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..... iN SON TILORAFLARI VE BABERLERI VEREM AKŞAM OAZETESİ 

HAVADAN 
TAZYİK 

• 
Şimdilik bu 
Yapılacak 

Sovyet • Alman har· 
binin hakiki neticeainin 
ne olacağı anlatılmıya 
vüz lutmadan garpte 
ikinci bir cephe açılamı· 
yacağı anl1041lıyor. Bu· 
ııun yerine ,imdiki hal
de geni• ölcüde bir hava 
tazyikinin ikame edil· 
meıi salip ihtimal dahi
linde .. 

ETEM iZZET BENiCE 

Anzlo • saıı-ıar garpte }kilıd 
1ıir ceph~ açm•dılor. Fakat, Al· 
m.mlan bu ihtimal üzerinde Jrmı
kuya dü~ürmiye murnffak oldu· 
lar. Alınanyanın hesabı ıcarpte 

herhangi bir bliyük kunct tes
hil etmek.o;i7.hı bütiin imJdinı ,.e 
gurli ile Rusya üzerine çullaıı
maklı, Bu hesap lıL-define 'ara
ruanıı~tır. Alnıanya, garp cephe
sinde her ıi.irlii teca\'Uzi ve taar
ruzi bir hamleye kar~ı koyacak 
ilk kuvvetleri buhındumıı)a mec· 
bur kal;ııtıtır. Bo)le bir kuvH· 
li.11 tutarı i e lıiç ulmaı;;a 30 - 35 
tümen olmak gerektir. Doğu cep
hesmdeıı bu kuV\•et azal<iığı ka
dar, belki daha mühim olarak Al
ımun crJcolnıharbi-ycsi yine doğu· . 
dan bir ha)·li tuyyare ayırıruya 

mecbur kalnıı~lır '·eya kalmak 
dummundadır. İn:;-iliz tayyarele
ruHn Vanıuıarka, llotanda, Fran
sa, Garbi Alman3·a iizerindeki 
faaliyetleri ;ıiiıı geçtikçe artmı) a 
ba~l:ıııu.,tır, Ö) le gözükü)or ki, 
Lu laz - her geçen gün dalıa ~~ık 
artacak •e iman hava orduları· 
nın eluıtlekl avrı t3l')atclerinin 
oğu bu hav:ı. akuılarını önlemek 

zoı unda kalacnkl!r. HerhalJe, 
ş'n:dıhl halde garptc bir kara ccıı
hesi açılması yerine şiddetli taz
yiJ,.i his.'><!ttlrecek bir hava ceplıe
Sl aç1.11ı:.tsın1u İngiliz ve Anıcri~ 
ka erk:Wıharlıiyelcri arasında 
kararla~tığı sC7-İilip>r. Herhalde 
So\·)..t • Alınan harbinin hakiki 
nct.ıccslnin ne olacağı anJa~ıhn

cıya kadar garpt<> Aııglo - Sak
sonlar çıkarmaya teşel>büs etnı.i
yccck.ler, bundan bekle<liklcri 
faydayı daha ziyade hna kunct
lerinin faaliyet.inden elde ctnıiyc 
çalL)acalilardır, Olsa olsa kara , . ., 
denıwdc bazı sasırtıcı, teyakkuz 
davet edici ak;';, ·ve baskınlar ya
pacaklardır. 

.MütteCikJcr, Alnınn)·aya hava 
kuvvetleri ile tazyik ve lahriı>lc
rını lı.ı,,,,.,ttirıniye mukle<lir ola
bilecek !,.ir dııruıııa girm.i bulu
nuyorlar. Bilhassa, ı\merikaıı ta)· 
yare sa.nayii teshil edilen verim 
planına naz.-ıun dalıa çoğunu 

.iınıal ve i.stilı.•ale başladığına gö· 
re gerek İngiltere, gerek Amerika 
hava ta:r,yıkleriıı<lc müşkülat ~ck
nı.i~ ocob.J.crdir. Bu ''aziyetiu Al· 
manyanuı hesaplarında ve plan
larında ııe dcrece)"c kadar defi
);klik yapa~ağı §İnıdiden biline
mez. Ancak, hava taarnızlarmın: 

a - Ahuan sanayi bölgelcriui, 
ter>anclerinl, şimal • garbi ceuu
bi kıyısına kadar uı..anan ü~Ieriui 
tahrip OOcteğJ, 

h - Alman halkınm manc\ ira
tmı bozatagı, 

c - İşgal altındaki halkı Al
manya ~leyhlııe tahr~ eyliye• 
crği, 

d - Garbc bir 1.ıkarma yapmak 
için hazırhk ruz.metini göreceği 
hcr~eyiı> ba'ı'nda mubaki<aktır. 

ingil~ adalarında ao - 48 ıbiın ka
du tayyare:>io ş.mdiden mevcut 
olduğu iddia edilı:ııcktedir. AJnc· 
rıkanııı ilk \erim olarak 60 biu 
tayyare imal ettii;i söyleıılyor. 

Bunlar doğr.ı rakamlarsa şimdI
clcn miittelJ.ler 90 - 100 bin tay
yare) e oahiptirler. Bu baş döndü
rücii rak•mlar G ay ~onra 200,000 i 
bulacak ve bunun hiç olmana ya
r151 garp cephe.;ine tahsis oluna
bilecektir, Bu korkunç sayıdaki 
uçakların tahribatı da Abııan
Ynda muhakkaık ki korkunç ) ara
lar açnııya muktedir olacaktır. 

(Df\·a.-ru 3 üııeü S:ılıi!ed<>) 

Müthiş Rakamlar 

AMERİKA 
Harp mas
raflarına 70 
Milyar dolar 
Harcıyacak! 

• 
1943 e kadar 150 
bin tank, 18 bin 
ıremi yapılacak 

Yüz seksen 
beş bin tay
yare de imal 
ediliyor 
Va:ıiııgt~n, 25 (A.A.) - Ga· 

zeteciler toplantlSlnda beya· 
oalta bulunan M. Ruı.velt 
harp san3yi programının mtt· 

a.;<Zam bir surette art1:ı:r.ıla· · 

G•..clecUero b~ymı.<tl& l>ııiwı.on 
Anıerilr.a Ctınıburreiıl: Ru..-w~ 

uğ~nı sii) !emiştir. Rtrı...,ea'in 
verdiği izahata ı:-öre önümüııı
deki Haziranda harp ın.asrafı 
28 milyu doları bulac:akbr. 
Gerecek yıl bıı tahsisat 10 
milyu dol:ıra !:Jkanla.:aktJr. 
Rtu.velt 1943 yılına kadar 150 
bin tank, 18 'bilı ticaret gcmfai 
iıışa ohına~ğını ve 185 bin 
tayy111> ) apıla<ağını söy!e
miııtir. Bazıları hu büyük n ... 
kaııılanıı inruııtmıyacak de
recede olduj;'llllu söylc.mişlcr
dir. Fakat Ameri.kalılar bu
nun hesabın> )aparken ince
.den inceye ılü~Unn'lüslenlir4 

S. Güreş Birincilikle
ri Bu g ü n B a ş l ı y o r 
Bu sabah güreşçiler Taksim ,. 
Abidesine çelenk kogdulRr _ 
Türkiye su-b€st bürcş birincilik j 

müsabakalan bugün sııat 14- de 
DeJajlu Halkevi salonunua 1'ıaş-

M HLO 
Yağ imali 

Bleediye kooperatifine 
inhisar edecek 
n za.nanlartla ba,;ı ticaret er

babı, gerek Bdediy~ye, gerekse 
(Devamı 3 Ül:lC'l\ s~~hi!cdıe) 
---a 

Balkondan so
kağa düşen 

7 O lik ihtiyar! 
Bu sabah da Feriköyi..nde bjr 

düşme h3.disesi olmu.-:, 70 1ik bir 
ihtiyaı· ;;ığır suretıc yaralaıınıı~

tır. 
Çobanoğlu sokabııı:fa 17 mım~

l'81ı evde oturan Agop adında bir 
ihttyar bu sabah e.vinın balkonun. 
daki saksılon sularken, Jıalkunun 
demirleri kırılmı~, bu ; üzdcn za
vallı ihtiyar caddeye ·ıÜ.smü.~tiir. 

LJ a:akt:r. ~fö'>U'Jaka'.d•a g.nnek 
Ü-IJl!rc ı;chrimize gclm!" olun İz.. 
-mir c.-:, 'as, B~rsa, Adana, Sam· 
::tun, Ank~ra ve Kocaeli mıntaka

ları sp(lr('uları İstanbullu gürc~i 
Jerle bcrab "r bu sabah saat 9 da 
Beden Terb.i.yesi Umurn Müdü;
lüğii İstanbul biil~esi binasında 
toplarurıı§lar >e Federasyon Rei. 
sin;" \;'cındilcrjne vcrditi .u:ahatı 

dinkm'J'ilerdir, 
Sool'('ular 10,30 da Taksim mey 

danına gid .. rek CumlıurİV(t abi
desine n:~rasimle lıir çelenk koy. 
ınuslardı ' ... 
Uç kişiyi do

landıran 
bir açıkgöz ! 
Zabıta üç kisiyi dnl ·n dıraıı .bir 

adarnı ı--akalıyara'.< adliyeye tcs
lin1 etmiştir. 

Frcdı ik admdakı bu adam, ya. 
ban.cı bir nıf'm!eketc .!'ey~hat et
mek isii~cn Ahmet, iCiiseyin ve 
Ali aduıdaki şahıslardan pasaport 
işlerini yapacağım diye mühim 
ntikt.arda µaıa alnı,,. ve bir daha 
da (};-la!ard.ı ı,1'irünıneıniştir. 

F.ıkat ....hıt.a hu a<;>kgi>7.ü Jün 
~'akalc.mı~. kenclliini mü.ddeiun1u 
ırıili~<' vermj.şlır. 

Stalinin 
VAADi 

Polonyaya ilk evvela 
girmek şerefi Rusya
daki Lehli askerlere 

verilecek! 
Lonclra, 25 (A.A.) - B.B.C: 

En i)'İ ve tecrübeli Pol<>nya rusker• 
leri Sovyet Rnsyeda kala<al<lar
dır. Polonyalı General Aııderson 
Rusyadan buraya dönmüş ve Po
lon-ya kunarıldığı zanıan .ilk ev• 
vcla oraya :ıü'mek şerefine bıın· 
larm nail olatajj-ını Stalin'in ~a-
4ett<ı;;ni söylemiıtir, 

Almanlar nere
den taarruza 

geçecekler ? 
Evvela~Simolensk 

ten Kafkasyaya 
hücum bekleniyor 
Loııdra 25 (A.A.)- B.B.C. Sov 

yet Rusyadan buraya dönen Po
lonya Generali Anders doğu cep. 
hesinden bahsederek şunları söy 
Jemi.şllr: 

•- Alınanların plaııı Smolcnsk 
d<'n K&.fkasya petrolleri üurinc 
yü<ümektir. Almanlar bu yıl bü· 
tün ·Ümitlerini zafet'<' vcrnıı.5lcr 
dir. Eğ(': bu taarruz muvaffak 
olmaı...ı.;:a, müttefiklerin gelL-cck 
yıldaki zaferi büyü~ ülçüdc ko 
layla.ı;nıış olacaktır. 

Albay Briton da ~u ınütalcad:ı 
buluıım!J§tur: Nazileı· sıkı bir ab
luka i<"inde kalnıı~lard•r. Yiyecek· 
len sür'atle tühnıncktl'<liı- l!ıt. 

j DPVamı 3 fuırü S.h r 

Fravdaya o o re 

Kış se.f erinde 
Haftada 50 bin 
Alman ölmüş! 
harların erimesi 
ce§etreri ve mal
zemeyi çıkarıyor 
Loııdra 25 (A.A.)- B.B.C. Rus 

Pravda gaı.ctcsı kış .efcriniıı baş 
lang;cınd:ınbcri :\Jma:ılarm Jıaf. 
t;ıda 50 b.ıı k.~i kaybett:klerini ve 
eriyen karl;;rın nltında mütcına· 
ci'yLn cescılerlc malzeme çıktığı . 

nı b~kliı·rr.ektcdir. ---o--
Macaristan 
Başvekili 

Budap;ştc 25 (A.A.)- l3a~ve 
kil Kail y refakatinde :\1'.uııaka

li1t1 Zira:lt ve Propagau .11 Na2ır. 
laril.e hır çıok yüks~·k n11.rnurlar, 
meb'usan rneclis~n~n nıünakaldt 

(l)ev~mı 3 \ı:ırt' Safl;!f'de) 

n,, ôtikut ~n<la 00,.., ı,.,ı 

<lıı ıııı tasların.ı çarpan Aır<>'' s~n
b:,· şekilde yaralanm~, cankur
taranla Şişli ha•tancsine kaldırıl. 
n11~t1r, R Ç EVE l!J 
Hintliler bir 

1 

1 Milli Harp Ka-
i bin esi teşkil 
ı ettiler 

Müslümanı arın 
istiklal hakkı 
tanınıyor! 

Loudza, 25 (A.A.) - .Tinıes ga
zetesinin lfindistanda l\indras 
)Clıriııde bulunan ınulıalıhi şunu 
bild.irmi5lir: 

Hind kongresi bir n.ı.illi Jıarp 

komitesi teşkiline karar 'ermi-r 
tir, Bu harp ı.~t.,,,i, Hhwlhta-

(DeY:ı.."u 3 ü.tıeü S;lıJcd-) 

ilanlar artık ı"udı. Şark 
Ccjl}~C:, İ ıi de ha~Jı~yaeak tnarru:t 
bfilııuda, lıundon böyle lıer t'it· 

1nr:rl<.-:ııi v~ paza r gününii ko.J .. 
lanınk lirwıı ... ;\Jnliun ıa, Al· 
manlıır l'olon,-a taarruwoo.ın 
iübor~n hemen lıer büyill< s~l
dırışa, ~ .a cıunartesi, ya pRzar 
ı,"lluıı ba~lam~lır. Bugünler, 
Almanların reisleri, )'ahut rcUii 
indinde galiba, latil ve istira
lınt günlerinin ge\·:,ek. ruhiya· 
tından faydalanmak dii~ncc
"ile bcrab~r, c rarlı bir ııJ>-ıır 
telalcl;;i_,in i de okşuyor. 

(l\Jaslmt) ıuc~cl~si ... 

• 
Alman taarruzu gcciktik~e, 

taarruz siklet merkezinin CL .. 

ııuptan ~malc ıloğrn yiikseldi
ğine lıükıııcdebiliriz. Hiç de
ğilse biitiin ccııh c boyunca ve 
,>·W.parc bir taarruz başlıyaca· 

Taarruz babında 
ıi'm• ... ~Iolfını ~ a, ~inıalc doğru 
yü:I.scıllikçl", Jıa,·alanıı daha 
geç dliukceği sıılıalar ba~lı

yo~. 

ilkbahar taarruzunun belki 
ilk ıaye..i (Moskova)yı dii~iir
uıek olacaklır. ı.Jaııcvi tesir 
bakımıııdaıı ıııiitlıiş netice! .. 

• 
.ı\lnıau ordusu bu defa, ba~ı, 

elleri, aydkları, u.ınuıJarı, dir
!iCk]erj, göğ:,Ü, hulasa ka<; taar
ruL ,-c darbe \·asıtası varsa, 

heJ>sıl•! birden lıareketıı geçe· 
ceğc bcnzi)·or. B~t tarzda hlic:u

nıa geçen b-iri nıuvalfak olursa 
hasmını bir tahta1>erdc gibi dc
' 'irdi deıul"!>ti.r. Hasmını bir 

Rostok 
AK 1N1 

• 
İngilizler bir Alman 
sanayi şehrine kor~ 
kunç bir hücum 

yaptılar l 
l.ollllJ;J'J, 2.'j (A.A.) - B. n. c. inc'

ıiı hava )tu\"Vetıııcri, dün ~ M
nıan şehrine lkxl~unç b:r ak.Jn yotp... 
nu.,:!ard1ır. Bu hücum; Lübe-ck'e yapı.... 
hm taanı.a ka<ler ~:.ış oltnııytur. 

Rasioolı:'la, ı.ı~..,,...,ıırroc bile ı..,.,.eı 
uyandn-.uı büı•üJ< yarıgınl.ar çl:<nı~. 

ta.yyorccilcr .. ~rın bu )'.:dllın:la-. 
rı kast-eın OOıldüaned,ikılerinc jn.aı~ 

l.rdır. Bn şdlirdoki Jfaeı:tkei.'delıl cıe
nlU<!!tı )"JjlQl'I aonıi tczgfıhlarında çal>
jOfl 2000 "'n<'le vordı. Bu tB<g(i;hior al. 
1'.k.ıt "'""~'· Btı koı!nm<; 11k111 AJ-
nıanlarm FJnler.e yardını ~~1~e
rh"'1ol<i gü~t!ık!en ao<l.l>r:ıcaırur. Lu· 
bcok'e tı.hrıbwl ı 000 l<Elom~·e ka
dar uzarunı~tır. 

