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Kurus 
ldllle 8'1s Alllmıa C. Valsıı& !'anla 

hlefon: idare (HlıG). YMI (Dtıl) 
fdSı la1aabal Valat-Po819 llatlmlr44J 

Ali Mahir Paşanın 
tevkif inin manası 
ıYazan: Sadri Ertem 
llısrr BapekfB Nabas pqa eski 

bqvetdllerden ve mabeyn katiple
rinden Ali Mahir pqayı devletin 
emn.lyet{ lJe allkalı sebepler dola
yııııfyle tevkif ettirmiştir. 

AU Mahir pqa 1929 senesine 
kadar Nahu pap ile ayni parti 
~flannda Vafd'm bir uıısoru ola
rak ~lıpn Ahmet Mahir paşanın 
karde,ıcllr. 

Nahu pqa ile arası cskidenbc_ 
rl ifl değildir. Ali Mahir paşanın 
tevilin eebebt teferruatlı bir tekil
de malim değildir. Ancak bazı 
karineler delllctlyle bunun Uade 
ettiği mana anlaşılablllr. 
Mıur harp harici olduğu halde 

topraklan muharebe meydanıdır. 
Ba vui1et ~ele bultman bir 
nıemleketin muharipler için kıy
nıetı. ehemmiyeti her halde 90k 
hlyttkt8r. İtalya ve Alman propa
gucJa organlan Mısır ve umumiyet 
1e Arapça konu~ mil letlcr ttze.. 
rinde pek kM&fetU bir şekilde tel
kinler ~ırlar. Batti ı. 
talyum Mısır üzerinde tesir yapa.'*' bur nttfulu ~slyetlerle ö
t-.berl alakalandığı bir haki
kattir. ~mla İtalyanın İngiltere 
llleyhtarlığtm köriklemek için al. 
ıl.p tedbirlerin tarihi bugünkü 
b_,. ıtenelıerindcn e pey öncec11r. 

He 
• 

Ankara, 11 (Valnt IDDhablrladea) - Halk ve mmt mOdafaa ihtiyaçla. 
rmı kolayca temin edebilmek maluadiyle Ticaret Vekt.ıetı tara!ından tef. 
kili dil§UnUlen ''Halk Birlikleri,; kurulmasına ait kararnameler koordinaa.. 
yon heyetinin tasdik~ arzolunmuştur. 

Tevzi ofiai umum mUdUrltığU teşkilltı vazifelerine ait kararnamelerle 
beraber bu mevzu etrafmdak1 diğer faaliyetlere alt kararnamelerin önU
mUZdekl hatta lçınde tatbikine başla11DUf olacaktır. 

Bakkallar, kasaplar, odun ve kömUrcUler, manifaturacılar gibi.. halkm 
muhtaç olduğu giyecek ve yiyecek e§Yayı satan ve illtlbllka arzeden tUc. 
carlar kendi aralarında ııermaye 1.ftlraki olmadan yalnız formallteye da· 
yanan birlikler vUtude getlreceklerdlr. Tevzı. otlıd umum mUdUrlUğUnUn 

büyük fatihllk merkezlerinde vUcude getirecekleri ek mağazalarla beraber 

Bulgar 
Başvekili 
istifa etti 

Krral, yeni b.blneyi Iıurnuya 
gene F1of'o memur etti 

Fil of 
"faal IEaltlBeJI 

llarlla 

Meçhul bir şaheser 
Bagla 2'ncl ıaylamızda 

YAZAN: Hakkı Süha Gezgin 1 
._l ___________ :..J 

bu birlikler eH De halk& 11.znn olan her tUr1Q cşyanm tevzii mOmkUn ola. 
caktır. 

Şehir ve kasabalarda kurulacak olan halk birlikler. kı:-ndJ mıntakala. 

rmda ikamet etmekte olan kimselerin bir s icilini tutacak, tevzii IA.zım ge
len her tUrlU e,yaya alt karneler bu J;irlikler eli ne halka verilecektir. Her 
vatandaşın nuru. hUvtyet varakaaı gibi bir de 18.§e varaka.sı bulunacaktır. 

Köylerde her türlU latihııal i§lerl ve bu maddelerin mUbayaası hakkın. 
da va.zl!e görecek 10 lira maaşlı birer ''Subaıı., memuriyeti ihdas edilecek· 
tir. SubafI, bulundufu köyün en çok lııtilıaal yapan ve itibar sahibi kimse. 
terinden taayyün olunacaktır. 

Kurulacak olan bu yeni te,ekkUller va111tulyle hayat pahahlığmm önU· 
ne geçilecefine mutlak nazariyle bakılmaktadır. 

