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GÜNLÜK SiYASi HALK GAZETES.I 
Son Telval MatbcuuuıılaBanlu j Kuruştur 

Beclos adasının mnkiini 
ıö•teren harita 

j 

·ı~~g;s;via~a~ Perapalas kur
iv e o r d u hanlarının sayısı 
Almanları d .. 
istemiyori un altıya çıktı 

'f'ıınan nelen 

/falya her ba
kımdan fena 
vaziyette 

-------~ .. ~~~----~~-
l Perapala•taki iıüilü hadisesinde 

1 n f 1
• 1 a k yaralananlardan b~i daha ıliin B .. 

yoi;lll Belediye hHtanesincle alcb-

hak k 1 n da ~ü::r~ ;: ;.:::~~!~:c1:~~eı.! 
hanları altıya varmıştır. Y eai kıu· 

Sofya Sefiri Rendel 

LONDRAYA 
BİR RAPOR 

ban, Perapalas oteliııin pasaport 
kitibi Süleyman •ilu Biheyinc!U. 

Dii;er taraftan, l&adise mahalli• 
ele yapılan keşfe ait rapor benüa 
bazırlanmadıiuıdan clün adliyeye 
verilememiştir. Raporun bugün ad
liyeye verilmesi muhtemeldir. 

GÖNDERDİ Büyük MiIİci 
Meclisi toplandı 
Meclis gelecek içti-

Heyetin gelip hesap vermesi 
için zabıtaya müracaat ediliyor 

Yazma ve dokıuna kooperatifi • 
nin iplik tevziatında bazı yolsuz • 
luklar yapıldığı ve bu yüzden ida. 
re heyeti reisinin ishfa ettiğini ve 
tahkikata başlandığını yazmıştık. 

Kooperatif bugüne kadar Halk ban 

kası müdürünün mürakabesi al · 
tında bir komite tarafından idare 
edilmekte idi. Evvelce ~ski idare 
heyetinin ilan ettiğine göre koo • 

peratif umumi heyet toplantısının 
(Devamı ol üncü sayfada) 

',...------------------------~. 
1
( GÜ 1 ç 1 NÜN 

! Tarihçi felsefesine 
göre bugünkü 

harbin sonu 
Ycaan: H. Dalktlı~ 

N DEN 
J 

belerde müdafaaya çekildikleri 
ıtırada denizaltı harbilc taarru:ı: 

açmışlar, bunun üzerine Anıeri
ka harbe girmiş ve ilk, bir zili 
cepbe&i olan Balkan ~cphesi in· 
hilal etmişti. 

Yunanlılara esir düşen 
Faşist partisi şeflerin
den biri böyle diyor 

Alınanların kovcluklan me1-
hnr Einstein (Aynştayn) ın na
zariyesine cöre z.amaa ve .... 
kan içinde hiçbir an clijierinin 
ayni olamaz. 

Halbuki buna Einstein'mkin
clen daha meşhur olan (Tarih te
kerrürden ibarettir) sö:ı:ü, taban 
tabana zıddır. 

Bugün de Almanlar için Avru. 
pa lut'asında, son bir Seliınik ta. 
arruzu imkanından başka, taar
ruz: hareketi bitmiştir. Eğer "Ö-

• O D 

riindüi:ü gibi lngiliz adalarına 
taarruz imkanı kalmamışsa, Al
manlar, kıt'a üzerinde artık mü
dafaaya geçiyorlar. 

Acaba Einstein mı haklı, tari· 
bin seyrinde böyle bir kanun ol· 
duğunu iddia eden tarihçiler 
mi? Bugün, geçen Cihan Har· 
bile buı:ünkli harbi ana hatlarile 
mukayese eder ek, tarihçilere 
hak vermek liznn geldiğini hay
retle görürüz. 

İşte tekerrllrUn ba ladığına 
büküm verdirecek benzeyişler: 

Geçen harpte Almanlar taar
na sabalan tükenip biitüD eep-

Ayni samanda clc:aizaltı barin 
ilan ettiler ve Amerika da har
be aktü olarak girınl~ bulunu· 
yor. 
Eğer illı inhilal de yine Bal

kan cephesinde olursa, o takdir
de artık Einstcin nazariyesini 
bu sefer ebedi olarak şöyle tadil 
etmek lİlzım rclcceğine şiiplıe 
kalmaz: 

Düııya dediğiruiz mııay'YcD 
mekan içinde her ııe aaman oİuı. 
ııa olsun lıer yanlış hareketin no
ticesi jijeriıı.ia ıcyıli olu. 



SAYFA.-2 IK.DAM 15 -MAKJ'-194 

f Mevl_ev:ili~--~ed_~_r? ı'~~~~li · [~~ 
1 Celaleddini Rumi Kimdir ? ıı lki-kallı.aybın - u·· • • ı b · ı 'i Ya.zan: 

L yazan: ZiY A ŞAKIR ~':' ~=~=:e,iniıı iç tıırafla· n ı ver s 1 t e ta e es ı Fırıncılar gene1 
Prol. H. Şükrü Baban 

_ 24 _ rında muharrirle okuyucu arasın- d k ld zam istediler 1 (e:::! on Avrupa muharebesi· 
da •jurn:.ıcılık: vazifes.'.ni .. ç_o~ i.~i arasın a an et açı ı ;;;;;;;J) nin başlangıcıııdanberİ 

Bu suale cevap bulmak, epeyce ı Asıl dikkate şayan olan bir cihet yapmakta oldugunu gordugurnuz 1 A>rupa kıt'asının dı~ııı· 
miişkül bir keyfiyettir. Çünkü, bu varsa o da; (Hazreti Şcm.s)in (ebe· Laedri unvanlı yazıcı dün de bir • Belediye yeniden biJr daki .o<i büyük kutup, Anıerik., 
hadiseden sonra, (Hazreti Şcıns)l di bayat)a nail olarak (mukabele) muharriri okuyuculara ihbar edi- Al k 

1 
b Ek m e k Japonya, politikalarında en az dik· 

aramak için Cenabı l\levliıııa ııın, günlerinden birinde, ansızın zu- 7or. Nanemella bu yazıyı görmüş: JDaCa neticeye göre ta e eye katsiz goderden bile kaçamıyacak 
Konyadan kalkıp evvela (l;ıam)a, 1 hur edivercceğine.. ve dergihın - Evveli Laedri imzasını kulla- t e C r Ü be Si yapaca olan bir tcnazu., müvant ıneşbuı· 
oradan da (Tebriz)e gitmesi, bu es-ı(Bilmuşan kapısı)ndan girerek nan zat tiirkçeden tiirkçeye adap- yardım esasları tesbit edilecek Fırıncılar dün belediye- / " •! lı .. , kı B:.ı y uk ıjfl' 
rarlı badisefi, büsbütün ijtllık et- (sem~')a iştirak edeceğine dair J te ve tercümclerile meşhurdur. Sa- ye müracaat ederek 1 çallal tanya, bilbaıısa Fransa askeri ı.u~· 
mekteclir. '. (muhlbban) arasında bir kanaat niyen mezkUr aazetenin Ltedrisi Universite Rektörlü''" talebele- nen izahat dairesinde hareket et- d km k _,_ aJ H.u .. u M• ~ ı.a •.. , cdılrne•i tarı· .. s~ un an 96 e e ır.,.m ı- t 

Ancak, vak'anın cereyan şekline besleamesidir. Bu kacıaat, an'ane •Yedi gün. adlı fransızca mecmu- dn nerelerde oturdukları ve içti- mesl icap etmektedir, • 4 5 k k ıkd • hludtn ıtıbacen, en kuvvetli üı11 1 

· gını, 9 , e me ' ıgını 
nazaran ıu iki noktn hatıra gelebi- ve rıvayeıten doğan bir inanış şek- anın makalelerini okuyup anlamak n_ıai, malt. vaziye .. tıeri ha .. kk .. ında. ma- Toplanan rnaliımat gizli kalacak ve desteği Birleşik Amerika d<•' 
lir: tinde, tariklerin ilgasına kadar de- şöyle dursun, fransızcanın «F·sini lü.mat edinme~ u~ere buyük hır an- ve anketin matuf olduğu gayeden bildi-rmiıler ile ekmek nar· letler;ude bulmaktadır. Esasen ...-

1 - (Cenabı ıUev!Ana)nın (Haz- vam etmiştir. dahi anlamamakla tarafımızca ma- tet tertip etmıştır. Anket 11 Mart- b~ka hiçbir maksat için ktıllanıl· hının 96 ekmek ,ıkmadığı- tedenberi Mister Roo.evelı»n de-
reli ŞemA)e olaa düşkünlüğünü bi- (Cenabı Mevlin.B), ulz sevgilisi !Uın ve meşhur olmuştur. Güler ta obaşlıyacak ve 22 Mart cumartesi DUyacaktır. na göre heıaplandığuu be- il mokrasilerc muhalcscti mdunı uur. 
lenler, onu büyük bir teessiır ve ız- (Hazreti Şcms)i Şam ve Tebriz'de misin, ağlar mısın!., günü sona erecektir. 17 Suali ihtiva . .. •. .. yan ederek zam iatemiıler- Bu üınit, İngil ız Ua~vc kHi , ,. ,t« 
tıcalıa d~ürmemek için - acaba - ara) arak bulamamaktan mütevel- Yugoılavya eden anket fişleri talebe tarafından _:afobemizden,, gos~rec.~gı . .bu- diı. Neticede belediyenin Churchıll'i n en mu hirn siyas. lı• 1 
(şahadet) keyfi~ etini kendisinden lit büyük bir teessürle Konyaya "h doldurularak fakülte idarelerine yu kdikkat ve alaka ile Turkıyede bir lrrında yeniden tecrü- muvaffakı)'et ve g~: "besi o<acal<. 

ki m • ..t. dır? d d l k ·· ı·· uh"bb ile mı ller ilk def lmasına teşebbüs olu k l ıl b sa a'""-'9-r cu .... av et e er er en, l>U nn m ı an y 1 M.ih iltihaka verilecektir. Bu maksatla Univer.i- a yapı - be yapman arar CJ§tır • son giınlerde tahakkuk etti ve il• · 
Bizi, bu ilıtiILal üzerinde durdu- ve perestişkfırları, kendilerini istik- k ugos a.vyanın . v~eh kkınd te Rektörü talebeye hıtaben •u J:ıe- nan. bu anketin iyi netic. eler :ver- m.-trr. riınuhitin öbür sabilindeıı bu ı.ı. 

arar vcrıp vermıyeccg.1 a a Y d.ı tmel dil '"'r 
racak sebepler vardtr. Çünkü, bale çıkmışlardı. Bunların arala- b" b" ka aktan h b 1 lm k 7annıınıeyi n<><retmış· tir: mesıne yar m e erını erım.• !ara yardım akını ba~ldmak ıner· . . ,.. ınır yn- aerergc e- -r- .. d 
(Hazreti · eın.s)in bırinci gaybube- ı rında (Zerkub) [l] esnafına men- t dir F k t d · ·ı.r Anket kapandıktan bir hafta son- halesine geldL Londranın elin c· 
tind , d . . . e . a a propngan a ve sın Talebemizin bugun·· kü y•••Tna b 

e de. büyük bir yeise kapılan ı sup (Salaha din) ısırunde bir zat b b" . . . ı· d • _,_.. eld ed"l k t nif ti el . e Tıp a yra m 1 ki bu Avrupa harıci Amerika J<I>' , or ının en cıvcıv ı zamanın a ve ikamet vaziyeti hakkında bir ra e ı ece as ne c erın 
(Ccni.bı Mevlana)yı, avundurmak 1 da vardı. · bun! han.,.; . . ıı~ Na - Rektö" lük" tal be ardım zuna mukabil Berlin de yine J\'I' . . arın ,,.sıne ınanma I.. • anket tertip edilmiştir. Bütün ta- gore r e ye Y e- anı' 
ı~, on- muhi.tinde . b~unanlar 1 Evvelce bu zattan pek kısa hah- nemo!Jaya sorduk. -Ostad gülerek !ebemizin suallere dikkatle cevap sasları üzerinde icap eden tedbir- rupa dışında fakat bu defa Asy 
bırtakım teselli !ed~ı.rle~ıne baş- 1 setmiş.. (Hazreti Şeıns)in Konyaya cevap verdi: öbür ucunda Japon koıunu clıı•G• 
vurmuşlar •• mesela, bı.r gfuı: !gelip de (Cenabı Mev!W) ile ilk - Bunda anlamıyacak ne var? vermesi ve fişleri doldururken ay- !erin alınmasına çalışacaktır. Fakültenin 114 Üncü tutmaktadır. 1940 Ey!Ulünde Bet· 

