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Kendi Arala
rında Uyuşa
mazlarsa~! 

Hindlilerin İngilizleı:
le uyuşması anla,ılıyor 
ki davanın halline kafi 
gelmiyor. Asıl dava 
Hindlilerin kendi arala
rında uyll§malarmdadır-

ETEM İZZET BENiCE 

Aımq>a cephesinde Alınan • 
Sovyet ·hoğuşmaSllllll yeniden ibü· 
tün hm ile başhyal:tilm:es.i n:iiı.a
yet iki~ hafta i§idiı·. Çamurların 
kurumasından sonra A.hııan harp 
nıakiıı.e<ıi k.ı~ aylan i<:indeki ha· 
z;ırlığının \'ÜS'at l't' dc.lışet tlcrc· 
cesi ne ise 0bu ınulıassalayı tap· 
yekfuı harekete geçireeelıtiz. İlk 
ve k:.t'i hedefin Kafkasya istika
~di olmas• pok muhtemeldfr. 

sıra karşı ayni zaman.da bir 
mvcr taarnımnun başlaması 

mümkün olacak rro, olmıyacak 
mı?. Bunu da yalan günler ortaya 
çıkaracaktır. Şimdiki halde hiç 
otnıaZ'Sa bir tesl>it ve oyalamayı 
gaye edinen l>ir gösteri taauuzu
nun ha:ıırlannıak>ta ol!dıığunu ih
sas ede11 alıimetler de yok değil
dir. Avrupa ve Afri.ka cephesin
de vazi31ct .buyıken Asya cephesin
de de Japonlar merhale medıale 
Avustralya ve .&in.Ustana yllkın
laşnıalı:ta, •buna ıııukrubil Hind 
meselesi henü2l h• llcdilcruemiş 
bıılumnaktadır. 
Anlaşılıyw ki Hiıı:distıında iki 

vazi.yet \'ardır: 
a - İngilizlerle uyuşmak .. 
b - Kendi aralarında uyuş

mak .. 
İngilizler Ilindisianla tanı bir 

anJaşIJUI elde etmek ar=r ile 
mü.:cldıez Jıalde lrnhııııdulcları.nı 
isba t ctmişJ,.J:'di ... Krrps'ln Hindis
tana kadar gidi,i, ileriye siirdüğü 
t<.-kliHcr, müdafaa berabediğiniı 
temin etmek gayesi üzerindeki 
gayreti beş aşığı beş yukarı İn.· 
gilterc ile Hiu1lrstan1 uyuşttua
cak bir nıe.Maledir. Auıeak, arzu 
ve gaye edinilen muhassalanın or· 
taya çıkmaruasmın da,ha ziyade 
Hind kıt'ası meskılolarınm kendi 
aralarında aıılaşnuya varamama
larından ileri'YC geldiği anlaşılı
yor. Müsliimanlann, putperest 
Hiıwlularııı, hırl!.1iyan Iliııd.Jiilerin 

aralarında bjr Hirnılistaıı bü· 
tünlüğü üzerinde itiraf cde
tne:nı-elıeri ''e her bireriniu 
mü.stafı:il birer devlet kurmak 
isteyişleri en başta mii~külfıtı te· 
barüz ettirmektedir. O halde, gÖ· 
rüfüyor ki Hindi.stan dav asının 
bir bütün haliıı<le halli İııgilizle· 
rjn gösterdiği müsamaha ve ilgi
den daha önce bizzat kıt'a mes
k.(ınlann>ıı kendi aralaruıda an· 
la'l"ıalanııa bağlı bulunu~·or. An· 
cak bıı aııJaşaınamazlığın süriip 
gitmesine Japon tehlrkesi karşı
ınııda vaziyetin ne dereceye ka
dar ta·haııı:ruülü vardır? Hind me· 
selesinin dünyayı ilgilendiren hal 
şekli kadar ve belki daha. miihim 
ı>laralc güniin bir esaslı soru mev
zuu da •budur. Japunlarııı gerek 
Hinılfüerlc İııgHtere arasında, 
gerek ·biTLat4nt'a mcskiinları nra-

" EDEN'iN 
NUTKU 

• 
İngiliz Hariciye 
Nazırı A 1 m an as
kerinin imha edile
ceğini söyliy erek 

Diyor ki: 

"Mücadele 

lif, Eden 

Londra, 10 (A.A.) - B.B.C.: İn
giliz llariclyo Na:cn M. Elden 
Norveçin Almanlar tarafından iş· 
galinin 2 nci yıldöııünrii münasc· 
betile bir demeçte bııhınarak 1!149 
Mayısında anell!k 2 ruuhri:p, 1 de· 
niwltı gemisi ile diğeı· •birkaç gc-

(D<ıvamı 3 üncü Sabi,( ede) 

Norvecin işgal 
yıl dönümü 

Kral Haakon bir nutuk 
söyliyerek hürriyete 
kavuşulacağını halka 

bildirdi 
Looıdra 10 (A.A.)- BıB.C. Dün 

Almanların Norvece giriıjleriınin 
ikin'Ci yıJdönüJmü idi. Bu mÜina
sebetle lı>ndra.da mel'asim ;yapıl. 
m;ı,ştlır. Bu meyanda vatanı uğru. 
na ölen Norveçlilerin hatıralarını 
anmak ma'ksadile bir kilisede ılıu
susi merasim i'Cra· olurı11Jı:tıştur. 

Bu kili5ede ı·aılıip N!o:rveçt~ki 

muallimlerin ve din adarrıla.rımn 
harek<ıilerile di,ğer ilıalka nasıl bir 
örnek verd;klerini söyler:;>Lş, bir 
asker 'bir ~iir okumuştur. 

NGI'veç Kralı Haa!oon geee rad
Y<J ile Ameri•kalılara hit2ıben SÖ\Y
le-diği bir nutukla Norveçlilerin 
h<üırriyetlerine kavtıc)l'l1a(<. lçin ge. 

CDeva•m 3 üncü Suhi.fcde) 
o 

sında ve i<;inıde )hiiııafın süı·üı> Mı·hver kıtaları 
gitnıesi.ııdllki menfaatleri aşiloa~ 

oldnğu kadar, ihtilafın devam• Yunanı·stan sahı·. 
talııdirinde l>u fırsatı kaçırmaksı· 
zın Hindistan kapılarını :ro.rJa.nıa· 
sı da en iler.ide olan ihtimaldir. linde toplanıyor 
Hindistanlıların ıbu vaziyeti tak· 
dir edenı"1n.eleri; ya yeni bir isti· Ka'hire 10 (A.A.)~ Lillzyada 
lii lravvetinden ilrlıııı""'1H<leri.ııiu, Timimi ve G"zale arasmda <lü.~-
yı>hut da iç müea<leJ.e zonından mandan baızı <lSiı~er a!ı.nmıştır. 
dış tehlikeyi sezmiye ibir tiirlü 'Mii\'tefik tayyareler Bingaziyi 
lırsat bula.madı'ldarınıo delili ola- barıfualarrıışlar ve büyük inifilak-
bil.ir , !ar ika etmişlerdir. Diğer t~raf. 

Sadece şu noktayı tebarüz ettir· tan alınan 'haberlere göre Girit-
nıek bi.Rıassa yerinde olur ki, le ve Yunanistan sahili üzerinde 
D.iııdliler iç nizalar, ayrı ayrı sal- bir ı;-0k mfuver taytyare ve kıt'a. 

(Dl!Va.nu 3 üncü. Sahife<i« ı lan tQplaron·ı»;tı.r. 

• • 

ikinci Celsede Suçlular! 
•• 

Omer'in kavanoz içinde duran 
et parçalarına bakınıyordu .• 

\. 

Sovyet Vatandaşı Maznunlar Mahkemeyi 
Nasıl Takip Ediyorlar? 

Ankara Busoıl Mnllablrlmlz S11lka1t Davaıınıa ikinci Celse-
1i11de Mazaunıarıa Durumu ve Baletıraldyelerı 'Ozerladeld 

Möşabede ve lbtlıasıarını Naklediyor .. 
Ankara, 10 (Hususi muılıa.bh·!

miz Adil Mdl>ay yazıym·) - Yal
nız meınleketiınıJzi değil, tekiınil 
dünyayı alaıkadar edeın ve her ta
rafta merakla taJ<.ıô:p edilen tarilh1 
ıtaıvanın düın!..-ıü celsesme bütün 
nazar !ar yine ma:ıınıuıırlarm üze
rinde topll~tı. 
Hakıimler hE-y'etiııı>n önündeki 

liirsüx!e duran ve Ömer 'I'Okadın 
ihav&ya uçan v.üeuclundan tıopla
nan kıymıık.ları ~hth•a eden lkava
noo da oynanmak istenE!ll bu .kaıı,. 
lı facianın sankd en bariz şalhidi 
gnbi hep bakL:ilsrı lwııdiıte çeki
yordu. 
Heı~ yeııi.~ obrrrıakta olan 

.A!bduırraJmıanın gooleri oreya de
ğince yüoıü.ııü.ıı. 'birderMre sarar-

Maznuı>latdan Aıbdürralıaııan ikinci 
relı;ede: 

· dığı. ve bir elcMrik raşesittıe uğra
mş gföi titrediği görüldü! ... 

Genç Yıı,goolavyalı; cn srumimi, 
sevgili al'kadaşını bir y .ığın kemik 
ve blı<kaç parça et haline geliTen 

· infilfıkın deh.setini ayınen :rullı.un
da hissedly011Jmşçasına a<!arpla, 
nefretle ve belki de neodımıetle 
fuıpcr.iyPrdtı.; Ömerin /bahçelerden, 
e<V duvarlan.'>'clan, '.!Ilı>tfa'lıitardan 
ve ağaç da1larındaıı. tapla.ımııış u-

• ıuuvlarına daha fa:zla ıbakaanadı. 
Öne eğilen •başını ağır ağır yana 
çevirerek öylece sessiz kalıdı! ... 

Bu sU'ada Süleynnan düşünü

yor, Pavlof bi>l'.kçe bh- gazetenin 
yapraklaıım karışbrıııken Konıi

(Pevaını 4 üncü Sahifede) 

VAHŞİYANE BİR CİNAYET- ' • 

Bir kadınla metresi bir duvarcıyı 
boğduktan so_,ra gırtlağını 

keserek taş ocağına attılar! 

Bu sabah cürüm aleti ile kanlı bezler katille
rin Merdivenköyündeki evinin 

bodrumundan çıkarılarak fa i 11 er tutuldu I 

==--

Filipin adalarını gösterir harila 

FILIPINLEBDE BIRMAN'YADA 

Amerikan kıt'a Mandalaya bü .. 
/arı açlıktan yük bi,. hava 

teslim olmuş ! ıhücumu yapıldı 

Amerikan Harbiye J Şehirde •sekiz bin 
Nazırının beyanatı kişi ö 1 d ü 

Lorail'a 10 (AA.}- .Amerikan 
Havb>ye Nazırı Mister St!nJsoıı 
Fillpin adalarındaki nıii.da:filerin 

~terdikleri kalıwmanca nıuka

veıııette.n sonra teslim olınalarm
dan bahsederek Bataan yımına.. 
dasıntlaki kuvvetledn 36 bin BOO 

kişi'Ye bal.iğ 'Olduğunu ve bu kıw 
vetin rrıilltim bir kısmının yerli:. 
lerdon mii.-ekkGP bulunduğunu 

(Devam> 3 üncü Salıi.tede) 

LonJro, 10 (A.A.) - Birnı..'Vlyo.cir.'ıi 
MondalJiY ş6hrlne ja.p.onlaıın t<Xt ~i<!.
detıi bir :hav~ :Uunı yaı,pt.ı!kl.orı ö~~·cn:2-
2'tf.§tfr. Du ·b!'fyük h1icnım netict:'.-)17'·"" 
atı.l;ın boıl'l)ırla;<.ia:n ~iıde 5000--Dr>I'."> 
lriş.n~~ oldüğli an-lo.)lA>~U'. 

Japon zayiatı 
20 bin ölü, 40 

bin yarah ! 
Üsküdal' &dliye ve zabıtas~ ıbu 

sabah ,rok v~iyaen bir tarula 
:~lenmiş bir cinayet hailiseo;ine el 
kıoyrrıuş ve biri kooın olan her 

-iki failini de yakalanuştıoc. 

f ' 
Sırbistandaki 
işgal orduları 

''Para,, ~~lvll~sl Korigidorda 
Yarın ikinci ceza- mukavemete 

Vaşington 10 (AA.}- Filipin
lerde Bataan yarımada.sın<la Ja
ponlar 20 'bin kişi kaybetmi~k-r 
\'e 4-0 bine yakh!l ~aralı vcrm;~ 
leııdi.ı-. 5 nakliye gerrıisile 4 deı:t. 
royer taıhri pediinıiştir. Son Te:ıgrai rrıuharriıinin 'bu 

sab:ıh aliıkadarlardan aldığı ma. 
lılrnata gıöre, bu miithi,oı cinayet 
vak'asmın tafsilatı şudur : 
Merdivenkıöyü bekçilerinden 

• 
Şimdi yalnız 

Bu"garlardan 
miirekk~pmiş r 

Londra, 10 (A.A.} - RB.C.: 

da başhyor devam edilecek 
Necip Fazıl Kısakiireğin, Tas· 

viri Efkar gazetesi ve Peyami Sa
fa ha&nda açtığı dava, yarın sa• 
at 15 da, ikinci Ceza mahkemesin
de riiyet .ıdilmiye başlanauktır. 

Vaşlııgt.m, 10 (A.A.) - Geı."ral 
Mak Aı'tiir'ün Filiphılerd<'ld f:ıııl<'fö 
Genc.l'nl Vainvrigt yeni k.arargfilıını 

Korignr müstal~:em adasında bulunan 
Port 1.-Iilde k:urn111gtıır. !ilidataaya o .. 
rada d-evam olunacaktır. Fiıld'l.)lnle!'in 
müdafa"S1nda. yeni, şerefli bir devre
nin başlıya-cağı mu~ald'ır. 

o 

AMERİKA 
Meclisinde 

HEYECAN! 
Mehmet ıdün gece Ta1ocakları ci
varı.uda dalaşırken, ocaklardan 
birinin içinde ayaklanna bil' cisim 
takılmıştır, Elekıtrik feneri ya.k. 
nıak medbur;yeEnde kalan bekıçi 
a,yaklarıııa dol~an bu cismi! :ı.şığı 
0 evirince ·bir adarrıııı kanlar için
de yerde -ya .tınakta okluğum~ 
hayret ve korku ile görmüşlüı'. 

Mütdıi.ş bir cinayet 'hadisesi 
karşh'lında kaldığım anlıyan Meh
nıet, hemen oradan ayrılmış, m<'
seleyi ·rrıensu,p okluğu Kızıltoprak 

Londradaki Yugoslav ma· 
kamlarına gelen haberler Sır· 
bistanıda.ki işgal ordular.mm 
şimdi yalııız Bıılgarlar<lan 
ıniirelııkep okluğunu bildir. 
m ektedi.r. 

Bu lıaberlere göre yalnız 

Be)grad eivarırula •bir te.k Al
man jırkası mevcut bıılmı· 
makta.dır. 

Bu sabah bir müta· ~ Mebuslar "Bataanın 
reke teklifi yaplldı intikamı alınacak, 

Maitaya hava. a_~Pn• Saygon, 10 (A.A.) - Bu sabah harp yeni başlıyor,, 
Malta, 10 (A.A.)- Du n duşnıan ~o b' • ..:. 'l"· A 'k d 

N ec•p Fazılııı (Yaşar Çemen) 
namtndaki zat •hakkında a\;fığı 
davaya da 13 Nisan ı>azarlesi gü
nü Birinci Ceza mahkemesinde 
bakılacaktır 

---c~--

\De-vcı.mı 3 üncü Sahifed€) 

IÇERÇEVE 

- Allaha 
nu:ı? 

- Evet. 

inanıyor lllUSll• 

- Tiirk ve ınü&lü!lllan. d'oğ· 
mıış oımaktan mes'taıt musu• 
nuz? 

- Evet. 
- Yfü;deyüz Avmpalılaş-

nıa.k davasına taraftar JUJSınız? 
- Hayır. 

- Avrupa sizce, rnüslbet bil-
giler manzumesinden ba§k<t b-ir 
değer; bi.r ruh değeri taşıyor 

mlt? 
- Hayır. 

- Muhtaç old.uğunıuz rulnı, 
keııdi içi:ınTule, öz köJcleriıni:ı
de nıi ora.yııı bulacağız? 

- Eve<t. 
- Bugiinkü yeryüzününı kG-

ru.ünizıııa, faşlıinıa, }i.berallıma . 
şekillerinden ılıi!rlıangi birinde 
ruh ve kafa iJadenizl bulu\fOr 

[] 
Evet, hayır 
nıwunm? 

- Hayır, 
- Öyleyse ken<li milletiniz 

içinde yepyeni bir 1lünya görü
şüne .bağlı, yepyeni ıbir cemiyet·. 
inşı..sını mı öılüyorsıınuz? 

- Evet. 
- Dünya b~·iik biı- inkılaba 

gebe mi? 
- Evet. 

, - Bu Jıusıısta bize iplik iplik 
çözebileccğini7,, açık ve aydın
lık b>r dava örgii&üne malik 
ın:isiniı.? 