Hindistan 
ingiliz teklifle· 
rini reddetti 

Kırips 
Bugün Hindistan

dan ayrıhyor 
--<>- .. ltalJ'ULID Mmrda tn;iltereyi 

~ anm11 }'asizmin Akdeniz 
ela~ "İtalya için hayat meee
le.I. ~ltere lçlo yol JDe5elesi"' 
adcı.ttlil gtlnden itibaren keskin
i ~edlr. İtalya llabet istlli'lı 
e9111.-da da Mısırdan İngiltereyi 
oakı.,tm\ıak pollt.lkasma ehem.. 
mlfet Terdi. 

Yugoalav taraltan bir 
liJer idam edildi 

Sark cephesinde Amerika 
~iman - Bulgar . . Almanyaya taarru-

İagiUz dlplomah 
.------- radyoda mllllm bir 

Salı günü ··~18111 

~ de Stlve;it ..... Brl
~ gövdeel JUndistaada oluı 
lm,....ıorluğun bel kemiği saydJ. 
iı ioiD Mısırdan uzakalşmayı bir 

tirll lkttne alamadı. 
Maum iç poHtikaal blle ha iki 

tesadın ortumda bir hayli sar
.. tılar geçirdi. Esularmı umumi 
Ye müc"rred olarak ileri sürdüğü. 
iDii bu J ununun §imdi bu harp 
~ r,österdlil pkm manzara. 
lan tetkik edollm. 

ln,;Utere Silveyıte kalmayı, yani 
lılaurda varlığını muhafaza etmeyi 
bu ha.rbin esas ~dan biri 
•ymaktadır. Bilha98a llabetis.. 
tudakl İtalyan lnıvvetleıt mağlup 
edildikten sonra SUveyıi terket
mek niyetinde değildi. Nitekim 
Mısırda ve Erltzede hani hani 
llaıp endüstrisi "1ınılmaktadır. 

Harp endü trisl için blr memle
llette fabrikalar kurmak cesaret.l
al ancak bu sahalarda mmı mtld
dd tatanmıya t.etebbtis eden ve 
ba mmtakalarm emniyetine kaDl o. 
lulat gi'ıeterebllirler. 

Bir tuaftan harp endtlstrlsi ka
ralaa ha ll&haJarm elde tutulma
"'' için de Amerikadan ve diğer sa
halardan bir hayli kuvvetler top. 
!annuftır. Apğı yukarı Yakın ve 
Orta§arlı kav,·ctıerl de Söveyl) ~ 
'•ah etrafmda t.ahlkl edilmiştir. 

hagUtereye göre emniyet bu ne. 
kilde mlltali& edUlrken mihver için 
de Afrilmdak1 bu tııgUiz klt'asmı 
ydomk, dlilürmek bir gayedir. 

1111 gayenin ukerllkÇe olduğa 
kadR politik bakımdan da tealrle
ri dlifüntllmektedlr. Akdenizln 
Aıtgloeak9onlara kapatılllla8J için 
Cebelllttank'tan yapılacak bir ha
rellet eğer Süventen de yardım 
~örmezse muvaffak olamaz. Böy
le bir vaziyet me,·cut tse Mrsır U
zerhıf' bir hare4<et yapmak bir za.. 
rnret uı&kki edilebilir. Bu talebin 
t.eslrine geUnce bmnm Frama, 
bllh..- Ara~ konufall milletler 
lberinde yapacağı tdir ehemml
vetU olacaktır. 

Rommel kuvvetlerinin takviye 
aldlAı. Malt.anm yeniden ıtfddetle 
döjWmiye başladığı bogtlnlerde 
Arap çölUnde yeniden bir mihver 
ta.ammınun ba~lıyaeağı tahmin o
Jımmaktadır. llatti ban mahfille
rin fikrine göre bu saldırma başla
aıqtır bile. 

Rommclin bu hımrhklan yaptı
h ~nlt'rd~ yani bu son Od hafta 
'frıde Mt!dT<h <llkl,ate llyik bıızı 
hadl~ler cereyan ettl. Mısırın 
bazı pcıtifi1mcılarmrn tngilterenln 

{Devamı Sa. 2 Sü 6 da), 

tıcaret mUzakare- Bolşevıkle1: za hazırlamyor 
leri başladı •1»• .. ,., .... 

Sofya, 11 (A.A.) - D. N. B. 
Başvekil Filof buıgiln Kll'&l& Jrabinıe 
nin istifanıı takdim. etmiatir. Kı
r.ı.l bu iBtifayı kabul ~ Filo. 
hı yeni k:ablooyi kunmya melDCX' 
~tmi~t.ir. 

