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t-Japon anlaş
-..Sının ehemmiyeti 
tar ını, yOk .mu ? 
' 'le.zan : ASIM US 
~':..ile S.H ~eller • Birliği 
-:..~ \'t lbij~~fa. aktcdllt~ ıhita-. 
"'""' 'u ka tarnamll et an las. 
~~ llıetıı~eil bt'..dlr'? Ru unla~
~ lıtr e.lcet m ünas.-betlcri b&-

~- 'e 4nı~ lkl~· yapı~or mu~ 
~~ btii karı mahafill bu 
'-. ~~iitıı ~~· beya.u cdcrk"n 
~,__Ya de ittifak ediyor ,.c bu 
~'lenf bir kl\'met , cnnt. 
' fi y:.-:n ile So\l ~tlcr bu an. 
~ ~l'llt ldila aralarmda esa
~t itsbı olan fiili \azlyctl tas· 
~ ıı.;~d e~is!e.rdir, clenlll'\"'or. 
S, ~l 0 ~uahe<le:ıin ih th a 
.. . So, ara ~orc bu hükiiın doğ
..... -_ltıcı ~ - Japon bitaraf!."..: 
~ktt aıtlhet an lıı.<:mnsJ iki 

bir d~ındalıi filli mUııa.-.e
~~ n:kl~ikllk ) aıımıyor. 
' lllliıı._'lt rlırı~~ So, :ret - Ja
"-~7tl"rirıdo bir dt•ğl-;lk
'lııı.... t\~ ~OSko\ a muahf"A~l
~ ıtra,'1l etsiz ohlui,"Unu '"'hat 
~'ta lld bu nıuahetJPnln ehem
~ de de;e:rnı ekC't nıUnnsebet
~ ~ l>ikllk yupmao;ında de
~ So,.YetYa.pınamasındııdır. A • 
•....,.= bı - Jaııon müna....-bet· 
~'""'4a rSod"ği lklik olma) m<'a 
~\le 1t ''3Nler Birliği ile Al· 
\ı..'.' b alh ~ru. ... mda da üçlü 
~ 1'1ıl lr d<"ği":lkllk olmıyıı\ <\,_,,1lınasıdır. Dalın. doğ
"-~I ~11°rthılarıııın Balkan ' a... 
~ tı le ~ttikfon sonra Av-

iı:laı 't!~ht Sahasmı ~rnblc•t· 
~ de "8J na - Kafkas l-ıti · S ~ So,) etler BirUi,-t U ze
~~~";:a l;et<'eeğiılf Mılla 
~ ~eri zayıflamı~ 

~~ L )'\ •

0

il-"t "'th,i -.ı;rnı doğnulan doğ-
~ ~)' ~e~k ln~ltereJi mağ· 
~t~ bl~f!nı an lıyan Alman
~' De hl 1Plin takip ediyordu: 
~e ~k,.dr lktc Afrikayı 7.apt~t
~ ı t,_~ıdeki i nglllz donan· 
' '*'ıeıl' ~kanııak; h u su-

ı. ~ 'Qr"e sürmet;l muhtemel 
~·~ 7.atnıa.k. 
~ ..::;:? İtalya ordularını Af
,~ .. llp ebnesi '\e ltalyan 
~ ~ g 

1 
u"kdenl:t.de işe yara

~· ~ tın~ı bu planı altü"t 
~ -~ ~an sonra mlh\er de \·· 

'-t .\f~ uğrs.51rlarsa uğ
~~n..;_,-.u1yı 'e Akdcnld ar
"'~'i°~ler. Hatta Bal-
t~ı ~ \'e lı'ugosla\' or
' ~)' .. ~en mağlüp etseler 
'-~- 1 &I' lı'unan toprakla.-
~' ~d ~Jer hllr· lng'iliz k U\"• 

~~lln~etı)z '\e han lmwet
-~ ile l'tlorada scnelc~ 
~'ilii inanı olamazlar. 
' -'brı~~~ har blnln bu , .•• 
\; ' lı. ._., Murada yHI*· 
t~ ~ ıı~liz ordusu karşısmda 
'i~~ blr mUda faa ku\'
~:!IJcı~d.._1 . ln~bur edecekt ir. 
~ ~ illa bir harp ı;a]ıa..,ı 
~"'il' alacak olan Balkan
~~ lllın Zirai lstlhsallerin-
~~ ~na istifadesi son du
~' do 

11t ~ olacak, yine bu ' S lan onUmüroeld sene
\, '1dc1:!::" ISlrliğlnln gıda , e 

e lhtfyac.ı artae.ak-

(l>euam.ı Sa. 2 .ı Sil. 6) 
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h b ı · beklendiği balkanİarda son harekatı ve iki taraf kınJOetlerini gösteren harita .• 
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Yunan Cephesine ?!lbarlJ_!!_!I•. -~ !_•P•,! ! Türkler 
Britanya hitabesi Hiriciye Vekilimizin harici siyaseti

k u vv et 1 eri •. ~!,"';~~e;'~";;~~ı.n •• ı!~::r. miz hakkındaki izahatı tasvip edildi 
VE 

1a~~:;: ;:;;.::~~u :\~:: .. :·:~:. .!_:._::ı_._:-1'_-ıiıll I TRAKYA ve ISTANBULDAN 
Tardettııer- uhare·5e 1 

Sovyetler 
ateseler de, istemeseler 
de harbe gireceklerdir 

Atin;:;:;irilen sahneleri .. 
Glç edenlerin lllra evıertıe olan lran, Afganistan 

ve Irak da .-.asebetıerı llalleılllecelı 

Atman 
esirleri 

Tecrit kampında ltal
yanlarla beraer kalmayı 

fotemediler 

Medeniyetin 
ölçüsüdür 

(Yazısı 4 iincüdc) 

Yugoslavlar 
Alman ileri harekatını 
tamamen durdurdu 

-0--

Ankara, 15 (A.A.) - C. H. Par
tisi meclis grupu umumi heyeti 

Maliyede 
Nakil, tayin v.e terfiler 

Alm;lazyiki 1 Niş'in üç. ceph_esin-
Kli•ura, Kozani ve 1 de şıddetlı 

1 
Liatista mıntakasında muharebeler Oluyor I 

Emniyet müdür
leri a·rasında 

nakiller 
- Y Q.Z'tst 2 nci say/ amı::da -

toplandı 1 (Yazısı 4 üncüde) ~---------
(Ya::J81 .6 tıncüde) 

eden a·skeri doktorlar, andiçliler 

bugiln (15. 4. 1941) sah günll 8a
a.t 15 de re.isvckill Soyhan mebu
su Hilmi Uran'm reisliğinde top-
landı: 

Celsenin nçılmasrnı müteakip 
kürsüye gelen Hariciye Vekili 
Şükrü Sara~oğlu bizi uzaktan ya
kından ali'ıkndar eden siyasi btidi
selerin son inkişaf snflıalarmı izah 
etmiş ve bu meyanda bR.ZI hatip
ler tarafmdan sorulıın suallere de 
cevaplar vermiştir. 

Grup umumi heyeti hükumetin 
beyanat ve lzahabpı tamamiylc tas 

i vip ctmi§tir. 
Bunu müteakip ruzıınml'ye so-

l çilerek Trakya ve lstanbuldan A· 
na.dolu içC'risinc gPçmek istiyen 

(Devamı Sa. f sii. ~ de> 

Harbe girecektir 
(Yazısı 4 üncüMJ 

TDrk 
Harici siyaseti 

hakkında 
Mesul devlet adamla

rından başkasının beya
nata salahiyeti yoktur 

(Yazı..-n 4 ünciülc 

Günlerin peşinden: 

, islanbuldan üsküdara müteharrik köprll 
Kadıköy . rsküdarla İstanbul arasında ışliycn vapurlarm 

bir tarifeye bağlanması kadar manasız bir şey yoktur. Bu tari
fe yerine her iki tnraftan yarım saatte bir vapur hareket et:JJWş 
olsa Istanbulun Anadolu ve Rumeli yakası mükhaITik bir köpııı 

1 ile bıribirine bağkl.nmış olur. Böylece günün herhangi saatin 
, de bir taraftan öbUr tarafa geçmek mecburiyetinde olan binle 

oo haUnn işi kolayla.sır. 
Sonra yirmi dakikalık bir yolculuk için, bugün olduğu gibı. 

lüks kamaralı vapurlara ihtiy'1.Ç var mıdır? Bu kadar bir mesafe
de ışliyecek vapurlarda herkes ayakta bile dura.bilir; bundan do
layı bu vapurlara araba vapurları gibi doğrudan doğruya otoma. 
bil ve araba nakledecek şekil vermek liznndır. 

Nihayet lstanbulla Kadıköy ve ÜskUdar arasında bu ta.rma 
postalar .işletmek imkaru hasıl olduğu gün geoo yarısından sonra 
da saatte, hatta iki saatte bir vapur tahrik edilirse şehrin ilti 
ta.rafı arasmda şimdi inkıta halinde olan hayat da canla.ndml 
mtŞ olur. Derdimiz; Belediye Reisimiz Doktor Lutfi Kirdar'a ar 
7.ediyoruz. Zannediyoruz ki himmet edilerse buna derman bulu· 
nabilir~ HASAN KUMÇAYI 
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Radyo Gazetesı 1 
Sovget-.ıapoa 
aaiaımaıı 

Paktm AmerUa taertade ne "9lrt 
Glaeakt.ırf Amerika pakta ehemmt,.t 
atr•tme.z Bfbl görQnQyona da, bu t>a~ 
t1D Ja,onyanm vazfyeUnl ~netwi· 
tardttt muhakkaktır. Bu .-nıatmanm 
~ertkayr daha İleriye atitmaya M'f. 

~. tngtltere De ~m a. 

Kanada 
Muazzam tanklar 

imal ediyor 
Ottava, 15 (A.A.> - J<aned.a 

mllh1mmat nazın Rove, beyanatta 
bulunarak demletir ki: 

Kanada pE.'k ya.kında çok btiy\lk 
m.Iktarlardn tanklar hnal edecek
tir. Çok yfi SC'k kıı.lltcdt: %Irh plAk
lan imal olunmaktadır. Bunlarda 
kullanılan çelik, kalmlığt dolayml
le imalinde. hususi bir muameleye 
tabi tutulan bir halitadır. 

Bir İngiliz pilolu 
Ateş hanından kaçara 

kurtuldu 
Lo11•1ru. 16 (A.A.) - lngtllz hava 

neaaret,J1ln lııUhbarat aervi8iııtn bU. 
nf' sö ıı. .Alman ve lngUiz • 

Yun'111 hatları ·arasuıd& dU§en bir 
Hurrlcane tayynr sinin knyboımuı ol
uğu tılldlrilen pilotu, §imdl fUo tıa. 

sftne dl!nmU~tUr. Bu pilot, mecburı 

bir tnl§ yaptığını gören bir ileri AJ. 
M&D l::e§it kolu taratmd&n takip edil. 
mt§tlr. P'Jot, Jngtltz • Yunan hatllln
• dogru g!lç bir nazlde 15 kllo.netre 
kOfmu~ ve tm::ıu mtıteaklp bir Avust
ralya ke~tl kolu tarafmdıuı kurlani
mı§tır. !ki ke.Jlt kolu a.rumda ate§ 
t.eııtıemdeı:ı sonra, Atman kqlf kolu 
Jreti Ç<.kllml5tır. 

BO.r Fransız 
. 'rorı;tldesa 

Bir AJman tayyaresi 
diişürdü 

Lonüra, 15 (A, A.) - HUr 
J'ramrz kuvvetleri umumi karar • 
8'hmd3n bildirilmiştlr: 

12 Nisan sabahı hUr Fransız de* kuvvetlerine men81lp 41 numa. 
1'alı torplto mubribl denizde devri
ye vuifes'ni görürken bir düşman 
ta)'Y&~lnln hQcumuna uWa.ml'tf • 
tir, Torplto muhrlblmtz derhal bt' .. 
ttn elllhlan Ue ate" a~nıış ve to'ı
çalanmrz bir Junkenı 88 olan dli~ 
illan tayyaresine mermi fııabt"t et
Ufinl görmüşlerdir. Daha sonra 
tayyarenin dcnJze diletüğil görül -

a,tar. 
Torpito muhrlbhnizde ne hMar, 

e de zayiat ~dır. 

Hür F rans,zlar 
4 hin eıir aldılar 

Maliyede terfi, nakil 
ve taqinler 

lıı<ÔtLIZ TA 1'YAREOtt.adNtN 
\l<INLAJU 

lng111Jt ta_p'u.leri g11ı>e'1ındt11ı AJ. 
man ıt.nanı&rm. ve Aii•Yt ,eblr1ertıw 
bukc..f yipma)'a baıtamıııardır. 

füdetleyin g1lpeıtlndl1s bom baları· 
maaı buacılık balmnmd&n çok ına 
ilimdir. Alman bava kuvvetlen geçen 
88ne bOytUc rakamlarla ölçUlQyor. on 
binlerden bauedlllyordu. 8on ~ld1"
•er Alman hava kuvvetleri b kkında· 
:>ir fikir edlnmemtzc fırsat ıter.:b111r 

.t.ımıuılar B31kaııları!a bir yıldmro 

Ankara, 15 (Wasvsi) - MiJli 
emllk mudilrlilğü kontrolörll İh
san 40, ı~el taha.kkuk şubesi şefi 
cemn <lO, İstanbul varidat kontro
lörU Esat 60, lııtanbul 3 numara.it 
~ç tetkik ve itiraz raportöıil 
;tBaııttahman 35, Seyhan tahsil 
ubest ıeft :lzzettin 85, merke-ı 
rlitliı&iıebeclllğt blrlncl mUmeyylzl 
J;*1 35, İstanbul vari3t kontrollirD 
ifuıltar 40. stajyer Mu.tlafıt, Se
~ ~e Turban 30, bütçe ve mall

kotıtrol umum mlldUrlOfll mU
~ Refik 35, Vecdet 30, An· 

Clefterdarlılt muhuebe mU· 
ı!tıHı F.eat 60 Ura nıaqs ter1J et
inJolerdJr. 

Nakledilen memurlar 
AJlkan, 15 (Huu•I> - Oçün

etı mııf maliye mUfettl§l Bedri 
Hatay dWterdarbfma, Hatay def
tel'dan Recai Çankrnya, divanı 
muhuebat mUddelumuml muavini 
Mahıput ıube mlldllr muavinliğine, 
betlncl smrf malJye müfettişi Meh 
met divanı muhasebat müddeiu
mumi muavfnllğlnc, Yozgat tahsil 
kontrol memuru Ekrem Yozgat 
tahalllt ıefllğtne, Yozgat tahı;i!At 
;!fi Mumtaz kontrol memurluğ -
11&, ttUllf ?lDdaW veklletl nmha
ahbe mlldU .. ttı~ ınemunı Sabih 
~a t§lerl ttteÜHihi namzetllğlne, 
k!; 1'itert tr\lldffiltıp kontrolörll 
~AIŞ.İi~tilii temy,t,z tOmis>ouu ra
liô?\ısr)ll~no, ~en~ ıiıillin\l8UH1 
Fuat .Kıt'iWt m1L1Hi11atıtlıatltte, ,tş: 
WJibµl taıılitl jond-61 ın~ın.P,ru. tiiı:; 
ittiö iatanbul ;.t9.ı:)ütte tihiıl1At Eil· 
be ıemfmç, Ctyve tı;iallyQ veznc
&~rı MuaWı t.ltınbtit llteler !:r.U
liaae becliıl.l veltt~aı lllltta na.it\e
ai1tnio\l!td!r: f 

A'Çiktan taYinler 
~~ ııs Ut~uh - ıı;~ 

~!lhk ındterclini ~fujiet Rnotn aoo 
Ufa Uc~t!e nıaiı}'e ietıdk beypti 
ren~~Ultne, aevlet ~f,ıij; yôlta: 
n ~ıe~e umrım pıU,nri9#tı .me
ı;ırnru NeJat lop jlhl ~cret.J~ Utan· 
l>iıl tı~ap mtl\.AAa~ıa muavtflllği
he nakU ve tayin ~Umlşlerdti-

em IJet UdUrleri 
arasında nakiller · 

barb!J:ı! kArar vcrdlklcri zaman hava ADkara, ı:> (HulWIJ) - Muğla. em· 
kunetıerlnt de ona. glSre h:ızır1°mr§e nlyl't mUdUrU Mehmet Ali Tımccll 
lar-11 Estr edilen Alman plloUarmdaıı emıılyet mUdUrlUgüıwı, Kayser1 E>tnnt 

ögrt;!ll'dlttne gere Balkanlart!a hare· yet t>~UdUrU >...11 Orkw.ı Çanakkale em. 
klttll bulunan t.ayyarecflcr G:np cep- niyet tt ı:IUrlilgtıne, Ça::ıakko.le cmnı 

tıeslnl!en geUrllml.§le.rdlr. Eıt~r AJ. yet müdUrQ Kenan Erol Al'ltaıya cm
manyanrn elinde on b!nJeree tayyare niyet mOdUrlUğüne, Al'ltalye emnll t 
ve t.1.yyareC1 bulunsaydı garp cephe- mUdUrtl Nazır Atda Malatya emnlye• 
!inden böyle mUhlm miktarda tayya. mMtırlUğOne, Tunceli emniyet mUdU
l'f'cly! Balkanlara n!.kletmcz onlan 1 rU ŞUltrU Abmft Urfa emniyet mu 
ycrlndt btl'l!kır, lhtl •atlan ~vkederdl. ı dUrlUğt:t:' Mardin emniyet lJIOdUrl 
J~rp ce.pbealnde Ingl'lz tayye.relerl A~'tll SU;ner .ç.lDJv.'l cmnl,YJr m!ıdUr
ol:ı giipegUndil~ Nlvle harekAtta bu- ltığlqıe. Trakya umumi mUtettl~11ğı 
luıınıalan dil o Uıratt.a kendıle11n.! emniyet mU~avlr muavirıl J{emal Ka 
kar§tlııyacak Alman tayyarel"rl'liD yalı Ktty8erl emniyııt mUdUrlUğtlne 

pek az •lduğuna deli.Jet eder. Çankın emniyet Amlrl Hayri Muhac; 

Ben, o dakika zarfında muhtelif 
tecelliyat g&teren bu hissi mUca
delenln karşuımda zebun ve mllte
hayyir: 

- Peki, dalma peki elendim •.. 
