,/ d K ~ Y~tito· . ır nıaksad ile muayyen yt-rler · gı t-re 

I~ p '''." ~~- ~uh~!._ __'."al~e~•.:~çecek~ rdir. 

:;
1 ~~llk istoklarını 

Eııerin~k~met satın n.lacak 
t11 Ya ~o hın kılodan fazla çekirde 1 ve 
1 

h\t ba hali de pC1muk bulun nlar bu 
J lr h nyc:ıı .. nam~ ile hiii<ucnete 

bildfrf cek t r Arık 
Yon h ar~ 2 İlt C)etı L,· KoordinGs· • me ile hükumete- bildir-
ıt k ltıf;'rnı ı ır kararnbme ı ı d <ı 1 <!Kctt k' m~ge ın cımr urlar. Hü· 
rllt ilrıtıı S'-'t t. 

1 panııık kümet bu paınukl rı ele 
\ıa .. ın ul rj trrıi . . " nıa~o !c Ytte . ~lır. 13 .. W"r fiat lızerioden ve p · 

r,l\ttıc .~1 tccelc uguu me· ş•n par tlıa sıtı ı al ıc:ık 
haı· ıle ell · olcuı karar ve h;ılkım1zl ı milli .vtü. 

1tıd t'tınd k 
hhut <- lOQo k' '" oza dJfannın ihtiyaçları için 
~il balyıt ı ılodaıı V•· ' tek elden istihlak "!decek 
1 Odaıı f ıatinde 500 ı l.ıtıc1 11 &zla tir. F abrikalar<la bulunan 
tın "'tarıd Paınuk lıu pamukların eskısi gıbi kul 

Oıı~tütırı\ a~.lar buııla- 1 ıımılmasııuı mlısaade edil· 

~i mekt~dir. 
u;ük_ rvııııet --------

Alık" chsindt Ye i geleı eşyalar 
hı1 r,, 2 A İstanbul lr:giltere· 
lı:t loı>la,1 ,,. ·A. Bu den dun de miihim mik-.. ıı B. 
llırıdd tclıa ru:ı uyü\c Mii· tarda ithaliit eşyası gelmı;;; 
l:tıı; t-lctj ın .~aıue,uıdeki tir. Su ur du ~S ton m • 

Ve L Uzak r k b k ı 
il 

8111
d u ar~d e el· ara, aıı yağı. kıreç .-ay 

kut en İtıba a 932 se- mağı, elektrik k;ıblosu. 
torıtcaind,. 11 ren Tıp fa. kundura taban la~tikieri, 
tir/'111 nıe ,çıkacak dok pil, b aktör, sinema maki· 

•tı t Cuur· h . 1 . • b ki kit 'ahhüd . 1 izrnetlt- nf' erı, ba" ır çu uıdar, 
t!:'ain rıuııu 11 iku ~akkında ~öztaş1, teneke, tulumba 
1111dık hpatak"cı nıuz"kc sutkostık, kı.ilç~ kurşun, çe 

~Yl kabul lik tel, kauçuk ıplıgi, jüt 
lrı Rıli rniştır, ve mensucat, kl:\lay, tuvalet 

oğ~ .. E.~Çisinın s1tbunu, ınatb11u mürt>kke· 
Arık ,.. old ·· bı, hıualest, köPIP., kayış, 

&ılt llra 3 U Radyo, telsız cıh u.ı, tıb 
ı.:-. ercrıırı A. A "çıa n· Aııkt · (11• Vf" kir yevi maddelt'r ma· 
tıc,~ •rı 'J.J • "'" Buyuk kiıw yağa, pamuk, vüniu 
"tllı· ~~lu lrı, .Y•şıııdaki b" nıensür.ııt ve kırtasıye eş-
J ııtır: A Rtltrred 1 yası gt'lmıştir 

0 t '\' ""tı'*doı c vefat 
"'"'••iı1 hı.ı rıı1.1ıt .. f~~ . Aja, 1~1 V ıcar istau, ı a 
"'1ttı, t y,,~ E.ı •· • 111~ı1t~ ya ve i viçrecen 

