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- EN SON TILGBAFLABI VE BABEBLEBI VEREN AKŞAll GAZETESi \. Gıuteye rtnerilea enıtk ı..ı. edilme:ı:. J 

Gerçekten bu 
tasfiyeye ih

tiyaç vardır.! 
İngiliz ordusunun ku

manda ve ehliyet itiba
rile bir elemeye tabi tu
tulması, hatta geç ka
lınmı§ yerinde bir ted
birdir. Harbin başından· 
beri İngilizlerin bu zafı 
her yerde ve her tekilde 
kendisini göstermi~tir. 

Yasan: ETEM iZZET BENiCE 

Yeni İngil'iz Harbiye Nazın Ja. 
mes Grigg İngiliz 1>rdusu kadro·la. 
:nnda derhal ce7Jri biı- tas!iyo ya
prlacağını söylemiş ve faaliyete 
de girişmiş. Bu karar ve tedbir. 
deki isabeli yel'inde bulmanuyn 
akan yoktur. Hatta geç bile ka
Jı.nmıştır. Harbin biit;in seyri için. 
de tasavvm ve hayal ettiğimiz bir 
şekilde Mr İngiliz kumanda ve su. 
bay kadr<lSllnun 'oulu11duğ1mu 
görmodik. Bunmı tek •ehebli İngi· 
!iz kırra askerliğinin an'anevi bir 
kurula dayanmamasıdır. Asırlar. 
ca donanmasının sah etine, yük. 
sek p<>litika görüşüne, mahlr dip· 
lomasi kombincz1>nlarına, dünya. 
ııın umumi seviyesine göre yük.. 
sek kültür ve üstün sanayi, iktı 
sat, ticaret kabiliyet \'e vadığına 
ve Anglo • !;akson benlik ve ina. 
dına güvenerek gelişinıini günün 
ve asnıı icabına uydurabilen Bü. 
yük Britanya İmparatorluğu tarl. 
hin hiçbir devrinde bugiinkü ka
dar kar.ı ordusu ihtiyaenıda tek 
başımı kalmamıştır. Avrupada 
kendi hesabına peylediği <>rdnla. 
nn birer birer mağlup edilişinden 
ve en büyük güvenci Franslll! or. 
dusunUfl sür'atle yıkılı~ından son· 
ra İngiltere bu ihtisaçla haşhaşa 
kaJdı. Bu devrede Sovyet • Alman 
ba.rbinin 'haşlama ı, .Japonyannı 
ve karşıhğında Aımerik.:ımn ha.rıbe 
g'.irişmesi, istiJdal harbine giııiş. 
miş bir Çinin mevcudiyeti yine 
B,.,;fanya lnıpıuatorluğıınıın kaTa 
harbi Ye düşnıaolanna karşı va
kit ve imkan kazanması balı:ııı:ı.m. 
dan en büyük lalli olmuştur. 

Almaya .. deyi™'e biltün an'alle. 
si rıe hir kara ordusu vardır. Ke
za, Frıınsa içim böylt'ydi, Rusya 
içm ·böyleydi, aşağı yukan ka!obur 
üstüne gelen her devlet ~in, tek 
>sfüması tngıiltere, bep böyleydi. 
Daima donanmaya, ad6ma ma. 
te:ryel üstünlüğe ve asl-mi i-ttifak
lanıı.a dayanmış ve sadece büyük 
harplerde gönüllü ordularına, di.. 
ğer zamanlarda yine innbati ma· 
hiyetten ileriye geçıniyen askeri 
biTHklere ve teşk!ilatçılığına da. 
yanmış olan İngilte.., an.,ak bu 
b1N'bin içinde mecburi askCJ'\liği 
kabul edebildiğine göre bugüniin 
hasımları karşısında yine günün 
>stediği her bakımdan üstün or. 
duyu ar>cak kurabilmek vaziye• 
fiııdedir. 

Resmi 
Tebliğ 

VonPapen'e 
yapılan sui
kast failinin 
hüviyeti an-

1 aşıldı 
lafll4kta parça
lanan Csklpll 
komlalıt Ali 
Tokadın arka
daşları tutuldu 

İstanbul ve Anka-
rada; 
hancı 

bunları ya
bir devlete 

mensup iki zata 
karşı suikasta hazır 
lıyan bazı ecnebi
ler hakkında tah
kikat yapılıyor 

Ankara, 5 (A,A.) - Resmi 
tebliğ: 

24/2/194.2 salı günü Atatürk 
bulvarında vaki c-lan Gnfilak 
hakkında zltibıta ;ahlcil<atının 

bugüne kadarki neticeleri aşa. 
ğııladrr: 

1 - İnfilak mllddeshıi taşı
yan ve bunu ateşliyen adam, 
aslen Üsküp vilayetiıı.iııı Gey. 
lan kazasının Dobrcan köyün. 
den olup Üsküpte füro tahsi· 
)ini bitirdiğine dair dipfoması 
vMdır. Yaıımda numarası si
linmiş bir de taban.,a taşı. 

(Devaımı 3 ünr~ Srlıifede) 

Garip bir emir! 
Maarif Müdürlüğü ilk 
mekteplerin öğret
men odalarında soba 
yakılmasını menetmiş 

Maaır'if Müıdürlüğü ıifikıo.kıul1a~.a 
gönderdiği bia- taırn.irrJe, ya.lııız sı. 

nıf)arda ve başöğretımen otl.ala

rında>ki soıbalaırm y akıılıına1m:ın1 
öğıretmen odaılaımnda yaıkılıınama. 

SJ/Dı hl!.d1:ımiıştir. Bu emir iiızıeoıiiıne 
öğretmen odaialI'ında iki gi.indeııı.. 

beri soıbalaır ya.kıılıma.mailı;tadoa-!. 

KISACA 

Uydurma dil 
Sir James Grigg'in haki3d du. Bir muhB.rrir aa'kada, bugü..'l felsefe 

rumn kaVTDmış olarak yeni bir terimleri <k.amşılığ> U.Ydctnılaıı k•liırnelcr. 
uim ve irade lıamlesi i.Je işi ele <i<>n acı acı lı:ıılli>edly<>r. Arl<adıaşım 
alması herhalde, kısa Wı.- zaman hakl<ı veya hwksw,,gı üzerıııde dur-
ımısafe5i içinde İngilterenin muh. ma-ksıztn bizim malıutıa olar>. ~ 

•-·-- d marn~ nakledeyim: taç 1>1duğu orduyu ve Kw<>••·D a • 
subay kadrosunu viicutlanoılıra. Ilen - Gö.rdün ınU terım:eri?. 
eaktır. Bugünün ordusımda her O - Gördüm bu uydmmaları. Fa. 

kat h&\ıı ediyoruz. ne kad8'1' tank, tayyue, motör, 
BE"n - N.eden?. 

teknik hakimiyeti en mübli,m rolü 
O - Omııaınlıca da bir L'\Vdunna dli· 

almışsa da yükıJCk kumanda, ka. ol. rakat, gayesi vardı. Osır.anlılık ~ 
bi~iyetli ve iyi yetişm;ş, tecrübeli Müslümımhk camlası·n keıı<ii ldeoloe-
ıru bay ve kumandan mevcııdiye. ya.,;ı i~mıdc blır dile ve .k>ül1iire bağla. 
tinin de materycl ölçüsüne mu. ımk ü;t:yord>u. Tilli<: <l.ilinc\e l<t!loı:ııeler 
va'liİ bir ehemmiyet kaydettiği ~cmı1tı, Ialoaıt, keo:ll >S:ır!a.·ca tıulınıa-
gözden kaçmamaktadır. İng6liz eli ve ırl:hayet öldü. '.l"il11kı;eıl.n de h:ı.. 
ordusunda henüz harbin iJııi bu· kıikl !l<i gayesi olabilir. .!lir: Dtiaı!)"a 
~uk yıllık seJd içinde Gooeral Tüıi<lüğüoo blıt dildo.!n .Jı.<>nuştımnak 
Wa\'ell'in bir aralık Libyada ya. ve oklllmOl<. i:kı: K~ndi lıudutl<ıa-ımız 
nan ve sönen adından başka bir 1\:indfi.i Türlıılüğil bir öille konuştuır. 
Jrum:ından şölıTet ve muvaffalci. mak ve olmtrncl<, yal>aıııcı kelimıeı..... 

den lr.urtulıMk. Fak.at, bamrı o lmdıao-
yetine rastlanamaııuştır. Slııga· ~8'aya ve l:fra.la dÜ4ÜY= l<i, ne bl\l'i. 
purda 60,000 kişilik ordusu ile Ja. ıt!, ne ölel<ini yapamıyorıı:z. bize ıro. 
pon kumandanına: .,·uı;tufıımuz Tüıt<çeyi de unuttuıracaiı: 

- Aman benim ve askerlerimlin •<Yı:lumıa bir dil vlloude gel'<mlye ça-
hayatı üzerinde temiruıt veriniz.. J.ıon.cruz. 

Diyerek teslim olan ve soğuk Tı>lmuı; ve Tiir!c ekser~eı!nin dlü-
cevap alan kumandan bir askeri ne ge~ıi§ her 11re1iııne Türıkç<di:ıc. «Sı· 
şöhret ve l'iy•kat olamıyaeağı gi.. r.d':ta.ı <l:aba. Tüıık kelime olal:ıi;ır mi kJ. 
lıi her tutunduğu toprak karışı onu bmıkıyor «loplıım> demlye, ..ııa._ 
üzerinde bütün maddi ve manevi yal> i bıra.'<,.ı «wuk> demıiye kaiio-
kudreb>ni h'"'caşarnıyanlar da ha· ~ıy<mız. Her !ki lreliıneyi beı;ikteJı:i Tilıtı: 

ı 
çoruğu blıle biJ!tr yahu! Vur dedikse 

kiki hir ordunun küçlik veya bii. bldÜI'JDC' ... 
(Devamı J iln<il S•hi.fede). A.. ŞEKİJI 

·-- ~·""""" -· • .! . ,, ' 1 

Şa.-k uıpllest!ıden ıreslmler: Bir Alman havu topu aıteş.leııımuın 'tie tayyarekır .taıratı.ndıın 
bonıbaılıma:n midiye kamyonları 

SOVYET TEBLIOI 

Yuknov şehrile 
20 köy Alman- ] 
lardan geri 

alındı! 

Tayyarelerle kaçırıl
mak istenen 16 ıncı 
ordu efradı takip ve 

imha ediliyor 1 
Mq;\rova 6 (A.A.)- M~ 

Tiaooçenlw A!l!maıılar üıze:ıtııı.e şid 
det:J!i b<ıskı y.aprnağa die'vam et. 
ııncl<!tedlir. Düın akşam 20 k.ada;r 
ikıöy AIJmanJa.ııdan ge.ri alınmıştır. 
iBeıfoı; Doenç havzasııırı.da dün 
ibir Sovyd laa.rm7Jllnıun ibürtıün 
gün dev.anı etil\ğini kabul ~lk. 
'tıe<h'r. 

Leni'ngı:ad cephesimd>e Sovyeıt 
ıtıayyareJ;oıi; 16 mcı Alman oroıu.. 

(Devamı 3 üncü Sahifede) 

Büyüle Alman 
taarruzu ne 

vakit başlıyor? 
Moskıov.a 6 (A.A.)- Slxılııho.lın. 

den aJ.ınıan bir habere göıre A!I. 
ım.aıı:ıJ,ar büyük iUtbahrur taarnurzıu 
i'çin yaptı.kılaııı hazırbıkılan daha 
Uerilye gölü.reccltlerıdir. Tuğeır lıaı
raftan Vişi ajanısı tııırafındlıın yıa.. 

yı:Jaın bir hab:eıre göre; A'lınan baş.. 
kıumanrlanıhğı bu taıarnll!Z hazıı-.. 

kk1aırıına hıız verm€!k!le mıeşgıA. 
dür. Alına·n1a.r mı.;va.sakı yıol1ar1. 
nı tehd\ıt e<l1'n bfryilk tehlike d'o-
1.ay-&;iı!e eıııdişey~ dii;;tükleriındcn 
OreMe, Arofder ve Leıı.iırııgradıdıa 
~nlldti!l ku'V'Vetler toploama.kta.. 
dırlar. 

Yugoslavya ve 
Yunanistand an 
sürülen aileler 

ıo bin Bulgar aua. 
si de Yunanistana 

gönderllmll 
Mosftrova 6 (A.A.)- '.Brit: Mlo&. 

kk>v:a\)'a gal.en malıimatıa giire Yw. 
~'iav-yad.an 300 l:>ı'ndıe.t fa>J!a ilrı.. 
saııı. ç1kanlırnış<!.hl". 50 biııı Ywgası. 
laııryıalı Bulgaristan tarafiınıdan 
li!:ıgal ıedıi'len 1ıopı!'a.kılar1dan., kıeza. 

(Devamı 3 Uncü &ıhl!ede) 

ROMANYA'da 
Mihver aleyhi
ne tezahürat! 
Üniversitede mek
teplerde şiddetli 

tedbirler alınmış 
Lond!ra 6 (AA.)- S1ıdk&ıol!:m. 

den öğırenilıdıi~e gı&ıe, Rı:mıarn. 
yam iBüRtreş val';sı, mıekt>epl'en:!e 
ve ünıve...rutelerde ııniıver aley. 
}{ıhdle te:zıaih,üıııat YB;J'.X11masıoa nııa.. 

ınfi o'lhn.ak l;iJıı şidQe.li~ tedW' al. 
mıştı.r. 

Tarihte ilk 
defa görülen 
bir tehdit! 

V arşova valisi; ita
atsizlik devam e

. derse halkı yiyecek 
siz bırakacakmış l 

Londra, 6 (A.A.) - Stok. 
holm'den öğrenildiğimı göre, 
Vaırşova<laki Alman valisi, ita. 
aıtsizHk hareketleri devam et
tiği ta:kdinle halkı yiyeceksiz 
bırakmaJıJa tehdit etmişt.ir. 
Bir şelıi.r h~lkrnm böyle bir 
ceza ile tehdit edılmesıi tarih. 
te ilk defa görülmektedir. 

ALASKAYI 
Amerikaya 

bağlıgacak yol! 
25- 30 milyon dolara 

inşa edilecek 
V•aşUtlbotoın 6 (A.A.)- Harbiıye 

nazırı SUmoonun. söy ~ediğiıne gö. 
re, Ba<tı K-anıadadıan geçeırek A. 
!lıa.sh-ayı Birleşi'k Amcr3kıa~·a. ıılıa!>'
tııran J'O<l. pıroj1'si, A'It11eriik~ • Ka.. 
ıruad•a ımüşterek C>fitil tar.afındoan 

tasvip edilımıiş1ıir. Bu y&, her tm. 
a=da.ıı 'lllZ'ı:ık bJ'r ımün,.k.aıl~ YQ. 

lu oilac'akıtı:r. Yolun irışısı pek yıa.. 
Jrnıda ba,ıılıyaea.ktır. Faıkat t2>kiıp 

edeecği güızoogah J.e dllğeT tefor. 
ırüat l:)firilımemiştk İ'IlŞaı mas. 
rofL 25.30 milyıon dblıaır olarak 
talmım .:-<illınıektul!lr. 

GÜNÜN 

iÇİNDEN 

Bir mesele 
NİZAMETTiN NAZİF 

Hi.tk1lmet, ha;yat pa·halılığuıa 
k&rı;ı sl&temli bir mllca<iele a~
mcikla ıka}madt~ iht.iyaçla.n daima 
C;lkl<a ile ölçtü ve en sıcı.k y-.. xdım 
.;,,,, d:ıiırna en fa•la ımdrlaç olBn,, 
J..:ıxa urıa·ttı. 

U.sşlaıra. yapılan son zaunlarda 
göz önıüııde tutulan en ır.ühim e
sa'S yııne bu oldu. A2. m.:ıa.s alan. 
l•r, dalıa geni;; ölçude fa~<İ>l!laıı_ 
aıTıldılar. Ne gariptir ·ki hi1kUm.e

tin bu çok insaınl düştbıcts! İs
t.ınbulda J.lı.yık old.u~u dereeedtı 

has.58Siyetle ta.thik edllemcmi:;i bu_ 
l\uıu·yor. Dün büyük biır e.sefle öğ
reııdi<k ki bl\Yiik maa(llılamı zam.
dan isillade ettik1eri İs~ibulda 
çö.PçüJer bu a.y yine csık.isi g!bi te. 

deye edilmişler. Y•al !WWrı oları. 
zam!a:'t alamemışlar. 

Bunu bize meyus lıir ecıa ile :ın• 
latıın!4ıra sorduk: 
- Nc-Cen?. 

Su cevabı verdiler: 
- Talı.sisıı.t TOlı:mUŞ ta ... 
Bu sa.tn•ları ya1.aırken hft.1.S. bu 

cevQ·bın doğruluğuna ,iı.-ı.anamcı. 
mai<loytız. 

Tabsisat yolıısa büyü1< ma;ıştı 

olanlaır zam&an na.,ı istlfa<k ede
b!~·orlar. Vaınıa -ki nıuh•·k:kaic 
vardır- neden ilk lirır.e iıaU<.lld 
n>uhlırçlair Mıtiiade ettırtlmemıiş. 
lertli:r?, 

İddia doğro Jııe b!z, mühim bla: 
iı41\n lışleııdiğini söylemek mevki· 
lndcyi«. 

CAVA BABBI 

Japonlar mer
keze doğru 
160 kilometre 

·ilerlediler! 
• 

Amerikan, İngiliz ve 
Holandalı kuvvetler
le halk adanın aşağı 
kısmına çekiliyorlar l 

Lcııırlra 6 (A.A.) - Cavadan 
ge l>en hoa.beıı<ler felıadıır. Duır.ııım 
ciıdldid'.kr. Jıaponlal' hav>adla ve 

(Devamı 3 ün<il Sabltede) 

Surabaya ve 
batavya 

işgal edildi 
Sa:yıgon 6 (A.A.) - J·a,ponlıa.r 

Caıwı adaS'l:nıcla Sumbaya~ ~ 
ertııni,.<ıleırd'ilr. , 

Bu uıoo • Aıl!les 6 (A.A. )....: $lt'C. 
fıa:ni: KalllfOıtt:rııyada San FINınsitı.. 
ilrod'aın lbll!1ıc.'lriliyor: Anman Mr 
:radyo haıbenln>e gÖI<e, Batavya 1.a-

1 mami!le Joa.pon kırvvet'leri t'3Iafı:nı. 
dan ~al edi!linüştir. 

5 b·uçuk milyon 
• 
lngiliz kadını 
Askeri hizmette 

çahşıyor 

Loınıdlra 6 (AA )- 20 • 31 y~ 
:aırası.ıııd'akl eı.1keJcler ve koa.d.ıruar 
askeri hıiı:.roate çağıtıı.hl1Jşt:ı:r. 
Kıaydedtılen kadıınların rnliıktar~ 
şi.nıdliılci hald:e 5,5 mi1yoodıuır. 