Ha'\.·a kuvvctrıeıi 13e);:ikad:ıtıı ycnl 
gCanj ~:hlarına da h1ku.ın ct..m:şler
dir. Bos"t00 fpl t.uyyareler lıu taarru
za i.'ltirak etınıiş}erdir. 5 Alm;ın tayya
f(."Sİ dÜ."JÜrlihüşlür. 11 1..,gbiz t..,.yya
resi ÜS1<"rine dıtnırneın:şlerdir 

Yeni bir hava 
taarruzu 

hususiyeti 
Lonnra :!5 (A.A.)- B.B.C. ln 

giliz tayyareleri tarafında!\ Ros
tok.1 yapılan hücumun yeııi biı: 

ha'~ taarrubu hu;; ıs~yoti "'etTdır. 
'J';.yyaı-elcr tekmıl bı;m~:ılannı 

bir saat gibi kısa bir za:n~nda at. 
nı.~krdır. Bu keyfiyet ya'.nız bü
yük bir topluluk ile lıo"aıılabilir 
ve hava haııbindc yeni b:r çığır 
açrr.akta olduğu gibi kısa yaz ge 
C! :-t:rindc devam .edecek l:nv:ı ta. 
<ı .-uzları için de ehcmm'yetli ve 
ı; .ar idardır. 

1 BIBM fı VA 

Japon Öncüleri 
bir mıntakada 

ileriiyor ! 
Bir haftada 3000 
Japon askeri 

öldürüldü 
Ç'unkiug, 25 (A.A.) - Çin harp 

tebliği: 

lllakindi birlikleri de i!ıtiva e
den Japon öncüleri Loikaw'ın şi

malinde bir ruı.ktaya kıı<lar gel· 
dik-ten sonra ilerleiniyc devanı 
etmişl~rdir. 22 Ni;an snbahı dii ş

nıan TJ;ıngıı-i'nin 16 kilonıc.tre 
şarkında bulunan Iluponı.(a var
mı~tır. Diişman kuvvetlerini hi
maye eden 40 tayyare Japon me,·
zileriııi Jevamlı surelte lıoınba
JamL~lardır. 5iıudj şiddetli muha
rebeler < creyan etmekte ve her 
iki taraf da ağır kayıplara ugra
n1aktadır. 

Tunltoıı cephesinde Swa ile 
(J)eva:nı 3 fr'.ıcü Söhi!tde) 

Necip Fa:z..l KISAKÜREK ,, 

hamlcıle H ıı:r tahtaperde gibi 
tledrenıezse de. arhk bütün 
taarru.1.: \·as ıta l c.rı ve kudret 
in1J\5ıııiarilc durdurulııın.§ olur. 
Almaılıarın bu dcfaki taarruz. 
larmda ben, onların bir soluk 
ıniktatı kuvvet ,.e ihtiyat ayır
mn:kstzrn Sovyetler üzerf~e 

abanal'.aklarıoı saoı :rortun. 

• 
Bütiin ka) naşnıaları, didin-

meleri, hareketleri, cdclıiyat• 
Jarr, 1>ropagandaları, sa.ıu.iıui
Jetleı-i ve kelmııluklaı·ilc de
m.,krosyalarııı, şark cep.hesin· 
deki lııı nihai sahney; aşk rn 
şe,kle seyretmekten iba .• ka 
şimdilik lıi~bir gayeleri o!nıa
dığıııı kabul e<lcli-ın! 

Qcdikti ) a, deınol<ra.syalann 
ha~>netl(ı karar \'e hareketi işte 
oua göre \e ondan sonra başlı
yacak .• 

-

Dünya Hadiseleri 
A1m~eya. 1918 

harbini kay. 
oottill<1.en son.. 
ı·~. ı<; pOliıtika

suırla şu mcr
lıalelenlen ge-;
mişti: 

İki kaybedi .. Ancak füu u.. 
çüncü devre 
de, sosyali6t 
parti.si ibaştJ, 
k:ıwLkler !im • 
ci planda ger. 
yordu. 

• 
şın sonu ve 
mukayesesi 

• ı. lhtilfıl, :Beı·
lıııde Spıırta
!ktiıst'leri Bav
yerada da bir 
nevi Sovy etler 
.icl ares ini orta
y a atnuştı. 

STRESEMANN 
L A V A L 

4. Sağ \'C S<': 
cı,nahlaıxhıı o · 
tayı ylıııi Sc".'.· 

;yalistler ile kJ
l{)tikleri te!ıd ;i 

eden parti lıa
reketlc-ri o dt.:
recc şiddM'le!'

m\<j'ti ıkı, OOS)'Jl 
demokrat pac._ 
tisi, katolik ı,q 

ortağı ile çalı~
n;akla d C\' am 
etme-k iç- ~ \ 

merkez parti.
ne daha çok t::
viz y.apom;.I< 
medburiyct•n • 
de kal~ı. 

2. AJ.:man oo:p. 

)al demokrat 
partisi bu aşın 
cereyanları, si
lah 'lmvvetile 
bastırdı. Ve 
!JC>SYil.list Har
b~·e :Nazırı 
Nooke, jı.ti\31-

cilere l<ar?ı, 

'bir sağ cenah 
adamının gös
tereceği şıirlrlcti 

gösterdi. 

Almanya ne 
yapmıştı, 

Fransa ne 
yapıyor.? 

YAZAN:== 
BCBBAN 

~BE LOE~ \
7e bu suı-l'!r, 

3. Üç:incü merhale de, ikincı<le 
gayet kuvvetli olan sosyalist par
tisi, merkez partisi )•.'.uıi kaloliJc
lcrlc işbirlij;ı:i y.apmak mecburiye
tinde kaldı. Ak•i takdirde Alınan
y a<la, i.sükl'Jrlı bir 1hil•k(ımci ku
rulamıy~caktı. 

ÇAV ve 
AHVE 

Mühürlü paket ve 
şişelerle satışa 

çıkarılacak 
ir ... nlar U.n: m • üdü.rlüğiı, 

çayları kapalı paket.iNie, kahveyi 
de ka'Vnllmu>; , . ., çekilmi~ olarak 
cam (şdcrle salmaga karar ver
mi~iı-. Kutu ve şi.şeler mühürlü 
olacaktır. Üzerlerinde miktar ve 
doldurulduğu tarih yazılı olacak.. 
tIT, Satışa h:airandan itibaren 
h.ı~k nacaktır. 

İnhisar bayileri muayyen bir 
karla sigara, tütün ve rakı gibi 
bunlan da halka satacaklardır, 

birinci devre<JC 

kendi solunu §iddctlc tasfiv , .• 
den so~yal dcnıoJa·at part 
düı düncü d<:vrcd yavaş ya\'a 
kendisinin, dntıa saJl<laki -,artil r 
tarafından sıkı~t nkhgıııı hisse • 
m<>gc ba:;lc.mıştı. 

(Devamı • ıJ.noil Sah' ro<) 

Ücretli 
memurlaı 
Maaşa geçirilmeleri 
projesi kat'i şeklini 

alıyor 
Anl<a..• 2a (TeMon1a)- ·· ···~ • 

kadroll?Tln nı.ıa,;lı ka.dro\ a tc. .ı 
hakkında hazırlanan p;1-jc ka 'ı 
~eklini aln.ak üıercci r. Ögrcıııld -
ğine göre ücretli memurlar b · 
derece indi.rilnıck sureliic ma· .ı 

kadroya geçırilecckt.r Faköt ı " 
hususta kat'i bir karat VCoilmf. 
mişlir. Ücretli memuı ırın bu 
günkü dünya vaziyeti karşısında 
paTa kaylıctmemelerine ç•lı>''· 
maktadır. 

Bir Yangın Faciası 

Yakacıkta bir ac n 
diri diri yand; 

Gece saat 24 de de Küç·ik 
Ayasofyada bir ev çöktü! 
Dün akşam saat 18.45 de Yaks• 

cLkta çıkan bir yang.ıı net'.cesin. 
de bi.r kadın diri, diri yanmışt;r. 

Bu facia 'JU suretle Olmllljtur; 

Bir yolsuzluk! 
Üsküdar'daki ke· 
pek tevziatı tetkik 

ediliyor 
Uski.i<lar k•~-mdkamhgı, yapı· 

lan şikayetler ü,z.erine Üsküdar 
civarında yapılan k,..pek tevziatı
nı kantrol ettirmektedir, İddia
lara göre, baŞbayilikten ikinci <le. 
reccdeki bayilere gönderilen kc. 
pekle.r ihtiyaç sahipleri yerine 
iazla fiatla ötekine bcrikiııe satıl· 
mı~tır. Ttıhkikala clıcmmiyetle 

devam edilmektedir. · 

Yakacikt.a Saman maııallcoııı
de 121 sayılı İsmaiLn t vinin • ıı 
katından henüz setc'ıi anlaş"•·
ııı.ıyan bir yangın çıknıı~. ev lu· 
mamen alı ·ap olduğundan aledu 
bir kaç dekilu.da bütü.:ı bin•~ ı 
6i: 'l"lYP~tır, ı 

Th·in ikinci katında bulu~ ,., 
Ayıte Had.iye adında ge~ bir L. 
dın, bazı eş:yal31·1 kurtarırıJn u
midilc, öteyi beriyi kan<tır.rker 
duman ve alevler arasnda kain ' • 

---o----

Haydarpaşa' da 
Tren Köprüsü 
altında ölü bu-

lunan genç! 
(Youoı 3 t"1cü SahJnt) 

,....------------~-------------~ 
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HALK FİLOZOFU 

• ÇOK YAŞA! 

Çıkanhğımız ktş içimle şehir 
halkı tesirleri asili aıaltılamı• 
yacak olan ya kaca.k ulunt...... 
çekü. Onumü:odeki kış ayni Sl• 

kıntının tekerrür et.memesi içiıı 

~imdioclon işe başlanımş bulunu• 
lu)"Or, Dava.nıı:ı bu değil. Yal• 
ıın bu ve.>ile ile bir noktayı be-
lirbnek istiyortı2: • 
Kııın yal<acak buhran.ınm 

""" ır.ıd günlerinde, hemşeri• 
lerin r.ıanız kaldıiı m~"iilil· 
tın, bt&nbııl Umumi Meclisin
de ..,,,,ı b;ı ili• bıraktığını 
üitren"'e" için, tanıdığım bir 
iki Şehir Meclisi azasile konu'i" 
twn. Aldığ·m cevaplar füyleri• 
ntl U:-pertecek kadar hazin idi, 

12 YAŞIND.ıl 

BiR Gill<Ç 

Va.kit refikimi:zde şöyle bir ser· 
levha okııduk: •12 yaşııı.da bİ.r 
genç be~ ~ şe rakı içti.• 

12 Y•şm<laki ııı:saıılara rakı i~· 
ıııiı e başlamış olsa dabi. ııenç 
dcnoıniyecegi malfundur. Her· 
hlde refı.hı miz.n herkese karşı 
hU:>nü.naz.arı var. 

KAB ARAT 
KL'\lDE? 

Havalar biJDz düzetnoce y&zwı: 
bahçe ve ga:ııno ışletenler Bele
dı) e İktısat l\ludürlüğüne müra
caat cdcrc:c f al tarifelerinin şi:ın
didcn huırlanmasını isteıni,,'1er. 

Müracaat çok &eç .. bu işın bir 
süı u mı aıncıesı, tedkikatı \'ar. 
Sonra Betedıyc İkhsat l\tüdürhi· 
ğiı geç kalıyor clı.vecekler. 

!<ALABALIK 

OLUYOR!llUŞ 

Ben •Para• plyest davasının 
tabilatını biz'm ga:ıetede okııyo. 
ruın. Her defasında kalabalık bir 
~ üksek ı.nbs.I gençlitiıriu muha· 
l..e.med.e baıır bwunduğu kayde
dıhyor. 

llstad Necip Fa:ııl muhakeme
dekt SO&leruı.ı artlk kısa k.,. de 
çocu.ldar da derslerindeo kalma
salar, 

AHMET RAUF 

Ankar~dan dönen 
Esnc.f Lürosu 

Şefinın izahatı 
Ankaraya gitmi§ ol.ın ticaret 

rnua 1.ı.r 1 ::,u e:>no..ı. büm.iu ~eli B. 
K~.u11 Yt:ı'Ulmaz ~ıti:nız~ 'iön
mü:ştür. Mun.a·leyn b'r muharri
l'lm.~e şu izahatı vermiştir: 

•- Esnaf cemi.vetlerin:n yıllık 
kongrei.r.ri neticesine ait 'hazırla. 
dı.4ın1 raporu Ankar&J·a götüt"'

diım. Ve yeni cemiyetler kanu
nuna gth? tadil olunan niLanına 
melerdeki idari muamelata ait 
hukümleri birie~llren sureti de 
\.1ek5~ce verdim. Ben Ankarada 
iken ·bur.: da b' r gazıe '.e esnaf ce 
m;yetlerinin U.ğv<>lunacağın, yaz. 
IDlŞ. Bu <'haber. tamanıile asıl
s"'dır ve Vekalet cemiyetlerin 
yeni yıl çaltşmalan için bana 
mühim direktifler vermi§tir .. 

RESAT FEYZi 

O buhranlı a-üıı...~rcie ş~luin 
çektiği mahrukat s:lunt:ısın.ı bir 
tek b~lediyo hası bile meclis
te müzaJcere mevzuu ya~a· 
mış, kimS<ı s~'Zmı açıp bir sual 
soramamış, bu sduntın.m ne
den i1°ri ıırelıd;ftine dair hesap 
istiyemcmfı, &tediye maka• 
mım bı• Işı ~a ı le lzaba mec· 
bur bırakamamıştır. 
ŞehİT MediıU sadece. odun, 

k9mür sık.ınt.wnm eh"'111tİyeı-. 
siz, iirı21 ve mewit olduğu yo
lundııl<J izahı tasvip ile iktifa 
etmiş ve susmuştur. 
KC'rluşma gümüş ise, susma• 

nın altın olduğunu bilen ~tlir 
Mecll.si, sen çok yaşa emi! .• 

iHTiKAR 
ihbarları 
Eıkidıın günde 50 den la.la 

ihbar yapılırken şimdi 
çok azaldı 

laııe mtidiırlüğü g'da madd<'leri 
e:r:ıtında yapıldıih iddia Pdilen 
ihtikii.r vak·aıannın önü;.~e geç. 

mek için her türlü tedbiri almağa 
karar V·e>rmiştir. Evvelce fiat mü
raka be şclliğine günde elliden 
faz1a ihlikur vak'ası ihbar edilir 

ken son zamanlarda bu ihbarların 
adcüi. az.almı.ştır. Bunun sebebi, 

milli korunma kanununda yapı
lan son tsdilat ve mürakabe teş.. 

lti.litının sıklaştırılmasile alaka
dar görü !.mektedir. 

-<"--

Siyah toy!Jnbağı 
takmıyan istas

yon memurları r 
Devlet Demi.ryolları nizamna

mesine göre, istasyon ~et ve me. 
murlarının siyah boyun.bağı tak 

malaTı ieap ettiği 'halde son gün-
1.,rde billıa.sa seflerirı fantezi şe
kilde giyindikleri görülmüştür. 

Bu şekilde hareket eden şef ve 

memurların cezalandırı'ması için 
müfettişlere emir veriim..ştir. ---
Bifardocu~arın 

derdi! 
Tavla ve bilardo levazımatı sür 

atle ytilrselınektcdiıı:. Evvelce, 
tavla pullarının 30 adetten i~<:ret 
olan bir takımı 90 kuruşken son 
ı;ünkrde 13 liraya çı'<mı~t!r. Bi
Lirdo staka v<! bl!eleri ise hemen 
hl'men lıiç :bulunamaınaktad.r. 

· iVtrı mez, altnır 
Çocuk: ll-cı.1ta~ı mün:.:sebc1iyle Cocuk 

&.'"i-vt:en1e Kuru.m.un.ın !aaLyetine ve 
&z-a arJedin~ dnJr bazı rakiılllJar ve fi·-

!r:c-r neŞt-edUdi. Kuruma Aza c,Jan va. 
dJ. SaJ"Sl azdır. Bu tcşC'tL\.illüın da
ha fazla faaliyet C(ı61erebilmeıi içiı> 
ÇO«: rr . .ilctarda vatandapı kuruma flza. 
olına.·ı liızlmdıc. 

K""""1l ne ven:lilr, neler ı..tiYOOuz 
d;yen bir ııuete ııöri.,unde hata4dır. 
D~ada hiç b!r şey;., verilmediğini 
ve htt şe:yin Blındı4~ru haıl14'la4rrıak iS.. 
teriz. 

BÜRHAN CEVAT 

Edebi Roman: 103 l 

Seni Unutmadım 1 
RE:.ŞA T FEYZi ...1 

ya,.·aı y:ıvaı elleri.nı genÇ kı.z.ın roy_ 
n J.r!" d.:ıf:ru g .. t rd!. !;OL;ıN s~ı;laruu 
tu:! ._ hı:t.f haJ>l ~ daha i'O'tl.TA 
&\ JQ-.ar1nın ar.:;. ırıd..-ık .. kü:;ük bir gül 
dm t.:nı •rıdıran bu b>fl alır &iJ" 
rôP( nd"1l k1f_.ıJl'jL ClQ< gü<e g 'm:t
erU .. Suav .. h~"Yet""ı:ıdan tıttr~,.or, ku ... 
duran hıroılormı ,....,.~ ça.iJö;yordu. 
~ .... ı.doı.uı. 

