
15 Marttan itibaren topla.nacak ıru. ı 
j Ponlarm her 25 adedine mukabil 

l. "V AKIT OKUYUCULARI KUTUP. 

ı:tıazi llANE. ı,, serl.slnden Ş&b1n Reis Ro· 

rtını 3 büyük forması hediye edilecckUr. _J 

l ayyare şehitleri ihtifali 
programı hazırlandı Sı\LI 13 MAl]S 1941 -tf HL: 24 * SA1'1: 8380 

Bugün 
6 

S aqfa 
'1,. - Yazısı 3 üncü sayfada - CDARE EVi : • "'ad. !STANBUL "'Telgraf: VAKIT* Posta Kutu.su: 46• Tele.fon: 21413 (Yazrı - 24370 (!danı) 

E§üyUk Millet Meclisinin· 
dünkü toplantısı 

O Türk-Alman ticaret mübadelelerine dair müzakereler tasviple neticelendi 

t\ ,.du subay heyetinin terfii, memurların 
\lln tahd i dı görüşüldü

1 i ' ·---,--. Lr 
IWlıııı mildalaa ·; 
btltçeıerıae 

.. lhi• tabslsat 
~llkcıta 12 
~ lgf b~ ( A.A.) - B. 1\1. 
~- ba§k Şemsettin Günalta
~~ • ~da toplanarak 

llı.iibad anya arasında ti-
~ •lelere ve bunlara ait 

apoıvon 
liitler 

..._ ~-~an: A SIM US 
,~)'orı 
~ ~: Avrupa lstilbı lle bu 

\ ' lstlh\şı ba!'f'.keti muka. 
'-...~ tarıhla ba.klkaten garip 
~ hldt11e111 kartıımıda ol· 
,, btltlrafa mecbur oluyonı:ı.. 

"-' ~r Napolyon hareketi 
~ ~ ett arasında birtakım 
ite ">Ge.ı l'ılqo, Aradaki bü~iik fark 
..... , evveı bugünkü A1;nıpanm 
,~ "' e\-velki A \"rupaya nlsbetle 

~ ~evi bakımdan çok baş. 
' ~-~ olmalıdu; arada en 

'-..., ~ nolrta&ı IMı Napol· 
~ buna mukabil ~imdi 
~ .!:::: A vrupaya mt'rkez: 

~~ ldlr. 
'"-t,0tı11ıı Avrupayı istim bare. • 'lama İngiltere ı;ıkmııth; bu 
~ 4-. 'f1Jt l&tlJA barel<etlne kar 

~.~'Pot Yine lnglltcrcdlr. tngllte.. 
~ ıı:on ııleyhlnc harbe girişi 
~ idi. lc.inılyet ve mllstemlcke 

tediye anıaşnıalarının bazı hü
kümlerinin tavzihine, Türkiye 
- Yunanistan klirıng anla..5Jllası
nın uzatılmasına ait kanun layi· 
haları ile vilayet idare kanunu
nun bazı hükümlerini ta.dil eden 
3451 numaralı kanunun (e) fık
rasının tefsirine ait mazbatanın 
ikinci müza.kerelcrini yapmış ve 
tasvip eylemiştir. • 

Meclis bundan sonra askcrı 
muha.l{eme usulü kanununa ek 
kanun layihasının ve dahiliye 
memurlarından bir kısnıınTI? ~ah: , 
didi sinlerine ait kanunun ıkıncı 
maddesinin birinci fıkrasının, 
ordu suba)rfar heyetinin terf}iı;c 
ait kanunun üçüncü maddesınm 
(e) fıkrasll1ln değiştirilmelerine 
ait kanun JAyihalannın da birin
ci müzakerelerini yapını§tlr. 

