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Bulgar Kralı· 
nın Seyahati 

• 
Alman Elçi-
sininHitlerle 
Teması 

Bu iki ziyaret seyahati 
münaaebetile rnuhayyi
leler gene işlemiye baf
ladı. Hiç bir yan_ll bak
rnıya, hiç bir tehyiç edi· 
ci habere aldırış etmiye 
1;: •Jm yoktur. E_µ iyi ra
ş~i merkezi Ankaradır. 
-- '. x 

raan: ETEM iZZET BENiCE 

Anlıaraılan 

Anlıaradaki Alman Büyük El
çisi Von Papcn memleketine gnti. 

Bulgar Kralı Mujeste Boris do 
Alınanyada bir ziyaret seyaba
tindcdir. 

Bu iki ziyant seyahatini vesi· 
le tutan l-Cnebi kaynakları yine 
nmhan ilcforini işlctnıiyc başla· 
dılar. 

Haberlere göre, Almanlar Yn· 
ııan adalarında, Yunan sahillerin
de, Oniki adalarda bonrlık giir· 
mektcdirlcr. En iyi subay n tek· 
nisyenlcrini buralara giimlcrmi,
lerdir. 

Yôni, Alınanlar Rommel ordu· 
5e1nu taarruza kald.ırını>k Ü'Ure· 
dirlcr. Mihver taarruııında hedef: 
Orta Şark İngiliz İnıparatorluğu
dur. Bunun için de Alınanlar hem 
Mfür cephesinden saldıracaklar, 
hcııı de Suriyedcn. Fakat, tahmin
ler bu kadarla kalmıyor. Alman
lar 'l'iirkiy~odt'n de geçmek mev· 
ıuıınu incelemektedirler. Kral 
Boris'in ziyareti, Vı;n Papen'in 
Hitkr'le giiTf"1" i daha ziyade 
lnınımla ilgilidir. Ahnanılar Bul
garlardan Rus ceplıcsino yanlım 
için 200,000 ki5iliık bir ordu iste
dikleri kadar Tiirkiyeden Mısıra 
ve fraka giden yolları açmak için 
de Bulgar oroUSUDu elde tlllmak· 
tadırlar. 

1939 dan bu yana her Dklıaha
rm girişinde kısaltarak belinaniş 
buhıoduğumuz bu çeşit haberleri 
ecnebi kaynaklarıl111an işitmek 

ve okumak gelillge olmuştur. Fa
kat, hiçbirisi de gerçeğe uyma. 
nns, daima bu çeşit haberleri iş

liycn mahayyiloler mahcup kal
mışlardır. Bu defa da ayni tahay
yiil mekaruwıası işliyor ve çeşitli 
tahmin yapoyor. 

Bulgarların Almanlardan ne 
istediği, Al<n:ıanların Bulgarlardan 
ne beklediği aşa;;'! yukan aydın
dır. 

Bulgari.~tan Mihverin ortağı.dır. 
Balkanların Mihver hesabına ya
pılan muvakkat payında en bii
yük hisseyi alnı1ştır. Bu hisseyi 
alıJ1lu,n de hichir kan fedakarlığı 
yapınam~ır. İstemekte ısrar giis
terdiği de bn tutum ~e g;dişi>ni 

. sonuna kadar mulıafaza edebil
mek, harbin sonunda Mihver 
devletleri gol;p gelirse kansız mi
rosç>lığını sürdürmektir, Buna 
karşılık, Almanların Bulgarlar
dan istedikleri de •lıer rumetin 
kiilfot karşılığı olduğunu ileriye 
sürerek. Yugoslavya ve Yunanis
tandaki meşgul arazide Bulgar 
jandarmalığı ve Sovyct Rıısyaya 
karşı yardJn><:ı bir Bulgar onlusu
nun gönderilmesidir. 

Tiirk - Bldgar kom~ırlui~ıınıın 
bugün-kü durumu, yine Türk - Al
man d•l'tlu!hınun karşılıklı taraf
snlık ve güveni de Bulgarların 
Alınar>lar ve miitlel>kleri he•abı
ııa bu yardımı yaJ11T1alarına hiçbir 
en~Pl bırakmamı ·tır. 

Bıılııaristan Tiirk hudu<tların
dan hi~bir endişe ve tereddiide 
düşmeksizin büyiik ortağı Alman
ya emrine istediği kadar ve iste
nilen ölc;ü ve nıiktar<la aoker gôa· 
derebilir. 

O halde, AIMnnyaııın hesap ve 
nıanbğını, Boris - Hitltt göriiş
nıesme bakim bulunacak esası 
lı:avraınak güç olmamak gerektir. 
Bunun dışmda, Alman • Bulgar 
or'Clularmın Tiirkiyeden gı..çttek 

Irak, Suriye, Mı•ır istikametlerin
de yol almaları veya Tiil<ki>ye ile 

(Dev..,... 3 üınoü s.bil<de) 

1 Yunan Kralı 
FİLİSTINDE 

• 
lngiliz Hariciye 
Nazırı Elen istikla
linin yıldönümü 
müaasebetile bu 
sabah bir nutuk 
söyliyerek dedi ki: 

Yunanistana 
her gardımı 

... 
gapacagız. . . 

İıııgiliz Hariciye Nazın 
M. Eden 

Kahire, 25 (A.A.) - Yıman 
Kralı Jorj yanında Başvekili 
bıılunduirıı halde Filistine 
varmıştır. Volinin misaful 
olacaklar<lıT. 

Londra, 25 (A.A.) - B.B. 
C.: Bugün, Elen isölıJaJiııin 
yıldönünıii münasebetile İn
giliz Hariciye Nazın bİT n\\· 
tuk süyliycrek Yuuan Kralı 
ile Başvekilinin; Orta Şanda· 
ki Yunan ktt'a1arını te.fti5 ve 
Britonyn lut'nlo~ile teşriki 
mesaisini ted1<ik irin Filistin
de bolunduldarııi"ı söylemi..• 
ve bilibarc Yunan halkına 
hitap ~relr: 

....... Dü~aıun inı>aforı!ıi;'lll
dan dolayı bu feci açlık esna
sında i<ısarun melanetini kay
betmemesi lı&kı.katcu giiçtiiı'. 
Sne yardım için muktedir ol
duğumuz herşeyi Yaı>acağız. 
Yaşasın Yunanistan!• demiş
tir. 

Yunan Başve· 
kilinin Berlin
deki temasları 

Berliu, 25 (A.A.) - Yuna
nistan Başvekili Ç<>lakoğlu, 

Yuııaııistanın gelecek ydlor 
iaşesiııi fonıiın etmek mak5a· 
dile Maliye, Ticaret N.,.,aret
lerile temaslal'da buluıımak
tadır. Yiyecek \•e eşya istih
salatı ılzamJ dereceye getiri
lecektir. 

Bulgaristan da 
5 yılhk zirai bir 
plin hazırlandı 

Berliıı, 25 {A.A.) - Bulga
ristandn ist;hsalatı arttırnıak 

üzere 5 yılhk bir zkai plan 
hazırlanmıştır. 

Diğer taraftan Sırbistan ve 
Hırvatis1anı iktısadon miis
tabsil ~·apmJWk için tedbirler 
alınacaktır. 

Maçka da feci 
bir otomobil 
KAZASI! 
Şo!ör Feridin idaresindeki 27Z8 

numaralı otomol>il Maçka.dan Ni
şanı.aşına giderl<en, B~~taşta 
Dik;litaşta Aşı.k Kerim sokağın
da 81 nuınarah evde otu:ıı;ı.n Fer
hat adında bırine çarparak ağır 
surette yaı·alanm.asına sebep ol-

. muştur. Feı<hat, Beyoğlu lhasta. 
hanesine kald.ırılıı,;ş, §Oof-Or yaka· 
la ıı.nu§t."r. ' • · 

• 
Şaık C{'pl~sinin 

Şimal kesiırıı.lnı
<le sırın ailında 
30 d.,,..,.,... ır.u-.,. 

retllo ~lı bir or
ınandı> !krl\yoo 

• b)r Fin mı1<l;ye 

' taıblml .. 

• 
faril Ceplaelblde UZAK DOiUDA 

Almanlar 38 YeniGineyebir 
ihtiyat fırka günde 30 ton 

daha getirdiler bomba atıldı I 
Bunların 400 bin 
kişiden ibaret ol· 
duğu anlaşıhyor 

Londra, 25 (A.A.) - B.B.C.: 
Hanbin en kanlı çarpışması şimdi 
prk cepbcsiode yer almaktadır. 
Ahııanlar yenidmı muıbarebeye 
38 ilrteyat fıııka daha getimıi9)er
dir. Bunların 400 hin kişiden iıba
ret olduğu tahınin olunmalııtadır. 
Baz.ı mıntakalaroa Almanlar küt
le hali'll'de hücumlarda bıılunmak· 
ta ve muhtelif yerlerde lam fır
kabr kuDamııaktadırlar. 

Lenlngrad kesiminde bir 
sahra topu 

Orel ve Leningrad
da Alman zayiatı 

Moskovn, 25 (A.A.) - Dün 0-
rel mıntakasında Almanlar 250 
zabit ve 4 bin nefer kaybelımiş
lercl:iı-. Lcningrad cephesinde 9 • 22 
Mart arasmda ise 16 bin Alman 
zabit ve neleri öldiirülmiiştür. 

POLONYA 
Başvekili 

General Sikroski Va• 
şingtonda 

beyanatta bulundu 
Vaşngton, 2j (A-'I..) - R.euter: 
Polonya Ilıa'.lvek.ili ~neı-al Si

koTs!;i, Vaşington'a \·aıı§ında ga
zetecilere verdiği dem<'çte, Rus
yaya ve Orta~arka yaptığı son se
yahatlere !<'mas ctmi~ \'<' demi5-
tir ki: 

·Bugün strateji meselelerinin 
Va~ington'da toplandığı bir anda 

(D'Varr.ı 3 ü. eli Sohilede) 

Yapllan mütemadi 
hücumlara rağmen 
hiç zarar olmadı r 

Si<iney, 25 (A.A.) - Yeni Gi. 
meedki Port Moreıs:biden alınan 
bir telgrafa göre iki güıı içinde 
orada Japon tayyareleri üç yüız 
bomba a.~archr. Bu meyanda 
yal.ıız ilwı otuz t<aı. ağırl:ğmda 
bomba abbnıntn". 

Bu boınbabn 9 tayyareden 
mürekkep bir dalga atrnoş, fakat 
hiÇbir hasar veıımcctiği gibi bir 
tek k.i~inin bile burnu kanama
mı~tır! ... 

Yeni Zelanda· 
nın talepleri 
Vaşingloın, 25 (AA.) - Yeni 

Z<;i:ındo J.;isi W allcrnasb, M. 
RtıZ\"'Clt ile görüştiiktcn sonra lNc· 
sım \'i:rdiği Qcıncçcfo P;ısifik l3a-
tı Cenubu siyasetinin hazrrlan
ması için daiıa fazla bir i~akte 
bıı lurnnak üızere Yeni Zelanda 
Qııü'.<ı\mcti taraiıııdan yapılan mü
racı:at hakkında bu hafta bir ka
rer verileceği zannında buJ.un
<iuğunu söylemiştir. Gerçek, Yeni 
~landa Vaşingtonda bir harp 
şUra<> vücude getirilmesin(, ve A
vus'tralya ile Yeni Zelarırlla'nm 
ımuMelit İngili.z - Amerikan kur
ıır.ayma dahil olmasmı_istemişti. 
Na...<tı, bizzat kenciı.sinin ve A vns- 1 

(De•-arN 3 llıııcU SolıiIC<k!) I 
Japonlar ~ir lngiliz 1 

gemisini batırdılar 1 
Londra, 25 (A.A.) - Cava ada- ' 

sı civarın<la Japonların deniızalı.. 1 

tıdaı~ 2fı<JO tonluk İngiliz Kuaxı.. 
tung nakJ.iye gemisini batııııruş
lardır. Tayfaları kurtaclmı~. 

Ateış aıaa ekıpreı ı 
Sidncıy, 25 (A.A.) - Sidney

Be~bum ekspresi Albm-i'nııln 
takriben 90 kilometre şi.nıalinde 
ateş allnışli'I'. Vaı;x>nfarıd'an >kisi 
tam'1mile kömür ha·line geLlı.1lş. 
tir. Yolcular vagonları vaktinde ' 
terl<etnkJeri :iç;n in.anca hl~ir 
telefat )""'6tur. 

Dokumacılığımızda bir terakki hamlesi 

Etmeydanında 90 bin liraya 
modern bir boyahane yapılıyor 
İstanbul dokumacılar kooperatifinin kongre
sinde verilen bu kararın tatbikine geçiliyor 

İstattbul ldiçiik san'atlar dıoku
nıacılık kooperatifinin ylllik kon
gresi yap'1mıştır. Kongre, reİ6 B. 
Yahya Yılmaztlirk tarofmdan a
çılmış ve bir yılltk faaliyet, he· 
sap raporları okunarak ıkahnl o• 
lurunttştıır. İdare bey'eünin bir 
yıllrk ~alışmaları neticesinde koo
peratife son yılda 2508 lira ldir te
min ofoıınnış.tur. Bwıua 1500 li· 
rası &.naf hastaııesine tooerrü 
oluımı111, geri kalouı sermayeye 
e.klemniştir. Bu suretle sermaye 
44. bin 800 lira~·a baliğ olmuştur. 

Ayni kooperatiCin ortakların.-

dan iken geçen yıl ayrılarak •İs
tanbul Kooperatifi• isınile az ser
mayeli bir teşekkül kuran ortak
lardan lıir kısmının tekrar looo· 
peratife iltihakları ha.kkındalıi 
müracaalclriıı-in kabulü kararlaş· 
tırıhruştır. 

Bilii.bare yapılan göri~neler 
neticesinde Su:ltanahmct.te At
mcydauınılaki eski, tarihi •Bas
mahane binası.nm yıkılarak ye· 
rine bir apre yeri = bo~ ahane 
yapılması kararlaşlırılmıştır. Sek
sPn biıt lira sarfcdiltce:k oloıı bu 

(Deva.mı 3 i;ı><"il S~hlfe~e) 

E K M E K ESNAF CEMİYETLERİNDE .•• 
Karneleri ı Berberler Cemiyeti 
~ğırişçile.rdenbaşk.a 1 kongresi ye • 
bu de "İşçı karnelerı,, 1 .d . 

ihdas ediliyor i nı en mı yapılacak? 
Ank:ırnıfan b;!dirildiğinc gör<' 

k:ırııc ile verilen ekıuek m.iktarı 
lı:ıkkı1111a yap ı laıı t<"Ükikler dcum 
ctuıclı1edir. Bu tedkilili!rc göre 
•agu işçiolerdcn lıa~a bir de 
•İşçi. karneleri ilıd:.s ol11narak 
bunl;ıra ırünılc be~ ~üz gram ek
mek verilocektir. Diğer te-..'7.iat 
şinı.tlild miktarda de~;nn cdl~Ck· 
tir. Yalnız; ınaden i~~ill'ri·ne giin
de bin gram ekmek verttecelctk. 

Mısırda seçim 
Ve f d Partisi büyük 

ekseriyet kazandı 
K.Jü;e, 25 (A..ı\.) - Mclı'us m.li• 

h&Cıa.t, için ya.pkn .seı:~ a~ 1'(')~ 
lıeTln ode<Lnc ooz:>rQJl N"'1aı Paşanın 

Ve!t Parti.si l>üyü!k •t>lr dlmeriyd ı..... 

za.ru~ı~tır. 
--~..---

Çay ve kahve 
inhisara ahnıyor 
Ankarodan bi'kli>riki:ig"in~ g6~ 

çay vC' Jra:hwnm bir inhisar mad
desi olnrak sat>.lması için biT ka
nun liı yi oo s; lh a>lır hırona kltadır. 
Bu suretle çay ve kahve hl'r yer. 
de aynı fiatta sat.ı.lacaktı:r. 