Diyordum. Size, seve seve ltaattan 
başka elimden ne gelir? •. 

- O halde, burada görllşme
mizin ilk ve 80ll oldul'lmu ıraut
maymııı: ve siz ..... 

- Oh, ya\vannm elze, o !ki lce
lime)i söylemeyiniz. Bllııenlt., ben· 
de ne rnUclllm bl'r tesir yapıyor. 
Ne hacet değil mi efendim: her 
b'rimizin kendJ yolumuza gttme
tnlz icap ettifini bana fb tardan 
'SOllra bu teklde lilzum k&lır mı? .. 

- Hoşunuza gltmlyen o iki ke
limeyi geri aldım. A rt.rk gidiniz ; 
belki biri ıılirOr, 

Den. ratıp veda nazarile onu se· 
llmladmı; dönerken IU sözleri işi~ 
Um: 

- Ukin bir ıey söyl~edinlz ... 
Hani ınaltt1admw izah edecek
tiniz? 
Döndüwı: dU~n$m. ve: 
- Kabil değil, dedim. Ona eti· 

ret t"demem: hakJunndakl hiaslya
tnnı knrşmıt:dıı. t.eşrih edemem. 

- O halde, yazınız! 
Bu iki kelhne, blr mllnMebtttn 

tee.aslisilne zımnen mllaaade mi de
mekti? Elde etme« Uzere oldu
ğum blr §ik!n kaçıraca.kmııt atb1 
tehalllkle titrfyerek dedim ki: 

- Yaıa.bUlrlm... Fa.kat? 
- Fakat? •. 
- Size naatl verebilirim? Bir 

daha ebıl ıörm&kten beni menet
tinla. 

- Nuıl ietenıenk! 
- Memnalyetl kaldll'l)'Or mu· 

suııuı? 
- Hayır! 
- l'osta ne .cao &iiıMlerelıfUr 

mi}..:.m? 
- Hayır, ha.;,.,r ... 
- Bu gece yavaşça gelip kafe-

1Jin aralri"ma brra.kayım mı? •. 
- Ya annemin eline geçerse? 
Dl\şUndilm, ba§ka blr yol .,uln

mıyordum. Ghizanla. gönderınek 
hatırı::na gellyor; lAkiıı böyle bir 
teklif bayağı, kaba görUnUyorau. 
Sonra d~Unmeyi bırattnn: 

- Jlcr halde mektubumun si7.in 
elinize geçmesi için bir çare bul
mağa çalışacağım. Fakat mllhlm o
lan §ey bu değildir. 

- Ya hangiaidir? •• 
- Sizin cevabmız!.. Siz bana 

ne VMrt.a ile cevap gön.deneek
sinlz? 

- Nasıl cevap? 
- Benuen bir mektup alacak-

sınız, değfl mi? 
- Peki? •• 
- Alman -*tuba 09W.P yazı-

l!!'! 
DllfUndU: kendi kendine tebes-

8\im etti; ~il gUlen gözlerile ba
na w Glrizana baktı, Sonra kaç
tı; Glrlzamn arkumda kendlalnl 
98.klamab çalı§ar&k, blr nefeste: 

- Ş'lrinlze cevap verdim ama, 
mektubunma cevnp yazamam! 
dedi. 

Bu, benim eenıemlemlf kafama, 
memiU edilmez bir darbe oldu; ne 
mütehavvil ne flllunklr bir kız
dı! tıuıanm kalbi ne nasıl mahira
ae ~ordu! Şimdi kızıyor; kö-

emniyet mlldür muavinliği vazıreetn. 

de letlbdam edllmek llzero Van emııı. 
yet Am!rllğlne, Nueaybtn eınnlyet l · 
mlrt Ibrahlm Ethem Yalkut Mardin 
emniyet Amirliğine naklen tayin edil. 

mi§lerdlr. 

Tanu. kayMak$mt mı.ntı An em· 
niyet umum mlld4r1Uğü .Arfiv mtldllr· 
IU!Une ve Diyarbakır emp,iyet mUdCJr
JOğllndcn Veklıet emrine alman Ek· 
rem Sanvar Muğla emniyet mn.iilrlU. 
gUDe la,ybı edllınlflerdir. 

TUrk ,u~uyan ticaret va geyrisefain 
mu ah edesi bir sa ne uıatlldı 

A.nbra, 16 (Buul) - ltalya jJe 

aramızda mevcut n mQ~U bir JU• 
nun4sanl 19'1 tarlhlnde muktul Olala 
ticaret. ve r:eyrtııe!atn mu&Md8*1ıılD 

bu tarthten IUbarcn btr aene uzabl· 
maın hakkında Roma bOyUk elçlmla 
110 ltalya bartc!ye ııezattU arumda 
teaU ~dllen illflk notlarm mertyete 
glrmcı1ne Vekiller HeyeÜınlsee karar 
verllmlotır. 

Lisansa tabi ihraç 
maddeleri 

Ankara, 16 (uu.ual) - 1hracı 11· 
rıanaa. Ubl tutulan maddelerle buD1&n 
tat't:lk edllecek eaaalar bakkm4akt ta· 
Jlmatnamentn 4 Onca maddelllnl' l<U 

tıkra 11Ave edllml§tlr: 
"Ankonalnuyon l!Rlt•I ' • 

caau.r ·dolrlldU dOinqa Ticant w
k&ltU ••Dlf ticaret da1rell :reW!lflne,. 
gönderDecektlr. Ve'k&let~ ll1sum sö. 

rtll• lıallmle bu r,kHu •tq1'ra 
m!la&ade edl .. bUetekur.., 

Amerika 
Jcalnncla huauai l'•mile

re de el koyacak 
Nnyork, ll CA.A.) - Ameri

kan guete.tnın blldlrdtflne göre, 
Amerika Blrlttik devletleri bahri
YMI. ltııumu takdirinde huaual ea· 
bıalara alt gemileri tetlllh etmeğe 
huırlanmaktadrr. 

Anadoluya göç edenlerin nakli 

Bı.r iki güne kadar başlıyor 
NADOLUY A aitmek için beyanname al
mıı olanlar bu akıama kadar beyanname-

leritti lta~k kaymakamlıklanna ••rmit olacak· 
lar8ıf. 

Olktul IOnrt. HaJdU'pqa lataQomlıı· 
d&D hUNIS ktt&11ar tedattk edUecek. 
Ur. Kendi parutıe ..,..ıı.t edenler l. 
• sen• normal tutfedfm 11Ufade ede.. 
cıeklerdlr. 

llfY&l&nn nalr1l fçtn de a,nca terU .. 
bat almmaktadn. 

Dev2etln m~ccanen nakt: ··cett "a. 
tandqlarm naknterlne bir dd sttne 
klMMr ~anacaktır. 

.. WM. 

C. H. Partisi Grupunda 

Y~zan: HAYOA/i .ALPA6UT 
pürliyol"; sonra bir kellme llo tat
yib odlyor; muhitinde sükuneti 
mutJa.kadan bir fırtma yaratması: 
bir şedit borayı bir anda sük~nn 
tebdil etmesi nasıl tatlı bir bıı.· 
kışla oluyordu! 

Bu milsaadeklr vaziyeti çırpı
nan kalb!m için tehlikeli görmeğe 
ve onun hiddetini tercihe b~l.umş 
gibiydim. MUl!kntı kesmek oradan 
kRçmak vo başımı ellerimde tıtka. 
rnk uzun uzun dllşUnmek ihtiya
cını duyuyordum. 

- Peki, dedim. Cevap yazma
yınız efendim. 

Sonra istirham eden gözlerimi 
biran ona çevirerek: 

- IAltin. diye inledim ... Şllrinl
zi g6rır.eme de mtısaade etmez 
misiniz?_ 

- Oo... O hlç olmaz. 
- Fakat ben size olvldum; eJs 

de bana aynı eeyi yapmaya mec
bununuz. 

- A, hayYr. Siz bana değil ar. 
kadagmıza okudunuz. 

- Siz de Girlzaıi hanmıa oku
yunuz. 

- OM okudum! 
- Ben. yanınızda deffldhn ki ..• 

Rica ederim Glrfzan hantm; ez de 
söyleyiniz. Madem ki ya.mıJflar; 
ben duymadıktan 9011ra? •• 

O wkit handan kız. bin tnrın 
şiveklrlrkhırlR 1'1UbatPbmı çılP.'TD
hklara. .aevkedeıı ~ma döa
dil: 

R~ede başka madde oln\&. -
dığından rlyuetçe celse~ e illhay~t 
vc:ilmiştir. 

Sovyet-Japon an~ 
masının eheınrnıJf 
var mı, yok dl~ 

(Ba~ taroh /., ~ 
Anlll§dıycr ki NP il' ~ 

yette Almanya Ukra~ tJ111'J 
be petrolleri ttzerfndeld ~ 
ahı taıaaklnılca çok sor fl"i# 
takdir ediyor. OnuD - ~ ~ 
1er BlrDll De arumda ~ ~ 
Mleml tecıav:ıs pütmJ ~ 
tm uasmclan olaa J~ ~ 
tulle teyit etmekte t•. ~ 
)'Ol'. 8ovyetler BUJlll rtlJ~~ 
•ormal merasim lladaddll / 

lapoa ltarlclye •Ull'I ~ -
lst.uyonda ağurlama8l ~..J 
Japon bltarafi.'.::c an~1ı1 bakımdan hab. olduja_ .. nl. ~ 
tt g&ıt.eırir.. ~ 
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·eavul ve valiz fiyat- o;;;ı;:rı::,:-:a=a~,1a~d1=-k-ç•_=_==-.....:.:._~~~ 
larını yükseltenler s l n ' 

Şehir · f-laberleri 

ihracat kontrol dairesi 18 nevi 
eşya üzerinde tetkikler yapıyor, hazır
lanacak rapor Vekalete gönderilecek 

Ticaret Vekaleti mıdıtelif 1 Böylelikle, muhtemel her nevi 
madde ve eşyanın 'fira.t..ıannı ihtikir hadiselerinin, Türk mal
daimi surette murakabe altında Jarmın dahilde ve hariçteki fiyat 
bulundurmak ve lisans fon ··e tahdidinin önüne geçi1eceği gi. 
stok ve miktarını ~it c.t.. bi ya.kında faaliyete geçecek :a
mck maksadiyf e alakadarlardan §e teşkilatına da ilız:arl mah~yet-
malfunat istemiştir · te maJQmat elde edilmektedir. 

Mmtaka ticaret' mUdürlUğU, 1stanıbul ibra.Catl kontrol dn.i. 
veka.Ietin istedi v• ma.ıUnıatı ha- resi. şu ıs maddelik eşya ~ 
zırlamak UT.Cre fstanı>uı ihracatı rinde tetkikler yaptı. Neticeyi 
kontrol dai~ini tavzif etmiştir. ayn ~ rapoı:tar halinde veka
Bu daire, piyasa ile ve bilhas&l Jete bıl~· 
ihracat i~leriylc ~~-ından ala· ~ Zeytın, ~ytınyağı. sa.bun, ba. 
kadat' olduğu için istenen main· gırsak, !01:-q,e· mıs!r, kepek, 
mat süratıe vekilete .gönderile.. çavdar, tiftık, yapagt, fındık, 
cektir. Bu malumat şimdilik on yumurta. ~·v nohut, ba.kla, fa.
beş günden on beş güne gönde- sulye, den, bugday. 

rileeclctir. 

Dün Eyüpte ·pasif korunma 
denemesi yapıldı 

Vlıllyet tarafınd:ın buırıanan pasU A.ka.rı:eDmede ipcrlt guından bir ııa. 
korunma ve par~t tccrübelcrlniD tnnıll r.chirlendlğl babu almınıt " 
beşlnclsl dün Sdt l5 de EyUp kaza .sıhhl ekipler taratmd:ın kalam.ıarak 

d 
teda\1 aluM allllJDJ§tır. 

8Ul a yapılmıııtır. 
Tecrübeye tanı aaat H,~5 tc verilen Ttığla barınanları ınrtlarma para-

alarm t~retiylc ba§lanmr§tır. llk ola· ~tçüleriıı fndlğ'I. haber verilmio v: 
rak caı:rıl1kebir, rX>rlyol nğzı ch·arl:ı• derhal kendilerine mQcadEıle etme 
rma vangın bombaları atııdığı fan:e ıızere iki manga. göndcrllml§, para· 
dilerek llfalye ekipleri 11cvkcdllml.§tir 1 şUtçOler znno.nıız blr hale getirilm~ 
Muvakkithane chıınnda bir çökilntil ı~rdlr. 
husule geldiği !arzcdlıerelı enkaz kal· J)eıleınelcrde Seferberlik m1ldllril 
dırma ve can kurtaran ek!plcrl gon .r::ltrem Ue Eyüp KaYJllakanll hazır 
derilml~tir. Otuz altıncı okul önünde tıuıunmu~. tecrUbeler .muvat!akl~Ue 
çllktlntu, umuml yollarda elektrik netlceJcnrnişUr. 
tcllerinln bozulduğu, Otakçılarda ,.e 1 

Almanlar iki milyon 
liralık tütün almak 

istiyor 
Türkive ile Almanya arasında 

iki milvon liralık tUtün muba
yaası iÇin konu.~alar ocrcy~n 
etmektedir. Bir anlnmnaya :n. 
nldığı takdirde Alınanl:ınn mem 
leketim.i7.den a.lacakhrı tUti.in 
mınta.k:ılan ve kontenjan listele· 
ri aynca ilan ed itecektir. 

---<>
Francala fiyatına 

10 para zam 
Fnuıca.la fiyatlarına bugi)Dden iti• 

b3ren on para zam edllecektir. ı-·r~ 
cala, kU0811 20 ıruruşa ııntııacal<tır. 

1 

sma aykın de~1dir. Bu noktalan 
göz önüne alarak bu mliphl'nı mtt• 
alıcdl'.'llin or tn,·R ç!.m1Mmılan o;on· 
ra harbin pa..,lf lk te de ~eni<1 bir sa
bayı i~gal e.ıeceğini ta58\ \ 'Ut et
mek ha talı olrna7~ 

SADRİ ERT$M 

Finlandiyaya gönderilen 
mallar h&kkmda 

Finlandiyailc aramızda mev
Ctıt ticaret anlaşmasmm üçüncü 
maddesine göre Finlandiyaya 
sevkedilecek mallann ihraç 
menşe şahadetnanıelerinin bir 
defa. da Finlandiya konsolosluk 
,,.eya sef aretince vioo edilmesi 
l:izmıtbr. 

Fin bilkfımeti. alikftda.rlara, 
\-&.ptlan 00..rı ihracat ta bu husu· 
Sa. rfr:.vet edilmediğini·bndirmiş
tir. BÜndan sonraki ihracatta, 
Fin sefaret veya l:onsoloslukl.ı
nndan da \'İre alınacaktır. 

--<>---
Dünkü ihracatımız 

800 bin lira 

Dünkü ihr.ıc:ıtm vekunu 800 
bin liradn. Dün, t~."i~reye 400 
bin liralık tütün. M~arist:ı.oo 
110 bin liralık pamuk, Alman· 
yaya kum darı. deri ~t7ınstır. 