Ha.bar almdığma g6re her f&Y • 
den C'VWl ilctm&t nezaretlerinde de 
1.e!ıdkat y&pd6caı1tt:lr. 'lb.ret mısı
n Sagorafm al.~ 8Clll gtınJıerde 
~detle teuldd ed:iJmlltir. Dife!' 
nemretlerde d~ilrJılr )lllllllmQla
cağr ~. 

Bl!WARİSTANDA tDAlllAB 
Sotya, 11 (AA.) - Allııelt .... 

koo.e tarafından idama ımlııll*m e
clllen iki Bulpr ba 1&bab ..,_ wık· 
ti 8otyada uılmqtır. BuımnlM lıılrl 

vakUJe Bulprl.tanda 9llmm 'l"llpL 

lav taraftan Plyadne gazetelllılıa -. 
ki direktörü Volkoftur. Vollrol lılr. 

k89 aene evvel Bals•r zlraM ,..ı 
UderterlndendL 

(Devamı Sa. 2 Sil. 2 de), 

•Iradı 

Ruslar 
Beyaz Rusya hudu

dunu geçtiler 
Bertin, 11 (A.A.) - Alman or

dulan bqkumanda.nlığmm tel> • 
lijL 

Kerç yanmadasmda dUşmanm 
kendisi için bir feliket teşkil e • 
den ve Bolşeviklerin büyük k& • 
yıplara uğrama.siyle neticelenen 
taaıTUZUDdan sonra, önemli hiç 
bir savaş olmamııJbr. İmha edi· 
len tankların saymı, 72 yi bul • 
muş, kuflamlanuyacak derecede 
hasara uğrryanlar 29 u geçmiştir. 
Karadeniz kıyı8mda Alman sa .. 

(De1'Q111r Sa. 2 sa 5 de) 

Hüsrev Gerede dün sabah 
Beri ine harL ket etti 

Büyük elçimizin beyanatı 

Dün BerllDe barelre& eden.__ Gerede YetllköJ tanwe IMMJ•UDda 
otaJları De bir ...... 

Bir mUddettenberi memleketimizde l kan bir tayyare ile BerllDe mlltevec • 
bulunan Berlin bUyUk elçimiz HUarev cihen gehrlmlzden ayrılmıştır. 
.Gerede, dl1n sabah ııekiZ buçuk _ BUyük elçi, hareketinden evvel §Ull. 

ta Yepıköy ııava me;ydıınJ1'4&n Jall. . lan .llG)'lemJfUr: (Devamı a öncöcle). 

A VRUP ADA iKiNCi 
CEPHE HAKKINDA 

ALMANYANIN 
MOTALE.ASI 

Litvinof 
Filadelfiyada söylediği 

bir nutukla 
Amerlkaıa ceplle 
açmallDI 11t1ror 
Berlin, 11 (A.A.) -Yan reemi 

bir kaynaktan blldirillyor: 
Amerikan genetku:rm&y başkant 

general Marsball'm ve Amerikan 
harp mabemeı!linin de.ğrtmıı işine 
memur M. H.vry Hopklııs'in Lood. 
tı\ya geli31ori, lD.!iliz guetcleri ta. 
rafmdan Amerilamm Almanyaya 
bl'Ş! bir taarruz ha.zrrladığı şek. 
linde tefsir cdllmektedir. 

Bcrlin si.yasl ma.hfllieri bu göril. 
şe tamamen iştirak etmiyor. İkin
ci bir cephenin kuııı.Jmaaı haikkm
da Sovyet Bllyilk Elçisi M. M.a.isky 
ta.rafmdaın iın'arh yapılan istekler 
lngiUz me3'ul mahfillerinde cevap. 
srz kalmış olduğundan V&fington. 
daJd Sovyet Büyük Elçisinin şi
kA.yeti üzerine ~yaz saray Londra 
Uııerin.deki nOfuzunu kullanmak l U. 
rumunu duym111 ve lngiltereyi ba
tı Avnıpada daha büyük bh' faali
yet göstermiye sevketmiştir. Yine 
huraca tahmin edildiğine göre, ln. 
~ bamnı ştrndl, Amerikanın Al
manyaya karşı bir taarruz hazırla . 

ıhğmı iddia etmf"kle Amerikan ge. 
ııerallerini bu kozlanıu oyna.m&k 
tan menetmek istiyorlar. Berlinde
ki kanaat şudur k, blltUn bu olan 
bitenler, Sovyet1erin acele istediği 
taamız için ilk teşebbUsU Ameri. 
kah ortağa bir&lan&k ve bu suret
le yutturulacak hapı yaldızlamak j. 
~ndir. 

