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n s MET üNCNC 
Garp vDAyetıerlnlleld tetlllll saya~ 

11at1allea Aallara'r• lllalll 

-

inönü zaferi 
11 mayısta büyük bir 

merasimle kutlanacak 
Ankara, 7 (A.A.) -

Reisicumhur ismet lnö· 
nü, garp vilayetlerinde 
icra ettikleri tetkik se
yahatinden bugiln saat 
12 de Ankaraya avdet 
buyurmutlardır. 

En büyük askeri zaferlerimiz. 
den ikisi olan lnonü meydan mu_ 
harebelerinin vukubulduğu ay-

Kaçak bir şotörün idare ettiği otomobil 
iki genci parçaladı 

lardan birisinin kış ortalanna 
diğerinin de mart nihayetin~ 
rastlaması sebebiyle bugüne ka. 
dar Türk devletinin kurulmasm
da büyük bir amil olan birinci 
ve ikinci lnönü zaferlerinin kut 
!ulama merasimi ekserivetle f;. 
na havalara tesadüf etnlektedfr. 

Bunun düşünen Cumhuriyet 
Halk ~artisı bundan böyle bu 
zaferlerın kutlulama merasimi 
nin her sene mayısın ikinci hai 

(Devamı Sa ! Bil. 4 a._ 

Ayrıca biri ağır, diğeri hafif iki yaralı var, 
ölenler güzel sanatlar akademisi talebeleri 

DGıl sece ... ı 22,30 ~ aam, iiidlsbıe )Ülaltllz bit .. 

~ Stallne muadn ol· 
r hariciye koml&crl 

lıa iıerine almıt olması gös
..._ ~e ~ yetıer Blt"llğlnln ne 

..:!_ ...!~- de harici siyasetin· 
~-~IPllkllk olacak deilldlr; 
~ ~ Stallnln bizzat bil· 

'leetlnl doğrudan doğruya 
"t ~ lsteme!iinde ne 
~ vardır? s .:: makul CC\'abl ol· 

~~ dnkli A\rupa harbi o..,,' en.- \'Ulyetbıl göster
~.,._lo olu. 

'att1-., Lehlstandan. 
~neçten, Bclçl-

~ Baııauakr. == ~ lbaklnfJ8l bngtln, he· 
'ta...L kıta A vrupuı üzerinde 
~et.e gelmiştir. 
~harp makinesi timdi 

ııı.1t n..~veccilh eclecektirf 
--~ mı! İngiltere ile 
--...dakl harbe tlOll za· 

"e ~ Amerlkanm da gt. 
........ dolayı harbin da-
.... "-Jacaiı ası& fiiphe 
h. ha~t olduğuna ır;ö-

'- llllla De en yakın komtu o
~Ytıllıis llk madde ve gı

eta lnalunen So\')·et1er 
-.:..._~idi de (Ok nezaket 

~~ '""":~"" • Öyle 7.Ulnedi.voruz 
.~ e.-_ BirUğlnln ,-.z1yet1 ba 

~wve ~de W1dk edl
\ ~ StaUnın bizzat bütün 
~ °'- rlntn başma ır;eçmeıııl· S: llltiWıua bir deıeee-

~..=~-diler her mem• 
~ 'bqK1lnden yarma h~ 
~ ~Yik hldheler kar
~ ~. ; bu h&diseler yine 
~ 4ıı. etler ır;lbl limal kom-

-..- .~.v- ~-.:O tel'eddüt etmlyeıa ve 
~ ~ lsUIU'eye bUe mahal 
~ "• ı ea ytUuıM ..ılldyet
:-ı.. -.....:._~e kararlar ver-
~ ~etinde IMl'akabllit. 
~~ ihtimaller ır;öz önüne 
~~etler tefi Stallnla 

~ ~' ..... Parti reisi ft ..... qqJer glbl hem parti, 
relal o1maP Hizam 
~ ...... , .. 

• N fecl bir kaza olm'Uflur. Uç genç da hızlandığmı görmüş ve bu ara-

1 rak Harbiye azırı tabemizden ikiainln ~HlmUyle biri· banm Şişli yoluna aapmaamı mUte-
nin de ifade veremıyecek derece- ak.ip yeni ya.pılan abdesthaneler 

Anka raya 
dbeu ~_yaı"alanmm tahmi:"edile nene~~~~:ı! hizaııında birdenbire sola kıvnldı-a-~- .-u ğmı ve bütün şiddetile 233 numa-
ipretteD &ıce namı vuku& geldi- ralı tramvay direğine çarptığını 

I 
• ğini anlatalım· görmilştilr. Bu çarplf o kadar §ld· ,.. e ıvor Hari>iyede, . tramvay tevakkuf detJi olm111tur ki sarsmtmı civar 

,.. ma.balllnde polis noktasın.da nöbet- evlerde oturanlar üzerinde bir zel-

8 
owd t 7 (A.A.) - I• çi polisi saat 22,30 .da. Taksimden zele teairi yaparak onlan neye 

ag a N . Hari>iyeye doğnı bır taksi araba- (Devamı Sa. s . sa. 6) 

rak harbiye azırt • acı 
Şevket; Ankarayı ~ıya· 
ret etmek üzere ~~dat· 
tan hareket etını,tır. 

17 yaşında bir kızı 21 liraya kiralıyan 
Mustaf anın merakh macerası 

V AKIT - :say Naci şevket IraklD 

eıkl Ankara ııeflricllr· 

Hava 
devleri 

• 
Amerikanın yenı 

tanareleri 

1aton bomba 
ile Aınerikadan Berline 

seliP bombalarını. 
attıktan sonra sen 
dönebileceklerdir 

1D8ilis ga-
ı.oadra. ., (A.A.> - büyllk 

zetleri, bugÜD dünY::=..: B • 619 
tayyaretıl olan m sinin fotof
bombeJ'dılllBD tayyare lal 
raflarDl' nep-etınektedir· ı>ug 
fabrika&• tarafmdan yapılaJl bu 

82 ton sıklet.indedir. Bu 
tayYare, .SO kiloIDetre atı· 
tayyare saaue bolllh& 
ratle. Nevyoıbn ıs ~leıbllecek. .. --uıeet. ne Berline ı 
~mu AJman hnJdmlet mer• 

kezi nzerine atabilec;!e~:~ 
hiç yere inJDeden 
det edebilecektir. 

Milli Piyango 

aıııı lüı• teıwtll edea we Alet 
oıaaıar yalralaadl 

Mustafa adında birisi, evvelki 
gece Beyoğiuna eğlenmiye çık. 
mış ve burada 50 yaşlarında Na. 
ciye admda bir ka.dmm dellle
tiyle 17 yaşmda NeclA adında bir 
kızı geceliği 21 liraya kirala-

m1'bt'· ııustafa bundan sonra Necli. 
yı alarak otomobille Maali.ktaki 
Çiftiik gazinoBUna gitmiş, bura. 
da içmiye başlamışlardır. Mus
tafa bir aralık fazla sariıoş olun. 
ca, Necil. kendilerini getiren 
ta:ksi şoförü ile anlaşmış ve şo. 
för, Muetafanm cebindeki 47,5 
IiraYI çalarak kızla beraber kaç. 

JllJl)arcbr(Devanu Sa. ! Sii. 5) 

Irak Cephesi 

Suriye- Irak 
hududu 
kapatıdı 

Bazı Irak karakollan 
teslim oldu 

Günlerin Pe,inden: 

Musolini Hitler'den 
yardım istemedi mi? 

Bltl"'r Almanyaom Yunanistan Dme
rlne y~tıp t:aarmzu ltal~ •la yardim 
için yapmaclığmı ve MU90llnlnln ken
cllalndoo aslA. yardım istemedlttnl aör 
lecll: 

- lnglltere Yunanlatana aakM' Ct
karamta beıtladı. ltalya ile Yunanlr 
tAn narbederluotı o, patırtı arasmcla 
BaJkanJann bu köteelne yer•rek 
bir &iln 19Jf harbinde oldufu slbl lllr 
SelAnlk Ci'Pbrsl kuracaktJ. Bunu an
ladık. Ha&ırhk daha çekirdek balbMle 
iken bücDm edip ezmete lüzum slr
dük.., dedi. 

Faiut Alman dfovlet rel11lnln ltil'af 
etmııei icap eder ki, Alman ordU911 
r; ımemtt olaydı ttaıyan ordum Ar
nawtluktakl mattablyetten kencltnl 
kurtaramıyacaktı. Daha dotnJID AJ· 
manya bir tat attr; bununla iki 1wt 
vunnu, oldu. Şa3 l't ttatyanm yanb
ma muhtaç olmadıj1 lddlaamcla nrar 
eclllecel< oluna AfrUuMla Ubya cıep
be91~ô~: 

- E~r İtalyanlar Abmn)ardaa 
yardım lstememlı 19e Ubyaclald Al
ıma ukerlerl niçin 1Rıraya stmdertl
ndftirP. NI~ MaftllAI Grasyaal Af

rllra lnımandaDIJl1Ddan lıltlfa e&tlrll9-
rek bq.nıdü1 Jmnetler A ........... 

1mmanc1uı anma yerilJlllftlr '" 

Molotofun yapmakta 
olduğu halk komiserleri 

hey' eti reisliği 
vazifesini 

Uhdesine 
aldı 

Sovyetler 
Meclisi 

Uç kararname neşretti 
Moskon, 1 (A. A.) - SovyoUer 

Birliği yüksek meclisi riyaset di 
vanı qağıdak.i üç kararnameyi ne,: 
retmiştir: 

Bırincl kararname, Molotorun 

(Devamı Sa. ! - SU. 1) 

Dün çekilen JluınanJar 
2 nci eayfada 

lngiltere 
lehinde 

nii71agişler 
(Yaaıll'I~ 

~·lir ki ba .-le 9llk6t ellDeldea ı 
1-ka ctftP ba)mak .......... dellldlr· 

BAMM &1JllÇA'l1 

Çörçil'in 
beklenen 

nutku 
Avam Kamarasındaki 

müzakereler çok 
hararetli oldu 

--0-

Loid Corc'un 
Türkiye ve Boğazlar 
hakkındaki suallerine 

Çörçilin cevabı 

Irak 
pe er· 
T akrar ingifizle 

geçti 

Amerika harbiye 
nazırının çok 
mühim nutku 



' \~l "' \I \ ~ 1!" IAU 

Radyo Gazetesi 
... ,.. b8918kll 

ol da 
Sovyetl• Birliğinde bir tebed. 

dünyanın aliıkasım celbet. 
. Sovyet Lideri Stalin biz

bafvekilliği deruhte etmiştir. 
ot.ol Litvinof un aftmdanbe. 

bafvekilllkle hariciye komi. 
vazifesini fa}ısmda topla. 
Molotof iki vazifeyi bir

yapamıyacağını s<syliyerek 
mı istemiştir. Resmi ıııebep 

. Fakat bunda şü.mWlü se. 
görenler de vardır. Bq. 

. fi Stalinin bizzat üzerine 
manalı g&illilyor. 

Almanyanm Moekova elçisi 
.,.mnaya dönmll§tUr. Sovyet. 

Japonlarla aralannm iyi. 
••· ıe mukabil Amerika ile 
JftllLn ~dmıştır. 

Amerika, Sovyetlere motör ve 
malmmesf ıhracmı menet. 
• Amerika. Sovyetlerle Ja
araamda dostane mnna. 

t devam ettikçe Sovyetlere 
1111 etmiyeeeğini bildirmiş-

Milli pigango dün 
Para cezası mües

sir oluyor 
Tramvaylardan 

atlayanlar azaldı 
Son yirmi dört saat zarfında ach

rin muhtelif semtlerinde seyrt18e
fe'l' nizamlanna mUJ&yir harekette 
bulunan 10 '°för, iki otobüs bll~t
çisi ile tramvaylar yllıilrken atla
yıp hinen 3 kişi cezalandrnlmqtır. 

Soıı gUnlerde cezalarm teeirile 
tramvaylar hareket halinde iken 
atlıyanlar azalmq bulunmaktadır. 

Irak çephesinde 
Kalılre, 1 (A.A.) - Ortılprk 1np. 

11z umumi karargAbmm tebllll: 
Hab'>anlyedeltl lngntz hava Jmnet. 

lerl tct'isatı etrafındaki mmtak&da 
vaziyet çok daha az ı~rgtııdlr. Gece 
yııpıl<ın !nı;lliz ketffiert J&meçJar et. 
varındaki dU§man menllertDI gayd. 
mefgul bU1mUflardır. 

Milll piyangonun 5 . .uıcl tertip L 
inci çekllifi dlln Ankarad& Serp. 
evinde yapılmıttJr, Çeldllee Mat 
15.50 de baıtlanmıııttır. 

Ankara radyosu Seraf eYiDden 
naklen çeldlleJn Mlton 81fabatm 
netrebnlttir. Bu geJdltfte lkrunl
ye kazanan numarala?' §unlardır: 

20.000 llralık bOyUt. ikramiyeyi 
03Tl23 numarah tam bllet bsan
mqtır. 

10.000 lirahk ikramiyelerden 
birini 281543 numaralı bilet, diğer 
10.000 llraldı ikramiyeyi 12M08 na
maralı bilet kauınmıştır. 

ileler ... in. Jknmlye .... 
... nıııaralar 

178«9, 219229, 219438, 271873 
Son dört rakamı ( 4846) ile m.. 

bayet bulan 30 numara Ddl)er bla. 
lira, son dM rakamı (7122) ile 
nihayet bulan 30 JlUDl&ra biner li
ra, 80ll dört rakamı (7246) ile ni
hayet bulan 30 numara beter yüz 
lira, eon dört rakamı (9222) ne ni
hayet bulan 30 numara beter ytız 
lira. 

Kampm cenubunCS. kAID ,.,ıam 

:Amerika harbe doğru yeni bir ullerden kurtanldıtı blldtrıımektedfr. 
daha atmak tberedlr. A. I Petrol boruau hattı llserlnde bir b 

ka harbiye nazın Stfmson, rakoJu if«al eden uller, bir tnsms 
yoda bir nutuk söyliyerek ketlt tayyarealnlD yaklaıtıımz gGrOn 
"'tereye silA.h ve mWıimmat ~ tetllm olmak Lltedlklerinl bildir. 

-~ılUft:aİı işinde Amerikan mek makadlle beyaz bayraklar aı. 
asmm .kullanılmam ltızu- 1am11Jardır. nu mevki blllJura lngD. 

u bildirmiştir. Harbiye na. tere kara kıt.alan tara.tından Wal t-. 

Son d6rt rabmı (0799) Jle nllı&
yet bulan '!IO namaı a, 80ll dürt ra
kamı (2827) ile mhayet bulan 30 
numara, eoa dGrt rabım (IOS:S) 
ne nihayet bule 30 numara, 90ll 
d~ rakamı (8.'14) ile nlba,et n.. 
lan 30 numara lld ytla elliler Ura. 

Soıı Uç rabmı (309) De nihayet 
bulan 300 nmnara ,aser lira. son 
Uç rakamı (185) ile niba,et baluı 
300 numara elliler Ura, eon U.; 
rakamı (828) ile nlha)'et bQlan 800 
numara eWter Ura, 

nutku Amerika matbua.. dllmi§tir. 
brafmdan iyi k&l'lllanmDJtır. IBAK • SUBIYIJ H1JD1JDO 

Son .iki rakamı (T6) ile nihayet 
bulan 3000 mJmll'a ODU' Ura, 

d Tribune diyor ki: "ln.gil. KAPATILDI 8- bir l'Ü8llll ('I) ile ...,.t 
bu1aa 80.000 nmaaralar ldler lira 
Dıruniye alırlar. 

· daha ne kadar zamana 
bizim muha.rebemime yal

blraka.ca.ğız! 
Stlmaonu.n harbiye nazın oL 

nazarı itibare ahn'1'1'J& e&. 
ehemmiyeti meydana çı. 

Bu nutuk Amerikan do. 
asının kullanılmasına dair 
verilmek üere olduguna 

emaredir. 
ıraktaki Vc:.:fyet 

Babbaniyedeki vaziyet lııgi. 
lehinf' bir eerevan almak 

redır. Her iki taraf tavassut 
1 fıni kabul etmem~lerdir. 
1 E'r Irak kuvvetlerinin 

bb:ın ·yeden çekilmesini iste. 
dir. 

Ir klıI:ır buna b.ı ,tan 88.vma 
vap vermişler3ir. 

ttaly radvosu tavusut tek. 
in lr'!ilizlcrin tşevikivle ya-
ığını V"dvtn~ır. Berlin rad. 
u ise All""''l.nvanm hMiseleri 

k b'r alaka.ile tAkip ettiai. 
Iraldılann cesaret1e dövUş. 
erınin. muvaffn k olacakla. 
bir dfl'lil teşkil ettiğini eöy. 
tir. 

Stalin 
I Rfl.tt tnm '' 1 ;.,,.ı,ıp . 

.amanda hem Bovyetıer BJrli· 
JaaJk komtaerle• heyeU reiallil 

teini, h em hariciye halk ko. 
nzifesinl görmeabıhı 

için gtıç oldufu bakkmda 
mükerrer beyanat, 1W1U1 

e almarak Kolotof'un bu tale. 
ilaf edilınea 

Jldnel kararname: So9yetler Bir
balk komiserleri hE>yeU reisli. 
Jmef V1larinoYiç Stalin'Jn ta-

edllmeei. 
etl karanıllm~ Sovyetler 
halk komllerlm heyeti ı. 

re~lflne Mlhailoviç Molotof· 
ta)'ta edilmesi. 