Hitler ve 
Musolini 
Bir mü/aka-

( Devamı Sa. ~ Sü. 1 de) 
~~~~~-::::::::::::-:~~----- ta mı 

\ hazırlanıyor 
Londra., 12 (A.A.) - Ofl: 

Bitaraf siyasi mahflllcrln Bcrllnden 
aldıkları bazı babcrıcrc göre, Hitıcr
le :Mıısollnlnln yakında yeniden bir 
mmA.kat yapmaları ihtimali vardır. 

(DcıJamı Sa. 4 sü. 4 te J 

'' ha 8tıg\in tngııtcn-yt ]fitler 
lıı.., ~~ltt teke«ı eevkOOe.n da.va ııwı • ~ "' ~rı:· llJtıer şeklen vrupa f 
' ' di) kayıtsız, prtsn bA· \ 
~ ~brıı lstlyor; haldkatt.e ise ci. ! ,,h Yeti lddia111ndadır. Zlra ? 
"ı ~tanı ve katt fltlrette hAldm 
1\, "'4t.ttı bU.:f\ik Okyanuslar da da· 
1\.. >lıtı iıf. halde l&nn bütün dünya. 
~ lıt1t ll1 lngtJterc'.\C. hrm Amc

' ' ~ olur. lnıttltcre Uc "'· 
~~ ~ l!ltllh prtlan il7.erln 
~...,. lloı.n IQylc dursun, şimdi;><' 

~ 11~1tlak lmkAnı blle buluna. 

Almanların 
Ce.belüttarığa 

"'-. ~y hlın ~bebl budur. 

~ ı:::.:a RIUer g ibi Britaııys 
,, ha ebnek f!ltemlııtt. Fakat "- 't~ tbtnam sonra bu projl' 
'-..~ Na11ı1 ld Hltler de ı;c. 

~' fl:da lnglltc.reyl ha\-a ta· 
\.:_" Ilı~ tamamen yıldlrdık1an I 
"~ ha hareketi yapmak projı:'" , 
-..._.,. ~I uğra~ıktan sonra ar. 
\..~ııt İiııUndcn W7getm1~ gfhı 
~..._ · hu ._~ "'"1 na mukabn denizaltl 
\,,,.~~ t!e~ııert ve tayynrele rl' 
~. ltı ı;1lız ticaret nakliyatın 
~ taı &'lllz donıuunasmı tabrlµ 
\;..#1 1stııa111l"or. Ondan sonra İll(;"ll 
_, Pro,Jesını bir kı:'re daluı 

~~I tlbt ıtörUnliyor. 
.._., Yoıı d 
\..~ "-\'ttı evrlndo lngilkro bir ta. 
~ 4\. Pata uğ'mşırken, d!ğcr 
' lı,,.::;ertka ile harp haline gc: 
~ ıı_~ı bu defa tnı:;-llk're Hlt 

ı.'~· da bUAkls Amerika Uf 

\~onı 
~' ngııtere aleyhine 11An et 
\._~ lttrı Oontınental" ı miic&;I: 

~h, Ş'Fransa lnıpamtorluğuna 
~ ~ h lrnaldcnlzt ııahlllerlııl. 1-
~ i 8ahlllerlnl ilhak ctJni:ı 

it_ l_s 8 'eç, BUyllk Brltan~·a. 

HUVER 

Ruzvelt nutku 
söylemeden evvel 

Amerikanın 

• 
geçmesıne 

ispanya 
mOsaade 

ediyor 
(Yazısı 4 üncüde) 

eski reisi- Günlerin Peşinden: 
Q cuı:nhuru . Mazeret! 
1 na ı ltere• Eski İngiliz Başvekili Loyd 

Corcun avam kamarasında Çör 

Ve tam · çil hükfunetini tenkit ederken 
Türkiye ile İran arasında yapı-

d 
lan hudut emniyeti anlaşmasını 

Ya r 1 m Türkiye ile Irak arasında yapıl
mış zannederek bu şekilde beya· • d natta bulunması bir hayli dedi· 

aleyh 1 n e koduya sebep oldu: 
- Loyd Corç yirmi sene evvel 

Ş•dd ıı· b• nutuk de Silezya ile Kilikya:yr biribi:i· 1 e 1 ır ne kat~ırmıştı; mcger lran ıle 
• Irak'm başka başka memleketler 

söyledı ol~~.da bilmiyormuş!" 
Ncvyork, 12 ( A.A.) - Biri~. Fakat ~ndra radyos~. Loyd 

·k Am rika devletleri sabık rcı- Corcun cografi cehaletını ma
ş~ v:r akşam radyoda bir zur göstermek için bir tevil yolu 
sı r~ . ad ederek ezcümle şöyle bulmuş: Loyd Corcun yanılması 
nu ~ Jr. Iranı Acemistan adiyle tanıma· 

l'uknnta gördüğilnüz iki ret1lm 
dün lnönli Ş('hltliğlnde 3apılan mc
ra;lmden iki heyecanlı safhayı gös,. 
tl!rmcktedlr. Rıı re11lmter, (VAKiT) 
m hııı.ıııJ muhabiri tar1lfmdan a· 
lınmı11trr. 

bu hal eski İngiliz başvekilinin 
coğrafi bilgisizliği mazur gös· 
terecek değil, bilakis bu oehale· 
tin ehemmiyetini art.tıra.Ca.k bir 
sebeptir. Çünkü bu zat o tak
dirde <Acemistan) adı (İran) 
adına çevrildiği tarihtenberi 
dünyanın bu kısmında olup bi· 
ten işlerle asla alakadar olmamış 
demektir ve böyle bir siyaset a· 
damının artık avam kamarasın
da eski bir başvekil sıfatiylc olu
orta tenkitlerde bulunmıya nasıl 
hakkı olabilir? 

Iranlılar hadiseye karşı: , 
''Güdam galatetra tashih mi· I 

künem". 1 
Demekte yerden göke kadar 

hak kazanmışlardır. 
HASAN KUMÇAYI 

Romanya da Hırvatista-
nı tanıyor 

Budape§te, 1% (A.A.) - Stcfanl 

sjan1JD1dan: j 

~ 

Milli Şef l 
Ankarada 1 
yarışları ~ 

seyrediyor l 
ı 

Berıınaen Qeıen 
telgraflara göre: 

Hitlerin 
muavini Hess 
Bir kaza

ya kurban 
gitti 
--<>--

LONDRA 
TELGRAFLARI 
Kendisinin 
tagga7"e iie 
lskoçyaga 
indiğini 
bildııigor 

Berlio, ll (A.A.) _ D. N. B.: 
Nasyonal • Sosyalist jarUsl resmen 

bildırlyor: 

FUhrerin muavlnl Rudolf Hcs • kl 
l'lelledcn seneye artmakta olan bir 
haatatığı dolayısile Filhrer kcndlalnin 
tılr tayyare kullanma.sını katt t surete 
mcnetml~ti • son zamanıarda b • uya.. 
sağa rağmen bir tayyare ele geçir
mcğc muvaffak olmu!llur. 10 mayuı 
cumartc:ıı gllnU saat 18 BUlarmda. 
Hcs, Augsburgdan tayyare ile hare 
ket etmiş ve §!.mdiye kadar bu • 
tan .. d - UÇUf. 

ı;Crı on~mlştlr. Bıraktığı blr 
met<tup, maalesef blr zihin tagayyUrU 
alAmetlerl göstermekte ve bu da 
Hesin cinnet hayalA.tma kurban git: 
mto olmasından endişe ettirmektedir: 

(Devamı Sa. 4 sü. ı de ) 

başlarken 

' '-' Sa Parıyanm mUntcha.sı. Si. 
~il t dunya müstesna olmak 

deAmmış ~k· anın tng'ıltcreye vapı- sı, Acernistan adının İran oldu· 
crı . w b"l .d. '' d . b·ı w• n biiyük yardDll harp gunu 1 memesı ır, emış. 

dı ec~gı ~almaktadır. Donanma. Eğer hakikaten !-A>~ Cor~n 

Hırvatistan hariciye mUstcşan L1.. 
orcovici, Hırvatistan ile Romanya a- 1 
rnsmda diplomasi. münasebetlerin der 
hal tesis ealleceğlnl beyan ctmı§Ur. 

- Aman ne tatsız, tu7.8UZ ne 50fuk deniz!.. 

ısın a Devamı Sa . .4 sü. 6 da) yanılması bundan ilen gelmışse n A. vrtıpayı f!lt11ft e~ lmnl<ıt i 

<Devamı Sa. ! - Sü. 1) 

- TalıU beUana ctrafmm.d& daha klmleler yok! 
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j Radyo Gazetesı 1 
ovyet!er biirlill 
Ira!sı ta ıyor 

&>vyetl..-:r Birliğinin işgal altı· 
..a giren Yugoslavyayı taruma· 
ı.:ısı kararı her tarn.fta büyük 

bır alaka uyandırmıştır. 
SoV}eUer .Birliği ile Yugosla.v

va ar:ı.sındaki münasebatın sa
mimi bir şekil alması, harpten 
vvel bir dostluk misakı imza.
anması, bu al!kamn şiddetini 
aı ttınnaktadır. 

So'-"Yt:tler Birliğinin şimdi de 
Irakt Raşit Ali hükfunctini ta· 
nnrya .ttn.rar verdiği resmen b!l

d ıl yor. Irak 932 senesindenbe
r ,ani milletler cemiyetine gir 
J.iğindenberi mUstakildir. Sov
yctler şimdiye kadar lrakm is-

. lfüini tanımamışlardı. Irak 
hiık\lmeti 94.0 senesi sonlarmüa 
Sovyetfor Birliğine müracaat et
n .. cı.iyasi müna.sebat teklifinde 
bulunmuş. ancak biltUn Arap 
memleketlerini tamdığma dair 
bir d .... ıarasyon neşrini istemişti. 

Sovyetlc.r deklarasyon teklifi
m kabul etmediklerinden bu ta· 
lep olduğu gı"bi kalmıştı. 3 ma
yısta Raşit Ali hülnun ti yeni
den müı ucan.t etmis, Sovyetler 
de deklarasyon ncşretmcltsi~n 
Irnkla münasebat tesisine karar 
vermiştir. 

Bu tanıma keyfiyeti ba§ka bir 
U-."llanda olsaydı dikkat n:ı7.nrla· 
rmı çekmezdi. Bugünkü vazi 
yette ıse "',c;""Yetlerin Ingiltcrc 
ile ihtilfil'a dut:en Irakı tannna
lan keyfiyeti doğrudan doğru
ya I ngütereyi istihdaf gibi gö
rünmektedir. 

Napoiyon -Hitler 

Amerika gazeteleri bu hadise 
üzerinde muhtelif tefsirlerde bu· 
lwıuyorlar. Sovyetler Birliğinin 
bu hareketini Alr1anyadan çe
kinmesıne atfediyc, .. lar. Bir kıs
mı Sovyet • Alman ı irliğinin 
sıkılaşacağına işaret ediyorlar. 
~zıl:ırı Sovyetlerin üçlü pakta 
ıltihakmı da muhtemel görüyor 
lar. Bütün bu malumatı ihtiyat 
kaydiyJe karşılamak daha doğ
ru olur. 

JRAK HAREKATI 
Irakta asken harekatta yeni 

bir §CY yoktur. Irak maddi ve 
manevi muzaharet i!;in birçok 
memkketlere başvurmuştur. Hi
caz Kralı İngiltere aleyhinde bir 
harekete vardım edemiyeceğini 
söylemiştir. 

Kahireye göre İran da Raşit 
Alinin hareketini tasvip etme
miştir. Henüz teeyyüt etmiyen 
bir habere göre iki Alman bom· 
bardmıa.n tayyaresi Musula in- . 
miştir. 
İSPA.~YA, AMAN ASKERLE

RiNE GEÇİT VERİYOR 
İngiliz gazetelerinin haber ver

diğine göre, İspanya Alman as
kerlerine ~t vermeyi kabul et
mi9i:ir. 

Frankoyu Sikan iaşe meselesi 
de halledilmiştir. İspanyanın ia
şesini Almanya Uzerine almıştır. 
Bu vaziyet karşısında General 
Fra.nko mtıerin tazyikine muka
vemet edememiş, bir mukavele 
imzalanmıştır. Alınanlar bu a· 
ym on be§inden sonra. İspanya
dan ~rek Cebelüttarıka taar
ruz edeceklerdir. Bundan Fran
sanın da ha;berdar edildiği biMi· 
riliyor. Almanya~ İspanyaya as
ker nakli hususunda Fransadan 
da ya.rdmı istemiştir. Amiral 
Darlan Petenin muvafakatini i.c;
tihsal etmiştir. Almanya buna 
mukabil ltaıyanın Fransadan 
toprak istememesini, Alw; Lo

(Baş tarafı ı incide) rene mukabil işgnl altında bulır 
nan topraklardan franSTZCa ko
nuşulan bazı yerlerin Fransaya 
iadesi ancak Pet.enin kat'i bir 
cevap vermediği de söyleni

Fakat ,unlın birinde muau.am nskeri 
-n'llffakıyc'Ucde clde cdllml§ olıuı bu 

Miylik ııetioo birdenbire C(ikttı. Bu cö· 
Jdintimim en mllhlm blr timill N:ı.poL yor. 
ftllUR l•'1flA ettiği memleketlerde he- Almanyanın Vişi ile temasları 
aDz lııldımf hallııde olP.n mllll;re& his. ltalya ta.rafından memnmıiyctle 
lerlne hüwıct etmrunesl, t panyollann karşılamnamıştrr. Almanyanın 
m11U luotiımnslortnl kll'&l'ak memle- İtalya. hesabına bir takım mü
ketlerlnt• blm-!":i Jozen kml yapma... sandeklrlıkla.rda bulunması bu· 
-. ıstJJ.ısı lııtnıa geçirdiği Aimıw na sebep olmaktadır. !tAiya Bal
memıck<>tırrtncı., lı:ıllc kUtlelcri ilıerl· bir pay almamıştır. Bu da !tal
_, bü>1ik taz),klar yap1U.U1dı1'. nu kan harekB.tmdan sonra büyük 
ta:ı.yıl<br tnglllı; Amlrah Vl'Dlngtontın yanın canını srlmıaktadır. İşte 
Portı-1 lıde )"nptığı ibnıç haıT.kntınl bunlan görüşmek üzere yakmda. 
imla~ oıtınnı , hpan) Sht11Allerine 1 Hitlerle Musolini'nin bir görüş
]'ol il 'ili tır. 1ngillder bu v:W~ctten me yapacaklnnndan OOhsedili· 
18tlfıd!l ek ~apolyoou )ere eer_ yor. 
mı~11r. AMERİKAN HARP GEMİLERİ 

0.}1e ı;-drtllt\yor kl Dltler tarfhln 

Napolyona verdiği dtol"!!I tanım:ı.k l'lte
ml.} or. Yüz elli ıwnedcnbcrl A '\"?Upada 

mfttemadlyen lnkl~f ('tın1~ olaa mD. 
11:rrt hislerini girdiği memleketlerde 
r.-une~ ~lışıyor. l:"a.pılaa tuy1k1an:D 
Ddcttı tııgtllzlerl lmvretlendlrmekte 

eklutmııı farketrnlyor. Manevi cephe
*" ) ııptlan bu tazyıklar kAft delfL 
mı, glbf Alınan askerinin her gl.rdllt 
)"fft bir kıtlık be1Ast çökllyoP. M1Hıa· 
~ balcmundan hl~.blr laymf!tl olım. 

,,_ klğrt mııı.rkla~a her l(frfkw merr 
lelrette f'le geçen bOtUn ~. gr. 
• 'ftl ilk madde 6tnltlan topluıryol'. 

J 60 yıl (,"V\?l tng1ltero ne FJ"amıa 

.--oda cereynn edf':ll m~e A .
napada 2% yıl stırm~tD; NapoJ.voa 
~Tine nltıbetlo şiındl nllftHıa iki, bel.. 
IEi d<' iki buçuk mlsllnc Çl1aruş olan 
A.vnıpıı. rucmlckrtlerl hem m:ıddl, bflm 

manevi cephe&ın maruz kaldıklan 

1ııa t.azyık a:tmd3 ne 1uı:ıar taham· 
mül ftd8'11irT Hole hava mubarebelt>_ 

riııla knrııılı!Jı labribatı da Avnıpa 

mllletlerl Uwrlnılekl maddi ve mane· 
91 ıdımplarm. Sn:r.lmam edense bn. 

pnltU medeniyet fllemı ya.rm ne tuılo ...... ,. 
"'~' 'fl'"' 

B. M. Meclisinin 
toplantısı 

(Ba$ tarafı 1 incide) 

B. M. Meclisinin yine bugün-
kü top! ·b. 'l:ıul crlilmiş 
olan bir , y .ıası ile 1940 
yılı milli müdafaa vekü.letı btit
çesine 5.500.000, yine milli nıü· 
dafaa vek.ileti kara kısmın büt· 
çesine 8 milyon, maliye vekfıleti 
bütçesinin "scrmayeslııc ma:hsu
b;. n toprak mahsulleri ofisi" a
diyle yeniden açılan 25R inci fos· 
la. 5 milyon, düyunu umumiye 
biıtçcsin<le demir yolları ;nşaa

tına ait bono ve noliçeler kar
ılığı adiyle açılnn 273 ü:-:cü fruı
a. 10 milyon lira fevkaıade tah
; at verilmiş ve ba?J ddreier 

bül;(:ele..'"i anısında d:ı üç milyun 
570 bin liralık münakale yapıl
mıştır. 

HİNT OKY A!\T(JSUNA 
HAREKET E'ITİ 

Amerikanın Okyanus filosun
dan bir kısmı Singapura ve Hint 
Oıtyamısuna hareket e.tmiştir. 

Bunlar Mısıra harp malzemesi 
götürecek Amerikan ticaret~ 
milerlni himaye edecektir. 

-37- " . '- ' . 
:Mefkt\re krskan.ma.k istlyordu. 

İfadefiinde samimiyet vardı. Fakat 
ne kadar hararet ve he~n ile 
yazıldığı pek ô.şikArdı. Zavallı 
Mefkflre ! Eğer seviyoma !.. Bu 
şikiyeUer, sevmey n bir kalbden 
doğamazdı.. Mefldt'?'e seviyordu ... 
Fakat kimi? .. 

Bu daimi şUphcnin ctrafma top
lanıı.n d\lşUncclerimi, tekrar yat
tığım ölüm döşcğnde yllriltUyor. 
ÖUJJl, Hastalığım hakkında baı\a 
bir flCY söylcmndiler; yalnı:z, T.a. 
türrce nüksctmi,cs dediler. Aileme 
telgraf verildi. Kuru bir öksürük, 
uzun fasılalarla. ne vnkıttanbcri 
ıbelli rahataıs ediyor! 

ıımaterlh l:ıfr saatimde, tma '*' 
mektupla ona, ö!Umc doğru snrat
le gittiğimi yazdmı. Bu mektup, 
ebedi 'ljr vedaa ibenzedi. Aldrğnn 
cevap, beni bir kere da.ha te(J.avi 
etti. Bu. 22 şubat 918 tarihli idi. 

Mefküre diYordu ki: 
" ... Çok kederii, çok müteessi

rim. B:ına göndeı:rliğiniz iki buçuk 
satırlık alelAde mektuptan bir eer 
anlamak mümkün olamıyor. Öyle 
zannediyorum ki hastalık sizde 
zerre kadar insaf brrakmamış. Si· 
zi yataklara düşılren sebep, ben
den ziyade yanlış dtiştincelerintt· 
dir. Size bir şey yapmadım ki bu 
derece fena ve siyah bir neticeyi 
bar. göstcrmeğe knlkıyonrunuz. 
İn.san, E'~diği tarafından bir pnr
çs asa.lıi bir çehre görllrso mutlak 
hayatmdan aynlma!t mı lhmı ge
lir? Bu aşk değil, bu bir çocuk
luk! Bahusus ortada bir !)ey mcv· 
cut değil ki beni mUthiş bir azaba 
sokuyon3unuz. Eğer bu şikAyetlc
rlniz davetini?J kn1 ıl ebr diğim 
içinse sizin içn her . o~ katltınır 
\•e gelmeıfo gayret ederim demiş· 
tim. 

Hariciyede ye.ni 
tayin ve nakiller 

Devletçe gapılan----ç_u_n-kı--.n--;Je 
sulama işlerinden bir Aruu1ra, l! (\"AKIT) - 18 tem. 

muz 1941 tarihinde tckaUtıUklerl le 
ra edllccck olan Berll.n b1lyUtı:: elçUl#I 
mUııteşarı NunıtUn Ferah Halcb N •b• •• t 1 k 
kOMO.QSlU#UDda ba!lkODJIOl~ Sel!:n e gı 1 ucre a ınaca 

kon f erans 
kuruluyor 

I<,eyzl G&ıe.n, Haleb mun.vbı kOMOlo. Ankara. ' 
su Bekir Srtkldan inhilı\I eden memu· 12 <"AKIT) - Devletçe ae ahlplerinden .su -.erllmış. ollun ol· _,.ı lJ.)lloo 

Tokyo, U (A..A.) - -""'' 1 tlerd czkO ı yaprlmrı; ve yapılacak olan sulama i§· nıasm her Rrıe su ücreti alıııacaktrr 
r ye e m r tarihte vazırcye lerindcıı al~ak lK:reUer nakkındaki . ' 
ba§Je.mak llııere BcrJln büyük elçmıw , k 1.. ib hUk"' t Bu tlcretıer arazının meu.ba.ana., u. 

dlrlyorı bll)"l\C el-
Amtırikanm yeni çunldnı ., o• anun a.Y a.amı .. mo meclise 

mUsteşarlığınıı merkezden elçlllk mt1ıı "nd 1 • t· ı nal mUeaeaelerdeıı ıuyun hutl etutt çlal Edvard Gauıı.s'un çuııı<tıı .. gu er1n,_q ır, 
tc§an Kemal Kavur, Haleb konsolos. Layilırı." esaıılarma göre, devletçe ya , azaml beygir kuvvetine ve ile tflct:
JU:Unıı. merkezden Re§at Erhan, :ınez- pılmış .... e yapılacak olan ırulamalıı.r _ ! mckle beraber, mUhlm miktarda su 
kQr konsoloaluk J:ançılA.rlığına mcr- da , eya mtihlm miktarda. ııu .earfeden aarleden mıal mil"sse:ıeıerden aene • 
kezden Rüştü Baıı, Parls bUyük elçi· l!IIlııl müeı<seselerdo maliye, nafıa ve llk su ıı:ırfiyatına göre tahakkuk et· 
llğt baı,kMlbl Fatin IUl§tU mcrk"ZC ziraat ueklleUcrince müştereken tan· tlrtlecektlr. 
naklolunarak yerine merkezden Cc • 

ği blldlrilmekt.edir. "'1',,." 
Ga::ı~ gazetecilere ya:PtJlı ııır 'il' 

ta yakında SUıgapurd• .. ıcetf oıı!tr-" 
!eraas aktcdilcceğini ve l1U I< ~ 
ııa. birle§l.k Amerika. FillPill• :re ıJI!• 
ya, H<>landa HJndiatanı. ln~ıtrfll 
mn.ııya ve Çunklng JX1ÜıYl ti 
tıtırak eyllyeceğlni bllcliJ1lliŞ ~ert" 

zim .... lcra Vekilleri HeyeUncc tatbik 
mil Vafi ve mUnhal bulunan Va§fng· Arazide ise, arut vergist tahrir! 
to bQ rOk ıAmıw U olunaeak tarifeye g6re her s~e su mucibince ıcablt cdllml§ ola.n mft•-~ft 

n )' e ._.6 , çüncü k.Ulpllğlne Ucreti Glmacaktır. ..._._ 
su ücretinin tahakkukuna CBaB te§kll 

Gauss. kendisinin de bU I< 11~ 
aa ~Urak edip etmlyOC"'~' lıl .e • 
ki suale l\açamatı::lı bir cevaP 

merk.zden Zübeyir .Aker ve evrak 
mcmurl•tğuna merkezden Şadan Er. 
men, Köstence konsolosluğu mua\in 
konııolos!uğuna merkezden .Arif Or. 
taç 1en-celerlle nakil ve tnyln edil • 
mişlerdlr. 

ısırdaki Yunanhla
rın kral Corc' a 

telgrafı 
Han~-. 1% (A.A.) - Ege &jan.sı 

bildiriyor: 
MUIU'daki Yunan cemaaUcri re.lal 

kral Co qağtdald telgra!ı çckıni§ 

Ur: 
Mrsırdakl bUton Elcnlalo kendileri

ni t.e.msll eden bUtUn Elen cemaatleri. 
majestelerlnln ve hUkQmetıcrinln Yu.. 
nan ruhunun yqıyan acmboıU olan 
milli kahramahk hattı harekeUeri ö. 
nünd~ hayranlıklarını ve derin ıner. 

butiyetJerbıl fttl!akla bildirmek için 
bana sal!htyet 'YermJ§lerdlr. 
Aynı zamanda. kahraman Yunhı 

mllletinbı ve §Anlı Yunan kuvvetten. 
nln Yunlun kurtulmam uğrundaki 

mUC3.dCJ~aiıle azim \"e §lddctle dc\'llm 
vazifesini t.nınamen mUdrlk olarak n'9 
hal a!erıt olaıı armlmaz tnanrmızı 
tıA.n ediyoruz. 

Mısır Elcnlerl, majestelerinin v~ 
mC§ru bükQmcUn yanı ba§mda cesur 
ve sarsılmaz bir surette kalnrak keıı. 
dilerlnc ml.UnkUn her tilrlU yardımda 
bulunmağa ve devam eden milcadele
nln m1Jvaffaklyeti Jçin her ttlrlll ~ 
daklrlığı yapmağa hazır oıduklannı 

temin ederler. 
Elen knh bu telgrafa aıafıdakl cc.. 

vabı verml§Ur: 
Mııııi'daki Elen cemaatlerine lzhr..r 

etUk1crl merbutiyet ve lcdakArlık hlıı 
lerinden dolayı tefekkür ve hepimizin 
muhakkak addettiğimiz nlha.I zafere 
Olan rarsrlmaz fnanlarmdaıı dolayı da 
kendilerini tcbrlk ederim. 

Ordunun ceArCU ve bUtUn Yunaıı. 
lrlarm kahramanlığı sayesinde bay. 
ranlığa lA.yrk bir bale ge.lmlf olan 
memleketlmln, çetin fakat h&klı olan 
bu mUcadeleden daha btlyUk ve kuv. 
vetıi olarak çıkacağında kanilm. 

Yunaniatan gözlerini yabancı mem 
lekeU'!rdeki Elenizme çevirmekte -.e 
vatanpc,rverane ceareUmlsden dolayı 
size mlnDettar bulunmaktadfl'. 

lmsa: tldnct Georp 

Bu pazar clmasm da blr kaç 
hafta sonra olsun; zannederim bu 
kadar bir zamanın sizce de bir 
6hernmJy('U yoktur. Geleceğimi 
tekrar va~ı•diyorwn. Artık UzUl
meyiniz, haata olmayınız.. Hala o 
mektuptan .behsediyorsunuz. Her 
§O~; unuttunı, biliyorsunuz ya ... 
Allda boo eöır~ek olnınz. Z.ı· 
ta mm flkl.yetleriıdlll dfnJemek 
de bana başka ıı:e'\lk ~Y'll'-

y ok yok, yaln.u: unutmadığıın 
bir şey varsa o da Bu.rgaz hatıra
SI olan mektup, Onu nasrl yı:.zdı. 

nrz! o hançerllk vnnfooini nasıl 