- Falaa 7erde olduğunu haber karıılaştıkları zaman, bu zatın höc- YugoslaVTa hem şişi, hem kebabı k Ur U J UŞ yıldÖnÜmÜ linde imza edilen bir pakt ve itti• 
aldık. Kendisine haber yolladık. resinde altı ay kadar (halvet)e ya.kınadan gününü gün etmek isti- 30 B • ı ş h• b •• • fakname ile Tokyo - Berlin - RoıııJ 
Diğer bir ıüıı: girdiklerini arzeylemiştik. Ve, .... yor.. } D Ç U Va e }f UtÇeSl d Ün k Ut} U} an d 1 mukaddeutııu birleştirmişierdit· 

1. b ühlm" • t hakkı Fakat bu mukaveleye ao""re barlı' 
- Fil.in yerde imiş.. birkaç gil- rası ge ınce, um za n- Rodosun k h k b ı d •ı d • Tıp Fakültesinin kuruluşunun " ,. 

ae kadar, avdet edecekmİ4. da rnqfassalan malUmııt vermeyi lstihbaü a vemiz var a u e 1 1 114 üncü yıldönümü dün öğlederı yeni unsurlar iltihak etrncdik·-
yadeylem.İft.ik. sonra Univer9ite konferans sakı- Japon kuvvetleri Mihvercilero 1at' 

Ve saire gibi birtakım sör.lerle İngilizler Rodo, adaıwıı yine • uua .koşDUJacaktı.r. Bu hülaılİİ' 
(Cenabı Mevliuıa)yı O)'ftlamıılar· (Daha var) bombardıman etmişler. Fakat p o r t sa itten Bütçe yekunu 12 mil- nunda merasimle kullıılanmıştır. pek açık minası Birleşik Ame~· 
dı ... Halbuki bu defa Vlll:iyet d~ha Nanemolla: Merasime Şehir 'bandosunun çaldı- 71 Japoa kılıcı tehdidi altında dr 
ciddi id.i. Ccoibı Mevliııiı'ıu.n (Baz- cıı Yakın zamana kadar (kuyumca- henüz getirilemiyor yon 643.836 lira ğı ve talebenin hep bir ağı:ııdan söy- ıuo 

. "--• !ar) ırasında bir de (atbn wrakçı) var- - İngiliz bombardımanlan de- !ediği İsti.klfil marşile başlanmış- mokratik devletlere muavene 
retı ~)e olan muhabbet ve mez- ı rı iri bWllar altın parçalarını çekiç ile -' Rod n ye bö"tu··ne- Gumr·· ük" !erden çekilen 349 çuval Şehir Meclisi dün saat 14,30 da ek .. C 1 alıkoymaktır. Fakat Vaşin""on Iı' 
b t . -•· k d b "" ük" ·w ,_, b vam .,..erse os ..... . . . tır. Bunu müteakıp R tör emı ... u ıy ... ı 0 a ar uy ı ""• u ,' döverek kağıt gibi ince alln Y•P•rlar ve k alib • D d" toplanınış ve beledıyeler ile vil• anlaşın llnas · ti"k _., ce g a' e ı. kahvenin de t&VZiatı yapılmıştır. "' Bils 1 ah •- · -lı " d la il 1 anın m ıru ve ıs •-derece 7iiksek bir a•k.ın tesirinde /kaplamalarda lrullaruclardL Bwıla.nıl ··· ı· af ·d b··t 1 e r a ...... gı o Y1S ege e- ' • M. K. Bunlardan 200 çuvalı muhtelli mü- ye ın masr ve varı at u çe e - edi '" d tk T F • tini çok i7i anladı ve nümayiş ~ 
olan kimse,. he• JOm olursa olsun. · (zcrk1lb) da denillrdi. 1 . ul k d l' ti k b 1 t . 1. m gın en açış nu unu ıp a . ·••• 

esseselere ve 60 çuvalı da kuru rını . . ıu ta ı a a a u e mış ır. ku·· ıtesı· Dekanı Kemal Atay söyle- ihafelerle yıldırılamıyacağını ı,.... 
&evgilisiain o kanlı .ikıbetini haber -:-::,,;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:;;;:;;;:;;;:;;;:;;;:;;;:;;;;;;;;:;;;;;;;;:;;;:;;;;;;;;;;;:;;;;;;;;;;;;;;~:- Vil " d t b " 1 ı ed _ ,_,.ıa• kahvecilere verilmiştir. Dün, kah- ayet varı a ı una gore ~mı - . t • Fak .. lte Dk K al A· erek Büyük Britanyaya ~ 
a!dıtı zaıaaa, tecennün etmek ve f M A H K E M E L E R D E l ve teni edildiğini i şi ten bir kısım ron 611 bin 908 lira, belediye va- ~ ır. u e anı . ~m den daha gürüıtüıü ve tanta"~ 
yahut teeüü.de ani bir ölüme kur- . ridatı da 6 milyon 928,965 lira ol • ı taydobu bnutk .. undka tdıp tarihındınğ . b.a- ... '-' ide un' dallarına devam elllo \ ı 'rnlk satış yerlerinde toplanmıştır. ,_.., 
ban gitmek gıbi biıyük bir felake- " Diğer taraftan haber aldı ıtımıza mak üzere vilayet ve belediyenin ~ın an ugune a ar ~ı;f.'.:-h 1 ı. ıs; Tokyo ricali de Uzak Şarkta dııb' 
te .. m .. •r .. uz kalabılirdi... İşte bunlar o0••rt muhtekı"r daha para Ve du··k. 1941 mali yılı bütçesi 12 milyon teühaleleri ~latnıkışurulve il TurıFye ziyade aklı gözüne bag"lı oianlııtl 
el ül k 1 _ göre Port-Saidde bulunan 30 bin 

643 
b " 

836 
lir .. . d k bul nıversıtesının uş e ıp a- gıı1 d _ b"' 

u•un oce o ursa, (Cenahı Mev- J ın a uzerın en a k kilci k - • • euval kahvenin memleketimize sev 
1 

t külteisnin tekamül yo!.ında erişti- meş e ece şe e as erı ııl: 
linıi)nıa muhitinde buluıuınlarm, k"n seddı· ce hk A d.ld" ki hala kabil olamamaktadır. Bu o unınuş ur. ğ f . I . teb .. t . k F zı.rlı.kl:ı.rda bulundu ve Felcın• 
(şahadet hidisesi)ni kcndisinden

1
' a ZaSJDa ma Um e l J i eyız erı aruz e urere a- Hindistanı müstemlekesi ile iktlsY 

kahvelerden 20 bin çuvalı Brezil· Masraf bütçesi de ayni miktar ü- kültenin 114 üncü yıldönümü me-
saklamış olnıalarL. ve: ~' .. __ ,_ ı · · ti Am rU.-' 

.va kahve şirketine ve 10 bin çu - zerinden kabul edilmiştir. Bundan rasimini hazırlıyan Tıp talebeleri- "-' mu~ere ere gırış • e 
- Mııtla.ka yine bir tarafa ait. p • ki b• b kk il f 1 f• t • t• lı d kah b" liğ" ·ı. ı ki nın aksülim.eli •iddetli oldu ve /.' • eynır Sa ıyan lr a a a az a la IS l• va a ve ve çay ır ıne aı sonra muhte il soka ara yeniderı 1 ne teşekkür etmiştir. Bundan son- • td' 

aiıür. b tir. 1100 elektrik lambası konulması L ra, Profesör Tevfik Remzi Kazan- merika donanması toplu bir ha/.' 
Diye, • candan 8şıkı teselliye yen ir ticarethane sahibi adliyeye verildi çin 165.000 lira tahsisat ayrılmış _ cıgil bir nutuk söylemiş ve bunu manevralara başladı. Aralık!• ., 

çalışarak, (Hazreti Şeıns)i aramak istiklil caddesinde tütüncü ve vernm• Asliye İkinci Ceza mahke- tır. Mjiteakiben de Tomtom ma - biri askerl ve diğeri sivil talebe- merika ÇUıin milli hükumetı~~-
lçin Şanı seyahatine teşvikte hu- =~ Küçük Haberler hallesinde Nuruziya sokag-ı civa - den olmak u··-re iki. genem· hita- Çang-Kay-Çek'e, elini uzatması 1 

1 al gazete satıcısı Hayik, Beyker ma- mesinde yapılan muhakemesi so- ·~ t · ·ı dah ık b" ..,. 
unrn an, ihtimal hıricmde değil- rındaki çıkmaz sokag'ın kapatılma· b ı · taki +m;cı· M".teakib rua ve saıre ı e • aç ıt r 

ılir. ğazası idare müdürü Khı.ma, tane- nunda 25 lira para cezasL ödemesi- e erı P e-..., ır. u en kil ldı. V . t il k İl" 
•i 25 kuruşa satılması !Azım gelen ne ve dükkanının yedi gün müd- sı ve Beyoğlu kaymakamlığı ya • Şehir baııdıosu tarafından muhtelif 8 aşıng onun ger eme 

İklnci nokta". * Şehir Meclisi 1941 mali yılın. nındaki sokağın genişletilmesi hak parçalar çalınarak: merasime niha- temedi."ği anlaşılıyirdu.. JaponY.~ 
elektrik cep feneri pilini 40 kuruşa detle kapatılına.ı;ına karar veril- da ar"'; e gıs· ı· nın· Ağusto T" b t il Am k • ~• Başta (Eflaıil) olmak üzere me- - " r s ve ~ş- kındaki tekliJ'ler kabul olunmuş • t eri.ln:ı" t • son ı.r gayre e erı aya ,.,,.. 

nakipııamclerin ekserisi, (Hazreti sattığl için yakalanarak adliyeye miştir. rinievvel aylarında olmak üzere 2 tur. ye v ~ ır. ral Namura'yı sefir olarak ı:öndeı-
Şem.s)l şehit edenlerin başında A- taksitte alınmasını kararl~tırmış - B, k k t d.i. Bu teşebbü~ de, biraz uy~tıl' 
laedciin Çelebi'nin -tıulunduğwıu Fazla fiyatla otomobil Biıküit çalan aabıkalı ır. Adliyeye verilen ihtikar f f ç'ocu yeme en- rucu ve müsekkin bir vazife ifa el· 
kaydettıkleri halde, (İptidaname) pompası aatmıı * Mevcud lağım kulaklarının maznunları mekle beraber •Ödünç ve !Ora• ııı· 

Sabıkalılardan Ali Tahtakalede "- 1 k k al " · ' d h ı d k clı He (Sipehsalar)da bu cihetia tama- Taksimde Cumhuriyet caddesin- yap<.<ıı ara an ızasyona raptı ı- ceresın e aş an 1 nununun abulline milni olaın• 
B, ''--panı ~kağında •ekercı· Sok h h . le · d alın k Fiat Mürakabe Bürosu dün bazı ç· dı adı. miylo me.skw geçilmesi de tabii de Otokar yedek otomobil aksamı "'-""' ~ • - '' ane sa ıp rın en aca ve ıne 7ar rn esasını sarssın 

cörülobılir. ~ıinkü hiıdi,e, bir ci- ticarethanesi sahıl>i YaseI Safranın ratın düllinından bir kutu J:ıiskü- rabıt masraflarının tesbit olunarak ihtikar vak'aları tesbit etmiş ve ----<>--- Japon politikası kırk elli senedeO' 
. dis kendı"lerı"ne bı.t" ay evvel bı"ldı" ril öuçluları adli.yeye teslim etm;..+ir. B. w d t berı· çın· Ye Rus har 1 . "stJ",O• nayettir. Ken · ine cinayet atfolu· yüksek fiyatla otomobil pompası vit çaluak kaçarken yakala.ruruş, - ~- ır çocugu a O O• P erı ı 

mesı.. belediyece şubelere teblig' o Bunlardan Halaskargazi cadde - edilecek olurs k f -• k clö~' nan zat ise, ailenin başlıca fertle- sattığı haber alınmış, 18 liralık Sultanahmet Üçüncü Sulh Ceza · b"I 1 d a ço aua an ~ 
rindendir... llakikali kabul etn.ek pompayı 30 liraya "tarken yaka- unmuştur. sinde &ütçü Nikola komisyonun ta· mo l yara a 1 meksizin memleketi tevsi etııı• 
çok kolay olmakla beraber, onu ilı· lanmış, bir zab.t tutularak adliye- mahkemesinde dokuz ay hapse * Erenköy ve Beylerbeyinde ye yin ettiği fiatdan fazlaya tereyağı Beyoğlunda Yenişehirde Tatlı- hususıında büyük maharetler göS' 
raf etmek, epeyce mi4kül bır va- ye verilmiştır. mahkilnı. ve tevkif edilmiştir. niden birer belediye tahsil ve ta • satmaktan, Beyuğlunda Morinos ve badem ookağında 5 numaralı evde tudi. Filhakika 1914 harbi ve on' 
ziyettir. Davacısmı döven Zeki Bir pil muhtekiri hakkuk şubesinin tesis olunması Ledi kundura mağazalan da fatu· oturan İsmailin 4 yaşındaki çocu- mütekad!im İngiliz ittifakı ilb: 