••• 
........ 'I (AA.) - B.B.C.: Tu 

tanfmdan bll:!lrlldlğ'hle sere 
llalk komlaerlerl Ulecn.I bq. 

llcılotot, iradi ı.tell lle u ,,._ 
oekllmll n StallD Jcoml8el1er 
bqkaDI olmqtıa. 

_._ 1ıafku muavlnllılbM taJbt 

ft Jw1cl7e lromiaeruıtm de 

--etmekt.dlr. 
Japo lann tefsiri 

-..-.'7 CA.A.) -Myter: 
'in bqveJcAtete gelmeli 

.. .elH!tlle D&nel ajansı Japon 
mtıpbltlerfnln Sovyetler Btr
ltyuetlnde btr defişikllk 

•acaıımı be:yan ettiklerini yar 

IAlldra, ı (A.A.) - Beyruttan. NfJllll 
A1m&ll iatlhbarat ajanlma gelen bir 
telgraf trak • Suriye hududunun tm. 
patılmlf oldutwıu bildirmektedir. 

BU ajaD8, 8ur1Je De TOrJd19 aramı 
dakl hududun eç1k bulundutu fakat 
Surı,.deD traka rtdecek o1aıı ..,,.... 
tara Ttlrk arazlldnden geçmek maı... 
adema\n ftl'l1memekte oldalımu Dln 
etmektedir. 

Trault m.-leal uulk bir atbaya 
ıtrmışttr. ÇUnldl BeyrutlaJd Amert. 
kail blvenltealnlD aoo traklı talebe. 
al lrüa d&amek u..uDda 1ıal1mmalc 
tadırtar. ... 

J.b'Oll, ı (A.A.) - Be)'l'Uttan bDe 
db1ldll1D8 sa.-e l'ranMnm 8urlJe Jt1k 
aek komiaerl general Dentz iki baftıl 
kalm~k tısere dtlD :S.yruttan Şama 
banket etmiftlr. 

.Beynt, 'J (A.A.) - Irak ge_ 
llelkurmaymm tebliği: 

Garpte tayyareler Rabbani
ye kampını şidetle bombardı. 
man etmişlerdir. MUhimmat ve 
petrol depolan ciddi buara 
uğralJlınqtır. 

20.000 Urallk b&yü llıramiyeyl 
kazanan 87723 numarall tam bilet 
tstanbulda, 10.000 1lraht luamiye 
yi kazanan bileUer ı.tanhuı ve 
Çerkeştedir. 5.000 er•bin lira ilc
ramiyeyi kapnan 176"9, 219229, 
219438, 2118'13 numaralı biletler 
İstanbul, llalatya, İ8perta. Bafra 
Ye Bureadadır. 

İkişer bin Ura ikramiye lrasanan 
30 biletin 7 p&rÇ88I :ı.tanbal, 5 par
çam Ankara, 2 parçaaı Traılmon, 2 
p&l'ÇUI Elblt, 2 JIU"CUI <:'..ulan· 
tep, birer ~ da Adana, ~ 
tamonu, Bdlru, Siirt, Kllt:a#a.:, 
A,..-,Mrrıt ........ ~. 
Alanfa, Edremit, limlr, Gediz ve 
Orduda eatilmıltlr. 

Biner lira ikTunlye h•nan 30 
biletbı 8 parçuı tatmbul, 4 parça
•ı tmılr, 4 parçası ADtara. 2 par
pm Adana, 1 er ~ Dnrtyol, 
İnebolu, Bursa, Yenlfeblr, Zongul
dak, )(ecltöatı, Eılldtehlr, Sunaun, 
Zile, Cebellbel'eket ve Bnmumda 
•tılmlftır. 

Çif içi mallannın 
korunması kanunu

nun esasları 

Yenle llti tayyare tahrip e
dilmiştir. DUşman hava kuv. 
vetleri iki defa iqe kampmı 

bombardıman et.mit ve kamp 
ve tayare meydanı tlserine 
yangın ve inflWr: bombalan 
atmuıtır. Huar !ula mllhim de
ğildir, Tayyareler ve hava dafi Allkara, ı (VA.ID'I') - Çiftçi mal 
bataryaları müteaddit bombar- larmm korumnuı baklandaki kanun 
clmıan tayareleri diltllrmtlflw. IAyth&a KecU.. rum•ıgeetne allmmt· 
dlr. tır. 

Cenupta bir dtlşman tayya- Bu llJthad& clftçt maDarmm Jıeler-
resl Bura önUnde bulunan lu· den ibaret buluıadulUIW anı anı blı
tal:m bombardnnıuı etmeı ve dlrlJmekte 1'oruma n lbtlJar mecllr 
bir çok bomba atmıştır. Kıtala. lerl ve llUll'aka'be lleyettnba ftaUe n 
runm Buradaki lnRilb orduau- sa.Wılyett hakkmd& htıldlmler bulan· 

na hllcum etmifUr. maktadır. 
Neticeal henllz malılm ol- Konuna .,. lllU7U' • mecn.terlDln 

mayan çok ıtlddetll bir mubare. çlftçt mallannı konuna t.IPmmdan 
be vukubulnnqtur. vazife Ye aaWılJetl fUlllardn': 

8 maymta dllşman 11 tayya· 1 - Bekçl balı ft bekçilerin vulfe 
re taybetmfttir. Aynca 5 tay- görecekleri mmtakalan ayırmak. 
yare 'kaybetmiştir. Aynca 5 2 - Bekçi 'bafı Ye bekçtlertn adedle 
tayyareel de haaara ulratııımıJ. nl ve talqma mftddet ve p.rtıanm 
tır. tayin ve 'bma1an. para wya mal ota· 

Kadlll, 7 (A.1.)- Myter: rak verilecek &Jbk YeJ'& ydlılt tesblt 
Alm:m radyonnun Irak UOerbJI ve bunlarm vulfelerlDI iyi ifa ~debil· 

tefcl mabadly1e NablU'ta brpp• melerl lçln Ulsumlu tedbirleri tttlhu 
ilk cıktıtma dair verdlti haberleri etmek. 
telmlp etmek tısere bu ml1altıman 19h· 1 a - Koruma lcadro ve btl~ 
rln .bQtUn halkı dtlD ktlt1e halinde 110- ııenellk koruma bedeli tarifelerini ter 
Iraklara oıkarak !ngtltz orduuDa bla· ı bit " hizmete alınacak bekçi ft bekw 
mete çatmıua Arap ukerıerlnbl ge- çi bqı1an tayin ve her Oo buun m,,. 
ott remılDl harareUe alklfl&IDlflır. Bu rakl\1>5 heyetblJD tetkik ve tadklDe 
mtınaeebetıe Oo mllalOman belediye ııevketmek. 

rel8t ııl5s alarak yeni ukerlere bitap 1 ' - Köy kalluaund& yazılı tmece 
etmiflerdir. Bu geott reamiııden 90n· uwltıne g6re llUlarm mesruat n ,ol# 
ra blr ook Arap ukert' yullmağa 1 ıara yapblt tahribatı önlemek ft 1111 

mlİahftler • Stalln'ln çoktan· kOfDl"Jttur 'l'UllıUntn muhtelif ,erl • arklan ve lleDdeklerle tarla Ye bab• 
diler dfpl~tlk ıabalarda rinde buna benaer ruml pçtUer ve çe ,.,aıanm u.mtr ettirmek. 

Ru.sya'nm slmadarlan ot- tea.lıllrler J&PdlDlfbr. 15 - 80 liral'& bdar oba arar w 
tebartl• etırmelrte, fakat Na'llu beledi1'8 retal 80l8JIDU Tu· ı zlyan davalarma htuıtomım dıUnma 
Jenln Sovyet milleU Uze- kan At'&p askerlerine hitap ederek de bakmak. 

bll1tlk bir ruJıl tesir bıraka· I ytrml bet ııene enelkl kardeflerlnln ı - lmıl•U ceqJar .-..it .,. b· 
ltaltn'ln nllfuzwıu takviye e- flUl)ı hatıramın tutz ettlllnl llllylr-

1 
nwıd& JUlll dltw ftllt...S ua .ı

kanaatinl llbar eylemekte- mit ve onların kral HUseJID U. esil meJ1. 
evlllthrmm kumandam &ltmda bOrl· 

'da bu haatald bna&U ,.u mUdafaa utnmda nihai atere Bir kadın ü~ çOcJlli 
maruf Amerikalı pzetecl- kadar !ngUialerlD yanı bafmda cZ- T 

Valter Duruty, Stalln'Jn ltlftOıderlnl tı&ve etmiftlr. doiurdu 
ete plm8llnln ona der. 8Uleyma.n Tukan 1115slerlDI tGJle bl· :.,.--. 7 (Volftt) - Bay. 

llm• ft ftlen Bovyet devlett· UnDlftlr: bartlu Pqalmı Cnlh:m Ankara 
dqmenlnl elJne almak fırsatını - Orlarm gayeat un ldt iae 8lz1D Dlğummnde llç (,'JOCUk dUnyaya 

eoelt Jrenutaııde bulUJldujıı- bllgtıüU gayeals onlarmklDdeD cWaa 1 ;?etinn.ietir. tln.i •ıs. ı-;ri erkek. 
lll1.Jeaalltlr .. , ulldlr. tir. Beılli de ıuhl.ettedlr. 

---

çekildi 
Bir muhtekir 
Dükkinı kapatılarak 

mabkôm edildi 
Beyazıtta. Okçularda bir tri. 

kotaj mağazuı aahibı olan Hü. 
aeyin admda biriai, Mc.ı. •nos :yün 
!erinin çilelerindeki etiketleı·1 c:ı · 
karmış ve bunlardan 30 r ~ram 
çalarak 55 kunıp satması lazım 
gelirken 60 kuııışl Atmıştır. 

İhtikar suçundan asl•y\! ıkinci 
ceza :mahkemesine verilen RU8e. 
yfn, dilnldl muhakeme~i netice. 
sinde 25 lira ~ para lezar.na, 
bir hafta da dükkanın'n kapa. 
tdmaama mahkflm edilmi§tir. 
Mahkemenin karan ayrıca p
zete ile de llln olunacaktır. 

ADLİYEYE VER.1LEN 
MUHTEKİRLER 

Asmaaltmda. Camlrhanda Ne. 
sim Bar, afif klfıtlarmı 65 ku. 
ruea •tacaiı yerde ıoo kuruea 
satmaktan, Sultanhamamında 
Ali Ta.tlıgil adındı bir manita. 
turacı kunıq lbtikirmdan, Kar
talda bir bakkal 200 kurup malı 
lQt kahve ve 60 kurup -.bun 
atmaktan. keza Kartalda bir. 
kaç bakkal eofan ve dijer ihti. 
kir -~ adliyeye veril. 
millerdir. --o----
izmir hususi idare 

istikrazı 
Ankara, '1 (Vcıkıt) - tzmlr 

villyeti hususi idaresince yapı. 
lacak istikraza hazinenin kefale. 
tine dair kanun 11.yiham meclis 
ruznameeine alınmıştır. 

Uyiha eeaalarma göre hmir 
vflAyeti husmt ldaresinee milli 
bankalardan yapılacak 300.000 
liralık istikraza maliye veklleti 
kefalet etmiye mezun olacaktır. 

Bu iatikrazm muayyen taksit
leri faizleriyie birlikte her aene 
İzmir husus! idare bütçesine 
konulacak tahsisatla ödenecek. 
tir. 

Meksika 
hariciye nazırı 
Totaliter rejimin genif
lemesine meydan verile-

miyeceğini söyledi 
.N""J'orlr. 7 (AA.) - Kekalka ha· 

riCIJ9 aum: Pad1lla, Cranegle mııe. 
11-1 tarafmdan teala edilen lı:Dter
....,.aı CoDctıatıon mecmuaamd& 
Dep'8tt!ll bir makalede Kekalkanm 
totalltel' devleUeriDID genlflemealne 
mahaJU oldUIUDdan bahletmif ve de· 
mittir ki: 

- :Hekalka, totaliter rejimin ge· 
llJfleme8lDe ve ~ kolun taı1Uy~ 

tlDe karp koymak Uzere to er garp 
J&l'llll J.tıreai demokrullerlyse birlik· 
te baNket etmete hazırdır. Artık A
merika Jatunım mukadderatı mev· 
suubahlattr. Davanm mabiyetlDl tama 
JDlle mGdrlk bulunan Kekmka bu mu· 
kad4erata uymak umlndedir ve bu 
eebeple bam'l&Dmaktadır. Yanm ldl· 
rem!zl mtıdafaa tçtıı utmlr&raDe bir
birimizle lfblrlill yapmaklıtınm lcap 

etmekttdtr. 

ingiliz muavin 
kruvazörü 

battı 
Lemcka, 1 (AA.) - Aainlhk daı 

Nil PaUa !ngllı.a muavlll uawHllrCl· 
nna llr AJmaD tayy&Nslllla bombe.· 
Jarı '" mitralyöz ateı!yle lıatlnJm• 
oldutilDU bildirmektedir. JlauDafth 
ratıa bu tayyare:rt da,armeıo mu• 
\ affak olmu,tur. 

hü AUIAN _.... ll&MJ&A 
1JGU 'l'ILDI 

1.-ddt t CAA.) - ın,uts baft 
namn n amln1lık dalft9l JOUek me· 
mmiaft. Alman Bellanlnlıont " Gnc· 
11111&11 mtddanmn lllç olmnııa AUaa· 
U1t ~ en nv.lk devrfl61 
lçln, ıtld llllntte ..... rehı: h:ıricl ecllla 
mJf oJdnlrlaımd& mtltt ·t!!: ır!~ r. Ba 
semtıer Bre9t Umanın& gireli HbDdl 
bet hafta olm1lfblr. Ve o saıuaıulan· 
beri J'ng!llz hava kuvntlerbda J&P

blt 115 bGJOlt alan - ..... ımmta· 
saman 'bombal'dlmU edllmlftlr· ... 
ar gtlnG ,apıJan lltloamda, ....,. 
kada• mla1l g&1llmemlf derece lılJG1l 
n lmdnıtB bir 1ıom1ıudmum tanan 
mo... lnlllndmlfbr. Ba 1ıomlıuc11-

11Wl ~ - mlll· 
tarda ...... deJer boımlıalu' .tolm ftl'" 

dL Ba at AJmaD .................... 
ftlDI ldcldetlDoe dlDl8e açda1ıll..ıt
ledDd• dahi flpbe ..... ldaıdlr. 

Afrikada 
ltalya mühim bh 

mütehauıa ka,hetti 
Loadn, , (A. A.) - Ord11D11D 

mü"'elqttrDmem IQla p11pn 
bqbca ttaıyan ebperlertnden bi
ri ölmflttür. Bu at Rcna radyo
!!UD& söreı 3 maymta etma1I Afrl. 
kada yapılan blr bava alam esna· 
emda ölen albay Carlo Antlone
dlr. 
Albayın ma.ldnel9'1fte 1llD1D mn. 

dllrll olduğunu e&yllyen Roma 
radyosu bu ziyam teli.filli gllç o
Iacağmı il&ve eylemiftlr. 

Yugoslavyanın 
Hırvat batvekil 

• • 
muavmı 

Kukla 
hükümet 

Baklanda DJ6taleaamı 
aöyliiyor 

Orta fUlda lılr ,..._ HE llswı 
1 (A.A.) - YugoelaY htlldUDet.lnln 
aslen Hınat olan bapeldl -\'iDi 
YuraJ Kmjevac R6Jt,er atdlalılrlu 
fU beyanatta bulunmuıtur: 

Hırvatiatand& kUrulaa kukla llD
kQmet aıı it Alman n naı,.a llllr 
gtllerlDlıı htma,..sDde kaldıll mlld
detıı;e tkUdar mevkimi muhafUa ede· 
bflec-!kltr. Bu btıktm•U. &Jnat mu. 
letinln herhanıt bir ummm mllmt9-
•ll1 olat'&k kabul etmek btlytlk 1ılr 
hatadn'. Kihver propaguadamun Sırp 
larla H:rvatlan ayırmak buausundald 
gayreUerl 'kaU bir akamete nıabk6m
dur. A!manJarla İtalyanlar Bırvat a· 
raziai:ıl takalm etmek mret171e Hu
vat milletı in bbllğıne karp btlytlk 

bir clna,et iflemlllerdlr. 
Krnjevlc; HırntlanD ntbal afere 

kadar Sırp mlllet\ ile mtlttefllc olarak 
lngilt'!nmln ve Amet1kum )'8IUDda 
kalma!< huawnmclakl llaU kararlanm 
bir kel"J daha tebartls etttrmittlr. 

ism,~ ,!!!~~•> 117 yaşında bir kız 
tuı içindeki pazar ldlnU yapd. (Baf ttıf'Gh 1 iftcideo) 
masmı muvafık g6rmU1tflr. Böyiece aabaha kaı'fl MaalA.k 

Bu mtlnaaebetle bu aeneki me- asfaltında pcıraaız. kadnuıız ve 
rasim 11 mayısta lnöntlnde ya_ sarhoş bir halde kalan Mustafa 
yılacakttr. Menuıimin muhteşem yayan olarak Büyllkdereye ~t
olmasl için şimdiden hazırlıkla· mİ!j ve karakola mUracaat ede. 
ra bqJanmı.,ur. Merasime bir rek, bqma gelenleri anlatırıJlbr. 
C1)k villyetler. Ha1k partiai Tahkikata Sarıyer müddelu. 
mensuplan iftirak ed eklerdir. mumiei KAmil Bora elkoym.ut, 

Re lremeU 7 
Anado Ul a köy istasyonlarından 

birinin ayakyolu ttzertıe (W. C) 
yazılı bir levbıı a.aı1mrş. (Erkekle
re mah.!U8lW'), (Kadınlara mah
aualur) gibi Jevh:ılarna f:ızla kAli
mııleri ;, :Ml!nda iyi bir Jnaltma, 
fakat bbıe "1vermeyen bir tercih: 
Ned~ (100) -reya yallU)IC& Dd 

sıfır (00) dcı;,1 de (W.C>T 
Bizim kendi alf~e çift ""' 

yok! Olsa bile bu kmalbnaya nud 
bir aea vereceklııır! Yol lp?etlPri 
gibi milletler &1'881 bir learet deiil 
kl-

0 halele CW.C) dememeli, (100) 
demeli ve öyle yazm:ılı. 