Fiyat mürakabe komia- US Q lm !J e ft e j • 
yonu tetkiklere batladı Askerler:· 

Son günlerde fiyat murakabe - Susan slpc.r korkunçtur! 
bürosuna yapılan şikayetlerden, Derle ·. Gerçekten de öyledir. Ömıiinü siperde ce ~e,erdc 
bavul ve valiz fiyatlamun se- gt.'ÇJrt>.nler~ b~n~ ~rçok örn~ğinı görmU.~.erclir. ' P • 
bepsiz yere yükseltildiği anlaşıl- h lfan ı ~ıperın maz~allarmdan parıltı eksık olmaz, h'*ngı cc 
mıştır. · ed~. sebepsı..ı:. cayırtı dınmezse, orada Urkekler var demekti p-

Bilro, piyasa.da tetkikler yap- h Hucuma kal~anlar, susan siperden çekinirler. Her kar~İtıya 
tntmakta.dır. Nümune olarak er çıtır?.ıya sılfilı1 bo§'~ltan, yavgaracı kümelen. tutundukla~ 
bflZI bavuliar büroya getirilmiş- yer<len sokmek ko.ay bir is sayılır. 
tir. Fiyatların filhakika yüksek Su~an ~dam da öyledir. Nice blöfler. bu sükut perd 5 • • 

olduğu görUlmU~ür. Fakat bü- ark~1.nd~. ı~a~ıııcı, yıldırıcı bir manaya bürünmüştür. skı::~ 
ro, bu yüksekliğin meşru olup cehlı ö~, ~ç dilnyasının etrafını kuvvetli hırarlnrl~ çevıren kud 
olma.dığmı tetkik etmektedir. ret gtb~ dUşlinmek de yanlış olmaz. · 
Bunun için de bavul ve valizlerin .- ~g su, ıtevem ve heyecanlı akar. Yumruk kadar taş onu 
maliyet fiyatlannı bilmek ıa- ... opUrtUr, çagıldat.ır. Fakat bUtUn bu şamatanın boyu pa· ... ~ı 
zmıgelmektedir. Maliyet fiyat- mm ~amaz. • !<"' arı-
lan tmbit olunduktan sonra fi- Zihni yoran, önünde aklı durduran ~uamma" Jar da niha-
yat murakabe komisyonu suç}.~ yet ~mmın s~~şunda!1 ~aşka bir şey değildir. 
n sa.bit otanlarm vaziyetlerini Sükutu:. bUtt.n eskı fılozoflar, kadim hakimler evliyalar 
tesbit edecek ve faillerini adliye- resuller de overler. • ve 
ye verecektir. BiT Türk ata sözü, tevekkeli: 

-;- Söz_,gümU~e. süldlt altındır! hükmünü vermemiş. 

Un mutavassıtları 
Fazla kar temin 
ediyorlarmı§ 

Fiyat murakabe bilrosu, un 
mutavassrtlarmm fazla kar te
min ettikleri yolundaki şikayet
leri nuarı' dikkate alarak tc :
kikJere başlalD.J§tlr. 

Uk tetkikler neticesinde filh'1· 
kika mutavassrtlann fazla karla 
satışlarda bulundukları anlaşıl
mıştır. Bunların 13 - 14 liraya 
satması lhnngelen bir un çuva
lmı 16 liraya kadar sattıkları 
görülmiiştür- Bazı yerlerde de 
unun kil08UnU 26 kuruştan ver· 
dikleri sa.bit olmuştur. Halbuki 
fiyat murakabe komisvonu. eks· 
tra ekstra. un işleyen esnafın 
mUnıhasıran mutavassrtlardan un 
alm&ları şartiyle mutavassıtlar.
ynme Uç meşnı kfır haddi ayır
mıştır. Evvelce. bu şart yok· 
ken komisyon mutav~rtları· 
kir haddini yüzde 6 olarak ka 
bul etmi§ti. Şehrimizde 24 kadar 
un mutavruısrt.ı vardır. 

Mutavassrtlann böyle meşnı 
klr haddinden fazla kar ettik'e
ri sabit olduğu takdirde fiyat 
muraka.be komi~·onunun 'yenı 
bir karar alma.s1 muhtemeldir. 

Altın Fiyatı 

Diln bir aJtrnın fiyatı 

lira idi. 
27175 

Konferans 
KAUIKOl' JIALJUl;Vt?lı"DEN: 
16.4.941 Çarşamba gUnU san:. 8,45 

de Evimiz salonunda Prof. Dr. Nec. 
metUn Rllat tanıtmdan (Denize kim· 
ıer gtreblllr) mevzulu blr konferans 
verilecektir. Herkes gelebilir. 

J?.Un,. böy!e ol~n ''sük1lt'', bugün blisbütlin ehemmiyet kazan. 
dr. Çur~U ~agm sılfıh~an arasında "paı.:wrn'' ilk safta geliyor. 

~agdan, sol~ıın l~ ~k~)an, huduttan ba!'kına uğratıyor. 
Gercı bunlar .. saglam sınırlı ınsanlar üstünde hiç bir iz bırn.kmaz
ı~. 1'.'"dkat bır hudut içindeki milvonlarca Jdı;inin hepsi. saö-lam 
s~rl. olamaz. Herkesin Dalgın. bezgin dakikalan vardır. Bö ı 
bır and~. kulağa çarpan sözler, ?ihnin, mantığın tahlil raboratu~e 
lanna gıL-lıeden. ruha silzülebilirler. -

lşte bu türlü hadiseler. söze, yalana, palavraya, insanda iti
madı sarsan bir kuvvet verir. 

!~!~i~<!e kim. böyle bir sevle kam•a.c:ırsa sadece sussun, ye
ter. Çüı .. u nro~gar:da bombalarmı sUkuttan daha güzel ~lcCclc 
raket ~·oktur.. · 

H~vadis ı:ı:'i verivorlar? Haberden önce, s17il1~ kaynağa dik. 
kat enın. flstu!'de ma~re<; damgası yoksa, şUnheniz büsbütün 
uynnrun. tstemıYerek dınlc~rıiz de susun. Bn.şkasma tasımaym 
Brrak•n. doc;.auğu yC'rde gebersin... ~ · 

"Lfıf" d~ bir silah keskinl;!!i ~e:mıeseleMi, hir "propaganda" 
11ezal'('tl~rı kurulur, gevezı-l;k t~kilfltı yanılrr mıvdı? .. 

"Dedikodu" zı:ıten ahlakın yasak ettif!i hir ?dili'ktir. Sırt' ~unu 
bur.~ İncit.mekten ileri gidemiven bir bal, Cf'E'r b;l' vatan tehlikesi 
kı1Jf!lna J:ırerse, elbette bin kere daha kötül~ir. Su halde ctizel 
memleketimizde bu pis şavia d~lUillığına barınacak hiç bir köse 
bırakmıy3lım. Susalım, yeter. " 

HAKKl Sl~HA GF:ZGIN 

_ G_ O_ N_D_E_ N __ G_O..,,__N_F__,1 

O 
ON lzmlr refikleriıniZdcn "Ye· 

D1 Asır .. gazetesini okuyordum. 
"Sall'!ırmazlık pnkb., ba§lıkl:ı bir 
yazı gördUm. Fakat altında, oir eC· 
zacı imzan! .. Hem imZ8 aahib!, ken
dlsiıılll eczacı olduğunu. - soyadm· 
dan s.yn olarak- lsrn1n1ıı ön tnr:ı.. 
fmıı bllbassa ynzml§- Bu vaziyette 
ya ''l"Czacılığm", "siyaset ve dlpi~ 
m~ Ue a!Akadar blr ~y olduğuna 
inanmak ıLzmı geliyordu. Yahut 

"Salc:ıırmazlık PakU" nm bir UAç 
olduğtına hUkmetmcıniz icap ede
ctıKtL 

Fakat sonra dUşUndUm: Eczacı 
meslektaormızın bu mevzuu bor hal
de ooıuna seçmemi.§ olduğuna ka· 
naat getirdim. Zira bugün, dünya· 
nm muhtellf yerlerine. salgın blr 

v 
ha1:1tamt hnllndc "ateş basıyor 

'•Saıclırmnzlık Pnktı .. ıse. bir nev 
U~ tclAkkl edllıyor... Sadra §ifa 

vermese de .•. 
HİKMET J\f1JN1n 

Yırmı yıl evveıkı Vakıı I 
16 Nl&an 11121 

Maarifin Kitapları 
Maıı.ri! Nezareti biratından Mat. 

baa1 • mircde tr.bcdllmiş olan kitap
ları ucuz fiyatla satmak Ozerc Neza· 
ret btnıuıınm :ı.ttıod:ı. bir küUlphane 
ıı.çıldığ'ı malnmdur. Haber aldığı~ 
gör" Nezaret toptan satışı tamamtyle 
mencderek kitaptan pera. ende olarak 
sattırmaktndrr. 

- 53 - ... r E•rar ve maceralarla dolu zabıta romanı 

kü Benedik yerinden kalknüş, 
korkunç nazarlanru ihtiyar bek· 
çinin üzerine çcvirmiı,ti. Fakat 
bu hali çk devam etmedi, mağ. -- Senin iç.in iyi ola.bilir. Ji 

ye nıuk3be1c ettiın .. l"'akat şunu 
bil ki senden C'\'Vel bura.ya gel· 
mfş olanlara. karşı ller ha~de !' 
kadar iyi değildi. Çiinkii '-'undı· 
ye kadar burada hi<: kimse tutu· 
nam adı. 

Bu sözüm ü?...crint- genç k:z 
havret etti ve hiç bir şey söyle· 
medm dUsünerek uzıkln.ştı. Da· 
ha c;ok u1..a.ğa J?,itınedcn ben de 
arkasından şöyle ba.ğırdtm: 

- Sor bakalım amcana, de· 
elim ötekiler nereye gitmişler? .. 
B~ sözüm üzerine de döndii, 

bir kere arkasına ba}ct.1 \'e son· 
ra k~ uzaklaştı. 
Muş haJa. ihUynr Violet baba· 

ya hayretle ba.ktıkatn sonra: 
- Sana bir şey .söyliyey~ ~i 

Violet bab~. OOdi. Bu sizın 1~ 
pek hoş nihayet bulıntyacak gı· 
bi geliyor bana .. ÇUnkU 8C~ ar 
tık hiç de !ana ait olmıyan tfflere 
kar:şnıya başladın. &nce ~ 
bu işte haksmnn.. HeTkes evın· 
de istediğini yapar. bundan sana 
ne? •• 
M~ haJa bu şekilde kon~ur-

ken Violet baba ~bını bo3&1tr
yordu. Birdenbire durdu: 

- Bak .. Bale. dedi.. :KiDl ~ 
liyor? .. 

- Kim? .. 
- Bizitııki... . 
Ve bu SÖZ ürerine Vi~t b!-!-' 

8a.Dda.lyasmd.an kalkarak eltJ?' 
deki sopaya da.vrandı. Sanki bı
risiyle mUcadeleye hazırlanJYOI'· 
du. Mu.' hala parmağı ile dJpl't· 
smı işaret etti: . . 

- Hakikaten ~rkin berifmJI.· 
Dedi.. Benedik M'3880ll '*'~ 

yi ~rdu.. ' 
Birdenbire, bo &daınm bltyie 

Kanlı 
Yazan: Gasto~ Löru 

akM111 \'a.kti meydana çıkını.ası 
meşu.D1 bir hadisenin zuhurunu 
ha.t-er veriyordu. 

Benooik Masson da omuı.ndan 
çıkan ve burnunu dolaştırarak 
avını a.nyan vahşi bir hayvan 
hali vardı. 

Belledik daha ilk nazarda kcn· 
disini korku ile seyreden misa. 
1ırbane sahibini ve mutadı oldu
ğu veç.hile muhaamı nQZarlannı 
Uzerir..den aymnryan bekçiyi sör 
dü. . 

Benedik bir kadına. ,bır ~e 
Violet be.baya baktı. scnra bıç 
tereddüt etmeden mutfağa girdi 
\"e bckc,;iyc hitap ederek: 

- Bana bak. dedi. seninle J:o
nuşacaklarmı var .. Eğer hemen 
dışanY3. çık3nıal1 meseleyi ~:ı.. 

·bucak h:ıllederiz. 
Violet ba.ba oturduğu sanda.1-

yaya bir güzel yerleştikten. soo
ra imanı çileden c;ıJcaran bir ao. 
fule kanlıhkla: .. 

- Benim sana söyliyccek so-
ılim yok .• 

Diye cevap verdi. M~~ hala 
kendini hiç de rahat ~ısse~l. 
yordu. Bir kere ~ecelerı Yeı,ıla
ğa(';S. gelen m.i5afirleri memnun 
edecek yemekler, tnezP,ler h~ 
fa.mal< lazımdı, her halde bu ık1 
ra.kıbin biribirlerlne kafa tutma
la.rmı dinliyecek hali yoktu. 

SonraBenedik :Mamon denen 
bu vab§İ suratlı ~ btraZ 

Bebek 
Çeviren: M. ACAR 

oda korkuyordu. 
- Haydi. dedi, şöyle çnv1rlanı. 

açılm da kozunuzu pay edin. Ko
nuşacak bir şeyiniz van:.a. onu 
da açık havada konuşun. 

Fakat Violet baba ne yerinden 
kıpırdıyor, ne de :Lğzmı a~ıp bir 
tek kelime söylüyordu. Nihayet 
Muş hnlaya bir şarap dara ver
memm söyledi. Bunun üzerine 
Bcnedik tekrar söre başladı: 

• - Dinle beni Violet baba. de. 
di .. Eğer kafayı çekmek istiyor
san, bunu, beraber de yapabili
riz. Fakat evvela bir kcrn k07.U 
muzu pay edelim. Sana söyliye· 
ceğim şu: Bu memleket ikimize 
de yetecek kadar büyilktUr. B.ı 
şekilde daima biribirimizi rahat. 
sız ederek yaşa.ma.nuza imldln 
yOk .. 

- Demek ben sizi rahatsız 
diyorum, öyle mi? 

Bene<lik Yasson da bir sandal. 
yaya oturmuş, korlrunç nazarlar 
ile Violet ba.b:ıya ba.klyordu. 17i
hayet g5zlerini hasmının Ü:lJe. 
rinden ayırmadan şiddetle: 

- Evet •• 
Dedi. \rı.otet ba.ru aynı eoğuk 

kanbhkla: 
- Benim de, diğerleri gibi ee

mengiz bir şekilde ortadan kaY· 
bolmam mı lhım? 
Di~ mukabelede bu}undu, bel. 

ld bir feY)er daha söyttyecekti.. 
l'akat ~ Smtn.. (Dn-

lQp bir şekilde başı göi!süre 
d .. tU t:) 
uş : 
- Evet, dedi. biliyorum .. Her 

tarafta neler anlattığını biliyo
rum .. Fakat artık susman lazım 
Violet.. Çünkü ben artık bıktım 
bundan! •• 

Evet, he~si teker teker J?itti
ler.. Ben hır hizmetçiyi zorl3 
yanımda alakoyamam ki... Esa. l 
sen kimseyi yanımda alakova
mıyorum. Hepsi gidivorlar. Çiin
kU herkesi korkutuyorum ben ... 
Daha birkaç dakika evvel madn. 
mı korkuttum .. Övle değil mi? .. 
Oh madam. mUsaade edin de dü
~~düklerimi söylivevim. cilnkü 
sızın karşınızda icimi d·;··mek 
bana muhakknlt ki huzuru kalb 
ve~k. Cünkil belki siz Violet 
babava dilini tutması 1?.zım gel
di~irn sö,·Jiyebilir. anlatabi!irsi. 
niz.. Benim h~vatımm esraren· 
giz hiç lıir ta.rafı vok .. Ben hir 
bir kimseye fenalık yap~ irı· 
san değilim .. 

Esasen yalnızca benim yUzil. 
me bak!l1.alan, yanmıdan ·kaç
maları ıçın başka bir zemin ba
zrrlama.ma hacet olmadı€!ma ka. 
ra~ vermelerine kafidir. S!zi te
mın ederim ki ben buraya fana
lık ynpmıya gelmiş değilim. Ha. 
yır, ben buraya Violet babayı 
görmek, ondan :ı ricada bulun
mak için geldim: .. $imdi vannn
da bir çocuk var. Bu kUcük, .. i_ 
ğenim benim .• 7..a.valh yetim. kim 
eesiz bir kız .• Beni de o 'k.,rlar 
~irkin, korkum: bulmuvor. Hat
tl biraY. da ~vor ~I.. f gt,c bu 
900Uk }>enab jpn et POneVİ kabul 
ettL (.Detmft.t ~,.) 
