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-EN SON TELGRAFLARI VE llABIRLEBI VE EN AKŞAM OA ZETESi 

... 
DOGU'D A 
taa rruz gecilc
t irilebilir mi ? 

MUKADDER 
BOGUŞMA 

Gal"pte bir cephe açıl
maı;ı mbmallıerini gözı.o 
önünde tuta rak A lman
ların Doğuda kat'i neti
ceyi alacak taarruzdan 
vazgeçmeleri veya bu 
taarruzu ıteciktirmeleri 
beklenebilir mi 1. 

ETEM i ZZET BENi CE 

Garpte ildıııc:i bir rephe :ıçıla. 
cak mı, •çılmıya~ak mı?, soırıısu 
bütiin dünya basınında güniln. 
tcdkik ve münakaşa meTıı:tııı ol
mak.ta tlc•am edi)or. 

Amerikan Gen<'llnıunıay Ba~ 
kanı Anıcrikaya dönmü~ Ruzvelt 
ile uzun uzun göriişınıii~ faka~ 
Londrnvı ziyaretinden nıernnnı> 
olduğu haberinden gayri matiıuat 
müml'5Silkrine tek kelime söıyle
ııı"mi~ôr. Buna rağmen Ameri
kan ve İngiliz matbuatı ikinci 
cephe ınunıu ü~erinde iki~-e ay
rıbnış gi'ıidir. Bir noktai nm1.111ra 
göre: 

_ M!iıtefikler behemehal Av• 
rnpa krt'asmda taarruza gcçecelıı
lcrdir., 
Diğer noktal rı a7.ara ~J>e: 
- Amerika garpte ikinci btr 

t.,phe a~mak i~in hazır değ:ilılir. 
Fakat, Atlantik'i uçaraık geçe.bilen 
iıon•hıırdıman ta~-yareleri garpt eo 
ve Almanya üzerinde güıılük tnh
ripkıir baSkınlar "ernı<!k balu· 
mından Ingiltereye ve denınkra· 
silel'e bilhas.a fa~ dair, A!nMınya
~a zararlı ol:.caklardır. 
Dcmoknı• il er ~lı~sind llİli31 

kararın ne şekilde tecelli edecci;I 
hcniiz belli ohnadığına göre ~ 
nıanlaro atre<lilen tedbirler de 
•·arılu. Bu teıfbirler: 

a - Almanyanın garpte taar
ru.1.a geçmesi 

b _ Abııanyanın şarkta miida
iaada kalması 
jJ,tiın2lleıindcn bahı>eclen ı.,d

birlcrdir. Biue, garptc cep-lıe aç
mak kararı ancak Sovyct - Al
uıa.1 bıırbi başlaı ıp oeücesin.c 
dt·;';'TU giderken menfi veya miis
bct kat'iyctini alacaktır. Fa
kat, ga•p cephesinde mütte(ilo 
lıava kuvveti.erinin gün ~ç

tik~c tahrip \'e lı.'aç bas
kın larını artluacnkfarı ~1izde 
yiizdiir, Bunı.on başlıca iki faı'ilası 
<>laca lrt ır: Alman ha\'a kuv,·etle
rini kısmen garbe çefonek, Alman 
halluru t.,.Jhis \'e sanayi nıiiessc
sclerini tahrip, garp kıyılarında 
ve ga.-p üslerinde Alman hazır· 
hl<lann1 imha eylııınek. Aıttak, 
herşeye rağmen, Ahnanlarıu 
garpte ikinci bir cephe a(ılmast 
ihhmalini naura alarak Sovyet 
Rusyaya karşı k.at'i neticeli tn
arnmluını durdurmak veya te
h ir etmek ihtimaline gidebil""ek
lerini asla kabu.l t-dcnlerden <k.-ği
liz. Sovyet cephesinde Abnanlar 
behemehal J,. ladıkları işi müs.
hct veya menfi netiresi ile bitir
nıek zorunda<lırlar. Doguda lıarp 
ne durdurulabilir, ne gedk.tirile
bilir -ve ne de kat'ı ve mtı'kad
dt'r lıoı':azla~adaıı V374:Ct;ilc· 
bilir. Almanya için, Awııpa lul'a
sı iizeriııde ölüm ve kalım SO\·yct 
ccplıc&ndeki kayıp veya kaıan· 
ca bağlannıı~tır. So,~·et Rusya3 ı 

,.-------, 
ihraç teh li-
kesine karşı 
N orveçe Al
man fırka la~ 
rı yollanıyor 

!Jotı<i'ra 22 (A.A.)- B.B.C. 
Norveç Telgraf ajansının 

l. llıildi,.d't,öine göre, Almanılar 
Norve.,-e bir çok yeni fırka
lar yolla~ktachrlar, }.faksa. 
dın heJıhangi bir isti!Q hare-
ketini Jrorumak. olu~ anla
~ıı1ıına'lqtadı.r. Bunlarwı ar.,,,. 
smda bir d eo :z.ıriılı ocl<a bu
lıı mnalctadır. 

Sennazer' de 20 
Fransız rehinesi 
daha kurşuna 

dizildi! 
ş eh r la ka1makamı 
toptan idamı reddetti 

Loııdra 22 (A.A.)- Sent Na
zerde bir Ahnan trenine yapılan 

suikast münasebetile Ahnanlar 
mezk(lr lje'hrin kaynıakamından 

tQptan idam için 2() kişinin ooçiL 

Rus ordusun- 1 j 
d ak i Azeri Milli Hakimiyet . 

ve 

Çocuk Bayramı ı 
Türk Subay 

ve Erleri 
' Bertin r adyosu ba 

ıa'bah bunlara ilen
di ıısaaıar l le bir 

Bu akşam Maarif .: 

davet yaptı 
Berlin1 22 (A.A.) - Berlin rad. 

yosu bu sabah saat 7,30 da Al.eri 
tlil'Jı1e liunile yaptığı bir neşri
yatta §ark cephesine aiıt h arekat 
haJ;jJımda bavadi• verdikten So«J.· 

(Devamı 3 üıı<!ti Sııtıitede) 
o . ' lngiltere ye 

Gönderilen 

Vekilimizin t ir j 
nutku i le aç ı i ı yor 

llann Milli Hakimiyet \'e ayni 
:r:amand a Çocuk Bayramıdır. Bay
ram bu ııkşam saat 19,45 de Jllaa· 
rif Vekilinin rady<> ile ne§-Ctelile
cek bir nutku ile açılacaldır. Ya· 
rın sab:ılı saat 9,30 da Çocuk E
sirgeme Kurımıu mümessJJleri ile 
Ankarad3Jd ~ocııkların nı!iınes
silleri tarafından Ebedi Şefin 
kabrine yapılacak ~aygı ziyare· 
tile de tfuen başlamış olacaktır. 

(Den~ 3 tinci.ı Sahifede) 

Amerikan hava •• 
kuvvetleri f Mısır Başvekılı 

Nahas Paşanın 
in glllzlerıe birlikte B 
ilk defa uçacalllar ı eyanatı: 

"İngiltere ile dostluk 
muahedesine harfi
yen sadık kalacağım,, 

Tokyoda 9 
ağır Ameri 
kan tayyare· 
si düşürüldü 

1111 

Japonyadaki 
şu; Sefiri hava 
ak ı nları için 
ne d iyor? Tok
yoda bir komu-

tan azledildi, 
Berlin 2.2 (A.A.)- Berlin rad

>~nun Tokyodan alarak neşret. 
ti.i;ti bir ihabcre göre cumartesi 
günü To!cyıqya yapılan hava a.
k.ınına en modem .Amerikan 
:iıomhardıman uçaklarından. 10 
lane i~irak etmiştir, !Bunlardan 
9 u J a;pon nıü.d.Waa bataryalar> 
taraıfından dUşürii.!müştüır. Yal. 
nız bir uçak Çine dıoğru kaçabil. 
mi.ştir. 

RUZVELT BİR ŞEY 
SÖY[.lENİYOR 

Lond'.ra 22 (A.A. )- Ağır Anı~ 
rikan bom ha.r<llm:ın ta,Y1Yareleri 
İngiliz HJn3nJanna naklo!umnak 
tadırlar. Bunlaı· İngil'iz ihaıva lwv
vetlerile U9"Cak ilk tayyarekniir. 
Sev'ltiyata mütemaill bil' şekilde 
devam olunmaktadır. 

Baıveklle 5 reye 
Evin bodrumu· Fındıklıda bir kar,ı 185 re1 ile 

d .hl .k "' ltlmad edildi 

Londra 2tl (A.A.)- B.IB.C. Ja_ 
ponyaya yapılan hava akın, hak 
karda dün .a~arn sorulan bir su
ale kat'§~ Rei.sicumlıur Rıuzvelt 

mütalea yüriitmekten içtinap et
ıni,,"'tir. D~r -taraftan To1<yodalıi 

Şili !ıükıi.meti sefiri cumartesi 
günü J<ıpon hükı'.imet merkezinin 
çok kuvvetli bir hava hücumuna 
maruz olduğunu söylemiştir. 