'~'Yel çı ın.. . 
trıııı a - alaca.., ı olanlar 

liz ordusu sarp mwtdka mabusun sualına cevap ve• matbuatın bir kısmı, y tpı· 
rerd dı•miştirk\ : larrlan geı;erek Asmarayı lan t ekz1plere ragmen, 

zıtpteyl _oıişlerdir. Zaptedi 
Türlcıyt·ye bır teca-.uz Yugoslavya lıakkmda baş 

len yerlerin ~ azılermda 
v ıkuu takdirinde Sovyet tan btışa uydurma baber-

tobaklar 1çinde yemek bu· Rusy.mın taınarnile bitaraf ler neşrint: d~vam etmek· 
lunmuştu r. 

kalacaguıa dair \ıloskova tedirıer. Be haberler arrı· 
v<" Ankuradrı birer tt-bliğ Asmarada sııda {!Üya Yu~oslavyada 
neşredıldiğ: ma undur. nüınayişler devam t•lnwk· 
Av nı kamarası azası ha· 40 bin ita lyan tr: ve ınHli ekall:ydlcre 
tırlark;, Türkiye ile lngilte· asketi ne oldu? mensup cemaatlarm ma\ 
re arsmdaki karşılıklı ynr· l..oııdra 2 A.A. _ ln· ve canı tehlikede bulun· 
dım paktı Türkiyeyi Sov 
yPt Rusya ile h r hangi 
bir s lahh iht taf' sevket-
111ı:} ek l'ır m Jd "'ı i muh· 
tevıuır. So ı beyann ,me İIP 
bu ihti n\ll daha ço • azal 
mıştır. 

kinci lnÖ~t Ü 
zaferini1ı 
Yı•dönümÜ coş· 

ku~ı tezı:lhüratl 
kutlandı 

Aııkara 2 A.A· lkin· 
ci ınönü zaf a,·inin 21 nci 
~ıldönümü Yurdun en .ıiic , 
ra köşelerinde co~kun lt .. 

zahiiratla kullanmıştı r. Bu 
mün.ısebetle Halkt::vlerin· 
de ve Cümhuriyet mr.ydan 
larında t~plarrnn halk küt· 
le\eri büyük giinürı y ı\dö· 
nümünü t Jı:id etmiş ve 
konferanslar verilmışlir. 

Yeni ycde t-t subay 
ıa!i'unız 

lstanbul 3 A. A. 
Y c-dek Subay okulunu u 

14 :J ıct.i devre mezuniurı 
nın diplomalara dun mera 
si.nle verihr.iştir. Bu mü· 
nase':> .. t\e b\r tören yapıl· 
mış bu törende vah, ko -
mutan ve k; labalık bır 
kutle bulunmuştur. Mt-ra• 
simı müıeakip subaylttr a· 
bıd~ ömindt' and içoı ~ ve 
ordu~viı.d.. hazırlaıum bu· 
fede davetlil~r ız z ulun· 
muşlardır. 

giliz askeri nıehafiline 
göre, ltalyt:nlar tııra!ı:ıda n 
Açık ş ·bir o 1 a r a k 
; 'fın ~. ilmi~ o ı an Asnıara 

da 40 l.ıo halyaıı uşkui 
bu\unwa~ta idi. Bu as· 

kerıerin f°'ic mi oldukl!l· 
rı, ) ı ut Adis Ababa ve 
y .ı Musuvvaya doğru mu 
çekiJcfücleri henüz belli de 
gildir. lta\yanların son o· 
lar ttk Adisababada bir mu 
kav~mec gösh•nneteri 
ıuuhtt·meldir. 