- Evet. 
- Tiirkiye Şark dünyasın-

da, bu dfüıyaruo büliin ruh ee•· 
lıerleriııi temsil ederek, rehber · 
bir tavır sahibi olmalı nııdır'f 

- Evet, 
- Bugiinkii kıyamet henga· 

• . u ın Aı§t ı.A nıcri an or tısu, d' b "' d I tayyarclerı Malıtaya hırkaç defa F'li . l -~ J l .. , __ k ıye agır 1 ar . . d" ı pın eıvc a.pon ara ınul-<Ue e 
taarruz et:ınııjlerdır. 3 tayyare u- t kl'f' d b 1 c< 

, • . b .. e ı .an -e u u.ı:ınıu~ .. ur. C':r~~.4.Sl 3 tıncil Sah :fl: (·) 
şiiriiJıniiş ve bırısı a<>nra ug.ra .. !============================ 
tılmıştır. 

Necip Faz.l KISAKÜREK 1 
mcsinde Türkiye, ruhmıa ister 
yakın olsun, ister ıızak, kendi 
fstiklal ve tekevviin .tıall, ~iıı 
deıııOk:rasyaların zaferinden 
daha lıayıı-lı bir net.ite fuuit 
edebilir .,ıi? 

- Bayır. 

- Size sorduğtun bu sual· 
leri, Avruvalılarm (nefs mulıa
scbcsi) dediği, k en11i kendini 
ta~taklama·k fiilinden bir !baş· 
langıç folfıkki ediyor ımısıınuz? 

- E vet. 
- Bu ffüiıı başı, lıerşey· 

den ev~·el kendi kendinıio.in 

tam bir nıii§abedesi mi ol:ın.alı· 
dır? 

- Evet. 
- Bn müşahede ne •kadar ü-

züntülü olursa o:.Sun, oııu hlç 
yapmamaıııu fılobetiııden daha 
mı üzüntiilüdii:r? 

- Hayıı", •bin kere bayır! 

C~GERCILER KARDA 
LARA TAŞ ÇIKARTIYOR LAR f 

Bir takım Ciğer 50 den 100 e, 
Paça 60 dan 140 a, Beyinler 
12,5 tan 35 Kuruşa yükseldi 
Et fiatlarının pahalılığı yüzünden sakatata 
rağbet arttı. Ankaradaki gibi Belediyemizin 

de bunlara narh koyması lazımdır 
:Et fiatlarının pı;lıalıl~-rrıasilc 

ıberabcr şehriınizde ciğer, bey.in, 
lbaş, işkeir.be ve dalak, paça ii

atları da çok yük>selmişlH:. Bir 
ı. kısııın lha~ et yc;rine nisbeten da. 

ilia ucU2l gelen sakıatata rafjbet 

göste1vneğe ~d!ığmdıın şimdi 
ciğerciler kasruplara t"§ çıkarta. 

cak bir -şekilde loaız.all!ll1ağa ·ba§
lamıışlaı· ve fiatları nıütcma.cli:yen 

·y;ükseltrrıL~lcn:fü. Ezcümle C>Li. 
den kıoyıın i.~cmbesi 12.15 kunı1 
iken şimdi 50, 55 kurıı-a , s·gır 
;;:kenfuesinin kiiosu 15 den 65 c, 

Joayun tak~ı ciğerleri 50 kuru5 
. iken şi.ntdi 100 _ 110 kuruşa, ""ça 
nın 20 tanesi 60, ?(}, 8-0 ku•'llı;kcn 
şimidi 14-0, 150 İ'.":~~:f:uru,a s, .• 
lıl.ınakt&dır. Bf.' Jıe}>.i_iısiz koyu'!l 

(Dev ... ~~il Sahifeoe) ... : . . . ............. 
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HALK FİLOZOFU 

İA E TEDBİRLERİ. 

f taobul halkının iaşesi için 
tal is edilen gıda maddeleri
nin bakkallara dağttılmasma 
b2şlan11ı. Ga~ctelerin ynz4ığma 
güre bu ına.ddeler esnaf teşki
latı ve nahiye miidürlüklerin
ce iıtınada şayan vlduklarında 
ittifak edilen bakkallara veri· 
liyormuş. 
Doğrudan doğruya halkm 

fa) dası için )·apUdığı muhak
kak olan ·bu i~len, maalesef hal· 
kın haberi yoktur. 

Bilfarz benim ı>tur<lt<ğtnn 

semtte böyle itimada şayan 

baki.al var nu<ltr, varsa kim· 

TAldHi 

KONSERLER 

I:;vvelki aiuıam verilen son kıon· 
serle •larılü eoerler• konserleri 
bu mevsim için nihayet buldu. 
Ga,.telerin ya:ıdıgına göre İstan
bul Konservatuarının icra bey'eti 
yazın turneye çıkacak ve mubte· 
lif Anadolu ~ehirlerinde bu kon· 
serleri tekrar edecektir. 

Yaz konserlen bahçelerde vcıd
leceğine göre hem çalanlar, h<lln 
dinlıyeuler faıla terlemiyecek 
demektir. 

KASAPLAR 

VE iNSAF 

Dün bir gazetede şu serlevha 
gözüme ilışti: •Kasaplar insafı 
bü.Oütün elden buaktılar.• 
Kolayı var, vaktile toptancılara 

yrnıitı ettiritmL~tı. Şundi bir ye· 
min de ka.aptara erttribin. 

TAVLA 

iıı 'I üL\RJ 

Haber verildiğine giire otıız pul 
,.e ikt zardan ibaret olan bir tav· 
la takımı evvelce 90 kuruşa iken, 
§İmdi 30 lira)·a satılıyormuş. Bu 
miihim bavayıei :r;aruriye madde
si ( ! ) üurinde şimdi tedkikler 
yapıhyormuş. 

Demek ta•la mahemesi satan
lar düşeşi Mı>dttrmuş oluyorlar. 

NEREDEN 

BULMUŞLAR 

Dünkü gazetelerde küçük ,,.. 
zabıta haberinde şöyle deniyor· 
du: •KasımpapWı beş yaşmda bir 
ı;ocuk manga.la dü.şerek vücudu
nun mu.Jıtelıl yerlerin.den yan· 
mıştır .• 
Nasıl olur!.. lliangalın içinde 

köınür \'3~ mıymış? 

AHdET RAUF 

Bahçe sahiplerinin mazot 
ihtiyacı 

Sdlne ve meyva bahçeleri sa. 
Gııplerınin moııiırler~i çalı~ırma 
laq için, ay'lık ihtiı.Yaçlarına te. 
kalıül edecek miktarda ma2ı0t ve 
makıue yağlan ver.il~i Ticaret 
.\ .,:.·aktmce karaxlaşt.ırılnrıştı.r. 

Yekiılet tarafından hazırlanan 
esasa göre 4 beygir kuvvetindeki 

motörler için günde 16 d6nüımün 
sulanmasına kifayet edecek mıiık 
{aroa mawt verilecekt.ic. 

REŞAT FEYZi 

dlr, bu bakkala ne cins ve ne 
miktar iaşe maddesi verilmiş
tir, bana ne miktar w kaç ku· 
ruştan, ne zaman satabilecelo
tir? Bütün bunları ben, yini 
biz, İstaiı.bul haDıı bihnemt!lt• 
teyiz. 
Eğer yukarıya sıraladığım 

suallerin cevapları münasip 
görülecek tan n vasıtabrla 
halka iliin edilin~ olsa idi, mu· 
hakkak Jr.i halkın faydası için 
yapılan bu if, asıl o Z«man fay· 
tla .. erirdi. 

J<'akat şimdi?~ 
Bilmiyorum. 

PAMUKLU 
Dokumalar 

Tek elden satılacak 
mutavassıtlar 

ortadan kaldırılacak 
P.ımı1k iphği tew.iıatlllıdan is. 

ti.fade eodbilecek <iokumacılann 
azami 5 tezgah sdhlbi olmaları ve 
l:ıooperalife ka.yıtlı bulunmaları 
kararlaştırılmıştır. Bunların yapa 
cakıları ookumalar- kıooperatifler 
tarafından satın alıınarak tek el 
den satılaca.k>tır. Bu SUJl'e!le pa. 
muk iphğt tevziatından ooku.ma 
cılı.ğı bİiı:Zat meslek edimniış ~an 
sanayi eıibolbı istifade edebi4ecek 
!er ,mutavassıtlar ortadan kal. 
dırılacaklardır. 

Hariçten getirilen tülbentler 
nasıl tevzi olunacak? 

Harijçten getirilen tüıbentlerm 
sureti tevzii ha \okında göri.ışmek 
ibere bugün saat 14 de yazmacı 
ve yağlıkcılar ıthalat ve ihracat 
Oıi:ııhğinde ibir tıopl.antıya çağır.ıilı 
oıuşlardır. 

---<>---

Yeni Ceza Kanunu proieri 
Türk Ceza Kanımuııda çok e

saslı tadilat yapan yeni bir proje 
hazıırlanarak yakında Büıyijk Mil 
let Meclisine verilecektir. Bu 
maksatla çalışan lııami9)"0ll tadi
latın millıim bir kısmını tesbit 
eylemiştir. __ ..,.. __ 

Ankarada civi ve la.ulye 
nar hı 

Ankara 10 (Telebıla)- Fiat 
mu rakıibe io:ılJni.!;yan u inşaat çı-

1\"l:ıinln (k;losu na perakende 104 
kuruş, fasulyelerin perake-nde 
kilosuna 24 kuru~ naııh kaymuş 
tur. 

Zoogulıla:ıt ve Ere~i lotimür ba"l:ta
larında"l gelen ~1i malürr:a.ta gore 
euruü.i: köııriır istlbsali 9000 .vndın 
yuka'1 tık~ DOmW haddi dahi 0$

ıru.ştU, Alınan Wl<lbLrlerle bundan bir 
müddııt evvel ~tereıı kömür buh
raoım::t telcerrür otmiyecet[ anı..t1ı-

10r. 
Atalcadar1- .i!O<lealııe göre kömür 

işiıtin bir de nıı.ıtllye tar..fı vardlr. 
Havza.da ekle edLien kömün:in yuıdım 
her Jooşes!ne muntKam ve siotemli bir 
ıekltde tqınm- loeyti.yeti.. 

Bu mev<uun da ehenıınfyelle ~ 
edilerek Jcap edsı lodlık-lerin alllllWIC 
azım ge!mei<ltodir. 

BURHAN CEVAT 

Edebi Roman: 88 

Seni Unutmadım 
REŞAT FEYZi 

.!\ur! Yılımı~. f(llerelı: 80rdu: 
ııa .. Senin lıaıo.un ne ya.pIŞ"or, ra.. 

hat \"e !ribırioizdeo. memDUD mUSQ.. 
ouz~. 

Şaban. g!i!e- ..., kulaklarına 
var yoıdu: 

' - S '"1enizıde 90k ram.tız. beyim, .ıe.• 
dl.. l n.:rr.doın CQk. meımıuoum... B&.. 
ı:m hacım Lı;:ı.ı var. dili y<ıj< ••• Beni 
!ı1ç k!rmoz ••• Bir deditim.l ilci et~ •• 
Yani, !~fır. doı:rueu ıımdjıj kızlaro&Q 

ıietU.. S<btıbt.a akjoma ka<b!' çah
ıır. durur ... 

! Bu sırada., İcltl kırbve g..timılıt, 
ı ıur.1j{ Ui ~:kıyoıdu. Kor1<10rdaıı ~ 

"r;c.en, Nev .n oslendi: 
-Kim o İcW? 
- :-; :ı &c d~ han~clğim ... 

Nevınln sı'Sini dti7NI. Nu~ Yılma& 
r .,,~. le şakınun kapısına dııi-

ru yür(iyertlı;: 
- Uyandın mı 

~"""'·-aban, Nıır& ~i!ııııll:!& sordu; 

- Hanıme!endl na.ısıl, Jıri1er yııT 
Nwi Yılmaz l>.lr ı..ortt~ ııömühı:ı.4-

til: 
- fyi ma,,all«b .. lıaaa>Uıklaıı lt'allı:

Uk~n soııra leiul.ı' kend.iı:ıi topladı. 
Şiıınıd.i sJlılı,;ı.ll .ı.. :renn~ n<Ş'esi <M~ 

Nevin iık4 tıç doiı:!bt eocra. lmrlD.. 
de bir .. bahl&Ia. aalon kap•ıııda Cö
rülmü!ltü; elleri ııe oııç!aruıı dUııeltıo.. 
roJt. ve eüiomeem;,ye salJıanlı: tıcerı. 
girdi: 

- Sata tel& Şaban., - lııı.i u· 
nulılun. art"*.. 

Nwi Yı.lmM .lıl&ve eW: 
- Vaıı.b.i öyle oldıı. Sa'*> ~lelı.. 

d-..u.ı ııinra o<* ~ biıoi aiç .,.... 
Y1P 80n.v'Ol' mu? Anlafılaa h- coı. 
oevi;ıor ve <IDıaiı> dlbladeu oırrılll!ilk 
J.st.emi1<>r .. 

Nav!n bir tafıOretı• aUI: 

- Canım, b.-:i baaım mC-de el. 
rııb'oodın .. 

Nuri YılmM m.Odabale etti: 
~ z.ınetı--. SM>an b.izlm ıPblı t> 

·er Dilip allc.1 .. DID 
lı~A 1 ilzd ıi 

IDJ'dı,l.nın c;.,,ıu,ıı Doguswıda. kıt'. 
adan o. .. r blr ıboga.z,3. a-yruan. Sey!An 
AaJ. :>1, ıununen o-.ı~ &d1 fitoçen OQi.fati 
ıncvk:~el'J.nd<-n i>il·ı oklu. Bu sey~ 
~ .l~l.i..Jde tanır12: 

l:Hrt nı<.'1hur ça.rı Vij;ri.a&ıYl• dl.jrıeri 
de l";)t.ami ,k&ıynaltıarın duı ta.rlıi:ıi vt 
in_tt.n :.:;.ı...,r:na da r verctığl malü.mat do
lllQ'I.$!.)"e ••• 

bavud lJ.lrunetrc kare ıeniş4,&..nde 

olan bu u"<ianın nüfusu bugün 3 mil· 
)"On ıka-darcur. Bu kala.balıgıo 300 bJll 
)tadarı ı~1Usıilma.ndır. SeyJı;in Adası bı
rlm Hkl tarıhi<!rde :;.,rend.İIJ dıye &e
cer. Dıni ınanış..ara &Ore, li~u Acie--
mı.ıı yeryuzu.ne ıncugı topraiJıt parçaa 
~;;;~ bu Serendip adasıdır. Adanın 

mer.k~zınin luroz Cenubunda. 2440 
mc:re ) Uık.seıklig.ı.nde bir .d.ai vardır ki. 
Adcrn PeyE:'1mberin bura.d.J. Wprota. 
~yak ba~t;~ı sOylen1r. Onwı iç1nd11 ki 
bu da4;L'1 ı~mlne A<iem Tepesı denir. 
Büt:Jn lsliım tarthlerınde bu adanın 
eheınm\yetl! yeri vardır. 

Sercnrt p Adası ile Hind!ııta.n sahil. 
leri aro?a.ındakl d•r boi:a.ıxia. S\O"UD bır 
ka.ç mE.trP aitmda bir eeçit vardır Bu 
geçkte I.e-la.m tar.ıhçileri ve dm kJtap
tarı Adem Köprüsü adllll vermijler
dtr. 

Japon hava lcunetlerl bir keç &ilD 
evveı Serend~p AdMının Ba.tı Cenup 
salıillerındclti Koloınbo limanına bil.
yük bır hsva ta3rruzu yapm~lardıT. 
Bu liroaı.. yarım mtlyon ntifuslu olup 
Seylan Masının ır.crke-ıldır. A3'nl za.· 
manda Hint deniılinde İngift-erenln en 
miibım a..kerl !Hsildilr. İngilizler 1802 
de serl;ndır, Adas1n1 aldtıc.tan s<>nra 
Hhı-O :stanı l>OO<ıim olabılmışlcrdi Sey-
1..-\n !f1ndistanın lkapısı ımatı1ye1:inde

dlr. Ga!iba şimdi japı0n\ar dn. vak1ile 
İngilltler!n yaptığını tekraT etm<!lı: Is· 
UTorlor. 

Baş:ıco istihsal maddeler! çay, ka. 
uı;uk, Hindistan cevizi olan Serendlp 
Adası, b::kalım bundan sonrakl tali
binde neler göreeek?. 

R. SABiT 

ÜNİVERSİTE 
Gençliği 

ve Halkevleri 
Üniversite gcnçlerınin Hallcev 

)er;nin tekmil çalı,,mıa ımkilnlarııtı 
dan istifade etmelerini temin et. 
rnelerini temin etmek inere ge. 
çen yıl Ernlııönü Halkevi reisi 
Iyav'~ .Albadanın reislığinde F... 
minönü Hırlkevinde bir toplantı 

yapJ!ınıış ve evvela genıçlik ara 
sında sıkı bir i:;lbirliği temin olun 
mu:ştu. 