- Sen tııııum tıer şeyimuı Ley.il, 
&eo'.li ("~).: .rası.y:ı. sev~n.ım. 

C"" :ıoı: nd:.ın -avuc.ar~ Jeindelti ba
şı h<.Jtlın :kı.zvv.cı::.:-~ıe tkrıııdine çekli. 
Kıl'!urmu~ b.r Kaplan git>:, ağz..iyle 

Be\-.:·l!s.in:in du.daı.k..annı aradL Bir anı
da t.c. baş. b:r ag.c «:erıeoelewr~ij giıbi 
!<iı, ••••..•••••• 

Leyli loôş~ai k'"Oltu!cta oı.ıınnu, 
&a':'ltnnı w~~)'(r-du.. Dam.inden beri 
ile defa e'.ei<'lc lerin ~ oldui"' 
nu f":u'&.ed.ı. 

Süavtye aol'\lu~ 

- Gooe eni T Ah, çok ıı•c kal-
dım ... 

~ saaıe gü< aite 
- ıo·\.-a.:ıı ~ı. yedi o.ınl.lf .. lunan Sili.. 
a-.-l, bt"Q hemen g~tır:ueily..m merU e
derler ... 

Genç k>ı. ~ a;r•ca lt.:ı.Momış!L 
Hız.Camp ~ı çııl<irrıeit için lool'"'*'
ıarın. maı&a.luırJn üz.erjoıjc ~.-.1.armı a.. 
r~rd.u. 

~ua.vi, bir taracıan onun giyinmesi
ne yardım edi)'I><', l>ir taaııt:ıcı da ıP.rle 
(ljyodu: 

- Üzi*ne Y....-u.cutu<n, bit dakika 
aonra hazırım ... 

LeylA bovmınu bükereılı: mü~ 
bir tıalle .ı .•ıxli keııdine .ı:.tzyık..~ıo.: 

- Cclı: ıeç kaldım. El:'dekilere lr.arşı. 
o:yıp olac k. Goç ~ecet:ml ~ese 
ldım. me.;•le 70iatu. Fakat ......ıen erkecı 

çllomı;ıtım. Onlar ben; daha e<ken -
ler~I. 

Suavi nrüdah&le etti: 
- Prova iQln tenıcle b"kledım der

a:n. 
G~ ita bir.ı<'n ciddil<şın!lş1.i: 

emmr!.D 
Uııl3JU..W!wl!JJI 'k;:• 

&Jrı~maı rda kaba··Doğuda ·baharın çoğu hazırlık-
b.ıı.t li.1min? 1 t• t k b h d .. ·ı Q<ıktaOOerl i'ÖRJledi~ w.- dostumla a geç ı, ar ı a ar egı 