Kali!orniya rad)~un verdi.
(Devamı a üıncü Sahifede) na saklanan o un ı ı arı . 

~~~~-...._~....,... 

hegaz zehirler cürmünıeşJı.udu · 
Uılkapanında Salilıp~a cadde. 

sinde 21 numaralı e-vde oturan 
sabıhlı eroın satıcılarından Ma
cidin, Ali Uysal ile lbırlikte bu ci
varoa eroin sattı.jlı :tıalıer alınmış, 
dün tedarik edilen bir muhbirle 
Maeitten eroin aldmlmış, suç ü.. 
ZNinde yakalanan Macidin fü;.. 

tünde on beş gram eroin, iki yüz,. 
lü lııüö'ük bir kama çı~tır. 

Ayrıca· ovinde yapılan ;ı·rama
da, um katın.da 1.<>praklar a
ra> da gizli olarak jelülinli k'iı.ğıt 
Jc.rda sarılı bii<yük paketlerle ero
in .ı... bulunmuş, azılı zolıirci ka. 
çakıçılık bürosuna ~tirilcrek 
tahkikata ba?lamnıstır, 

Bu .sabah Anka
ra caddesinde bir 

lıadise oldu 
Kapalı bir kitapçı
nın kapısı ve cam
ları yangın var zan-

nlle kırıldı 
Bu sabah Ankara caddesinde 

g"1•rip ııı,r badıise olmuş, bir kütüP
nanenin kapısı ve camlan bir 
yanlı.ş t-!ımin yi:ızünaıen parça. 
]ar.m1r;t1r. 

Saat 8,30 sır.alannda İmıNta 
Nuri Atamana ait 137 num.;<ralı 

Doğu kırtasiye mağazasının ka
palı kt\!l€nWeri ar>a&ından du. 

manlar çıktığını gijren komıjulan 
p<·1;se haber venniışler ve biraz 

(Devıınu a üneü Sahifede) 

Odun tüccarlarından Kandualı 
Mustafa Türk; Zi:yaret, Ticaret 
ve Fey<tibahri adlarında üç mo
törle şehrimize getirdiği yedi yÜlı 
çeki oıdunn, FındılıJı öniinde ç.,_ 
kisini yedi buçuk liradan satbğı 
h aber almmı~ ka~~kçılı.k b<irosu 
memuıbrı tarafından bir me~ut 
cürüm tertip oluruuuştıır. 

Mustalaya enelce numarala.rı 
tesbit ohınon bJnknotlıırla iki 
çek i odun almak iizere müraca at 
eden bir nıuMıire Mustafa Türk 
<>n .beş lira mukabilinde iki çdu 
odunu wrirken &ııç üstünde ya
kalanmıştır. 

Üç ınıo.törd e menut olan 624 çe
ki od un m üsadere edilmiş ve narlı 
iizerinden so tılı;,13 a boşlanınış
tır. Muhtekir odun taciri de adli
yeye wrilıniştil', 

Orta şarka ge
len yeni Polon· 
ya k uvvetleri 

Londra 22 (A.A.)- B JB.C. Bti
tanya<lan ayrıJar;;·k Ru..yaya gi.
den Pokınya kıtaatı orada 2 yıil 
talim gördükt.en oonr.a• şim<li Or
ta şarka vruııJ olmuşlardır, 

Bugünkü Deylı Telgraf gaz~ 
tesi Rusyadan iranu· gelen binler. 

(DC\'amı 3 !l:ııcü S:ılıi!ede) 

Dedi: 
- ~ark cephesinde 1942 ilk.· 

lıahor~ kıı &metinin ne 2aman 
kopac•ğını sanıyMsun? 

ı • 

- . 
Mısır Baş\·ekill 

Nabaos Paşa 

Londra 22 (A.A.)'- B.B.C. Mı
su· 18.ı,şvekili Nahas Paşa dün ak -
şanı Mıısıırın Britanyaya sadalcti 
'lıak'kında beyanatta bulunarak 
®möştir ki: 
•- Mısırla İngiltere arasındaki 

006tluk rn~Mıedesine harfiyen \'e 
ru'lıan sadık olduğumu ilim c<lerim. 
Aı;keri eınnİ\)'ete halel getirecek 
biç bir ~areketi ka'bul etrniyece
ğim. :Bu, benim siyase-tirnrlir. 

İngilizler <lenuıluasilerin rn'· 
dafaa.;ı uğrunda• mücadel"'.}"e tak 
dire Lay •k btr şekilde ve şiddetle 
devam ediywlar. İıııgili-ı:lerin mu.. 
kavemet' ve ta~rru:z kudretleri 
gittikçe artmakta,Slır .• 

00 
Dedi-Dedim 

La val 
~ 

Kabinesi 

ve Amerikalılar : 

Vaşington 

Hükumeti 
• 
istikbali 

Bekliyor! 
Amerika Barıcı
ye Nazırı bir de
meçte llulaada 

Laval Başvekil 
olunca Amerika -
daki Fransız Müs-
teşarı istifa etti 
Loııdra 22 (A.A.) - :S.B.C. 

Amerika Hariciye Nazıır:ı Hul 
cHin akşam bir demeçte bu
lunarak C>ZCiimJe demiştir ki· 

<- Lavalin AlmanlaTla 

teşriki mesaide bulunmal< 
siyasetini Fransa halkı

nın üZerin<? a1acağın> zannet. 
miyorum. Amerikanın karan; 
lstikfı>lde inkiıja! edecek gün-

CDevamı S üncü Sahifede) 

Neci11 Fazd KISAKÜREK ,, 

Sovyet Rusya davası değil, dc
m<>kr•syalar da,·ası hakimdir, 

Dedi: 
na-

Amerikan tayyareler> tarafından boınbaııdunan edilen 
Japruı şehirlttini J:'Ö61erlr harita 

Garip Bir Rekabet! 
Bazı Doktorlar ve 
Dişçiler ''Simsar,, 
kullanıyorlarmış ! 

Etıbba Odası yapılan ş ika ... 
yelleri tahkik ediyor 

Anadoludan gelen zengin hastalar bu 
suretle muayyen kabinelere mi çekiliyor ? 
Son ııam=larda şclırimiııde 

bazı açılkıgJzleıin kendrlerille ;·e
ni bir ~im )"<>lu buldu'kları öğ
renilmşitir. Bu geçimin esasın> biı· 
nevı ,d'Qktar diş tabibi slnısarlı.. 
ğt!. teşkil etmektedir. Bunlar 5.
<leta bir şebekıe halin<le çalışmak:<--

ı4 aylık çocuğunu 
1boğup lağıma 
atan bir kadın 
yakalandı 

Zavallı ya racatıa 
ceıel!I çıkariıara 

morga kaldırıldı 
B~ Valde~eşnıesindc ~ 

turan 22 ya'ı'oda Ka<lıi;ve dört 

aylık çowğunu d~irerek evin.in 
abd.,.t;banesine atnıL~ polise ya

pılan ihbar iize.rine •Çllan }~ 
dan ç«uğun ccUd.i alıklığı ye~
den ~ıkarılarak Kadriye yakala
nıp hakkında takibata baş~ 
tır. 

ta ve OCIZı do;;.torlarla di§Cilc ·r, 
Ana.doludan gelcm h<t.stalara mı:
sallat o1mal<t~dırlar: 

İ<;leri'nden b;,.; teıeihan 'henüz 
llalıı; şöhret yapnıamL~ <loktor Ye 

dişçilere giderek rnuay-jen b. r 
(DeYOJ".it 3 üncü Sah:fcde) 

Kadın avcısı 
Eyüplü Halit . 
20 ay hapse 
mahkum oldu 
BuK"aaı; bı a ı 3 
1: dınıa bir erke ı 
dalla dolantfırmış 

l\lcşhur dolandırıcı , . ., kadın. 

&\-CN Eyüplii Halit, dört marifeti 
)iixünden diin Asliy- Altıncı Ce
za mahkemesi tar.,(ın dan 20 ;1y 

ha~c ve 88 lir~ para ceza~ına 

m::lrkUın edilıui~Lir. Eyiiıılli llrı · 
!idin bu ccnlarını icap ettiren 
suçları ::uulnrdır: 

Kurnaz kadııı a• cısı do,t tııt

(De•.":nı 3 üncü S"i:1Jedc) 

DAVASI 
dagılıııuy.ı, Suvyet <>rd115unu im- 1------------- Dedim: 

Dedhn: 
- Ah iret suali! Bunu ve lıer• 

şeyi yalnız Allııh bilir. Fakat 
benıce Alınan saldmşı, netice
yi topyekfuı ya bir hamlede 
devşirecek, yahut bir h amlede 
deınokrasyalara teslim edecek 
b ir hn:eket olmıya uanızet... 

- .\lman kazanamayışı 
•ıl olahlfü? 

'' PARA,,_ 
ha eylenıiye mu\'affak olabill-n 
bir Ahn•Dya an<ak bu takdirde 
ve Awupa kıt'a.. üzerinde her 
türlü te:ı.dil ve mukavemet kuv
\·elini ~ık.mı~ ve ıu,.,nc.n ung·iıı 
.lı.aynaJ.lara kavuşınu~ bulunarak 
Amerika ve İngilı.ercy e karşı mii
dafaa harbinde bir derece3·e ka
dar mu' ofiı.k olabılir. Nllıay et, 
Aınc.ri:ka \'C lngiltcreniıı. dev a
dımları ıle harbe lıazırlandıkla
rıuı \'e JJ}.;J den jtibnıcıı her tür .. 
lü harp 'a>ıtasının Angl<> • Sak
sonJarda bütün A\ ru.pa sanayii
nin nıallmliıtı ii.stıiude bir ı ekıiıı 
ve kalite dcgerine kaHı)Dıuş bÜ
lııaacaii,ı.ı btitün dünya gibi AJ. 

tLıı.:\•nu 3 u.nçl'ı Sahiicdel 

Yeni Büyük 
Anketimiz 

• 
Esnaf Cemiyetleri 

NAS IL 
Islah E d i 1 e bil ir ? 

Arkadilşunrz Büleud Han,,. 
di Erim'in hu mevzuda pro!e- İ 
sörler, ikhsatçılar, cemiyetlt>r 
reisleri ve esnnf arasınAla aç
tığı yeni biiyük ankete pek 
)'akında b~lıyacaj;'LZ. 

- Alıird suali! Bunu ve lıer• 
fCYi yulnı:ı Allah bilir. Fakat 
içimde buğulanan bir duygu, 
birtakım mantık icaplarile be
raber, bana h adisenin pek ya
kın <>lduğunu ihtar ediyor. 

Dedi:· 
- • 'e k~dar ı akın? 
Dedim. 

- Ahioret suali! Bunu ve lıer · 
§eyi yalnız Allah bilir. Fakat 
bana lıemcu eli kulağında, fi. 
Jau gibi görüuüy<>r. Belki d e 
Jl.Jayıs aıı bitmeden, hatııi, bat
ta başlamadan ... 

Dcıli: 

- Sence Aln1an saldırışı na .. 
MI bir hareket olacuk? 

Dedi: 
- • i~in S<>vyetlcri, Alınan 

mağlühiyeti halinde bile kat'i 
neticenin dı~ında tutuyorsun? 

Dedim: 
-Alı~rct suali! Bunu ve Jıer

şeyi yalnız Allah bilir. l'akat 
bence ihtimaller, yalnız bir 
hamlede Alman kazanışı nya 
kazanauıaı ışı şeklrnde mütalPa 
edil.-billr. J{at'ı neticede l'<!lııı~ 

Dedim; 
- A.hiTet suali! Bunu ve her

şcyi ~-aluız Allah bilir. Fakat 
zehirli pa•talar vo domuz kur• 
şunlarile öldürü].,.uıiyen (Ra:ı.

p utin) gibi. SC>\'yetlP.r bu l><lD 

Jıamleye de \'e birkaç aylık 

nıuknvenıct iktidarını gösterir
se, Ahnıınlar için artık kazaııı. 
ma ihtima!ine pa~d<>~! .. 

Dedi: 

- Ne <>lacak, ne. <>lacak? 
Dedim: 
- Ahiret suali! Bnntı ve ber

~cyi y .. lnız Allah bilir. Fal<at I 
elbette ki bir ild ay ic;indc lıcr
ı:ün ,oiiııeı doğup lıatacuk ve J 
bu arad• lı<rı;.<'Y belli olıı~ak ... 

·Bu saba k i celsede i ta/yanca 
eserin davacı N ecip Fazıl ve 
Avukatı tarafından ·okurıma

müsaade verildi sı 
• • 
ıçın 

p ·J'a pi~.:,; ilıe ıd;ıııda Tasvirı ı 
Efkar gazetesınde <:ıkan bir yazı ali Cumaya dönl~ or 
d'olayL-jlle piyooin m""1rırriri; n1u... 
h1ır:ir ' f81r Nec p Fnzıl Kısa. 
lrliTck taraf•ncl•n "'ııharrir Peya
m· Safa ve TfıS\'rrı F.fk5,. gazete
si n<-· val n-üdüni 411cytıkr:ııe 

açıl;ın d'~\·~va bu sab. h snat 10 

1 Şclıriıııi,in mulıt•lil işleri ctr • 
!ıııda aliikadnrl•rl,ı temaslan.a 

1 

bulunmak i.i •cı c .. r.karaya giden. 

Ltanbul Vali ,.e Belediye Rc,,i 

l Doktor Lut{i Kırdar, bu cuma gii· 

(Devmı • wıc" Sllılftrle) JIİİ a\'det cdetddir. \ 

• 
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HALK FİLOZOFU 

ZORLUK VAR MI? 

l\lısırçarşısmın bugünl<ii me-
6elesi haça ben:U) en kubbe lii
lelw-i değil, daha ziyade bu ta
rihl bin.anın bizzat tamiri işi
dlı. 

Lale müno.kaşası ve dediko
dusu asıl ana mosefoyi boğ· 
muşa benziyor_ 

Gazetelerin haber verdiğine 
göre, çarşıyı tamir etmekte bu
lunan mütee.hhit da.yatmış "" 
faaliydini tatile mecbur kala
cağını bildinniştfr. 

O taraftan gelen iıl.diaya gö
re, ta.mir için lüzumlu ma~eme 
bilhassa demir tedariki müm
kün d~ğildh-. Tamir mneliy<>
sinin muhtaç bulumhığu mal
zeme temin olunmazsa faali
yetin tatili zaruridir. 

İdıılianın şümul ve sıhhat d<>
>:eccsini bilımiıyoruz. Yalnız bu
radaki ve daha baz.ı ye:rffirdekl 

POLİTİKA 
İCAPLARI 
Şu polWka alemi bir garip ~y

dir. Ajansların haber verdiğine 
göre, Kahircde bulunan Yunan 
Kınlı, Mısır Kral ail~i şerefine 

bü~ük bir ziyafot vermiş. 
Halbuki MJSır hanedanı vari

yetli insanlardır. Atina halkından 
ise mütemadiyen yardıın istiyeıı 
be ,ler geliyor. 

DİLENCIDEKİ 
ÇEK DEFTERİ 

Geçenlerde yakalanaıi ~İyar 
bir kadın dilenci üzerinde koca 
bir çek defteri bulun.muş. Gazete
ler bu hadiseyi hayretle karş~ 
ynr. 

Ua!buki vntanıda;'jların tasarruf 
fikriııi ne kadar benimsedikleri
ni gösler~n bir olay karşısında 
memnun olmak laz.ım. 

TESELl.İ 

VESİLESİ 
Bir muharrir yazdığı Tooaya 

şu serlevha-yı koymuş: •Barışa 

her zan1an.d:A.n uzağız.• 
Bizim hatırımıza şu mısra gel

d i: 
K !n:rJ:llr be-?ki yarın. belk.1 yarından 

da yakın 
Bugün için bu mısra kadar kuv

\•etli bir ümit v• teselli v~ilesi 
yoktur. 

ÇOCUKLARIN 
İSTEDİKLERİ 

Her yıl Çocllk Ba.yrnmında so
kaldarda tezahürler yapan yav
rwar, ü:reılerinde şunu isteri-z, 
bunu isteriz, diye yazılı levhalar 
dolaştırırlardı. 

Bugüne kadar istedikleri veril
miyen çocuklar, bakalım yarın>
daıı itibaren ne çeşit levhalar do
laştıracaklar? 

AHMET RAUF 

T İcar et V ekıileti halk ihtiyacı 
için margarin vagı vaptrrtıvor 

Ticanat Vekiı1eti halk ihtiyacı 
için rc.k mil<ıt.arda isteanlbsl'ız mar 
garin yağı imal ettirmek ü.zcre 
yaı;:C'ıl .. "T arası.nda bir toplantı. ter 
tip etm;ştir. 

Bu görüşme bu ayın 27 inci 
paz;.t1tesi günü A'rlk:z1rada İaşe 
m üstf'Şarlı,ğında yapıfacaktı:r. 