.Bu Wınas neticesinde Üniver .. 
sitelilerin Haikevlerine lrarşı rağ 
bet ve affikası artarak yiiksek 
tahsil gençl~rinden aza sayısı ço
ğalmıştır. Gençlığin bu hareket ve 
faaliyetinden kuvvet alan Eımın 
önü Halkevi reisi Yavıırz Abadan 
tekmil fakülte talebeleri için her 
lıafta k<>nser ve temsiller teııtıp 

oluıım&sını k:ararlaştırrmştır. 

Yannkl cumartesi günü verile. 
cck olan ılk loonser ve tem.sil" 
Hukuk Faküıltesi ~Uf>ları da 
vet olunmuşlardır. 

Maarif Matbaasının makine
/eri fehrimizden Ankaraya 

götürülecek 
Bir kısmı şehrimizden Anka. 

raya na.kled.ilmıış olna Maariıf 
IBasırnevinin diğer bir kısım ma 
kinelerinin de Ankaraya götıürii!l 
~i kararlaştıırılmJŞtır, 

Ankaradaki Maarif ma1lbaasın 
da klişe ve strotipi daireleri de 
kurulacaktır. Haziranda matba. 
aya yeni cilt ve tabı makineleri 
satın alınarak baz, maheıne;i ye 
nilenecektir. 

lıbıl< mı? 
Nevlıı, yan ciddl, yarı plı;a. koa. 

l!Da fÖY'le dedi: 
- E .. Aşkolsun, Nuri .. 9'* ıılt lı:D

~rsun vallahi.. eğer - de kılı. 
tıllı: }:;en_ dünya.ela i!rılıbık ob:ıll(fan .... 
kek yd<, demeıcUr. 

Nevin llir kolı ta yallar P>ı_ uz.an. 
mı,ıl.t. Sa.ba·tıııı:ıum ete!<leı1n>a a~ 
btrOiktı&ı pembe &ili k'1l'UOU reııcln· 

delı;i çıplaık, tll)'Sliı bac.ıl.olarını sallı· 

yor, ~aklarının bu harelte1ı ~ butün 
vUcudu titriYOr, co~u m,..p ka},k:ıJor

du. 
GeDç 1<4dıu Şabana oordu: 
- Köyde n.e va.r ile 1"ıiı: Şabaı:ıT 
- i.yillk tııanuııefeodi. N• ol6uıı la. 

tl;ronıunwı7 

- Hiç, ne h.ıber var? 5en.ııı. haıum 
naod7 GüZel ceçinı.yor mu&U.llUZT 

Şabaı.ıu a.ııu ;r:iı:ı.e lı:ulatı:ılAcın vv
m.ııtı: 

- ŞE&.er ılıt. ha&ıll!l~ 

- Şaban., baurılan, b•a1• •• Bu 
eme k&,y. eı**1 gelmek 1li7eı:lnd.e. 
yUn.. .. Nle.aıı socıunda. or•da olm&k W.-. 
woruın... Blbal'da Su~ n.e ıru..el.. 
dlr... Hele. o it\ ve 'ktrml<Z!l Iorazlar
bu laıı aparlunanda. çok duldım. Ev· 
vEllA 'beIH>n ı-ta.ııtım. sonra k.ar ve 
so!UIL. mütemadiıyen evde kapalı bl. 
dım. Bu kış lsi, günqli eilnter ~ 

. lllll4ı k;. arada bir kö:Ye kıadar ceUıı 

iıiAHKEMELER: 

Ben yiyeyim 
sen yeme •.. 

\... Y axan: ı. S. Eski Bükreş Ateşemiliteri 

Nw .. u yUı.h.ı. ihtıyar bir kadındL 
Sırtuıctaıkı :s.ıyaiı. ı;..L.)a ça~aiının ik1 
ıtara1.u>0.En çenesine ge~ k!.sımlan 
bµ-ı.b!ILnt? t,enwnın ucuncıa jgueı.em.tş. 

ti.. Duru;u.noa, otur~unda, 60'2. ~
ieyi.ıi-~de, bir ağırllk, bir va.kar. ı,;.
ıaısalet vaıoı. JÇ.end.ısıne ait biz b2'1U 
.a.tıl<lk:~=.,kla b6Şka birı..ı taraJ:uı<liın 
clindeu &ılnn1ak. lstOOı;ı i<ldıasıyl.c da
vacı ıdı. Mahkcn:ede, müddeasuu is
bat yo.unda, Uzak Doğ\! cephesi: 

Cenubi Pasi.fık'de Japonların 
ihtimal harekata mani <>lan yağ
murlar veya huırlıklarm oakı;an 
olması dolayısile bir tevakkuf 
denesi geçirdikleri anlaşıl.Q·or. 

Birmanyada da Jap<>n ileri ha· 
reketi ınuvaı.kaıten durmuştur; 

fakat Japonların y1'ni hed1'fleri 
Mandalay ve petrol havzası ola· 
bileceğinden gerek Şittang ve ge• 
rekse İra\ adi vadiierinden yine 

iki kol halinde ileri harcl<ete baş• 
lamaları ve ciddi taarruzlara gi. 

rişmcleri pek muhtemeldir. Ja• 
ponlar herhalde bir an önce Bir· 

manya· Hindistan hududuna var· 
mak istiyeceklerindcn bu cephede 

fazla durmalarına ihtimal verile· 
mcz. 

Yeni muharebelerin 'Mandalay 
cenubunda ve Prome şimalinde· 
ki bölgelerde inkişaf etmesi bek
leuebilir. 

Hind denizinde Japonlar hava 
ve deniz iisti' clüğünü ele amlış· 
}ardır. Japon hava kuvvetlrri 7 
Nisan giınü yaptıldarı bir hava 
taarruzunda iki ina;iliz kTUVB· 
zörii batırmışlardır; bu kayıJn 

İngilizler de kabul etmektedirler. 

Bundan başka Hind denizinde « 
ınüttefık ticaret ııemisinin butırıl· 
dığı hesaba katılırsa Hind deni· 
zinde müttefik mu va ala yolları· 

nın kesilmek üzere btılunduğu 
ve Hind doğu kı) ılarınılııki li
manların tecrit edilecek kadar 

Karaya oturan Eğin motörü 
kurtarıldı 

10 ronluk Eğin mıotörü Çeşme. 
ni nÇJftlik mevkilnde karaya o
turmu.şlur. Kaaz37.ede motör gön 

derilen ya'l'dımcı bir m<>!.örün mn .. 
avenetrıe kurtanlnnştır. 

Halk Sandığında 
İstanbul Halle Sandı.ğırun bil

hassa küçük E61lafa da'ha nafi bir 
şelde getirıhnesi k.ararl:ıştırılm~ 
tır. Dığer taraftan Sondık son bir 
yıl içerisinde 7500 liraltk ta..,, ve 
lwnılsyun vermiş ve 23 bm 167 
lira 72 k uı-ajl uk Imr temlİJl et 
mıştir. 

--o--

Yeni lskenderun gümrühleri 
b.ışmüdürü 

ltsl<A>ncbrun gümrükleri baş 
müdürlüğı.IDo b0 şmi>fettiış Feblıi 

Kesik t,yrn oluıunuştur. Onun 
yenne do, İskenderun gümrükle 

n lba:\m iıdür>ii Abdu llıı!ı Biililıoğ 

lu getır.ilm~tir. 
~__.,.__ 

• 
ispirto fiatı 

Litresi 75 kuruştan 
satılacak 

Ankara 10 (Tledlımla)- Y a!lc 
la.<>ak ispirto fıatı şu şekilde tes. 
bit o!u.mn14ur: 

92 deroceli.k ıspir1x>nun litresi 
halka ıı>erak.en.de olarak yetmiş 
kuruştan satılacaktır. 

bava alaJnn.. naınl, bu q. ~arlan 
filAn evlerlııe gelenler, ııeız:m!,>e çı. 
kanlar oluyor muı)"du? 

Şaıban !"<>2llerınl aralıyarak. bolc.
lannı tavan<ldld aıba.lur etrafında do. 
laştırar...ıt, duşuııür ırlbi yapu. Sonra, 
bir müddet k.endı kendıne l[illdü, be.
ıını lld tarafa sallıyaralı:: 

- Kardan, kıı;wı ~ göıı aça. 
madı kj ... Yaln1'. son ıırttnlerde ırü· 
ııeı;h ba:zt öğle lliıerleri ııe=ııy<! &elen.. 
ler ohl(YOrdu .. 

Şaban biraz durdu, ııaııra önüne ba.
karalt ilive etli: 

- M&lCm ya. bazı l.nsanlar tenha 
yerleroen hoşiınır. tıpkı, kurtJarın 

dumanlı h:wadan lıoşlancıığı g,,bl ... 

Saban b=Uın söylerken gözlerini 
&ar"' bir 6~ ::.rplŞllfzyOr, y\ı2il.. 

nüıı hat.:uı daha m:ina.lı bir tarı.da. 
der.!nle;;ııi,yordıu. Ntıa,yeL da'Yoı.namamıt. 
bakllii)'ı ağtmd1m çaamıııı iıısanlara 

mab>ı.9 blr ıestı. aol elin! havada 
salladı: 

- Havalar l:ı4 oldu mu, ;rıwuklu
IUDU alan bizi:R tanı.a gel.İ(yOr . .. Amma, 
:raz grol kalabalık olır,uyor .. yazın, o 
hmm bahçen!ıı, 7a.nııru:ııdalti lroru.. 
nun, denize doiru. lidl'n a.taç!ı yohm 
hali ne lıdi'! Ne ya.pa~ geru;ilk_ 

sotuı<. çamur dlnlerler mi? Bolıarlan 
tepelerjndeıı ç.:Cıyor ... 

(Dev:ı.ıru Var~ 

fena bir dtırtıma düştüklerine 

hükmetmek icap eder. 
Bu suretle Hin.dist.an .büyük bir 

Japon tehdidi ka~ısında kalrııq· 
tır. İngilizler Hind denizinde ha· 
"" · deniz üstünlüğünü l,:ızana
mazlarsa Japonların Seylan ada
sını istili'ıya ve Hind luy•luına 
çıkarma teşehhüslerin<le bulun· 
ruaları artık imkanstZ sayılamaz. 

2 - Libya cephesi: 
İıı.gıli-zlere göre General Bom· 

mel'ın elinde son zamanlarda 
taı., •Ye edilmiş 6 tümen kadar 
hır kuvvet vardır. Uunlardan lki· 
si zırhlı ve biri hafif motörlü !Ü• 

mendir. Son ı;linlerrlc l\Iıh\·er ()l'• 

dusu Jııgıli:zlerın cenup cenahına 
doğru taşıll.l§ ve çole doğru bir 
yı>I açmak teşcıbbüsünde bulun
JDU§lur; bu hazırlıklarla General 
Rwnmel'in buyiikçe bir harekete 
ı;ırı~cceğınc ıbtımal verilmekte
dir. Lıbyaua biiyiık harekat için 
ıne•·sıın ancak Mayıs sonuna ka· 
dar elverişlıdcr. General Rommel 
bu bİT buçuk aydan islila<k ede· 
rck bir taarruz hareketınde bu· 
lunabı!ır. J<'akat bu taarrı.ıa:un 

Sıi\'eyşe kadar tı.:ı.atılacağuıa ihti· 
mal , erilemez. Bdki de General 
Romnıet M1>>r hududuna kadar 
ilerlemek ve Tohruk'tı düşürmek 
İsti)ecektir. 

3 - Doğu cephesi: 
A 1man tebligı, Rusların şimal 

\'e merkez kesımlerınde şid<leth 
,.e münferit taarruzlarda bulun
duklarını ve bunların püskürtül· 
dü!,ünll ha·ber vcrr)·or. Bundan 
nn!Jyoruz kı. ltw;lar hareket te
şrbbusunü elden hltliı btrakma· 
m~hırdır. FaL.aı b!iyük bir neti
ce almaları thtuııali artık birsbü
tün azalmıştır. Radyo Gazetesi, 
en mühım hadise olarak Stara· 
rus~a'da 16 ocı Alman nrdusımun 
çemberden kurtuldu~tınu ,.e va
zi;eıe hakim olduğunu hııber ver· 
nııştır. O hal.de, btararussa mey
dan mubarcb ... ini netice itibarile 
Alnuınlar kazanmı~tır. Arttk Le
niıışad cephesi llmen gölü ce
nuptan bir Rus tehdidi karşlBı.n
da c.eğildir. 

- i.enaım. di)">rdU. Bülüırı lllem bi.. 
lir kJ. b" bai beQımaır Bat:. bi1Ylıl< 
peder1n1 Ferı.k Nızame.ı.in Pa,adan 
pederım me11hl1m A:i\:ıi Eicndjye, oD

dan da. bana katmıştır. Bunu k.bat ka.. 
dar lociay bU' DCY yoktur. Za!A!n. Det
terhaneıım k~ıtiaruıda da vardır. Bu 
ba&ı b1z. ııe ~ttık, ne tkırr.scye ver. 
dj,k, ' 
Bwıa dair baL• vesikalar :ibraz -

ceiuıı, ~ıhıtıer de gOsterece9rin,j soy. 
lüyordı.ı. Bu ves~aların ibraza.. ~ bir 
d.cta d:ı b .. pooan uıll'Kikı ve bazı saıtıit
ler;n ç.ı.ğrıhnnsı iÇJ.D muhaık.cme başka 
güne lıırakıı<il 

Kadınc:a&ıız . ahal morumor. yüzün. 
den &<t.ı:Unoen ter damlıy&ra:k., ka.ntıer 
1.çi:nd~ mahkLniCJE:.n çık.ll 

- O<.oooh! Dey~p or;,,,daki kanape
le~n 1bi11rJe çoktu; ru.J:ıat bir nefes 
aldı. ~lt.r.diiını çllK'ôlrıp yuzunU gOzunil. 
slldl. y..,ına y3'jlıca bLr adıı.m ;ralıı

laı:;tı. 
- !lloıaall<>h. hawmc!endiınlz. ma

şaallah ..• Af yenesJn::ı j~ ... 
- Oooo: Co.k ~ult ur... Sen cıası-loı 

bakalım. Rıış<ın Lı.eııdl? 
- Eıbcmdi.ıhll!ıh!... Hayır ola. ba. 

rumeiuıdı. sız. buraja1'd.a bayle? Mah
kemede b.ı.r i~ınız mı var? 

- lşimız var ki !.jmiız. var. RUieu 
E!end .•. Oyle bır iş k>, ıı;ç sorma-1 ••• 

- All•h AUab! NC\Jır Jşlıı.lıı.7. 
- Ne o.atak? Hani derler 7a: 

cHer ilı bu a.ı.emın dörıt w--e o\muo 
bln&> 

<Ben y;yeylın .sen yeme. ben lyı,y•m 

•en renat• 
Dünya bu... ,4te, hlıziml<l de ben 

Y._"lyey.ı.nı sen yeme davası .•• 
- Anlıyama<lrm. 
_ Nc::ıı•ıı aınlı;yac&Jasınf Senin u-

1.ıyaca~;n. blzım bani Maltepede bir 
hağ \'Mdı. Tll büy~k ba:bamdan kal. 
ma.. üııu, !kira.ya vcro.ıgım.i2 adam 
üstüne r.ıı çcvıı•ıım!j, ne y~. Dala
vıerelı Wr ıı. litc onu!}la ut:ra,cy-0ruz. 

- Allah .l\ll"tı.l Sızju ba2!7 
- B·z..m ıbagı ya, ne .zarnnettin Ru.. 

~en E!crıd i? . 

- Ht ğ..::t Bchranı Erendi? 
- Behr"'m Elendi ya, ne zannettin? 
- Behr.:m Ei<ndl Müslilman adam.. 

dır. !!eş \'Ok•l nama.zır>da, niyazında. ... 
- Zaten ne çıkama. öyle. b~ va!o

t~TJ.-e beş <lafla katan ı:esaı, S$lıte MUs .. 
lümantardan çıkar. Sen nama22, n.iş'aza 
b"1ınıa, Ru§OD E!<>ndl; ino<ınm içine. 

-asın•. k•lhine bak. 
Dedi. A::fflğa kalktı. 
- H:rydi. gld;yorsan yürilyellm; 

(Y'Olız;a btn gidiyorum! Dedl yürüdü. 
HÜSEYİN BEHÇET 

!KOVUK PALZi;~;;~l ___ ,J 
\ ıızan: vı;wıuı Ccw.u Af .;1Ll 

- Na!'ıl?. 
- İşte benun &il>il 
lJer<k!nın aıkısı.u.da c;ıranın akordu 

başı.ark.~,. :r-iıg;iı da moru.ğun onüne 
ta.:.>ah.lı.:ı, bardc..kl.arı. şı,, ·.crı d~fl.. 
dl.. H'2rum t ·rar k· p.y<J doğru dö
nilp gitmtk 5ledrğ•m: çakan Nıg3.r: 

- S.l. O.ed.l, acc~e ed.p hemen gıt.mıi
yc )u.,;<.rn<cyın, çwıkü ~ın.aı ,s.lze vere.. 
c ği.ı, b..ı çok. Dlt1lklı ha.vdd.'.sler va.r. 
Sizı Lıu. &kşam Dur:ıya Afla:h i'onder-
ııdş .. 

- Ne gibi meraklı havadjslerl 
- Mf~eıa Nwna..ıı &ye, Sel.maya 

filan ÔP l' •• , 

- Ol1la.r artık beni ilgilendirmez. 
- Scı:ra malüm n. bizim babalıga 

dair l:ende!ı.i batıra detterm.1 de ıım. 
di eize verecejun! 