ifa ediverdiniz ! Mnamııf'th o da 
bir rüzg8.rdı, e~rken biraz il§U. 
dille ve titredik. Fakat yolumuzu 
şnşırmadrk, biribirlmi1.i yine bul· 
duk, yine aşkımım d3ndUk. Bilir 
misin Fikret? Beni en 901< ağla
tan. düşündüren nedir? Güneş çe· 
kildikten sonra akşam olurk~n 

kal'§Dlldaki dağio.nn gölgP-li akis~ 
!erile kararım ağaçlarda hUzll.n 
ile dolu bir enin ba.şlıyor ... Bu 
enin, bizim aşkmumı neticosilc 
hem mana oL'\rak ruhwuu yalnız 
bırakacak diye korkuyorum.. F .... 
min olun, sizi kalbimden ancak be
ni.""?t ölümüm ç1knracaktır; bilmem 
siı ..... 

- ıo-
YüzUnde, heniiz bütlin bir kI§m 

donu'· tülleri Utreycn güne§, bu 
mart gUnUnUn mavi ve yeııil iki 
t .. miz rengi Uzcı ine kuv\·rtsiz nur 

Bu ücret tarifesi deği§Urilinceyc cdeceıttir. 

kadar Muteber olacaktır ve bu tari - ı 
tenin tııtbikmda ,ebcluınln ~leme Su tlcretıerl sulama !dartt!!l tara _ 
masrafları ve amortlemcınlan na.zan lmdan tahakkuk ettirilecek ve maıl 
ilibaTa. alınacak ve bunlan karoıla)a yıldan evvel belen 11iaan yı nihayeti· 
cak miktardan a;ıattı oımıyacaktrr. ne kııdar nıahaU !1 en bQyül< maliye 

Arazi vergisi vermekle mUkellef' 
olanlar su UcrcUnl de ödemekle mU. 
kelle! olaC!lklardrr. 

Bu arazi sa.hlplE ri ile sınat mUesse. 

mem!lruna bildirilecektir. Tahakkuk 
eden ücretler maliye tahsUdıtrlan 

vuıt.Milc. lld taksitte t3hlll oluna • 
caktrr. 

SERUM VE AŞI iTHALATl KON
TROLÜ KUVVETLENDiRILIYOR 

Ankara, 13 (\'AKIT) - tBfençlya. , ihliyııcrna yetecek mertebeye varmış 
r1 tıbbi mUstahzarlnr kanununun ba.· olduğundan ve elde edilen aerom ve 
zı maddt'lcrlnl tadil eden ve bu ltanu. R§rl&r e\·.sat JUbarlte arta.n mUkcmme 
na baZı hQkUmler na.ve eden kanun llyeti haiz bulunmuş olduğundan ha. 
llylhasmı. bUktunet m\;cll.ac gönder - rlçten 1 bu ..ıhı ted& 1 'ka 
mi tir. ge en ti' v ve vı ye !_ ,.,.ib t 

1 
k t vaartalarr l'akkmdakt kontrol daha 

..,.,rom ve qı ...,, zara ı mcm e c 
rayade Kl.ıvveUendtrflmıı:ktjl' ve yeni 

No Demeli? 
T11r'!t alfabesinin mUna.klL§a günle. 

rfnl ~stırtayaıaler lıfltrlcr. .t"' bca.nm 
{kU) m! almıyanlar, uzatma ipret. 
terini •Jmumll~ek 1stemc~nler. 

'bu suretle s6y1cnmı ve yaz;ıJıı.n kelime. 
lertn er geç Tllrk lt\gatinden çıkaca. 
ğm& hUkmedenterdl. (fll.Uh) deki 
(meddi bir Türk lçbı, onlara g6rc, 
Arrzi idi. (ııUk(lt) bile Türk k6y1UBU· 
nün ağ:unda (sukut) olmu§tU. 

"C'stUste bir gazetede kaldığını g!Sr. 
dilğUnı lz ınuıı&hhlh yanlI§lıtl bu dU. 

§Unc:t\dc bulunanlara hak verdirir: 
(Bombardıman tnyyareleri Irak 

toplarını lskat etmişlerdir.) Top dil. 
§llrUlme:z. susdurulur: anlaşılıyor ki 
kelim'! (iskllt) olacak. 

bU1d1mler tlt~ olunmaktadrr. 

Her vasıtadan 1.stl!ade edilerek bir 
takrm t·Clşler ve filmler vurtaaile IU· 

ı:umıuz ve hattA zararlı rek!Aml&r 
ya.pılmur umumt mhhat ve halk lktı. 

6adlyatı bakımnıdaıı doğru olmrya • 
ca~ du~UnUlm~ ve çirkin olan bu 

hallere nihayet vermek için gazete • 
!erden başka atış, tnm \'C radyolarla 

rcklAm ) a pılmaaı menolunmuı için 
yeni hükümler konmuııtur. Tahlil ne· 

tıceatnde sat ve formaliteye muvafık 
olmr)1Ln :ınüııtıılırArlan ~mal edenler 
hııkkmda §ldckıtn ceza mUeyy!~lerl. 
ııln ta!.blkt bu kanunla ileri ıUrül • 
mekte~ır. 

(Htı.k!'ll ''mahkemeyi i§ktı.l ediyor_, 
6WlUZ" dedi.} 

Süveyş 
bombalandı Muhakeme l§kll edilebilir, yant 

gUçlUğe uğratılabilir; faknt mahke. 
me, işgal edilir. 

Niçl:ı kolay tarafını almıyoruz! 
(İsktı.t edildi) dememeli, (ausdurul. 

du) dcmeJL 
tşı;al ediyorsunuz) dememeli, ( me§. 

gul ediyorsunuz) dcrnell. 
1mıA.!D.IZ düzelmuse de dilimiz dil. 

zcllr, 

Yız•n: HAYIJAI °ili P"""" 
ve haral'c.t nurları döküyordu .... 
Semada, denizde ve çamlarda, ya· 
krn ~:ırkın bu Mu.de kÖ§csinc ınah 
eus ezEıli bir temizlik vardı. •. Ada· 
r.m ha.han, her tanıtı çiçek lrn\u
larına. boğarken buu de, mefkuı e 
için ür oda r.::zı~·~.ttığmı. s l ı~r 
ndnsma. ve AI dolu..,u.n lliBlt d ~-
lanna bakan rı • 1 ö 1ünde"'k' · 
lık~ mad.eıı. ~ u ..... '1 sc.rı·clM.> uı .. 
.mm.. 

Kahire, J! (A.A.) - Mıarr dahlllyc 
ncza~tlnln tebllğl: 

l)~man ·tayya?"Cleri pazar gecesi 
de blrllJiri ardmdan UçUıı.cti gece ola. 
rak, Sllveyı kanalı mmtaka.ama hUcum 
elmitlerdlr. Atılan bombalardan az 
hnaar oım~tur. Bir klfl ölmll§tür. 

terek miinhanIJeşen geni§ beyaz 
elmas döşenmiş bir yol: ~lgestz: 
Y~l . çamlar-, ve aralıklarından 
dcnızın maviliği l&Wren faetlah 
beyaz evlerle çerçevelcnm.i§ti ... 
Bu yol, t.l niha.yetJne kadar bo~ 
t~; ve ~ ~lhayctinde, en Jnce ye • 
rmde, yurlidü~ belli olmryan fa. 
kat her an biraz dalla bilvüy~ek 
güzel.tik hııtlnn tebarü~ eden 
J.[efkure \ ardt ... Siyah, dar Çıtl"§A.' 
fınm içinde, kahredici endamı ve 
açı~ ~esinin altında P.Olgun çeh
re.sı, yüksek na.siyesi ve efilm.t. 
yen başı ile, Yolun ~n ortal!lmda 
g ~:i\·or<lu ... 

Th ııolntu.ş çehrede, ıztıra.bın 
nı 'ızun halesi ile çcvrimıiş ikJ si-

' , •• '1, YC' nurunun yam.tan ve ISldü
rcn ila11i kudreti u.uktan hissed.i: 

lir iki ta.hane A 8'md1 oaa dol'• 
Tıt ~r1rea bena d&mıCo ve bu 
ı ı .. amettc kalm1Şt1. Arkasrnda 

'· · ldşilik, üç k.i§ilJk haşan genç~ 
l rdcn avcı ztımreleri vardır Ve 
biz, "ruhumuz biribirinc kat1Ş

0

arak 
cı1t~rimizi bi.ribirine bağlarken on· 
lar stiratle geri dönüp uzakla,ştı
lar. 

tir. IJ ... 

İyi maı~mat alan ma'lıfuıer" ,,SS' 
mbı ed!ldiğlne gör.. Ga~ dl-D r." 
pur koofet1Ul.8Dla va§Jnıto» 
al ta.lınııat getirmiştir. 

----0----af 
Romanyada 11 safi 

AsKf'J/jj7;;.İlırı 
GEÇTi 111 ," 

Bllkr<"Ş, J2 (A.A.) - stefa 
.uıdan· ' 

Bugtın nsmJ gazetede çılt91'1 , 

ramame ile on yed! bOyUI< de# ' 
mUesS<>ııesi askeri !darcye ~ 
mcktedir. Bunların a~ıı- ~ 
nakliyat mUca..~lcrinl.n ~ tI1 ;1 
olan '''Itırı." seyrtıse!alrı ıwın 
ti,, bııl anı .a.'ktadır. 
~ci$İ· 

llir Sovyet tayyar~. 
nin muvaffakiY_:/,,.ı" 

Mo~ova, 1% (A.A.) - ~ 
janıırncbn: c,tr'• 

Sovyt>t. tayyarecııcrındell ıı-tı' 
vlcny ccman 24 bin kilOl'l1ettt t 1s c
tlktc"l sonra şimali §lltkldl'~erl 
nlzle~ yaptı;ı kutup 
dön mü~ llir. t ' 

Ta yyare<'inln yapağı rnO§' 11 l 
kutup .ınmtakaaında ~'1lP11se:ı 0 •" ' 

araşttrnıaıar için pek fşydtl1~ı-l'~· 
tır. Bıı sefer §imal kutbU ::U#' 
da bazı eksikliklerin tanı 

na medar olacaktrr. 
1 

" 

iT AL y A Ki4L1 

DRAÇTA 
D~ç. 11 (A.A.) - D.~.fJ~ııf' 1Y 
ttalya kralr. dlln ı>ğıcdCll 

ranRda:ı o~ ,.~ (ııııl: 
<:etin~. 12 (A,,\.) - e>~ rl ~ 
Karadağ dvkalıl.de k01111,eont ('IJ 11 

na giderek harfe-iye :nazırı ıc f' '' ' 
fi<ı uzun mUddet göroşınuştUt~ :ı '": 
lAdc komiSl'r Çctlneyc dllıtrll ıır•I' " 
vcl Tlranda bulunan ttAIY8 
ratmJan kabul edilmiŞtlr • 

BAZI oTOMOaıı..ıJ~~ 
Sahiplerine iade 

d ·ı. ıı e ı ıyor ııerıııı 
Adanıt, (lluorutıi) - çırtc ....,,~ıı ' 

llD1 " fi• 
mahsullerinl kolaylıkla ıı;ııı 
pamuk ekimini tdnrc ctrıı&I< ııı 
Çl otomcb!Jlcrinln l§lcttıı:ııe..cUl..ı t: r 

.. ıtt .. ~ t 
ado edilmeı;f huıousunda " ııı 
tara!mdan vaki mnrncaat ıc4"' 
ileriye sürülen esbabı rnucJbCıı : ' 
nasyon heyeti tara!rr.dıı.n nıı~pı.ı..U: 
mU;ı ve bu o•omoblllerln ııab ı; ,ıJ 

rııııt 181mlcrirJn bildirilmesi b. _ ..J_ 
ınuştur, rı>'"r 

200 Y AHiJDiDA-ı.JA 
7EVKtF EDIL~1 

•. tP' 
RUkret, 12 (,\,,\ ,) - 5ttfl 11 

srnd9n: ~e 'fıJ ıl 
Polon:rah yahudUerdell ıııfl.ll" , 

hlardan mürekkep Ud ytlZ ıceıtıf ~ 
knrııc Targu..Jlu t merl<~ 
~e..,.·kedllmlııtlr 4 f1' ~ 
BREMENE ff(JCU ;t'f. 

Ha"" o l.mt<fl'll, t:? (.\ .. \ ,) - ' , 
tinin tebliği: • ~rt ta.'> ( 

Bu gE ce bom t-ıı.rdrma.rı · ıııırı: 
mhı rllzcl b!r ha .... ·ada Jt•lt' b ... 
Brcmendckl hedeflere yrıııdc; ti 
etmişloı cıtr. Her iki ~chfrdeıl< ııııtıt'~ 
Snpa t tczgA.hlarına ve !J11& ,.e f"' 11ı: 
lara J ek çok ytlksel< infllA\ ~ 
bombalıorı ~blmış ve bl,.ço 

Bu yol, bomlıoşt.u. Bol zh·r"'r 
altında kum tanele'ri elmas ~·ı-,ı 
parlıyordu. lstanbulds.n gelen va
purun sem buradan ıişiblınedl F.,. 
k&t. Ukbaharm bu :ilk pazar gO.nU
nil öldürmemek istlycn bir tenez· 
zütı orduınınun a.damızR dolduğu

nu, maden yolunda zuhur eden 
tf!k tiik insanlardan anlıyordum. 
Yüksek ~esleıile almanca konu
Ran bir mlisevi aile, gençleri fran· 
:'lrzca konn§Urıken yaşlıtıirmm Ka
raman lehçe~inden Rum olö.uklan 
belli olan bir ıkalabaltk, garp li
sanları kadar bedii ve ince addet
tikleri ana dillerinden başka bir 
eyden konuş:m.n.yan iıi ve esmer 

El •ılana.nuıda, kalp~rimiıln yangınlar çrkanlml§tır. ~ /ı 

mevt ve fenA ne hemlguş olma· ~ ı 

Enncni familyaları, eşekler ve 
dalma haykıran ve koşan rşck eü
rUcUleri, kafile kafile geçiyordu. 

Geçtiler .. geçtiler .. Ve uatdı· 
tar. Ve en eonda Mefkure görün· 
mUştü : 

Uzandıkça der<'ce d~recc lncC'-

Brna benzeyen bir t»tld.nlik hisse· EO 
d!li.~rdu.. Bu ~treyen eller bfıi- VEcı·zEL rı 
bırınm iı;ınde iken, bütlin nefsi. 
mizde sanlan, 3pen ve oksa.,ran j .- P'.t • ~ , 1~ ~ 

ve artık hlç, ve a.rllk. milob'beden * Iemr ve aebat AlA bir ııa• ~ c'1 
a - 1---ak · · · ,._. bit ıır )·~~il ıçuı yenın ooen bir inııanlar aleyhinde mw>•6 ı;rıı'' 
t~liL1dcli buruşan vardr. Bitab ee· olmaktakt ı>ebat, .90nrad&Jl ı: 

11 
ınmle: berlık bile .sa.yılmaz. ıcı6•r ~ 

* M~yö Hltlere göre bU -rl'tı!ı 1 - Ah, geldtnir;, dedim ... zan. ııa»>'_..te 
trnieH~ k" zlıneUerden sonra Çörçll _h& ııs:-11• ne 'il"'"'.. ı.... d_... JI,..... 

rıu.ıı kalmıonııır ouçe etO'•,... ~ 
Yalntz, bir kelime ile e&UmU 

lıtesti: 

- Gidelim! 

bo%gUDtuklar"ian aonra ad ıJıflıı' 
ra talk ma«lOp a.skerinlıl le ,-erli' 
lıfınr tebrik ettikten soıırıı • 

r 



Bava 
1~~Yare şehlt
ler1 ihtifali 
~rarnı hazırlandı · 
~~ecilerin ha.tırasmı 

lııı ~l :Y~ her yıl olduğu 
\ ~~11.n=.15 lllayısta bir ih· 
.~r. İhtifale saat 
~ p~ ır. Bu hu.susta 

'lliı-k li.a anı _§Udur 
t i :mu Y~ Kurumu ni
J <fe:ı cıbıncc 15 mayıs-

ı~ faaıR5~ e kadar bir sa
l ~~tatil olunur. 

15 mayıs perşembe gtınll saat l3 
tc :ıo~atih tayyare parkında havn §c

hillertmlz için ihtifal yapılacaktır. 
ihl!!Blc nskeı1 kıtalar, mektepler ve 
halk iştirak cdccclctlr. Merkez Jrn
mandsrunın merasim! açmasını mlltc
nklp borı>.zanla verilecek \ U) işareU
lo hlızır bulunanlar scl:'ı.m vazlyetJne 
geçecekler ve achlrdekl bUlUn dlldUk· 
Jer çalacaktır. Bu sırada herkes ol
duğu .}'erde b!r dakika suıccıt edecek 
·c bayrnklar yarıya indlrilecekUr. 

Hltıbeıerl mllteaklp bir mıınga 

aekor hnvl\ya Uç defa ateş edecek 
ve matem havalan çnlınncaktır. 

Bir piyade taburu, bir polls tabu. 
ru, ınz muallim mektebi, cumhuriyet 
kız Jlscsl, İstanbul kız lisesi, DnrUşşc
fııkn erkek lisesi, Hayriye lisesi, ta.. 
tanbul lisesi, lstiklfı.1 lisesi, Pertcvnl
ynl Lisesi ve Vefa J.Jsosinln yapacakla
rı geçit resminden sonra merasime 
nlhay~t verilecektir. ' s.iat a zamanı ve yc

tıar~3) de Fatih tay
t ..... ~ı.:_.' btı merasime 
:"Piarule gösterildiği şe-

tı....~aııı acaktır. b - Toır 
,'llllar, h~Davetliler, kıta-
~~iın g:"". . . . ~:"'ırı ~tras ~ışınc ıştırak 
~: r ve isimleri a-

h. lttıııknsı b · · 

Maarif Vekili ünive sitede b'r 
toplantıya riyaset etti 

. ır J>ol' ' ır pıyade C!r,}ırimizdc bulunan Maar. if j geçiril.miş __ ~r. ar: l.-. ts taburu. ~ \ Tek ) ~led d '" l:l'j ~ Vekili Hasan Ali Yücel. tctkık- I ı , og en sonra .. a .ı.~p-
Yet kız nı~ııim mclrtebi, Jerine devam etmektedir. Dün k~pı ve f"-yasofya muzelerıne 

~Oarüş.~~ :=~~ sabah üniversiteye giderek rel_1- gıderek al~kadarlardan muzeler 
·~··]~. tStanbul, lstiklfil, tör ve dekanların iştirakiyle b:r hak~mda ızaha.t. alm~ş . . yapılan 
li--.ı• ver toplantı yapm.ıştrr.. Topl~ntıda ~ı:a~ ve yeruliklen göz.don j!C'" 

lt <1.1.eı-..~:- - a liseleri. Unı"versı·tenin ımtiha.n vazıyetle- çırmıştır. 
~ı-aS;:un §Öyle olacaktır: a.~eı-~ koınutanı olan ls- ri, gelecek yıl ihtiyaçları gözci:!n 

~ve komutanı. mera· • 
arı. hnıerasiın yerinde yol inşaatı 

~ hitı"ri ava şclı.itlerini -ıc 
· ~ selarolamıya cb-

u~~u rn·· •"'~lnda.nuteakrp bir bora-
~ı....~n çalınacak (Ti) 
"'ij,l'lar e, ~ıtaıar, okullar 
~~Sela.ın vaziyeti alır. 

~ ~ıı flrıda arını çıkarırlar. 
• Gaıata. Fatih parkında, 
~ ve .. kulelerinde res
llıtv nıuessesclerde ve li
l'avaşcut gemilerdeki bay
. Yavaş yarıya kadar 
lı~ . 
~İikl gemiler ve fa:bri-
'(.~l'k Crini çalarlar. 
·"il <i: ve bütün nakliye 

ıh·· a.Jnvny, otomobil, 
"r, llrınet için bir dakika 
lı~ . 

, ~~1Yet ve sükiın bir 
ell'd ~er. 

-'!: ko<lkikanm hitamında, 
İk~U~ının emriyle 
~ cı ~ır (Ti} işareti 

~~>'l'ak~a2ıyetine nihayet 
lı~ ar tekrar çekilir, 
'llta r. 

~!Jtıbeler : Bunu mütea· 
~ı 0 ~ahallindeki tay
vr11u tı. nundc: : 

anıına hava subay-
l'ur 

it liava Kurumun-

lfaık 
llanııııa şcil i r mcc· 

~'t~ 
t ~ okullar namına 

yeniden bazı yollar 
ihale edildi 

lstanbtıl \'ilAyeUnln 1940 yılı mall 
sene icerıılnde illa.le \'e tamir olunaıı 
yollan §llnlardır: 

Nış.uıta§ı Emlfı.k caddesi. snm:ın· 
yolu - Ebckızı, Şişli • pa:z;aryolu, Kur 
tuluş::S. Baruthane ,,.c Bilezikçi so -
kaklan. şl§lııuıc ve çocuk bahçeleri 
elvan, mezbaha yollan, Eminönü mey 
danı. Dol.nıabahçc yolu ve meydanı, 

TakStm meydanı. 
Husum idare bUtçesindcn aıı:nan 

tabSlstılla mı>Satı flmtlll oluııaD yollar 

§unll\rdlt'! • ~ 
Paşabahçe • ,Beykoz, Kartal • -Ya.. 

k.acık, Ercnköy • BostanCI, CtıddoboS
tanı . Çifteba.vuzlar, prcvantoryoaı -

Kadıköy, Bebek - tstinYc ')'olunun bir 
kısnu, Hlldımköy - Terkos yoUarıdil". 
Topknpı • Maltepe, Hatkiılı - ldoka.. 

dam fOseBI, HUrrtyetlebedlyo - J{Ağı~ 
hane nıakadam §OSfSI, .Ayazağa • 
ğıtııaııcı • AJlbeY köy yollan mUtcah
hJdo ihale oıunmuştur. Birkaç gtlno 
kadar in§Mta baŞlanaca.ktır. 

Ticaret Ofisine alınacak 
memurlar 

İaşe müsteşarlığı ticaret of}si
ne yeniden memur almacagmı 
yazmı~k. Bu mcınurlar, o~ 
mektep. lise \'e yü~ t~sıl 
mezunu olabileceklerdır. Musa
ba.ka imtihanı 22 mayısla !stan· 
bulda yapılacnktır. 

Boyah şekerler 
Şekerciler boya 

kullanabilecek lerini 
söylüyor 

Boyalı şeker sattıklnl'.ı iddia 
edilen ve haklarında kanuni ta
kibata başlanan şekerciler bele
diyeye müracaat ederle hıfZISSJ
ha kanununa göre boya kullan
mak memnu olmadığı, yalnız bo
yaların içinde mIZJr maddenin 
bulunmaması lii.zmıgeldiğini söy
lemişlerdir. 

Şekercilerin müracaatı dikka
te alınmış, alman şekerlerdeki 
boya tahlil edilerek içinde mızır 
madde aranmıya karar verilrnis
tir. 

Örfi İdare Komutanı 
Ankaraya ·gitti 

örf1 İdare Komutanı General Ali 
Rıza Artunks.l dlin sabahki ekspresle 
A.nksrnya gitml§tir. 

-<>-
.Yeni yerli mallar 

pazarları 
Gazlantcpte, Konya ve Kastamonu. 

da yenlden Yerli Mallar Pazarları 
fiUbelerl açılacaktır. 

--<>--
Altın fiyatı 

Dün, bir altının fiyatı 27 lirn 
15 kuruştu. 

Dün et işini yeniden 
tetkik etti 

Fiyat muraka:be komisyonu 
diln t.ekrar toplanmıştır. Dünkü 
toplantıda komisyon. et fiyaUn· 
rı işini yeniden tetkik etmiştir. 
'l't fiyatlarının yeniden indiril
m.sci etrafındaki tetkikler bitin
ce komisyon tekrar bu işi eline 
alacaktır. 

Kuzu eti fiyatlarının yeniden 
tesbitı de mevzuubahistir. Ko
:nisyon pcrşcnbe günkü toplan
tısında kuzu eti satL5larmdaki 
meşru kar hadlerini tetkik ede
cektir. 

Yiyecek nümunelerinin 
tahlil neticesi 

Bek:dlye tarafından muhtcllf )iye · 
cckler'dcn alınan nllmunC'ler belediye 
kimyahanes.lnde tahlll edilmiştir. Tnh 
111 nctlccslndc 1398 numuneden 117 
sinln mhhate muzır olduğu neticesine 
varıımı§trr. Hl süt nUmwıcslnı!cn 

7 si, :tR:; ekmekten 8 zı, 35 makarna 
ve unlu maddeden 7 si, 50 et numune. 
slnô n de 3 O bozuk çıkmıgtır. 

-0-

y ardımsevenler 
Cemiyetinin çalışmaları 

Yardım Revcnler Cemiyetinin 
Isatnbul şubesi faal kolu top· 
lanarak bu işte vazife aJacak 
bayanlara verılccek olan sıhhat 
varakaları ve taahhüt karneJeri· 
nin hazırlanması i~yle meşgul 
olmuştur. Kol, bul;ün de topla
nacaktır. 

-<>-
Dünkü ihracatımız 

Dünkü ihrncatın yekunu ,117 
bin lira.dır. Dün Almanyaya tü
tün. fındık, Mısıra tütün, fındık, 
lngiltereye tilki slerisi satılml~
br. 

-0-

T eneke tevziatı 
Teneke tevziat.mm yenl blr 

dahll!ndc yapumnsma karar verilmiş
Ur. Bu es:ısm tesbiU için bugün bir 
toplantı yapılacaktır. 

efik Ahmet 
~evengil'in 
Romanları 

Mevcutlan tükenmek 
üzeredir 

ÇIPLAKLAR (100 Kuruş) 

AÇLIK o( 50 Kuruş) 
KÖYÜN YOLU ( 30 Kuru;,) 
PEHDENİN Arkası ( 35 Kunı1)) 

Vakıt, Halit, Sühulet 
kütüphanelerinde 

~ ndan dört hitabe 

~tabeıerdcn sonra mı
~Ia~avası çalar. 

_ 79 - ---------------------~----, 
~ ~ havasını mütea-
~ 2ıı.an/ komutasında bir 
~~ ~ fişeğiyle üç 

~:'IQan edecektir. 
:;~~ tr aonra da.vetiyeli
~'llCI) anı.vay cihetindeki 
~ haı gl C!çerler ve mera-
~~. 
\~bite geçişinden son· 
'ilet . r. 

' 0 s~In:ı geçişine iştirak 
\\'~ler "e ile Bcyazıda ka
~t eıd 0 radan sonra yer 
'l()lo erler. 
"e ~u; .Belediye, C. H. 

~,..,~bid~ Hava Kunısu 
~~ J~: ~~oya; 
~ ~~ıa. 

1111 ... bo k '<!rtı.tı çogu zu 
' el'do satılan .,.nzoz· btıın ., 

ıııı ~ llnelcr tahl!ı edil. 
"ıe \' 8erisının bozuk oldu· 

IUıhn 'll~'Btır. Birçok gıı.. 
ıtıılları ler bozuk gazoz 
oıııu}( dıkıan, gazozlnnn 

::: . . ~ Yllpıtıı.n lınl ter· 
-..."'llltcın llllşttr. Bu ı;-ibi gn. 

eye vcrıımtşlerdlr. 

t.,ı 
~ erırne 
tıilrı:1dan merhum MUnlr 
~ :"er ile gazeteci o.r. 
~ e lktısadt Yürüyüş 
~den Selim Cavit 

~'l • <lUn Emin6nU 
' ~nd:ı matbuat ve 

etltı P daveUiler buzu. 
~llU§Ur. Tnrnreynin §11.. 

~ ~l Basın Blrllğl Ret. 
"qt cu8 ile Profeaör Dr. 

' ~ çbtı.n deruhde et 
~e l!andcUer dile: 

Kristin geceyi muhak~ali ~a.: 
toda geçirmek istediğı içın ı~ı 
gence birinci katta h_u.c:us~ bır 
daire ayırdıiar. Bu daıre ~ır sa
lonla ayrılan iki odadan iha~.~
ti .. Evvelce Katerin dö Me~ıç~. 
nin hususi dairesi olan bu .kilçiik 

a bilfı.hare ·Marki t.uı J~n 
~on tarafmdan ıno?crn bır 
şekle soı..-ulmu.ştu. Markı kqrme~ 
verdiği misafirlerine bu daıreyt 
tahsis ediyordu. . belk" 

Bu dairenin mobılyası ı 
belk. b !!"iln insana pek saçma 

1 ut> • · fevkala-