Filipinlerdeki 1 

AMERİKAN 
kıt'aları 

Japon sözcüsü "Bun
lar kafese girmiş kuş 
gibi çevrilmiştir,,diyor 

İdare 
da ki 

hey' eti 
istifalar 

azaları 
tevali 

arasın

ediyor ! 
Berberler; Cemiyetlerinden ne faaliyet 
bekliyor, neler yapmasını istiyorlar? 

Berberler Cemiyeti Jıeycii i.cla.. 
ı'<'"siı~e intihap olunan mıezkfu· ce
miyetin eski reisi Mustafa Tura
nın istifa edcrc!c hcy.:ti i<kıırcdcn 
~.,k1.liğin.i yauıı-,;ıştık. Mumaley
hin y<'rlııc getiı"ilen birinci ilhti. 
yut azalıu-mdan Adem G<ik ile 
di'ğer bir aza da i&tifa etmişler
dir, Bu suretle Bcrbeııltt Cemi
~ti ~re heyeti ılıemen hemen 
kfun;J.en ye<iek azulard'an ibaret 
kalıır:•ıı"hr. 
Şimdi bu seJek aıoalarııı da is

tifa edecekleri söyJeıühnektıedir. 
Şoyet bu istifalar W!akf<nk ede
Cl"S< olım;a Bdberler C~et.i 
kongı-csinin yeniden yapılarak 

bir iddre heyeti intilıap edilmem 
icap edecektir. 

Diğer t.aratt.an aerberler Ce
mi!)'et idare heyetind~n bazı dl• 
Jeklerdle bulunarak esnafın ihti. 
yaç ve d<-rtleri ile ya.kı.ndon meş
gul olmasını; bilhassa bu husus-

Londra 
Halk evi 
Beıml raaliye
tlDı Be.şlacb 

Loodro, 25 (A.A.) - •B.B.C.> 
Geçenleııde 'kllş:bt ,..,.,,,! ;vapılan 
L<>Iı!dra Halkcvi r<"Sml foaliıyetlne 

'l~ Ticaret At:ıocsl B. Sııphl 

Zi:nt>ın veroijıi •Modem Tilıtcl-
ye> ;ı;iml.i btr Jamtransiyle ~ıa
mıştır. 

Anıt - Kabir 
inşaat 2 yılda tamam
lanacak. Jüri azası 
şehrimize geldiler 
Ebedi Şef A<tatül'k içlıı Ankıını· 

da Rwattepcdıc inşa edilecek o-
lan Anrt • Kahire ait projeleri tet
loilı: eden feri heyeti. azalan şe<ı
riiıırn:e gelımişlerdir. Bunların şe
refine dü.ıı Qü!Zel San'atlar Aka. 
cremisinde bir çay ziafeti veril
miştir. Tqplantı.da; projeleri mü· 

(Devamı 3 ilncü Sahifede) 

lard~ Iaali}eı ı;6'.term~sini i»<e
mek1cdirl.cr, Aı'Zll:1:ınn lxı~.,;ôa 

(l}(,vanu 3 üncu S•hife!c-) 

SİNEMA 
Locasında 

Adaba mugayir hare
kette bulunan bir çift 
15 gün hapsedilecek 

Zabıta; Üsl;ıüdar<ia bir slı""''"' 
da umumi &daha mugayir l::ı •• 
kette bu>wıan iki genci yakab 
Jıarak adliyeye tıcV'di etnniştl' 

Latife aılında genç bir ku!a 
Hasan ismindeki bu iki suçlu e»·
ve:lk.i gece Üskiooarda Hıile rir.•:• 
ması.na gl1ımi~r ve bir loca ku<i. 
lam1şlaı'<lu". 

(Devaır.a S üncü S;:thlf!'> \~) 

Avustralya 
Başvekili 

diyor ki: 
- "Japonya; Cenuba 
akışını durdurmak 

mecburi ye tin de diru 
Kamlıera, !lo (A.A.) - Avu€· 

tra~ya Başvekili M Kürtin tı.r 

nutuk söyliycrck ezciımlc Ô'-· 'r 
tir ki: 

c- Dünyayı zı:ır!>al.ıkla Ulat" C• 

decekleriı:ti sananlara ilahi b!l· iiı. 
tar belinniştir. :Müttefikler <'m 
da•ha mavafı-k şartlar dııılılind~ 

bu1unmakıtaıbrlar. Japonya ai:ıtd; 

cenub:ı doğru akış-.n: <iı..ıırcl<t~lıı 

mecıbıiriyctincie bul waktıı·d.;•. 
Japonyamn gittikçe a -t. n 'i'lşkırr 
lıığm ın sonu bir yen.. ine o.lac:ık
tır .... 

Japonlar Salo
mon adalarını 
işgal elliler! 

!Memura rüşvet Buraları Avustralya 
=ı.u-....... _ ... ..;ı.;..ı.~ k . 

1
taarruzuna üs olacak 

Uzak Şari< harelı:iıtına ait re6lm- verme lSter- 1 Tokyo 25 (A.A.) _ Ja ,., 
lerden: Filipinlerdc Japon maki- • l r lm.wvetleri Saloıpon adaların:::. 

neJitiifek erleri k en tut u d u ! tamammı ~al ctm.ilir. Bl•ı lan 

T~·o, 25 (A.A.) - l•:ıı<>n Umu. 
mı Koro"l'.lıhmm Basın Dairesinde 
Binbaşı Sıwalıaıka taralındno verilen 

lruınata göre Bir:-n~· .. da esirlerin e;a .. 
yı.sı ,:ı:!ttJı:ıı:e 311t:mak~d r. SavabakG 

dem ışt il' ltl: 
- <Fili:pW~e iki .Aır.eri.ltan Ilı.

men! k•f- gim:is k~ elbi çevrı:ı... 
miş\ir. Eğer j&poolar ie!.erleroe lnm

Jaorı ll<'r .., ,,,ıc edebilirler. Fıı.lrai bu 
loJ\'alann llooodl :ı-atil:ıri>.Ylo tı:wruı. 
ma!arı daha iı,YldiT.> 

İngiliz tayyareleri şi
mali Fransaya hücum 

ettiler 
Londra, 25 (A.A.) - İngiliız 

'l:ımnb:ırdımen tayyareleri ~al 

altmd~ki Şimali Fra·nsayıa :ıtücıım 

etmi~lerse d~ henüz tafsilat ve
rilm.,:mclrtedir. Biitün ta~arl'l<!r 
s:ıli.mm dömr.Ai{llcrdlr. 

A<ı:ıd<>lu H.ilıa:ı'ıdl& Kö><ısı.ı Falı~ 
Aı Ustilınde 2 Ntzm,;tır.ab evde o1ıuran Ali 
eıdında biri dün Be:YiJro»da bir daire 
memunme: işit.J görow1nek \&.ere 20 
!lira rüıı>el ~-idi! cirnl~r. 

Bu ıır:emunın :zabtt..ya mür:ıeaati tı.. 
..erine aill>o.n lert>b.t l<lJJUDla Ali 20 
lira rilfVel verlııken suç ı.ist.ü yakal.ın
mışhr. 

Cezalanan 
muhtekirler 
Balıq,azannda Tahmis soka· 

ğmda, kasaplık yapan Tah:;iıılc 
Mehmet, dii!k.kiinlarında 265 kilo 
et va:rılı:eıı miiıracaat eden müşte
rilere satmanuşlar, yakalanarak 
verildikleri 1 numaralı mim ıoo.. 
nımna maMıemesi tarafından 5 
lira pa.ra, 7 gün de dülııkinlannın 
kapatılması cezasına çarprbmş· 
larda, Etlerin de m&aderuiııe 
karar vmlmişt.ir. 

(Devamı 3 (mc;ı Salıifede) 

Avustralyayı r,.gal i~·in üs tcski1 
etmektedirler. 

Akdenizde bir 
Hava ve 

Deniz harbi 
İtalyanlar bir gemi 

kafilesine 2 günde 
3 defa hücum ettileı' 

Londra, 25 (AA.) - Pazar ~;.
DIİ.İ Maltaya 1'iMnelcte olan l>'r 
kov.boya bi:r İtalyan zırlılıs' \.,, 
diğer lh8ll> gemilrri Akdcniz1~ }-,>,i 

cuuı etıııl§lcrdir. Mı;' art'.ı' ~i.d· 
dıetre devam etmiş v~ buna tıı.Y
yareler de iştirak ebm işlerdir 

Bir İngili'ı tayyar~·i t,;,- İlnl3(-n 
zııı:tıbsına to~il atrr ııf a ıı: ~ ·af. 

(Dev.mı 3 ü:ncU S~r.:'r~ .. ) 
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lstanbulun ilk modern spor sahası 

os·ian stad ı 
hı veridi 

90 bin rraya mal edilecek olan stad ta 
ma landık an sonra tekmil resmi maçlar ve 
terns"li m "jsabakalar yalnız burada yapılacak 

r:d:rncka111J:ık.i Çukur tan 
sta.lyomwıun lnpatıoa bız \'etil
m'·tir. Hcrgiin Lurada 100 amele 
çııl:~nıaktaclır. llolc ; tribün ;)Cr• 

Ieı: ~·aııılma.sı için toprak! r yiik
sel Jmel<tcJhc. &u ameliye bittik
ten sonra salıanuı Kurt ağı tara· 
fınıla buhın:>n \'C B:.Z:ın<lılar za· 
nıanınJan J..alml§ olan e:J<i du. 
varları çimento ile sıvanarak be
ton ckJiM ifrrı. ohmacaktır. i>lld 
K;...ragürnrük :-;aha:-.ı naınile ınarul 
olan bu yer lklcıliye tarafı:ntla ıı 
40 lıiıı !itaya i-!tin iık olunmu&tnr. 

ı Saha dahilinde bulunan 4 .;doo. 
2 si yıktırılmıştır. Bu!ll:ırın en.
)· ıı ıliindrn ifbaren müteahhit 
tarafından hall>a satıloııya hlllJ· 

llEl'ILE IUİ? - füz Sao'at J:::ıı.slitülerlnde tale
'heic.rin yaptı 1 Giucl e,erleri te~
hır iç1n ııras:.ra müsruııerclcr ter
tıı:ı edilerek geı.ç kızl .. rnnızın ba
·i.knıen lflilinr edebiloce imiz ça

l.,c..1a mahsulleri g.;sterili) or. Fa
kat her defasında gazeteleri.mu 
b.ııılardan •defile• diye balısodi· 
yarlar. Dün de bir gazetede •Nİ· 
~ulaoP Kız San'at • lektebinde de· 
f:lc• be' lı0 uıı gören biri, lram· 
H}da y:ınıııda.kine şöyle di}or· 
du: 

•-Bak! .. Ni§antaşmda bir meık· 
t,ptc define ç>kmL~! ... 

Acaba bu •defile• kclimcsin.i:rı 

ia llirkçesi yok mu idi k:i bunu 
•derile• diye Jazıp halka •define• 
diye olitt!tuk?.-

N RH DIŞARI, - - -
roı-c~ iÇF:Rf! 

lanıru, tır. Di~er · · ev de şinı<!!15k 
bu idşnatta tallfruı a melelere mes· 
kcn olarak kullanılacak ve bila
h are yıkılacaktır. 

clcdiye sahanın tanzi.mi iı;in 
ıl e 50 bi11 !im tahııis etm~tir. Saha 
önümüzdeki Şubat nihayetinde 
ikmal edilmiş olacaktır, 

Bcşlktaştaki Şeref stadının 'bir 
buçuk misli biiyüklükte bufonan 
bu stnd; btaıılml cihetinde ilk, 
modem •spor ıahası. m t~l 

edecek ve Dolmal>abç deki büyük 
•İnönü Stadı. inşa ediliııdye k.a· 

dar tekmil resmi maçlar ,,.e tem· 
sili ruilsabakalnr ydım burada 
yapılac:ıktır, 

of örler vasıta
sile gaz kaçıran 

bir bakkal 
Suç üstünde yakalanarak 

teulıif olundu 
İzmir (IIusust) - Anafıırlalar 

caddesinde fıırıncı ~an oğlu 

Amnet, tınnmda mevcut ekme-k· 
lerdc!l 29 kilosunu sat.:şı arzet
nıiyerc-k tahmis Bckirin ookıkA.. 

nına göfürerclt ı<:ıklaın"" ve hafo. 
lr-nda nıı::o,'ıııt suç zabıt varaka& 
tutularak adli ·eye v"rilııni§'tir, 

faıneto:ışa bul\'arl'lda bakıkai 
Rd' t o.,lu Ömer halka dağılmak 
üzıcre verilen ga• yağlarını halloıı. 
sntmıyarak hariç kaza ve vila
yetJE,re Ş'O!örler ,·asıtas'.k> sevlket 
t'ii yııpJan bir cliım]ıın.cş..'ıut ne
tit'e indıe tesb; t eÇihni_;ı ve iliik.. 
kfmd:ı yapı lan n ram ada 200 kilo 
gary1ğı, 2 teneke benzin, aynca 
8 kapalı teneloe gaz, bir buçuk te
n<'kc nıkum, bir teneke valv:ılin 
yagı bultınarak >hnr---'Şt.ı.r . Suçlu 
b~kkal tcı·kif olunmuştur. 

-<>--
+ ,Ç'Lıbukiı:y yrnm saat m('f;a!ede 

bol an Talip G6recin mandırasından 
evvel.ki. ccce y.ırm y~nıın çı4cmıış ve 
80 kuzu :r~rr. Yanpn.11 söıxt:.Jırınıı>
l(:' Ç<ÜJian 19 yaşlarmda çQtıan A~et. 
t:.!1 yio.li:in bir direk alt rıda ka!...rak 
öhnUs~ı-

Beykoz: ve Bü)-iiJ<dere fidanlıik
larınd>.ın getirilen bir çok fid<ın
lnrla şi.mdi İstanbulun btr çok 
yerleri ağaçlanclı.r.clıyoı-, yer 'Je€ 
b.rer koru ve yer yer birer 01'

man haline getiri.J:yor. İstanbulun 
güzdl ği, sa· hğı bakımın an çok 
önE:mli, <,'Ok hayırh bir teşebl'oüs 
olan bu ağaçbma işi yapı.hnken, 
şehrin asıl ağaçianmnsı, a."11 lo:>
ru ve oııman haline getirHmesi 
gei'ekcn bir kaç çıplak yerinden 
bahsedeceğiz. 

Mesela bunlardan bi~i meşhur 
Okmey'<ian:d r. Tarihi bir spor a. 
kını olan bu yer, ~ehrin, her ta· 
rafından en gö:ııe çarpan bi:ı' yeri 
olduğu için burası bir koru, bi'r 
orm3n lıaline getirildi~ za!T'an 
oraPın aıacuğı ırr.:n.=anuı ~.,1. 
Lk ,.~ iht'<ammc bir dliiı.ıünıiın nr
tıık '. Sor r~ bu yiıırnck, gepg<>niş 

ve ç·"·~ıplak me~'Clanın ağac~ım. 

mns:nd;.n suııra İ~ianbul ha\"351'- 1 

r .n .la, hele yazın, ne 'kadar tır 
nd n doyuhnaz b'r hale ~l~ 

ğini hC'Sap edin!. E:l'cr oımr. n ile. 

ni yine bir spor alanı cıılme.k, 
):11-ut da bir meskun !ıale gelm"k 
ihtimali va!'sa o zaman bu mey ... 

dan:n yalnız Halice kuşba)<,,şı ba
kan t«r'fları ile yamaçbrı ağaç
Uar' ml.ıır.a.:z mı?. Mesd],fı blır:h. 

lara dik' lecek çam veya :ıiı1:ımur-
1arm bah:ır ve yıu aylarınd:ı ko
ca İst.anbulu nasıl b!.r güzel ko
kuya boğacağını hele bir gii2i).. 
nü:ne getirin?. 