- Artı.k. o da si."'Lin o.bun! 
- }'alı.al Numan Bey denen o zat,, 

ıimdi nerede bıliyo-r musnuı. 
- Nerede olursa obun, bana ne? 
- Öyle deme onun şimdı nerede ol-

dujuuu oöyleraem bıısbiilün şaşırır· 

uı! 

- l-i~rede oluma olsun, bana v .ız ge. 
lir, dedllı: .... 

- Nırman Boy, Jile ka~ındat 
- Ne dedın, ne dedin?. 
A.,ık D.yojcıı.I gosı.ererelt: 

- :Numan Bey ışte Icarşındat 
- Sen çtldırdıDııa dev letm j:imar. 

haneli var. 
- ç,lcllraet>I<. mlldıracallt bir ..r 

yok bunda kuzum . .. Eger tenezzül ,.. 
dip te bıraz Öturunıan .,.,,. ,ey; ö.t;re
ll!l'Sinl 

- Bu .kadar oaçma ·- şe:rler 
lronL"JUlac yell(fe 'ben oturz.mam! 

Kop;daıı UZ&nan bir ba, seslendi: 
- Destur var mı hazreti moru!k.J 
MorUk cevap verdi: 

- ne.tur •eııln. ı,i:rebllir•lıı! 
Bu eiren ,yabancı delı:ıldi, yüzüne b!

r.u dil<katli balı:m<:a tanıdım. Bu Ü .. 
züntiı;ü Ahme1tl. Sel.Am ver:!p ırer. 

çök.tülden sonra, o da ben; tanım': 
- Va7 Bey ağabey, m._IW>. ~ 

lrilr ·bul~ğumo. nastlsm.ıa: baka1-
ilıyeaesir;'Z infaB!ll.bl 

Omm bu sözlerine ltaıyılıi< vemıa
den do4n:dan doi:nı.ra ıunu sordunı: 

- Han1 sen "-aldi1e bana bu adam 
için öldü, Allah ra.lımel O)lleelnl de. 
miştin? 

Nımet bir bana, bir morula baka
rıılk: 

- Evet dedi. o z;rr:ın öy!e o!muıtu! 

- l\:a::ıı olmuştu? 
- B..ı.i.m n~Uıoarek morıı..*, o zaman 

buraaan .)'UrümuştU! 

- l\ereyt- y~ru:ıı.uştü? 

- Cc...nı istec..t,;: yerel 
- Dcrrek c. :ıamao ölmemişti? 

- N~ye ölecekmiş. düşmanlarımız 

ölsün~ Kenı!~ her ne kadar ınoruksa 
o.a onun gonlu daha taptazedir, 

- !'i,çın o zaman, bana öyle sO;yle.. 

m.ıaı:..m ya? 
- Ne blley!m ben. Hacı Dervl9 

Balaban, o zaman buradan yürürken 
bıze byle renbili etmiş, soranlara mo
nik Oldü dCr.>ıniz artık dcmiştL 

- Şu halde siz.in moruk. bilsbütün 
anlaşılmaz, ıçinden çtkılmaz bir esrar 
kwnkume&ı ~! 

- Arltlt onun orasını bir Allah, bir 
de moruğun kendi bilir. 

Nigar &iYLe karışlı: 
- Sırtlı! anlıyaca.ğınız, biı;im peri 

lı;ız.ı Selma ,\"Ok mu h:ın1T 
~ Eıy? 

- o. benim za:ten çok es1d kilç\!I<.. 
!ilk ali<ada,ınıdı. Beni b1Iradan p,r
tarrna·k ıçjn o z..nanlar ç<>l< uir"6tı

ğı biolde buna bir tilrlü muv~ak ola

mamıştı. Qlınkü b<!n, efendi babasız 

bır yere ııideme.odiın. Çünkü benim. 
Bey0ğ'lu aıeınlerinden eo .10reun. bit. 
IJıdıı bır zaman.ı.f11da o tmdaıdmı.a yetif-
miıl. art~ ddi meybanolerde g.,...,,,_ 
~ult. bulaşbkçılıl< yapaca.k, batta belld 
de sakaiklarda 6ÜI ünecc!c biz hale &el. 
dlğlılD. &ıraJ.arda o, btnim ellmden tut.. 
muı;, bana l>.\IJ dil. güler ,.uz, sıcalı: 

bır oda göstermişti. F:ı.!tal o zam&D
lar, o da o hovardalık. se!a!hat Alem. 
!erinin son gii.nlerinı y~ ~ bir 
bç tJ11 daha o Alemlerde silrltilltten 
oonra, ikimiz de 'beı parastt, sefil, pe.. 
rlşan kalarak blr sorlbıibar tıünil bu· 
nya. bu kale loovuğuna dtt=ım\1$'.ilk. 

- Peki amm~ madem.ld hlıll pa. 
ralı, zengin oldu;tu anlaşılan ııerı ~ 
neden ı;onra, o ktşta Jtı:rawetıe la 
buralara kadar gelip sizi! bu la>le ııı.

'Nğu haıyatınd.an kurtarmak !stedlil 
halde daha önceleri, sizi o seti!, pe. 
ri,ıaıı hayatınızd;ıı nıç!ıı kw<iarmadlf 

- O z.aman!ar Selma lıe b~ dili'-' 
ıtın<hk. Dargınlığımızın sebebi de blr 
rekabet., ;nal yüzündendi. Ben dalla 
o hale gelmeden b:r yıl kadar önce 
Selma, bt"ni de~et~ .. kı*aruyordıı. O 
zaman ikL-r.iz de b!rini sc\'iyorduk, O 

(De>vamı Yut,. 

Ballıan barltının 
Jıld.61lilml 

Ya.zan: Ahmet Şükrü ESJIElt 
Ba'lkanlar için tarihi o.lan bil" 

.güniın yıldOnümündeyiz: Tam 
hır sene ve dört ,gün evvel, nisa. 
nın altıncı günü sabahleyin, AL 
manya, Yllg!OSlavya ve Yunanis. 
tana karşı taarruza geçmişti. '.Bu 
olayın yıldbnii:ınünde, zihınlerimi 
zi bir sene evvelisine kadar geri 
götürerek ondan sonraki ocyala.. 
rın da ışığı altında o gün olu.p bi. 
tenleri hatırlarsak. o zamanlar 
hepimize muamma gibi görünen 
bazı meseleleri belki şimdi daha 
iyi anlıyabilıriz. 1941 yılı nisanı.. 

nın altıncı günü Awupa harbinin 
Balkanlara yayıldığı gün olarak 
ta rlhc geçecokse de hakikatte 
haııp, ganbi Balkan !ara 1940 se
nesi ilkteşrininin sonlarına &. Jru 
İtalyanın Yunanistana kar:;ı ta. 
a!'l'uza geçmesile intıkal etııni:\;ti. 

Atinadaki İtalyan elçisinin Yu,.. 
nan Başveki-li Metaksası uyku. 
dan tzyandınp da kendisine ver. 
dıği bir ültımatam ile başlıyan 
bu haııp, 194-0 senesinıden 1941 
senesine intikal etmiş ve harekat, 
1talyaya pek el\'erisli olm..yan 
bir çığıra giıınıkti . Anlaşıhyor ki 
İta:1yanın bu haebi tasfiye edeme 
rnesi, Almanyanın Balkanlara 
:ınüdahales>nde başlıca amil ol. 
muştur. Şu halde istikbalin tarih 
cisi tarafından daima sorulacak 
olan sual şu olacak:tır: 

- Acaıba İta\ya. mihver <>rtak.. 
!arının ümit ettiğı g;.bi, Yunan 
haıııbmi kıolay>ca tası.ye etseydi, 
Bafr.anların vaı:-ıeti ne olacaktı? 

Bu sualin cevablllt mi.iıstakftıel 
tarihçiye bırakarak geçen sene 
ougünlerde olup bitenleri hatırlı 
yalım: Yunan harbi tasfiye edi
IJ.eıneyince, Almanya, RU11Yaya 
karşı girişeceği taarruzun .hazır. 
lıitı cümlesinden olmak üzere, 
Balkan vaziyetini ki>ndi eline al. 
dı. Anlaşılan Alınanyanın hedefi 
sağ kanadını emniyet altına al.. 
maktı .Bunun iÇin de düŞ.iruiüğü 
bazı Balkan memleketlerinin top 
rak emellerini tatmhı ederek, on
ları kerıı<\ı hesabına kazanmaktı. 
J)dbrucay> Rama~·an alarak 
Bwgaristana vermiş ve Bu18ar 
emellerinin bir kısmını taı.rnı.n 
ebm~i. Yunanistan harp halinde 
'bJhıııı!dl.lğundarı bu memlek.etin 
bir ıparçasını da Bu\garistana ver 
·mek müınkü:nd.ü. Martın ilk gü. 
nünde Bulgaristan Viyanada üıçlii 
pakta girdi. Bu S>I'alarda Alman. 
yanın Yugoola.vyadan da toprak 
alarak Bulgaristana vermek n1. 
yetinde olup ohnadl,ğı anlaşılma.. 
maktadır. Bulgar Başvekili Filo! 
da bu vesile ile söylediği nutu.kta 
.haks.zltklarm. sulh yola ile ta.. 
mir edilereğı ümidini beyan et.. 
mekle beraber, Y~lav tıQpı'ak 
!arı hakkında sarih bir sörz. röy. 
leınem>;.-tir. Başvekilin şu sörleri 
dikkate layı.ktır: 

- Bu1garistan kıoonışularile ak.. 
· ted!lrniış olan ~uk muahocle. 
lerln.e sadık kalmaktad.u- ve Sov.. 
yetler Bırliği ile olan an'anevC 
dostluk münastll>e>t1erine devaaı 

etmek ve burılan daha ziyade in.
kışa! ettirmek kararında.dır. 

Fildfun bu söı.JerilM! bakarak, 
Almaızyarun iki~ sonra Rwyaya 
karşı taaıırı.ırza geçeceğinden BuL 
garistanın haberi ohna.dlğı nea. 
eesini çıkannalo milımkıüınd:ür. 

Bu\garistanm pakta girmesini 
takip eden günde Alman aıid.ulan 
c .. nuba dQğru akın ettiler ve .AJ. 
nıanya Yugoolavyayı üç\ii pak1a 
aJ.ma.k için \eışebbüııe girişti. Yu.. 
gosl.avya haıfoin başla11gıcından 
beri sıkı bir tarafııız.lık politil<aSI 
takip etmişti. Bunun için 25 mart 
ta üıçhl pakta katııaruş olduğu 
Jh.akl<ltidaki haber tıer ~araft# 
hayret uyanıcbrd.ı. 

İki gün sanra !Belgratta naip 
Pnns Po}ün ve Svetkovi.ç hükıl
metinm devri)mesile net.iceleneo 
daıfbe de o ~tte bi.eyıilk bir 
hayret tev'l.it etti. Alına~a da 
darlbeyi doğrudan <}oğrıty1< ken
Cisiıni hed~ alan bir hareket sa
yarak hazırl.~ başlach. Z1 
mart ile 6 nisan arasında geçen 
bir tıafta kadar 7.aınan, Balkao 
tari!hinin en ağır giimleridir . .A). 
maızya bu da:ıtbeyi i~il:iz entri
kalanna atıfetü. YugO&lavyadalıi 
tebaasını geri çağLrdı. Bulutlar 
gitti.lııçe karal"dı. ve nihayet n'i6S 
mn altlıl\Cı •günü tufan geldi. 

Almanlar Balkanlarda giriştı1c.-
1eri tesdbbüsü kısa zaman.da tas
five ettiler, Yugoolavyayı ist11' 
ettiler ve İta'zyanım b~ladığı Yd 

<Dev&ml 3 ilDcü S&hifede) 



ltRl TUınm meunıe.n A.Uaaoıu. 
Ajıı.ıuı bültoı:ılerlnden alınm·;;tır) 

Telhu edo?n: A. ŞEKiB 
.bemden bildirili,yrır: AlmallQ'a, 

Kral '.Borisin Berlini son ziyareti 
esnasın.da Buigarislanın Rusya 
seferine faal surette iştirakini el..., 
de etmeğe muvaffak olamamışlıır. 
Kral Boris, Bulgar halkının gen.iş 
tabakalaruım Ruslara karşı semı. 
patisi bulunchtgu için Bulgar or. 
dusc:na muhtemel olarak itimat 
edilernzyeceğcn· ıleri sürerek Al. 
iman ialqpi.Tine muvaJfakiyet1e 
mukavemel eylemiştir. 

Londraya güre, Kral Boris, Fiıtı 
rerin al'Zularını öğrenmek üzere 
Alman.yaya çağırı1mlŞtı. Alman 
de\'let reisin in emirlerinin ne ol. 
dt.ıığu öoom:i:ı..leki günlerde an. 
la~ılacaktır. ~imdilik birbirini tut 
m'yan bir sıra ,;ayialar Balkan. 
la: daki propaganda faaliyetini be 
lirlmektroır. Türkler, Bu1garis. 
tandan gelen yolcuların söyledik 
le rini de bihyarlar. O da şudur: 
Bulga,lar ımcak şarki Trakya ve 
htanbııl için harbetmek istiyor. 
lar. 

AMERİKA. VİŞİ 
MÜNASEBNTLERİ 

Vaşi~tıondan bHdiril.i,yor: A. 
merikanuı Brasaville'e bir kOn. 
solos tayin et.mes.nl protesto eden 
Vişi notası iki memleket müna. 
sobetlerinin tabii bir hale girebi. 
lec('ği aınuld uğu sırada gelmiş. 
tir. Bu protesto yeni bir gergin. 
liğin başl:ı.gnıcı olabilir ve Fran. 
ShZ donanması, Madagaskar, batı 
yanın küresindeki Fransız top. 
rakları ve hattıa Senp;yer ve 
Miknelon adaları meselelerirıin 
!okrar ortaya dökü:lınesi muhte. 
ırıeldir. 

HİND.İSTAN MESELESİ VE 
ANLAŞMA İHTİMALİ 

Yeni Delhiden bildiriliıYOr: Sir 
Krips ile kıo~re şefleri arasın. 
d~ki miizakereler neticesinde u. 
mımıi mahiyette bir anlaşmııya 
varı.ldlğı öğrenilmektedir. 

HİND DENIZlNDE BÜYÜK B'İR 
MlJHARE!BE BEKLENİYOR 

Kalkiliedım bitdirili)"Or: İlıgiliz 
ve Japon füola·rı arasında Hind 
denizinde Bengale körfezınde 

deniv: hakimi •etini tayin edeeck 
alan biJyük bı.r muharebenin ya. 
kında yapılması beklenmektedir. 
Kuvvetli Japon deniz birlikleri.. 
nin R~ ve Poort • Blaire'e gön 
derilmiş oldu.ı;u haber alınmıştır. 
Diğer taraftan İngiliz fJoısunun 
refakatinde tayyare gemileri ol. 
duğu halde J ap<.ıı filoısı.;nu araş. 

tıro!ığı &anıl.maktadır. 

ALMANYA TÜRKiYEYE HÜ'. 
CUMDA.."" VAZGEÇMiŞ 

Berr,ckn n ıl~ riltirır: 3.ıfyad'a 
aşan sa> ıalara göre Almanya. 

nın Türkiye büyük elçisi Fon Pa. 
~nin Berlinc yaptığı son ziya. 
rette 'Dürkleruı muhakkak suret. 
te muka\·cmet ederek bu suretle 
Alnı~nyaya ka,.. , müttefiklere i
kinci bir C8phe temin eyH:ycceğini 
'3rarla bldirmesı üzerine Alınan. 
lar Türluycve hücum plltıını ter. 
ketmL<Je.ııdi; · 

ALMAN ASKEJRİNİN TÜR.Kİ. 
YEDEN GEÇME.si İÇİN 
TElK;LİF'.l.ıER y APILMlŞ 

Vaşingtnndan bi~diriliyw: A. 
merika, Türk.iyeyi tarafsızlık si. 

Bulgaristan ltadıe fiiWı iş'ti· 
rak etmiyecekmiş - Ameri
ka • Vişi münasebetleri -
Hindistan meselesi ve anlaş· 
mak ihtilll111i - Hind <leni· 
zinde büyük bir muharebe 
bekleniyor - Almaııya Tlir· 
ki)·cye hücumdan va~eç· 
miş - Alm&n askerinin Tür· 
kiyeden geçmesi için telııJ.if. 

ler yapılmış - Doğu c•e· 
sinde yeni muharebeler 
Libyada ukeri durum 

yasetinde tutmak için elinden ge 
leni yapmkatadır. Vaşington.da 
heı1lıan,gi bir teyit edici haber ol. 
mamakla beraber Alman kLt'alıı.. 
rırun Türktyeden geçmesine mu. 
vafakat em:-..-si için son zaman. 
!arda Türk hükfunetine bazı tek 
liflerde bulunuhnll§ olmo.sı muh. 
temel görülmektedir. ----DOCU CEPIH'ESil'rDE YIENİ 

MUHAREBELER 
Mmamlara göre: Düıııuanm şi.. 

mal ve meııkez kesimlerinde yap 
tığı münferit tarrıdar püslcii:r. 
tülmüştür. Finlandiya k.örfe-zinde 
Tytacrassi adasına kaı'Şl yapılan 
Savyet taarruz tEIŞE!'bbüsleri kı
nbmştır. 