Bu nazilı: meııele üzerinde daha kararlaştırılmıştır. ra vermemekten maznundurlar. ğu İhsan mercimek tenceresine dü- Şark .unparatorluğunun it 
fada mütalea beyan etmek, hadili- Bir alacak davasından sonra mah mahkum oldu Bu şubeler Hazirandan itibaren şerek muhtelif yerlerinden haşlan- sında esaslı unsurlar oldu. Rus el~ 
miz olmadııi"ı gibi, salıihiyetiınizin kemeye çıkan taraflardan Ahme> Karaköyde kuyumcu Hazarik faaliyete başlıyacaktır. Peynı"r saklıyan mış, Şişli Çocuk hastanesine kal- nanmasını Coşima'da mahvedet 
d Zeki Aliyi, üzerine hücum ederek p rts ut ah d··'-' kd pııl' e haricindedir. Buna binaen phsı ~ tl dırılmıştır. o m mu e ..,..... a e 
düşüncemue burada nihayet vere- dövmüş, Sultanahınet Üçüncü Sulh Karakaşla ortağı Ali Can beherine * sküdar meydanının tanzim b k k 1 Bir kadm kuyuya düttü vailak olan Japonya Rus se1ıol 

Ceza mahkemesinde 25 lira para 17,5 kuruş azami fiyat konan yu- planı dün Şehir Meclisine verile · a a te kif ttikt U , Bati" 
rek bir hakikatten bahsedeceğiz. cezasına mahkiım edi'm••ür. 1 varlak büyük pillerin tanesine 35 rek Nafia Encümenine havale o - Usk.ııdarda Pazarb~ı mahallesin- te v A e en &onra li rn~ il' 

IUa!Um olaA ve reddine im.kin ~ tunmuştur. Bu plana göre meydan de oturan 55 y~ında Sultan evvel- . vrupanın me~gu ye en ,_ 
bulunmıyan bir hakikat varsa 0 Bir kömür muhtekiri kuruş istedikleri ve nihayet 25 ku- Sirkecide Muradiye caddesinde ki gece ko,.,,•udan do··nerken bir ar- tifade ederek bırtakıın Al~ 

ve civarındaki 4 camiin etrafları a· 8 numaralı dükkiında bakkal Ah- -.. ·· temi kel · · "lb k tt• fı01 
da, (Cenabı Mevlana), bütün haya- Pangaltıda kömürcü Mehmet, ruşa satmıya razı oldukları için çılacak ve Şemsipaşada bir araba sadaki susuz kuyuya düşmüş, is- mus e erını 1 a. e ı. ·ııeı 
h müddetince, (Hnreti Şems) ile 6,5 kuruş azami fiyat konan Bul- haklarında tutulan zabıtla adliyeye vapur iskelesi ile nhtım yapılacak- rahamın beyaz peyniri olduğu hal- timdadı üzerine etraftan yetişen-! Avrupanın Almanya ıle ve ili ıtJl 
tekrar mülakattan ümidini ke;me- garya kömürünün kilosunu yedi verilmişler, Asliye İkinci Ceza mah t de isteyen müşterilere vermediği ler tarafından kur~tır. ile uğraşmasını hrsat ~ilerek 
miş .. dainuı onu~ bir taraftan zu. kuru•tan ~attıg· ından adliyeye ve- ır*. Şe imi d b" flrm haber verilmiş dükkanda birden- iki b l da Çine hücum etti. Üç küsur st' 

-. • kemesi.nde Hazarik 25 lira para ce- hr z e ır a yerli ' yanırm &f angıcı edlr b oh b d d cııt· 
hılı- edivereceğini beklemiıtir." ri.lin.iş, Asliye İkinci Ceza mahke- nişadır imal etmek için teşebbüs· bire yapılan aramada, peyniri ol- tl: .. da.rd Vaid . ik mahalle- n u m are e evam a ti' 
llattıi, (Cena'bı Şem.s)den babs~ . d ıl d d zasına mal>kf•m edil.ın.iş, bir hafta mad·~ını oo··yıemesın· e rağmen 8,5 . skü aded kaeıağt da Osm Bir buçuk yıl evvel Alman - tııg,.,-• ~ mesın e yap an uruşmasın a bir ·ere .,;,.; • .,,;•tir. Bu finna yaptıgı· '6 ind Abacı e so ın an ,,,, 
denleri, onu11 avdet im.ki\ııından lı dd ı d .. kkanı.nın müdckıtle de dilkkAnırun kapatıl- ,,-...,---., te ek · bul .... Ah 8 e mllsarau.ının başlaması büyü.. 
b hse r - ' 1 d d afta mü et e u kapa- '.rnalatuı nümunelerini bu hafta n e peynır unrn~.ur. ra- Bakı.tın kiracı olarak oturduğu U 7a devleti için İngiltereyi iz'ac• bil 

a Y ıye ... er e, alına taltil tılmasına ve 25 lira para <!e%aSl ö- masına karar verilm.işür. Ali Can Ticaret Müdürlüğüne gösterecek: • ham, hakkında tutulan zahtıla ad- numaralı kulübede mangaldan yan- esil ıld İn ilt . ubıe 
eylemiştir. demesine karar verilmiştlr. beraet etmiştir. ti ilm.işt" v e sa ı. g erenın 111 -tı 

tir. yeye ver ır. gın çıkmış, ~ü~. ~':1 yandık. mel açılacak mirasının en e~ 

E D E _~_!_!O M AN : 117 
- ----·------------------------------------------- tan sonra sondurulmuştür. varisi Japonya olacağı kııJl•' .. 

Sultanahmette Yerebatan cadde- Tokyoda hakimdir. Yalnız Aıııct• 
sinde Fatma Sultan sokağında Ha- kanın bu bapta söyliyccek süıl•'~ 
cı Beşir medresesinde h~al Yu- ni şimdiden önlemek icap eder. JJ~ 
sufun karısı Beyaz Ergenın odasın· naenaleyh evvela ikna yolilc 0 ÇOBAN YILDIZI 

Ya.zan: Mahmut YESARi 
• - Hanımefendi, dedi. Maalesef 
hakkınızda şıkayet v:ır. 

Sadiye, yüzü solaraıı: dınliyordu: 
- Şikayet mi var? Kim şikayet 

ediyor? 

- Mahalleniz ... On bukadar im. 
zalı bir mazbata .. . 

şekilde, misal ve şahid gösterilerek 
birer birer bahsediliyor ve: <Ahva
li meşkuk bazı kadınların dahi. 
konağa girip çıkmağa başlamala , 

rından ve •bu halin mahallenin i.f.. 
{et ve namusu noktai nazarından 

bir tehlike olabileceği endişei m11· 
sibesile• şikayet ediliyordu. 

Müdür, ilave etti: 

- Bir şahsın hayatı hususiyesl· 
ne karışmağa kimsenin hakkı yok· 

Elindeki kağıdlardan birini ayı
rarak okudu. Bunda: •Mahallemiz 
sak inelerindcn Bahaettin paşa ke· 
rimesi Sadiye hanım, zevci Bur • 
han Şevket b~yi hastalığını baha -
ne ederek Soğanlığa, vaktile ko • tur. Buna ne kanunen ve ne de ah
naktan çırak çıkarılmış ihtiyaı·e bir l lakaıı. mesa vardır. Biz mahallinde 
hatun nezdine göndermiş ve o va. tahkikat icra ettik. Maalesef ihba· 
ki ttenberi Nur.rnn bey namında rı vaktin hakikat olduğu anlaşıldı 
bir bahriye zab'ti ile sureti gayri - \Herkes, istediği gibi yaşamakta 
meşruada t<>sisi miina~ebet eylemiş hürdür, serbesttir. Lakin bu serbes. 
oldıığu • mııkadrl•mesile, Sadiye - ti, bazı kanunt kayıdlarla tahdit 
nin, Numan kaplanla bir kaç ay • edilmiştir. Dikkat buyuruldu mu! 
dır geçirdiği hayat, mübalagalı bir •Ahvali meııkCık kadınlar. denı· 

liyor. Kimlerdir ve kaç kişidir! değildir. Bir ay evveli merkezi, şi· 
Filhakika bu iddia müsbet bir ne- fahen ikaz etmişlerdi. Kanuni bir 
tice arzederoedi. Ancak tahkikat sebep ınevcud olmadığından mü • 
neticesinde bir tanesini keşif, Is - dahale hakkını göremedik. Filha. 
tihraç mümkün olabilmiştir. kika zevciniz var. Fakat esbabı 

Tekrar kağıdlara bakıyordu: Gıhbiyeden mi, şimdilik bizce meç-
- Bundan bir hafta evvel, ha • hul olan esbap dolayısile Soğan -

nenize, zabıtaca eşkiıli, hüviyeti lıkta oturuyor. Bu gibi ailevi husu
mazbut ve pek malum olan bir ka. Gata kanşamayız. Yalnız şu var ki 
dm girın~tir. Nokta polisi bu ka · zevcinizden ayrı y~adığınız za • 
dını tanımıştır. Gece geç vakit dev manlar, hayatınızı ona göre tan -
riyeler de, altı yedi erkeğin, mesti zim etmek mecburiyetinde&iniz. 
layakel bir halde konaktan- çıktı - Tabirim mazur görülsün, müba • 
ğını görmüşler. İhtimal ki bu, sa- latsızca iğmazı ayn edemeyiz. Bu 
dece ahbab arasında verilm;ş bir IJ:ıaptaki kuyudu kanuniye pek sa
ziyafettir. Fakat davetlilerinizin rihtir. Zevciniz matuh veya ta -
arasında, eve kabul etmek değil, karrübünüz niıkabil ise, bir 
uzaktan selamlaşmak bile hoş gö- vasi tayin eder, <>lmazsa feshi ni • 
rülmiyecek şahıslar vardır; sonra kil.h talep edersiniz. Bu vaziyet si
Neriman namıııdaki kadının ha~. zin, bir takım şüpheli eşhası hane· 
nize kabuiü de hayli şüpheyi da! - :e kabulilnüze, gayrimeşru bir 
dir. tarzda jm<"arı hayat etm~nize bir 
Susmuştu. Sadiye, nefes nlmak - sebep teşkil etmediği gibi, bir hak 

tan korkarak, dudaklarmı ısırıyor- dahi vermez; ne demek i6tedlğımi 
du. Müdür. kii.ğıdlara, yeniden gö2 anladınız mı efendim? 
gezdirdi: Sadiye, nasıl olup ta bayılmadı-

- Mahallelinin b11 ilk §i.kayetl ğıııa hayret ediyordu: 

- Evet, dedL 
Eğer bir ölüyü söyletmek kabil 

olsaydı, ancak bu sesle cevap ve • 
re bilirdi. 

Müdür; zahiri nezaketi altında, 
vazifesinin, mevkiinin en küçük 
merasinıin1 ihmal etmiyen kat'i, 
sert bir idare adamıydı: 

- Sizi buraya çağırmaktan mak 
sadımız, hakikati bir kere ed siz . 
den tclıkik etmek ve ona göre hü
küm vermektir. Buyurunuz, sizi 
dinliyorum. Bir itirazınız varsa 
söyleyinız. 

Sadiye; neye itiraz edecekti? 
Müdürün söyledikleri yalan değil
di ki... Fakat işin iç yüzünü anlat
sa ... Bu da imkansızdı! <Herkestcı 
evvel şikayet, isyan eden bendim• 
dese, kim inanırdı!. Numan kap -
tanla olan münasebetini inkar ede. 
bilir miydi? Az çok her şeyi hesar 

etmişti, lı1.kin üç dört aylık hayatı · 
nın bu kadar vahim bir netice il· 
düğümleQeceilini düşünememiştı 

(Daha var) 

km af . t• ·~ 
da yangın çı. ış, etr .. a s~~a~e ~e mazsa belki şiddetle Uzak Şati< ri· 
meydan verilmeden sondurulmuş- bütün Anglo Saksonları Aıı>c 
tür. kası ve İngilizi ile, söküp atı•''~ 

Yakalanan beyaz zehir •Asya A~yalılarındıro formütılc bı· 
kaçakçıları kısını dünyayı kendi hayat salı•• 

Tophanede H~amettin, Topha· na sokmak. . ~·· 
nede Mehmet Ali'. Çarşıkapıda s~- Fakat Tokyo demir pençesı~ı ,~ 
bıkalı hırsız ~fadır, Kumkapı Nı- bil olduğu kadar kadifeden b•t !> 
ıancasında Ali Çavdar, Tophanede divenle örtmek itıyadındadıt· • 

Em" ç .tJ•" Y ~ar Bozkurt ve ın arpar merikanın İngiltereye açık do~ el' 
eroin satarlarken yakalanmışlar, ve hatta müzahereti taahhtııl • 
adliyeye ve:i~iş~erdir. Bunlard8;'1 icabı Japonyayı bissedilnıi)'~~~i· 
Mehmet _Alının uzerınde dolu hır bir meyil ile harbe kadar u~ ıırl· 
•abanca ile altı kurşun bulunarak yebilir. Anıerika donanuın~ •'" ~ 

·· d ed"I · t • i k oJ·ırB musa ere ı mış ır. ki de ııgiliziııki ole karı~ · · ',
11

,.. 