Ydnız burası mı ya, Eyiiaün 
üzer.indeki :ıtıeshur Pj)"'rlıoti kah
ves',nder~ yani şehrin en yiik;ek 
tepderinin bir ucundan b~,ya
rak lblr yand:m Sili'Jıtarağa mrı'.la
ııma, bir yandan ~ Ra.mi kırla. 
rma ]·adar U'Z'lnan o anada" doğ
ma çmlç1plaık yerlerin hiç tlc-

ğ,ılse ba?J. tarnfar1 ~aça•· r;l-,a 

bura!· rı.n, Halic l1eyq';lu. Sişli 
clhctlcwı:dcn göı.\inen manzruıa

brı büsbütün başk:ıla~·~ hat:tt 
ccnnetl~ııez mi?, Tupk:ıp.ı c!'tşı. 

na dört bin çam di.lcildiğini m~
nl'f 'vetle duyuyOT'Uz, faka>l Toıp
kopıclan Maltepe ~ine gidıen 

şosenin iki tarafına da ik~r, ü· 
çer yüz çınar veya baŞka bir ağaç 
d kilse yıaz ve ~ pek ~ı....ıt olan 

bu cadde bir kat daha gÖ'Zc gir. 
mez mi?. 

Diler ve umanz ki şehir yer 
)~er ajn~1anJııt"ılı-r ve koru.1~.ırı .. 
hrken, şehre daha b<•~ka ı 
ve sağhkhr verecek olan bu ca
mın yerlerde bu pek gn.i.zıel ve 
!ıayırl.ı işd.cn fa) dalanırlar. 

R. SABiT 

SAHTE 
Tahsildarlar! 

Akden·zde B.üyük Mihv e r 
Taarruzları eklen bi ·r i? 

Çocuk Esirgeme Ku
rumu adına para top· 
la ın ı y a kalkışanlar 

( Yazan: 1. • Eski Bükreş Ateşemiliteri t akip olunuyor 
1 - U:.ak Dol:ruda: 
Yeni Gıncde karadan Mor...by 

limanına doğru ilerli)en Japon 
kın·vcılerılc nıütt~ iklcr aıasuı· 
da Varkham v:ıılislu.le bir muha· 
rebc bııklcl!uıektcdir. J aponlar 
bu liman ch·arına ihraç ha reketi 
yaJ)lllnazlan.a, mütte fik müdafi
ler kar5ısmda ç• h11k n etice alma· 
}arı ml htmnel deıiildir. 

Avu,lralyn ile Yeni G ine at•· 
snıda kar~ıhklı hava akınları .ol
mr.ktadır. Ancak Jııponlar şlımli
ye kadar Avu•lralyanın ba,bca 
şimal kıyılarında bulunan birkaç 
lim.ııa taarruz etmişlerdi. :;imdi 
adanın i;crilcrine doı:ru da bava 
hüoeumlann:ı b;ıtlaıııışlardır. 

Jaııonlor hrnfü hava iit;tüıı.Jüğü 
foıoiıı cdenıe<li ·lcri den şim<li!U 
halde daha biiylik bir tetefıl>" e 
geçmeleri bckknt.mcz. MUttclik· 
leriıı turada kuHanthJdan tabiye, 
Japunlarııı Yeni Gine ,.e diğer 
küç:fu aJalaroa kuvvetler toopla
masuıa ve bliyük iilçiKle .. le11· 1 
mes;ne meydan vermeınektrdir, 

Emlak ve Eytam 
bankasının 

yıllık toplantısı 

Büylefille, ylni mittııınadl hava 
tanrrıırzlarlle yıpranan Japonlar, 
Avıı.>tr.ılyn topraklarına çıkmak· 
tau rneneılile.:et..tir. 

100 harp ve nakliye gc.ıui>lnden 
m ürel· p bir JaNtn denİ2 filooıu
nmı Avıı.stralya d1tg11 ve batı ıu
lıırıııda bulunduğu ha beri 1eey· 
y.id otıuomiştir, Eğrr böyle bir 
J apan kuneti olsaydı, şimdiye 
kadıır )·eqi Mr hareket göriiliiz 
v eya yen! blr hava - den i~ mmta• 
reb&l Ce'feyan eder di. 

Filtpinforde yeni J apon lmnuuı
danı Yıı.ua,.ita, Bataan Yaruıuıda-

' •tndaki Amcrikon kuvvetlerine 
kar ı taanu1.a geçmişti.-. Man lla 
köduhıdeki istilı' '•mlar toJ>Çl' a
!"fine tutıılnn i tilık:>ııılar mu
kavemet etmi<lcrdir. BuTadaki 
&fucrikurı lniJ.dafaasının do.-·am.ı, 
bu İ. t anıl rın dayanmnsma 
h.ıf;hdır. Ilu topçu tahrip ve Wl'ha 
2tc 1 rinı!en sonra, Japonlwnn 
bü ·i'k <ilçüde bir taarrırz y.ııpa· 
caJ,Jarı anlaşılmaktadır. 

2 - LibJ arla: 
Lm:ılra ,.c K•lıircdcn gelen ha· 

berlcr<le. İııırilizle.rin nm voffııld
yetli bir baskın ,·nptıklan, bir 
miktnr cııir .. tarak me'll'Zilerine 
dl>n<li.ild<!rİ bildirilnı .. ktNJiT, Bu

Son zamanlarda kend:Jerine 
•Qoouk Eslrgenıe Kunımu• tah
sildan sfuıünü veren bazı l<im.se·· 
lerin evlerden ve ~ösesek'rden 
para toplrunağa kaklftıılıları gö
ı'Ülerek sfu takibata geç.hn!q:tir. 

Dc;;er tııruftan .Çocuk Esirge. 
mc Kurumu İstanbul şu.besi. n
den alwğ .:ı: bir mf'klupla , bu 
husu•tn hulkmUZtn naza.-ı dikka
ti celbolumnaktadtr. 

Klll'ıı.mun mektubu Ş\ldur: 
Çoct<k Es•ı•gcm e Kurumu İB· 

tanbul şubeS:rnlı•n: Son ~mıın.. 
faroa baa kimfd~rin K\l1·umu
n: 12 t. '·.c·ıd·.n oklu,ğunu :Jcri sü
rerek nruesscsatt.an ve bazı eşhas 
tan para ü.ıpl#mak tc>ebbüslinde 
bıılımd11klarıııı • abcr alrl':ıktayız. 
Çocuk Esirg<".m» Kurnmu tcşki

S:hnda para Pi)ltım~ a Il :nın o. 
bn lah ·ld:ırl:ıra tst~nbul mel'
kf"Zinin n: 'ihrün:;. lınvi bir hüvi
yd cuııd-nı \•erilmiş olır.'.1sı ha
scbile hÜ\•iyM varilitas nı göste. 
rl'm'.yecn bu gib' k•'?l!leJ.crln sa1>
te~iırlıkl:-~~na ır-;.>y'Wln vermemek 
ic n Ol y:ıkın pvlis rr 'rh."'C2lini ha
hcrclar etmclerinl 1 tanbuh.ın 
~nubtel'C!!l halkından rica ediyo. 
ruz. 

nun ılı~ında lki taraf da hava a - Çeıme salıillcrinde bulunan 
kınları~da bulıınınLL5la1'dır. ceset 

İn~·ilrzler, doi;'ll ceplı~ lııdc 'WI- t 
yilk taornı~la hcrFher Mihver ta- z.ımir 25 (Husu•i)- Çeşır.rnin 

Sakarya mahallesinde atman Hü· 
B k ld 546 rafmın ML•ırn, Orta Şarka ve an a son yı a bCyin Dönmez lsmiıırle biTi Çe,,. 

lıaıta aı!ıılarıJ.an Tiirlıi.•·r.re karp 

bı•n lı"ra kaA r temı"n ettı" b' 1 '· t b ffiC salıll1~rinde 0 !' ceset görmüş ır ınr<"ı<e te uhmcn~ıu:ı ilıtl-
\"f' denizden Ç>!rnrrr tır 

mal veriyorla?. Aln1anlar, Rusyı ... 
Marn· bmir.ln kuvveti! ltibar mü. Üzerin.de bulunan e\-raktıın bu.. ~-~ b , r ~·a kı.ırşı Lii~·iik taarnızn ııir'•1ik· 
-ler.,....,n i,rı 0= :nı.iljt ve Ey- ' mm S&h"LZlı Arıdı:.n og"lu !\lasova 

ı....c. !;ar.kası d.mt, Aılkara<l.1 Ba:ıka lrrl e.<n:ıda, Liıbyada ıtiisl.or ve old\ıg'hı <.PJa•ıl'!JL 'ıt', 
Lcüa mı.., senelik um"'nl topWı.tıs:- be ki de teshil taarrıı:ıı!arı y'apa- ~ 
nı :yapın ·trr Son be, alb sene za:r- bilirler. Bıımınla belki de Orta 
tında ,.: y<:tln~ g ~kıe km·vct.eno- !farkta \e Mısırdaki lnrvvrtleri do- Esnul cemiyetleri müştareh 
elim JŞ olan bu mOes'OeS<", Um:nnt Hu- ğıı ~"ph°"i de mc elıi Kafka'.<Ya yardım heyetinin y!/lık hong-
biJı lı .t lı '11nill&n dogw"1~ bölgesini' sevl."ten mcnctınt'y1 is. resi cuma günü J•apılacak 
~.ıcrc rajmaı bu sene m~n.e. 
!.\ ı aa 5~6 b><ı liralıJ< bı: k. rla ka· tiye eklerdir. Fakat hli~iHc ölçü- İstanbul esnaf cemiyetlerinin 

~·ı-. .ea~ı:ı 20 re'iyo.., o. fle i•tila tnarrıızlan, bilhn "" ada- cnll(işterok yardxm teşkiliito... yıl.. 
lon """"'"'Y""lııdm ıı m 'y<ın ı rast !arılan Türkiyeye knrşı hir hare- lık kongresini bu ayın 27 it".ci cu-
üderm;, <>lclutu. ve takip Qtt'ıli mo&=- ket; askeri d urwnla telif edile- ımal"..csl gllnU aaat 14 d<ı Eminönü 
dm ı,,ma snhibl o1'acak. derecede sc-r- nıez. ır~1 ·f'."\·i salonuOOn yap;ıcaı'kttT. 
vete 'lI~c.:.Lk ohn.y.ıınkıra f.!)lı.J!f<.'~ ehV("n !=========================~~===== 
Ş<.. U ·ja yaro:mc!an lb:ıret bult'Ildu~ 

g·z ö:>ür,c almmı• l.>u i<ftm ehenııınl>

:ycti bir d~ d..'1tn artar. 
Umumi lley'ı;t, bi~, kar ve :ı.a

rar h"""olarınıı 'ltıi!nkla \aS\'ii> ederde 
İc.'-arc ~!:.:.cl.4lıni ibra e nı!ş ve 5<"1'1cJ·k 
ıtcmrL ililaı 344 1b:n ltr~ırııın te\'Z;tne, 
55 ı_...,· ı lr, '11Il iht'ya.t vr mutı~em~l 

.,-ır.:.- k:: ""1. 1 ığt 46 b!u l'1'2.!'!111m fı..'"Vka

l~le 1 'l·a.t o!arai!t tcJr:ıkt-ne !rarar 
VfT"ll' r. 

\ o.ı:ıw: ( ~ nan Cem.ıl ~AYGILI 

içeriye ı:lrer &'::moı. Aşık Dl:yojco 
cına t. · ı..ı ........ 

- ~a Üzilnt'~ U Ahrtct, ıniln"ıtiln. 
Iln·~:. .ıLıı?. 

ı\hm&t, emen Neyıe,1 Tıı.;\~ ö-
Uıindclti d<t•U §Ar~p l{"" t.hıl!l J.!liJ btr 

l~m a TVl!ton acar dc~aı.U1u...., liem 
ne o .rr ıue Ql.ın,j.7., ge~ .. ıt.ro bi.r @ &eniş.. 

çe l;.{\fe ',;d. ~ıı ... ! • 
- K !c ne olo.cak". 
- Ey, ~t ~ ol-n.z, olur lı:[ lı;adm 

i\lart içeri, pire dı~arı diye bir 
söz nırdır, fakat iUarl.ın içeri gir. 
ı e ile pireler bcmu dışo.r ıya çı

]rnnıadılar. Zarnll:cıklar nasıl 
çtlc.ınlnr? So~uıktan J1cniiz ıhi-ı:im 

hil~ imanımız geHediği bugim· 
lccıle mininıini pirecik1Cl' ~ıkar 

,.ı .naz hemen kakırdıyorlar! 
Y· lr.ız onların yerine bir başka 

lı'.-.; nn ~Jıtı ki o da koyundur 
\ c bu mübarek hayvan da şöyle 
çıkmıştır: 

r•arlı dL)arı, koyun içeri! 

AHMET RAUF 

Hukuk Fakültesinde eleme 
İmtihanları 

Balık fiatler! yıne .:.ıı y!lrüclil: UB
lkurnru ı OD - 120 lturuıa, "3k!deo 15 
lmruıa yüzUne lxlkm:ı<lıtnnız izmarit. 
ler, · sttvr i.ler 80 e b1le kn ı.ı.ı..ı el Tii
yorlarl •• 8" iJkçılara g6ıe bwu atbep 
az balık !Ll\ulrııtlfil ve m:ılzeme p~'ıa
h~ ·~ ı.r. 

Karabük ve Bey· 
koz fabrikaları· 
nın bir yıllık karı 

TiCARET ue SANAYi: 

* JI!r ' t· ndon !tUlliyelli rıı.::ttar
da p •. nUk lpl:g gclnı ·tir. K p kı>le 
yoluylo da İnhiG3~Jar ld.ı!Tesine •!ı:.ıra 
• ğı.il gem ctr. 

y.ud~wai.a onu tc. n,izı ~ı·.:•im scıu·.a.: 

- Ne ot..c.J< dcd!, oinwı y:..rıı;ı ~ 
yuz, o ·a b z..ıe yok. .. Adır.a lrnsa>!, 
:rx ,lı;t;ı.noL <l6r.ııi.:.CJ. biır (;f~Y var. o da 
st-: c:.e ~' 

- !\~~en bitz:de Lıs.t.f, nr."~lCt 
)'(•k twy>m' 

eıı:.ı.c.:."ll var mı, bu he\ ~d.1, kim 
ıl b;r ııınga<), lıı; n be y.ine 

:yold> yıl~< bır hole ııeliroe kü
feye otur~~ 6~tırnı::a ahnz .. 

;; ua b:.ı: t -ır fıkır güi.mreu sıı.. 
er: 
- Eı vah ıh·ordu şu boşuna ı:cıe.ı.. 

1 ''e t 1n! 
l' .J. ı A. Toet, kapzy-a <iQı:ıı.ı.!ur. 

en t lcr .:T ..ilıınü, ıı;Ara eJ!en<U.: 
N'~:.ır '""'"" c,.ıu~. -e o, dJ:rgın na-

C'n \ ı:m;ite profc>"1irler meclisi; 
H ' ...k F akill 0 •i son s; nı.fmda e
l lmtilıanlarm:.n hangi dr...rs-
1 •den yapılacağtnı tesbit etııüş
t:r Birincı tahr:r; eleme iııııt.iJNln
J, n .~!etler hususi hıikuku~ 

ıd ı inden yapuacaktıı:r. 2 inci der
s n tahriri eleme imtitıanımn ya
pıfocağı ders de imtihanlanl:an 

i.r ay evvel talebele.. taraflmdan 
kur'a çekilerek teınıt olunacak. 
tıır. 

o:tcr t raft:.n bAUk-çı:.ıı;!Il ır.kiş311 
için p,oj ler, kıırıwı.:...r h.!.2.1!'12nmaJ...'i.a 
o du:r.:on;J: Jk.i yıldan1Jı..ri !1'lt!ıyor1 gaze
l: < d ck.zyoruz. H'4< aten baLılcçı
lık bir te$<.il!t lşid.r. Ve den'ı.leıbnlır 
de y~tan lıu mlUt !"er'"·c! h!.ç te ihmal 
edr ;,ılyecOk derecede bi.i;'llk:.u.•. Ba
ri bu f.tdkiJ~t bir acı eı"'\:Ol ku-:-u1aa, ha ... 
.zırlauan ikam.mı ve projelerin ta.tb:.a.. 
ae ;ıe.;llse de hem 1"'1k pahalı balık 
yemokoten ikıırtuls& lıem de balıkçı.!> 
rm ;rüz,li ııü.lse!. .. 