Adis Abada <liişse bi
le.- ıtalyanla ın bu civarda 
çete harekitile müsı.J,.me 
lne dev"lm etmelı-ri miı ı 

l<ündil . Fıık.ıt hurlt\ karar 
vermiş olmalı ı ı ıizundır. 

ltalyaıı 8askunıandarn 

asmaranıo düşmesinden 
iki gün evvel şe ıırden 
kaçmıştır. Musavvruım da 
düşmesi an hu itil hekleı•

uıektedir. 

lo· gol Habeşist nda 
Kbhi:e 2 A.A. Hıjr 

Fr nsız l.:uvvetl~ri kuman· 
danı G neral Dö~ol K,.· 
rendedir. General, gaz'!· 
te muhabirlerine verdiği 
b~yaııattn Habeşisbuı 
lıarekatana hür Frausız 
kuvve:lerinin de iştirak 
f' trn ,.s'ni biiyük meomuııi 

yt~tlc- kuyde)lenıış v~ bun· 
dun lıutüıı Frıtıı<:ız milleti. 
nın sl'\Vİıı cf"ğıni ılavt- ~t· 

l rnıştir fVlusolinİn\n Zlyafeti 

1 

t{oma 3 A A: · Muso 
1ini, Japon Hıtriciye Nazı 

l rımn şerefın t• bir ziyafet 
vermiş ve bu ziya!etten 

maktadır. Bu cüm)eden o 
lıuttk Alman ~kallivetinin 
oturduğu ık1 köyün yakıı

Jığı vt· lO Aımanı•ı öldü 
rüldiiğü, tetkıkat yapıldı • 
ğı da iddia edilmektedir. 
Hat >uki Yugoslavyada 
tun bir süküııel mevcut· 
tur V "' çıkarıl m bütün bu 
haberler 0'1~t n başa ya • 
lan ve uydurmadır. 

Edenin Afi .. 
na ziyareti 
-Bu hll~usta hiç 

tafsilat verilmiyor 
Londra 2 A. A. -

Ede:ııle General Dillin A· 
tim:syı tekrar ziyaretleri 
hakkında lııgiliz mehafili 
evvelce olduğu gibi hıç 

bir şey söylerniyerek ke • 
tuın dan mmaktadır. Fa· 
kat şura11ına işaret ~dili-

yor ki, E<lenin orta\ arkta• 
ki her ziyaretini çok mü• 
him hadiseler takip eyle -

miştir. Edenin Atinadtt 
il:ı:mPtİ esn. sında Yu~os
lav mumer.silleri 11~ tem.ıs 
edıp e t rııiyecegı de belli 
de ildir. 

SO NOA.KIKA -
Almaıt. me-

haj iline göre 
Yugoslavyada va

zivet g ergin 
... 

Berlin 3 A. A. -
Stefani Ajansı bildiriyor: 

Berlin siyasi ınebafili 
Yugoslavyadaki vaziyeti ar 
tan bir endişe ve alaka 
ile takip ~tmektedir. Al· 
mantara karşı hakaretler j'•ll1tr 

• An r"' :ı A.A. Ti· 

c ret VeHiteta bır tamım 

nt-~rederek Macari11tan, 
ltalya Yt lsviçreden • l ca 
gı olan vatan ::la ların 10 
Nısan tarihine kadı\r bir 
Leyannrıme ıle :nı-rkı-z bw 
k w ı mürac utt ıırıııt hıl
Jirmişhr, 

soıırn ken<lisile uzun bir 
rnülfıkat pıpmıştır. gö 
ruşnı~ çok samimi olmu~ .. 
tur. ( Sayfeyi çeviriniz) 



GarOşler ~ 

Az om'ı çok 
zarar get · ir 

lıdidar mevkıirıi filine 
aldığı ~ünden beri bir tür 
lii kabına s1ğm1yarı Uay 
Mu~olini lm 1ıaı atorluk ta 
cını Italyan Kralının başı 

na geçirdikten sonra ışı 

azı'm1tga başladı. 