Cava Valisinin ada 

Ha 1 kına Mesajı 

Harp aleyhi· 
mize döndü! 

• 
A•ağı kııımlarda 
toplanıp mldala
adaa başka çare 
kalmamıştır ı 

L~a 6 (A.A.) - Ca\1'3 
adıa.sı valilsİ Holımdalı dok\tW 
Mook, Cava halloma hitıaben 

bk demeç ın>şrederek şöyle 
demektedir; 

cH'aJll .al:ylliınilze dönıiiyor. 
Kıt'al.arilllD>Z düşmana kaq-şı 

kıoyacıak 'loadar ço.k dlımadı. 
ğıınıclan, Genemi Wav>el!l;n ö. 
ğüdiinü tu\maktan başikıa ça. 
re kalımıyor. Bu öğüt, adanın 
aşaığıı kıısmuı.a çeklereik top. 
1.a=ak, lüzumu halinde arıa. 
ziniln müdalazya elıverişl'ı 
y<erlerinde kıwıvetle mevzii. 
lemnıek, böyle;:e gernMl'eriıı:niL 
ziiı düşınıa.na. kUşı. ıien:ime 
harbe dlevam edecekl<eoriınil he. 
sa ha Jtıa.tmadım illllllkıavern.eıt 

etıı:nekıtıiır .> 

Bu sabah Sarıyer
de kolsuz,ayaksız 
bir ceset bulundu! 

35 - 40 yaşlarında olduğu 
tahmin edilen bu erkek bir 
cinayete mi kurban gitti? · 

EHEMMiYETLE TAHKiKAT YAPILIYOR 
~u sabah Yeıüımahal!le lile S~ 

rıyer saJıili .a.rosındaı dren:wde bir 
cese~ görüilerek meseleden zaln1ıaı 

hab~ ecIDmıiştir. 35 - 40 ~
l;anmi.a Mr adama alt OOd'l!lğ:u atı.. 
laşıJıan C'ese't ı.ı.ztm müdfu!t sıııd-a. 
loa!ım'llŞ, ga,y:rlıkabil: teşhis ·l:ilr ha. 
~e gelım'Ş!tir. 

M~9'lııtil ooooc!ioıı kıcıl ve ayakMıM, 

da y<>ıktuır. Bir cin.ayetıe ku~ 
.gitıttiği; sanılan ccsıetllb hliviyctıı 

OOı:ıü.z t&'ll>ilt edil €l1Il'e1r.ı'şti'r. 1 

Vak'a c1ırn:f.ıntla ımüd!deiıumu. 
mitk ve zaıbıla e:hmnımlyeUe tıa.l-ı. 

Jıllklat yap.maktadır. 

Ylkçller Cemlyetlllln Kongreıl Yapıldı 

Nakliye ücretlerinin arttı
rılması için bu sabah 

Belediye'ye müracaat edildi 
Cemiyetin yeni idare hey' eti seçimine şim- · 

diye kadarki kongrelerde görülmemiş 
bir kalabalık iştirak etti. 1016 rey atıldı 
Şelıa-ltnıllz yükdilin" thamıallan-) 

ctmıi~ti'nin yı nı<c Jroııg.resı d@ 
eemiyetiln SilrJııecide Ni tı:aım ha.. 
oı.md.alci ımeıık.ez bıinasmc1a yapııl 
mışt1ır. Kangre eoemiy~t reisi ta... 
rafınıdan açılıhuı; v<e evvEla iıdıare 
!heyetinin bir yı\h.k hesap ve ı;a. 
lıışı:rm J'aporla.n c.ıJ..-:uııı:aııak ıüyelıeır 
toplıuJııığo.ı t.amfınd.an kabuıl olun.. 

CDevomı 3 tlDcü Sahiledel 

Bayat ekmek 
satışı 

Fırıncılar buna 
itiraz ettiler 

Fırıncılar Cemiyeti Vilayete 
müracaatle ekmeğin bayatlatıla

rak satılması mecburiyeti kaırşı. 

sında ekmeğin 24 saat kalınca rıı.. 
tubetini kaybNlexek 3U gram cksi
lcceğiııij ve bunun için fırmcıla. 
rın cezaya ç;;rptınlması lazım ge. 
!eceğini bilılirmiştir. 24 saatlıiık b~
yat ekmeğin ne kadar eksfıleceği 
tedki.k ve resmen ksbit oluna. 
c:ıXtır. 

Dün fırınların yiizde sekseni 
bayat ekmek satmıştır, 

CERÇEVE 

BAŞVEKİL 1 • 
16 Martta Mec- .. 
liste bir nutuk 1: 

söyliyecek 
Ankar.ı, 6 ('I cle~mıla) - [ 

Büyiik Millet Meclisi 16 Mart
ta açtla4'nktır. Başvclcilimız 

Doktor B. RcfLI< Saydaınıu o 
gün .Mecliste; tatıl devresin. · 
de geçen şiyasi, ikitsadl ve ti. 1 

\-

cari vaziyeti anla lan bir mı· • 
tuk söylemesi mııh1emeldir . 

Dumlupınar 
vapuru Pireden 

hareket etti 
Pazar günü lima
nımızda olacak 

(Yazm 3 iıncü Sob'le.k) 

DEViN ZUHURU 
(Tespis • Thespis) esi<i Yu

'llan tracedyasımn ilk haberci. 
lerün.den ... Bugünkü garp tiyal· 
:rosuııun temeli esl<i Yunan tra. 
cedyasını kııraııla>dan, belki 
de İlk kuran (TC!'pis • Thes
pis) ... 

Bu kahraman, san'atmın eıı 

büyi>k reaılı traced~ayı gözönü. 
ne koyar koymaz, <Üceler he
men atıldı: 

_ Yalan söylüyor! Bu adanı 
yıılancıdr.r! 
Kelimın mudusine rnhııD. 

da en yüksek yeri vermiş olan 
'bir At.inabnm derin ve ahenkli 
idraki bile lraeedyayı .kevrıya.. 
mad:ı ve ilk tracedyacıyı §iiyle 
!UÇ!andırdı: 

- Yalancı!!! 
Ve büyük mucidi 1000 d:nıh· 

milik bir cezaya çarptılar. 
(Frin.iılros. Phrynichos) Fars. 

tarın mifınuna geçen Yunan 
lıeldeleriniu acısını (M'ifo'rıiıı 
zaptı) isimli tracedyaııında aik:· 
settirince, ylne cücelu ba&tı 
çığlığı: 

- Aeı JıabralarllJIJZl yibii. 
müze wruyorl 

NECİP FAZIL F..lSAK'ÜREK 

Ve yine 1000 drahmfük cc-. 
28 ••• 

Tra~edyanın en bıiyük ycnl
l<>ştiricisi (Eşil • füdıyle) de, 
dinin sırlarım a>-ğa vuruyor 
d'iye, cücelerin elinde süriindf 
rül<lii durdu. 

Allalıını, ne hiknıctti.r işlerin 
l<i, bir faraftan de\'leri yar;ı,!ır· 
kcn, öbür taraftan da onJann 
vücudııın<la kenelere bayat ve. 
rjyo.r.sun! 

Memlekelii.nıi düşiinüyonını: 
Miılli tracedya balnı.nmda11 

memlekOOnı, şüphe yok ki 
(Tespis • Tbespis) zamanuıda· 
ki e9k.i. Yunan dünyasının do. 
ğuş hengamesinoıle ... 

Or.tada henüz dev yok; n1a
h1m... Fal<at lıısan keneler in 
cünbüşiine baksa, bir dev uı. 
hur ettiğine hükmedebilir! 

NOT - (Para) piyesinde, ne 

demek ve 'lle yapmak istedtlğıimii 
düşünımek ızallıı:rı<>tine ;katlaoon 
ilk ~enkid ya=ını yazdığ.ıı i.çin 

Seliimi b.uıt Sedes'e !e:ıe'.kıkıiir 
ederim. 
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Esnaf hastaha .. 
nesinde yanan 

röntken lambası 
tst:ınbul, git1ikre fı:a!al>ttlık. 

!aşan şehir oldu. .Hallı • ", iıı.şe, 

münakale ve her türlü 'ikt......U 
ve içtimai hareketler hakmun· 
dan, niifusun muayyen merkez. 
)erde kesafet pe da elme!'.i, res. 
mi makamları birtakım müşkü
latla J..ar ılaşt:rır. 

REŞAT FEYZi 

vıu. Oralarda da, iaşe ve mü. 
nakale vaziyeCi müşklildiir. 

Çünkü, bu kasaba \'e ~ehirlerin 
imkanları, İııtanbuldan daha 
mahduttur. Gidikcek yerler, 
bu gibi merkezler olmamaluhr. 

ayal oıaa eski 
g nıer 

Harp yıllan,. bir ç-.>k. zevklel ar.-ı.., 
da, c..,.,ü.ci..ılt zevkini de octadan it& 
cı .. .ı... Geçen &"'1, ıı;ue'cicı"°' bir iUm 
.Ç:c..zL.me çaırp.n.ı:ştı. B;.r zr.l.tesSEse, meş.. 
hu= bJ: kol.rayı ııa.t.ılıt• Çlkan,yoc. 
Kc I.........., J.smj bu,ya Gl.>un.. Iilll,va ıwt.. 
ızı.ca b.m.i,p, yc.Akeoiere .fora yapm&ık. 
ve l aımz, ya douu a.çı.lm.alt, }Jo.ı.y..r

aJıtU02yô r.ı.naşınak. a!e] 7akmaık. BOD

ra, tll!leş bat.ıd.eu dunu.ı; &<lmeJı. A. 
U:.ioM"lıD af%asmdan dO~-ır-~ .He,-be
llo•. 1:orilk A;.ı ooune &el ı: <kııı.lrle
mtk .. Gt::ceyi. ora.da ıç:-...r.ıuek.. s~ 

1ııı bl.ı baDyo aLrru.«. """'"· _,,; 
JJı.ıd::ı koyuna d~ ... 

Birmanya ve Hin istan mü
dafaası ve denizyolla

rının geçirdiği bü ük tehlike 
Cemiyetlerden Üç yüz 
lira toplana rak tekrar 
muayenelere başlandı 

Basta ık ve harp .. 
Yazan! Ali Kemal SUNMAN 
~ altındaki AvllUpa= bir 

'kısmında t.i!üs ealgını bzjbdı.zı.. 
'IJ:a rlıaJr :tJ.k gelen hsber.-<0rrllen 
soıııra şfmdi de ha-s:alığın de...am 
e~~~-loi b%d.Jlk.n yeııı1 malümat 
ahnıır.a:h-tadır. Sö)·k·rJdıiğia! göre 
haslabk İspanyada da görülmJiiş.. 
tür. A.'liTt'P•ooki lı fiis Loııdr:ıd:ı. 
Avam Kam• r· '. ndıa da bah:s 
mcvzuıu olımru~~uır. ÇüınC{Ü Orta 
Şar.kıaki· 1ngınz ordulanmn sı.h.. 
·hat ve ~ıaım.ett ş •mdıdıelı alm.a.. 
eak ıtıedlııir!erle son derece alll
bdıar görü.l.ınek t«fu-. 

Nlifusn dağıtmak, arlık blı
znrıırettir. İstanbulda geçim 
zorlui;'llndan, h&yat pahalılığın
dan mütemadiyen §ikayet eden 
birçok vat&ndaşlar, her neden. 
se, bir başka yurt köşesinde 
ikameti, geze almı~orlar. 

Yazan: i. S. Eski Bükreş Ateşem"literi 
Şe!Mmiz emaf hastanesi Rörıt. 

gm mak' ".ı:>s:nin liiır(>a.sı yandcğı 

dçm btr müciiett€nıbeııi hasıtal.arın 
Röı~!ıge'!l muayemlm yapıla.mı.. 

yordu. Bu kere balıkçılar, kaıs~
la.r cemyiuJi yüzeır l.U:a ~erelt 
bir R&ı.~.gen lam\ıası .alınışl'.rutlız. 
Buımm üzerine Röotgen maldne. 
SJ t-elmrr çalışmafta baçlamış'..ır. 

Fevkalade 7 nıanlarda, ııü.. 

fusu yurt sathı iiz.riııe eni cL 
nıek, brrç<>k fal·d,l::n olan bir 
~tir. Faka-!, lstımbullulara bu
nu anlatmak nıü mi lin olrunı. 

yor. Mutia.la İstanbulda otur. 
mak, bumda kalmak ıned>url
yetinde olım~·aıı hır k vat n. 
da§lar var. Eğer, bu ht>Dlfeli.. 

!er, kendi arzu ve nıuva!ııl.ıılle· 
rile, memleketin d:ıha tenha .. c 
ııda madcleri bol 0'1n şclı'ir ve 
kasııılıalanna gibeler, ht nbul, 
t:enİ§ bir nefes alarnktır. 
Anndolunıı.n .-e Trakyamn, 

tıpkı İst:uıbul gibi. fa:ıl::ı mah. 
mul olan şehir vo kasabal:ırı 

Kı,ın, nakil ve iskan, daha 
güç şartlar altında olur. Fakat, 
önümliz bahar ve yazdır. Ben.. 
ce, rahat11'1 tstiyen ve mutlaka 
istanl>ulda kalmak zanrretinde 
olmıyım vat:ında~lar, önümüz· 
deki aylarda, gıiz<'l yurdun 
daha amde ve maddi imkanı 
geniş olnn ~ehlr ve ka~abaları.. 
na sayfiyeye ("lkmalıdır. Böyle 
bir sa~ Gye. her bakımdıtn fa.y. 
dalı olaraktır. 

G;;;;;;~~~~Y~ü:;zleri maskeli 

İHTİYAR 

DÖ1''YA 

S on zamanlarda içi hoş portakal 
ve liımoularJan şikayet ediliyer. 
S uyu, scli çekilmiş l>u n esnelerin 
nasıl bu h ale geldiği ayrın merak 
edilmektedir • Bizce, suyu çekil· 
miş portakal, ihtiyarlamış port:ı.. 

kaldır. Portakal ilıti~arlar mı, dl. 
yece ksinJz?. 

Dlinyadan h:ılı"edcı ken: ·İbü-
3~.a.r küre .. • dcıniyor ınuyttz?. Dün. 
p da portakala benzeme-.. mi7. 

KA(.aT 

ÇUVALLAR 

Piyasaya Jı.ligıt çı, .. clJar çatı. 

Geçen Bü) ük Harpte de bunları 

görmiiştiik. Rağıt çu' alların mu
kavemet derttesl, r utubete manrz 
bırakılmanıı>k ·artile, iyidir. YaL 
mr, utanmamalı.. Ağır çeksin, 
diye, sabun, şeker, Lıimür çuvaL 

lanmn üzerine su serpen açık· 1 
ı:örler, kağıt ~nvallar harap olma.. 1 
ıım, diye, belki, bu iıuylımndan 
vazceçer.Ler. 

KARAMAN 

KESİYORLAR!'.llŞ 

Celepler, kıvırcık ve dağlıç kes
miyorlar. Daha zivade kılr&man 
kesiyorlar. Çünkü, öteki iki dns 

et, idare etııfıyornnış. Karamanın 
koyunu, soura çıkar. oyunu der. 
ler. Bakalım, cel~plerin son za.. 
manlarda kestiklel'i bu karaman· 
lanıı oyımu ne zaman çıkacak?. 

İNGİLTEREDE 

lllEYVA 

İngiltere İaşe Nazın, bundan 

lıöyle İngiltereye artı.k yemiş ve 

meyva ıelmryeceğini ııöylemit

yemiş ve meyva, vifamin fötiya. 

cmı karşılar. İngilizler, meyva \'C 

yemiş çok yerler. 

3 gece hay1utu 
Kozakta bir ev hasa~ 
rak 200 lira ve 100 
çeyrek aitın çaldılar! 

llo."t"gama 6 (Hu usi)- Kozak 
nahlye~lıııde ev\"lkı gece b!r bas. 
km olmuştur. Gceemn geç s:ıaL 
lerlnde Kozak m;h~·es!nın A'ağı 
B<.y mahal!les'.nd<! Hasan Gör. 
g\Jnlmun e.-'.ne yüzkT, s.ınlı, 
elier:OOe tabanca w bıçak ~ 
.ııan iiç meçlmi ~ g~tm4..ir. 

Bu üç şahsın biri dışarıda bek.. 
Jemış, diğcır Jk'.si od.aya gi.rentk 
ev s:ıhirtom refikası." b!.rlikte ı.zy. 
lwda baııtmnış!a rdu-. 

Buti!a.r ..:v sahibi Hasım Gar. 
gümü .ile karısı Zahideyi döv
dükı~~ sonra e"'1e mev~ut Jlll
ırrua rı meydıına ç>ltamıak fucre 
tıa,ı,yilre ~lam:.şlar w evin her 
yeron: eroy:mık buldııık1aın 200 
L'ra kii~t pam ile yüz adı!'t <;F-U
l'ei< altını ve b,,- m lctar kıyıme'lii 
eşyayı gasbedcnk ~~e.niıı:". 

Bô!'ga.ıt'a jandarm kcm>lltanı. 

b!=t ha.d!so yerine g'<lerek e.. 
hıe~-efü sınetite ta!-lk:ikaia 
eJkıoyımı.ştur. 

Bir pamuk labrikası yandı 
Kımk 6 (Hususi)- Ege pa.. 

mu-'1< fa brll<ası.ııdan geoe b lr )"""'
gm çıkmıştır. Ateş mcl<ıne d:ııi. 
!Dl!s.i 'tamamı:ın yanıchW an 60tll'a 
söııd ürü1ebilıınioşt ır. 

EGçCk san'c.tlar 
A1tı lllY IOrn"a talb lc·ı:e b14laııımak 

ıı.z.,,.e, panalyon. b•kk Oii<>l<ırı lllbi 
U<.ım<otg~ın yalu.z Türk votand.,._ 
ı,m t.ıı.rafınd<ın l;ıleııimffi k.Taır!aştı_ 
rıJd,. BJhA9Sa i.-t.ınbuı g b: bflyük 
ıet .. irleriml.zde, bu nov: P~l.YOnlırr ve 
bek.ır oc!alan ooırtm. ~.r kal.uo, nasıl 
kö,..,k. an'811eci milAtı.uıo'ar.. TO:ıtr. v~ 

... 106.ıa1'1118. Vetım.!Ş i6e, bit nevi kıı.. 
Çili< tı "'Yılan pam'..yon ve bekllır o. 
cial..:r~nın iş!et.Um.esi de elbette. mÜllı
haı.ıra:ı. TW-k vota.naı~ı..'lJ. alt ol. 
mı;k Uzımdı. 

bwı.a r, ıı.ııci:k•:e.ı. """'"' ~ hulya 
o~du. S.:"l.ilik koa-a ll.»u.ıxı.-n b 
~.ı.r de. aatı.ıık den.ı. ır.ot&u ııomı coır
Cun:.. Ş~i, kotra. dm!ı .u.otorü k~ 
l<.ıl!ll.d< y<>k. •• Alan ı;e Y•J)G:n? .• 

(Jr,ı;ı ü.deki ,.az n~e-v~ı.J-d~n.de. de.. 
ı...:z:erdtkı eğ..enıc:eler.·..ı mt...bm": blııl" b
ıru ek> k o"""'1<.. r,unltu. bul(Cı ,..._ 
Jt:r, bu yc:z.a dI:k hn:.ş ... r. lf11ırı;, kkiia 
\'C rivayetlere &i.lre. bu yJz. bittıc~ 
lJc•raz, bu yaz ..ç:.o, o!r eg.ıEr.ce yeri 
<ltiJ, üZ.a baılxı. ye!·ıcı. r. 