DVRHAN CEVAT 
.. 

Edebi Roman: 72 f 

Seni Unutmadım 
REŞAT FEYZi 

~ Su •. ! Bey, k5sedeki 'koltc:a g&müL 

1"'.: ' 
·- Efendi:n. pı-qp;yonl"·I: ortada 

l~ K m;.ıı hettdct is\.:. onun ıaerin
d - n .. Bh- maç y.ıı <'u.ın da, bu il 
L.e l;.tr &ı;.a.ra.r ıthma aln.ı ... .ı~ .• İk..: taraıt 
ı; ~·rnp.yonkık ldıi: mel?... Bı:kalım 
r.o c.'z. ~1 .• 

GC'\'!.eık ycvrok gülerek: 

-- E!erJd;m, b<l!l<lew.z bu ~ fÖY· 
le ~.r L<i tane pı>rla.;Jyrn, dedım .. Can 
$:.k.ı ._:::n ... I\ialö.m ya, rt"i!ka d.:ı. AD<

karıı<i• .. Hal.i., .biz.im oğlan"' yıınında .. 
~<,rı ... , ~1a.,--di biraz ~uri E~·t!e.ndi)e .. 
1 e ı. - .,,. g'.cican, dedık .. 

I tı lma bılkmarn«: 
- Jl, :nem roha.tsrı: ·~ olmııror 

ıı;ııuyuz? .• 
1'.l :i l. .. Jlma:z:; m!ıs:dh'itle s~gaca ..

krt...oi ....zztırk.m cevap verdi: 
-· ,\ınon Beyıı!e:xb .. l!uıı«ı.ın ~ 

, erdı.o:ız .. za.ıı rı. :ntzı<> e,·cı.- ycptıtımıı: 

Is az l"VV•l benden!• de tr.mamla-

- R ıca edeıılm, Beyf'feooL 
Nur! Yılma.., l..ey!Aı1l4 ;yaın~ 

ko!tcğa oturdu: 
- .Ne.... ını.z, mur.ı.t em Bayao?. 
G<oııç k!z gillcrelt ce c J.<> v ndı. 
- Tt'Ş<ıkikilr ederım. beyrfudt ... Ha. 

nmıft"r...da ntLS'""~la.r efc::aiim ..• 
-· !;yi. .. b• ... Cok .yl ... 
)iev,r.. 'tk b>r elbise ile lçer:ı p-_ 

ı:r.i;tl. Le.)'lauın elıni s.kn: 
- Safa ı:-ldiniz t:rcr.dı•n .• 
Su~t ll•ye •'iıudü elll>l öptıilrüricıın: 
- Şam:ı:,iyonluk ld,..:::.nı:-1 herh.aMie 

tu ~um .lısb.1<1' karar vt'!'dlım, Be
ytfeııd!.. Dedi .. 

- Evet H~oıııdi. Böyie bir o,. 
ziıı;. ve k:a.ra.rla ıyola c:kHk ... Baka. 
lm1 ... Şans ne gdsterir .. ~·aka.t, a:lı, be
nım ~ gelclorlm olmasa .. ~· de çolı: 
geı~ a~a:nm .. Ea :nazik;, ~ SIY..:şık. za
mJCda, · ·tüste, belki oo d.ei.a geJ..e ._ 
tarım .. 

Rakibimin - iki ikap"'1 "-"""'11-
ax:ıol ~ ık olan d3rl kopı,.a 

Sümerbnnkla ona bağlı mUcs
scse!erin 1940 yılı bllıinQOları tet
kik ve tasdik olunmuştur. Bu 
hesnplan göre S~rbankın pa. 
muk ipl4;: do1ruma I ::Ztilkalan 1940 
y.l:.Pda l ,767,71~ lira, ;1'in iplfği 
dokuma \'C! s:ın'i iplik fabrikalan 
1,63il,454 lira, Karabük demir vıe 

çelik fabrTh:aları 13.870 1ira, sellü
loz sınai rr.l:essesesi 401,133 lira, 
Beykoz deri ve hıundura sanayii 
mücsse~ereri 592,690 lir a ve Yerli 
Mallar Pazarları da 400.~M lira 
safi kar getirmişlerdir. 
leroen ko~·uyorum .. Eğer gele almalı: 
.illo~lı.11 olmasa, benim i.ıı.ertuıe ta"·ladıa 
oyun_u ycktur. 

Gülüştü;!er. 
Sunt Boy sÖ2ıliı>e devam e~~: 
- Eteoo!m, a-t buyu._ b

ağrıtıı<:a.ıım .. ~{aliı.ın bir lıik3yey1 Wic.
rar cde<.:eğinl. llaın ı, çocuğa sormur 
lar: ~.B~IJz.n nerede?> dc.u·1~!er .. cKaiı. 
vede gEJ.e 0ıtıyor .. > domiş .• .B:a. de o he
sap ... T&vla oynamıyoruz, gele a.~ 

yoruz. 
alım, bu ..ı.,:ı.ın Allah ne göoıle

r~r? ... 
K•l>Yeler ge:.m.,.i. Nevlnle, Le,y!A, 

rad;ror.ızı b ... ~UtJ..ı 1.,!.... fl nnyvl'IW'f. 
dı. Suo.l Be.ye Nlll'i Yılın~ karşıloklt, 
~vlaoın b ... ;ına oturıntlilo.rdı. 

* O gece, Nuri Yıhnazlll. tt."\·Ja. ş3mr 

piyonJuku !'h e<lll.nre. bu şamp.y<>I>
luğu:r., JYJÜ:D.'.:S..i.p ırklXie kı.ıt.uımam. 
tek.il <e'luL Y l>nşı.-ıda, 'l'aks:m Ga.. 
z:no3W:.a g~d;...ne~l k.J.r.ırla~lı. Nuri 
Yılmaz: 

- l\IuvMtk, muvafııc.. Dedi.. Mü.. 
J;:eınmel bir eğ enelinı .. O h"'1cre, beo, 
n· ~Tilal ş':-ıd.idm. h.nzıırlatyını.. .• 
EY\·elden anga)e o:.maıy11DıCa., bakM'Sı.. 

nJ%, raıhaıt bır ver bu1 .. m.~ız. Kf>rr.se
~ para ;ı-ok. lş'cr kôtu, C:.~ orlar amr 
m:ı. bula,,, y;ne bo'cıyor. Eg:enen. eğ. 

+ Otcı,ı. ?>1 J.lsLt.'i t.m: .... ;.ı illa yarın 
başlamlaca.,ı..r. 

+ Altın satışlarında eur,guaıluk de. 
vıım ctn:eıo'.edır. Bır gra.-n ltülçe al1m 
4;,o kıınıftur, 

MÜTEFERRiK: 
* tlıJvcr.s te Pro!esörlıorindcn B. 

ll(l,."'.Yln ~:lkru Babnn tnrı:! an bu 
ekşam saat 17,30 da En1Jnönü H-alke
vi.ndc cPara.> mcyz.ulu enteresan bJır 
·konreraıı.3 verileceioUr. • 

+ Beı'.iıı Opcra.ıı ~.ugoıınjyesl 
B~yao Am-.ızak dw akının §•hriın.iz.. 
den Sofyoya g;1ımiıotlr. Orada da bir 
k>ç ikomer ,·ereceltllr. 

m~ vcssel~m ... Ne go1'iop meınleket
ttr. 

XIV 

Balkona çıJ..-ııın metdıvende karı;•
laş::nı.11:.rı.tı. Leyllsrun iizer ... r.ıdc 'koyu 
siyah, gOQs-ü işlen1el{ :k bi.r elbi.~e 
vardı. P.-:rı~·k sarı sa~lar1 ıı·n:ı .ı.1e ya.. 
pt:mıı..,t.L Y('Şil iO~erl, her za.rnanki~ 
den d.Jha ıııce:klL. Ge.ı;; kız., sizlL~e.
d.ğı Uı r iıt:yccan ~.n<.i.e kii. .l:J!.,;rinl 
n'.-e .. ·J\•crwı panr.ı.;.k .. ~a ct..:ııyamış, ar
'kaıs ;-ıa ye.slz-11 n , Ö)~~ >.:o.! k.Lhnı,tı. 

SüaıvI, ı kaşını kak'=m~. ı,-tLin 
kn..Jt. ~ &11 hoşun .. 1 ~~iğb .. t tahm. n ey
lfXl~Ji '1'.i.ilu.şü }le, Lc-yi..ı.nın önünd~ za.. 
rJ! bır _ E ı · ın vc1"\li · · 

- l>u ne tc.:..JA..u!, l' nune!ı.."ll.d.i?, 
Ley., , c .n .ızatmı.;h: 

- Bit 3-".'~ dnşımın ni;,arıma gel
niiştlm d" Süa\'I Bey ... 

- T :ns.ı.•·n .. Yukarı-da, sol ta.ra.rt.aicl 
Jc.Llçüık salonda bir n;şan var, d..'.yor
lan!ı ... 

- Evet... İşte orada ... 
- l'<-k n~eye lalyordımuı, böyle 

aoclP ac~le'?. 
- BLı· yere l<>lefon edeceğiım. 
- Taıua, lckra.r y~rı :;::e~cı..~ 

nb:?. 
- T :1>:1. .. TUı:ı... 
- G , :>erc!:nl ES!rg oraıt. 

~. tıe..1h !.de?. 

ıb1 ~·cya ~ "'•rd nız·! 
P -4:< J e del;;ll, a;ııa .. f" <lt~. 

ıra:- K -c 'n"". 11. ~.. l hrıy.Tlı ve ı;e.. 

vaplı h;. ·· iş yaı:>tca.bı, ve 1011 1 131 ha_ 
y1'.ına, evalJı 3 da L. . f'"n k .. \ L::~ac;;k .. 
ıın!. 

~ N~ işi i~ o b ;ı: ... y ? Ye;::..a y~ 
ı::c ee~endc ol.duğu gibı, h!" il de bu 
J;;rda, m .. ~cn-.o-..e- A.1(.· r~ya. kn'1ıtr s:r-
1J:t.l7.tla mnstor mu Ll;t..Y-"'.:'t -? 

-· ha.yır, bllii.in sı.rtd.'1.tia t~1ıyaca.. 
ltın ~lr c;ey ~... B·ıı:~w\.'".il ~~ ne 
)"2PlJ> yc.pıp ou biam m~.a:ıt•rleri ba.. 
ı-adan Tl'J.)ka.Pl:Ya ka-t.•r ulaştıra~ak,.. 
wı! . 

-- N;sll ul..tişiıraıc:ağ.rr.?. 

- Art.>k orasını sen blllisin, ma.· 
lflm a, bu g;ı,ı işlerin el1bı.bı semini 

- Iyi amma Hıı:cı Der\•İş Balaban 
ba.bacığun, bugün ha \'3 pek ~JıllP..&Z! 

- Ayııas:.ı 1naıyna1Sız, bu i_ş olacak 
o.rt.ık'. 

- B;~ıı..ı; gd:'c hava huş n~n• ... 1r'Jsa.... 
.ftrler ntEi'rl yol ke.sccekler?. Yollar sı... 

vı:ry:ı., ı..:rc.r, b ret" buç\rk ve yeııi,!:ıe gö... 
!'C ikişer kı.ı.ı:aç katla. dolu... T!pi ise 
p_~k g!'ıvw.un göxü. . ş:ındL kahvede 
1.>u;:l yor!atxlı , daha .ilı:.ı baart l>oce Bel
gr:.U ~i. ... p~ .. ~c Ycli.'<ulc a:._. ır.da ıblıi 
k:G<u<! .r.11; .. 

- Canım orası br.ı,ka, ie içeriden, 
!'"aen t(~cco:\.s!,niz! 

- E.. TY. ·-\"ilk, b ... •k, ben ne diyo.. 
n.mı s.ına, •l>a.cta gC.re ha·va hoş, ben. 
şimdi bumdan. Çırp:-c~ya b!le gkie
ı1m .•• Amına m· ·af",rlcrı.nn. Lı-lmem 

ki,, ke..1dil~ ·J.ne güv . ..:bi!irlcr mı?. 

- A:-ub .... uydur.ırr.. ... z ın lın? 

- S pıt' n ml ""° He<ı : Llk, hiç 
bir kuJ:..ç ktt.rm içinden aroba yt.ıriir 
mli? 

- K d?veden kendine b~ de y :ı:rdım. 
cı alıp ee !3ool 

- Ec·n de onu düşünmüyor d(,."ğ:lim.ı 
s t ! ,. ~r ~Ierln i~'nde lk;ıdın da var 

gl<lere:"k ce_ı:·, m:? 
- Eve-t, ;.r ~ kadm v:ır! 

- ö,-:~ en kahvey<>cck: bir flI-
1.,.ayım, b3blım, bizim Tonton Ömer 
orada 1ıse onu da alıp geleyim. ma... 

yıı y ıu K ~c yıldit bir ~ g-eı... 

c.ı:ıı~ i...,:ir.'P.. TDt ıe ıKlrn c~ c<linız.. 

D r ı ç k Y""":ıan N!g~r ablacı~un_ 
tr. ee"J de içirr lraşiın b:...,..ı 

N .gAr wrd · 
- n ~1.. ml, şarap .mı?. 
- Bir on42an var, blır orul.i;n yanw 
IJo-11 ber ~§1 O!ııU;!Jde~ ~aıt 

~ .. cndt d le nı 6Ul o';:ı.-:ı, Tevti.k: 

bl'l'd<ın ""' k"kim:lı, ı::n:ııarmı ça1ıp 
i,"Ö"<Cerlru kayp.rt.:ırak b..raz .Mııı:ı<dll 
GÜZCl"...til-::tıen ı.orr.a onu ıdı ve berr ... en 
g:ilc.- yüzle: 

- u,_., "'hn::e[ dedi, u:nlan kerata, 
ne v,..lrit aero.n .......... ~? 

Atıınet, Niı;i!rın verd~~ büııii< bir 
rakı He •a.ra.ı..ı Wt~<e ~ekerek T ev6.. 
ğe cevnp verdi: 

- G<!ltlhn ıımma, gkilyorum, oen oıa.. 
s~ Kvvu~c P-a!asl 

\.,.e l':tınen k<!.J?ııda.n f;r!adı. Seherle 
h'~hı .rka<laşın yüzleri orlık !ıfice 
gülüyordu. Nigar, orı.. ytte ,-emıeıı: 
ror ...... 1:11 kur:- ~ .. m 3C'her ona döndü: 

- Bak dt.d.., Pe1•ih<ıneıJJtır1 ... b:Z U 
n.erclerdcn kc. \:t!k:, buraya sen1 z.b-• 
ırete ı;cldik ve bu yü7.den de görf.iG,ıx .. 
S'..\ı ~ ht llcre u;:rndı.!t . . A.Ttılc J>iıze yol 
ı:~runıly<.>r, ! k;ı,ı art.ık sen de bizi .,,. 
.nut.rnaz, eskisi g.bi gözd-en ve göoQI... 
der. ç .an. • ' il:;.;· .n da söyledim 
y:ı, l> -:de.!~. b J.~ &tin rıub<>CIB:ak bek.. 
lerlz, "'-D'1 \'~rt'!· 11 adrese ı:clir, lıjır, 
iki ge-ce bizile kclc-Jı.n değ1ıl mt? 