Lİ'iYA'DA ASKERİ DUlRUM 
Mfuvere göre: Alman hava kuv 

vetleri Tobruk limanına Jı,ücum 

etıımşler ve dönüşte ı>üışman o. 
tomabil kollarını bombalamı.şılar

dtr. 

Ekmek fiatı· 
na yapılan 

on para zam 
LokantacılaT, yanm ve dörtte bit' 
ekmekler zamdan hari{; bırakıldı. 
ğından belıer ekmek başına O!f 
para ceptefl vennek mecbunye. 

tinde kalaca.klarını söyW.yorl.ar 

Şe!hrimizde eknıek fiatın.a oo 
para zam yapılımştır. Fakat bu 
zam yalnız 600 -gr.;:.mlık ekmek. 
!ere tatbik edılecelıt.r. 300 gram. 
hl< yanm ekmek yine 5 ikıuruşa, 
150 grcmhk dor l< bir ekmek yiııı 
paraya satılacaktır. 
LOKANTACILAR NE DİYOR? 

Lokanta ve ahçılar fı.rınla.Idan 
ekmekleri 600 gram üızerinden 
almakta ve dükkfuılarınd11 kese. 
rek müşterilerine yarım veya 
dörtte bir olarak vermektedirler. 
Yeni nanh mueibir>ce şimdi on 
para fazlaya alacakLn baher ek. 
mekten bu vaziyet karşısında on 
para caplerinden vermek mecbu. 
riyetinde kalacaklannı söyliyerek 
bu sabah bir formi.ll bulunması.. 
nı istemi9lerdir. 

Yurdun iaşe 
VAZİYETİ 
Ankara ıo (Telefonla)- Mzh.. 

sulün idrak mevs mi yaklaşması 
dolay:ı.<;ile diın ö,,;lcc!en evvel ve 
sonra Parti Genel Sekreterliği bi. 
nasında Başvekil Dr. Refik Say. 
da.mın reisliği ıllında Cli>ınıhuri. 
yet Halk. Partisi Genel Sekreteri 
Dr. '<'ikri Tüıer, z·raat Vekili 
MWılis Erk.men ve Ticaret Vekili 
Mümtaız Ökmen ile Meclis Grup 
reis vck'lleri. müstakil gr ? reisi 
Ali Rana Tarhan, Meclisin aliika
h encÜ'men reisleri iki tqplantı 
~apnnşl ardır. 

LAllutl Sesııe Bitin DAnyayı ğlataa 

JE y Li D 
{İSVEÇ BÜLBÜLÜ) 

iLSE VERNER'in Şaheseri 

~:~·~~~~~~~~ıırıı:.~ilrQllCC:lflall5!:~SllCl!Jıl~~~Hll~~~~~tl 

btanbul Fiat Murakabe Komisyonundan 
Yilzde kı:it ı1ltu.be\lı 600 gc;ımlılıı .bır adet e~..ıntic !ıMı 18 ltu.ruc lQ oa. 

radır. . 
JOO grornlılk yarmı cl=ok ıtatı 5 ktıruştur. 

15(1 r , . ...ık 1/4 e.oı-.dk ~atı 100 para oiduğu Han o1uııur. (4403\ 

F. "'iR TEP ÇOCUKLARI 
ARD~M C flı İYETI 

ıDARE IlliY'ETİ TARAl'INDAN 

İ\ ,T A.ll\.. 1 I l l'ılU ı.l 10.ı-LANTIYA 

!A 

DAVET 
Ruzn, enin ıs, 24, ve 27 inci madde 'eıi m..ıcib.ınre aşa,tld.a yarılı husl.19krm 

rı•· k 1ç· ~/4/~42 tor'hb.de '-ktedı ~ tçt:mada ma.tl(ı,p &kse5;yeı1n temin 
Mı nem S<"b<ıbly e İı; - oa:n 19/4/~2 t•dti e tesaduf <>den Pazar ı:ilnii saat 
!1. e U!..k cd ıd g.nden lülfen b~gun ve ...,.~., ccm]qet ,..,." eaı olan Deyoğlu 

J tai7 1ta'" ıoda tdi:ı Ya xhm Hanın. l .. bir numaralı ~e h.a..Ll.r balunma• 
ları a·.ca 01..ınur. r 

l - .Eak.ı, z pt.m okunm:ı.sı. 2 - Cem:yetin raa"W1:reti lurkkır...daJd rapora 
ok ı ve t::sv:cl, 3 - Çı.kaıı heye\ın ibrası ve yeni heyetin ını habı, 4 -
ı.!a:i ,. yet Jı: :..und&ki rapo:·un okurun ve ~;r\'ibl 6 - Ha.ur4.r.an bütçe.. 
'1:.ıı , •• L.zakcrc ve kabulü.. 

Hindistan' da 
Müslümanlar Birliği 

idare işlerinde 
salahiyetler istiyorlar 

Yerıi Ddhi 10 (A.A.)- Zanne. 
dHdiği.ne göre Müslüıman biırliği 
hükumetle birlik oIDıağa amade 
bulunduğunu, ancak id~re işlerin 
de hakiki ve tesirli salahi,yetiere 
sahip olmak istediğini tekrar ifa. 
de etmiştir. ---<>---

ara denizde 
Bir Rumen kruvazörü 
bir Rus denizaltısını 
mahmuzlıyarak batırdı 

Bıikreş 10 (A.A.)ı- İyi bir kay 
naldan haber verüd\ğine göre, bir 
Rumen kruvazıörü Karadenizıde 
Tuela burnu açığında bir Sovyet 
denaaltı gemisini mahmuzlamış. 
tır. Denizaltı tam ortasından ya. 
ralanarak deıiıal batmıştır. 

FransaAme
rikadan 

yiyecek istiyor 

Bir At/antik 
Harp Meclisi 

kuruluyor 
Londra 10 (AA.)- Zannedi'1tli 

ğine göre Hopkını;in de h azır bu. 
Jun<iuğu Çörçil ile Amerikan Ge. 
neralı Marşalin görüşmesinde 
Atla:ıtik için bır harp medisi teş 
kilı bahıs mevzuu olmuştur Ge. 
neral Marşa! Amerikada yenı teş. 
kil edilmış olan zııılılı kuvvetlerin 
muhaı ebe kudretleri ve bıiıa,sa 
bu kuvvetlerın hareket scillası 
hakbnda izahat venmiş ·-e Ame 
rikan ha"P sa.nayımdeki te··akk.i. 
lerden 'bı>hsederek başlıca ga; re. 
tin biiyük mıktarda harp vasıta. 
ları hazırlamak olduğunu siıyle. 
miştir, 

Buna karşılık ban· 
kalarda 

m ev dua t gösterildi 
V aşingt.on 10 (A.A.)- Fransız 

sefainin Rumelt ile görüşmesi 
yanın saat kadar sürmüştü.- . 

Zannedildiğ;ne göre, Fransırı: 

sefiri sel'best mı.ntaka ve Alman. 
yadaki Fransııı: esirk!ri için yıye. 
cek talebinde buluımı~ ve buna 
karşı<ı:k olarak Fransanm Aroe. 
rikada buluna.n mevduatı gP:ıte. 
rihnıştir. Rmıvelt bu talebi tet. 
kik edecl!lğinı vMeUmıştir. 

Finlandiyadaki 
Alman kumandanı 
geri alınmış! 
Mrıskıova 10 (A.A.)- Bemden 

öğreinldiğine göre, Alman Gene. 
ralı Fon Falkenhart, Finlar.di.. 
yalilaııdan daha faı!la bir hareket 
beklenemıyeccğini si>ylediği >Çin 
. gerı alınmış ve yerıne General 
Ciltler tayın edılmı.ştir. 

Bu sabahki 
RUS TEBLiGI 

Londıa, 19 (A.A.) - Dün gece 
yarısı ~fOfllrovada ncş.redilen Rus 
tebliği: Dün cephede mühlm !tir 
değişiklik oln1armşt11. 

~eni bir hava yofu 
Beın, 10 (A..A.) - Lokarno, 

Barsel<ın ve Li:ııbon arasuıda biı' 
hava yolu tesisi için müzakereler 
yapılmaktadır, 

Bern, 10 (A.A.) - lsviçrede 
1941 seneshıde yabancı propa· 
gandasına ait çok mikt:mlıı .,,,.). 
zeme ele geçiribniştiı. 

Suriye'cıe y l yecek 
durumu 

Londra, 10 (A.A.) - Yiyocek 
bakımından Suriyede durum dü· 
zelmiştir. 

Amerika MecHsin
de heyecan 

Vaşington 10 (A.A.) ..._ Pearl 
Harbour htdisesindenberi cere. 
yan eden a~ali ve vekayi meb. 
u,:,an meclisınde ve s~natoda bili. 
yük heyecana so\>Eıp olmuş ve 
Ba.taanın intikamı alınacak Fili. 
pinler kurtarılacaktır. Ha~ yeni 
başh)"Or!. gibi bağrıışmalar <ılm~ 
tur. 

( ŞEHİRDEN 

ANKARADAN ve 
M.E"1Ll:KE'ITEN: 

ve 

+ Zırae.t Bıı.nkası T>car1 Krediler 
Mudürlı 1J.arn..ı 1-\..Gix:an Z~ı·3a.\ Banka
:ıı Ua::um Mud.t..ı.r lırlwv ın..gıne ı.cty Ln e.. 
cillnı.;ştk. * 11..ıknık T~r:ınuer Kom!.'1,XPnu dw 
J'ı.1ıtkarıda hıaar~f Ve:k.lu lto.1Sa.n A.ll Yü
e:eL~n Heısligınde iıltın.cı unıwnl -.:>pian.. 

Lolı:.ı. .)cpi.I1~r. * ıı.ar!-c.y~ Vdcilieıı Umum.1 Kaep 
~lua"ır:.n.l Nun,E.'r. Tutur Seyımcn Kdiure 
Eıcil:ğine, t:enev.ce Jl;.ış.Y..ô~ .Ql..i•OSU Ni
za:nodd..n A3- aa ı...]Ode ~ıLiğ
tayin o~u."lJ'J'! :aruır. 

+ E.ğiLnık.:n~ı., Og:retznenlı., pannyon
lu ve pamr.ya..suız kvy ul<uilarına yar. 
duncı ın.ahi,:et.Le ohuüit \12'tre ruesielt 
okulları da açılacıdctu-. * Büyılk 1'Uıtr. Mmı= sınama ö. 
lüm~nun ~4 cu yııdi;Jılırou munase
beL.yle dün Edımecıe Sulı.a.n Seı.n 
ca11l:.!:ıude bir Lb~Ja.l yıı.g:,ıı:ımı.ş~U'. 

VİLAYET ve BEL!illİYE: 
+ U .00 ;.oc Odun ve köm.ilr itili)1aı.. 

cını =ıslı bır şcit! o SU.ll'lım.ık için 
Jrurulacaık l>i.rliil lalfı l:'<>Ml~flll 
bu ~ .çın bCG'(ık bi.r §l.ıılı.eı ıırş;u..e 
karar verm.f.şti.r. 

+ Ha.vagazl Şirketleri hoklanda ya. 
pc.an ş:!ci:yet :er üı:eruıe B-e-kd ·yece ya
pılıııı ,!11itık.il<at netloc nde gaıt saat'.e
riıa:ı % 4 ve % G n~tL"'"l.dc bir f.a.rk 
gönihn~tü.r. 

BU SABAH 
Vilayette bir 

toplantı yapı!dı 
Bakkallara tevzi 
edilecek gıda mali· 
deleri işi giriş idi 

Bu sabaılı saat 11 de Vilayette 
Vali ve Beledi,ye Reisi B. L:l tfi 
Kırdarı.n reisliğinde Toprak M;;.h.. 
sulleıi O!ısı Umum ı:n'1dür mua. 
vin i Şakir, Beledi)"!! İktısat M~ 
dürü Saffet, Vali muavini Ahmet 
KınıJ:m i:jtirakile bir toplantı ya. 
pılmı.ştır. 

Bu toplantıda; bakkallara tevzi 
olunması kararlaştırılan gıda 
maddelerinin fıatlarmın yeniden 
trobiti .İ§i görüşülmüştü.-. Keyfi. 
yet Ticaret Vekaletine biwiril. 
mi.ştir. Tevziat için emtr beiden. 
mekteidı Toplantı saat bire ka. 
dar devam etmiştir. 

E!den'in nutku 
( 1 lnr S,hlfedPn Devamı 

miden ınürPkkep olan Norveç 
harp filosunun şimdi al!..nı;. harp 
gemisine malik olduğunu söyle· 
miş ve: · 

• - Bunlarla beraber beş yüz 
ticorot gemisı hürryiet için çalış· 
maktadır .. demi~tir. 

Bundan 50nra Norveçlilere ı.t. 
tap eden M. Eden demi<;tir ki: 

•- Çektiğiniz m~akhatlerle 
Rıızvelt'ilı ·Dört hürriye!lc ·• de· 
diği söz, din, ihtiyaçtan azade 
bn111nmak, korkudan scrb<>st kal· 
nıak bürriyctlerinl-ı:i şinı<li d•ha 
iyi tlllkdir etmektesiniz. '.\!lücadele 
uzun siircb.ilir, fakat kurtul~ anı 
gelecektir. Aiman askeri imh• O· 

lunac"k ve Avıupa yine hürriye
tine kııvuşacalrtır.• 

1 

MEMLEKETTEN) 

1 
..._ Berlın ~ilk Elçlma Hüsrev 

C<o.'<lde ~ım..., ~ Yarın ı:aır. 
yare i.!e ~rıml:ııden Berlıne tıareıoort 
edeooktlT, 

+ Tamir edilznd<te olan Mısır Çar
şısına konula-ca.k alomlenn tad.ıil diill 
E--'lkı E_erlerı Koruma KurumLWo.a ka
rıırlaşt:rı!m1ştır. 

+ Lakım Uıcıla.r bira tar.ltE&ınla 
.>-ükr-e1.i1'n1au iç ..n Beled::f.Teye miJ.raca.. 
att.ıe bu.lunmuşla..ıdır. 

TİCARET ve SANAYİ: 

+ Ş.,hrillılze tao.ı. edilen l~ ~ 
val k::. hve ve 1500 sa nci:k çs.yuı J:N.. 
gün tew:::ne ıbaıtlanacü..11ıır. 

+ Dün ~lle.r vosıtaf;!yle satı.
çıkar1ıac:d< maddelerin flatı.eri Müra.. 

kabe Kaml5yon:JDC& yüla!E!k görü.ldü
ğUuden teVT.ta.t durourulmuşlur! •.• 

-lı· Diln bir Utm 3560 lturı.1']1ıan "" 
bir gramUc külçe ıı.l'.ın da <l90 lı."UrU> ı 
tan sstıhn:Jihr. * Sömiıltok naıvlt.wı ilcretıerinl t.es. 
blL ç-tn:ırl< üızere Ankarada kurulan ki>- / 
m!syona şelırlını!.ım Lıman R~ 1\111-
a vi :-ı i lştı rak e4ım.ift1t". Sö.m1ID.a tıoa 

başına yapılaaıit -ıı btcWı.).erde bel.. 
li olacaktır, 

+ Dumlı.qwıar v:ııpurl(rle Yıma&llı

tana 1000 bl1 il:ıcir, 400 1on f~ _ 1 
ton zoy'..inyab 100 tıon yumurta ve 5e 
ton ınuhte~if $crier' g-önder i!eoek.tir .. 

1 -
rında Uyuşa
mazlarsa.~ 

(Basıu~al e.n D~\'aCI) 

tanatlar cvdası yüzünden kıt'a
nın miidaiaası inıkamnı kaybe
derler ve Japon istila ordusunun 
meıııleket\erine girmesini teshil 
ederlerse bunun vebal ve mes'uli· 
yetini tamamile kendi omuzlarına 
~ bulunacaklardır. Hasım 
kuvvetlerinin kapıyı çaldığı bir 
sırada ikıt'anın bütünliiğü, ıııüda· 
faası ve lstikliıli gayesine ulat
mak fırsatını kaybederek •sen 
ve ben. ıııücadclesinc gelişigüzel 
kapılıvcrmenin mcs'uliyetİni mu· 
hakkak ki ne tarih, ne hayat affe
der ,.e bu diinya hercümercinin 
sonunda llindistanın boynuna sa· 
dece şu yafta asılır: 

- İstikHlle tayık değildi, miis· 
takil olamadı! 

E1"EM lZZET BT'.NICE 

Vahşiy ıt ne bir 
c(nayet 

(1 lncı Sahifeden Devamı 
karakoluna bildirmiştir. 

Bu suretle vak'aya el kıoyan 
zabı~a cinayetten Üsküdar miiıd 
ıdeıınnumilig!ni r.el>c•rd'ar etm~ 
nöbetçi müddeiumumisi yanına 

adiye ookooru Salih Ha§imi ala. 
ral< ha.d•se yerine gelmiştir. 