.Atl.te\·crta lnıı ız .&ıı-ıtkıl! Cem. 
l•lra..:ym, <fCn.zi Ç'OfC. .se"'\·en:ı~. En buh
ı-111 .. ~ Z...mt:n;,Jırd4 deıııı.? g.c.e:, baıuga 
i,;ı.b.l!.;dı. A.ncrb (_ wnburreı.st Ruz,. 
'\lt:l.t'..c. de.>· tı ba.•rk avı ~lllll'OU" 
<..ırohw.re.sl, tatu .,uıııennde ya.tına 
b•;~. den,i,Zlerc açw.ı.·. t::. ~ a--wlainfı. 

?engır. \e n-...ede:ıi m{-ruU:ketlerde, 
< enıt.l .... k b a got.e.ı biır t:~kr.ıce ve 
eııor v .. ıta.sıctr. .: ak..t, bı. yaz, yinA> 
br;;!'J uı. koLrc!ru·, rne~hl:..r yaıc&-, motOr
ler diı.'l,Ya dtnlzlerl~de b.~,la çlkıı.. 
CLı."'K Dlı·ı. Bi~Gr'U.7-

Uzwı zunıan va.r kj, aj&.n=i telgraf .. 
tarı, hU7.vell'Wı yn.lıua bır.f't·ck balık 

ııv..,a ç*1.ıtuu haber vermTor. Som
oı btiyk: olı.ırsa, bLr kaç i.Y SObC&.. b8',.. 
l:;l> çJ;acak lılç mu.;1ıt zan:.,_, ,.. t.. 
~aı-:. oJ:T: yacaktıır. 

l'2ı•ı71en evveı. C..Oubl F•..ma -
hilleri., Nko ve ci.·.raı ı, ı..vni zamanda 
d.?niz eğI :ıcc.ert yeri ~d •. Hıı. sahiller .. 
de biıı ç,oit kotra.ı..r, y&U"r· ır.ot.örler 
&oıti.1ur, b~m ıç .. ndc ne Alemlec 
:ıap!J:.raı. Yauı. A.rnerıkooız:.. Avru.
ı·arur lkrl gelt-ıı Ztın6N1Ierı, keDdi hu
$1.ı i kot.rn ve yat!arın.ı. blrı:ıM'ek, bi.n 
bir ::J\hl! dolaşırlar, dilny.ınuı muıh. 

tetıf parçalarının. gu;..eı~:-k.leri.nden 

g;m al:r a."Clı. Şırn&ll I"raııJ:ı<>a bır kı_ 
sıın 83.J~~er, İ.ngl.ıt'!i:en~n DW\"I pl.Aj
i!m, Romaa;yanın M:ı. oııy" P:ıi!ları da 
bı. t rada ld L 

IIM-p, büt!ln bu z"'1ı:!•r!. e&lcnıcele
r! unuttt: 'U. Şirnıd! imau!al, bayat 
nıf'maı ka v~ıı.:sında vt? tır lokma eb
'1-d< l>'ilnde... ~ll:ıh, ,,., gtlD!er, 

R. SABiT 

Yeni Mezbaha 
RESİMLERİ 

Be!<Wycye vari<i.aıt t<emin.i içXn 
~ibaha ihJre:.Jerlrt.n lir mit.tar 
arrtmhl~rru yazmıştık. Bu yeı:ı.i 
zamların. tıı.t.bik olııımr.asına ev. 
\'clki ~ it'baıım \)Qşlan'llL 
mı$ır. nu suretle .çimd• me.2lbao 
•1-la carhı hayvanıa.:tn beher ki
losu-net.an dört buçuk, oanısızlaır. 
dan dıo.kuz .!."'Um.iŞ mezbaha resın<i 
ahnııoo..\.-!eı:L.'T. YS.:nı.z manda bun.. 
dzn hııriç!.ir ;ve canil ı ma.nda.nm 
ild'!i09U'!J!l::m yüz para, kıesillımişuıı. 
den dört buçulı: kuru.ş alıııım:alr. 
tadır. 

Yerllt Eiıli domuz cticnden ise 
on ~. ;·~! domuz ellinden 
üç ~ res:an alrrımaktadır. 

İZMİRDE KOYUN ETİ 
120 KURUŞ! 

Uzak Doğuda! 
Deniz ve hava iistilnlüğünü el· 

de eden Japonlar Cava adasında 
ilttliyarlar. 1' eni h'.ıkümet mer. 
kezi Bandoeng ile Babvia :ıehıide.. 
ı'i Japon kıt'alarik ~.....U 
ilzeıedir. Japonlar, mr.ntazam bir 
cephe tesisine imkan buakmıyan 
müteaddit ~rbrma ve sii2ülme 
bncketlerfncle ımıvaffalı: ol.ınuş
laınhr. Müttefik möclafaa lı:nvveL 
led parç:ılıumıı'b OO) leMkle her 
yerde zayıf kalmışlardır. 

Hava hİ!Daycsin.Un mahnım 
kalan müttefik kuvvetlerin bun.. 
dam 50llrır ciddi mırk~vemet gös
termeleri pek giiç olanktır. 

B"mnnny!Hla, Ja,.,.. ülilı.1eri 
Ş'tang nehrini geçmisler ..-e Bir. 
m'1111ya yolunu kesıııi•leı'llir. Hiıı. 
<··tan ile beraber Bı,'.,,,anya mü
dafaıısını <la üzerine alan Gene
ral Wnvell'in nihayet İrırv:tdi nelı. 
ri beyanda Japonlan dndnnnak 
iizere müdafaa tertihatı tanzim 
etmesi ve ynlnın Birmanyaya ge
len ve sayısı 5 tümea tabmiu edi.. 
len Çin kuvvetlerile müşterek bir 
cephe kımnası hatıra gclebiJlr. 

Jırpmıılanıı Ü~ kc>ld~n tekrar ha· 

EKALLİYET 
ektepleri 

Muallimleri 
Maarif Müdürlüğüne m~ 

racaal ederek bazı okul 
idarelerinin hala maaı
llll'a zam yapmadığını 

fİkiiyet ettiler 

Şüır.mlıddci cCDe bi ve ekal!i.i. 
ye~ mekteplar:i.nden bazılarının 

tıürlkçe ve .ltiiJtü r dı.'131.eri mual. 
ı.mıcrı:r.ıın ma.a,lanan. .. zaın ka.. 
Ilillll>'ına :rağmıt.aı. • ha1a biir tüı'lıü 
arttrmıadıkla.n ımlaşılmı;tıır. Bu, 
mua!linJ!eıden b!r çoğu Maarif 
·ld'aresine müracaat ecle:rek lrenı. 

d'!.eritt~ de diğer mektepler<k.ki 
mu:al:l'lıruer gibi terli lı oro.r.rı...ı.a.. 
mu tica eylemişlerdir. Dün de 
Kadıköy ırun'..aköıllllldaki ttnıehi 

ve ek.aJ!.'ıyet rnekkplıeı<i lürlkıçe ve 
kül'!ür ders1eıl mual1irnikır! miiş

\erek bU- jsWda ile Maarif mü.. 
düıı1lü,!iünc mwa.caa.te buıbu.nmı.ış. 
1aT w maaş zamlaruım. bir anı 
evvel! wır.llmeei hususunoo <kta.. 
ıe'Jru rioa ebmi~lcrdil-. 

Anharada sinema ve tiyatro 
bilet ücretlerine o/o on zam 

ya,-,lıyor 

Aııf.tam 6 (Telefarula)- Bel'E'
diye .reisliği bir nisandan ft'.ba. 
ren sinema, tiyatro ve .koooer li• 
let ücretlerine % on nisbelınde 
zam icra olıımmasına kararlaştıır. 
mıştır. Bu para, askex ailele·rine 
yardıım tahsısatına dlave oLuına.. 
aalıı:ı:r. 

rekete gec;tikleri anlaşılıyor. Bu 
kolla.nn hedefleri belki de yukarı 
nirma.nyada Şan bülge$i, l'U.ancla. 
!ay ve Raııg~n'dur. JapeA)arm a. 
şağı Bi:rm=y adan Hind is.tan hu· 
dadmaa doğru sür'atle ilerleme. 
leri, İngiliılere kar11 ~yük l>ir 
mnluırebc kHamnahrma ve yv.. 
kan Cinnanya.d.:ıki Çin ııvvetle
rinin de Ustiin taarruılaria tesbıit 
edilmesine bağlıdır. 

F&kırt Çine y:uıLma miin.i oL 
mak için, Japol>lar ~imıli deni:z. 
de el.aha iyi iş görebilirler. Hind 
Okyanusuna çrktıklar.ndan deni
zd ılaıi!ır müttefi ~r!n <len.iz yol. 
!arı iizerinde fa11l"l"ıızlar yapmaları 
aYtık mü,.. üııdiir. Bu iti· Tla 
Hindistan kıyı larmd:>lci nnıanla. 
rın deniz.mııyasalas:m keserek içi 
ka)'Jla!'I" ltıı.We bul ııaa bu zengin 
·· '·eyi dmfadcn tecnt etmesıi de 
ihtimal dahilindedir. 

Japolllann deni'z sevl"1luvt8ain 
day•ndığı esas, müttefik filolarııu 
eyrılmıya mecbur et.,.ek ve fnm
ları birer birer czmckiir. İngiliz.. 
ler Hiadistıın deniz 111 asalasını 
temin derdine dii•tıikleri takdir. 
de, Ilind denizimtt' bir filo bulun
dıuınak ZOl"ımla kalataklardı:r. Bıı 
ayrılış, ~üphesiz müıtefH.'lerin 
Puifik'dcki fena durumu dolayl.. 
sile tehlikeli olacaktır. 

Japonlar daha ~i,.ul>dcn Afrika 
batı sahil'fndr JHada;:Hkaır adası. 
na bile göz koymuş• benziyorlar. 
Bu adnmn i'ı:::•li halinde, mütte
fiklerin C.,m•lil Afrik.uf:tn Mı na, 
Ba<ra körfezine ve Irmdi..tıma n. 
zanon demz yoll:rn da büyük blr 
tehlikeye girt'cektir. 

Hulasa, ffiıırlistan ve Birman. 
ya miidafaası da herştyden önce 
denizlerde lmvyefH olmak mesele
sidir; Çin ordulan deniz yolların. 
dan gelecek harp lJlQfzemesi iie iş 
görebilirler . 

BABE LEB 

TiCARET ue SANA.Ylı 

* htrol yakan evlere lıcr ay ild 
b:.ıç k kilo petrol v..-ı.Je~tir * Düa bir altın. .;tuz dort !Jırilldan 

m"'10ı::e!e ·~- B>r aram külçe 
alıcı .W.: 485 kuruş!.ı."'1. $<lıt?l1r.1ştıır. * Kıı.radt..., çıkzo ıı:.otcırıertn si.
Y,<:1·ta ed"ılmelor! med> r! tiıtu"mwştar. * ll!em:e1reı!mu:e Jtha! e<fl!rn<>!< il
zc"' Bı:rır;a.zcfa bekcyen 1800 lon ınat.. 
ba.::. ~ çi.vl, tel, m.alcivi: aıbeııı~ ve 

aı.tler ycclnnda "ehrimlz~ gctirHecS
t;r, * Cek,pler, ....ır h;;yva,, flatla-ıoln 

ar'.l:o!'nı iddia ederek el fı.ıllc:r!ne um 
isıemıi~. * F!a1 Jl:lliı7kabe Kon'.:ir.yoııu ya.
rın.;an iU'b3'ren bir hafla lçrnde ı.ık_ 
m' l el ı.A<JcAn ff ma ~· ""1arrla sa.ı.ı.n 
~a etiket konulm.s.:.sını rnecbı.rl 

talır.oşlur. Yalnız. hadavaıt..:Ia.r çeıılt

it:.rJ. çok oldult.md.an eti:t.e~rinl on beş 
gün z:ır!mda. hazı:r'~;rl'? f...""O> ııc~. 

MlJTEFERRlK.: 

* G.-! toı& <lııeh-acı lllelıme!I boğ:>
rflh. Oldüren Vebıbın.n Ağırctıada ma.. 
ha:<""'6Uıe dllıı dev-.t·n olwıımuştur. 

Ilhirloe:ı.mlllllf VeJID'~ .ıvı.cıen Te 
tl>ll~üren ö!dd.rm.eık> 1t:çun6an tec
ziYtiln, ~r. :\'I':.lıalumec mllda.. 
f.ınya k<>lmLŞtır. 

+ Munaka!M Ve!tlll Ammıl Fahri 
F.rkı:n doo D<vlet l.l•n&n:a.rı U...
M\ldl:r~ ı<inde meır~al olmtı.,t:s .. 

\ nuıu : Otımaa Cemal KAYGILI 

- Iiu da nesi? 
Aşık DeyoJen ifi,!ortk: 
- Akord! 
Le<ll. 
·- N~ akoMu? 
- İçeride peri~ m4irtlııke<p bir 

az ~ vımbr. nerde lııe ahe<ıie 
başlı y oı.e ar. 

li<'p'lıı:ıl:L ı:Glilştük ve hepimiz bWen 
Cnün.\A,e konulan yE-myc~ıJ pelin su-
1.orıru a.ğzımı.m ruicl.ık. B:raz soma per .. 
MMn ar!<ıı..ından aynı ses!ı!r a:ıtıa ıı
r.ııno. o!araJt. duy ... : T1.ı. tJJ~ tm. .• 
Tt>ır, tın.. ım ı.m.. bn tın tın.. 'bA tın 
t~n· 

Bu:ıun ıı:rtık t&n bir saz se.ı old.._ 
ğlıno. şüphe yok:tu. içeride tir suz aı
ı.ort e<L.ı.ıyordu. fakat bu &l<oı:du yıı.., 

pa~ı g;.."'I'Çukt.en .peorJler mlyd., 7okısıa 

~ı:r ir.sıııı oilı.ı muyı:ln? Baim mi<a
<Uış perdeyt doğru ı!eril;ıreCT!ı: oldu, 
Aş>k D;yojen ş!ddetle itiraz etJ.i.; 

- '.iooo! .ı,ı.. bu rhn-. Bana Jtmt. 
1,yyer • .mi.19aade edcnıem! Çllnkü b1'2.im 
pc:ae adro:&ı.rıdaık.i ı;ıeruer ~Y'(:'t L~ı!:t.. 
ıJı.ırh, ~ bele ıAlıllııft o".,Jlma. ~ 
tı>: ünc1ek istemıyro l~li.t v;ırlııklarclı:r. 
0.ırun içiln. onı.aı.r oracia. b!z burada 
lnrta"'*' ı , f- bırb\rtmiZ! Jömwdea 
ve rah:.ıl.sıZ etmeden U)'!lın.iz<! boJ<;ı.-

t,1..?:aJ" r.ntta karar "i&ı:th ve bu ICter 
C'~·T .. ç.t:,ır1t.ına ve te.n.ı b~t"iıkte Tart.. 
y Jiuı: en!eıl" r.tst ~tt bq.lı.:d.ı. 
Tusı.m yap~ ooyuo.ı için! ce

ken, boyımıa inlemeli, eğlomalı haller 
.e-eç..ı.ren. ,per[ k~ Se~u:ı- peşt.ııtVla. or
ta.l.aTına doğru d.ayane:ımayıp haykudı: 

- Ayol 11 olll)"Oı..'112:0 bıı. .r: e h:a.lıdtr. 
bu ne i~ra. bu ne maınzark<ıır, bu .. 
ra.ı 11.erliJ.. bi.z bu.r:ı,ra. c.e.redıen va 
nasıl gc~i:k. bu çalgt!~r. bl ahCllkler 
l:.ıITTcey a neJ-cden ge-l.y~1:? 

.'işle D.yojen ıetıadet l"ırnıaPı& 
duo~..k.ıaruıa goti.ırüp b:r sus if.4.reti 
;ı-dPtN-..-"to.n .::;onra kadı.>h erin, tıncanla. 
nn, cM<Wclaır _,....,. pelia lll;)"U

llc a<llduırııım..smı emretti. Tam bı> 
sıram b.Zlın arı.adaı kulaılımu eilkü; 

- Amım dedi sakın bu.ra.;ı bir bo. 
tumıı y.,.l, b!r b~tırk!ı.ıne oluıa"""? 

Ben de omm ltulz~ına et;ı.erdt! 
- Eı:-n de öyle ~ilı;heıetımıe,Ke batt'" 

l?<l>m .• Onoo için_ b!L artıi.. ~· 
kot< wn, artık a.ğ:zmu.ıa bir demi& su 
b;!e l-...(:vyauyal.m!!. 

- llıııAl< d;4ı& ly doilO mi?. 
- Nereye kıracağız~ dışCilrıs.ı. kimı. 

bllır şimdi ne alemde? 
- Ben, bu o!omobıl yolculatxıdaıı. 

da: fılp.Mliytm!. 

Bu 'h.arhln ıiii,-imdürdül:ü me.. 
se-Le.Je: arasında srhlııat. mıesck<s:i. 

yan:i l:J'l·r~k h;;sta:!ıikla'!'ıın ara. 
dan oraya 6ir;ı,~tmlıı. öniin<Ü ırlı. 
mak Jocyf.ıyei:'i dP b' r n~i "ece. 
de ~ 1ıenler a.rasmdadıır. Ço.o: kı:ıre 
gö:rrl<ın lıı:!çm.ış, i; c at nbabıncaı 
d'k.'k>at dl"J!" =•hm a'Dl?ler .. 
rnMnda s::1'CJ ?Stahk!'ltnn ıü 
pek :ır.JÜl:!S'.r .. ., pek: mc.~'ı::ı:n cıJ;, 

nııt.ıftuı-. 
Dı.işıııaın silahı ~ mahJCııp e.&• 
.Jf dı:dıı:Ian ~ık 1ıı.ııs.. 

tlıldmdaın kmı.ld:". tarilJ:ı;:n l:J:,ili 
.00. " kıa.}ıdeııt: ; vak'&l.arc!l:ı.Iıı:!ıır. 
M.ese.ıa meşha· İsl<ıcnooı.. Ihı .. 
c![ g - aef.ı2rirıde on.1.u;u ooy ,e 
kır 1lrtu,ş. döldilır.üş, t$11 za.ma
mn roon ille whası ıııilıbe'.oen ya.. 
1ı:m zan:ı.aıc:1azıa lı.adar da kolerası. 
hüküm siiırdi.iğü ı.ıra!3.I'da vulauı. 
.bu:lan harpleııde bu ~Iaların dili.. 
ı!iii!ııneılı!te olan ordıııiliarda.n luı.lı. 
li!riı°' 'kah ötıci:ine tlO?la!tariWı: 

eder gibi 6tadı;n oraya geçtiği 
gö".i2cın- tü.r. Öyle lGl haq>lerde 
topr.atJ.ı>, .ik.J.iım:n, saquğım. sııca.. 