Nig5r, :y· rı isY.ı..!ı: 
- İı ~ı h, gelmlye çal>.;ırlml 
Der.k.cn, E!d · 1 de ne Yftı>i.Y'Qrsun, 

boouır n yanlnda pot ktr1yOTSUD! Der 
g~bı S h rı sf\4u,yo:.'Cli.1. P~rde TKaSın

d:ın gelen ya .~t ynğ \'C soğan lcokusu, 
a • '< ""L'ın ş g1bl idi. Fıııkat onun ye.. 
ı(ıne aynJ yerden şimdi de ııefü ~ 
gül ouy.ı k• >usı. gelm!ye başladı ve 
blll'u lıl ....ıe:n şoför Kenan somu:: 

- \~ühU, bu ~S!.l')"U .h."Okuru da n~ 
d!r yo ~-' perdeın.in r. ~ırasında tl"'CVhl.t 
mu. okunuyor?. 

Davırt llabo, tıpkıı Karag>Oz glbı per
denin Ozeriı:ıdeo ~ım. ~t'.iı:~ ce-
va.p verd.I.: • 

.(l)eov= V:u-) 

Harp ıı ıs •• 
Yuan: Ali Ken.al SUNMAM 

İngJt rede yenôdcn harp gemi.
leri inşası için tahsisat ha:aı:hın.. 
<lığına dair verilen telgr:ı.l haber
leri arasında göze çarpan bi.r ci~ 

hoı ne i g.iliz)çrin her t..nlü Sİ· 
lantan fu"1a hu.rp genıisiAJe oh m. 
:miyct verdikleridir. Onlar.ın ka· 
naa tine-O diğer s J.'ıhlar r.·, kadar 
millı\m alnı-sa p}ı;un harp gemi· 
sinin ehemmiyeti azalım:~··ıı.cakttt, 

Vakit vakıt in&ili.z matl>uatın
da şöyle tcnıkltlere rasg~linmıek.. 
tedi.r: Ge,cn haıpten sonra İ%i.· 
tiz deni?: kuvvetleri ııı.alda. S-0~ 
de silahları azalt.arak rnilletlcr a
rasıında t-mniyet ve itunaclıı tesis 
etmek isterken IngWz dlorıanma.. 
sının da ku•·vcti c'IBildıt. Bunun 
da bir gün me•'ul.ler:ni aramak 
llzım gelecektir ... gibi. 

(leçen 1nıı'Ptcn soora h"1tika· 
1 n '?ilahları azallımak suret.ile 
m "Jetler era•ındn c:cv:ıır.lt bir. 
ta n\ \ .ırl:ır s. ş ,~ bJş1 <"a 
·~ 'ı \ c s[kfın eren·' 3~ay1 d'liı
şünmi'slcr ji, Bunun ''İn b" .. 
fk r UJ rrrU.dafa.l. e<1 "rni«·r: ~,ı n 
s le?'a göre e\~el.fı cn:niy·et ·ve 
itimat artmalı ki s!lıi' la- sz~lt

mn[; s ,.a gel .n; c! n' <'rdu Ak.. 
Sİ !•iti. n r "b:n Ö" ine g<:ç lc-
1n1ty<:cc1., i,., !n{tll ı.' ın d1 

.. 
1 

0
'ne 

rf··l."'€ L c c\·v ıa ~ ı
1

cı.rı aı 't na
lı k. emniyc t \'L itiıııı.t ,.ı-tJ n. Si. 

, r 11 n.r az~ilr;-;a nı 1 ı ... Uer «ı'-1.;:.1,1 ... ia 
atT..nıyct ve 1tı.n1n.t o ta .... ak, lor
bın önii.nt' gıoçikl:..' C<' :!tir. 

İngiLz don<ıroosı bu sı.u'Ctle 
kuvve · n<l:c{! bir hem nı foc'.a ct
.ııı:iş oıd,,., İngir lcı :n . · ı..<l dc-<lı
ği'l.e , .e tce :· ! c~ "" ·re gure 
ıse b1; ek il·' n t<·s'r'eri no ol. 
rn'"'";rı .. D 'i u.{\'u C: ~dutmak i
çın d ·~a bır çok ç~l· m<1k, para 
6" rrt n. 'K. \ I,; \ nki~ b ırm k ~a
!ln> g le 'rt ~. Sil.l!-Jan a-cltmak 
me:l<'ks. ~-ı.~- ' bir hesapla yir· 
ımi sene { ""' t.:1 n: · 1 u a mc-'\."ZUU 
uimağ, lıa t,, n yu 1-..:m.d.:ı işa.. 

ı·et ~dıl "tı lı!b'iilz ve Fransız id
di:ıl:ıı·ı tct,;,: k ed:lınıekte, fal:ııt 
!ngihlcr'n ~ndi c:~~:klerinJ.:m 
dönrn tlikler: güri.i.imdcte itli.. Ni
lıa)<>t zan;anla anl:ı,.l-:l!ı ki sil:ılı
laıl az.;.ı.lfll1;"'kla cmn:yıc-t ve itinıa.. 
ın millcılı;r nmsın1a tesis cıl!l:.--

1>.ilııl"'Si iÇ.'l lıcr tar~iın Jınk:.katcn 
siliıhlarıııı awlt.-ııac., gcı"C;:<iir. Bu 
vl :.yıncn neti.eıe ek? !,.:ıs 1 l ol:-ıu ... 
~c- O h~ ıcrc l:e.1.4~i ~ro.:uTıak 

ıç n s,]''.'ın ı ayı hiç unutro 'Gk 
el~c ır&. ~'ı.L'"'."<li de İn !liz Jıo1t !l!lna
SJlm c~·ki ka\'"\'cLni blli;ması i~1n 
z.a.man:a çalışma~a ihtiyaç o!tlu
ğunJ ~oyit; en İ· g:llı.Jcrin o sil'1h· 
ları az.ı lı:ıııak ve s in: g:b.i sOC..!cır 
le ~~·ıniıj ~~kitlere nasıl acıtl 'v
laıı göı•ülıınek.t<:>dir. GE'Ç<'n 9M 
un1uıni h ·binden e-\'"\·c-1 İngil:Z 
d'Oll !:lrrl~ Lnm bütün d" ıy:ıu ki 
ü,'Ün!ut."il hiç bir ~e g\i\ilı«'· 
cek gibi değildi: 2 milyon 17~ bin 
ton. 

Birleşik Ame~i~JUJıkl a C" k 
866 bin t n tutuyardı.. H." '" 
hnll> olmuş, bi.miıı i .;ı: ı c 
lıp ;cimi.;, A.mon c 'r , ı," 

kaın,;1mış, lıöyle üS'.Üu bı n V· 
kide iken o~ta> a ı:-.b:artl 'l ·ı 
lar• ıLOaltma müı.akerl'kri , t c -
sinde ise esıki' ile yeni ar. • a 
SÖ>I<? b!r nisbet ha.s-1 c.ı cı.ştL.r: 

1914 de İn;riliz d narım· r ~" 
mc•..:utiü iv 45,5 ikc-ı 10~0 da 
% 30,5 o1'nıuştur. 
Amerikanınki 914 de 7< 18,4 i. 

keıı 1930 da $0 30,6 o:lınu.~. 
J a ponyarunki de 1914 d'I' 9'r U ,5 

iken 1930 d a 18,4 olınnŞ:u r. 
İngHiz.ler bu mukayeselerde 

kendi.lerıini zararlı görüynrhır. J<'a
'kat orlada öyle ümit kesilee<>k bir 
hal yoktur. BiJ.akis 1937 prof!rr.m1 
- ki beş sened<ı Uımoanlanacaktı • 
bu sene yerine getirilmiş obcak.. 
tır. !ngiherc gemi in,~aotını al'!· 
t:rm:tktad4r. Gerek haPp gemisi, 
gerek ticaret g"'I!li5!. 

Harp gernisin:n ehemmi~ti İn
gili:ı:lerin kanaatince lı.i(; bir z:ı

ma n ıuıa 1.ııır.ıy ac:ı.kıt':oT. Zaman 111 
:ııa,.p !(f'!Tl ·ıen çoğalrlı kça dt niz. 
deki hfı!..,'mi~-etin de manası an
ıa~ı.Jacaktı.r. 

Hiikiimelçe aatın alınacak 
bir sirket 

Arlkar:ıd.an bild>riküğine göre 
İxm'r elektrik ve t.ranway ~lPke
tinin hükumetçe satıııı almması 
!çin Naha Vek5.J.e.tı ile ıjirketin 

miimess'lleri ar:ısır.daki rol:~ake· 
rcl~r iler"•ınıl<'c-dir. 

2 hafta) a kadar müzak<'l'Plcı' 

i..'mlal ohın~cakm 
Devl<'tçe bu tesisat satm :ılın• 

O'!ktan sonra hmir bclediycs;ne 
cevrol·~nacakt:ır 



\rıU yazının metinleri Aıı.acıoıu 
Ajıuıs1 bUlt.nıeıındcn <Llın.ını.;:tıı') 

Tcllıi.ı eden: A. SEKlB 
D.N.B. Ajansı Sofyadan bildi

riyor: A\m::ınyanın Ankara bü~~~ 
elçisi Fon Papen Sofyadan ~yrı~ • 
madan bnce Bulgar gaı:etecilen- • 
ni kabul eoerck Bcrllne git:ır.ıekte 
olduğunu, Führer tarafıınchm ka
bul cdile~ğini, suib.:rtta~ scını:a 
sol kula!•mda·ki znrı.n müıteessır 
oldıuğun; sö~lemi , itınLuı.· ilave 
cLmi~tiı": 

c- Türk memurları şerirleri 
çak çabuk yakalam~t r, Muhake-
me yakında göı.fileccktir.. .. 

Büyük ~lçi1 T.ür1c - Alman ~
nao;.:-1.x:tlcdnin Q-ilhnssa ekoırn•mık 
alanda her gün dlaba iyile~tiğini 
b:lcfümişhr. . 

Dcmıil"\ ı ı :ı·nın tamirinden 
sonra b~ mümı~ebetler d~a zi
y<1de ku\rvctlen b lecekti.r. 

Fon Papcn şunları ilave etriş
tir: 

c- Türl~iyıe harp isteımcme .. l{te. 
dir v.a tıll~ar ızl • u kıoruyncak

tır.> 
Bü:y ük elçi g enlerde Tüırkiye 

Cumhurreisi t ı . t İnönü \ e Tür
ki\ c:nin Be ·l'r i bi.iyriik elçisi 
G;l'cde ile göı'ü i tııtiı1ü söylemiş
tir. 

Büyi1k elçi Fon Papen siyasi 
m<bhi)ette olan başka Sl')ll"Ulara ce 
vap v.ermemistir. 

MATSUOKA İTALYAYA 
GELiOR 

Vnsi.ngtonoan biJıdirıU~·or: Sö
zün~ ~ inanıılır Vnş n 1ton mahffi
lc1'inden ög:tcnıldı 'ne göre, Va
tikan İngiliz - Aımcıikan tcseb .. 
b~sÜ~t! ra rn n JnPonya ile dıp-
1~ m-:ı.ti.k :ır. .. na~'::>etlcr kıurmak 
ıhu~surııdaki projelerine devam 
~tmıstir. Bum n neticesi olarak, 
c: '.i Jı:ıpon haricıy'{' namu Mat
suaka VaHkana gıdecek ve Tok .. 
vıoıda bulunan katolık piskoposu 
~1orcUo Papa v<>kılliğine tayin o
lun~1.·o.ktır. 

İSVEÇDE UMUMİ SEFER· 
13ERLİK YOK 

SL•khomıden hildiriliy<ır: lvi 
a1 ... bcr ulan İ \ eç mahfiUeri, mnu· 
mi seferıbe lık yr-p l:d ğm::ı dair o
lan ~ ab .. ncı h, berlE>r~ni yalanla. 
maktadırlar. İlave edHdiğine gö· 
re, hü) ük k~ mn.nevralarJJ plan 
ger~Nince subat sonunda bitım.iş ve 

..;> ~ , 

baz.ı jhtiyatlar harbin baş:ınaan-
bcri h.or sene o1dub1\l gi.bi silah 
nltında alııkonulmuştur. 

Fon PD.pen'in Sofyada
ki beyanatı - Matsuoka 
İtalyaya- .s!'elivor - ~s
veçte umu n'i seferberlık 
yok _ Hin~istan me~e
]e.,j -- ,.dm Bulgarıs
tam T ·..Jdyeye l.arş1 
tesvik edivorm.uş? lngi
liz Bahriye Nazırının d~ 
meci - Doğu cephesin
de yeni muharebeler -
Libyada aıkeri du
rum . L""!lr 

im~tansıa addetmemeUdir: Cenup 
Rusyası kadar Tih1kiye de Alınan 
u t rnsçılannıı1 ve Alman sbQ.te
jisin.in yolu i,i.zıerincle bulun:mak
tadıı:r.• 

INGİLİZ BAHRiYE NAZIRIN.iN 
DEl\ıTECİ 

İn!!iliz AmirnlHk daiııesin n bi-.,, 
rinci Lordu Al>eksandr, harp 
gemlleı·i haftası müınasebetile ~ 
}'Oda söylediği bi:r nutukıta demış. 
tir ki: 

c.- Ağır kayııplara uğradllk. Fa 
kat bu kay:rplar, kn;".nakla;rınnzla 
mıtkayese edilirse mU\ azenesiıı 
değildir. Pek çok y.eni gemileri
miz hizmete girdi ve yedekte de 
bir çok başka gerrn1crin:~z vardır. 

Frans11z füosunuın mıuzahereti
ni k-ıy.bettiğımiz<lıenberi, Alınan
ların bizim ticaret yollarımıza ta
rilı te şimdiye kadar misli göriil
m~mis dıerecedc bi1yüik deniızıaltı 
lrucurclıırı. yaptılar. Atlantik mey 
dan muharebesi, hi.-çbi..r zaman bir 
sükun devresi kaydetmemiş o1:ın 
muharebelerden biridir. Bahriye 
Genclkurmayııınızm yıi.iksek sala. 
hiyeti n~ deniz er ve subaylarım!• 
zın saırsHrrıaz cesareti sa:\:esinde 
bu hücumlara mukavemet ettik 
ve kayıp1arbm'lrlı nalttık. 

DOGU CEPHESİNDE YENİ 
MUHAREBELER 

AlmanITara göre, So\nyıetlerin 
Kmımdn ve Doneç çcv:resile diğer 
kesirrJerde yaptıkları taarıruzlar, 
.A!hnan muıkavemeti kJu1.psıında 
neticesiz kannışt:ı.r. 

Hir~DiSTAN MESELESİ 
Yeni Delhiıde bulunmakta olan 

Sır Krips tekliflerini bir veya iki 
siyasi partinin k bul etmemesi 
takdırin ne olacağı bakkınd~ 
gazetecilerin kendisine sorduğu 
bir suale su cevabı ven.'llit°.ir: 

Ruslara göre, cephede ön~ 
bir dcf:işiklik olımamıştu'. Lond· 
rad:m çıı.l{an haberlere g-Orc, iki 
taraf da büyük sa\•aş için hazıTkk.. 
la meşguldür. Bu1gar Kıralmın 
Berlin seyahatiınin Doğu hareke 
tile alakası olduğu, Alın:ınyanm 
Bulgarisbandan 200 bin klşilık bir 
kuvvet istediği bildiri·hne!ktıedlr. 
Bu cephc-ye yeni İtalyan, Rumen 
v-e Macar lruvvetleri g.öooeril -
mekte olduğundan bahsolunuynr. 
Diğer taraf tan SoVJ--etler de cep
heye gönd-et>i'irrıek üızere yeni ku'V'
\~tler haz.ı·rlanuş1archr. Havalar 

· iyile-:.ı."'lce H'ni ve 'büyülk bl.r ha. 
e>ket harbinin başlııyacağı anla· 
~:lmaktadlıl'. 

c- Bu bahis mevzuu olan par 
.ti .?.rin ~hemm tine bağlıd'll". 
ıBt: ün ey 1 tler başvet..llleri v~ 
es' ı b~ kıfü~ri, beni.mel buluş.. 
:ın.ıya da\· t ed:leocklıerdir. Mu
]ı· ·kak k' Gandi ·ıe göı-OşeceğLm. 
E:trdi<:in' görunı;:kle çok memnun 
olacağım.> 

TÜRKİYE - BULGARİSTAN 
Taymis gazet:esinin daplomatik 

m:.ı'ıarriri Bulgar Kralmıın Ber
lıni ziya~tinden bahseden yazı
sı.nda c1.oüm.le diyıor ki: 

c- Berlinin Bulgaristanı '!Ur
kiyeye karşı teşvıil:ie çal~ı·ğım 
g{, .eren ba~ belirtilE>r de· vardır. 
Bulgaristana kar~ bir Ti.hık teh
didi Sofyada giiliinç şayialar dön 
crnıektecHr. Bu, gerçıekte, Bıulgarı. 
far tarafından meml·ekctl'erinin 
Rnsyaya karşı pasif parckctleri. 
ni mazur göstetımek için y:ı..pılan 
safça bir teşebbüs olabilirö Bunu 

LİBYADA ASKER! DURUM 

Libyada biiı)-ıük bir değişiklik 

olmamı~ r. İngilizler bir baskın 
haııeket'nde bulunarak bir mikta r 
esir alını lar ve ilk mevzilerine 
dönm üşlc.Ni1r. 

bir 
bi 

( 1 iool Sa!hifeden Devamı 

fak olmuştur. Öğleden sonra İ· 

talyan gemileri yine hücum et
rnıişler ve bir gemi batırmışlardır. 
Şidd~Ui fırtınaya rağmen gemi
ler zamanında Ml~ıtaya varama 
mışlardır. 