gelir ama. o zaman ı~ın . 1 de idi. Nitekim iki genç daıre C: 

. . dikleri zaman her tara 
rıne gır ·ilk mel 
f · eşya ı·le ve m em 
ın yem w 

bir sekilde döşenmiş oldugunu 
.. rd"·· ı r Fakat bütün bu ~-go u e · ·· ıı gı"' n .nl. -· bıı sils ve gti7.e 

1 

g1 ıg·ın. k"ldc mütehavir 
tf'enç doktoru oşe ı 1-~ 
heple tesir ynrata.~ıyo~u. . J.!1 
te hu sebeple~ir ki ıçenye gırer 
girmez: 

Ah fakir bir otel odasının 
- . ' · dört duvarı. 

yeni kırcçlenmış 
fakir dekoru iç_indc olsam .. 

Diye söylendı. . . bu 
Nihayet ye:me~l~rınıı:. de . 
1 na kadar getırılecegı habe~ı 

sa o dnktoru o şekilde mugayır 
genç -~ h te ge· 
etti ki. Kristin de mcr ıune 
lerek: d · ı· r-

- Mademki bu ka ar ıs ~;e-
sun, haydi gelJ~k.~53Jll Y 
ğini lokantada yıyehm. . 

Dedi.. Ve derhal füh·~ ettı: 
Şuna da emin ol kı Ja:k, bu 

şatoda kalmak se~in. kadar ~~ 
nim de hoşuma. gıtmıyor ~!~an 
her ne olursa olsun ~ngıyaca· 
c\-vel Kultreyden . ~yn m de ~k 
ğım. Bunun se})ebını S?n . 
iyi biliyorsun,. Bu Hintlilerden 

Esrar ve maceralarla dolu zabıta romanı 

n l 
Y azan : Gaston Löru 

her şey bekleni_r .• Çünki~··: .. 
- Fakat benım, Markızın mu

ccvheratma itimadllll var. Bun
lar muhakkak Sangora fazilet 
ilham edecektir. 

Diye Jak cevap verdi ve arka-
sından beyaz dişlerini göstere
rek gUldü. 

- Markiz bizim k\lSUrWJlUZU 

affetsin .. 
Aşağıya indikl~ri za~~ bah-

çede Snngor ile Sıng S1ngı eşya
larım küçük bir otomobile ~
terken buldular ve bu tesadüfe 
fe\"kalade memnun oldular. 

Sa.ngor ilci genci ~Urmctlc se· 
Jfunladı ve küçük bır mayın~ı~ 
bir tekerlekle oynayormuş gıbı 
direksıyona sarılan Sing Sing de 
incecik sesiyle "Allaha ısmarla
dık'' dedi ve eliyle de bir işa
ret yaptı ve otomobil hareket 
etti. 

tkisi de otomobilleriyle bera-
ber kayboldular. O zaman Druin 
çıkageldi. . 

- Çok şükür oldu.. dedı. Ar-
tık bütiin vazifemi yapmış bulı;ı
nuyonım. Hem de en ufak bır 
müşkülata bile maruz kalma
dım. Sangor Markizin son aı:zu· 
sunu yerine getirmek ve vazife· 
sini yapmak için şatoya son ge
li§inde beraberinde bir de kılıç 
getirmişti. Şimdi bu kılıcı. ~a 
hediye etti. ben de mukabılınde 
ona bütün mücevheratı verdim. 

Çeviren: M. ACAR 

Allah her ikisine de hayırlı yol
culuklar versin ... 

Kristin derin derin içini çekti 
ve tekrarladı: 

- Markiz de bizim kusuru
muzu affetsin .. 

Kristin, Jak ve Druin garajın 
karşısında bulunuyorlardı. Kris
tin birdenbire garajda kalan son 
otomobili gördü. Bu otomobili 
Pariste btrçok defalar Belhuıı 
oteli önünde görmüştü. Markizi 
ormana gezmiye götürdükleri 
zamanlar umumiyetle bu otomo
bili tercih ederlerdi. Kristin yak
laştı ve otomobili daha yakından 
tetkik etmiye başladı .Bu sağlam 
bir ara;ba idi. Mükemmel bir 
karosörü vardı. Karosör aynca 
;çerden de ba.cıka bir tabaka ile 
kaplı idi. Kristin camlarr, kapı
lm teker teker tetkik ediyordu. 
Jak nişa.nlısmm ne aramakta ol· 
duğunu derhal anlamıştı. O da 
yaklaştı ve birlikte aramalar:ma. 
devam ettikleri sırada hemen f'O
fyrün oturduğu yerde kücUk bir 
düğme buldular. Bu düğmeye 
basıldığı zaman otomobilin pen
cerelerindeki bütün pancurlar er 
tomntik olarak sıkı skı kapanı
yor ve o zaman araba tamamen 
kapalı mükemmel bir kafes ha
line Airiyordu. 

Druin iki gencin hareketine 
hiç müdahale et.nriy.or, seyirci 
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Orduları, ate.5 ve kan içinde 
yuvarlanan milletlere liderleri 
şefleri arada sırada ~arlak nu~ 
tuklar verıyor. Bunları, hem 
radyolarımızda dinliyor, h(•m de 
gazetelerde okuyoruz. Hepsinin 
ortayn koydukları dava, birdir. 
Ilepsı kurt:ulu.cı kavgası yaptık
larını, hepsı, kendileri kin de'7iJ 
çocukları i<;in boğuştukla~n~ 
söylüyorlar. 

"Hakikat" !erin, her çağda, 
b~~a 1;>~ş~a sı:naiarla görüldü· 
ğünu bılırız. mmi önden bakar 
"beynz!'' der; kimi arkadan sey: 
reder, "kara!" hükmünü verir. 
Şu harbin sebep ve gayeleri 

de. böyle çapraşık ve zıd görüş
lerle anlaşılmaz bir hale konul· 
du. "Hitlcr" mı· "Çö. ·ı·· · . rçı mı, 

"Ruzvelt" mi doğru söylüyor? 
Bu.;"lU münaka~ycı kalkışmıya
~gmı. Herkesın, kendine göre 
tbır akıl terazisi, bir mantık öl
çüsü ve nihayet vukuatı tasnif 
eden. bir hafızası var. Radyolnr 
d~ şımşeklere binerek, dünyanın 
bır ucundan öteki ucuna uçan 
nutuklar. hafızalara <'akılınış
tır. Üstelik tarih de onlnrm ya· 
kasma yapışmış. her sözünü ay
rı. ayn savfalanna mıhl~mıştır. 
Kımin doğru söylediğini artık 
bilmiyen kalmadı. Cünkü zaman 
o nutukları mihen~e vurdu. A~ 
yarlarını ta in etti. 
Hayır. kimin haklı olduğunu 

ayrıca belirtmiye lüzum yok. 
Çünkü bugün gaye uğrunda, o 
gayenin saltanat süreceği nıem 
feda edilmistir. 

İngiltere, Alman bombalarmm 
Almnnya İngiliz ateş silindırinin 
altında. her gün bir parça a.a. 
ha dağılıp yok oluyor. Bin yıl
lık emeklerin kurduğu mamure
ler, . abideler, birer harabe halin. 
dedı r. En buylik ressamların, 
fırçalariylc donattıkları tarihi 
kiliselerın, sarayların duvarla
rında, şimdi, ısten başka boya ve 
baykuştan bn.,'jka mahlfık yok. 

Varşova, Brüksel, Belgrat 
Balkanlar, Şimali Afrika Irak

1 

Çin hep nynı halde. Gün 
1

g~ 
çe, felaketin hududu da genişli
yor. 

Tutalım, ki harp, bugün bit
miş olsun; hangi memleketin 
hangi çocukları, saadete erecek? 
Şu yıkılan medeniyetlerin arka
sından gelecek fel§ketler, acaba 
hiç hesap ediliyor mu? Bu fela
ketleri ne topla, ne tankla, ne 
de tayyare ve propaganda ile 
sürUp çıkarmak mümkün değil· 
dir. 

Harp, bugün bitse de, en aşağı 
yüz sene, insanlık, ıstırapların 
en korktınçlariyle inliyecek. Bu 
harbin harabisi, aç ve çıplak 
sırtlarda kimbilir kaç asır sfiro. 
cek, kaç betbaht. nesil hu ağır
lık altında çürüyecek? 

Harbi, cocuklan için yaptık
hı.rmı söyliyneler, yarınki nesil
lere mesut ömür, bolluk, şan ve 
şeref vaa.dedenler, bari şu sihrrli 
gözlüğü verseler de. biz .:le avun-o 
sak. Kendilerini, vatanlarını mii· 
dafaa için silaha sarılanlara bir 
şey denilemez. Tarih de. \-icdan 
ve akıl da onları alkışlar. Fakat 
ihtirasları. t ccaviizlerivle diitıv:ı· 
yı hu felakete sürü~liVP"lerin 
bug-ün olduğu gibi. vann da za: 
man dllşnuını olacaktır. 

Hak7rı Sii11.1ı t7FJZGIN 

GONDE N GONE 

ve 
1 Kİ inıınn tanıdım. Onları l!1k l!1k 

ttlzin önUnl\zc çıknrncağım. Bt· 

rinin 6(2] l>Umıın :.. Nisbetcn ruozor 
hlsll, fakat !ırsatı görllnce de, k~ 
gibi atılıp eJdcn kaçırmamağı çok lyt 
bilen genç, dinli bir adam. 

Ötekinin adı 'l:'nmıuı._ Adı nstDndc; 
tarlfo ne hncetr 

DUınıuı, Yamana b!r fıkra aıııatı. 
yordu: 

.._ Bir mektep hocaaı bir mezar
lık keonrmdan geçerken, talebcstn _ 
den birkaçını mezar ta.ıılan Uzerindo 
otururken görür ve sorar: 

- Burada ne yapıyorsunuz? 
- ''Hlç bir şey,, c!cndlm. 
- Ne demek .. hiç blr §CY"? 

- l tc "hiç btr §CY.' 

Hoca, ''hlli bir §Cy'' in :ne demek 
olduğunu ruılatmalannda ısrar C\1cr. 
Çocuk:ardan blrlsl cevap verlr: 

- •'Hiç bir şey'' in ne demek ol· 

vaziyetini bozmuyordu. Nihayet 
Jak sordu: 

- Markiz şatoya bu otomobil
le geldi değil mi? 

Druin silk\inetle cevap verdi: 
- Evet, zavallı kadro bu ara

ba ile gelmişti. 
Kristin de gözlerl yaşlı olduğu 

ha1de ılave etti : 

- Zavallı Markiz! Ne bUyük 
bir f e!U.kete kurban gitti. 
Dnıln başını sallıyarak mütc

vekkelfine ilave etti: 
- Büyük Allahım onu muha

faza etsin.. Artık tamamen ra
hat uyuyacak ... 

Jakla Kristin ''Perili kovuk" 
misafirhanesine geldikleri zaman 
karşıla.stıklan umumi sevinç ve 
neşe karşısında hayretler içinde 
kaldılar •• Çünkü o civarın Met
lerini hiç bilmiyorlardı. Mcğerso 
o civarla~a bir cenazenin gö
mülmesi kadar iştah ve sevinç 
veren hiç b:r hadise yokmuş ... 
ÇünkU burada yaşıyan insanlar, 
öleni mczarn göturdükten sonra 
kendilerinin böyle bir felaketten 
uzak kalmış olmasına sevinirler, 
kendi kendilerini tebrik ederler 
vo hayatın krymetini bir kere da
ha takdir ederek serefe içerler-
miş... 1 

İşte bu seberıle Markizin ce
naze merasimi yapıldıktan son· 
ra köv ve kasaba halkı bilhnm:a 
böyle miithiş bir ölümden Al
lah kendilerini korumuş olduğu 
cihetle sevinçle içmiye başlamış- l 
ln.rdı. ! 

O kadar ki hemen hfo kimse 
merasimden döndükten sonra O" 

turduklan masadan kallmı"1"1lTŞ, 

duğunı.: tarlf ede.meyiz. Fakat gözle.. 
rlnlzl kapayınız e!cndlm. ~ .. hiç 

blr rey'' odur ..• 
Yamar., bu fıkrayı dinledikten son· 

rn gU!dU: 
- Yani demek lstlyoraun ki, göz. 

lerlnl >cnpadığın vakrt, her &>eY sili· 
nlr. llir rey görünmez olur. ~Ir bo.kı 
uuı.. ra!ıııtlık da oradadır. "Hiı: bir 
§ey'' ona de:nlr.~ Kc§ko çocuk ols:ıy· 

dan. 
• - Nt'denT 

- ÇOnkU hayatto. ne kadar lcork.. 
tuğum rcY vıırs:ı, g6zlcrtm "açık ol 
duğu ~an" daha az, "kapalı oldu. 
ğu va~. d ha eok ı;örüyonım. 

- Ne gibi! 
- Gözlerim kapalı olduğu zaman, 

hiç blr §ey görmlyecek yerde, ne im· 
dar ntncnklılarım vars:ı, onlarm ha. 
yall gelip dlzlllyor l:arşımn... Kira.~ 

ynklaşan ev sablblnl görüyorum. Ay
ııstr blrllten bekçiyi görüyorum. Na. 
ltı.k&smt 6deycmedlğlm huyııuz kn. 
rrm ctıztımUn 6ntlne gellyor- Evde 
isem, çalıştığını yerin genel çevi~. 
nlnln asık suratını; · soknkta isem, 
~pçU ltamyonunun yıka yıka geçtlğl 
berbad sokoğmıızm bozuk dllze:n ha· 
Un1 ı;örUyonım. 

- E;cn öyleyse, yine g6zlertııı ka1>3I 
- Nt'dcn icap dtJ T 
- 1''nzla sözlerinle ~ alnttJğı. 

m da görebilmen !çtn... 

İstiklal marşı 

lsttkltı.1 mar§ı f1<1n Şark Musiki 
Cemiyet\ Reisi All Rlfat Bey tarnfm· 
dan bir beste to.nzlm ednerek Macı.rif 
\'cMıetlne takdim edilmlşUr. Rauf 
Yekta Bey de blr bestenin notasını 

göndcrmlıtır. Şimdiye kadıu mUsa _ 
baka he~ etine tevdi edilen bcstcıer 

o.ıtıyı bulmuştur. 

Salı Çarşamb . 

> 13 Mayı 14 iV eyıs 
~ 
<t ReJUur: IG lltzır: 8 
'"- lJıztr: 8 R. Evvel: 17 

\' ak.I uıız v naatı t:r.anı \rıuıaı e;uıni 

liUntıılO 
9.28 dn"h!pl 4.45 4.44 9.26 

ög-te 12.10 4.53 12.10 4.52 

İkindi 16.00 8.49 16.06 8.48 

Aitşam 19.18 12.00 19.19 12.00 

Yatm 21.00 1 .49 21.08 1.50 
tm&'\k 2.42 7.25 2.40 7.22 

muttasıl içmiş ve içmişlerdi. J 
f (Devmnıoor) ---------------------...: 

.. 
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Milll Setin portreleri 
diye etmiş oldukları fotoğrafilerin 1 
sevgi ve saygı tezahüratı arasmda 
parti ~ halkevlerinde ııer"f mevklle. 
rine konulduğunu bildirmektedir. 

Brem en 
hücumuna· dair 
Alman!arın 

verdiği 
malumat 

1 Polonyanın 
yeni hudutları 

ilan edildi 
Allkara. 12 (A.A.) - Rize, lııebo. 

ıu ve \n!rze vUO.yet ve kaza merkez 
!erlnıl-:ıı aldı[;'lllllz telgraflar Mlil: 
Şef bmet !n!SnUnlln imzaları ile be 

Alnınn İşgali altındaki 
memleketlerin 

sefirler-ini 
SOVYETLERiN 
TANIMAMASI 

Ahn any da nas ti . 
tets·r ediliyor? 

S;,rtl."l, 12 (A •• \.) - Yan resmi bir 

men~adan bildiriliyor: 
Berlln siya.st mahfillerinde, Sovyet 

ler l3frtığinl.n Belçika, Norveç ve bU.'.° 
hassa Yugoslavya eıçilikl~rin! tanı · 
mam'\k hakkındaki karan .son 2!am&n 

lar M.;Jfselerlnln mantıki bir neticesi 
olarak tela kki edllmektedlr. 

Bu~Uıı .A iman hariciye nezaretinde, 
Moskovadaki Yugoslav elçlslnln sa 
l!hiyet?erlnln kaldmlmuı ' hakkında 
ra beyanatta bulunlmu,tur: 

Vaktiyle Yugoslavya hakkında al. 
danmış olan yalnız Sovyetler Birliği 
değtlnir, fakat, bu memleketin üçlü 
paktı imzaya kadar vasıl olnblleceğL 
n1 .ııannn~ ol~ bizzat Almanya da al 
danmr§trr. Binnetice, Sovyetıer Birli· 

ğl.n!n ntdı!tı bu tedbir, sunı surette 
te,klı edflml§ olan bu devlet hakkın
da nıaztde t:ıledlğl bir hatanm kabu • 
ttbıden ba§ka blr şey değildir. 

Hitlerin 
muavini Hes 

(Bas tarafı 1 incide) 
FUh..--er, derhal, bu UÇ'U§lardan ha· 

berdar olan ve Fllhrerin yasa.tını bil. 
melerine rağmen bu uçu~Iı::r& mAnl ol. 
mamrş bulunan , veyahut icap ettfll 
takdirde bu uçuşlan ihbar etmemiş 
olan Hesin yaverlertnln tevklftni em
reyleml~tlr. 

Bu vaziyette, Nuyonal • Sosyalist 
pa.rtist, maalesef, kendlı!lni Hemn tay. 
yaresUe bir yere dUşmft§ oldtıgmm 

veyahtt~ bfr kazaya kurban ~ 

h.ılunduğunu sanmak meebtniyetln4e 
gllrmekteodJr. 

'L<mtlr<:t,' 12 (.A.A.) - Bu ak
§am ~veki.let tara.fmdan neır 
redilen bir deklarasyon B. Rudolf 
~es::>'in İskoçyada yere indiğini 
bıldırmektedir. • 

l/:mdra, 12 ( .A.A.) - Bqve
kfilet, bu akşam saat 23.20 de a
şağıda.ki deıklarasyonu neşret· 
miştir: 

Almanyanm Fü:hrer muavini 
ve nasyonal - sosyalist partisi 
şefi Rudolf Hess, aşağıdaki şe
rait içinde lskoçyada yere ~ 
ıniştir. 

10 ~yıs cumartesi gününün 
gece.aı, keşif tayyarelerimiz, bir 
Mes~erc"...chmitt - 110 tayyaresi
nin lskoçya sahilini geçtiğini w 
Gla.skov isti kametinde uçmakta 
olduğunu bildirmişlerdir. Bir 
Messerschmit - 110 tayyaresinjn 
bu vaziyette Almanyaya dömıelr. 
için benzini mevcut ola.mıyaca
ğmdan, evvela bu ha.bere inarul
mamıştrr. Fakat bilruıare mit
ralyözler.inde kurşun bulunmı
yan bir Messerschmit - 110. 
Glaskov civa -ında yere düşerek 
parçalanmıştır. Biraz sonra, pa
raşütle atla.mı-ı olan bir Alman 
auı'bayı, a.yı:ı!< hileği kırılmış ola
rak clv::ırcln paraşütü ile beraber 
bulunmuştur. Bu subav, Glas
kov hastahanesine geLirilmiş ve 
burada evvela ismini:ı Horn ol
duğunu söylemiş, fakat bilahare 
Rudol! HeS3 olduğunu bildirmiş
tir. Üzerinde, lıcr halde hüviye
ini tesbit içi:ı olacak, kentlisinin 
muhte!if y~1aria nlmmış muh
telif fotoğrafları bulunuyordu. 
Hess'i şclu:en tmıya.n birçok ki
şi, bu fotoğrafların Hess'in fo
toğraflan olduğu kanaatini iz
har etıni<;1 er<lir. Bunu::ı Uz.::-ine, 
barpton evvel Heeos'i <'ok y:ı.km
d'an tanıyan bir i»ariciye memu
ru, ha~taJ a..:ıede kendisini gör
mek U?ıerc h")1l.1'0 ile Glaskova 
gönderilmi~ tir. 

Alman bom
bardımanı 
a1tında 

lngıı ız parıa
mentosunun 

Avam kamarası 
salonları yıklldı 

Londıa, 1% (A.A.) - Rllyterin par. 
ıa.me:ıt:l mubablrt bildiriyor: 

A.ırrlardanberi imparatorluğun mu
kadd~ratmı idare etmiş büyük dev • 
Jet adamlarının nutuklarına sahne 
teikll eylemiş olan Avam Kamarası. 
mn n:ıUzakere salonu, halen, bUkUl • 
muş direkleri ve yıkılmış duvarlarile 
Uze.rindE:n dumanlar ytıkseıen bir ha -
rabe yığmı olmU§tur. Cumartesi ge · 
cesi yapılan hava hUcumu netlce.9in ·
de, mtizakere salonuna mUJAsık bU _ 
yük sofa ile civardaki koridorlar da 
harabiyet ına.nzarasr arzetmektedir. 

Bu6"fln husus! vazifeleri harpten 
sonra lngflterenln yeniden iman pro
jelerini hazırlamak olan devlet nazır 
lamalı'. elan devlet ııazm Art.bur Gre. 
envood Ue beraber, tahrip edilmiş 

binayı gezdim. Muazzam aııkaz yıfm. 
Iarı arumda, anane ve tarih ile, tıı.· 
giliZ pıo.rllmentosunun hayatında b1r 
çok Mdiselere ba#lı bulunan birçok 
krym~ttar 4'§YtUlill parçalan da bu • 
lunmaktadtr. Krallık otoriteslnin sem 
bolll oıan 1!H!§h111' altm asa. teaadUfen 
kurtulmuştur. Bu asa, mutat yerinde 
durmuyor n hasara uğramamış olan 
başka tir salonda bulunuyordu. 

ırakta 
vaziyet 

1'et701'1r, ıs (A.A.) - 'ODlted 
PreM ajenemm k&blredekl muhabtri 
bildiriyor: 

İngilizler Irak Jatalar:mı Rabbani. 
ye hava meydanından Bağdadın oo· 
k1Jometnı garbmda bulunan Faluca l· 
le Bağ'dadm batı şimalinde kain Ra· 
madldekl mlldafaa mevzilerine çekil.. 
meğe mecbur et:ml§lerdir. 

Irak kıtaıan İJı&1llil kuvYetıerinln 
ileri hareketini durdurmak için Frat 
nehrinin bentlerini açarak Faluca. ne 
Bağdıı.d arumdakl araziyi su ,.ıtmda 
btrakmlfla.rdır. 

Kahire, 12 (A.A.) - !ngmz Orta. 
§8.lk hava kuvveUeri umum1 karar 
gA.hmm tebliği: 

Irakta, vaziyet daha muataka.r b1r 
hal almI§tır. Tayyarelerimiz, asilere 
kaıJı, mevcudlyeUeriDin görUldllğ\1 

mm.takaların ekserisinde, tedip ha.re· 
kAt'r yapmakla meşgul olmu§tur. 

Kahlrde, 12 (A.A..) - İngiliz Orta. 
§al'k tımumı karargAhmm tebliği: L 
ralita Ha.bbanlye ve Burada atlkim 
sllrmektedir. MotıırlU kuvvetleritııiz 

Rutbayı işgal etmişlerdir. 

Amhalaginin 
zaptı 

yaklaşıyor 

Betlin, 12 (A.A.) - D. N, B. 
aj~nsı: bildiriyor: 

Ingiliz hava kuvvetleri 11-12 
mayıs gecesi Şimali Almanya ü
zerine gelerek Hamburg ve Bre
mene hücum etmişlrdir. İngiliz 
tayyarelerinin Bremene bundan 
evvelki son iki akmda yaptıkla· 
rı gibı yine şehrin merkezinde
ki meskôn mahalleler bombalan
mıştır. Son hücum esnasında a
meliyat salonuna bomba isabet 
eden Bremendeki biiyük şehir 
hastahanesi bombalarla yeniden 
hasara uğramLŞtır. Bundan baş
ka Saint - Joseph hastahanesine 
de isabet vaki olmuştur. Malıdut 
miktarda infilak bombası atılan 
liman mmtaıkasında birkaç han
gar ateş almışsa da halkın dik
kate şayan disiplini sayesinde 
siviller arasında ancak bir mik
tar telefat olmuştur. OBnk<'a 
kalabalık bir İngiliz tayyare t&
şek!<i.ilü Hamburga hücum ede
rek infilak ve ya.ngm bombaları 
atmıştır. Bu bombalan şehrin 
Altona mınta.kasındaki me!;kQn 
mahallelerinde mühim hasarlara 
sebebiyet vermi§tir. Eir bira
hanede old~ça. ehemmiye!.li bir 
yangın çıkm.L~s:ı dıı itfaiye müf· 
rezelerinin süratle müdahaleleri 
sayesinde büyü•.ı1esine meydan 
verilmemiştir. 

Hırvatistanla ltalya 
arasında bir ihtilaf mı? 

Zutich, 12 ( A.A.) - Röyter: 
Berlinden alman haberlere gö

re Almanyanm e..aniyetle bekle
diği yeni siyasi muvaffakıyetler 
tahakkuk etmemiştir. 

Basier Naclıriahten g'82Jetesi
nin Berlin muha.biri şunlan ya
zıyor: 

Aimarı.yanm arzu ettiği §8.rlr 
lar da.hilinde bir iş birliğine dair 
Vişi henüz sarih bir karar a.1-
~- :a. Von Papenin Tür
kıyeye avdetı de tehir edilmiştir. 

İspanyada yapılan yeni tayin
ler İspanyanın takip edeceği si
yaset h.a.kkmda General Franco 
ile B. Serrano Suner arasmdaki 
gizli bir anlaşmamazlık bulun· 
duğu tar.mıda tefsir edilmekte
dir. 

. Basler Naohrloht.en gazetesi
nın Budapeşte ımuhabiriniiJl bil
dirdiğine ıgöre Hırvatistanda.ld 
kukla hükfmı.ct reisi B. Pavleviç
le Kont Ciano arasında hudutla
ra ait müzakerelerde güçlükler 
~ıkmıştır. . 

Hırvatistan Bosna ve He:rsek
ten maada Da.lmaçyanm bir kıs
mmı da istemekte, ttaıya jse bu
na yanaşma.m.a.ktaclır. 