Otomobil çarpb karşısında dikil111i~ ı;iırdııl•• · ~ıı~· 
Arap camiinde oturan Salihin le hir iht imal ilııiliıtlara ~ıım' 111t 

· ıll .. ı 
8 yaşındaki kızı Şükran sokakta oy- sızın nimetler kuıı . rın•)" '. . ',0s• 

hK lı . d .. lr»"'~ na:ken Sadulla ızıldağın ıdare- olan Japonlara ıç c gu c · 1 u•'" 
sindeki 3563 numaralı otomobil termiyen bir ihtimaldir. B• 

1 ıPı' 
çarparak muhtelif yerlerinden ya-ıki bütün bu Uzak Şar_k da"•':~r~~ 
ralamış, yaralı kız Şişli Çocuk has- düğüm noktasını te .kıl .~den f•d•) 
tanesine kaldırılmıştır. (Devamı 4 uncu sal 
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1 , 1cMAL1 I T ı t ., . d ... 
Yardım kararı "Keşif Kıto.sı,,j Göbels~~ bi~ Berlind~ Japonyadan Moo~anın~ ~ıso!!~~ yaşa ıgı ev ~"':'ç Dostoyevski, ilk yazdıgı e-

dir (Baş tarafı 1 inci sayfad1) • • • , nutuk soyledı ne istenecek? birınde -,Khamovnikl- zeırun katı! • Yazan: • sez.wı, n~redJ!nıek uzere bır g••e-ınektedir. İtalyan ve Alınaıı ga- İngilızlerın bu ısımde o-- Mihver kaynakları Japon bari- bahçe ile muhat, ahşap bır ev ııoru - H 1 km et N 1 san 1 te ıdar~han~we götiirdüı;ıi zaman, ~eteleruıin lisanından da .anlaşılaı- • b' t kk ·· ı ·· • • • • ciye nazırının Bertin seyahatine lur. Napolyonun !.1oskova •elerınden ken~ısıııın, bır ı:uu gclıp i>w;) anın, 
gına göre Mihver de\ Jetlecı Şı.mall yeni ır eşe .. U un Şımdt barış meseJeSJO• çok büyük bir ehemmiyet atfet • ~~~·:::,. m':1"'ddem ını;a olunan bu lı.erkesten şuphelen!rrrut! Bunu bilen hat~ dunyanın bil> uk bir edıbı o
Aınerika yardımını çoktanbeci he- den bahsedılıyor den bahsedilemezmiş mektedirler. o kadar ki bu hadise y~ında Y:.n!~~ehr'::ıa~:ru::_"T..: ZJYaretçiler, kadına gozükrneden <1sıa - lacagıw bJemiyen gazete sahipleri 
&ap ederek İn5ilız bililnÇQ•lillUll a- Londn., b cA-h.) - İngillerenln ":"- karşısında Yugoslavya ile yapılan şap evlerinin uğrachtı felilket\en, bari- dın 1 mesaı odasın•. gırmcge çalı,ıırlar - ~n~ getır~ oldu;;u bu eserme 
lacak.Jı hanesıne kayde~ bı.ı.lunu- mi cuetesı olan el.ondan gazet\9 ilk Vırana, ı~ (A.A.) - D.N~R. müzakereler ve topyekıin Yugos - ka nev'lnden olarak kurtulmuştur. ~~uB uya:tçıle~ iki ı;uufa taksım ıstihfaf ve ıstıskal ile bakmışlardı. 
rorlardı. Beclin ve Roma hükUınet- defa olarak «keşit kıı.a:u::: ::.: ıı:;;~;;::;::a~~~e.~.:!o:~~ ~!:b avyanın vaziyeti arka plıina geç - yeı:~ı:u e~ın sahilil~~~ı ~oıstoı... dığerı, hoı;:a :::ı.:ı: .. ı;upheli olanlar, Halbuki Dostoyevs~, sonradan no
~rı B.~lC§ik Amerika Devletleri- ~":~. inıillz teşekk beis dün ;rüz bınlcrce Viyana'lımn ö- m.ektedU:: Berline göre Yugoslav 1882 den !Dol ta:e ka~ ora::-:~ ~stad bırıncılcri tercih edermiş. ler . y~at~ ne harikalar .~~ydana 

n dıışınana yaptığı ve yapacağı Bu 7eoi adın n•1'• delAlet ettll!I ve nünde bir ?uluk ı;oylCffil#tır: . ışı mevz•ı bir Avrupa meselesidir; turmuşlar, bilahare Tolstoi tekrar Yasna dına"Yı::.1:ı:lon kapı.suun iki kanadı ar-' ı:.etırdı. Dort meşhur ve buyuk eso-~.ardana, rağmen galip gelecekle- 7enl teşelcküliln vası!tan lıakland• har- ~ıın millc\inın önundc tarihi e~- bu itibarla ne zaman olsa halledi - la'ya dönmuştür. recede zaru::;'.ktır. Me!ruşa\ı son de - rınden •Beyaz Geceler. hatırırnda 
rı.ndeı.. emindirler biye nazırına sorulan blc 111ale, nazır ıu mıyetı haız bır. vazi!e vardır. Zafer bı- lebilir. Şimdi meşgul olunacak da- Tol>toi, 1909 da bir defa daha Kha- duvarda aile İab~~e bır Türk hıılısı., kaldığına göre bundan otuz yıl ka-ş · ce ab e m!ştlr· zım olacaktır, zıra bı:z en sıhhatte ve en .. movnikı sokağına gelmiş l\loskovada 1_ tün o arı, kanapelerın us- dar .. biz" l b. 
Q. llrası da barlı; bir hakikattir ki • ~al~ ;u hus.;.ta biçtılc maJ.Qmal ve- kalabalık bir milletiz. Alman ha~a kuv- ha şumullü işler vardır ve bunla - ki gıin geçirmiştir. Bu e~, ti.stadın ölü-1 lülede altın sırma işlemeli nadide ör _ / onc~ un m~cm'".° ar.n ırın-

GoseveJ.t kanunu şimdilik mü.cer. rilemec vetıeri ı;imdJ son dusınan olan Iııgilte- rın başında Japon nazırının Ber - mUnden az ı.aman sonra karısuuian 1 b 1 r .. Sophie, bu salonad dostlarını ka- de te.rcume edılmış •Cürum ve Ce-
ret bir kuvvetten b"•"• bir şey de- . reye k~ı nihai miıcadeleye hazırlan- !inde yapaca"ı göruşm·· eler gelmek-ısa tın aınmıı; Yasnala'dakl evi gibı bu- o u edcrmıı; .. ve ustad, bwıların çogu-ı za. ile •Karamazof Karde~ler• ve 

ğ
Ud· ~ makt dır 5 ' u ı.anunaı;nuş! ... Bu ıcL.ınıalac A tal d b" b" . . 

il". Bunun müsbet bir kuvvet s b J J d • ·. tedir. rası da clhanşilmul edibın hatıralarilc heilien kat ıy luun " .. .,.P - • p • a ır ırı pcşıne Şehir t~, kil er est r an a Müteııkıben Göbbcls, &imdi banş mc- dolu zengın edebi bir nliJze haline if 1 en a aznuı. Ti t d . ;ji. edeLılmesi içın üç şey lazım· selelerinden bahsotmiycceğ.ni, zıra bil- . Alma~ya Amerikan yardım pro- rağ ~ilmıştlr. Gl!çenlerde elime geç~ nd~uyuk saıouun kaı,:>mda ve bıraz ııe dı~a ros.un a pı~e, ola~~k. O)~an 
il". (Baş tarafı 1 ınci sayfada) tün ga7retlcrin harbe muteveccıtı oldu- ıesıne bır mukabele hazırlamağa bır mecmuada bu eve ait okudugum, • ıkınca kızları IV!arlJllJl odllSI. bulu- gı gıbı, bunlardan ıkısının sıne-1 ş· ali .... bildJ.nnlşti 1 kt ' nuyor. Bu oda hem kızın odiı.ı;,. h d maları da şelırimizd .. t 1 . f 

- un Amerika sanayiinin duğundan dolayı da değ.il fakat her .~u r. ça ışma a ve Japon hariciye na yazıların eutercsan kısımlarını, Tol>\ot aılcrun gardrob cm e B e ı:os erı mış ı. llıevzuubahis yardımı temin ede-! ıkı tarafa da seroest ırİanda ara- • zırının seyahati bu teşebbüslerden gıbı büyük bır diıhinin hususi haya -1 '-'Y w~.w m~linde hizmet\)il<rın 1 :n, Beyaz .~eceleri gençlığimue 
~k §artlara intıbalu icap eder ki I zisini ele geçırmek için ışt.ıhasını J T A L y A doğ~uş bulunmaktadır. Bir habe- ~'.::,.~';"~:,." .~~~~1;,;,:c:::!!°t1";ai~ ,ıla.s.ı .. Ailem,, on hımıe\kan varın:. :0 U::muş vıe gunlc,rcc onun zevkine oldıikça uzun bir zamana müte- kabartacak bır mevkide bulundu- re gore, Japonyadan yardım pro - den hili gormüyonım d u~wu.ıı hususı wası denılen hucreı y am 'I_, hatta sanırsam, o za-l>akkıftır. ğu ıçın tehlikededir Bu tehlike, (Ba~ :arafı ı inci sayfada) jesini tatbika başlaması dolayısile ı · :aı·a~ k:J:: tlstad burada yazı yazar, ınan. 0 e.şsız denecek kadar giızel 

2 
- Amerikalıların yardımı ha- harbin genişlediği ~ette büyu- Bu taarruzlar esnasında düş - Amerikayı artık fıilen harbe işti • ıMayette, bu evi olduğu ıı>bi bırak- ını:;ı ı~anın :~. ~ı::;:u::ıcııı: i':ı>ar -1 eserın, bır hayli tesiri. altında kaltlrl_:ını.ııcıya kadar İn;:ilterenin mektedir.. · man, kuvvetli bir topçunun hima. rak etmis sayması ve dolayısile U- mak arz~u izhar edi.lnıış, fakat So- aıe aıı al!t ve edevat ~o~~k:e. ~= :,ış'. . onra .da b~. tesırle, bundan 

llıııgJO.p olmaması lazımdır. De Valera sözlerine devam ede- yesinde hareket eden taze pıyade •ak.şarkta Amerika ve İngılterey< fi Aııd~cevna, yalnu ~t<ıdill yatı 101 tarafından tamir edı.eo bır çili cız- ~· on ~ç yıl.~nce, Akşam ga-
3 - Si.L11ılar l h . ki k ti . b" k t 1 karşı harek t k .. r· kt lı oda ile me>a ıoaasın<i;,,,ı <ş>•••rı me de bır nıruıanın U.tilnde ıeccı zetesınde Va - Nu yu zorlıyarak o-

la dı ve m.a zeıne azır-1 rek ayr.ca demıştir ; uvve erı ve ır ço ayyare eı . . . - . e e geçere uç u. pa . : bıraktırıp, dıgerıeruıı y...,auı"ya ı:on- kiınde bulunmaktadır. mev- na Dosto e ki' . c ·· .. ' ' 
tan ktan sonr~ bunlar~ ~man •Ben, İrlanda milleti. arastnda kullanmıştır. Kıt'alanmız bu taar- la ~ırıştıgı. yardı~ taahh~dlerını dernllj, bazı parçaıarı da cmelrU;iB• v•,•dın a u ıı.c••• odası bunun a-ı&a• rom!,:~ nın: • urum ' .e Ce-

Y1are ve denızalt.larına ragmen h•rn istemiyorum ve vazıyeti mil- ruzları pek ağır zayiatla geri püs- "r.ne getırmesi ıstenecektır. mııt.oıızıı;ına• nakleLıırmı,ur. nındadır. On dokuz melce bbay tercume ettırmıştım. tnuh b · _,, J · d dlr 1 d mura - Daha sonra · b d · 
. are e meydanlarına nakledile- !ete anlatmıya çalışıyorum.• kiirtmüşlerdir. aponyanın böyle bır harekette . . , ... ~· ••uı •U •• o an ın a olan bu odada, bir yauhanc, e~ • yanı un an bırkaç bUııı.esı: ;arttır. Beynelmilel diplo- AMERİKA ÜS ALMAK İSTİYOR Hava kuvvetlerimiz, askeri he - bulunacağı çok şüphelidir. Çünk[ bır eıruroame ile ev, beylık muık 0 