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Sovyet Japon 
paktının akisleri 

--<>---

Amerika 
Y t"nİ tedbirler alacak 

Çine göre 
Pakt Pasifikte bir 

gerginlik tevlid edecek 
Vapngton, 16 (A.A.J - Böyta- : 

lyi haber alan mah!lllerdekl kanaa
• e göre blrle§lk Amerlka aevleUer1 
8ovyct - Japon pckuııdan aonra ııer 

Ud men.ılekete kAr§l tatbik etme~e ol 
duğU l'Jya5<:ti yeniden cozden .;-.:çire. 
cektlr. Bu mahfiller Matsuok'llllll Mos 
kq•"'1a bir ticaret muabı?desinden 

ba.§ka blr §ey koparamıyacağmı zan. 
oed.lyorlardı. Son zama.ıılarda Ameri. 
ka btlkQmeU So·.-y--tlerle daha dosta-
ne mUnıuıebctler testsl için çalışıyor
du. HııttA Yugoslavya Ue Sovyetıer 

arwmıda akdolunan muahede vesueaı. 
le Macarlarm ~-..:ı;osıavyayı lstllAya 
kalkmalan O.zerine SovyeUerio Ma. 
carlstanı takbih etmeleri dolayıs!.le A. 
rnertıta hllkOmeU memnuniyetini 1Lo 
bar etmi§Ur. Şlmd.l hariciye nczıır<.,. 

tinin Slbiryaya gôndertı~ekte olan 
Amer'..kan emtiası meseleal.n1 yeni. 
den tetkik etmesi tcabcdecektlr. 

KtıUllk Japonyayı a•ll.kadar eden 
J"nl blT takım lktlsadl tedbirler aı.m. 
maar ela müstebat değlldJr. Bıı ted. 
blr\erln Amerlkanm Paaifikte tatbik 
etmekte olduğu siyasette bir değiJik.. 
ilk o madığmı Japonyaya göatermek 
için lttfbıız ohınae1~tı zannedJlmekte
dir Bununla beraber Amerika bartcı.. 
ye ııeaareUnlıı bu huauata tıeyaı: ea. 
rnydan verilecek dlrekUtlere iııtizar 

"'m381 tabft g6rWmektedlr 

Bu arada Sovyet • Japon paırtmm 
)Wo. cıonanmR erkArunm nalu.zlarıuı 

artt·· .:nğt §Ilpbrıtla tıellkkl edUmek. 
tedlr qu zevat PaZ..-ık okyanuawıcıa.. 
ki vaziyeti kcndfl!rml cl!ğr.r harp ~ 
'Ullerlnın In:".iltereye verllmruı1nl taa. 
vlptcn m~etmekto olduğunu iddia 
trnııkteolr 

Sovyet • Japon paktı Vaştngtoncla 
ıuhtel!ı ı klsler yapmr§tır. En müf-
t dllşU."lcelere gtsre Sovyetıer Japon. 

an, bir A.mertkan • JRpon harbinde 
rahn! bırakmağB. rıza göstermişlerdir. 
)f~er bazı k!msclere göre Lse bu pakt 
zavııl".'r1 kurtcnnnk tçlı:ı o.kdolunmuş. 

tur ve iki memleket bir1blrler1DJ uzak 
şarktaki mOşterek hudutlan Uzerfnde 
dlkk&tll blr nezaret altında bulundur. 
ma~ devıı,... edeceklerdir. 

(Junkin~ 15 (A.A.) - Rus -
J l;lO • pıı.ktı Çine yapllan yardıma 
lı.lir edecek ml? Burada. herltes.in 
llt ırcnı.k ettiği nokta budur. Moe· 

ı.:~J1n bu elbet hakkında aa.btt-
;z' la. izahat beklenmektedir. 
~ovy Bi!'a:Ltinde Çine dair her 
tur·~ tn~lôfit pek ta.bit olarak Çi
nin şıddetll akmlllm.elini inta~ e
decektir. BununJa beraber böyle 
bir ihtlmal umumiyet itibariyle va
rit glSrUlmemeırtedlr. Es-..s ltfbarly
le M1aşmanm akdi uzun uzadıya 
mtlna!t&§& edilmekte ve Sovyetle
rin Japonya ile her tnrın tarz?hal 
ter.cbb'·sn ttıırbOı edllmcl:lc be:ra,.. 
her umumiyetle balri:n olan fikir 
gudur ki SovyetJer Birliği 'bu pa.k
u bllhaea biltnn dHtkatlni sürat. 
le kendi ~lğine kadar yayılmaktn 
olan A vnıpa iıarbf üzerinde tek
sif için §ark hudutlarmı eırmyet 
altına almak mn.ksadile alrteyle -
miştlr. 

DUn blltUn gazeteler, paktm im· 
zasmı bllcllrcliklerı. halde resmt ko
mUnbt organı olan Hsln Huijik 
Pao ga::etesinin bundan bahset
memiş olm&BJ burada manalr gö. 
rlllmllştilr. Bunun belki de Çin ko
mllnbUcrlnL"l :.~oskovaya lı:&r§ı gay 
riır.U...at e.luılll!mellnı:len içtinap 
ic;1n blSyle yn.pılmış olduğu zanııe
dilnı "lrtl' iir. 

Çiııtn mUhhn gazetelerinden er 
lan Tt\I:ung Pao, paktın imzası ha
berini şu ba~lrkla neşretmJ§tlr: 

Sovyet Rusya Japonya ile bir 
kompromı aktetm.iştlr, 

Gazete, p&ktm ya.'kmda paJl'ifik
te gerginliğin azelenmesinf ln~ 
edeveği fikrlndedlr. 

Türk harici siya
seti hakkında 

Ankara, 15 (A.A.) - Tilrkiye
nln daluli veya h&rtcf alyaseti hak
lmıda ecnebi matbuat milmesslll~ 
rine söz eöylemeğP. mezun herhan
gi ıekil ve mfatta eözn bulunma
dltmı ft ba yolda ö lllSylemek 
hmuaunda meeul deovlet adamla -
rmdan bqta Irtnıaenin eallhiyeti 
olmadtğrru 'beyana Anadolu ajansı 
1'11Jmur ed.iJ.mir...lr. 

MDhim bir1Mısır kabinesi Yunan cephe inde' ., t İngiltere it•ifakuıa A..uı.ı:., lll (A..A...} - Yunan ordul&n 

İngiliz tayyarelerinin 

B est'e Hır\181 1 Şa a sadakatini bir ke e b&§!tumands.nııımın ,172 numaralı 
• r ve 14 nı.ı; :.ıı tarihli tebllğ1: 

Almanya Yugoslavyaya daha bıldirdi Garbi :Mııkcdonycda Ptolema.18 mm 

h be • k 'i --o-- takaamda zırhlı kıttı.at nrasmtla mn.. 
ar gırmeme Şarti e ead"meler Olm\lltur. Alınan kuvvetle-B a şv ek ·ı ı ri, Kllssounı.. Ko.zalll ve Slat.!stayn 
Balgarıstaa ve dJğnl 11er1cını11erdir. 
SelA 10 tekili CC."lUH Yıı~oslıı.vyanm Alman ıruv. aa 1 Orta Şark Başkuman- Yetıeri tı.ırn!ından lşgıı.li ve blnnctıce 

etmı, danı İle gÖrÜŞtÜ Yugoslav arazLslnd n §imal cephesln 
d J crdumuzun cenahına ve G'erisl
ne giden gllzergflhlarm açılması Uze.. 
r!ne hart-ktıta mlitenlllk ~babtan do.. 
layı Jn.·vvetlcrlmlzln ı;crl çeklln.:.ııi ve 
Göı1cen!n tahliyesi emred.IJ.mi3Ur. Dtl§ 
maıı. ncat harel ti l>a§l.ldıktmı nç 
dört caat ao~a bunUD f'arkma varm~ 
ve motoslkletil mOtrezeler ı:evl'J sure
tn:ı bu hareketi 1.z'aç c;tmt-k tc..-wbbtı.. 

sünde tulunmtl§tur. Motosikletli efrat 
tan bir mlklan cs!r ceUmlştir. Ama. 
vutluk cephcsiııin dJ,ğer altEamma 
dll§man, muhtelJ! nnktAlarda tanrnız 
haron.<?tine gcçml§Se de pUs1tUrttllmU~ .. 
ttir. Yll:r.e yakm esir aldık. 

S:ıraylıoe"a, 16 (A.A.) - Yugoala.v 
bU:tQnıeU, muvaklaıteıı yerleatiğl Sa· 
rayl;ıosnadan neoretttgı bir beyanna
mede, Yugoalavyaya, mlhven lltıııat 

etmen 1çln, bUtUn Bulgariatanm ve Se 
lAııiğln teklif edll.ınl§ olduğunu l.f'§& 
etmektedir • 

Beyanname §Öyle devam ediyor: 

Ecdadımızın anan~lertne uygun o.. 
wrak 1$alkan lstlkWlnl mezara göm· 
mektense taarruza uğramayı tercih 
cttllt. Harbi arzu ı;trniyOTduk vo Yu
goalavyada blç bir kimse Almanya.ya 
k&r§ı muhtemel 1 :r harbin neticesi 
hakkında hayale knptlmr..makta idi. 
Mukavemet etmekle hedeftmlz Yunan 
\•e 1ngf!lz mOttetlklerlmlz Oz.erlndekl 
Alman tazyikini azaltmaktır. 

Sollum 
Italyan tebliğine göre 
düştü, İngiliz tebliğine 

göre 

Mukavemet 
ed ıyor 

TOBRUK 
Müdafaa ediliyor, 
Alman hücumlan 

tardedildi 
Kahire, 16 (A.A..) - Kablredcld 

uınuml karargn.h tamtmdan bu ak· 
§&m negredllen harp tebliği: 

Yunanlat.anda: 
Sağ bölgemizde dU~ makineli 

kıtalarmm yaptığı hllcumlar pUsk1lr. 
tUlmUştUr. Dflcr bölgelerde sOJronet 
vardır. 

Ltbyııda: DUn Tobnık'a yapılan Al-
JDAJl .tıUcumu pl.lskl1rtl11Urken 200 ka· 
dar Alınan eetr edJlmi§, yüzden fazla 

·Alman füUmU 11ı1.yılmlf tır. En az ııs 

Alman t4nlQ tahrip edllnıl§Ur. Biz de 
8 tank kaybettik. 

Sollmn tııngemnde devriye n topçu 

Klllılre, UI (A.A.) - Ötrenil<!itme 
göre M.ISU' mebusan meclisi, bir gizli 
celac aktederek askeri vaziyeti mUtıP 
lea eylemi§tlr. 

Mısır mebwıan meclisi, aaağıdal::ı 
ka:'ar nuretıru kabul tm4ftir: 

Llbyada ve garp ç61Undck1 &Bker1 
vaziyet hakkında bugUnkU vaziyete 
karşı koymak fçln alınacak tedbirler 
bshs'.n~ lnı;illz makamları ile muta· 
bakalı hakkmıla hUktllnc!tn beynne. 
tmı dlntcdlktCD sonra, mebwııuı ,n::cc 
lisl, bug1.lnkli oeraltln hiç blr endişeyi 
mucip olm:ıdığl.ll.I hUkQnıetten mem. 
nunlyctle lSğrcı:ml§Ur. Mcbuııruı met'* 
llsl, lıOkOmct ne müttefiki nlz ara· 
smda tam blr anla§mn mcvcudiy2tlni 
kaydetme~le de mesuadur. 

Kahire, 15 (A.A.) - .Mwr taşvc.. 

kili HOseyt.ı.ı Su : Pa§a Ort& Ş~rlttakJ 
İngiliz ku\'Vetlcrt bB.§kumandanı Ge· 
ner:ı.l Vavelle g6rU mUşlUr. 

PlRE BOMBARDIMANT 
Atin&, 16 (A.A.J - Umumi enınJ.. 

yet .:ıeznrctl tar:ıtından 14 nisan alc.. 
pnu neeredllen resmi tebliğ: 

Alman tayyareleri mUlcvalJ dalza
lar halinde P.ı.re mıntakarum bombnr. 
tlımatı ct'lllşlerdL:. Nutusça zayiat 
yol:tur. Ye.lnu: b:ı~ evler b:ısarn uğra.. 
mıştır. Tan.:ı.reler Atlkyada muhte.. 
lif kı:ısaba. ~ı \e t.Ar"alnrda çalı:an 

P d • • ~lftçller' mitralyöz ateşine tutmuş 1-ropag an a servr'!ı ~de zayiat yoktur. Bu tayyareler 
Lak":ıynda kırlık mmtaltalara bomba-

kuru im lyacak br atınıklardır. NO!usça zayi."t yok-
sa rla tarlalarda chemmly.:ıtıılz tahrl. 
bat husule gelWIBtlr. tun kırlık mm.. 
takaları dıı taarruza uğramı§tır. Fa
kat nUfusı;a zayiat ve lı!lB!U' yoktur. 
l>lL,,man tayyıuelerl Prevezeyl bom. 
bardrıno.n et~lerdlr. Birkaç ev yıkıl 
mı, 78 yaçıııda bir kadın mn.ktLl.l düş. 
m~Wr. MUteamz tayyart>lcrden b!rl 

tayycre da!I bataryalarımız taratın. 

dan pU11kUrtlilr:ıU,tUr. 

Aııkan, Ui (A.A~) - Dahiliye ve. 
kAlettM bağlı bir propaganda servı.sı 
1hdaa edJlmek Uz.ere buluı:ıuıduğUna 

dair Iıtanbulda n1Unte§lr vatan, Ye. 
nlaaba.:ı, Haber ve Boıı Telgraf gııze. 
teıcrlnde 1.nU§ar eden haberin asılsız 

olduğu yapılan tahkikat :neUecslnd\I 
anlafılml§tır. 

papanın 1 itab si 
Başlıa t1,. filo Yaııyayı bombardı. 

ır.an etmiştir. Sivil ah!ill arasında ö. 
le:ıler \·e yaralan.anlar vardır. Hu:ı,. 
rat eııcmm'yetawıır. Bugün yapılruı 

VaW>an. Ui (A.A.) tGeclkwljw) bUlUıı tı11 akmlar emıasnıda hiçbir as. 
Papa pa.aknlya :mlllınaebetUc radyo "eri hedefe bomba laabet etmem~tlr 

Ue blltün c1h:ma yay<iı#J bir hitapta M:Unhaaıran oMl alıe.ll bu akJnlarw 
ezcUmle oöylc demıcur: bedelini Leşkll etmiştir, 

"Herkea glbl birer insan kalbi ta§1. Gece Alman hava ıllolan muhtelJ! 
yan wubanpl rin ıatırab çeJıteıı llivll aabillere mıknatwı maynlar dökmlif
naıka, aJ!Atısa kadınlarla çocuklara h!rse de bunların hepsinin yerleri aıa.. 
ve bunlarla beraber elüerlya ceplıe- kadar ııervls taratmaan teablt edil. 
elek! &.akerler<len ~ya.de harp telılıke- mışt1r. 

leruıe maruz bwunan hwitaıara ve ib- Afüıa, 15 (A.A.) - BfldJrlldlğine 
tiyarlt\ra karo.ı bir merhamet h1sili göre Almanlar, daha esas Yunan 
duymalaruu temenni eylıel' ve bütUn mUW!Ul tuı.tlına vannemı,,lardır. 
muharipleri g"ltU;ı:çe duh.:ı mUtekAmil .AlmMlar Manastrrdaıı Florioaya 
Ye iJaha üldUrUcll harp aıeuerı kullw:ı giden yolda çamura batarak kalmı3 

maktan lçUııab& davet ederim. Her vaziyettedir , 

taaUyetfml%te 
dtrdlk. 

yem nWW gayrı kabili içtinsp bir su. hmARATORLUK 
dtl~mana zayiat v~ ımr 

rette da!mıı tıo..nnm aaha mllea3ir di.. KUVVEl'LERl 

Habc.,lstanda: Des..-ic'ye doğnl Uerl 
harckcUnılze tekrar hatılndık. Cenup 
hölgea.tnde de dllşman mO!rezelerlnln 
ş!ddetle takibi devam etmektedir. 

SOLLUM DUŞTU 

Ron-. 15 (A.A.) - ltaı)lan ordu. 
lan umumt karargtJımm 812 numa
ralı tebliği: 

Şlml\ll A!rlkada Bollwn lşgal edil. 
mlştir. 

DUşman 1' nl.aan gecen Trablus. 
gartıcı yen! bir alan yapmıştır. Bir 
miktnr t.c'efD.+ ve hM:ı.ra ,,-srdtr. 

Xablre, 15 (A.A.) - İyi mam
uıat aln.u mahfillerde LLbyada!l 
bugün olm&n haberlere göre mu
harebeler devam etmekle bera
ber, vaz.iyet:bı latikrar h!Ulll ettiği 
b!ldirllınktedir. Alınan kumandan
lığı lutalannı ve tank1arm.ı mUm
kil.n olduğu kadar uzaklara sevk 
etse dahi end~e etmek için hlı; bir 
sebep mevcut detildir. :at müsait 
sevkiLc>ı.ı bölgesinde mu:harebe 
vermek için kuvvetli İngiliz kıta· 
lan mevzi tutmuşlardır. Çölde.ki 
harekiit emıa.smda alman A~ 
slrlPri Ud gOndUr ne yiyecok, ne 
de içecek bulmadıklannı ve artık 
aldrklan talmlatı mUmldln olduğu 
kadar çabuk yerine getiremedikle
rini b!ldlrmişlerdir. Tobnıkta alı
nan eelr1erin bazdan o kadar bit
kin bir halde idiler ki dil§tiller ve 
ağladılar. 

