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Bulgar davası 

1
1 Gskill!lr, Hadık6y Tramvaylarında / 

Balkanlar-
halled~lirken 

1 

da Alman 1 Yılda 10 Milyon 
Jtalgadan yük- Tahşidatı? , Yol~u Taşınmış! 

selen ses/er Londraya göre 
mı __ ;:: 

Almanyanın tam mu
vafakat ve tasvibi olma
dan İtalya veya Avrupa· 
daki küçük -.:eya büyük 
mihver müttefikleri ken• 
diliklerinden hiç bir şey 
yapamazlar. 

l'a:ııan: ETEM iZZET BENiCE 

Bulo;artann, Ahnanya emTinde 
istedlen herşeyi yapabilmek ro
runa katlanacakları IY.Misclerin 
ve haberlerin geli~iınind•n anla
şrlıyor. Bitler • Boris mülitkalının 
ilk akisleri bu tahmini kllv•et
lendirmektedir. Bulgar iç cfkiın 
umumiye-sinin Kral n hihlumte• 
tin bu kararı kar~ısında kunetli 
bir ruı.ı.lmldd aksülaıneli yapabil
nıcsi bu~'1inkii şarll,ır altında pek 
lıeklcneruez. Kral •·e hükıin1et 
lıerlıalde •İzdilderi yoWa yürü
mek iktida;ına sahip olauklardır. 
Bulgar milleti için bugiin artık 
neticeleri olduğu gil>i karşılamak
tan gayri yapılacak bir şey kal
mamıştır. J\fibvcr ittifakına !?ir-
111ek, yeni nİ'zann kabul etnıeklc 
Bulgar devlet ve milletinin haya
tında başlıyan yeni istikanuot bil
hassa Yugoslavya ve YunaniS'lan 
foprakları frzerindcıki miras ile 
de perçinlenince tutulan yolun 
getirtteği her türlil baht eserine 
ve iyi IOOtii neticeye katlanmak 
koçımlmaı bir erurivııkidi. Bul
gar hükilmeti şimdi işte bunu 
yapmış ve Kralının vedaati ile 
Almaa Devlet Şefine bu muva
fakat ve mayı göndermistir. Ni
tekim Barekil Profesör Filof da 
tlünJı:ü loeyanah ile, bu siyaseti
mis 'k!ö;könıü mua zaman mesafe .. 
sinden alan bir neticeıllı .. demek
le bu diişünuınhi teyid etmiştir. 

Kral BMl3 - Bitler miilM<ab 
belki Sovyet cephesine bir Bul
gar ordusunun gltmesiıı:i miirn
Jriln !kılacak, belki Yugoslavyada 
yine Bulgar ardnsunun daha bü
yük mes'uliyetler alımısını icap 
ettirecek veyahut da şimdiden 
tahmin ede.me.ıiğ'lmiz vazifeleri 
yiiklen.uıeyi icap ettirecektir. Bul
garistan vaziyeti bu şekilde teza
.bilr ellerken Vişi Fransası hak
~da tla Mihver tazyikinin her
gün binz daha arU!ğı gö:zıclen kaç
mıımaktadır. 

AJmanyıı<lan harp mes'ullerinin 
mohırlı:emeleri münasebetile yük
selen homnrtuyu takip eden b:ızı 
havadislerden 90llra. İtalyan mat
buatında da son günlerde dikkate 
şayan yazılar çılrunya başlanuş
hr. Bu yazılar İtalyanın ikinci 
diinya harbine karışmadan önceki 
günlerde yükselen talepleri taze
lemekte, 

- Korsikayı isteriz, Nis İtal
yandır ... 

Cümlelerini lıatırlatmııktadır. 

Almanyanın tam muvafakat ve 
tasvibi ol=ıdan İtalya küçük 
veva büyük, Mihver müttefik
lerinin Anupada .kendi kendHık
lerinden herlıa·ngi bir karar al
maları veya bir şey yapmaları i.m
kansızd>r. Bunun i~indir ki, İtal
yadan viikseleıı sesler çok mana
lıdır. İki ihtimal vardır: 

a - Almanya Vişi Fransasını 
bera~rine almak için yeni bir 
taz:vik :vapıyur, 

b - Almanya Visiden ümidini 
kesmiştir, İtalyayı Rus cephesin
de ve diğer hedef:terd" daha ge· 
niş öl~üde fedakirlığa sewetmek 
!~in Fransanın sırtından tatmin 
elnı~k kararını vermiştir. 

(Devamı 3 Ül1<'Ü Sahiiedıe) 

REŞAT FEYZi 
Müessir bir kaza geçirerek 

bir müddettenberi rahatııız 
bulunan kıymetli arkaılaşı
ınız Reşat Feyzi, bugünden 
i1iboren tekrar yazılarıllll lıaş
lamış1ır. 

Arkadaşımızın !ıkrasıoı 
ikinci 5ahifede oku) unuz. 

Yunanistan ve 
Bulgari standa 
büyük kıtalar 
toplanmış! · 

Bulgar Kralı 
hala Berlin -
de bulunuyor 

I.ıor:dra 27 (A-'1..)- Bulgar 
Kralı IJ.or;5 hala Berlirule bu. 
lııoor.aktadı:r. Bulgill·i~anıda 
kayna)Jr.ayı önltncek i~in şid 
dct.li ıc,ilbirler alının.~~,. .. 

Digcr taraftan iyi bir kay
naktan öğrcnikliğiııe gön?, 
Almaufar Bulgaristan ve 
Yunanistanda büyük miktar. 
da ~ •t'alar toıplaıruşlardır. 

Yuna nista nın 
işgal masrafı 
azaltıldı 

aa,vekll Çolak 
otıunun beyanatı 

Berlin 27 (A.A.)- D.N.B. 
Alınanya ile İtalya Yunanis.. 
tana yar<l'ııın mııksadile işgal 
masrriıru azattmağa .karar 
vermiştir. Her iki J:Ai'k:i'mll!t 
Jıriilliyetli miktarda yiyecek 
ve c,qya ~~recekleTdir. 

Yutıaniı;tan Başvekili Ço>
lakoğlu malılıuata beyanatta 
bulunarak halka bunu iliın 

etmi§ :e Y·urı.an halkımn 

mihver c!evletlerine teşekkür 
lerini bL.dirmiştir, 

Yunan fırınclla• 
rına 7000 ton 

un veriliyor 
Atinadaki Salibiahmer reisi 

Atinaya gelen 7000 ton unun 
ekmek yapılmak üıııere Yu. 
11an jırnıcılanna verileceğini 
söyJemiştir. 

Bulgar Mec
lisi 7 ay tatil 

ediliyor 
Sdf:ya 27 (A.A.)- Bu~ar 

ımeb'usan meclisi yarııiki cu.. 
rna~tcsi günü toplanacak ve 
23 teşrinievvelc kadar tatil 

ynpacalotıır. Bununla beraber 
ahval dalayısile meb'uslarm 
ilkbahar ve yaz aylan zaI'
fında bir çok defalar fevkala. 
tle tıoplan'lıya ça~lınaları· 

lhtimali ıınevcuttı.ı.r 

EN SON 
DAKiKA 

Romanya'da 
doksan beş 
siyaset adamı 
tevkif edildi 

Bulgaristanda da 20 
kişi suikast ve~ihanet 
suçundan mevkuf ! 
Bera, 21 (A.A.) - Britano,•a 

ajansı: , ... ·1; ,.• ıJ 
Buraya gelen telgraUara göre, 

Roınanyada ve Bulgarislandıı tev
kifler yapılmıştır. 

(Devamı 3 tilıci• S;ıhif-) 

_ ([NıJP 

~ İ°IV IJLNİ;z.,( 

Binnanyada son harekat sahasını ve Japon JoontrolU altına giren 
Bengale körfezini gösterir harita 

SOVYET TEBLIGI 

Murmansk'da 
ağır bir 

hücum yapıldı 

Rus Kutup filosuna 
mensup gemiler ka
raya ask e r çıkarıp 

taarruza geçtiler 
Lorr.dra 27 (A.A.)- B.B.C. Rus 

askeri ve deniz kuvvetleri Mur. 
manskda ağLr bir büı:uıında bu
lunarak .A!hnanların hücumunu 
önlemiştir. 10-0 den fa"'1a Ahnan 
tayyaresinin akırun1 m"'.<'.'3k.ip bu 
hii'cıtrn yapı'lmış ve A1nıanların 
taarruz nizamı bozulduktan son
ra Ruslar hiicuma kalkmışlardır. 
Rus Kutub filosuna mensup ge. 
ıınil<lr ka.rnya asker ç;o;ı.:a:ıımıışlaı· 
ve Rus piyadeleri de hücuma geç. 
mişlerdir. Almanlaı:un 15 tayya. 

(Devamı 3 ilncü Sahifede) 

FiLIPINLEBDE 

Manilla koyu 
6saat bombar
dıman edildi 
Japonlar vatan hain
leri teşekkülü yap
mak üzere paraşüt-

çüler indirmişler 
Vaşington, 27 (A.A.) - Ameri

ka Harbiye Naı.ırhğının tebliği: 

Elli dört Japon tayyaresi Filipin
lerde Manilla koyundaki müstah-

(Devamı 3 Uncu Sahjı{ede) 

Birmanyada 
Japonlar 2 kol
dan ilerliyor! 

(Yazı>ı 3 ll:ncü Sahifede) 

Beyoğlunda Garip Bir Hırsızlık Vak'ası! 

Gece bir otelde bir 
müşterinin cebinden 

.1000 lirası çalındı r 
Silivrili bir tüccar da Sirkecide 
650 lirasını yankesiciye kaptırdı! 

Dün gece Beyoğlunda Tepe. 
başında Avru·pa otelinde garip 
•bir hıorsı.zbk vakası olıııuştur. Bir 
zatın 1000 lirası otel sahibi ve 
katibi tarafından çalımn~-b::. 
Taşradan şehrimize gelen Ari! 

• 

• 

sminde bir zat, diin geceyi Bey. 
oğlunda Awupa otelinde geçir. 
miştir. • 

Bu zat, dtin .gece geç vakit oda. 
s:.ndan helaya d:şa•~·ya çıknıl§, 

(Devam1 3 üncü Sal:ıi:fede) 

• 

Yolcu adedi mütemadiyen 
arttığından Şirket son sene 
içinde yarım milyon lira ,. 
KAR TEMiN ETTi 

işletmenin Belediyeye devredilme
sinden vaz mı geçiliyor ? 

• 
Bazı seferler tahdit 

edilecek 
Üsküdar - Kadıküy ve Jiavnlisi 

Halk Tramvayları Şirketinin ıı
mumi toplantısı dün şitketin mu-

kezinde yapılını~tır: Evvela idare 
meclisi ~c mürakip raporları o
kwunu-;hır. Bıı raporlardan anla
şıldığına güre, şirketin İ Banka
sına ve elektrik şirketine olan 
579 bin. lira borcu yapılan aniaş-

ıDcv•mıı 3 ;;,ııcii Sahltede) 

rEdirnede' 3Ev soyan 
ki ihtifal 15 yaşında 

bır kız! • 
Dün, g Üze l şehri
mizin istila felake
tine uğradığı gü
nün yıldönümü mü-

• 

1 
nasebetile şehitle-
rimizin hatırası 

anıldı 

Edime 'J:/ (Telefonla}- Gfüzel 
Edirnenin 211 y ti önce muvakkat 
bir zaman için di.Şlıan il>"tilasma 
uğ'Tad1ğı günün yrldÖn\iınıü mü. 
nasebetile, cıım burada hazin bir 

(Devaır.ı 3 üııcll Siihi!ede) 

Zab;ta <ii>n üç ev ""Y•n 15 ~ııı
ıı. yııman bir kızı yalkala:mı§trr. 

ÜmU b"Ş> çdk l•mlz "" aklciq;a ı:u. 
zel ·bir lt1z okın hnsıı Hotice odmda 
biridir. H:rtice üç gı>ıı evı;el Alaıanı:y;. 
da Ca.ter&!,'11. nıab.a11oolnde K:1.tip 
Muslihlıtln 11C>kağında 15 numara.hı 
Ne:tJa'ya ait evi soyduktan sonrn er ... 
lesi günü a,ynl aok:ı.kta 10 numaralı 

;,le.meci Vabidln evlne g\nni§ ve bu~ 
radan da mühim miktarda 0§!!"1 çal. 
mıştır. Nihayet dün Ak<:ıra:yda ~ 

seml:e diğer blr eV'lc hır•ııılık yap. 
mıya ;,nı.~u Hatılce r.ılı•la tarafın. 
daıı yalıeffnnıtlır. 

Genç lr12.1n bu üç evden çoJıdıtı <ı;· 
ye.1.ırı saı.ln alan ve AGcısanyda araba .. 
"1lık yapao .Hal!t ha'U!Ma da '18.kl
b~t.a giri$ilmlııtlr. 

Taksimde büyük bir 
Kumarhane basıldı! 
Muhtelif odalarda 12 kumar
baz suç üstünde yakalandı/ 

Emn:lyet 2 inci Şube m""1urlan B•- ı 
yoğlunda faelcyebte bu!ıman bir ın.~ 

marban'tYi nleyd~n:ı cıkannıelll'l' ve 
bmada 12 ku.'1>3rbrllı cürmü ~ 
halinde ,aklamr lo.ırl.ı:r. Bu kurnema
ıneyi i~J.eten sa.bı:kalı kwnarbaıılan:kuı 

Fevzi ııdında •biridir. 
A('ııkg<iz sa;b~'kah bu malk~tla Tak-

-
GÜNÜN 

·içiNDEN 

BU HARPTE 
Milli Bir Ma

hiyet Var mı? 
NİZıUlF.'ITİN NAZİi' 

Jl1illi bir dava ancak milli or
dular tarafından başarılabilir. 

Milli bir ordu ise her~eyden ev
vel saflarının nıilli mahiyetini 
komnuya mecbuı·dur. 

Düne kadar Almanlar milli 
bir dava peşinde idiler ve da
valarmın milli mahiyeti ocdu
Jarıum milli vasfını çok sinl:rli 
bir titizlikle konmıalarından 
belliydi, 

Bugün Ahnanlar bir Avrupa 
davası için çarıpı,.tıklar"ını söy
lüyorlar, yahut böyle bir davır-

. ları olduğunu iddia ediyorlar. 
Buna inanmamak doğru olamı
yacnk. Zira bu dava için kul
lanmıya hazırlandıkları orduya 
mili değil, Avrupalı bir mahi
yet vermekten çekiıımiyorlar. 

Ajansların ard arda verd ik
leri hallt'rl . •den öğrenmiş bu
lunuyoruz ki bu ilkbahar taar-

slmUe SıJ\>Sı ı;okaıt:nda 22 llUDlOJalı 

evi kir.Jlamı~ ve bUJ'8yı bir kumar .. 
h&ne .haline ıo<f"'1TJUŞ\Ul'. 

Fak;.t 1'"'e'l.-ziy1 sıkı bir tak~ ve ta
rassut •ltnda buhmdur~,, :ikinci Şu~ 
ıbe mermırlar evvelki gece bu eve baa 
ıı k.!rr.<elerirı gır;p ç$tdrlnrını t06bit 

(Devamı 3 ü:ı.cU S: hilede) 

ruzunda, Alman orduları başka 
ırklardan büyük )'ardımlar te
min etmiş bulunmaktad'.ırlar. 
Bu taarruza :uacarlıu, Finler, 
Bulgorlar, Skıvaklor, ltalyan
lar, Frnnsu:lar, Non·eçliler, Da
nimarkalılar, İspanyollar ve 
Rumenler i~tirak edecek. Hem 
bu sefer temsili bir mahiyette 
dtğil. bü)frk yığınlar halinde. 

Bu hücumu karşılı) acak olan 
ordut!a da yiui Rus ordusu de
diğimiz erdıryu da milli bir ku
nıluş gibi görmek miimkiin de
ğil. Zira bu ordu da yalnız 

Ruslardan ,·eya Slıiv ırkına 

mensup nıilletlerdeo mürek
kep defıildir. Bunun saflarında· 
da Ermeniler, Türkler, Finler, 
Gürcüler vesaire vesaire var. 
O halde? Bu cephe de bir Av
rupa davası peşinde gı'bi gö
zülnniiyor mu? 

Gözüküyor şüphesiz, Böyle 
olımca da yaklaşan büyük mah
şerden bir Slav • Cermen mu
hasebesini değil, fakat bir ide
oloji tasfiyesini beklemek mi 
lhııu? 

Baoa kalırsa rejim münafc
retleri ile başlıyan bu hal')> ırk 
ihtiraslarına bulandıktan sonra 
tekrar idealist bir çehre göııte
riyorsa da bu harp her mantığı 
yere seren bir ko' ı ::• halini 
alın ıştır. 

• 

General Mak 

Artürün Nutku: 

Hiç bir suret· 
le uzlaşmıya 

• • 
gıremeyız. 

Ya galip ge
lecek, ya 
öleceğiz' 

Ber il r aıllerfD 
dl sturu şudli~: 
iyi f8Jleria ar a-

11nds koıı 
Landra 27 (A.A.)- B.B.C. 

Avustralya müttefik kuvvet.. 
leri başkum;.ndunı, Filipin!eı.· 
kahramanı Omcral Mac 
ArNıur; Avu•tı·alya parlfı

rncn1ıo a.,;a:Jar;;ıa hitaben ver. 
di{;i bir nutukta ezcümle d • 
mi;tir ki: 

•- Hiç bır suretle uzla,,_ 
mıya gi.rişcmcyiz. Ya galip 
geliriz, ya öliirüz, Bu gaye 
uğrunda vatalldnşiarııı ha. 
yatlarmı ta:ıJı.Nit ederim. B '11 

burada ebcdt esarete kart<; 
hürriyet için yapılan müc;. 
delede bulunuyorum. Her r.'i:
askerin diisturu f)lıdur: İyi 

şeylerin arkası.uda ko.:. Fcn:ı; 
şeyleri bırak!.Biitüıı htb· diln
ya askerleri bu düstur afüı,_ 
da tıqplaımıalrd;r.> 

lngil tere ve 
Irak arasında 
gizli bir mua
hede mi ya-

pılmış? 
Berlin, 21 (A.A.) - D . .S.B. biJ

cliriyor: Irak Başvekili !l;uri Saie 
Paşa ile İngilterenin Bağdat Elçis> 
arasında gwi bir muahede akd.ı
lunduğuna dair §&yialar deveran 
etmektedir. 