RESAT FEYZi 

inşa ve tamir i.şlerinin ağız bir 
5eyir içinde bulun1luğıınu gör
düğümüzü kaydetmek isteriz. 
Elbette bu ağırlığın bir ve hat
ta birkaç sebebi olmak lllzım. 
dır. 

Eğer yukarıdaki iddia haki· 
k.aten var1d ise, '-ugünkü şart
lar altında inşa ' 'c tamir işler.i
nin son derece pahalıya ınaloJ,. 
duğu cephesi bertaraf, hiç ol
mazsa, ameliyelerin kafücsini 
düşürmemek içiıı., birtakım za
ruri tedbirler almak iktiza edi
yor. 

Bu nevi bilcümle inşa , . ., ta
mir faaliyetlerinin şimdilik ge
ri bırakılması fikri ise, bize bu 
mevzuun en makul hal tarz.ı 

gi.bi görünen, apayrı ve üzerin
de mtitehassı..sların, düşünmesi 
icap eden bir meseledir. 

! Tayyare 
motörler~ 

Bunları yapacak us
talar yetişt.rmek Üze
re bir mektep açılacak 

Maarii Vekaleti tarafından ye
ni teknik okullar açılmak üzere 
haz:rrlan.;:n 9 yıllıık proje bugün
lerde mecliste mii'Zakere oluna.. 
caktır. Projeye göre Ankarada 

her yıl 350 mezun verebilecek 
1500 talebell bir teknhl< okulu kıı. 
rulacalctır. Ayrıca tar,yare mo
törlerini memlekette yapabile<:ek 
ustala• yetiştirmek üızere .A>liı:a.
rada bir tayyare matörcüıli1ğü 

ust:ı. okulu açılacaktır. 
Mevcut 9 san' at okulundan da.. 

ha 19 san'at okulu açılacak ve bu 
m~teplerden her yıl 25'15 me .. 
zun almeıcaktır. 68 akşam erkek 
san'at okulu, daha 5 yap; usta 
okulu, 25 kız enstitfuıü, 66 akşam 
kız saiı'at okulu d;aiha açılacak>. 
tıT Akşam okullarının talebe sa~ 
YJS> 30 bine çı.karılacaktıır. , 

Mesken masımiyetini ihlıil 
sayılan bir auc 

Temyiz mahkemesi tevbld.1 iç.. 
tihat heyeti umumiyesi gayrimeş
ru münasebette bulunmak mak.. 
sadile davı:ıcının karısının müsa. 
adesini alarak ev>e g<ren .kimse
nin bu fiil ve hareketinde m5-
ken masunyeti.Iri ihl'.iil suçunun 
doğup dcığomıyacaflmı 'W!k;k e. 
derek bunun .mesken masuniyı'1:i. 
ni ihlal suçu teşkil ettiğine kırı-ar 
vıerm~çtir. 

Bu zek4ya 
dl ecekJokl 

Aılkarada Sağlık meyıdanınıda 
büyük Tünk milnarı Sinan için bir 
abide yapılacak,. Gazetelerle ilin 
edilen müsabaka şartları içinde 
şöyle bir madde var: •Kıyaietin 
kostüm tarihimize U!)"gun alınası 
şarttır .• 
Şartnameye bu maddenin ilave

sini düşünecek kadar zeka sahihi 
insanlarımız olduğu içi:ı ifillıar 
etmeliyiz. Halbuki Siınan aıtıide
sinde lrostümün lbcıbstil olacağını 
sanıywduk. 

BÜRllAN CEVAT 

Edebi Roman: 100 

Seni Unutmadım 
REŞAT FEYZi 

- Bunları cldcli mi söı,yllüyorsun., Sü... 
avi? 

- Z<?nnederlm ••• 
Genç kız. .>evga..mııe da.ha çok ao

ku :.du: 

- Biraz kırrmıt~a benziyorsun ..• 
Genç a-cıam d"1nlndenber1 ilk defa 

;'il!.umsedi: • 
- Hayır, bir<n kırılmadım, çok ıı.. 

züldüm ... 

L<'Y'A mevzuu daha 90k L.;tifeye doli
ru ı;eklp g~itUrtiycrdu. 

- P~i, böyle söy:üyo.r>'lJ.ıı anıma, 
b r gün darvert ehtin mi?. 

SUcvl b:r adını daha aıtamad'ı, du~ 
da. Uzun uzun hiç b. ~ey soylemıeaen 

Lt·y Urıın yw:ime baktı. Gonç kJZ ka!r 
kaha ~le güUi ~emek iOıi.n kendini güç 
,,..pteo yordu.. 

Tokat:l!yan önüne ge~m!şlerdl. Sü
avi bu-don, hızla yan scıkağ:rı ağzında. 
duran t~ <iıogru yürüdü.. Şoför aı-
raba:nı.n kaplSını açtı. Sü.avi ekindeki 
pak~lerj lı;erl looydlı. Sonra be; on a. 

dLm ile:·de du~an Leylaya bak!.ı. Başı 

ı e ış.ıı:eıt €dere.k:: 
- Buyuru.~ 1 dedi ... • 
Genç kız b&:..crı.n.;yen bir haıd:se:uln 

uyand.t!'d ~ı h~:yret1 rnErak. ve zevk 
i.;:nde ici.. B'r Jlthııa teredd.tit geçirdi. 
Sonra ağır t:ığır Otoınoıbiiin yanwa dt:>ğ
ru yüri..i.dti. 

Genç kız arabanın önüne gelcilgi za
man. Süav· şöy.e dedi: 

- Buyurun, ş..mcLyc kadar ·hiç da
vet eO.Lmedi.ğin.aı. ~:ğ'iniz kendi 
evJtize g~'.;yıoırsunuz. 

Leylfı !:. k:ı.bohat l,şlom!ş çocuklar 
gibi, kendlsine hltap eden in.sauın yü
züne bak.maktan san.k.l loor6cll3"0r. güL 
memel<, c"'-ap verm~mak Jçı.n dudak
larını ısırJ>yardu. 

Arabaya gerdi, •ağ k-i'şeye büzülür 
gibi e>t11rd1L HAla fulüne bakcyordu. 
Süavt, genç kı.:u raha!sız ett:ocden, ya
v~ a.rebaya girdi., o da sod. köşeye 

çekıiılerek, büzülüp oburdu. Leyla, 
baoını ka~ a<lamııı yil.ziin~ 

91~lr!Ellli.:lla 
~aıJL311Jl~tBuıe 
Amerikalıların Fran
sıziara olan sempatisi 

Lavalin Fraıısada hükiımet re. 
isliğine gelmesi ·hadisesi münase.. 
'betıl" ilk aksülii.meller Amerikan 
maıhfellerinden duyuldu. Fransa. 
çOktükten sonra Amerika lı.J.ar ia.
şe maddesi vermek ve sair suret. 
!erle yarclım ve alfil<alarını devam 
ettirmişlerdi. 

Fakat =anla Amerikalıların 
bu yardım ~e alakası Fransaya 
karşı lbir nevi vasiUık ihalin.i al
mış göründü. Vişinin .1-.er b.areke.. 
tini müteakip V aşingbondan bir 
ses çıkmağa başla<iı. Nihayın iş o 
kadar ileriye vardı ki, Amerika
nın takip ettiği bu yolu Fransa. 
nın iç işlerine bir nevi mıü.dahale . 
tel~kiki edenler dahi oldu. 

Ş..mdı Fransada Lava! yeniden 
iş başına geçince ilk esaslı akis. 
ler yine Amerikadan duyul.du. 

Her nedense Yeni Dünya sa.. 
kinleri Vişi Fransasına ka~ı bir 
türlü SaırıP"ti duyamadılar. Fraıı.. 
sanın her hali ve hareketi Va.. 
şingtonda bir huzursuzluk ve em
ni'}ıetsizfik uyanclırıyor. 

Halbuki harpten evvelki Faris 
Fransası Amer-N<alıların Jrallbini 
herkesten fazla zaptetmişti. Eski 
dünya, Avrupa deyince Amerika.. 
lıların 'hatırına en mela Fransa, 
Fransızlar ve Faris gelirdi. 
Fransanın muhtelif yerlerinde 

gel\p oturmayı zevk edinen bir 
çok Amerikalılar vardı. Parisin 
eğlence yerlerinde para yiyen in.. 
sanların mühim bir kısım Ameri
kalılardı. Hoışooıhbet, bıraz d.a ge.. 
veze neş'eli, nüktedan, sür'ati iıı.. 
tikal ,sa'hfüi, yemeğe 'Ve şaraba 
d'Ü'Şk:ün ve biraz d.a afili olan 
Fransızlar, Amerikalıların çok h<>
şuna gi.derdi. 

Bu hoşlanmanın neticesi sine
maya kaclar sirayet etmiş, kadm 
erkek bir çok Fransız yıldızları 
Amerikan sinemaları taraf~ndan 
angaje edilmişlerdir. Bir ÇO'k bü. 
yük Amerikan !ilimlerinin baş. 
artistleri Fransızdır. 

1939 yılından ev"Vele ait bu 
dostluklar bugün sadece birer 
hatıradır". Fakat tatlı birer hatıra .. 

Fransızların güzel san'atfarına, 
edcbiyatlann.a, giyiniş ve ya~a.. 
yışlarınn da hayran olan Arrneri
kalıla:-ın, bu sevimli Latin mille. 
tine karşı hala sempati beslemek.. 
te bulunduklarına şüphe etme.. 
mel< lazmııdtt. 

R. SABiT 

Ticaret Ofisi 
İskenderiye'de bir 

aj n k kuruyor 
Ticaret Ofisi İsk>enderiyede bir 

•ajanlık. tesis edecektir. Bunun 
ktdrosu koordinasyon iheyeti ta.. 
rafıoıııdan kalbul ve tasdik olun.. 
muştur. Ka-dro 1 ajan, 2 memur, 
bir <iaktilıo ve b.ir odacıdan müı
rekkeptir. 

Denizli cezaevı ınşaatına 
devam edilecek 

Denizli (Hususl)- ŞehTimizde 
yeni inşa roiJmekte olan <Ceza.
ev;. nin yapı.lması; acil o1rrnyan 
resmi inşaa bın şirı".dilik geri hıra.. 
kılması hakkındaki lroordinaısyon 
kararı üı.erine d uırlurulınuştu_ 

Bu kere lnşaata dıevam için 
müsaade etmiştir, 5290 lira sar
file inşa-ııt taınamlanaca.lıltı.r. 

bakını.ak için, ağır ağır ı:öıllemııı ona 
çev!riYordu. Saviniın de .kendiı:iıne b;:ı,k.. 
mak lçi'n, a.yni h..ırek.eti yaptğını gö
rünce, gWdiL Bir kaç sanjye konuşma.. 
dan bak:ış:lıl-ar ..• 
Şolör sordu: 
- Ne t<irQfa Bayım?. 
Süavi kendine gclıni;tıi.: 
- Şey ... N~antJ.~ına .•• 
Mıatör çatı şu .• 
Araba T· k•ıme gelinciye kada-r hiç 

l~onuşrn;_,·m1.;;ı·~ıı.rd1. Ya4ıtı sık sı.k (...Önü_p 
b<. kı)~)"'Ot~ar, gi,.ı;H.4tüyorlar '\re çtüşünü .. 
yo ·ı::ı.roı. Nc:er üişlinüyorlaırıdı. dıüşün
dü.ttl.erıi :?yni şeyler nıl idi?. GQzlerinin 
{çinde okı.m:m heyecaııı.n sebebi ayıu 
mı idi? 

Ta.ks'mclen geçerken Leylıi.n>n gö-zü 
meydatldaki ,...le ilişmişti: Dört buçu.
ga ı:elirordu. 

İlk loonuşan Leyli< olmuştu: 
- Süavi, ded.!, ben eve geç kalmı-

yayım sonra? . 
Gene; adam oturduğu yerde kınıol. 

daı:tı, bacak b3c<tic üzerine attı, rahata 
kıavur;ın':.llıŞ .frn...ııanların neş'esi:le gi.hlüm
sed.j şakacı bir eda ile: 

_ Hayır, dcdl, kat'iyen geç kalmaz. 
s.ın .. ı;imcli beş dakil<a oonra evtleyiz. 

Leyla du~la:rını ısırdı, boıynunu 

bükerek maswn bir çocUk !ın!Ce ko
m~ı.ı: 

- Onu J>ili;y<ırunı. canım... öteki 

Anglo-Saksonlar Avrupa 
Batısında büyük bir çıkarma 
ve indirme yapabilirler mi? 

.c:r;.z:an: 1. S. Eski Bükreş Ateşemiliteri) 
.BıATI AVRlJ'PAiDA İK.lNCİ 

CEP.HE: 
Amerikan Genelkurmay füş.. 

kanının İngilteredw askeri gö. 
1'iiı;m:ıelerinden ve bu münase'bet
le yaıptığı deımeçlrden çıkarılan 
umu.mi kanaat şudıır: 

Amerikaltlar, hıgilizlerle bir .. 
lil<le Avrupa kııy:ılarına mev-zil 
;J:ıaskınlar yapacak ve Al'man sa.. 
nayi merkezlerine yapılmakta o.. 
lan hava taarruzlarına daha W· 
yi!k ölçlide devam olunacak. \ 
Vaşingtondak.i askeri mahiil

ler, müttefiklerin Avrupa kıyıla
rında önümüzdeki aylarda büyük 
bir ölçüde, bir taan·uza ı;iriş:me. 

lerini pek az muhtemel görüyor. 
!ar. Bu maJıiillcrin fikrince Bir
leşik Amerika böyle bir dıaı·eket 
için hazır değildir. 

Bununla bera)?er Anglo _ Sak. 
sonlar bu mevzii baskınlarla ha.. 
va taarruzları.ndan şu dört fay· 
dayı ekle edeceklerini umuyor. 
!ar: 
1- Kıyılan korumak için doğu 

ceJ?hesiıı.den Alrruıınlart tümenler 
çekmek zorunda bırakmak; 

2-- Alman askeri istihsaliılmı 

azaltmak; 
3- Almanyayı ""' fifularından 

bir kL•mrnı Rusyı:dan geri almak 
zorunda bırakmak; 

4-- J)ü. nan maneviy.a>tı üzerin 
de kuvveÜi tesir hasıl <.>tmek. 

B;rlesi.k: Amerika, Avrupa kı.
yılann~ kıt'a aşırı bir çıkarma 
y2prnak için hazır ~eğildir. İn.. 
gilterc, İrlanda ve Izlanad ada
larını birer sıçrama tahtası olaorak 
kullansa <ia, böyle bir hareket i.. 

çin ne Amerikan ordusunda ve 

ne de d'ona'II!llasında kili kuV'Vet 
ve vasıta yoktur. HeDŞeyden örı.-

Hamamcılar 
Heyıeti Anka· 
radan döndü 

ce şu deniz vasıtalarına lüzum 
varılır: 

1- Tayyare nakliye gemileri 
2- Tayyare karşı koyma ge. 

mil eri 
3- Tank na'kliye gemileri 
4- Zırhlı tom'bazlar 
5-- Tank nakliye dubaları 
6- Sun'i sis yapan geıni!er 
7- Na•kliye tayyareleri 
8- Planörler 
9- Paraşüt kıt'alan 

Amer'kan donanması, tayyare 
karşı kıayma gemilerine henüz 
sahip değildir. Fakat mevcut biİ
tfuı modern destroıyerleri 127 mi
limetrelilk toıplarla mücehhezdir. 

Bunlar hem gemilere ve hem de 
tayyarelere karşı atış yapaJbfür
ler. Fa.kat Avrupa kıyılarında çı
kanın~ için kii:fi değildir, İtlt çı
karmada karaya bol miktartla 
tank ve zırhlı birl1k çııkarmak 
ır.üıır.kün olmazsa ımuvaffakiyet 
ihtimali pek tzdır. Bunun için de 
tank taşıyan gemilere ve dubala
ra ih.tiy'l.Ç vardır, Hava hiıkimi
yeti ise muhakıkak lazımdır; ve 
yapılaca!< çıkarma, paraşüt kıt'a
ları indirme'k ~uretile destekle
nirse müdaiaa terti!ba tmı baSkı
na uğratmak miiımkün olur. 

Bu itibarla, Aımeııilkalılar ve İn
gilizler, herşc-yden önce denıiıı: 
vasıtalarına dayanan bu iş iıçin 
hazırlanmak ııorundaclırlar. Al
man ordularının ve hava kuıvvet
lermiıı rl<>ğu cephesinde meşgul 
bulunmaları, rbu ~ için ellbebte 
münasip 1:ıir fırsattır. Fakat ha