·ftizaP 
Taalattllman ookluğundan dota11 

•'lılef'otOre" w .. Kanlı Bebek,. ~ 
larma ko19maddl. Odr dUer& 

mutavumt kadın Naciye -ve 
Neci! yakalanmfllanbr. Şal&' 
bulunamanuştn-. 

Necll, ifadesinde, Mustafanm 
kendisine gazinoda tecavtls et.. 
mek istediğini, banun tbıeırine 

Koram 
.gal edl 

ıv-

lngiliz kuvveti 
ınühim mikda 

asker•• 

Olomobil k 



. 
er• 
el• 

al 

ı-v lMl. 

.. .. -

?:~S t!/ıir Haberleri- . 
Şehir Tiya'rosu 
Dram ve Komedi bir 

yerde çalı§acak 

c mrra 

iirkün ğryla dinlenmesi, Tnrk ytıreklertn
de yer bulm~ı iç".n, sadece doğ
ru ve samimi olmn.sı yeter. FührC'
rln nutku, h:ı.kikntten başka ve o
nun kad-ır gilzel şeylerle. de dolu 
olduf;'U için elbette ki gönlümüzde 
derin izler bıralrmıı.tır. 

ilkokul öğretmenlerinde~ birer Şehir tiyatrosunun komedi ve tem . z ı ı· av ı· 
dram kısmılarmm müştereken _. 
aynı binada çalışması için tet. . . . 

derece terfi edenler 
Maarif Vekaleti tarafından liste tasdik 

edilerek alakadarlara biidirildi 

kikl ı kta ve kargir bir Bir haftadan az hır zaman ıçın· 
'l) <'.r yapı ~~ Buna sebep • de, ilti bUyük devlet adamr, bizden 
d ın:,,,,~~ u-os:· un dram kıs· bnhsotU. Tilrk adr, gelic;ıi gilzel 

e, ~.ır ıya n 1 . sohbet meclislerinde geçmiyordu 
mının ahşap oluşudur.. tfruye, Bu iki büyük devlc>t adnmmın ilcisi 
bu bi?a. için yeniden bır rapor do kendi milletlerinin knrş;sında 
vermıştır. konuRtuln.r. Daha doğrusu btitun 

ı dllnya.nm huzurunda kUn;Uye çık· 

kavga sonunda tılnr. 

Biz o sözl rde ne bir tatmin, ne 
b r sigorta mahiyeti a.rrunadık. 
Kendi kendimiz : 

- Acaba do•;ru mu ?. 
Diye de sormadık. ~adece mem

nun olduk. İste o l:ad:ır. 
DUnkU gnzctelc>r. Büyük Bntan

ya hariciye nnzrn "Eden" in, "Ka
mn.rıı.,, daki r.utlmnu verdiler. O da 
Türk slynsetind n, Türk seclyC'
sindcn, Türk kar•rlnrrnd:ın, cana 
ynkrn bir do"'t sesi ve bütün blzı 
bilenlerin edindikleri o sıcak duy· 
gu ile konuştu. . 

Şehrimiz ilk okul öğretmenle
rinden 44 il birer derece terfi et
mişlerdir. Terfi eden öğretmeıı • 
lerin adlarmı yazıyoruz: 
ıs liradan 20 Jlraya terfi edenler: 

Silivri Gümilşpmar köy okulım
dan Hüseyin Onur. 

20 liradan 25 liraya çıkanlar 
Fatih 55 inci okul öğretmenle

rinden HUsniye Tamer, Bilyükııda 
okulundan Sitare Akçıl, Çatalca 
Kumboğaz okulundan Selil.m.i ?un
gur Eyüb 46 ncı kuldan MelAhat 
Tüt~ner, Beşiktaş 39 uncu okul
dan ŞUkril Ba~TRÇ, ~~şiktaş. 50 
inci okuldan Neriman Zıyadcoglu, 
ııynı olnıldan Nesime Aktcl, Sn.rı· 
yer 14 üncü okuldan Kadriye Yet.. 
gin Üsküdar 19 uncu okuldan 
Ce\:.nye Ekşioğlu, Beykoz 36 n~ 
okulfüm Kemal Akgün, Beykoz 
mcı okuldan :Mihriye Özalp, .Ana
dolu feneri okulundan Mustafa Er
soy Beykoz Ömerli köyünden Lo
~Derin, Çatalca büyilk Çekme
ceden Huriye Saym, Şile merkez 
okulundan Merruka <:~11!1• Şile 
lmrendere köyUnden }{ii.mile Ye
tiş Teke yatı okulundan Fetahet 
Ça°taıoğlu Yalova Güney okulun
dan şeriİe Aksaraylı, Yalova Yu: 
ka.n Kocaderc okulundan Lfıtfı 

Beykoz BoğazhanC yatı okulun· 
dan Habip Başa.rall. Beyoğlu 35 
inci okuldan Nezahat Özbek, Ça
talca Terkosköy okulundan Saffet 
Aytekin Fatih 50 inci okuldmı 
Şevkiye' Yazıcıoğlu, Beyoğlu 44 ün 
cll okuldan Hayriye Meçik, Beşik
taş 26 dan Perihan Anç, Üsküdar 
Dudullu okulundan Faik Üstun, 
Oskildar ~adiyeden Hfuınü Bıı
earan, Bakırköy birinci _okuldan 
Makbule Gipman, Bakırkoy Uçün.
cil okuldan Afüe Ilgaz, Silivri fe
ner okulundan Asnn Coşkun, Çn.· 
taıc.cı 1Jısa,niyeden Muhittin Volga, 
Çatalca Terkos köy okulundan 
Yusuf Bilgiç. 

30 liradan 85 liraya terfi edenler 
Yalova Güney okulu başöğret

meni Hulllsi Koç, Fatih 24 ten 
Nuri Tosun, Beyoğlu 1 ~ d~ Arif 
Vardarlıoğlu, .Anadolu Kavagı bıı.s 
öğretmeni Aktürk, Beşiktaş 34 ten 
Nihat Erkinba." Bt'ykoz 39 dan 
lzzet AktalaY. 

S5 den 40 liraya çıl.-anla.r 
Beyoğlu 42 inci okuldan Sadık 

Ersen, Beşiktaş ı jncl okuldaıı Sa
liUıattin Altuğ, 
50 liradan 60 Jlraya terfi ~~nlcr 

Beykoz 34 üncil oku~ bll§Ogı"Ct· 
meni lsmail Hakkı Huliigi'l. 

Hasmını yere yatırıp 
başını taşla yardı 

Kireçbumunda otul'rul Salll.hnt
tin ile Mcıhmet adında iki kişi, dfin 
aralarındaki eski bir meseleden 
dolayı ka.vgn.ya tutuşmuşlardır. 

Kavga. esnasında daha kuvvetli 
olan Salfı.hnttin Mehmedi yere :ya
tırmış ve d:zterlle omuzlamuı. bn.s
tiktnn sonra eline geçirdiği iri bir 
taşla ba.sını bir kaç yerinden yar
mıştır. Ağır surette yaralannn Mch 
met Beyoğlu hastanesine kn.ldınl· 
mrş, Sanyer sulh ceza mahkeme
sine verilen Salahattin tevkif o
lunınuştur. 

50 tramvay bandajı 
geldi 

Gümrükten çıkarılan 50 tı'am
vay bandajı idareye teslim edil. 
nıiştir. Bandajlar seyrisefcr. 
den cıkması icabeden 20 araba
ya takılmıştır. Bu suretle sefer
lerde bir noksanlık olmıyacak. 
tır. Diğer taraftan yeni bandaj. 
larm gelmesi beklenmektedir. 

-<>--

Dolagay. 25 liradan so Oraya. ferli ~~ter:_:_ __________ _ 

Pasif korunma 
hazırhkları 

Hukuk lktısat Fakülte:;i 
eleme imtihanları 

Hukuk fakültesinin eleme im
tihanları tamamlanmıştır. İkinci 
sınıftan imtihana giren talebe
lerden 196, üçüncil sınıftan 197, 
dördüncüden 129, lktısat fakül
tesinden de ikinci sınıftan 99, 
üçüncü sınıftan 68, dördilncli sı
nıftan 74 kişi muvaffak olmuş
tur. 

Gazinoların sınıf
lara taksimi 

Buralarda meze verme 
mecburiyeti kaldınlıy~r 

Gazinoların sınıflara taksım 
ed.ı1mesi işiyle meşgul olan ko
misyon faaliyetinin 15 mayısa 
kadar ta.mamlı~· On beş 

tan sonra ycnı hazırla.nan 
mayıs vk.. kona-
tarifelcr tatbik me ııne . . 
caktır. Bu yıl yi~ sems!eı:
nin daha ucuz olmasmr temın ı. 
çin iÇkili yerlerde meze venn: 
mecburiyeti kaldmla:t.adır 
hususta tetkikat yap • -----v-

Buz yüz paraya 
sablacak 

Buz isinin halledilme:ıJ1: 
sunda tetkiklere devam . . 
tcd. Buz bir mütea:hhı?e ven

ır. . d hnn muh· 
lecek müteahhıt e şe ba ·1erı 
talif 'semtlerinde _buz yı ki. 
vücuda getireeclrtır. Buzun uJı. 
losu 100 pa.raya satılması nı 
temeldir. 

-0--

s. h gözlük fiyatlan 
ıya 

1
. 

tetkik edi ıyor 
. ~1k 

Mevsim d?layısı~ük fiyatla
numarasız sıynh g . ·şt· 
rında ihtikar kaydedı~ı ır.vaki 

Fiyat murak_ahe l?ü~~lilk iizennC sıycu• ı;v ... 
şikayetler t.kik etmekte-
fiyatlarnu da te 
dir. 

-o-- .b. 
B. l"kler umumi katı ı 

ır ı . . 
Ankaraya gıttı . 

. alAt ve ihracat bir
lstanbul ıth ı; . Salih Ban-

l"kleri umumi katı'bı ·troiş. 
ı wlu tekrar Anka.raya gı : .... ..i 

guog .. ne borsa kom-. 
tir. KendısıkAlet etmektedir. 
Mahmut ve a 

-o-- "k 
Otomobil }astı 

tevziab _ 
·ı l~~ğinin tevzıı. 

600 otomobı !U)... fi . ve-
ti• ret 0 ısıne 

ne dair liste ca vzınta ibaŞ-
rilm1 f:tir. Yakında. t.e 
lanacak-t.Tr· 

D.. kü ihracatımız 
un kOnu 700 

DünkÜ ihracatı? sfuıa balınu. 
bin Jira.c;lır. Bul~ Almanya.ya 
mu, tsviçreyhe t deri tiftik, Ro-
ku i no u, • 
şyem • ytin satıtmıştn'· 

manyaya ze D" "yor 
Altın uşu cie-

Attm fiya.tl~ ~~~tmın 
vaın etmektedır· tu 
fiyatı 27 lira. 15 k\ll"UŞ • ? 

- rll N>k ehenunlyet
'"azfyctl itiba e r- •-~A-\a.1'111 . sahada d& ._. 
li olan bu tkolojlsine 
h··---ıyet ,-e dostluk ps ._esi 
Urrı t fa.kip C_. 

Vatandaşlara yeniden 
kurslar açılacak 

Hava tehlikesine kar§ı alınması 
icap eden tedbirlere vllii.yetin bil
tiln kazalarında başlannUŞbr. İlk 
IAnda ev siperlerinin ın.,ası göz 

~nüne Jmmış alünda.rlam tebligat 
yapılmıştır. 
Apartıman ve evlerde oturnnla-

nn yapacakları işler ~irer brol}ür
le gidenlere bJld.irilmiştir. 

15 yaşından 60 ya.5ma kadar bn-
tiin va.tandaşlarm senedo 30 saat 
ders almalan mecburiyeti vardir. 
Yapılan tetkiklerde vn.tandaşlarm 
bu dersleri muntazam surette ta
kip etmedikleri görlilmUşUlr. 

Yeni bir bilgi verecek kurslara-

çılacaktır. ~ ...... .nı 
Evlerde siperler kazıldıgı l'~ 

korunma teşkillltı için icap eden 
tedbirler de alınacaktır. 

t: •• 
Her ev bir hava kunımu runırı 

~ecektir. 1rtibat, gözetleme, yan 
gm ekipleri, basta.bakıcı tcşkilltı 
da ya.pd&caktır. 

--0-

Basradaki otomobil 
lastikleri getirilecek 
Basraya transit olarak gelen 

otomobil lastiği ve otomobillerin 
memleketimire ithali için teşeb
bü.qe geçilmiştir. Bu mallar, 
Hayfa yolu veya. lran transitiyle 
getirilecektir. 

--o-
Evkaf - Belediye ihtilafı 

Evkafla Belediye arasındaki 
anlaşmazlığı halletmek ilr.ere 
Beledi;-c Dahiliye Vekfiletinden 
bir heyet istemiştir. Heyet bu
günlerde gelerek meseleleri t~ 
kike başlıyacaktır. Bu suretle 
Belediye ve Evkaf arasında uza. 
yıp giden ihtil8.flar nihayete er
dirilecektir. 

-0--

·Parli kongresi dilekleri 

Ç Ug"" unu Vilayet parti kongresinde tes-oc bit edilen halk dileklerinin bir 

b b kısmı derhal yerine getirilmiş, vuran a a diğerlerinin yapılması için büt
çeye tahsisat korunası istenmiş. 

Suıh ceza mahkeme- ti. Belediye hazirandan itibaren, 

k"f d"ldı" eelktrik, su ve inşaat gibi dilek. since tev ı e ı Ierin yapılması için tahsisat a-
Geçenlerdc oğlu 15 yaşında yırmıştrr. Bu hususla meşgul ol

Hayriyi Galata.da kahvede ku- mak üzere yJiayette bir komis. 
mar oynarken yakalıyarak bı. yon kurulacaktır. 
c;akla dört yerinden yara.hyan --<>--
mavnacı Ahmet Tılıy dü!1 birin. Anadoluya kaçırılan 
ci sulh ~ mahkemesı tnra· kalaylar 
fJDdan tevkıf olumnuştur. 

Ahmet Tılıy'm tvekifine sebep Son günlerde bazı kimselerin 
oğlumın ya.ralarınm ıtasta.hancce ellerindeki kalaylan Anadolunun 
...an- görülmüş olınasıdrr. birçok yerlerine kaçırdıkları an. 
~..,,,~--~==========:j !aşılmış, bu gibiler şiddetle ta. 

Arsaya dökülen çöpler 
Gazetenizin devamlı ok~yucula

rmda.nml. Ta.rlal>aşmda Kireç so
k ğmda 48 numarada oturuyorum. 
:ahallemizde ı50n zamanlarda yeni 
mşaat yapıldı. ~ karşısmda 
bulunan bir arsaya mutemadl su
rette mahalle evleri taraf~ 
çöp dö"kUlmektcdir. Fak:ıt çopl.':~ 
dökiildükten bir .kaç gün geçtıgı 
halde henUz belediye _tanzifat e
kiplerinin gelip çöplen kaldırma· 
dığı görülUyor. 

Bu çöpler etrafa fel!a kok? yay: 
dığmdan halkın sıhhı vazıyetini 
boıZrllaktadır. Sayın gazetenizle bu 
şikiyetimizi alikadarlara duyu: 
mak :istedik. nelAlet etmenlzl n-

kibe başlanmıştır. 
Bu arada Mersine de mühim 

miktarda kalay kaçırıldığı anla
şılmıştır. 

Bu maJlar, mahallinde meyda· 
na çıkarıldıkça failleri hakkında 
takibata giri~ileeeği gibi mallar 
da tstanbula iade olunacaktır. 

Ayı-ıca lstanbulda bir yerde 
de 845 sandık gizli nişadIT bu. 
lumnuştur. 

---0---

Bir hamalın parmağı 
koptu 

Bunların biri, Alman şansöllye
si, Filhrcrclir. Ordularının Balkan. 
lnrda kazandıkları zaferle mağrur 
konuşanların, geni§ bir kuvvet 
hnmlesile ufukları kucakln.v15lnn 
mağzur görült'bllir. · 

Fa.kat itiraf c>tmek lazun, ki Bay 
Bitler, fazla sayılabilncek bir gu. 
rura kııpılmrş görünmüyor. Alman 
.siyasetinin tarihe kan:;ı mlldafansı· 
nı yn.pt.rktan, Balkan harbinin su· 
çunu tngiltereyc yükledikten son· 
rn, zafer bilançosunu, oldukça rnU· 
tevazı cümlelerle ortaya koydu. 