~~~~oı-~--

ANTALYADA:~ 
Pasif korunma 4 

tecrübesi -
'Antalya, 12 (A.A.) - Bu sa

bah 8,15 de ani olarak alarm i
ş~eti verilmisi ile başhyan pa
sif korunma. denemesi yarım 
saat sürmüş ve vazif edar ıbütüİı 
ekipler kendilerine düşen hiz
metleri muvaffakıyetle yapmış
lardır. 

H.a.rtum, 12 (A.A.) - Cenubt .A!ri. --o-
ka kıtal arı lle Habe3 ccngA.verleri ı:ıt - F ransada ekinlerı·n 
mali Ha.beşistanda. 9.000 kadem irtl· 
tamda. tabll bir kale olan Amba...Ala. yarıaı mahvoldu 
giye doğru ilerlerken İngiliz kttalan Viş~ 12 ( A.A.) - Effort ga-
da bu mevkll yava.ı:ı yavaıı fakat em· zetesine göre, bu krş Fransanm 
niyetl elhata etmektedirler. İngiJiz işgal altında. bulunmıyan kıs
kuvvetıeri, sukutu gayri kabili içtinap mmda t:ırlalardaki ekinin en az 
olan kat<ıye kaU bir hlleum yapma • yarısı soğuktan mahvolmuştur. 
ğa h:ı..zırlanmaktadırln.r. Dat,laruı ha. İ . 
vası azs.lan mıntaknlnrdiıkl harekAt, , talyan kambıyo nazırı 
mühaclmlerln sağlam ve dayanıklı ol. Pestede 
~aıa:mı icap ettirmektedir. MUnfe • ı . Bıtdapeşte, i2 ( A.A.) _ Ma
rıt bir tepeye hUcum eden Hintliler car ticaret ve s . B 
d 

,.__ · · d b ' ,_ ı anayı nazırı . 
aı:;lll zırvesın e .. ır beyaz l)ayrak Vargasın daveti üzerine Buda-

dalgal'lJ!dığını gormtııılerdir. İtalyan· ! peşteye gelmiş olan !tal yan kam
lar, tescııum m~amclcsinl yapmak biyo ve döviz nazırı B. · Riocardi 
için i~eı·ıtyen Htt.ııerin el bombalan 1::ugün başvekil ve haricive nazı· 
menzıJlrc girlnclye kadar ilerıemeıe. ' rı n. Btrdossy tarafından kabul 
rine m!l~ande etmlş'er ve bu menzile cdilmijtir. 
gir liklE-rl zaman bombnlarmx atarak 
Hintliler arasında telefata sebebiyet Çin - Japon harbi 
verml;lcrdir. Hintli askerler buna Tokyo, 12 ( A.A.) - Cenubi 
rağm"n hareketıerine devam ederek Ş!l.nzi'det.:i yeni taarruzlarında 
tepeyi l~gale muvaffak olmuşlardır. ' Japonlu:- dördiin<'Ü Çin ordusu 

1 k"rrırgahımn bdunduğu Şayuan 
sebrini zaptettiklerini söylilyor -
!ar. 

Lrmdra, 12 ( A..A.) - "Müs
takil Fransız ajansı" nm Alman 
hududundaki muhabiri yazıyor: 

Alman gazeteleri ilk defa ola
rak Polonya umumi valiliğinin 
hudutlarmı neşretmişlerdir. Bu 
hudutların dışında Almanya ta.
rafından ilhak edilmig 10,5 mil
yon Polonyalı kalma.ktadır, Bu 
yeni tedbir Avrupaya. Almanya
nm taıha.kkilınüne doğru yeni bir 
hatve teşkil etm.ektedic. 

"Yeni bir niza.mm tesisi" adı 
verilen bu tarzm iıki cephesi var
dır: Siyasi cephe ve .Hrtısa.di 
cephe. 

Siyasi lba.kımda.n yeni nizam 
eski dünyada yalnız bir tek ha
kim devlet bırakmaktadır. Al
manya, az çok tabi hale konu
lan topraklar Almanyayı çevir
mektedir. 

Yeni nizam mudbince, 9&ı.de 
ilmi olan bir ta.bir ihdas edilmiş
tir. Alman olmıyan Avrupa dev
letleri tabilikleri derecesine gö
re sınıflara ayrılmaktadır. Bul
garistan ve Romanya. giıbi orta 
devletler "Zwisohela.nd" lar mev 
cuttur. Sonra Slovakya gibi te
lrudd edilen tan derecede "Ne
benland" lar vardır. Daha son· 
ra Alman himayesi altında las
men milli 1bir idareye malik Bo
hem.ya giibi himaye memleıketleri 
geliyor. En sonra da Polonya 
umum! valiliği mevcuttur. 

lşte ma.ıtı.ut yeni A vnıpa niza
mı bu suretle ortaya çıkmakta
dır. Bu yeni nizamda. Almanlar 
istediklerini yapmakta semest 
olacakla.rdır. Nazi şeflerinin lbe
ya.natlarma göre böyle bir yeni 
niza.mm bütün Avnıpada yani 
Ahnanyanm A.ngio • Sa:kson Plu
tı:ııkra.si'si tarafmdan is'~ edile· 
miyeceğini zannettiğini garp mm 
taksmda tesisi laznndır. 

Bu siyasi taha.kki.ime iktmadt 
bir ta.bilik inzirnam etmektedir. 
Weltwirtsdhaft mecmuasında 
Almanya ista.tistiık enstitüsü di
rektörü B. Gra.vell geçenlerde 
yeni iktı5adi nizamı tarif et
miştir. 

B. Gra.vell töYle diyordu: 
Alınan erdUıBt.:ri ~ oımak: 

sıf atiyle va.zif esini yapmalı, zi
raat memleketleri de ona ham 
madde vermelidir. öyle ki, hima
ye memleketleri il Nebenland ve 
Zwischenland'la.r Almanyayı bes 
lemek ve onun ihtiyaçlarını te
min etmek mecburiyetindedirler. 

tşt.e bu sm-et.ledir ki Almanya 
propaganda makinesi şuraya !bu
raya, bilbama bitaraf memleket
lerde şehirlerin başlıca meydan
larına nanıar yapıştırtara.'k bü
tün Avrupa çiftliklerinin Alman
ya.ya bütün istihsal edebildikle
rini nasıl göndermekte oldukla-

Almanların Cebelot
rık' a geçmesine 
müsaade ediliyor 
Loo.dra, :U (A..A.) - Taymis diybr. 

ki: 
Cebellltta.rıka yürümek üzere gene. 

ral Frankonun Hitıere verdig1 tahrlı1 
mUsaadenin Fl'a.nsanın İspanyadaki 
bUyül{ elçisi Pietri tara.Cmdan Vi§lde 
mare~al Petene te"bliğ edildiği aöylen
mekte..ıır. Bir müddet evvel imza e. 
dildiği anlaşılan bu vesika mare§&li 
tazyl~ maksadile kendisine tebliğ e. 
dllmiştlr. TaymiS gazetesinin Fransız 
hududundan aldığı husuat malQmata 
göre general Franko İspanyadan ya_ 
pılacak Alman ileri hareketinin tari
hini tayin etmeği Hitıere bırakmıştır. 
Bu ilen hareketine Jau ayın on beşin. 
den sonra başlanacağı zannedilmek. 
tedir. General Franko Alınanyanm 

İspanyaya yiyecek maddeleri temin 
edeceği hakkmda. Hltler tarafından 

yapılan vaid iiZerine Alman tazyikine 
daha tızun müddet tahammül edeme. 
mfştir. Bu suretle r-neraı Frankoııun 
Alınanyaya karşı giri§tlğl taahhütler. 
den kuvvet alan ~ Darlan, mare.. 
§&l Petene IDtlerin Fransız toprakl~ 
rmdan bir kısmmm İtaıyaya terk e. 
dllmlyeceği hakkındaki valdlerlni ile. 

rl ırUrerek Suriye üslerin~n ve ls. 
panya.ya geçecek kuVV'etleriD Franmz 
demir yolla.rmdan ısttfade etmesine 
iııhisat' eden Alman taleplerini artık 
reddedemiyeceğinl blldirmJ§tir. Bun. 
dan başka A.lasce. Lorrafne'e muka. 
bll harpten evveik1 Fransaı hudut.ıan. 
na mUcavtr Fransızca konuşan yerıer 
den a.rW verileceği de söylenmekte.. 
dir. 