Ya.pılan ilk tahkikat netieesin. 
de, maktulün Kızıltoprakta Mer. 
ıdiveı//1y1JrJClıe İm:ım sokağında 
14 sayılı evde oturan ve duvarcı 
ustalığı yapan Erzurumlu Süley. 
man adın.da biri olduğu ve meç. 
hu! katillC'r tarafından evvela bir 
iple boğulmak ve sonıa gırtlağı 
bıçakla kesilmek sure tile ödü ııül. 
düt(ü anl::..~ılmıştır. 

Dün gece P,eç vakte kadar ci. 
nayet yerinde incelemeleroe bu. 
lunan müddeiumumi, zavallı du. 
varcının beş gündenbcrı evınden 
çıkırp bir daha dönmediğini de 
te8bıt el.rr>'ştir . 

Tetkiklerii bu c~ıedıen gellış 
!eten aliikodarla.r, bu sabah bu 
cinayetin faillerini tamamen mey 
dana çık'it1mJŞlardır. 

Bu tüyer ürpertici cinayetin 
katili, o semtte oturan ve maktu.. 
!ün heımşerilerinden Enzuruınlu 
İsma\l oğlu Niyazi ile, metresi 
ayni köyden Hatice admd>a bir 
kadın.dır. • 

Bu rnbah Niyuinin evinde ya,. 
pı)an oıraştırıooda aleti cüriim 
olan iple kanlı b~çak, tağımda 
'bulunm"itur. 

Her iki suclu da bu de'lail kar. 
şısırfü\ ı~lcdi1'ıleri tecı cinayeti 
itiraf etmı.şlel'dir. 

KATİLLF.lR NE DİYOR? 

Katil ve metresı bu sabah ver. 
diklen ıf::.Jede J~mişl;·rdır ki: 
•- GecE:lllll kar&nl!k şı.atinde 

b ... ı~ık odada otur!ua1~!" ,..l;.~n Sil. 
ıc~;manın kapısı vurnldu Biz 
~Üle),-nan 1n sarh'J5 geid.~inı zaıı. 

nt-tt ik B>ra-ı: sonra meçhul },:r 
arıam geldı: .•- Susun 3.zı 'le öl. 
ciürurüm.• dedi Elinde bir taban. 
ca ,·ardı Sük>yman•n odasınd·an 

çık1ıktan sonr;. bahçeye atladı!.• 
K;;til ve met:esı bunlan söyler 

.k<-n hüngür hüngür ağlamı.şlar. 
dır Fakat müddeiumumi Sıtkı 

Alkan Hatıc<min sandığındaki a. 
raşt.rm:ıda maktul Si.il;ymana a. 
aıt palto ve eşyalar bulmuştur. 

ÇİZLI MÜNASEBET! 

'F€thiye isminde bir kadın da 
rnal<tııl Süleymanla Hatice ara. 
stnd.a bir münase'bet C>iduğunu 
söylemi.şiir 

Diğer taraltan Süleymanl!ı 93ll· 

dlğmda 800 fua para mev.:tılt ol· 
duğu da bu koom tarafından id
dia olunnruştur. Fakat para lbu3u· 
namamıştır. Müdde>ııımıııni !her iki 
katilin cürumlerini iııkıar ectıtiği 
kanaatindedir ve iJ:>ı.ıgiin öğleden 
sonra lha<klarmda tev'kif karan a· 
lınmak üzere her ikisi de oorgıu 
hfildml\ğiın<! tevdi ol unacaltlanhr. 

CİNAYETE SEBEP NE? 

Atak.alı samlan Ce!Jbar imn'.D!e 
biris: de araştı.r·lmakıtadır. Mak
tul S'.i.leyıman evlid;T fakat ç<ıhıt)ı 
çocuğu Enuon.rınıd a bu1hmmakta
dır. Hatrce ile Zeynebin ~ 
evlerin bır odasında ikamet et
mektedir. Kendisinin Hatice ile 
gizli münasebette bu1unrluğQ>u 
haıber alan Ha ticenin metresi ta. 
rafmdan kıskançlıkla ve parasına 
tamaan öldüriil<!üğü ve Haticerıin 
de cinayete yardım ettiği k.ıwıvetıe 
talıım'İn olUl1!ll11kıfadır. 

KAN iZLERİ 

Cinayetin Süleyıroıuı odmszıda 
işleııd: • i ve sanra meııkıir ~ 
atıldığı. da muhaı1<ıkakıttr. Qid<ii 
odada kan izleri bulwı.rnu::ıtı.ıor. 

3 -SOM TELGRAF- 10 NiSAN ıttt 

Ciğ rcil r a 1 ra 
taş çıkartıyor arı 

(1 inci Sahlf<-den ~am ı 
başı da 25 kuruştan 50 kur ;a, 
beyinli 75 kuruşa fırlamı.ştır. Be
heri 100 para olan koyun dalak. 
ları da 10 kuruşa. 12.5 kuruş olan 
koyun ooyni 30 • 35 kı.ııruşa, sığır 
beyni 2!i • 30 kurWJtan 70 kurıışa 
çı kmı.~tır. 

Kediler., verilen koyun ciğerleri 
ise 71' • 10 kuruştan 2() • 25 e, 
sığır ciğerlerinin tanesi 160 ku 
ruşa çılonı.~u', 
Şimdi mança ve kırpıntı etle. 

rin kilosu 70 kuruşa ckıyma. o. 
laııak saıt'lmaktadır. 

Diğ<?r taraftan Ankara muha. 
birimizin dün brldir.diğine göre 
Ankara beleıdryesi evvelki gün sa.. 
kata t fiatlarına şu suretle narlı 
kıoymuştur: 

Kqyun ciğerleri takım (lbptan) 
4.5 kuruış , beyin 20 kuruş, beyin. 
siz başlar on boş kuruştur. 

SON TELGRAF - Ankara b&. 
lediyeBinin bu narhına bakarak 

Norveç'in i~gal 
ylldönümü 

( l inci Sa.Jıjfedeı. Devam) 
rek mı.ddi ve gerek manevi bıl.. 
tün cephelerde faa~ette bulun. 
dukların; beyan ederek: 

•- Norveçliler vatanla.nnm hlıç 
bir zm:ııan teslım olmıyaca.ğını is. 
hat edeceklenlir .• demjştir, Kral 
Noııveç demz ticaret filosunUJt 
1941 yılının nihayetine kadar 1 
mily<>n 300 bin tona baliğ ol:an 
200 gemi ka)lbetti,ğini de ifŞa et.. 
m.i:ştir. 

Filipf nlerde 
9Öylemiştir Kahraman müdıüıle.. 
rin kısmı azamı son zaınanlanlıa 
ya maktul diŞmüş veya teııllm 
olmuştur. 

Harbiye Nazırı askerlerin bitap 
düşmesinin gıda maddeleri mev. 
cuıdıünün azlığından iler g~ 
ni beyan etınış ve bir av eYVel 
adadakı kuvvetlerin elinde anca.lı: 
beş takip tayyaıesi bulund~u 
ve bununla beş düşman gemilll 
battrılmak gibi büyük bir muvmf 
fakiyet gösterilmiş olduğunu ilL 
ve ederek: 

• - o tarihteı:lberi bu taşyare.. 
!erin mev.:ııd~etinden de haber 
alınamamışt>r. Avustra)yadan bu 
'-··-·~•lore yardım gönderihnsl 
diişüniil:ınÜ§. fakat h~ g.öuit&j,,, 
1en bir gemiye mukabil iki gemi 
zayi olmuştur, Her ne kadar ~ 
l.i.pinlerde mühimma.t ~ çelıil 
memiş<;e de l:ıda kıtlığı çabuk 
başlamıştır .. demistir. 

şeb-rinti:zıde sakat.ot f;atbrmın ne 
kaıdar yüksck •J.<l c:,ı:u ıııo!J:. hkla 
anlaşılabilir. :l.kst'!fı burnJa ta. 
kıım kıoyun c;i'eri 100 kııruışa sa. 
tılırken Ank.aırada 45 kuruıştur. 

Oradaki on 'be~ kuul)luk beyinsiıl 
başlar İstanbuMa üç m~inden 
de faııl.a bir fiatla 50 kuruşa sa. 
tılrr.aktadlr. 

Her ne kadar İs!anbul ile Ankara 
aras.ında bir :fiat iarkı olnıı:ısı za. 
ruti ;s.> de bunun h>c de 1 • :ı misli 
dereces'nde yiih-ek olnıall'alıdır. 

Halkımı?m son zamanhrda baı. 
lık ve et pahalılı.gı yüzünden rağ. 
bet ett:ği sakata: f,atlarına bizim 
belediyenin de n~rh koyması ve 
bu k!llb!I düld,...5rları sıkı bir kOnl 
ı'<ll ahı.na alması lii-zı.mıdır. 

Bu su~e sakatat fiatlan 
şir-"ldiki yükıse1< .;eviye: .. nden dU. 

§e!C"k, uı:uz1W1 tcmın edilerelıı 

halka bir h~t edılıniş olacak. 
tır. 

Balka ha rb nln 
Jı .d6nümil 

(2 ine! Sah,feden Devam) 
nan harlbini de bıtırdıler. Sonra 
da Yıman ıdalarını şıal ederek 
Giridi a.lıiılar. Fakat harekitııı 
bu lı:a'Claı lu6a bır zmnan ıçmde 
taefiye edilnıış olmasına orağın.en 
Yugtıı!ılavyanın bekllen:medik mu. 
kavemeti neticesind~ kay:bedüen 
kı ı zam&nın bile, Rus harekiıtı 
nı J::iraz geciktirdiği ve bu 'll""ik. 
menin d1' prkta g;,işlen daha ~ 
yfilı: teşeıbbü9i)n lMl senesi ~ 
de neticeıınz kalmasına ~ ol. 
<iuığu iddia edillın.Ştir Gerçekteıt 
tarh! cıla'}"I• bzrbir~ zincir. 
leme bıı~. Ve Balkan hare. 
katili! 22 !ırı:iranda 'b~l!Yan şarlı: 
harekıitı arasında yakın ınlin8SI! 
l::et olmalı: ge~ktır Fakat bu ~ 
na!Jebetin mah.iyl!ti hakkırıda bir 
fikir VÜ"'İMbilmeJı: İÇİ.il yalru:z 
Balka:ı!arda1ci harbin ~llşın"6ine 
babııak ıııms deği~ bir (l()k if!/'i• 
!erin daha bftlllme6i lhımıhr. Bu 
se~ bu nıolctanm aydm.altıl. 
masını bugünün işi olarak el.e 
a1:malrtan i8e, 7armın tarih;mne 
lbı,-abna'lı daha~. 

ZllbeviJe .,. CUd;t-e Mliteha01'"1 

Dl'. Ba1rı Omer 
ötı.ı.ı. - llqoJQ. ~ Ca
mii ka,.... H&aan J4>&rl No. Dl 

1'el: U6U 

~ ... 8-tıharTlrt E'-1 ..... 
-- - Nt+:., .. Dlrelt

Cftdlıt v.RABIInbl 
801f T&LOaAI' MA.TllAAllJ 

40 SENEDENBERİ TÖRK slNE:MA.CILIK lJ.EMtNıı8 

~ 

~ 

. GÖRtiLMEJııdş Bbt 11.ADtg 

LEYLA 
40Kişilik1 60 KİŞİL 
X<>ro Hey:eoı M-r tıııam.ı 

36Kifilik 
Su~ 

TÜRKÇE SÖZL -C, TÖRKÇE ŞA.RKILI 

filmlcria ~ mükemmeliai bir .!ı•hıy!a UiOO kişi seyreta 
ve yaf8, bravo sesleri talodlr ve allıq tczalıü:ratile 

TAKSi SİNEMASININ 
v&si ve büyük salonaııa lııHdil 

İıstaıilııılım her tarafmdaa aka tıe1b•e .sel glM ... '12" ~ 
ba'llounmn gıösteroiği aıdeıe ve N"F• ar;..~ bzj eda 

BUG-CNDilN ~ IK1Kd JLU'TASIRA ' 1' JWO 

İl&veten: Timlt\m hamaset, §eCaa* w amıl • ; ""• ~ 
kuvvet dayanamaz ('rtİR.Jrl;B JılA'l'BUAT }lllU{ALI) 

1 
'Wıdııi!fe n:.x· eti hwt# rı 

EBED1İl'ETLE 1 .W.QılnM ~ p. 
NAZAllU DDmATK WmıC 1 r ı 08 8lllı1'ı ÖZl!fi.. 

FİLM bu :5.lmi ll>u sooe Lıu. +*"' w ta• ıhW. ~ -
ti..&e göstBaiyecqini. tıımMa rdtilb hn Bıııia3liı;i. Pemtll, Alla· 
lar, YeşWl<öy ve civ= balkt- iaı f.imıi göııüp u '·ıııe dliıa. 

melerini temiıren DevUS Dem ve iNmir)dlen. Şidı.et1 Hay• 

ı~e ve Halil; İıdareieri WilelıııriDe u;uım oiıı.& mere tertip 

olunan seGnS saatleri 

2,30 - 4 
Cwnartesi ve ırmr güııUri 111™a D - 11,Jt - 1 seaeslıuı. 

Saat 10 da temilith tarilot. 

Bu akş m 

G&ZA Ve BOLVARY 'ıııin vweı sahne~ ve 
WİLLY FRİTSCH MA:&TE BARKLI. 

ile T H il O L İ N G E N 
pi del&A1<ar aktörleriA fevkaliıcle bir tarda ;rarattıltlan 

..... 

~ ~!e~ınlı:~~· ve~ ~el~hnij ~!~~i~~ 
~·o·~ ..... c:~-=0z·~ -r;;;ııcc;..: 'I' 

.ii 

--



•-SON TlLGll.Ar..:: . ıo RISAJf H 

SATIŞ iLANI 
Üsküdar icra Memurluğundan: 

Allmet zıy.or,a bo u i~:alJ bo.kilı ..... haC2C!!ldilftı i:t ıdc. !•ı>a taril1 \•e Na. 
hır.ty!e huchtt "e ~r ve muha:n:J ~ıı , .,,m'Lq]ıeri yazı:ı ~•·Y ·J nıııer*ullerita.bı 
uruumt hukürrler da;reo;.ı:~ -s:rtrlarak pcıı·aya ~rilni.~hle karar ver~:r. 

SATILACAK ı;Al:RDtENKUJ,Llill 

1 - T•pu 16/91932 t..dh ve 36 No. da Jro~ıtlt Şa.'1<an L:nin A~a ve~
ıer1 t$1.ı-la6!. ~W'la!e.1 )Ol. G;:;;r1'en Geç.ic~ı l, Ccnı.iben yol l!e ır.:hdıııt tamamıua 
10 lırt'I k,,,,...eı takrur e-diten !>190 nıe-t: c ıı.. :a.bbQ.ı tJr1a, 

2 - Tapu lG/1'/932 ·ı·. ve J7 No. kayıt.u Kuı1ıd•14::Il' .. u.ş AÖyun.dc Puıar me-.·ki~ 
ir<tt.• Ş;ıı.c;ı 1 Eın'n A \"C;-;:·sC'~~ !, Ş]n:.<tlen yol, garben Keç! agı?ı, C~uben µ ... 
r ı'cı :ııa.h.dvt ve alH 1~1 ~l.;"IJ.Y.et ta\Uil' ethlcn 5514 J..I. Jnura.bbaı tarla. 

3 - T.ıpı.JJun lU/9 .. !\-3:? T \"C 38 No. da ..... yıuı Ksrıa.Ida. Kurtıclo;Şnuş kö
)üntfc Kctılyc ci.\·arı n:c,-"ıeılıı:de' Şal1\.an Eıui.n. Aıga ,:er~elf'ıi 1ar1a.sı, Şinıa.ıen 
~iıas~., u &sı. Ga.tOt-n eı~t'l\ Ctınubf'n ;'Ql flc ma.hdLrt \e ta.:n ... JTl)Da 15 lira: 
kıyrue! ~ir ,_oileu 9!9 n:.e~Je n: ıi:ıbbn~ tarla. 

4 - Jap;, l6/9:93:l T. ,.., 39 No. c4 k4,cı K.rlal Ku:tlGğ:naş l<iiyüode 
Kou·.yc <:ı-\ .. 1 uı.e \i\.!.i.nde Şark.an E.;l,Jn A!;.tı veresesi tarlası, Ş!.malen lıius~!a 
iıar-!01ı.:ı Gil.rLJt.ı~ defe, Ccn ü t;ır.:c. !le n:&.irdut ı;e 'Üt'l~:X.a. 15 tlra. Jaşn:ct 
ı:ı.,:ıt;,. ed ı<'n 9! !) rr.t:"!J .... n1tu";..i.ma. tar1a. 

5 - T. jO ı 16/9/932 T \ e {C - "o. dü kcy tlı Kat1t<ıl Kur!do;;ır.u~ köyiınde ilç 
~;.. nl!'.ı.f .r;,f Ş;ırknn ır.lk, Şima-kn Buybkd~. Gariben Sarıg:ıZi 3""0hı. ~Du 
ben T.tıxbıışı y1>:., llc m;ı2l<lct ve (3~0) l.r .uyn·t l::'J<<l' r e<~on 5Sl4() metre '"u 

-ı~~- ı 
6 - 'r•pu ::6/1/931 T. ve 58 .-.y,.ıa kn:;-ıt"ı Kav'.a!da K4Woiı;nıuş k6yür:de 

KU;;l.1 ... ,-e m-O"W~inde ŞJ.rJi.d.11 Abdi Ça uş eıye;m muhacir ŞMt~r, G.arbfın yol, şi
rı 1cn O~nan e!y~vın Şd~:. Cenuben :rul lle :rr.ahdut ta.n:.anıı:ıı;.ı 36 llia. ltıu
. ~ ta.dir edf-:-n 110~ rr.etrc nnırnbl>a.ı ııo.r1~1. 