- yazılarına mahsus bir dolap, bir bt:cm- yıl önce, Şehir Tiyatrosu Cürüm 
ttıa.tik hf. . . İn J h !arak kaydcdilm.i.j, edıbın sagııgında ne le ve bir kolluk var Bah .hır C , . klin ~ ma iller Hitlerın giltere- Nevyork, 14 (A.A.) - Nevyork defleri muvaffakiyetle bombardı - aponya er şeyden evvel Sovyet- halde ise, 0 hale gctirıluıege çillışılnı" r relerden bol b. · çeye n. pen- ve eza )'1 pıyes şe de oynadığı 
~kaçak eşya g~tiırecek h~ gemi- Daily News gazetesi Birleşik ~e- man etmişlerdir. Hava defi batar- leı:le bir anlaşma teminine ehem tır. ~ınıdı'. 'ıoıı;ı.oı nın ••YaslJllJl y \ r. Odanın kap~ış:.~~~;'o~d=k~== z~an, halkın ~una ~~şı göster~ torpillenecegıru soylernış oldu- ri.ka Devletlerinin İrlandadaki us- yalanmız iki düşman tayyaresini mıyet vermektedir. Japonlar bun- de ~ekıicnı yerli yerıne konınU;i, ve o., \ ıı gurültti.sü kat'iyeo dUTUlma _ rnış olduğu ragbet hala hatırlar-

gbuıı.u hatırlatmaktadırlar. Bu iti- terden istifade etmek için müza- düşürmüşlerdir . dan kat'i şekilde emin olmadıkça ıu ::;erı ue yakuuarlJllJl hıııımewe, iıs- makta, lıu surellc o<l.ı, , """ dadır. Karamazof Kardeşlere ge-
arla Am rik mili . . - d ah t .. .. .. tadın hayatLa ıl<cn kulıandigı çaına<u· nen tecrid edilmiş bir . Jıin 

ha e . an eti vak.tında kerelere başladıgı~ yazmakta .r. Atina 14 (A.A.) - Atina ajansı sey a .etrafında gurultu çıkar - esvap, 7emek Lakımı, ha.ı..ı komurıU:.~ mak\ad. r. •Beı i . vazıyetl<! kal - ce, b_nııu sahnede seyredememiş, 
ele b~rdar edılmış demektır. Mihver Dub.lin hiikCunetı tarafından ga- bildiriyor: maktan ıçtınap etmektedırler. Bun bulunan komur ve odunları bile mu.e- n•a.ıyız: cSa , 

1 

nı :,::1'•.wın>, cNe Y•P- .fakat sınemada görmilştüm.· Şimdi 
tı llizal~ıları ile tayyarelecinin hak- yet gu:li ıılarak istenen 50 milyon Son günlerde esir edilen İtalyan 1an başka Japonya diğer iki Mih nın zeuıııruıgı meyaıuna ıUıaı edılmış - hücrede,' şura~:td~r·•;,,a!"""~:'ın~~ ise Dostoyevski'nın bu, büyük ro-

SŞikardır. dolarlık istikrazın karşılığını teş-,zabitleri arasında birkaç kere İta!. ver ortağı ile ayni vaziyette yanı tır. Yem~ salonund.tkı nıa>8IWI U>Lun- 7azıldığı gıb~ cAnna Karenin> ve Ba manı roman olarak tercüme edil-
Eğer Roosevell Monroe nazari- kil edecek b-r anlll§llla ingiltereye ·an devlet bütçesinin mazbata mu- İngiltere ile harp halinde değildir ~= usııaden, zevc.•ı ::,ophı• wn ve ahar su ba'dcln1evb ı;a!ıe.erlllill bır çok :...v.:: miş ve iki cilt kitap halinde önil feı;· . • .. . . . . . B . . . . umur erlJllJl son ıneyvast olan kuçulı. taları d b . d ka .. . . . • 

., tnın Amerika içın hiçbır kıyme- yapılacak kutle halinde malzeme harrırlığını yapmış olan maruf fa- u ıtıbarla d.ı harıcıye nazırının oı:uwa.n varuıchka ıun yemek servı.s -1 ıı d•. wa 
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raı:ınıruııtır. .. .. muze oerılnuşlır. Vaktile hem sah-
"' 1..-L hiın . ,_ '··- -d 1 . t fi . d b" . b •ey '--t· . f 1 . ta f u aıredcn ~ıkııdıgı vakit, küçük ed b d "4lllladığ;ru zanneaıyorsa Avru- 6evkıyabnın _ ayesı .,aıu.ıı .. .u. an şıs i" erın en ırı ulun.makta - - aı~ .~nın aza ishsmarın~ ra. - kn e>iki yerıeru.ue durmaktadır. va- karanlık bir servis merdıvcnl, zşareı: n e, e~ pe~ ede s~;yredilmiş o-
Pa, Afrika, &ya ve Avustralyada ehemmıyetli t~la~ ~ektedır. dır. . . . ~ar g~runme~ektedır. Hatta he~.uz nılcbka. henuz. kuçuk ,...,ıa iken ol - 1çileri aııağıya bahçeye indinyor. Tols _ lan bu harikulade eserw, tekrar bn· 
~ahancı1ara karşı tatbik edilen bır Vaşıngton hükl1Jiletı bu ani~a- Pellıgrınl ismınde .olan bu zat, eeyyud e~mıyen bır habere gore ~euşı:;:;.!::, ı;::.::;,d"; ,;::;: ı• i Tolsto~ 1ol, hayatında bu merdiveni çok kul _ ~~da mevz~undan bahsetmiyec&-

0nroe nazariyesi bulunduğunu rı perşembe gunu bır Clıpper tay- ltalyan ordusunda bınbaşı rütbe - Japon harıcıye nazırı Matsuok? tır... ç g 2i aınış ılanırmış, bılhassa, kamının mısa!irle- gım. Hasta m~an ruhlarının en d&-
llııu•- l' · mili t · · 1 A ik l k lan · · h · d" P ıı· · · Londr V · gt d · t rlnl &ormemek ve onlara gi!zükmemek ı it "".aması azımdır. Bır e ın yaresıy e . ?"er. aya ge ece o sını aız ır. e ıgrını, pek ağır a .ve aşın onu a zıyare .a1ck salonunun sol tarafında bulu- icin!... rin, en çapraşık., en muammalı ha-
~~ndisıne ait olmıyan sahalara klanda Milli Mudafaa Nazırı Frank ıralıdır. Sihhi vaziyetinin vaha - ~decektır. nan kapı, ll>tad ile zevce.inin yatak o-1 Evde 20000 ·ı k 1 !et ve en acıklı yaralarını •il ince 
"".'""unu soktuğu zamanlar geç- Aiken'e teklif edecektir. Bu tekli- meti dolayısile sorguya çekilme • AMERlKAN y ARDlMl BAŞLADI dası<tı.r. Halbuki Y .. snaia'da, zevc ve '.bu mtithiı -~~~ ~':!:, mevı:taud,d fakakı taraflarına kadar gözüm.;;,ün önü-ın;.tir y · · · • r · hakiki · bil t ı.. · · • y . "vce, ayn odada yatıyorlarmış B ~ ... en, us ın pe ~ . enı beynelmilel nızam cog- ın . gayesı vası a ... ır ma- mıştır. alnız şunları söylemıştir: Diğer taraftan Amerı· kadan İn _ oda a 11 . iln b. ::·. u az el yazısı var. Bunların bir takımı ne seren bu eser dilimize öyle pü-
tafy ·· . . b. il in ilt h b b k 1 j al . Y m ce, ır paravana arkaoın _ T 1 t . M.. . . , , . a uzerıne kurulmuş yenı ır nena e g ere esa ına aş a- • t ya, her bakımdan fena bır ~iltereye ilk parti harp malzemesi da iki karyola gbrü.üyor. üst dınk 0 8 01 uzcsınde, dığer takımı Edebi- rilısüz öyle temiz öyle üshipkar 
tiyasi ruzam olacaktır. İngiliz İm· larıru kllanmak değil, fakat doğru- vaziyette bulunmaktadir.• pencereye yakın, karısınınkl :uvar~ y~t ~.uze>ınde, büyülı bir parti de Le- bir t :.,_d ·ı : r k" b -Paratorluğu gibi bir garihe artılı dan doğruya Amerik.· an menfaatle- ve silfıh yola çıkarılmıştır. Harı bitışık, üsıil dantelli bir örtü Üe örtül-ı~.:;' luzakesıaindin Tel !yazısı kısnunda hıf- .. b a k da çevrı mfiı§ kır, tıl ub agır llıiiınküa d _ildir . . qemilerinin gönderilmesi için de mlıJ Aııa ve b· b dalar d urun ır. o sıoı ı90I de bu evi ışı u a ar muva a ıye e aşar-

eg · rıni vikaye etmektır. Filhakika A- Yugos}avyada ~azırlıklara başlanmı•tır. Cüm - • · da • anın ° . ın an çocu.. terketmiş, bir daha gelrneııı.iftir. mak değme kalem tutan bab · 
lJ Ma t l!Ml ih · B° ) ·k Am ik h ·· k · !° . . . . , .,un o sına gmuyor. iluıaua da Va - • ayı-. r tar ı ır eşı e- mer a u ume ı ıll§<! gemilerını hurreisinin istediği 7 milyar do • oıı.clıka'nın kuçucuk yatagı ve oyun _ • ğitin karı değildir. Hakkı Süha 

~· Dı;~lctleri tarihinde çok cid- himaye etm~k tasav:urundadır. (Baş tatafı 1 inci sayfada) !arlık tahsisat ta Salı günü mü _ <:aklan var._ Bu odad•n sonra karan-\ Bundan analşılıyor ki, bu edebiyat Gezı:in'in, bu kadar güzel bir tarz-
1,_ ır eun olarak kalacaktır. O ~ Bunu yapabilmek ıçın yabancı Yugosia=ayı Balkanlarda Al - messiller rıeclisinde müzakere ve lık bır korıdordan geçılerck, üstadın dahisi, hayatında karısı cihetinden bah- da tıirkçemize çevirdig' i bu 
'><>Osevelt Amerikan milleti ile ıyı memleketlerde ve tercihan müsta- ·' · luzı -ressam- Tatıana'nın odasına r 1 t u . .. ' .. . eser, 
::asebetler idame ederek yaşa- ki~andada üsler elde etmesi li- '.'.:nanbı;'~~~ı~~u:'z~=~:s~":ı~..:'a= ~~~a~f..11:~e::~ :;:n~~;~;n•ro:,;~ ~==~.~~::, 1;;;01~:1;. ı:,;:;~:"::.:/;::·~~:::~::'ııış:rdaı~';"b~=bıı~~İz~= 1 ~;~~:Y~~e:ı::r~~~~:si:ı~:;: i~~~ 
Ca . arzusunda bulunan milyonlar- z · askeri mahfillerle Sırplar ara - lik bir istilrraz mukabilinde Irlan- ltwıd~i mulııelıl bililolar... o~an '~~.:t':.ı;;ek~~ ıru::ıııu 

1

~:'".'. kitapbanclerimiz •Karamazof Kar-
1ıu;::sana '7'eydan ııkumııştur. Hal~ <:•nda gitl!kçe artan bir huzursuz- danın cenup ve garp sahillerinde kı~or ş ~~7;;:•v~::.!ın;~1 k~~~- nıtchl<a'nın, tıökler kadar mavi olanı deşler.le en kıymetli bir e•er ka 
lld bu ~ilyonlarca insan her ieyı Amerikan yardımı luk doğurmaktadır. Yugoslav baş- tesis edeceği üslerle silah sevki - döı;~is; merdıv.:0 başında nazarı dık~ıgllzlerinde aramış, ve bulmUJ, fakat bu zanmış demektir. " 
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a..le~. daıresmde halletmek için (Baş tarafı ı inci sayfada) vekili ile hariciye nazırı, Almanya yatını daha kolaylı~la himay~ im- kati oeıbedcn ilk·"''· bir bısıkleı! ... ;'j'adet te, çocuğun .. genç yaşında üfula 
• gu.venıyorlacdL bu hususta tafsiliıt vermekten im- ile dostluk muahedesini imuılamak kanlarını bulmak uzeredır. Boyle- ıs·g·o oenesuun yenı. liltlerınd.en olan bul e, pek kısa sürrnuştür. Osman Cemal Kaygılı 

<>-- tina eylem~tır. üzere hE!'!lÜZ Berline veya Bere - ce Mihverin en ziyade güvendiği nakıl v;ı:ıı.a•ı. bır ccmıyeı tarıı.fından 

ı •uGlL. TEREYE 879 TAYYARE ;otesgaden'e gitmek için hazırlan - anlaşılan İngiltereye silah na-ki° - ustada c'dıye edilınış ·· Bu kalın en •-••••••••••••••m••••••••••••~&~ ng'l' t l . J.l"t' • • l muhım daıresı, Sophie'nın vak.tile a:cn ~ -1 iZ ayyare en VERİLDİ mışlarsa da nazırlar son dakika . yatı ışlerındekı zorluklar ortadan !eri toplayıp, dans ve musiki ile vak~~ 1 1910 Si~emacılık İnternasyonal Kongresinde Tac giymiş, muaz-

(Baş tarafı ı inci sayfada) Vaşington, 14 (A.A.) _ Tayyare da pliin.lannı .d~ğiştirmişl.erdir. Bu kaldırılmaktadır. ııeçırdıgı bıiyiık ,merasim >nlooıa Toıs-_ ı zam, mu ,tcsna ve bütün dünyada takdirle seyredilen film 