Bu tertiplerden ~diye kads.r Al. 
man gazetelerinde tek bir kelim~ 
bile if:a edilmemiş olmasına sebeb 
mare.,9.1 Petenin muvafakatinhı bek.. 
lenmekte olmasıdır. Şimdilik Almall 
gazeteleri bu mevzu etrafmda sadece 
Fr9.Il3IZ baSmmm yazıla.r:ım naklet. 
tnekle ik.Wa. ediyorlar. 

Fakat Taymia gazetesi.ne göre aıni. 
ral Darlan bu darbeyi çoktan hazırla. 
mı§ bulunmaktadır. Fran.sanm millet. 
1-er cemiyetinden ayrılması bı'.ınun bir 
alAmetidir. Suriye mandası hukuka.o rını g-Osteımektedir. 

-------------"· sona ermi§tir. 

Hitler ve Musolini 
görüşecek mi? 

(Ba:ı tarafı 1 incide) 
Epl:' ordusu teslim olmadan evvel 

İtalyanlarm hiçbir zaman Yunan bı:.. 
dudun~ goçememl§ ve Balkanlar mu. 
vaffaldyetinin yalnız Alman krtaları 

tarafmdan kazanrlmış o~sma rağ. 
men, bu muva.t:takiyetıer neticesinde 
Almanyanm SUveyş ka.nalma karvt ve 
umumiyet itibarUe bugün yakm§ark. 
ta yapılacak harekat için kendisine 
kıymetli ilsler temin etmiş bulunma. 
sı Muscliniyt Hltlerln temayülleri 
bakkmc3a bazı endi§elcre sevkeyleml.§.. 
tir. Filhakika. avutucu bazt tatlı s!Sz,. 
ler bir tarafa bırakılırsa bu temayül
ler İtalyaya, İspanya ve Fransa.ya 
verilen ehemmlyetten fazla bir ebem. 
miyet verilmediğin{ göstermektedir. 
Söylendiğine göre Musollni, Hltler.n 

.SelAııiği aynı zamanda üç devlete, 
İtalyays, Yugoslavyaya ve ~garl.s. 
tana teklif ettiğine dair sarih deJiller 
elde ettikten sonra bu kanaate var. 
ml§hr. Yugoslavya bertaraf edildik.. 
ten sonra )l[usolininln korkusu Hltle. 
rin, S1ovenyanm İtalyay:ı tlbakmı ka
fi görııresidir. Musollnlnln diğer bir 
korkusu da Nişin ltalyaya ilhakı le. 
hinde Almanyada başlayan neşrJyatm 
Viş~ llültOınetinl tazyik ma.kaadlle ya. 
pıJmakta. olmast ve Fransa bu husus.. 
ta yumuşaklık gösterdiği takdirde 
Hltlerin Fransaya karvı himayekAr 
bir vazıyet alması ihtimalidir. 

Mareşal Petenlıı her halde bu teklifi 
reddefü~ceği çUnkU Hitler • Darlan 
tertibatının sarahatle mutareko hl!. 
kUmlerine karşı bir tecavUz olacağı 
zannedilmektedir. 

lngilizlerin İspanyol • 
lara yardımı 

Londra., U (A.A.) - Avam kama. 
rasmda. bir suale cevap veren eko
nomik harp nazın Dalton ııunlan 

söylemiştir: 

"l şubatla 16 nisan arasında takri. 
ben 109.000 ton hububat taşlyan otuz 
altı gemi İspanyaya vasıl olmuştur. 

30.000 ton taşıyan diğer yedi gemi de 
Kanarya adalarma. varmıştır. Bir kıs 
mı yolda bulunan ayrıca 250.000 ton
luk bir ~ içinde mUsaade veril.. 
miştlr. Benim bildiğime gl:lre İspan. 
ya .Fransa Fasından hiçbir şekilde 

hububat ithal edilmemiştir. Fakat 
Kanııda ve Arjantin stokıarmdan 

yardım görülmUştilr. İngiliz hUh"Üme
tinln &yasetl İspanyayı İspanyol hal. 
kmm beslenmesi için ıa..zun gelen gıda 
maddelerinden malınım etmek değil
dir. Bu maddelerin dUşman eline geç. 
me!'i ihtimal! olmıya.n hallerde hUkO.. 
metin siyaseti yalnız kontro!UmUzden 
geçmelerine mllsaade etmek değil, 

fakat bitaraf memleketlerin bunları 

tedarik ebne.e;ine yardnn etmektedir.,. 
Diğer suallere de cevap veren Mr. 

Dalton gıda maddelerinin İspanyada 
İspany<ıllar tarafından 1stll11Ak ed.!ld1· 
ğlhe kı.ıni olduğunu sl:lylemlştir. İngl. 
!iz bükCımetinln elinde İspanyada bU. 
yUk açlık ve mahrumiyet hUkUm sür. 
mediğiai gösteren bir çok deliller var. 
dır. 

Bu haberleri alan dlplomatlk mah
fUlerdı! söylendiğine göre Musoilni :t. _p_tl_m_a_s_m_m_m--iin. -as-ip-o-la-c-ağm--a-k_a_ra_r_ 

talyayı UçUncU İ>l!lnda bırakacak o- verdiği henüz teeyyüt etmemiştir. 
lan bir Sovyet • Alman yakmlığmdan Binaenaleyh, H!tlerin bu muıa.katı 

da korkmaktadır. MWlkattan maksa. srrf mllıverin demokrasilere kartt 

Sa!1ibi: A SiM US dm, Amerikanın gittikçe daha açık mütesanit olduklarmı ilAn etmek için 

Alımın haberlere 2'o··re, '"usuı~ ı·ki B ld • bir tarzda vaziyet almasından doğan kabul f:dece~ ve bunun ise İtalyaya 

~1us ıla iki Aln1an 
ay aresi inn1iş 

~ ....... ~ 8qT ıgı yer: VAKiT Jllathaa,..<ıt ı e.• Alman tayyarest ınmı!ltlr. vaz yetin d<!ı tetkiki olabilir. herh&ngi bir tavizde bulunıı.cağl ma. 
"' Urı•rm n~rivatı idare eden: Herhalde H!tı ın Fl - Radyo Ga7.eU-sl _ f er oransa ve Bren nasmı ifa.de etmi.Yece:t. söylenmekte. 

--------------------------------.........:!~~e~i~k~A~h~"~ıe~l~S:e~vemg~~·~~~~~~n:er~m~ti~Hi~.ka~t~ıar~ı:g~ib~i~b~ir~m~ill~Ak~a.~t~y~a-~~d~ir~.-~~-

Hükum:ot mağşuş 
afyonları aatın alıyor 
AllJmra, 1~ (llusmıi) - HUlt!lrnet 

bir defaya mahsus oırn k Uzere m:ıg

§lll nfyonlcrla yuğunılnıu,ş afye:-ınrı 
satm ıı 'mnyn lmrar verml'}ti". Bu 
m:ıl'arn 10 hnzl:nn salı gUnU nk~ _ 
mı:na !-radar 1stn:ıl'u1Ja ve Af~"J:?ka· 

rahisa.rda al~ke.dar makanı-ı te~llmi 

tar.lbr. Bu tarihten .sonra ı;ôtUrUlen 

.qı.ı.;z ~ktır. Ve bu ma<,t. 
şuş afyon nırnıı bir dc!ayo mnhsuıı

tur. Yeni mnhı:uı karıı;tırıl·rı:a bun • 
!ar mi.lstahelUerln elinde lmlacaktır. 
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F'lDAN 
' •cçng CEBBAHI 

...____, Aplar 

Ve Şlrlnplar 
r : kabine U3H 

lat. Betik .... 
~ .... ..., ......... 

l:yt: Buadl)'e 
~,,..,. 

;yazan: Alil 

lii Yunan tomani 
Girit' le 

.._... ıı (AA.) - Yunan ord~
awawı Od tam ttımenl Otıtde vud oı.. 
mUflUI'. ıuınldltma sere bu Dlh&l b!r 
rakam «ktudir. Btrook uk rlerln da. 
ba 1.ıecetı umulmaktadır. 

iSPANYADA 
E rkcinıltarbiye reisi 

Jeiifti 

Norveç vapunmun gelip onu kur 
taraca.ğmı umuyor. Rrht~ 
bağlı duran gemilere e1ıemmıyet 
vermez de, ufak .,ır vapur~ 
birden geçse ııdmen kOl&l' uuuu 

çalar, gmicl diliyle tpretler ve- Madrtt, 11 (A.A.) - stetanı •Jan-
rir. Sonra, vapur ona ebemmiJet em~: 
vermeden geçip gidince ~ BqVekAletin b.r k&ranı&mesl ne a-
kna-ı·ne ~Nu.. .. ve balta bir va- t ~ '4'A~ r-ı .... ckkf tayinler yapdmlf ır. 

P ..... - görUnm~=-ı bekler. '--'- ..-ft• k '"~ eDUU General 0rgaz Yotdl Faa yUkae 
diğinin ilk ~~e eline btı: 1comı.erU11De. 
gemici fenen aeçırmit ve ~ Geıaen.I Taan BanU.ta Sanchez 
ri bu feneri 8'lfiyarak neh Gonzale• Balear adalan kara. deniz 
vapurlara ipretler ve~ kal- ve haY& nvveUert lcuımndantıtma 
kışmış. Elinden bu f~n zorla o-eraı Aaenzlo cab&nutaa ordu 
aldrk. Bu harp ~en~. kil- erkAdlarblye relallğtne tayin edllmlt
çük feneriyle ne tehlıkelı bır kap terdir. 
tanlık oyıınu oynadığının farkm· 
da değil ki... --t.-i 

- Peki, şimdi ~· .. onu 
kurtaracak gemiyi nasıl gozetll-
yor" • · 
~ Biraz aonra görecelminız: 

Perdeler kapatılıp da ıeıJt!ar yan 
dı mı Golo kahvenin önOne çı
kar tekrar içeri JPrer, tekrar dr 
~ ç1' ar. Bu köte kapmaca '! 

dan yorulup da taıcatsız 
~~ başmı muaamın UstU
ne dayar ve birkaç ~IUt u~: 
Sonra yine muha ~ılyı 

. bqlar m.rt1 e-
beklkleem~ bir zavallı. Bu 
me ·ı ·hep 
kahvenin gedikli m~ı en 
onu tanırlar ve k~i ~ 
ümidini .kıraCaık bır * ,,.,,,.er 
mezler. Zaten ne aö~leeen .ı~
maz ki. O kendi film aaıbltıne i-
nanmış bir kere ... al' hakikaten 

Biçare Golonun h ı 
__ .ı..1.....ı. Fa.tat bu adam:.~-11.CDU•,..... w memleketinm 
mi!inin -~~ı:f11.1• kendisinin de 
yagma ~.m. b" bir köşeeinde ır ge-
FransamD . de bu}undujunU 
mici kahvesın L esut o
bilseyd · acaba. d~h mı m Tabiat 

ıurou? ~aıZ:.:ntiotun u-
onun idrildnı . · vennit 
VJPlarmı }teDdJsine sen Golo yine 
oluyor. ~tli l>~erlni g\JİYO!• 
sırma şe~ !,.,. yine altına bır 
ımrtanld15• ':~ düdU:ğUnUn ku
şilep veri1~1• eo\a lroŞ&.eak 
mandasiyle sat?;a .. vnr ve 
tayfaları olacağım um...,.-
bekl'yor. ok geçmr. J.A.mJ)alar 

Saat d uzu kap~ ve 
yanmış.~ikaten dJlal'l8l 
kaptan. • mda mekik doklr 
ile ic:erıs1 aras t Kahveye bir 
mıya ~amJŞ ı. -ı-iati. Al· 

k aemir.ı ve am~le K-"-. 
~o "' dediıln k1 • 
fonBO~~--ı;. Ga~iya benUz gö;-

- ~'" ba elmiyecek mı. 
rünmedı. Aca. g k karnını a· 
dersiniz? eenıın c;o da örgUsU• 

Baknıız madam . j cıktı. w• i yıyor. 
nU bıraktı, yem~ DetJOMt .,.,. ) 

-0-

Moakova lrakla fazla 
alakadar oluyor 

MOlllC~. 1' (A.A.) - Ofl ajansı 

bUdlr1yor: t. 
Moe.cova racJyosU aon ~ 

rak bRberlertııe blrlDci cSeTeCede :yer 
"rm<ı?fe bııflamıttır. Hattt. buCb L 
raktakl askeri vaziyet hakkmdakl 
haberler A1maD tebltllndeD evvel Te-

rllm~=tt;~· ---------::==::::::::=-

13-5-941 
8.08 AJan-
8.18 Hafit 

parçalar 
9.00 Yemek 

Uatesl 
12.33 TUrkGe 

plAklar 
12.!50 Ajans 
18.0G Ttlrkçe 

plikl&r 

ıe.oo Trio w 
eolotar 

19.80 Ajana 
1945 Ziraat. 

takvimi 

19.50 l"uıl be -
yeti 

ıo.15 Radyo ga. 
zetMI 

20.415 Radyo -
Jon orkee. 

13.20 Kal'lflk 
• prosnm tran 

18.03 Cazbal\d 21.SO Konutma 
\8.30 Koa'-"ma 21.4'5 Kllatk 

(Çlft<:inin Türk m!I. 
ııaaU) zlğl 

ıa~G~:,ıo 30 A~ 
~ -~ ........ "W'l. nı Dana J!lll". 

.. u zltt 

Birinci •mıl 
mütehaıııı doktor 

NURi BELLER 
lllııta ve BUB JIASTALIKl.All 

Ankara caddeai No. 71 

11~ 1a&tlerl: 115 deD lttbareı 

relf_e!~~~!)R~!o. 
- ya}an .• bepsı yal b: şey Namisiz yaşıyamudı. Namı ~· 

bir canavardan ~ bj~ da artık kendisi ile yqamlmaz .bır 
değils!n .. git karşm_.., - adam olduğunu isbat ~trnıştı. 
ha beni görme... )l.elele ~ milhbndi· . 

- Leyli... da uyll, aŞk sartıotlutu içınde 
- ts imi ağzına almıya ~rken, en candan arkadaşı 

müsaade etmiyorum. yırtını • Rabia: . . ... nin .ba. 
Genç kız çırpmıyor. _ Kızım. demiftı, ._ 

yor, ~ıarmı yoluyordu: rtık şmda yeller esiyor. Nedir bu 
- Gözlerimle gördüm.. a • pbkların? . . . . 

ne soyliyebilirsin.. utanmaZ re ya Leyll. bir çocuk sev':11c~ ıle: 
·ı . wl _ Evleniyorum. dedı, ıkimız 

zı 1'-ami, kö11kten çıkarken ag ı- de çılgın~ ~işiyoruz.' 
yordu· b - Pekt, kını bu ~ · 

- Havat diyordu. Kahpe a- işte o vakit Leyli. duraklad~. 
t · ' 1 Evet Nami kimdi! Bunu. R'O 

yaN .. a. mi ile Leyi! Uç ay . eLevve ..ı'°tu:ğU. sevi .. tiJlj attı ay olduğu 
· · "şlerdı Y· • ~ • :... __ .....&... ee.ret 

tanışnuş v_e aevışmı ...ıa:. w., balda bir~ ....... aıldl-

Ji, ==~~-:..... edim~ -=aDamazdl. tik za!!'~. ken • • Rabiaya verecek cevap onu 
d"sini çok kUçiik 10~~~:.lh bi- birdenbire ~ız:tmışb:k' _ ınsan sokakt_a \U6~rd _ Qok ıyı bir çocu ... 

. 'le nasıl sevişebilir, di~ b'!· Dedi ama, bu eeva.btn arka -
~~ Nanıi o k~ iyı ~~ daşmı 'ta.tın.in edeeell bir cevap 
gençti ki, Leytl onda bır tek olmad~ğnµ da anlıyordu. 
surKbul~~duğeziei, Le>:ll.ya =a. ıt~~~uaran daha 

onu....-- tavırda hiçbir . . kızdı• 
kartı ~~ket yoktu. Söz pışkın ~im.· dedi. Ev!enme-

~~:~~n ~tUn .ruh;.! !ıom:f; ~ne deme~ olduğunu iki dil : 
tuğu belliydi· Gözle . . tilJı. tnsan nışanlamr. a:ı ~ 

bun panltıları sezıtırdi. LeylA par fakat evlenirken çok dilşU -
rutşte buJlUD i(indlr, kl a..in nU~ .. Sen daha m~~l koca-

scvln1ftl· Onun ""' ki olduğunu bılm1yorsun .. 
onu ç:rlığl göze alınıt ~e, i:anı:. belli oJmadar.. içyilzle. 
bert f eı ç )CJSlığınm ~er şeyi ile ri daima ka.palı bir kutudur. 
eve g -ı..+1 • ~ı • 
kendisini ona vel"Wl9"' • Leyli. ltiraZ ""w. 