Bir S(l!n evvel verdiıri 
dostluk t--minatı 24 saat 
geçmeden unutan Muso· 
lini Arnnvutiuğa saldırdı 
Buı•dan sonra BaU anları 

Almanyadan t!VVt·I nüfuzu 
Je hiıfsmü alların almağı ak 
ima koyan Duç<· bütün diiıı 
yanııı bıldiği me-şhur Jest 
le gec •yan ın lan sonra 
Yananlıiara teslım olma1a 
rmı bildirdi. Fakat Roma 
da yurüri.ilıran he.saplar ati· 
nada iflas etli. Mu .oltnt· 
nın dönmt'siıw artık ım· 

kan kalın m1~tı. Arnavut
lu~uıı bir kaç bin rakımlı 
karlı dağlarınc1 yolladığı 
şair ınüzisyt'n, tacirier<len 
mürekkep askerine m~ta
net aşılamak için fıçı fıçı 

konyttgı dağıttı ve bizzat 
cepheye gelen·k talı} ni de 
nedi dP.. Bir nvııç kahrn· 
mau Yun. n orJusuıum 
çdik surıgiı µurıltıl rt kar· 
şıo::mda darmada~ınık olan 
ıtalyan tıimenleri sığına· 
c.ak delik ararken bir de· 
ta e ki B~kunınıwdımı de 
ğiştiı mek kiyaset in• göste 
ren Muaoıinı süklum pük 
lüm Rom;ının yoluı•u tut 
hı. 

Zamırn yürüyor f,.~ t 

ltalya al~yhine Kert·n. Ha 

rar vııa;Asmaranın sukutun 
<lan sonra Halyan ordula· 
rırıın son döküntul"ri de 
Habeşist n içlerindf" ıngi
lizlere parti pRrtİ teslim 
oluyorl9r. 

Hnkesin bi!digi bir 
ataltır sözü vardır. Az ta· 
m çok zarc...r getir r der· 
ler.Hudutsuz thti•as ve tama 
karhğaııJıse zoraki C'İhangir 
roliine çıkartılan lhtlyamn 
hışına daha neler getir ... 
ceğini v neln k<tybeltı· 

receğini hadisat giistere· 
recektir. 

J.talya çizmeden yukarı 
çıkmanın cezısınnı Çf"ke· 
cektir. 

YENJGm;. 

Yardı ı .. çe
venler ce"•i

yefin 

A lmanqrı ın 
\ Yugo Iavy y v r 

Y ?.pıl .\ t<f'berrüle · 
Yardım ~eVt"~nler c~mİ· 

yetine himmetli halkımızın 
vardım taberrüleri d""vam 
t>tmektedir. Bu arada p2 

radan başka ayniyat teber· 
rüleri de yapılmaktadır.İlk· 
olarak tüccardan ,Sıddik 
Müfii 16kilo ::eytin ya:::ı 
teberrü eylemi~tir. Ge;eıı 
bir haftaiçinde para yardı
mında bulunanlar şunlardır 

Kurnş 

Bayan Bahriye Uçıu 500 
Bay Zi.ib yir Göçm~n 500 
Ba) arı Ubeyde Bil kin 250 
,, Melahat Türkıneı~ 250 
,, Fatma Gıray ıoo 

" Berika lşcan 100 

Çok çocuklu. 
Ailelere 
Anka " Çok çocuk· 

lu • ilelerc verilecek i <ra· 

1 miyeye istihkakları tı"sbit 
edilen 42382 anneye 1,271, 
460 lira verilmesi lazım gel· 
mt"ktedir. İçiud~ bulundu· 
ğu:nuz v ızıyet dolıtyisile 
bu sene de ınüracaıtt s1ra · 
Sile: rHIC&k 25 O;n liralık 
ikrarmyenin tevzi edilecı~· 
ği anla~ılıyor 

1-1 S'll' i ida ı, tin 

isiah' ıçi" 
Ankara Hususi ida 

relerin mali vaziyederini 
is!ah ve, halen maruz t u· 
lunduklan mali zorlu•dö.-l 

kolayla hrmak :maks:ıd1lt" 
bir kanun pnojr-sı hazırlan 
mışnr. 