Bu şayialara güre Jrok lıiil,\ı

meti Jrak dcmiryollarını mün!ıo-
5ıran ingiJiz a~keri ınakanıları t•nı· 
rine vermi~tir, Rivay<'te göre !tak 
demiryolları ınemurlnrı islcrill
d~n çıkarılacak '\iC ycr h.·ı~~ f' İn
giliz rnenıur \'C teknisyenleri ~r
lecektir, 

---·~---

LONDRA 
ELÇİJl!İZ 

lngimiz Hariciye 
Nazırile görüştü 
Londra, 2.1 (A.A.) - Türki) e 

Elçisi B. Rauf Orbay İn .;iliz Ha

riciye Nazırı :U. Eden ik bir ı;o

rüşmc yapmıştı~. 
o·--

1 Berlin Filarıno-
nil< orkestrası 

bu sabah g idi 
Berlin Flarmonik orkc-ıra ı,..,. 

eti bu sabah trenle şehriuıiıe gt·l

miştir. Hey'et azaları Sirkeci ''" 
tasyilnunda Alman konsolosu 
mensup1arı ve kol1lnisi ta rafından 

karşılanmışlar ve Tokatlı} aıı uıe 

line ınisnfir edilmişlerdir. 

Orkestra şc{i Profesör Eaııda 

saat 12 de otelde boıı g•ı~ıecilrri 
kabul etmiştir . 

• 

o~kestra azaları bu ai.>••n .\n
kar3)3 gidecekler ve yarııı "ı.'""' 
Ankara llalıke\' indc bir kull"~r \ ı: .. 
receklcrdir. 31 Mart akş•mııw ı "ı 
şehrimizde Saray siıııı.ı .. ~. uıd.ıı im 
konser verllecelıııtlr. 
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HALK FiLOZOFU 

Olmıya Devlet Cihand ~~~ 
, fESAT FEYZi 

N;, ;zaman )last.a yal>j;'ln.uı 
~siri. obanı daiına 1 11 mısra ha· 
lıuma gelir: 

Cıl..n~Wl d"vlet ciıband3 b.tt 'r'ı"..fes 
sıhlıa.t ril>i 

HallH .i ba:;ına nice devlet 
\..ornın' in~ıılar \"ardır ki sıh
hotiu bir de,·let ole.bileceğini 
ı,\ft batırlarm:ı !l"til'm~er. 
Hayat mücadeksinin biifün 
di.iğiim noktası ba~a konan \"e

ya ba a konmııısı anulanan 
•de\/let•lcriu benliğİ!lnizde U• 

yanıhrdığı bırslarda toplan.nn· 
~ or mn? Sağlam ve zinde ol· 
duğumu:ı: zaman, zaten ba~ı· 
mıJ.ın iiu.rinde sı lılıat aene11 
:ıir devleı.in bulunduğuoo hiç 
düşünür niÜ)iİ7? 

Belki sıhhatten b~ bir 
d~v lct aramıyan iııııaıım hale· 
ti ruhiyesi çnk mütevekkiliino 
>e zavallıcadır. Ömrün müca• • 

le anJ.annda bu teveLlrllle 

GARİP İBARELİ 

iLANLAR! 

DWıkii Akşam ı:azele!'i kendisi· 
ne gönderilen garip ibareli ilin· 
lardan bahsederken §Öylo diyor
du: 

O halde KasıınpaFıya ~neral 
Kosmı, Bayrampa~ya Gmeral 
n.1yram! deaek nasıl olur? 

'.\iadem ki Akşam gazetesi OOY• 
le eliyor, bl:z de şöyle diyoruz: 

•Öyle ise Alibey kö)iine Bay 
Ali köyü, Şehzndoba~ Prens 
J>.aşı, Abdi Suba'ı m.a.lıallesin.e 
S erkomiur Abdi ın aha.ilesi Şeh· 
rcminine Belediye Reisi deffk 
n•sıl olur?> 

ARTİST OL.'UAK 

İ~TlYEN KÖPEKLER! 

~ehir Tiyatrosunda uti:.tlik 1a· 
, pan köpeğin sal>ibi tarafından a· 
lınma."ı il-zerine, onun yerine ayni 
rolü yapmak laere tiyatroya 1ıam 
on be~ tane köpek ı:önderilmi ! 

Dii?J bu lıreseleyi koııuşurken 
hium arkadaşlardan biri şöyle 
dedi: 

- Ne olur nınbarrirforden lıirl 
de tutup içiııde kedi rolü olan bir 
pi)· es yal> a da, bu ciğer, ~e 
latl~ında ben dt> bizim kedileri 
:ıyni yere göndersem! 

'l'AHLIYELER! - -
Ga:zelclerin yazdıklarma göre 

Iliııdistan şehirleri şimdi tabliye 
<. iüyormuş.. Sormıı.k ayıp okna· 
~m anınıa, bu tahliyeler ımalıkeme 
kararilc ıni, yol:ııia hava tebdili 
i~· ı mi? 

AHMET RAUF 

Bcethoven'in ölümünün 
115 inci yıldönümü 

Beethoven'in oliimilı1'.l:n 115 inci 
yıldön.ümü münascbetile dliiın a~ 
, .. m saat 17.30 da Eminot>ü Halk.. 
ev'tıcle bir topl:ınt.ı tertip oluı:>
r.o~tur. Bu toplarıtıda evvela Pa· 
derevsı.y tarafından B~venin 

(Sonate au elatr de lune) ve 
Lıst'in lL Rapsodisinin kon.seri. 
filmi gösterilmiş ve N emın:ı Su• 
lıey iare.tından da izah&t verilmiş.. 
tir. 

keııdimHıi kaptırnutktan ne ka· 
dar korku duyanz.. Fa.kal bütün 
hır~larllD.llm eridiği bir has
tane yatağı içiı.de, 5ıJıhatin 
devlet olduğuna idrııl< etına 

görilnen haris \'e şnnadı: in· 
sanlann haleti ruh.iyesi bize 
oe kadar iğrenç görünür. 

Biz insanlar ne 'kadar gay:ri
samlm1 ve birbirine uyma:ı:, 
garip, zıd dü~ünceler sahibi 

ıruıhlıiklarız. Galiba lb~ ha1-
\'8n.lardaa •y>r:ın ana vasli d• 
hu.dur. 
Atlattığım kaza beni günler

ce bir hastane yataCı için<le 
üzer ve sabırsrzlaııdınrken hep 
bunları dü~ündüm. 

Simdilik, glin1ı1 altinda, da· 
ha , insaflı ve mütevekkil bir 
karar sahibi olarak çı]Qyorum. 
Fakat sonra?~ 

Hayat... 

Gözl;ikçüler 
için bir kurs 
açılacak! 

Ehliyetname almadan 
kimse gözlükçülük 

yapamıyacak l 
SıhlMıt ve İçtimai Muavenet 

Vek.ileti gö:rliikçüler yetcytir.mek 
üzere ş<ılrrimiıxle bir kurs ~ 
'YI k.ararlaştımıııştır. 

Bu kurs bir ağuırtıostca faaliyete 
geçecek ve 2 ay müddetle devam 
~klıLr. Bu kursa gameğe ta. 
J;p olanların orta derecede tahsili 
olma.lan hiç bir <ar.ı:ı:aları olma.. 
.malan icap etmektedir. 

Mü.raeaa.:ler en çak bi.r temanu
za kadar vilayetler sJlıhiye mü.. 
<i'"U,.hlkleri vasıtasile birer i'Stida 
iile Sı.ıhhat ve İ-çtimai M~enet 
Vekaletine ya[l>lacakhr. ~ta. 
raftan eller!ıv:ie gö:>lilkı."\üık ya,. 
pabileceklerine ~:lir eh.Lcytna.me 
len oMııııyanlar ıcı.1;.J"i san'attam 
menolunacaldardı.r. 

Tramvaydan düftü 

Kamköyde JiJ1ı'ddendl sokağın 
da 3 nuroo.rah evde oturan Yako 
adlrlda biri dün B&hç<.>h"3Jp:dan 
'bmd'iği tramvayla :Eminöııüne g\ 
derken ~üş ba~ın<ian yaralan 
ıın:ştır 

Yuvarlak besap 
Talıısi şoförü daha ziyade :yo

varlak esaptan hoşlaill(YOr. Saat 
artık bir ffiı.s olnı uş•ur. Tarife bir 
markxııpap:dır. Arabadan indiği· 
ni:ı: zaman OO<'J'"ceğini.z lhesat> 
mutl:ı.ka, şoföruıı i:1SQ'.fırıa göre, 
•bir yuvarla:k '.hesapt.r: 1,5, 2, 2,5 3, 
3,5 ilh.. 

Filvaki yuvarla!k hesap ödemek 
hem veren ıhem alan için ~
dır. Yalnız ·bu 'kol~y!ığmı. anüşte
rileriJı lehine mr kolayiık olma
dlğını eöylemiye liizımı var ımr? 
üm1t etmek yerinde ollll' kıi a11blı: 
ll:ıu lııola:ı:.__lık ıballsine ve ~ay mu
ameleye tJi:r ıriha<yet ııermdk ıa. 

zıındır. 
BURHAN CEVAT 

r Edebi Roman: 74 

Seni Unutmadım 
REŞAT FEYZi 

', l, gmç damın ~· ~ 1 
g l1 ..ttL Gwl~Nol.n yeşt.11 kaıyukış.. 

, )"il; ın ı tlan ~cnlrruşlı. oe-
,. vcrmed . S~Yi, ona d.ı1.h:ı çuk so. 
kul;:ı .-.·k, ('Ciıe: 

- nu <tar40n.,., hııılırası b<D<le lı4l:A 
ı"4<lı, Ley~ı Iao .. ,, dedi ... Sız ~. bil-

• mlJıoı.ı. >"). Lllrni:rol"..rn ki ... 
Leyl_a, O if\]< -ODUO t:ıv.ınındaid 

R z_ e ld< !::' ışıklann3 \ı:::ıfll. Dılır 
... 

1:~ına ~ cdı&r gibı.: 
s ;:y ta belt'lett:m, l>eycfen.dl. 

d« . i'~ :u mızı yalıuız brralcıı.. 
'.""' - Mfı&aadenWe .. 

Donl. ;ril:iiy!lp 11idecettt!. İradııısi· 
':İn =oda b l<uvwt 00.U.. alıko,ıdu. 
Sc .ki t;<"DÇ adraıdllD c<>li"I> bekler gt. 
<bı idi. SU:w! yamı>a gclml;;ti. 0muı: 
b . .ili!® fısıldadı: 

H'YJI' .. bek!~ k:irnlem yok. lıu 

alcşam bıJr2)'a ·- tç;ı> ııeldim. LeJil 
bam.ır. ... Halla~ııd.lır, ~rdl:r ~ 
"""1kla beG< Ledlion ftr,;:ı.l ... 

Loyld. yiir((ro.-rlu. S<la.v1, h~ 1qo.. 

ııuıu,yo:'du: 
- ıı:ı.ı:a:aT w ııunıer hep bu tıc

s:r...ı Qc.c'k.ed.;.m.. cılm:nOOı, ,..:.:...nıyorduı.. 

çı c V.ıın. de!; ol:ıc:ı!<,t;m. B"8Ütll. 
san: dörtı.e ~ı..a._;ye gaZ:meunoa oıa.. 

caj;;'lnl'ZJ. b<'-r~ 5,.-im. Beni 
af/e<l!n. Ley~ h•nıım .. -~. ~ 
ler var 4 sizi bJ <ıır;;ı:z., bir yol -
oic, gı.bl t;.!tlp cd<)'orum.. laç <lıefa, 

!ro..-nv~, Tliks'ru meyd:ım...OO, Be

yaz t .f')"dan;nda bn!'ınü-"e çilczmı)'O 
'.!3a: 1 :tdı.n .. f.ak:at. utan::hm .. bı.mu ,,. ... 

par..a<IJm. Beni -~ Leyi;; -
rum.. Wt'.aı lru ..;.ı...rime lnatıımıya. 

blJrs;nl:T. falc:ıt, b!r l<'9t ke!Weın Vllr 

lt1.. 0ı>a :ııııınma"1%t if!';!ı<>ru!ll... AıU, 
buDu <•ylemdı: w,,,,t<un\. Leyl.1 ııa

n:m ... S<iyleınelı: ~ ............. 
Tr-U:Stmuz~ 

Lı.y rn, lailçijc szlomın lcap-.;ırıa ııeı. 

mşt!. Soovi~ döndQ, yfiı:ilıı<O *o -
mış:.ı. DlJCioitlan ;ıtri:rorılu. Oözlerin!B 
içinde, geoı; adıarnm ille dda giird(L. 

j;I bir Dlllrti1ıı T<llD<h. Otttıa.,.~ .. 

insanm, hayvanın, hatta bay. 
.,. alnaı'<ian babğın bile şeni, ne;'e.. 
lisi. o1ur =ıma eşyanın .şenini de 
yeni i.,'fiti,yoruz: Şen ~pka!. 

Kaç gün:<lıü:r gazcteleroe görtlu
gü:mfrz bu şen şapka iliırurnn ar
kas;ııı<lan iı;lıer mism'z, şunlar da 
sökün ct;:;in: 
Şen pantalan, şen iskarpin, n~'e. 

li çorap, sevinçli terlik, gülcryW: 
lü bavul, ta:.lıdilll çamaşıır sepeti, 
hazırce\•.ap ıt.iEahL .. 
Şen kcTI~cs.i oon zaıırnnlar. 

da pek ibol v..ı pek lürumundıan 
fazla lıaı:ıcana harcana artılk pek 
kara)'B vurmuş olan söıJlcr ara. 
sın girdi. H'1il bu mesele için, ba.
tmmcia kald>ğına i!ftre, O..man 
Cemal l<!a,ygılı, bund8'11 bir kaç 
ay önce ikdı&ım •ga7.ctesirıde yaz
dri';ı b;r yaz>da nerede ise mezar<:\ 
kutübclerinin ij.qfündc b:ie, galiba 
birer tane eşen mezarcı!• ko.'l:ıasıı 
göreceğiz dc<mi~ti. 

Hı>kikatte şenlik, neş'eli1i.k, gü.. 
Jel'\"Üzliililk çok lyi şeyıdlr. Fakat 
önüne gc-kn he11eye, haıtıta ~ 
kı;ya şen şapka diyecek kadar 
bu şen kellmesini günıdeye kırl
lamrsak, yalnız insaınlarda, ihay. 
v.anlal'da olması ıaz.m gelen lha
'k.!ki ŞenUk lrelimesi yoerine sorıra 
ne lrullan.aııağız?. 

Bana öyle 'geliyor ki, bu kel!me 
blıoaz daha al;p yihVrse ynkınd'a 
çarşı ve ıpazarla.rda şen liı!hana, 
şen pl4'8Sa, şen patlıcan, şen lxıL 
'kı:ibağt, şen lhzyar. şen pastıırma, 
şen sucuk, şen odun, şen !kömür 
gibi etiketlerle karşılaşaca~ O
nun için bu şen kel'mıesini arlılk 
biraz da tam yenme lııu)laruıak 
nasıl olur dersini'z?. 

R. SABiT 

• 
lnönüParkı 
İzmir (Hususi)- Şehırinıiızin en 

l!Jiizel umuntl balq)eriııtbt ve 
mutena yerlerindıen bio.·i olan 
cBıtlırlbaba Parkı> nın c İn<illü 

Parlkr> namile anılması be~e. 
ce kararlaştmlmı~ur. 
Burası sür'atle tanzi.nı edilerek 

ikinci bir kültıürpar-k hali:n.c ifrağ 
ohınacaktı:r. __ ,,,_ __ 
AGAÇ KORU .A 

CEMiYETi 
Şehrimizde bir şube 

açıyor 

An."<:aradaki Ağaç Kıonı:ma Ce
ınüyeti şebrınıi:zde de bir şube aç. 
mülk !çın faaliyoete geçmiştir. 
Di~ tarafüan eaıniyet sekiz 

vilayet köyleri~.de a.,,o;ı faal:iyet'ne 
~ır. Halka parasıız kalem• 
!er, aşılar veci!mekt«tir. 

--o--

Kumar oynatılan bir lrahve 
Şehzatleb~ caddesinde Klııın\• 

!in kahve&incle kımıar oy;natıJıdığı 
'ZB.bıta;:a ttıaber almara'k bir cür. 
ımti:rnefjl.ud yapılrmş ve bir !kaç 
1mmarbaz ya.kalamnıştıır. 

Beli ezildi 
Çarşambada Kocaova ınaıh~ 

sinde 35 nınnaralı evde oturan a. 
ıınele 0.9tnan dün akışam Ayvan· 
sare.y çehik !abrikasında çalışır. 

ken, devrilen çuv-aJ yığın]annın 
altında kalmış, beli ezilnıi'!tiı'. 
Yaralı amele baj'<gIJl bir tralde 

Yenfbııh~ 'hastanesine kal<hnl
anştır. 

fOT lık:tmmı; gibi, botı* blr erle: 
- Ratı<>1"ız olmıo7ınız, beye!endl. 

dedi.. Allahaısrmrladtk.. 
Süaıvi heyecanla atıldı: 

- G~ mustmuz. ~ ııaııım/I. 
A(yrılzyw musuııuı:. ırrlic? - Bugün, sl<
d bir cı.l>a görm 'yecek <!!U;ı1ın?. ~ 

kat, asıl söyliyccell= ~ .. 
G1'nÇ kızıı:ı yüıÜld seııt bir ölb<ıln 

d.llı;:ısı geçti: 

- Çok fena biT •>hne tertip ettink. 
SJııı vl Dey ... Dıı«ıa n.fı.kill olmak. e~ 
nir.ded!", ~rurm.1 ... 