ğı:n,, Ccl1a tü:n!ıü lüııl.ü sebepber..n 
ayrı a>1rr tıesl;i!. ri olduğu gibi 
mıJ!Jar;ıpıe:ı1' kırıp ~çinen •hası.o.. 
lı.t:ıanıı taılır.iobal'.ı:ı.;ı, dair ne kı:ı

daır söe söylense .azd1ır. 
Bir inıg!J!iz as.mi mı.ıbı.n::if 

bu D>EVNU iy' dıı n iyliye lln.ııı\:-a. 
lıyaırak bir lııitıap JM1.21Dlıştı<. Ooo 
gÖt'e büyüık haT~e bastaWr.. 
1amn oynadığı ro:ü. bu baııp~ıo;'n. 
bü;.Uk vuk;uabı arasu>da lüzumu 
Kıadıııır ehemmiyetle ar.aF:Cma
nıııışhr. Gur;,i eski.ıen de· tar.iıh y.a.. 
zaınLar mııhaoob<:I.eıi aın.Tıatlli:ıen 

veba.dan. taıuııd.an, kol'e.Ladan da 
'ba!:ıset.ınem ş değ.l'.lerdiır. Fakat 
mui>aniıP crdııiardan şu V'f\)"a bu 
l:a.rafın :Yemııesı.11i, ~rııtlmes'.bi 
bir ~ bıiır k..ıc;. se~lx f ·· c a.. 
raıııt-ımradan kat'i bir hlkliıın 
~ ~l:ltrJtınım 
bel!loi 5~Jaınn lmı:ıkıu.nç tesir .. 
lle:ı1n1 diiş~~ }üzıum giiı•me. 
mişl-erdi r. 
Geçmiş xanımıl:ı.rıın dıeıı.Jı:ıilikl\_,._ 

z\t>..e :k.ııdaı- gi1ım~ğe lüzum oan<a
dan ~ıa öaha yepyeni seyılan 
1914 • 18 barb.rıin son Se<ıeleri 

güz onıme getırillnce ill'iisün 
A~ Asyatl~ şimali Aro~ 
loarlıa y~ olduğıı taihrıbet 

iuıdıı.ra. gekr. Orııdan sıonıra 1918-19 
da. da İ-spanyol ne:zl!esi en iinGaf. 
sız 'Wırilba tıımı d iiııya~·a ~ 
tır. H'Slrp ı,t ne oldıu[,..ıııu şö~le 
~ 'f!lıı"jşler: DÖ{,~n'ler bb:b:r
lıerinin camru afac.ak, rr.ıalıru ya-
kacak.. • 

Bu sa ele tarifi belki doı.oo ge.. 
n Ş!ıetettJt şöyle demek de- müını.. 
li:iiıııdür: Hurp iııısaının h~alJmiı! 
~<e eserioııi yıkıma k d'cduğıı eıöi o 
büıyiik sa)gt.roar d.._ i.ıısanın 'haıy.a.. 
'lılna wikıast ob:ntJ<le harbin İ'ii'lııl\!ı 
,.aram11 olıuy.oır deımelııtir'. 

En tefkilattı devletlerin bu ha. 
iline baktıkça, kend'i ha?iııntte !ıhı 

§Üknıdelim. Yemi~ do hm, meyva .... 
Soıır&, bu glb! 7erlerin 7'!lnız Tüıic 

'3ttnda§ları tararı1tdat.ı. ~!e\11mesinie 
b{ryuk Zarut'et vardl .. ·. VerLer~ ka.ran 
çok y~ı-:ııde ve lüpnnlu buluyoruz. 

İ:zmir 6 (teldcmla) - Şelııt.. 
m iııdeti et f.at lan .p&lı.alılışınıış.. 
·bır. Perakende kuzn eti 135.140, 
·JoQyun 120, dıa:ıa 100 k11111U1Şt.u.. 
Ce':€P!'Cr bu f:ıatlan bıle a.z ~ 
mıı.k.tadırlar. 

Alıkarada yeııi et narhı 
Aaııloom 6 (Telefonkı.)- Bel<e.. 
~ reisliği koyum. eti narhınıa 

10 Jow.us zam etmiştir. Dünden 
ftlıba:ren koyun e1ıi ı;dk:sen beş 
kuruşa saWınaktıadı.r. 

L f - Al beoclen de o ~r. Betı dl> t------------
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' Seni Unutmadım 
R ŞAT 

sü ... 1 ııöClls ıeo;lrtll. Leyid, eenç ... 
dJ.mı dıruerken., &D.nKi r.cfes ii!Je aJ.mı... 
y'>rdu. Parla.lt, ye.şıl &u?.lf'T:n.:n lçl, di
bi YoSuı1LU dcotzler ıri!Jf dtrrgımlaş. 

mJf\1. 
JUıı>;laı: lopoın;>-ıml.ı. AJ'.kta du

r acele BıL't:6e yer <.'1. .. ._ doğru gl-
0Jy:>rdu. T:ıırıhl Looder Koıu.eri başlı
) .ı~·ııktı. 

Koca saJonu, ıı;ç iır..se yo~ll!GJ ei
b der!tı bır •ilkıh !ı: rl::m;ştı. 

* t:onoerdcn beı":ıber çI:tmJ!iı<>rdı. Si>-
11\', Ley~.'r'a: 

- $2.i Taksin!e Y..OOa.r 
Qedi. 

- Zalımct oımıız:ıa • 
Gal( taıı, Sü&V>yt z~kl .,., kaı!ası 

111;,-u. kültürü ol.ın bil" lmaıı oı.a.. 
Aic, tı<kdlr ediyor;lu. Yııkat, bu lıleoi.. 

nl, lç!nde, en giZJJ ;verme b3ııaet~ı. 
cı 'üıı llC'llÇ adama kari" azami ~k 
'il'e o bldoııır da cldıll b:r arlı: daşlılı: 

FEYZi 
teh~ı•,. o\ın&ıruştı. Le7Uya bır e<ke. 
t:ıı ıı:"'!ct'tbll«eıtl en ıl<"rln s:ınıyı 
&O \<tnı!etl. 

Ley.:.:.ırı.. o~k. n •P'llt.maının 
ıı. .e.ııı., g~~ri ,·:ıJc:t. gonç kız 
dLmıLJ1;lu. Stı.<w!yc dl:nerek: 

- Nez:ıkcliıılze fP.7PkkL'r edcrım., 
ete~ dedl. Y<l!"'.ı.!!tıl)U%,. 

bu• >ı. Leyl.lınm elin! h.>raretlıc sık
t!. ı~y .. ı.:dılnır. 

Gece, Ley~. uya: •ıt Jçın. yıt..:ığı. 

ı;e L-'fdlt. za- ıöLierin:ıı önibden 
bin bıT had.ise ll<'lıY<i d•. Konoer. kala-

balıi<.. SU:wl~ tc:ı.ı.dfrl ec:ih Sil<avl. 
ııic •. uıdı. Tilrit ınual1<isi b.ılr~ 
s..ı:zleti VCS" .:.re.. Sa:ı.Uerce, bu hAdi1se. 
,erb. h:>lıralaırı ile !;aşb•,a lwldL 

'ı .!ızaoı<:daki intiba, Sll•vlnln -
k '"P. ctn"Wme:n bir i~an oll4U idi. 
H- as b.r ad&mdL ~an'at zevSdı ve 

ürü \-arılı. Bllh1>». gtıu! konu_ 
rııycrclu. F:>kaıt, ayn; umııııda ı.ııli
keli bir adamdı. Ded ~l Nevinle olan 

rlni lıatı:l ad.ı, SUllvl. bir-

d•n. gdzüodon dU;ımüş, a!çalrnlıtL 1 

Gu.ç aciJma k:ıqı ıçiııde ~n bu
t. ~ç dı."')"ııyordu. O zarnan güzlerınıil: 

öu!m<ien blr tlirlil ~n>ycn hayale, 
kmle bolkıycl'd.u. 

U. bir ....u.t mi !di ! . H.,.. rolde mu.. 
v.ıtf<::k. olan zeki b•r artl:>t.. Nevin. 
l..<'ylrutın SUiPV}yi gôrduğu cephesl 
S&rJrln'J iil!-, IE'DÇ adsnu tatmkı eic:ek
ten çok uzdtlı. N<'Vl nlh~t b:r İl>
=• d!>.ai lcil. AJ,:ın:, hl:.. B'r e=k•ği çıl
oı.rt.ablhrdı. Fakttt~ lıir eclccg<\ Sü:ıvi 

g;l:! bi-~ erkeğe aıfıe3..-laşl•k yap~bi'lir 

,,.,.,.el!. Ley~, bun Jtı d~uııw-l<en. 

S ... avını.n bu derece zevbb 01CliUlla. 
h&yret ecı.;yo.rou. Eğe:<'. t=y;ıb.lo.;n 

k:r-oarı do{lru ise, S'l.3.vinin., Ne,;!n
G.tr.ı ho~:n•, bUhasLL, onu sev. 
ıur..t:ne ~ ;>•oktu .. 

Nevın... Onuın !ı.:ıycı!l, Ley nın 

ı;&zlcrlne bir aıtrep ııbl gutlltO:Yoı..ıu. 
Ger~ kız. f'.ııxiıye lı:.ıdıır. inç kim6eye 
bu derece nefret etti.tin! h.rtırlam1-
yordtJ. .EJ..ioden ı~e, onu .. h.t bı."dac 
S•lJ'la bc:g:ıcııJttı. Bu. iJŞiite kc:ctınm her 
lıalfnden, artı:k ~ CI> b"ll! fd• ltl, 5ü., 
ııvlyi, ~Jj cl>f. o;ı.Izın ıfbt aevlyordu. 
?<.niıtlcı ~. •ek U'" eık•i!c bu 
kadar t.opmalı: dıJYu:~ $eY tle~ 

l.eyl!, Nevine. zavallı. diyordu. 
Zo\'ol1' ka<lın .. Fena halde tu!ulmııı .. • 
~. seavın lif•'< oı.aı ... 

bı!lr miydi?. Bu loadar h&vul, zckiisı-

D& DAPuı', 81.~en ~ olma
tma m;frur, hayata aıamJ müılame. 

ha ve lsUırıa ile ba~:m ba 111Pnç ada,. 
ma Aeılı: olooab!lbr mıyıii?. 

Ge;ıç ktt, deııJca-:ılıyı düşür.dil. U. 
ZU!l busu,. eu:ıı.er yüı..1 1 uzun k.irpi.kie
rl, s.y .. Jı. derin ba.kışlı g&;eri. dıngaı.ı 
ııya}-. S:..\·ları. sert ad.ılelei si\ ri çene. 
~~. çek!..-~ kc.ışı:.an., del.Jktı;.ri d.s:fır.a solu.
yan ""'e bcç!m!i bumu 

Göz!erlınJ ywı..du. Bu hayaJ, dııl<lk<ı~ 
Inıcı.. i:OZ.tır.;n.n uuU.:1.Cft:n g.ı.nıedt. Bir 
Al .• J.-cn-,d~n.e ge1dt Bu :haya11 kovmak,. 
arlık ~"" J::Cclı. Y"611Aıtı ü.s
tüuCe başını çevırdl GAZ!e..-'.Jif r..m&ı... 

kı y~mc!u.. Uy<.ımak, Iıe=se:ı '· düny Jyı. 
h .. y~tı, ha'tır .. :a:-ı unJta:.l.lıt iatedl. Kenı.. 
dı'ill'!! bt.M..."'u.n iÇ:U ZOl'leyont.!. 

Bu hatıra,ardazı .nefret ediywıdu. Bu 
bl'~ 3'..iam k.mdi' _ SHse."1:, djye, mı.. 
nxJır·d, cüş.!eriıli tıcırdö.ttı. şa~ak 

hmk'eriJıl oyn&.Jı:.ı.. Başın •. yorıarıı
n m ıç.ne s~lklamış, bu h~yallerden 

~ ister g b!. yll'.ai r.ıı> i'çinrle 
biizU l:.)·or. küçi.i:Hiyordu. 

Ahl..ıksız, •omeri .. J)iye, ilıJ.cdl. 
~ ai\n1ordu. Kafası, ycrıuı:ıiluk. 

1.ı.u zoolı:lı.Q'ordu. 

O kadar yorulmu1t.ı k~ ~ea 
ICllJta.., daWı. 

* l\c·\·Jıi.ı b...tal ıfıı. dol<'lo""1 t,esclliıd 
T"ıp.vamı Var) 

Tmıtınlar üçııı..ü dela bailadıl!ı zaı.. 
man Nıg:l.r biZim ta.ra1taltl leli de a. 
lıı,ı pe~ aııkasma !1""-tll. Aı1oad'1Ş 
\•krur ııcırdu: 

- Peki amma bu pemtt Nlcllır H&
llm1ılaı:: nh;l<l W-Jmnuyor. ona o19iD 
NI!llt~, ooa ıD.ıçın göıiİIDl...Ul'or. 
ı.ıt"l. 

B.ı Rf.er Niik ce7ap wmi: 
- Biwa ııılJşdotıı·Iar. F;o at y;,,,, ö.r

lc !kcn baın:ı da gOrü.nnıeL vl:? görUıaı. 

n~eden berJtn:e koı:ıuşurlaır. Demh 
" :ı<>a ırural2rı ı;e ~1<:ırtm2Jal"llll ı..
tmı.:ıa, vermift.ilnı .. Ji,mcU. de lte!i.e,. 
r .n: i,,tNUu-, verdim. 
~ıor. 

-· Deın<'k cümbüş ba~!ıyor:. 

- Öyle olacak. ~e curacı ta!ı;ısiW 
tırtfurc!u. 

Şc1ö1·: 

- Öyle lıM taıks'.mı!eıa ııon.ra: 

yaşıyoruuı, 

Ş;!rbs çal:;ıt.ıar!. 

&lirümnez 
b::~ ..ıııı.1eı~ 

/ışı4k DiyoJen surat asarak; 
- Bl.!ftSı Beyoi)un;m çı.Jıı:4 kal>

veıf rf detil evUı.t, bur." da mü.şteri çal._ 
p w•da.n Ş4rtu lst[ycmez, on:ar ııe 
ısterlerse ooo çalar. biz de barad6 
t!inlmzt 

Çw3'1 perdenin ıuicas.ndv. c.- ile 
,. pWcıı tak!lım rııstt..n. b"fl.&yıp -
hw., a;cernaışirasn, nihavend. sfı1lvaln 

mo.kömw.rını dolaııtılııt.an •oora g~ 

on:laıraı 1Rlğl3m bir ~""· oki'*>
larllll sıııııını;yormnl, 

- ~ ,. .. ,... .. ...: 
- G«yet. ı..w.ı. ~ı. 
AQult Di,yoJen bl:Dm ba 'ıınJıl • ı.. 

mı.ı çalkmcıı. yil'Lllne b.ır ~ 
bıc bl.4111< _.erek; 

- ll4ır d<!di.. delllı:a.nhlar. dilı1Qııı
~!at'ııi2 ~. beyhuoedir, .takat 
ıı1z bu dll>ünooleıriai tde bııklıs-.ıı.ıo. 

na!rlısınız amma bu düş'lıllcel«inJ.;11 

ı:rueL..,kPıiz .ki boıa çıka.<'aktzr. 
Mtqen;e ""'kada.şla biz böyle tı. .. ı .. 

caııl'l'ken opô!'tnı<m Eld3'1 ile ıotor d:t'
yı Kon::n da ıtyni cfilıtınceıer. birbi.. 
r.ı:~ h-:ı!dıyor ve or:ıbi,(' da. m çok biz.
ot:' l\llihclttııiı.yor. l;)lzim itin buoJ.ar 
a,l;lam ayaldc:ıbı de~ tetikle ~ 
l.ı.m a.iy• iı.s>id:lılJ'<><"lıımı:. • ilfJc 
Dtllo.leıı aö:oOOü biz<!°" kesince oıılan. 
d<ındiJ· 

- Slz!<1 diiiüıocale:-inlz de dip.si> ki. 
le. boc; aınlb"r ••. Slı< ~ b<-yhudJ! ku.rııııı.
tul~ı. aüşüıyorsmıuz. Vazge~In bu a.. 
sılsn, astarsız şeylertlen de Y.Cy1'lni.'7..e 
bt!km! Burası sandıjı!lu gibı bir ,.er 
değil, buraısı bir lct<ke. bir mutıabbet
b.ıne, b)r ka.lenderler yuva~ı. .• Ve ş~ 
di bu-1..W. hulun.anLH' da Mp bir.,. iyi 
jn!nn ... Boş yere he:n bO"".ıuaı:., hem 
bfrUJini-.clen ı;rıptıelenerek, şn ta11lt 4-
lcn-i krııdiniZC! zoıeh.tr etrr.ey!n! F,4er 
pf'rderaı aırlcannıdaki Çklgıt t'i .. zı rabail6rz 
1:::tü ~. on:aredin onu s:ust.ul'"ıyun. eler 

CD?vamı Vaz) 

ilim Piy-.oıuın 1 Mart 
rekilifi radyo üe nailedil~ 

miyecelı 
Mill!i PJ.yıaıngıooım 7 ıaıa:rt ~ 

Jı:1!;ı.ı cumaıı1lı!si gÜllÜ ııaat on beıttıe 
hıllıa:rıada Se:rıgi"ı.11 b.iı:ııasızııda ya.. 
pı.lıacakta. Telmilı: b~2ı sclı.eplıer .. 
le 'alr tOOdıdet içın Millli Pl(l'-ao 
çekl~erinin radyo :ile nalal'fdli]ı. 
memesi Jı.ıııraıtl~şımştı.r. Buı y•üz. 
den 7 maııt. ve mübea.kfıp oek.'l:tiı 
sa.Dha:lan uc}yıo ile r.ıakl~·
;'eCek, ilaraıı:niy~ kaza.nan numa. 
ra1a.r aıjar.s haberl€1I arESında 
ncşt'ed:j)eoekt:U:. 

10 kuruşa pirinç satan bir 
bahkal tevkil olundu 

İ=ır 6 (TeI:efunla)- Kestt'll1 
ea<lld:s ıned bakkal Hamid oifJ\ll 
Şerlbe'tçi oğh.ı bir l<''o plrilnci 
yetmiş ll<uıııuışa 53,~ı,ğnıdarı leVlo 
lııif ol'llltllmuştuır. 