Nevyork, 11 (A.A.) - Henı.ld 
TribUne yazıyor: 

' Bu yaz mevsiminin dllnya ~ 
hinde bir dönllm noktası tetkil e. 
deceği kanaa.tı gittikçe kökle,mek
tedir. Bir garp cephesi ~ılma.aı 
imklnlan görllşOlilyor. Bu teşeob. 
bllslln pa.ha.ırya mal oLı.ca.ğı şUp. 
heftizdir. Bir İngiliz - Amt>rikan 
taam.ız hart'keti hiçbir yerde bu 
kadar müc:ıss.ir oJ.ıunaz. Muvaffakı-

{.DefHJ.llN Sa. 2 Sü .t del 

ne 
olacak? 
''V,, orduw şefi sebebi 

söylemiyor 

Londra, 11 (A.A) - Radyoda söy. 
!ediği bir nutukta "V,, ordusu §efl 
albay Britton 1.§gal altında bulunan 
memleketler halkma salı gUnleri mllin 
kün olduğu kadar az seyahat etmeleri
ni ve bunun bir sebebi olduğunu söy. 
leml§tlr. 

Koordinasyon heyetinin 

toplantısı 

Ankara 11 (A.A.) -Koordinas 
yon Heyeti bugün saat 10 da Baş. 
vekllette Başve-kil Doktor Refik 
Saydam'm ba.şkaiılığmda mut.ad 
haftalık toplruıtıSmı yapmıştır. 

Nehru 
Son imkanlara kadar 
Hindi.atanı mütlalaa 

edeceğiz diyor 

Yeni Delhl, 11 (AA.) - 8lr Staı 
ford K.ırips bu sabahki m&tbu&t lop. 
lantısmda bllhassa fURlan e51'em111 • 
Ur: 

''Hind kongresi İngiltere hllkillnE!tL 
nin tekliflerini kabul etmeğe ve tek
lif edilen milli hükt\mete glrmeğe ha
zır olmadığını bildirml§tlr. Hind kon. 
gresi.nin bu cevabı ve aldığım dlter 
cevaplar UZerinde İngiltere kraliyet 
hUkt\metine projeainl geri almumı 

.maaleeef bildirmek mrunda lraldlm. 

Yenl Delhl, 11 (A.A.) - Klripe 
J.,giltereye gitmek llzere ya.mı Bin 
riista.ndan distandım ayn1B.cağmr 
söyledikten 90Dl'8 fOlllan ili.ve et. 
mişör: 

(Devamı Sa. 2 Sü. ı de), 

''Para,, davası 

"Para,, piyelli muharriri Necip Fa· 
zıı KıaakUrek, Peyami Safa ile Tasvi. 
rı EfkAr gazetesi yazı i§lerl ınUdUrU 
Cihad Baban ve aahlbl Zeyyad EbUL 
~ aleyhine açtığı muhakemeye dUn 
sabah blrincl asliye ceza mabkeme
ıılnde 'ba§landı. 

Evveli iddianame ile Necip Fa
mm da~ istidası okundu. Mdd • 
rieiumumilik iddlana.mesinde, Pe • 
yami Satanın yazdığı makalede, 
Nec·p Faztlm edebi ve i!)t imai va.. 
ziyeti ile mütenasip olm1yarak bir 
ticaret rcklbıcısı gibi göster.ilmiş 
ve gülünç bir vıı.ziyete dü§Urille • 

r~ ~ref. haysiyet, vekar 'ft .,.,_ 

.,.etinin haleldar edilmiı olduf\mıa 
knydec:ijyoır, Uç suçlun.un Ma.tbıat 
Kanununun 27 nci meıddetSi deJt.kı>. 
tile Ceza Kamınu:mm 480 'ft 481 
D<'i maddelerine göre eıe-Jandml. 
ınnlnnnı istiyordu. Necip Fazıl c1ıa 
k;ticlsı.smda aynı şeyleri tebv e. 
<terek, taarruz edilEll şöhret w 
haysiyetine mukabil JDf'l'llM"' rn 
tecziyesini ve 10 bin lira ....... 
tın almmasmı istiym-du. 

Necip Faztlın avukatı da, ela.,.. 
lr:rını te,..~h ettikten sonra, :mah. 

(Dewmı 1 .... uto, ' t 
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ft1 er hum Küçük Kemalin kabrini yaptırmak için 

Dün yapılan b ks maçlan 
A m er l k a taarruza 

(BaJ tarafı 1 inci sayfada) bazırl8Dl)'Or 
"Vaziyet beBd de ayni olma.kl.n. (Bfl~ taraft 1 tncı savfada) 

beraber bm-ayn gelişimden ~vvel'ki yet li..zim olacak olursa harp he. 
lınle dörunU!I bulunuyonız." men kazanılmış sayılabilir. Gcnc

Çimento fiyatları 
tesbit edildi 

DUnkU boks rnnçlanna lşUnık eden boksörlerlnılulan iki tnkun mlli)a 
ba51anmdan önce 