- Atı ... Bu ır5'iyel,rini%1n mili:a-
d1?lC.,ir'1 eni!· kıa- f rı.e ne kadar u
Zllll rrf'.Jdaet yaptmı .. Fa!ı2'L. 

- Bi1"a.z daıha diişJ.nrniye vaktiniz 
olsa.J"(iı, s.12:. L ....n J:_.yatı.nw yakm..
dan l•'1:dlğımı p•k Al~ he.t>rlıyabilil'o 
dirriz .. O halde?. Oıııvar, Bcyefeııdi?-

Genç adam, o-ada yalrm kaırn.ııtL 
Yaln.,.J.ıtı bcı kadar acı olır:ık hiı;eeO
l'f'.eın.$1 iimxlnde. Yopoyabuz !:al. 
maık .. Şındl, içinde yııpa111lru:z 1ı:alm<J>. 

nmı butün m&ıam ve ye'.:ri vsrdı. Yal
r.tı kalan adam.. Gözleti karanıror, 
senieiiyoordu. D~~nıdt i~. kendini 
:nor tutuıyur<lu. Dı.ıva.:-lar. yer, tavanı, 
yan:.nıda.n gelip g~e-n insaınlaT. başı

"'° etrafında, oğnldı.,V"'1'alk., ıa:r.ıınet
ler kopar~rak dönüyc..rla~ sar;ki ... 

Gôzlerin~n OOilne bir perd.~ n~ in--

1
1 Ayaksız,fakir 

_ • ·,.,7. • : j bir a~le reisi 
Dogu cephesınde Kış harbını 1 Çocuk Esirgeme Ku-

hangi .taraf kazandı? rumundan yardım 
bekliyor 

Yazan: i. S. Eski Bükreş Ateş emili teri) Beyoğlu Tepebaşında Me-za.dık 
Doğu cephesi: 1 
Kış aylnında l\'inlılndiya • Sov· 

yet cephesinde hiçbir dcğiı, 'ldik 
olmadı. Yau doğru, bu cephe ke· 
simlerindc Aıkaııjcbk yoluna do(:· 
ru Fin • Alman harPkctleri lbeldr· 
me1l c;ok muhtemeldir. 

Ladoga • İlmen gölleri arasın.
da Alman müdafaa cephesi sağ· 
lam kal<lL Şlusselburg • N'Ol\"g'O
rod Almanların elinde buluneyor. 
Alınanlar bn hatta Leningrad 
muhasarasını nım·aUakiyetle ört
tüler. TaaJTU'Za geçülder-i znman, 
Fin kıt'alarile Oncga gölü cenu· 
bunda birle~ek için bu hat .işle· 
rine çok y1tnyacaktır. 

ilme11 gölü cenubuırda Smra
nmsa mulıasarası ve btrrasm.ın İŞ· 
gal edilmiş olma!ı Ruslar için bir 
mnvaffakiyet say>]ır. Fakat haf· 
talardanl>eri bn cephrde daha ba· 
tıva ilerliyerek Leningrad • Ve· 
likiloki deınirynlunu kesemeın4-
lerd:;. Görüiiiynr ki Almanlnr 
Leningrad muhll5arasmı, İlmea 
gölü centtbıın<laki cephe k-e~imin
de de örtıniye muvaffak <>lmUŞ· 
!arıdır. Leningrad gamizoıı.tm.utı 
yaptığı çıkış '*tuırnız1ar1 da neti· 
cesiz kalmıştır. İJte btlıtiln kş 
devreslnce clevaın eden bn üç 
türlü Rus taarruıdan Alman mu· 
kavemcti karşwoında Jnrılıanş ve 
Leningrad mııhasaradaıı kırrtan
lamaımştır. 

l\Tcrkez ceplıesine geUııtt, Rus
lar P.ejew, Via'llllla, gibi başlM'a 
müstahkem şehirleri ve im şe
hirl~re chıyanan Alman ceyhesini 
~imalden ve COO<JJ>l•n açtlldan 
cepler ortasında bırakınıışlar; fa-

ViLAYET ve BELEDiYE: - ---
+ bes S.>n'alldrı Bayan M~eo 

Senar Belıecr~ müracaat edenık Şe
tı'.r h;,.:ıte.!ranelerlnde her oym ilk ııümil 
ıneccnoı tromer vıerobil~inl bi\cllıl
mic,tir. * Smhn-t Ve!:!let:nic emri üzerine 
bugil.'lden ~r aren ı;ehir hamhaııeleri 
ile ;~ evleI':ne makarua ve pl'4ctiwi 
ver'l tttir. 

TİCARET ve SANAYi: 

* Dlın vir altm <>tuz be~ Ura 80 lru
:ruq1ıln muamele ııörmO:ıtiil'. Bir gram 
kC ı;:.- aıluim !ia~i 435 k1.rrJŞtur. * İ!l1li!.!ıarlın' tekaüt s:ıa-.dığının baızı 
maddeierinin d<Oğ°.ştirilme>l lıalııkıEıla
ki kuıı:n l.lyiba>ı dO:ı. Bll,yük Millet 
l\Iec:ii;,,e veııiJmlştir. 

Hillcwnet, ~ t.ı> tılr :zcytil!J<'11ğ> ve 
tok trp b'r aade ya,ğı için tetltikler 
Y"Pmc!<ıtadır. 

MVTEFERRIK: 
+ Mülga Tophane Müşlr)J,.ği t1'crilı

be ve muayene dairesi re.M:ü, Çatalca 
menii ınü.rt;1likem kwnanda.w. emekli 
Gent:"l /ıhmet Refilı: d(iıı Gödept-d&
lkl evirKle '\ti:lıt et:n"t.ş ve cen.:.zesl 
bug•in öğleyin mera&mJe kaldırı.lmJŞ.. 
tır. 

+ Fcriköyünde Bulgurlu çıldınaZJD. 
& oturan 60 yıışı.rui• A:y e Na(ia y&

mek pişinnek için yaiot1-'ı maltmdan 
ete.:; tu:lŞOr.lk muhtelif yerlerlndea 
yanrrııştır. Ayşe Na!1a düa:r~kaldırıld:ı.. 
tı Beyoğhı hastııha.neslnde ö!miiŞt(ir. 
+ D yıkianberl Eıralyet B lllCl Şube 

Mildürl!ıi;il w.zif...ınI i!a eden B. Fa-
1.1< Uçüncü Şube Müdiirli;ğüzııe t&:ı'kı 
olıBmıu.,tur. B ıno Şube Müdiir)Qğil. 
ne de 3 (lDoQ Şı:j)e M!ldQrll B. Ktmal 
A.nün ce!lrilıııdııtlr. 

ıın;stl?. G&me bb1li7etl, smd, tıır 
"<lda yok okn.,.tu. Klıl>iltlerl ddp bl.. 
kı)'OI', ağır~ göz kapaklarını aç
mak. dıihıı Ç<ılc açıınak, etra!mdald eo
yayı, lmanl:m tam hallan, vil'zuhla 
görebilmek için çal>abyonlu. liı*lar 
s!nmi7a.ll olnnr;Jtu.. Rt!'uhr kararıyor
du. kulağına akseden -1<?r, d,.,.ludeıı 
geliyc:"du. Kalbi hızlı hızlı çarpıyoıo.. 
du. Omuızlııorı ağırlaş.yor, başı müır.,. 

zencsinl lal~. bacalClıon salJaıs. 
yor ovuçlnrının içi 1\el ıtlbi ya™"°"" 
du. 

Bırokıp gltmlşti lı.;! .. Yalnııı bır~ 
~J1'nt,..s!! .. 

IC: n! yil<la;ıtmı götürdü. ?.rotlıtş bır 
!<>kat y<mlş lnsanlarm yüz:ii de, bu :aı.. 
dar Lltşlc yanaNll. 

Süav: L.k: defa, gu:;;runu ka.ybettl. 
A01.ini ~ kerdloinden ro.klcyarna. 
dı. 

- cH::m! . .. > 

Di~·e d~ilndii. Bu. n,illli)ş bir :eıtat 
dı>ğll de, nedir? .. Onun hayatta yedl.. 
ğ( ilk 1<Acat.. Toi«LI yiyen Jmanın hal&. 
ti ruhıyesl .. 

Göızierj, hınil.a .ıçılıh. Keııdiııe gel. 
dL Etr.ı!aı" bakın<lı. Şimdi, renkleri, 
ı~n göreblljyonlu. Geri döndO.. sa1-
~n.a. sanana y(irüd\i. Paketini çıkardı, 
bi.r s.g.ıra yakıtı; 

'Devamı Var) 

lıat kıskacın iki koluuu Viauna -
Smolens.k fmn frzeriııde birleştir· 
miye -ve böylelikJe Rejcw • Viaz.. 
ına bölgcsin<lel<ıi Alman kuvvet· 
)erini tanı.amile ihataya muvaffak 
olamamışlanhr. Alman taarruzu. 
11un başlanuısı için arblt aylar de
ğil, ılıeftalar bahis """'2m!dtır. 
Almanlar şüplıe6iz i~köm:e lbn cep· 
)erdeki Rtlll kuvvetlerini yan ve 
geri taarruzlarile ihata ve hnh• 
etnıiye ve bundan sonra dtll'alcla· 
nıadan Tar :lruvvctlerlle M""'11<nova 
ü:ıerine il<?rlemiye çalışacaklardır. 

Cenupta Doneç havzasına ~din
ce, bnradn b11'Valar şinıdiden düzel· 
miyc ve ""~!ar hafif!emiye baş
Iamıııtır. Hul<of \'• billuı= Sta· 
lino yalmrlannda Ruslar taarrll'Z& 
devam ediYorlarsa da Hadrof ile 
Stııliao at'ftsmdaki cepte Dlnye
porpetro\'!lk'a d()ğTu iki •hafta. 
danberi yeni bİT ilrrlc~·iş y:ıpama· 
UIL~nrdır. Kırımda Kerr Yarıma
dasıındaki sür.,.kli Rus taarrnzla· 
n da neticesiz kaldı, 

Hulasa, Almanlar Leningrnd 
rnıııhasarsını korudıılar; mer<kezde 
çıkı_' mevzii olacak Rejcw • Viaz. 
ma hattını muhafaza cd.orek Be
yaz Rusyayı ilerden örttiiler. Ce· 
nuptn da Taganrog • Har<k<d ıııımı· 
mi hattını elde bulımdırrarak bir 
taraftan Kafkasyaya olan tnesa· 
fcyi muhafaza ettiler; diğer ta• 
raftan chı llfare.,al Timoçl"D1oo or· 
dularını ~m Kırımı kurtarmoik· ı 
tan alıkoydular ve lıcm de Ub-ay. 
nadan uzak tuttıı1ar. 

Ruslar henÜ'z (YV!Dnk müdafaaya 
ge~memislerdir. Fakat Alman <tın• 
arrırztı karşısında buna medbur 
o1dulclan 2nman, Alınan cephe· 
sinde açtıklnrı ve S<>Ykutoe<yşi sa
hada büvütemccükl .. <i dört cebi 
kendiliklerinden terkcdeceklor· 
dir. Almanların bu cepiere yapa. 
calcları yan ve geri taarruzlannı 
bo}B eiknrmak içln nvnak mlida· 
faada başVlll'ulacak ilk çare ibun
dan ibarettir. 

- Ne alayı ll>::rmn? Ben saaa iinXI! 
diin gece B<yol!iunda Göıılinle gönUııı 
ol<hıg= raltmet.ı.i plrıın, üııtadlm D;.. 

yoj::-n.!n 'CD derin biT tıflı2rnetinden 

baı!uediyorum .. 
- Skin plr!niz, listadımz e.n "

ihiıkımo\l \<ı.ratorla !relen 1kılıwııu Upa. 
Sl mı. 

- Ne ısandın ya? 
- 'ft>ı;<'ldreli değil, lıer.i!, d<Jın gece 

WVU7'l.'.l'.<i ku;rbağalanı, O_,. ça}. 

dınn;y ıt tlil'11(jqY'Ordu. 
- Cun•nı kızl!ll, ltamm kı:<ıtn, M 

içl.n f:'L(l le 6(.)y:ü;)~? Kıı.ni>aığaJıar& 

cır!';.e..} I':l ve s!vristneklere bıces<ı:z cal
dl.fın'l~ya ça.~rıalc., yine ,W!n en ehveniı
dl,.. Hele e1ıratma ştiyl alıcı göoıü ile 
bir Nık, .,.,. ı!U~ Sen bu 
dimıyada tııııııtl:dt. budalalık rm ......_ 
sın?. Ben b&Jaot\a öylelerini bilirinı k) 
k;.pl•:mağalaca bando muzil<&, tonıde. 
re davul, zuma, ıstıa.lm<dara pl.Y:ıno 
ç:ı1dt:rrr.ıya uğraşı:ror da ,.ıne ldnıse. 
dkler, kalkıp l><mbra: 

- Ne yaıp.zy'OMIDUz ~. sa.pıııtımı: 
anı?. 

Deın!lı: !!~. 

tçl!'!'ldcn D<mıt Botamrı -
- ~ Allm>et, - 6ceie $. 

..... J.o!<nıalQ,n çli\J&:ıibdeu ,..._ n.. 
ra midene atu:rurı.r MI 

- otuıwDl..r be Dawl Baba, mt. 
dem onıe.roa.ı. kira lı31becd< delil e.. 

Seher kol saatine b*'P sabısıelaııa
~a.lı:: 

- Ah, v~ !bir ~11.s~ 
şundAnl 

Aş!lc D~jen: 
- Cıkamıınız k!ızmı, şlmdl çıkana. 

-. 
Tevfiğe dl>ıtere!<: 

- T<'Vt!Jociğim, haydi b:ık:ılrm. ml
sa."l:rlerimlıze 900 bir §eyler dhı:
llm! 

Tevfik. hiç nazJa:ııım:ııd: ka
durl:ıkla..- do<yadı. _...t lol<s.'me 
b~adı. Şimdi oı<tada ç;t yo'<t•ı. Her 
kes k®~ k<GI~ neyi d'nllvordu. 
T-..!r<tm bi1o:<ken tltlırıeü:lü Alı.."ll"tle 
To:>ton ö,,-,,.,. de perdenin atduıdıuı 

çıl<llıılar, Mmeıt: 
_ :M4:ı!ir:er ha.z:H"Sa hı!.yoH boldL

lı:m. dedi, yolcu yolunda ge ... rk! 
Nroy bi~e'?l d-..g'Clu ve h"n b1.rdrn 

11<allctı'<. Biz orada kı'Janlarla ayn ıı.,-. 
rı vôda1-a.';'l'riken Seher. N' ··rı bir ke
nara (ek<Mlş, kulajına bir şeyler fınd>. 
dzyor.lu. Vedalar, fı,-ildaçyınlar, bir, 
ile! <lolkikamın içinde birtıi. A.ı:ık Diyo.. 
jen Davut Babaya 9"&1"'1di: 

- o •. , ... tt Baba, t:akıınıru al <lıı kapı.. 

,-a çı:t;! 

El" &ı.ı. O.vut Baba Lle çığıl"tma· 
r-ı, <lı.n·bu!kacı omkad:ı. ve Neyzen Tev
t!!ı: rn sık<'da olarak kapınuı ~ 

sokağında 11 numarada oturan 
hmail Gliney yazıyor: 

•- Tcdav:& güç bi.r 11Jı8Stalıik 
nrhayetırııde her iki ayağıını ta.. 
roeımen kaybetmiş, fakir 1:ı1ir aile 
l'C'i<iyim. KiığJttı;.n y.arwııı; oldu>. 
ğıım cocuk oyuncakiları.nı satarak 
yarı ~ç. yan tok perişan bir va.. 
'Zive~le yavrwnu okutıma)la, ya.. 
~tm1lğa çalışı.yorum. . 

Alla.h rarı:ı olsun Çocuk Esirge. 
me Kurumu Beyoğlu 45 inci ilk 
mektep 4 ünoü sınıf talıef>clerin
ıdıen ohm 300 numaralı oğl'Um Hay. 
ri Güneye iiç yı1dır elbise ~ 
vor, yavrucu.ğum bu saycııı.ı ~ 
iuyo:ıdu. Fakat <l'.le yazık hu yıi 
veırrncdiler!. 

ş;.md~ daha ~lrul bir '~ 
yettıe buluınuyorııan. İkıi ayaks!z, 
alil yarım ı-"İieudile vata.na nMi 
bir ev,!at yc~irmek isıiyen baht. 
S>Z bahaya Maaril Vek@etinin, 
ÇoculÇ Esirgeme Kuruınwıun 
yardıım elini uzatarak çocuğumun 
1stilkbalinin kurtanlınasıflJ ~,,. 
y~larım1a büyükleriınlmen yal. 
varryorum.> 

SON TEWRAF - İlti ayaktan 
malınım, fakir muztarjp babanın 
bu dile~irre blz de iştir.ık eder w 
Çocuk Esirgeme Kurumu Beyoğ. 
lu mcrke'Zl;r,den 23 Nisan Çocuk 
Bayramında elbise, ayakkabı ve
rerek sevindireceği yavruhıınn 
arasına kiiıçük Hayrinin de i ~al 
olunmasını rica ederiz. 
Diğer taraftıan Maarü V(,<1<ıhle. 

tinin ve Çocuk Esirgeme Kuru
ımu Uımunni Merkezinin de bu ç<>
cuğun vaziyetile ve ist.ikıbalile 
alfı:kadar olacağım kuvvetle tah. 
re·on cde~iz . 