HUBUBAT SAKLAl'vfiŞLAR 
Beogamada Meiımed Dağdevıı. 

rcın, Hul(lı;ı Karnkıryıa, l\fustaıfa 
TütıeT, Hıa~[ Drnıfrlrolıen w Frel il 
Palahıyı.k .is3mlerinde 5 .k'iefırııı 
de -evı a.ııaamıı<>, bcyanmme Jı2ıri.. 
ci l'>obtıbat bulunara ruçlu!at 
ad!fyey-e teehın olo:rıınu.şlal'Ciır. 



ı 

(tsu yazınuı metinleri &aao1u 
Ajansı bült"1l erJ>deıı alınrru;tır) 

Telhu eden: A. SEKİB 
Berlindıen gelen bir habore gö. 

re, hır İsveç g:ı.zetcsı F'rı nıdt. 
yay• mfuıfc-rit sufu ) apma,ğa •"§
viık ve AıAnıanyayı Noıvcç·n ta.h .. 
i.Jy.es.cııe rn"'cl:luT c"mc:!k ı=re l&. 
"V"€.ç tıa;ratııJdan b.r ~bbtib JO.. 
pP~l 1.a.Vll'J'esı.nde ~ 
ı..ctıır. Ayrıca İs' cç, Norveç ve 
F iınlr.ıoo'ıya ar=ncila tn.arnıızi ve 
t:edıaıfüi bir itlı.fak yapı<tD:ısı. tek.. 
W ed'lı:;ıur • .Ahnamaıt'a ,göıre, bıu. 
makaleıclıok. ıı vasi ve askeri ma.. 
trly•e:r.<c tclL er İngi.1'z isıtihba.. 
ra t :un'l.ı;g mn Nr tecrube ba.. 
lonıudıuır. 

VİŞİ l.NGILTEREYE 
ATEŞ PÜS~'iJRtı'YOR 

Bır V J.,"1 h be?:r.e gcire, inr.ıiz 
OOmhard ..ı gazotcle ing'.. 
~tl:cr<b yıcaıJ b'r h~\sİzliği d'
ye v astfl.:ın:!ı.r rr.~k! a ve bu ta. 

:eden d :ıü erek 
) ap 'm.ış -: 1.'\yf ci • 
kıat ~ıck''l" , er. D' r taıraf. 
ta.n Aımc r :! 'ıctye 'Na m-ı.. 
Alman hanı a ., h saııuıa AL 
ma.n mntr u ... ~iı<;3ll 
Fransız fab1''lra :ı.r ~ ~r .. 
dımım. etfünııcs:cnm t.amami ~ m'l?Ş 
n.ı bir har,p tro olduğwı.u 
~öyloemi~ir. 

vtşl İLE AL! rANY A 
ARASINDA A:."l~A.ŞMA 

Paıl ~ .tıı ~ l'd:ığ:'lne gö;e; 
· .MıınaaıyaOO. r'ransıız mü.messnlık>. 
. ren kuru mı.t.::ma kııırar veri ım;ş... 
tir. Bu anüur .!'.s.l fkw Almanya. 
doa çabı;::ın F.ransız ışr,1 ~erile b:lr 
t.arafkıın Fransız ~ti ve 
dij,<er ·ta.rcli:ruı bu i::ıçı aılôElloed ~ 
t"Gsıınıda d vamh fuT'1!3S i<ıtm-uf :ı.. 
cak Tr. Bu mı;.n:ı l:tt eri d\3.ha 
ziyıade sılcl:ır.ıtıııms.k çin F.ran5!ıız 
1:-iJ'rumetı Frcın: • daki A hn<ın ş.. 
çı ofi>i nez&ııırle de mıimessı!:>eır 
ta}1..n ede~ ıkt~r. Bu mü ~~!ler 
br Fram12 ı..wsı ~yd.edllm1'<lıi 
mi, ()illa f.aydaı..ı 1'aVS:.J'Lknbe bu.-

ı:rıac-a 1cla.rdır. 

A VU'STRAL YA IIARBİYE 
NAZIRI NE DİYOR? 

Avuıi':lralya Ha~biye Nazll'L 
4ıc<ıı okWu talebes öniiııd söy. 
ledıği bir nutukta <ie~.,. ~: 
•GeQır.ıtf.eOOe Japoını=.a ka:n;ıı. 
.ınÜdaJaa üııer!ned çok dur.Ul.nın.ış. 
tur. Bu U9l>lü deil şt.ınn-.k ve ta.. 
;;;?"!'UZ zl!ıniyel.t :izerinrle daha 
fatla iş0emek gcre\ct.!ır Haırp1ıeın 
ç (<arılacak • nıcticr. :_"\e IJ'~>dı:ır .• 

DOCU CEPHESİNDE YE .. ~1 
iMUHAHEBELER 

~anlara gore, Doneç cephıe-

Yükçüler Cemiye· 
tinin kongresi 

(1 lncl Sah fedtn Devam) 

mııı;ı!ıtlr. Ok.tınan hc5a4> ırap~ 
ıooa:n anı ına .göre eoamı. 
•ye tin bütç t yc::it bm li'ra 
olaırak Joa.1:1 cı.. ,.., " 'r. Geçen 
bıır yıl içıDCiC cemıyet llJ.OO mı.k.. 
!(ır bü~ üe esnaf h !311l'CS."I1e 
1200 .Jtra, yard~ı ıa • h ;aıç üye. 
u,ırle askıc're gJClen u a.Je.. 
lerlnoe 990 lira para y;ırdırnıına 
bulıuımıuştın. 

Ra.porlann dkunmasmd.a.n SCGl.. 

ıra <i!i.ek!Rre ge-,Jmişür. Kor. 
salornınu .rol.duran a,z.alar t>ophı.. 
Quğu; güm:lon gune pahalılaşıaaı 
ll:ıay at şa.ı' .ıın !çin;l(l geç'miin roır. 
la.şmaısı scbebile nal(li~'E ücret 
t<a·ılifelerinrn ar.tırılmas~ için be
lediye.ye müııacaat ediLmes'ıni is. 
tenış:oemk. Bu h•ısıA.'l!a yr'!.i id<a.. 
<re heyetine saliılıJyet verilınıesi 
'kıararlaş'.rııı 1~ır. 

Blhllhare yeni .d:;ıre J-ıey\"~İ inı. 
tjhaıbına geçrlanıştlr. Bu :U:t.i1rniba 
şimdiye kıadar yapr n <i'ğer e;.. 

naf can~peO..ırl lro aı-c m.ııde 
gö~it.ımı;·en b.r ~za kalabıılığı ·,;.. 
tırak e:ınrlş ve tam 1016 rey alı!. 
mıştır. 

YENİ İDARE HEYETİ 
Rey'ler;n fasn f.i uet.~'Udıe 

>'eni ida.re ~ye·~ Mus~ Oe.. 
bııci, Necip Deri:>, S ~ . Say. 
gı 1."l.11 ve 11 üscyt:ı Kök'.fukün in:. 
t;h'-P o1und ' = a tır. 
Yocm ll:iare he ü; nakliye uc:r t. 
l.:n-Jnm a; ır;tlm ~ Jı; sa hah 
Be'Jıı:dlye Reisl ği ne ımiu'acııa.t et. 
n-J• ir. Keyfıyt>t 1 ktı.so.t Mful.iiır. 
lüğ.üıJce ~-~kJt olıuuc~r. 

------
Lİ YA'DA 

Londra, 6 (A.A.) - Lılıyada 
?tfokli doğ unda ke~if kollan ha.. 
•<ıketler )·aı;ılnu~tır. Hava kuv· ı 
\'etleri büyük bir faali) ette bulıuı. 

Finliudiyaya münferit 
aulh tavaiyeai - Viti 

, İngiltereye atC§ püskü
rüyor - Viti ile Alman
ya arasında anlatma -
Avustralya Harbiye Na· 
zın ne diyor? - Doğu 
cephesinde yeni muha· 
rebeler - Libyada as
keri durum - Uzak Do
ğuda hareketler. 

ilinde diŞnaıııın taallt~Tıa yaı:ıtı
ğı ~ni ta.aıııııurz!ı;.r geri. pü.skü'l'
ıülmüş'.;;:r. Diğer kes'm'.i~.rde dıe 
diişrnıarun yaptJlı bir çcık neti. 
ceslz '!ıa:uttıı:ı.lar e'111'8.S:mda agı:r 
k:ayı:ıpl>ar vermiş:l.r. 

S<wyct1ere göre, Sovy>::t kt.'a. 
'lıa.rı amııd:ıne çaı;ıışmalare dıevrur. 
edE.'rek \Jıe~lcr '.e bazı mes.. 
lkUrı yer1eri iı;gal et.nı:Ş~rdir. 

LİBYADA ASKERİ DURUM 

Kayda değe.r h •Ç 'li.r değişıl&lk 
y>olı:lu.r. İki taraf ara;;ıı;ıda yam"" 
kcşiıf k<>l'lan fa&Ji)'e't., olırnışt,uır. 

UZAK D0Ci,,"DA YENİ 
HAREKETLER 

Japanl>:ıra göre, Miodanoo ada. 
sımb Zambua.nga lı;ı l ro:lm:ş.. 
'tıir. Bu ı:ıda madem bokımmdarı 
tıü.k.emn€"Z k.aynak~ar.a sahipt:X. 
Nüf= btr mıiyım:lan .!'-'ettr. 
Cava r.ubımda H<'n.t O'.,vamı.. 
suında hart.kel yapan Jıı,pon kuv. 
~ J'e.ri 2 mı.rtıta 905 toıı.J.ato1'ıılk 
lir +ngıliz tıarp:ın mutırıainı ve 
3 ımar'Ul.:ı. 1270 \e>i!!ltıtohJ< bir 
Amerik6tı ropçehı'lm batm~ış.. 

l.ar.dır. Dün sabırlı gün doğark.EE 
30 kadar diişman tayyaı'OOİ Mar. 
küs ada.sı oonul:ıuma görWnrüş. 

1erdi:r. Yçı1an ha'Vla savaşında 
dü._<manın 7 tayyansi dii~ü.rül.. 
m-ü_<ılıii.r. Bir b'na yanmış ve se.. 
1m ki'Şi öjmüştür. (Bu müıttcl'lk 
h&vıa l)ruıvve~lerinJn Jıı.po.n ada.. 
'Larıınıa lro:rşı '.hav.a t.ııarru2llarına 
başladığını göstermekbecl'r .) 
Bimıa~adıa Japon lot'aları 

Ş·ıııgmay şimaJ.nde dıüşman kuv. 
vet1~;rini ci:im suret~ yoenmi.şk'I"
dir. İngiliz kuvvet''Crl. geri çekıi'l.. 
mitşl'erdir. 

Mü~tefil<lere gare, Cavada Ho-
1.aındalılar mukabil ta"'1't'U?Ja geç.. 
mi"'l<\e l:9eleT de .T:iponılar sayı ba.. 

kımmdoıı.n J«ııt kat üs:iindüır. Ja.. 
pdliıar BoodaQga karşı bir kıs. 
kaç hat'elketi bazırlamaklatl•rlar. 
Scllo :ile şaı'ki Cavaımn di.ğcr baı:ı 
~ı'lerL d~an eiine dü.<mü-rtür. 
Mütiıell.lk kıt'ııl.ar !ıat'a!ınrlan ta~ 

tiye~ Kra'liııng, Poorv...karta 
ve Tungerarıg Japonlar tarafaıı.. 

da<n işgal edihnl~ir. 
Biııına.ıl)"'11da, dü.,<ıman1a yapılan 

1ıeıııas ha.ı.ık.ında h'ç bir halıer 
aı.mamaıın:ıŞtı r. 

11 lupınar va 11r11 
Pireden hareket etU 

YQl!OOJIÖ91.ana yiyecek gfrlüren 
Dum'u4:>ınar \apurımım dün ak.. 
ş:ım ~a.mml·a <lömnek üzere P~ 
reden hareket ett:ğ!tne dair ş<ıh. 

r.iıml'xe ımafümat geEııiştir. Vaıpıı.. 
l'lJn paz:ır günü lstanbula OOn• 
miış o!ması tıazmı gclıınokı.Wl/•. 
Memlı:kı tiıni:ı:cle himaye allına 
'lllınoacak o1an hın kadar Yunan 
çoouğımu, vapı:ı ..aıı bu de.fa.iti se. 
fıer d:e a.lını,ıı alınmadığı .belli 
Wğ clir. --------

C ava harbi 
(1 lııd Sahıfoden Devam) 

yeroe sayıca bizyıüık üsi<J:ıl ü,ğe 

sahiptiıı'leır. Dün adanın :merke. 
tlıak. ..,tmelı!tedtr. Şimdi m\l'lıa. 

rebe yen'l;lıen başlamış' ır. 
?.ine doğru 160 kl1otm't'1:rıe i.lcrle. 
nişler, iııQiliz, Aoneri!<an ve Ho
.laııdalı k!ııt'.alar genı.e.ıı: kooilıme. 
mek ı(n ıaı;:a.ğı Cı.vaaıa doğru çe .. 
'k:·lmiışierd1r. Ha.Th: dıa btınl:ıra ;n.. 

Sovyet tebli "i 
(1 lncl Sat.ıteder nevam) 

sunıa meoou.p sıkt çemıhcr .iç:nrle 
buılunac birli.kleriın dra.dım tnş;. 

ıruığa rneınu.r A:man na.kLıye t::.y. 
yoııreb!'be ha,·a. ıl'?t'ydanıııcia 

baskın y mışıardrr. Bu b r. 3lc.. 
!erin cfra.dı pe~ cl>E.rpey iıWı<> o.. 

ı.u r>ma.ld adtr. 
Mos.1<.wa 6 (AA.)- Sovyet 

11eb1.ğ1: 5 ıınart ııü ~ü Sovyet kr"-. 
a.i\ı-rı ileri ha:mkete doevam el;mll;
er, bazı meskün yederi geri a.ı. 
mışlıard.ır. Bunlar 'n arôGıntla 

&rıolensk bölgo-~1addti Yııılocı<f 
~h"rı de va"'1;r Bu şdıir K&b
gan!ll g.anbındadır. 

4 maıı't'.ıa 43 AJ.m<IO t.aY!)'aiesi 
diişür-ü\ımiş ft ta.hııi ıp ediimiştir. 
B\ız2n kaıyiliımız 13 tayyıat"edlr. 

5 mart günü M<>:ikıolra cıvacuııda 
4 .Mma.n tayyaresi ~ 
tm 

Vavel-Çan Kay 
Şek mülakatı 

[ki kumand&n acele 
bir görü'l'me yaptı 

Larnd•ra 6 (AA.)- Çirı Baı.ku.. 
ma.rudıoın1 Çııır.ıkayşek Jk İmp:ırm. 
t:ur.l•U'k Hlııdt.s:13.n ve Birm.aruyıa 
louvvetl'eni B"';•lı:runutam Genrral 
Vavel a.ccle bı.r ;:ôriışne ) pmış

lardır. 

llNYADA 
Harekat bir t ev ak
kuf devresi geçiriyor 

Lonıdııa 6 (A.A.)- Bhıınan•yıa. 
da, Jıı,poıt.:ıırın S!l;aıı,g ınnağı.n\ 
g"1:!ll<loer;nıdenbcri 'büyak li!r 
değ ı l.bk wrn&"!'oı.Ş!.ır. Ş5ph'e>iız 
th.ıı~rımfış bu lıtındukl:ann:loan, k.ul. 
lıım&i<ları a;ı1'e bağ'h kıaluak 
fJil'rlc bir te,·akkuf dtvri gcıf:ır. 
~krtedir1ep. Böy!ellk.le lctF.fie ha.. 
IJ:ıde y.eıı:>ıtcn il rlcmdk içJn 1ıa.k.. 
viye kıuvvet1eri h•klem<'ktctl rrlrn:. 

Hindfstan Hava 
kuvvetreri 

Başkumandanı ğı 
Londza, 6 (A.A.) - İngiltere 

Hava Neza.retı bildirıyor: 
Hava Mare~ali Pierse Hindistan 

hava kuvvetleri Baµurnandıwlı· 
ğwa tayin cdilıniştit. 

M.ÇÖRÇİL 
Çeki iyor ll'.u? 
Bir muhabire göre 
yerine Sir Krips 

geçecekmiş 1 
Loruira 6 (A.A.)- Lcınıd--ada 

bulıı:ıııan b l· Aıneıikaılı mı.ıılıabir, 
Sir Cıi.>pJlS'in başnazır ol rıak Çör. 
çi.i.n yerJııe goçeceğloli bC:ıd rmiŞ.. 
tiı'. 

Ruvzeltin 
istişareleri 

Vıa.ş ın:,,<rtxın 6 (AA.)- Reis Rı.ıız. 
veJt, bualin b"1: saa.t b'r çeyr (< 

Haı1bıye Nazın s..:.ms:ırı ve .Aııne
ırJ~ mÜŞ".('rek genelk:ur:may şef. 
lum1e ga..üşmi;:; tl.-r. Mu~ 
trgil'z şr!lcr .. d< Reis RUIZ'\"Cltlh 
d · .:sfuı.de 11.rr r' '<ah =1 
J.:ıri'le bu'• şrmzş.!.;:x \"!.' 11" • ere 
bır sa. '!.en fazla JCl\·a.ın el'ın re. 
Tup'3nı' ıda bu'uır. !ar m-0'231=-e 
ho1ck.ınıda müta;ea yürlitmeken 
'lıt'nkM et.m rd ır ---iJ>--
Yazı makinesi fab-

ri aları 

tayyare yapıyorlar 
v a.şingtı>n 6 (A.A.)- y U1 ma.. 

J;iın('Si }""J)an fabnlka l!aınn .lrepı;i 
dıcğişl'iri'lmi'ş'.llr. Bunlar şirm'. kü.. 
çülk 1tayo;·a.r<ıJ..eı11ç ikiiQüık çaır.ı.ıa 
top' ar yapmıı.ktadıı'lar, Şimali bulga

ristanı sel bastı Harp yÜzünden 
Vidinde 10 bin kişi su
lar arasında mahsur 1 

Loııd'ra 6 (A.A.J- B.B.C. Sof.
yadan gek'ıı hauerlu·e gi>re şi.. 
ımali i8tıl'gıı;ıtt'<ın misJi gcırU.lme. 
nii:ş biır se'l bo.ııkımJloll .uğramıı;'.ır. 
Tuna nehırWn s"ıan :kabaraııı.k 

V.:.d.'n ~hrin! b2s:nış.:ıır. Vıd ınıde 
10.00V ~ ıev:ler:nde nııalısuır bu.. 
\ı.mıeyor. Z.)~Jat müılı.mdtr. 

bı:Ulımm clra.Gı., muvö&layı 
teıni.ı> iQ)n duba!Lr ü~e:.r;ı:De köp 
ı-üier lk.uımak · ç.n emir alnn,,ar 
dır. 1 

vııırın iizetı'rı:fo uçan tayyare 
ıc.r :;ehlr lha'!kı.nı edıl'r'n Clıııınları 
ü~:hde ı:' rul'•}•lendrr. Tu~« ii.. 
zeriııdelci bu.z ld!~llerorn kıırnıak 
:.,,·:n ta.yyareter tar<afmdan atılan 
l:>corr-balar tesirsiz kalmıstıır. 