Şnnsöllyeııin "AtatUrk'' c kur
duğu medh abidesi, ger(,;ekten 
muhteşemdir. Kölelik zincirleri 
karşısında bütün dünyaya ilk ulvi 
şahlanrşr, ilk .istiklal dersini vert'n 
Mustafa Kemale, tarihten r.onra, 
işte "Hitler" de dehanın tn.crnı 

giydiriyor. Türk siya.setinin temiz
liği, bu siyaseti idare edenlerin 
yüksek dirayet ve va.karları da bu 
nutukta aynca ve kuvvt'tli çizgi
lerle belirtilınistir. Bir sözün, 
bir hUkınUn Türkiyc>de can kula-

Ne vakıt. nerede Tüık, açık 

kalblilik, bitarnflıkln tnrif vcı izah 
edilirse, ortnya hayran olmıığn de. 
ğor bir dı5 ve ic;: tc>mizliı'!i çıknr. 
Ruhumuz ve gövdemizde t drğı
mız ynrndrlış meziyetlE'ri, Lizi le
kclt'mcğe çahsan fenn ad<ı!l'lar bi
le örtemem~. inkarlarının ı>-lt't'tlan 
b'zim bu tarafımız, ışık gibi dalına 
taşmıştır. 

Dilnynnın içinde yuva'l'landığı bu 
kan ve ateş tufnnı n.ra.smdn da, 
biz, ilk gijnündf nberl verdiğimiz 
sözde duruyor ve hiç değişıniyo
ruz. 

Kan ve ateş tufanının iki ucun
da karşı ka~ıya duran, iki bUvük 
adam işte Türk için n)'Dı şeyleri 
söylemekte, aynı hükümleri ver
mclı:tedir. 

Jla,.kı Siihn Gt'Z'!in 

istanbu a fazla m·k arda 
kc saplık hayvan ge r 

Et fiyatı yakında inecel< 
Fiyat murakabe bürosu et fiyn.~ 

larmı tetkik etmektedir. Viliıyct
lerdeıı .istenen malfunn.t peyder
pey gelmektedir. 

tancı knnnplar dn bu tenziliı.ta un
kfuı görmektediler. 

Varılacak neticeye g5re et fiyat
larmr. fiyat murakabe komisyo
nunun pazartesi gUnkü içtimamda 
tetkik muhtemeldir. Bu içtimada 
et fiyatının yeniden bir miktar 
daha indirlcceğine kuvvetle ihti· 
mal verilmektedir. Zira kasaplık 
hayvan medaridatı arbnı:ştır. Top.. 

Müşterilere çay 
götürürken 

Gn.latada, kn.hvec'lik yapan Hü
seyin diln mü11sterl!erine çay taşır
ken aya[;'l yakarak düsmüı:ı, krrıln.n 
camlarla muhtelü yerlerinden ya. 
ralanmıştrr. Hüs"vin Beyoğlu has· 
tanesine knldlrılmıştır. 

GONDEN GONE 

- Y eşilaycılarm dikkatine -

Y AZIMI, "Yeşilay" cılara andıran bir iştahla bardak bar. 
ithaf ettiğime bakarak, dak gövdeye indiriyorlar. 

yem usul bir ayran keşfettiği- Acaba bu "y~ni içki" :ı~ za.. 
mi sanmayın Serbct veya §11. manda sıhhi bır şey mıdır? Bu 
rup da değil.:. Ô halde nedir?... hususta "~cşi_lay Cemiyeti" ta~ 

Dostum Vala Nurettinin bal. rafından bır izahnaıne neşre-
landıra ballandıra bahsettiği. dilse yeridir ... Eğer bir malı. 
gayet lezreUi bir mayi olan ~ r,oksa, rakı .~~ ~ra.~ ye.. 
"Zül biye" mi?.. Malfun ya... rı:ıe, t_urşu. s;ıyu ıçılmesı ta-
Zülbiye, yoğurtlu asma yapra- mım edılınelıdır. 
ğı dolmasının suyudur ..• Ha- HiKMET MVN/R 
yır ..• Bu da değil ... O halde ne.. \ 
dir" 

Sizi daha fazla yormamak ı 
için kISaCa söyliyeyim: TUR. 
ŞU SUYU! 

Yirmi yıi evvelki Vakıtj 
Şehrimizde, bu garip ma-

yie karşı dehşetli bir iptilft var. 8. 5. 921 
Sokak köşelerinde koltuklarına Şehit, ailelerine 
sılcıştırdıkları pul kavanozla- • • w. 
rm içinde combul combul çal- yardım bırlıgı 
kanan hıyar suyunu satan~:ı-rm 1 lstanbulda şehit ailelerine yar
e~~mı_. bazan beş_ on ~u~ dmı etmek üzere "Şehit ailelerino 
nnın bırden sar~~gınr gorüy~ yardım birliği) ndlı bir cemiyet ku
rum ... Faka:. b1!, turşu ~ıla;ı 1 rulmuştur. Cemiyet dıı.rülmualli
nrn şah_ı değildır. Bazı du~kan- , matta okunan mevlidi mUteakip 
larda, üç beş turşunll? bırden ı faaliyete geçmiştir. 
suyu karıştırılarak vilcuda ge. 
tirilen bir nevi "Şark Koktey'i" - """' 
var ki, her halde leu.etine ~ Wi.&ıiıl\ı~~ 
doyum olmuyor. Birçok genç. r- 1 l 
lcr. kafile kafile bu dükkan. ~;..-.:~ ... J·--lara girerek, eski zaman çocuk-
lannm sebil suyu içmelerini 8.5.1941 

8.0S Ajan~ b3berler 
haberleri 19.45 Ziraat 

:E Perşembe Cuma 818 Hafif takvimi 

- 8 Mayıs 9 Mayıs 
pıırÇnlar J9.50 Solo 

> 1%.SS Muhtelif prkılar 

x ıarlolar 20.15 Radyo 

< Re.flhır: 1l ! ........ ," Jt.50 Ajanıı ptttesl 
1- Rı:r.ır: ~ Bızır: 4 lınlM>rleri 20.45 Amatör 

ıs.o:> Kı>y ıınatl 

ValüUer Vua• ~ \.'aııa1 ~.Ull 
tUrkWert 21.00 Dlnleyld 

Ulliqta 18.%0 Kan,ık lııtek1m 

dl' 5.l>O 9.38 5.t9 U6 prognun H.:80 Sıhhat .,., 
Öğlo ıs.10 4..68 ıs.ıo 4.67 18.0S Radvo cu. a.ıı.U 

orkestrası 
. 

%U5 Radyo bdnd1 n.o~ 8.U% ]'1.03 8.61 

Ak,mn 20.JS 1%.00 %0.H 1%.00 i 8.4<1 Radyo ince orke8t!'MI 

Yatsı 21.59 L"7 noo L'1 BU ht")flti ZUO Ajans 
uygun bir siya.st' dan fafcla
kendl menfaati bakJD1lll kenannda 
Jı olnr. :Petrol knyolan kta )dınse-
rnllli bir ~"9.Jl ı:;m !:daU'IJUL 

ca ederiz. 
VAKiT _ Belediye tcmtzllk iş-

leri dlrcktörlü,iüııUn dlkbfiol 9& 

kedr. 

Nişa.ntaşmda. Yayla apartımanm 
da e.şyn. taşmıakta olan hamal Ce
mal ile kapıcı İbrahim, kapıdan 
girip çıktnak meselesinden dolayı 
kavgaya tutuızmuşlardır. Kavga. 
srrasmda lbralıim kapryı birden
bire kapatmış ve n.rn.lığma elin} 
dayamrş duran hamal Cemalin sag 
başparmağını kopartmıştır. 
İbrahim yakn.lnnmış, hamal Ce-

1 mnl Beyoğlu hastanesine ka.ldırıl
qtrr. 

lnnnk 8.51 7.SS !.49 '7.31 1 19.10 Seyabat baberlert 

l riSportajlan 2%.415 Dana 
u.ao AJam ınüzlti 

nin ki.n yoıct.ur. n-t ....c....r.M. 
~~N.~--
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1 
Llôl".d Ge~e sl5zlerlnl şu SU- ile kapatılmasının elzem olduğu 1 1er ba!nmmdan mtlta.lee edftmeal 

Ço•• rçi ı ı• n tk retle bıtız:n:.ıştir: l fikrim nçıkça ileri sUrnıUş oldu. 1 icap eder. Şimdi, ttaıyan diktatöl"ll 
li n U U Başveki!ın aske; mevcuduınu- ğumdan dolayı B. Lloyd Geor. , Yunarustanı istili etmek ve Al

zun . te!mııl . ~vzıatını yeniden ge'a minnettarım. Dinlediğimiz man diktatörü de onun lmdadma 

~erib lıarl>iye 
nazırının çok mühim 

nutku 
Londra, 7 (A.A.) - Avam tetkik etn;ıe:ıı lazı~dır. Keza harp nutuk da hiik<ım.etin itimat reyi. koşmak suretile YunanJstam ve 

Kamarasında hükfunete itimat m~lelennı ~~kıkten ve baş.' ni istemekte haklı olduğunu Yugoslavyayı kanlı bir keşmekeşe . Vaşingtono, 7 (A.A.) - Har
takririnin müzakeresine bugün vek1ı!e esa~lı f,ıkırler vı:rznekten '. göstermektedir. Zira harp sah- sokmakla, hakikatte bu harbin bıye nazırı B •• Stmso1.1!.. d~n ak. 
a Lloyd George'un beranatiyle ~ş.~a vaz_ıfcsı ol~ıyan 3. "'._eya .4; nelerindeki muvaffakıyetsizlik ve tarihi tamamlandığı zaman hattA şam radyoda. ırat ettigı bır_ nu. 
tekı :ır başlanmıştır. azadan milteşekkıl halrikı bır ! inkiı:ıru·larımızdan sonra lıUkfı. askeri bakımdan bir avantaj mı tukta, harpten çok evvel mıllet. 

B. L!o):d Gcorge ezcümle şöy. 1 harp meclisinin bulunması ica.. 
1 

met avam kamaarsının kendisi. kaza.ndıklarmm, yoksa bir kayıba, l~~ arasında da kanunun?~~ 
le demıştır: 1 berler. ne karşı olan vaziyetini ömn. mı uğradıklarmm bilinmesi kalı- sumıesi ve zuhur edecek ihtıli.f-

Takririn hükumete itimat be- ı B. Lloyd George'dan sonra söz mek hakkını haizdir. ,., yor. larm kuvvete müracaat edilerek 
yan c<len birinci kısmı üzerinde alan B. Çörçil evvela B. Lloyd Bu cilıet, azinı ve ikdam. ile ALMAN ORDUSU B1R JlUVVET değil, fakat adli usullerle halle. 
herkes rnu~bıktır . .1''akat Jıüku. Ge:>rg-e'1~n .nut~mndan bahsede- hareket eden harp hükftmetiıni- KAYNAGJ Dl!lGtı.DtR dilmesi .lehinde~ bU~. gay~etler 
metin harl:>ı sevk ve idaresine alt j rnk demıştır kı: . zin istikrarı hakkmda iç bir §tip. B''t" Balk la azil . bo sarfetmış oldugunu soylemış ve 
kısımlar hakkmda bir hoşrıut. Her zaman meclıse şeref ver. heeki kalmaması Hl.zımgelen ec. ~ un~ altn : n e~ t sözlerine şöyle devam etmiştir: 
suzl~ ve ink~sar mevcuttur. mek üzere salona. girişi çok e. 1 nebi milletler için bilhassa siya. ~;a u:~ ~:uan~ı:;es :~~e Harp filomuz, İngiltereye gön
Harbın cevk ve ıdaresi hakkında hemmıyet ve takdırle karşılanan ; setlerini hali hazırda ölçli ile tat-' t t ,_ftft . a d ski ~-takll derdiğimiz malzeme ve milhimma.-
di . . . h . . . b"I , B Llovd Gerırge'un bu nutku ' . u Uı.w<J.<>I ıcape en e m.... . . . d . .. . d t pı masının e emmıyetını ı., · J " • • • ı bik eden mılletlcr bakımından devletler arasına ithali Alman or- tın emnıyetini enız uzenn e e-
hassa kayıt ve işaret eden B. E , h~r halde pek de teşvık edıcı ma-1 daha çok mühimdir. Çok büyük dusu ı~m bir kuvvet kaynağı teg.. min etmektedir. Bu suretle, do
d~~in nut~cunda Türkiye ile olan : hıy~tte Tolmamıştı:; meseleler mevzuub.ahis o~duğu ,. kil ed;mez. Bu geniş makine şiın- ı nanmamız .k~ndi memleketimize .ve 
munasebetler hakkında daha iı:z- · EDEN~ IlAZI EIBJ)!LEKETLEil ve filhakika hepimızi tehd.ıt ede. dl Kutup dentzinden Ege denizine ~~fk~remızın muhafazasına bil -
la şeyler, lspa.nya hakkında bır. DE~ B!\H.SETMEYİŞİNİN cek ve etmekte ola.n müthış telı. ve Atlas denizinden Karaden.ize yuk hır hizmette bulunuyor. 
kaç şey, Vişi hakkında birçok SEBEPLERİ . likelerin izam edilmemesi elzem kadar yayılmaktadır. Bu bir kud- E~er İngiltere BUkut ederse A-
3eyler ve Sovyetler birlif.i hak. B. Lloyd George! . B. ~.enl? olduğu için bu meseleler hakkın. ret kaynağı değildir. Aakerf ve ~erika, ks:rşmma çıka~ olan çok 
kında. da da.ha fazla bazı şeyler 1 1sp~ny~, Rusya •. yısı ve !il.rkı. da kat'i bir kanaatimiz mvcut siyasi ciheti bir tarafa bırakaak ustUn denız .. ku~?tle~e karşı 
bulunarilirdi" demi§tir. Burada 1 yey~ zikretmed~~ınden şıkaye~ olması icabeder. dahi, biltUn milletlerin Alman mil garp yan kuremnı müde.faadan 
Eden, Lloyd George'un sözünı.i etnı_ıştır: Bu muzakere :ımu~ llAiiSIZ DA OLSA BİR TENKtDt Jetine ve Alman ırkına kar§ı ta- aciz k8;1acak~rr. 
kesere!< demi!)tir ki: 1 harıci sıy~::ıe~ hakkı~~a bır mu. REDDEDECEK F.N SON ADAM rihte kaydedilen veya düşmanda BU!'Uk ~ntanyanm can damaı; 

Sözlerimde hakim olan cihet zakere degıldır. Harıc.:ye naz;~~~ BENmı daha bilylik bir kin beslemekte tehdit ediliyo~. Nazi gayretlen 
düşmana yard•m edebilecek hiç mn nutku sadece soylemerugı o·ı.,...., 1 1 tl d .• olmaları kadar hi" bir "AY Alman-' §U anda en yüksek noktaBmı bul-. 1 b k d .. 1 ·ı . L'!r'uan mem e <e er e muza- " " • • .,,. B' - ., ç k ·· bir """Yl. söylememekti. şey er a nnm an muta ea edı - 1 k 1 · · bti "k aı.r.ı. il !arı yeni Avrupalarını tesiston da- mu-ı~ur. ız ne yapaeagız · 0 şu 
~ l'd· K tk k t• ere erımız en yu a.Aa e k"" k" t hlik li t hd"t b" ta 

LOYD CARCNF.1,ER SÖYLÜYOR meme 1 ır. eza nu un ıyrne ı t k' ed'l kt d" B ı ha emin bir surette menedemez. ur 1 en. e _e e } .ır -
, .. .. de sövlediJderi nazarı itibare a. a :p 1 ~e . c. ır.. u meme. (AlkIŞlar) Bazıları Hitlerin fütu arruzdan ı:barettir ve eger .ıater -

B. Lloyd George a gore, Tür. lınarak mütalea edilmelidir ketıerde şımdıkı zımamdarla.rla 1 • . • - sek bu taarruza muvvaffakiyetle 
k!ye Alman gemilerinin ~e de- 3 Eden İspanyaya telmiİı et- her şeyin yolunda gitmiyeceği ~atını N:oly~un ı:utuhat~e ~u- karşı koyabiliriz. Bugün biltilıı 
nızi adalarını iş.aal için Boğaz. m~işse bunun ~bebi İspanya hakkında büyük ümitler beslen. ayeseb e yo: . panya e us kuvvetimizle bir ordu ve ha.va kuv 
Ja:d~n ge~~esine mü;a~?e et. hakkında birr,olr haberlere me- mekte olmasından dolaY!. pek zi~ ~~:Sııı~rmukaaı::1 m!~:U:J~- veti teşkiline çalışıyoruz. Fakat 
m•ştı~. Hatıp, B. E~erun muha.: lik bulunmama'·lı~ımız vevahut ya.de mem~unum. Bu !JU.~h~lerı Bununla beraber §ura.smı hatırla~ donanmamız w her türlü teh~ikey~ 
rebenın bu h~ı ~afhas~da söylenecek şevler mevcut bulun. ı~le etınenın veyahut bu. ~~ıtle- mak lazımdır ki Napolyon ordulan karşı koymaga hazırdır ve egeT fi
h_ayat_l ve belkı de kati ,r;ıa1ııye. , maması değildir, faltat !snanya • rı kırmam?? y~gane §eki~ ıtım~t Fransız ihtilfilinin kurtarıcı ve lolarmırz .. ~giliz filolarmm garret
tı haız olan vak.ı!1fl~ neden hakkındaki ~yleıin siındiki işle. veya ademı ı~ıma! reyi ıle. netı_ müsavatçı ruhunu da birlikte gö- lerine butun okya.nuslarda, §UDal

dola!,1 bahsetmedıgı~ı . sormuş ı rimize faydalı bir Fekilde nasıl celene? tam bır muzakeredır. Bu tllrüyorlardı. HiUer imparatorlu _ de cenuta, şarkta ve garpta milm· 
ve ş?yle. d~va.m cyl~ı~tır: . , teşrih edilebileceğini anla.mıyo- rerlerm ~reddU~e y~r. ~ırakmı. ğunun akasında ise ırkı hodgt.m _ heret ~ecek _olurlarsa kıtamız et-