Yumrukla yaraladı 
Kumkapı Ni§aneasında Tütıkel'i 

eaıd'dE$ir>de 10 numarada oturan 
A!hmet, ayııi yerde ptu.rcı :Lmıı.. 
ille bir mese}eden dola<y'J ka.vga 
etıınoişler, bu esnada Alwnıe~. :ls
:maili yumrukla y;z.ıünden :yarala. 
ıınıştır. 

ı.ıal<t1lo. Son birer Allahmemarla~ 
ron..~ ıJC.yiın, curaıı.ı.o., çığ.mtırn:l.nm., dılr .. 
bUitanarı fatl'urJIJUIJ olduğ»: 

Ey Coziler y;ıl göı ündü yine gadp 
serime! 

Şaıt..ı..:y:e diz boyunu geçip bellere 
çı!loıın karlar"11 içine gôm!lldüıkl 

+ 
DÖKDÜ!liCIJ KISIM 

O ay içinde l~ovuk Pd!asa W daha 
ugı,yc:.ıuo.tı.~. Uğrcyarr.acbğım.ı:zm -... 
beİJl l~!D o a;y a;ı;ındt~l taız.l.a.h:ı. ~ 
deli idı. Üzfrnlülü AJım~ıe 'fooıtocı ö. 
nl'Cr, o gün blızi bin :zor.h.6ua Toplapı.
ya 1'"'13.r gct.,Cobllın'ı;ler ..-e o guı:ı bio. 
'ou iln y.ılmzı. adamın yard~ ı.. '.l'op. 
xap.ı.ya ge.._ .ci,yc kadar ana.mııızdan 

c:ındigım!z siltler, tı.Ji<ı l>ir ııeoe e..
velki g;ui r.til rıtil bw-mıımudan gol. 
m;şt'.. İ~1e onun lçin, lkışm pek fada 
v-e pek şiddet!c devam etlı:ı"i. aynıi ay 
içinde b!z b!r daüıa or.:;.y.aı kadar uzacı.
mıya. blr türH.ı. ce::;arot aıaınenıift,ik.. 
Fakıı<t, ne yalım söylly<>yim. bu ı... 
ita!, ~ip, eer;;renc;z yeri bir dııı. 
göro-.eit için de hani, .!te'qıün C3D atın.
(Y<>r dcğiidUı:. Nıtıa.yet ~ 7irmi bet 
ııtiıı sonra ıhovarun sakin ve günlük, 
g\aıeşlık lıir ıününde, yine bir ikindi 
vaiı;ti, bitim arkadaoJa Kovuk Palıımn 
yolunu tuttuk. N,yet;:mi;r,, bıı sefer o
rada geeeieır..emek, lıattS pek geç kaJ.. 
maıııal!< oldugu J9in. geçen defa o\ı:ho. 
ğu ırlbi or~a elleraniz, koJJ.a.rmıı:z pek 
yilklii olr.rak değil, hatii o\Gra!ı: )'W
lanmıcı~. 

G>rıp ıcsadilf., tam Toplı:apıdıuı ı::e. 

çc~en. Y..ilOO Zenobun oradaki yan 
lkoı.'wccı, yaTı meybanec~ y:arı tütüncü 
dükkanından sigara alınalı: !.iaım gel. 
dl ve ne garip tesaclUf ki ylae orude 
bir mııharr:.rıe kar •• la;hk, l'akat bu 
n'lAJlıaı-rir ge<,·en sefe~hi rr.e-.Jh'..Il' ro. 
ımaocııruz "\la ::ır~ut Yesari deg:ildi. Bu, 
o ı.am~ruo t.ı.rJU romaocılar .ndan za .. 
,-ıl.. Cfinerce1 gözlüktil birlydi. Günı
le.'den lıa.tLi l:LIDÜ olıdutu ıç!n masalar 
ll<'p dolu id!. İ~eıide kmı1ld.:ın~cak 
yer y<l!c\u ve dı.ırnaudan g-ürzll go. 
ı·emi:roı<la. :B&yie o \lilU halde 1.arı.iıl 

roman 1!.:Ulı.ı ı riri bir lt.~ _!g:nn1ı11, 

mC)';1anecL-ı!n. tert ne ç:evı~r 
bahçe.,..an kfı!et> tin üzer.ı.oc 1 er .. ~ 
.,.;ş o>lıduğu dört kilşe bir ta:htanm ıı

ze~e tıffiı tııanl harıl yriZJBıru. yazı.

yor, l:em ek r.ıırkısını ve ağıuıdan hiç 
d~ı narsile&inl içiyor<iu. 7.e. 
nop b'.:..m kendisiDe verdiğim.iz on U.. 
raiığı boeıluımıJtY• g!tm.iııU. Bu aralık 
Zenobıın ortağı ~-;anlı B"G' Halıt 1 
ta.rlht rô'tl'ml .muhaniTinC sordu: 

- Atfedersiniz aıımna, sa b:tiın>l.zıje, 
Topk•pı mı daha y.:Jk:s<lkıtir, y\ıl<>ıam 

Ediınc"&apı mı? & 

Bırp llarşısıatl 

FRANSA 
imparatorluğu 

Yazan: Ahm.t ,Şüluü ESMEJ4 
Fransa s~ürge imparatoı:luğıı 

şu ımemleket~n teı~lıık.üp et. 
:mektedir: 

1- Ş>ına.I JVrik3da Cezair, Fu 
ve Tunus, 2- G~i Aen!oada ~ 
yan ve Senegal; 3- Hat~ 1.miva 
samürg-eleri; 4- !\fadagaskar ve 
yanındaki Re<in!.mı \'e ~ 
adalan; ~ Uzak Şarkta Hir.!i
çini; &- Cenup Pasifikıte Yeni 
Kaledknı.ya, Tamti, P:ııtımDtı:ın ve 
l\1:u:kueses ad.al.arı; 7 - Şimal 
Atla.ntiktc Kanada sahlller.ine ya. 
kın St. Piyer ve MıM.lon; 8 -
Oenu.p Amerikan ikıt'asında Gü. 
yan ve Cenup Atlanti:kıte M~ 
nik, Barbados ve diğer adalar; 
9- Nihayet Suriye ve Dülbrıan. 

Görül.ü.yor lti Fransın Unı>ara

tıorhığu, !3ritanya ~I'Qtıoırluğu 
g'i.bi. dünyanın her ta.rafına ya.. 
yıhn~'tır. Şimal AJ!rikadla aulu
ilan Cezair, T<UDUS ve Fasın Fr.an. 
sa için lıususi bir öı>Emi var<f:ır. 

Bu sebepledir ki A'Vl'Upa kı.t'a. 
smda mağ:Jüıp ol;ı.n J.i'ranso, Afıi· 
:kaya ç<:kilrniştir. Peten l.ü'kılmeti 
Vişide yerleşmiş ise de kuvvetini 
Cem1ı:d'c:r\, Fastan ve Tunustan 
::.l-!:abtad;r, Garbi P.~>ked<>kj 

memlekeller de Vioııiye tı.\b:.d.iT. 
İngilizler Dö~ vruıılasile Da.\:an 
almıya çalışmı<lanıa da muvaf. 
fak olaınamı.şlııııxhr. Dakarm mu. 
lkad<kı-atıle Amerifoa yalf ı.Jm 
<alaıkada.r o.lınakta<ln:, Çünkü bu 
liman yeni yaırım l<ıüı:ıeye atılmak 
için bir SJÇTam<ı ta+ıtası ola;raBıı 
kıullanılabiJeoeğa g>bi, Af.lanbilı:th 
faali vette bulunan Alım an deni:zı. 
aıltı ğomilerine <ie miikeınmel bU: 
üs olab:.liT, 

Diğar tara.ttan ü~ swufıı 
teSl<>l eden Hattı İatüıvs sömür. 
ge'~ri DOgolün eline gt-çıınlıjti:r. İn 
gilb.."l'e ile Mısrr arasmdaki <ha.va 
mlinakalesi, ibıu ~elemen 
ge~k suretile temin edilmek>
tedör. 

Madaı;(:ısk.ar ile yanındaki idi.. 
çiik adalar, Vifini.n nüfuzu altın.. 
dadır. }'akat Slngspur ~n 
sonra, bu adaılarm roukadüeratıı 
gürıiin elıemmiyetl.i mesele!<! ha· 
lini almıştır. J aponlat<'.11 lMada
gaskaroa <iiısler istedilderi bit- k::ç 
defa riWzyet ed.>hmş, fakat Vijl 
bu halıerlleri yalanl'\milŞtır. ~ 
cak Arıg'lo-Sabonlar V~-inin llin
ıdi<;ini IM"5e~ Japonyaya. 
kat"Şr g()!:teriliği uysaltW· lıa.tırlı.
yıı.rak, hıı.kkile sizıirlemne<kı'cdii'.'
ler. Hiırııdiçininin J~yaya te ... 
ki, Uzak $arı.ta ~ • Sakson 
fel3ketler.81iın başlangıı::Kl:I te,.«kil 
etmiştir. 

Cenup Paslfikteki adıalar, ımu. 
ihartbe A~'USiralyaya gelıtiıkten 

soma ehemmiyet kazanmaya b"'i'" 
lamıı;.Tard'ı.r. Oünkıü Yeni kaJ.,..)>n. 
ya, Tahilti, Yeni Hcbrid ve Pau. 
nwrtxırı gibi adalar, Amerikad.m 
A>\·ustra'l,yaya giden yoi üı>:eri.n.
dedi.r. V ~ bu adaları Hiınıcfü;ini 
va.lisiııin idaraıine v~nnıek iste
mişti.. Fekat adalar Dögp1e iltihak 
etırrıi\ıle rdS.r. 

Bu adalar için yapılacak mlica.. 
dele A'Y\!Stralya muharebesinin 
bir safuas:llll teşkil edecektir. 

Atla.ntik denizi.ndeki sOOüge
lere geHnce; btmlar, ister St. "'
~r ve Mikelmrla da oldkığu gi.bt 
Dögo1 idattsine, ister Martiniktll 
ı;tiuğu gibi ViŞ hi;\ltimey~lne 
tabi olsun, hakikatte Birleşik A>
.nmri.karnn nüıfmıu altına girmiş
lerdir. 

Suri<ye ve 1.JUbnan ise İngiliz • 
Dögoicü kuvveti.er tarafından ;§'

gal edihniştir. 
s&ru:n kısası, diinyanın dört 

t~r.ıfına yayllro~ bir halıi'e bulur 
nan Fraru;ıız İımparalvrluğu şirr.dl 
bölgesine göre, o bölgede d~i0 
ru.klıımiyetini elinde 1utan d< v. 
Jetin nüfuzu ııltma girmiş bulu. 
·nuynr. Jı>jl(mya, Birl~ik Atneri-· 
ka. İngiltere, Almıır.yıı, impara. 
todu/':tı ~ı.,.,,,~:aroı.r. Bll im
'Para bıır l u i'(un r.tı • ı,, dld.era tı. ,tü P" 
hesiz. harb·., neticesine bıı.ğh r. 
Fa1<at l'on!li taraf kazamırs.~ ka. 
~a 13111

1 
F ... anm tmo~rutcı·1utu.nu 

e.•ki halinde ihya ~tım-'llln "•ıı. 
kün ollıı::;oacağ? şirnl:de-ı e-ır.i
yetle söylenebilir. 

+ İstanbul a num•roh Milli ı;o 
runn><ı M"hxemtsı Hilldlmlli:'ne 1H~ 
dar C<za !lliklmi B- Nul'i Okçuo,f.U 
ıtay::ı olumnuştur. 

ÜRkildar Adtiye blr.ıısv.ı.c!a c1:ı :\ 
l\'filll Korunma f\.frdıkemcsı ll ... 11": li ... 
i?ine Terr.ıyiz ~üddc: ırr...ın·i ~1u.°"' 
vinl B. Sena! Meriç ~~ 



\UU yazının u.ctinlc:l AM«ClOJU 

Ajansı bült:!nlerindcn alınrnıştı.rı 

Telhi• eden: A. SEKlB 
Bemtlı.ın bildırildiğine göre 

J{r~l Baris 200 bin Bu1gar a.>ke. 
riıun Dı>ğu cepheslnde haroe iş.. 
tirakini kabul etmiştir. Bu kıt'a
lar hugiin süı 'a!Jc seCed>er edil. · 
i!ıckıte ve teçhiz olunmaktad;r. ı 

B'lJ.LGAR BA?VEKiLlNİN 
DE.\1J'jCİ 

Bcwali - iBıulga.r Başvekili 
Film• Danau Zeitung gazetesine 
A'<man - Bulgar münaseobetleri 
hal&ında şunfarı söylemi.~tir: 
· Alınan • Bulgar do6't1uğu bir 
şey değildir. Bu dr.J!ltlu~un temel.. 
lcri Atman - Bulgar münasebet
lerinin da'm:ı bariz vasfını teşkil 
elırniş ols·n bazı kar,,ı meyille:rdc. 
dir. Bilh'ISSa 1915 - 1918 yılların
daki sillh ar.ka.daşl.ıtı bu. <.landa 
kat'l bir rol oyn :muşt•r. 

;Buı".,garotaon, Awup:ı.daki yeni 
ni=ruıı 1.ruruln:ıasmda i.Şbirliği 
yapmak al'l!nini ilim etmiştir. Bul.. 
grıri5'1amn ·vazif€1erinın cenup do
gu alanı!lda bulundlu~u sarihtir. 
Buı:'ltn Bt~ar ınil1cti A'lınan as. 
kerlerinin Billgaristandr.n geçişi
nı sevkle Jıat!l'laına ·ta,iı.r, Alman 
e:.ık'etıerl Bulgar'Stancfa kankar
ckş.liğinh1 '\.1Crd:ği bütün sa~timt. 
yet 'VC heyecanla iyi kabul gör
müşlerdir. 

ÇÖRÇİLİN YENİ BEYAıı."IATI 

I».n<tra - Ba'.f"ekil Çfjrçil A. 
vtıım Krnrnarasın<la d'emi; tir ki; 
bir sene evvel yalm1:dı:k. Şimdi 
dünyanın en 'bey.ık ır.Uleti b<zim 
le sıkı, l:ıir ittifak 'halin~ grttıkçe 
al'taıı kın·yetJe.rile biz"1Yıll! yaı:»
y:ı.n:ı çarpı.şınakltadır. ş:mdi ya. 
n~117.'da kuv\•et1i müttefikler var 
il r. Şirrld\ki lıarb ~etin bir lıarp
tir. Onun \'<'k ve kıorkun.; mese
leleri in...~nlok camiasıının tenıel. 
!<-rine kooar gidi"'°". !kn'.z. hava 
v" kara bir tek set"\'iS t('<.i<il edi
>'°"'· Atö'aye ile OE'[lhe hatt1 bir. 
le~tir. 

Tehlikeleri ve imtih:ınlan y,. 
kaımryacı;ıl< (ilan mili! birlik ve 
tükenmiyecck olan rnil!i kun·etle 
kn rşıfa, mnalıyıı:. 

GANDİ - KR.İl'IS MÜLAKATI 
Radyo g~tesl - Sir Krlps 

Hind liderlerinden Gandi ile gö
ruşınek islt•miş. Gandi İııgiliz Na
ııı'!'!lla şö}'tc bir cevap ,_·ermiştir: 
•Gayelerimi biliyarsunurı:, buna 
ragrnen görii§m"Ye liiEum var 
m:» Sir Kri;ps -gıönli"O'lll!k lüzu
munda ısrar etımlştir. Yarın Gaıı.. 
di ile g~ektir. Fakat bu gö.. 
ı.U.·~n bir netice Ç'lknııyacağ1 
tahmin ediliyor. Çünkü Gandi Ö

tedtnlıerı kuvvet kullanmanın a. 
leyhtarıdıır. 

Bulırarlar harbe ırın
Yor - Bulırar Bat Veki
linin demeci -Çorçilin 
yeni beyanatı Gan • 
di • Krpis mülakatı -
Mısır parlamentosu ıeçi
mi - Doğu cephesinde 
Yeni muhareibıeler -
Libyada askeri durum 
- Uzak doğuda yeni 
hareketler - Fon Pa:ı:ıen 
Bcrlin vardı - İtalyan 
erkanıharbiye reisi J>et
t~e. 

MISIR PARLAMEN'IOOU 
SEÇiMİ 

Kahire - MıSıa- Parliıdınen1ıosu 
seçiminin son neticesine j'.,'Öre, 264 
azalıktan 216 sı.nı Vefd ~arlisi ka
zanma'Ştır. 

DOCU CEPHESİNDE YEm 
MlTHAREBEL"EiR 

A:lmanlara göııc, Kmmda, Do. 
neç havzasında ve dığcr kesimler. 
deki düşman taarruzlar. şi<irletll 
süngü muharebelerin.den sonra 
akim ka\mıştı.r. Ahnan lut'aları
nm yaptt.ltlaıtı mevzii taarrınıl:ar 
iyi netice veıuniştir. 

Ruslara göre, cepbede önemli 
bir degişiklik o\mrunı"?ltr. Bnnun
beraber Radyo gazetesine göre, 
Rusl:ır İJmen gölü üzerindeki 45 
kilometrelik ıncsafey; kJOJllkla ge
çerek Stararııssa şehrine girmiş
lerdir. lıııldraya göre cenupta 
Stalil1Kl şehri işgal cdihu4ir. 

LiBYNOA ASK.ERİ DURUM 
Liby:ı ceplıeıinde kayda değer 

bir değişiklik yoktur. İki taraf a. 
rasında kara keşif htırc.ketlerile 
bava kuvvetleri faaliy'eti mmuş
tu.r. 