Vll(li 6 (A.A.)- O. F. İ.: ~na.. 
li Bulgıa.t ~a V: n şch · se. 
nı · r.dcrıbeııi misl'i görü'lmem;, 
b'ır sıel hücumuna uğ'ramış'.4r. Oe. 
ımbi :Maoaı'21.an da Tuıııa t;ı~ 
sından ~ olanuş, su bas. 
bn:ma u .:n,yan ba.zt yPricraen 
bı.lltm n:ıılcline mcıcbı.ıırt)Rt hasııl 

dm U!$1' ın. 

2 lngirz gemisi 
ç rpıştı 1 

Nevyork, 6 (A.A.) - 4 hin toni.. 
latoluk •Gyp•)' Prlnce• İngiliz ge. 
misti 5 bin tou!lrtoluk • V ""O• pet
rol gemisi ile Delaware'ııı ki mil 
a~ığı.ada çarpqnuş 'e ba.tmıştır. 
~ kişi ölmüştür. 

Par~s bombardıma
nında ölenlar 

Paris, 6 (A.A.) - O. F. l: Ha
va b6nıbanlnnanmdan eıu çok mü.. 
teeHir olan BoıılDl'lgne' tla eııka.. 
z.ın kaldmlıruısma de\am edilmek· 
t.ı<lir. Şiım.ıiye kadar 187 ölü, 1500 
yaralı kıtldırılıruştır. Bin klişi açık.. 
ta kalmış, :W ev tamaman yıkıl. 
:ıaış, 109 ev de hasara uğramıştır, 

--~--

eliye Ve 
SE.bl! g 

'ti bu 
di 

Maliye Vec\; f'ı.tt.d Agralt oo 
sab~ı.'1\.i c,1'J9'ı•resıe Aın.karadan 

şchrt.m;ze ge~mlı J.r. 

BG KEŞ EL<,'İMÇZ DE BU 
S BAH GELDİ 

BiA<re' clc nı>z B. Hllm'Jıul ~h 
Suphi Tar.ınöve,. bcı soı... h •at 
dört\.: Ed · rne yo •yle şdrrı::no l2e 
g.-,}ırüşfir. Buradar, Arb,...:ı;a g;_ 
dıeeek:' . 

Maarif M-c:liırü Bozhane 
köyüne gitti 

Maa1'if Müdürü B. Muh.,"n ~ 
'Cll:l Brnaıı cıV'\'e!l.. :ı;;.n y:ı.ııırJ:ia. 

mari mi.rr.arı ŞemsedJd•' n olduijıu 
ll:ıaı!de Kağı'tllıam«ie Borzhruı.e kö .. 
:yıülne gllicrek köy ya1ı o.kıuhın'1.11 
ve civardaki tamire mu!lı!aç köy 
aloui.1ıarııu t.etk:ık ve teftiıtı ~ 
1'ir. 

Amerikada 
işsiz kalaıılar ! 
Bunlara 100 milyon 

do:arlık 
yardım yapılacak 

Va'jington, 6 ( A.A. )- Beis Ruz. 
ftlt, harp iınalat.ı programı ~ ü. 
züı>ıien d ğişen iki..s..dl dunnn 
nettcsi.nde qlcrinden nuıhnını e
<lilıııiş olanlara İ! bulnıns1111 te. 
min nıa.ksaılile 100 milyoıı dolar .. 
!ık tahsisat \Crihnesini dün lı.on· 
ı:reden istemıştlr, 

----..---

Moskovaga 
haı,ıa akını 

Mook<J1oıa 6 (AA.)- A.:mıı ııJar, 
Moekıova muha.sa.rasıııd:ı.n va:r
g~k:leı:-'llkien ri ilik de:fia f/.a. 
cr:ı.k dün - '1Cl'Wl.)'a ha.va t· 
ıuzu yııpno..şlarclı. Faka.t Alman 
tayyare• rin•n pek am kaz.şı koy. 
ma barajını geçeııek lıı.&.ılınet 
m:~eız.; ü:zct<i:>de uc-abl:tnüŞ:br. 

Buıri!a.r da SovY'et a \'Cı \ac'Yare. 
1eri tr:ır:ı.f.ınWı.n tardeıi:l'Tl. •er 

Rusyaya varan 
harp malzemesi 
M~ 6 (A.A.)- 24 aaat:tEn 

be<ıi nıal<IT!}-e geır...lem şhırırllde ~lr 
Rus llinaruına sTı.ih, cepha:ııc ve 
bi1!ha:ssa t.ayyare, taırıık v-e- tıl))l gi. 
b harp mo.lzemesi çtlımr.makı!ıa.. 
dıırlar. Sm'Yet kır.'alaırı ş\nDi Le. 
!!itngmdın en modem falıUka.Jıa.. 
rınrlıa y'A<prlma.kta olan si~aı!ı ve 
cq:banedeın de f:ıt~cle e!a:nelır.ıe. 
dir'le.r. 

tr .11 ımaa m11kr'bll 
htcumu ptıktlrttlidl 

M<ı&kova 6 (A.A.)-- Alaıııaıı.Jaır 
16 ı ııcı ordıu) u k.urtaıınıak içıııı 
F<H.tl' b.tr m•La.b:ı taa.rn.ıca 
gcçm.ş:.r, W<.at S<>\")et ktl'a!e:rı· 
bıu muk:ıbil hucuıu.ı pits.'rnr<'.c 
m" 'o"fa·. 

--~---

" m .. 
b ı ..... 1~" .. ı ı: 

l.?ııdra, 6 (A.A.) - Öğr.ı i!..:l.i.. 
ğ'in<> göre !llacari taıı<!a 'e atta 
Ilu'llburgda ~nrk ce11lıcsinden is. 
tirahat için a~nlan PS erlerin \'Ü• 

rudu üzerine tifiis sa gını ıbatla.. 
mıştır. 

m err ızve 
u~ıulzl r çarpışıyo 

Vışi, 6 (A.A.) - Somali.niıı 
Fransn sahili üzerinde Fra.n.sız.. 
larla İngilizler arasında temada:r 
ve ıııüGıııdeıneler devam e1ımekte
w 

Gerçekten bu 
tasfiyeye ih· 

tiyaç vardır.: 
(Başmak'"1eden De-vom) 

yük birliği olmak vasfını t.w;ıya. 

nıazlar. Bir askeri cevher rede 
ve hnngi 'ı"rl al tında olun·a ol
sun dcrhaıl kendisini gösterebilir. 
l\lcsclll, Filiı•inlcrdek:i General 
l\lae Arihırr hcmeııcecik kendisi. 
nin JÜksclt liyakalte bir komutan 
olduğunu gösterİ\"t'Tıniştir. Henüz, 
en büyük imtihan meydanı olan 
harp salıalannda hıgiJızlcrin böy. 
le bir lomutanın:ı ra;llannıaınış
tır. Filhakika, İngilız.ler henüJ 
hcrhM'!g'İ bir sahada deldi bir har. 
be tutuşınu• değillerdir. B~Mdi de 
külli kuvvetleri ile harbe tutuş.. 
t~ları ·ıkit üstWı Jiyakatlere 
•·e beynclmilul askeri şöhretlC!l'e 

m11hakkak ıo~tlıya-cağız. Fak.at~ 
hc>rhalrle yeni İnı;'iliz Harbiye Na· 
zır1n1n ~t,b'lv ordu9unu bir k<-re 
gözden ge inııeyi ve btr ekme 
yapman karnrla<tırmı~ olm:ısı İn. 
giliz knn ortltı"11ı'lln tekemmülü 
ve nıodcrn ı~rorbin ican1nTtna uyul.. 
mo ı ba.!umındnn zanrh de;;ıjl, 
bii~ iik ve CJM' ·re bıi)ü.k ölçüile 
faydnlı olacakhr, 

'-f IZZC.:T DEN "'f 

Evkaf ve Bele· 
diye tekaüt/eri 
3 a h 1 n tevzii 
bu sabah b şladı 

Şe11~ \cnirııdeki .evkaf mü.te kad 
ve 'Y"''.llinloerine uç aylık maaş 
twziaı 1 baı,ı;oııını.ştır. Tuvzia.t 9 
ma1't paz:an~csi günü akşamı bl'te. 
cıc.d li D' '.ı;e r t;; r a.fi .an bel! rd:ıyc 
m.. !rn:t ve y>ctım.: r. de lr~ s:ı. 

J;::iht n i" .ı' ırcn 3 a:ytlıık'zr 'lı al. 
=.ı;a h • .,ıaıı:.ışlardır. Bug!m 20 
J;::'ş fouiıa ~ "pılac~k ve dla 
ğ + • J. ..,. 9 mart paır.arıesı gG.nü 
aı;:,.atr · bı ıccc;kt'r. 

Y i Dem'"ryolu 
istikrazı tahvilleri 

2/6/19H tarih v·c 4057 mıımara.. 
1ı kı:ınııın mucfu:..,cc :hr<acın.a sa. 
li;hlJyet vffil-en w hasılatı .oama. 
mrn D:ıyaul.ıa.!<.ır ve Elazığ .E'.as.. 
yomannd n l.rak v<> !ıran u.duo\.. 
larona kadior yapılacak dem'.ry-0o. 
1u •Un lırı '<'ı<ına ta,lısls edilecek <>. 
kın . üııck 7 gelir;i 1941 donlryu.. 
lu 'lm.a.zı:.'l>n 20 senede Lfa~ 
ırıı.qruıt 10 ni!lyun lira1ık 'lkinc 
t>eır' r.,lı,e aıt tahv l.Ceıfln ısa J 1 

7 /:l/! 942 sıab<!hımtr.n 15/3/1942 
tk=ınıa kıadar ya,pılacsık:tır 

T;;Jıv~~er harpil·ne muıh:ırrer 0>. 

iuıp behari 20, 500 ve 1000 liıra .• 
bari k.ıyme''te b ırlik, yirmt be:.-
1 i'k ve E'rliJ!lkti r. 

Tahvi'!lerm 'llrnaç f'ıatı yü:ııde ~ 
alarak besp;: edillmiJ!IWr. Yan.i 20 
·"le '· bir'·ı~ tahvil bedeli 19, 500 
1 a.;ık lı;.hvll heder; 475 voe 1000 
nırn'ık tahvU bed !ide 950 1irod .r. 

Son C mre bu ün 
düşüyor 

Ea"ar müjdeeisı okm c=rtlc
rin üçüncüsü ·bugün toprağa d.U§
mdı:tetlir. 

RESMi TEBLIG 
(1 !ncr Sah..feden D vamJ 

maktaydı. Üskiiptc komimi.t ol. 
duktaıı sonra 5/10/\910 ta.rfüinde 
yurdumuza gelmiş, ecnebi olarak 
İst<ınbııl Hakuk Fakültesine kay· 
dolunınuş ve 9/5/1911 tarihinde 
ıııulıacrHer hakkındaki umumi 
hükümlerden istifade ederek va. 
tandaşlığmuza sirmiştir. Adı ö. 
mer Tokat'tır, tl'sküpte nıual· 
mm Halit lsiç'İlt oğluılur. tem. 
leketi.nıleki adı Önırr Balidoviç 
İ'iç'lir. 1917 doğwınlırdur. 

2 - İnfilak neticesinde par~a.. 
lanan bu adaının ve yakın arka· 
da)annm hüvi~·etlcrı iki gün 
zarfında te.<bit edilııı.i< ve arka. 
da~hn ~akalıınmışiardır. Bunlar 
dn Yugosla\· ·:--da dor;1 u-,, büyü. 
ıuü o:r:rlarda komüıl-et olm s \'e 
son • .,der<lr mı haur sıfatile 
ynrdumt"'a golip vat.:ın:laşlı;jı
ın.7.a ~irınic: k')ııu clerdir. 

~ - Y kal:m:ın ""~ ortal<lırnnın 
i[ıı<lckırinc gi>re Ankara ve İstan. 
bulda lıliviyet'crl tr'"1.it ed'len ha. 
:zı ecnebilerin hımlan yabancı lıir 
devlete m<"nsup İl<l zata kaTş1 ..,.;. 
kn te h.ıızırlnılıkları ö!l'ren.ilmlştir. 
Bıı ecncb'ler h ·1..'lnda da tahki. 
kat yapılmnkta,Jır, 

4 - Ankaradakl •uikastıiıı, AL 
manya Büyük Elçisı Von Papeın.e 
mütevttc:ih okluğu anlaşılmakta· 
dır. 

5 - Tahkikata üvam ohm. 1 
-•ktadır. 

:i - SON ı ELGRA F - o • A~ 'l 1M2 

MAHKEMELERDE Yazan: 
HÜSEYDl BEHÇET 

Hırsızın, dolandırıcının da adi .. 
si, alisi, asilı, rezili oluı muş! 
G.yün; i.Yİ, JcWk Uy.u ti duzıııın. 

mmesı ve ııaıı en:ın.ylı!t ver!.c! idi .. Az
ko.;J!:da bir ja.nd.,.·m'1. dvrd:>g\ala gil .. 
re, m<:\kuftu. )'anı..'"l.da tt.ıCft.., daıvacı 

o.a, orta h.:ı ll gö:lltlıP.n, orta yaşlı, orta 
hoy.u, esnaftan b.i.I' aCamlı. 

Okı.ır-'tı. ıilara.rd. .. ı.ıı anlnş.1iığI.na gö
re, ıuü.1.ecı1d.dJ.t SJIJık;ı an o:.&n Sai.t.. 
®'ocosı lbrahhu, kcnd:cs!nc aıt olıı<ı. 
y;;uı b.ı.r e ... '1 kc:oıc.; lJJlı1!UŞ gob1 &öt.ü-
1 U~ gc:ztlae:rek b.ı.n. lıTet)ı e! p kdC~ 
t •. u.ı~O y-..kaJ.Jlmu1h. lbr .. hımı kan... 
C • ~r~k bin ı .. rasınt a:d:J:~. kendisuıllı 
.:.ıık .. iıntı rağıuen., 1.ı::ız_ dt.LLic~. kendi. 
el ya~nı ve mzasmı tı..şı) ... ı btt se
nıı:ıt ve §a.h.t..er.ı.ıı Şt\'>ödıf't.en.rden m.. 
I n Ü.ia idl. ZJbıt latıb~ k.:.rm-ı Ok.u
ov. llu c • etler hula sa e&u.kten son_ 

'.. eti ıiun U.but ınBr.obe;.iıuı vôsıl ol
c ,ı~ 'I'urk ~ Kauun1.;o.1.1o 503 
iıı;ı(.:U n ~sı h- ·mı !'le ~C.ı ~ b~ serıe 
mu.cıcc t (,; h~pslr.'C ve rtiz hre p • Ot!... 
z .. tiJCıa ım: .:;ki.l.lllı,ye ~e. sBL .. ka;; ~ört 

on.ı.ıtı.to a:..ınarak bu Uddet 'e roıkt.a-

1·u1 ılçte bl!.I i.lUn Jr,~lrılarok bır seoıe 
dol ay tıaps • Yl.JıZi ız uç .uca para 
et. Y c ceza nd m masın&., ibra. 

h """ r a>klığl bm ilıan111 d. kendi. 
t:ı...!...C ıı :ı:a. I Ume i ... t•ioe 
rı:ır ve:r I yordu 

Kaı r bL şekilde okıın<!ul-'1 n 101>T3, 

. ıiıdt. D;,ğe-:- b r m~v-
., r ıı ın iı. n..ı. Sa.-

ıc.ı!, <ı ı:tCr me'\."it.ıtl:ı- :ı bel"' ... ber götÜl'-
11· ek Oıerc, koıido.Yl;"t b.r k~n ~e o. 
u:tttnk bek.:et!!)"o:"d.u. B'' s rada, ya

n.ona h-'."isl yaıklaştı. 

- 1'ası ın. Sa.t Aı;ab,.;? Dedi!. Ne 
cktJ?, 

Berıkı pe<k t>lıkindi. Hi; nru~:ıs;r 
göıia.meyordu. Gayet fl'U. 

-llıte olacak?. Dı."d.i. a." ~ene d·:ırt ay 
'erdiler. 

- V •YI Eywlı! Fena b~ ... 

Yugoslavya ve 
Yunan is tanda 

C ı ıncl Sahifeden Devam) 

150 bn Yugoslavyalı Yeıııı Hu-. 
m':ıstan topraklarından ve 40 bın 
Yogoola vyalı da Maoarllıanıın iiJı. 
.ik eti~i Baııat fiayaJ:sind"en. mı.. 

Nl~eırdlr. wıaııiataıınn, Bı.t. 
Qı'.ar taraJınıdan IJ:th.ak cdfü.•o 
.vre r.nı teınizlemıek mak:sadli .. 

10 bl!llerce aılo iç bö~elere 
ğru gönde~iltmışl'erdl lr. 

( ' HER ~EVİ VE HER CİNS 

AS 'OLLERIMIZ 
C.EL."ıfİŞ';iR. 

Adres: Aımaaltı Carqbaz 
han No. 33 

.__Telefon: 24681m-

IJE\'RFDİLECEK İHTİRA BDlATI 

cnlek f!Bkts nl idare eden md<aı, 
~~a ıs~a·l t-. hakkındokL lcaıt h.:inı 

İkLısat \"ckiılcl nelen abnm.~ olan 21 
N' u 1928 • r \' 1-105 nıım<irad.1 Jh
ilra be.rst:n n tbtlva et ığ.ı. huk.ı.;...lt bu 

rt baş)'. a dev r \-"eyd1ut le 
" ık ~-ede n-ıevk:ii f'.Pe kOJ'Dl- k ~çin 

'alüy~\ dahı ,,orıı ?ı "<•;!! telı.'I f e. 
lın <le olrr ..:da bu hU3Usa !ozla ına

J ~K !stiJ' !!J. Galaıtada, 
'\.'" n Han o iool kc.t 1 - 3 m.ıın o.la.. 

ırOr.:--caat eylemeleri lılıirı oh.aıuc, 

- .Frno.ıJ.c.ı 1 nıou 0 ı yOk. Ne Ol(l.o 

cak? Saoe, c:ım.ru n b ı §C'Y \iat\ 

B.L içlrlde, acil, an 
t .r:ıı•lardan kötü la .c:. ı.raen. p1> 

ç.ıieı1..o.t..'D ay ııp 11 t l m tcr:.a.. 
si.p c..crccemıze göre yer ere k Y1J"lıl.l 
yot".ar Or:ı:.ar da- m!lcr.rn, b z de A 
ôe.rnı:o.a gore nt-le y~ı.-ın!yot'laıl". 