DUn :Makııim salonunda, kale.balık Hafif siltlet: Abtli favul döğti§Uyor. 
blr ~yircl önUnde yaptlan boka maç. du Mehmet de teknilt bakımmdan te. 
ıarı blr hayli heyecanlı ve mQkemmel na. değil. Abdi ikinci ravundda üstün. 
geçmtatlr. Halkın çok olmasına rağ. dU. Fakat tıçUncU ravunddo. Mehmet 
men hiçbir )olsuzluk olmaml§, maç ce.nlıı.nmc:ı is değf1'tl. Sıkı bir döğüıı· 

ııonuna kadar intizam dlllılllnde geç· ten sonra b~rnbcre kaldınlr .•. 
ml~Ur B. T. U. M. lsta.nbul b(llgesi 6 mcı m:ıç: 
boks cj:ını Enver Bayraıı ve Galata. lsmail DöğU~U • HUseyln Er. 

:ır:ly kulUb gençleri cidden bu işi Hııflf slklct: Cidden çok canlı ve 
h ltldyle ba§arml§tıırdır. teknik bakımından mükemmel bir o· 

.Maç 2,80 da E'ref Şcfik'in nutkunu yun olmuııtur. lımııı.n nıklblno aman 
mUteakıp baıılamıetır. Ringe ilk çıkan verm1?den döğllşmUııtUr. Ve Uç ravund 
ıar Halit · Takldlr. do. tıstUn gelerek galip olmuıtur. 
Sınck slltlet boksörleri. Uç ravund. 7 lneı m:sf: 

da dn Ham galip 1:eldl. Netice ltlba... Abdl öncUl _ Seyfi. 
riyle Halit OstUn bir gnllblyeUo maçı Y. Orta ı;lklet: Sey!l teltnik bakı p 

kazandı ınından mükemmel. Yumrukları iBa-
2 inci nını;: beUl. GörU§lerl kuvvcUI. Hele Uc;UncU 
Recep OUler • z.:cclp GUrba.§&ktır. ra.vundun ba;ılangıcrndıı. vurduğu mu. 
Horoz siklet: Bilinci ravundda her kemmeı bir sağ krô§C cidden entesU. 

• kisi d sıkı bir dllğllf yaptılar. İkin. Fakat Abdi de ı.nıta.r ve ihmal edile· 
ci rııvunddıı. ıı.tıaklar Reccptıcydl. U • mcz. lkl dllğU:IÇU çetin bir dllğUıten 
çUncU ravunddıı da çetin bir döğüşten sonra. berabere kaldılar. 
sonra Recebin galibiyetiyle neUcc • 8 lncl :m:ıç: 
l"ndl Muhte§em Genç • Cevdet. 

s nnc•ü m:ıç: Orta. siklet: Oyun bir az geveek ba§ 

Fikret • İbrahim Derya. ladı. Fakat MuhtC!Jemln alnı kanama 
Hafit siklet: Her iki boltsar de tek. sı yüzllndcn maç gerl buakıldL Ha · 

n kslz blr• oyun oynQ.dılar. Birinci ra kem Bay Eıref Şefik Cevdetl galip 
vundda Fikret bir az kendini göater. saydı. Ve yalnız ı:ıunu söylemeden geç 
mlşti. Fakat ikinci ravundda ve llçUn. 1 miycceğim ki Eşref Şefik doktor ol • 
cUsUndo İbrahim Derya bol bol vuru' madığmı sıly!tıdller. Halbuki belediye 
lariyle Fikret! mağlup ederek galip cloktorunun orada oldug-tınu öğrendim. 
geldı. Organizasyonun mükemmel olduğunu 

4 Uncu maç: söylemoden geçeı:nlyeceğim. 
Fethi Tek • Semih. 9 uncu maç: 
Hıı.flt siklet: Bu d!ltuule Fetlılntn Adll Kalknvan - Nuri Ertungn. 

vantnjfek \ılk'i.r edilemez. Son ra - Ağrr slkl t: Nurinin sağ" kl"O;}elerln· 
nındd:ı Sclrl!hJ?cnCHs!nl tQJ>la.mıştı Fa de ç0k muvattak olduğunu gt!Tdilk. 
kat yorgun dll§mtıştu. Ve neUce ftiba· Adil bir ıız gevock oynadı. Fakat za. 
ı ıylc berabere kaldılar. man zıımo.n birbirlerine üstUn geldi • 

l5 fn<'f mao: ler. NeUcc itlbarlyıo berabere kalc1ı. 

A bdJ GQler _ Mehmet Çe!lkel. Iar. DllAm Atq;urn 

Mihailoviç taraftar-! 
ları hakkında 

şiddetli kararlar 
Lonclra, 11 (A.A) - Böyter: 
Almanlar Yugos1av generali Mlhal. 