.... ~ 
Yen~ Ingiliz bom· 

ha hırı 

di{!i no a s...-
~erl n 3 .A - Kt-s· 

mi Alm(ln mt-lıafili Alman 
yi!nm B lgrad Elçisinin ha 
len Berlindt- alduğ'unu b('· 
van f!tmekte v • ne zamall 

. dör.t-ct'ğini söylemeın .. kt .. 
dir Yu~ocılavyaya cevabı 
isten~ n bir not.-. v riJdif?i 
hakkmdaki şayia!'" dg ya 
lanlanmaktadır Yugoslav· 
yanın 3erlin Elçisi Belgrat 

tan buraya dönmt> niştir. 
B,.lgrat 3 A.A. Y"' 

ni Yu2'oslav kabinesi dün 
uzun ·bir toplnr h yapmış· 
tır 

Bir tebliğ neşredilı e 
~i bP.kkniyc r. Fakat bl' 
tPb!iğ' y ni hükum,..tin ha 
rıd ve dahili siyasetin~ :n 
b1thcıetmivecektir. 

Stoy~di ıoviç lngı 
iiz topr ğında 
Londıa 3 AA. A· 

vam Kaınıırasında sorul n 
bir suale cevap ver~n in 
giliz Hariciye Mü!'teşarı 
Batler demiştir ki: 
•'15mı-ı1tft:Y ugoslavya hükii 
rneti bize müracJatla Stoya· 
<lirıo viçi ııt~fyetmek niyeti ıı 
de ol duğonıı ve kentlisi· 
nin ıngilız lopnıkları ıdCt 

otıırnmsma müssa~e edıl· 
mesını bizden htt>mİ.ş 
hız de bu talebe muvafa 
klit ı-ylemiş ık Stoyad ıo 

viç halt'r! lngilizlerm ,.lin 
dedir Vf'! fngiliz t pr 
rrnda mevkµ 

bi.- 3ovye 
sırıin u .. ı. ;ah 
Moskova 2 A./l .- Ko· 

miini~t partisinin org uıi 
olsı PravJa gazetesi yrız· 
dığı bir b3Ş m ·aled • ':fi· 
yorki : 

SovyetlM birliğinin ye· 
rıi yu~oslavya hükumetine 

Londra 2 A A. bır telgraf çekerek tebrik 
Jn}•İliz tayya eJ .. ri şimdiye '\ettiği haberi doğru değil 
kadar hiç kt llarHlmamış dir Fı kat Yugoslavyanuı 
büyük bonıbt1ları Bremeıı buyük bir mazis; vardır. 
şehrı üt.erine atmışlardır. Tebrik t,.lgrafı gönderil· 
Bu bonıbdardan husule meıniş ise bu uuntulmuş· 
yelen ul~vlerın çıkardığı tur· 

ışı ıur sayesınde utün he Amerika hur
ddln mukc. mm ~ı ' görül b 
mtiştür. !:Su yeni bomb)ıl . e gir mis sa-
rın tesirini Alman tebliği / 
de itinf etmektedir. sa g l l r 

Diğer taraftan mü!la Bu.üda sonra ya-
kiı Frao:>ız Ajansının sö • laDlZ toplar ko u· 
züııe inaııılabilir bir kay - şacak 
naktan alar k verdığı ha· 

Vaşi gton 2 A.A.-
ber lt're göre, lngıliz tay· Amnikct limanların da bu· 

devam ediyor. yaret~r\.niıı son defa Ber· lunan Aimıın, İtalyan Vt' 

Ed,.niıı Belgradı ziya • line yaptıkları hücum ol· Danimarka geıniterininin 
ret ettigine dair olan ha· düriicu bir t~sir Vt". çok müs~derı;:si üzerine mih-

tlb~rlern karşı yapılan lngi· geniş miky.ısta ha!iar }etp· Vl!r devletleri tarafından 
liz tekzibine burada ·h~m nı_ış_tı_r_. _____ ......, __ ' yaptlrrn prol~stolara cevap 

ınıyet verilmemektedir. \lc-~riıiyat ı'vlüuurü vNt'rı Amerikan 11111tbuatı 
Bu Mehafıle gere Eden Selim ÇE.LENK şu satırları yazmaktadır. 