B.ışl;.a b;ri.Si l;lf.o k .. n.t.c 
- t.anm. ltli'SW11. ooi ... r.dır1cın.m., 

vııQw>.clnıo de adlı~ .ı GSLI, I 

l! mı o~ 
ıv. um <:ev p v~ 
- .. O ur ya, J~ uetU.-u. Ba.k •ana 

bir (ey anlatayım. 

- B)ı Fra.n!-ı.z · ı."'\E İ2rr.J.l' lima... 
1ıun sat.Um. ~ rn ...ıklh:ı1 ettller, 
dı.dl 

- l:m.r r nn. De 

- Sen m :.d. ı er \ tr! ne-. 
et. r tcrııs:.nı buı. ' ı:tar.buhı sa-
ta} ın1 

dı:, yen ;- , 
\nr, ehl.yet.<;ı.z! va . 

.Eu a':'3.lık.. me• • u.ı.e n · bilmiş.. 
h. J31ldarnıa. bepsWı b rdeu., 

- Ha1di yur m d d: 
Lizml (.) doınn .'1cı C:2 odlia:'. 

ıa bCT>al>e<, e;!lerl ıre ep eli olO!ak ja.ı
dnr.:nelann ö."lürıe dil-it~ ve yola re. 
, . .,. oldular, 

Satıhk 
Haıman IV.akinesi 

ı:..tant>..ıa yakın kaza arıo ç!rl.. 
Uk><Tiıı>J<n birın-le az ku."'1Ul.ınıo 
v ç&' R' halde t.r:ılc'lörü i.le blı

ıilde •bütün ~loınları tam. 95 oıııı. 
Unı bk Baıra.nJ.Q Mncar bar
n~n ~ a c e l e scıl.l

lıktır. Gllırmelc tstlyenler!r lronucı
mak lclo Cwnaırtc-ıl ve P.,,... müo
te~ hergıiin o~~cden soma Tüı--

bede Çember~ Pa.las bln""ııı. 
da 6 No. teya şah~oo. veya ya-zı 1ıbe 

mllr'1CMlaırL TELEFON: 20047, 

BUGÜN --il"\ 
ŞARK 

Sinemasında 

Bir aŞk ve cinayetin esıraııile 
dolu blr film, 

KORKUNÇ 
GECE 

2 saat helrean ,, _____ .,. 
Zwırev Y'!: ve Cildiye !V[ütehassısı 

r. ayr ö er 

,,sm:;1-=-maı1mm--cmıımım----wa'!J::ımıı:ııroıım-. 

MAKSİ 'de 
AF i 

7 Mart Cumartes. akpmından iti.. 
haren 20 kişilik Saz P.cy'et.ile be. 

ra.ber yeni Rt-pertuar;na başlıyor. 
Muiıteşem mizansenı, Z<ngin de· 
~rları ve orijinal 500 Mıstüıınlerile 

halJamızın revk.alade rağbetini kazımmış olan 60 k.şil k 

Revüsü ll>üyük muvaffaJmyetle devam ediyor. Her pazaır saat 
15 de içk>siz mat.re. Maycstro Yanko'nll'n. idaıresirm·kı 25 ıkiş<iLk 
Caz Orksclra.><n'n ;~a.kJlc ÇİNGE'.'IB AŞKI REVÜSÜ 

-~-TAKS", E 
ımm Türk !iie,ses4 si 

11 Mm:t çrurşamba s~at 9,öO dan !.l. are.n her akşcm 
YENİ GELE~ BÜYÜK V A..llYETE PR0GRAMI 

DUO-B y A R D Ak.-bbat'k 
Atra~= 

L t N S O N ve D U R O İ 1 R O S E ve L İ L 1 
Duo Eksantrik Guzel Dan.ıGzler 

E D 1 T H Z E 1 S L E R At~~ ":'00 

HER CUMARTESİ ve PAZAR fATISE soat 17 de 

Lo.k.antada PR: DARVAŞ 1 Pa,'ıyoııda PR. D A N 
İdaresindeki Orkestra İdaıresmde Caz 

Büyük saloaı.umu7da balo verildiği gecelct", lokan~mız yazlık 
sakmumu:za n.altlcdeccğiınlzi saysı ır.~-terilerlmhe biidn·z. 
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FILİPİ N ADALARINDA 

CA SUSLAR DÜEL LOSU 
"'-------------- !\o. 6 

Türkçeye çeviren : İSKE.ı'<DER F. §EB•rEUJ 

- " insanı kalıptan kalıba sokan Filipin ada. 
sını bu derece esrarengiz bir yer sanmazdım,, 

- Bundan ne çıı1<ar b""1 bu derece esra•enfiZ bır ye<r saıı.. 

mazdım. 

BAŞ, DiŞ, NEZLE, GRiP, ROMATiZMA 
- Ne mi çııkar? ! istcdjJ!"ı zaman, 

iıMdiği )"'rde bomb~ JU.tillır. Çok 
!thl.!;olj b:ır odamdrr. 

- ?ıılüısterlh olunL<?, 1'1.ıstrr Ben.et! N evralji, Kırıklık ve Bütün Ağrıları Derha l Keser 
-· Du.ra,-a geldjğim 1J:k. i'5• gün sa_ 

tıkic pötlıy-an bir boml.n ile ka:rşıJ~
tL ... O bombayı ~ı.a.ıı bulup :ı<:Inı!ila.r
dı. ,Sordum .. llj,r ya .. lkE .. r, df'ci:Jer. 

Beıf.ml<- lşbirliti yaptıg:nız n:üddctçe 
,-at<;.nseverliğinlızden &üphe elırniyc 
t~k.ın yoktur. 'Fakat, brr.<icn uzak 
!o;aldrkc;a. sizi de on1a.:- gtlıi, cötdl.iler> 
gib: tel!ık!ki ~.Jniyc 111("Cbur ol~cağım. 

İcabında ~nele 3 kaşe alınabilir. Her yerde pullu kutulan ısrarla isteyinis, 

·-f~ .,.·~/ ... _ : ~· .::."-:~ .. -- ::;- .; ' ..... :;r: .•. < .. ~-.... :_.~ ! • :·· 

- Dc.ğrudu.r. Bo.nbayı orayı ge~n 

bir ~eli imiş. ke-:ıdisfr-.c div~nı hQ.rbe 
verdnn .. Fak.at, Mdl<'ıi l\"!ü!'lllnlanlacı 
çok ltctıım ktmseler.Fr. J' tzınd"'1 biır 
tcıı: ;At aiınadt katııl oLıma~ı. Ke:ııdi'. 
liinl kw;;una diz.dinilrn. 

ı,ıist-eı· Benet, ço~ .sevdiğı a.rk.ad~ı 
r .Uhf.nri.i'S Kuperin l>ir •:atan ha.i.rı!lı o .. 
l.;bl?t!ceğini .sanmıyordu. Kolooclio 
verd g, ma.lüm..-ıt Har.;r'Ye n~:emurunu 
l'ayretten hayrete di.isi.:rm~ltı. 

: Jçi::i1:f O' ı ~ . "J(_ . J 

GAYRİMENKUL SATIŞI 
fstanbul Dördüncü İcra Memurluğundan: - Kuı>er h:ı.k:kıooa:d kaoo"'1erlnlız 

- esaslı vesikalara ve ciddi ba_dl&clere 
ınÜC!teııit m.Ldir, Ko!o.cel? 6 Mart 1942 

- YCı!Z.ık olmuş za\.a.J.Q.ır. Onun ar .. 
k:>sm<la da beti bl:r Adv' l il artoııan 
va-:d>r. 

- H:ç filııhwiz. Ma.:ı-m•fih burada 
A'.olt Harlman g•b~ hMta o"d:m ı;olt 
daha tf·hlık.eli ada.ınhr da varrlJI'. 

~'.i:!ı.:r.lı;y c:i.ilere.k il-lve ttt:: 

D:re ı;ordu. Kol<nırl Velo; 
- Şiiıpbc<ı!:z, dedi. ben cmm ber lı'1>

reketiıM adım adım tak·p. t:<lerim. Hat. 
ı~ yot;,k oda.smda ı:etird!ğı hayoiı blı
ıe •. 

1uo Procram, .. M<ml••ı saat Ar ı : 
yan. 

18.03 Müızik: Fa.oıl Hey011. 

İp:>tek cih~•ndm paraya çewilmesine kar<1r verilmi'j olup 
yeminli ÜÇ ehli vu'ku!f taraiından tamamına 44-00 dört bi.n dört 

~ lira lıırymct k.oırulmıuş ol an ve tapu kaydına göre Ga:lıctada 
Arap camii mahallesinde Mahkeme sokağııı:ıda atik 3 ced.iıt 5 
No.lı ve sağ tarafı Mabmet vcreseleri mağazası, sol tasraf.ı E.. 
min verweleri mCll2Jili, aırıka tarafı NilrolaJci ma[:azası, cephesi - Bu tehlik.eli artamıa:rdzn b*1'i de 

Evinde miısafU- olar-ık y;;ıttığaıız Mil. 
hendi> Kuper'dlr. 

lllıstcr Benet şa,,ın'.l b!r l.>\Jrla Ko. 
loııcl'i.n yüzüne bôl.ktı: 

- Ne diyornuııuz .• Cok •olein ve 
x:.ı~mevl bir haya.t yöjJya.ıı ır.ühendi.s 
Kır:tr tthl.keli bk adam IL~<kr?. 

h:c.icnel bafmı salladı: 

- Eevet, Onun da yab::.Dcı devl~
ler l:esabma çalıştıg;na in:aınn va.r. 
Kvper memlek.etilıt! hzyanıct eöen -s&
si bi.r adamdrr. Bu yüzden butad3 b·r 
mllyon ;ilinden !aıb p;>ra k•zl>mnL~. 
tır. J\yr.ıi zamanda talısı:31 şl'rlr:etin de 
en bÜ')'Uk hiılı&edarlarmdandıı 

-- Be.o bu ~ ıı.liı:a.ıloışıror.ı jç yU.. 
zWlQ bılrnjyorum. Onu NeV}·orkta ta
.r.ıchğım zanan:ı tok. ı.a:z)k, v~tam;ever 

b'r o<iamlı. Demaıı: kl buraya gellrıoe 
o cia dr!:.iştıi! 

- Lveı. Bmaya her gl?'Jcn va~~. 
verin, bir müddet &Cnı-tı vJ.t.;.c bainıfı 
ol<iuğu ı:ıbi .•• 

- G...ip l<O'I Adeta kerıdimıden 
korkmıya başladJD\ Kolonel~ Bura&ı 
cJ.ddc,ı, söylendiğinden çok doha ..,.. 
terC:saaı b'A" memleketnüş. İ."l'Fa.nı kaı
l!ptar. kalıba sokıı.n F•liııi.ı adaılarmı 

l\!j,;ler Benet birı!enbhe bil' lil"Y ..,.. 
Ly~ı;.ıudı: 

- Çok müozevt bir hsyal yı.oadJpu 
1:ö:üyorwn .• 

- Ouun yaptığı l~leri şı.-ıdo0 bun_ 
d::.n d<ğil, en yn..kın. en !t\·dili dostun. 
Wln haber alıyorum. 

- Tuba! şeyi Onun tn te\Uiğl dos· 
tu l;eııı.m. 

-- Za.ngoyu unutızycı.:- musı.;nurı? 

- Zaııgo Yani hl'ımetçisi. öyle d? 
- Evet Hem Jıimıetç!;i, hem de 

ID<'V .ıiliSI. 

- Bu ıüzel Jı:adı~ı i;:n..,.or mueu. 
11uz?. 

Ko!cı;el g!ilmlye l;aşiadı: 

- Lif aramızda. kals:n. Z<Ar.go be:
nir!l h.:.:tayeleriandandır. Ondan ziyade 
bana baglı ve saıdüt tir kadındır .. Ku
per gl.zli b:r netcs }:jle alsa, Zarıco 
bana haber vıerir •. 

Mıst1'l' B<ınet lıayr~lır.den nerd.eyse 
kÜ>ük diJ!ni yutacak.iL 

- Zllllgo demek ki, Kolontlin Jıa.. 
JiyesL im.!ısl 

Diye mırıldandı. Ve Kolonele karşı 
bira?. dı..tıa hür:neıkar d.lvraıımı;ya 

mı:cbur oldu. 
(Dev&mı Var) 

18 45 
ıe 55 

19.30 

1S.io5 

2C.l~ 

20 45 
2!.00 
21.15 
22.CO 

Ziro<ıt Tııltvbıı.i. 

Mü:üık:: Oda Muai!tisi - Betho
ven: Yaylı Satlar Kenteti. 
Memleket Saat A3arı. .,. Aj&n1 
Haberler!. 
Mihlk: Kllsilı: Türk Müızlği 
Programı, Şef: Mes'ud Cemil. 
Radyo Gazete~a. 
Müüı:: Sa!l1kılar, 

Konu.şma (İkti•:ııt S.Ui) 
Temsil, 
Müzik: Radyo Salon Ortı:eslta. 
ııı. (Vloloııist Neclp A@kın). 

22.30 Memlelı:el Saat 1ı3uı, AJane 
Haberleri ve Bor.ıalar. 

:12.0/23.50 Yaırıııkl Proııram , ve ita.. p....,.. 

Şehir tiyatrosu 
TEPEBAŞı DRAM 

KISMINDA 

Bu akşam s:ıat 20,30 da 
P A K A 

Yo:uın: Necip Fazıl KJSAıı.tlııEK 

iSTi KLAL C,\DDESINDE 
KOMEDi KJSMINDA 

Bu akşam saat :o,ao da 
ÖK S E VE SÜKS E 

iSTANBUL DEFTERDARLIGINDAN: 
Mükellefin Adı İ:l ve A&evl 

Şovket, Şakir, N.,..,...t İnpat Şrt. H. P. 

K. Margr; Topulo 
P. Çetinotıu 

Velora boo No. (10) 
B!r~blllle 11. P. 
llıım:ıro No. 10 

• 

> 
All }.bb(4 

Hüseyin 

DıırJtm 

Salih 

> 

• 
L 

Hocı Hüsey!o 

> > • 
Komisyoncu Emir Ho. 

.-a..;ınczy;.n H:ın 3 

• • • 
• > • 

Jlı>jjkal Eına ve-ı>.r 
iskelesi 65 

Otelci K•rakl Hü
doveodlıgSr 

Kabvecl K1!.•ilki Nö
bethane No. 2 

Kö!ted KoTaki De. 
mirkap• 51 

;ıtıl1:ısiyeci H. P. A• 
z:lrLiy e 14 a 

Madem Al'diı,yecl Emir İstasyon 23 
AbdurriJ!meQ Teni K:.ralı:i Hiid<ı-

Ş<r!fe 

ı.ı~!<bWe 

Öll'cr l\'ı.ırl 

Raıc_n 

vendlgSr 42 

01.>lcl Orbanlıye 1 O 
O!a!cl Kar.ki H~ 

veodl.ıar 1 
Re..am H. P. K<ıh. 
ramanızade lloo 9 

lı!üleebhlt Emir Nw han 1 
Lokautn H. P. Yan.. 

ıın Ef. 14 

~ı Emlr Verir İsl<eleSi 44/l 
z;y~ Otelci ıı. P. Yenipos1'ıhaoc 17 
Nun Yorcaocı M'lbayaacı Hubyar 

Zahire Borı;ası 17 

Robert G•bo,y Kom.1..-ıoncu Siırurl Emiıı 
B. Han 12 

M. ira:ııul>i 

Mahmut Nedim 

• • 
Yusuf lif. Şar 
n;ahdumları 

Tevfüı: 

Moi:ı. ııaıon 

Lokanta Emir Ha
nl.idlye 24 

Bono & y ii H ul:>. 
71-r 4 üncü Vakıf Hım 

.A.:;çı H. P. Hekim çıiç. 
mazı• No. 

> > • > 
Banıl«'r Süruri Ka. 

tını oğ. Hoım 34 

Gazete ba'Yll Nallı Mes
cit Anka.ıo cad. 36 No. 

Oto Lf\·a.zımı De. 
mirk<.pı ~ 

K<>ın~Sl'Ol>CU Aıiz El. 95 

Ömer Nuri Re10am 11. P. Kah· 
r.a.maıııade Han 9 

Ah~ Kuli Kahveci N:ıllı ME&
clt Ankara cad. H 

A"ıbert A. V;ıc!or Deri Uicarı Emi.r 
Köprühl Han 38/1 

Koma! Mfüıml Pansiyoncu Nallı Mes-
cit Ca~o~lu No. 35 

Hüoeyin MehmO'I Silt.t.eı Hulıcı'at 
Vakıf Han cad. N. 4 

2000.00 

3000.00 

1000.00 

400.00 

230.00 
30.00 

1440.00 

1302.eo 

ı.so.co 

48.00 

2400.CO 

450.00 
18-1.50 

86.00 

176.50 

120.00 

16.C6 

S0.00 

3.60 
860.QO 

Ui6.31 

81.00 

8.50 

72.00 

76.45 
14.57 

1350.00 162.00 
TERKİN 

80.00 

125.00 
225.00 

27.00 

8.77 
101.25 

TERKİN 
9~0.00 118.60 
TERKİN 

TERKİN 

ıue.75 

34!!,';9 

$30.00 

33C.O<ı 

f)(;00.00 

H.00 

738.00 

eoo.oo 

1680.00 

41.13 

14.U 

36.85 
860.00 

Sl.19 

332.10 

t3.00 

-

---
12.00 

---
1.30 

-
13.29 
12.92 

-
---
-
277.20 

-
J.88 

7.37 
122.00 

-

Zam ---
8.00 

0.73 -
;11.26 

12.U 

-
lUO 

--

--
U.80 

-
-
---
-

-

İhbW".name 

ll/15 

12/35 

12/3~ 

16/8 

16/9 
16/10 
12/19 

12/42 

15/44 

18/45 

19/39 

19/45 
14/9 

Hn3 
IU33 

IG/37 

14/11 
18/4 

17/41 
17/5 
:0113 

12/37 

19/28 

21:;9 

l'//4 

19/44 
20/20 

4/43 

832 

930 

930 

es; 

931 

931 
93 

930 

031 

923 

93-ı 

935 

933 
113~ 

929 

931 
932ı 

833 

931 

.t 

.ı 

, 
> 
li 

:ıı 

1 
:ıı 

, 
1 
~ 

'ı 

) 

> 
J 

> 

> 
> 

) 

> 
> 

> 

:ıı 

) 

> 

> 
:a 

) 

> 

> 

• 
> 

) 

2 lncl lhbll4'
n:ıme 

ıı 

lJ 

> 

, 

> 

• • 

> 

~/29 931 Malrıı.tıı tenrt.!a 
ve zam vergi.sini kaldıran 422/21.1. 
~3& it;r112 ilı:omisyonu kara•ı l\)l>eco 

lemyiı edilmiştir. 