UZA'K DOÖ-UDA YENİ 
HA'REKETLER 

Japcınlara göre, Hind dcnizin
ô'ıe Ar.daın'lln adaları işgal edll. 
m~tir. 

]1,fühl<>fiklere göre, BiMl&noYada 
J aponlırr Turınıo şehrini çevinmi 
tir. Bu kesimde ç:ll'pımıalar de
vam etmektedir. Rangôn - Mıııı.. 
d:ılar clcmiryolu boyunca ilecliyen 
Japon lM'aforı iki mukabil taar
rıızla dur<iuru1muştur. 

Çin kuvıvetleri Siyam toprak. 
lan:na !!it'miql<"n:lir. 
İT AL YAN KURMAY BAŞKANI 

PEŞTEDE 

lta:ly:ın K'LIJ!!l1'ay ~kanı Cıwa
lero buraya gehııistir. 
VON PAPEN BFRLİNE VMDI 
Abnanyıırun Tliz'k•yc E!ç' i Von 

Pııpen Berllne vasu olımıştur. 

Filibe fuarı 
Filibe şehrin.de 6 Nisanda bir 

beynelmilel fuar açılacak ve 19 
Nisana kadar devam edeeekıtir. 
Fuara i}tlrak ede.:ek obalar ve 
,,jyaret edenlere meconen v.iza 
verileceğini Bulgar Başkon.soloıs
luğıı tarafından Ticaret Odasına 
bildirilmiştir. 

Gag rimenkul satış ilanı 
İstanbul Emniyet Sandığı Müdürlüğünden: 

Slrat;ca TO:C.erojılu 28191 hes:ıp ıoum:ıra•iyle Sa~ ald>-.g1 (500) 
ılirı:ı.ya karşı Ta!.a-vleda b.a.!en ıtKuırtuluıı> Hacı Al»net mBhalleslııio Çeşme 

ll!eydaru ~'\mda eSki 38 yeni 36 tıoW>arall köglr ""i blc'.nci de:'ecede iı><>-
ı.- eolmJŞtiT. 1 1 

Do"J'•d& .,,.,..,ut tapıı kS}'dı sure!.intle mezkı'.ır g~! metilrnlün> ll!Ynl sem\ 
malıa.le ve saıca:ıud.a ayni k:ı;pı :mımaralı hududu bi:r tarafı İzmira.ı:tııı lıı.:m<>ı! 
ve b!r t r:ı!ı Fre>IO hanesi ve bi.r matı tariılı:i h:IG Ye dl!Müı:ıçü l:arııı!ı ta~ 
~ mahdut bahçeli ev oldııtu beyan ed',lm'ştlr. 

İkrua .,..., olan nruhamım.in raporu mı.ıcibince mealdlr ga1 ri maılruliln 
'Wııwn mesahadı l~ metre nııu:ro!bbaı ol~ btınuı:ı. 78 metre murabbaı !cam& 
\iızıerlne ldK~ çatısı liıf8p iki i<at t!V lıl""51 iılŞa edi~l!:r. Me?ldlr evin bl:riıı
"i katındıa lld odo. bir mu4ıeaiı: bir h<!Ji bir odua)uk iüd _... 3 oda bir .,,.-. 
fak b!r be!A bir odıwıh*: mevrut olup unıum binada el~ ve tet'kos ~ 
vardu·. 

V adesl:>de Jıorcuıı ödeımo~ mebni y;pWuı lllıll> iliıeriue 3202 No. 
lu kamnun 48 cı raaddaıı'.nicı mııtufu AO ıııcı maddfllliue tıöre llRotıkr.llSl icap 

eden ,.,,ıı:an.ıa eWaf v., lZJÜ!llemi!Atı yazılı b~eıı. kigir evin tamı>mı bir lıu
çltk •y mtıdde!le aç.ık a.rttınr~a l<oıımu$ur. 

C:allş t•pu sicil kayd~ıa gere yapı .-ır. A.-ttımıaya ıinnelı: lmiT'!ft 
(300) lira poy akçesı v..-U-. MWI bankalarıırmzd.ın birinin teminat mek· 
tWıu d• kabul ohau.r. Bı";ı,.,,;, biltün ,·ergliede bel~e ,...ım.;.er!, \'akıl ;ca
rosi •,-e tıl•ir< lıodell ile tclliiiye r(;ı;"""1 lıorçluya aittir. Arfümıa şarlru.rnısl 
~ '3/912 tıirllı!mlıon it;baıU\ .etk!lt el."ll':lı: ıst>yculere Sandık Rulrnk İıleri Ser
v' .. slnde açık bulundu•·ula<ak'ır. Tapu •'cii k•ydı ve sair !Uzuır.lu ma::ıım:ıı ta 
$a:16la.mcde ve ta.\lp dO!")'aSttlıria \iard.u'. Arl.tJ.rµı0i7& ,gh:mİıf c,Jan1ar; bunları tet
(.:•k edErek satılıg tık~rılruı gJyriruerJ\.ul h.aJck!J'ld.a herşcyi (.\ğrenmis ad ve te-

ki olunur Birinci arttırma 25/5/9-42 tar~:ne ınılsadit Pauırtes! g~il Caial
o,ılu.'lo3 k ın San:i:ıJt,ı:.t.."7dD. sa<..t 10 den 12 ye !<,adar ya.pı! :?cakhr. l\Iuvakka.t 
ih::ale y~pılabı.lroesl tç1n ~,.! edil<:!cek bede:·n tıerc:har:ı olınrr..as.ı icap eden 

GOYri rr.enkul mükellcf'yetıyle Sandık alacağını 1..>mam"1\ geçmiş o).." 
ınası ş::ırLtır 1 takdirde son arttnn.:ın taahhC.<lü baki kahntclt şaı?Je 10/6/42 
t r'":ı ni" MV d t Ç11~amha güzıü ayni ınah.ald<- ve ayni ::a:ı.tte .son arttrm.&61 
~- p· .t r. Bu 'ir0 :n::.da gtıy!'in:-cnJtı.j_ en çok arttırantn ;i.stünde bırN.nlacak-. 

tır. Ii..ı.klı.rJ Li.pJ lc."ler.le ~it o!m1yan al!ı.k:ld"a.rlar ve lrtlr• hakkı s.:ıhtpl-erl ... 
n n bu h::t: l ve b\.ı:St s'yle f.:ı.iz ve mBb!"D.fa c!air iddialJTıı:ı !lfın tarihindıeo 
lttlJ::ırcn ~O gün l.irıde evra..ı.u .ır.Ud>:telcriyle ber-.ber da:ren;.11e b11d.lı·me.a:r1 14 ... 
z m.i.r F,u su..'"tle h:ıkl3r 11 biiC''"n":em:ş ... 1.,;n1· rl hakları ia.pu sı.zJJ '\."Tiyle s&bıt 
oi ıı1ymlar sat ş bedel!nin 1'8.yla~11asmdan ha.r.ı.ç k•lırlar. Da.Jııı I· zra mslUroat: 
at <ı:,·ı.;ııy< 'c--ln 4012'97 do,ya No. Sile Sc •. nız Hılktıi< İşler! Serılsiol 
r:ı. rac:?t.t e~ eri, lüzumu ilAn olutl'Ul'. ...... 

DiK KAT 

F,,,- ~t ~,,, lı • S'"><iık~qn alın•n grı-rlll'•rlku!Q ipotek g3srorm6 ı.tı

j·crı_ ere ıuuha lcrirrJzin koyrrtuş oldııiu kıymetin % 40 nı tc-~d\il7 et.'1"'emek , 
li1l'- .. e .,; alç b~d<'l n :ıı:ı.rı ına k:ldJr borç vorn,ek suretiyle kolaylık: &ö~terzneJc ... ı1 ledlr, (3903) 

EN SON 

DAKiKA 

Romanya ve 
Bulgaristanda 
TEVKiFAT! 

(! inci Szhlfeden Dew.m) 

Bulgari..taıı<la, tanınmış 28 si• 
yasct adamı suikast ve ihanet 
suçlanııdan tevkil edihnişlerdlı. 
Bunlar arasmda bir es'kl Dahiliye 
N•.:ırı, Albay Kolef ve Geaeral 
Zaimof da vardır. 

Romanyııda ~ ııiy.-et adamı 
tevkif edihniştir. Bunhtnn ara• 
smda eski Propagıuı.ıla Nazın 1\1, 
Ticiamı vardır. 

1921 sınıfı silah 
altına çağırıldı 

Ayni zamamJa, General Ant&
nesko'nnn 1921 s>ıııfını da silah 
altma çağırdığı kat't olarak bil· 
diriliyor. 

Yaz Alman 
taarruzunun 
HEDEFİ: 

Kafkasya'ya ve lran 
üzerinden Ortaşarka 

hücum muhtemel f 

noauAkd.enl'lde plA· 
nörıerıe nakle Hen 
Alman ordusu top-

lanıyor a,ı 
Loıııdra 27 (A.A.) - Yoıiosclıire 

. Post gazetesinin aS'kıerl ya>Zarı bil
diriyor: 

Alman B3*umandanılığının 

1<uvvet toplama şekline bakarak 
öniiıırı\hıdelkıi: ~·az Aknan ııtraoteji
sinin ne olacaj;tmı tahmin etmek 
ıırıütml<ündü:r, Cenupta tümenle
rin tıoplaması, taarruzun Kafikas. 
ya istikametinde olacağım ~ 
surette göstermeJ.."tedir. Fakat 
Sicilya ile Oniki ada arasında Al
man kuvvetlerinin t~amnası 
luıl(kında bilieenlere balal...sa 
Dı>ğu Akrlellll.de de bir narekcıt 
olab:lir. Bu dolaylaııda plar•.irler
le nakledilen Alman ord'usu var. 
C-tr ve bu <ıı!dunun ans= Libya
da, Mı.sn\ Kıbrıs, Surlyede ve 
yahut F'iListinde ı;örül.mesi ihti
malini hesaba katarak tetkiktıe 

b:ılurvnamız Eıı:ımdır. Almanlar 
ayni uımaııda İran üzerinden Rus 
yanın jaşesi yolunu da kesmek 1 
maksad'ilc O.nta Şauk petrollıeri is 
!ikametin.de büyıük harekete ye
ni.den teşelfuüs edecek görünü... 
y;C>l'lar. 

Almanlar her gün 
Akde~izde 100 

tayyare kaybedi
yorlarmış! 

Lorıdra, 27 (A.A.) - A.1oden!:zıde e. 
hemcyeü Jt;bo.rlk> Mtiuc! d~ olıarı 
AJmaıı hır..,. filoıou. ta:ıınımış ta,_.e_ 
ci Kayeerhtıg'.!ın Jrumıındooındadır. Fa. 
k..ı .ıı~ !<ı.a!iyet ..aıteden bu ti!I> 
her cüıı 100 kad&r 1'ayyare tayb• 
ımel<ted!r. 

Hindistandaki 
ENDİŞE! 

Saygoo :27 (AA)- Bazı Aın~ 

rikan m'ii'tehassıS!ar ~·ıııman 
adalarını.n lapanlar tarafından a. 
Jınmasını müttefik miJ.Jcetler için 
·tehlikeli sonuçlar \·erebilecek bir 
'.hal'eket gıôi saıvnaktatltrlar. 

Radyo sözcii,,.;jr;ün dii,"'1n00ğii• 

ne göre, Japooılarnı bu· yeni 2a. 
feri Hint milletine kendini telı. 

dit ed.on tciı};keyi gösterecek ve 
Sr Skıffoııd Cripps'in olaganü:stü 
güç:lü.ğü inkaır edilemiyen vazif~ 
siıT. lıı:>laylaştıracaktır. 

Ruzvelt'le işçiler ara• 
s•nda gizli bir harp 
çıkarabilecek kanun! 

Vaşington, 27 (A.A.) - 5 mil· 
yon ansı bulunan Amerika iş fe· 
dero.syonnııun başkanı :M. Green 
llfürucs<iller l\Ieclisi tedkik ko
misyonunda yaptığı demeçte, İf 
kanununun şiınrli tedJtik edilınelı:
te olan 40 s.aatlik hafla usulüyle 
fazla çalışma saatlerinin ödenme
si usulünün kaldırılmasını derpiş 
eden fadilatın, :\I. Rıızvelt ile iş· 
~ill'r arnsmda glıli bir lıarp çı· 

karmak tehlikesi i.lıtiva eylediğini 
bildirmi§tir. 

Yeni MISIR 
Parlamentosu 
20 - 35 yaş arasında 
bir çok gençler de 

meb'us seçildi 
Kahire: 27 (A.A.) - Bll2'1 ıınm. 

takalarda reylerin tciıal'liıtil dl'.>la
yısiyle buaün yeniden ı;eçim ya. 
pıJacaktu. Maa.mafilı, mecliste. 
ki 264 azadan 261 illi Vetd ~ 
tisi kazannuştır. 

Bu kere mebus seçilmiyen es. 
kıi na:zıda.r arasında en ~ 
eski · BajWk.11 Sıtkl Paşa ve 
müstakillerden meclis reisi Ba
hae<il:lin Pa._<adlr. 

Eski parlameııtıonım bir ilrusıı
siyeti e~riyetin bü_yUk bir kıs.. 
tınmm parti mt>nsuplar dl.'!lası; 

diğeri de 20-35 y~ arasında bir. 
çd'>< gençlerin de mebus seçilıne.. 
sidir, 

KALİNİN'DE 
Alman zayiatı 
Londra, 27 (A.A.) - Rus}adan 

gelen '.haberlere göre son ou giiıı 
içinde Kalinin cephesinde Alınan· 
lar subay ,.e er olarak 25,000 za.. 
yiat verıni.<lerdir. 

Sovyet Teb!iği 
(1 !.nci s.ıı.ıredm Dew.m) 

resi dl' dii')ürühüşmir. 
l\1001kova, 27 (A.A.) - Bu sa

bahki Sovyct tclıliJ1i: 
Dii.nkü gün cephelerde mühim 

bir de~i~ik.lik olmamıştır. 
Vişi, 27 (A.A.) - Rus krt'alan

nm Stararussa'ya girmiş oldulı.lan 
haberi te)İd edilmemiştir. 

Amerikan De~iz 

Başkumandanı 

Diyor ki: 

"Zafer ışıklan 
•• •• •• gorunuyor. 

Bu harbi biz 
k ... ' azanacagız.,, 

V.ıışingt.on, 27 (A.A.) - Ameri
ka deniz filolan yeni Ba~an
danı Amiral King, radyodaki be
:y:ınatmıla, rnütıcfil;lerin müda
faadan aynlmalar• zamanı oldu,. 
ğunu söylemiş ve d<>miştir ıki: 
·- Şimdi 5ilihlanmış bulumı

yoru:ı. Zafer .ışıkları görüıuruye 
ba•lamıştır. Bn harbi biz kazana· 
cağız.• 

Et ihtikarı 
yapan 3 kişi 
tevkif edildi 
Bir nuınaral\ !milli k.orunma 

mahkemesinde dÜ!ll Gedil<paşada 
oturan 'Ve me:dba:hada toptancı 
kasaplık yapan Sabri ~er ile 
oğhı Sataaıaddin ve kfüibi Yusu
fun duruşmalarma başlalllnlitar. 
Okıunan iddiawımeye göce, Sab. 
ri Ertlimer ıneııbahada kestirdiği 
kıc1yuııJarı kasapl.ara na:ıfutan fa7J. 
laya satmış ve defterlerinde ya
pılan tet1rikat sonunda bu suretle 
8842 lira halısn menfaat temin 
et.ın~ir. 

:Dinlenen şahitlerin ifadeleri de 
yaptılan tetkiktleri ve ileri si.irülen 
idltiaları teyit eder mahiy.,tte gö
rülmü~tür. Mahkeme Sabriden 
et alan kasaplardan bir kısmının 
daha şahit olarak dinlenilmeleri. 
ne liiwan göıımiiştü.r. 

Mahkeme, Sabri Ertümer ile 
bu işte alakalan o~ anlaşılan 
oğlu Salahattin ~ kıiııtibi Yusu
fon tevk:fletine .karar vererek 
duruşmayı ba.1\<A bir güne bırak. 
lTl~. 

K;mlere 500 gram 
ekmek verilec k? 
Ağıır i:;çilere verilecek gıünlıüık 

750 gram ekımeRMn ba?ka ·bir de 
arta l~çi ka~tları ihdas olunmam 
tahakkuk etmek üzeredir. Ban 
ımemudar, odacılar. .ın!fu;talıde. 

min, scy\·ar esnaf ve ayalda ça
l:~anlor orta işçi snyıJ:ıraS.. ~:u-de l 
bcs, . .:.('. ~ı.:m c~1ck al::ıca~~1ardtır. 

.; -!SON ·rt::I.:GRAF- 2 llf A1lT l!IU 
a 

u gar. ~avası 1 rMAHKEMELERDE 
alled lırken 

Yaıat:.: 1 
HÜSE\lN DEHç:T 

CBA<om-:ık rtien Devam) 
Bu ihtimalluden 'birincisi ka· 

dar ikinciı.i de kuvvetlidir. Ancak 
ikinci ihtimale varmak için henüs 
vaz>yct .kMi urabat ve iıı]rişaf 
'bulnıamL.,tır. Henii1, Vi~i Fransa· 
sını Almanyanın yedeğinde hare
kete seç\eyliycbi!ınekte Mihv,... 
rin he:ın ümidi, hem de menfaati 
vardır. Bu ımenfoatler şı,ınlardtt: 

1 - Fnuasn: iilosuna iııbip ol· 
mak, 

2 - Fransrz Şimali Afrika ve 
Garlı1 Afrika :mllstemlekelerlae 
sahip olmak, 

3 - Franmı: kaTa oı'dusıınu ye
tıideu tensik ve SPf,,rber etmek, 

4 - Mısıra ve Orln Şark fııgİli% 
bparafo.rlt>i'tma k•l'ŞI Frıınısn: 
kuvvetlerinden istifade etmek, 

5 - Avrupa birliğini ve yC"tıi ,.;. 
umm1 kıt'a üzerinde ittifalda ku
rabihnt"k ve İ"J>anya - Portekiz -
i'veç - lsvi<;reyl de Fransarun ar
kasında.o yeni ni.aama si.i~ 
mek. 