evveJk! gün yo- kan;ı.:ııı•ı.rn. Hojlbeş d k d v 1 
~~~~nnı:::: .:::.7.' :~~::, yaz taarruzu eme ogru o ur 
sez.işordıum. Ne§'esız ve d\l2"1&U1Miu. Ni· .. • ) 

ı.a.reı: Yazan: 1. S. Eski Bükreş Ateşemiliterı 
- BıışlruWl ıelen !el.'ıketi oo=ı.a, 

dedi. 
- Ne oldu, 1ıayırd>r Ja,ıa&l.la.lı? 
- Karımdan ayrıll3'0nım. dedi. 
Ve sonra şoyle anlaitı: 
- B.JJ,yO~unuı. ki on senedir ev1t-

yin1. Birj 3, btri 4 ya.şında rlti COC\.P 
ğunı var. i:ti yıl evvC;oiııe gcı..n.ciye kL 
dar gül g>bl geçlnjyor<iUk. So!U'a ka
rını bir huysu2JUk. otn.nil.ic çıkarn1a· ( 
ğa ba:.oladı. Kavga e"1>ok için arn?la 
veslıi.e ar.cyor, her şeye hın;ın.aşıyordu. 
Haiiınden &rthk be.v.i be~nm .. yen ve 
lıttemiyen bir m3n.a f;CZ.ııyorduım. D...tıa 
sonra da sık s.ıt: •Seninle anlaşmak 
mU!rıklln ch.i: 'L• SOaUnı1 t.ckrar e~eğe 
baş-.-adı. Arrtl.k evin içinde no huzUL' ne 
rahat kahııış~L. En ı...yOOe çocuklara u .. 
zıLüyordum. K~Tımda eocuı'.diara karşL 

da bir a!Aka"ız.~ik ba~tL. Ya·\'rU
lann çok zamıın gızJ g.>ili ağlad;klan.. 
nı gOrtyordum. Karım ari.&'k kazancı
mı b~cnmı..,.vur, l:.onu~mı be~nmi

yor, tabtatimi. bc~r:nrn yor, gıyin.işim! 
be::e?l...rrr'.yor, hil!asa bcıod~n twşiamnı .. 
yordu, NLhayet bundan oom beş ay ev
vel b-ir güın evden ç-Jt'P tı.r..nesin:n ya.. 
nına gi"i. Çocwdan da bırakm.,ı.. 
Bo:ün r1calar, ~zıier faydasız. kaldı. 
Arltk. bcnirrale beraber yaş~anın rrr.. 
lofı.nısız olduğU11u1 <;{ffikü anlaşanuıdır 
ğmı \•e ayrıirnaık kar:ırmda olduğunu 
söylüyordu. N 'luryet bM<1t:tc ki olıımya
clllk. İş malık<!meye iıılikad e~i. Şimdi 
davamız görülüyor. 

Aıoknd>şın sözleri burada b!ıt'yor. O.. 
nu di.nleıicen acıdın\. Bu ayTlh.~ı bir 
felaket te!..i.!t.kl eden dosttuı11un çektiği 
lshraptan ;;.nla-dı~ım şu idi ki, ertı:Ek 

suç9UZduır. Sonra on ~ene mütema.di
yen ve mes'ut bir ~ekiJde devam eden 
mü.,terek bir hay=ı~ 1 enlaşanıflmazılık., 

böyle ycllardan sonr:ı mı me}-d'3.na çı
kar? Bu işe ben 1m I:'ldun etmedi. BJ
~e-m siz ne dersiniz" 

R. 54.BIT 

Pazar yerleı it 
İaşe müdürlüğü pazar yerler;.. 

nin ş;ddctle kontrolune karar 
vermiş, ilk olarak s~ıı pazann-Oa 
ani bir arama yap,J,.,,ı~ ve b:r 
kadınla bir erk~k ,·at:cı ihtikar 
su~ilc yakalanm~lardır. 

Beyazdta seoindirilen 
yavrıılar 

23 Nisan Çocuk Bayramı dola

yısile Beyazıt nahiyesi Çocuk E. 
singeme Kurumu tarafııırlan 110 

kız ve erkek çocuğ·a ayakkabı, 

elbise, entari ve çamaşır tevzi o
lunmuştur. 

-0--

Bir lırın piıli/.ten 10 gün 
kapatıldı 

Beyazıtta ı;;evkiye ait fırında 
yapılan tefüş neticesinde pasa 
bezlerinin kirli olduğu görülerek 
sclttiklel'l belediye iktısat müdür. 

ce f:rının 10 ıgün müddetle kapa
tılmasına kara verilmiş ve fırın 
derhal kapatılmıştır. 

---o--

DOÔU CEPHESİ: 
Büyük taarruz için hanrlık gö 

ren Alınan ordulan en ileri hat. 
!arda bulunan kıt'alarla mevzii 
taarruzlar yııpmakta ve şiiphesiz 
asıl taarruz için çıkııı mevzıleri 

elde etmeğe çahşmaktadırlıır. 
Alınan tebliglcri, bu mevzi! 

taarruzların sadece muvaoffaki.. 
y~tle neticelendiğini kaydetmek
te, yayıldığı noktalarla alınan 

meskun yerleri sükut ile geçmek 
tedir. Rusların bütün kış devre.. 
sinde yt•ptığı taarruzlarla elde 
ettikleri dört rıkıntı lıeıtıalde de-
ğ'<m'.sfü. Fakat bu müphemiyet 
karşısında bugün iki tarafın en 
ileri hatlarını çizmeğe imkan ynk 
tur Ancak, Şlosselburg • Navıgo

rod • Rejev - Viyazma • KUTSk -
HarkOf • Taganrog g~bi basiıra şe
hi~lerin Almanlarda bulunduğu. 
nu biliyoruz. Fakat bu şelı:rler a. 
rasındaki kesimlerde Almanalrın 
iki h:Hadanberi devam rden 

mC'\·zii tnarruzlarile epe~ değı · 
şiklikler olduğu muhtemeldir. 

Diğer taraftan Rus tebliğleri de 
son günlerde cephede önemli bir 
deı?işiklik olmadığı yazılmakla 
iktifa ediliyor. Bunun ıçin iki ta. 
rafın tekmil cephe üzernıje ha. 
kiki durumunu ;.nlamka mümkün 
değildir. 

Bu arada, bütün dün~·anın mf'. 
rakla bek!ediğ' ~ev. büyük Alman 
taarruzudur. Fak.t bu taarruzun 

''Garson,, yeri 
ne ne demeli? 
Ô:ı: Türkçe bir isim bulanması 

icin l!arsonlar cemi veti bir 
anket uçıyor ! 

Şehrimiz garsonlar cemiyeti 

cgarson. isminin fransızca oldu

ğunu nazarı dikkate alarak bunu 

değiştirmeğe karar vermiştir, 
Garson kelimesi yerine hangi 

ismin lronulacıığı ar3şlırılmakta.. 

dır. Bunun öz türkçe mukabilini 

bulınak için garsonlar arasında 
bir anket açılması da düşünülmek 
tedir. 

Jlabveciler iskambil 
kAğlttı ı stıyor 1 

1 
ne zaman başlıyacağını kat'i <>
!arak kimse kestiremiyor. Bir 
hafta gi!çtikçe tnarnız bir h'1ta 
daha ileri bırakılıyor, Nisandan 
mayıs ııyına bırakılan bu taarru.. 
zun şimdi haziran başında vuku 
bulacağı tahmin edilmektedir, Bu 
gecikmeye sebep l' 
de buzların henüz çözülmeğe baş. 
laması ve yolların bataklık halin 
de bulunmasıdır. 

Fakat haziran ayında başlıya~ 
cak 'bu taarruza artık c bahar ta. 
rruzu. demek doğru olmaz. Buna 
yaz taal'ruzu demek lilzımdır. İlk 
bahar hazırlıkla ~eçm!ştir. Şu 

hı:lde geçen seneye nisbet eder
sek Almanlar Rusyaya bir av ön. 
ce taarruz edeceklerdir. 22 ha. 
ziran verine 1 haziran. 
Kış şiddetli ve uzun sünnesey. 

di Almanlar sonb&hara kadar en 
aşağı 5 ay harekata devam ede· 
bileceklerdi. Halbuki bu sene de 
zaman itibarile durumları ayni
dir. H ay içinde Sovyet ordula
rını imha edebilecekler mi? Bu 
noktada fikirler tamamile ayrılı
yor. Fakat batı cephesinin kunıl. 
ması ve oraya Alman kuvvetleri.. 
nin şimdiden aynlmı• olması, 

Rus!arm yükünü hafifletmeye 
yardım etmektedir, 

Rus'ar da öldürücü darbeler 
karşısında kalacaklarını biliyor
lar. Fökat b'z Rusların bu yeni 
du.rum dolayı~ile 3.-4 av ıç;nde 
str·plerden s'I n'p süpüriilecekle. 
rinC? ihtinıal vermiyoruz. 

Feci bir tren 
kCı. z :ı.sz oldu! 

75. ya~ında ~ağır bir 
lı öylu pa çalandı 1 

Bandtrma 24 (Hususi Muhıobi- 1 

rimizden)- Evvelki gün K:r.ı"'
ğaç istasyonu civarında fe<:i bir 

tren kazası olmuştur. 75 yaşında 
Hasan ismıntle sağır bir köylü, 
eşeğ:ne b'nm:.Ş olduğu halde de. 
miryolunun kemırındııki patik~
dan .g:derken arkasından gelen 
treni duymamıştır. Lokomotifin 
ön kıSmı eşeı,ğc çarpmış, sarsın. 

tıdan köylü oturduğu semer ile 
beraber trenin ön. 
zavallı adsm parça parça <>!arak 
can vermis. csek yolun kenarın
da kalarak kıırtul'l'tışlur. Hadi. 
seye, ihtiyar köylünün sağır ol
ması ve ~t'yatsızlk ederek de. 
miryulu kenarından gitmesi se
bep olmuştur. 

MAHKEMELER: 

iki liraltk tesbih 
yüz on lirayal 

Sat, .sadcdil görünen bir adauıdL 

Anlatışuııda, ba.lo,:;ıntla blr !Xriiik. saı
hlt vaı-dı. Mli~madiycn ;ınlaiJıyordu: 

- Bendeniz tesbihe meraklıyımdır. 
Evde, türt.'li ~ürıü, diZI dızl, renk renk. 
boy boy laclbiliierim vamır. Tsın ıroı.. 
leksiyoo... Mercan, boı>euk, kuka, 
cııım, zeyt.in, iğde, luır~ çeki.r®fi, E>
kişeh:ir taşı, abanot., tıepsi hepsi var .. 
dı bir kehribar- tesbih:m yoktu. öteı
denberi, kehribar tesb!J...ıC merak:ley'ını. 

Onı.m da s'.yahı v:ırdı da, sa.ra. ketz .. bar 
101<ı1u. Geçen gün, yolda tu adama 
rııırtladmn. Bqın& bir iki !tlşl ıopJ....,. 
mı;;, kehr'bRr bir tesbih pazarlık edl
.)'Url..-. Pazarlıı;a kularit kal>aı:ol:tım. i
rice t~neli, ciokı.'>n doloualutt bir t.es
bih. Bu, yüz yi.vmi beş lira istjyor. 

B""'1<& bırisl de, ;yüz lira veriyor. u. 
yuı;ama<lılar ... Bu, yüri.17Up ptti, Ben 
de aııkasındao yüıilyiip sordum. 

- YlT" yJJmi beş! Deyip dayandı. 
Bllllu alı.p, t<!nKiığun bu lŞlenien &n.la
yan koor:r,arcı Hıimt E!cndı7e götür
düm. TeSbihe evirip çevirlp bı:l<ll. Ya~ 
vaşcacık, kulaA:ıma, 

- Şu Z.dıınaooa iıkl yüı de e~r, ikJ. 
yüz ya•ırıi de .•• rlat.\.;l mcr8ııkı1Jısmı bu .. 
ıunsan, iki yüz elli de ..• Dedi. 

Yine bunuıı~a beraber liilrnt Efeu
dinm d"l<.t'.mmdan ç.kııllk;. Tesbih bu
nun ceb:ncJ.e. P~.ı..ı.ıi'ıga devaoı ettı.Jt. 

Nihayet, yüz on l:r ıya uYtr;tuk. Para
yı ver p tesb.ohi aJdun. 

O ak!;arn bu;m Kiızım Beye göste.-. 
diım. Evırıp çev;.rıp baktı. O da bu. i~ 
!erden an.ar. 

- A yavrum ... Bu sahlcl Joehribar 
değıl! Dtdi. 

~a,.ını kaldım. Sonra anladım ki. 
sahıci küı.r bar ıesb~h.in ayni bir s~ 
tesi de varm11 cebınde ..• KaŞla goz a· 
rasmria dc~.~-ıQn...ş, Atrıma, tıpkısı ... 
~ıe. tes0ıh!. .. 

Cf:<bı.ndt...n ~L!'l.·1 1 kı.ranı-ı1 ipek püSüıl.
lü bir t.csb,h çlıkarıp masanın W;eclne 
a11tı ve anl!llınnya devaı.n etııi: 

- Bunu arayıp ıa-ıyorwn.. Bir tılr
lü b~rum. Ars.aan Qo11t beş giuı 
gt:çu. Ar.Dk unuıunı,ya ba,'1ıl.adıım. Afnl-. 
ma, za.brtaya da haber vennışüm. Bir 
taıraıkan aa on...a.r arı.,yoıtlar. Taaduf 
bı..}'a, yo Gü .)'t!tı: bv,yı.t.: b.:r tesbih pa
zar.:ğı y .. J>ıl> b.r.nl t.avlaı&.en görmi
yc·yJ.Ju ıni!. hc.n-.cn. po4e.. Yaka4.d't
t1• r:. Ş~nı.:li, ya sthıcJ \e::.bıhı, ya parayı 
i.:ı,.ter.m. Tav yay~.gı satuci Le~Oıhi ae 
c .. o.·ıcie b ... • . ..:....ııur. l:anu sıra da, y..ne 
bOy.e k(hr.bu·r te.io.h. yerine yutıt.uru-. 
lac&o!ri, .k1 tr.ılıe s.:ıtı~e le.:ıbJ:ı .•• 

!\ıJi.!Znun .OO!'"uya çtıx.ı4di. Sabıkalı 
tavcı.aıxi.:ı.u oJan nı.aı.nttın 1·epcg~ .i:\ı.. 
za, 

- Hay<r! Dedi. Y"1ı;n oöyli)y<ır. B<'n 
ona o telt>lhı J"LiZ on liraya değil, iki 
yuz y •• nı o .... ş .k.tArı.ı.şa, ~tiırabar taık:Ldi. 
d.ye sa r~nn. 

ı1ır. •• .-n..:.o .... c1 Hfunl şahtı "olarak diııle
n:.ldi. Teı.ıı:ı;az. lt.,..a.o.ın e:vve~-e Wnıd1-
t1 davacı Y w:.ır Satcanl.a beraber dük.
kiınlna geUp haluld kı:tıribar tesbllıi 
go;.cro.ı; .. ı. svy.,-dl. ııc:ail Tepeg~ 

R.:zaıı.wı &icyhladey<li. Mahkeme, sabı... 
kasını d>1 g...ı.t Ontine alarak: sekiz ay 
hapse ma·<Jklımıyetme ve te\litıfıne ve 
hak.sız <>'..arak a.xtı&ı 110 lirayı dava .. 
cıya iadesine kaoor vecdl 

füza \evk l oc1 .. cp tazallümk;örıuıe sty 
lencr(·k lE.\~.<iF.ı .. ·ue)'C: gotı.ırü~Uı•ken d:ı- l 
vacı. k .. lıribarc ıHt.mi he ıkopU3{lrak gi- . 
diyordu: 

- NasıJ da tesodlll! Yoiıısa., yüz orı 
tiril c"·~Lr&ı, baJ::rra gittiydi. .. 

- kıl t~adiifün iyisi o detll; beıri
fin cebirrdC" k~ yu.t. lira ~Hna.sı. .. Yok-
sa. sen, hava alırdın .. , 1 

- He41J para, ::ıı.z~rn.. Çalma değiJ.. 
çırpına de.:iL A~nı.n teriyle kazanıL.. 
m..ş para ..• Ne zaLn.ın olsa bulur, a.i;r .. 
drm. 

Bir poreiyon «döner kebabı» 
?O kuruşa satılır mı? 

Galata ve Beyoğlu semtlerin. 
deki bazı lokanıaların ve içkili 
yerlerin fiat tarifelerini çok yük
seltikleri belediye iktısat müdür
liiğüne şikay.,t olunmuştur. Bu 
meyanda Beyoğlunda bir lokan. 
tada bir porsiyon döner kebabı
nın 70 ku~a. pilavın 30 kuruşa 
verildiği iddia ed:lm.~tir. Keyfi
yet tahkik olunmaktadır. 

Kahveciler .:emiyetinden hldi.. 
rildiğine göre KızJ1 .. y "~r;;fır i.an 
kahvecilere veril•'1 isk.m.bil ka
ğıtları, son iki ayd~':" verıi.ın"ınek
tedir, Cemiyetin alakadarlar ncr. 
dinde bu hususta tcşe>bbüste bu· 
lunacağl söylenmektedır 

--<>--

Vali muavini varın yeni 
vazifesine harefet edı:vor 

HÜSEY1N IlEHÇEl' 1 

!KOVUK PAL~~;~RE;;:~ 
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- Ha.y 11', yalan s«tliyemem. Lüzum 
görömem, senin!e beraber olduğumu 
SÖyleme!c\e bir rna.lrz.tır 1lısavvur et. 
miyOrum. 

Silavi, genç 'kızuı maclosunu tutu.. 
')'Ordu. BiMcn canhırrmış g:bi: 

Mardin valiliğ'ne tayin ed:!Pn 
İstanbul vali muavinlerinden Ra

şit Demirtaş yannki pazar günü 
vazifesi !>aşına hareket edecektir. 

Parkotelde şerefine dün gece 
bir veda ziyafeti verilmiştir. 

Jümsiyerek.: 
- Vallahi bilmem ki dedi, mioa!ir_ 

Uk.ler "abat geidi, g<l'ba... F<J<at, ü
rnlt edi·yorum yarHı gelir!er. 

Leyia kapıdsn çlikmışlı: 
- Ha..}'C\t Allahaısmanladık, Huriye 

Hanım ... 
Onlar merdtverıden inerkoo., hi:zımt'IL 

çi kadın uzun uz~n oır"ıtalarıınrlan bak
tı! İçeri g:rerken n1ırıldandı: 

- AJlah b!rlbirinc bskı.şlasın .•• 

Ben, buıtün RUvakı.!<:ri, 1\-lı..-ş:ıilerl, 
Miıd.ır..dı.erı. Piıntt=!~Uerı, Spr- .. u•:ı:...1:3L 
lerı.. qı.·~..;eı·ı. Uu.u .. ı..:o~.erl. J:..<;.•Uıv.ıciıi.

ö'.J.JJ.l.·l"., Ldı.. ..... ı.u.ı.;u.ı.;~ .. ~ .. u. ...... ıaıJ, '· ~ 
btler1, Ka.1.>ı ı-ert, hp .... otUııy{.;tı..er.ı. i\.1u

tc.ı.LC-r4 Ral.u...er, hL.ı.i~-~ı;.:ri, l\It:.J:a
m.;..e:rı, lıı..ı.w . .ıC!rJ, ve .:ıoura b . .wn 
mc;.ıhur trlonık Sınop~u Ka.pazan Ob~u 
:Q..ycJt:nJeri, Sok:ra""'~rı.. P."'.on.arı, J\.. 

rk.to.arı, İpokraıt.~ı. lU>ni .ku~(ıl'i, 
1'lln4>.ıerı, lıbın1 S.n&ları, Yunl.Bları, 
1<....:.Yıg;ışı.z apl.~Jrı, l;;.ıı,;..~ı-&J.l, lia-

d":ri.i bir köşt·ye çeklhn!§ ..• O ZE-man 
D.yoJfll k~p.C:ilU bB.§UU U:t.3.1ı.'llış: 

- Hey x.-0,•a tı.rCl.Ş\'ı...ıa~ı. dem ş, sak
lau:nıya k~.şm.A, ~Uiılıi.U .s -. an!ruya 
k....ı.i.~·A'.:a Jl.t.:).1 ..... 1 .. 11-tı U-illl ıç~ne ~-:;... 
m.-.tiyorıu..~! 