ıovlg çetclerlnln baklandan geleme • 
dlklerfndcn yeni ve mcr.hamct.ııız ted. 
birlere ha§ vurm'Uflaı'dır, 

Almonlarm pBnm llo çıkan Nono 
Vreme gnzettal DCfl"etuği bir UMdB. 
gmıt?ral Mlhallovlç llo subaylarmı 5 
ı;Un lçlndo tea1lın olınaya d&vet celi • 
yar. Akal takdirde aileleri rehine ola. 
rak alın!Lcak vo bunlar çetccllcrln bU 
tun horckcUerlııden mes'ut olacalttır. 

Mlhallovlçlo en u!a.k mUnasebcUerı 
olanların da aileleri tevklt odllecek ve 
mallarına el konacaktır. 

----o----
Mahir Paşanın 

tevkifi 

Bulgar Başvekili 
(Hoş tarafı 1 inci ıayfadnJ 

AJ,~IAN - BUi.GAR TiCARET 
ANJ..AŞMAI..Anl 

Sofya, 11 (A.A.) - Alman iktlsnt 
nazırlığı tlcaı1 münasebetler dairesi 
mUdUrU Dr. Le.nduvchr Alman iıışc na 
zırlığı mildllrlerlnden Dr. Vaıttıerln 
ve bazı ikt.laat mUtehas:nslannm re 
faka.tinde olarak dUn So!yaya gel • 
mlşUr. 

Bu heyot, Bulgaristan ile Almanya 
ıı..nuıında 1 nisandan l Ukteşrine kadar 
yapılacak Ucaı1 mUbııdelc hacmini 
tesbit etmek tızero bugUn Bulgar ti. 
carct nazırlığı ile mUzakcrcyo baD • 
lıyacaktır. 

Almıı.n iktJsat heyetinin Fillbeye de 
giderek ora.da 6 nlsanda açılan ve bl. 
llndlği gibi Balkanlardaki iktı.sadl fa. 
allyetln en bOytll< bir tezahürll olan 
fuarı ziyaret edecektir. 

Tllrkiyeniıı ilk deto. olarak iştirak 
ettiği bu fuar, llulgar be.amI için 
TUrk • Dulgar mOnıuıebeUcrlııln aa • 
mim.iyeli üzerinde urar eden ya.zılar 

yazmak veaUesl t~k11 etmekte d«rYatn 
ediyor. 

*•• 

Krrips Hindistan şeflerile yap. ral Marshall fJhndi Loru\r8,da bulu. 
tığı görüşmelerin a.çtk bir intiba nuyor. Bu iş s.rbk bir aerap o~. 
b;rakaca&'ıru ve bu intibam Hindis. maktan çtkmıft.Ir. 
t:uıdaki vaziyet üzerinde mUesslr va.,ington, 11 (A.A.) - Reis 
ohcağını tasıih etmiştir. Ruzvelt general Marşa.Ha Haokins-

Krrips netice o1:ı.rak şöyle demiş- ten Londra.da İngiliz hUkümeti ile 
tir: yaptıkla.n mtlzakGrelerin gelişti-

''GörU!! 11.yrdtkların.:ı rağmen Hin ğine da.ir ra.porlar a.ldtlmı dön ga. 
d;etan kendisini tamamiylc top. "'°~ topls.ntıamda bı1dirmişt1r. 
.eıklarmm müdafaasma, ka:imla. Rels Ru.zve'l.t Marşal ve Hopk~
rın ve çocukların, dostları ve kom- in !eyaba.ti hakkında sorulan sual
Fuları olan Çinliler'..:rı maruz kaldı. lere ceva.p vermemiştir, 

1 
~ isimsiz fel§.ketlerc ka.rv• muha. ••• 
fnzasma hasretm{'!lidir. Amst.erdJlm. ıı (A.A) - Unlted 

1 
?lı""EHRU'NUN BEl' AN ATI Presa'tn bUdlrdlğine gere Sovyetser 

Yeni Dclhi, 11 (A.A.) - Kon· birliğini Amerika. bUyük elçisi M. Llt. 
grre lideri ~tit Ja.va.harlal Ncb. vinot Flladeltiya &yut bilgiler aka -
ru diln d~tir ld: dem.illinde söylediği . nutukta deml§Ur 

"Sir Stnfford Knips ile yapılan ki: 
mllıakerelerin neticesi ne olu.ma. Almanya gelecek darbesini ne tara. 
olsun her Hintlinin vaz.if~ eon llll· ta indireceğini ırlzlemeğe çalıprak 
i<anlam kadar Hindistanı mUdai'an dU§lllanlarım tereddüde eevkediyor. 
etmektir. Bu vazifeden ka.çıntı- Bir çok tahmlnlerde bulunmak mrun. 
mayız. Hindistan tehlikeye gir~- da olmaklığmıız dil§manm durumu • 
cak oluraa elimizde ne gibi tcmı· nun ne kada.r elverişli olduğunu göa. 
nat w:rdır? Hindistan mahvolur:ın termeğe ktfidir. ÇUnkU blzl kuvvetle· 
kim ya.'}ıyabllir? Her Hintli :mcm. rlmlzi dağıtmaya mecbur ediyor. 