ğcr oır .sı.tıhla mu'kabctealnl t.ı.ıuu; et- Atir.a, 15 ( A.A.) _ YunaI'.is-
mektcdlr. Hnklı bir harpte kobulU tanchı.ki Bıitanya kuvvetleri u. 
wtlrukün olnbııccek mllcadclc gckillo- mumi ka.ra.rgfıhın<ian bugün teb
rl ııududunWl daha §imdiden ~ liğ ed.ı1mlı:tir: 
buJunduğunu görmekle mUtcesstrim. Bıitanya impamforlcir kuv
:r.rqte.n;4dıycm ıı.rt.azı yeni ve çok tah. vetleri hattının sağ tardfında 
ı1pk&r hOcum vaaıtaıan lrullanılm1.I.. diişmwı ınaltineli krtaları tara. 
ı;Ue harp, gittikçe, havsaıanm kabUl fmdan yapılan hücumlar tarde
e-OemJyeceği bir vah,7et haline eokul. wım·sı· ı,,. ır. 

makta delil mJdir? Başka yerlerde dilşınanla te-
&n §lmdl INllı lçl.n dua edlyonım. mas vaki olmamıştır. 

Fakat lstediğt.m 8Ulb mllleUcrl mah-
vedecek cebir v ZlUOm mab.ı:ulO b:lr ALMANLARIN TAZY1K 
ruıı d"ğildir. BUtUn m1llc lcrln gere~ ET.rlrLERİ NOKTALAR 
ıı1, hD.yaU llıtıy:ıçlarmı ve herke~ A.tina, 16 ( A.A.) - Y'unan or. 
meııru hakkını temin ed~n bir 8Ullı dul ı.rı baf<umaı dnnlı :p pn~ 
IJıtıyotum. Allaha yapt.ı.,ıtmı dualara si - salı t;ecıesi geç valdt nem-et. 
mUvıızi olarak bu hwıusta var ıruv. tiği bir tebliğde JJmanln.rm Kli
veUm.le c:aııııyorum. sura, I~ozani ve Liatista istika. 

Ecnebi memleketleri 1ffa1 altına metinde tazyik ettiklerini bildir-
~ olan devleUenı hltabo.ıı Papa m.ekte:lir. 
§UDlan ~ylemlftJr! ESİR ALMANLAR. 

Namu.s ve viedaıımwn aLzf l§ga1 a.ı. Atina, 15 ( A.A.) - Cephede 
tındaki halka. karp ıwıaut duygularla esir alınan bir miktar Alm.an 
ve adalelle haı·eket,. ac•ketmestnl te. askeri Atin.aya geti.ilmiş ve bir 
~ederim. Bu inaa.ıılnra k .. TJI size tecrit kampına seV'kedilmiştir. 
tabmll edildiği takdirde haksız oldu.. Alman harp esirleri kendilerin
tunu tıerı .Unoceğliılz ~11kü t:ıbmil ı den evvcl birkaq İtalyan subayı. 
etmeylwz. M e ı g u ı arazideki e. ıım yerle§tlrildiği yatakhaneye 
strıe.ı e ve aivll ahaliye yapılan ı..ı::.a. girince hepsi birden başka bir 
mele milletlerin ve tarUeı1D medent. yere konulmak arzusunu iz.har 
yet derecemlll en emin bir surette ınÇ etmişlerdir. 
mete yanyan bh· mlyardrr. şuna da ING1L1Z TAYYARF}T-cER..n\TfN 
unutmnynuz ld h&rp tAll1nln a1zln e. BOMBARDil~lANLARI 
ll.n1.ze d~QrdllgU estrıero yapacat"ın2 Atina, 15 (A.A.) - Yunn.nig.. 
muameleye göre All~ da elztn va. tanda.iri İngiliz kuvvetleri umu
tanmın takdJ.a veya tel'm edecektir. ı mi k: rar~m.:l:m bi!airilıniştir: 

Btltün tezaııUrlwilo lnıı3.na ıatırab İngili"?; avcı tayyareleri, bu sa. 

h U•aı c M a Alı;. anya ~~ u rı istiklallerioi"~ 
Londra, 15 (A.A..) - lngnız hava istiyor 

nezaretinin tebliği: Bedin, 15 (~J\.) "' 
Bombardnnan servıs!Jnlze mensup l;ıld1riyor: t,~ 

bQyUk bir le,."<:kkW, gece, Brest deniz zag;e~c yeni defli' f' 

üssüne hllcum ctmlşUr. Takriben Hırvat hUkQDıeti. ~ 
dört saat kadar suren hUcum, butut- le hUkümet reiSi _....ıı tJ 
ıu bir havada ba§la.mı{I, fakat bilD.hı. !n ınızalurIJ11 ıa.,,,_. 

re. hava daha ztyado açılmı§!:.ır. Neti· Hitiere ve )fuso~ 
cclerln mll§hcdesi knranlık dolayıs!y. vo HırvatiStııııJ!l &Jlll 
le gtlçlt§mı, ıse de, Schanılıofst Gnel· blldJrc:rek bu ıstııd 
hc:ıeu muhıırebe lcruvıu:örlcrlııln bıuA ltalya tarafı.lldaD 
yerLrlnde bulunduğu görlllmllı;ttlr. ıni§tlr. 

Doklar mmtnkasmıı ağır çapta yUz. .. 

Jerce bomba atılınJ§Ur. Bombaıarm ru·· rkler " 
gemilerin tızcrınde vl'ya yakmlarmda 
patlıı.dığı g6rOlmQ§tllr. Fakat isabet· &il/ 
lerln t.am ol'ı'p olmad:ğmı wablt et· Sovye"" 
mek mUmktın olamnnuıtır. 

DUn gtlndQz bombardnnnn acrv1sI.. ) -" 
ne alt t.ayyarelcrlmlz Hollanda sahlll Atl.na 15 <la."-' . açıklarmda dütıman gemllerlııo ve jansı bildiriyor• 
memleket dabUJnde bir çok hecl~ere Bugünkü l"~or°'' 
tanrruzıarda bulunmuşlnrdır. Avcıl&- zı parçalar verıY t-.. gaıe 
rm ve devriye gemilE"rirıln refn.l atir· Katimertnı . li~ 
de giden bir dll§man iaşe vapur kati· ve Sovy€tler :sır~ 
lesi &HrOlmli§ ve bu kafllcye bir çok den bahsedereJ; ~ 
tayyarelerimiz c.lçaltt.ı:.n u;a~ k bom. Mesut bir sııl\~ 
ba ve mltralyl:Sz ateşi Uc hUcum et- milletıo.rin b!U'P. sın-ııııı 
ml§lerdir. Fena g6rUş ~Uan dolayı• karar vermclcı'l ~ 
siyle l:aZT ahvalde netloo t€'9bit cdJle- me.alesef ıniDetl dJ eJ1 
mcmlş'iı'. Pn1rat dlSrt bin tonıınto!uk girmemeleri ]tcrı _,.r 

dir. Tü .... ·Jer, f.U:>""'d ~ , bir iaşe vapuruna. illebet olduğu vo rJ\ 

tayyaı-clerimtz a;>•rılırken bu ,,-upurdan nistnn VP. Iralt. eliJlo' 
buhar 61.ltuntan yOkacld!ğt g6rtilmtı:;. her biri sır.ıs~ }. 
t ır. O!ğer tnrattan Harlen ve Ley- ceklerdiı'. Çu • 
den'de elektrik aantmllarma mUtcal· dünyaya bir yer~,_ 
dJk bombal:ır ts:ıbct ctmiştlr. Leyden tirmck istiyor. ~ 
clvarmdD. bir telsiz istasyonu bombar- tün dUnyaıun ). d~
dıman edilmiş ve teısız l.staByonunun liyle parlatması 'fil·~' 
direklerinden biri deullmfştlr. Bu fıı. Binaen"JC'ylt efP~ 
twıyonu muhafaza eden mmt.akalar da isteseler de jsteıııd• ~ 
mitralyöz atekine tutuımuftur. Zan· girecekclrdir. ).J1l)e;,I 
dvoort civarında bir hava da.fi balaJ'. şimdi gircrıerse ~ 

gibi ham edeclclr.~ Y'..r 
yasmm mürettebatı da mJtralyöz ate· Alnumyıı.nm ısted~a)' .,~ 
ılne aımmı~ır. ceklerdir. Niçin..!- 'I. 

Bu gtlndUz harekeUerl esne:ımda -ıın yw,. 
ta at, bir kae ıo ... : .....ır 

yyareler'.mlz dUşmanm avcı devriye beklemeli? ıre!Jterv-sel 
tayyıuel riııc t:c."'a<IUf ctınl.§lerte de · 
düşm!IJJ avcıları bomba w• yarclcrl- mi7.e g1rmf1jtit ğunıl 
mlz1n taıımızl:u-ım muvat't:tktyctıe han!iU"lul oldll gf 
yapma.."Illa rruı.nl olamamı•tnrdır. Ge- manm evlerine r;~ ..a 

den hnrf'{ete d#f,. 
ce ve gtındllz lı.arekct'crinden yabız onu b kliycruz. ~ ., 
btr tayynremtz Oru>Une döıımemtşUr. sun bllinmelidir "" - -- _., 
şiltlerine hücum ettik. Nca Pcl
la'ya yakhşmca u~1lllı bir zırhlı 
dii,."'!Dlaı-ı kafilesi g"rdük ve kafi
leyi mitraly&~ ateşiyle biçmek 
~re dikine indik. Yolun keı.a. 
nndaki ağaçların üstUnd\}n yolu 
tombardıman ettiğimi.z zaman 
netice hakikaten dikkate layıktı. 
Birkaç saniye içinde bir kamyo
nur: aı~vler içinde infilak ettiği
ni, ikinci b'r kamyon.un ansızın 
altüırt olar.ık yolu tamamen tı. 
h."3dığmı ve diğer iki kamyomm 
da çukura. yuvarlandığmı gör
düın. 

AL...'\IAN TEmJGt 
Berlin. 15 ( A.A.) - Alman 

resmi tebliği: 
Almaıı ve Jtalyan kıtaları, 

M:ostar - S:ıraybo3na mmtaka
sında toplanmış olan Sn-p ordu
sınıun bakiycleririi ihata etmiye 
devam ediyorlar. Mahalli muka. 
verı:et larılmıştır. Bir90k esir 
alm.nıstır. Sırp cenup ordu~
nun kumandam ef,İrler arasında
dır. 

Drava • Tuna - Thcisa m.Usel
les'nin işgalini bitiren Macar 
kıtalan cenuba doğru ilerliyerek 
Tunanrn şarkına vanm~r ve 
N<>vsatz'ı işgal c~lerdir. 

Simali Yunanistan.da cenuba 
doğru ilerlem~rte olan ordunun 
seri kıtaları ve S/S kıt.alan 1.
giliz piyade 'Ve zırhlı kuvvetleri
ne mensup bazı teşokküllori ge. 
riye silr~rek Plolemais ve Koz.a
niyi işgnl etmişler ve Serviyanm 
şimalinde Aliakmon nelırl geçi
dini tazyik etmişlerdir. Ptole. 
main civarında 30 İngiliz atnkı 
tahrip edilmiştir. 

Selarukten hareket eden diğer 
teşekkUllerimiz aşağı Ali:ya1alıo
nu geçmişlerdir. Bv t<-şekkWle
rimiz cenuba. doğru ilerlemekte. 
dir. İngilizler dUmdar muhare
beleriyle ve geniş mikyasta tnh
ribat yaparak ricatla:rmı himaye 
etmlye ve Alınan takibiru gecik. 
tirmiye uğra."lyorlar. 

ncyoruz. 

Öyle anl.qıhyor ki, Alman taar
n1zunun birinci safhıumıdan sonra 
ileri kuvvetlerlmizbı bu ka.dar za
yıf oldlğunu görerek hayrete diliJ
mUg ve ileri hareketlerine bizim 
kuvvetlerimizin Binga.ziy~ gider
ken yapt"Jtlan §Eıkllde devama ka· 
rar verm.i.glerdir, Arlı:ac:Wd ta.kviye 
birliklerinin gelişi gUzel teşkilAtı, 
bu kadar seı1 Uerlemeğo hazırlan
mış olmadrklarmı göstermektedir, 
Çöl üzerinden acele llm"l hareket
leri ş~i gerek a.C!ker, gerekse 
vesait nzerlnde teairbıf gl'ıeterme
ğe başlcy<>r. Alman ileri kıta.lan, 
ç!Slde tam üslllninğil muhafaza e
dcı: ve bu 1ntalann iaşe kollarmı 
mütemadiyen bombardıman eden 
!ngutz bava kuvvetleri yQzftnden 
şimdi !nıst:k'.!lmlarm.m bozuldu.tunu 
görilyorla?. 

ver•n bu harrı vo kiliseye men.sup ev. bah Alman ta.yarelari tarafından 
IAtlanmızm çektiğt mepkke.tıer b.rl&. Pire limanırı.A v civartmı dikine 
tlyanhğm en zlyAde tazyik gördliğll yapılan bombardmıan hticu.mu 
yerlerde rahipler ve mUriUer lçln du.. esnaamda beş Alınan tayyaresi
daklanmızm ucna cesant verlcl a<S7.. ni muhakkak surette dü.,."ri.irmüş
ler getirektedlr. BugUn k!.Uaeye kargı lerdir. Diğer birçal. tayyareler 
sachk&Ue hristiyanlık Aktdelerln1n de ha.sara uğramıştn- ve bunla. 
açıkça nan olunm:ı.mun menedildiği 1 rın üslerine dUnmüş olmaları ih
yerI~r vardır. Bu yerlerde hrtatlyan 1 timal haricindedir. İngiliz ha
kanunl&nnm tatblktne mani olunduğu va kuvvetleri tesisatında hafif 
gibi hriatlyanlılctım uzakla~tınnayı uasar mevcuttur. Bütün tayya. 
istihdaf eden btltUn hareketler te§vik 

1 

relerimiz salimen dönmüşlerdir. 
edilmekte veya mllrmııhayı m:ızıuu. Yuna.nistandaki Uslorden lıa
olmattlldır. Bundan hnıka. bu bıneket. reket eden lngiiz tayynrelerl Al
ıere ka.rp ma.nm bir mukavemete bl. man münakaHltmda <.'01t biivük 
le mQsaade edilmemektedir. HıilUyan h~..sarlar vuktıa getlnnL~!ekir. 
Jar açık •e kapalı bir pkllde mubte.. Bir pilot şöyle d~r: 

Pire linummm bombardımanı 
esnasında Alman ha.va kuvet
leri oerna.n 53.000 tonilatoluk ti
caret vapuru batırmışlar, sekiz 
biiyük ticaret vapurunu hnsJTa 
uğratmıslar ve liınn.n tesis:!.tmı 

ltf tıecavilzJıore utramakta ve dini tık olarak SelAnitc elli kılo. 
vazifelerini gtıçlllkJe yapabllmektedlr. l metre kad.'.ır m«afede bulunan 
ıcr. • .Yenice ya.kınındaki lata.at ta.hae 

y mıışla.rdır. 
Elösis koyunda son ilci gece L 

cinde at!!an büyüle ~pta bomba
lar hedeflerine isabet etmiJJl<>r
dir. Uç torpido muhribi ile Uç 
büyük ticaret vapuruna isabet 
valri olmuştur. E!Bsis tayyare 
meydanına da muvaffakıyetli 
bir h'lmmı yapılmıştır, 

Malta ada:;mdJ iki hava lima. 
nma gece ve gllndüz muvaf!.a.kı
yetle hücum edilmiştir., 



'35-, 
•~ere atındı. 
~rç v • ~~a birkaç 
~ gtU etebılır misin? 
ıi.'lllna, billlekten katıldı. 

: r Yllınruk ya-

k 'f 
. et~ tebor, dedi. 1-

bir kldın Ben iyilikten 
· ırn · Seni ıx,1 

~ l!ab Para tomar::ıı 
~Yord Irsızlıkla elimi 

~· Buhare
~ JoJo ~mert ru-
~ ~ktı sanki!.. 
'ıJ Uuıe yüzlük 
~ ı. Ben teırekkür 
bıı...~ Pa · 
~)I • rıste buluşur 
~c. edeceğimi 
~ Bon bir yum

. Otomobil hare· 

~~Ialıınk ~ı tı. Burada 
~ lcahve n1Uınkündü. 
~. içtiniC' gıre~k bir 
~'lir, ı · Sonra bak-

!le b~ek, sucuk Ye 
~ ~ d.umsa aldım. 
i"'\t g gıbi sUt aldnn. 
. bit 8~ döndüm. 