Hani OaLln g.bi, Ş..!!r~JJ ben de. bazı 
yaL. <ın.~·,.arı, bıı..n1 Ko' ı.".k Pallllıın 

kespı.:.?rıa.a bı.r çuI Uz~r.1.tıe yaslanıp et. 
raiı sLycMet"Ken1 te.a.dU.fe-n buradan 
e..-tct ve utanacırk bir <ioHtum geçııi nı:.:r
d1, kendrhll on.Uan ~itlem...---k. içın ku. 
vugun Jçine dOJ.!yur, yani edk.:.i ve b..,.a 
kıDo.r ck.ı.ı. .. ı .. ; .... ı-<ia.n bu Kelbi: ve sefU ha
ya.ı.ınt saJc..l;;;.onk. i;-1ted~e kClbilık v& 
siu...i.Lgin buı..:ıbülii...ı lçioe daJı,yorum .•• 

Amma kaba4:1at klınde? Bende mi? 
As!a! Kknil ut·ıW. da mı! Hi:ş;i ve krl. 
liı!. .. Kaôahc L hep bahçıvanda ... Han
gi bal1çıvanıda? Diyecekısin.iz... Hangi 
ba.lıçıvu.ud.J. oıaca-;,c. J...;iugada iwl g.bi. 
h;y~r. &yranıpa,jadk kafamın ikisi. 
üçü kciar k;ıbu yct1;1tiren bahcıv&o.-

Dostun ddşmam, 
Gşmama cıosta .. 

Yaaaa: Ali Kemal SUNMAM 

Rua • Japon münasebetleri bil 
hassa §'U son .beş ay içinde vakit 
vakit pek merakla bahis mevzuu 
olmuş, ileri sürülen tahminler a
rasında nerede ise Ruslarla Ja.. 
ponların münasebetlerini kese. 
cekleri yolunda olanlar da görül
müştür, Japonların beş ay evvel 
Anglo • Sakson tarafına karşı 
harp eçtıkları zaman Rusların da 
Japonlarla kavga çıkarmaları ih.. 
timalleri doğru çıkmadı. Her iki 
taraf da aradaki dostluk muahe
desine riayet· ediyor. !Bu siyası 
dostluğun ne kadar devam ede
ceği meselesi ayrıdır, Bugünler. 
de yine bu bahsi tazelemek ıç:n 
görülen sebepler arasında J pon 
Hariciye Nazırı tarafından söy
lenen bazı beyanat van:lır, 

Japon devlet adamı Rusl,nn 
şimdiye kadar Japonya ile olan 
muahedeye riayet hususundaki 
arzularını tekrar ettiklerini kay. 
dediyor ve İngilizlerle Amerika. 
hlar için Rusların da Japonyaya 
karşı harp açmıyacağını söylü... 
yordu, 

Çok defa şöyle siiylencliği ;şi· 
!'ilmiştir: Dostun dostu dost imiş. 
Düşmanın dostu da dı.i.şman. Hal.. 

1'uki siyaset aleminde ve harpte 
bunu naksine türlü haller görü.. 
füyor. Misal de malum: 

Japonya Rusyanın siyaset ale.. 
minde dostudur. Fakat Rusya" di· 
ğer taraftan J aponyanın dostu ve 
müttefiki olan Almanya ile çar. 
pışmaktadır. Japon Hariciye Na.. 
zırının o beyanatı sırasında m:h
ver devletlerinin bu seneki harbi 
karşılamak üzere hazırlandıktan 
ci'hdi de kaydedilmi tir. Daha 
fazla tafsilata ı:;r:şilrnemiştir. 
Fakat muharip z~mre 0 

ke~rl' aralannrl • '-'rbirleı·ine 

kuvvet ve itimat vermeyi arasıra 
böyle nutuklarla lüzı.ımlu bulu. 
yorlar 

Hal'ekat cihetinden Japonların 
diğer mihver tarafına da göster. 
mek iste<lkleri muvaffakiyetler 

vardır. Kaydedi:,-<:ek bazl nokta· 
!ar var: Siııgapur yolunu kapa. 
dıktan sonra Anglo • Sakson ta
rafına asıl kat'i daı1ıeyi indirebil. 
mek için Japon !ar başlıca şu he
deflerden birine varm<yı düşün. 
müşlerdir: 1- Çin ile meseleyi 
bitirmeli; 2- Avustralyaya hü. 
cum etmeli; 3- Hind'stana doğ· 
ru yürümeli. Bu gayelerin hop. 
sine birrlen varabilmek kabil ol. 
saydı Japonların zaten kendi 
kendilerlne olan itimı:tları bir 
kal daha artacaktı. O zaman du
yaeakları iftihar anlatıhr gibi ol. 
mıy<caktı. Halbuki Japon Amiral 
\'e Generalleri · kaışılaştıkhırı 

müşkii.'iılı bilmez de/FJ!erclir. li:n 
cl.!itD.r.H1 z~ptı için l-1.:ıd denizir.e 
kat'.i suretta hfik.m o§ıak elzem 
olduğu g'ıbi A\"llstraly<1ya hücum 
ile o ces:m kıl'ayı da ele geçirmek 
d->•'ıa bcşarılnmamı-:şt r. Çin iie 
olan da\·a)ı 1.;.:llırrıck ise art~ 

uy;ınmı~ olan Çin. J·uvvetle ye. 
ı <'b'1mck i<idir 'e Çinliye göre 
1894-5 mağliıbiyeliııdonberi Ja. 
ıponlar tarafından uğrad:ğı türlü 
ha·ksızlıklar unutulu" g'bi değil. 

dir. D:ğcr taraftan Japonya ye. 
ni dünyayı kend'ne düşman et
m's bulunuyor. Yalnız simal&ki 
B:rles:k DC'\•lrtı·•1'" cı"fril, bülün 
Amerika kıt'ası Japonyaya kar. 
şı bugün s'!iıhlı vey. silahsız düş 
nıan del11€ktir. Daha geçen gün 
Amerikanın şimal ile cenu·bu a. 
rasında bu '.husustaki bi<·lik ken
dini gösterınicş, Amerjka D~r~:c{i 

vesilesile söylenen sJzler az ma. 
nalı o!rr.amıştır. Lak'n yalnız söz 
de değil, filiyat saha~ında da A 
merika kıt'ası bu !'arp!.? Avrupa 
ya ve Aeyaya ka"Sı b'r istikamet 
a!mış, onda devaın ediyor. 

- Bcavo Le.l'li, dedi, tabii icap e
derse ~Lyec<ia.n. • Nihayet bir kaç 
ıün .oru:a n;şaolım, """' ı~en de 
karım olacak.slll. Heın ne m-Unascbet~ 

biilün buclaır ber~<ıır.&t, sen y11.lnız be ... 
~1bin. Bence, ::.enin eve hesap ver
mek mecıbur:yt.ıı, bugiln &1".ıi<, bir ab

ı.ııc, bir vicdan meseleal deği~ sadece 
bit" nez<:ıket meseles:dir. 

'OÇÜNCÜ KISIM 

xıx 

) amıJctrt., hö.~ı-ı, Fc)'d.i lin:ıdlıeri, 

.h.:ı~er• ve diıha. bir :ı.ı.o.u-· , bu sUl'ü 

.şuy .. cri hep o ad&ımıclaıı, hl-" o Kamil 
u·~tada.n ve onu·n lhln.:t h .. pl.:Jıe::ı.ııeye 
gön.doııın.-; uldu'u şty:cıxlt.n ö,re-nclim. 
1'"'-akat. bu .. ün buntd.tl l·&reır..d.un de ne 
o:kiu :-t'r.:k.i"!. Bı:z.n1 aklbt-t, iste geldi, 
)Une Kovuk Pa~a.s.a dayandı. Ya!?~~ın 
b~•ill Kuvuk Pa-~-.;;)! \; JA_~ ::ı.ciaınc.:ıgız 

Uaı--.a bulun bı.m.~ı 05rt:W.'ken,, ha gö
reyin1 ev.l,.dın\;ı sen.n .llODWl Topkopı 

ile l\.1eı.~ap1 arasuxltki Kovı.:k 
Pal~ ol:iıun! D~ye du:ı c~·nedı. Etme. 
di am.'"lla neylıyey::n k: b z.:le is"ı.iida·t o.. 
Nya i:ıniş ..• DUf\yJ'l'lll\ ge( ... ni~ geçmiş 

da ... [=============== 

Ly!a bazwlaıımıştı, sa.lımdan çııktı. 
laı-, HolQe Süav! ıap!<:ıoıw. paltxı,>unu 
eiyd.i, ı10m-a Huri,ye Hanmıa seslendi: 

- Huriye Harun\, biraz b.:ı:br mı
sın kuzum ... 

Huriye Honım 1roJ;&.rıılı: ııelıni$U. 

Genç adom: 

- Ben şimdl gidİ,J'Ol'um, Hurjye Ha
nım. N.şantımı eo,•lne bıra.kıp dönere. 
Pn. Yarml a.at 30IU'a buradayım. Sen 
yemeği hazırlamın ... 

B:rderı ...ıwıa gelmif iil>l wrdu: 
- Annemclt'll babamdan ne haober? 

Gece yatısı mtsafirlik~erinl • tEattılar, 

mav·l'alı .. Y<>şil<Ö)'<lcld akırabalano-

dan yarın dönerler ın!, deorshı? ı 
Huriye Hann. boynı.mu bükıtü, gü.. 

Siiaovl oıı!cerlilt ırub°'lnd"" içeri gir_ 
dl. Yıllı>k yoklamalan 7:ı.p~ırdıgı ada· 
mırı O.ıune g~W. K.ı.:, ı l.u11 Ld~ göc!lık. I 
iü, şişrrıanea orta Y~1lı beş'.nci sınıf 
blr mua.ınelc memuru oturımu.ş, başmı 
ö11üne e~iş harll h.;ırıl çatış1yordu. 

Süıavi sapkasınt ç~kardt. Kapl!Y"a 
vurdu ve bCMlcdl. Muamele memuru
nun sesi: 

- Gel .. 
Genç adımı aya:.k':larınm urıma ba ... 

sarak ~ır ağ:r yfi.rüıdü. Kan;ı k~ede ... 
ki masanın önür.e g~kii. Muamele me .. 
muru se.13mla<lt. S4man. orta yaşlı as
keri men111r başını kald.ınmıştı. Göfl.'e ... 
lüğilnün mwmtm l<'<'rj giren bu deli. 
t.aolzya baltarolc sordu: 

(Devamı Var) 

bu kadar meşhur adamı ıçııude kendi
mize W örnek bt.U. bula nıa.hUt Kö
PE*!-~ ic r~efc,,:nin flll,JCldi Sinoplu 

KaJpaumoglu Dly.ojcni bu1nıuşuz ... O
nun ömrünü.n dörtte üçU fıc~da geç-~i. 
b -L~n1 de ö,nrünıüı.un w:-ı.c biri, yü'1l!i 

3Cıtlları ancJı!t köpcıX'.cr.n barınabile- ...-ı 

ce~ bir kale k.avugı.ında geç;,yor, sı

ras; ı::e2uıu.J\.t'-n, ~e şin-ıli burada o 
Kao.:pazaırı oğlunun ıneşhur bir fıkrası. 
ru anlatayım: 

Moruk b'r giln mJ.I>U! hatip Dimos
teıni me7ba.ncde görünce ut.a.nıT gibi 
olm"~· keıırlls'ı>i ••kl:ıma.k. gö.xlen ~ 
çım-...ak. iÇUl meyıhancıUn iç t;ıra!ların.-

W! Yme dallanıp budaklandı. Onun 
için, ben şu :şl kı.;a kc.,,eyin1 de bitip 
gilıoio ve he-m ar•Ut. siz Lır~t.ao.. ben 
de ka:eın sa l~ama1ma:ı k.11rtulayım{ 

Hap.istııa!lc--..ien çık.:tığun zaman tam 
kwk yaşı:rda ldw, yani hayli olgun. 
luk yaşımda ... Zate:ı rahmetli Kil.ın.il 

ustatun himmetiyle de hayli olmuş, 
d..ıhluş, p~n::s b!r h&le ge:diğlın için 
o:-adan ç1:<Jr Çl]ana= arrtık benim iç:nı 
y~n. ve kiımil bir devıt b:ıış.loracak_ ya .. 
hut bnşla-ması lbzım c!-cmcikli. 

Ben deli:kıten çıktıf•m vakit annem 
ö~H yed! yıl, ve _şimdi enı yaıını geç. 
ti~i ha~ halll kL2lOğlat*ı~ <'.'l:ırak ya
ıtvan ablam bir c:!nir hastahanesine 
dü:;eli üç 1ıı oımu;ı:.ı. BiZim •titnine 

,(Dev:ımı var) 

Sanathir Bürhanetıin T epsiy<ı 
verilen takdirnameler 

Bilecik (Hususi)- Anadokda 
bir turneye ~ıkmııı olan san'atkfır 
Büı'h neltiıı Tep,;i ile Sen:.vc 
Tepsi AıbdüJıak l.iimld'n ölümü. 
nün 5 inci yıldönümü münasnbe
t'le bir müsamere vcrınlşlcrdır. 

Şairi azamın eserlerinden p~rça
lar tc.msil olunan bu mü~amere 
talebclE>re tekrarlanarak t'O'< d!<>
şa gitın:ş ve \'alimiz ile · Pa '.i. 
Ha11:-evi reisleri ıki san'ntkfırımız• 
takdimamq r \'ennişler, uıı~i<~ 

m etın:~erdir, 



(.Bu yazının metinl«i Anadolu 
Aja:ı11 bilA«ılerlııden a.lumuştı.r) 

Telhi. edent A. SEKiB 
Sci:'yadan ·bildiriliyor: Veçer 

gazetesi ş&yle yazmaktadır: 

Tiirk • Bul&ar do.Cluğu -
Bulgar Kralı kendilli Füb· 
rer ililu etmiş - Kwnandaa 
Mihailoviç ve çet<> harbi ya· 
pan suba~·lnrın aileleri -
Alııuan taanııı;ıı ne zaman 
başlıyacak? - Almanya-da 
vergilerde önemli ıslaWrt -
Norveı;te mukavemet - A· 
merikada hal'p tabsisab 19 
milşar dolar - Doğu cephe• 
siıı.de yeni muharebeler -
Akdenizde aııkeri durum -
Uzak Dopda yeni haref<eı.. 
ler. 

SİBERYAYA 
inen Amerikan 

tayyaresi 
Mürettebatın tec
ridine Amerika 

itiraz etmiyecek 1 

KANADA 
Askc rleri 

HAVADAN 
TAZYİK 

CB;ı:Jmak.al~en Devam) 
Ancak, Lahribat ne olursa olsun, 
tayyare '>askınlarmın dehşeti ne• 
ye varırsa varSJn Almanların S&v· 
yet cephesinde taarruza geçecekı
lerinden ~iiphe edilemez. Alinıan· 

D • ya gerisindeki acılara ve talıriıp
CDJZ aşın yere gön• !ere bakmaksızın doğu ceph.esin· 

d et İ J j p gönderilme• de son kozunu oynıyacaktır. Bu 
cephedeki ...,ticelel'den sooıradır 

meJerİ İçin 4 milyon ki Cemnenlerle • Angto-Sakoonlar 

kişi rey verecek arasında hakiki hesaplaşma saf. 
hası ıelınif vo &irmit olacıtiktu. 

Ottawa, 25 (A.A.) - Başvekil ETEM iZZET BENiCE 

$ - S O N T E.L G R A P - 25 N t s A N IM% 

1 Bir Yangın Faciası 
Cl inci Sohifeden Devamı Kiiçükayasofyada Kadirga ca 

feci bir şekilde yanmı.5tır. deltinde H&ındiye ait 11 sayılı 
,Muıhitte derin bir teessür uy:ın. vin ün kıs.mı dün goce saat 24 
dıran bu facia zavaUı kadıı\'t ve büyük bir gürültü ile yıkı.lınıştn 
121 numaralı evin yanmasile ne- Ev sakinleri derin bir uyk11< 

t~Jrnmi'Ştir. Facia l:ıakkınaa Üs 'lıulırudukla.-ından, çiiküntünün ı 
kü.dar müd-deumumiliği ta:tı..klkat riiltiisllne ur~nmışlar, biiyi.ik ı.: 
yapmaktadır. ılııorku ve telişla kendilerini sc 

Dün gece saat 24 de K~ükaya· kağa abını§lardır. 
snf:yııda bir çöküntii olmı~ ıı. Bu sabah vak'a yerine gcle 
çok şükür n;ifusça hlr zayi.at ..ı. ı itfaıye enka~ kııldırmış, evin bi 
maınıştır. kısııu tahliye etti~tlımiştir. 

Yeni Bulgar hükilmetinin Türk 
matbuatı· ve efkıan tarafından 
kal'Şllaınşı 'l'ürkiyentn Bulgaris. 
tana gösterdiği anlayışının ne ka.- 1 
dar büyük oıduğunu ve Filofun '
sözlerinin Ankarada nasıl hara
retli bir kabul bulduğunu bir İre-
re daha ·isbat eder. İki memleket 
arasında an'anevi dostluğu daha 
z'yade derinleştirmek: olan bu 
karşılıklı anlayış çok yerindedir. 
Çü11kü iki memleketin zaruretle 
rine uygundur. 

Bunun neticesinde az ve orla üc
retlilerin verdikleri vergilerde ha~ 
fi.f bir azalma, buna mukabil ;pük 
sek gelirlilerin vevgilerinde ufak 
bir çoğalma olacaktır. 

Vaşill61on, 2 5(A.A.) - Ame
rika Hariciye N uırı Hul Japon· 
yıı:yı bombardıman eden tayyare
lerden birinin Sibiryada me<>b\1.fİ 
bir iniş yapması ve mürettebatı• 
ıııo Ruslarca tecrü edilmesi hak
kında sorulan bir suale karşı: 

Maclı:enzie K~ dün Kanada hal,. 
kını 27 Nisanda yapılacak plehi- !============== .. 
sit lehinde rey veruniye davet Ünrversite Rektö-

fl.&h0~n: ' !~,~<ni:~:~ f 
Tkaret Vekaleti veya İaşe Miis-

1
1 

teşarlığtna müracaat ederek ken· 
dilerine Je mahlut yağ yapıp sat. 1 

mak için müsaade istemJşerdır. 
Alıikadatlar, bu teklifleri bir ta· ) 
raftan tedkı'lı: ederlerken, diger 
taraftan da mahlii.t yağ i·malı ·nin 1 
fovsi fikrini doğru bıtlııı~anlı. 

e ·rme.nyeda 
1 1 incı::: l-.i"'d"' ,... '""''11) 

BULGAR KRALI KENDİNİ 
FÜHiR.ER İLAN E'IlMtŞ?? 

Radyo ,gı>u::esinden: Londra 
radyoounun bildirdiğine göre 

NORVEÇTE MUXA VEMET 
Stokholmden bildı.riliyur: ŞiJn

diki mahalli meclise muhalii o.lan 
1500 kadar Norveçli öğretmen 
şimale gönderilmiştir. Bunlar o.. 
rada nafıa işlerinde kullanılacak 
tır. Bundan başka 200.300 kadar 
öğretmen de Oslo yakınında Gri
ni kampında gÖZaltına alınmıştır. 

Kral Boris kendi kendini Fü'hrer 
ilan etmiş ve s;y.asl hasımlarını 
tecrit kam.p'arına göndermiştir. 

Bundan başka 10 tümen Bulgar 
öı5keri Almanları..-ı emrine veril. 
miştir. 

KUMANDAN MfHAİI.OVİÇ VE 
ÇETE HARBİ YAPAN 

SlIBAYLARL'I AİLELERİ 

Lond:radan bildiriliyur: Yugos
lavyada Almanlara ve müttefik
lerine kar,;ı çete harbine devam 