Mılletımız ~ardım ıçın şımdiye rum. ~cak şk!lde verılmesını ıatemek lıkla casusluk, yağma ve iz!Aden r~mdaki emnıyet sahasını kc;mıyıı:-
ka~ar yaptıgmdan çok daha Rusya hakkında birçok şeyler hukümctı:ı hakkr?ır. Haksız ve Pru~ya çizmesinden ba§ka bir bilirler. İ§te bu su-retledir ki nazı
~~~ .. asın~ ~apm~ydır,. f~k~a- sövlenebilir, fakat bunl:ırı söy. dn olsa bır tenk~dı freddedüfecek sey yoktur. Napolyon öldil. le~n bz~ k~~a.ı: g~~ilek :ayre::e
~-ı~ ~ .ıa arı . J mes1ı ıc~ bı:· . liyere.k herhangi bir fayda elde en son adam benım. akat n ~z BRtTANYA 1\l1LLETtNtN KURTA· r! e;ı~b rası ~: u : d uvv~r 

ı le muz kma~ ~ ~~ ff . k • edeceı!imizden 'emin det=rilim. Bu eden bir tenkit olmalıdır .. Bır ıucı VAZtl<"ESlNt OÖRECJEôlNE ~ s~terı~·~ 4~eyeb a ar. tl~ 
1in an. pcB <}O .e~ım1 er~.t ar. suretle Sovyet hiikftmctinden de a~ çok. krzdmcı ~ahl~~tte lMANIM VARDIR l ~~ti: d ı ~ : u t~e "k 
şı1erdamıı;ıkr. 1 

unund~:ın o up ı en. +.,.,..skkür alacağımıza da tama- ter:kıt nevı v:ırdJr. Agır bır a.. u ıs1 a ın hen
1
a . u1vvkue de u' mı 11• en ormya uşemez. """~ k . b 

1 
(G'" rabayı dik bır yokuşa cdtarnn Britanya mWetinln Avam Kama· rop arının ze r eyıc re za 

Lloyd George, bu~ vazi. ~en 
1 
an)ı U unm.uyorum. u.. atları yanındaki a""-etan r.; .. ''.'ll ra.sı ılelaletiyle ifade edilen sert, mUs- oluncaya kadar, kırılmL' olacak ve 

· h t t~......:ı • lusmeer t.cı • t ır - 1 bö" ı dü · yeti geçen arp e .uq;' terenın - . . . 
1 

. h . kopararak kamçılıyan bir seyir- em ve sar ...... maz arzu ve azim kud· y ece nyayr yenı ve muazzam 
yanında Fransa Rn1n11a ve İtalya Vışıde olup bıten e:ıI?- .. a~n · · h h h b" · ti h rctinin !rurtancı vaziteııini bir kere bir hürriyet dalgası tekrar kucak-- ' -:J . ve dinayetklrane tarih1 uzenn- cının ayır a il" nıyc e are. n1. 

bulmıdugu zamanki vazıyetle d ··-A..:ı~. d k .. ket etmiş olması ve arz.:banm yo. d:.u.a göreceğine itimadını vardır. Bu• lıyacaktır. 
k d ek d · t• ki e uzun ı.u.a.u..ı.ra urma mum. -ı....k nu büyük bir Jtimatla söylüyorum. !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

ml9~~C: 'l: "k ~mıt·1~-k~ kündür, fa.l{at bu müellim man. kuşun tepes.i~ daha ça"'u. va;- Zira sillen ortaamda kaybolmuı kü· 

d
. F k t d •. eld~ a Va ır _ıll tly. zara üzerinde uzun uzun durma1< ~'.lsma. matuf olan~ geyretı~ ı. a a egı ır. e mı e e. ·ı b" k 1 k ~ ıyı netırelerle tetevvuç etmesı çük bir ada değiliz, etrafımızda Brl-

rin lıeveti umtımiyesi itibariyle 1 e ırço şey er azanacagııı:ıIZI ·· kü" d" ta.uya tmpar:ıtorluğunun bUtUn mil· · · · ı hakikaten zannetmiyorum mum· n ur. l tı rt ... ,. bi l iJ v~he~en~de bıze zaf~ı:' .e <;le et. Ttl'RKİYE BoGAZLARDAN Fakat bu mllzalterenin ~~ece e e ge~ r aerp ıme c toplan• 
mıye ımkan verecek d~ıklık ha- GEÇEN VAPURJ,ARI TAKİP itham nutuklarmdıı.n teıekkul et· maktadır. Şlmdl, At!as ötesinde Blr-
sıl olunCIY3; kad~ me~ .tutm~ TEVKİF EDF..l\IEZ mesi yazıktır. zıra bu vaziyet par- leşlk Amerlkanm kudreti bizlm tara-
mecburlyctındey1z. Büyük Bn.. .. . lamento sistemimiz ve slyast i§le- fımızda. ve yahut bizim tarafımıza 
tanya.yı zaptolunamaz bir impa. Tüz:kı.yeye gelince, ~nlin8:!'.· rimlz hakkında kfı.fi dcrPcede vu- yakm bulunduğunu ilA.n etmektedir. 
ratorluk hallne getirmek ve va. 'lx:tlerını fe"':~~lde .. takdır .ettıgı- kufu olmryan &lA.lı:ada.r mUhJm ya- DugUn ne muğl~ ve büyük mühim· 
ziyet bizim için uygun bir şekil mı~ ve ~u bu . .Y'Ü.k dtUlra mıicad~- hancı müşa.hitlere yanlıs bir int.iba mat meı.ıelelerfnl, ne de Jl!.§e maddele
alıncıya kadar mukavemet et- les~de~ı rolU eı: bUyük ehemmı. verebilir. Buna binaen itimat ka- ri meselesini mUnaka§aa etmek lst.e-
mek zaruretindeyiz. yetı haız olan ~~r m.ewı:ılek~tt:~n rarı istiyorum. ıniyorum. taşe na.zrn bu husU8ta giz-

Lloyd Goorge devam ediyor: ~~Eederken gosterdig-ı bur~k Parlamentomuz hür bir parla - li celsede beyanatta bı·ıunncaktır. 
B. Stimsonun Amerikalıların ihtıyattan dol~yı Lloyd Goorge a mento, memlcke~imız ~e llür bir Rore Bellshanm dünkü nutkunda bah 

vaziyetin vahametini takdir et. teşekkür ederı~. <AI.~rşl!1r) memlekettir. Bazt ahv.ıUe hayo.U eedebileceğt tanklar meselesl haklan· 
tiklerini gösteren nutku bilytik Lloy.d Ge?rge ~n. 7:urkıyc hak. mahiyette de oLuıi!e;ı;k olan em- da ba.c.it bir nokta vardır. Zira kendJ
memnuniyeti muciptir, fakat a. kınd~kı ~~§Clerını ızale edecek salsiz müşkülat v9 tehlikelerde da- si harbe takaddüm eden yıllarda bar 
lacağunız şeyi, daha doğrusu bu old~~ ıkı noltta mevcuttur. hi parlamento m'J~·edCSatımızı ol- biye ı:ezaretlnln başında bulunuyor
şeyi almaktaki silrati izam et. Birıneı nokta, Yunan adalarını ıJ.uğu gibi muhaf JZaya muvaffak du. Gıaçen harpte tanklar saatte 3, 4 

memek çok ehemmiyetli bir nok- za.pt için Alman askeri nakleden c1a.uk. (Alkışlar•. Bı.ıgtr. hUklın~e· mil sUratıe gidecek ve mitralyöz ate· 
tadrr ve Çanakkaleden geçen vapurlar l ıiı:ı üzP.ıin<le bu'unan yllk n>'vin - §ine m•ıkavemet edecek şekilde imal 
Al~an denizaltıları bahsinde 1 meselesidir. Türkiye bu vapur- I den bir yllkll herhangi bir kimse- ediliyorctu. o zamandan beri makine 

vaziyet geçen harptekinden da. l ları tevkif hakkını haiz bulun. , ı::i;ı k.aldıracağmı za.nnctmlyoru1:11. fenni <> kadar ilerledi ki §imdi saatte 
ha. mütlıiş oldıığu gibi hava bom mamak.~:>:clı. .. , ı Ta. ki, Avam. ka~ararımın. ve mı~w 215 mil giden ve Lop ateşine mukave
bardımam va~iyeti de h8.Sf1ra uğ. B. Çorçıl bura.da Montro m1 - letın kuvvetlı mlizaheretine naıl met eden tanklar imal edilmektedir. 
rayan gemiler bahsinde be.tan kavelesinin Bo~a.zlara ait mad- ı olsun, Bu yükilmU tahfif eden yo- Bu terakki Hitıerın bllhasa& iatJ!ade 
gemilerden de daha mühimdir. desini okumuş ve geçen tica;et gane .. !ieY.~ beseri olarak ~apılma- ettiği mr iDkılApt.ır ve harpten evvel· 
GeQ0Tl harpte Birle3ik Amerika. vapurları hakkında şunları il8.ve sı mumkun olsun her şeyın tara· kl yıllar zarfında da. teknik aakerl 
filosunu Atlas denizine gönder- eylemiştir: . . ! fmu::ıa.n ya.pılmış olmd.ı ve mil- mahfillerin maıomu idi. Bu inkJl!p 
mi§ Japonya da Pasifik denizi. Ge~en vapurlardan birinın a- let kıbarlle oln.n §erefimizin terte- Alman fikirlerinden değil, İngilizlerle 
si ~uhafa?.a etmistir. Bugün ise daların işgali için kullanıldığını miz bulunmasıdır. ~nera.l dö Gol gibi diğer bazılarının 
Birleşik Amerika -yalnrz Alman. zannediyorum, fa.~at Almanlarla BAJ..KAN IJAREilATI zibnlndE'n doğ'mU§tur. Bu lnkIIAp ıcat 
yaya karşı ima etmekte değil- İtalyanların elinde yine bu mak. H b liş NASILdi ?LD~ b fikrine malik olmıyan ve fakat tak-
dir. Bugün Bi~lefik Amerika ay. satla kullamlab;lecek başka va. lar ~ ~:O ~er h:::S ı;ıe us- !itte yUksek salWyeU oıan Almanlar 
Dl zamanda Pasifik denizinin purlar da_ mev~t.tu. Bu 11?~ düşmanın maksa.~~ hakk~r ~ tarafıncıan bizim vahim saranmıza 
muha!azasmda da yalnız oldu. muah.~e:ıın tef~ırı , mes~lesıdır. ve sarih malftmata. malik bulunul- olaralc istismar edilmi§Ur. Hore Be· 
ğu.n~ ~ima ~at.Irda tutmak mec Ve TU;KIYey.fu:;iıi?~ ~ririr..AK n:ıa.smda.ki ehemmiyetten balı.set- 11.shadan, kendisini teselli etmek mak• 
burıyetındedır. ANLARŞAS.~~A DEOtL tRAN tiler. Balkanların istilası bahs.in~ sadlyl., §Ura.smı ııöylemekUğlme mil· 
FB.\NS.\ OTOMOBİL SANAYİİ A •'""ASINDADIR de, mutasavver §eylerdcn tafsilli- saade etmeaint rica ederim. Hali ha-

ELİND n.n til h b d dild ·k D · 1 znoda\cl ağ?r tank tma!Atnnuı kendlat· 
AL~l.ARIN E Müteakıben ~· ~.rçil, Lloyd mi~ a:ıru::a: r:eml~ketl:~eo~:=~i= nin harbiye nezaretinden aynldıat za.-

sanki biz oradaki mevzllmlzl kaybet.. 
mete ve buna rağmen Oltyanuslarda 
ve iıavala.rda zafere kadar harbe de· 
vam ı.tmeğe imkAn verebilir mJstnlz 
gibi bahııedilmek için bir temayül var. 
Akademik bir ıevkUlceyıı vakıası o
larak tıu belki doğru olabiJ!r. Fa.kat 
Nil vadiainde uğrunda muba~be et· 
tlA"fmlZ gayenin fevkal!de ehemmiye
ti bıı.kkmda kimse ktıçUmsemesın. NU 
vacftslnin ve Süveyt kanalmm, Akde· 
nlzdeki mevziimlzin ve Maltanm kay
bı uğ:-ayabneceğiıniz darbelerin en a
ğın olur. Bu mevziler için Brltanya 
imparatorluğunun büttln kaynaklarlle 
muharebeye azmetmi§ bUlunuyonız ve 
bunda muvaffak oıacağımrza inanmak 
için hllttln ııebepler mevcuttur. 

General Vavelin kumandasında _şim. 
dl yanm milyon kadar asker vardır. 
tnglltereden devamlı bir teçhizat dal· 
gaaı bıı bölgeye gitmekte olduğu gl· 

bt Habe§tstanda ve Somalideki dil§· 
man muknvemetl de yıkılmak üzere 
olduğundan bUtUn oradaki krtalarm 
mUstcmir bir surette şlmalde tabşldl 
mümkün bulunmaktadır. Hakikatte 
bu tah:ıffUt bir kaç hattadanberl sU• 
ratle devam etmektedir ve Geners ı 
Smuts mükemmel cenup A!rlkaın or
dusuna Akdeniz kıyısına gitmek için 
emir vermiştir. 

Fakat batı çtllUnde ve yahut Mısırı 
çevlre:ı çöllerin herhangi birinde harp 
ancak tam teçhizatlı nlııbeten küçük 
kıtalar tarafından yapılabilir. Çölde 
büyük kıtalar kullanılması ancak fe
lAketl'!I neticeıenebllir. İ§te İtalyanla· 
rm başına bu fel&ket gelmfıtir. 

Mütea.kıben B. Lloyd George, Goorge'un TUrldye ıle Irak ara. ıerini tehdit eden teJılikeleri bil- man tngtllz orduııunda mevcut bulu· 
aktedildiği bildirilen ve Fransa smda bir anlaşm.adan bah~en dirmekten ve emniyet ve selii.me- nan ağır tank mikdan kadardır ve 
otomobil eanayiinin mamul kay- bey~9:-trna telmıh ederek şoyle ti tahakkuk ettirebilecek yeg&ne bu aenc hltammd&D evvel imal.Atımız 
:nakları1nı Almanlarm emri.?e ve. demıştir: çare olan mUı:1terek hareketi der- hall hazırda imal edilen tank mikda
ren aruaşmadan bahsetmış ve Lloyd Goorge her halde lr~a p~ eylemekten bir an h!li kalma- rmm Hu mLsllne çıkacaktır. Bu be· bk şöyle d~mişt!r: . 1 işaret etmek ~m.işlir. Kendi~ı- ıru~tır. Aralarında bel} zırhlı fırka ıapta Amerikanm muuzam. !stllı8all- Tu.lımla 

Fransada unal edılen kamyon. nin endi§elerinı bu suretle teekın j tu!unduğu halde asgart 40 frrka- tı dahiı değildir. bedeli teminat 

1 

nan imparatorluk, 
orduıan başkumandSJS' 
berg 4 Mayısta bir 
mlş ve czcUmle delll 

".Mi.lttefik askeri 
halkın müşterek 

yalnız Glrid topra 
tini he:- hangi bir Jll 

müdafaı> etmekle 

1500 lira~ 
bir yank 

!arm. }'Uzc'!e kırkının .at~~cop- etme!'-le ~ahtiyamn. Anlaşrııa I ~m harekA.t aalıamda tahuıt edildi- Ltyd Georp'uıı hQkQmetin tıeşkll 
belerme rut .olduğu bıld.ırilıyor. Türkıye ile lra.n arasındaıdır. ve gi gllne kadr, haftalarca çok bUyük tarzı bskkmctald tenkitlerine cevap 
Almanlar tçin en iyı tank. Türk • İran hududunun takvıye. 1 Alman kuvvetlerinin Macaristan, veren Çörçll, Jimdlki te19kkWtın ko
lardan bir kı-:.mı Ç..ekoslovakyada sine ait tedbirlere taalliı.k et.! Romanya, Bulgaristan yol ile Yu- tay ve müessir surettae çalıştığını ve 
imal edilmektedir. Polonyalılar ı mektedir. Bu anlaşmadan tama- 1 goelavya.ya doğru hareketlerini hall !ııızırda bu t.e19kkWü yeni tadl
Almanlar icin <:alısmaktadır. Ve men malQmatmıız vardı. Ve an. ı takip ettik. Hitle.r bu tıerait al· ıa.ta tll't>i tutmak niyetinde otmadıtı· 

'82,00 32,40 Arnavutköytınde ı.t\tnye sokağmda 41 
kapı numaralt ev!rı ııatrgı. 

işgal edilen arazinin hepsi ma.. j laşma bir mUddettenberi hazır. 1 tında Yuna.nlıla.nn yardımına gi. nı 86ylemlftir. 
kinistleri ile birlikte Almanyanm I lanmaktayıdL Anlaşma 19 nisan dilmesinin tarafmıızdan i§lenen Çörc;U, sözlerine §U au~tıe devam 
emrindedir. İtalyanların mu- 1941 de meriyete girmiştir. bir cürüm olduğunu söyleml§tir. etm!gtir~ 