Yugoslavya hülciimetile C.H.P'.mıııtbn s• NTAl<YA 
1 

Amt::riku ile mihver 
tem" ederek müzakere· ·- • .. devletlerı arasındaki müna· 
lerde bulunmuştur. bir şekil almakta olduğu· s~betler, ,. cok ıki uyu 

Sofyetdan gelen malu· nu Lıldırmt>k•edir. Yugos kadar kesilecekt'r. Amen 
mata göre de Bulgar ~iya ıavyaıım lngiltnP. ve Yu ka utık harbe girmiş va 
ıi nıehafili Yugoslavyada nanistau s. ındn yer a1 z\vıallt' ılıt bunaııd :;o ır 
v~ai> et \n iİttikçe eııdişcli dığı kan.al! umudidir, yalıııı toplar k oııui'acak lır' 

A 
Y 1 oıi 
dı b şl dı 
N ... vyork 6 A A 

Çok mLİ~ n m1k ard ı 75 ık 
toplarla diğt> b· rp rn l· 
zemt>si Yun:rnistana ,ö., 
d'"rilmek Üzf>r uradan 
vapurlara vüld(•nmiş '" 
Hır Ha~yaı otpı· 

dosu dah· b· t 
Londr.a 2 A. A 

Bugün n,.r;.redilen rr_osmi 
teblığde, Mu avva.: timal ı ı 

dan a}rılan bir it ly ' 
torpidosunun lngiliz tayya 
releri tarafından tılan 
homhalcrla batırıldığını bıt 
~irmekted;r. Di~t·r tar ,f 
tan yine ıvtu~nvva lımaıırn 
daı1. kaçmak İshyt'n bi 1• 

Alman ticaret vap• ru d 
lngilız Jonanması t rafııı 
dan f8kalaomı tır 

talyaya ıp ol· 
. aya ş\,;y 

Atina 2 A. A. - Yu· 
nan gıızekleri Akdenizde 
ltalyan donanma!:ına i11d

0

i· 
rılen ııığır darbeden hah• 
se:!erk~n ~unl rı 'yazmak· 
tadır : 

... Yut ani,.tan ıaücad· p 

leye şiddetle- dt·vdnı edi • 
yo . Hiç şüphe vo~ u 
~eceflı uı.ağlubiy tle var 
dır. Fakat bunlar ltalyan
lara na jp o, µıy.m Ş"yl 

dir. ltalvao donanması lı r 
zam ıı nuh rebeden kaç· 
nıış Vt'I ancak zorı~ muh .ı 
reb~ye icba • "dılmiştir 
Arhi< Akde•,izde ltaly n 
filosunu hesab katma 
!uzum yoktur. Yunan filo· 
sunun da, denizlerin ha~.i· 

nıi olan lngiliı donanma· 
sile bırlıkte harekPt etil · 
:ııi memnuniyet vt>rici Hr 

hadisedir. 

kı itaıy· n böıu 
ğü mha edildı 
Atina 2 A, A. Ati· 

ııa Ra iyosunun verdiği 

hab re gör~, dun Arna • 
vutluk cephesin<.e Yuuan
hlar iki ltalrarı böliiğü ıın· 
ha eylemişl"!rdi . 

Atina 2 A. A Diin 
merkez c~phesiı:de imha 
edilen iki ltalya ı hölüği.ııı 

d""n 200 kişi teslim olmuş, 
miıtebakisi kamileo ölrnüş 
tür. Bölııklerin irn ıu~ın· 
dun sonra ele geçirilen 
çok mühim 'bir tf'pede 
tam 1Jİr batary top ıle 
bol mihtıuda harp mftl1t"· 

mesi ve havan topları iğ· 
tiııam olunmuştur. 

Kzııkhan 
kaplıcaları 

H .. r dt"rde deva olan 
Kırıkhan kaplıcaları açıl
mıştır. Fiat çok ehvendir. 
Gidiniz isHfade t•dersi ııi7. . 