!>olarına hücum ederek büyük yan- inşaatçıları odasından verilen ma- ,eyahatın tehırı sebeplen hakkın- BÜYVK 1TALY AN TAARRUZU toı bu içtimalarda nadiren bulunur 1 1 ~ar çıkarmışlar ır. Bremen ve lt'.ımata göre Amerikan fabrıkaları d~ .ileri sürülebile<::\ tef~Merd:n AKIM KALDI lro~phie, kocasına gelen misafirlerle, A A z T R A B 1 
tıc den. ı.zerıne hiıcuınlar yapılmış• Şubatta 972 tayyare imal etmişler- bırı d~ Y~oslav. hukum.etınm •. ~ur Arnavutluk cephesinde Musso - •üstadın ph<I dostlarını çekemez, on-
y . Munreriden h.ıreket eden tay- dir. Bunlardan 879 zu İngiliz ve kıye.nın nıyet~erıne daır Harıcıye lininin t~§ci ve nezaretile yapılan lan sevnıezmış. Tolstoi'ye yaklaşan 
~eler Holand,.'da iki tayyare Amerikan hava kuvvetlerine tes- Vekılı Sar~çoglunun nutkun_dan ba büyük İtalyan taarruzu akim kal-

Baş R~llerde:. K~THE DORSCH ve PAUL HÖRBİGER 
Hıç hır reklam fılmin büyüklilğilnil tasvir için kafi değildir. 

ltı.eydanın bo b l !ar !im ,"-ış· tir. Amerikan tayyare ,zı şeyler oğrenmek lstemeııı arzu mış ve İtalyanlar yalnız 48 saatte 

S 
ı m a amış dır. eu.u.m ) ·d· F"lh k 0 k T .. k" · alul ser · f b ikaları ı""• Temmuzundan iti- ey emesı ır. ı a 1 • ur ıyenın esir, yaralı ve ölü olrr.ak u-zere ıo 

1 v1.>ıne mLnup tayyare- a r """' · . · t h k · y ı ı:; tarafından Norveç sah..li açık- 1 l>aren senede 32.000 tayyare imal metın bı'. ~a. tı ar
1
e etı . ugos av- binden Cazla zayiat vermişlerdir. 

11lda bır· d.. . . . . d bil kl ,,_ vaya Hıt erın ta eplerınden en Büyük kuvvetlerle Tepedelen 
ı.._ uşman ıaşe gernısınııı e e ece eru.u. . ·ı · ~ tarafına tam isabetli bir bom· Londra, 14 (A.A.) - Bugiın Baş- t.ehlıkeli erıne karşı mukave~et mm takasında yapılan bu taarruz -
~ı:t~ ve djğer <aşe gemileri 1>eldı.lct tarafından şu beyanat neş- ~·tmek hususunda ceı;aret verebı • farın hedefinin Klisura ist'kame • 

alyoz ateşine tutulmuştur. redilmiştir: ır. tinde bir yarma yaparak Yunan 
l>erşernbe _ cuma gecesi sahil Birleşik Amerika Devletleri bil- Belgrad 14 (A.A.) - Röyter bil- cephesini ikiye bölmek olduğu an-

~rv· · 1 d. · 1 1 aktadı F k ısı.ne mensup bir tayyare Fri- kı1metinlıı ödünç verme ve kira a- ırıyor: aşı m r. a at evvelki gece 
Se adaları açıklarında b. d.. ma kanunu mucibince bize yapabi- Almanya ile Yugoslavya arasın- ay ışığında bile devam eden !tal _ 
~e gemisini to.•,.illiye~ek ul:: leceği yardımlar aras.nda pek ace- dal<~ müzakerelere mutad . dip~o - yan taarruzu gaye noktasına var -
ta ~tır. Bu harekata iftirak edeıı le muhtaç olduğumuz §CY ticaret malik yollarla devam edıldığı şu mış, son gayretlerini sarfetmiş ve 
~Yar.derimizden 6 sı henüz üsle- gemileridir. Bu sebeple Ba.~vekil, &ırada Belgrar.i yavaş yavaş sakin- muvaffakiyetsizliğe uğramıştır. 

e donınemlştir. deniz ticareti parlamento musteşa- leşmektedlr. Şimdi büyük taarruz teşebbüsü 51-

-ALMANLARIN FAALİYETİ rı Sir Arthur Salter'den derhal A- Düşünüldüğilne göre, Yugoslav - rası Yunanhlardadır. Bu itibarla 
llalıiJ· . . . merikaya giderek Amerika hük.0.- ;·a, atideki noktaları kabule hazır. önümüzdeki ha-fta içinde büyük 

l.iğ;; ı Eınnıyet Nezaretinin tel>- metile bu husustaki yardımın ne dır: aıuvaffakiyet haberleri beklenebi _ 
!) ·· §ekillerde yapılabileceğini görüş- 1 - Dostluk ve ademi tecavüz r. * 

~Uk uşnıan İngiltere üzerinde bü· mesini rica etm~tir. Salter İngil- beyannamesi neşri. 
lun nıı...ya~t- hava faaliyetinde bu- terenin Vaşington Büyük Elçisinin 2 - tki memleket arasındaki ik
Ceııı;tıuştur. Bu faaliyet İngilterede ereceği umumi talimat dairesinde tisacU münasebetlere resmi bir şe
"1,k~b~~r saha ile İskoçya. üzerinde ~areket edecek ve oradal<i İngiliz kil verecek herhangi bir vesika iın-
Cı muştur. levazım komisyonu azası olacaktır. zası. 

ve Yde sahillerine karşı sürekli İngiliz İaşe Nazırı Brand da A- Alınanlar, Yugoslavyayı üçüzlü 

İnfilak 
(Baş tarafı 1 inci sayfada) 

nŞ·lddetli bir hucum yapılmıştır. merikadaki İngiliz leva.tını komis- pakta girmesi için tazyik etmekte

l4rı~n .. gece düşmanın memleke • yonu izalığına tayin edilecektir. dirler. 

karıştırılmıştır. Bunun nerede ya
pıldığı henüz malum değilse de 
çantaların elçiliğe getirllerek ora -
da bağajlara kanştırılmış olması 

diiş l>Zerine yaptığı taarruzda 13 
d~ ~?~bardıman tayyaresinin 

duğu sabit olmuştur. 

Ro DOS 
tlnd (Baş tarafı 1 inci sayfada) 

en m·· ~Od urckkep bir filo dün gece 
fl\ey~s adasındaki düşman tavvare 
Yarını anlarına şiddetli bir hücum 
baı ıştır. Maritza'da atılan bom -
ı arın h . eri cpsı meydanın uçuş pist-
liir 

11
/\.e hangarlar üzerine düşmüş

. tılan 
ltı.iitead . yangın bombalarından 
tur Ot n:t infili\klnr vukubulmuş -
l:orÜıeb~z kilometre kadar uzaktan 
tır. ılen bir yangın da çıkmış -

~ _ l<:aıa to . 
..., . ve Kattavya'da bütün 

Tehlikelerin heyecan.- Aşkın neş'e._ Müziğin •••il!!! ihtimal <!ahilindedir. El~lik me-
• hayat verdiği büyük film: murları trende bu çantaların sa -

,. hiplerini bulamayınca açmışlar ve 

L A L E Sinemasında ·içlerinde çamaşırdan başka elek _ 
, trik pilleri ve şüpheleri Türklere 

S A R A Ş K 1 
ıtevcih etmek üzere kasten koııul • 

H U 1 

duğu tahmin edilen eski Tiirk ga -
z~teleri bulunduğunu görmüşler. 

l
dır. 

' · ·· dolu sahillerinde yaşanan en güzel aşk ve . . . Budapeşle nın ru.rıı Rendeli, ıkıncı çantayı taşıyan 
ıztırap romanı .. -: j lı bird • memurlardan Embury'nin çantayı 

ntKKAT: İki ba~ urna en. NAL'd • Am "k . götürerek bir boşluğa atmak sure -
ı _TÜRKÇE BRITİŞ PARAMUNT .TUR a.' ezı a pı- tile gösterdiği cesaret ve soğuk 

1 ti İngilteredc hava akınlarına karşt müdafaa - Para- k 1 lıkt •t · 1 b h tm•şt· o arı an ı an sı ayış e a se ı ır. 

şütçülere karşı hazırlık. Bu çantada bulunan batarya, 
z _ RUMCA YtJNAN JURNALDA: Yunan • İtalyan top~ mütehassıslar tarafından tetkik ~ -

düellosu • Cephelere akın • Yunan erkiııılıarbiyesi iş ba- ldilcl~lden sonra bunun hakikatte 
pndL trınıtro toluene'le dolu kuvvetli 

· Ilı matine. bir bomba oldu~ aıılaşılııuştı.r. 

Bugün 

Artık milyarlar 
konuşuyor ŞARK Sinemasına 

gidiniz ve tevlit ettiği heyecanı bizzat görünüz. (Baş taralı 1 inci sayfada) 111 
verimle işlemiye başlı:yacağı ve on- ---· d.an sonra, her türlü malzeUle ima- !!.lı-••••m•m••••••••••••••••••
latının gittikçe artacağı bildiri!- .,,.. 
mektedir. Bugün TAKSIM Sinemasında 

Roosevelt, bu efsanevi çarhın biı- ı 
tün sür'atile dönmesi, suikasllerle 

-
' .1 grevlerle ağırlaşmaması için de la 

Z Büyük filmden mllrekkcp müste1na proı:ramı görünüz. 

1-Z AN ZİBA R 
zrm geleni yapmaktadır. Beşinci 
kola karşı her türlü tedbirler alın- Senenin en müthiş macera n sergfizeşt filınl 
makla beraber, milli mildafaayı a-
likadar eden endü•trilerde ı-revi 2 - ÇILGIN GENÇLİK 
yasak etmek arzusundadır. Filvakı, 
Amerikan işçisi, imaliıt programı- 3 yeni dansın icat edilıliğini göreceksiniz büyük bir aşk filmi. 

nın müstacel mahiyetind~n istifa- ••••••••••••••••••••••••••·-~· 
de ederek patronlardan istediği bir ıı-••••••••••••••••mıı• .. •••••••••• 
çok şeyleri elde etmek için bu pro-gramı alet olarak kullanmak tema- B U G Ü N Aşk - İhtiras ve Beyecanİı sahnelerle dolu 

yülünil göstermiye başlamıştır. ı• p E K BÜYÜK BİR MACERA 
l\1illi müdafaa programı umumi 

müdürlüğü yerine daha mühim bir s ON GEC1"D 
nezaret teşkil edileceği de haber Sinemasında 
verilmektedir. 9 

Hulıha, Amerikanın yardımı ar- Büyük Fransız filmi 

tık bir hayal, bir tasavvur değil; 
bir hakikattir. İngiltereye düşen 
vazife, bu ilkbahar ve yaz ayların
da Alman taarruzlarına dayanmak-
tır. Ondan sonra, mileadele terazi

sinin demokra•iler kefesi ağır bas
mıya başlıyacaktır. •Zaman. unsu
ru, bu defa en mühim rolil oym
yacaktır. 

Abidin DA VER 

• 
Baş rollerde: FERNAND GRA VEY - CORİNNE LUCHAİRE 

Ayrıca en son gelen Foks Dünya Havadisleri 

Sevimli ..• Cerbezeli. .. Neş'eli bir çift... • 

MELVYN DOUGLAS 
JOAN BLONDELL 

Fransızca sözlil 

• 

İtizar GÜZEL KIZLAR P ARİSE 
Milndericatımızın çokluğu dola-yısile Sultan Aziz tefrikamızı der- Filmini yarattilar - Bu Salı akşamı 

cedemedik. Karilerimizden öziir s o ~ E R sinema s 1 n d a 

dileriz. l•-------------------..;.IJ• 



SAYFA. - 4 -
Müvazilik 
(Baş taralı Z nci sayfada) 

bir istifham işareti vardır. O da 
Avrupada olduğu gibi Sovyet Ru•
yanın muammalı durumu- Tokyo
nun mükerrer tekliflerine rağmen 
Moskova bir ademi tecavüz paktı 
imzalamak istemedi. Avrupa harbi 
devam ederken ve Sovyet Rusya 
herhangi bir suretle buraya par
mağını sokmayarak seyirci kalır
ken şüphesiz büyük emel ve proje
ler beslemektedir. Ne oluna ohun 
Jıu harp uzadıkça muhtemel galibi 
d• mağlUbu da perişan ve bitap bı
rakacaktır. O zaman (170) milyon
luk Slav kütlesinin sulh masasın
da yüksek sesle söyliyecek sözleri 
olacaktır. O zaman Japonya şimdi
ki Çin bataklığından çıkmadan bir 
de Amerika ile çarpışmaya başla
.,ış olur•a çok müşkül hatta elim. 
Jıir \•aziyete düşebilir. Binaenaleyh 
lıiç olmazsa bu noktaları sağlama 
bağlamak, Moskova ile emniyet ve
rici bir bava yaratmak çok haya-. 
tidir. Japon Hariciye Nazırının bu-ı 
pnkü siyasi şartlar içinde Sibirya 
yolile uzun bir Avrupa seyahatine 
çıkmasının manası ancak bu olabi
lir. Esa'4!n Moskovaya uğraması 
da bn noktaları tavzih içindir; bel
.lr.i de bu işte ademi muvaffakıyet 
tıkkında müttefiki Berlin ve Koma
yı Stalini iknaa memur edecektir. 