7 - Tapıı 16/9/932 T. ve 3~ Nq. da ~ •. y; l> ayni köyde üç a•:ııç 11J1!,vldinde 
S«<~n ?Jdmıf't Ça.vll§ tadası, Şin1alPn lfaJtan tarlası, Cenvben \e Gaıben göl 
.Jl'f' :n.."UKJU't ve yirmi Lr3 k.")'lr.t"! t.a'.cd!r edilen lt.360 mt·~!'e ır.urabbaı tarla. 

:ı - Tapu 16/9/932 T. \'e 33 No. d~ ·~;~t.lı ~ni köyde llç l;~ mevkı.\ıJde 
Sa ;ıırı Hadan tarJiEı, garÖ\."'!1 M-ctr:uet Çi..t\'UŞ tarlası, Ş~a\•;: ve Cı;-nrben göl ile 
n.a·t-.o.__,~ :fl.rn:ıi Ura ık.:.y.r.ıc-Unde I83SO n1e·tre nıw-abb •. ıı t .. rla. 

lf - Tapu l~/9/!}32 T . \f' 3-:l •• yıda. "kr·.vıth K:w::a.L .Ki.ll1ıdogı"uş :<:OYL..Ode Üç 
o..g n~l""'.-.k.Undc Ş. .~an f.t.M~ Ag:ı. fl ndrı.:Ii., Şı.aı.ı·Ien Lm rlı k~r.JoCl- Sarı ,·ert"
s L .. tarla ı, G1t.ıben SJ, G:tzi uc.'t'~ •• C 1u:lıt'1l. Koı.c.n!ı l'ıııar n;C\\ıi..J. _ile l.u ... h.
,ı ı. y!rmi !l.ra kıynwt lt..rirl.ı.r ed!.cn 18l80 n.ttı"'C murrbr.ı .. t ta: .a. 

İLE SABAH, ÖGLE ve AKŞAM 
Her yemekten SO'llJ'a ııü•do 3 dela L1untazaD12n dişleriııhi fırtalayınıL 

•• h". / i<" ~ . ..,. • • ~ • ., li.. • ~ r r t• • • .r. •, : "• • • . • , . ..,_ 

1 
KAŞ 

BAŞ, DİŞ, NEZLE, GRİP, 
ELERI 

ROMATiZMA 
Ve bütün ağrlları derhal keser 

2 nci celsede suçlular! 
•• 

Omer'in kavanoz içinde duran 
et parçalarına bakınıyordu .. 

(1 incı Sitlıiıe<len Devamı 
lef dindeki ıııotlara dalmış okı.ı
y<Jrdı.ı. Tevkifhanede geçen bk 
haftanın SiHc:ı,,man ve Albdıwrah
manın lbariıı: bir şchitde zaıyıflat
tığl, çöktürdJ[;ü görülfryord'U, Rus 
maznunların ise hal,lerincle hiç
bir değ~l:k yok.tu. P:ıvl'O!f üze
rine çcvrilmi1 gözlere lafırn.yt bu-
1wnııy-0rdu. Zaten o hep böyledir. 
Mağrurdur, lakayttır, hart'.4<e'tsiz
dir. Daima ya.ıımda taşodığı msça 
bir edebiyat kitabın: muhakeme 
salornmda pervasızca d'Al.r.)"acaic 
kadar fütursuıxlur. 

Sakat olan bir ayağın1 elimle 
bir sila.!ı olarak kullarmıakta ve 
ıbu sa'katlığın me;ı'ulü kendk,i ol
duğu halde ayağl'lla m1ttlak bi:r is
tirahat temin e1mıe'k i~in ne fcap 
ederse yapmakıtadcr . 

Tel"'ısıw.r. !Iadeleriıü verir
ken kendisin! e9ki mua!lmli:< 
1."İ.ir.-i:sünde hisseder bix hali var
dlr. 

nuyacıığmı, ba .\ =l~ anlam:::
lara sebep obbilir dediği zanıa:ı 
~1crkcs hayret ot'?Iİ.)ti. Dilimizin 
.kavaidine vit.'ufür. Ve zckdsi'le 
lrelimeleTi tam yerinde kullan
maktadır. 

İlk celsede muJıakcmeain de
vamının hemen biitün safahatır.ı 
~ok biiyük bir <l7~ka Ue ta 1<ö:p e>'
tiği Uc;rıci celsedeki sözleı-iııdeıt 
anla5ılıyw. Eksn· ıamanlar bJ
şını lkı elinin ara=a alarak da:
m~ iki. kat ı.il<.ı.r~l'i. 1 0 özlcri ·yere 
saplaı1m1<;. kafasını yii:zde yoiiz i~:

·loten bir hali v~ıdır. 
Kornilof da Puvlof gLhi palt<ı

sunun yakası k;rkn.'llesin diye 
cşarpını lfrzıım.uııdan fazla dJşarı 
çıkarJnanı11 za;:ı.fct;nc kanidir. 

KorniJ.of Pav),_-.fa t:ını<lığım ,n. 
k.'\r elmeml;;t:r. Bu nihayet bir ş 
birligi icabıdıt. 

1 

Hu!J.sa lıo.r.Jla h·ıds;:;esini:n d.ii:t 
. ımaznunu bafyl ha~.ım birer alcrr.-

1 dir. Hepsiı::uı.: ,,~rı ayrı ve çı:.;;, 
m1k!tarcia ~ar:::..ktcr1~tlk tarafl::r 

j vardır. Müştcrok oldlllkları ncıkıa 
10 - TatlU 16/9/!IJ::! T ve 35 :;o, da !<;ıy;t.!ı Kar~l Kur!cl.ogıı tı!I kös\lodc 

~·~~ '~*~~:nb~:A~Wn~ı~.~m~~~·rll~~y~i•n~- ı=================================================i 
(L verescleri ta. ·liliiı, G: ı'ben 5arı Gilı.ı ~~ ·rsi. Cenubi!: n Ko\ a ı Pına.r ııe r.ı;~~ı .. 
dı..t ,.c yirml l"r:ı kı;rl,-:e-ı t.»..cUr c.d jen 18380. :1.r. 2. 1.4ır?a. 

Sıhhiye Vekalı<t.inin nıhstını haizdir. icabında ı:ünde 3 kaşe almal>ilir. 

Sesin:n İ<>l'U hafif w ağırdır. 

PavLof rrusçadan l:ı~a biraz 
fran.>:zca faknt ;yi eskimoca bilir. 
Her ııedenst' bu d>li öğrer.rn.,yi ı 
terc>h etmiştir. 

bu dürt iman bom o• htidiscsaıtlc'>ı 
ımaznundurlar. 

! J - Tapu 26/1/931 T. ve 55 Nn. k:ı;·ıUı I\.arlal Kurtclvğn1.l;.S koyünde Köy
dt!"\.~ n·.~hıvi~ Ş::ırk::an dere, Gartııen Fc~t<lh, Şi.ı;;r.l!ıen deı·f>, C<"nuben Kürloı,;.;... 

lu Sa.i't tarl.tlaı fie mtlt <lut ve t<.:.rr·u1ni11a. 24 ,tı-. kıymt~ rah .... ı .. t:d!ıeıı 73"57 metıt? 
nlurn .baı tala. 

• 1!'.! -- ıwrtaı tapusuıJun lfl/9/932 't. :.ı~ .sıra 41, ci.<l 69 ·o. k rYJUl Kart.11 
Ku lo~-.i kC.yi.ınde Ü~ı:ığa.. :r:e~:!nde Ş.~r'ır.•n "tJri!t", Şttnn'en EL yukdere \'e 

, r· Gazi yol ..... Ccn:.ıbt"l Tcpbe;ışı !~e n~abdııt 6-0 ı;ra kıya.c taA:dlı edilen 
5öl4f! ~c n1urabba1 t4rlae 

l - İşbu g"'Jyıi nle .... ı.ıı ua ::.ti..... :r..n şa?· 1naıtesl 8/5/134~ t; r.hbdEn .. tjba- I 
rClı -!Q/2386 Ne. ile Üs~<ü<lar İcı·a.. DafreJlnin ml03Y:vt"'11 nl . a-;:>;;ında hı:>r~u~ 
ı;.•ı 1,o!"t"biln ı::.1 ·in :ı.ıı.;ıkt: ·. iıar..o.~ y::zı!:. o!ania:-ia;ı f:ız!a ma1üın .. t ;J>.n;;ık ~::ycn
!Er, işbu şartnameye ve 40i:!38U do~.:ı nnı..~n;ır-..::y!e n1&:r.uriy~~:.n 1 ;c müracaat 
etı=ıl:ıJır. 

'} - ·ı.aya ~t:ı~ için yukarıdJ y~ .. ı:ı k~·.-r.ı...t:U yJ.:.: ıe i 1~ r.i.bct.:nde 
peoy ak~esl \"eya mili! blı: b3r.kaoın !emloat m::ktubu tndi edı'eeekt:,. (Mad
de 124). 

~ - İpoolı!et sah!bi olN.olt!ı!aıla diğor ~lL:<a<la~krın ve .ı:t.fa< ;,aJ.!u sahiP
lerlrr!n gaıy.ri medc-Jl ınerind<'ki haklarını hu.ı:Ul~yle !aiz ve nı.:ı;,--:;ra tlı.1-ı.r o!an 
idclialarlllı işbu ilin tarihinden itibaf'en 20 S'iln i~nde evr.rJ<ı nlil1bitelerlle bir
ı.ı~t• mernuri:ye!lırı>i'le bilıchmıelerl lc~p eder. Aksi halde lıskfan tapu sicil.Ji ile 
$4.bl~ clmadfA.ça satış be<Je!ıinhı pa,yl:ışması'!.ıci~ harlı; kalırlar. 

4 - Gösteı"Jlen &a.ır!e arttı;n=ya İştir.ık <d<'rı11er arLtırır.:ı r .. ~ 
okumuş ve Jıüz~u :rı.dll.im":I! ;.·~mış ve bı...nl:ırı tamartı"n. k3tJl c.tmi~ Q.d ve ~İ 
bü. .. clımurlar. 

' - Gayri meakul l& ~Joyıs 1942 tarihinde PazııMCôl gJna saot 14 l<n JG 
ya kadar Ü.sküdar İcra Mcmurlugıın<la- ·vç defa bağrıldılı:~::ı. tflnra en çok arttı 
rana ;tıalıe ed.it:r. Anc~ arttınr..:ı bedel!: <ll"ı:.hamtr.~n kıymetin )'Ü3de 75 ini bul
maz veya satış ıstiyentn alac<lgı..'la. ruçhanı o!an d!ger alacaklı?ar bulantıp ta be
del boolarm bu gvyri n.~11:uıı !re te;;r.in edi!roiş aJacak!~rı.oın sntt tıur.dan faa-.

l&ya çı>mn:t?Z:.ı en çok a tt ~ın taahhüdu b!<ıt ikalma { üzt're 2rttırma 10 gün 
d:.ha ~i.t edi rdc ~ Jtltıyıs 194-2 tarihir 1.e Pe~e günü sa<tt 14 ten 16 y:ı 
k:ıdar Ü61cüdar icra :ı.reınuı·1uğu: od~-ı.d.:l a:-t+1rma tıedeli Eatı1 i!'f.fyrnin alaca
ğına rü~n olo:ın diğer al::ı.c:ık.!ılann bu gc..yı·: n1 enku.l .i!e tenıin edil:niş ala<:ak_ 
ları ırnecnnrunıdan fazla.ya çıkmak ~;yle en tok arttırarıa .ih:.'e edi'f"r. Böyle 
hJr bedel e1de edilmezse iba!e yapı!ncaz. Ve FUtış talebl dü.11ı·. 

ıi _ G{\ıyr! mıerı:kul kf"ıi<Jl."'.;ıı ihale o1 l."U"."'J1 ktınse de.ı'lııııl vcyJ. vı·rBer ruJJ.1 .. 

Jt-t ~<'""ınde p· dyı vermez.;e :t.all) kara1·1 fc:OOiun&rak kC"fld!siıld.:>'1 C:V\·eI e~ yü1<
zek t<ktiftc bolurı:ın .k.ttnı::.c arı.etmiş olduğoı brdelle ahn..ı.1'a raı.1 oh:!':'\ ona, razı 
(ıi.·ı•:ı·.ı veya bulunmazsa htırnt'n 7 g.tm. rnii-)ciıet!c M""ttı:v.aya ç~ırı!Jp en Ç'>k 
a.ı•.Lr ... <na ıha.le ecillir. ikı ib'.l~C aT:J md.aki ft:ıJ.·k ve geçen giinle1' i<''n ;-UMe 5 teırı 
;, ...... p u!cn~ :;:ı~ v,... <i ,,er za.rorl.lr ay r!t'!"<lı hfı:cme ha.c:e:t kalın:l: 112. H rr.""rrn:ri.. 
yc .. :rrizr.c alıc an h il ~ıır.ur. (M:)ddıel3~) 

7 - Alıcı .:ı.rt:tınna be.leli hc:.r!cinee ol3rn!<: yalnız t.pu !c.-r.~ h:.rcn:ı yimı.i 
~erıe1 .c. valtrf Uvfz bedrliai ıt.? ihale kara: r~ı;arını vem.~ n1t·ri~trdur. 

l\flıterakim verg)leı, trn,·ı.rat ve tanztf.ıt \·c delUHyc resm~ndrn rrAftc-veUit 
gaı<',:°""· .... rü~ını1u ve muh:taık:ııı w.lr~ icar~ alıc;ya ai! olrD<lytp ..ırıt:ı"'lJ"t\. be<k.' .. 
lioden • tenzil olunur. İşbcı gayri menlrul yukarıda. gösterilen Uırihte 
Ü-111.iiJar İcra Mf'rr.•ır!uğu odasın da l.ş'o·ı iltın ve güsteri!cn arttırma sart.. 
nam~i Qairesinde satılacağı iı.ln olunur. 40/2386 

Gayrimenkul SatL~ ilruu 
SaılQ"(!r Sullı İcra. ~enıu:rluğundan; 
lHı~t~iı:ı ŞC!vk.ye vercseri Fatrn..'\ ve 

111...ııyyen, ll!ua=. Liıtfiıfe ile Şayi
.an rr.vbsarnf oldukları Sarı,.er Yen:
ma.tınDe C.:addCE"l esıd 22 ye'lli 121 No. 
le hane ııc yine Sarıyer Hasırcı sok.&!'<: 

Fevkalade Fırıat ~ 
. . . ~ 

CIJIANGIR CA~llf sırasında, ~ 
ÖZ»ğlu wkağında !-lo. l ı iti ve ~~ 
cııı yağlı boyalı, dokuz odah ~ 

Marmaraya- ve Boğ..ıza nftzır fev_ ~~ 
~ ıkaJ~e manzaralı, önü ve yanları .:~ 

tamamen atik ve kJs>~nması ih- ~ 

10 Nisan 1942 
ıa.oo P~~rn \~e- Mı:-mlekt>t S;tat A-

yıırı. 

18.03 Miizllk· F"'ıl H•yf"'.ı. 
18.45 z,raat Takvimi. 
18.S5 Miiı:iıc: D3ruı MU'Z'ği. (PL) 
19.30 Jıferniekf'"t Saat .·\)'arı ve Ajans 

Haber1f'ri, 
19 45 MÜ'Z:lok: Kl"-t'< Türk MUDğl 

Pmgrom1. (Şf'of: M"esı><I c .. ni.l). 
20.15 ll;ıJY'> G'?<t .! 
20.45 Mfrü:: Sacı Eser:eı1 . 

21.00 Konıışına (İlduıot S&aü). 
21.15 Tem.il. 
22.00 Mii>:lk: 11.ııeyo Salon oıecestra

o.ı. (Violcnlet Ne..>lp Al;ftın). 
22.30 lll<ml<-:tet Saat Ayarı. Ajaııs 

Ji::.lıerlrri ve Borı.a1ar. 
22.4-5/22.!..() Ytrrınlci l'rogr.:ım ve Kt.

panl§. ------.. ŞJK VE ZARİF B AYANLAR 
Daima 

ŞEN ŞAPKA \ 
Salonunda, en son moda 

ŞAPKA 
ÇANTA ve 

. ELDiVEN 
bulacalclard:.r. 

Toptan ve perakende satış. 