eden Harb'ye Nazın ve Başku.. 
mandan Miha:loviçin refikası ve 
çoctlklan Almanlar tarafından 
rehine olarak muhafaza altına a
lınmıştır. Al manlar Mihailoviç ve 
çete harbi .vapan Yugoslav su. 
baylan beş güne kadar teslim ol. 
madtklan takd:rde ailelerinin re
'h'ne olarak muhafaza altına alı. 
ııaeaklannı b!ldirmişlir. Bu ülti. 
matomda bi:d'rilen mıi'.lıletin so
na ermiş oll" asına rağmen Lond 
rada Mihailoviçin teslim olması. 
nın bahis mevzuu olmadığı söy· 
lenmektedir. 

ALMAN TAARRUZU NE 
ZAMAN BAŞLIY ACA!K 

Rady-o ı;az-etesinden: Bütün 
dünyanın merek ve alakasını ü. 
zerinde tqplıyan mesele almanlann 
i1'.<'baharda yapacakları ilan olu. 
''"n büyük taarruzunun ne za
ınsn başlıyacağıdır. Alınan ha-

berlere göre, ~ark cephesinde buz 
!arın heniiz cözülmeğe başlamış 
0Jn,as1. yollar:n bataklık halinde 
bulunması gibi zaruri sebeplerle 
Almanlar lro taarruzla.-ını bjraz 
geciktirmişlerdir. İnanılır kaynak 
!ara göre büyük taarruz en .geç 
haziranın ilk günlerinde başlıya. 
c~kt,r. Bu ~k. hattQ en kuvvetli 
ihtimal olarak kabul edileibilir. 

ALMANYADA VERGİLERDE 
ÖNEMLİ IBLAHAT 

Berlinden bildirilivor: Alman 
maliye müst~arı, iktısat mümes
s'lleri önünde söyledği bir nutuk,. 
ta vergilerde önemli ıslahat yapı. 
lacağını haber vermiştir. Beledi
yeier vergisi kaldırılacak ve dev. 
Jet tarafından alınan gelir verg;,. 
lerin.e ufak bir zam yapılacaktır. 

r ŞEHiRDEN ve 

Al\KARADAN ve 
l\ILi\1LEKE'1 '1.bN: , , 

* i~ MUB~•lığına balilı olarak 
kı u!am. ttdarJık ve dağıtıma <tımıım 

rı .ı..oıt'l~öünıe s:ı~t Raut. ~iaıt müra.kabe 
l 'Huın mU.dılir.l:Uğün.e dıe Ma:bmutı Se)ıtia,1 
l ı .gıwa Ofisi wnum müdütlüğilne de 
ı.:urüs Konso.oau. ~ Tevf4c tıa1i.n 
cJ..!ııni.şllr. 

* Üçüıııc(l Umumi Müfe>tiŞ!ik Ma.. 
Ul'il 1\1.üşav.rllği.ne :h:,ta:ıJbul Kız Öğ_ 
rc:·.ıru~n cı;,;.u.u .E<lıobt'at Öğrctırnenl 
Murat Uraz. 1'o.ka.t l\Iaa.rif ?.-lüdürllü

ğilne İspı:ııta O"la Okulu Öğrc~n"1li. 
Ali R:za, Salcman Ma:tl'i.f 11üdürılügü

ı:ı.e Ama.::ıya Oıı.;.a O.kulu l\'Iüdli.rii IIll

nıi. Yozgat MaarJ Müd\irlüğne Aım""" 
ya IV'Iaarit Müdürü AJiş:ı.n, Erzuruını 

ı..ıao.rif IVIildüt•lügüne İıırnir Erkek Li
.iesi Öğrelını-::on.er.;.OOen Huq~irt Nazlı, 

Bi·ıböl M~arı! Mütfürtü~ü!le Kocaeli 
~'lt'l.!~t~l İıit.:.an A 'L.:y ta:yin ediıhrJ:j ... 
lcroir. 

* Koord:<ıa'1)"<ln !ley"etı, 27111/9.U 
t~ ı ~h!nd-cn evvel b3.nıkcı.ya satılan pa
n.'~4\l~ar içl0 z.r.:ıat Bankr.sına. yüzde 
bir oJ.JCnlı:iyon veri~-esJ.'1.j. kMarlaştır. 

* Mıcy Slbhat Müdürü izzelıtin Bay. 
kaı \r't."ka...et cırır1ne alınmıştır. 

+ !\-Ioskm·wı Büylik. Elr:miz Ali Hay ... 
da:r 1\JQtay dün Aın.k:araya varanıştır. 

+ Urfaya çok fa)'1alı yağmurlar 
l' ... .,ı.,11ş~ır. 

* Devlet Deniey-ollarına. gemi ta
tnlratı :cin 625000 !ırahk n1LIDZ<4ın tah
&isat veri·imesi h<ı.l.-..kınrla.lti k.~-~~ıa u. 
ll:J.uıui lley'ctc havıı.l.e edUm:ştir. 

) 

A'M:ERİKADA HARP T AıH.Sl_ 
SATI 19 MİLYAR DOLAR 

V aşingtondan bildiriliyor: A. 

1 
yan meclisi harp tahsieaiı olarak 
19 milyar dolar verilmesi hakkın· 
da bir kanun Layihası kabul et. 
miştir. 

DOÔU CEPHES1NDE YENİ 
M UHAREB'.ELE'.R 

Almanl.ara göre: Doneç hawa. 
sında yapıl.an taanuz hareketleri 
muvaffakiyetle bitmiştır. Şimal 
kesiminde Vo.lkof üzeri.nde irti
batı k.esi'.en bir düşman grupu yok 
edilmiştir. Hava kuvvetleri Kara 
denizlie NC>VTosislq ve şimalde 
Murmansk. limanını bombalamış. 
!ardır. 

Ruslara göre: Cephede önemli 
hiç bir hareket ve değişiklik oL 
mamıştır. 

Stokholm haberine göre; Sta
rarussada çember i.çinde kaldığı 
bilinen 16 ıncı Alanan ordusu bir. 
likleri Sovyet hatlarını yarm:.<'ar 
ve diğer Alman cephesi ile tema. 
sı temin etmi§lerdir. 

B<!rn haberine "öre Almanlar 
cenun bölgesine bü•di k Alman 
kıt'aları yığmaktadır!' 

AKDENi:ZDE ASKERİ DURUM 
Libvada bir delf~iklik voktur. 

Alman hava kuvvetleri Maltaya 
ve İnglliı: tayyareleri de Girit a
dasına taamız etmişlerdir. 

UZAK DOGUDA YENİ 
HAREKETLER 

Müttefiklere göre: Japon tay. 
yareleri Yeni Ginede More9by li.. 
m.anını bombalamışlardı·r. J3una 
mukabil müttefik tayyareler Ra
baule hücum etmişlerdir. Fillpin 
!erde Corregidor Japonların de
vamlı !hava ve deniz bomllıardı. 
manian altındadır. 

Japonların İloilo, Cspez ve An
tikueye yaptıkları )h.rao hareket 
!eri t .oıpçu ve tank kuvvetleri yar 
dmıile yapılmıştır. 

Birmanyada Çinliler Japon ta. 
arruzl&rına mukavemet etmekte 
dir. Japonlar Loikw şellırine so
kulmuslardır. 

MEMLEKETTEN) 

TiCARET ve SANAYi: 

* Allıtuı, dün 35 ııra 20 kuruştan 
satıılroıştır. 

'lir "l"ie«reı VekAletJ Fiat Milrakal>e 
Müd.i'rü Mabınu.t ŞeyWı. dün ııehrlmi
u g:~nl;ıt ır. 

+ Çe.ııL&'t allan satımı ile pirinç tica ... 
ret.in1n se.tiJem bıraıkuıması kararlaş
mır.ı.r. * A%kadattlara gelen malüm.ata 
.göre. men:U.eketin her tarafında matı.. 
sL:ll. va,ziyeti çok iyidir. * İaşe l\.lil9teşaı•lığt, resmi makam
ların ihtiyacı kaıışıılandık1i.an soru:a ze
ri ka.ı.an ıeyı~iınşağı stoklarıını serbest 
ıaı11.unak üzere piyasaya ç!karacakt.t.r. 
Ayrıca 1,861,135 kılolu.k çivi stıoıkunun 
Oi> olyasaya aıızedLımesi Voki>.letı;e ka.. 
rar aUm.a almın11,tır. 

MüTEFERitiK: 
+ Zeyı-ek caddesinde sütçü Şükrü

nun dük!kib.'1mdaı çalışan 12 yaşında 
.Afm.1et, bit:ş:k~eki ınarangıoz dü1dru
nıından taJıaş tıoplarkan kıohmu n1akiı-

neye kapttmnış ve kestlun:ıJ;ltir. Cer
rahpa,7a haJt<:ı,hanesinc k.c;ı .. dırıtmıştır. 

+ 19 1\ıayıs Genıçl~k Bayıramıntla 

)'18-pı...acalk jimnoot1k ~enljk;].eri için Be .. 
den T~rıl>iyesi n1uallim~eri cti.Pıı. Maa.rit 
Müdürlügünd<! lıoplaJKmşlardır. Şen

liklere fıOOO kız ve eıtkeic talebe işt,i. 
rak edeoek:tır. * D:.ımlupına.r vapL.11'.u yük~ği 
.2000 bon yaıdun eşyası 1.Ie dün i>'kşam 
Yt1n.14lıstana hareket etmiştir. 
+ GeçeO:erd" Yen;şehiı'Cl.e bir mey>

hanede Necmi lsm.i:nd-e bir arkadaş1.tıı 
ıb~la ökiü·ren Kc-malin tıbbı ad.lide 
O""Jı..-_J.hede a.itına. alımnas kararlaşmı:>
t1l'. 

etmiştir. Bu plehisit muvafık bir •• "'h" b" 
netke vel'diği takdirde hiikfunet runun mu ım 'r 
Kanada askerlerini deniruışın kO nfer8ft51 
topraklara göndermemek hmu• 
sunda giriıştiği tııa•hhütten kurtul· 
muş olacaktır. 27 Nisanda 4 mi].. 
yondan faz.la Kanadalı reylerini 
kullanncakfardır. Geçen hafta b~ 
yiiz bin 3ı.J<er rey vel\tlliştir. 

•- Bu hususta Rusyadaki se
firimizıden haber gclme~·!nce bir 
şey söyliyr-mcuı..1- dcn1i~tir. Diğer 1 
tara(1an salühi.vcttar bir zat, mez
kôr nlilettlebairu tecridine Auıe
rika hükiin1-etinin itiraz f'tn1~ye
ceğini ve hukuku düvele göre 
muamele yapılacağını söylemiş
tir. 

Fiiipinlerde 
Şanghay 25 (A.A.)- Japonlar 

Panay adasınıı içlne do.ğru çe. 
krllmiş olan Amerikan kıt'alan
nın baltiy-elerine karşı yaptıkları 
muharebeleri muvafiakiyetle bi. 
tirmiş!erdir. İlo-İlo şehrinin üçte 
ilcisi yanaraık: harap olmuştur. Şe 
lb.lr halkı şe}ıTin Amerikan kıt'a. 
Iarıı tarafından yakıldığını söyle
mektedir. 

--o--

Amerikadaki 
Hususi 

Otomobiller 
Bunlara lastik satışı 

yasak edildi 
Stoldıolm, 2S (A.A.) - D.N.B.: 

Birleşik Aımedkada alınan tahdit 
tedbirleri yalnız benzine inhisar 
etmem,iş, hususi otwnobillere ye
ni 18.sti:k satılması da yasak ediJ. 
miştir. ıluııdan 'başka bütün otıc.
mobil lasill<lerine el konulmaS& 
da bahis me\"ZUU ohnaktadır. 

Nevyurk Herald Tribun ga2.1>o 
tesi Birlaşiık Amerika ile Japonya 
arası.ııda bir harp patl.aıdığı taıJo. 

diroe lastik Sl'kıntw çekileceği 

nokta.sına hiikfunetin çok evvel
den dikı<.ati çek.>lmiş olduğunu 
ya:ndıktan sonra şimdi iklısadi bir 
Pearl Harbour karşısında .k.aJm,. 

dığuu i:lıi.ve etmektedir. 

Fransadaki 
.Suikastler ! 

işgal altında olmıyan 
kısma da sirayet ettı ! 

Londra, 25 (A.A.) - B.B.C.: 
Fraıısada suikastler .işgal altında 
ol.mıyan kısma da sirayet etmiş
tir: Dün; Marsilyanın garblnde 
kain Monpenize'de 2 bonılba .iniİ· 
lak etmiştir. Bunların lbiri Bolşe
vik aley'1ıtarı bir lejyonun mc.lo
tup ı.utusunda, diğeri Alınan • 
Fransız ~birliğinin müfrit taraf· 
tan faşist lider; M. Doryonun e
vinde patlarmştır. insanca zayiat 
yo.l.tur. Emlilk hasarı vardır. 

Cebelüttarı ktaki 
fırtlnii 1 

Lalinea 25 (A.A.)- Cebelütta
rık Boğazını:la hüküm süren şid. 
detli bir fı.rtma g2rr.ıle:ın seyir 
ve seferine engel olmakcadır. A
çıkta fırtınaya tutulan bir çok 
gemiler Lalineaya sıı'.;'lllllMŞl.ardl;I". 

Yeni 1 ve EO lira· 
ilkler tedav üae 

çakarlldı 
Yeni basılan 1 ve 50 liralıklar 

bu sabahtan itibat"'en tedavüle 
çıkarılmıştır. Elli lkalıklann bü
yüklüğü 8.17,5 santimetredir. Ön 
tarafında eflatun renkte çiçekli 
bir çerçeve vardır. KC>şelerinde 
küıçük ve ortada büyÜk olarak 
e1"i rakamı yazılıdır. Kenarda 
Milli ŞeLimizin resimleri bulun
maktadır. Bir liralıkların yukarı 
kısmında Türkiye Cumhuriyeti 
Merkez Bankası yazılıdır. 

Bu gün gürbüz çocuk 
müsabakası açılıyor 
Çocuk haftası büyük biT neş'e 

içinde devam etmektedir. Dün 

mekteplerde Halk<YVlerlnde mü
sam·2reler verilmiş, binlerce yav. 
ru buralarda eğlenmişlerdir. 

Bugün gü""büz çocuk müsaba
kası yapılacak, ser.enin en ;:üı>.el 

ve sılıhatli yavrusu tayin edile. 
C<ekti.r 

Madagaskar işgal 
edilecek f 

YcıhanesbuDg 25 (A.A.)- Uni. 
teci Presse göre hükumetle sıkı 
'Uemasta bulunan mahıfilla-, Ce
nubi Afrika Birliğinin Gen,ral 
Dögolü tanıya>cağından 'c bu a. 
rada Madagaskar adasını tsgal 
etmeğe kar.ar vereceğin • .kn bnh
sediyorlar. Zira Japonlar lı-> a. 
daya: y-erleşirle!"'le müttef, ı, erin 
Hindistanla münakal~:~,wi ı.eb
dıt edecekti.-. 

---<>--

Danlmarkada a'a~m 
Stokholm :>,:; (A.A.)- Dün ge

ce 'bir çok İngiliz tayya-resi AL 
T'"anvavı bombadım&n et'Tli,.t\r. 
Bu tayyareler Danimarka W:erin
de de uçmuş ve bu meml~kPtte 
saat 1.48 den 2.55 e kadar devam 

eden bir telhlike ışıweti \"•·rilmiş

tir. Bir kaç borrba Jutlandın ce. 

nubuna iüşnii.ştür. Bir çiftlilk ha

rap olm~ v-e hayvanlar ölmüştür. 
Bir boon'ba tayyaresi yere düşe. 

rek parçalanmıştır. Paraşütle at· 
hyan üç subay 'ıükı'.ımet memur. 

!arına tes!±m edilmiştir. 

AVRUPA YA 
İHRAÇ! 

Bir Alman ga2etesi 
"Bu mümkün olamaz,, 

•• 
cı , or 

Vişi 25 (A.A.)- D.N.IB. Bir 
Alman gazetesi şunları yazmak. 

tadır; 

. c- Fransızlarld yapıbn müta

rekldenberi Manş ve Atlantik sa 
h\llerine ağır Alı1'~n bahriye hp. 

lan yerleştirilın!ş ve her türlü hü 
cumlan karşı!amağa haz•rlanmış 

tardır. 

Küçük ve seri gemilerin g"Ce. 

leyin bir yere bir kaç yüız kiş:y. 
karaya çıkaT.lTlalarına mani ~\ı. 

namaz. Fakat Avrupa kıt'ası sa

llıi11etine büyük mikyasta karaya 
asker çıkarılması imkan iharkın.. 
dedir.> 

Yarrsı harateye 
dönen •ehir 1 

Londra, 25 (A.A.) - Resmen 
bildfrildiğiııe göre 28 Martta •bom
balaııan Lu beck'de husııle ge!iırh. 

len lıasarat kadar hiçbir İngıiliz 
şehri hasara uğranı~tır. Ma· 
ğazalar, ıınıuınl b;nalar üç ve 'beş 
kaUı evlerle dolu olan bu ılı.ısmııda 

büyük tahr>hat husule getiıri.lnı~ 
tir. İngiliz tayyareleri tarafından 
soı> günlerde alınan foj,ogra.tlar

dan anlşıldığma göre ~ehrin hu 

kıs.muun yansı harap t•lmuştur. 

Bin beş yi.iz ev tahrip oıli1nı.i,j1tir. 

Birçok sokMclarda yan3n evlerin 
yalnız duvarları kalmıştır. 

Nisanın 27 inci pazartesi günü 
saat (18) de Eminönü Halkevi 
salonunda Üniversite !rektörü 
Prof. Cemil Bilse! tarafından u
muma (Dünya yolu) mevzulu 
muhim bir konferans verilecek
tir. 

3 kadın soğuk· 
tan dondu! 

İki k Üç Ü k kız biri· 
lirlerine sa fi: ar ak 

kurtuldular 1 
Zonıguldak (Hususi Muhabirı.. 

mizden)- Devrek kazasının ö. 
'Veyikli köyünden 26 yaşında Ha
nife Dereli ile Ayşe Dereli ve Şa 
ziye Gürel isminde üç kadın hay
van yiyeceği toplamak için git. 
tikleri ormanda vollarını kaybet
mişler ve soğuktan donarak öl. 
mü.~lerdir. Yanlarında bulunan 
Hanife ve Makbule isimlerinde 
iki küçük kız, b'rb!rlerine sarıla
rak ölmekten kurtulmuşJaT ve 
gelen köylü'"" tanfından alına. 
rak köye götürülmüşlerdir. 

( -..ALK SUTU_U__,) 
DAKTfLO DA Bil.EN BİR 

GENÇ JUZ İŞ ARJl OR 
A:~itrin malşetiıni •..e-?r.ın etı:uek iç.hı 

ort"'lımt-ktebin IQl sıo1~17tda·. ayrılan 

d&ktilo da bilen bir ı:enr, ~.ız ~sml ve 
h~1 müesıseselerde J~ >ır."·'ll"-..ı-kt.dlr. 
İ.; ı=.:ıh!ı>:m-Din Son TC'lırrur l-!&lk SU. 
tunu vosıtasile (Nebal:ıet) ıaın!ne bil. 
a.:ı ıneıer~ riea olı.mur. 

Der• veriyor 

Tıp Falı:illt"""1e dt"Vıım edJyortım. 
Oı<taokı.il ve Lise ta.lebelerine Rqazi.. 
ye. Fiz!k. Kinva ders.eri veririnı... Bil.. 
ha-ssa son sınıf hı.le"oel-ecini bitirme i~ 
tthan1ıırına en kısa bir zrumanda aza
mı dlid<ı<tıe ı>et ı!liririm. Vakit geÇ1D."
deo R. K. rumuzuna mEl<lupla mii.