Pazarlesi günü İtalyan tay-ya.. 

releri yine bu kafilıeye taanufl.da 

bulunmuşlarsa da muvaffak ola
mamışlardır. 

Kov·boy Maltaya varmıştıır. Bi
Z:im tayyare kayıbıırmz üç tane

dir. Zıı•hlıımızın •bati.ığı hakikında. 

ki İtalyan hırberl doğru dıeğiold:ir. 

l lst.anbul sinema aleminin en büyiik, en zengin programı 
İstanbulun 2 büyük sineması nın emsalsiz progrann: 

Şelız:ıdebaşı B U G tl' N Gedikpaşa 

TURAN M~~::!:~en AZA K 
1 - BAHA.~R-E-S~-l!İ GEÇİDİ 
Tebes&i.im, n~'e ve seviımli!J:i ği ile bütün si.noma severleri tes

hir eden şirin ve da'ı&ıkar yıldrz 

D A 11 A DUR IN'in 
hel'kesi .mesteden Çardaş diyarında oynak nağırneleri ve Viya
.nanın şaıhane danslarile süslenmiş ve kısmen eski A\~ustıurya 
p<ı!yitahıt.ın.m gözler ıka.maştı rıcı sara)~larında gü:zeran etımiş 

emsalsiz sü.per :füm.i. 

2- • YILDIZLAR 
DiYARINDA 

Sinema mernklılarmm sabır sızlıkln beklemekte olduğu 'bieyiik 
A.mcrfkan ısinema romam herkesi hayrete dü,iirttek feeriik ibir 
dekor içinde canlnn~ı1."lllŞ büyük sergüzeştler ve ma.eer:ılar 

..J 

sab hki 
us tebliği 

Moskoıva, 25 (A.A.) - SO\r.yei 
tebliği: 24 Mtı~tta cepheleroe hiç 
bir tebcdd.ül y-01lktır. 23 Martla 31 
Alınan tq,yyn.rcsi ~- ihıülhnıüıştıür. 
Biz 15 tayyare ka)~bcmk. Sovyet 
ıh.arp gomiler~ Al:manJann b.ir. de
nizaltı gn."D.isınl Brents demzmde 
ba.tıırumştır. 

---0-

Sovyetlerin madal
ya verdiği 

lngiliz tayyar ci eri 
Loıı:dra, 25 (A.A.) - Sovyet 

hüktlmeti, ilk defa olarak ilki :b
gili~ subayile bir İngiliz yarstiba
yma madalya vermiştir. Dmılar, 
Mournıanısk iizcrmdeki havn mu
harebelerinde yararlık gösteren 
tayyarecllcrdir. 

--0-

Ca ada b·r lng·liz 
niza sı bat rddı 

Londra 25 (A.A.)- Kvangtung 
isiımJ'i İnıgi:Li:z denizaltısı, J ıı.pon
lar tarafıından Cavıad~ toııpillen
miştıir. Geminin 98 kışidcn mıü
ıreklkep olan tayfasından 12 si 
kurtarilrrnıştı;r. 

--o-

Polonya Başvekili 
(l 1ncl Sa.hileden Devam) 

haı<bin bu en nazile zaım.ınında 
ha~p strateji.sinin bazı. safhalaaım 
görüşmek ve reise ve m:üşavirle
rine oozı fikirlerimi bildirmek ü
zere buraya gelmem önıtme geçil. 
.mesi imh'1nsı:z bir olyadrur.> 

General Sı:rkorski, Sovyet kııt'a
larımn Polonva sımrlarına yak • 
laşmakta oid~ğunu kaydeyJcırıMş 
ve cBu olay, kıendi başına, mcm
le-ketim için hesaba katılan bir 
ııncscle kşkil etmekıtedir.> d'e:11ıiş. 
tir, 

--o---

Anıt - Kabir 
(1 :inal Sahiredm Devam) 

kafa.ta layaık göriilen üç eser a -
ras~nda bulw\an Profesör B. E. 
mın Onat Ye Doçent Orlınn Arda 
ile eserleri takdir edilen Kemal 
A'lımet, Feridun Akuza.n, Meh
met Ali Handan ve diğer mimar

larıırnız hazll' bulununuşlardıır. Mi
ımarl.arımıızm bu muvaıf'.fakiyıeti 

her tarafta takd ~r1e karşılanmış. 
ti. 

Diğer taraftan Amt - Kahire ni
ıhai şekli verecek esas ıü.zeirinde 

kararlar almak üze~ Büyrijk Mil
let Mcc.lisinde bı.r korndsıyon ıru.. 

rulm:ısı muhı~mel bulunımıakaa

d1r. İnşaatı 1\a(ıa Vekaleti iki 
y~lda tamamhyacaktır. 

-o--

oc da 
(1 inci Sah !eden Devam) 

Biraz sonra bunların vaziyet-
lerinden şiiphe olurınnuş ve öpüş
tükleri görülerek yakıalanmıı.şlar
dır!. 

Bu suretle umuma mahsus bir 
yerde ahlaka mugayir harekette 

bulunan genç kızla delikanlı m~ş.. 
hud suçlar kanununa tevfikan 

Üsküdar ceza hakimliğine sevate
dihnişlerdir. 

Yapılan duruşmaları nebi.cesin

de ıher ikıi suçlu da 15 er gün hap
se mahküm olmuş-larclıx. 

~ 

~ 

i 

YARIN 

• 
1 PEK 

Btr.:,vün ve yarın son 
matinelere kadar 

Filipinlerde b ·r 
Amerikan mu
kabil taarruzu 

Vaşington 25 (A.A.)- Re.'iffii 
teblıg: Filipinler: Geneııal Vam .. 
Ydght, Aımcril~an kuvvetler'nin 
1\1.ndanaoda Zambo - A1ıga v..:'kı.
nındn Japon motör iı kO arına 
ıkarsı muvaffakiyctlc bıt(.>n blI' 

~ 

mMabil taarruz )'apt k\l.arıını ki 
her vermektedir. Diışmanıın k.ı
~lar1 sğu- olmuş, buna ka~~.ık 

\. nerikan ask-eri ölmüş. 
tür 

FiliPin adaları sula.rmda bUlu
' n blr Q01k anıtlmatısh mayn dliiş

manıın sey.rüsefl'ri du:ıxhımıak. is.. 
t(ıt(lliğini göstıe!llllekt.cdir. 

--<>-

Lonrlra 25 (A.A.)- H.a\'l!l. Na.. 
ZH'lığı teblıi,ri: lr.gi.liz ha\·a lruv
veU~rina mensup boonılıa tayyn
releri dün avcı tayyürel ri refa
katinde Fransa ş'maliıı.<le Comi
nıcsıdeki clektr.i,k san1ra1ına ve 
daha başı.ı.a h<".dcf1ere hü.cu.m et
mijler&i.r. Refakat avcı tay~rarele-
1\i diişmnnıın iki av tayyares:ini 
tahrip et~tir. 7 İnıgliz av tay:ya· 
resi geri dön.memi.şlir. 

-<>--

Do u aclR r 
( I !!ıcl Sa-bi!cdeı Devam} 

boyahanede dahil ve hariçten ge
tir~lccek olan tekmil ipel ... iler ve
saire boyanacak ,.e bir de lıaşUha
nc ile 'kurutma dai:rc•eri ';\'ap1la
caktır, İnsaata sür'atle bnşlemla
caktır. Bu inşnat saye.sinde doku
mncrlığ1mrı: yeni bil" 1erır1..:ki :mer
halesine ulao;mış olacah'1ı.r. Zira 
tel"mil esnaf peralvcnde şekilde 
boyatmadım kı•rtulncaık 'e mal
zemeler bir elden dağıtıla~ 
bovalann nefa<;eti temin oluna- 1 
cakhr. Bu iş icin esnaf beher pa· ı 
ket iplik bnşına 50 :kuruş vere
cekler ve prhııforin % '1.-isim a· 
vıracaklardn. Her ortak, boya
hanenin kazancından da istifade 
edceektiT. 

Gö:deriniu ha')Tct, 
kalblerinize ihe~ecan 
verecek senenin Nı~tan 
'b-a§a mii.caflele ve ~er-

gfrz.~etler le dolu 
2 n CYÜK FİLl\fİ 

BugUn ımatinclcrden itibaren 

Z 'D 
-1-

Shıema aleminde yarıalttığı 
bÜl)ıük filmi 

Bulgar Kralı· 
nın Seyahati 

CD şmak 'ecten ne,·am) 
barp haline ge~ıncleri nnı:ak iıç 
sarta 1mğlHhr: 
~ a - Alman.} anın Tiiddyc ile iş 
ortP-kh~ınn, 

h - Tüıtkiyeııin tara{sıılıkıta 
ısr~rıııa rnğmen bir Alınan - Bul
gar "alchrmıına maruz kalıp ge~ 
çitlerini kıoru~ aınamasına, 

c - Tiirl iycnin tarafs.lll1ığını 
terked~rek Bulgari::;tana saldır

·1ıa'ı ve bir cenubu şacld cephesi 
açmasına. 

Bu her i.iç şartın <ia bugün için 
bahis me\":ıuu ohnasına iz'an ve 
mantık ölçiileri inıkiin bırakmaz. 
Zira, 

1 - Türkiye tar.'.lfsııJığtnı ter
kctmez. 

2 - Almanya, Rusya ve İn.git. 
tere ile bir öHim kalrm mücade
le:;:ine girmişken tllraf~ızlığm-dan 
kendi p!ı;vına en büyi.ik fn~ dalı:ın 
hmıin ettiği dnst Tiir1' iye'\'İ basmı 
safında Y<'r alnnya mocbur et
mekten hiçhir fay<Ja ummaz. 

3 - Bulgari<ıtnn ve Almanya 
Türkiyenin hakild ve samimi du
rumunu binbir vesile ile sın:ımış
lardır. 

Bu sehcplere brr tanesini dnha 
ekJh·e1lilHz: Almam ada. biitün 
dünvada Tiirkiye.nin hi~ir ordu
ya geçit verme7.., aı;ıhn.az bir scd 
olduğunu ve tek 'riirk kRlme1~a 
k:ıdar fok karı~ Tih-k toprağının 
çi~enemiyecei!ini Mtir. 

O halde. Majc<>te Boris'İın ve 
Yon P:ıpcn'iıı Bitler neulindeki 
ziyıırot \.'e seyah:ıtlerl etrafında 
uydurulan mulıayyel tahmin ve 
haberlerin mantığa, :zeka ve isa
bete o:ı;:ar Jıiçhir noktası y-0~. 
Hele, Vm1 Papcn'in Hitler'i ziya
reti vcsiJe.,ilc verilen haber •kı>-

• y11nun altında bnzn ~ ı aranı.ık• 
hıbilin11endir. Husrev Gerede'nin 
Ankarayı zi~ arC'ti ne kııdar tabii 
Mr ihtiyacm ifrıtle">i ise Von Pa
pcn'in Berl'ni zi:rareti de o kadar 
karşıMdı J.ir iJıtiyacnı tabii icabı 
c!mnk gerektir. Hemi nıuıtfaka 
Bori-s - Pap.cıı ziyaretinde lıir ma-
na aranıyorsa ni~İıı bu bilfarz 
Von Papen-'in, 

- Tiirkiycden Bulgaristana ve 
Almanyaya karo:ı nelccek hiçbir 
telılike yoktur. Rulgaristan ordu
sunu serhest~e Almanyanın em
rinde şnrka ve~·a durgu1anan he
defl~ gönderebmr .. 

Gibi Hitler nezdindcki bir lhat'f 
temini. J1~saha katılmıyor. Bu
nunla beraber biz harbin binbir 
tezad ve cilveye saluıc olihri:'ll bir 
devir içinde kat'i ve ınırtJaka 
iyimser bir lıiikmo varm.nk isie
mİ;\'onız. Sa~e-ce cephelerin du
nmn.ına ''e sivasi gidisJere baka
rak şahsi dit iinccmizi ve mantı
ğın sa.Ji.m ndtlettiğimiz göriişiinü 

'kaydetmek istiyoruz. Bunun dı
sında ve tel'Si:nde hcrl nngi bir ha
;ekete manrı knldığım1oı tnkdirde 
de bize en gii"Zel bahar müjdesini 
vermiş bulunan Milli Şefimiz yi
ne makfıs durnmda yapaeağunızı 
da söylemiştir: Haysiyetle ve şe-

RiCHARD AR.LEN -
ANOY DEVİNE 

Bombalarının şehu:leri cehGı
neme çevirdiğl, mııtralyöileriaı 
mamureleııı ibir harabeye don
dü.rdüğü, semaları delen ihaıva 
devierinın ve öli.iımü h·çe sa
yan p:ilotlarımn heyecanlı ve 

ı rcfle son damln kan1ınızn kadar 
dö,·üşeceğiz. Bu vnziyeti de göre
bilen•k ve göıırnekte olım en rnii
kcmmcl rasat merkezi ~ine ve 
muhakkak ki. daima ofdn.'ru !!'İ'hi 
bu anda da Anknrailır. Bu bakım

meraklı sergüzeştleri 

-2-
Macera ve mücadelelerle dıOOıu 

1000 ne karşı 1 adıam 
JOBNY 1\IAC BRA WN -

noB PAKER 
Ems~<dz müthiş ~ 

ı dan hichir yana hol"'lllrya. hi"{"hir 
telıyk edici lrn here aldırış etme
mize liizum )"<ıktur. 

Alman ordularının M"rh,·cr ar
kadaşları ile bir arada Yıman a· 
dalar.mdan ve Oniki adalardan 
faydalanarak doğrudan doğruıya 

Kıbrısn ve Suriyeye nıiHevettih 

!roV'boy filmj. --·ı 
yeni bir saldırını hareketine geç
meleri bahsine geli.nce, Sovyet • 
Alman mücadelesinin buıgiinkii 

Sinemasında 
dıoya doya gü!~ğı.ni:z. .• 
Kahkahalarla alklşlıyıaıcağı
nırz, senenin en eğlen~eli, ve 

TSr çe zı 

3AHBAP 
ÇAVUŞLA 
(ARŞAK PALABIYIKYAN) 

Al 1 
r 1 1 

ba~an nLhaycte !kadar !kah
ka:ha tufanı .• dayanrJımaz de
recede güldürucü sahneler. 