Fakat bir gün... plAn- - Rabia, dedi. Gadl kapalı 
Meş'um blr gftn. bilt~ Bir karar verdiğimi mi eaın~·o~ 

~ == ~~~:.Uı',un- -~ s.:'~rum~~~ .. 
Ieri kanJ'dı ve k"':ı~= Bence afk, _., evanınbl = 
Dmft. yerhıl ,elle. ' rengini detiftlıen r pe 
ba. bıi'aktJ. lacik tek ,,ey gerllmMinden ibarettir· Her ae-
Le~ için yapı 

Bir l.tanballanan ~ ileı 

Fatmalar ve Mehmet
cikler yuvası Anadol 

Yirmi bq gUn eneldi. Hiç tamma· Beni tataıin edecetınıaı umu:yo. 
dlfım w a.dmr durmadıtnn Jamail ruın. 
Duru imzalı bir mektup aldım. Sizin Janıılll Duru, bu mukaddemeyi yap
diyordu Aııadelu:ru ı:rt blldl#IDlsl tah- mamıı ola&fdı. teredd1lt etmeden ona 
mln ediyorum. Zaman aa llUl Allado ıu oe\'abı verecektim: 
ıu halckında tetkik yazılamuaı, ro • - Alladoluya &idin de nereye &i _ 
pörtajlarm'IZı ve Denim seyahat in· denen!z pclln •• her yerin ayn bir gtl· 
tıbalarmw okudum. Bir kanm var. zelhğl, ayn bir hususiyeti ve sevki 
Gellnm her şekilde beni geçlnc:Uncel. vanlır. 
kada Jır. Fakat ömrilmde latanbul P'akdl hmaıı Duruya ö:yıe eöyllye. 
huduUuındaD dıfU'l çıkmış clet1llm. m1Sdlm. 
Anadoıuya &ideceliJn. Bana nereainl Beıı dedim. Anadolunwı • &11 • 
tava!~ ederııiıı\z? •l, en !!lria Olclup alem ol&D Akde. 

tsm.,u Duruya mektup yasdım ve ala sahillerine maaleeet ıttınlf detl· 
"matbaaya teırlf edenıenlz aise dalla tim. Buralart dıfnıda her yere sltt.ba 
etraflı tzabat verebilirim" dedim. ve blc;blr ,.rt, dilerllle tercih edeme. 
Geldi, görll§tUk. dlm. Karadeniz lnyıaı Kavaklardaıı 

tısmall Duru, lı&:yatmda hiçbir ıı tJ. ••• Hopaya kadar bir )'9111 cermett& 
Jllpm&mlf bir İstanbul c;ocutu oldu. Bu u.h'l ~birlerinden h&Dılalne c;ı • 
gunu ilk baqta aıüatıyordu. ftlkat karanız toerıere dolnl a1&I bir llllk
ne m•rasyedl tipi, ne d'l bir stıppe ldl. nab• &1111 Qekecek kunetıer bulunu· 
KUltUrü :yerinde7di "en bQyUk .. ,.. •us. lıleHI& Trabmon.dan, mwJA Ho. 
kl okumaktı. Ve bot zamanlarmda da p&dan ftD,.aıo en 9"kli otomobil 
gemne1t, yum ..,ıtyeaınde, kıpn aeyabatl 7&panlD1&. l'akat beDoe A • 
Takatmdeki apartmanmde. yapma!&... nadolııya A.Dltaradan pı;erek sttme • 
Bektrken Parla, Nl..a, !ntçreye stt. - llalıalz. Eneli. Antrarayı sOrmellal • 
ınlf, evlendikten aoıara balql ..,a · ııals. Anupaldarm. Amerlkab1arm e.. 
bati 1kl aene llOrmtlş ve A:nupa:yı cftlklerl Aak&l'ade illa bambqka ruh 

dolqm:ı- w as•met 'lıalac.kınınz. Buf'ada bir 
- Dc>frU8U dedi. bir def& o1Mm A • mQddet lcaJddıtu -ra tnm alsl A • 

nadoluya gitmeyi dllfUnmemlfUm. nadolunun ı.trmda Avrupama ldç 
lzmlri ıtönnek latı,ordum. Akdeniz bl1' :yerinde bulunadt~1Z b~t • 
aahlll rtndekl vu•ywtıerlmlae de rtt. lerle baHDJDlf Aııadoluya jl9tGıeoell· 
meyi bh def& karmıla 1tonutm111tum. tl1'. 
Fakat ıl&Ml bir nalle De bilmem, bir - Kcaelt. ! 
defa konuttuk ve bir daha ıUmı et.· - lf...ı& Adana.J'& slcfjn .• Toroala. 
medlk. Şimdi mutlaka &itmek ıau - rm hararetini ee,umn Ja)odartnda 

yonı .,. P'abt DeNYe pleylm. Cot · • dlndirlnlnia. Ve oıadan dalsa JQllan
rafya k tapıarmı okuyarak bir pıog. lara aeılablllralnlz. ft7ls dlyan Ka • 
ram ç•anek pek kuru ~lı:yor bana. ıatya. Elbıfa .. 
ltte bunun için ilk aklmıa alZ geldi tırm-ıll Duru g111tlmaiyerek lllve 
nlz ve elzl rahataız ettim. ett.I: 

- BiWdB. dedtm. )ı(e11lek hayatı - - Ve Denime .. yaDI TunceUne. 
mm ben! en c:ok mtl~haııııls eden hl· - Oram bambafka bir t.lemdlr. 0-
dlselerln~n blrf de ~ ç filpbealz bu rada • blatm hqmetlnl tabt raba 
ııordutunuzdur. 1UJlftk. baz veren, blaaDI llıa71"9ttee 

lnhi•arlar lstanbul Btlfmiidiirlüiüntlen: 

tçi<i • c , ıtun 8! tl\;ı!armın eı&.mnoekl" • tış teskerelertnln müddeti 81 Jıla• 
yıs 94 ı lll< :ımı 'Jo:ıa. <:"lcl!kt!r. 

~·11.:ı a. m yeni toıtereleriaı l:Gi&;vbkla a:aQümMri iolD mmlal&a U.U.· 
rüe a..,.rdıı rr-rdia ~ -~~ 
ve llri 'ı.t f!>t.Jln.tlarl_ le Kail&taftül ... .,,,.~ _..... em. 
ıerl ve & Hıozir:m 9tl •k1&mr .... lT elen toen ya~ lratnlda ..-.. 
rf!lertnl a. nuyaıd;ır Ju.kkmda k.aunl wmeJs ,qd·waı l1lll cıeu.m. (llM) 

15 l 17-20 Maym Hl JIOr .. rt Jle7of1U, Oelata. Plmpltı. flfU •• 
!( !lımı> ,a mmtakuınt'1r.kf bayi'er. 

21 2? aJ Mayıs 9.ft &1bllerl Strkeet w Beyamt mm•ak9emdelct -.,U.r. 
24 :.ıJ 21 1ıfoy111 Hl ıOn ~rl Auara7 Fatlb. Balat. Balmlrey mmta

ınct.k. hlll')ler. 
21- 29 Kayra Ml günleri ~f.lllat, Rumeli. IJolUI~ ,,. Anadolu ~ 

ıtazlçl bf y'ler!. 
so....:n Hayı• Nl •• 2-a H'l.o;: ran Hl sQııleri O'lk1ldu. Kaddrly, llna-

<öy mmtai<aaırıdald tıa~t er. • • 
f-6 Haslran Nt ııtmıert A.dM&rd&ld b&)'llet'. 

Zavallı iişıklar 
yi güzel, nah okp.yıcı g&steren 
bir perde. Benim kendisinde bir· 
çok kusur bulabilecegim birini 
sen dünya gilr.eli görllyonun .. 
Kısacası aşk bir bastabkt.Ir. Na
sıl bir hasta tedaviye muhtaçaa, 
bir işık da baknna muhtaçtır. 
t;ımdi sen etrafım görmüyorsun. 
Gerçi müdahale aana ağır rele -
cektir. Fakat aeııi severim Ley
li. .. bana ıtimat et .. benim yardı
mımı istiskal etme. 

- Fakat Rabia .. 
- Hayır Leyll.., beni iyi din -

le. Evveli Na.minin kim ve ne 
olduğunu iyice tahkik et.. Sonra 
h"yatm zehir olur! 

LeylA i~in bu aözler çok aiJr • 

LeylA kendini tutamadı. H1g
kıra !ııçkıra ağladı. 

Nami Plll'l11Jlb. Soruyordu: 
- Ne var, AIJ&halkma aöyie •• 

divordu. l'akat Leyli ne söyli • 
yebllirdL 

LeylA, bir müvezzii, Namlnhı 
takibine koymuttu. Nerede o • 
turduğunu, ne yaptJlmı ~ 
getirecekti. 

Bir gUn kUc;tlk müvezzi, ~ 
büyl1k bir haber getirdf: 

- Beyefendi, dedi, Şiflide Bo-
ğazt~j apartmanında oturuyor. 

- Yalnıa mı? 
- Hayır .. yalnız deiil. 
- Kiminle. çabuk aöyle .. yok. 

sa bir kadmla mı? 

hayret • d1l11lren bir bAfmetlal l&e • 
ceksinlz 

lam•ll Duruya daba lııir9ok 'ril& • 
yet.ler hakJnnda bildtklertml, CördOlr. 
:erını! anlattım. Alt.ka ne dinledi. 

Bir ,ıan, e,a Ue beraber ............. 
1«1rUtemedlk. Dün, Durudan ama Mr 
mektup aldım. latanbul çocutu. 8Jle 
real:.at bir pil' olmUf, ki mektuba Dl· 
ya.rbalmdan yazıyor. Bu& 1ll8Udf 
bUcunılar var. ".uislm Nlyu& .AJmet 
diyor, sen de Anadoluyu taa mAa& • 

aile aolayamamıe. ~. 

Dab& dotrUaU d\Q'Sm•m ...... Ya.but. 
Q& ben O Yakıt iyi dlDl ... emlJlm , Ha· 
yır b•yır, belki de bunlarm ldeblr de. 
fil.. All&do&u kokuau, rengi. tadı De 
an'9fdmu. aadece )'&f&Jllr •• Omm b&· 
vuı lçuıde iUA onu du7ar, aıalans. 
ODdaD ayrıllllca lçlm!D hunt1 ya. 
nar w bu butetl de anlayam&JllL 
fatanbulda raatladJlım An&40ha ~ • 
cuklannm niçin blru dalgıa olclukla.. 
nnı, D8del\ r1l:yalı bir bakllla kartda· 
nndaklD! abdWderlnl fbDdi daba 111 
anll)'Ol'IUD. J'a tmalar ve Kebmetçlk • 
ıer JUYUI anJAfrlmaa aıds1JD.. as e:,-
le bir mlllet:IZ, 1d iDMP\ılm yaraddı. 
11Dda:d _. ye ın&uıı ber P11mbıl• 
t.emalJ edtJWu&. Belld 1llraa .,.... ola· 
ca1l ama. neden ~ NIC!a 8ÖJ' 

lemiya:ytm" bqka ne valat ııı.ı 

bulurUm •TJemec-. IMt. ell)111J'O -
nam, atıl pat.eol)er 1ıl1e ftlllfenbıl 

bakldyte ~ ı.tanbuıba
ya Aaadoluyu ~ ta. 
nı\'lmadmrs. Bunwı ne bü)'Qk .mUa· 
• Ye ı;e mtlldlll roltl oldulWN llmdl 
anlıyorum. Be1ld cn,.o.11llDI• ki. • 
köaar * !ata1ıulba ~ ta • 
1UJ1U1 da ne ollMIÜI B67le bir .es 
eD:yı.mek ~t lllemütea ,.,.___ 
dll' Nt~ Aııımet.. Bir ,.... ,as ı... 
taabuauma AMAlolQa seı..t _. -
blm 1111' Mdlaedlr. Bir ,.ıllrUDID Mı 
.Amdola ka,IM uan-- 1ıllld9 
J&PU&tı dellltJlllk - ml9ll ,,._ 

~Qde 7&PIJ'OI'· On •Jıda ~ A. 
nadol'lllQI& ... - 88lds ~ .... 
mit oa aeldll ydnlldıla dıl.lla ..-
" daha mm.. lnını.laı' edllldlm ...... 
dl, ba cm •Jds &1lnb Jllbgolımu ,.. 
lRJO"'lnı da ldeta klaıt&mlJG'UDl• 

-~~ 

Bulgaristandaki 
Sovyat elçisi 

Moskovaya 
hareket etti 
..,,.. u • (A.A.) - lltefanl .. ,,.........: 
SoYJıaUlr blrUliDID 8oQı& • elOl9! 

bu aabab tanare 11ı1 Vı:du •&7& .._ 

Nket etmlfllr • 

Tobrukta 
harp 

........ il (AA.) - ÖINDlldlllne 
ptN bir lnctds dntlJe9l Tobruk 
ctft.llDda aoo ıtaı,.. •••• •11ea 
mute,.kJr.U bir sruı a bukm yaparak 
..,sat V'81'dimılftb'. 

Ceaubl Habeflatanda dGfmaD Va. 
dalama flmallndekl 101 boJuaca ~
kllmlfUr. 

GirH Yunanlllarda 
alacak dL KUbi burimlu)'Qrdu. ~ ~ 

çal•llljCJida. .... .,... 
Namlnln o tatlı 119 mean Jlıııll 
karşıamda canlanıyor. ona kar-
şı çok büylik bir gUnah ltllyo~ : 
muş gibi sarsılıyordu. Kendını 

- Evet,. çok &Uzel bir kızla ....... 
LeJIA. ...... 111ı••h•• lllldm ala • ' 

mamış, mtlthiş bir çığlıkla saç • 
lanru Yolmata batlanuttı. 

Bitin Ada hal .. 80ll 
nefesine kadar 

müdafaa azminde 
Htmya 11 ( A.L) - Ege a. 

janaı bildiriyor: 
toplad1 ve: 

_ Boşuna. benim için yorul -
ma Rabia, dönecek yol yok za. 
ten. Hem benim hiçbir pyden 
şüphem yok. . 

Bu konuşma, Leylinin içine 
bir şllphe kıvılcnnı atndlb ve 
bu kmlcnn gittikçe bUyil}U' ve 
yakıyordu. Şimdi Namiyl daha 
çok sevdiğini anhyordu. Akim~ 
gelen her fena ihtimale tlrpeti
vordu. 
· İkinci gün. Naminin kanJs~n
da eeki Leyli değildi. Göderın
de bir hüzün vardı. Rengi llOl -
muştu. 

- Ne var Leyli? .• 
- Bir şeyim yok, biras IOfuk 

aldım galiba .. 
Nami onu Jmc.akladı . .-.One 

butırdı. Parmaklarım dudalcla • 
nna röttlrdtt öptü. 

O geceyi sabaha kadar Wh
ranlar lcinde geçtntiSten IOIU'8 
ertesi gl1n biuat Boğaziçi apart. 
manına ııtmeye karar verdi. 
K~e ritme.eydi, ve keşke 

görmeaeydi. 
Apartmana yaklqmıetı. Ka • 

pmm önönde bir otomobil dur • 
du. Nami çıkmıftı. Leyli. bir ke· 
nara saklandı. Otcımobilin ttPn • 
de başka birisi, bir kadın vardı. 
di, dıtan çıktıktan IOl1I"& b&. 

ımı tekrar i~ uabml ve ha· 
rikullde «bel kaclml yanalda • 
rmdan 6pm6şttt. 

LeylA. yanılmıyordu. Gözlerıle 
görmüetn. 

Genç kız, eve namı d&ıdilğtl 
mı hiq hatırla.nuJac. bqbranı ikt 
ıUn devam etti 119 iki "'1n atee
ler içinde yandı. Hep Namiyl •· 
yıldıyordu. 

fBOM• VGn") 

Gir:d gueteleri, Kral ve ili 
kCimete aadalraU ve hürriyet lgin 
mücadeleye devam hUllU8UDdaki 
azimleri hakkında he,ecanlı ma
kaleler neerediyorlar. 

Solakotlu hilktlmetQıl blltlla 
~ mntwırtn makat ve e. 
mellenne hizmet etmek U.. 
kurulmWJ bir hainler hlktmıeti 
olarak taftif etmekte w Glrhltı 
son nefeme kadar mlldafaa edHe
cefi hakkında Ç&çf1 tarfım1an 
yapılan beyanata ipret '71emek
tedtr. Giridin her tantmaan, ta
nmmtt Gjrlclli1er, w muhttlif 
amele, ttıooar. anatklr ~
kUtleri krala ft htHdanet• Wc
raflar ~ ı.ıtl1ılclwnu 
ve aonmıtı kadar barb! d~,... 
uimlerinl bildlrfJcw1ar. 



tJ - VAiD!! il llAYIS 1Ml . 

istanbul Defterdarlığından : 
- llilkelledn IWlallesl 80kajı 
lfe. Adı ve soyadı aanatı ve kapı No. 111 

1 Mustafa kızı Ekmekçi Şehit Muhtar .Ayde.de 
Hafize Çiçek apt. altı 3-1 

1 Ant<;ya Bisiklet Şehit Muhtar AbdUlhak 
tamirciai HAmJt cad. 17-23 

I Arp.k oğlu Pastacı tekerci Şehit Muhtar 
Mardik Taclryan Sevine.; 19 

Matrah 
L. K. 

300.00 

360.00 

144.00 

4 .. •• •• .. 144.00 
5 Koçorf Nalbur Şehit Muhtar Sevine.; 13·4 120.00 
6 Mehmet Manav ., ,. 13-4 120.00 
7 Kc.ı.'Orf Nalbur ,, ,. 13--4 120.00 
8 Hicrin Turşucu •• •• 13--4 120.00 
P Halil Kahveci ., Tarlabqı 72 480.00 

10 •. •• .. •• 72 480.00 
11 lbrabim Bekler Tatlıcı ,. t.tikW 44 1200.00 
12 Sadettin Genç kahveci .. Zlf,ııbak 41 72.00 

odalar muciri 
13 Araz:ırcıyan 

14 Al! Büyük 
15 A b Jurrahman 

pansiyon ., Kurabiye 4 
Manav ,, Tarlabaşı 31 

Ekmekçi •• Aydede 
Çiçek apt. 3-1 

16 ltu-a-ı İbrahim Yorgancı ,. Tarlabaşı 58 
17 th6an İbrahim Yorgancı •• Tarlabqı 55 
18 Kimi! Tatlıcı Bülbül Serdar ömer 56 
19 Aleksandr lc.;klli ve H. ağa imam 6-8 

çaJcılı kıkanta 

240.00 
150.00 
300.00 

88.00 
88.00 
13.63 

660.00 

IO Ali kızı 
Fmine 

Umumhane Ka1yoncu Kulluk 198.00 
Turunç 12 

21 Firdeva ŞaJıiıı Berber Kocatepe Şehit 72.00 
Muhtar 23--1 

12 Metmet Kömürcü BUlbW B. Ziba 67 
ıs .. .. .. 67 
24 Rap• ki!mtircü Kalyoncu Tekir 8 
'5 Nedime Nigi.r umnmbane Çukur Sallmn-

uçak 17 

45.00 
45.00 

108.00 
90.00 

.16 Cema ı oğlu Ciğerci K. Hatun Kalyoncu 120.00 
Abdullah kulluk 37-1 

rr Ahmet Danekçl •• .. 9 324.00 
18 NJJro Hallaç Çukur .. 128 45.00 
29 Bayram Jr&nUrcll çu!mr çalnnak 2 63.00 
ao .. .. ,. .. 2 83.oo 
il Lambo labııtacı K. hatun Kalyoncu 33 980.00 
12 MılW oflu Tuhafiyeci. H. ağa lst:ikW 120 1800.00 

Nlko Koma 
13 Jojet Cener ~ H. ata Sam· 

ağaç 19-2 
14 AhmE~ Ku· doktor 1" ağa t.WdiJ 

yum..'"11 oi1u l*--9 
I& Kbafill Pa- ll;Jdli Jo· H. afa İmam Adnan 

padeplo kaııta 3 
ae Lambc Lobnta x. ha.tun x. kulluk 33 
87 Yora! Kcıırdlce dacı X. hatmı BaıJk 9 
as Prodrcıımoe ııen- marangos 

dlıidis kn•l!t1ıane8l Boetan Tevllr.ef. 34 
18 Todoıi oilu TeDllkecl ve ÇIDı> ÇuUr 

Dlmltzi 80beıCI m. 12--2 
40 Ni'ko e+kal çam- K. blluk 128 
41 Yam cıitlı Kogo JmDc1urac1 ,. çubr 80. 12 
42 .. ,. .. ,. .. 12 
43 Ycq:I _...... ., Kan.kurum 2-1 
MCemal cıilu Cllent K. batım ~ 

Alıdafteb fıııaD1* 8'1-1 
41 Yagar ıtalc1 Xaltwh&ne Bo8tQ 8er4aı' Ö

mer pap 1 
• Paueyot otıu Teni B. ağa lDrfsantem 

liO 
51 

Vull c8QicB 20-2"1 
,. .. 

H. ala H. ala 
... 5 

~Tatlı Ba
dem 10 .. .. .. 