racaat. 

Bir bayan İf aJ"ıyor 

Ticaret lisesinin dıdkuzuncu 

sınıfına müdavim bulunuıyorum. 
'ratiliin yaklaşması dolayısile 
mektepler açılıncıya kadar umu. 
mi veya hususi müesseselerde iş 
arıı)·orurn. 

Taliplerin Son Te1graf Halk 
..siitununıda cMemnun• ruontızu

ra müracaat e1ımelerini ric:ı ede. 
rim. 

,-DİKKAT!~ 
Filiplıılel'de Amerikahların 

illı. harpleri 

KAHRAMAN 
SUBAY'da 

' 
1 

1 

' 1 

1 ,, 
CARY ' 

1 
1 

COOPER 
1 Top seslerini bastıran coşkun 
1 alkışlar topluyGr 1 

AL~MD 1R ~Milli f 1 

Son günlere yetişhıiıı:. 

A;yrl'Ca: 

DW rejiı;ör ERNEST 

LÜBİTSOH 'in sruı hariıkııın 

AŞK 
ilanları 

Margaret Sullavan -
James Stuwart 

L • 

Bu Sil hah öğrendiğ.ıııı.iıze göre, 
Tkaret Ve.kaıeti İaşe Müsteşar
lığı, İsta ııhul Belediye Kooperati.. 
fine goo.dcrdığı ha eıruıde resmt 
ilııtiyaçlor >çın mahlut yağ imal 
hakkuu münhasıran Kooperıı.tiie 
vermiştir. Kooperatifin, mahlut 
sııdeyap yapa~ken elindeki pa· 
nıuk yağlar111dan istifade edabi.. 
leceği de ayuca emirde :.ikredil
mektedir. 

Ti.caret Vekalet~ sadeyağı işi. 
le alli:kadnr olan tanınmış tüctat 
ve fahr;i<atörle~i Ankaraya ça· 
&:ırmıştır. Toplanma gününün bu 
ayııı 27 oinde ola.:ağı söylenmek
tedir, 

Haydarpaşada ölü 
lulur.an genç 

Hadımköyü ilk mektebi baş. 
muallııni Hasan Hayri isminde 
bir genç Kadıköyü nde Yeldeğir
menindeki tren köprüsü altında 
başından kUIŞunla vurularak öL 
dürülmüş hir halde bu:unmuştur. 
Kadıköy rnUdde!u.ınumili.ği bu 

esrarlı vak'a hakkında tahkikat 
ys.pma ktadır. Henüz bir netice 
elde edilememiştir. 

Macaristan BaşvellUI 
(1 lnai Sahiledeo _pe.._) 

loomisyonu azalan ve · , Jd3.peşte 
meb'usl.an olduğu halde Tıansı!l-

vanyayı Macar demiıyolıı şebeke 
sine bağlıyacak olan .N'.l.İ hattın 

inşaatını tefti§ etmek üzere bu 

akşam hususi trenle Transllvan.. 

yaya hareket edecektir. İktidar 

mevküne geldigtndenberi Tran
silvanyayı ilk defa olarak resmen 

ziyırret ~kolan Başvekil Ko. 
lozvarda durarak Viyana hakem 
kararı ile Macaristana ilhak edil
~ olan bu eyaletin yüksek me. 
mu rlannı kırhul edecektir. Kallay 
bu münasebetle bir nutuk söyll· 
yecektir. 

Bıı.şV<!kil ve ma>yeti pazar gii. 
nü Budapeşteye dönecektir. 

Pyinınana arasındaki bölged,, bi: 
haftadanheri devam eden çarpıı 
malar neticesinde Japonlar üç t._ı 
kişi kaybetmişlerdir. 18 ile 22 Ni 
san arasın<ia Py.irunana civarın 

da dört ~ün dcvaın eden muhare 
beler neticesinde Japon n~iat 
ölü ve yaralı olı.rak y.ne üç b n 
'k.İıj;yi bulım:ştur. Çın]. ler İ!;:e ölü 
ve yaralı olarak b:n kişi kaybet
mişlerdir. Bu rakam Japon kayıp 
)arının a~ağı ) u.karı altıda b:rid r. 

Ş'1ud.i '.l'atı<ı:ı'uıı cenup bölge• 
sinde u:uharebeler cereyan cı.; 
mektedir. 

İravadi cephesinde bir değişi.k
lik obnanuştır. 

Pinn ,,eh-ri üzerinde Çi.n ve Ja .. 
pon kuvvetleri karşı karşıya bu.. 
lunmaktadır. 

Alma nrar nereden 
taarruza g~ ÇE cek 

( 1 inci sahifeden Der..m) 

k!r, taarruzun kafi kudretle ya 

pılmasını temin ile Alman mille

tinin maneviyatını yükseltmiye 
gayret ediyu~. Alınanla.- son ü. 
mitlerini bu yakın taarruza bağ 
lamışlardır. Fakat bu ümit de bü. 
yük değildir. ,..ünkü Almanlar bu 
taarruzda muvaffak da olsalar, 
eller;ne büyük bırş.ey geçmiş oL 

mıyacaktır. İngiliz ve Amerikan 
harp makinesi işlemekte devam 

ediyur. Bu harp makinesi, Avru· 
ıpaya çıktığı zaman Almanlann 
kuvvetin! ezecek bir silindirdir. 

Hintrıer 
(1 lnq Sahifeden ~) 

nm sllr' dtle miidafaasıru tanzim 
edecek vo ayni zaıru:nda ınüs!U· 
mıuı:lann • istiklal hakları tanın· 
mak ta•tile • bu ıniidafaı>ya işti
rllılderinJ temin., çalışa.,..ktır. 

Lider l'anıUt N..bnı'nun bir tıı1~ 
l.iğinde şöyle denilmektedir: 

Japonlara karşı muluıvemet e
deceğ,jz. Hind şefleri arasında mü• 
:r.akereler devam etmektedir. Bu 

hazırlık, Sir Krips'in Hindi&tan· 
dan hareketinden önc.ı Hind şef
lerine yaptığı taV'Si;elerin direl..-t 
bir neticesidir. Sir Krips, Çörç'l'., 
vereceği raporu bu suretıle ta
ma.mlıyaeaktır. 

t.PllClll:•m• Mevslmiıı ea cazip ve güzel filmi 

DELi GENÇLiK 
!Baş Rollerde: 

ANDREA LEEDS 
JOEL MAC-CREA 

ile bi.ltiln Hıcılivud geı:ıçtlği. ilkbaharm Wtün lınltu ve güırel
liğile süslıenen lbu eğlenoell ve ~ !kuvvetli OOıni 

Önümüııdeki Sah Alı:pım 

s o M E R SiNEMASINDA 

Şehzadebaşı T U R A N SinetDllBIDda 
İki büyük şalıeaer filnı bhde~ 

1- MASKELİ 5 ıerlD DGN'OŞ'O 
Ui devre - 30 lloJnn, kanla V& k.oırGtullç çaı:pışmalar... Çetelerin 

ıınütıh:iş ihal1bıi ... BiitYiiic sergüzeşt ve macera fiJımi. 

2-NO, N01 NANETTE 
ANNA NEAGLE - ROLAND YOUNG 

Biiyük varyete .. dans .. müz:ik.. ve reru filini 
.. __ -.:::il il den itibaren devamlı matİDe\Q mı:;;:m __ _ 

Ekleıl>iyQt diiıı.yasının en büyük eseıi, 
Sinema alem.ioıin en şanh weri 

RONALD COLM!AN - İOA LUPİNO ' nuııı 
eo 'büyük m tıvafia.kiyeti olan , .. 

SONEN IŞIK -şaJ.ecerk Bugüa L A L E Sinemasında 

1 Bütün ,JaılbJ.eri llıeyecanl!ıa 1liıtretıiyor •••.. B~tilıı gil7llere yıaş dbkl.u.. 
nzyor ... Bütıiin seyredenlere en büyilk aşkı anlateyoc ... 

Bu eşıııis f"ılıni görmeie kııışun uz. Saat 1 de temıilatlı ı:na t:in4. 

' 

' 
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1>Üt~YA HADİSELERİ 

k; kaybedişin 
SONU 

ve mukayesesi 
( ı iıı(•ı Sahl.teden Devam) 

O kadar k1 iktidarda tutun:ı.. 

bilmek ~in, cumhurreishğ'ini bJ
s~·a!iste veremiyerek :Mar~al 
lLıc\enburgu seçmeğe muvafakat 
etti. 

Ve bu sureti<>, ~;ll<:i dene 
başladı. 

·'· Beşinci devrede, o &nıan:ı 
kadar kendini Rcischsteg'da an-
Cük >v.>yal demokrat partisi v:ısı. 
tasilc ıemsH ettirebilen Prusya, 

Maro;-:ı.Hn etra!ındı;ı. seossİ'..llre tap
lanmağa başladı. 

St~mann ölmiiştü " onun 
politikasına Bruning dıeva'TI ed:
~~rdu. 

.Fakat Stresemann, go<lip dl!'I.'• 
Jetlerle dt'Vamlı bir anla~ma po
litikası yaparak i"€al ,,e koııtrol 
n:eselclerini tr.ınamen, tamln<.t 

bors-Jar meselesini de kısmen hal
Jetıni~i. Bu suretle, Brüninge ııc 
ondan sonra iktidara gelerek kuv 
wtlere, sahneyi cp~ temu 

teslim et.miıJ, f'~'l:e ha.zırlamL~ 
-0Idu. 

6 . .Altıncı 
b "1.Ch!dir. 

devre<l<:>, 'Brüning 
Arkasında, kendi 

r•-rt;si (m~rkez katolik partk.i) 
ve bir de sosyal demokrat partisi 

vaı'dır. Fakat in ihap vaZi)'eti 
1918 e nazaran öyle d~işmişfü· 

ki, rr.eml'!keti arl>k Rciehstag ek
seriyeti değıl, ancak Weimı:ıc ana 

yasasının Jcvkal!ade salahiyetler 
maddesi ile ıdare ctmclt kabildır. 
Yani 48 ınci ,zradde ile. 

Binaenaleyh, katolik - Sosya
l·st bloku da zayıf1aP~ı~!ır vP i~

ti<iar, daha sa~a kay:naktadıt. 
İşte bu sıralarrfı•, Prusyanır. 

muhafazakar milliyetçi unsurları 

!Iugcnbcrgin arkasında, genç 

milliyetçi unsurları da Hitlcrin 

.uk asın<la toplaıım?~tır. 
G Urıün birinde ~ni birleşme, 

işte bu iki birbirin~ zıt görünen 
kanat arasında \'e Mare~lin şah

sı etrafında va.ki olmuştur ve bir 
esasi• tcn'izlik ile bütün diğer 

partiler tasfiye edilerek tek par
'tili fu:üncü Reich dnğım~~tur. 

* N>6Sıl, m38lıip Alnıanya-y>, ga. 
!ipler ile uzun bir anla:ima poli
tilı:a.sı ya'Parak, Stres<"mann, 51'

kıntılıırının bü,-iik bir kısmından 
kmlardı ise, şimdi de, •buna 'ben-

1.er bir vazifenin ıfası içllı m~

lıip Fnınsanın mu.karld~ratını 
La,•al'e vNilmiı;; görüyoruz. 

Yalriız, vaziyet, biraz tersinedir, 
Alman)ada, iktidar 1916 den 

1933 c kadar, .durmaksı2lll, soJ... 
dan sağa kaydı. Fransada ise, ik. 
tidar Comp;egnc o.ınanındal;i 

tnrilıi vaı,>undan bn~lamak 5artile 
sa)! t<rafın elindedir. -

Bundan !>aşk;;, Strcsemann ;_~ 
başına geli.rken, ~uı.h çoktan iın
-zalanm~ı ve dünya işbirliğin<kn 
bahsed.iyo.rdu. Lava! baUıuki, bir 
mütareltc <W;·resin>n i,'ıbirliiii ~ 
)jtiJ<;;.cısıdU'. Dünya j&,&, henüz, 
işbiı~b<lcn dcğij, harpten bah
setmektedir. 

Onun için Fransarun bu harpte 
geç'Tmekte -oklu.ğu m<:"Maleler 
bıı.~ka araz gösterebilir. Şu var k.i 
Lavalin il) b~<;ına gelmekle Vidıy 
tarafından idare edilen Fransayı, 
kendi haıp sonrası:ıın yeni bir 
mcrhales;ne g;rmL, saymak la
zımdır. 

Almanyıııda soldan sağa doı,Tı-u 
bir kayma hart'ketini gözlerimi~ 
le takıp etmı;mizi Weiınar ana. 
yasası, yani demokratik bünyele

re has şcifafiyct mümkün kılmı'·
t,r. Vichy'de ise, hel'!jcy, gizli ve 
esrarlıdır. Onun için ne bir kay_ 
manu1 ba~Iadığını, ne cie ne isti
kametle yapıldığını lesbit etmek 

mümkündür. Ve, bir hareket, sa
mimi midir yoksa bir manevra. 

dan mı ibarettir bunu günü günü
ne t.csb>t etmeğe imkan y-oktuı·. 

1 iST AN BUL BELEDiYESİ f LA~LARI 1 
Te-rriuik i{..ul am~lesi !ç :ı alınaa'k 35'C Ut ta::tik çiur..e aç-ıt e->.ııi:~!~-.E-ye 

f.OD ıı nuŞtur. 
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Tesviyeci - Oksij~n ve Elektı-i k kayna~ısı - Soğuk demirci -
Su:ak demirci - Tornacı ve Pulam n ~ilerine lüzum vardı.r. 
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ÖKSÜRENLE~ KATRlN HAKKI [KREM 

BAŞ, DiŞ, NEZLE, GRiP, ROMATiZMA 
Nevralji, Kırıklık 

İC;\UINDA 

ve Bütün Ağrıları Derhal 
GÜNl''E 3 KAŞE ALINABtLiR. 

Keser 

IST AN BUL DEFTERDARLIGINDAN : 
MüirtBetln A.:lı 

SabaıiıtJ;y 

• 
_.,ron· B.ırtl\ 

Kun Çevu 

• 
İiıiOJ.. Ban.ı!ka 

Yat<ı Tamı.a 

> 
Temi 

l!hT..nı!"Z ~j 
> 

lM.,-•A ve Bekkal 

Kas>\> 
... ,,...ı.., ve M'l'i<bule Rande"·ucu 

• 
Y\l'Sut 'I'opçwif!ı.L 

ŞülıırU 
Avnm Dal!!ı<ı<llu 
M;Jl&I M"'1ı\!ld 
Y:.\u A.lun 

, 
H<ıh acı, Manav 

Kahveci 
H:n!naldepll!901 

Dükmeei 
Xın.lura tomlrcisl 

D. Z O<ı;u Mu.a 101 
) . 

ş, K. S...Uarı .Elkı'em 2ı /2 
B Z. Kule çıkml).zı 9 No. 

• > 
Ş. K. Düyük He:>dek No. 16 

B. z. Okçıırn.w:a 101 
ş. K Kooıl>:ıracı 107 

) ) 

G•l!p DcOO ~o 
A. C. Yemenjci?cr 33 Ntı.. 

> Tersane 261 
> Kolaıat 109 

Ş. K. Müe-Di.! 1 

S.ı11 .. JfUl'll .. , Ma1'8lll(oz ·~. K. Kl.-ıA:ııen:cı J.f5/l 

Avı·~ırıı 

Kopt 
Kup1"':ıı,1:ı ve K<>n!.rı>1.1k 

Do'-""1.or 

, 

Gı>lip D<<'.e 5 ı N. 
Ş2hlt"ıt~\1 &v.:ı1;ın Y~iyol :W S. 

K B. 
> H.18 

B Sene 

180 4,U 83 9S& 
> ".t,17 81 c 

il!O 4,10 8:1 > 
675 2,96 59 9'J9 
> 4,78 liG • 

117 ll,52 2,30 :ı.,07 006 

180 7,18 1,44 93& 
300 204,16 58,83 ~2,99- > 
> 2.'19,116 51,03 JJl,58 > 

156 :K,68 4,94 4.« > 
135 17,~ 3,47 3,12 ) 
84 22,37 4,47 t,03 • 
45 13,50 2, 70 2,43 • 
72 14,40 2,88 • 

~ı yJl.ı vergisini \;:,«il:.: .,den J2/~/g41 T: li ve 
:>383 suyıiı itıT~~1arı 1~tlıdlt lromlSYOnu 
-kararı. 

K. M . 
l ,75 l.&6 
311,00 

H. 
5,40 

il, C. Sene 
1,00 46 9'10 
ıı .~o 73,eo 1937 / 

2 '""j Jıhlı;r 936 
C'. 

269,02 

Kulo~pı M..ılıye T1.~h..~'lkuk Şooc~i n1ü.iu:ıllef:fcrinıden yuk.ı.rıd::ı oıdı ve lşi ve ticareta.f-J> o.ıtl'reai ,.-.a~lı :aJı:ıelar tedı:i ti
caret.le ycfli adrooledni biX.lirmernlş ve tcbeTIUga sa.A~iıyctli bir kirr.ı.ıo:e &&iteıme:niş ve y~pıl::ın aTa..,tı:mnada da blJ>1urıa
mamış old\~kırından h.zalırmda gö&teıi en yıLlara aıt ka:t.anç \'(' buhran vergilerini ve zamlarını havi lboamaımelerin 
bimat k(."f'.d'j'er1re tcblJği miılm&tün o1amemıştır. 

KeyI:yet 3692 sayılı kanunı•ı. ıo ve 11 i.nıcl n::.ı.ddt"lcrlu te..,f:'k~J\ tebllg yerine ge(,'nıe.k ü.ı<':ı·e ı:lrın olunuı· (4868) 

_-•~••••l!E• Sfai hayretlerde bırakan, hafta
larca devam eden ARJA.NTINA 
film.inin ,.c raı<k Okl Or'ke<;tra
;,ıı•ıı sev,lmli artisli Tapya Kol

nıan tarafından o-kunaıı 

17743 
MAtvıA YO QUIERO ARJANTİNA 

1 
vesair y-cni danslarla Nelson Elddy ve Tino Rossinin şarkıları 

C O L U M B 1 A plaktarında s~tışa çıkım~1.ır, 
~--mamna:ı.iııııımm11 .. _._.ı;:.m.,.._ ... ~ 

--~-=-;.: __ 

25 Nisan 1~4l 
18.00 Proır;am ve M(>m1ek.et Saat A-

yarı. 

18.03 Radyo Çucuk Klti,b;;, 

18.45 Ziraat Takvirnt 

18,55 l>ltiz1ıc Rod~o Dans O.ılke.tı-a.. 

.1;u11n Iicr TclJ.cn Programı. 

19.30 Mem'.t.ket Saat Ayarı ve Ajans 

liaberleri. 
19.4J Scnbc.<rt JO Da!Ul<o. 
19.~5 :P.tôzıı;;.· Fasııl Hcy'e'tl. 
20.15 Radyo Ga~lt:sl. 
20.46 ?\tJ.zJt: Şa·~ı ,,e Tl;:iı:ül€ ... 
21.00 Konuşma CBay,J.k Adamlar). 

31 J5 l\1üztk: D:ıti'l'y;cj lıttdtıcrJ" 
21.45 ~ma (Po~a Kutu.,u). 
22.00 Mü<:ıt: R;ı<Jyo S:ılon Orke•tra

sı. (Violcn 1~ Necip A.<;){m). 
22.30 .l\olcınleket. Saat Ay.:ırı, Ajans 

!lalıerlerl ve Borsalar. 

22.43/l2.:i0 Yarnıki J>rogram ve Ka

panıe. 

• 
Cumhuriyet Merkez Bankası 1 

Deniz Levazım Satınalma 
Komisyonu ilanları 

1000 oı.<.let cephi)"C şaınandırası yap .. 
tırıl;ıcoıd.tır. Ş;;ıı~aıncsi h€.'r gi..ırn kD

ınh,y-0ndu görillc.hilir, lstcklilcrin 29 

Nisan 942 Çncy;:ımba .gününe kadar 

Kasl'!'r.pcv;ad~ buit1na11 Deniz Levazım 

So.tın .ı\:lın!.Ci tk:Aıni.5yonuna tt-id.i.t nıek

ı..uplarını veJmclerl iJfın olunur. •4871> 

AKTiF 
!{asa: 