haripPk vasiflarrna büyük bir ı B. Lloyd George'un nutkunun, Mütehasralarla. münakaşaya girif • HABBt KAZANMADIGJMJZ TAK· 
ehemmiyet atfetmem.ekliğimiz biZ1lRt kendisi tarafından birce. mek istemiyorum (Glililşmeler), DtBOE KAFASI KOPABllAOAK 
mümkündür. Fakat İtalyanlar earet kırma devresi adı verilen fakat bu, hakkındaki hüküm Hit-
birinci sınrf makini~ttirlcr. Bir.1 böyle bir devrede pek de yardım ler -~rafından verilen bir cm.ayet ADAM BllNDI 
)eşik Amerika ~i~dikind:;n daha , edici nutuk olduğtuıu zannetmi- I nevıdir ... CGil.lüşmelrr). Gözlerimi L!bY'!" ve Yunantstan tıııert hak-
fazl:ısmı yap<:::"oilır. Eger Al. yorum. Nutuk, cesaret kırılma.. geçeıı günlere çevirerek seyrine kmda verilen btltlln kararlar •dece 
manya yetişmeldiğimize imkan smı bertaraf ederek uzak bir 1 tekrar baktı~ zaman. Yeni Ze- hMlse~ertıı teslrl attmda ittifakla. 
vermesi kabediyorsa, aldığım hedefe doğru ileri atılmayı itiyat l~a başvck~ de çok asllAne serbest b!r surette aaıa.en hükamet:m 
maltimata göre, şimdiye k<ldar edinmiş olan evvelki harp zaman ~~ez:ıe bildirdiği gib, yeniden bu reisi sıfatiyle mesuıtyett en kaU ..,, 
yaptr~dan gayri malıdut bir larmm büyük bir !jefinden bek. ~du~ yola girmek mevzuUıba.hit ııahııl tekilde deruhte ettim. Bunun 
surette fazlasını yapması lUzmı- lenen n:ahiyette bir nutuk değil. r. u~ takdrd~ dahi, ~ugilnkU ma.- neUcesik fUdur ki, harbi k.azanmadtfr· 
dır. dir. Öyle 7.allnediyorum ki bu uma w IZa rakangmen yıne a~ ıeyi mm ta dtrde kafan Jmpanlacak a-

Lloyd George bundan eonra nutuk sanlı Mareşal Petenin yapacagnna aat . getirıyorum. dam benim ve bi5yle olmumı tama· 
Yunanistan !1arek5.tma ~iş: Re ltd kabinesi zamanmd:ı ka- (~lar) ~Gerpı hisaiyat da tarı.! men kabul ediyorum. Zira Avam ka
-Yunan ordusu Arn-avutluktan bl yna h t k t k hlıı vereceği hükümde ve ırkların maruı Azasmm &kıbetı barbar p.Up
:Manastır .-di~tı.i mü1afaa ~ . 1~

1~ 11a~:·ı ve .ı=.ı ~ve ~: ba.kasmda rol oynayabilir fakat, ne Jertn ~Jtrıde belki buDd&D da fena• 
Fl ';" 1/· h tt clt;lmer d.;;-1 ır ~. ~. Y ye 1 ece5• r nu • de olsa, askeri harekatın mülhem 1 ıacaıtttr '(Gl1111§meıer). 

e<".e ~ r a a ç • 1Y' 1 (Guluşm.eler). bulunduğu hislerden ziyade bQ Bazı mahfillerde ve bDJıama ,... 
demıştır. Müzakerelerimizin itimat reyi harelı:A.tı takibeden muvaffaleyet.- 'bQcı memleketlerde _. llU'kta. 

188,00 

Ydhk 

21,60 Kapalrça?f!da Divrik aoka.ğuıda t5-41 11 

DID sat.r§l. 

240,00 18,00 B1.1yttkadada J\llmordu caddealnde 
aahalı araanm :ıtiraya verilm.eal. _.. 

Tıu:wtbı bedeli yıllık kira be·ıEl mubammeııleri " Uk ıeoı--.. 
yukarda yazılı tıler ayrı ayrı açık arttırmaya konulJISUltut• 
Zabıt ve Muamellt MUdtlrlUIU kal!!mlnde görlllebilir. tııal• 
gUnU ııaat ıt de Da1.ını ErıcUmendı> yapılacaıctır. TallpleriD ll1' 
buz vey-ı !llektuplan 1Je !Jıale gllntlmuanen •aaLte ı>aıoıl 
ıurımala:.-:. 

i Belediye Sular ldaruinden: ..... 
l 1 _,,,_ .,., 

1 - ldanmi.ıin Dna1ıdald tabıilraa tgln atuı aJJ8SD ı( 
rtın Kandilli Jskfolellf. yanmdald tt8pOCiaD ytlkleWlp ~ 
Ol'&d& b· pttma ~lerl et.;ık euUtme:v- kcmmU§tur. 

t 2 - Bu tıhl en k:2a 11amaoıd" btt!rilmest mep'Uttur· . .J 
a - EkCll'lle 12.5.941 Paa&rteai rtıntl aat (11) d8 ~ · 

'fllerdekl it1are merıtvmde ;yapılacaktır. 

t - Tciiplt.rhı o gtın wı •at.te idare ~ ~ 
raeaat etmelerL 

A- Muvakkat temmat (400), ~ 



e ~İtndilik yeri olınadı
Pi .. 11? Odamda ev sahip.. 

• "'"4ll ol . anlattı arak geceleri ge. 
acıı .. : Ronsolosa bu 

~~y ıgı tesir etmemiş 
-~~o~~u: ~-sadece: 
'ı\.~ cttırıruz, diyordu. 
t ~ları not etsinler. öte

'"llaha ,!.1: da böyle yap. 
· ı;·~rladık madam, 

ıı.;~liıtiı nını mühim bir 
~ilıu:1enı var. Sizi mu_ 
1 ~"ott?iy::ıanna terket-
~ ndeyim. 

?.!~'Yo~nra, konsolos.. 
.-:~. l>e . uk. Bu sefer 

1\... l'lhnn arkada yU ·· ... ~ııun b. ru. 
- vinci ıraz evvelki ço-
ll%n ~çnıuş, gitmişti ... 
ı,;,:~ ~ve dUşUnce. 
t.ıruel'lb dükten sonra 
Q11.t ıre: 

~~.kaldı mı, dedi, 
·'·~·Ydi 'li1nm bulunduğu 

~~ad ~~benim de aklım. 
~~ d~im, Lib ... Lub 
~~\iu... ll;ttndi. Ne yap. 
~ JVl'SUn~? 
~ııtıp ~ oraya gidc

:'h. et, el _ ıın, ne dersiıüz! 
. :.'il?' k Oğr\ı bir fikir 
ao~ OllsoJosht.rıe'-•e • d" ı... tesen ,, on-
~ '"!:Uk • yerin Liburn 

doYa Yi bir. şehir olduğu.. 
tıı. nıesar l'lni bc"j otuz kilo. 
~.bil"k ede bulunduğunu, 
ıi..'iltlhu aç otobüs oraya se. 
~l'd~ :1Üf ettişin de bu 

alt bir ara.koldan yapı
~Uı..-. ~kikatla kolay

los: ~Cğini öğrendik. 

~~ adresini biz de 
~~·Biz ona post. 
~it l'ah Maamafih talebe 
b...~tdi atın~. Gitmenizi 
ı~i ın; fakat bu gün. 
la:~in buraya gelecek. 

~ıı~ 0 burada muallim 
~~ lfb' ve~ece!<l~rmiş. 

:-'~ak uı:n a gıdip mü. 
~~ d .fikrinde ıs:rar e--

I le is~nu bu fikrinden 
~l Ilı. i . edim. Perihan 
~-d a 

6 
ç ı n i y i b i r 

~d':.t~- benim tek 
~ ~ çok alışmıs-

~. 
ı ~e·, 

• )3· 
~:taı:r de susacak mx.. 

b..llll.l"aı Mehpare çaldı!. 
,~18dı. arı! Diyerek ağla-

. ~~ liey buraya bak! 
f Ona ~el~~ gibi bir ka... 
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1 
al ılurıı:ı~ndnn tren 

tun. Bu yabancı şehirde, i~inde 
yaşadığD!\ haleti ruhiyeyi hissc
demiyenler bu "arkadaş" keli~ 
mesinin kıymetini anlay·,unazlnr. 
Onun ekmek ve suya yakın bir 
ihtiyaç olduğunu benim ~im.di" 
duyduğum gibi duyamazlar. Hıc. 
ret yolunun sefaleti, yoksuzluk
lan içinde, midem acıktığını, de
rim üşüdüğünü, yüreğim kork. 
tu!funu ha'ber verirken. altıncı 

b • 

bir his bana anlatıyordu ki. ya-
nımda bnna yakm birisi bulun. 
sa, elimi tutsa, konuşsa, gülse, 
hattll dertlerinden bahsetse. bu 
maddi ihtiya . .çların. bu mahrumi
yetlerin ve bu sinir yorgunluk· 
iarmm tesirleri yarı yar:rya nza. 
laca.k. Nitl'kim, Düpiye'lerlc se. 
yabat ederken ne rahat, ne !11~· 
suttum. Perihan bana, ona nıçm 
yardrm etmek istediğimi sor· 
muştu O zaman verdiğim ~: 
vapta. ynrdım etm~k ha::}ct1~1 
psikolo.iik bUnyemın . t;bn bır 
vasfı 0\<ıı :tk göstermıştım. 

Bu cJ.•\apia kendime bir _tcfa. 
hür hiscır-si çıkarmış ol~ugu~u 
şimdi anlıyorum. ~albukı ~ım 
bu vard•msever1i~mde bır e. 
goiSt ml'ltcıı-t gizliymiş: Ben ya.l. 
nızlığm11 azaltm k, ~E"'?dıme bı; 
dert ortağı bulmak ıçm ona elı-
mi uzatmnrm. 

Bunu Perihana, doğnı!uk ~-
mına, açrkça it.iraf ~~cyı ~ bı: 
gün evvelki psıko1oJ1 nazanyemı 
tashih etmeyi düşündilm. Fa.kat 
böyle bir itiraf, ondan kapalı bir 
şekilde merhamet ist~mek. ~·aı?
tlğmı ufak hizmetlcrın mukabı
lini beklemek gibi bir şey olmı
yacak mıydı? Bu zavallı kadına: 
"Her ne rstıraP pahasına olursa 
olsun gitme, beni arkadaşlığın
dan maJırum etme. GörUyors~n. 
ki senin manevi bir kıymetin 
varı" diyemezdim ya. Fakat bu 
yolculuk niyetinin beni m~zun 
ettiğini zeki ve hassas Perıhan 
çabuk anlamıştı. ... 

Belki de bu anlayış şuun de. 
ğiidi, bir histen ibare~i. bilmi
yorum: Rıht:rmm demır parmak
lıkları önün de birdenbire durdu, 
beni de durdurdu. J{ibar. temiz, 
~lk bakışla.riyle yüzüme baktı. 
Gözleri ya.şl rydı: . 

(Devamı '""') 

le onu burada alıkoyacağım. 
Fakat eema1 Topaç, kendine 

cabuk geldi. Bayan MP.-hparenin 
hakaret ve iftira suçiylc ken
disini dava etmek istecliğiııl öğ. 
renince. işi tatlıya ~Wnak. i
~in oğlunu Neclfi ~e evlendir. 
meğe karar vcrdı. Bu suı:tıe 
tekrar parasına kovuşa~ma 
emindi. ÇUnk!1 ~ rıne 0 

kadında olduğuna Jca,ıuydı . .Ken-
di kendine: 

- Eğer bu iş dUze1ıne21e ~ 
hapisaneye. ya. timarhaneye gı • 
deccğim muhakkak! ... 

Eve gittiği zıunan, oğlunu kar 
şısma aldı: . 

H. Paşadan katarın 
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12.30 
_ Bak şimdi bizden nasıl ın: 

tikaın alıy~rıa:•. dedi. Ben e~ı 'l:1 'l:1 mayıs 8811 323 Mal'\tya 
senedir senın ıçın çalışıyorum·· 4 Bl1skll 

88.tm almağa kili gelmemişlerŞimdi göreceksin P~yı al~k. !.------------------------
tan sonra kızını verınıyecck. - . ... aiı..t-•· 

V hakikaten de öyle oldu.. gizlemege ç ~.... ~-e t tmiş olan - Sen komısere parayı, ·~ 
~endisine ha~are k~ vernıiye nim çiftliğimi satın .. aım~ i~in 
bır ada.mm O!fluna . da salmış olduğunu soylem1şsın .. 
ceğini söylcdı. ~~~ azOğh;- peki öyleyse ben de onu sana 
ha aklını J.cay: · satacağım. Fakat )<ımnı vere. 

na.:_ Gördün mü? Bize n~!l 
oyun oynadı. Fakat onun evın~ 
yakarım da, ondan sonra ). 
hapisaneyc, ya !imarh~eye gı. 
derim. Diye bagırdJ. 

Seyfi ne yapacağınI şaşrr
mıı:;tı. Hem babasını kaybetmek= 
he~ de sevdiğine kavuşmam.ak 
tehlikesine :maruz kalmıs bulu. 

nuyordtı. n .. yan ... , hn!1Wl\'C 
Derhal UG .:ıv~e r- -. 

ko.c:tu · t' - Bilivorsunuz ki. kabalıa ı 
üzerime alarak J>0.1ise parayı ~n 
çaldığnnı söyledım. lna~a ~ 
1 Fakat ben paranın sızın clı. 
~~e olduğunu biliyoruDL Para 
sizin oısun. Fakat Necl8:YI ben
den ayırmayın! Onu aevıyoruın· 
o da beni sevi~.b~1:fyor ı:;: 
smız? Başka h1Ç ır . ....
mivorunı. Alnmım terıyle :ıtaza. 
mn bir yuva ıcuracağnn· nını 

Bayan Mehpare heyeca 

mem! 
Bu sözler zavallıyı çileden çı-

kardı. Doğru baıbaSma koştu: 
- Baba. Ben artık burada 

kalamam. Ana.doluya gidip ça. 
tışacağmı· Bütün kazandıfferını 
sana göndereceğim. Bu suretle 
sana olan borcumu ödeyeceğim. 
Cemal Topaç, Urkek nazarlarla 
oğluna. baktı. Hiddeti birdenbi
re geçmişti. Demek §~di oğlu 
nu da kaybedecekti. Oyle mi? 

- Nereye gideceksin oğlum? 
thtiyar babam yalnız bıraka_ 
caksın? 

- Ne yapayım bn-ba ! Hep 
kabahat bende! 

Halbuki ihtiyar ka;bahatin, 
hep kendinde olduğunu biliyor· 
du. Bütün ömrünce yalnız para 
kazanmayı düşünınü.,, yalnız 
parayı sevmişti. Fa.kat bütiin 
bu paralar sanki ne i.~ yara. 
ml§tı? Oğlunun eaadetini bile 

di. 
.Artık _Bayan Mehpareye gidip 
bı~t ncada. bulunmak icap e_ 
dıyordu. Ve dediğini yaptığını 
oğlunun kendisine söyledikleri
ni ona söyledi. Sonra: 

- İsterseniz paralar sizde 
kalsm! Fakat kmnızı oğlum. 
dan ~irgemeyiniz. 

- Ben kızımı cebideliklcre 
veremem. Bir bakkalın oğluna 
veririm. Hiç olmazsa aç kalmak 
tan kurtulur. Dükkanmızdaki 
eşyaları satın. Biraz paralanın 
da ondan sonra geliniz, görU§U
rüz. 

- Ba.yan Mehpare! Siz benim 
söylemiş olduğum sözlerle bana 
mukabele ediyorsunuz! Çok mcr 
hamctsi~iniz. Fakat Seyfi be. 1 
nim biricik evladımdır. Onu da 
kaybetmek istemem. Siz de kalb 
yok mu? 

Ka.dm heyecamnı gizlemek 
iç.in sahte bir kahkaha. attı: 

- Vay! Siiz mi kalbten bah
sediyorsunuz? Demek nihayet 
istediğim oldu? Sizin de bir 

(Devamı 6 nctda) 
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Dolantaki Kalb 
(13<1.§ tarafı 5 incide) 

kalbiniz vanmş demek? Fakat 
bugüne kadar sizin bir kalb1niz 
olduğundan bizzat kendiniz ha. 
berdar değildiniz ! Çünkü o kalb 
bir dolabın gizli kasasında sak
lı duruyordu! 

Cemal Topaç, ses çıkarmadı ... 
Kadın: 

- Evet! Senelerdenberi ora. 
ya kapamI.Ştmrz. Ölü gibi dur
maktaydı. 

- Fakat şhndi :sizin elin.izde_ 
dir deği 1 mi ? 

- Evet! Hem de 7annediyo
rum. ki... iyi çalışmağa başla.dl. 
İşte şimdi onu size iade ediyo. 
rum. 

- Ben paralarımdan bahse
diyorum! Paralarımdan ! 
· - Of... artrk o paralar ne 
benim, ne sizin! OğlUIJmla kı. 
zımın. Komiser bey de ancak 
bu hakikati öğrend;kten sonra 
işi takipten vazge-.;ti. J<:min o
lunuz sizin ve benim gibi ihti_ 
yarlar için paranın hiç bir kıy
meti yoktur. Biraz c:arpan bir 
kal-b bize katidir! 

Nakleden: MECDi ENÖN 

İstanbul 4 üncü lcra MPmurluı{uııdan: 
GA YRt lUENKUL SATIŞ 1LANJ 
Ödünç alınan para mukabilinde 

lpote;c verilen Boğ-aziçinde Yenima· 
halleıfa, Eski birinci yeni, yeni Seli' 
mlye eokağında eski 11, yeni 13 nu· 