llıı..ı~ böbe halk trene 
~ lçıJt t bekliyordu. 

tibiydi tı. Fakat bilet 
~ b; 'Yolculardan 
~ tahkikat, •ba· 
~ , \."a olduğunu 

~ği Pa Dek. se':'indim. 
<>ıı beşra .!le ıyi ida
~ gun yru;ııya-

t. 'S:lı.e doğru yol 
~da 11...,~ronuna ine

\ta.go -"11 bir katar 
&ir nlar tıklnn tık_ 

koın hayli <lolaştı,t· 
~UikPart.ın;mıann bi

~llrn Y~ bulablldim. 
\ il'>lttÜ. hgonıann i -

"il tara, tasyon çu -
kapaı1

1 da yüksek 
t61.gö ol~uğunda.n 

tli gonnUyor-
ti . bneıt ı,.;.. Li . 

~&U mOJ· 

- • . _, ı lo ~~' 19.U 

l_•_ .. _._ •• _ .. _•_n_ı ... _I rT~;;;en çizgiler ~ ~t~ı~ 
Beyoğlunda Nipnl&nanlar: 
'I'altslm Topçular caddesi No. S de 

YUzba§ı Cemal Yıldırımla Memduha 
Ko.ıaltçr, şı,u Dğirmell eo~ak No. 8$ 
de ınlltea ..... '+; All Kn&n Tetik ile A)"

ge LeylA xocamas. Marangoz Hllee· 
yin ile Makbule Narin, Amele Oaman 
ı.:uıay ilo Ferdane Acar, Saatı;t lbra· 
blın Terleme~ ile SUltan KllkçU, Aınt'• 
Je Ahıııet Er<lel !le S."l!inaz Kolc, Kıı
ınmpa ~ft "!l Asfalt ustaba ısı HUseyin 
Dllkl ile Em:_ıc, Galata Balabanbey 
eokaktan ÇlçekköylU talebe Durdu 
?dc".m t Okur ile Galata. noğazlttsen
"A 1v--···ı Naclr zan, Be-yacı Ethem 
Satıh:ı ile Hanife ŞCltercller, Terzi 
Me?ııııct Ter l ile Saniye Yazıcı, Şlıll 
}!adalyon BOkak• ı. Ş :ıır Sallh Tonyu 
Ue Behiye u;ısr, Tc.:ıv!yecl Jbrahlm 
GlriUloğlu ne Halice Sevinç, Kalafat: 
çı Mustafa Ok ile Saadet abut.. Bey· 

Genç sanatkar S&lih Enmez, ta
rihten Çizgiler ~ı bir eser ner 
retU. Adında. büyuk iddialara yer 
vı.ıilmiyen eserde bütün bir dev
rin gömUlll olduğunu g-örüyonu:. 

Mayıs başından ıtibaren 

Yazan: Alil OBAY 
da. aktarma etmek li.ZIJ'ndı. Tre
nin ne zaman hareket edeoeğt '-e 
Limoja. ne vakit vn.recağtmız bel
li değildi. Şapkamla nevalemı 
oturduğum yere koyarak komşu· 
larımd1n yerimi muh~aza et
melerini de rica ettikten sonra 
biraz dolaşmak ve hava almal< 
ı~in ist8.3yon kaldırunma indim. 

Tarihten Çizgiler, bir ço';: nokta. 
dnn üzerinde durulacak bir eser• 
dir. 

1 - Tarih olmuş bir devrin bil· 
tUn lıU8uaiyetlerinl canlandırıyor, 

Trenler Sivas istasyonundan 
gürıdüz geçecek 

X - YOLUNU BtLM.1YEN 
BlR TREN 

2 - Bize devlrletiıı muby~e
aini veriyor. 

! - lnlulibmuzm yll.kaek m• 
nasını· vusuhla anlatıyor. 

• - AJ11ılmım11 fakat Ö'&Ü, ve 
busuaiyell olan Mr ni1-ç tanı ,a.. 
teriyor. 

Her biri çok aanat:kirane Ç&lıtıl· 
mıı o1an bu çbgiler, bllttln tefer
rilat ve dekoru ile· "dlin" i.I ce,n.

landırmalttadır. 
Karşıki hatta askrrl bir tren o!'u auma~kupe sokakta kundura0cı bekliyor. Vagonların içi '1.Skerle H'lml Buldur ile Ayşe Kılıç. Şi§ll ı. 

dolu. Askerll!rin bir kısmr kal- çek sokakta otu:-an tnccar M. Fah• İçtimai .ink.Illbunwn arkada bı· 
dırıma inmişler, konuşarak do· rettin Soyer ile Zehra KUçUk ömer, rnktığı hayatın ".kötil" olanlan da 
Jaşıyorlıırdı... Hasköy sutıu(,e<W otur-n Mubasebect ebediyen tarihe gömdtlR'ünU hepi· 
Bunların hepsi neşesız; yüzle- Faııl Bolat ne Hasköy rıtt .okak~ nıiz biliyoruz, fakat bu "kötii" olı

ri zayıflamış, kararmış, jht!yar • nı!lnevver, Şi§ll Şair NigAr aokıı.kt• ııı unutmut buluouyonıs. Fea, ka· 
kıyafetJ€ri perişan, çoğu günler- oturan Giresunlu Talebe AH Jbsall fes, .kıyafet, hattl ıbu gerçeve için• 
denberi traş olmamış; hiç biri ~zen ile tııtanbullu Fatma 8 zan de yapyqm ne tahamül edilme. 

SiVAS 181'.AS YON BINASI 

yirmi beşinden fazla değil. Bun· Arslan, Tepe~da oturan Dr. Ak• ve ne komik oldujuıiu S&Iih Eri· 8iv(JS, 1:1 (Hıısusi) - GU7.el 
l~r harbin fırınından geçmi~. dur; ıı. Yenennen ile YUheyya Kah• mez, sanat.kir fırçası ile öyle gil- ve Jirin Sivasmııza yıllardanberi 
:ruhları kavrulmuş delikanlılar... mudovlc;. Pangaltı Zafer sokak Peru· z.el anlatmaktadır, ki biz onun e-- trenle gidip gelenlerin en bUyUk 
f'rlizlerinde endişenin, fiiturun. sa Apa •nnanda. Lise ~tmenı Eıc.. ı:erleri k9.11ısmda gülmek mi, dil- ihtiyaç halinde hissettikleri bir 
ürnitsiiliğin kara servileri kı· rem Tanrıöven ne aynıyerde Fatma şUnmek mi. yoba hayretler igindc §İkAyetleri vardı. Buraya uğra. 
mıldıyan canlı ölüler. lşte bun. Ada.l't Koçman. Tllccar Alt Buha Elbl kalmak mı lbmı geldJlini keeUre-- yan tttnlerin gecenin çok geç Ye 
lar bozgun askerleri... Siv.iller· ue, Hatice Handaıı Duyar, Dem1rCl meyiz. Fakat blltlln bu hielcri du· W tnllsalt olmıyan saatlerinde 
den soranlara, feliı.ketlerinı ez- Recep Durdu !le Ay§e A1ak11

'· Beyolt- yarız. geljp gitmesi yüzünden blitün 
berlenmiş bir ders gibi anlatı- ıu Tarlaba,mdıı. şoför HOaeytn u•n- ...., .riht ç· gile-'' rlni tet 1 halk, bilhassa kış günlerinde pek 
yorlcır: mıız ne ııarıa ıcronude11, P. T. T. mu· Aa en ız ~· ese • fa.tla müşkülata maruz kalın k 

- Dünkerk'den geliyoruz. De- vezıil Arlf Unal ne Nurt,.e, Pastacı kik ederken, bu çbıgilerin bus-ün taydı. a • 
nizden kaçtık. 1ngiltereye gi~k; Tahsin Balkanlı ile Kulo~u Ağa.ha· yqı~an bir aanp.tkl.r fırçumdan Memnuniyetle haber aldığı
Oradan Bordova dön<1ilk. Şımdi mam GUJ apartmıanmdan Vaqonlı çı:ktıgma inanamayız. Onun için, mıta göre Milnakal~t Vekaleti 

. . d d ğu Kurtul Banıt. Salih Erimesi, en u yetmıo yquı. .d •tt"h tti •. on gilndUr bu b.Q.t üzenn e o - Hatice nemircloğlu, U§ da tahmin edenler V&fl'iır. Salih, :yenı en ı ı ~ e gı kanı.rlar 

~u .kaplıcaları da bu yıl vesaitt~n 
ıstıfade ederek en güzel bir iM 
siı:e halinıe gelmi§ bulunacaktır: 

. Yı!l~beri dUşünülüp bir 
türlü tat.bık mevkiine k<>nulmı
yan bu ehemmiyetli mevzuu da 
kıymetli mebusumuz Abc:hıJTa.h. 
man Naci Detnirağın devrunJı 
~l~alan sayesinde halledil. 
mıg bır memleket işidir. 

Manısada 
Asri n1ezbaha 
faaliyete geçti 

dan batıya, batıdan doğuya dur- ban'l caddeahıde atoren Ttearet Tekl- eeerinl bu muvaffak dereceye ge- ~eya.n.mda. Sıyas halkınm bu, 
tnPdan seyahat ediyoruz. N~r: ıetınde memur Rltat Kutaaı ne aynı tirinceye kadar hiç fllpheai& çok hıS!!Cdılen ıhtıyacmı da karşıla. 
ye gittiğimizi bilmiyoruz. Nıçın yerde Bahrlye Kaplan. Taladın La• çalıfın.ıf, frtrl istidadı ile d&ha on ~a.k. ÜT.ere tren saa~erini değiş
gittiğimizi de bilmiyoruz. Har: marUn caddesi 1'*1 apartnnanmda yqmda resim yapmağa bagladılı tinnıye karar vermış bulunmak
bin sonu ge!nıiş diyorlar. Belkı ~1lkaek pollalik akademi taıebell Ha· halde en olgun meyvalanru ancak tadı~-. _Bu değ"~ tarife~ mayıs. 
b:zi terhis ederler. Fakat sonra ean Alim Un ile aynı yerde HllmJye, !!imdi verebflmjftlr, Onun çizgile- ~ ıübaren tatbik sahasına geç
nereye gideceğiz. onu da bilmİ- Gazet.ecl Arthı 07.denttr ne Varonlk lerl bise fUllU da ~yl.,etv.dir ld mıı ole.ca.ktır. Bundan sonra 
yoruz. . Poatacıyan. şoror şaklr Okatın ile Saıiıı. bu tarzı kopy& etmJş defu. tren!eı- SivilStan gündüz geçe· Mamsa, (ll~u.si) - Manisa 

Dah Zehra Alpaslan, taUkW eadciuinde <lir, yaratDuttır veba taran lirve- oeirtir. Mu_ratdağı ctcgindedir. Trenle 
Evet harbin sonu geldi. a oturan Untvcrslte talebe8l Pandelis sine de kendisi ---.... Bundan Bu ha:ber memlekette derin bir gel!P geçeni. er bu şehri rmJak bir 

dogru· s~ Fransız istikli.linin so- ar LeDe8 Takııtm -"" d - teğ d ,,...r spanudis ne Aıeuan • l50nra ba§ka hiç bir ıııanatklnn ay- eevi~ç h~ule geti~iş~ir. Bu 1 ag <: ~n e görün~e içerisind<.! 
nu geldi. Bunu artık ~uklar cumhurtyet ~dmnde Awkat Ali nı dereceye gelemiyecefinl liSyle. yem vazıyet dolayısıyle ıstasyon tek bır agaç olmıyan kurak biı 
bile anlıyorlar. CumhU?TeUıt Leb- Şe•ket Erkin De KA.nl,e trtan Kurt. me« Tarihten ÇiZgilr reeeemını öv da.ki faaliyet daha canlı bir §C. yer zannederler. 
run, A!rlkaya gidip mUcadele:l:e SeJAnlk Bankıuımda memur Ulvi Çe· meklen ziyade bir hakikati ıııöylP.- kilde inkişaf edeceği gibi ba.lkm .Halbuki Manisa yeşil bir zünı 
orada de\~ etmekten bahsedı. Un YAlnıç ne lşçl stıyora Abik. mlş olmaktır. Çünkü Salibin çizgi. da akşamlan en güzel bir gezi~ ~d~ .bc~r. Her tarafı yeşillı i, 
yor. Asker giyecek ayakkabı, a- ıere verdiği renk ve ha ekeU ve- ti yerini tcekil edecektir. ıçerısındedır. 
tacak kurşun bulamadıysa de~ rebllmek Jcln mutlaka o dnrba 1ılr Bluen koyu gölgeli afaçhuia . Bağlaı:ı ve bol çamları ile M.ı 
ta.r tıklım tıklnn mUhimmatla Topkapı G•çlik k~nı olsun glSl"llltıf olmak ve Sa- ur.anan istasyon caddesi gündem ~ y~ıl Bursanın kazandıh . 
dolu. Memleketin deniz aşın klübünün kongreai Uh gıbJ senelerce yalım bu çerça. güne imar edilerek güzel bir ha- b!l _ ıamı. kazanmıya haketmi§ bıı 
kaynaklan da var. Fakat~- Topk&P' OcıDçllk Kl\\118 Bafkan~ ve içinde çalıpı11 olmak llmndır. le getirilmektedir. vıla~ettır .. 
lerde iman yok. Herkes biribı· ıınc1a11: !! devir geÇJJllf olduğuna gire Ta.. Diğer taraftan memleketin . _Agaç ~kme mevsimi olduğu 
rinden §ilphe ediyor. Satıldığır.a, ıoubtlmoznn ırenellk adi k<mgTCS! rihten Çizgiler tarzına çalışacak sa yerli eenatları da bu sayede in. ıçı~ Manisanm yolları ve hah~. 
alda ıldığma inanmış. Belki de ıu.ın PeT§etııbe g11nu aat 20 de natklrlt.r, . ~~ ~ylemet ~· kieafa doinı yeni bir admıla i· Je:ı i!c etra.f ı Yet;illendirilınekte 
ihanet şebel,csi bu kadar ~tU- e.k~l zıırureU basıl olduğuııdan kayıtlı dır ~·. t;alihı taklit etmekten ılari lerlfmiye yU:ıı tuta~ da. şüphe- ve gıWkçc her ta.rafı bir ağac;-
lü değıl. F.ıkat düşman propa- bulunıın btınrrıum wı.nm tqriflert ri· gtdenuyecckle:rdlr. simir. SIV48 çorapçılığı, Sivaa lık k'1.~la~alrtadır. 
gandası zehirlerini bUtUn kalbl~ ca olunur. Bu bakilc&ti aniıyan bul dev· çubukçuluğu, Sivaa bıçakçılığı, . ~nmı.dn her huswrta olan 
re akıtmiş ve Fransa ma#l~~ı- · 1 let dairelerimiz, bilhwa parti ve Sivu kuyumculuğu ~a daha bol, I ıhtıra~lan zam~l~ ~derihnek-
yeti kabul etmiş. J§f.e onun u:m h&lht'Vlerl, Salihin e.erlerlni ıııatın ve daha geniş bir alıcı bulmak tedı~. Ancak gctır!lmış olan au 
bu askerler bu kadar meyus; Beyoğlu Halk Sineması almt§lanlır. Bu eserler, hiç filph&- 8U!'etiyle daha esa."lı bir ilerleme ~:ın tam mana.sıyle ihtiyacma 
intikama sllsamış kahramanlıtr BolJÜD matine 11 de. ~ 8:80 da: yok, ki bugUn olduğu kadar yarm göstere('.ektir. kafı gelecek. d~recede değildir. 
değil , yenikliğe ba..ş e~ıiş, yil· 

1 
_ N•nr noncutu- da tarihimiz için bir vesika oüı.rak Bu <\a yerli sanatkarın yUzünU Yazın su ı~tıyacı artmakta ve 

roksiz bozgun P..skerlerı.... ı _ ıtaeamn Bndnest (Tllrkce>· kalacaktır. gUldilrmüş olacaktır. Aynr : : ~~ı._ıt 8? ki!fı gcln.ıemelı:tedir. 

<De·--ı ··-> s _ BeD)dl MlkL N. A. manda Sivas vakmmdaki sıcak ıyenın ı.,<rteklen arasında 
------~~~.,_~,,~·~vo-~·_:.._:~::;,.:___~T----------:;::--::---:----;;-------·----:---- suyun gebre getirilmesi en b~ ,- B • l • lı işlerdendir. Bu da ?.atnanl~ 

ır a ış verış ~a~~:::~:ıe~yeriolan (Vc-Beşer dakikalık hikAyeler 
YCF"'nniş bır bakla tarlası 

üzerinde ilk ı~ıklar ve sab~ba 
karşı bir gün doğusu csmıye 
boı.§la.ınışu. Küçük ya.pnld&.! bu 
hafif rUzgarı hentiz hı-;~ıyor, 
fakat par~alanmış yüz dnleroe 
cam tesirini bırakan ışıldar a!
tında kanatlanacak birer kuş gı· 
bi heyecanlr ol ,:J.ukları anl~ılı. 
yordu. . 