Gündüzde 
AŞK Ş'\RKISI ve .~ay 

Tekiuin 4 üııcii kısmı son 

çrk artt r ~ 
A ıı akvı:s ıcra ınel1'11r 
dıu : 

AI •. cal lı : Yu uf H k ' 
1 orçlu : Sül~ymRıı 0 

G uıimatci VP.rese!>İ ·.ı 
Bir alacnğın tf"oıioİ ıı 

fası ıçin hRciz alt n ııl10 

purı:ıya çevrilmesine k• 
VftrİL 1) VP. e ıli 'VU uf fı 
rıfetil t m mına(ISlJ0) 1 

evrak\ nakdiyesi k•Y 
11 

tak 1 p eJ" 'l An k} • 
Da ıl•naş~:ı kövündt' ı~ıı 
300 ıııırnnrdlı bir bJhç. 

1 
t ı ın ımı ıç:k tttru1 

28 4 941 p zartes )J 
nü saat 9 da ı 11 re k• 
daire ie icra edı\eCe~, 
arttırma mu kadeh r kıY~" 
trn lOOd~ 75 ini bu!chıg1 
rette alıcı namrn ih~ J 
yapılacağı aksi takdıf 

1 
10 gün geri bırakıla'~ 
8-5-941 perşembe go 
nyoi ad.lta icra eJ trc~d 

·ıe tir Satış peşın p..;ra ı 

arttırınaya gi rınt'k isteYe 
ler ğayri menkule uıuk~ 
der kiyrnatiıı 100 de'· r ~ 
buçuk nisbetindt- pt>)' 

3 

çası vermeleri laıırfl b 
l "'klan topu slcillilr s3~ 
olmayan ipotekli alaC11 

1 

larla diğer alakadari"'( 
ve irtifak hakkı sabıP e 
rıin ıu h ki r t ve 1ııı5 
sıle laiı ve m sr :ıf i.,1~ . "( 
drnlanm ilan 1 taribtfl J 
\ttibaren 20 gün zarfı~ 
dairemi%e bıldi ılcnesı t{ 

dirilmediği balde şatıŞ b 
~delinin paylaşmasında11 ~~ 

ı iç kalırlar gayri ıne" t 
lun riisümü dellaliye ·tt• 
tapu masraf• alıcıya ~~,ı 
daha faıla mRlnmat tı b• 
isteyenler 5- -4·941 torı çı 
deıı i!ibaren dairede, 'ııı 
bulundurulacak ~artfl8 .~ 
m1ze Vf\ 941-420 n'111,1 
lı dosyamlZd miJr8~f11ı 
icah eden maiunıatı 8 

olacakları ilan olunıır·~ 

Memur alı ac~ 
ıc.ı' T.C. Zirut Bankası• 8~ 

1usabaka ile uarı1' JJ 

z.ıı lüzumu kadar ık'"0, 
ınulNnedi alıoacağıfl 11 
21.4 941 pazertesi ~., 
~abah• Şubemiz l>iıı35 1ı 
b · b k · ·ı ıı 1 ' 1 
ır nıusa ıı a ııııtı 1 1,. 

pıhıc"ktı . Ar.ıu ,.de ~1 
izahat ıtimuk ve şer&' .:/ 

iftl .. 
renmek uzer he i 1 

bemiz.. mlİrac tları 

olunr. ' 
Y yec2K ı ,ac~ 

Kmkhan Eğitrı1r11 

su müdürlüğünde! ~ 1~ 
1 Kursun ık ı9 

ihıiy lCI olan 39 kıııet~ 
zak ( yiyecek ) açı1' ~tıf 
me ile satın alııı c(v. 

2 - F.k!t lmr- 4, 1ıJ 
cuın ~!Lİıııi 8 ıat . Jt) 

Km!.. bau b~ledıyes111 

pılacaktır. ~' 
3 B. .. eŞ ,,J 

-· utun rr 
muhammen bedel• 
ıirn 90 kuruştur. ,r 

4 - Muvakk8 t 
nal yüd ~ 7,5 tur· 11 

5- Şarınaoı~ ıc;ııt 
dUrWğtind" görtılt-

.. 
c 

l!I 
1 

v 

n 