zırhks>Z bu1unduıklarından bu fır
sattan mahd..ıt şekilde istifade et
mek :ııorund" bulunuyorlar. Bu
nunla b~raber, yalnız hava kl1V'

vetleııile ta;;rruza gegmeleri l:ııle 
Rusların işine yarıyaıbilir. Zira 
Almalı sanayiinin faaliyeti ağır
l~t>kça ve Alman av filolarının 
bir i<""11lı batıya bağlandıkça, Rus
lar önümüzdeki aylarda kendile
rine daha çok güvenehilirler. Ha
va kuvvetlerinin İngiltereye yer
leşmesi, .Bu:z denizine uzanan Şi
mal yolunur. emnıyeti iiine de 
yardun tdebılirler. 

MAHKEMELER: 

Galata kahve
sindeki alem! 

A.9Uye Ceza ı\1ah'.kemes1 mlibaşirıflıin 
sesi, biT çHı.gırak t:zlıği iJıe DroridDrlar ... 
daı dolaştı ... Duva.rdau duvara akiSler 
yaptı; 

- bıf.aq:1kıfi .•. ~Iarika ... ~Iaariıkaaa!. 

Demıodenberı korido.rdalai kaDape ... 
ye yasI::ın.mı:ş oturan şişman bir kad:ın 
bu davet üzerine yerin.c:le-n ka.l1dL ve 
koca gıöv<le.slııin her t&rafı ayrı ayn 
saJ.1arıarak mahkemenin kaplSUJ.a doğ
ru koştu. Dudağının ucunda tükürülale 
yapışık duran s'garadan oon bi.r nefes 
çektiık:ıtcn .oon:ra sigM'ayı kapın.mı ö-
nöndeki kurtU\Ya altı. Ciğerlerind"en ka .. 
lMı oon dwnarn baklyesin;. de ~ip 
boşa.11ıtı ve salona glrdi. 

Maril<a balduI>daki iddiname okuıı.. 
du, i<ldianemeye göre, Marlrka, Gala
!ada İ.smailin kahvesinde göbek aotıp 

OJl'llaıı1<en görülmüş, edebe mıihalif h1.
rerk1'tin.clen dolayı, Tüı1k Ceza K.amı.
nunun 576 ıncı rn:ıddes.ine göre ceza
landırılmak üzere hakl<ın<ia tutulan 
zabrt matıkeırızye verl..lmişlıi.. Bu m<id.. 
denin J:b.tiıva etliği ceza bir aya kadar 
hafif ı..a.P'~• veya he~ llradan ~ Ura. 
ya kadar para ce-zas1 idi. Marika.. id

dianameyi otu.rd.uğu yerde cilııJed;laten 
aonra t>iılkıim, 

- Ne diyecdosln Ma<ika? Dedi. Sen 
edebe muhalif bir halde kad::ı.vede oyun 
oynuyormuşs-u.n ..• CezaJandJ.rıılananı b.
tiyorlar. 

Maırika, 

- Efend'm. .re<!!. Ben ikabveye git.. 
tim. Bir ıkaıe kişi oturmuş fi.lem yapı.. 
yordu. İsma.jJ Ba-hr.,-e r;itte tcl!.isini 
gramı0ro:na koydu. Ben de, ~aıka o!sun. 
diye şôylJc ayağa kalkıp bir iki defa e
limi §lltııroM.ıı:ı yerime oturdum. üs
tüm başım, her tarafım kapı>lı idi. İşte 
burada gördüğünüz gıb!. .. 

- Yani, edebe muha-lif bir hareket.. 
te bulunmadın? ..• 

- Hayır efcndf.m.! ..• 
Şa.hi1llerin dinlenitltme}erine geçi.idi •• 

K11hveoi İGınaU. müşterilerden Ga.larta-
11 Şevket, Pırpır İhrahlrrn, YusuJ" Yata.. 
lak şahit ola't'&k: dln.lenlldi.ffir. Hepsi 
Maril<anm ifade..ini teyit edjym-, Ma<l

knnın ede.be muhalif hiç ·bir hGrekeıtıte 
buhı.-mıadı.ğın.ı söylüyorlardı. 

M:ıhkcıme icabını dilşÜ!!Xiü.. Mari.
kanJn edebe muhali! haırekrtıi sabit gö
rülmedJğinden beraet..ne karar ve.n::ll. 

Mahkern-eden çıkan Marik.a kıocaman 
gövtlesjyle iki tıuafa yalpa yaparak 
yl1rürkeıı elrlmda bir halka lııılliıde 
yürüyen bıçkmla.ra:, 

- Bu fesalillklar hep Pcılim Ahınoe. 
din ba§mı.n altından çıkıtı.... Ben ona 
göslari:rim! Diyordu. 

HÜSEYİN BEHÇET 

Hastalara verilecek gloten 
ekmeği 

Ekımek kartı mu.koıbilinde has
tala.ra gloten ekmeği verJmesi 
haklrnıda bir koordinasyun kara.. 
rı dünkü Resmi Garıetede de in· 
tlışar etmşitir, 

lstanbul hamamlarma Eti
bank 7343 ton kömür 

tahsis etti 

---------Edebi Roman: 66 --.. 

Hamamcılar cemiyeti reiııi Qs.. 
man Günsayın reisllğiaıde Anka
raya giden heyet evvelki gün şeb 
rııınıze avdet etmiştir. Osman 
G frıııs alY dıün lbix mulııaırririmıize. 
dem.iştir ki: 

c- Ankaradaki te:ınaslanmıır.. 
dan esnafımızı memnun eıdeek 
yi bir nence elıde ettik. Etibaıifı: 
Tti.ı'kiye Jromür tleplan ve teV7.ii 
etme işleri mi.idfrrlüğü; Zognuldak 
Jroınür l:ı:aıvzasından namımıxa 

7343 ton kıömiirün verilmesini a.. 
1§,kadarlara emretti. Bunun için 
de ımıntaıka liman idaresi lı.iSmür 
istihsal mıntakasma 5 motör gön 
derdi. Bunlar ilk partide 500 tı:ın 
kömür getirecekleıWr. Bu suret.. 
le evvelce kapanmış olan ~am 
lar da ~akla.rd>r:. 

evdeıı:ı bahsedi~'"""'" .• 
Süavi ciddi görür.niye ça~ 
- Hangi öteki evde<ı? 
Genç kız üzüli.il'<>rdu: 
- Öf! .• Hangi ev olduğunu bi.lml. 

yor musun? 
- Yavrucuğum, insanın ka-ç evi 

olur? Senin de bir evin VCM' ve ı;Cımd1 
omya gidiyoruz .• görü,>"O!'SUn ki, henü.zı 
hava bile ka:rarm:ıdı... akışam olımsdı. 

.. Binaen:ıley1ı eve gecikmek mev.zuu .. 
ıbaM olnbilir mi? 

Leyl<i Jçini çeJdyw, Süavtlyi bir 
tüıi:ü ciddi konuşturmıya muvaffak o_ 
kımadtğı iç:.r, üzülüy-0.rdu. Kaşlanruı 
hafit çatarak v-e yalvaran bir sesle: 

- Sen i$ ·n alayındasın amma. Süı
avl, çolc gec~kirsem, an.nem babam 
cidden üzU!ürler .. 

S;Javi kı.s «ı.s gü.lüyur, genç kızı da. 
ha bir miiddet ilzmük için bütü.n zelclı
smı ça1~!:1rı.yordu: 

- ·oıayt var, dedL Şimdi eve gL 
dince te-lcf<>n ed-eriz, bu akşam ye
meğe bcilclememele-r;ni, kendiiler1ni ıi.. 

yarete gelemiyeeeğini, biraz yorgun 
ve hu gece evdeıı ç1kirnaıl:rııaık ıkıara.rın.
da olduğunu söyleriz. 

Leyla tamanille cicld>l<şmiye çalışı. 
yoıt'ı1u. Fakaıt genç adamın söyıl .. dı~-erl 
o kad:ır hoşuna !idiyordıu kiı bu zev
'kln tf"':;-! .. j,.,rl'ffl kendini bir büri:U kur .. 
taramıyordu.: (Devamı Va.r) 

IKOVUK PALASIN ESRA If 
\.. \az.an: lıs..ı.ı.a.ı C.:C.ıı.ıl b.A 1 bJ.1..I J 

:yeniden başladı. Berllüler, bu sefer 
pıralop ora;yJ. kıo~ıid'. Uranın kapj,.)_r 
ru. da bir ıek:mede yere yuvar..ı.a.,yıp 

J.çerJQ'e dalduar. lçeıuoe muUruş oı.r 
bo~a baş.a.rl<<:n, biz d<ı haydi paı.. 
dır ıki.Lldür merd.ivenleı-M-a. ~ağ.L .•• 
Derik.en yu!ka..r .ı.dan üsıı.i.ite üç eı ta.b~ 
ca sesi ... Aı:ı acı. yanık yanık feryat... 
ıar ... Bi;Z, ev aıLtında Jr.adm_ e~ bl
:r1b.Lr.mur.i çı.ğniyerek ook.aık kapısına. 

hW:um ... Derken ~""ıod.ım polis, bel<
çi du.düldlerı ... Koşuşmala.r... Ve bi.ı; 

kapı.yı aç.ııp sokağa .fırlar l:utlarna-z. ya_ 
ltamıza yapışma.ıa.ı-... H~'tlı y.n.e ka.. 
ra.kx>l. .. Ha')"di yine uzun., uzoo itade
leı<... Heım de bu sefer bir ölü. iki .,_ . 
ğıı- ;yaralı karı;ısuı<la pek ıııce, el ey .p, 
sıolt dolllunara.ıc a.lrruın üı:delec ..• KacL 
koldan vak'a yeri.ne, vak'a yerinden 
karakola gidip ge14der ... Sabah ~afal< 

ate.d<en kimimloı kelepçeli. kimimiz 
kelepçoeoiz müdür~eı ~1'··· O ~ 
akşaomJl kadar M.iidwye.ıe tekrar su
aıaer, cevarplar ... Akşama doğru Adl!L-

• -yeye sevki ... Müstantik kıa.ıvısı.nda A
deta rnüıikir neltir su.ılleri .. O geceyi 
Adliye n&a.rethıııııescrıde geçiriş... Et"
tesi gün tek.<a r iıka.ıne~ ve kefalete 
rapt için o karakoldan bu karakola. 
mevcut111 gidiş, g<>liş ..• Ve soounda 
yine §ahi tıWı: lçi.ıı mahkeme ... 

............... ...................... 

.................................... 
O gece&.; vak'a.da ölen Behraım.ıruıJ .. 

Ağır yaralılar da Rıdvımia, odada genç 
katll-tU pataadbyarı ı.ı:i, yan a.d.aon .•. Be
riıki:lıer kapıyı devirip .içeriye hücum 
ed.:.UCe iri, yarı adam tabaccasını çek.
miş Behraı:ıu yere sernıiş., bunun ~ 
zerine Rıdvan da· kam36ına sarılıp 

herifi iki. üç yerinden ağJ.T yara.lamış 
v-e bu arada Rıdvan da omuztına bir. 
bacağına blr kurşıı.ıı yemiş ... İçeoridctd 

kadın da korkudan bayılıp orada bir 
külçe kesilımıı;... hin asıl ga.rip ve 
meraklı ta:ratlı neresi 1bHiyor rnusu .. 
nuz'? Nere&i Olacaık, bu kadının biz..ım 
üçüncü sevgili olıması ... Köpoğlu karı. 
kendini bana nll<ıMı!a ,.itluramayını.:a. 
bııŞka enaıyiler bulayım derken o ge... 
ce, o herifle araılarl.Jlda ç:ııkan şilld'f:'t'.li 
biır ı.zyuşamam2.1Ülk yüıün.den bu ka~ 
kanlı vG.ık'aya sebep obnuş ... 

Buraya kadar anlaı1ıtıkarun, ba!Yl'
trr hı. g~f"1 '.g}omde, deI:kn'!'tltl1ğımda 

ge,imı.iz oldu,ı?uııı macera.lo.rın,, blr\ıu:ir 

t k"'1nldır ve bu !usun, oldurltça bati! 
1 ve za.rill'Sız &t'\'en Dil' kt.sWl<.W'. Şl!ılı.a,i. 

ge..eı.ı,ıu ~lli n1un..m macerama, yani 
ışın pek zaıra..r.u ve ik.1-n.cı klsnıın.a: 
Yaşım ı.aoın yum. beı; ... iı;'.nı. ıücüm 

yJ.ne yok g.bı ... &ıı.ıneıJJ b.taaau ı.aı.. 
ma fum, haliı has ç>ka.rdı\j:ı gıbi. val
de çeşmesi de hılı.a kol gıJ:ıi degilse de 
Y-""' hayli bolca akıyor. Biz de ~ 
e.sk:isi .E.iıbi sü..t•t Aıllah ker' ..... "Tll Dey.q> e&-

ki illerrt.:.en:ie süırtüp ~ruz ve Tan.. 
rının gtinu doc, ha bugıin saflam bix Jo 
bu.Lup bir ba.Lta,-a sap olacağını. ha ya... 
nn evlen.p kendime yeni bir yu.va ku
racağım dıye anne<:iğl.mi a:datıp du
ruyoru.m. Vakıa,. beıi hem kendi.mıe 
sag:am, bir iş., hG.m de evılenm.eyi is(e.. 

mbo'or değilA lıaıblıi bımları can ve 
gönlden pdl< islıişorum. Fakat kör ola. 
sı zeytan bu haşır!ı ışll!'.l·e meydan bı.
r'*mcyor <ki... Bu J,te be.Jlci weytanu. 
da birr kabatıatl yQk. .•• Fudcat ta.Jb I<lte. 
kader işte, kısmet ;,,te, ve nasıp işe ..• 
Hani verm.ey:iııce Milbut. oeylesla 
Mahmu-ı Ded..ılderi gibi kader de, kıtı. 
meate olmayınca oknUJ"Or işte! Daha 
doğrusu akşamları içkiden. geceleri 
sızıtnaktan., S<ı'ba·Warı mahmu.rlukı.an.. 
güadtWeri bir tak.mı hawü ve ha;yall 
da.ıgalar g~len iş bu.lmı;ya, ~vlen.
m&-e vak.iıı ka.iıru;yor ki. .. Hem daha 
yaşım yirmi beş, da.ııa pac genç "'1Yl
lırım. He.le Şun.Un ~urasınıda bir kaç 
:yıl daıha geçsin, . hayatı maıyah bi.ra:ı. 
dalla anlıyaymı. biraz daılıa pişeyı.n, 
bllta2 daha herşeyıden usaıne.yım, ba~a .. 
lım! Ben, bu dajgada y.iırmi beşimi 
dolOucurkerı, bakınız ba,ıııına gelen :;u 
ak;;i.l:.ğe, şu işe: , 

Bir ya.z geceSi. yine bi.:tlm o mahut 
tuhaf, şlaycı, paskal, mukallit. maska. 
r~. dalkavuk aııkadaş, yartl Na!ıl'!D 

Zeki denileo herif ele dahil olduğu 
ha.ide dört arkadaş, Bı>yoi!Jundaki ba
lpzların birinde e8)e.ıılrk«ı karşımız.. 

daki masada oturan birloaç Karadeniz 
uş::ığ!ıle a.rFm.lııda hır başladı ve se
lı:i.z. on kJ şi blı1blri.mize girlnoe be.. 
nim de elimde,, bir ka«a çlkk Y~nl 
:red'ğim yumruk, te.kme, ş4e, bardAk'
ların acısı ile ben de cebimdekıi eus .. 
µ.by.ı ce-Jdnce mesele tamam nld'U. Y<l
ni ti'7Jerim.ize sa.ldıron ve bi:zi kıva" .. ., 
tepel;yenleıx!en bin güı!llıii!'!Jeyİı:ı giL 
11. Fakat on.d.an_ ı:iy>de gürmbürdeyen 
ben. o]duğuırnun SJ!Qra !arlc'ına vard11t1. 

(Deva.mı Var), 

JAPON'YANıN 
bombardımanı 

Yazan: Ahmet Şükrü ESMER, 
J aponyadan verilen haberlerde 

Tokıyo, Yblroiha.ma w Kebe şer. 
llıirlerinin düşmaın. tayyareleri ta
trafmdan ilk defa J:ıomlbardınıan 
edildiği ibildiıril.!i. 

<Gerek Japonyanm devlet me:r. 
kezi olan Tokyo ve gerek diğer 
üç şehir hele Kobe, Japonyanın 
başlıca endi.isri merkezidir. Bu 
bonibardınıan neticesinde vuku. 
'bulan hasarın derecesi bilineme
mekle beraber Japon hül<fını.cii
nin resmi .bn, tebliğ neşrederek, 

i•nparatıor ailesmin csağ ve saiLıın 
dldu.ğunu .bildirmek li&uımunu 
duyması, bombardımanın şidıdet 

ll olduğuna biı <i-elil olarak ıka.. 

bul edilebilir. 
Amerikan tayyareleri tarafın.. 

dan yapılan bu bombardımanla 
hıuıp ilk defa olarak Japon to~ 
raklarma intikal etmektedir. 

Gerçi Tukyonun bir defa bom

bal'd.L"Y!am, japonlar> telafisi müm 