T E il K i N 20/27 932 Verıı;vl !taldır""1 
e3345/H .l.941 ilir-.a kom;syonu 

kararı ılJbece temyiz edim.iştir. 
S0.00 31.50 1.30 - 16/46 935 Matrahı Udtl e. 

dm 58715/10.2.940 ıtiraz koa<tı:fo

nu lu:rarı ıJJbece temy:z edHmiştlır. 
931 M•ll yılı vergisi 180 Ur:ı m<ı>lrabına göre Ilı.ehi edllın)ıı rıten 2919/21.11.941 
;t;raz komisyonu kararı ile meılrahıo 185 l!ra oldutu ta.vzlh ecW:m~ir. 

931 Mali :rJı vergislnl 9.07 i;rır kazan: ve 1.81 lira zam olar:Wı: taııil eden 1~ 
raz komlsyonunıın 2649/26.IU141 kararı ıubece temyiz edilmlş\lr. 

936 Mail yJlı vergisi h•.k:kın<laılı:I itiraz K. kara.rı ~iz K. nun 16/7/1941 
•r. ve 602 N. 'il karar;yle bozuldu. 

Hoc:>pqa Wtiye Şul>esi mül<ellefleo: inden yulı:ı:nda edı. ltı ve ticam adresi ) =1! ol<ınla.ı- işlerin! bırı'1<lll.1'! Ye ye
ni tk•rel ve llı:aıncı adreolerım bildirme nıt, ve 7apıla.n ... aoıırm11arda da buiuna rıı&nılf olduaclanodao tı!z.aılarmda y>a2l!ı 

..,n<>ltr için çıka.nlall \'etgılerme Git lhba.mame~er ve ttirııız komlsonu k.mırwınıo bizzat tebliL>ne imk:in baoli ola,. 
ILilUıt(.ır. 

K •y!iyet, tea:>ı yer;ııe gcçır.<k üııUt lltıı olunur, .(3103> 

~ Mahkeme soOC:ığı ile mahdut lııelkiıın Kutbetti;n vakfından oo 
5eki.z hisse itibarile on biır tam ve •On sekizde• bir hissenin 
ru!bu hissesi aşağ;dak:i şartlar dairESinde açık &rttmna surofilc 
satılac21ktır. 

GAYRİMENKULÜN EVSAFI 
~ 

Mezkfu- gayrime<ıılııul eski 3 ve yeni 5 sayılı olup M~hkeme 
sok.ağında çift kanatlı demir kapıdan giıril:ir. Zeııninı malta taşı 
döşeli olup buradan tahta bir meroivenle birinci kata çıkııiır. 

Biriıııci k at: Zerırini tahta döşeli ~ap ki.rişlere müstenit 
olup bir hol halir.dedlir. Sakak CC}Jhesi demir kepenkiı ola:n pen
cereleri vardı.r. 

İkinci kat: Birinci katın aynidir. 
Gayrimenlrulün beden d uvarlan kagir ve a'.ksamı dalı:i:liyesi 

aılı§ap omp sureti umumiyetle iyi bir haldcdı;r. Elektriık V<'! Ter. f 

koo yo:ı.tur. Binada senevi döırt yüz lira kira ile Efoktron T. A. 
Şirketi kh-acıdır. 

Mesahooı: 61 me!>re muıra bbaıdır, 

1 - İşbu g1yrinıenıkııfün aırttırma ş:ırlnamesi 9/3/942 ta
rihinden itibaren 941/ 1797 numara il,; lstanbul Derô.ii:n.C'ü icra 
dairesinin muayyen numarasında herkesin görebilmesi için a.. ~ 
çııkitıT. İlanda yazılı olanlardar1 fazla malOmat almak istiyen. 
!er, işbu şartnaır.eye ve 941/ 1797 dQsya No. sile nıeınurişclimi. 
,.,,, müracaat etmt-1i<lir. 

2 - Arttırmaya işt.iıralı: 1çin yukarıda yazılı Ja:r:metin yüz. 
de yedi buçuğu nıiSbetinde pey veya milli bir bankanın temi. ~ 
n.at molı:tubu tevdi edilecektir. (Madde 124) 

3 - İpotek sah.il>i alacaklılarla diğer ıılakadarla.rm w irti
fak haıkkı sahiplerinin gayri menkul üzerindeki haklaırın1 husu. 
sil,; faiz ve masraia dair olan iddialarıını işbu >15.n taTihiııd.<'!n 

• itibaren on 'beş gün içinde evra·kı müsbitelerile bi.rlikte rnemu. (-
~ riyetiroi::e bildırmeleri :icap eder. Aksi halde hakları tapu sicilli ~ 

ile sabit olmadıkça Sa!lış bedelinin paylaşınasmdan hariç kalırlar. 
4 - G&terilen günde art tıxmaya iştirak edenler a:rttırnıa 

şarinam'Csini okımı.uş ve !üz umlu malumaıtı almış ve bun.lan 
~ tamamen kabul etmiş ad ve itibar olunurlar. 

5 - Gayrinıerılrul 30/3/942 tarihine ımüsaıdif pazartesi gün.ü ~ 
! saat 14 den 16 ya kadar İstanbul Dördüncü lora Meımıır1uğun- ~ 

d:ı üç defa bağırıldıktan sonra e:o çak aırttırana ihale cıdiliT. 

Ancaık arttırma bedeli muhamımen kıymetin yüzde yetmiş beşi. ~ 
nıi btılmııııı veya satış iStiyen!n alacağına rüçh.aru olan diğer alla. 
caklllar bulunup da bedeli bunlar;n bu gayrimenkuıl ile 1ıemirı ~ 

~ edilmiş alacaklııTının mecmu ımdan fazlaya çıkımazsa en çok ~~ 
~ artt!O'anın taa.hhüdü ba>ki kalmak üzere artımına 10 gün daha ~ 

~ temdi.t edilerek 9/4/942 taırihine müsadif perşembe günü saat ~ 
14 den 16 ya kadar İstanbul Dördüncü İcra Memurluğu oda- ~ 

~ smda arttınma bedeli satış istiyenin ;ıJacağına rüçhanı olan ~ 
~ diğer alak:ıhların bu gayıriım eııJrul iıle teırııin edilmiş aıla.:aikları f-,. 
r~ mecmuınıd:&n fazlaya çıa.mak ve muhammen loıynı~tiniın yüzde ~.,. 
~ yetmiş b~şirıi bulmak şartilemı çıok arttrran~ ihale edH:.r. Böyle ~ 
~ bir 'bedel elde e<lilmezs,; ihale yapılmaz ve satış 2?.80 nıınıaralı 
~ k.anıma tevfikan geri bLtalo lır. ~ 

r~ 6 - Gayı-iır.enkul kendi sine :i!hale olunan Jciınse deııılıal ve. ! 
ya verilen mühlet içinde parayı vermezse ihale k~reırı feslıolu. ~ 

~ naırak keııdisindrn evvel en yüksek t.elııliftc bııılu.n:ın kiımoo .,.._ 
~ ?JCtm4 olduğu bedelle a1ıruya razı olUTsa ana, razı olmaz veya ~ 
~ bulunmazsa hemen Y"di gün müddetle arttırmaya çıkaTılıp en ~'14 
~ çoık artt1Tana ihıle edW.-. İki ihale arasmdaıkıi fark ve geçen ~ 
~ giiıııkır için yüzde 'beşten hesap o1unaca'k fairl ve diğ~r za.-arlar J. 
~ ayTK'.a bıü kıme hacet ka1malı:sı zın memuriyetimizce alıCJdan ta!ı. 

sil olunur. (Madde 133) r~ 
f. 7 - A,Jıcı arttı'l'm~ ıbedeli ha.rici:nde olarak y>alnız tapu ferağ f~ 
!ı harcını, yb.ırni ~eneliJc vakı<f taviz bedelini ve ihale karar pulla. ~ 
f~ rmı vernı<ye mecburdur. 1 
r~ Mii<tero.ldm vc-rgiler, tenvirat ve tanzifat ve tellaliye res- ~ 
!~ minden nıütevt!llit ooledıiye rüsumu ve müwra·kim v~kıf ica.-esi ~ 
ı alıcıya eıit olmayıp arttırma bedelinden tenzil olunur. işbu gay. 

1 ı riırıemkul yukarıda göstcrôılcn tarihte İstanbul Dördüncü İcra 
~~ Memuduğu oda5mrla i_şbu ilan ve gösterilen arttırma şartna- !~ 
~~ mesi dairesinde satılacağı ilan o!.ıınur, 941/1797 ~~ 

Etrüsk Hastahane Gemisi Baş Tabipl iğinden: 
E.Uii61c' Hastcııne gemisinde c4tb lira c;.ıyhk üorelle ve ~ı.ca bir er tayını ve 

melbusatı verıümek surellyle ist.i.hdam edilmek üzere c3> hast.abakıcıy~ ihtiyaç 
va.rdır. 

Paslabakıcılılı: şenıltilıi hoız i&tekllle rin en geç 15 Marl 942 gününe .kada.-
K.1'm•pa.şada. bulunan D•n z bam!ıane;i llaştobiplljline müracaatlar ı . •3055> 

• 

1 IST ANBUL BELEDIYESi ILA1!LARI 1 
Hususi idare Tekaüt ve öksüzlerinin 

üç ayhk maaşları 
r, Marl 941 Cuma 1 - 200 
7 • > Cumartesi ?00 - 299 
9 • > Fazıı.rlesi 300 - 471 

Hll'a<I İdare tokaüt ve öksü"1erinin Mart 942 \lç Jl<)"1'1Jdl<JCı ;yuk:mda gOOte. 
rL1er.. gti.Jt:crde cüzdan numaralarına göre vf.T!leceğindcn aoyıbk iiahipk:rJnin maaş 
ve ııU1uo ciizdan:latjyle bi.rl'kte Zlrost D•'1kosıM mürll<>a•tlaı ı. (S076 ) 

,_ ____ Tarihi Tefrika: 38 

Ehlisalibe Karşı Kılıç Arslan 
Yazan : M. Sami Kara yel _ J 

- "Tekmll Hristiyanhk alemi bilmeli 
ki Türkler memleketlerinden kimse~ 

ye yol ver m ez 1 e r ı .. ,, 
:har et.m'tl<kn karşu;ındada'nin ça. 
lıp söylediğini görm.ü§tü. H.ulasa, 
o gece Mi.na ıneş'e yaraıttı . .A!!'Slanı 
daha :ııiy.ade ıkeooisine meclup etti. 

Aırtık ~ap alemi her gece de. 
v ımı cdi::yard u. Ha tt.'l Jlllin anın ""'§· 

esi.rıi söndümr,eınek :iı;in Arslan 
diiınyaı:ıın en giirzcl şaraplaırını ge. 
tirılıiyccrdu, Yavaş yavaş kcıru:l!i.si 
de, içmiye, mestohrııya ib;J§lamıı§tı. 

Bu alemler devam edenkıen, 
Aleksi Koınneı:ı'in orduları· da 
Bursa üzerine ha.r~kete geçın~ 
!erdi. M.>namıı kocası Ofer BenQS 
da İzmit üzerine gcliy<>rdu. Bir 
gece Mi.na, Arslaoo şuaı.lan sö:ylle
miş-ti: 

- Aifooersmtz Lnp:ıraıtorwn. 
Si2 Türkleroe ibjr yerde haroet.. 
tik>ten sonra o yerde dwmıak ve 
gitmemek ôdet mi>dir? 

- Neden? 
- Bizim ibozulduğumm ve Jbe. 

niıın eslır oldu.b'UllIJ. gündenlbeıri bu
rada dağ ba~nda bulllllru\Yoourı: 
da... -

- Evet, sonra? ..• 
- Sonra mı? Bunun scmrası 

nedir? 
- Sonrasını lü iki güne &:adaır 

goo.ü.rsü.n! 
- Ne göırecei;>iım? 
- Ne mi göreceksin? :lıkiaıci bir 

düğün ... 
- Bir.isi mi evileı:ıiyo.r? 
- Yok ca'!lım, ibiz Türkler har. 

be düğün, bayram dl>riz ... 
- Hanbe bayram mı dCil\SinİZ? 
,_Evet. 

· - IJ.İıhi, Sulta.rum, hao-p !bayram 
dluır mu? 

- TÜll'lderin en bUyük !bayram. 
lan, düğümleri harp günüdür. 

- Peki, demek y>.1e lıa.-p vın:? .. 
~Evet. 
- Yi.ne bu.tada mı? 
- Evet zevciniz Ofer Benoo'u 

nasıl btıırada mağlup ettiysem, 
imparatoru da burada etmeliyim. 

- İmpara!Oir Aleksi Koonnen 
mi g<il ryor? 

- Evet, o .geliyor, 'batta zev. 
cıiniz Ofor B~nosun bwrada, elli 
bin kiı(iilik bir ordu Jle nasıl ıınağ. 
Iıl,p old!Jb"'una şaşmış, illlilhayet 

kcındisi de elli bin •kiŞ'.• ile gelıyor. 
- Çok <I':'ca cd.'Crim. sultamm! 

Ofer Benos n<> olmu~? 
- Niye bu kadar tel:lşl.ı OO!'U. 

yarsun112? A.!2uladınızsa gönde. 
re;.,_un,, 

- Blma imkJn var mı? 
- N <ıclen imkan o:ımasın? 
- Ö}'\.'1 imıkıan değ~l. sıul''anı.ı>o. 

dan ayrılır mıyı'Yl lıfç!. 
- SC'rJJn hnpara:tıo.= f!c kc. 

canın d<?bdcbes. <'.aha büyük d • 
ği! mi?. 

- Saht-c <l\:bd<.lbe. Hem de Jkı 
ihtioy~a ne de ya.kıŞJr? 
, - :ilııtıi';'ar mı ooJar? 

- Hem :nıılıan, hem de bcd~
nen ilit:<yar olınıaırla beraber Bı. 
zanıs sa>rayJarrnda çürümüş, zev
ki ka~ış vücutlar. 

Mina tc.1.5.,<lla vr. heyecanla '><.<l'

du: 
- :İiınpa.:ratar gel\yor ha•. 

- Geli~r. Daha be'lllim d';ya. 
ğım.ı yemOOi. Tad:ı;nı bilırlya-.. 
Lftk.in, adaları kaybetl!. 

- Hangi adalan, salfaııım? 
- BütiiJn .Akd~z aııl'akı.rın.ı; 

hem de bıir tane kaJmaması11 a .. 
- Tlh1kilıeır buir.a2arını n ?GJ l 

za~ dd:>i'lıd! il cır? 
- Nasıl olacak, basbayoğı ... 
- Bunum ig.'n gemi istemez 

mi? 
- Tüıildler·in harp gcm,sıı }'-.!.'<> 

mu?. 
- Evvekc yok biliyordum d .... 

oııdan .. 
{Devam1 V•ı:r) 
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İstanbul Terziler Cemiyetinden: 
Mıntaka Ticaret Müdiklüğünün t,;nsi.bi ~çhile esnafuııı.za 

malzeme tcvzi\ne bll{landı. A Jak:ıdaırların 'behemehal 9/3/94~ 
akşamına kadar Cemiyet Mer keııin,; müracaatları. 

reılet llımirrolları ıe liranlan lı lctme O. idaresi ilinları 1 
Muhommen bedeli (4500) liı-:ı, olııo 50J kilo kromlu Kösel<> (20.~.JDi2) Cı..

m:ı günü saat (15) on be,te Ha~dıın-paşada G~:r b:nası. dahilindcld KrJnı.isyon tl
rafm<ian açık eksiltme uoruliy1e satın e.lına-crok!;.r, 

Bu i~e girmek lstiyenler~ (337) lira (50) ku~1Wc muyr.M;at teırdnat ve 
k:ıııuıwn Wyin ct:ti:lt vesai.k?e biırli.'\'te ek:i1ltme güınti saatine kad..ır konıit:3•trıa 
miır~aat1a:rı 15.zımdır. 

Bu 4c ait ş;n'1n.ameler lı:oınlsvond<ın porm;17. olara.lı: d•ğıtı!maktodı~. (29SI) 

l ı an l İstanbul •• •• •• • uçuncu ıcra 

memurluğundan 
İstanbulda Cerralıpaşada Ta llıkuyu sokak 35 numarada mu • 

khn ike n ilı:anıctgalu meçhul, 
Ölü Mühendis Şevki varisi ve kansı ve küçük çomkları Ne . 
zad, Nev:ıa<I, NUıa!, Nevin namlarına velaycten 

EMİNE NİMET'e. 
1starııbul Asliye Mahkeme si İkinci Ticaret Dai:es•r.clcn sa

dır ola.n 9 Şubat 1940 taı->lh ve · 935/1399 dosya, 19-10/63 ı,;.m 
nuım<>rah ilama müsten!dm TÜl'k Ticaret Bankası A. Ş' n·n 
:ı1ımrn<.>tiriızıde ahacağı o.lıın 434 3.95 (Döı•t ren iiç yüz kıı•'; ü:; liro 
doksan beş kınuş) un 21 Mart 935 tar'ilıinden W.ı!:ınrcn yüz.. 
de beş fa.iz, yüzde iki b uçuil< avıulkathk ücroti, 136.71 lira rr.cı'ı_ 

!reme m=fı vıe icra mıasraila riyle bi.r!ilh."te tahsili ha:k.1<md.a ala_ 
caklı bardl<a tarafından taklip takbitııde bulwıularak taıtAınıza 
tebhğl icap eden ıicr:a emıri mahalli iikametinizin meçhul 
olduğu tebliğ mcmurunıun meşruhatından ımln~ılmakla l<!'bl' g;n 

30 gün müddetle iianıen iıcırası mı İcna Hakiırıliif'IJCe 'lrarar ve. 
T"J'mıişiir . 

- Sözü !ıE'çen m üdoot zarlı rrda n..:.-emizin 1940/1351 dosya 
nıumıaıraslle borcunuzu vemınıe diğJniz veya icranı.n tehir i hak. 
kında <tetkılk meroi'inden wya kmyiz mahkemCt'fuıden vıeyah.ıı t 
:a<i'ei mwhakeme yolu dile aiıt oılıduğu mahkemeden !ılır kaırru: 
geti.rme diğlrh ve ylne ~zkıl r rnüd'det m.rfında İcra ve İflas 
Kanuııııııııı,un o>lbapmki mEw.d dı mahsı.ı.sru;ına tf'vfikan mal 1;, _ 

yanında bult:'lfllladığınız veya ha'kl!kata muhaH beyanda bu. 
)unduğunuz takdirde hıapiıs 'ilie tazyi.1< ve oeza!Dndırı,lac~ğmızı 

ve müddeti mezkCıreıııin h.ttam mı müteakip cebri icra sure tile 
lazimgelen k~nuni rn!l2me'leı:ı 1n icr;ıısın:a tevessül kılmacaÇı 

mo:Jiımıuıınız olmak ve İcra em ri:n'n ta.ralmıza tcb!:iğ: rrak3.mı,. 
M kaiııı o1mak ÜZere keyfiyet .•lfıınf"ll ~cbliğ olunur. (1Q10/l:l5ll 

• 

• 