Amerika yardımının hızlanması 
.Japonyayı da kımıldatmıştır. 

Hüaeyin Şükrü BABAN 

Dokumacılar 
(Baş taralı linci sayfada) 

dün sabah saat 10 da yapılması 1 · 
cap ederken komite toplantının 
saatini değiştirerek öğleden sonra 
saat 14 te ve Ticaret Odasında ya • 
pılmasım kararlaştırmıs ve bu ka
. arını gazete ile ilin etmiştir. Bu. 
nun üzerine kooperatifin 150 ye ya 
lı:ın ortağı dün Ticaret Odasınd~ 

toplanm1ş, fakat heyeti umumiye· 
re hesap verecek olan idare heyeti 

194~~::::ı·,7M LOoı 
T. iş Bankası s • ıooo • =3000.- • 

2 • 150 • =1500~ • 

1941 Küçük 4 • 500 • =2000~ • 
8 • 250 • =2000.- • 

35 • 100 • =31100~ • 
80 • 50 • =4000.- • r asarruf hesaplan 

ikramiye Planı 
300 • 20 • =8000.- • 
Keşldeler: 4 Şubat, 2 Mayıs. ı Atus 
tns, 3 İldncileırln tarihlerinde ya
pılır. 

gelmemiş ve kooperatifin hesapla-

1 nn1 gösterecek olan raporlar- da IST ANBUL BELEDiYESiNDEN 1 
eönderilmemiştir. Bunun üzerine iiiıl•••••••••••••ııı:ıı•••••••••••••.,: ıımuml heyet toplandığı halde gel- ı 
ıniyen idare heyeti için ortaklar a
ralannda bir zabıt tutmuşlardır. 

Önümüzdeki günler zarfında yapı
lacak ikinci bir toplantıya eski i -
dare heyetinin de he~ap vermek 
için gelmesini temin etmek maksa
dile zabıtaya müra•aat edilmesi 

Belediyeye ait motörlü vesaitin tamiratında kullanmak üzere satın alınacak 
116 kalem malzeme açUt eksiltmeye konulmuştur. Tahmin bedeli 4550 lira ve 
ilk teminatı 341 lira ~5 kuru~tur. Şartname Zabıt ve Muamelat Müdürlüğü ka
leminde görülebilir. Jb.ale 31/3/941 Pazartesi günü saat 14 de daimi encümende 
1apılacaktır. Talipl~rin ilk: teminat makbuz veya mektuplan ve 941 yılına ait 
ticaret odosı veaıkalarlle ihale günü muayyen aaatte daimi encümende bwwıma 
lan lhımdır. (2002) 

* 
lıı.ararlaşmıştır. 

V ALIM iz 

Jtereatecilerde merka Mllnde: ki.in 1 D1UDara1ı yazıhane 1 ae.ne m-0.ddeQe 
lllraya verilmek üzere açık arttırmaya lıonulmuşlur. Kira bedelJ mııhammeni 
370 lira ve ilk teminat 27 lira 15 kuruııtur. Şartname zabıt ve muamelat mü
dürlUtü kaleminde &örülebilir. İhale 31/3/941 Pazartesi günü saat 14 de da
imi encümende 7apılacaktır. Tallpleria ilk teminat makbuz veya mektuplan 

(Baş taralı l inci sayfada) eartname mucibince lbraz.ı lhınıgeleı:ı vesaik ve 941 ;rılına ait ticaret odası ve-
de büyük bir memnuniyet uyan- alkalarlle ihale ıünll muayyen saatte daimi encllmende bulunmalan. (2005) 

dırm ştır. ı ZAYİ ŞAHADETNAME 
Diğer taraftan, Vali Klrdar, şeh· B:ıkırköy İttihadı ü.5mani Mual-

rin bıihassa kenar semtlerinin ışık- !im mektebinden 1337 - 1338 ders 
ıızlığından sık sık yapılmakta olan yılı mezunu olarak al<lığım eh -
,O.ayetleri de nazarı dikkate ala- detnamemi ~ Şubat 1930 tar1in:C 
rak, §eh~ın ıcap eden yerle~ıne Y~ Feyziati Lise&i yang.nında ıayi et-
111den _ iimbalar konması ıçın bu- tim. Yenisini alacağımdan 2ayiin 
7uk bır gayret sarfetmiş, nihayet, i bilir.mü olmadığını ilan ederim 
dün, Şehır Meclisi, şehrin muhtelil 1337 _ 1338 mt'zunl~an 
rerlerine 1100 lamba konması için Lut.fi km Mediha 
ltia.000 liralık tahsisat kııbul etmi§-
tir. B<yeiıa 3 tindi nııa kalıu ük!:mlJl!a-, 
Diğer taraftan, muhtelil semt- den: ttl/ıOG5 ; 

leroeki yolların in~aat ve tamiratı Kuduretullab tare.tırıdaıı Yen.iköyde 1 

da büyük bir ehemmiyetle ilerle- K'y başı caddesinde eski 2 No. lu ıayri 
mektedir Birçok yolların asf it meıılı:ulWı taksimJ v~ olamadıjı surette 

· . . .~ o- şuyuunun lıalesı içın açılan davanın 
larak yemden ınşası tekarrur et- mahkemesinde dava edilenlerden mal:ıal 
mıştır. Bu meyanda, dün de yazdı- ll mezkOrda mukim Mari ve Agobuo ve 
ğınıız veçhile, Fatih - Edirnekap:, kezalik Galnlada Askirasyoni Cenerali 
l:mınönü - Alemdar Koska • Ak- hanında 12 No, da Bay Ohanes Kllclnln 

. ' . kametgflhlarının meçhuli zabıta mari-
saray yıollarının ınşaatına, Hazı- ıetile edilen tahkikattan anlaşılmJJ ve 
randa başlanacaktır. Bu semtler 15 ıon müddetle i~nen tebligat icrası 
halkı, bu haoerden fevkalade mem- .nabkemece karar verilmil olmatıa mab 
nun olmuşlardır 'teme &ünü olan 2/ 4/9U saat 10.30 da 

• bi:uat veya vekillerile mahkemede ha-
Sahibi: E. 1 Z Z E T, Neşriyat 
Direl<törü: Cevdet Karabilı:-in 
Basıldıi'ı yer: •Son Telgraf• 

.nr bulunmnları ve gelmedikleri takdir
de haklarında aıyaben mahkemenin ya-

l pılacağı davetiye makamına kaim olmak 
üzere ilan olunur. (3636) 

Tuvaletinizi 7aparkc 
Pudra •llına dalma 

KREM 
PERTEV 

sürünüz. Pudrayı sımsıkı tutar ve 
akmasına mc\ni olur. Yağlı ve 
yağ!lız olan tüp ve vazoları vardır. 

IK.DAM 

Sat:ış llA.~:ı 

lstanbul 5 inci icra memurluğundan: 
Fatma Vedia tarabndan Valuf Paralar İdaresinden 26883 ikraz 

numarasile borç alınan paraya mukabil birinci derecede ipotek gös
terilmiş olup borcun ödenmemesinden .. olayı satılmasına karar veri
len ve tamamına ehlivukuf tarafından \1800) lira kıymet takdir edil
miş olan; Kayden Guraba Hüseyin ağa mahallesinin Serezli sokağın
da ve mahallen Şehzadebaşında Babahasan Alemi mahallesinde Se • 
rezli sokağında kain Çıraği Şeyh Ahmed' efendi vakfından 162 paf -
ta, 944 ada, 8 parsel eski 20 mükerrer ;yeni 16 taj No. lı ahşap evin 
evsaf ve mesahası aşağıda yazılıdır: 

Zemin kat: Serezli sokağında iki t~ merdivenli kapıdan gir!ldikte 1 
çini döşeli bir antre sağda camlı dolabı bulunan bir oda ve antredeki 1 
kapıdan geçilir yine çini döşeli bir hol üzerinde bir oda, solda merdi
ven altı bir kömürlük ve buradan geçilen koridor üzerinde zemini çi
ni döşeli bir mutfak bir hela ve bunun önünde bir miktar açıklık 
(bahçeye benzer) ve bozuk bir hamam ve altında bodrumu mevcud
dur. 

İkinci kat: Zemin ltat holünden ve bahçe kapısından geçilir dar 
bir sofa üzerinde biri büyük ve dolaplı ve diğeri ufak dört oda bir 
hela ve bozuk kaloriferli bir hamam. 

Üçürtcü ltat: Dar lıir sofa üzerinde camekanla sofadan bölme geniş 
bir oda, buradan geçilen büy ük bir oda, içinde ayrıca bir sandık oda
sı ve diğer ufak bir oda, bir heia ve sofadan geçilir bozuk çinkolu 
bir tarasadan ibarettir. 

Umumi evsafı: Bina ahşap bağdadi bölmelidir. Elektrik ve ter • 
kos tesisatım havi ve kısmen maili inhidam ve muhtacı tamir olup 
üzeri adi kiremitle örtülüdür. 
Mesahası: Umumi sahası 105 metre murabbaıdır. 
Yukarıda hudut, evsaf ve mesahası yuılı gayırimeııkumn tamınnı 

açık arttırmaya konmuştur. 

1 - İşbu gayrimenkulün arttırma şartnamesi 26/3/1941 tarihinden 
itibaren 940/3277 No, ile İst. Beşinci İcra Dairesinin muayyen 1 
numarasında herkesin görebilmesi için açıktır. İlinda yazılı o
lanlardan fazla malumat almak isteyenler, işbu Ftnameye 
ve 940/3277 dosya numaı..&ile ınemuriyetimize :müracaat et -
melidir . 

2 - Arttırmaya iştirak için yukanda yazılı kıymetin yüzde 7,5 u 
nisbetinde pey altçesi veya milli bir bankanın teminat mek • 
tubu tevdi edilecektir. (Madde 124) 

3 - İpotek sahibi alacaklılarla diğer alakadarların ve irtifak hak
kı sahiplerinin gayrimenkul üzerindeki haklarını, hususile fa
iz ve masrafa dair olan iddialarım !şbu iian tarihinden itiba • 
ren on beş gün içinde evrakı musbitelerile birlikte memuriye -
timize bildirmeleri icap eder. Aksi h&lde baklan tapu sicili ile 
sabit olmadıkça satış bedelinin paylaşmasından hariç kalırlar. 

t - Gösterilen günde arttırmaya iştirak edenler arttırma şartna
mesini okumuş ve lüzumlu malfunatı alınış ve bunlan tama
men kabul etmiş ad ve itibar olunurlar. 

ıs - Gayrimenkul 11/4/1941 tarihinde Cuma günü saat 14 den 16 ya 
kadar İst. Beşinci İcra memurluğunda üç defa bağırıl<lıktan 
gonra en çok arttırana ihale edilir. Ancak arttuma bedeli mu
hammen kıymetin yüzde 75 ini bulmaz veya satış istiyenin a
lacaı!ına rüchanı olan diğer alacaklılar bulunup da bedel bun. 
!arın bu gayri menkul ile temin edilmiş alacaklannın mecmu
undan fazlaya çıkmazsa en çok arttıranın taahhüdü baki kal • 
mak üzere arttırma 10 gün daha temdit edilerek 21/4/1941 ta
rihinde Pazartesi günü saat 14 den 16 ya kadar !st: Beşinci İc -
ra memurluğu odasında, arttırma bedeli satış istiyenin alaca
ğına rücham olan diğer alacaklıların bu gayrimenkul ile te • 
min edilmiş alacakları mecmuundan fazlaya çıkmak şartile, 
en çok arttırana ihale edilir. Böyle bir bedel elde edilmezse i
hale yapılmaz ve satış talebi düşer. 

e - Gayrimenkul kendi~ne ihale olunan kimse derhal veya veri
len mühlet içinde parayı vermezse ihale kararı fesholunarak 
kendisinden evvel en yüksek teklifte bulunan kimse arzetmiş 
olduğu bedelle almağa razı olursa ona, razı olmaz veya bulun
mazsa hemen yedi gün müddetle arttırmaya çıkarılıp en çok 
arttırana ihale edilir. İki ihale arasındaki fark ve geçen gün -
ler için yüzde 5 den hesap olunacak faiz ve diğer ıararlar ayn. 
ca hükme hacet kalmakswn meınuriyetimizce ah ıdan tahsil 
olunur. (Madde 133) 

't - Alıcı arttırma bedeli haricinde olarak yalnız tapu ferağ har -
cını, yirmi senelik vakıf taviz bedelini ve ihale karar pulla -
rını vermeğe mecburdur. 
Müterakim verııiJer, tenvirat ve tanzifat ve dellaliyt' resmin -
den mütevellit belediye rüs ' · ·~ müterakim vakıf icaresi a
lıcıva ait olmayın arttırma bedelinden tenzil olunur. 
İşbu gayrimenkul yukarıda gösterilen tarihte ist. Beşinci İcra 
memurluğu odasında isbu ilan ve gösterilen arttırma şartna -
m::.o' dairesinde satılacağı ilan olunur. (1983) 

Beyoğlu Vakıflar Direktörlüğü ilanlan 1 
KIRALIK EMLAK 

Aylıtı 
Semti Mah. Sakalı:. 1fo:su Cinsi Ll.Kr. 