kün olımyan kayıpLara uğratrna:t. 
Hatta !okrar ve tekrar bombar. 
dımanı da böyle bir netice do. 
ğuııınaz. Londra bomlbard:ım:O.o:ı. 
lann en ağırına katlanmış ve ne
ticede muzaffer o!:rrıuştıır. Berlin 
üzerine yapılan bombaTdımanlar 
da neticesiz kalmıştır. Fakat 
Toloyı:ınun bombaı-dımanile Ber. 
lin ve Landranı.n bombardlım~n.. 
lan arasında büyük farklar var
dır. Londra, Almanyadan ve 
Berlin de İrıgilteı-oeden uçan taj"
yareler tarafı.ndan boml:ıardımzn 
edil.mıi,;ıtir. J3u şe'hirler taytyare. 
!erin uçma menzili i~inde o~duk. 
larından bunun büyük manaS) 
olaımaz. 

Halbuki Amerikan dooıanmasi.
le gelen Amerikan uçakları ise 
Japonyanın üzer>n'<leı:ı uçarak 
J~pon endüstri sahalarını bom
bardınıan etmişler ve ondan so.rı.. 
ra da çekilin gitmişlerdir. Japon. 
yanın, geçen ilılı.kanunda yaptı.ğl 

b~111 n eticesinde temin ettiği 
elverişli vaziyetten fırydalanırrıak 
noktasında lbtiyat512 denecek de
recede yayılmakta olduğundan 

şüphe ediliyorou. Fillıakika Ja
ponlıa<rıın ellerindelııi deniz kuv. 
vetleri aşağı yukarı malum<iur. 
Yayıi!ıd.ttklan sahanın gein~liğfüı.I 

öl~mek de lrolaydrr. O halde ar. 
tada bir Amerika donanması 

'.lll€'V'Cut oldukça ve ona İngjfiıı 
donanması da yardım edebile~ck 
bir vaziyette bulunduk;:a, Japon.
yanın, y.sıyı.lırken, büyük tehlıKe-

1er i göze aldı.ğıını S€'7ZOPm ~k 
miimkü.n değildi, Amerikalılu '"' 
tC'hlike işaretini iki defa ver.mi§· 
!erdir: <Bir defa cenubi Pasfik de. 
niziıı.deki Marşa! grııpu adalarını 

bombardıman ettiler. Bir defa da 
Peal'I Har<boıırdan kalkarzk J a. 

ponyaya dl:>ğru üç bin beş yüıı 
mil yol ikatettiler ve sonra geri 
döndüler. Giı<nş tgeliş yedi bın 
mil yol üzerinde !hiç biı japon 
'harp gemisine tesadüf etmediler. 
Bu neye delalet eder? Japonlar 
cenup denizlerinde macera p e§in 
.de koşıı;p, kendi vataıılarınt mer
kez miidafaasıııı.dan mahrum !ıM 
ralcın~ ohnalarını anlatır_ Bunu.ıı 
sebebi şu olabilir: Japonlar Pead 
Haırl:ıourda yaptı.kları baskın ne. 
ticeslm:le Amerika donanmasının 
uğradığı basar hakkmda miirba. 
!Ağalı bir hesap yıapmı.ş olabilil"" 
leT. Yahut da AmerikalıJar do. 
nanmalannr tahmin edildiğinden 
daha· kısa bir zamanclı tamir et. 
miış.le:rdir. Hemallie Pearl Hat1-
bourda Japonlar tarafından kat
ledilen dorı..ınma t!:ıortlamış ve 
şimdi Japon denizlerinde dolaş.. 

maktadır. Ja.pon deniz kuvvetle.. 
rini'rl, Japon tQJ>ra.kJarını Vt! h.atra 
yeni i!j!gal edilen toprakl.a'!ıın bir 
kısmını müdafaa edecek kudretul 
olduğuna şi4>Qı.e yoktur. Fakat 
Japonya toprahla,,.ınıı müdafaa 
etmek içiııı deniz kuvelleri'!li keın.. 
di sularına ~kerse, daı!ıa uzak 
denizlere h<lkim olzoma:z. Hem şi
mali, heım cenubi Pasifik denizle. 
rine, hem de Avıısturalya sulan. 
na ve Hindistan denizine llıakiı:ıı. 

olmak için Japonların elit-rinde 
krui mikıtı: .. da kuvvet yeoktur. Hl· 
kimı olmak için Ja.ıxıfl'Ya'nı.ıı A• 
merika kuvvet1"rini arayıp bu! 
ması ve yok etmesi 1".zJlll'dw. 
HaN:ıııki JapoııJaT Amerika do
nanmasını arıyacakları yerd;, A· 
merika· donanması J'apon P. lan!>' 
da Japon derıU kuvetlerini ar 
maktadır, 
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taarruz gecik· 
tirile bilir mi ? 

Garip B ir _Rekabe 

(Bu. ya.ı.ıou.n mN,nıeci An.adcı1u 
AJiit•ı..')t bu_ .. kmıcıir.ııdt::n a..ırun:i'ı:~r) 

T elhu ed~n: A. SEKiB 

V!şıden bildklıyor: Lava! kabi. 
nesı i'.k toplantısrrlı yapmış, A·mi .. 
ral Darlan da hazır bulunımuş.. 
tur. Lava! bii.tun nazırlar adına 
Mareşale teşekkür etl'T!'İŞ, gerek· 
şalısına ve geı-ekse Fra=~ olan 
tam baglılrklarını tcyıt eylemiş

tir. 
VaşJııglon mahfill<orirucle, Lava. 

lin son dakik.s<la bir blöf yaparak 
barlijı mü.zakere için aracılık te. 
~elfuüsündP bulunması ihtimali 
ğöak11 uzak tutulmamaktadır. 
V•ş:ııgtoıida hiç kimse böyle bir 
kurnazlığa uldanmryacaktır. 

Amıral Darlan, kara, hava ~-e 

deniz kuvve"llerine hiuiOoen gün
lü1t bir emir nc~etmış ve eı.clım.. 
le şunları ı;öyierniştir: •Disiplin 
ve vatan uğrunda elTV'elce yük.. 
len-:iiğirn vazifeler art·k üzerim. 
den kalkmış olduğu .ç:n bütün 
vaktimi siz arka~"' l.::'!'ıma tacıs;s 

L'<l€bilece.ğ;m. Ma~alin yüksek 
o~mtesi altında na'!ıus yolunda 
yürümek ve impar. torluğu mü· 
daiaa etme-k hususunda siziln ba. 
na güveneceğiniz g:bı ben de si. 
ze güvenmektey!m. Yaşasın Ma. 
reşal, y~şasm Franı;a .• 

IIİTLER BATIDA DA 
TAARRUZA .MI GEÇECEK? 

Vaşington - Kovyork Tay:rnis 
.gazetesi ~yle yazm:ştı r: Atlantik 
k1plarındaki Alman ı:nüda1aası
nın tdtişi için F'r•nsaya gönderiL 
m:ş olan Mareşal Fon R.unsd.stcdt 
in mevcudiyeti bı. tıd.3 bh- Hitler 
hi"~uınu bakımtn-:lan da c;ok ma. 
n'd~rdır. Öte tarafta General 
111o!'Ş:llin Lond'r·'Vı ., vareti Ame. 
r~1<a\ı!arın ve tn~ lız1erin zayıf 
,.e 1-:as..c;a.:; b:r no..~t~ya vuımak 

niyf'tindf oldıık1a•ını gösteriyor. 
H•'lecin Fr2.,,,..daki icraatını il
Qıaın rdcn Ff'Y pan'ktir. 

• 
ESKi MISIR BAŞVEKİLİ 

Ln \ al'in sullı teşelılbW,ü ve 
Amiral Darlanın günlük 
eıııri - Bitler batıda da ta
arruxa geçecek - Eski 1\-11· 
sır Baş\'ck.ili nezaret altına 
alıııd1 - llindbtanda Japon
lara karşı mukavemet nı:mi 
- General Wavell'in hava 
harbine dair demeci - A
nıerikadan Fransaya sert 
lıir nota - !randa iç durum 
karışıyoı - Doğu cephesin
de yeni muharebeler - Lib
yaJa askeri durum - Uzak 
Doguda yeni hareketler. 

DOCU CEPHESİNDE YEN11 
.MUHAR.EBfil.EJR 

Almanlara ıgöre: Merkez kesi. 
minde çemlber içine alıınan orta 
~yette dıiişman kuwetle
rinden mürekkep bir g.Ua> yok 
edilnıi§tir. <:ı:r • • ..,... 

Ruslaa göre: Cephede önemli 
tüç bir deili.şikllk olmamıştır. 
Staklholm, ALman kaynaklar>ndan 
gelen lı.ir lıaberc göre, seneıba.. 
şındaıı"ocri ilk bü~-ük Alman ta
anuzunun neticesi.şudur: 33 ün. 
cü Rus ordusuna mensup 4 tü. 
anen rn>lıa edilmiş, 57 bın Rus 
ölmüş, 11 b.in esir alının.ıştır. 

LİBY ADA ASKERİ DURUM 

Libya.da kayda değer hiç bir 
değişiklik olmam,ştır, 

UZAK DO\';UDA YENİ 
HAREKETLER 

J aponlıara giire: Fitpinleroe 
Panay oıdasına çıkmış olan kuv. 
vetler Calinogu ~al etmişlerdir. 

!M:'üttefikılCT giire: F;ıüpinlerde 

Japonlar 240 mHimerelik tQp\G>rla 
Correıgidor kalesini bütün gün 
ateş altına al~ır. 

Geceki Garaj yangını 
Dün gece saat 23 sıralarında 

Dirnnyolundaki Metin garajında 
garoj sahibi Siileymanın bir tak. 
si otomobilinden benzin alırken 
elindeki sigaraya dikkat etmemes: 
yüıünden yangın çtkmış ve parlı. 
yan benzınler 1-<· -.ol Ofisi müdü
rü Ferit ile kahveci Halide .ait iki 
<ıtomC:bili yak:nuştı.r. Kızılyaya 

ait bir kamyon da tutuşm~. fa. 
kat benzin bayii S•'m tarafından 
garajdan rıkarılarak söndürül.. 
m~tür. 

SOFYADA 
Dün büyük pasif mü

dafaa tecrübeleri 
yapıldı 

Sofya, 22 (A.A.) - Dün Sofya 
hava nıiıdafoa tc killerinin de iş
tiraklle önemli pasif müdafaa ta· 
!imleri yapılmıştır. 

Yunan Başvekili 
Hitleri tebrik etti 

Atina, 21 (A.A.) - Yunan Baş
vekili Çolakoğlu doğumunun 53 
üncü yıldönümü münasebetile 
Führere bir tebrik telgrafı çek· 
miştir. • 

---oı---

Rus tebliği 
Londra, 22 (Radyo saat 7,15 de)

Gece yarısı Moskovada neşredi· 
len Rus tebliği: 

Dün c~phc boyunca maddi de
ğişiklik ulınaıruştır. 

Kilbat tıı Faşist ŞeU 
tevkif edildi 

Havana, 22 (A.A.) - Küba fa
şist teşekkülünün şefi sayılan Ca· 
milo RusP<I Carraciolo'nun mem· 
leket milli emniyeti namına bir 
tehlike teşkil etmesi sebebile tev
kif olunduğu söylenmektedir. 

Büyük bir 
İngiliz filosu 

Cebelüttarıktan Ak
denize gitti 

Tanca, 22 (A.A.) - 6 torpido 
muhribi ile biri 35.000 tonilatoluk 
2 zırhlıdan ibaret bir İngiliz filo
su, dün öğleden sonra saat 14 e 
doğru Cebelüttarık lı<ığazından 

geçmiştir. FiJ,ı Atlantik'den gel· 
r:iş ve Akdcni7 istikametinde yo
lwıa .ıe,·am elııuiştir. 

---0-

2 Amerikan ve\ 
Avustralya 1 

muhribi hattı 

(Da:rT •lu.lc'<lOn De ·=l 
manlar da takdir ctınekt.cdirler. 

Bunun iç:ndiı k~ Abnanya ikinci 
diinya lı1rbindeki ölüm ve kahın 
akıbetini şarkta kazanacağt kal'i 
ve nihai zafer ümidine bağlanıJf 

buhmınaktad" ve yine bunun 
içindir ki, so,·yct cephesintle ta
arruzdan vazgeçnıcsine veya bu 
taarruzu durdurarak ayrıca Sov· 
yet Rusyanın 1940 ve 41 deki ka· 
dar tehlikeli bir basım halinde 
h>krar kendi!'.İııi tam Tandımanı 
ile topı>tlıtrnasına fırsat bırakma· 
sına imkan tasavvur edilemez. 
Almany•nın hemen hemen nere
de ise doğuda kat'i neticeli ham• 
lesine ıreçmesi mukadder ve ka
çınılamaz bir akıbettir. 

Melburn 22 (A..A.)- Başvekil 
Curtin, Ber>gale körfezinde son 
günlerde yapılan ·bir d~man ha
reketi sırasında .vampire. mııh.. 
rrbinin battığını bildir:rnıştir. Mü.. 
rettroatın bi.iıyük bir kısmı kur. 
tulm~tur. 6 kişi ölrrWştür. 
Va~ingt<ın 22 (AA.) Ameri. 

kan Ha••biye N az.ırlığının bir teıb 
\'ı "'ınoo lbildirildl:ğine göre Fia. 
p:nler civarında seyreden 2 muh.. 
ribim r.z dü.şman mtlh:riplerile kar 
şıla'iffil'J ve bunlardan biri batmı.ş 
tır. Diger muhri.bimiz karaya· bin. 
dirmiştir. 

Bir Japon kruva· 
zörü torpiUendi 
Vaşington, 22 (A.A.) - Filipin

Ierde iki Amerikan hücumbotu, 
br Japon hafif kruvazörünü ba· 
tırnıı~]a,·dır. Hücum botlarııuı:ı-
dan biri, topçu ateşile yaralana· 
rak karaya vurmuştur. 

Cenap batıda Japon 
ll arleyişf da..-daru.da 
' Vaşington, 22 (A.A.) - Fele
menk llindistenı umumi valisi 
M. Van Mook, Japooların cenup 
batıdaki ileri harckctl<>rinin i>nü
ne geçildiğini •Öylcmiş \'e Avus
tralyalıların eskisinden daha çok 
itimatlı olduklarını füıvc efmi~ 
tir. lH. Van l\took Londr1ya gide
cektir. 

---0---
Amerlka barp mas
r&.flaaına 19 m·ıyar 

Do!ar ayırclı 
Vaşington, 22 (A..A..) - l\lü

rnessiller meclı,i harp mas.rafları 
için daha 19.151.597 .010 dolarlık 
masraf derpi~ eden kanun 11'Yiha· 
sını tasdik etmiştir. Bu kanun ge
çen.Jcrde ayan meclisi tarafındaıı 
da tasdik edilmişti. 

ETEM İZZET BENiCE 

ft.i.li Hakim;yet ve 
Çocuk Bayramı 

(! hıci Solı!tt-den O"' amı 
Şehrimi7de de yarın sabah her 

ka:ıada merasim yaprlacaktır. 
Beyazı.t1u<ı m~rasime yar.n öğ

leden en·e! saat 10 da, Tai<.>:m. 
dci<i merasime <le 10,30 da b.iş
lanacaktır, 

İki meydandaki ff.erasime de 
İstiklal marsı ile 00.~aTNicak, mü.. 
teakiben nutuklar .,öyicnip mck 
teplilerin geçıt ı'<C-simkri seyredi
lecektir. Takoımdckı nıeraoime 
Vali namına muavinluirrdcn .Afı.. 
met Kını.k iştira·k edc'<.~ktir. 

"PARA" davası 
. (! inCi Sahill'den Devam) 
da dev.am edilımistir. Birinci asli. 
!iye cez slonu ufak oldugundan 
"~lse Bir'noi ~ırceznda görüL 
miiştür. 

Salon QO.< kalabalık olmuş, 
mürldeiumumilik tarafın<l.n inti
zamı tem.n etmek üızere tedbirler 
alımnıştır. 

(! inci Sahl!edeu Devamı 
konııo;yon mukabilinde zengin 
lha~ta getirmeyi t,..kli! etmekte. 
dir. Tek.lif kabul edıldiği tal<rlirda 
iş; zengin hastayı bulm·1ya kal;. 
rna'ktadır!. Bunun için de Hay
darpıışa istaS)ıonunda, Galata rıh