Sultanhamam No. 46 .... ______ I, 
DEVREDİLECEK İIITİRA BERATI 

<Çamurlu ıua:yileyln gaz veya yağ 

kvyularuıda tattı.ki> ıhal<A<.ındakl i)l!L 

"' ;çln İik:tısat Veldletinden ist:ilısal e
d!Jm;ş olan :ıo Ni8an 1932 tarih ve 
1394 N<>. lu İhtira Beratının liıtiva et
tiği htı<uk bu ıkerre ba,$kasına d""il" 
veya:hut kadı Tilılklyed< m<Mtii .fille 
koymatc jçi.ıı lisana diilii :verilebileceği 
tekl!t edilmekte almakla bu hususa 
fır.zla malCın:ıt edin.mcık istiırenlerlıı 
GaJ.:ı.~da. Aslan Han 5 inci. kat 1 - 3 
No. Iara. müraca:ıt e-yleıneleri illin o
lunur. 

i yeni ıu NıJ. lu aı-saı:ıın §uyuunun 
iza:. ~ı suret:y~e açık a."'"tt~:1naY1}' vaw-

1""'11 uştur. timali o!.nıryan blr C-\'" satı11kt1r. ~~~~ ! ·----------------
Mt~Or E'\~~1 e\'~·at1: Sok'ltk kaplSUl

dmı :çeri.ye g:.rUdik:t.c: K~ malta 
h uftı~ tN altı ve :yanında Cam"C-

~ Satışı Ş0/419~2 Perşrnıbe günü 
saat 14 dedir. Talip1erL-ı ev ha&- ~~ 
klnda mu!~al ma!irmat almak .:~ 
istiyenleıin gazetcnı!z!n 9/4/942 >: 
nüshasında 942/1 O No. lu Beyoğlu ~~ 

~ Sttlh Pıfı:ıl kemeci iJj,r. na. bakrr:a ... "~ 
~ lıı ·ı rica olı·nur. "'~ 
~':.t~~ ~'At·-~~ ~ ~~~~~ -~ ~ 

SATILIK APARTIMAN 

Galatasaray cLvarında 5 kat ve 4 da .. 
ireH. 144-0 Jıra senelik: Jdr36ı l'- :?n ve 
tapu harcından başk..."l m;:ıısrafı o.cnıyan ı 
oıpartunon satılıkıtır; gömıEk ve gö
rü.,-omO!t için Galata Ömer Abıt Han 
so'ka'k İntibah Han 5 No. lu yaztl4ıne
ye v~tasız mü.raco.ı.at. 

ı bir oda b:r mut!:-.J< 14 basa.n:ık 
m"rdlvenle birinci kata f;!'kıktık-:.a: b:r 
oda 1 lak bir sola bir lıe~ ve ufcl< b:r 
b çe keza 14 b3""makla "" üst k.ata 
·çıl\.UJ.:\.ta: U!<1~ bir sor~ bir sandık o
d 1 , e 6 penccrelt bir oda m~rd.L~~
lrri kıra \"'C nıül'tacl tantir evın l(l ,_e 

dı;ı ahşap: 

Z.\Yİ - İstanbul Tıp Filkültes'.nden 
"'aldı~ın1 şebekcm1 zayi ct' .. m. Yeni.Sini 1---------------

• .\rs-'lnın e\.-&a!ı: Boş ve halidir. Ev~.n. 
"' ıır.mm-.en lm'lneti tama:n:ı yedi yuz 
liı-adW". D.ı...'l ıamaı:nı yuz otuz beş 
liradrr. 1$> S•Yri menl-.-ıı!Jedn arttır~ = ,artnarne i 25/4/942 tarlhinden •tı
barcn 942/49 N"o. ile Sarıyl'r icra D:ı
tlrc 1nin muayyen No. sımda herkesin 
ııör b!l«t>gi j~J1 ..:ıkl.r. İlfullanla ya-
2ılı o!anlaroiin faz.la roa!i'L.~at i!L'l1<lk 

V-1.i)-enlerin nı.em~;nıiue mür.ıcaat 
etmeleri. Arttmna;ra iştira:< için klJ'
~ ar:.ı!ıA"imnenenhı yüı:Je yedi bu
çı..<.~ pty .ak~~~ Yf'ıyaiı:ırt ımilU bir ban
ık;;ının teminat mek1.ub1.1 ibraz etmesi , 
ipntf'k !'Bhirbi alacakhlarla: dij":er ala .. 
k:ada!"'lann il~i!~ hakkı saıhiplerinin 
gwy-ri n1~nY<ttl uzerindclli h~arını hu
g~.;le !aiz ve masrafa d~llr olan id
tlıal::ırını kıb:ı Jan Wr~ :n:Jen itibaren 
15 gıtn içinde evrakı m!i';;f.telcrile b ir_ 
l'.li<.te :rıırrnur:~;cti·nize bil,..ı:mıeleri icap 
eder He-ti :ıa".<'ları tapu sicjlleı:l
ıe t oL-na'-tJ.;,ça salı.ş bedelinin pay .. 
ı~~an ho<"<Ç kalırlar. Ga!Yri nı.en_ 
!ruUer 11 1~/942 Paı.aretsl günü ssat 
14. ten 16 ya·kadAr Sıl!'JYE'l' icra Me
murhığunda 3 de.fa b~rıldıktan sonra 
en ~ arttırma .ihale edillr. Ancak 
&ı"'...t:nm.a bedeli muh'"..rroırcnio. yüzde 

~lac•ğymdan e.il<i:s'.nin J1Ukmü yok'tur. 

Nuri E!e No. 6319 

1•T • 
Kasını Hıcr! 1S61 !l"ncl 1358 

MAJl.T 

154 
KEVVEL 

28 23 
Yıl 942 Ay 4 Va.sa~ 

Vakit 
F.zoı 

H i SAN 
S D S D 

6 29 Güne 10 ~6 

10 
13 15 Ötle 5 33 
16 57 İkl.nni ç 15 
. 9 43 Akf•m 12 00 

CUMA 111 8 Yat;: l ~ 5 
4 ~ 4 imsak 9 01 

~tm!ş beşi bulmaıısıı en çok arttıra
nın lo<hhüdü baılti kolrrak ~arl~le 10 
gün dalla te.r.dit edilerek 21/5/942 
Per${"mbe ıü.nü ;:ıynj saatte icra kılı
n&.cald.ır . Jı..lütcralki.nt \ergi bon;1arı 

tdssedarlara ve 2() senet~ t&"-U bede
liyle deMaı:ye m!}fber;ye aitı:.C. işb•ı 
gayri m~· 1 y anda göıı\\>rilglti ta
ri.lıte :ahlu<:~tı Udn olt .. -.r.ur. 912/49 

İll'..nılıui ~e 9 uncu Huku:k Ha-
~imllı:ınden : 4 1 /69~ 

J:k:yogJU Kulogiu malfıallesi Sute .. 
ria.;. ..a.ı:ıkak. h~m apo.rwnan l No. 
da n1~.11n l'ıiaUfe tara<t.ndan Koc.a
:r.ıu.-:r"'1fa~ Ram~n .Elı.~n<iı. ..':KM.a.!i; 
5 No. da mt.ık.:m koea-!1 Osman oğıu 
Fe\ıi ale.)1ııue açtıGı talaiun. te~li 

davasının yapUmr..Jc.ta. ola.n mu'hake
nr~jnde; 

M .• 'eyh:n lk:ımcto:""ı me<;hul <>1-
duğund:ın da\·a arzıı..hali ve davet.icYe 
ma.trireme divanıh.an('Cl.lne ..aük ve ga
%fte Jlc ilO.p cdüdiıgi !ba·lde muaP.;en 
gü.nd~ (;ci..mcmı,ı ve bir vekil de eön~ 
d~rn.t:m.'iş olduğundan muh.akcmenin 
gıy~ben ic.-;ıı=;ma ve glyap ık.ararının 

?ı.I. aleyhe ilürıcn t.cbTjğinc ve davacı-
11ıo Kflnunu Medc-nlnln meriyetinden 
önce M. al&)'h laralından tat iik edi
lerek M. aleyhin kavlen veya fiilen 
karı.sına rücu e'1nediği hakk\.ın.daki ş..ı.

h:ıdatı geleoeok celsede telkliı; edlle
oei:i vı: muh:Ji,.Mıe günil olan :19/ 4/ 943 
Çar.ıamba so:>t a de talik edildiğin_ 

den muayy•n günde matl."""1neye gel
m~si veya bir vekil gönde rmesi ak
ın tab:lJrde mahke~yc bir daha }ca... 

btıl ed•kmcyeceğL gıyap kararı maka. 
mına kaim olma.Jt ti.zere ilfın oı.ınur. 

U/'flJlf lJ{POSlJ : 

--
.L" 

Gal.;lrJ llb/d ?'1? rt:ıa.19 
leljıf ILO"KA ki. 4454q 

Tiir.kçe hiç bHmedıginı söyle-me-ı 
sine rağımen bazan komı~lanlara 
pek alakalı ·bir hali vardff. ikinci 
cel~dc de bu, bariz ·bi= halde gö
ze çaupıyordu! 

Pavlof zaman zaman Aibdurrah
ma11 ve Süle:yımana hiddetini rnil
nalt m:'masrı sözlerle ifade e1ımek
.tedi r. 

Sı.:Cat bacağı da~ma ger.gi.n dur
maıkıtan lroşlanır, ba•tonu da ade
ta sağ kolunun altına yap•'Şılkıtır. 

Knrnilofa gelince: Şeytani bir 
zekası boyınıa bosuna pek yara~
mış; çd'.A aç•Jııgfu olduğu aşikı.'\r- , 
dır. 

İtinalı giyi~tir, fakat gLyi
nişind~ bir basitül<ıten z>yade bir 
U)'mazlık güze çarpmakıtadır. 
Konıilaf haJ<iki bir na kJ.iycci kı
yafetini kendisine pek yalcr:;tır
mı.ştır. 

Tii<rkçeyi iyi bilir, kendi i:Cadesi
ne nazaran iyi anlar fakat iyİ ko
nuşamaz. H.albtıki ~ami;Tl'le göyle
d.lklermi anlıyamıyan da pekı ol
ınamışhr. 

Türkçenin mcrliğin,. tamam~n 
vitkrlt;.r, Ba1lema türkçe bınuş-

Sül\.'yman bir~~ ... j.~ i~er yspıt.,ğ:• 
nı, fakat bunları daiıma lll6ad 
miilahnzalar içi'!1 yapmayı kabd 
etlıiğini anlatnnoya çah-şnıa'kılcdır. 

Mahkemenin üniimiiıWeki cel
sesi enteresandır. Şahitlerin ifa
deleri yalıuz bomban;n patlay'
şına a>t değildi:·. &iilcyıınan ve 
Abdurrahman ile Pavl<>f ve K.:ır
niJ,ofu,. mü.nasd><:tlNmi teııhi!e 
de yarpYacak:tır. 

Ör..ümüı:OOeki cel«<> heıiıahfo 
ı,:Vk geç vaıkte Jrndar devam edc
b11ir, Muh2lvkak ki, Pavlofun ev
rak arasında tcroUınesini i>."tı"\)·c
ceği vesikalar kalınaJ111§ oLıcak

tır. 
RUS MAZNUNLARA EVRAK 

TERCÜME EDİLİYOR 
Diğer taraitan Pavlaf ve Knrn'.·

lof d'üııı Aıllise sarayıma gcli'ril
mişlcr ve atentlilerine iıfadeleriı~ 

l"USÇa'}'a tercümesine devaın oluı1-
muştur. 

ZA"\.i - İstanbul Ünh.·erdtcf.i }f .... 
Gı.uit <"1<ül1A!sinden alrlığ:m 7185 No. 
lu hüvjyf't verakrı.mı z.1yi ettin1. 

Yenisini alııcatı.m.lan celtklnlıı lo" l<-
ırıü >"'*tur. { 

" Necdet ALTA:-. 

Devlet Demiryolları ve limanları İşletme O. İdaresi İlanları 
!\Iu;ıaıımıcn bodeli (3491) lir.ı (25) kuruıı olan 50 odet ve takriben 36,ISO 

metre m,_Abı mtthtellf eb'ofıta çam azın am (17.4.1942) Cuır.a günü saat (14,JC<) · 
on döı1 buç\Jkta Haydarpaşada Gar bin ası dahilindeki kcr.nl")'Cn tara!ınd:;~ ı 

ac:ı.;r ,~:.ti~ a;,~lc s"tı-n alınacaktır& 

Bu iŞc girmek istlyenlerln (261) lira (85) lturu~hık nı·m·akkot teminat \e 

kanun\tn taVn e~iği YCFai..kle birlikte eksiltme gilın.U ~a:"inc kadar kom!.!l;}·<ma 
müracaa.tıarı ldzı.mdır. 

Bu işe ait şartnameler komisyondan par:ıo:z olarak doı;rlılmnJdadır. (4054) 

Cumhuriyet Merkez Bankası 

AKTİF 
Kasa: 

Altın: Safl Kl logram 72.606.213 
Banknot ............... ••• ••• ••• ......... .. 
Ufaklık . .. ...... ... ....... .. ••• ...... ... .. . .. . 

Dahildeki Muhabirler. 

Türk Lirası . •• • .. • .. . . • .. · •· • •.. • •• •. • .. • .. • 

Hariçteki Muhabirler: 

Altın: Safi Kilogram 22.785.473 
; .. ıtına tahvili kab iı serbest dövizler .... .. .. . 
D;&er dövWer ve Borçlu kUrlog bak-iyeleri .. . 

Hazine Tah villeri: 

Deruhte edikn evra'<ı ruıkdiyc karşılığı ••. 

Kanunun 6 - 8 inci maddelerine tevfikan 
hazine tarafından vaki tedi7at •.• • .. .. . . .. 

Senedat Cüzdanı~ 

Tıcnrl s enctJer .. . ... ... .. ....... •• • ....... .. 

Esham ve Tahvilat Ciizdam: 

(Deruhte edilen evrakı nakdiyenio 
A _ (karşılı ğı esham ve tahvilat (lübarl 

kıymetle ) .. . ..... . · ·· ··· ··• ·· • ·· • ... .. . 
B - Serbest eshaın ve tahvilli ......... ..... . 

Avanslar: 

Altın ve döviz üzerine avans ......... ... .. . 
Tabvii!.ıt üzerine avans .. . ... ..... . .. . ..... . 
Hazineye kısa vade1i avnns ...... ...... . .. . .. 
Hazineye 3850 No. !u Kanuna göre açılan 
alt.ın Kar~ılıklı avans ....... ........... ... .. . 

Hissedarlar: ......... ··~ ........ . .. . 
Muhtelif: ....... ........... ··· ••· ·•· 

4 Nisan 1942 Vaziyeti 

JJRA LİRA PASİF 

102.t:Ml.06.&4 
6.390.332.50 

471 930.36 

20.688.20 

32.049.589.91 
-.-

65.80.H:l'IM 

158.'i45 583.-

22.454663.-

. 346 507 4-04.42 

45.1 92.~l.93 
10 426.505.71 

4 944.30 
7.808.722.-
2.657.00-0.-

187.500.0QO.-

Yelı.ôn 

108.988 709.ıO \ 

2.0688201 

97.853 027.45 

1 

1 

1 

136.:!$3.9rn~ / 
1 

3~5.5&H04.4~ 

' 
' 117 970.666.30 1 

B00.000.-
11.6~.U;Ul& 

tal.&92.3114.?t 

Sermay e: •• • ..• 

İhtiyat Akçesi: 

• •••• • •••••tı"u•ı• ı 

A~i ve revlı:: aI:ı.de •••• , .... ,,, ............... .. . 
HUJu.sJ ............. .. .......... .. . .. ••• '" .. . 

Tedavüldeki Banknotlar : 

Derubte edilen .vrakı nakdiye .... .......... . 
Kanunun 6 - 8 incı mad<ieletinc tevfikan ki.• 
z.ine tarafından vnkl tedlyat ... .. . ... . : . •.• "*" 

Deruhte edilen evrakı nakdiye bakiyesi ... .. . 
Karı;ılığı taman:en altın olarak ilAveten teda-
vüle vazedilen ................... .......... . 
Reeskont mukabili ilaveten tedavüle vaze-
dilen .................. ••• ......... ........ . 

Hazıneye ya.pılan altın itarşth.klı avans mu
bb!lı 3902 No. lı kanun mw:ibiace il~veten 
tedavüle vaıcdilen .................. ... ••• , •• 

Me\"dual: 

Türk. Lirası . , , . . .. • .. , . . . ... ... ... ••• ... - ••• 1 
Altın: S:ıtl kiloıraın 877.422 

3850 No. lu kıınuna göre baZlneye açılan 
avans mukabili tevdi olunan altınlar: 

Salt kiloıram 

Döviz Taahhüdatı: 

5S.541.930 

Altına ıaJıvili k abil dövizler .............. . .. . 
Dlier döYizler ve alaC6klı !dirlnC bakl7elcrı 

Muhtelif: .......... .. ... .. ....... ,. , ..... . 

LİRA 

7.822.019.15 
6.000.000.-

158.748.563.-

Z!.454.653---
136.293.910.-

32.000.000.-

288.500.000.-

ııs.ooo.nııo.-

88.394.126.75 
1.234.16405 

78.124.167.90 

-.-
28.283 17-6.95 

Yekiın 

,1 Tem.nıu:ıı 1938 tarihiadeıı itibaren: İskoıılo JuıcUi % ' .&Itı. İİMrin• Avans % 3 

LİRA 
' 
' 15.000.000.- ' 
' 

' ' 
13.822.019.15 . 

' 

' 

~ 
' 

' 
' -
.: 

571.793.9UI.-

i 

" ' 
89.828.200,80 • 

fi 
78.124. ı 67.90 

' t• ,,, 

28.288.176.95 : ' 
' 

141.735.819.99 ' 

1 

1 

' 

9S8.3DU84.79 