Ankara, 11 l (A.A.) - tkt.ıoot 
Veltll etinden bildi.ri.Jıniut;ir: 

ı - İcra teklileri Heyetinin 
7. 4. 1042 tarih ve 2/17657 ayılı 
~mrarna.mesile Wıdikli ltoordinaa • 
yon he~tinin 302 sayılı kararjyle 
f~rikade. nakil vaMt.uı Uzerinde 
teslim dökme çimentonun ton fiya. 
tı 11. 4. 1942 ta.rlhinden it.ibaren 

Alman şehirleri 
yeniden bombalandı 

Bertin, 11 (A.A.) - Öğrenildiğine 

göre, hıgiliz bomba uçaktan dUn gece 
Almanyanın batı ve tlmal batım Uzc. 
rinde uçmueıar ve meakO.n mahallelere 
bombalar atDU§lardır. Binalarda ha • 
sar olmU§ aıvıı alıall arasmda ölen ve 
yaralananlar vardır. 

Şlmdlye kadar gelen haberlere gB 
re, 9 İngiliz bomba uçağı dil§UrülmUş. 
tur. 

şark cepJıeılnde leketin davetine gitmelidir. Bu gayret hayall projelerden ibaret 
Yeni DelhJ, 11 (A.A) - BugUn an.at kalmamalıdır. Eğer devleUerden biri (Bı: tara ı ı inci IOU/adaJ 

l6 do radyoda bir nutult .söyleyen Bir askeri hareketlerinde baflıca kuvvet. vaş tayyareleri Sovyetlerin liman 
Sta!!ord Kırlps lngtliz tcltllflerinden lerlnl yıpratırken diğer biri muayyen tesislerini bombalamışlar ve az 
bfıhaederek bUha.sııa. g6y1o demi§tlr: olmayan blr ilerde muhtemel harekeL çok büyük iki ticaret gemisini 

Kendi mUdafaaBJnI ve hUrriycUnl ıer için kuvvetlerini aaklaru za.terl- tam isabetlerle hasara uğratmış 
temin edebilmesi mnkaadiyle Hindlıı· mlz mQemmen olamaz. Şimdiye kadar lardır. 
ta.na. verilen fırsattan ıstl!ade edil • tyi yolu henüz bulamadık. Çabuk ha.. Doğu cephesinin merkez k~ 
medlğl için mUteeaslrltn. reket etmemiz llzmıcbr. Aka! takdir· minde düşmanın çen.ber içine ah· 

tngUiz harb kabine.si beni vazife ile de hedetımı.ze varmadan bu yol kapa.. nan bir çok ~pları yokedilmi[• 
Hlndistn.na gönderirken Hind!Uerin nacaktır. tir 
kendi kendini idare eder bir hUkQmet M. Litvlno! blrletlk A.merU<adan da Alman krtalarmm iyi neticeli 
kurmak huştısunda mUttehid bulun - Almanya.ya taarruz etmuinl ve mUı· hücumları esnasında düşman kan 
makta beraber bu gayeyo crllJillCk lçln terek ıayrete tıUrak eylemealn1 la • lı kayıplara uğnı.ınışt~ •. 
takip edllt?cek usuller hnkkmda ayn lemi§ ve g5yle demifUr: Cephenin §imal keemıınde Sov 
ayn gllrll§lere aahlp oldu1damıı pek "Mihver devletleri sadece Almanya.. }>etlerin zırhlı t~kJar!a des~k .. 
iyi· biliyordu. nm abluka edllmeel veya Alman ıe • lenen şiddetli hucumları akım 

Harbin batından bcrl kongre Hln· birlerine bomblılar atıımaaı Ue delil kalnuştn'. 
dlstan istlklaılnln llA.nmı vermeği bir ııncak ve ancak muharebe meydanm. Bcrlln ıı (A.A.) - Alman radyo. 
ana yasa yapılmasını müteaddit defa da Yok edeblllrler, Bqlıca muharebe aunun bUdlrdlflne göre, .Alman ktta • 
istedi. meydanı olmdl BovyeUer blrl!ll top • ları dUn bilhassa. Kurskun §imal do~ 