Almanya, bu mrnhatler üse
rlntle 11l1ılıalduık ki henüz iimit 
muhafaza etmektedir ,.e Fnnsa· 
yı bu m~ksatla en ~iıldetli 'bir t..,,. 
yika talıi tırtmıya bn<lamı<lrr At· 
lehi ihtlmnl Ahnan vr İblya11 
matbuatının nesriyalını tez Zil• 

manda Mihverin kat'i bir tal..ııi 
takip edcock ve en kı"' bir vade 
irinde Vi<i'den kııt'l hath hare
k.-tini avdınlatmnsı istenC<"elrtİl'. 
Ancak, Frnnsanın bu talop 'ka~
s•ndaki menli va-ı.iyelidir ki, ikin
ci ihthnnll ortavn k<ı1·abileoclı: ve 
İlnlran hükUmetini ltalyan hal· 
]mırlan \'O ordu<ımdan daha :rfya
ıle fedakarhk i<temiye •evketmek 
l~in bir mesnet ve vasıta olarak 
kullanılacaktır. 

ETEM 17.ZET BFIV(CF. 

Birmanya'da 
Yeni Delhi, 27 (A.A.) - Bir- ı 

mazı.yada Rangon - Mandalay arıı
smda şi<l.<letli bir :muharebe ol
m:tlctadır, Japonlar, ~imalde Man
dalay'a Ye lravadi boyıında ~ 
koldan ilerlemektedirler. Pengu
yu çevirıui !er, f:ık:ıt henüz ö.ııPl 
edememişlerdir. 

Bingale körfezi11deki durum 
h:rkl<ında Andamaıı adalarının 

Japonlar tarafından işcalieden
beri yeni bir haber Yolıttttr. 

Filipinlerde 
(1 inci Snh'.f"f'den Devam) 

kem adaları 6 saat mfüldelle 'boın
bnrdınıan etmiştir. Tayyarelerin 
ekserisi Karajidor adalan \ize. 
rinde uçmuştur. Askeri tesislerde 
pek az haııu olmuştur. 

Japonlar bazı mıntakalarm ge.. 
risine v:ıtan hainleri U:şek.kufü 
vü.cude getirmek maksadiloe pa. 
raşütçüler atmışlarrur. 

Edirnedeki ihtifal 
(! inci S~i<>doo De-.-am] 

merasim yapııl.d-ı. Bu kara ve e. 
lemıli günü hatırlamak w o w:a
man .şehri kartları pahasma mü. 
dafaa eden aziz şehitleri anmak 
için halk ve mektepli k.ütlelerl 
Halkeviııd-e taplandı. Merasiıne 
hep bir ağt'Zldan söylenen istil<lfil 
nıarşile başlandı. Müteakiben, E
dirne kalesinin ka'hraman mıiida
filerinin aziz rıiliları için beş da. 
kika sü'kii.t edildi. 

Bu ihtiram swrutunu, Edirne 
tarihi mıüellifi Osman Peremeci
nin nutku takip etti. Oeman Pe
remeci, mrtJrunda Balkan tıal'bin 
deki madldi ve manevi ka)'4>larn. 
amrzı uzun boylu saytlı: vıe millt 
birliğin e'lıemıniyetine işaret etti. 
Mü.tealtiben söz alan batiper de 
canımıız kadar se,tfi.ğimiz ~1 

Eıd:irnenin e-bed'iyen Ti.irk kala. 
cağına ıdair alım sarsdınaz ima
IDIIllZ'l belirttiler. Merasime, tale. 
benin ~iği milli manzume. 
lerle san verildi. 

Büyük bir kuma
rane basıldı 

( 1 inci Sah!feden Devam l 
elımiıler, ve bir meddet sınn. da ili>. 

, ""'Ya •nl b4:r b"'*1n yapmıııl=ımr. Bıı 
SUtt't:e eve gb-en ırıemınlar m.-ıif 
odala'l'da 'kıımıır oynryan 12 lk.İşl(ri eııç ı 
üstü yakalrunışlardır. 

S-dık, R=ıı, Y"'11f, 0mmn, YOllli. 
Ferit, NevT.aıt, Tantıs, Mek,Lrt., Yor
gl ve Al! o.drrıd<ıki kumaı<ba7.lıır Adli· 
Jnl.' trı:"4:ıı t"di~şkıNi!r. 

z.-. Yİ - 26/3/942 Per""'1't>e ~ 
ö"e üz<Tl r~"""'°"""ll fi<> Ş~ll araımıda 
aı-sbacı chl.'.ıyetoamfm ile mua.yene 
cQzdanunı ve kazenç icalT.emi cüıı:lL. 

!11111la beı-;;.ber m.yl eyledim . .Aışatx'a 
k: adrese bulup geW.rf"Il mem.'1-ım ~ 
ı e.,ek er. Ak <i 1'iD<dirde yenisin; çlloa.-
rıı c.., xl~n :is~in hbknıü yoktıu:r. 

Ur. 1~~'P-i'nt l
7

~i Hal po..C'ff::ıtıe kl"'.'"şı.. 1 
1>1'ld.'t ::ırabaetlar kal \1e!'İnde aral:x!.c:ı 
ı\. ~ SlHi

0

.\I .. 

'--------------------A------~--J 
"Minareyi çalan kılıfını ı~azır-
larmış .• Meşhur kelamdır •• ,, 
Davacı iri 1111n, pı>Jab1>·ıii:lı. eomcr ı 

biT t.lşralıydJ. Dava eltiğı de, cılı:ı., 

boynu armut Sll>l !l<Aldar ınce. pec4QD 
kıyafeti., biçare ı:ö•~lü bir ııcnı;ti. 
Davacı ~ anı.~, ~: 

- TtaUJV1lY, çok loah:ıbal:ııl«.ı., ZOl'
la b!n<iim. Aıb salumlllııtıi iill<~ 

S~tıkça ~.. Bir aralık oklu 
ki ne!es -._ olduın. Şöyle bira& 
nefeo al•:YJm dqe bir 1>'11"' kmılldıuıo
dıııı. Kımıld.ımıkem,, yan cel>ı.mde bir 
el <l<W§t.ı.ımı seui.lm. Yan.aıul:ı do. bu 
<tıı.nı.Y=. O cta, ~le tetı;ıa bir çeltii
d!. B;r de balotım, CEO'.mde!tt para çe,,.. 
tası y<*. Heri>alde bu aldı diye :r..ıta
tr..na sarı.kbn. O aral~, bilmem ne 
)'llptı; çanıayı Y<:At etti. YtlltııSlllduı 

sarıldım. Potıae wllm e1ıt!ırn. 
HAkhn sordu: 

- Ç;ml&ı:ııı.21Cta 110 vanlı7. 
- Sb!w lift, bir oe otuz ~ lcl.S'Ull 

lcadar l>o«* jMl'Q ile bir nll>iin.lm 
Vlll'W. 

- Peıri. BlDll1l çaldığım ueıeıieo 
aolad.m.t'l? 

- Yamında o var... B3Şka kiımr.e 
YQ!ttu kl... 

- \İzeruıl ara~- Ça1*,yı ııu
lornam,.lar. Domek .ıu. bu ça~ 
Bu çaı.a, çanta 1.IZeriı.,.ıe buluııJQcalW.. 

- Bu çııldı elendim .. 

- İyi mam. bulun- çanta ı.-
te... Belki badb l>ir ,-erde çakbrdı
ruz .. Bu çaU.., n~.., koyacak? T..
bil, ~rlı:de lıuluııııa<:ak . 

- EfeTailm ... llfinarert ralaıı, icJb. 
!ını hauı'larınlll; mejhur l<el~ınıdır. O 
da, çe.lrn:rdan evvel enini boyunu he-

Üsküdar Kadıköy 
tramvaylarında 

(! inci SabUeduı Devam) 

ma soounda 300 hiıı liraya indİrli· 
miftir. Şiri..et bu borçtan 88 bin 
li:rasıru ödemiştir. 1:1.u borçtan 50 
bin füııı;ı da bu yıl içinde ödene
cektir. Üsküdar ve Kadı:1ti;y tram
vaylan geçen sene 10 milyondan 
fazla yolcu taşmnştır. Bir ı;ene 
evveline göre yolcu sayısı 1,607,605 
kişi artmcytır. Şiriceıin biı- ede 
elde ettiği hasılat 554 bin liradlr. 
Yoku adedi arttığı gibi haııilat 
da bir sene en-eline göre 86 bin 
lira hftıı olmuştur. llaporlenn o
k1ınmasından sonra umumi hey'et 
idare meclisinin faaliyetini ye. 
rinde bulmut ve idare mecıU.mn! 
ipka etmiştir. 
Diiınya va~iyeti dolay1sile ban.. 

daj getirilen->esine ralilmm fiıl. 
ket, seferlerin sekteye .uğ'r.ıma

rnaSf için aşılan aksamı ~kla 
ıclolıtumıak sw-etile ıı~ 
~in elm.işti.r. .Amcak bu kayı. 
naklarm U'ZWl zaman istimali fen 
nen mümlrun göııülmediğirıden bu 
yıl içerisin& bandaj cc'lbine ~ 
kan bulunamazsa tramvay sefer
lerinde bazı tahdidat yapmıasr 

zaruri görülmektedir. 
Şitht tl'slciid~ AMlunizede. 

de bir kapalı beldeme ;-.ı.ri inşa. 

sını da karar altına almışbır. 
Üskıüdar meydanı ile Kadıkö

yü.n de ::reni a.çrlan sahanın şehir 
planma göre tanziminln ~ 
yeoe yıqııılmasının tekan'iir e4:. 
mesi ü..erine bu lkl yerde yeni 
plimı.n icap e~tinliği veçhile hall
ları tadil için icap eden malzeme 
hamrlanmaştır, Havalar pek mU. 
sait gitmemesi }"iJaiJnden inşa ve 
tamıim işleri se~ uğradlğuı.. 
dan şirket zaruri olarak faaliyete 
geçememiştir. Ancak bir i:ki 81!! 
zarfmdıı ~yata başlanıılacaJıı. 
t.ı'. 

Diğer taraftan Fene~bahıçe yo. 
!uma.ki çift hattan bicinin şimı. 
dil'ik sa1<illerek tıek rayla çalışıt

masr hUSUSUDda Nafı.a Vclıiiletin 

9a1>lı8.:ıtı.3t oodan sonra ç;ımı,ş, çatuıca 

cfa yok ~.ir. K1"'bilir. baııka ada. 
mı m.ı vardı ooa l-<:rW; cıod:i&7 Me.mJe.. 
kelle l;;ltm!Jr.. Yan!<eslc!ler çift ı;ıı>

ze!":cr~. 

Davac.ı suok! •• Otumu. Da"' odUen 
N•lm 3'Yai." i<a.E<l.. Sorulan suonıe.. 
IU cevabı vedi; 

- Ben.im bir ~ hıa.bcrirn yııK 
Traım.ıyl& ->.plJ'a Si<leıt<en, bu 
ııdanı bi.r-ire yakama mrıl<h. To 
katlemı,ya, d""'1Il.'.ye b6şI...ı.ı.. Söır. O., 
çanııa.11nı çalm"'"1. Vallabl, btn:ıtıl, 

uıJ.lalıi ibaberim ,.,ı. ... 
I>aworıın pJUd[ ~. ~

da., •->lcta bulunıanla;nl:an dör>t b<ll 
lklşJ <Liıienildi. H:ç bir.i bir şey göe\. 
meınt~ti. Sa.de. CMmawn Naimi 00.
clitı:ilııü lllV~ Naim de d&. 
yok y'«iığındtn daı·acı !dt. M•l:ılteme, 
Nai.m..n berae'"'Jne, ~en, O.. 
mranc otut Jtra paTtl cezası ödemesine 
kaı<u- ~rdi. 

Mahkemden ç*.'tılt)an -zQman, Na... 
1m -.İ7Qr, 0...-. "8.ra ktw'a ~ 
nıQWdu. 

Biri.!. C)ımMıwı yamat. sokuldu. 

- o..naıı Eteııdi, dedi. Ne oltiu bu 
jo? H•m ÇNila cnti. ihem de. üstelliıı ""' 
tuz lir& .•. 

- Bınılt be ..aidlç dedi . Şimdi t
tad0rt V3qe9tin>. Otuı lirayı ctıpirü. 
;rorum. ~ hak: var. AR:dı var. 
Beliti de, çq1ıloy1 o -'* almadı da, 
baııb bll'i$1 aldı. Onun &Jd1'm< dıll 

lbUm,oruııı ~; ~lıe Zlllllle'..ı!ım ı,,te ..• 
Botun Clinahını aı.:bm ..-... ,.,_ 
man, M '""ıelım! Sagljk olsun. 

Garip bSr hırsızlık 
vakası 

(1 lııc! Slbifeduı Dwam l 
dönd6ğ(i zııımım odada hıraktıit 
ceketinin cebinde bulunan l 000 
lıra parasının yerinde oliına~tlll 
goımüştür. 

Bu ini ve garip hmm:lık kar
şısında telaşa diıışen Arit, otel 
müxiüırü Nobarla k-.i!ibi Rıı::ımoyu 
meseleden haberdar etımlş, para. 
sımn bulıanasın~ aksi tıılu!:~e 
zabı.taya müracaat edeceğini söy. 
:lem.iştir. 

Taşralı zatın bu kati hareke. 
ti k~a otel sahibi ile ıw.ti 
bi böyle bir tıesebbüSe lü:ı:unı ot. 
rnaı:bğmı ve çalına-ı parayı öde
yeceklerini, hatta bu huJu.;ta 
bir de sellf!t verebileceklerini ifa. 
de elmişlerdir. Bu vaziyet karşı
sıında bü9bü.lıüın kuŞkulanan Arit 
dQğru polise müraca&'t elııni~ ve 
ımeseol~yi ıJ3ıkacarlara anlatm~ 
trr. , 

Otel sahibi Naıbarla, kalobi fü>.. 
ıno yakalanmış ve haklanıırl.a ta
kibata ba,<:Ianm"l--tır. 

Silivri.den oenrWni:ze IT'.a.l almak n- ' 
ıııere gelen R..,.,, adt".da bir ta.ırah 
evvelki Qşauı Siraeenen g-ıi<en 
cebinde bulunıın 680 D""'1 
b!T :ırar*mici tarafmd9JI aşmlm!Ştır. 

Recebin mürııee~li nıı.r· e z:ıbıtlı 

bu ~ ~iyi tlddotl-, ara.. 
maJctıad ır. 

den müsaade ·islemni.ştir. 
İdare meelisi. kabil olduğu tal:· 

dir<le, lıu ay içinde tekrar top.
lanllya çaimlacaktır. Bn toıı>lu
t>da şirıketiıa Belediyeye devri ve
ya yine şirk.et halinde mi idaresi 
doğru ol:u:aiı hakkmda bir b· 
rarv~. 

'Ü.aüdar tramvaylarının !A;f6. 
yesi, şlrkelin düştüğü mali dunı· 
mun fenalı,,öından dolayı isten
meloteyıli. Fmt son seneler için
de bu duıırn diizelmif olduğun
dan, pyet Belediyeye devrfr.d.,. 
blı bınmlf t..nin edil<>Ceği kat'I 
olarak anlaşılma2.8a idarl'Uİ>n :rin• 
§İ.rlı:et balinole b>nkılm:ısı ih1>
mali kaneillılir. 

MÜJDE!~~ MÜJDE!!~~ 
lıtat l&DITTllf KAYNAGIN 

besıtelediii n iııymetli san'atkar 

MÜZEYYEN SENAR'iN 
H8Z'URÜir'ttpt Filmi:ı1'11ea 

No. 270462 YOLCULUK VAR 
YOLCULUK V AX 

Ş"'1la!ı bizza~ 

KOZEYTE SE A11 
taraf ıııdan 

ODEO 
PIMı:ına o&w, ve •ilfıt 

arzedllmi1Lir. 

börinci bs:ını 
ikinci kısmı 

Sayın miitşterilerlmm hd>erdar etmeık'le müftehiriz. 

İstanbul Fiat Mürakabe Komisyonundan:. 
İ!An No: ın 154 
İ1tanbul şehrl dah:... .nae 1~a\·ruhnuo \"e tckilınLc; ic:ı:iwııentn k'i ooııne pt'" M .. 
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FILIPI ADALARINDA 

CASUSLAR DÜELLOSU 
'-·------------·- No. 27 _ _, 

Türkçeye ç<'v'1°erı: lsKENDEP. F. SERTELIJ 

BenetJe Mari, sahilde ve bol mehtap ı~ığı 
altında, viskileri yudum yudum içtiler ... 

Kayılı:ta yan.yana ohır>uG'Ol'la-nlı. 
ıı..ıari, ... '\ımeıkaJrdaıı bir ,:eyler öğ ... 

renrnti< ifftıyordu. 

ırtı,onım. Şüphesiz ticaret ma~le 
gElmiş!erdir. 

BAŞ, DiŞ, NEZLE, GRiP, ROMATiZMA 
Mar; m'Jstehzi 1>!r tıı.v.ırla ~ 

b;ılotı: 

Nevralji, Kırıklık ve Bütün Ağrıları Derhal Keser 
- Kokı.nel Veis i1" aruruz. Jyi oııiı 
- Bir lkd kere göni\ııl:üm. Onun<a - jqıımlııı.nıı Yıllpiinlere ticaret 

m'"'°'1~iqle gehniyecegı,,; blluıeniz 
klznnd:r. Çilnltll ja,ponla.ra buraıllı. pa. 
ra kazand•mnezıar. 