Bo8tmı dlitln 2--1 
12 .. .. .. .. 
13 Şayeste o.tuluk Terzi B. aia Tarlabqı 135 
M ~ Jılanav Ş. Muhtar Tarlabatı 18 
I& AJkarJtm ~ Kocatepe Cumluı-

rlyet cad. 83 
ISfJ Haçodor Ten~ecl Kocatepe dere cad. 67-78 
17 Mehmet Bairbl K.ocatepe TcıpQlıtar 20-2 
158 SaUbattin Stltçtl yalcr Kocatepe Şehit 

mulltar 71 
159 mı.ter trill Kuap ve Kocatepe Topçu-

aelmed 1ar 32 
80 DJmltıt &ılaCI n Kocatepe Şehit 

bndİlracl Kulıtar 28 
61 Alber Al· kom.lçnocu Koctatepe Cum· 

Kozyan hurtyet 83 
62 .Aıpk Ke- Biddet ve Kocatepe Valide 

lekyan motoeiklet yapan Çetıme 139 
e3 Necl'm~ NJgAr RandeWıCU Kocatepe Çaylak 2 
64 Şerafettın Bakkal Koca.tepe Topçular 25 
615 Girlgorl Çanmpcr Şelıl1mu1ıtar Altın 

BalrbJ44 
86 Serkls Eml6lt lmmfa· Koca.tepe Val-

)'OllCmll deçetme 58 
8T Gri&ot Kunduracı Şehit Kulıtar Turan 23 
68 Ahmet Yorgancı Şeblt Muhtar Turan 19 
60 K. E. Bemıaıı Bayahan& K. hatun Meeru· 
TO HhistD oğlu İçkili çal· 

Dimltll gı1ı lokanta 
T1 Varke Eldiven ima-

~b;ml 

tlyet 18 
K. hatun Ket· 
nıtiyet 22--2 

K. 1-_atun KıtçuJ· 
lan 13 

T2 .. .. " .. 
'13 lluan 
'14 ADdon 
'r5 N1ko 

Kahvehane H. ağa K. kulluk 8·4 

'18 
'l'l 
78 

Meyhane .. Kameriye 1--3 
Kahvehane .. Tarlabafı 133 

,, " .. 
Yusuf ve Enver Atçı ,, 
Ölü Andon Ala. Ke)1ıane 
ya v~reaelerl 

.. 133 
Abanoz 12 
,, Kame. 
riye 1--3 

190.00 

M2.00 

'2.00 

960.00 
90.00 

120.00 

24.00 

4S.OOO 
38.00 
38.00 
38.00 

120.00 

180.00 

90.00 

90.00 
98.00 

84.00 

84.00 
98.00 
98.00 
72.00 

120.00 
~.00 

200.00 
180.00 

96.00 

180.00 

96.00 

~.00 

108.00 

210.00 
135.00 
405.00 

90.00 

M.00 
320.00 

240.00 

73.00 

'13.00 
810.00 

90.00 
270.00 

8'1.SO 
ıt0.00 

90.00. 

'19 Mehmet Yemflçi .. Sahne 30 180.00 
80 Aılnne~ Galip Atçı 

ollu Muatafa Gttrten 
.. Abanos w.oo 
~1 

81 VeNan Ll.. Mualki ali.. 
fonti tı ve payano 

" Ayn&b Çal"fJ 693.00 
geçidi 16-17 

82 .. " •• .. .. 
83 Muetala Kahvehane BU:ıül Dereotu 4 
M Mehmet K&nttrcll BWbW Dereotu 36 
85 .. .. .. •• 38 
88 Artln Kunduracı ., G6lıap 1 
81 Kuhft.tin DUimecl ve H. ağa Kame. 

tokacı rlye 24 

803.00) 
845.00) 

63.00 
72.00 
72.00 
4.0.SO 

88 AV?8m oflu Kundura 8L n Kalym.. 180.09 
J6lıon Jdcild eu 57 

• Yudaba.n>h ., ., " " 154 80.00 
IO .. ,. ,, .. .. .. 60.00 
tl ımtut.et Tatbcı Çutur Tar!abap 172 80.00 
n r ı•o... -•• enst 1t•Mıa- ıes.oo 

K~ 

L. K. 
22.19 

19.56 

10.65 

f3.20 
54.00 
7.48 

54.00 
7.40 

77.78 
168.00 

68.00 
1.79 

100.80 
37.50 
64.80 

26.40 
13.86 
5.45 

112.29 

31.73 

12.50 

02.81 
2.81 
8.88 

107.70 

07.50 \ 

56.16 
11.25 

5.08 
3.94 

24.00 
130.98 

66.50 

35.18 

28.13 

24.00 
27.00 

1.M 

0.61 

11.25 
4.M 

11.40 
1.30 
7.SO 

IS.40 

27.00 

23.0IS 
28.80 

21.00 

13.89 
24.00 
12.00 
13.85 
2.155 

44.48 

20.96 
18.86 
27.48 

4.4.63 

24.00 

87.SO 

39.15 

147.14 
18.47 

101.25 

23.4.7 

7.99 
06.00 

44.88 

8.08 
3.50 
81.00 
76.00 
23.83 
60.00 
47.25 

4.8.'13 
15.H 

311.85 

47.43 
75.52 
8.12 

14.to 
4..80 
2.03 

8.98 

15.00 
15.00 

4.32 
18.'M 

a.Juıu Zun Sene B. No. 
L. K. L. K. 

4.44 937 660 

3.91 

2.13 

8.64 
10.80 
1.72 
12.42 
1.70 

15.56 
33.60 
13.80 
0036 

20.16 
7.50 

12.92 

5.28 
2. 'l'l 

1.09 
22.4.8 

6.35 

2.50 

0.56 
0.56 
1.78 

21.54 

01.50 

11.23 
2.25 
1.02 
0.90 
4.80 

26.19 

26.80 

1.40 

&.62 

4.80 
5.40 
0.32 

0.12 

2.2& 
0.94 
2.28 

0.36 
1.50 

1.08 

5.4.0 

4.61 
5.78 

4.20 

2.74 
4.80 
2.74. 
2.'l'l 

0.51 
8.89 

4.19 
3.75 
6.32 

8.93 

4.80 

17.50 

7.83 

29.43 
3.85 

20.25 

4..69 

1.60 
19.~ 

8.94 

1.22 

t.22 
0.70 

18.20 
15.12 
4.72 

12.00 
7.09 

9.35 
3.15 

82.31 

9.48) 
15.10) 
1.82 
2.88 
0.96 
O.fi 

1.'19 

3.00 
3.00 
0.81 
3.TI 

1.12 
8.10 
1.11 

.. 

.. 
.. .. 
., .. .. .. 
., .. .. 
.. .. .. 
" 937 .. .. 

618 

804. 

804. 
800 
600 
600 
600 
302 
302 

16 
14 

194 
267 
660 

279 
279 
517 
250 

38.08 937 9S 

408 

112 
112 

2.15 

0.51 

1.80 
129.2f 

0.59 

25.37 

66.50 

.. 
.. .. .. .. 
.. 
" .. 
•• .. .. .. 
.. 

4-2 
172 

24 

& 
7 

37 
37 
19 
72 

297 

17.00 maktu 108 

0.29 

2.H 

1.80 
2.f9 
0.4.8 

4.12 

178.57 
2.51 

3.84. 
1.44 

10.87 

1.46 

0.88 
0.71 

,. 

,. 
937 .. 
.. 
,. .. .. .. .. 
.. 
" .. .. 
.. 
" ,. .. .. .. .. 

219 

19 
so 
57 

109 

7 
108 
108 

90 
2f 

* 
Ul/1 

538/1 
838 

39 

39 
300 
300 
839 
801 
34.1 

93'1 122 
.. 534. 
.• •ıs 

.. 
,. 

" .. 
" .. .. 
.. 
.. 
" .. 
.. 
.., 

989 
93'1 .. .. 
" 
" .. 
.. .. 
.. 
,. 

.. .. .. .. 
.. 
" .. .. ,. 

538 

ü3 

941 

191 

153 
S09 
415 

175 

ss1 
M8 
189/1 

1'13 

138 

138 
838 
8.18 
m 
m 
780 
638 

432/1 
744 

499 -lM 
171 
175 
220 

813 

708 
708/1 
708 

• 

, cuy111 ve vereaelerl nm 19 
93 KOQO Maruıgos Ş. muhtar Tabbn 15.ı 
94 
95 
96 
97 

.. " " .. " 
Ahmet Kıral Kahveci H. ağa İmam 10..2 
Billl oğlu Recep Lokantacı . ., Nevizede 4. 
A vram oğlu Kundura ,. Kalyoncu 
Mi§on esklclsi kulluk M 

98 V~v Reaeam ,. Sabı 10-1 

99 
100 
101 
102 

ve Galli 

•• .. ,. .. ,. 
ti " " ., ,, 

Serop Fllomen umumhanecl .. Nane d. 5 
Miiı.al oğlu Tuhafiyeci .. lst:ikW 
Nikola Komıa 120 

510.00 
80.00 
80.00 

108.00 
135.00 

108.00 
108.00 
108.00 
300.00. 

ı<n Mehmet oğlu Bakkal ,. Sahne eok. 2400.00 
Feridun 48 

104 Salim oğlu Garaj ve ,. Mahyccı 405.00 
Naim ve ŞDkril benzin 11 

105 

106 

YOmntl HO.- Avukat ,. Konıeac.i 270.00 
nil Erer 16--5 
Va.sil Koc.;o. G&nlekçl BWbW Du. 144.00 

107 
108 
109 
110 
111 

pclos varcı Badenı 15 
Fe:r:t •ruğmen Şenflliın H. ağa Balo 8 
C<.n:i Sobacı Kalyoncu Kurdell 34 

" " ,, tt 34 
Yani Z.~oe Marangoz H. ağa Mis S. 11 
Agop oğlu HU8U81 dana ,. Sakız 
Mihnilı yeri ağacı 53 

72 00 
200.00 

45.00 
45.00 

135.00 

112 Kaı-:ıbet 19kili !& K. hatun Tarlaba.. 108.00 
Vl~t>nço kanta ıı 225 

113 Pa\•H ve Bakkal Boetan Kurdelya 162.00 
vereaelerl · 128--130 

114 LE>on Saat ta. Kocatepe Cumhu.. 60.00 
mircisi riyet 53 

115 Mufltafa Baıkbl Kocatepe Şehit 48.00 
Muhtar 46. 50, 52 

116 Pandeli Çukur Keçi sok. 80.00 
Samlbey apt. 3-1 

117 " •• •• .. ,. 
118 .. .. .. .. .. 
119 Yorgl Papadoplo mtıtebhit K. kul. kurdela 10 
120 Arrak of- Manav Sehltmuhtar 

Ji."8yir Aydede 22--17 
121 llebmet Nazif P&Dliyoncu ,. Kurabiye 1 
122 K. Ş8krO. tademhaneci Şehitmuhtar 

48.00 
48.00 
~.00 

132.00 

380.00 
720.00 

Hf.4.7 
18.00 
0.84 
3.22 
5.32 

32.40 
32.40 
4.26 

84.41 

270.00 

46.33 

7.99 

35.31 

8.94 
39.97 

1.15 
5.155 
9.98 

4.97 

88.14 

6.08 

3.79 

4.93 

3.12 
14.4.0 

4..08 
152.80 

90.00 
252.00 

Aanaçepm Taladm meydanı 
123 HU.eyin Avni httta fırmcı ,. tattıdA1 24 
124 .M. Jmiıı Kunduracı Ş. M. Tarlabqı 98 
125 Yani f.atenos S4ltçn ve Şehitmuhtar Yetil 

300.00 37.80 
1850.00. 495.00 

22:5.00 67.150 
yafct Palaa altında 12-1 

126 Dimitri Kot.. Nalbur Şehitmuhtar 120.00 24.00 
llOl'Of Tarlabqı 18-1 

127 " .. " .. 
128 HoAp Meyhaneci Şehitmu.btar Mis 8 
129 Aram Karabet Sobaıcı ., Tarlahqt 92..94 

130 Tomu ve Kunduracı Şehit muhtar 
vereeelerl Aydede 5-7 /2 

120.00 
120.00 
240.00 
&o.00 

131 .. .. .. •• .. 180.00 
132 Cemil An TlttUııetı ve Şebitmuhtar 180.00 

elektrlkçl Tarlab8fı 2-2 
133 Mehmet Ali Sebsecl Kocatepe Topçular 8-3 
134 D• Kolacı Kocatepe Topçular 29 
135 " •• " " ,. 
136 Yervant oğlu Kundura ta. .. Şehlt-

Tomae mlrcflli muhtar 23-1 

180.00 
144.00 
120.00 
120.00 

11'1 y ...... S.Jaıhu 8eıt»er 1C btiit'"Omer T2;G8 
Hayyam 1--ı 

138 Hlriato oğlu tçldll ı.o. ,. Meorutiyet 72.00 

139 
140 
141 
14.2 

Dimitr1 kanta 22--2 .. " .. .. 
AluDet Hatla.m• KömilrcO ,. Daracık 5-7 
Kostl Bük.al BUJhlll Serdar Omer 119 
Klaım oilu Kımduract H. ala Krbaıı-
Cemal tem 20-6 

2~0.00 
240.00 

88.00 
28.75 

143 

14.8 
147 

Ahmet Galip oğ. Atçı ,, Abanoe 218. 00 
1u Mustafa ~1 13&.00 .. ,, ,. , . 
Yuvan oflu Kundura H. ata Nevtza. 135.00 
Yorgi esldcial zade 12-58 120.00 

148 
149 

Ahmet Ferah Ekmek satıcı .. Kalyoncu 86 
Klıııea Terzi ., Ncvlzade 29 

1~0 .. .. .. .. " 
151 Jorjef yuef Balak satıcısı .. •• 29 
152 Alekc> Tabellct Çukur Genlayc.!iuş 29 
153 Nlzamettln Doktor H. ağa Sakızağacı 20 
154: Tanq Koço Tavuk babı K. hatun Baltk S. 5 
1155 Hirlsto Kokarakfll Jl'mn Bosta"' SerdaP 

Omer 73 
156 Huan Kahvehane H. ata Duduodal&r 

2/4 Kalyoncu 8 
157 K,....bet İçkili lokanta K. hatun Tarla'bafı 22~ 
lM Recep. M. Ali Kahveci H. ağa Solakzade 9 
1159 Koço oğ. Tanq Köee.leci H. afa Kamerlve 19 
160 Mihal oğlu Balıkçı ., Sahne 

Hlristo ve vereaeleri 41-1 
181 Onnik Eskici Kocatepe Can baz 17 
182 Aııııik Umumbanecl H. ağa Abanoz 1 ~ 
163 llJiırdıç Sobacı Koca.tepe Valder.eşme 43 
1M Eltalya ve Umumhaneci BüybUl B. Zi· 

vereselerl ba 17 
165 Koço otlu Kundura H. da SU.Hl 

Vuil eekicl Sakat 36 
188 G4Jziıı Yiğit Terzi Kocatepe Aydede 28 
181 - H H H tt H 

168 Fuat Çelik Eml&k ida.. K. hatun Alha 
rehanelli h,at.un 8--2 

189 Fuat Çelik l!lmlAık iıda.. K .ha.tun Alha-
rehanesi tun 8--2 

170 Yoıgi Koet.ora Meyhaneci H.aia Kal10Dcu 72 

380.00 
12.00 
72.00 

120.00 
120.00 
120.00 
144.00 
753.00 

360.00 

18200 
240.00 
108.00 
300.00 

12 00 
300.00 
83.00 

216.00 

5400 

120.00 
120.00 

84.00 

84.00 

42.00 
4.2.00 

318.00 
11.87 

41.'12 
154.00 

31.17 
16.57 
22.83 
21.4.2 

H.40 

6.&8 

108.00 
44.88 
18.50 
T.19 

43.20 
33.75 

15.74 
30.01 

105.92 
21.60 
21.80 
30.00 
36.00 
00.68 
13.70 
4.5.05 

131.51 

19.24 
13.M 
00.62 
31.44 

0.25 
28.68 

1.155 
116.17 

2.15 

38.0t> 
32.&4 
19.33 

10.83 

M.89 
3.80 

0.17 
0.64 

1.08 

6.48 
8.48 

0.85 
16.88 

54.00 

9.27 

1.80 

9.02 

1.79 
7.99 
0.23 
1.11 
2.00 

0.98 

17.83 

1.31 

0.79 

0.98 

0.82 
2.88 
o.sı 

10.M 

18.00 
&o.4.0 

7.50 
99.00 
27.00 

f.80 

8.40 
8.40 

43.20 
2.33 

8.34 
10.80 

04U3 
3.81 
f.f7 
'-.28 

2.88 

1.31 

21.eo 
8." 
3.30 
1.'4 

8.84 
8.75 

3.15 
7.00 

21.20 
4.32 
4.32 
6.00 
7.20 
0.13 
2.74 
8.41 

26.30 

3.85 
2.11 
.0.15 
6.29 

0.06 
5.74 
0.31 

23.23 

o.~ 

7.20 
6.159 
3.8:Z 

2.18 

-
ue 

38.88 
38.88 
5.11 

1out 

-
8.3' 

-

-
11.8'1 

1.11 

o.71 

o.• 
3.7• 

11.JS 
4.8'1 --
--
-
-----2.• --

---

-------

o.Of 
5.ıt ,,, 
o.d 

20.11 

---2.Ş' 
-

171 Ragıp Otokom İçkili lokanta " Kameriye 24 
1 '12 Eleni Hegiııe Genelev ,. Abanoz 16 

ve vereseleri 

346.00 
180.00 
300.00 

44..18 
39.87 

371.84. 

8.8f 
7.tf 

14.31 448,21 
173 Leoıı oğlu Sobacı Kalayoncu Kalyan_ 

Yervant cukulluk 109 90.00 3.74. 
174. Koetantin Pe. Doktor H. ağa Nevlz&.te 

taals 33-1 Maktu 

18.71 

8.25 

10.00 

1.25 ••• 
175 .. .. .. .. .. .. 

" 2.00 
1'18 Leyi& Seyyar manlldlrctl Yeni çar. karne 

tı Toeba So. 16 kat 4 1.00 8.00 1.~ 
1'l'l Artin ;. oonpç! Tarlsbqı cad. 

B'Crl dak 18 o.so 18.00 3.80 
(X) 2. No. Iu kazanç itirulan teWk komla 

yonunmı 15. 11 • 940 sün ve 2218 1&yıb brarite 
tucUk. (n) 2 No. 1u kaaııç itirulan tetkik 
~unun 27. T. 940 glln ve 1809 •yılı ka._ 
ruile red. 

-

Tarlahatı maliye tubelll mükelleflerinden yubnda adi ve 111 ft aeareflD 
IUllar teıti dcaretle yeni adttıliertnl blldiımemlı ve tebelllle ldUliyeW lılr ~ 
ve yaplaıı arqtırmada bulunamım11 olduld&rm dan Malumda~ Jdllla .. 
ran '918 um1armı havi ibbarnanıe!erin bimt ken dllerlne tebHil ..._.... 
3802 •1* bnuıum 10 UllCll ve U IDd madd81e nae ...,. ~ l8dlf ..... (-