Mustafa onbaş1 şöyle diişiln-
dü: 

- Mahsul bu se.:ıc iyi olacak. 
Toprak iyi sürüldü. Don olmadı; 
tarlanın suyunu vaktinde ver -
dik. üstelik de paraya ihtiyacım 
yok. . .. .. 

Bir aralık eğildi; yem. ~rmus 
bir b:.kla fidanının kökiınU ~· 
ledi; ve kendi kendine, şehre ı
nerek bakla tUccanna uğnımr..k 
ıçin küçük bir pl~ kurdu. k 

Onbaşı, tUccar Anastas:n .a· 
pısından içeri girdiği zam:ın 
mağrurdu. L8.f değil: K~ram~r
selin Nalband köyündekı bak.a
lan Anastas efen°di nerede bu
lacak! Fidanlar daha şiındiden 
}:>ir karış. Çoğu iki ay sonra on 
bin kilo bakla hazır! 

Ana.stas efendi bunu a.nıaını§ 
gibi gözlüklerinin altından §Ö)'
le birbaktı: 

- 0 ..• Mustafa onba§I: C~-
nnn net"elerdeeln? tMan r.erun 
gibi olursa ahbaplarını unutur 
gayri tabii E, ne var. ne yok 
köyde? . . 

- İyilik Anastas efendi. ~r 
yol r:ehre bir uzanayım dedim 
de ..• 

- Hav Allah mil8tahakını 
versin. Sen de tuhafsın yabu!.. 
...... • ,.ı::k1,.ı;,ır ahs veriş için açma. 

dık onbıt§ı; eşe do~ açtr_k; Kir- nutmJa şu tarihte tellim 
ı....... b nargıle.. mahsuben elli lira. aldmı. Bur.a 

yako ! Onuo.esl)'a ır ·· · mukabil bak1amn kil-·-· n..Mo On~ı. tüccar .Anas~ın bır ..--.<& '.T""!I 

camekanla bölUnmU§ kUçUk oda- değerden yirmi para atait v~ 
smdaki sedirin üstüne çıktı, ceğim. 

d b "fbardıt.n fev Mustafa onb&§ı: 
bağdaŞ kur u; u 1 1 - - Adam sen de, dedi, elli lira 
l:alade memnundu. Anastas c -
fendi sordu: cebimde ya .. Allah kerim. 

_ Mustafa onbaşı, mahsul Aradan bir müddet geçti. Bak. 
nasıl gidiyor bu yıl?.. . la mevsimi ~dl. Mustafa onb&. 

_Çok iyi Anastuı efendı: bak ~ baklalan topladı; anbatl. yıt-
Jalar daha şimdiden boy attı. dJ; nlıatma baktı. Anaet.aa e. 

- Vay anasını! Kiryako; c111- fendiyi unuttu mu! Bayır. Fa
kat. kendi kendine: başının kahvesi şekerli olsun 

ha .. Demek ki memnunsun Mua. - Adam, cllyordu; baklalar 
N ı -.-caz darda kaçakta delil a. 1ften bqmım 

tafa ağam! ası • ~ - aı~orus ki, Anutu elendi -
değilsin a?.. nm· ~'-•-•--· -n1r1:.-ı1m. _ Yok canım, paraya ?-iç JU- UGAJGIA&UU .TWAM.T-

zumum yo.1<, Anastas efendi! .Anastas efendide vMe gllntl 
_ .Ama yapıyorsun Muatafa ses, eedr. yok. Bir gtln, ild gün. 

onbaşı. Sen kendini ya.bcLncı ısa· dördilncll gUnil bir haber: 
nıyorsun ya.hu. Di hele canım, - Mustafa onbql! Tftcear A. 
Balık denizde, para cepte dur. nasta efendi diyor ti, eler sah· 
malı ağa! met deifhıe eeJıre gelivenln! 

_Eh. elli liracık vır A.nasUs - Canım, timdi llll'88J mı ya.? 
efendL ~bimi:r.de şehir parası Catbk bu elin glvunma yahu •.• 
diye bulunsun bakalun. Buna ratmen ertesi ~ Mm 

Anasta.s efendi bir yığın analı- taf a onbaşı şehre inmişti: 
tarm takıldığı bir zincirle 9ıkır, - Ağa. beni çağlrmı.pm ha? 
şıkır kasayı açtı: .. - Sorma. Mustafa onbafı. 

_Eyi gtllüm, ha~ _gor, lla.hvettin beni yahu! 
Mustafa onbafnn; dedi; Kirya- - Aman dime? 
ko, çoculum! Şu Jciğ1dı kalemi - Di.meei yok gilfüm! Malı-

voldum. Karamürselin methur 
al.Jı:tafa onbaşı para demeti. tüccarı Anutas efendi top at. 
n1 bir kere &ıJıa saymal: liizı!.- mak üzere. 
munu görmeden kupğmin bır - Niçin be Anastas efendi? 
tarafına sokarken Anastas e - - Hay gillüm, bilmiyoırm.UI 
fendi de Kieyakova §UJW yaz • gı'bi de lAf ider bak. 
dınnıva başlamıştı: • - · • • .. . 

_ Kara.mftrselln Nalbandçı ldS - GUlum, dinle! İşte aenedtn. 
yiinden MU8tafa onbqmın tUc- ı,ıer bozuldu, ~k]~an mı gö-
ca.r Ana.!'ta!a verdiği senettir: tUrdU ise ha.ber iletirler gU.ltım! 

''Karomıirselde tüccar A- - sen ne diyon Amstas efen-

Yazan: Kenan Huliıai 
di; baklalar tmazlar gibi yığılı 
an barda. 

- Aman gUIUın, bu da lıif mı 
kl? KaramUrselin meşhur tilcca. 
n Anastaa elli lira sana bağla
sm; 5000 kilo baklayı tarihinde 
alacafım diye ayaklarını uzatıp 
oturırun; sen baklayı anbarda 
rahata ~k. Mahvoldum gülilm, 
mahvoldum. Bereket Karamfr:-. 

·selin anba.rlannı dolaştım da 
aenet virdiğim tUccara malını 
teelim edebildim. Ya sana bel 
bail&llllf olaydım gUlUm? 

- E canım, ~ar hazır de
dik be. Analtaa efendi. 

- Çok konqma gillUm, Mua. 
tafa onbapn; tuh, yazık, yazık! 

.Anaetea efendi bir eaniye du-
nır: 

- İ§te böyle gülUm! Baklala. 
n yarm gönder de kilcda otuz 
para miline alalım. o d& set'ln 
tatlı batımı için ha ... Yok, para
ya ihtiyacın varsa daha bel on 
lira verebilirim Mustafa onba. 
şmı! Oğium, Kiryako! Hazırla 
yeni 8elledi. 

S~ bir bakla hikll;em ki Ka
ramüreel'in Nalband köyün~n 
MUBtafa onbaşı tüccar Anastas 
efendiye yak88Iru i:>ir kere da. 
ha kurtaramamak il.zere b8yleoe 
bo""1anmışt.J. 

lıefcndı) mezarlığı belediyece 
kaldırılarak park haline cevril-
miştir. -

.Asri mezbaha. yapılmış ve fa 
aliyete geçmiotir. Şimdi de buz: 
hane yaptırılmak-tadır. Yazın 
Manisada buza şiddetle ihtiva!' 
du~lmaktadır. Buz, lzmırden 
get!l"tilir ve kilosu 3, 4 kuruş il· 
zcı:nde~ satıl?1akbdır. ümit e
derız kı b<'lcdıyc buzhanesinden 
bu yıl istihs~l olunacak bm: da
ha ucuza satılacakbr. 
ADLiYE SARAYI 

Adliye sarayı inşaatı hitam 
bulmak üzeredir. Yakında adli
ye memurları bu binaya nakle
dcceklerd ir. Bu suretle hilkfunet 
dairesinin bir kısmı boşalacak • 
tır. 

Manisa maliyesinde 
terfiler 

Tahsilat kaleminde münhal o
lan tahsilat katipliğine hazine 
vekilliği kitibi Mehmet K:ılagan. 
hazina vekilliği katipliğine ma
liye evrak kaleminde mutemet 
Ahmet ve rnezkür rnutemetliğe 
de daktilo Silleyman ve Süley
manm yerine de Kemal tayin e
dilmi§tir. 
Trakyaya bol yağmur 

yağdı 
Liileburga;; (Husu.si) - Trak· 

yanın hemen her semtine olduğu 
gibi §ehrimUJe ve kazamız köy. 
lerine, birkQ.Ç giindenberi bol ve 

-----------: bereketli yağmurlar düşm~ottır. 
İ Nisan içinde ve tam mevsiminde Yann, bu sütunda 

~ nefta bir blkiye: 

KURTARICI 
KESiK BAŞ 

İ }'ağan bu yağmurlar, gerek kıe
i lık mahsule ve gen:be ekilecek 

yaz maluıullerinin yerini hazırla-

t 
masma bUyilk fayda temin et
miştir. Çiftçinin yü7.U gülmS-s------------ tedlr. 



Gaziantepte Yeni ;'V eşriyat : 

• 
Atpazarı 

Edimekapı dışında 
kurulacak 

fıstık ihracatçılar Ateş Ağacı 
birliği kuruldu ·<A;ık bu imiş), (Batmıyan gün), • ~ 

Go;;ianfcp. (Hıamsi) _ Tica- (~!ahettc t-•,. J:'ecc) isinıli escrleriDin t• _ 
edebt, fel~efi \'e hikcnıi kıyrneUeriyle -. -h- p ~ R ~ ret odac;ı içtima salonunda fıs- ,..,...... ......... ~~ · 
kendini matbııat lUemlnde +-~·•nn Sa· • JO\ 

Umu-" Mecli.s dün toplanarak ~ tık ihracatiyle m~8gul olan ta- · 
..u n!hıı .Ayver<'' · ı bu defa "Ate§ Ajtacı,, \ 

t'U%t1Ameıkkl maddeleri müzakere et- cidcr toplanmış, Antt'p fıstığı i.simn~ • bır romanı Gayret Kitape\1 1 ' y• 
..... ı .. tır. Fatihte Atpa:ı:annda. kurul• ihra.catçıları birliği ana yasa~ı- f • . . u . , • kkU R AY.AT ARIŞısıs ' 
·~ · 1 I d B' .ı·k k lam ınoan tabcdılmış r.· 11 r •. e r I . . . --"•·e. oıan hafta pn• .. ~ın badema nı ımza amı.., ar ır. ırıı mu a- OIREKSIYONUDUR 
""""'- ~ •u " 1 v,. a~k örne,:" "''n'1 eseri oku;-· ·.·ıları· ___ ..,.._ · 
.Eduıı. ;!'kapı •'-•mdaki MI411' tarııuımda velenamc.si tasdik için Ticaret 

• ~ mı?A \-'" 'AVı;iyn " • :, -"'""'"'.> 
ınırulmur, tavukçuluk milCBS~!«?Slnin Vekaletine gönderilmiştir. ~1 u- """-"'~_._.__.. 
satacağı yumurta ve tavuk bedelleri- ka\.'elenamcnin ta. .. dikini mütea
nin ırureti bydı, 7.abıta ve bel\!dlye kıp faaliyete g~ecektir. 
talimatnammn.ln lxı.zt maddclerinln Birliğe dahil ihracatçılar fıs
mllzakerui yapılmış ve kabul edl.1. tık alım ve satımındA. birliğin 
ınl§tir. koyduğu esaslar dahilinde tama-

Mühim ilan 
AÇIK ARTIR:YIA İl~ ' \'l'IŞ 

Son olarak H&Uç §'irkeUnin beledi· men serbest olacajclardır. Birli -
yeye wrecefl meblfit için konmuş o- ğe dahil olmıyan ihracatçılar !ıs
lan hacze dair kavanln enclimeninin t ık ihracatiyle uğraşamıyac;,ı.k-

Yc§!lköydc ~cvketlyc mahallc3in<le 
Bulvar sokağında yeni 42 nunıaralı. 
etra!ı açık. her tarafı güneş· görtir 
ııenı.iti sıhhiyeyi mUkemmclen haiz 
bahçeli köşk, Bakırl<öy sulh mabke. 
mesl.ndc- 17/4/941 pcrfembe saat H 
den 16 ya kadar açık artırma suretlle 
saWacaktır. Emla.k almak istiyenıe_ 

rin bu fırsattan istifade etmeleri tl!n 
olunur. 

mazl.>ıı.tam mllzakere edilml§tir. lardır. 

- Konyada ekmek 
Lise bitirme imtihanla- ucuzladı 

nna girecekler Konya, (1Iusu8i) - Belediye-
hakkında ce yapılan tetkikata, un ve fı. 

Hariçten lise bitirme imtlhanma 
girip de kendisine v~riJ('n müddet 
2.arfmd&, muvaffak olarnıyan talebe· 
lerln tekrar imtihana almacaktan 
h&kkmd& yazılan haberler asıl11ızdır. 
Hariçten imtihana gl~n talebeler lın· 
tihanıannı ba§ladtklan tarihten it1ba• 
ruı iki sene zarfında. vermek ve mu
w!tak olmak mecburiyetindedirler. 

İki ı:ene sonunda. bir dersten dahl 
mu?atfak olamrya.n talebe, imtihan 
mtlddellnl doldurduğu için tekrar im
tihan& k abul edilmezler. 

Buna binaen bu vaziyette oıan tale· 
belerbl on be!' NLııana kadar VekAlete 
roıUrac&&t etmeleri Ye yeni mllaaada 
almalan hAberi Ntlsızdır. Yalnrz bun
lardan olgwıluk 1.mtlha.nma girecek 
otmlsr ber 1'1etle VekAlet.e müracaat 
edlp mllaa&dc atmaıan 11.zmıdIT. 

--0---

0ndüli.ayon makinele
rinin çoğu bozuk 

Kadnı saçlnrmı diU.ett.en ondUlAayon 
makinelerinin çoğunun bozuk olduğu 
~pıtan §iklyetlerdeıı antaşıımı§tır. 

Belediye makine §Ubc8i müdllrlllğ{i 
berberlerde bulunan ondült.ayon m~ 
kinelcrinill kon trolüne karar Termi§ 
ve kararın tatbikine dUnden itibaren 
ba..,la'lmrşln". Kontrol edilecek maki· 
nenin ayuı llro dir. 

J>ttc.T taraftan uan.ııorlerin beyan. 
name nrme mUddeti dolm~ur. Bir 
iki gfhıe k adar kontrol muamcleaine 
b~anac.ktn-. 

--o
Kuduz bir köpek bir 

ameleyi ısırdı 
Kartalda, çimento fabrika..~da ça· 
ı~ n Kartalda oturan Mehmet Er· 
ba.,' evVelkl gece e\·ine ~derken yolda 
bir kudu:ı: k.öpeğiıi hücumuna uğı'amış, 
köpek tara!ındAn blrkaÇ yerinden ısı• 
nıı;n~tn-. 

GUrültUye yeti§cn jandarmalar kö· 
p~ ?tC§ etml§lerae de ,kendi!!ini ya. 
nıJamı,, olôllrememt:lerdir. Yarall a· 
~le baygın bir halde nümune hasta
h3nesioo !lıaldrnbnış, köpek itljf edil• 
mek U7.crc anı.nmağu ba{ılanmıştır. 

~ 

Tütüncüden ruşvet alan 
mahkiim oldu 

Beyoğlu ~tediye ,f!Ubesl ~murıa· 

rmdan,· Nedim adtnd& birial, kendisi. 
ne pazar rub..-.alnllnH'sl nıacağmı ıraa· 
~arck Galata NceaHbey caddeııln

den tü~tlncU :Mohmetlen 20 lira 'rlişvet 
alırken yakall\nmt!5. tevldr olunarak 
M!lye altmcı ~ mahkemesine verile 
ml§ti. 

• Nedimin muha.keml!'~"i dl.Sl bitinlmi!l, 
suçu Sabit görUlerek bir sene müddet· 
le hapis cezasına ma~kum edilmiştir. 

-<>---

Tramvaydan düşen 
çocuk 

F'mdıklıda, M.ebw.ıan caddesinde o· 
tııran ' 14 y&(ılannda Ahmet Yılmaz 
a.dı:nd!t. bir çocuk, dün sabı\h I<'mdık
ltd&, Ortaköy Alu!aray tramvaymıı 
binm'ek 1.ııl:erkeıı dil~müş, mtıhtelif 
,:rttıerlnden yaralanarak bayılmıştır. 

nncılarla tesbit edilen fivata is
tinaden ekmek fiyatı on Pa.ra da
ha indirilerek 11,30 para olmu;:. 
tur. 
Diğer taraftan sığır eti kasap

lar cemiyetinin karariyJe beş 
kuruş aratrak 35 kuruş olnıuş
tur. 

Koyun etinde bir zam yoktur. 
Eskisi gibi kilosu 60 lnınıfla sa. 
hl maktadır. 