İCAJINDA GtlNDE 3 KAŞI<.: ALINA BlLiR. 
bir mUnasebetim y-Ok.1ur. 

- Am<!r!Jw.lı casusı-. ona çok bab'
bdı.rlar da. 

n ~ • . 1 ,. . • • • ~ -: 

- o halde?! ... - Ben ca:rus ol<a:Jl'(hm, onun dıı.ire
einde ın.isafir lwlı.odım. - japoniar adada A.--rupalılaruı Gayrimenkul satış ilanı 

fstanbul Emniyet Sandığı Müdürlüğün den : - Ben slzin casus olınadığıruzdaıı 
emmim. Eğer c""'"' <>isaıırdlnı2, Mili
lbenclis Kv,perin yanıı:ıdan a~ 
lllfo<, 

ımlllıim ve e8?aTengiz ;şl>r ~.e 
kaıı.ldirler. Tf:1/'0hhüm ciıtikJ,eıj, bu gi.,_ 
li işlerin ;.ç yüzünü anlaıoolk Ü21e'l'O g.,ı,.. 

dikleri muhalıılwik.'lır. 
Tuınall 25448 !ııeoap No. ı:ile 8:ırııd.ııtı mııWan aldığı (550) ı.ın.ya ka~ı Fa4lb.. 

1ıe eı!:<I P.:araçç> MUhi\tin yoot Simna ğı> n>ahali<sIDde yen; Hamam sokağ;ıııia. 

e$i 3, :J. 3. M. )'Wi 5/1. 5/1. No, lu Iİ'lti 'kEıırnlı iı;ôgir ""1 blrlıııci del'eeeQe .ipo. 

'lıek etmiıfu 

- Evet. Onı.ı1>la ı:<'l;imııeık Ç'Oıl< giıı; 
.Asa.I>!, e1-ıhenJı ve taz.liıc& ~i ~ 
l1'Ü bir ad:ııın .. 

- Babam omı i>lç """"""2. Diliıvada. 
bu J<a<kır egoist adam gilç buluııW' 

Kuper, kend.inılen ve kenıdi ~ ii 
!erden baııl<as.RıJ beğeıınıleız.. 

- Ben de öyle ~. 
- Fabr;i<ada """11 a.nla<;eyQrQIIIUi: 

bilır.emı. 

- Ben !ı; •aıha6ında ~ ll'olay 
geçinirim. Omm varru..ıı ~... Be. 
-i ayı1. 

- Fab.rikada himedar ırusıım?. 
- Hayıır, Sadece aylıkkı çalışan blr 

PWllasebeciybn. 
- O b- ""' poza a.J.ıırorı;uuuz de

meı.tırı 

- Çak ald?ğJ111ı idılla edunem. Fa
lbt. .Amerikadaıki ka2ancımılan \/Ok 
fa.ıl'1 dır. 

- Filipin Adıalanna gelenler lıu
r..da zengin ohlr, Jııeselerini doldunıp 
dön<.>rler. Halbu ki ıılz, oadeco aldıiiı>

ruz maaşla memleketlıııize :ııe.ııin ola. 
rak: dön~eceksiniz sanıtYOrum. 

Mi..:tr Benet ooilae -ralı: mırı!L. 
dandı: 

- Başka 'biir.!ü ne yapabilirim. ııü--
ecı nıelek! 

Marl ı><Ş'eli l>ir ııesle glildü: 
- Beni güzel mi buluyorsı.sıuzı. 
- Güzel lııelimesi, güo:eJJ.iiiinlzi 

ıtadeye kili cıqıilıllr. O lk.adar gür.els!-
Diz ki .. 

- sız öyle g~ HaMıu )<; 
Kuper ben; hlç beğenme:ııdl. 

- Evvelce oDUllla ~ !00)'· 

durııuı?. 
- Bir i<.aÇ kere ım>ğaa!amıza uğra. 

mıştı. Orada cöM(i oenı. Çok soğuk 
davrandı.. Hır\14 elimi l>lle ııikmad:ı. 

- Bu, beiJıeumenııeslni dıeğil, belki 
!kabalığını J!ade eder. 

- Hayır. O lııaba. ~ -r da 
Z8Yksiz .;ıdomdır, Be!tim ~ b>'• 
p: <Seni hiç l>eiemnediml> aeıı.ı.. 

Kayh't bu sırada kal'$! sabile yalo
:f!aşmı.şıı. 

Mehtap çolt goilzel, deniz çıo!ı: ay
dmlıK.+ı. 

Kayılı: sa~ile yanaı;mca, Beııet bir 
şjşe viSki ile bir kaç ~şe soda çıf<ıaı'. 
eh: 

- Burada birer vis'k.I 
mj?. 

Marl itiraz efıır.<ıdl: 
- Siz lıilirslnlız ... 
Benct ş~lerlc beraber sahile afüı

dı ve gem;: knm el~ tuJ1u: 
- ŞUTacr.krta güzel bir yer wr .• B!.. 

tae o'!urlllım. Vl8ltim:.Zi Jçelim, Sonra 
uzaktı görünen pahnjyelere lı:ad:ır U• 

=· V"1tilen yudum yudum içtiJ.,.. 

Dosyııcla ıınevaJI tapu ltllıJdı surotey le :lknız ~ mevcut 1ıapu eenıe
diııde ml''1lkfir gayrioıeul<u.lün (aJ'l)l. semt Haraççı Muı.lttin momI!eslrıde Yeru. 
baınam s~ ~ No. lu 9.,:!7 ımıolre mur;ıbbııı nülııtar:ında bw.ludu sağı M 
;şareıı; maballer arlk.ası A lı;arctli .mhal rolu ve ÖJ1iÜ ;yol ile mahdut kfıgir ev) 
oldu;ğu beyan ~. Ha.len ocrl!::>k İsH D<:rs N~zın ve en yerıl numaro 33. 
115 dk 

iikraza. """" olan muhammin raporu muıc'ibince me:akfır gayri meDl<ul.Uıı. 
umwn mesahası 94 metre muraN>aı olul;ı bll!ldan 57 metl'e ~ O.zerine k.1.. 
:!lir. 90-tım alı§ap 2 lkıa.•J:ı iki: kısımdan milrell<lliqı ııooıJl<Cır ev yap>lmıı1Lır. Bir ıos
mı:nd:ı. 3 oda, diğeriaıde 2 oda ve !her blriDCle t;;rer ııofa birer ımıul:fak birer he
ıa e'lııl<'.l'io ve tertoos tesisa<l> vardır. Va deG!nıte boreım öıdcnmemıe.iıınılen dbln

Yl haklı:ındı> 3'<1pıl:ın takip werlae 32()(! Ne. ru lttmıınıın 46 ıooı ~'il ma. 
tutu 40 mcı maddesina gö!'e satılma& kap <!deDJ yulk~llda yazılı lk:agir iki kıımdı 
evin ~ blr bu\ılık "'7' müdıdetle aÇllı: tırttll'Jll<>Ya lroınmll§lur, 

(Devamı Var) Sa.brı tapu •icil kaydr.ııı. gi>re yapılmalda;dır. .Arltıımııaya gi.rnıd: ısti:yw 

.,ım••••••••••••ltı 
1 

• {2'.17) lira pey akçUi v~. Mill! banır.ı.:ıarımaı:don birinin temmat mek-
ıl lubu do kabul Ôlu:our. Bır;kınlş bl>too ve:ıııil€rle Berediye ttsfnıılenl, 

SATILIK BAN 
Eminönil Yalı Köıtldi °"d.de!ılo

de (Hasan Ecza deposunun ve 
Besler Çikoı..ta) !al>rikasının ~ 

ticanııda bulıma.n 8, l O ııuma.nı.bı 
Meyı.'lllıoş H<llll 31/3/942 Sah gi>. 
nü •aat H de suıtanmmet Bi..;,ı.. 
el Sulh Hulnik Mahl<emıesiııde 

or.üzıcyede ile satılaca.ktır. Dos
ya: 5/942 

1 
Şehir tiyatrosu 

l'El!EBAŞI DRAM 
KISMINDA 

Bu akşam saat 20,30 da 
P A R A 

Yazan: Nec!p Faztl KJSAJl.ÜBl!B: 
Son luıftası 

iSTiKLAL CADDESiNDE 
KOMEDi KISMINDA 

Bu akpm saat 20,30 da 

SÖZ'ON KIS ASI 

lıellaliye ~ borçhıı:ya aittir. ~ımıa ı.ıai'tnaonesi 28/3/942 
tarihinden ~ibaren telkik "1rnd< istiyenlere Sandık Hukuk İ~eri Ser-
visinde açık buh.mduı-ula.calctlr. Tapu sicil kaydı ve .sak lüZ'lm:llu maılıl.mat ta 

şarloaanede ve takip dosya.ı.nda vardır. A1'1ltmnaya gimılş c.lanlar; buınlan tet
kik ederek sahlığa çıkarılan geyriıııeı:ıılı:til hak'kındt- lıerşeyl öğrewniş ad ve te-
1Jitk! ohnrur. Birln<:i arttL"IOO 25/G/!>42 tarihine müsadi! Pa.arteoi giinU Cağal
oğlunda kAin Sam:tığl!ruzda saat 10 dalı 12 ye ka-Oar ;yapılacaktır. Muvaıkkat 

j ihale ;ynpıfabilmesl için teklif edfilccelı: lı<!del'n 1ıcroibaıı:ı alınması icap eden 

gaıyr; ~l ınükeileti>Y"\iy le S aı:ı<lık aJaroi!ını i<ıanıı.meı geçm:iş olı
ınası :;arttır . .Alksı takdirde son arlıtrramn t-a.aııhlldiı baki kalıınak şarl!Jıe 10/6/42 
tarihin• mllsacüf Çaıı;amba gilırıll ayni mahalde ve ayni saotte son arttırm251 
)'tipılacaktlı1'. Bu arttırmada gayr,imenlru!l en ço-lc ertt.aaru:o üstünde bırakılaca.k-
1.l:r. llalrlan tapu slciıJerıle sabit olıınJ-Y&n alllkada.rlar ve J.rll!ok hakkı sahlpleTi

nin bu 00.klarıru ve hUSliSiy'!e faiz ve masrafa d~ iddialarını Ufuı tarihin.den 
ltıbaren 20 gün içinde evrakı mümilele<'iyle beraber dairemize blldlım<>Jerı 11-

zımdır. Bu l!Uil'tı,, haklarwı biJCirınenı.iş olaıılarlı; ha!tl&rı tapu sicilleriyle sabit 
oll!Ul'nnlar satış bedellnln paylnşıııasm.dan h""'İç kahr.lo.r. Daha fazla malQmaıt 

almak iStiyenler;n 941/33 dos]<ı No. olle San<hğınırı: Hııkuıı: İı;leri Servlsi.fı,e 
mül"flcac.t etmeleri lüzumu !an olWl'U.T, ...... 

DiK KAT 

Emr,lyet Sandığı; Saooıkt.an alın.on gal!'Timenkulü lpc.lı>k goslA>rmek ~1-
YtG)ere IIll.Jluınwn.tnleTim1ıı.in k<>ym'll§ olduğu. klymetln "Ya 40 nı tıecavUz etmemek 

U7ere ihal~ bedelfnln yarısına kadar lJo.rç vermek suıreti~le kolaylık göstermek .. 
Uldll-. (3893) • 

- o:ıur .,... 0ııa. lı.U><liı*i bejmdh\
mı,., ~ :ydıitur. o ııe. 

iemn .... olabilir. F- ilen pC>1ı: be. 
ğeru:yaıun, Kıupel'iıı ll8\4ı.l. göreltitl· 1-------------- --------------
ruz üzeriae hlr ölçü olııdk mewuıı- DEVREDİLECl!ıt İHTİRA BEBATI 

balıs olo.b!lir ml7 <'Atsşlı siühlaırm lrovanla:rıra çılmr-
Sandal tru. daha tl•rWi. m:ğa ı-.. bmak> h3l<i<ıaıda!rl ııı.. 
Deniz - bir ialam s<&ler cm. tl!ra. içj.ıı iaııtısat Vekalet'nden aı..ırn.ı; 

,,.ı.cıu. olaııı 3 M~ 1932 tarlh ve 1672 No. lu 
Mari: il>üa beraıl.mın iıhüva. ettlğ~ hı*uk bu 
- Japonca lımıııştvwlaıı. • kerre başlt:aema. devir veyırhul lcuh 
Di,ye •jjyletıdl. Türki.,vede mevkil fiile~ için aa. Bayanfarımwn gizli tuvalc1 !erinde knllanaeağı gayet sıhhi, . 

ufak, yuınus,ıtk adet bezleridir. Bllllel lı:ulııllt wnll: ~et dolıi ver;lebi.leceği teltlif edil. 
- Evet. ı_,, ~ ve meltte olm~ bu huı;ıısa faııl-a. -1.Q. 

,.ımıtılı: emle ~'la!r. ma4 edlnııı& ~erin Gakhd°' 
-~ oriınnırz:a ~ akını A6lan Han 5 iıı<>I kat ı - S No. lı\ra 

tıaşladığınıııı f;rılıımda mısımz? mAinırao.t <l)'lemeleri !mumu >Uın olu-
- Evet. Sdl<aklal'<la. fw.la j.aıpoD cÖ· nur. 

Her yerde FEMİL ve BAGLARINI 
arayınız. 

Cumhuriyet Merkez Ban kası 
21 

AKTiF LlıtA 

Kasa: 

Altın: Saf! Klloırom ?J.806.:ll.ll 102.126 .... 6.84 

Eanknot ..................................... . fi.3'10.<419~ 

UfAklılt ........ , ............................. . 990.7-00.13 

Mart 

LiRA 

108.487 635.97 

1942 Vaziyeti 

PASİF 
Sermaye: .. . .. . . .. .. . .. . .. . .. . . .. , .. 

thtiyat Akçesi: 

Adi ve fevlı:altde .. . .. • .. • ... .. • . .. • .. ... ... .. . 

LİRA 

15,000.000-

7.822.019.15 

62.768.04 S2.761!.04 

Dahildeki Muhabi:rlu: 

TUrlı: Lirası ... .. ......................... . 

Hu&UJI ...................................... . e.000.000.- 13.822.019.151 

Tedaviildeki Banknotlar: 

Hariçteki Muhabirler: 

A ııın: Safi Kilocram 10.215.433 
.:ı.Hına tahvili kabil serbest dövizler ........ . 
D;~rr C'.ö-;i~c!" ·;c Borçlu klirine: bak.iyeleri •.• 

Hazine Tahl'ill<'ri: 

Deruhte edil~n evra!ı:ı nakdi7~ karşıılığı ...... 

Kar unun 6 - 8 inci maddelerine tevfikan. 
h&.ı.aıe taratından vA.ki iediyat .............. . 

Seııı·tlat Cüzdanı: 

Tıcarl Senetler ............................. . 

Esham ve Tah• il at Cüzdanı: 
(Deruhte edilen evrakı nal<di,.etıin 

A - (k~ılığt esham ve lahvilılt (Jtibart 
Juymelle) ............................. . 

B - serbest esham ve f.ııhvl!At .............. . 

Avanslar: 

Altın ve döviz üzerine avans .............. . 
Tnh\1il3t üzerine avans .................... . 
Hazineye kısa vadeli avans ................ .. 
llazineyc 3850 No. lu Kanuna göre açılan 
altın Karşılıkh avans ...•. , .................. . 

Hissedarlar: .......................... . . . 
Muhtelif: ...........••• , •.••.•... , .•..•..• 

32.11!>8.303 .31 
1 -.-

73.200.708.21 96 775.011.62 

158.748.563.-

22.227.905.- 13K52GA158.-

333.878.&15.29 333.878.0'/5.39 

45.192.261.93 
10.426.565.71 55,618.1!!7.H 

4.906.19 
1.2110.216.59 

147.500.000.- 17U9S.122.U 

U00.000.-
8.391.7$2..74 

Deruhte edilen evrakı nalı:dl.,-e .............. . 
Kanunun 6 - 8 incı maddelerine tevfikan Jıa-
ziııc tara tından vru tedlyat .. • ... ... .. . ... .. . 

Deruhte edilen evrakı nakdiye bakiyesi .... .. 
Karşılığı tamamen altın olarak ~veten teda-
vüle vazedilen ............................. . 
Reeskont mukabili ilaveten tedaVllle vaze-
dilen ...................................... . 

Ha.ı.ineye 1apılan altın itarşılıklı avans mu
kabili 3902 No. lı kanını mucibince llivelen 
tedavüle vazedilen .................. . ....... .. 

Mevduat: 

Türk Lirası ..................... •u ... ••• ••• 
Altın: san ldlograın 877.422 

3850 No. lu kanuna göre hazineye atılan 
avans mukabili tevdi o1unan •ltınlar: 

San kilogram 

Döviz Taahhüdatı: 

65.54USO 

Altına tahvili kabil dövizler ................. . 
Diler dövizler ve alacalı:lı lı:.l.irlnı bakiJder! 

Muhtelif: ................................ . 

158.748.563.-

1 22.227 .905.-

126.520.658.-

• 17.000.000~ 

288.500.000-

ı rn.000.000.- 557 o~.ı;ı;ıı.-

1 

87.831.702.08 
1.234.164.05 89.065.lllijj.13 

~•.124.167.90 n.124.1euo 

-.-
27.740.631.92 27.740.631.92 

138.24Ul9.08 

.......... ____ ! 

18.00 

18.03 

27 1\'1art 1~42 
Pl~ ve M<mleket 
~n. 
Mikı.ik: Faısı.l S..zı. 