~ 

" 

duru:ınu ;çiırde bö~tle bir hareketi 
de bitz bü~'iB. bir ihtimal ile nıüş
kül ad.tfeıtımemize rağmen bütün 
bütün de yersiz sııymayu. Mih· 
verin planı Rusyayı imba, İngiliz 
Asya - Orta • Yakın Şark İmpa
ratorluğunu y1kınak ve Anu.pa, 
Asya, Ştmali Afrika kara, hava, 
denrzlerinde harbi httinnek ar
zusırna bağlanmış bırlunduğuna 

göre eğer l\1ihver kendi kıtilreti
ııe güveniyor ve kuvvctılerini ye
ter buluyorsa neticeye mii4>et ve
ya menfi şekli ile bir an önee va
sıl olmak antı5u ile böyle to ·e· 
kfuı bir hamleye nhlabilir. Faıkat, 
bövle topyekun bir s:ıldırımın ne
ficesi neye varu?. Onu şimdilik 
Allah bilir. 

ETEM iZZET BENiCE 

Tevzi Ofisi 
Ankara, 25 (Hususi) - Tic~ 

Vek,a],etine bağlı o1arak b."Uru:l
makta olan 10 milyıon lL~ serma.. 

yeli Tev:zi Ofisi pek yakından fa· 

Esnaf Cemiyetinde 
cücretleri arttınlmaSlı» ve cmal. 

(1 1.ool &:.'!ıifeden Devam) 1 ~ arıdım etmeli, bunun için d b 
lkıoo;pera ti.f kn.L'r ulmalıdın 

zerne teominııo ii.e bir c l.oupera
tif,, teşkil olunmaS:ı bulunmak:ta
'ı·r. Ke-nci:ilerile görüştıuğümıüz 
bazı bt-rbeder c]i)~orlar kJ: 

Usta - çı.ra:k ıoc-selesi de halt 
dlJ.erek çLral-.1ık ~u. ücre 
ve günlük mesai hadleri hall 
lumnallıCbr. 

c- Cenılyet i.dı.:ıre heyeti; içti. 
m:ıi yard~n. esnaf hnstan1.;sine 
ımuavenet hususlarınıda r.Muğu 

g'bi bi~ azaların müşterek ih.ti
yaçlar:ilc de ehcmmıilyctlc uğraş
malı, kongrede de izhar ed'1miş 
bulu.."lan temennilerimizin bi:r an 
evvel tahakku.lt etmesine çalışma
lıdırlar. Ezcümle; haıyat pahalılı
ğı karş7sında tıraş, saçkcsme, on
<lüle ve manikıür üc:rctl.erine zam 
yapılması hakkındaki ricanuıı:m 
be~ediye daimi cnciimcnine ha. 
Yale edilmi$ olduğunu gazeteler
de okuduk. İdare heyıeti bu iş.i ta
kip ederek frat tarif.esinj bir an 
e\·vel tasdikten ç»karmalıd:ıır. 

Jil~t makineleııinin gaf.gide ta 
ammüımüne karşı mücadele " 
propaganda ~k da i.bmaı 
}unımaınabchr.> 

Millf 
BUGÜN 

Diinya rekorları kmm 
.filmleri sun.~r. 

-1-

Yine idare heyıcti 0-J nuımera 
saçkesm~ makıinr-leri, ustura, fir.. 
h:ıte, tarak ve havlu, bez, tlıraş sa
bunu gibt malzemeyi ucuxa ve 
kolayca temln ed<erek auı.larina 

LESLi 
HAV D 

ın bütıün dünyayı ağlcimış 
his iacıası 

y 

(1 1nol Sahl!eden Devam) 

tl'alya hal1iciye naz.ı:rının b~ tedl. 

birlerin zaruri ıoldı~rı.ınu Cüım

hurreisine hatırlatt.ııklaml:ı! i~ 

eylemiştir. 
----<>--

Tayyarelerin oynadığı rolü 
titretici heyecanlarla yoşafuıı 

güıniiın. • aıh€5eti 

Cezalandırılan 
esnaflar 

(l inci S"'th?fedcn Dcvnm) 

2 
' Kahraman 

Fazla fiatla kömür satar.km ya
kalanan Gnlatada, Eme!kıyeo:nez 

mahallesinde kömürcü 1\fustafa 
25 İira para 'e 35 gü11 de dül<ıkn
nının kapatılmasmn maMrum e
dihniştir. 

PRESTON FORSTER -
İNGRAT BERG!\M..~ 

DEVREDİLZCEK İHTİnA BLnAn 

Diikkanında 42 kilo ~eker var
ken snhşa çtknrımıynn, Sultanah
mcttc balclrnl ntihıcv\·cr Dinç de 
5 Jira para, 7 giin <liikkunmın ka
patılması ve şcl erlerin ıniisade
rcsi cezasına mıılıkt1m edilmiştir. 

z !\ Yİ - Fatlıh ~crljk Şı..rbesindeıi 
aldığLill Askeri tel'his te.ik.ı"Cl!lli zayi 
ettlm. Ycnfsinl alacağımda-:ı e kshıhı 
tükmfi yolııtur. 

Haımdi oğlt:i İ-smail Doğum 1332 olım:ır. . 
Ümitsiz 'bir aşkın, ebedi lbir sevginin 

lbix ha trrası: 

Gö r .. 

aı.5la 

E -LENi 

umıutulmı~ acak 

a ı 
~are ba 

~ 

H T .. A - K THE Do 1 
( Fransrua sözlü hü.yüık bir dram) 

Sönmez ebedi nşkını üç sene gönlünde gizli yaşatan ıbir lbm- ~ 

Sinemasında 

•LA KONGA»nın unutulmaz knhramanı, Holh udun 
para alan artisti, sinema prenslerinin en fazla nlk1şhımp 

takdir edileni 

m 1 C K Y y 
C E C İ L A PAR K ER ,.e L E W 1 S S T O N E 

ile lber:ı.ber fer.W:ılade bır tai"Zda yarathkları 

KELEBEK 
GENÇUK, NEŞ'E, HİS '1E BEYECA."'l FİL!\11 

YARIN AKŞAM 

SA R A Y Sinemasın -ta 

BU G O H ~~=~::en 1 MÜNRASıiAN VE Y~!~:ı 
• ÇEMBERLIT A.Ş Sinemasında 

(BÜYÜK FEDı\KA'RıLIKLA YALNIZ SİNEMAMIZDA) 
Bütün gönüllere saadet ve ızt.Jrabı tattıracaik, her ika~d<! ~-
1kın en ilahi destanını. yaşatacak içtimai, a:hl.aki genç .i:k f i1mi. 

El2 

1 
(TÜRKÇE SÖZLÜ' - ARAPÇA ŞARKILI) 

B d ilk türroçe cİ:stan:bul 
aş O e baş rolü oynı;ran 

sokcntları> flıniıruie 

Mısırın en büyük A z 
San' ntıkfırı 

e 

Kadın, içki \'e sefahat fJe nıleri, Iü!kıs ve asri ~ıayntı? 
içyfrzü, mmnl iz ve 'hnyre tamiz bir mt'V-ZU heı kc_sı 
teshir edecek şark aımsik isinin en ateşli, en <ıaDıp 
şaı1kıları, gönül ve k:ılbleri m~! d_ecelı l"thuu 

nağmeleri; rııh ok§'ı yan bir müzi.k 

Yer bulmak için biletlerinizi evvelden aldırınız. Ve luücn t ım 
senns saatlerinde teşrii edm · • . 

ilavetcu renkli MİKEY l\lA UZ - 1\1 i K İ T E R Z I 
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Fİ1.1PiN ADALARINDA 

CASUSLAR DÜELLOSU 
I "-------------- No. 25 _ _., 

Türkçt<ye çeviren: ISKENDD F. SERn:ı.ı.1 

Mister Benet, yeni taıındığı odada. Alman 
dilberi ile daha sık buluşmıya başladı 

Ben•t ~ıe :ıı.nuon,...,,.ı. 1 
Er'm lilDl ıatıriitada ~ :-: 

&ÖJIC-e~ü. K'\C)er ~le p~a B°"' 
-~ y<Oi ~ ı:eldi: 

- l:lmlm evlınıkn d<iıa ciiııel m...... 
2&"3Sl var, dıeğiıl nd?. 

- l:Yet, Çok &'liıoe 1• Ç<ıit rahi.tlJD',., 
Kupft' aık~ bi.r çok k<>oserve, 

~w.ı. ve diller ylJecek ,.y!er ıaıı.. 
derdl. - B..,. blr ııeye iıblıiya~m olm&a 
Şjyk', e·~ gm.:t..reyMı, dedıi. 

Mı.lhenılis Kuper ~li açık blır a<J.:ım. 
d>. Aık.adqlığı <la """1111]!1 iıli. El.- ""'" 
wru vaınb: ~. ~.,eyi çcılt se
vlyoı· ve _, ı..nt«ıtaı k&aruyorıhı.. 

B<nel: 
- Onu .lı.ı!E.awr.aıct.ı. baitlısm! de<l;. 

Marıillcda i><n, yerliler ~namda on.. 
dan IWıel - ı:;;mıedl:ro. 

Ben et bu sciızil sı;y led;cir.e bile ~ 
"""" oluaışlu. Fai<"*, Jro!ıij ita --a söylemedijı; i\lln, Kupcr sooicl 
çıkamındı. 

Bc'tlı:t yeni oda&.ın a ycrlc,tıgi gülı.
cleıbe:i, F.ravlaı'nl Mart i!e daha sık 
konu;.uqa, buluııınıya başlamıştı. Bu 
Almon ~ ~ l\f;:ıter Benel'in 
od.asına ela çe!dwr..ooe,, gidip ge!Jiıyor 
-.e w,.,., dell4e bııl<""1 t.araça&Bld;ı; o
t<Jıu,!>k\ıın ço1ı: ho§la.oıyorou. 

* SOKAKTA BİR K.U.ŞILA.ŞMA 
:Ml.s!er ııer.t b;r eün ııı>kalola glda'. 

ı.en. .ı'...la:"1 lııQi:rl liarlman!a. lbrjl.. 
ıaetı. 

- Çoıııtanbeıı1 sizi gön?miyol'Ull'.-. 
N<>reı..roe.inlz., Mister Benet? 

- İşle:rım ço!o. Zlıyıtreti.nj<e ge!cme
wthı> için öziir dilerim. Hava.!<; rın 
1)0i< sıcak gilm«oi de ziıt s.r<.ıime m'lrıJ 
oluyor. 

- Geçeılten ın8jnızama ~, 
.....m rllrrgdr bulur ve ceoş bir Jld<e 
...ı..blllrırioio. 

çok 1- ve &~ bit •d!ırı>dır. 
~ .. kadar OllllmLı. bıriııde ıı:aml 
o~~. 

- D:ılla öııce ~tım. •• Y4il' bu>
lıama<lıın. 

- Benim boberWn olse.~dı. ai:zıe e
viır..den ruiiıJ!ıııl<il bir 000. verebıılr. 
dlın. 

- Tcıı<ld<ür ederlm. ~ bu 
mcreleyi halloltim. İleride icap e&ne 
sizi =z.ha:sa ederİJy. 

Ha'l'11:nGıı faıı.!a koo..$11at11, .• 
Sokok!o. 8!)'n>dllar. 
Bem.t: 
- Y;;.uıın o<loııro -<li5e sö~

beni e'de etmoı>;ı: lçin evi:ndı> biır ocln 
..:re<Uo kodu semahot gös!$i,.,,., ... 

O 11.kprı Mfslor 1l"""'t !~ 
çıilark<n, Valln;n bir ıodlaDu ll"ldl: 

- S.2.i Ko:OO..l Vebı göıımek Bl.lyor, 
dedi. 

Halbu ki Balet o ...,, Hartmscın 
b..ıdıa.> lie bulup:ıcııJ<tı. KOO)'da b>r k"'
:rık g~ y~aJclı;ıdı. 

Bu da\'et Bcnet'ln hiç te lquruı 
gi1medi, falrot, reddedemedi. 

- Pelt Ala. Hemen tlmdJ reli;ro.. 
rum. 

Fabrllcadon çılaır ç~=:ı: V3l;,ıin 

.ı.ı!n-.J-.1e ınu. 
Koıorı..ı Velıı ~a yaJa:wıdı .• A· 

yalı-"> oolapyorou. 
Ko~·Jne-1, Bene-ti gürüoıee ~

di: 
- Sitıi rai>:;i<12: eı.tn, MM<T Belıct! 

Faka!, bugün sizinle mutlaka eö~
mek n-ecburiyetlode idhl. 

BenH bir h'""" kol1uğlı oturd:u: 
- Ameı>ııka<l&n mamem b!r b<ıb<'l' 

mj gel<H, K<>loncl? 
- ıı"=. Amcriltodan v ... şey ge!

medi. Bu sırf s!ı<in şahsınw. a.13l<ad.,. 
ede~. 

Ve Beı:..ı.. b:~ p<Jro uızat.ı.'alt siiolAlr,e 
de\~a,n} e.ttI: 

- Söz veriyorgn.. İlk ~ ııe..e- (Devamı varı 
ttği.ın. Zal<m bi:r ~ parça Juıınaş al. 1 --- ----------malt taı ıııterlm. , • 

- lWpeıin yanından ayn~:ı:. 
duy<bm. Ç<ıit mermun oldwn.. 

- Mennm mu oldımuz?. 
_ Ev«. Ç(dtü, miilıendis K-,per 

S:dııp ve Başmuh:ı."rlr! Etem İ;ı:ret 
Benice - NeşrıJ'.lt Direl<törü 

Cevdet KARABİLGİ}• 
SON TELGRAF MllTBAASJ 

l:(UPONLU • VADELi .: MEVDUAT 

VARLl61NIZI TE N EDER 
\\ 

HER·AYJN· BIRINDG·PARANIN: l='AIZI ·VERiLIR 

'TURK·TfCARET:BANKASl·A·S· 

Trakya Yolları İnşaat Müfettişliiinden: 
Tr.kya Yolları ~~ Miii!etl.i;;.ı;ine ~t 100 ..ıet oto llstiği Uımlr edılc

celdir. Tali~ KumGıapıda M<!'yemo na kill!Uiııde mezıkür milletUşllk ao
ba.nocMd llııııllk1'>ri ~O Mart 9'42 "" 1--3---4>---l! Nisan 942 gUnlerin<l<l 
Rbalı ...... ı 9,3'1 de.n 11,30 ,_,, lca<kır ı:ö!'Üi> ona gore h>klifie<'İni Ankara cadcleslnde 
Kal~e Hımında Tra.ky• Yollarl~al Mü!~llğl .Arttırma ve elu;i;t.. 
me ~ l;ıüdlnno,leri l\00 olım ur. <3'742> 

Devlet Demiryolları ve limanları İşletme U. İdaresi ilanları 
:.1ı:ha.mmen bedeli (86.1~) lrra (97) kJ"r~ ctan muhtelit eb'..•tt;ı f.~,926 M3 

:t.teı,.-: Azmanı (6.4.19t:!} l'2ıa:1e!ii:i günü s:ıa. (1!;,30) On beş buçukta. Ra:rda'l'J)a
ı:ıd;. G~ blllıi .. ı dah.L.h:itkı. komi.6yon t.ıTM'ınd•n ka;.ıalı zarf ı.:.;ui:yl.:! aatıu 
aJw,.,,c;itbr. 

Ru ı... girmek ;,,,tJym:e • .n (662) lira (!O) hru§luk n v~kk•t tc-:>'·.r."t, ka
nı.aıı.n tayLn, ettii":i ve31:~oıJrla tck.H:flcrin• r .l·htEvi zarflarını ayrıı gı!n saat 
( t-1,30) 011 dört otuza kadar Komisyon R eıslığ..nıc verım~leri !Azımôır 

Bo ;.,. ait şartnameler l«•ı-.,iJ;yonclaoı p~r.ısız olarak dağıtılrP"".Jtl . .c!ır. (3571) 

lstanbul Nafia Müdürlüğünden 
ıı.U42 P•ışorrfüe gilııü .•aat 15 de is taribu~ia Nal.la Müctiirhlğil alısillme lro

m.lllyonu odasında (635.54) lira l<Eltif i>ede!ll Vefa Lisesi l;,wuin.tı o:ç-Jr. ekslltıneye 
Jııon:u~tur. 