maralı hanenin tamamı açık arttır
maya. c1karrlmrqtır. 

IIUÔUDU: B'ir tarafı Hacı Pa:ıkaı 
hanesi, bir tarafı Karakaş Mihran 
bı!.hçesi, arkası Mirasyedi Ohannes ve 
Hammcı. ve bazan Haci Kosta arsa.st. 
cephe~i tariki ıi.m ile mahduttur. 

EVSAFI: Art katı kAgir olup Ust 
kntlan ahşaptır. 

BOJJRU;\l KATI: Sokaktan girile· 
cek bir demir kapısı ve demir par
m::ıklıl;it bir penceresi vardır. 

B1RINCt KAT: 13 taş merdiveni 
olan hanenin birinci katma sokaktaki 
taş merdivenlerden çıkılır, kapıdan 
~irilince zemini çini döşeli bir sofada 
bir oda ve yine camlı bir kapı ile çi· 
ni döşeli bir Jrnridorda zemillJ kırmı
zı çini aöşeli bir mutfak ve bir be!A, 
bir m~rdlven a\tr ve buradan bahçeye 
~ıkılrr bir kapı vardır. Bahçe arazisi· 
nin meyilden dolayı iki set halindedir 
\'e bahçede çam ağacı vardır. 
İJitNCt KAT: Tahta merdivenlerle 

<:ıkrlrr bir sofada Uç oda bir kiler oda• 
Rt ve bahçeye açılır camlı bir kapIBı 
vardır. 

ÜÇÜNCÜ KAT: Bir sofad;ı. üç oda 
ve bir heladAn ibarettir. Binanm bi· 
rinci katmdan itibaren sokağa çıkma
sı olup bu katlar tamamen ahşaptır 
ve bir de eleklrik ve su tesisatı var 
dır. 

T;h.Jir oıunıın kıymeti, bina halen 
iyi vaziyette olup az tamire muhtaç
tır ve senede 100 liraya kiralanmış· 
tır. Tamamına hali hazır rayici na.za
rsı alt:ımak suretiyle ehlivukuflar ta
rafında:ı lamnmma 13500) lira kıy· 
met ta ı,uir olunmuştur. Mesah2.sı ta
m~.mı '}f<7 metre murabbaı olup bu· 
nun 15 metre murabbaında bina ve 
mllteba!•isi arsadır. 

1 1-;bu gayrimenkulün arttırma 
!'~ rtn~ 'T'""i l 0.5.941 tarihinden itiba
~en !l3tl/2!572 numara ile İatanbul 
Dördll11ctl lc,.::ı dairesinin muayyen 
nuın::ı taPnda hC'rke3in gfü·ebilmesi için 
acıktır. t•ıında yazııı olanlardan faz· 
ıa· m~ l(ımRt almak istiyenler. işbu 
~artnımC'~'e ve dosya numarastyle 
mr·mıır!vetimize mliracaat etmelidir. 

2 - ·Arttrrmaya i~tir!ık için yu• 
kıı rda yazılı ktymetin yUzde yedi bu· 
r;ıı'l-11 ni~bctlndt' pey veya milli bir 
bank'l:ıın teminat mektubu tevdi edi· 
krrkti~. (Mı1dde 124). 

::: - tpotcl{ sahibi alacn.klılarla di 
~er ~1 • kıtdarıarın ve irtifak hakkı sa• 
hln1crl:ı1n ıı-ayri menkul üzerindeki 
hııklar•rıı hn.:msiylc faiz ve masrafa 
dair oıa.r ifidialarını işbu ila.n tt>.ribin· 
den 'tfoaren on hcş gün içinde evrakt 
milsbiteleriyle birlikte memuriyetimi· 
zc bild~rmeleri icap eder. Aksi halde 
haklart tapu sicilli ile sabit olmadık· 
C.-R. satı~ bedE'linin paylaşmasından 
hariç kıılırlnr. 

4 - Gi>sterilen günde arttırmaya 
iştir'ıl< rclen'er arttırma şartnamesini 
okumus ve lüzumlu malO.mah almtş 
\•e bu;:ıiarı tamamen kabul etmiş ad 
ve iti'ıar olunurlar. 

l'i - navrimr>nkul 28.f'i.941 tarihine 
ml.isadif Ç~rşamba gilnii saat 10 dan 
12 ve kadar İstanbul Dördlinci.i icra 
memıırlu~mırla Uç defa ba~ırıldrkt.aıı 
ı:ıonra Mı c;ok artt.ırrana ihale edilir. 
ftncak arttırına bedeli muhammen 
kıymctlr. yüzde yrtmiş beşin! bulmaz 
vey2 l":ıtıs istiyenin alacağına rüc;ha• 
rıı olRn dijter alacaklılar bulunup na 
hrdeli bunfann bıı g-ayri menkul ile 
temin eüilmiş alacaklarının mecmu• 
tından f:lzlava çıkmazsa en çok art
tınınm taahhUdU baki kalı:rıak Uzere 
arttırm:ı. 10 ~Un daha temdit edllerPk 
7.6.941 tarihine mUsadif Cumarteııi 
ı;ünü ıı:ı.at 10 dıın 12 ye kadar tstan· 
bul D'irdUncü tcrıı menıurluP,'U oda• 
sınd::ı arttırma bert.nli ııat.ts isti.venin 
ıtlacağına rilçham olıı.n rilğer alllca· 
darlarm bu gayri menkul ile temin 
edilmiş Rlı.ır.akları mecmuundan faz
Jııya çıkmalt ve muhammen kıymeti · 
nin jrüzdc yt"tmiş beşinJ bulmıık saT• 
tiyle en çok arttıran:ı. ihale edilir. 

Hayvanları koruma 
cemiyeti İçtimaı 

Hayvanları Koruma Cemiyeti 
evvelki gün aylık içtimaım ak.. 
tetmi$tir. Bu içtimada belediye 
temizlik müdürlüğünden gelen 
bir tezkere okunmuştur. Bu tez. 
kereden köpeklerin diri tutulma
sında eskiden kullanılmakta olan 
saç maşaların bertaraf edilerek 
yerlerine lasolar ikame edileceği 
anlaşılmrştır. Cemiyet idaresi bu 
tebliği şükranla karşılamıştır. 

Himayei hayvanata dair bütün 
ga7.etelerde çıkmakta olan mak
tualar tetkik edilmiş ve matbua. 
tımızrn alakasından minnettar. 
!ıkla bahsolunmuştur. 

Nisan aymın okunan raporuna 
göre 91 adet kedi, köpek, beygir 
vesayre ayakta ve ayruca Hasta 
hanede de 3 köpek bir beygir 
Cemiyet baytarinca tedavi olmu 
tur. Cemiyete terk edilmiş olan 
dört adet köµek talin olanlar 
nezdinde yerleştirilmiştir. Nisan 
ayında 726 muhtelif cins hayvan 
ia~ edilmiş ve yüz bir yük ara.. 
basında fazla ~örülen yük mü
fetti~ler marifetiyle boşaltılmış 
ve altı ceza zaptı tutulmuştır. 

v-----

tsta.nbı.ıl 2 inci icra Memurluğıınd&ıu ııalinde, birinci kattaki seren altında 
1938/3977 yine mE'rmer tekneli duvarx fayans 
İpotekten dolayı açık artırma ile kaplamalı gömme kazan maltız oca,. 

paraya çevrilmesine karar verilen ve ğI, fırınlı mutfak olup tavanı seren 
tamamına yeminli üç ehlivukuf ma· döşemesi "purel,. cllr. Salonla mut· 
rifetiyl~ 17528 lira. kıymet takdir olu- faklar arasında ka-pağı bulunan bir 
nan Bebekte Kllisedere ve maballen sahrrnç, merdiven korkulu demirdir. 
Jnşirah ve Bebek deresi sokaklarında BODRU MALTI: Bina ittlsalindekJ 
eski 2. 29, yeni 2,39 ve mahallen seren altındaki mutfak koridorundan 
39,4,4/1,4/2 numaratajlı (2) No.lı e· bir kapıdan geçilen sahanlıkt.ın taş 
vin hududu sağı 29 No.lı ev solu ge- merdivenli bodrum altma. ve arka 
çit mahalli. arkası kilise sokağı cep· bahçeye inilir, bodrum altında ve mut 
hesi dere sokağiylc mahdut (29) No.• fağm altında geniş bir kömürlük var
lı evin hududu sağı 2 No.lı ev arkaSl dır. 

~ ,__ 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~------

65 fiyat murakabe 
kontrolörü · alınacak 
Ticaret Vekaletinde~~~ 1 
1 - Memleket dahilinde bUtüu vUAyet merkezlerinde teş~ }it& DCI' ~ZA 

fiyat mUraka.be bürolarmda ça!ıştmlmak uzere 210, 170 ve 1 'fi 
kadrola.r.:ı. 65 fiyo.t murakabe şefi "ekontrolörli aıma.caktır. ti~~ 

2 - Taliplerin yilk.sek ticaret, iktısat, hukuk, muıkiye ve'f' ~ 
fil mezüDu olmaları ve rr:emurin 'kanununun 4 üncU maddesiJlde "(/ 

tarı hal'l. bulunmal:ırr JAznndır. acJ1' tıif~ 
3 - Taliplerden istenilen evsafı haiz olanlar, İstanbuld& a,çtl tıııtlll" 1 

ea t!bi tutulacak ve kaısu muvı;ffakiyetıe l>iUrerek ya.pııacs-1> ~ 
ce.sinde e:hliyetnamc a!nbilenler c.raEmda birinci bentte yazıll Jt 1, 
yinler yapıl:ıcal<llr. ıa!'l ,ıo..ııfl 

4 - Ehliyetname cıereceleril'.e göre yili!.i;ek mektep mezull ~il"" 
liso mezunları 140 Hm ilcretli kadrolara 3656 numaralı ]t&JluP .ııl ı' 
dahilind(. tayin olunacahlardrr. ~'..ıl 

5 - Gerek kurBta gerek ta v:ıo olUDdukla.n vazifelerde ts.Zl' Jll'I _,-ı!l' 
muvaffükyeti gi:Srülenkro Milli Kon.-nma kanununUD muaddel 

6 ~bU; ti 
.sı hükiJmlerine tev-lik:ı.u tam kadrosuna kadar üstün maaş "erU .,_, 

6 - Kursa kab~ cdllenleri:ı adıeslerine tebliğat ya.pılacsl< ;I 
!ama tarihi ve yeri ayuca il!n edllecektir. rın fi- ıı', 

7 - Kursa iştirak edecekletden tstanbulda buiunmays.ııl3 ~ t) 
~afları Ticaret Vekaietince temin edilecek ve bunlara JcıJJ'Ş de~ 
müddet~e zaruri masrafları kıı.rşıi:ğ-; olarak yevmiye iki ur& be ti. 
to.Iık ve'!'ilecektir. eD ;t ' 

Dere sokağı solu Mehmet haneı:ıi cep· BAHÇE: Bodrumdan ve 4/l - 4/2 
hesi Kilise sok:? .. 1iyle mahdut msrf numaratajlı yan sokaktaki kapılar
masur.ı. ile iki bab ahşap hanenin ta- dan !firilir. Esas binanm çıkma sahniş 
mamı aı;:ık artırmaya çıkarılmrş olup: teşkilerten mahallin zemini çimento 
20.5.1941 tar;hinden itibaren şartna· arvalt olup bina ön kısmında ahşap 
mesi herkesin görebilmesi için daire ılörtköııe dirsekler tızerine mevzudur. 
divanhıınesine talik edilecektir. Satış Evvelce etrafı camek!ınla kapalı iken 
peşindir. Müşteriler kıymeti muham• bu ca-.nekAnlar söklilmüştür. Balkon• 
menenirı yüzde 7,5 pey akçesi veyahut tarda dJrekler üzerine yapilmrş ise de 
Milli bir Bankanrn teminat mektubu rafı.ili iııhidamdrr. Burada. armut, in· 
verilmesi icabeder. Müterakim. vergi· cir gi1i blr iki meyva ağacı vaTdll'. 
ler ile ıilsumu dellaliye borçluya ait Sathi mail üzerinde olduğundan dere 
olup satış bedelinden tesviye edile- sokağı ile bahçe arasındal<i zeminler 
cektir. Yirmi senelik taviz bedeli arasındo te!azul farkı vardır. Bu se
mlişteriye aittir. GayM. menkul kendi· heple bahçenin dere sokağı tarafı is· 
sine ihale olunan mUşteri derhal veya tinat duvarlıdır. Bah~eden 4 numara• 
verilen mühlet içindi' parayı vermezse t'l-Jlr ı>vin bodrum katma geçildiği gl· 
\hale karan feııholunur ve kendisir.• bi merd;venle zemin katı ön kısımda.
nen evvel en yüksek teklifte bulunan ki ara~ık bahçeye çıkılır. Burada bir 
kinıııe arzetmiş oldu~u bedelle aıma· manolya ağacı bir su depoau ve diğer 
~a razı olursa oTJa ihale edilir. O da evin Z<'min katına girilen bir medhal 
razı olmaz veyalıııt bulunmazsa be- ve sofaya çrkllan bir kapr vardır. Bu 
men yedi gün ml\ddetıe artırmaya çı· binanın ön cephe beden duvarla bod· 
karılrr, her iki halde birinci ihale edi• rum ıılu ve ittisalindeki ser kısmı 
len müşteri iki ihale araRındakl fa.rk· duvar ve döşemesi ka.gir diğer akaa
lan ve di~er zararlardan mesuldür. mı ahşaptır. Dl\hilen haricen yağ"I bo· 
İhale farkr ve geçen günlerin faizi yalı isi! de kısmen bozulmuştur. Bir-

Ha va Kurumuna ayrıca hükme hacet kalmaksızın dai- c;ok ,,,_ksamr parke döşemeler, şömine, 

b 
.. l rece tahsil olunur. tışbıı gayri men· fayans kaplamalar. cameki!.nlar sö· 

B - Taliplerin D numaralı bıınttc yazılı malumatı ihti\'S. edreııfıl'..!I 
ile en g·•ç Mayıem 14 ilncU Çarşıı.ınba gün•i.ne kadar Ticaret ', 

te erru er kı,11°~•n evs::ıft ::t<ıa.-S-ıd'l vazrltdır. külmü~ olduğundan bu ve balkon ak· 
1zak Ke>hen •.re ortakları 3500. İo<ılrab sokağında. 39.39/1 No.h evin samı t.<ı.mire muhtaçtır. Elektrik ter· 

ınUsteşarl:ğı fiyat mürakabe .!l1üdiirlliğüne müracaat etlıl~ f/ 
~~r.milir ~ ~ ~ 

H .,.,. hd 1900 M d j evsafı: kos tesisatt vardır bozuktur, bodrum 
orasan ve •v.ıa umu , or 0 ZE"'JİN .,.,.T·. Sokak ze~ .. Jninin sat• J İ 

1 

,. ..._.... "' · ve zenıirı kat pencereleri demir par-
9 - !at:danuı ihtiva edeceği malQmat şunlardır: l. Adı ve ~ 

ğ'um yeri ve tarihi, 3. Evll mi? Çocuğu var mı? Kaç tane? 4 .. 6- 'r" 

annesi::in adları, doğum yerleri, vr. tarihleri. 5. Askerlik vaziYe~ ol~ 
nl hani;'! mekteplerde yaptığı, bıııılardan hangisinden diptoı:rıaltı 1e ~ 1 
bunlar .:n dereceleri ve farihleri. 7 Şımdiye kadar hangi iŞlerdB JW ~ 
detle çclı~lığı? B. Bildiği llsanlat':' 9. Daktilo bilip bilmediği• 1~ ıJ 
tahkii<:ıt yG.pı1mak üzeıe üç muteber zatm ad ve sa.ri.b adl'C81 ,# 
tı.d'!t fo~oğraf. ııııs~ / 

ve ozef. Mizrahi 15~0, _lya Kara- lıi m;ı.il olduıtundan Tretuvar kaldı· ınaltırklı umumiyetle bütün pencere· 
ko halcfı ıoro, Nurı Alı Hama.mi rrmJa~ evin medhaline altı mermer ler pıı.ncurludur. Halen hm;ıtur. 
1000, Zeki Keribar 600 Ferhat ba.sama.kla çıkrlan mermer döşeli sa- 4 t/l 4/2 Numaratajlı Ahşap Ev: 
zad" Asım Bey 500 Mo~eno Al- hanıığ"ının üstü dört adet demir direk Bu bina yan taraftaki aralLk sokak· 

. . '.. üzerine mevzu sahrınc; vardır ve Uq tan girilir. 4/2 numaratajlI kapıdan 
grandı 5~0, Moız Viktor Koheıı mermt"r basamakla ahşap kapıdan ze ön babc;eye ve 4/1 numaratajlı kapı-
500, Sezaı Ömer 400, Ke .. ope La- mini mermer döşeli antreye girilir dan binanın zemin katma ve 4 No.lı 
lalyan 400, Abdülvahil 300, Bas- iki kapıdan geçilen bir sofa Uzerinde kapıdan bodrum katma girilir. 