•rmında, tl'Cn ve vapuıfaxın geliş 
saati beklenmekte, çık.aıı Anadıo.. 
Julu y<ılcular arasında tedaviye 
gelen haıstalaor olu,p olmad1ğı tet.. 
itik edilmektedir. Yahut da Sir
l<E<:ide oreller civannda, Nuruos. 
anan.iye, Divanyolu gibi doktor. 

farın kesif bulunduğu mmtaka.. 
1.."'1"da dolaşılarak ballerroen İs

tanbulun yalbancısı olduklan ve 
doktoı: muayenehanesi arad'1.:.lan 
St?'.'ilebilen hastalar araşlınlmak.. 
tadır. Böyle bir fıa9ta bulununca. 
da hay1N1ah bir eda ile kendisine 
yakl~ılarak: · 

•- Hemşer'an gal.iıba dıoktor a. 

nyorsını?. Fil'ıin zat çok ~ 
dur. Ü..tüne taıbib yoktur. 
de pc.k ucuza bakar. llame 
iyi eder. Gel seni ona götüre) 
şeklin<le deliıJ~t eciilmekt.edi 

TEKLiF KABUL OLUNMA 

Bu simsarlar (!) ın; k 
mukabilinde ılıasta getirme 
lifini kabul etnıiyen bazı do 
lar ve diş 1.a.bipleri alefeirııdei 
llıarebıt ettildleri ötede be 
şöhretlerini kiitıüliyerek ~ 

!erini aldıkbıın da iddia olun 
tadır. 

Öğrendiğimitt göre bu mes 
üçüncü mmtaka etibba 
da intikal etm;ş ve baıa do 
larla diş tabiplerinin simsar IC 
Jandı'.klan odaya şikayet ol 
tur. 

Keyfiyet etibba odası haşs< 
divanınca ehemmiyetle te 
olunmaktaıdır. 

.,~----•il Bugün Matinelerden itibaren •ıiıl-•••l 

Şehzmlebaşı TURAN Sinemasında 

İki l:.üyUk film birden; ş:ımdiye kadar görülmemiş en ıbüyül: 
heyecanlar ve sergüzeştler filmi 

1- MASKEli 5 ferin DÖNOŞO 
15 devre • 30 kısmı. Kanlı ve müthi§ n.ücadele ve çarpışmalar 
her sahoosi 1001 heyecan. Bii yük çeteler harbi, herkesin caııd.an 

seveceği büyük macera filmi. 

2-NO, NO~ NANETTE! 
ANNA NEAGLE - RİCHARD GARLSON -

ROLAND YOUNG 
Zeıı..,"in ve muhteşem dekorlar arasında çevrilmiş büyük !re'VÜ 

fi.imi ..• Nefis şarluJcrla ... Danslar .. ve musiki parçalarile süs
lenmiş biiy ük aşk roman:. 

'-ıı111•mm• 11 den itibaren devamlı matiııeJer 

CK~ÜRENL~ KATRlN HAKKI EKREM 

istı.ntul 4 üncü fcra MemurCuğunda 
Bir bot"<;tao dolö.yı ~ tıltıırak paraya çevri.irncsine karar ver.~ ve tam 

na y.eın:ll'lı üç clili \'u!<ut tara!uldö.n .DOrt yüız Ura kıymeL konWm\J~ ola..n ve t:; 

kaydm.a gtire Haskvytle Ahdtlosel6m mcha.;;ıesinde Odıı.J.ar!çi Kwnbartıane ao 
ğL"'lda eski 22 yeni 15d k<?pı ttayııl.ı ~.şah Valde Suhacı vak.tıncian v-e b.r tat 
Sığır kasabı H"'cı Ethem hanesi ,.e üç ıa.ra!ı tarümanı ll:e ma..bduı. olan d ·· 

Kahıreden bildcriliyor - Baş
\ ekil Nahas Paşa, bu hususta 
Meclise verd.ğı izahatta ezcümle 
~unları ı;öyl"ırtıştir: .Polisten ra
porlar aldtkt2n oonra Mahlı: Paşa 
l!c bı ka; defa ı;ör%tüm, malilci
""•;ne ç"k.Jcrrk tkı ay orada kal
dığı taki<ird" kcndis:ne doıkunul
mıyacağmı söy lt'Cli. Mahıir Paşa 

bunu ,·,Hett!ği ~alde bii'kaç defa 
:bkenderiyeye g. ttı. Tekrar te
şebbüste buh.aıduğum zam;m böy
ı, b ı wtide bu.:.ınduğunu inkar 
etti ve ıste<liği gibı hareket ede
ceğini söyledi ve tekrar ma!Jk.a
ncsindcn ka~tı. Bunun }Çin tevkif 
etti rrum. Şiım<li maUkiınesin.de 
nezaret altında obulunımaktadJT .• 

Süle,1mn )'tizündcn ve ellerin. 
den yaralandığı için hestaneye 
kaldırılmıştır. 

Vl. ldekl as!ıerl kab • fransada mecburi 
nenin dtrektörlftğü ziraat işçiliği 

Cel•e kıRa sürmüş, 6 ıncı noter 
tarafından tcrcüımesi yapılan 
it.aly.a·nca t.Oro puro. eserinin ba.. 
zı parçaları hilk:m tarafından o
kunmuş ve bunların davacılar 
ta·rafmdan tetkik edilerek iddia.. 
larını ve muharrir Peyami Safa
nın da miı'Clafaasını hazırlam~sı 

için muhkeme 2.8 nisan günü sa.. 
at on dörde bırakılmıştır. 

nın taıınamı aç.ilk arttırma surel~y.Je sau,a ç-*anlm.ıştır. 

EVSAFI: • 
Mezıru.c gayrl meı*ul halen Halıcıoilhı<ıda Kuml>aıbaııe caddesi ve 

HINDISTANDA JAPONLARA 
KAR.ŞI MUKA VEM~T AZMİ 

Kalküledcr. bi:dir.iliyor - Hind 
liderleri Japc.nlara mı>kavemete 
ruım.,lmiş olduklarını yeniden 
lc>yı. ClmLŞll!lO...C. '\. 

GENERAL VAVELİN HAVA 
HAR.BİNE I>Al.R lYEll\fECİ 

Yeni Delhrden bildirili>yur: Ge
neral Vavel raclyorla, bir hava 
taarruzunun HındısUın iç;n ilk 
tohlike olduğunu, {.otkat Almanla. 
rtn İngiltereyi, İngilizlerin de Al
manyayı lxırnbardıman ett'kleri 
kudret ve ısrarla J aponlaruı Hint 
Ş'chirlerini bombardıman edemi. 
~ ı:-eeklerini siiJ;l.eırdş ve şunlarıı 
<' ve etmiştir: Japonlar şimdiye 
.} Jdar sivil hal.kı pek nadir bom. 
1 .rdıırnan e<ırcijlerdır. !Fakat ö-
r c•nde sonunda bunu yapacaktrr. 
Çl.lnkü hareket hedeflerine var
mak için liirrn:rnludur. 

A:.'1ERıTicADAN F'RAN'SA~A 
SERT BİR NOTA 

VaşmgtorKlıon bil<liriliyıor: Ha. 
rlt:iye l°\{)zaretı bir takım Frans~ 
gemıl<0rinin J.ıııponlara devrine a:t 
oiarak ya.pılaıı müzakereler ii.ze
n ne nŞi hukiırnct.ne strt füanla 
~azılnı:ş 1:...r :protesto n<>tası tev<li 
~wn.şlır. 

İllo\NDA İÇ DURUM 
KARISIYOR 

Radvo gaıctcs:ndcn: İr."1 Baş.. 
'\'t.·::ıli St e,1 li parl!ımenl'o:lakı i.. 
:>: ' )\ınd n :xırua b.r <!emeçte 
bll ı.nım~ 1vc ezcümle ~unlan söy 
lcııı~Lr: 

c- Boşvckil olduktan .,;onra· 
görc.ü"wn :ıütün fonal:klan dii
~lirnck için ~-ok ça~:rın. Buna 
ra ';men tenı<.tlere maruz kalıyo. 
rum. Bu da nr ı:ııızda b:r 'birlik 
o:l"ad.{; nı ..,;•te·~esi it.J:-arile şa 
Yanı :c es.• ,ftur. M€'mlekette ikl.. 
l'< o'tluğu görı.:'t;yor Bu şekilde 
~'all§rıtıj a iın:,k.in J?-Oremiyo-rum.> 

Dumlupınar Prrey~ 

hareketini tehir etti 
Dün Yumnistana hareket et

mesi icap eden Dumlupınar va. 
purunun bazı fiormaliteler yüıziin 
den lıareketi tbir iki gün geTi kal. 
mıştır. 

Bu sefer ile Yunanistana 1000 
1xın incir, 400 lün fasulye, 360 
ton zeytin, 150 ton yumurta, 50 
ton kestane, 19 t<ın domuz eti gL 
decek,tir. .Büyük Millcl Meclisi 
adına Yunan ayan ve rrtE'b'usan 
aza!arına gönderilen 120 Jroli de 
vapur.o yük!cııntiştir. 

--o 

Tokye a 9 .Amerl av 
tayyaresi dlşGrGld ' 

(1 inci Sah!fedcn Devam) 
ği bir habere giire de Japon ana 
vatan cü:züleri komutam azlolun. 
muştur. 

Japon Hanbiye Nezaretinin de 
. bir elekten geçirileceği söyelnmek 

tedir. 
--o--

Ortaşarka gelen 
Polonya kuvvetleri 

(! lnai Sa>lıi!edcn Devamı 
ce Polonyalı askerin Orta şarC. 
taki müttefiklerin vaziyetini tak 
viye etın':j oldukların:ı. yazmak.. 
tadır. 

Sennazer'da 
(1 inci Sahlfedon Devamı 

:rnesını istemişlerdir. F.;.,,at bu 
tekl:f reddolunmuştur. Bunun ü
zerine Almanlar il:< !<'Sadü;f et.. 
tikleri ZO k:şl)"i almışlar ve kur. 
şuna d:zmişlerdir. Bunlarn ara. 
sında ticaret b.rliğinin liıderi de 
bulunmaktadır. 

Laval K2binesi ve 
AmE.rikahlar 

(! inci Sah!!edcn Devam) 
lük hadise!ere istinat edecek ve 
vaz;~ etlere bağlı olacaktır. La. 
valle Darla'lın Fransayı iktısa. 
dl, siyasi, askeri lbak.mdan A.!.. 
manyaya tesLm etme planı şim
di .ortaya komı~ bulunmakta. 
dır .• 

D ğer t:·raftan Vaşi~.glorıdan 
b>!d'.rildiğ'.ne göre Lavalin Ba~ 
vekil olrr.ası üıerine Amerikada. 
ki Fransı.z scfareı .. müsteşarı Li
yo Marşa! ist..iia! etmiştır. 

Vişi 2'l (AA.)- Tuğamiral Bat.. 

tct, Amiral Darlanın askeri ka. 

bine direklÖrliiğiine ve orta elçi 

Louis Guiohard sivil kalem mü

di.irliiğüne tayin edilmişlerdir. 

Vi§i,22. (A.A.) - M. Leva! dün, 
İspanya büyük elçisi de Leküe. 

r:da ile Ahnany.a• başkbmol.'lGll 

Kurg Von Niday1 kabul etm:ştir. 

Lav"! buı:ıün Pari.>ten <iönec:ektir. 

r 
\,, ŞEHiRDEN 

ANIV\RAUAN ve 
J\lEMLEKET'l'EN: 

ve 

* Parti meclis grupu dün top.. 
lan=ş, !ktısat Vekili S=ı Day 
mı.ı.ntelif mcselder üzerinde iza
hat vermiştir. Bazı hatiplerin 90.ı.. 

rularına Ba.,qyekilimiz taorafından 

da cevaplar verilın.iıştir. * Hriciye Vekili Şükrü Saraç. 
oğlu dün sabah bütçe en.cii.menin 
de Hariciye Vekiı.leli bütçesi mü. 
wkeresinde bulunmuş ve izahat 
vermiştir. 

* Ankaraya giden Vali ve Be
lediye Reisi Lütfi Kırdar dün 
Dahiliye ve Ticaret Vekilleri ile 
görüşmüştür. * İnhisarlar umuıın müdürlüğü 
teıjkiliıt !..iyi.hasına ek lıiy.ın• mcc 
liste aiiıkadar encümenlere lha.. 
va!-e edJmiştir. 

* Sell üloı< mü bayaası için ya.. 
kmd.:;, bir heyet Romanyaya gi.. 
de~ektir. 

* İo>e Müste•arı Şükrü Sök
mrnsüer Adanada mahsul veıi. 

yeller' üZc ·inde t<'tkil;lerine baş.. 
... rr.·~t!r. * İnşaat Of«i pı·njesi B~e. 

kaletc gô::deri1ın--itİr. 

* B;• heyetirr:z Fihbe fuarın
dan z'raat makineleri alrrrak için 
tetkik!er yap,,.,~ktadır. 

TİCAr.ET ve SANAYi: 

* İthal;it ve ihracat birHkleri 
umunt'. kat;bi Salahaddin İngilte
reye gitmi:tir. * Tic2ret YC'kii!eti, Bağdat ve 
Basrada bulunan 1500 ton mtıiı

tefü itııa1'.ıt e:;yamızın getirilıne

si için ı~eUıüslere girişmiııtlr. * İa.ş' Müsteşar!.ğı memleket.. 
t.o.k.i büıtiin toptanC1 ve pcrak\!r.
ckcı csnaf.nııı .b.rLkler halinde 

Vişi, 22 (AA.) - Fransada zi
raat işçisi bulunmuyor, çünkü 800 
bin :ziraat işçisi harp esiri olarak 

hala Almanyadadır. Yalnız işgal 

altında bııluıı:mıyan bölgede açılı: 

80 bin>dir. Bu açığı kapamak için 

14 Nisan tarihli resmi gazetede 
çıkan bir kararname mecburi zi. 
raat işçiliği biz.metini derpiş et· 
mektedir. 

ME!.1LEKETTEN) -
toplanması it;in tedlkikler yap
maktadır. 

* İsvi>re ile ticari münaseba
tımı:z h •ı;usi takas ve sevbest dö
v :Z esası fueriııden yapıfacakıtır. 

Ankarada Macarlarla ticari mü
zakerelere devaım edilmektedir. 

* Bakkallara yeniden yiyecek 
maddeleri d&ğıt.lacaık:tır. , 

MÜTEFERRİIC: 

* Yerli Mallar Pazarları Mayı
sın 15 inden itibaren bütün kaza 
ve nahiyelerde mutemet esnaf 
vasıtasile halka pam u.klu mellöll
cat tevziine başlıyacaktır. 

* Şehrimiı<in yakacak 1htiya
cını temin için deniz vasıtalarıııın 
•kömür ve odun nakJjne meclıur 
tutulmaları üzeride tedıkikler ya
pılmaktadır. 

* Şe-hrimizde bulunan Bayan 
İnönü ile oğlu dün Anık.araya 
g:tmi~lerdir. 

* Altın dün 35 lira 2-0 kuruş
tan satıLm~t.r. 

_..,..__ 
Ankara caddesindeki 

busabahki hadıse 
(1 inci Sah.ıfcdcn Ot'\·nın) 

sonar gelen itfaiyeciler de dük.. 
kanın kepenk ye kapısını parça. 
lıyarak i~eri girmişlerdir. Fakat 
dükkanın içi dumanla dolu olma· 
sına rağrr.en .steşe tesadüf edile. 
mPm1s 'e b:-r saat kadar ara ... tır. 
madan sonra dumanların, dükn<fı.. 
n·n bit's.~ln ie~i Esatc!cndi ha
nının ik:nci katında bulu1'an diş 
Cık'oru Ditra Yeğ:kyan.n solıa 

b~~a.>ıriıdan ~agı geLdiği anlaşıl.. 

mı.ştır. 
---O-

Eyüplü Halit 
r 1 i'"lr- ~ 1ı 1 ''"d .... .., '"'"··~ rn.l 

tuğu l\farya isminde bir kadının 
yatak oda~mda~i ıı•ücevheratları
nr, Zelıra isıııiıı.de bir luıdının ya· 
lak oda>ından 100 lirasını, Zeliha 
isminde bir kadının G5 lirasını 
çalmış, Artin isminde bir adanı
dan da T'irkiye dahilinde kendi
sine ..,ynlıat müsaadesini alınalı: 
için (!) 350 kuruş dolandırmıştır. 

Rus ord usund a 

ve Suyclc', iıırahiıın sok;>.~rımrı l<!ogısinde 158 taj numarasını ha\'I bu! 
tadır. 

HALİ TIAZIR VAZİYETİ: 
Cephesi .,...k; lurma demir keı>Mkll zemlı)f ropnık ve arlQı 90kağa ı>çı'laıı 

kırııl\t:J.ı krıpııc;ı mevcut.tur. D~nın içinden üste a.hşap bir L"lına ırMerdiven vaı 
dır. G:ıyrl menkul eski ve ha.rap olup içinde 3 .. 5 lira ı!e k:iracL va.rd:.c. 