18.45 Ziraat Talwin1i. 

Sa.al 

16.65 MW:;Jı:: B~ven'hı Oda :Mü.. 
aiğ! Ese:rleıılnden. Yayb Sazkır 
Kuaırteti, Op. 18, No. 5. ÇaJnn,
lar: Gilbeııt BaCk ( 1 inci ~ 
man); Tuızet Alba~.-ak (2 inci 
K<m"'1); Valler Geı:ılıamt (Vi. 
ola); Mes'uıd ~nıil (Viofon. 
sel) 

19.30 Mfmlelret Saı>! Ayan ve Aja,,;; 
Haberleri. 

19.45 Milrl:!k: ÖğreııdiğMınie Tü!lküoor. 
20.15 Raı\)>o Garz.e1"6i. 
20.45 Mw..fac: Öğrendiğimiz JV'.mşl3r. 
21.00 Konuvma (İlııtı.sat Saati). 
21.15 Temsil, 
22.00 Miiız.jk: Rad,yo Salon O.rkes

tras>. (Violonist Necip Aşkın). 
22.30 Memleket Saı.ıt Ayan, Ajans 

Haberlerıi ve Bol'Sl>lıhr. 
22.45-22.50 Yarınki Poragram ve 

Kapanıs, 

(HALK SÜTUNU) 
BABASIZ BİR GENÇ KIZ 

İŞ ARIYOR 
Küçiilk yaşta ıbabasın.ı lkaıylbc

dip anncsile 'kameşlerinin iaşesi:. 
ni temin etınııeık üızere i.!l.ıımcll<ıtei 
•bitiremeden iş sııha.sıına atıllmalk 
istlyen bir genç kı:ı: :f>aibrlka ve 
müesseselerde .kanaatkar blr üc
retle i.ş araına:ktaıdır. liı!G'l'I' sever 
iş sallıiplerin:in Son TeLgraıf sü
tıunu vasıta:sile ( S) ııüımuızıma 

lblldirme~erl rica olunur. 

• 
DERS VERiYOR 

Muhtelif orta okullarda i)ğ're't
mem:hk yaptııın. H USUBi ıbrrçdıı ıta.. 
labe yetiştirdim. Ehven ıiiıcretle 
aJ.man.ca ve ri(yazioye dersi vemnek 
istiyorum. Arzu <!denlenin Son 
Telgraf ba.Jk süturnmrla (İyıl öğ
retir) remzine mi.iTacaa111.an. 

• GELEN İŞ VERME 
MEKTUPI.ARI 

Bı!G' Telııindırğ: Namı.nııız» il:liır 
mektuıp gelim~. Acele a1dmma
nıız ~rcuıdlur. 

• 
İŞ ARIYOR 

Üniverstteli 'bir genç h'll61l1Si 
mfrmıeselerde ve yahut ticaretıha
neleııde ıınüır.ıısip 'bir lış armnaık
tadrr. TaUp olanbrın Son Te~ 
halık sü:tunuıııda •A.A. ıriimıuızıu,. 

na bir mektupla müracaat ~
leri .rica ol.wlll.lr. 

ZübreviJ'e ve Cildi.Ye Müteba...,ı 

Dr. Bayrı 6mer 
Öğ'eden sonra Beyoğlu Ağa ca
mii karşısı Hasan Apart. No. 133. 

Tel: 4S586 ----· 

DEVREDİLECEK iırrlRA BERATI 

cHatllerlıı keşfine mahsus uı;ul ve 
tel'iibatta Elaha.t> iha;Jtk:ındBki ihtira 
iÇ'!n iıctıısM VeJoali>tin<len alınmış olan 

29 SanteçJn 1939 tıar;h w 2899 N<>. lı 
ihtira berabrun i.htiv a ettiği hukuk bu 
kere !;ıaŞJcasına devir veya.il.ut !.cadı 

'!Jıirlciyede mevkii flile Jroyıınak için ••• 
'Wılyet dahi verilebileceği tıekli:f eılll
ınııekıte otmakla bu hususa fazla ımalü.
mat edırm>ek ist:iycnlıeı1\n Ga1aıtadı>, 
A.sfan Eiaırı 5 ind kıat 1 - 3 No. !ara 
mil!ra<:aat ~ lıeımel<eri Um olunur. 

e TAKViM • 
I<urr.I 1358 Kasım Hıcrl 1361 

!KART 
140 

R.EVVEL 

H 9 
Yı! 942 ~ 3 VasaU 

Vakit 
Ezani 

MART 
s D S D 

5 52 Güneş 11 24 

27 
\2 19 Öiile 5 51 
ıs so İ'lı.indl 9 22 
18 29 Alı:Jam 1200 

CUMA 20 01 Yatsı 1 32 
410 iın.sa1< 9 43 

·r anhi fefrika: 57 

Ehlisalibe Karşı Kıl~ç Arslan 
Yazan: PJ7. Sami Kara yel 

Mina aşk ve meşkten :itiyedeJ saltanat 
sürmek, Arslanla zevk etmek istiyordu 

Biiıtii.ıı lbliır ;yi.ıımi dört saaıt ses-1 
sitz ve yah.ı:ırıılıJdar i<,liruOO geçi
yordu. En.leli';: filan gormclt maın
rnıdu. Bizans "'1'raylnr· o•da hal 1 

ooyle miyd>? Hiç ol:m~~ 'kadın, 
erıkelk oobtı'1.eriy·le oturuır, kon:ı.ı~ 
şudarrl1. BiT an cn·eı ArAamn 
gelmesini ve gece i'ı.lem<lerine haş
!ıı.m3sını i~·ooı:hı. 

. Türkçe yem şarkılar, ca'l'itYel.er
den 'Iüı<k OJ"!l111la>n ö/;<reııımişti. El
lerinı:le ka.~k, gayM gü:.,eı YöruJk 
oy·tıaıfaO'ı <ı~albiliyordıu. Arslan, 
gelir ge.l'nıez !bunları ona <ıyrnya
.:a'ktı, onıu ne-s'elere gıır'kcdecek.ti. 

Hafuuıki, Mimooın yan·n.<kı,k] 

dairede Süın:biil Mıııno:ı"Orılu. İkisi 
,bir.biri11i gör.r11eclikleri, ibflme'ıl1ik
;ert ha·lrle, her i.'kisi .de geceleri 
Iznilk gölüne aç'1an pe:->eerelerin
den Aralanhrı::!! dü.:ı-üıni.iıyor, o
nım ;bir an evvel gelmesi ooü.n
ti.isü içinde Jovramyıo.daııd.ı, 
Mma:nın ne aşkı, ne de ~ki, 

onun aı-ııusu yalnız hayatım deb
debe ve saltanat içinıde ge.çirmelk 
ve nihayet Arslanım gonçligiınıden 
istifade etımekti. O, Bi.za·ııo; saıra
y.ında oldu~u gWı>i, Selçuk saı:aıyı
ru da ehne aJarı>k Arslan.n ın.e ka
dar göwdeleri varsa hepsini ycJk 
ederek y~amalk iSf;iyo:ndlu. Llılkin 
saraya .gelıdiği güıııdenberi tııuı lıa-

rcf.etlcrim bir •türlü icra edeımi
yQrdu. Adeta ıınıa!hputs va7Jiıyetinrle 
idi. Keıııdisine verilen dairoden 
hiçblı- yere çıik@ruY<ır, Selçıuk sa
rayıın<ın nasi var, nesi ydk hir t•ir
hl an:laıımyordu. Yıımnıdalki cari
yeler de tek bir kellııne .bille söyle
mi'.)iorla!l'dı.. 

Mamnaf.ih ne isterse arnô11c h:ı.
zn'dl. Mina ıkıu<luırıd.'Ulkıça Jmıduru
:yor, Arslanın 'bir anı evvel gelme
sini helk!liymtlu. 

xxvı 
HAÇLILARA KARŞI A!RSLAN 
NASIL BİR PLAN KURUYOR? 
İmparator Krunnım ve orer Be 

noo mağlt\!bzyctleri.ııden sonrıa bLİ.• 
tün hırimiıyanl·:k {ıfomini ı!G'a<k· 
Taı:ııd.ı.ıım?§lard.ı. P~az pjıyer Der
ıınit dört yıü:z elli bin kişiyle İs
tMlibula gelmişti. Bu dört yıü-z em 
bin l.ci§1 mıııil.ı.telif milletlere me.ıı
suptu. A.1m<00lal', Fr ,;.n,sızlar, itrıl
y.aıılar... Bu ı!tl!Vvetlerin lbaşfa

ııında O<.rallar varrli. 
Muılıariıpler: Ya. öliiım, ya K.rr 

<lüıs! diye bağırışıy-0ılar ve htarı 
bulu velveleye veriyıorlardı. Hep
si zırlılı a;.kelrerdi. Beraıberleri:1· 
de .birçoık kadmlaı· da vardı. Ar:.
llı.-erler biırlbirleri:e yarış edıorcc,;ine 

cenge hazırJ.ıınryorlardı. 
(Devamı VHJ 

lstanbul Polis Mektebi Müdürlüğünden 

Açık Eksiltme İlanı 
9.4.942 tarih P~be gilnü sa.at 15 de İstanlbııl Liseler MU:-.:ıstbeciliğt Eri

oil1ıme Komilı,)·omı odasında <3398,76> lıira k"llll bedelli İo1anb~l Polis aııcu:~ 
tamiratı açlk ~'Ulrneye Jwmılır.uşlur. 

Mukwvele, eksü1ıme, BaıYı.J>dıırlı'k İşleri geoel, hususi ve krml ,,.,rtna-nO:e
t'l, proJe keşli hu:lô.sa.slyJe buna orliıtefc:ı·rı1 ~'T~'-t PoJ.:is }.Ie.kt('ıb' <hı~resinde gi.iı:"İ.?· 

1E<?elk;\1r. 

Mıwııldkaıt <eminal •255> ·lir""lı.r. 
İ..t:okllıle1'in eı ı>e bir ULalıJıii:tte •2000• liı1'1.k bu~ benzeo.· iş )"'J)tığına d •• r 

idaTclerinıden a•lmı!ş &lduğu vesl!ı:alara istinaden İstarıbul Vilayetine müraca<>..t:a 
elısl.llme tarih!nıı...) ta'til güroeri hariç S gün ewel aJ:ııımış ebl)y~ ve 942 y~ı-

Da ait T'.caret OOOsı vesjb!Jırrlyle gelmeleri. •373-i> 

En son. modaya muva.lık 

MOBiL YALARINIZI 
Çeşicileri çok olan, İstanbulıd"' R.ızapaı;a ,.okuGunda 66 No. 

AHMET FEVZİ'niu ASRİ MOBiLYA 
M:ıjtınaoın<ian .alımz. "' 

ilanı Gayrimenkul satış 
lstanbul Emniyet Sandığı Müdürlüğünden: 
Feride llallı:aner 136/11423 Heııap Jl'Ul'.llarasişle Saudığımradaı> aJldı,!:> 

( 4500) liraya lı:ll.l§t Be,<ılluada -1 Pıınga:ıtı yeni Kccatepe matı:aıı...tnde EIOlla 
:O..ğı caddooi.nde (idi.in lofcir M ev lig düklkı!n ve bir fırının M lı:!a;e :ttıfbari.lo ili 
hİssesi.M b;;iı>ci derecede ip>tıek etııniş1lr. 

Dosyada mevcut tapu k"J"llı aııool:in ele mez.lı.frr llı'OYrl meııkuliiıı cKoca.tepe 
-1!esir.de Elma °"8! ca<lıdesi:ode t!6lci 103, 10~. 100 mükerrer 105 mii!kerr~r. 

105 Mükerrer 105 Millrerrer, Yemi 14.3, 145, 147, 149, 151, 153 ve numaralııj 
149. 151, 153 !kapı numaralı 2'3-1 pamellertkki :yoilımda 24, 26, Z1 parseller!~ , 

birlikte ~ki da.imi ha!ô<> '"3n 439 me1ıle murabbaı ııillkıtarı.oda hududu :ırol 
;ve 22, 23, 27, 28 parreırerJe ınabcl:ııt !<iilg ir llti ev bi~ tını> ve· üç dlil<kilıım 24 
lıiBse itibarJıı'le 19 !ıl69esi> olkiuğu beyan edilm'.lştir. ! 

Dosyada meV'CUI mı.ıh&mıı>lo nıporu ıı<ta: med<Qt ga:rrt menkul il<i kat ve 
ı1ı:i dal.reli evlienleıı her .birlııde darder oda mevcuı olıhJğu ve ll()'Twıa üç diikMl'.ı

la bir frrııııdıon .ibaret oluP ibllllaların !mg ir ve \>rou.m meeabasının ~3 metre mu.c 
robbaı olup btmuııı HH metre mur<ıtıOaı kısmı iki ev ve üç dUlııkfınm ve 74 m~tre 
murabbaı kımıınm da mm ZEmiıli olduğu blldlrl"'1iştir. 

Vadesinde boroun verllmeımesinde dolayı yap>lan ·t:ıııolp üzerine 3202 m.,. 
maTalı kıa.nun'\ln 4G mcı -maddesinin ımatutu 40 ıncı maddesine göre saıtıhnası 1cap 

eden :yukarıda e"""fı ıra:ı.ı.lı ldgir iki ev bir tınn ve üç <filklc.ılrun 2• bl&;c it!
barlyle 19 lıias<>si 'bir buçu'lı. ay mWdıotl<ı aç>k arltımı<cya ·koııınuo:rtur. 

Salış tapu sicilli kaydma göre yapıl mııktadı.r. Aırttımınaya giımcl< ı.,ıı~·m 
( 436) ına pey akı;e"1 WTecekılir. Mill1 Bankalarırnıı.dan birİllill toınına.t m<-1<
tUbu da kabul olunur. Biı'lkın1iş biltün veı>gilerle Bel~e res:mleri ve rello -
ye rüsumu •borç}ıva aittir. Aırl!t.ı:r:ma şıwt namesi 28/3/94.2 <tari~ ~ibaren tct
l<lk etmek ~ııılere Sanılıllı: Hukiulı: İşleri Serviı;inde açı.le buluaıı.l\l!rU.lacJ,cn·. 
Tapu ı;ıcil ikıaşd, ve sai:r lüzumlu laıaba4 ta oaııırıam<:<ı.e ve t&ki,p dı>sy3'm•J.a -· A.l'itıTınaıya tıİl1nl<b olaolar, bu..:llan te- ederek sat:.Uğa çıkarılan gay:'i 
meıi\oul haklk.ıoda her eey-i öğıenuôş ad ve ıtelaıkkıi olunur. Bir!nci arıttıırn .a 
25/5/942 1ıarihine t.eoodü! eden Pa..eıııtesi glirııü C»ğaloğ)tııı>OO ka\n Sandığıımı1.,da 

saat ıo don 12 ye lıW!aı· :yopılacaaııt:ıır. Mızvall<a.t il>ale yapt.lına.> Jı;in tekili edı
lecek bedelin Ö>reihan al:ııırr>am icap eden g&J'll) ımenkul ntül.."<illetiyeeyle "6JJ•~ k 
alacağım tamamen g~ oiınası şarttur. Aılosi -rde soo a.l'lıtı~anın taahht><l!i 
be4<:i ıJ<.a:lınak şa:ııilyle 10/8/42 tadiline mwadU Çaı·ııanıba gfizrü ı:ı;"Dl mahalde 

..., ayni saa»tıe son artlıııınmsı yapilaelırur. Bu mta:ma<tı. ~i me:ılku.l en \''lt 
6.:ıııt.rarun ~ bı.raJnlaookıtrr. Haldan ,\apu sccilleıi.rle s:ıbit olmıyan alo.
kadarlar w irtit1:ark ~ saıhiplerlınc 1bu hakiıarın1 ve hurusile f.ajz ve n-:ts
'J'la'.fa dair tddi-'1larmı ilan rtıa.rQ.hiodıeo iıt:ib al"Cn yiFm·i giln iÇiadıc ev.r.akı. müsblt:el<-
Tl;yle bera.ber D"1reınılrt.e büıl.i.rmeleri llıızı:n1dır. hu •uTetle bakl;ı.nıı.ı bildir'™'<T.i.ş 
olanlarla haıkl:m bqJu slciller!yle sa.bit olnuya.ılar satı::ı bedelinin pay'.aşıne. 1-

daın h:ırlç loalırl.ar. Daha fazla mal6.ınat alnıalı: lstiyenler!n 9'4-0/2415 Do5ya c.~
ımraslyle Sandığımıız HUl<uk. İşleri Servisine mth'aeaat etmeleri llD.uım'U llftn 
ohınur. 

DİK KAT 

Emniy<!I sa.;dığı.: Sandılı!tsn alomıo ga.yrJ rr.ezilrulil tpO'ldc gösterme-!< lsli
.,.eolere ~rl.mİILin lroymuş oldoğ'~ lqymetin % 40 nı 1ıecınıfu et
memıik tirıer jhale bedelinin ya:r1Sbl bdaT borç veri'lmelk sııret!ylc koia;r'lk 
gilsterın.ekıtedllr. (3902) 

Devlet Demiryolları ve limanları İşletme U. İdaresi İlanları 
'"1'eln\n 919.tl!!_.ll6:!.18 Yeldin _\J.9.~~18_ 

Sahip VE B~uhı.-ıTlri Etem i:ıaet 
Benice - Nepyat Direl<ll>rü 

Cevdet KARABİLGİN 

D.4/401 No. >o Mersin iskele tııııt!eeı deği,ıti.mnıişlir. Yeni la?ifeıııin laıtlb11tl

ne 26.4.942 tıarihiOO,,n. itibaren başanaca ıctır. Fazla ta:!ı>llM için :Islo<ıY-Onlrua m<i-
SON TELOKAI' JrlATBAASJ ....-ı edilmıiliıdir. d!37> •3860<> 