Galata Yeni cami 111. Ali ili Oda 10 21 
paşahan 

Beşikta, Ytldız Necanade • ... 15 00 

• Dikili • .. DUlılıb 3 00 
ta' 

Galata Yeni cam! Fermmciler 4 Oda 12 00 
Hasköy Abdils.•eUm 18 Dtikkfi.n 4 00 

Yukarda yazılı emlakin 31/5/ 941 gilntl sonuna kadar k iraya verilmesi uza
tılnı1.;1tr. İhalesi 17/ 3/941 Pazartesi gü:1il saat 14 de yapılac:ajından isteklile
rin % 7,5 pey akçelcrlle birlikte mezkOr gön ve saatte Bcyoilu Vakı!lar Direlı:-
törlilğil Akara! Mümeyyi.zliğine müracaaUan. (ı960) 

,-"'---·İkdamın Zabıta Romanı: 2 "'1ve yağmurun ağaçlar üzerindeki gibi, arkada, gaipte bir şeye ba • Jvor? Oduncu sözüne yavaşça de • 

Y E Ş 1 L G O Z L E R pamağa mecbur edıyor. Tekrar aç· deta genç kadı.ruııı arkasına lıaka - diye işaret edilen 1'tikameti göste-l 
• •• J vekna.sak ahengi o~u gözlerim ka- luyormuş gibi bir halleri var, A • 'l'am ederek direkte: cYeniköy. 

tığı zaman korkudan bağırmamak cağı geliyor. riyor: 

Nakleden: M. Feridun ·--· iç~n kken:ini güç tudttu. Çündküdde - Bana ne oluyor, yoksa onda - Yol buradan .•. On dakil<a ö. 
m n ı o uncu şım ı yanın a uru· mı b ir gayritabiilik var? ~ d b' !ftlik s tekr o d - d k k . 1 e e ır ~ var... onra aı 

- Bilemiyorum, ben buralı de. Fakat birden dehşetli bir gök 
ğilim! gürültüsile yağmur yağmağa baş. 

Evet, buralı olmadığı aJamın li- lıyor. Sıc ım gıbi bır yağmur ... Şu 
•anından belli ... Başında eski bir geniş yaprak l ı ağacın altında in . 
kasket var. Elindeki balta insana 5an bir müddet barınır, fakat son
ürkeklik veriyor. Onun için genç ra ne yapmalı? Sonra, yapraklar 
kadın sür'atle uzaklaşıyor. İki üç kamilen ıslanıp da su sızmağa baş· 
kere dönüp bakıyor, •O adam ar - ı !ayınca? ... 
karodan gelmesin!• diye ... Fakat Levhada: • Yedişehidler: 800 mel 
oduncu eski yerinde ... Yalnız göz· 1 re• diye yazılı. Orada boş bır ev 
!erile genç kadını takip ediyor... bulunduğunu genç kadın bilıyor 

Orada, hemen üç yüz .,etre ile· Boş ve kapalı. Fakat orada bir sa
ride yeni kaymakamın yaptırdığı manlık var. Bir samanlık ki kapısı 
lıir direk var, yolları gösteriyor: açık ,altından da su akıyor. Yağ . 
cYeniköy şosesi... Deliviran yolu .. mur geçinceye kadar orada barın. 
Yedişehidler yolu ... • malı. Burada ağacın dallarından 

Bunu okuyunca biraz sarararak sular sızmağa başladı. 
düşünüyor: Zaten orası gitmediği yer değil 

- Ycdişehidler yolu•... Demek ki... Şimdi orada geçirdiği günü 
buradan gidilirmi~!. Benim ora - düşünüyor, o günü ve onu talup e
da i§inı ne? den ıünlerl... Bu hatıranın açJSJ 

y~r. ğ a vaftmur ~n .orun;a ~ ı Diye düşünüyor. Elini uzatıyor: iÖğe bakarak il3ve ediyor: 
çın atakacın at 1~~ gNırmdış .. ; eGme Yağmur şiddetini kaylıe!miş ... O - Vaktiniz de var ... 
onu ıp e mış. e en.... enç 
kadın titriyor. Dudaklarını ısırıyor zaman: . . Genç kadın oduncunun bu lhba-
fakat kaçmağa cesaret edemiyor. - Azalmışlten gıdeyım... , rından, bu garib emrinden o ka -
Yavaşça, tıtrek bir sesle soruyor: Diyerek ağacın altından brlıyor ıdar ürküyor ki mukavemet edeme. 
_ Yalunda dınecek mi acaba? ve atkısının uçlarını ellerile sıka- ,den gösterilen istikametle koşu • 

Oduncu başını kal<lınyor ve eli
le gökte mavi bir lekenın ortasın
da açılan beyaz bir aoktayı işaret 
ederek: 

•ak sür'atle uzaklaşıyor. Daha doğ- yor ..• 
rusu uzaklaşmak istiyor. Çünkü 
daha üç adım atmadan oduncuyu 
yanında görüyor. O, kuru parmak· 
larile hafifçe koluna dokunarak 

- Çok sürmez, diyor, birazdan Jadece: 
hava açar... - Olmaz! 

Bu adamın uzaktan gelir gibi 
•kseden sesi, düşünceli hali, konuş 
tuğu zaman insana emniyet veri • 
yor. Fakat gözleri çok tuhaf!. .. Sa
n ve yeşil ... Tıpkı dalların altında 
uyuyan bir su gıbı! ... Fakat bu gö• 
lerin lıaktıkları yeri eörmii.)'urmu; 

Diyor. Olmaz ne demek? Nedenl 
Yoluna devam edecek ... Fakat o -
duncu karşısına dikilmiş, diyor ki: 

- O tarafa gitmek olmaz. .. İyi 
değil... 

Bu adamın bir bildiği mi var, 
yoksa bir §ey !er mi tahmin edi • 

* Ahmn kapısı sığır ve süt kokan 
odaya açılıyor. Orada çatırdayarak 

yanan ocağın üstündeki kazandan 
bir kadın bakraçla aldığı sıcak su

yu kovalara boşaltıyor. Bir çocult 
dolan kovaları alıp yeni doğuran 
ineklere götürüyor. 

Ocağın yanında, bir köşede du -
ran mavi bir ibrikte ~a;y demlen! -
yor. 

(Devıuru var} 

15-MART-1,lı 

TÜRKiYE CUMHURiYETi 

ZİRAAT BANKASI 
Kuruluş tarihi: !.888. - Sermayeaı: 100,000,000 Türk lirası. 

Şube ve ajans adedi: 265 

Zirai ve ticari her nevi banka muameleleri 

Para biriktirenlere 28,800 lira ikramiye nri1or• 

Ziraat Bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesaP' 
lannda en az 50 lirası bulunanlara aenede 4 defa çekilecd 

kur'a ile aşağıdaki plana göre ikramiye dağıtılacaktır. 

t A. 1,000 liralık 4,000 L.11 100 Adet 50 liralık 5,000 J,. 
' • 500 • Z,000 • l2t • '° . t,aot , 
.. • 250 • 1,000 • 

40 • 100 • 4,000 • lGO • ZO • 3,%0f • 

DİKKAT: Hesaplanndaki paralar bir sene lçllıde 50 lir• 
dan aşağı düşmiyenlere ikramiye çıktığı takdirde ~ 20 fazla
s!le verilecektir 

Kur'alar aeııede 4 defa l e)'liil, l birincikinun, 
1 mart -.e l haziran tarihlerinde çekilecektir. 

Devlet Demiryollan İşletme Umuın 
Müdürlüğü İlanlan 

1/4/1941 tarihinden itibaren Anabat lstaayonlannda Avrupa battı ı.ı;:, 
7onlanna ve bilmukabele Avrupa hattı istuyonlannda .Anahat ı.ıasyot'1 

mesajen, HYriaeri ve seyrihatif doğru eşya nakliyatı kabul edi1ecektit· t 
Doiru nalı:liyat münasebeWe .Anabatta, Avrupa hattında demirr~ 

Haydarpaşa ':' Sirkeci ara.s.ı.naa denız yolu olmak üzere katedilecek üç ,! 
için bir tek hamule senedi tanzim edilecek ise de her mesafede bAl~ I_ 
ayn tatbik edilmekte olan tarifeler ve diler abkAm ve ıartıar -~ 
yıne ayn ayn latbik edilecektir. Hamwenin Haydarpaşa _ Sirkeci ';J 
U.bi olacatı bütün ameliyelere ve deniz nakliyatına eamlJ olmalı: •• :J 
nakliyatta tatbik edilmek üzere bir maktu ücret tarife&! lbd .. ~ 
Bu lari!e 1/4/1941 tarihinde mer'lyete ııirecek ve bu larilıten ,u 
deniz nakliyatına mahsus limdikl tarile lilvedilecektir. ı/ 

Hancı nevi ve mahiyette ve miklarlardalıi •'1anın doiru ııaıı:liyııto W1' f 
edllecejp ve maktu Ucret tarifesi alılı:Am ve prtlan hakkında \afaillıt 
tasyonlara müracaat edilmelidir, cl833• clı78• 

Alal>Cla lmıl. muhammen bed: .. e 1111!9akk•t teminatı a,.rı_•rn C~ 
mlş olan Ankara h;ıstanesi madenl n~ emesi 31/3/14.1 pa:aarteai C'ÜJlU sS' "./ 
lı:apal.ı zarf u.sulQ ile Ankarada idare binasında ıııra ile ve 1,1rı 111n satın 'J 
calıllr. ~ 

Bu işlere slmıek istiyenlerin ıı.telerl hlzuıııd• yaZJb muvakJUtt 1 r f 
ile kanunun ta7ln ettiil veoilıalan ve leltli!lerinl a11U &Un Mat H de ır.ad• 
nılsyon Reisliiine vermeleri Jazımdır. ~ 

Şartnameler param olarak Ankarada Y.kcııe dalNolnden Ye JU1 
da Teseliüın Sefililııen datıw.mak1adır. ,/ 

:14al:ıemenln lsm1 Mulı&ınmm bedel MunJdı:al 1' / 
llnı ~ 

2 inci ırup: 21 kalemden ibaret mad .. 
nl lr:omodJnler, masalar, arabalar, kol· 
luklar veoalre. 
l inci grup: 27 kalemden ibaret made
n.I kaplar, mua,ene masa " l"kmcta.. 
n vuaire. 

1111.ı• 

,, , 
TURl< TICAR~T 9ANJ(ASI A.~ 
l<UPONLU VAD~Lf M[;VDUAT 

PARAN 1 BURADA •• .(LE1 

fEEi 

lstanbul P. T. T. Müdürlüğündel1 ~~ 
:Rumeliblsarında mevcul bulunan P.T.T. deposunun Anadolu bisl''~~ 

!erilecek mahalde olbaplakl lı:eşi!namesi mucibince yeniden yapu.rıl"' ,1. 
eksiltmeye konulmuştur, arı• b~.J 

Ek•iltme ı9/3/941 çarşamba &i!nll eaat 15,30 da bt1111lı: postal>, oıJol"' 
lıarJ!.Sında Valde hanı ikinci katta 23 No. da umumi depo mu .. as!# 
ıoplanacak müdürlük alım ıatım komisyonunda J'&pılac:-":tır. (. 

Keşif bedeli 1098 lira 47 kuruı muvakkat teminat 83 Jlrl'd•r. tıotı"' ;rJ 
Taliplerin Jıeşlf ve eartnamelerlni ıörmelı: ">e muvakkat teaıın:ı.rı J: rİ 

tmnak Uzere çalışma filnlerinde bUyOk postane binası birinci Jı:nt~ 11rtl1 il' 
levazım kısmına eksiltme gün ve saatinde de en az bir Uahiltte 1 1sunaıclıti ~ 
~e benzer ~ yaptığına dair idarelerinden almıı olduğu veslk•ları ıc ısı o/ 
tanbul vilAyetine müracaatla eksiltme tarihinden tatil günleri ııar .,.~~~:.! 
evvel ahomış ehliyet ye 84.C yılına aid ticru·et odası v ikalan '\il Jl»I (lıtV" 
minat makbuzlarlle birlikle lıcımiıı:vona mllrpcaaUan. 