SAHASI: 
T;..ı~.cıın. 22,50 metre murabbaıdır. 
Me..kür gayri menkul ıı.oağtda§ci şaıtlu d&lreıdnde ~ çıkorı\mı;ıtır. 

ı - İşbu gayri menk...ltin Ş<Artnamesi 25/5/942 tarihinden itibaren 941/18 
nı.mrara n~ İ&tanbul DOroiirıcü İera Datr~in mua1.ren nw:narasırlda herkeb 
gbreb~l:ne-s1 .rin atrX.tır. İ' nda yazNı ola ·ılardan fazla malU.-n.at aiınak ic;ıt.iy<:n 
i;ıbu şartnameye ve 941/1~6-I do.ya No. sile ~ycı..m.z m'Jracaat etmelid 

2 - Attluıır.aya ~Urok çın y4karıda yazılı kıymıel4> .)1lzıle yedi bu · 
nı~ctinde 1"'Y vı·ya milli blr bankanın teminat mekıtubu tevdi od!lcıct.k. 
(Macldc iN) 

3 - İpotek sahil>! al"ca.:<.iıL.rla diger a.JWradarlann ve lrL:!ck hakkı siliip 
rinin gayrı rol'n.kul aerın<.it:k hak.ia.rııu hw;us.iylc talz "e n d.:ı r o' 
ici;d~<ılarını i~u il.1n t ... r.ıbin tn ıt..ba.rt.:Il o.ıı be§ gürl iç.:ndc et·r, kı nWısbltel~rl 
1~ birl:kte ınem ıriyl:ü.n ı.e bi:..dinueleri icap eder. ~~l halde nsJcları Lr;.pu s:c 
li i!e :.i2bıt o!.rnadııkça satıs b~el~ pay:aşme.sından hariç kalırlar. 

4 - GO:>lerı.ı.cn gü ar1otırmaya ~t~rak edeo!er arttırma ş rtna.mes!ıü o.ıcu;ı 
n1u~ Ye !uzurnlu molUn1~i.l EWn~ ve bunları tamamen kabul ct.::n•~ ad \e iL b 
o!u:ıür1ar. 

5 - Gl'yri me:ıkul 13/5/942 t ... rihine müsadif Cuma i!Unü saat 14. ten 16 
ki,,.c1ar t .. :ı:ır.lıul Dördür.cü i .. ra M .. :rnuı:s.ul ıııda üç defa ıbagıri.;ı.J..Jtta.n sonra e 
~o~ al1Ltır .... na !bale caıilır. Aıı"le..k aı"'l.tınna bedeli muhanwnul kty•netin y·, 
ycnıi-ş beş:ni bulmaz \.·cya sut~ş if.1..yerı:in aijıcağtna rüQhanı o!an a.,,er alııc \il 
ıar bulunup ta bedeli bun'LarJ.n b;ı ga_yrl menkul ile tem.n N..ilmiş alıaca:lcla .. ın 
mecınuundan fazıleya ç:kı·oo?Na en ('Ok ar btJran111 taaıhh.Ud.u. baki kahı. .. k t.zx 
al'ttımıa. 10 gün daha te-ın:..Ut edilerek 25/5/1>'42 arihine müs&dit Paza: teı:ı ı 
ll~ sac..t 14 ten 16 ya k ... ciar İJ"..a:ıl>ul Döl'ctüncil İcra Memurlu!u odar..nda art.tı..r: 
rna bedeli ~atı~ i!Jhycnin aıt.:ıcağırıa rüçhanı olan dlğer aliık.;;.tlar.i.arın bu gayr· 
ın<>nl<ııJ ile teml.n ediim.lş alacakları mecmınmdan fazl87a çJunak ve muha 
men k5-ymetin yüı>de ye~ beııni bulm.ak. ~iyle en çok artUra:ıa ihale e<M 
lir. Böyle bir bedel elde ed~ iha.le yapılmaz ve aatıcı 2:!8Q r.uınıın.!ı kanuna 
~ikan ııeri bırakılır. 

(! inci Scr.lfedoo Devamı 8 - G•yri m<>nkul kendlıılne !bale olunan ltiım<e dtthal Ve:Tf. verilıerı mıh: 
ra Rus ordusunda.ki subay ve er• ıe1 içinde p.4lırayı yerrrıo('Z'f.e ihale kararı feslw>lwıarcı« kend~:nden evWe en yük .. 

lere hitap edrrek: sek t<Gc:ifle bulunan kim-<' arz..tnl:ı oldugu bedel!e umağa razı olursa Ol\1l, ra.a 
•- Aıcıi Türk subay ve erleri olmaz veya bulunma= hemen yedı ıün mü~lle aM:ltrmaya çıkarılıp en ço.ı. 

Rus orılusundan aynlarak Al- arbt.ıraaıa ihale e<l.Jlr. Ikl b<ı:.e arasır.dald fark ve geçen ıuruer için yüzde ~ 
. . 1 ten hes:-:p olunacnık ia.z ve diğer za-rarl.ar ayı.rtca hillmne hacet ka.lmıaJc:;ızın !TM 

manlar tnrn.fına geçın•~. Geçenle· Il\llT;)"<'!lrnizce aucıdan tch..<il olunur. (Madde 133) 
re bir ''csika l'Crilecek ve bu ve· 
sikayı ibraz edenler çok iyi mua
mele giircce!Jer, pek iyi gıda 
nıaddeled al•caklardır.• 

7 - Alıcı af'tıtı.rma b'dE"li haric:nde olarak yalnız tıa.pu !trağ harcını. yi~ 
senelik vcı~thlf tı.:ıv:z bed<'lirıi ve ihale karar punannı varmıeı:e IDC<"burdur. 

:!'IIüterakim \~ergiie'r, teıwirat ve tanz1fa ve tcıllOO:tye r<9mirden müte\•Cll · 
Be!ed~ye rüsumu ve mü.lıerakim vakıf icaresi alıcıya ait olmayıp arth<'Tla ~ 
deliooen tenzil olunu". İ.;bu gayri mc"ıtlwl.yuk:ırıda göslerüerı t.:ırih'ie bt:ım 
Dö: duncü İcra Mcrmduğu odasında ~u i& ve g&ıteri.len arl~ı.nna :;a!"l..'lames 
.:ıa.rı-:>.ndc ""1>lac'41ı !l.lııı olunur. 941/1864 

Filipin adalarında Amerikalıların.ilk harplerini yaşatan fzmit deniz satlnalma komisyonundan 

Kahraman Subay 
Yaratıcısı: CARR Y COOPE R 

Ayrıca: 

Bu senenin en nefis bediası 

Kil ARI 
Bugün l\latinelerden İtibaren 

:M. Bedel! 
Cinsi K'losu Lira 

Koyun eti IQ0.000 100.000 
Sığır > 100.000 8_0.000 
Koyun > 50.000 50.000 
Sııltr > 50.000 40.000 

Temlttalı 

Lin 

62!'0 
5250 
3750 

~-1 - Yu1ca.rda cins ve m''Xlta.rı yarzılı etıı.erin 16 N'."'an M2 tar hinde } ll 

<lk:sil\mO<'ine talip çJmrutdıJlından 'kinci defa kapalı zarfla clo;;. !ıt<>elcr 1 ı 
942 ~rşcmbe günü saat 15 ve 16 da İızln itte Tersane k,aplfôındıdci komi.~~ n 0 ... 
naı>ında yapıkıca.Atır. 

2 - Şartnameler; :ruka.nda sıra ile 5, 4, 2.5, 2 lira mukab!Jiıtde komi"Y'OO~ 
daıı a.h<>abJir. 

3 - TaliJ>lerin llgti.li oldu.klan Ticaret t•('Sikalarını ve 24~0 tavrlı llt'3 unun 
Rrifatı v(>Qh le tanzim eo.ecakle.ri tek.~f m~ıplar:nı ve hl.zabrınd~ yazılı te
min..ula.ı· ,.ıo bi:ı'likıte belli ııün ve saatıea b'r saat evveline ka.dar kx>ınL""'1• 
veımeleırL c4138> 
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FiLiPİN ADALARINDA 

CASU SLAR DÜELLOSU 
"--------------- 1'\o. 4 7 -

Tilrkçeye çe,·;;en : lsKENDER F. SERn:ı..ı.J 

Manillaya beş yıl mukavele ile gelen Tom 
çok değerli bir zabıta memuru idi 

Bek duşündiıldl.eriru !ı<i)1edı; 
- Bu tebd.ıt mdcLu±n.ii.U 'örJdcren 

• ..., olwsa ol.tun. ll!ı tl.Js.. tmce şJ j;.ı

pıon cas-.JSların1 sııkl g&z. b&ps.iı:.e IJa .. 
lml .• !!:.:er te~ p '\: uHxO:.:de Ne .. "SC

ıılz. 

- BM de l"J lik.>rde7im. Son pook 
>ı.e. MaoiU"ayo.t ne 'kada .... Jupon ge~dı? 

- Yimh Ml kiş"i ... 
- Pek çuk. Bıın1ır ne .l!e nıe;t,'l:l 

. ş ..nıdi?. 

- Afacı lada ye.rleşnl:.Ş olan j.~n
~;.ır1 bwup on.l.JJ.4 mıa41iır Jndıler. 

MaııJl.3.da ne kd<4.r Japon ail~ 
V<.11 1• 

- .blliden ia.oia ..• 

.. - &ikiler1 \c yeni g!"lenleri ~d
dc.ıı &.olı~ etu .. eJ~ı.._ Ueu turil.Z ~n
»• Ma.;yot Pa.I"kere de emir ve taılimP.t. 
vcı:!r1u1. Sen Şlıll.!İdtn tdviJ. po:ısıcrıe 
&:iıru.;; onJara vaz~yet.i anlat. Hctn j..;. ... 
pıJn:ar1 tzkip \IC ti'.lrdSSı.ı.t et.:;,;..:nJeı • 
licm de :u ~uı.ıaıra lurnkr. k:.ıo)rac3fu. 
4ır GOz ku.lak olıswıJar, 

Bae Ustı.ıne. Koofl'f"l! 

... 
eBiA ııms.ız v AR!• 

•rom şefinden r.:ap eden tali~tı s.1-
nıı.:.ıtı. Mtllbim Bek ono:ı her -scyi an
JJ ~oHşh. 'Iom v;ızdeslnı bilen tok de
ı;ı:ı·ü ve .taa.ı bı.r zabı.ı... ~nen1ul'u ı...:ıi 
'Yerliler ona (~eyt.an) <ierlıerdL 

Tom gerçekte-o 6fJ..,....an ,;:bi b.1· .__ 
dnrrdı. Zalen ~· yak<rda jop&tlar 
he ::ı.J.\.J~ e,ı,asJ.ı blr lµ uı.:u },.,ii..d.ı)'3H 

"ı.: ~1<.dter B;,;:ıt:!lı taD\tt iı;.iudc uu1atı. 

ı.l:..ı o dtı;Li. uı!yJ~?. 

'.J.'om hcrgwı §eiıird.e <iol.a;iıyor. ja
JllJıı.a.ı :.n JlA?re:c:rc g4ip geiıd.JK.nı~ kını
ler:'! tem.n-s e•· 1 ·ni öiıl1lffi\;ye tal~
:>·ordu. 

_'\ı-:ıd:tn b1r k:ı-; gün geM'i·~i. 

Tom bi.r ak, ·n kom'...ttan::Jt <i~.•c
:.. nde po!Jc: '!t''°irı!n od:ı:s1:nda gece nO.. 
b«çisı olaro-k bulunu:ron."1. .• O&r::;o 
balk.on.unda bir iC'l.Jonga u.z.anımıs oı

dugu halde gö;Jedni den! '.t> ç~v ..rıllİ§, 

AJllerikodaki ailesin dUşüwnlye dal
mı.;ıtı. 

Tom Ir.endi kendine: 

- Ne korkunç iıı.;au.larlıı. el.olu bir 
7T.c."t1:.lcke1.~c Y6ıSJ')·orwn. Diye söyleni-
3· ·rdu. Bütu.n ömrWn burada eolrika.
<1 ~r peşınde 'lal:;mak.la g~I. 
JOT Acaba Aır..erik:<..y.> ne :z.aman dö-
ı::t>ce~iıın? Anr.em.f, balı:&rnı bir daha 
gö~c-ojlt<:"'k ~tf'hn1. 

Tom, Mcrn:tıa,.a beş yıl mukavele 
ilt gı:kni~ı, hı:nöz bu mllddeti ıama.m.
ıa.:n.A.'lll.:Jt.l. O, her me-nıur g:bi . burad:ı, 
AI. ıcrik:d;ı a,l:jı;,:l par~~run üç n'l:istini ;ı

lıyordu. Bjr ha.y!.i para b:.rimti.nnişti. 

~1·.;1 ~ı lU!"ka yaloio.ı~ı.yol'ld.u amma. 
An :)'ı.:r.ikw.'Ya k:.rk yaşında döll6e bile, 
or~c..tl.i ~ra gorc yme genç sayJlJr ... 
dı. ZM.en .Aımerıkc:ıd ... kırk y&§wda bjr 
c14 J.t.:r .:.J.ir..n gen4.,.'!.igı ile ovWıebı-
1.L-dı. l.\.Gnuu ~a b-.k.w.ud<ın bir ~e
bi l ·'1.l.. O sad,ce bı.r ılllkU. üzerinde 
du. •. yon:k 

- Ya b~-aıa:t~ mı.ı.drje-t&:ru doldurma
dcı.ı~ b!J' J...;,~: Yii brrban g!dersem? 

Jıoı.e Tumun zUmlnı lturc~&ırı l<or. 
kuru: bi.r llıtlım:ıl. 

Tonı ~ıor.g"...a, d~lze ba.karak bun ... 
)arı dü,süı~ U~lk.Cn, odanın !ç:nde bir b
Jr.:1~1 oX!u. Tom ;yavaşt;a başını çe
vird~. 

O nt".,! 

Ş.,!in od"":ı.da bır goJ«e 
du. 

dolaşı:ror-

Tu.:n derh ...... t•Gan.cea ını çe..k.erck )' e 
rin r\eı:ı f u-l:ıdı • 

- E1.er yukarı!. .• 
.. O lar.:.ıı duvaı·wn y apWJ!lı.1.$ gibi. du-

l r.ın kı::.a boy.:u otuz yo.ş1.a1:ında dilenci 
. k:';kı!ı bir j<.p.ın. -.k!]-.r ~:Ui blı. sc.sle 

J:"t'..,:u_;,nvya başladı: 
- Ben fen::ı bir mırk.<:~ tia. gelnıe_ 

dım. Sll:llıınm indırıniz. Berı bir !a
kjrinı. 

Tom ~!k z.lyan altın.da pa<ıldı
yan j.aponun ZC"k1 bakışlarından ~üp

h.,JeJJC!i: 
- Gtx'e y<Jı.sı bu!'8d:ı ne !şın var? 
-- ~ülaın.1 Bc.ık.'i gôrm}.şe gelmiş.. 

ı;m. 

- Od.::ya k~p~:ı \':ı:Tilada.n flii.611 
ı:rdin? . 

- Vurdum. F--kat ~ n':ım:ıd·nı 
K:rı;ı açtHn. lllül&zime y:ilvorocak
hm. 

(De\'amı 'Var) 

KUPONLU· VAD~Li ·MEVDUAT 

~ER AYIN BIRiNDt PA RANIN · J:'AiZi · V ERili~ 

TÜRK·TICARET· BANKASl·A·S 
• 

alatya Defterdarhğından : 
Katı(ı. hillı:Om« bin""1 esaslı tımlratı muhammeD keş;! bedeli 21l482 lira 68 

1 
knru,ş olup pa.;wrlık surC1~Y'le ek..::J.Jtn1c:te konulın::u~r. İha~i bir ay zartınd~ 
p .. <arlıicla 1<.<ırnlsyonun ;,<t.rruı. edr<:cgi 17.4.9~2. Z4.4.942, 4.5"912, 115942 ta

l ııibkrinoo k>plan:ıcak e1<1.>lltme lro~unda yaprlacillctır. 
ı Muv&Hk&t teminat 2136 lira 20 ku.rusf.uı·. 1:-·i.f-~.leı ih.Jleden 3 gü.n..evvel n1ü
l rae:ıat'la y.apılard.a en az ıo bin fuaH}. :iş 3-apt!J<!:aırına dair ves~.ı{aların..n ibrazı 

ile Makıtya Naliamnd..ııı aJac&.~arı vô&ik ·1 ve Tı.cnret Od::sı be~ge!ıerini teın!nat 
nıEktubu ve Ve!JkJ.i411·ın muo.yytn gün!erde k.~~Ll!J"Cln.ıı'nuza •.ıe:-n·rlcri 15.z.ınıdır. 

Bu ı.s ai1. kc..ş: .. ( evrakı v·e şaı<tın~n:ıe!er hfor gUn DeJtc-rrl :ır-lık Nu!ia Mü<ifu~üğü 
ve ~ Ka,rma.'.canı:ıg.nda görillcbll1r. •4647• 

Devlet Demiryolları ve Liır~nları İşletme O. idaresi İlanları 
M:uhamrnen bedeli ( 1(1218) }i.r. ("15) 1ı. ınu: o1an re:uhtCt:;,r c ins ve eb'atta 

280-5 k.•, Çe:ı.k. ~•ud (~ .4- . 1942 ) Salı gun· ı s.a.~t t l J) fllll b' r d e R81}'da rpap_dQ. 

Gar b . .n.. d;..jııUr-ıdek1 k"..>.~on t.ara!lll dan v~arlıkla satıl) alınaca.Jthr. 

Bu ı>e girm~ ı,;·;yrn:er n (1532) il ra (iY.!) ~urU"luk ka.t'I temJ.nat , .• kanu
nwı t:~in eilt.i?::i ves .t!e birlh\te pazarlık günü ~etine Xactar konti~na mü-
1a.(·~aı.~arı Uzıındrr. 

B~1 ı~e oıit ş;ırtlameY.r Jro~nıd:ın ~para -:ı oJorak dagıh!.n.oı.ktadıır . (4450) 

Muhonırmeu bedeli 9000 Ura ol>n 00 00 taDrnn piriııç İı;panıyolet çubuksuz
f1..an1~ (5.5.1942) $ılı gürlü &aQt (1 5 .SO) an bcş bu<;'tı.kıta llaydıfl rpa,:ıda Gar b;
nası d::hil1nrlPk1 }r1"l ,,~ .... -yon taratlll1dan kap.ah zar! U11uliyJ.e satın alınacaktır. 

:Btt ;Ş(" ginnek 1 ~1ıyM1JPTin (675) lira hık muvaluka1 tcnıina t ve t.anunun t:ı