Aaın: Satı Kiloıram • 72.600 211 
Banknot ........................... ........ . 
\jfak.lık ·•• •.• ••• ... ••• ... ,,, ••• ,, ... ,,, o• .. , 

)alıildeki Mıılıabirler: 

Turlıc ~raıı ................... , ..• ,., •.•••• 

llariçteki :ltuhabirlu: 

AUin: 5alı KiJoıranı %2.78.J .'47.'J 
.:~!Lna W.hv.U kab.ı e:rbe1;t Qövı;ı.!er ........ . 
I.1 ~er dövlzlcr ve Borı;Iu lı:lirlr.: bakl7tlwi .. . 

!la,ino Tahvilleri: 

Deruhte edıl<n evr;ı'!{ı no:..ı-:d.iyr ka.rşı.l)ğı ... . ... 

K nunun 6 - 8 ınet madd" 1el'\ne tf!"V'flkan 
r.ı.-..~ ne tarafından vlilıi._ı. ted!)'~t ...•.•••• , ....... 

••ncdat Cüıdanı: 

Tı.t><ı i Renet:er .•..• •• "' "' o•• •O• oO ••• "' 

,:slıaın \c Tahvilat Cüzdanı: 

18 Nisan 1942 Vaziyeti 
~ 

I.İRA J,İRA 

1 

102.IU.H6.84 
8,870.211 -

332 . .') 14.fl:l ıoo 3,ıs.21>2A1 

35.on za 35.093 28 

32049589 91 
-.-

00.6liı.~.a:~.95 98.71 I.973 ı:;s . 

158 ;~a >63.- 1 

_22.454~ 136.293.910.- f 

3-18,W0.2 il\ 37 2•8 4(,ıc) 211) 37 
1 

' ' 

PASİF 
Sermaye: ........... . 

İlıliyat Ak<csi: 

Ad~ \·e tevkallde ............................. , 
HWUJ'l • • ... •. • .................. ,,, •••••• ••• 

T~dniildcki Bankııoılıır: 

D~ruht.e edlltn evrô.lkı n..ıkdjye .............. . 
Kanımun 6 - 8 l!lCI ınaddclerir.e tevt:koın ha
z....ne tarafından \:tı.ki t.e<lly3.t ..•..•..••.••••••• 

D~rııh1e cdilc:n evrı.kı naY..d.ye bakiyc~ı ...... 
Ko:or J!ığı t.am..ın,cn attın olarak. iltlveien teda-
vi.ı c vazedilen ... .. ...................... . 
Rccs.kon.t mukab!Ji iJ~vetcn te<lav.l!e vaıc-
dilClt ................................ ..... 
}{ ..,::ne1e yapıl'1ın nlt:n ""· rsılıklı avans mu
k;,.ıbl!i J90'2 No. h k~'1un ucib!ı:.cc Jl;lvc!en 
ttdavtile vaı:cdllco .......................... . 

!llevduat: 

Tü~·!c L~r3Fl ........................ ,., •••••• 
Ait.n: S~O kllogr:ı.m r,77 12~ 

38~0 No. lu kanur.a ı;•.>rt ha;6n~yc ;,~ıl<:.n 

LİRA 

7.822.019.15 
6,CU0,000.-

158.748 561.-

_22.4S4 653.-;:_ 

l3!i 293.910.-

~,500.('00.-

288.!;00 000, -

~·~ 

!lG.:!57 .Q&ı;.9a 
l .:"1!.104.03 

-
LİRA 

15 OU0.000.-
. 

1 

!3.822.0ı9 15 

.' l 

.! 

. 

576,~!';:-J.910.-

1 

n-ın.ı~ı,03 ' 

1 
Aslıeri F abrilıalar Satı- ı 

nalma Komisyonu 
ilanları -----

Muh!clil numaralard.ı on bir ka
lem ve cem'an 1620 ton çjn.lro 

levha alınacak 

E> hc-.r kÜo:uJ};J. 1.W,80 kuru.'.i bedt!-1 

talınıi~ı l't.bl"en yı.W<;;ın.ta )'t\Zıh muhteti.t 

numa~a.rda on bir k.::.le:n \'C cem'an· I 
1'620 :..On çiıo.ko lh'*fıa Af'!«'rl Fabrjık,alar 
Un~ı .M.ı<lü-rltı~ Mr4'fi3Z Sı.ıtaı .. ~ 

n1a Kon:J~ ıııunca 12/5/942 S<!lı günü 
saa• 15 de Paz-.ırlık.Jo ihale ()(fi!ecci<.tir. 

Şa::tn.1n~~ t50 liradu· Kal'i teminat 

~.ıs0.74G' i.it.·a .. u0ı kuru-ş'.Jı". Tamamı

nı ve~ck mün*tın •Jlmındlğı takdirde· 
par~c. p;:u·(•a da a.lınabl~ır. i'4874> 

1 • ~ :.: :. ...: ,.., :.'; """""----·-.. ..._ ....... .--.. ... -.~.-. ... ~ w- ... :..: • ... :;-.; ... ..,,_._. ... __......_._.,._.. .... -.ı .... ._ .. ._...,..._."' __ .... __ • ._.~ ' 

· Gayrimenkul Satış İlanı ·: 
~~ 

Suitanahmet 5 inci Sulh 
~ Hakimliğinden: 

Hukuk~~ 
~. 

t~ 
941/131 Tereke. ~ 
btanbul Gedi!l<Ç~şada Bali paşa y0"u~unda 20 No. lı:.nede mu- ~~ 

~ kiııı ve Urıkapanmda Keserdlel'de 17 \'e 33 No. dükıkiınlarda da ~~ 
kesercllik ile krayı. üıcaret etmekte li<~n 30/ ıl/941 tat1l'ıJ.nde l 
ölii.nü üzerine minsçı.smın talebine md:ıni terekesine unahlke- ~~ 
meırkıce cik.omnuş olan .AgtJıp. Damacı',ıın tahtı t;ısarrufunda l 
bulıın<hığu ve Vakıf Paraılar Jidaresine de 1500 liraya iıp:1tekli ~~ 
old_uJu t&pu katydı ile anlaşılan Ktıımk&pı'da Şehsuvar mahal- ~~ 

~~: ;~ıırr~:C7~ğ~::a~:ı:e~'l~~ =~ 1:54,~a~~:;ee ~~ ~ 
rahbaı salıa.9'nda Jrain zanini memıet' taş döşeli yüklü dolaplı ~1 
b:J- sefa iiızerhıde bi>r oda ve bil' ı;armç, ayrı oolmclı bl?r fa ·~ 
da k(.",;a dolaplı !bir ooam zemin kata ve :ikionci ıkaia merdi!\ eni 
olan bir sofa ÜUll'imie lıir oda ve zemin katı zcımni taş olsn 
odun111k ve kötıı.ürliigıü l>ulunan mutfak ve bahçeye ~ıkıılır kapı 
ve etr.!ı duvarla çevıili iç balJıçesi 1kinci !katta bir oofa üzerinde '~ 

~ bir 00'1 lbir 'lıel~ üçüncü drat t;ı bir sofa üo:e.-inrle iki oda ·M he- • 
lfı bw kiler bir mutfak ve bil• tarasaı;ı me~ıcut ve eldürolk tes'- ! 
satı mevel>t ve eblivul;ufça 4753 lira kı;yu:nct ta!ro)r t'Cl11ımdş o- i~ 
lı<n ki\,gir hane miNsı;ıların talebi üzerilıe terekenin t..ks:m i I· 
:zımnında açık arttmınaya çıkanlmMJ ıcılıup !birinci anttııımao. ~ 
18/5/942 tariilrin<" rnüsad1f pazııa-tesi günü ııı.~t 10 dan 12 ye ka· ~ 
dar İ_sbı~ Sultanatıanette tapu dıün:si .alt katındaki nıalJke- ~ 

~ menU.!de ı.cra hlınaea!l.tır. Birinci arıtuıımı günü teklif oluna
cak bedel kıymeti mulıaınmıc nenin ~·< 75 ini bulma= aneııkür 
gayrimenkulün ~atılnuyarak ancak bu •bİrinc.i ilıa!e gi.inüııde ' 

~ en yüksek te<lclıite buJunanm taahhüt ha<lıJtı mıabfu" ~lmak ~. 
üzere ikinci arttırma .günü beklen.erek 28/5/942 peı'§'Cmıbe ııa~t ! 
10 - 12 cılarak muayyen ıınezk\ır gür.de en çak artlırana h-~fi ~ 
ihal~si icra kılınacağı ihale pulları, ılel'lfıöye ve tı..pu 'VCS3ir ~ 

~ harçlarnı müşteriye, mıi1teralkıi..-n vergıleııin teı-ekeyc ait 'bulu .. ~- ~ 
tluğ-ı ipotek sah'!hi alaıcaS<ilılarJa sair alachkh ve hak sahiıplerio- ~ 
nin hU"Susile !ruz ve maera!a dair olan taleplerini işbu iliın b.- ! 

~ rihindeıı itibaren 15 gün .iJ;inde evrakı müsbiielerilc mahkeme- ! 
J mı2c ınıüracaatla bildiırmeleri aksi tal<iirde ~nlardan iıpmc•k ,~ 
~ sahibi al:;caklılann hakları tapu sidllerı!e sabit olırmıJ.ııkça sa- ~ 
' tış p-ayla;ımasınrlan !ıariç tu tulacaklan satışın meveut ve hrı·- ~ 
~ kesin göı me'k üzere memuru ııezdind.:! >lan tar'llıinıdcn itilbaren .~ 
~ açık lbulondurulan. şar'.nameyc tevfikan icra ılulınaeağı <laha ~ 

~'.( ziy•rle tafsilat a1maık istiyen!erin 941/131 dosya numarası He X 
~'.( heı-gü.n eaıbahlan 9/10 ve öğleden sonra 13/30, 14 arası mcm'J- ~ 
~~ runa müracaat cdc[);leccıkleı · ve evi ;ı,ör.mek üzere <le hergciıı « 
~ C\"<kki kiracılara kezalil:< müracaat oluna<bileceg·i ilan oluntu'. ·~ , . 
""',.; lllO:'ll": :.:..,.:.:.,..:.: ... ~~:.-:,..T. .. ?'l'. .... :Y.... ~:.-~:.. .. ·rll 

Nafia Vekaletinden : 
Ek.s.iltın.eye konu1an i~: 

ı ·- i\1:J.la.tya Su i~leri Beşinci Ş~ ıvr~ldür ıigıı nunt:ık~l.-1 d~1hıllnJc Ş~ı -
len To1ım:ı ç~yı, Sarkan Ordow deresi, Cenuben Derme ~n~lı. Garben Bey' :· 
der~i ~ra~ı·ıda kalan ~.kt"".bcn 25000 hek'bal' gE.ni.,l!ğ.indcki oro1.!nin nirengi ~·r
bcke5:nc mü ... tcnit tesviye mUnh;ıniJi h:ıri:ası ile bt: ovaıya :-ıkan derelerden itl re
ce lilzuM t;öntlenlerlnin şcrltvart hllTitaiarının Oı~!nınası ~1 n1uhammen .._ ! 

. bedeli \'ah:di fiat e~ı üzerinden 80000 liradır . 
2 - F.kısii:tn;e 4.5.942 tarihine ra::.1.lı~·an Pazar;cs.i günü a~.t 15 de An.it" ... -

da Sıı i,lL':I neLl!ı;'i binası k:indc topla'lan Su E.1<Fi.ll!ne ~ı)ITJ .. -yonu od:ı. 
t;ap~lı zarf u.c;:ui!y!e y;,:pılacak1ıt. 

3 - ı.~trk.liler Ek\Sih.n.e şartname;;, \nltİ\avt' .... p"ojc.si, Bttyı:ıd~r1 l:c İ$1.cr C 
ııel prln:HTC"f1, vmumt su t cri fenni şar'tname!'...yie hw.~l ve tc.n,,;.l ıar•nn 
1rr1 e !~H·jelcrı 4 Lrr.. muk:.bıV.nde Su t-;;lCri n!.': ,!lği.nden alab:ı rleı-. 

4 ~.;;;:tn1cye girebııır.ck jc~n i3teklileri.1 .:;:•~()".> ı:ralık n1uvaJ(.·at e 
•lat \ '"·~·ı.. ',ıl;J ve ckisilln.cn:n yapılacağı gündC't cıt• ~2 ti(' gün e\'\"Cl cner!nclc b -

luna.ı VI! er. .tı.ı: 5000 hektırlık b:r orazi.,tn T.l~< ~mt"lreHk hari\AsJnı muva.I' .. -
k:yetle y.::r.n1~ olduğtaıa dair veı;ika He birli:..:!e bil· dilekçe ilt NYfia Vek:ılet~ne 

mür.ı.t at edfrck bu i* ınahi\ıs ol~k üzere \"!°'~.ka almaları ve bu ve.-.iktyı .h
J"{; Z ct.nı:-1~:rl şnrttır. Bu ınüddf.t isinde va;ika t,:ı.!e:bl.nde bulunmışnnlar eri: L · -

mc:ye ı~C!'ak edınnczler. 
5 __, iı:ıteklilı:rin tt K:lir meltiuphırını ikln~i n~·~~ddcde y~zılı ~ai"itten bir s.:.at 

evveline kcdar Su İş!eri Reif.ll(:ine ınakOuz m:ık.ıbiiinde vermeleri ıaıımdır. 
Po3taJa olan gec:kmeler kabul ed1hnez. •2:..!1> •4182> 

----------------------- --

Devlet Uemiryolları ve Umanları İşletme U. İdaresi ilanları 
?rfuha:t:-Jnen bedeli 9000 lira ola-o 5-0 00 ti?•;cıın pırın-ç İgp<.ryolet çub 

<'>mo> (5.5.ı!J.12) Salı günu saaı (15.30) on beş bu;-ukta llayd·ırpaşada c b _ 
nası d<ıhil'inrleid lroın.k"'.)·on tarafı.nd<>n kapalı zar! ll\5ul:y'e s~t!n vlına::-e:ıktı . 

Bu •şe girınf:k jstlyenierin (675) Ilral!k mu.va~~k:ıt teıni?ı~·t \'e kanu!"un t -
y:n ettiği veslkalarJ~ tt-k'liflel"ini muhtevi z:n'flarını ayn! glııı u:jt (14.~0) on 
dô:l buçi.lğ:l kadcır kamıqyon Reisilg!ne veı11ncleri 1cizı.mchr. 

Bu h:e ait şartnameler lromL~ondan J>C"ro:tsıız o1arak dai,'1.h\rı1C1ktc.ıdır. (4581 \ 

İstanbul İkinci İcra Memurluğundan: 
Yeşilköy Şevketiye m3'hallesin de Bulvar ca<. esin<lt O.ıannc n 

hanesinde mukim iken halen ikame tgf>hı meçhul bulunan PuUui On., r.
nes Veyitmer Bcrlıard Filinceye: 

Alacaklı haıinenin İstanbul as !iye 5 inci hukuk m~hker .. es'nd, 11 

sadır olan 28/12/936 tar;h ve 936/16 esas ve 93a/506 sayılı i:amı ı:e 
sizden alacağı olan (7650) liranın maa masarif ve ücreti vekalet to ıı . 
sili hakkındak.i hükmün berayi in!a z memuriyetiın:ze tevdi. üze:·.•c c 
borcun ödenıl'\'E'Si hakkında, yapılan ilanen tebligatın kanuni müdcl 'i 
hitam buldu,b'll hahlc borç ödenme ıniş olduğundan alacaklı vekilinin 
talebile alacağının temini için mut asarı ıf bulunduı,"llnuz cvsdı as:ıg • 
da ya~ılı tarlalarınız haciz edilmi,'ı tir. Yesilköydc Fener ınevkiin :'' 
şimendifer hattı cenubunda şarkan Oiıannes tarlası şimalen ş'menı,.' 

fer hattı gaTilcn yol cenuhcn deniz ile mahdut (821548) ru·.şm (17()()) 
metre murabbaı tarlaya (30780) lira ve şimendifer hattının şlmaliıı· 

den şao-ka Ayamama çifU:ği ar:nisi şimalen ve gacbcn yol cenubt"' 
şimendifer hattı ile m:ili-dut (68000 8) a'.l'Şln (785) mclrc mur:ı.l:':>Jl 
(17000) lira Ayamama çiftliği civarında şarkan Ayan:~ma çil J".~ı 
arazisi şiınalen Ohanncs tarlası ga ı'bcn ve ccnubcn yol ıle molı hı' 
{261844) arşııı \342) metre murabbaı t•rlaya (3260) lira kıymet :.ı • 
dir cdilm~tir. Haeizc ve konulan k ıymctl.Cf'c lr.anjı bir cliyreeı;>n ı 
varsa İstanbul İcra Hiıkmliğinin 30/2/942 tarihli kararına göre ;1,ı·ı 
tarihinden itibaren bir buçuk ay zaı:ıı'ında memuriyetimize bildim:<" 

tD•rulıle edılen en>.l<t &akdlymir. 
i\ - (kar~ılıeı esham ye tahvil5t (1Ubaı1 

1 avr:ns n~uk:ı.bı tr.•:ri• olunan altınlar: ---------------1 niz lazımdır. Aksi takdirde icra muamelesine devam edilerek lıacıl 

45.192.261.~J 
1 

10 427.621100 J.i.619 869 99 . 

1 

3.121.22 

1 
7808 722.-

kıym~tle) ............................. . 
ıı - Serbl'>\ e>hoım ve tahv•l!t ...... : ....... . 

A.vanslar: 

A'itJn \'C döviz ü:.:.erine l\o'ana .......... .. 
Tahvii~t üzerine avans .•• ... ., ........ . 
HHzineye kısa , ... .ıdr!i avans ................. . 

78 1~4 ı67,90 78 ı2U67,9() 

-.-
27 934' 146 60 27 gJU46.60 

14S 335.006 85 

Safi klloı:ram 55.Hl.930 

Diivi~ Taalıhüdah: 

Altıno. tahvili kabil döviz:er ................ .. 
Diğer dövWer ve aı.cı.tı.lı klirlnı bıkiyeluJ 

MuhteliC: .................. -.. ... .. ...... 
}-Juııneye 3850 No. ı K< nuna gdre atılan 

a'tln Karsı!ıkh avoıus ............ .... .. ıst,00,000.- 169.3!184-122 

il 4 500.000.-
J 1 ,790.368.3i 

95(.801.491.53 1 
- -

Yckl\n 

lfissedarlar: ..... - ....................... _ 
Uuhtelif: ................. , ... , .......... . 

Yckün 954.001.491 .53 

1 l'em.ııııız 1»38 taribiı:tJeıı itibaren: bkonto baddj % 4 .\Ituı üzerine Al•aııs % 3 

' r TAKV M 9 ""\ ,., & 

n~ın i 1350 Kasıııı 1 Hıcrl ı :;51 
lfİSAN 169 R.~Hın 

12 

1 

Y•l 942 .l\if 4 \.·asal! Ezant 

N i SAN 
s D Vııltll S D 

6 .7 Güneş 10 08 

25 1312 Öi;le 514 
l 7 o. İkindi 9 031 
19 59 Akşam \2 00 

Cumartesi 21 39 YaU.ı 1 41 
4 1-4 İnıtak 816 

edilen mc-Lkur tarlaların satılarak bedellerinden borcun öde~eji ;il 
nen tebliğ olunur. 2.938/4140 

İs'anbul Hava Mıntaka Depo Amirliğ·inden 
. Haıva a:r~I-cri itin el~ adet Boıne metre 'P'Jzarıl~ltl .!!atın alına.._ .. ;,,t '·! 
Tulok.lJ.~er kai'i leım.inat tui.Jrl olan 212 Hrrıyı Bakınki'q ı.ı .. tmüdiirLüğilne ya•· .. 

raruk makbuzları iJ.c birlikte 4/5/.94:2 Pazaıf..cs-i günü saat .. 15 .. d"2 Vcn·rx.si. t, .. ' 

ne karşı.sınrla Bü.yü!i: Kın.acıyan Iiaıı: ik.lnc1 ~at 9/1-0 nt1m.arada liava s .. ı. fi 

Alına Komi"zyonunda bulunınal:ırı. •4876> 

SAHiP VE BAŞUtjHARRhtl ETEM İZZFT BENiCE 
NEŞ&İYAT »İREKTÖRtJ: rr··"r"' K o\RARİl,GIN 

SON TELGRAF MATBAASI 