"Muiı:ayele, eksil-ime, Ba,yındniE İş !eri G<ınel tıuırueı ve feunl şarln•meleri, 
pr<>)e ı.o,11 huia.s<ıslle buna m!ltferri diğer evrolı: dalres.lnde göriilec<ittir. 

M'1Valıka.t temiııau (47) lira (67) klll'\l;llur. 

~"'1ilerilı on az b;r ta-.hhülte (5-00) lirali:ı: bu iiC benzer ı, ylJ9!ığına dıılr 
ld"reıer--. a.lmış olduğu vesik:>I.•a iısttnaden İstaoıbul Villlyet:ne milraca..ıla 
mıltme taroruıı.ıen ta.tıı ı:ilnleri ;,..-iç :c3} filn eı.-vel a1mıruş ~ıyet ve 924 
yılına alt Ti<:aret °''"" · .. ~ıe e<>lmelerl. (~CH} 
-------
BRONŞITLERE ------- Kl TRlN HAKKI EKREM 

iLE SABAH, ÖGLE ve AKŞAM 
Her :remwten soora ııüade 3 clda muntazaman clişleriıılzi fırça fayımz. .. . . : . ~ . . ·~ . . ~· 

• Hakkın var,' ışıktan_ tasarruf,..E.!tm_e~._J!.!!'_ma 

türlü de yapılabıl_ir. 

bu başka bir - -

•Nasıl? """ .. 
- Nasıl mı? Eski "ampuilarınlz,.'TUNG-SRAM ·ıambalarile 

~eğiştirerek Bu lambalar güneş şuaları gıbi bir ışık verciik·-

4.en başka •. Ol!,,l'ey ıa nı da ook tasarruf ederler. 

Istanbul DefterdaTlığından 

l Kasap M. San Varisi Ka. 
rısı NnınlJ<ı 

2 Elb;.;.cl Hasan Kıııdr; 
3 Krı.cscyeci füaıeyin Uıım 

4 Mukriz İl>. Ellhem 

5 Hama:ır<!! .Aıbmet 

6 Kabve.:l 114.wl;ıfa <>!hı Mehmet 
7 K.ornle;y"'1>C İtsmııtl1 Fiyaıwf ve Şe

rli<! 
8 K..ap Küç~ Ağ>. HamcU 
9 Terzi Sala.mou Na.-

10 Elbloccl Apos'..ol Mlilovlı; 

11 Kolacı Aı;op 

12 P.rinç unu kın:ı. :ıma!AUw.ııe&i 

M..,,,l ve ııetiJ<i Mloı.a 

Mahalle Sokak No. Matrah ){azac.ç Zam 

H. A. Talm>isöııü 42 N. 42.00 42,00 

GOO 
.Hacı .K.öç<lk: İır!aıılye 3-10-12 14500 398,23 1131 
H. A. Haoıeitiharr.am 11 N. 4409 46 61,73 12,35 931 

;ıı:. K. M"'11a 05-1 

> H::mom 24 
> İ:rfaniye 40/41 
> Y&nmlı.an 22 

H. A. ~ -12 No. 
H. A. İstl:rat;yad > lııın No/3 
H. K. M Pa§a l-03 

H. A. Camcı Z. H. bU~ 

H. A. Tilhıı>lııönü 17 No. 

- -
ası 83 
TC?rk1n 

1500 
216 

4000 

432 
Si 

10800 

00,00 00,00 931) 
932) 
933) 

375,00 'i5,00 934 
56,33 11,27 934 

480,00 2,00 96,00 933 

111,01.) 25,5~ o,45 934 
17,10 933 
90,72 90, 72 930 

9S2 yıjı vtcrg)._c-:} temyiz komlsyonur.ı.ıl' 

boom.aı kararlaJ."l Ul.erine itiraz komı.s-

:V00'""··" 6/6/941 gWlü ve 62 •ayılı ke
rn=larlyle 1asc:1iff eili:l.mi.l]tiı". 

933 yılı vcrgirlhı: temyi~ kon:.syonuırı.ın> 
bozrna ·k~arlUZ't üzerkıe i.tiraı. kom.İıfit.V'O
numın 30/9/940 ııüınlü ve 2391 sayr:.ı 

kararlarlyle l.'1560 ıı.-a ciro üz.er!rul<n 
t.icU!en müıkellef~yclinc kar:ır verilmiş 

·ve bu k:ıTara. k.arşı da teeıorhc.u itir:mda 
bll'hın•·'muştur. 

y,,..,;caa:ı.i M~e Ş.Kıesl mWreU..1ler lr.dcn ytbrıda ıı.lt, işi w 1ica.,,tgiilı ~dr e<i yatılı ı;a'lı.2l1""' 'leııld tlcaı•Ue yeni ad
reslerlul blldlmıem1ş ve teııellQila sa'Jiıtı; :YeUi bir i<ımse g;isle>D""'1>İş ve zap•lan a r:ıştı~ n<tia da bllhırıarnarnış oidul&.ırır..· 
dan }",i.za!artr.da gÖ91ıe'l"Hıen yıllara ait kazanç ve bc-hrnn vergileri ve zamlannı havi ihbarn::.mel<"rln bizzat ke11dtlerific 
tebliği ıroimıi<dn olam•m·mıtır. 

3692 IQ(Yllı luılıOO"IJ?l 10 ,.,, 11 ı,,,,J ma.d<l~:cr!ne levflc:ıın tebltğ yerine ge~m ek üzec i!An olunur. (3772) 
-i 53'i!>555- 3ô./'9AMı 

25 Mart 1942 
18.00 Pl'ıgP "'· ve M< rıı.ldcet Sa&t 

.A;yarı. 

18 03 Milz.;k: Radyo Dans o~aQ. 
18.45 Ziraat Takv~mi. 
18.55 Kun\ııroa Dıış Pol:iW<a H~ 

leı:i.) 

19.10 Mlit::k: Hic:n ve fülrdilibicaoz. 
~ar Şa~Julu. 

19.30 M<mei<.et Sa-at A.ya.rı ve A.ıllllll 
Hı>ber !eri. 

19.~ Orduya ve H&rbe Dair Veclı<e-
ler. 

19.50 :MW.itk: K~rışık Tlmtiller, 
20.15 Raclyo G=teıi. 
20.45 MüZlk: BiT Marş Öf;renıiJ")l'lZ

Harp Okulu Mll<'Ş>. 
31.00 KO!IUŞına (C>roıroun Dil İı*:ıl4-

bıod.J<i Ba.•anlan). 
21.15 Milıiok: B:>har Ş"111uları. 
21.46 r,>ya~l>l'Ulllohut E•nd<ıw. iŞ<(: 

-------- ----
7.0ıreviy~ ve Cildiye Mütehass\Sı 

Dr. Hayri mer 
Öl eden scnr.1 Beyoğlu A i!a Ca
m ! kar-s:s ı llasa.n Apart. No_ ı 33. 

Tc:. 43b86 

i~t[Ul:Tı~ Şehir tiyatrosu 
,l· W.~~ TEPEBAŞJ DRAM ''11,ı:ı.. , KISMINDA 

ı; 

• Bu akşa.ıtı saat 20,30 da 
P A R A 

Yozan: Necip Faz;J KJSAJl.tlREI!; 
Son lıaft 1151 

iSTiKLAL C.·lDDESINDE 
KOMEDi KISMINDA 

Bu akşam saat ~fi,30 da 
S ÖZ ÜN KI S A SI 

İhısa:ı Kilııl(er). Tarihi T\lrlc 
Marşları. • 

22.30 M<>mleket Saoıt Ayan, Ajaus 
Habcrl~ri ve Bonsilloo>. 

22.45-22.50 Yarınl<i Poraı:ronı ve 
Kr.oar>U5. 

-------- ----
İstaobul 4 üncü İcra M r.urJuğu_.,.. 

dan: 

1940/3003 No. lu dooyada rehinli o
lup par.:ı.ya Qevr~lnıesJrıc karar vcrJ_ 

l<n 531 lira 30 kuruş lc.1y-m<rtindc iki 
a.dct frijider bw dola•bı ssnodacye, 
merınerli ntaıFa ve sai.r aJ'Çı \"C muhal;.. 

k-b!ci e<;yası Ş!şllde Abid<'! Hi.iırriyet 

caddesinde 185 No .lu düitl<.'\nda ~6.3. 
942 Pcrı;emlbc sa<ı1I 10. ile 12 arasuıı:ıa 

satışa çılkanlaca.ğı ve lo'.di! olunan 
bedel muıhammen klyırr.oetler.!nin % 75 

ini bulmadığı lalcdlrde o !liirıitil 8"t;ş 

geri b~ 31.3.942 Salı günü aır

nL saatte ve ,.erde 1kmcl ari1ırma St.."

retiyle s:>tda<::>ğı ~ oı.muır. (35781) 

HALKEV LERINDE: 

Kadıköy Halkevinde 
bir konferans 

25/3/942 Çarşamba soc.t 20,30 da 
Bay Dr. Bedri RtJhsalrnoın tarafından 
"°t"'a."'n k!Q'lnıeli :tlaıiyoloj;k ve psiloo_ 
JoJllt 1-altımd:ın) m<>vzulu bir konfc
ranB 'Er.i:ecelcür. Heıtkes ge-lcbiJil', 

,-----Tarihi Tefrika ı 55 

Ehlisalibe Karşı Kılıç Arslan 
Yazan : M. Sami Karayel ...J 

Ofer Benos, imparatora mağlubiyetin 
hangi sebepler tahtında olduğunu izaha 

ı çallşıyor, kendini hakh gösteriyordu 
- Evet; ool cen®larnıda&ır Jıııw-ı 

Yetleri de on bin kadar ... Do/;tı'll 
iJU hal.de, Bursa cepl<esl>,tlm y ir
mi bin ka<laT kıu-v'•ct getimı<l.~
Jer ... Ah! Bu Tfu.lcler, Aih! ..• Çok 
harpçi ve seri :ıda.'UL-ır. 

- Mulıa}:<ka.\ ha,"flllo!ımeaıp ... 
Tüi•klerli! bizzat t,:ırbc-!.ıY1yen bir 
kr..ımandan bu onilletin ne ilııud'
rette mU>lı.arip oi,{uğunu ®lıya
maz. 

- Hakkın \'ar. O!cr Beııas ... 
Seıı evvelce Bursa cephesinde b.,_ 
zul~;p karını da esir vorip geldi
ğin zcıman olduıkça sini:rı1c:ım~
tiın. Lakin buıgiin göruyorum :lıJ, 
iş öyle değil... 

- E!en:d!'.Jniz; Alp A!blan tıii
tün obi!l• Bhan;; ordusunu mahvet
ti!<!len ve Anadoluyu !baştanbaşa 
zaptcttlklen roııra koca bir impa
ratoru da esir al•maım1, mııyd,?. 

- Öyle... Ti1rlldeıri lb:tz anla.ımı- , 
mL.o;ız ... Hem de zırlısıız, kırJkan

sız har'bed'iyorla.-:-. Olur şey de
ğil ... 

Bu sl'l'atlr. Ofor Belll')s cenk 
meydanında vak'a)'1 e-llie İmoo
ratora gösterdi: 

- Bakınız efendimiz... Attan 
indiler, görüyor mıısu.nuz? Atları 
tepenin yııanacında old'llığu yenle 
durı.ıyor. Hem de !bağsn-. S~1<' 
hami anlıyaın bir adam g:i'bi... Ba
kınırz, haıkmız efendiım 2ı:riı11 ' ~ 
kall"lcanlı askcrleriımiz i.Nerine r.a-
sıl ya:lın .krlıç geli<yorlar .. . 

- E\'<'l, evet gördüm ... Ba~n-
Lm ne olacak? .. 

~ 

~ 

- Emin ()Junu:z, hepsi de ölse 
bir te'. kalsa yine ()lduğu yerde 
ve ileri lıııım!e edere<k cen·kede
cc<Jctıir. 

- Evet, general, lbu adamlar 
g-'}>ta edilecek derecede cenga
Vl!l' vc.,;seliau ... 

Zav:;lılı Ofer Benos, İmıpaıratora 
buı·ada-lfi 00.yuk bozg:unluğu:nun 
boş yere l()!n:adıi;ını anlaiımak '.s
tlyor<lu. 

Oler Benos to1<rar ett.i: 
_- Eknd)mU., görüyor musu

nııa.? Y uka1,d an taze lk-.ıvve1.lcrle 
gelen kıuını;ınıhnı?. İşte, ta orta
da.. önüne geleni kılıçtan geçJri
yor... Ne kuvvetli, ne cengih-er 
a'Clıım! .. 

- GaJ..!o:ı b?.r ta",)Ur lrumnn lr:-
ru ... 

- Evd efendiaıırz, öyle olat:~:-. 
Uıkin çult çetin dövüşüyor ... b't
rafım.ı ne güızcl ;toplayıp dağ11ıy or. 

- Bizim asker ve kuımaı~<lan
Jar da iyi dövüşüyor aımır.a, ne
den lıüzu'1ı;yoru.z? 

- Türkler dalıa seri \•e <ı:ı.Jıa 
nıancvra kaıbil.iyctli. .. Sonra zırh
sız ol<ll'lcfarmdan ağır dcl:illcr ... 
I-IaH>uki, b'.zim a&kerler aj:(11· zıı!ı
lar lçi'ld0 hm: ·kc-!leri daha ;ı~ı:r 
oluıyor. • Rir yaııd:;n bir yruıa ha
rckC>t1erh)i J"ıli'lşkü1itla )'O!\i<")nr .. 

Jar. 
ilfırh:ırobe c-·jlk 1r-zgın .bir ~ ... H1~

ya girmi~i. il<i t"raf dn en llıil
yüık ku~v{'t~n1 5arfc..~l,..,..ck rr.u , -
robryi kw..ar.nı1ya çalı~:yor<lı>. 

(~'V&•r:ı \t "''' 
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İlııramiy& İknwuiye tıuamiye 

Adedi Milt'da.rı Tutarı 

Lira Lir;:ı 

1 30.000 30 000 
4 ıe. ooo t0.000 
6 s.ooo 30 000 

40 2.008 81•000 
120 ı.ooo 120.000 
160 500 80.000 

1200 100 12'1000 
1.200 50 60000 
8.000 10 80 000 

160.000 2 320 noo 
----

1'0.731 Yt:KlİN 969.080 

YÜZ llİLEITE 4%,68 llİLKt K A Z A N A C A K 
Tam Bilet 4, Yanm Bilet 2 Lira 

Kırşehir Nafia Müdürlüğünden 
1 - Pa~arlıi• Jcomılan iş: Kırşehir - Ka7serl yolunun 257+00()._27R (.(lf 

kilom<>treleri arasında cl4448> metre mi kabı ham taş Uızan ;ş!dlr. 
2 - Bu .iıı'n lt<!;i! bedeli d3921> lira c93> Jruruşlur, 
3 - Bu ~e ait evT9fk şunlar<hr• 
A - Ekm~ ~arln<ımesl, 
B - lliukavelc projesl, 
C - Bayındırlık İı;ler; Genel tarbı&mesl, 
D - Şose ve Köptiller !Mili tarlrıam"9i, 
lI - Hususi şarıllııamc, 
F - Keşif hu'asa ccdv<'li, mesaha cedveli, seridöpri, v;""'11 m<!Sa<•. 
G - Grafik. 
4 - Bu iş H.3.9i2 tarltı;.nden itıbarm 1 •Y içlrıde Jl3'L3Tlıi<a konuL, U• l\l!'• 
5 - Partrlığa talip ol3111>Mll TicM'Et Odas.'lda kay>tlı olduğıı'1a . dair nı1 

:yılııııa oİ't vesika ile acrı'JCa bu 15 jçln Vilayetten ahnmıı ehliyet ve5'!<a< il> • 
etmel-eri lio:mıd?r. 

6 - lsti,renltt şa~ıey; bedels!:z olarak N'-'i• Mii.dürlüi(ündc gür<bl-
lir!tt. •37&2> 

" 