y·n et•!frt vM':ik:ılarla tcldifk'rini muhte\..i ı.arllarıı11 ı:ıynj gün saot (14.30) on 
dö:1' bıtÇPğ:'I kad;:ır kombyon RelsJ.igine VE.""'Jj,! :ed 1:..zıındır. 

Bn ı~e aıı rortnMO("ler kmnJ..-c;ıyondan paı·asıoz. ol-.,;,rı,ık dal:ıt;lrr,LıkW<hr, (4581) - ---

İŞÇİ ARANIYOR 
lstanbul .t.lektrik Tramvay ve Tünel işlet

meleri Umum Müdürlüğ unden: 
b~··:mcli::ı·1J1t.iz Şi..ş:iı ı;:!mlrb:ıne: 1 ~c,·in :iınJ'1hıR.rda gü!rte~ğ\ liyak::ıtc göre 

;-,;..attc S=> kur~a k:.ıct'<lı: ~ ı:edmı.ek su<rctiyl.e 3 .trezcci, 4-0 ~ğuk demh""Ci ve 
t.esvi.,,'\eO, ti tıırınacı, 3 bvlıinör, 3 cleıJ.;.:Xjk k~yn;,ıkı;tsı. tj e!eıktı•ık. tcs\"i;yec.is!, 3 te

rı.tkct ve JO s.ııl.icl-yr ib:~iyaç \'ardır. 

A-:n.ETUlale a~BıN o-l'°luyan iso..ckhle rl r .. ~if~ı ... hüıvi:y~ cüz.danı, hüsnü h:al kfı
ğıdr, 4 _adc.: vet>Lka fokl~r~~Jı ve ~ir.ı~liye lkacl:·r ralı.5"11lş okluklnrı nıiie~eseler_ 
den o.limı11:; iyı h.1~..ıııet v&flkoları ile bir !Jın.e 24.4.942 tarihine kadoır stı<.:..t 14 ten 
17 y.e k~d"r idar<"rr.,n 'J\.tet-ro Hanı zenı.\n keı~l.Tııl.k.ki Zö..t .14:cr.1. S!cll j\lüdü._.lüi,.ıüne 
mi.i:racaatJarı lir!lll11U bikLr.il;r. «4773> 

22 Nısan 1~42 
18.00 P rogram ve Memleket Saat A· 

y:a;rı. 

18 03 Milzlk: Rad>;yo Danıı ~ası. 
18.45 Ziraat Takvimi. 
18.55 Kmıuşınıı: (Dış Politlk9 l!OOJ

oelei). 
l ll.10 M\iız..k: Şaı:inlar. 

19.30 Memleket S••t Ayarı ...., Ajans 
}laberlerl. 

10.45 Kcmıtım& (Ç<>Cl.lk Esirıı;eme K u. 
mıu adına) . 

19.55 Müııik: Şa<lı:ı ve Til~er, 
20.15 Radyo Gozctesl. 
20.45 Müzik: Bir Marş Ögrenlyornz-

Ha.ttanvı l\.farş ı. 

21.00 Kımuşınıı (Güzel Tü1i<çemfa). 
21.15 Mü'ZJ< Fa.>ıl Hcy'eti. 
2U5 Müzllt: Riya.etlcumhur Bando

su. (Şet: İlı.san Klmçer). 
22.30 Menılc-kct Sao t Ayarı , Ajanı; 

H::ı lıerlerl ve Borsalar. 
22.45/23.!.ıO Yanuki J'rog:ram ve Ka .. 

pomş. 

Dr. İbrahim Denker'\ 
Balıklı ıı""t"ne;i Dahi1:yc Milte
~a.s.;ıo::ı. Her gfin sa~t 15 den Sonra 
&.:!30~1'l - Ağacamil, Sakızağacı 
cJddesi Çöplülq;<ışınc ookoi< No. 13 
Tc:eto•ı: .... 24G8. 

Kurluıu,ta Bvllkurt caddesitule Pa. 
ncranl'aı Gaoz.iılosu bır sene 1nöddet1e 
ve ayda 30 Lır:ı kira ile 'talip oldu.ğwı
dJ.n 26 Nl.:ign 1942 Pazar günü sa.at 11 
de k:;:ı.1.'i ih::ı.•!csi yapilacJğından t;J.lip 
ola.n1ar Kurtuluşta Kurtı.ıluş cadde$'ind'e 
Aya D1ınitri kJllsesi mülcveLJi hereti 
odalarına nıüracaaL et:meleri il.an olu-

Zam 
.1 (HALK SÜTUNU) 

Senesı ı 

DEFTER DARLI G 1 N DAN: iSTANBUL 
1 

nur. . 

Tt'vfl:k. Fırat 
Ahnıct Ercan 
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Analık yapacak bir kadın 
aranıyor 

On ıdört ~ <;:;ıında bir kaz.mila 
hayat.ta yalnız ve kimsesiz kal. 
dım. ÇocuÇ'Urna anahk, bana kar

<kşlik y apacak k'mse-~iz kırk, elli 
Ya$larıOO:a dÜTilst bır kadına ih. 
tiyacım v~.-dır. Meziyetine ve iç-

1.inıai seviyesine göre ka~·dılıayat 
şarlile de olabiLr. Talip olanların 
görli~ıın<!k \'e anl~ınak ~ 
Göztcpcdc İ.->i<ısyon caddesi 98 
numaralı Gabp Paşa lıaııesinde 

mü\'<'knit Ali Ulviye müracaatle. 
ri ''rya arlre"l<·r•ni bıl.dil'!llelen 
mercudur. 
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Ehlisalibe Karşı Kıl ~ ç Arslan 
'-·------ Yazan: M. Sami Ka ra yel _.) 

Ehlisalip belasından kurtulduğunu zan • 
neden Arslan, Y E:ni bir Almsr.ı, 

Fransız ve Lomberd akını ile karşılaştı 
İmpıvrator Komncn, Jau Dokas 

i.smuıde bir kumand'an:nı eımı:ler 
ü~iııe sevkederk.en İ.znıik. şoı. 
rinoıı de düştüğünü bunlara bil. 
dlrmelt istiyordu. Maksatları 
T· rk payıtahtının dü~'nes;Je her 
şeyin malbvolduğunu bildiımekti. 

D0.irns, Jr.;•·a.dan İzmire gitti. 
Donanma ise sür'atle İızmire 
g eliyordu. İmıir Türkleri diişına.. 
na karşı koydu. Tir.ki-er az olduk
larından ve arduları bulunmadı_ 

ğındm emirler mağ'llıp oldula:-. 
J\!ağlüp olan Türkler Mend'.rs ta.. 
rikilc Bolvadrne çekildiler. J an 
Dokas Denizli, Alaşehir üızerine 
yürüdü ve buraları Kılıç Arslanın 
em:'rletinfu <'li~n alda. 

Tiiı-kWl', B<1lv.r.cline tqplandılar . 

Dokasla burada şiddetl i ımuhare. 

beler oldu. Türkler teslim olma
dt, bir re!< ~l kalmayıncaya ka. 
d<.,. ha!!lıettHer. 
Dokasın maksaıdı başka itli. Bu 

ha-valide bulunan Türkleri mağ. 

lup ederek yol açmak ve Ant.ak. 
y aya doğru yürümekti. Çüııkü 
Ellılisalıp ordusu Antakya şehrini 
.mı.ıha.sara etmişti . Bura Türkleri 
Antı:l.kayı Ehlisalibe teslim etımi
yor ve anudarıe muharebeler ya. 
pıyordu , Doka.s, Antakzyaya gıe. 

lerek Ehlisalip muhasar.aı ordu. 
sil<> birleşerek Tilil\klcri mağlCıp 
em1<'k azminde idi. 

Antaky:t şehrinin muhasarası 

ile meşgul olan Fl'°!llkla.ra ve sair 
EhlU.alıiıe yardım ('lm<:k istiyen 
Do.kes. kendine yol a"1J<ık iı:;in 
müşkülat çcJJ,yordu. 

Bu lı.areketkT ve İı.nikm dii.;ı-ü 
şü etraf Türklüğü harekete ge. 
ti:rm1ş\;. İran Büyük ~uJri İm. 
ıpar.atorl~ K erbo€a ,kumanda. 
sında Aruııdoluya yardım içill b ii· 
yıük bir kuvvet tahrık ct.mıİ\'iti. 

Bizans İmparat.aru Komnen 
Bu h arelroti b~r almııca J an 

Do.kasa, deı'ihal haber :yolladı . Da
ha iJerjye gitmemesini taıvsiye 

elti. 
İmıparatıor da; dijler taraftan 1 

Sultanın arazösine girmiş bulu
nuyordu . .Aık§elıil'c kadar da gcl
lll.l§ti. 
• İmıpar•lı::>r, K"1'bo,ga'nın tı~yüd: 
Sdçuk lı.uvvetlcrile geldiğini ha
ber alınca ordusunu ve hırisü

yanları bır~karak İ.stanbul :y<>lu
nu tuttu. 

F akat İsınail namında bir T lL:fJO 

Emirinin akmlarile müthiş iıkı
bcilere uğradı. Bin mü~ült.'.!<ı 
canau k•ırtarablldi, 

• • 
Kılıç Aırslaııın hüil<ümelmin 

şark viliıyetleri de cenup ve garp 
villyetlPri ~il;i blrt.a..kım Em.r- • 
leriıı elıne g<-çiyoruu, 
Kemeştekin namında blı' Türk

men maiyetine bir ını!ktar ado.m 
taphyarak Malatı·a ci-var.n,la 
bir hfrkümet kurdu. O zam.an im 
şi!lıre Gabriyel namında l:ıir Er
illH!ni '1ı.iıki.'lldı. Gabriyel, Tfü ıd,~ 
r in durmadan ıcra et]?ıekte ol
dui'Jarı akınlara mukav<ımct gti.s
termnodiği cllıctlc Sw·iyedckı 

Antakya şehrinde )er:leşmiş ol.ı: 

Boemon1a müracaal!a Malat:ı a,., 
ona teslim aınc-k tCk.lifinde bu
lundu. 

Boemond, ehlib.ıhp rüesasınd<•r • 
idi. Boeroond, Ermeni GahriyL~ 

liıı ınüracaati üzerine derhal F•
ratı geçti. Meropot.amyaya gır<li. 

Fakat burada Tüı'k J;Jmirkrıniıı 

mukave:n.etine uğradı. 
Danişme.nd oglu, 'l'iıı-.kmen K .. "

meştekİ!l nuucmondu ko ,da
m~ı. Keıneştckin, Buero 0 ;rıld~ 

maiyetindeki Fransr.ı: o.r<lwuna 
bir ge.:c ıbaskııu yaptı . Ve, lı 

sini kılıçtan geçirdi. Üste d~ ıııb· 
, . 

hu r An!allya hfil:imi B<ıeınıo.:<lt1 
esir aldı . Bu Tüıikm<?ıı Kcmc<c-. . 
kin'e JJl>ni Danişmend derler. ''e 
tarihte lıöyle anılır .. 

ll.falatyaıya hakim ola n Ermeni 
Gabriyel, fena v.ı.ziyc:e düşmü~

tü. Ta Aırtaky a<lan çağınlığı ı;..,.. 

emıcmd esir diımmı:;, lmvvctlcri 
Dev~ •ıH , ar_} r .~..... ~~~ ~ ~ ~~~ ~~~~~ 

: Gayrimenkul 
BeyooJlu Sulh Mahkeme! eri Ba~atipliğindcn : 942/15 • 
Rişar Niı!Utiç He Vllılfiram Nilciticin şayian ve müşte~en 

0 mutasarnfı ıbul u;ndnlclan Beyoğluıırla Asmalınıe:;dt mahalle;i. 
-nin Jurnal sdkaijında kain· 14 No. ile mürı;·kıkam ve 355 metre ~ 

~ mura:ljba ı saıha Ü'zerine inşa edilırıriş önıü J urruıl solk<ığı arlkası • 
Şehberııclcr sokağı ile mabdut kargic ve (90000) dok-,;an bin lira ~ 

• k•yn:di mulıammcna;ıinde • Niıkitiç - apartımanı şuyuunun i;l.a- f 

ksi ic;in açık arttırma.ya Jı:on ulrnt!§tur. t;, 
~ Bu o.partınıanuı evsafı, taiosin1<1tı "'esalı' tafsilatı vaz'ıyed · 
' zabıt varakası ile keşif raporunda rnufassı;Jan yazılıdır. 
~ Beş kattan ibaret olan ap artını:ının boduruın katında ıkalo- , 

rifer daiTesi, odunluk ve kömürlüik.ler ve bir ~ıı;ıniLk ve zcmm • 
~ k>lıııda meıımer dö•eli lbir medhal ve 1 ve 2 No h1 dairclcı· bu
lunmaktadır. l .No. İu daire 4 oda, bir lıeliı, bil' ,;,ut.fak, 2 No. lu ~ 1 

~ dair.:de alt! oda, bir banıyo, bir mutfak, b ir hela, .birinci &att;ı i~ 
3 Na. lu dairede 6 oda, bir banyo, ·bir Jı.e!8., lbi'r mutfak, 4 ·No. ILL ~ 
dairede 6 ooda, bir ·ball'yo, bir mu1fak, bir ıhelii vaı·dır. İkinci ·kal- , 

~ ta 5 ve 6 No.lu, üçüncü katta 7 ve 8 N-0. da iTeler ,.e dördüncü <kat-
ta U ve 10 No. lu daireler ay IJİ tal<ıı.1ma.tı h aizdir. Bc§inci kat 

~ ta çamaşırhane ve üstü kapalı iki büıyülk taraça ve her dain'ye 
ma1ısus saootk odaları ve bir hcliı ve bir su deposu vardır. 

Birinci aç•k aritımıası 13/5/942 talihine tcsadül eden 
çar~amlba giil1'ii saat 14 den 16 ya kadar Beyoğlu Sulh Mahlkc
mel,,ri kalem odasında lba~ka tip nezdinde yapılaca·):tır. Arttır- f 

rna bedeli anuha•mnen lktyme tin yüz:<lc yetmiş bcşİ'!lı tıulroadığı 
• takdirde müzayede on gün temıdit edilerek ikinci aç'k arttırma-

sı 23/5/942 tarihine miisadi:f cumantesi giirıü saat 10 dan 12 ye ' 
~ kadar i<:ra edilerek en çdk arttırana kaot'i olarak iJıale edile- ' 
~ cei<tlr. İhale gününe kadar birikece".c ve bir2km"2 belediye ' 
~ bina vergileriyle e\'kaf icare si hissedarlara, delliıliyc rüsumu, 
~ ihale pulu ve 20 senelik taviz 'bedeli, tapu ve kadastro harçları 

{ müşteriye aittir. 
ı Müz. yedeye iştirak edecek kiımscl~rin muJıaır.anen k ıyme- • 
! tin ;,·frııde yedi buç~'l.1 n:iSbeiinde pey aıkçesi vermeleri lazım- • 
~ <lır. Arttıı·ma bedelinin uhdesine ihale olunan tarafından iha- .~ 
• le gününden itibaren verilecek. mühl 0 t içind e mahkeme ıkas"
ı~ sına ödenm(>Si mC'Clburidtr. ÖderunediJi takdirde ihale feshed•-
~ !erek. ~eıxl isinden ~vvel en yii.ksek tekl ifte bulunı:T. kimse ar- ~ 

'-1 wt,ınış olduğu bedel i:le ahuya razı olursa O'lla !hal<' edi!eceı;. / 
~. ve o da razı olmaz veya l:ıulunamazsa hemen y-edi gun m~tldet- ~ 
~ le :ırthrınay~ çlitarılacaiktır. Yapılaca.k ilan alakadarlara teblH· , 
ı c<li!.'llryece1'tır. Mlizayroe sonun:b en çdk arfümna ihale ""'i· 
ı lecek ve her iki halde 'birinci ihale edilen kimse iki ihale ara-

1 

sınd:>ki farı.tan V<' zaran!an mes'ul tutu lacolctır. İhale far· .. 
! ve ge~en gü.nlerin yüzde beş faizi a;Tıoa hükme hacet ıkalmak-

s12ın tahsil olunacektır. İjpatek s:;,hcbi al acı;klılar ik diğer ab· 
kad~rların gayrian<'nkul üzerindeki haklarını ve faiz ve masra-

i~ fa vesaireye dak olan 'halk ve iddialarını evrnkı nHbbitekriı 
~ ilun tarihitıden itibaren on b eş gün içinde sat•ş rr.t•muru olaıo 
ı mah'kC'me ba~fftilbine biklittmeleri limındi!-. Aksi takdirde lıal<- 1 

lan tapu sicil!eritylc sabit o-l nuyanlar oaiış bedelin .. paylaşn:c
sından hadç bırakılacalklartlır. Müzayedeye i<,tirak l.'<l<'nleriıı 

'• bütü;n şeraiti kabul ehniı; ve evwl<len öğrenmi~ n bılerck ga'- / 
~ rimenlkule talip bu hın.muş old ukıları addedilernk ı;onradan i1 i- !~ 
~~ razlnrı mesmu olamı~·acağından satı.ş gününden evvel .ga) n- / 
~. ımcnlmlü gez.ip göm:eleri ve .fazla malıimat alma~. i.ı;tlyen.c- 1 • 
~ ril' 942/15 No. ile mahlkome ba.şkiıtipliğilıe müraca~t etımclcri !~ 

ilan olunur. (1955) • 
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