IUrinei Sınıf )lütcha 515 

Doktor 
Nuri Beller 

Sioir ve Ruh Bıuıtalıkları 

Ankara Caddesi Numara: 71 
Muayene saııUcri: 16 dan 20 ye 

kadar 

KAYIPLAR 

Ziraat Banl.ıuıınm ..anbl §~ . .... 

5: !en a: .ış :>ldı.;~ıım 163tl66 numara• 
• cüzd:ı.nrmı kaybctmlıa olduğumdan 

yeni i.11 çıkara "ımdan cekis!.nin 
hükmll olmnrlı~mı illin ~dorim. 

Bt·h~'t Snf'd 
ııı: :{.::.: 

lstanbul ::.Mıntaka Liman RciBUğin· 
den 926 da aldığım 77 numaralı deniz 
şoförü şahadetnamemi ?A)i ettim. 
YcnL,lnJ alacağnndnn ~kisinin hUk· 
mil yoktur. j1>rnh im .EtMm 

(3il52') 

.. "' * 
Tekaüt mu~mda kulhmdığnn tat• 

bik mühürllmll zayi etUm. Yenisini 
aıncağtrnoan eskisinin Jıtikmü yoktur. 

Ikh~ K n ku., (S.5~21) 

Devlet Oemiry 
işletme Umum __________ ....,..._..._ ____ ...,...,, 

Muhammen beddlcrile miktar ve ~ınan a.,.ığrda yazılı'iki gurup.mal
zeme her gurup nyrı ayrı ihale edilmek U7.ıcre (21.4.1941) Pazartesi glinU Jıi• 
zalannda yazılı saat.terde Haydnrp;ışada Gar binrun dihllindcki komL-;yon 
tarafından . pazariık usullyle satm alm.ı.caktır. 

Bu* girmek i.stiyenterin her gurubun hlzMında yazılı kaU 'teminat ve 
kanunun tayin ettiği veaaikte blrUkle pazarlık gUnU saatine kadar komis-
yona müracaatlan Jlızmı.drr. ' 

Bu işe ait ~amelcr komi"Yonaan paııl.8ız olarak dağrl.ılmaktndır. 
ı - 2 adet elektrikli kUçı1k tıp TY8Z kayna'k :makinesi, nıubammcn 

b(-deli 2'120 lira, katt teminatı .333 ııra olup pazarlığı saat (H,30) on dört 
buçukta yapılacaktır. 

% - % adek clcıklrıkn büyük fip &~yyu:: ka~k makinf"..si, muhammen 
bedeli 3120 lira, kati teminatı '46S lll't\ Olup pazarııg-x saat (lf>) on beşte ya.. 
pıtacaktn-.· (2981) 

......... ! .................. .. 

' VA K 1 T matbaası 
kısmını Kitap 

tanzim edip 
9eniden 
açmıştır 

Kitap, mecmua, a-a.zete Mıar. 
Tabiler nam1na di7.;.i isleri alır. .............................. 

.......................... ! ....... "" 

Türkiye taaaaarıyetl 

Z iRAA T BANKASI 
KurWu: tarihi: 1888. - ::ieımayesı : 100.000,CXX> T ürk Ura& 

~ube ve Ajans adedi: 265. 
liral '" tıcari 'ıtf ntvı banka muomıltlm. 

Para lltrtkUnıaJere ıs.800 llJ'a Uuam1Je terl.1•· 

T. iŞ BANKASI ' i ~.....-..-..miıiıiiiiililliiiiıiiiiıı::==:=::..::=-=--~ 
Küçük tasarruf 1\ Bomanyada emlikl olan vataJld 
hesapları 1941 H::ı.rlcJye H:kalctinden kbllğ eıJilmL:ıtır: ıb1:tıct'• 

Roma.ııyad:ı alıircr. neşredıl~ bir kararname uı.uc & ~ 
ikramiye planı milli iktisat Ne:uırctmcen verilmiş bir mtııro.adc oıınadJltÇ ııutıP'~ 

::~.:;ıtDELER : f Şubat. 2 Mayıs 
ı Ağustos, S [klncıteşrin 

tarihlerinde yapılır. 

cmll>.k, huh"'..ik .. -0 mcnafilnc alt tasarruf m!lamclelerllldc ı:rıı! tll 
ıarı; böyle bir n:Usıınde istihsal C'clllmekslzln yapılacak tas& ııte$~ 

, ile normal muameleleri ve ba.ııkal:ırda mevdu kıymctll"l'C :,ıııtt 
nniamelelerinl.n hukukaıı batıl nddcdılcccğl; RomnnyadB 1~ ~ 
beraber orada bu gibi cmlAk, b•ıkuk vo m"nafic malil> b~oııı? ı:: 
ise, Romanya llr&Zlslndc tedavüle C',Jkarttlmış bulunan b ıstı ısı 
nama muharrer olmayan kıymetli eencUcrl bil.mil olduk s.rctl ~ 
lar hakkında :N"isan 1941 nihayctlncke.dar, Romanya se! ynı tll 
lukıarma bir beyannıımc vermekle mUkcll"'f olduklar!: a rııJ -'ı 
yeUerin bu gibı esham, tııhvila.t \'c senrUcrl mevduat ol'S- ,e! 
bulunan bankalarn dn ııamil "~~uğu Ankarndaki ıtoınBll 

J 941 ikramiyeleri 
ı adet 2000 L.lık = 2000.-Llra 
3 • 1000 • = 3000.- • 

' 8 

• 
• 
• 

750 .. 
500 .. 
~. 

.. 1500.- • 
== 2000.- • 
""'2000.- • 

3S • 100 • 
50 

""'3500.- • 
E% 4000.- ... 
-6000.- • 

fmdan bildirilmiştir. lılll!)f 

Koyfiyct nıdkrıdar Türk va~..ndaşlnrm.::ı itUiaına \"aıı> ' ı;ıo • 
...=:=========================::::-A~~/f 4 

Sa.'ıibi: ASIM US Basıldığı yer: l'rl S~ 
20 • 1 800 

... ............ , .. lllllllii 
Umum neşrivah idare eden: Refik A1ı11Z 

istanbul defterdar ıl11nd~~· 
'. N. M ükellefin i'mi H~ i~i Ticaret adre ... i :\latnıh Kıu.anç Uuhr.ın Cot$ ~~ 

J Ke-rim O. Muhtar kahvehane Necati B. C. 16S !J6 S.47'. 1.69 1.53 ,, 
2 Hıisı>yin Torpi kahvehane Tophnne Kasaplar 3 135 36.li7~ 7.33 6.20 ,.~ 
3 Dımitrı Marta ter.r.i Halil P§. 7 1/1 300 22.50 4.50 ı.05 ~ıl 
4 Moyel Hı.nparsoniyan demirci Necati B. 371 ı.Oi pe;,P 
5 Sami Topçu O. Gümrük Kom.is. Kükçüba.lit han 2/6 84 4.99 1.00 0,90 ~ 
6 Ati O. Hacı kahvehane Döşemeci ı 135 27.14 5.49 4.94 ,. 
7 llyaa v..ı Servet kahvehane Kasaplar 7 /9 19.l:S6 ,. 
8 Pa.n~cli mihal Kundura Tamiri Gümüş han !l ı,54 ,. 
9 Prodromos O. Scra.fin bakkal Mumhane 71 7.!15 " 
ıo Veli A~ı ~lumhaM 152 ı.35 
11 Ali NegiT. ManaY Hoca Tahsin 24 ti:i 3.58 11.72 0.64: 
12 Hilmi Baykal eskici Necati B. cad. 262/J 46 0.95 0.19 -0.16 
3 Ömc_· Adamer kahveha.ne Necati B. 262 12'.l 6.70 1.36 ı.21 

14: Vo.;niyak Acemyan av kusıan· Selim han 1/2 !l'.; 17.~7 3.57 3.21 
15 Hasan Koç kahvehane ~fomhııne 175 120 10.M 2.10 1. 9 
16 Ali Özkan Kundura tamiri Necati B. 266 1~5 9.24 1.85 1,65 
17 Sıı.vaLo Demirel ~nliyokuş çık. 6 ı GO 6.18 1.24 1.0o 
J8 Vrars:ç Elektrikçi Mumhane C. 121 ı~o 6.66 1.33 ı.20 
19 Hurşit O. Mustafa aşçı Necati B. c. 168 96 6.05 ı.21 1.08 
20 Atdullah Okçu Kundul'a tamircisi ,. 262/2 45 7.49 1.50 ı.35 
21 P.asan Beyawğlu Manav ~imı:it-ci so. 10 18ıJ 2~.35 5.67 
22 Lfıka. HWtidis i~kili Lo. Nt)(!ati B. 36 445 159.10 31.82 
23 Lu!· ~ Hıristidis şekerci ,, ,, 950 113.13 22,63 
2! Reııat va Rauf an:uhalci Ali Pş. lled. 22 
25 Bekir O İdris kahvehane Kılıç A 1i Pş, :3 
26 Oavut O. Ali muhallebici Kemankeş cad. 21 
21 Yani :ıayacı Girit hem 12 
28 ~adc.ttin muameleci Tur han 3/7 
29 ~arı d(> Roscnfoo ithalat ve th .• \loyınenctli han 1 ı 
30 Mihiyadi huroacr Tur han 3/ 9 
31 Hı.-isto Teodiyadis G. Kom Kürk en bıu ı han 
32 !" 'h ,. 

:;a Y1ı.suf ~aban aı,:çı Necati B. 68 
3t Hurşit O. :.\lustafa a.oıçı Xeeati B. 168 
35 Mehmet manav Mcbusan ca.d. 65 
36 Mehmet Hayri v•' Hüseyin A vnl nşc:;ı ,. t 72 

Top11anc maliye subcsi mükclleılerinden 
terki titarcUe yeni adreslerini bildirnw..mişlerdir. 
y:ıpılan a~lımıalarda bulunaınamış olduklarından 
clnıamıştır. 

60 

44 
1 :.>o 
72 

l.35 
2.67 

100.30 
·t.78 
1.70 

18.75 

IJ.05 

16.10 

Keyfiyet 3692 No. lu kanunun 10 ve 11 inci matld·~lerinc te,·fikaıı 
ilan olunur. (2952) 

0.27 
0.53 
20.06 
0.96 
0.34 
3.76 

1.21 

3.22 

2S.li4 
20.36 

5.19 
0.15 
6.10 
1.62 
0.4 

o.SG 
2.04 
3.38 

ıo.os 
1.08 

10.os 
2.89 

l"tıuabul Aıııllye 9 nn('U hukuk ha- J 
klndiğindm : 

ıstanbul Beled 
ııanıarı 

Tahmin 
bNlrll 

216,00 

:.! ,00 

iıı. 

lt:ınınnt 

16,20 Knpalıçarı;ır.a Dh·rik 
s::. trşı . 

21 60 Kspaııçarşıua Dlnik sokağında 

.. 

.. 

2177,70 
MU~ ~ 

163,33 Fatihte Mut.tcslp lskcn1er nınhıi!lcsll1 21111 
Alcvkufatçı ı.okal'.;"ID.da ıoı Oncil adııdil Y 

rabbaI sahalı c.tsanm satışL ı;t\tll';;ı 
12,!U\ Kumkapıda Ki\tıp Kasım mahallcsının ııııı~ 165,l:'i 

Erıkağında 11 inci adada 5465 nıct.J'C \ 

·11,30 
arsanın satışL 1e9~ ~.ıo Fntih Şehreminlnde Denızaptal nıııb111 0,ı;,.ş 

Yaralı socuk Beyoğlu ha.etaba.nesi· 
ıı.e kaldmlmı§tır. 

--<>--
Arkadaşını yaraladı j 

- Kllçt.lkpa:ı:arda oturan Fiknıt adında 

'birili. ~vvelk! gUıı arkadıışlnnndan j 
Remal ile ka\·gaya tutuşmU§ ve Jl"ik. 
nıti bıçakla ııol kolundan yaralamış
tır. Yu~lı tedavi altına ıı.ımmrı. BUÇ· 

tu ya.kalanm14tır. 

Bcyoğlunda Tom Tom .ııokn.k 18 
.No.lı apartımanda mukim Fransua 
Do't>?k tarafından Zon~Idakta İnağzl 
ocaklarmda Ali Jo'ırat :Madcmcl.n SU.. 
ıeyınan Sırrının Mesul MUdtirti Mwı
ta!'ıı. nezdinde mukim Erdelyi hen a• 
leyhinc o.çmı~ olduğu boşıınma davıı.· 
•ıınm yapılmakta olan rnuhakemeain· 
de: Müd&ial\'yhln ikametgahı meç. 
lıul olduğundan dava arıruhali ve da. 
veUyo .mahkeme' divıınhanes\ne talik 
YC gazete ile de ııanat icra edildiği 

halde gelmemi§ o!Ouğundan muhake
menin gıyaben icrasına ve davacı ve· 
klll idıliıuımı iı1ba.t dmı>slno ve şahit 
listesi ibrazına vo getirdi~ takdir de 
şahlUeriD dinlenmesine ve gıyap ka· 
rannın yirmi gün müddetle ilAnına ve 
muhakeme H.5.9H saat 10 a talik 

i
l edildljti gıyap karan makamına kaim 

···~;:.:.tiiO..o~:ıl~~~~.=,:_::~~:t::i.j ... (7"];"J"":t~; 
1 

olmak •~" il~:~::· 135529) 

cac1dcslndc 20:: l'ııc 'l ada.la b2,60 ı • tr• < 
r.ı.rs:ının satış:. Jl ıılf'jll ~ 

•z ,:ı2 Fatih Şehremininde Dcn!zaptnl ınabıt ııııı" 
caddesinde 203 Uncu adada 61,75 J'lletr" ı.;t 

30, 

arsanın satışı. ı!J • "-f 
Tahmin bedeller! ile ilk teminat m.ikdarlan yukarda )'5/. c'~t 

1.{Ulltl ,..,! 

---o--

Sabıka1mtn ~aı-ifeti 
Sa'lıfkalJJard&n K~, dlln, Beynzrt. 

ta Balnteılar · einrmdald arsa!a.rd!Ul 

Mtt.b.ıfe of~...malrta 01an' bir lnızt1"tı 

1 

• 1 

41lraat Bantasmda ırumtıarab .,-. lhharm t&aarrut ~-.... , _ __,,,,,_ ., ~ Mezhebim ıtuııı iken Müslümıı.n1ıl!'t 
50 11ruı outunanıara ~ • ~fa ~PklJecek t<ıır'• O• 1LŞ8fldal0 kabul ederek ihtida ettim. 

ı;ı&.ıı.a cött lkramıye dAğıtılaN•l·ttt. Anadohıhlıı&n 1'..-ıtmahaDe Ku:yu. 

• aded ı .oocı ıtrallll a.04MI lln ı oo 9Ck'ıd Mt Urahllı 3,000 1 ,.. Iu &okak SS numarah hanooe eıoki 
• j,,.1111 Anlka Ulu Oluk lkeon Kı)·mct • 5dCI • • a.ooo .. ıH ae • •.HOi • 
• • !30 • &.OOI • 180 • ~ • UOI • Uuolo .. olmu,tur. (~'>.~20) 

ce • ıoa • c.OM • 

OtKKA T : Resapl&roıdald oaral&r tı\r 9Cne ıctııd• l50 ltradan 11.f&lt 
ltıpıiyenlere .kr&ıniye ;&IU.tf: talUW'M .,. 4 rUlaalyJt Yertlect J<tlı 

Kt.~1-' · '·:-: 11 Mart, 11 ffazlrdll 
riıı~ yapılır. 

................. .,. 
Çocuk Ht klmt 

Ahmet Akkoyunlu 
l'akllm Talimbalte Palae No. ' 
l"Uanlaıt mudil bttstln _.. H 

ot ~f'n!ttk kıı.~tf. :rab'Bll...- . 
m-. . 

1 
iilıııt1111miiiillllıımı ............. _. .. ._.,. ......... ._J111 .. ._M 

x~ s~ ~!t cftaıı• 4 M. 
...................... w 

açrk arttırmaya konulmuştur. Ş.-ı.rtnamC'leıi Zabıt ve "' p.:ııv 
k.lleminde görUlcblJlr. lhalc :?.'5.9il Cuma gilntl saat H dC lilriJ 
yapılacaktır. Taliplerin ilk tonıinrı.: makbuz veya. nıcittUP 
muayyen saatte Daimi EncUmend' bulunmıılıı.rr. 

:-------- 19( Kirallk kat ve od8Jdl~ 
Ankara Caddesinin en muteber yerinde teVl<81ılflcl 

·:wadar ~ aydınlık bir kat kiralıktır. Ayni binad3 
ıx!alar da vardır. r Vakrt f;:;,7pt~ f <hrrhanMirıP mflneai't 