macılar 300, Süryano Hananel 300, sokağa lki oda ".e kiler. Katlara <lf• BİNA: Ahşap Uç katltdır. içi ve clı
Ali Tansever 300 Yakup Yusuf Ya· kılan servis merdıveni duvarın fayans şc yağlı boyalı ise de kısmen bozul• 

. . . İs kaplamalı alaturka heli'!. odaları du muştur. 

10 - Daha fazia malO.mat ve ''Fiyat murakabe kul'SU tal JPt' 
almali istiyenlerin 'ficaret Veki:eti iaşe mlisteşarlığ"I fi.Yat JJlllı (54\1' 

rar 3CO, Lıgor Trelıdır 250, ak var tavanları yağlt boy:ı. ve kalem- BODRUl\-1: Zemini kırmraı çini dö· 
Saban 250, Münir Safra ve ortak- kardır. Solda iç içe iki mııoo olup ta· şell bu taşlrk üzerine zemini çimento 
larr 200, Mustafa Aykaç 75. vanlarr müzeyyen yaıs,-Jı boyalıdır. Şcı• şap, rnoı.a.yrk tekneli sabit raf rnaltrz 

dlh·lüğil11c yazı ~~c milracaatları ilan oJunur. •(2454) 

mine ocaf,r ve arka cephede zemini ocaklı dört adet lilimürlük ve musluk 
mozayi'.t etrafı a~aç korkuluklu mil· taşı olup buradan 4 No.lı kapıdan so
ili inhidam balkonu vardır. Binanın ka~ çılnlır. EMlN FlDAN yan tarafmda iki yan tarafında tlstii ZEMİN KAT: Bodrumdan ahşap 

FE>nni Sünnt"t, demı·r camek"nlı ve renkıı· camlı (caın "' · nıerdivenlc çıkıldığı gibi 4/1 N-0.lı ka· 

Devlet DemiryÔlları ve Ll"1aııl~ 
işletme Umum idaresi ilanl'' ~ 

~i X.\i~ük Cerrahi. ıar kısmen kırıktır) ser çiçekliktir. pmm girilen etrafı camekan Ustu son• 
BtRtNCf KAT: Ahşap merdiven durmalı antreden ve evin buradaki 

ile bi:incl kata çıkılır yeni bir sofa- kaprsıodan içeri girilir. Zemini eski 
nm 'Jzerine parke döşemeleri sökül· muşamma döşeli bir sofa üzerine iki· 
müş, e~ki döşemeli üç oda arka cep- si içiı:;e geroilen dört oda alaturka ve 
hede içiçe geQilen tava.nlart müzeyyen alafranga Pü hela, odaların birinde 

:M:u!.ıammen bedel: (1500) lira olan 2000 Kğ. Conta ve Sil~ Gf~ nsunan, Aşdar 
ve Şlrlngalar 
~ı.: kabine 44395 

tst. Beşiktaş, 
am\'ay cad. Erip 
Apartıınan 

Evi: Suadiye 
İstasyon yanı. 

orta tavanda. maun göbekli, şömine niş V<? yük dolabr vardır. 
ocal!'ı şarkkari salondur. Parke döşe· BtRiNCt KAT: Merdiven ba.<ır ca
mesi sbkillmU<ıtUr. Yan cephede zerni• mek~nla kapatılmış bir sofa üzerine 
ni kırmızı çini etrafı ağaç korkuluk· dört oda, banyo, ve helAsı vardır. So· 
ları ılstU kapalı denize na:ıar maili in· faya yaııi cephede antN? sondurması• 
bidam bir balkon vardır. Yan taraitl'I· nm ustu zemini çinko döşeli taraf,a. · 

grafit {26.5.1941) l:'azaı·tesi gUn:i saat (11) on birde Haydıı.11'8' ı~~ 
nası dahilind'!!d komisyon tarafından açık eksiltme usuliyle sstııl ~şt ıt ,,ı 

Bu İŞ<! girmek ıstiyenlerin (112) lira (50) kuruşluk uıu"11J(1' <;>~ 
ve kanumın tayın ettiği vesaildd birlikte eksiltme günU saatillc 
1Uisyona mUracaatlarI ıtı.znndır. &#.~ 

Bu işe ait r;rartnam<.ler kom!.syondan parasız olarak dağıtılıtl (S~) 

ki aralıkta bir ktsmr fayansları: SÖ• drr. Binanın zemin kat pencereleri ı:le-
' kuımıı~ helA mahalli çatı arasına. çı· mir parmaklıklı di~er pencereler pan· .ıJl1 

kılan toerv!s merdiveni duvarındaki CU"!Uclur. Yağ]I boyası bozulmuı bir 1 n h •ı s· a r 1 a r m • I J' • KAYIPLAR 
/ fayıı.n~l.a.rı sök{llmfü• di~çr ):>ir odııdır. . - U .., l ..., - haldedir. Elektrik f'.erkoıı tesisatı var• · 

ÇATI: Servis merdiveninden çtkı· dtt. Ü d . ·~ rt • 

Çatalca Elbasıı.n köyünden aldı
ğrm üç sınıflı köy okulu tasdikna
mesini zayi ettim. Yeni.sini alaca
ğımdan eskisinin hükmü yoktur. 

Eyüp - Defterdar Arakiyecl 
Cami sokak 5 nwnarah hanede 

Hasbi Sümer (35749) 

Liman cüzdanımr kaybettim ye
nisini nlacağrmdan eskisinin bük· 
mü yoktur. 

J\lehmct Aklcylak Kasımpa.şa 

kolak<ıız 8inanpaşa No. 3 (30748) 

Elbistan kazası malmüdürlüğün
den almakta olduğum tekaüt maa
şrına ait zati mühürümü kaybet
tim. Yenisini yaptrracağmıdan es. 
kisinin hükmü yoktur. 

Adres: Elbi-;tanda askeri şube 
katibi tclmüt Ali Gürbüzer. (3!'i747) 

KİRALIK EV - Kart.alda is
tasyon ve i.c\keleye 3 dakika mesa~ 
fede Çırçrrda sıra evlerden 11 nu
maramn kiralıktrr. B~ e>dadır, 1000 
metre baıhçesi vardır. Yanındaki 
7 numarada bayan Maideye müra-
caat. - 1 

ı ... tanbııl asliye birinci ticaret 
mahl<emesinden: 

941/112 
Kaptanı bulunduğu (Önal) mo

törünün 19. 4. 941 sa.baht tahmi
n~n saat beşi çeyrE'k geçe Büyük· 
ada önlerinde (Şahini Bahri) mo
törü ile müsademesi yüzünden vu
kua gelen deniz kazasına dair tan
zim ettiği raporun alınması mez
kur Önal motörü kaptanı Mehmet 
Bayrak.dar tarafından arzuhalle ta. 
lep edil.mlıı olduğundan deniz tica· 
ret ikanununun 1065 inci maddesi 
mucibincf' gemi veya yükle alika
lı herkesin raporun alınması için 
tayin olunnan 21. 5. 941 çarşamba 
saat 13,30 da mahkemede baz.rr 
bulunmaları lüzumu ilan olunur. 

(35748) 

1atı tavam basık btr sofa üzerine iki m u·· r 1 u·· ğ' u"" n de 1.' 
cııtr alt.ı bir su de"Oosu zemini c;inko HUDUDU: Tapu kaydı gibidir. _ __ __..___ ._ ,.. --~,.,;""'.~ .i 
etrıı.fr a~ac korkuluklıı denize na.zır l\>IESAHA.SI: Umumi sahası 667,00 ~r 
arka <'erbedı> bir ballton olup çatr ta· m.2 olup buradan 220,00 m2 esas 39' 1 _ '\ı!evcut nümuneler mııcibln<:E? (l00--l50) ton ip, ıaııııııl'1 .R-
varu va~lt boyalıdır. B;nnnın üstu No.11 bina ve 53,00 m2 kagir ser ve r 
Mıırı-ınva kiremidivle örtUliidtir. 102,00 m2 diğer dere sokağmdakl ev §erit lıtırdı:ı !o.rı pazarlıkla satılacakhr. ~ ~ 

ROnRTJl\f: Z<>min kattan mUtenazir olup g~r:i kalan bahçecUr. Birinci ar- 2 - l'azarlık 20.5.941 Salı günll saat 16 ca Kabataşta ~ 
ri,ft ;nerdiven ile inilen bir sofada trrmasr 30.5.941 tarihine tesadüf eden bayaa'!: şub~mizln s<ı.tış komisyonunda yapılacaktır. j 
ka~ırk kiler ve dolapıar olun bir ka• Cum.a gUnU saat ondan on ikiye ka- / .ıJ 
rı·d~n ~rilen paritesi söktilmtis zemi· dar Istanbul ikinci icra dairesinde ıc- 3 - Nümuneler sö:t.ü geçen ~ubede gfü1ilebillr. J;li! .+" 
ni ahşap somaki mahruti bir şöminesi ra edilecek artrrma bedeli luymcti ~ - İı>lekli1<:>rJn pazarlık 1Siıı tayin olunan gün ve saatte te ~ı~ 
buluna'l ~ark kıl.ri hücreli "Selaman- muhanımenenin yüzde 75 ini bu1duıtu :c'.'_i f~y!I.~ Uzer'ndtn % 15 güveı.ıme paralariyle birlikte ın~ez!&r (S~ı) 
ie., olup kullanılan arkada krsmen yı· takdirde ihale edilecektir. Aksi tak- muracqnı_ıarı. 
ktlm!'l balkonu otan odad1r. Sofadan dirde eıı çok artıranın teahhUdU baki 
zemini mermer döşeli taşlrll:a geçilir. kalınacc üzere on gün temdit edilerek ~~ 
Burada zemini mozayik duvarı: fa· 9.6.941 tarihine müsadif Pazartesi ~6tb 
vans kaplamalı, fayans boyıılı göm- günU ayni saatte icra edilerelc mu- Sahibi: ASIM US VAJI.]'1' 
me, dökme, banyolu duvarda yarısı hamm:m krymetln yüzde 75 ini buldu· BasıldrğI yer: ,.;J 
daire ~ekiLııcle aynasc bu,unan banyo ğu takdirde en çok artrrana ihale edi· Umum nes.riyatı 1·d.., .. e eden•. D f"k A"' ~S~fPJ' 
mahal1i, koridorda duvarı fayans fi:;• !ecele aksi takdirde 2280 No.lı kauu· cu .. .,e ' . . ,~me 

1 
suvar hela servis merdiveni :vanrnda na tevfikan satış geri bırakılacaktır. ~ 
btr od,ı bir kapıda geçilen kömüdUk 2004 No.h icra ve ülfuı kanununun i~tııl ~ 
maha!ll ve evin cephedeki tretuva'" 126 mcr maddesine tevf;ka.n ipotek iddiaları evrakı müsbitclerile birlikte k ı 1 Alı1.k d ıarııııtl t r 
!lltı tonoz kemerli diı'tcr bir kömürltik sahibi alac::ı.klrlar ile diğer alakadar- on beş gün içinde icra dairesine bil· d!ı ~:~~iy.ey! :~re bafCJ(~ti}~;, 
tür. Z!>rııini taş döşeli mermer tekne larmm ve irtifak hakkı sahipleıinin dirmeleri lazımdır. Aksi halde bakla- ve fazla malümat aını~vıe ~S.~' 
~ömme kazan musluk taşr soka~ı:ı işbu gayri menkuldeki haklarmı ve rı tapu sicilleriyle sabit olmadrkça sa· 938/3'.·r7 d wnııras · r ' 
a9/1 Nn lr çıkılan bir kapı bina itU· hususi" le faiz ve mn~rafa dahll olan . 

1 
osya. D )IJJlıl' ,, ...., trş bedelinin paylaşmasından hariç zc müracaatları ilan o 

·~~~~~~~~~~~~~~~~......:.~~~-=---=---=-~-==--=::.::.:~~~~~---

Türkiye Cumhuriyet 
AKTiF 

>1erke2 

Ka.a: 
Altw: Safi Kilogram 
Banknot . 

72.603,913 

Ufaklık • 

Oahildeld Mnlınbirler : 
l'ürk Llı'ası . • • 

Hariçteki Muhabirler : 
Altın: satı Kilogram 12.365,424 
Altma tabvtll ltabil aerbeat dö· 
vizıer . 
Diğer dövizler ve borçlu Kıl.ring 

bakiyeleri . 

Hazine Tahvilleri : 
Deruhte edilen evrakı nakdiye 
karşılığl . 
Kanunun 6 · 8 maddelerine tevfl· 
lı:an Hazine tarafmdan Ta.ki 
tedlyat . 

t:;enedat Cftzdan.1: 

l'lcarl Senedat . • 

102.123.212,58 
7.810.511,50 

759.389,56 

323.512,17 

17.392.957,85 

17.302.994,36 

158.748.563,-

20.230.442,-

274.016.403,70 

Ll:ra 

U0.6~3.113,64 

323.512,17 

64. 695. 952,21 

138.518.121,-

274.016.403,70 

Bankası 3/5/1941 
PAStF 

Sermaye 
thtlyaı ~esi : 

Adi Ye fevkaıa.de , 
fiususf . 

• • 
• 

.. -
• • 
• • 

fdevüldelıd Banknotlar; 
Deruhte edilen evrakı nakd!ye 
Kanunun 6 • e. inci maddeler1.Iı.e 

te'f'fikaıı Hazine tal'atmdan •&kı 

tediyat . 
Denıbte edilen nra.ıo n&kdly• 
bakiyes:I . 
Karşılığı tama.men altın olarak 
ua.veten tedavüle vazedilen 
Reeskont mukabili na.veten teda. 
Y&Zed. • 

Hazineye yap;!~n attın karşılıklı 

a.vans mukabili 8902 No.lJ kanun 
mucibı;ce 
zedllen . 

tıa.veten tedavllie 'P'&" 

• • • 
MEVDUAT: 

Ti.irk LiruJ ~ 
Altın: Safi Kilogram 877,150 

7.822.019,15 
6.000.000,-

158.748.563,-

20.230.442,-

138.518. 121,-

17.000.000, -

:?50.000.000,-

93.500.000.-

58.704.233,88 
1.233.782,03 

Böyle bir hedel elde edilmezse ihalP. rnuıiyetimizce alıcıdan tahsil olunur. 
y::ı.pı!mAz ve ııa tış 2280 numaralı ka· (.Madde 133). 

• f 
l 

Esham ve t.abvillt cüzdanı ı 
Deruhte edilen evrakı o.akdi· 
yenin kar§tlığı esha.m Ye 
tabvll!l.t itibart kıymetle 
Serbeet Esham ve Tabvlllt : 

AvaneJa.r: 

45.998.676,93 
7.926.616,17 53.925 . .293,10 

3850 No. kanuna göre B.a.zb:ıeye 

açılan avans mukabDJ te•dl olu
nan altınlar: 
Sa.fi Kilogram 55.541,930 78.124.167,90 nurıa tevfikan gPri bırakılır. 7 - Alıcı arturma bedeli haricinde 

6 -- Gayri menkul kendisine ihale olarak yalnız tapu ferağ harcını, yir
nlunan kimse derhal veya verilen mi se.1elik vakıf taviz bedeli.ıil ve iha
mtihlet içinde parayı vermezse ihale lı! kara.r pullarını vermeğe mecburdur. 
kararı fesholunarak kendi.sinden ev- Müterakim. vergiler, tenvirat ve 
vcl ~n vüksek teklifte bnlunan kimııe tıı.nzifA.t ve tellA,liye resminden mUte
ıuzetmtş oldu~u bedelle almağa razı vellit bEJediye rtisumu ve müterakim 
olursa ona, ra:ıa olmRz veya bulun· vakıf karesi alıcıya ait olmayıp art· 
mazsa bemen yedi gUn ml\ddetle art• lırma bedelinden ten.zil olunur. İşbu 
tırına.yn çıkarılı? en çok arttrrana 1· ı gayri menkul yukarda gösterilen ta• 
hale ed1llr. !ki ıhale ımı.smdaki fark rihte İ3tanbul D<lrdtincü İcra memur· 
ve geçm gUnler için yüzde beşten he- lıığu oclasmda işbu il!ın ve gösterilen 
Ş.'lfl olunacak faiz vP diğer zararlar arttırma. şartnamesi dairesinde ııatı· 
ayrrca hilkme hac'!t kalmaksızın me· lacağ"I ilim olunur. (357150) 

Altın Ye döviz Uzerine ıı.-...~ • 
rahvila.t Uzer!.ııe ava.na . 

• 
• 

Hazineye kısa vad aya.na • 
Hazineye 3850 No. kP.nuna ıtöre 

açılan altm kar§ılıklı avana 

Hiıssedarıar • 
Muhtelit • • • • • • 

4.741,69 
1.808,722,-

139.684.926,75 

~ 
147.498.390,« 

4.500.000,. -
10.490.098,01 

804.660.884,27 

1 Temmuz 1938 tal"ihinden itibaren. 

Dtivlz Taahbttdatı : 

Altına tahYiU kabil dövizler • • 
Oiğu dövtz.ler ve alacaklı Kll· 

r1.Iı.g baklyulerl • • • • • • 
Muhtelif• • e ı e e . ı ı 

Iakonto haddi % 4 Aıtm tızerlne uamı .o/iJ 1 