Bu iki istek lngUlz deklAro.syonun. raklarmdadır. Ve bu topraklarda .Al. kl!Bimlnde sovyet hUcumlarmı pUakUrt 
da. l!yik oldukları ehemmlyeUe tet • manlarm ve onun mQtteruderb>lıı ezi· m~l.cr ve SQvyeUerc ağır ve kanlı 
kik cdllmlş bulunmaktadır. el UstUn1Uklerlndekt tUmenler toplan. kayıplar verdl.nnlşlerdlr. 

tnglllz harp kabinesinin dckltıraayo mıı bulunuyor. Rcrlin 1 ı (A.A.) - Askmi kay 
nu. bu isteklerle Hind liderleri tara - ' - nlldi-· ö s · na.ldar<lan ögTC gı.ne g re, O\: 

tmdan yapılan tenkltlertn incelenme. Amer·ıkada yet havıı. :kuvvetlerinin ıs marttan 
sinden sonra bazırlanınt§tır. Bu deklfl G nimuuı. ~ l 089 tayyare kay. 
T11•yon :tngilterenln en ya.km ve en betmişlerclir. 
mUnaıılp bir zam.anda. Hindlatana la. Enflasyona ka-ı tedbirler 1 ("' ... ) B B c . 

• ır J.ondra l ... ,.. - · · · 
UWQ.l vermek hUıı\18\Uldaki ııa.mınıt ar Vs~gton, 11 (A.A.) - ---"Ruzvelt Diln ~i Rus teblijlne göre, 
zusunu Hind ml!lUne ve blltün dlln • hük\lıııetin eı:ıflaByona kartı ıtddetll dün cephede mUhim bir değişiklik 
yaya gös~rmek maksadiyle yazılmıı- tedbirler aımak nlyeUnde olduğunu o-Jmamı:i, Ruslar, Bıiansk ltcıimlıı. 
tır. dUn söylemiş, takat bu tedbirler ara· d~ iki köyü geri :ıhnışlardrr. 

tngilli: harp l<abl.ncal, geçmllte ileri smda fiyat mUraklbl Hendersonun dıı J{tzJl Yıldız gv.etesme gÖ're Le· 
sUrUJmO, olruı ılk~yeUerln tekrarlan. istediği gibi vergilerin arttmlmaaı ted rJnrrrat ccpbceinde şiddetli bir ınu 
mamna. mani olmak içln, açık bir plA.n biri de bulunııp oulunmadıtını a6yle • lınrobe olıntı§, Rus süva.ıilcrl Al • 
teklit ederek mlltnklln olduğu takdiı- memlştlr. yqan hattannda bir gcd!k ac;mağa 
de, kendi kendini 1dare meselcslnin ve bunu geni§lt'tnıcğe muvaffak 
şimdilik muaııaktıı. bırakılmnsmı il<ırt Yunan kralı ~yrutta olmu~lıırdır. 
sUrdU. Faknt Hind tlderlerlnl ister - Almanlar bu gediği kapatmak 
lerse mUtevu11t başka bir usulUn ka· Beynıt, 11 (A.A.) - Yunan kralı ı~4ı 6 tabur ve tanklarln mulmbıl 
bulU hususunda serbHt bıraktı. Beyruta gelmloUr. Burada birkaç gUn iıücuma ;e~işlerdir. Di}rt Alınan 

Pek tşbll olarak her kı;ıs ve her gu kalacaktır. Kralı Yunan bl\§veklll Çu. tabunt mıınte..-nel dl~ bozguna 
rup, tekllf proj~lnJn ltcndi görilşlerl. dcros ve harbiye no.zm Dimltrokakls u~rablmışur. 

ne uygun olmasını lsUyordu. Fakat kar§ılamı§lardır. Sovyct sözcU.c;U LQıofski b(yıum 
bu takdirde projenin öteki part11er ta tında . Almanln.rın eimdlyç kadıır 
rafından reddedllmeslnln önUne geç • Kral Mitel'in hastalığı Ruslara 20 milyon zayiıı.t verilir • 
mcğe ® lmkAn yoktu. Bu sebeple !n. mi.ı oldukları hcı.kkmdaki iddJala. 

ı Londra, 11 (A.A) - Brltanova: ;, 
gillz harp kabinesi dab& ziyade b r • 

1 
r!yl" "'ay elml"'tir. SöylendlClne gl;Snı bir talyruı mil· " cw. "' 

birine zıt görllşler arasmdn adillne ~fnsko\'a 11 (A.A.) - Sovyet 
k tchaaaut Kral 111,el'i tedavi etmek bir hakemlik yapmak vaziyetinde al l!oce tcbli<?:: 

Uzere Bükre§C gön<lerllm.lıUr. Ha.t.a· - .,. 
ml§tir. Jığııı mahlyeU hakkmc1a :Cazla m&IC· ıo Nisanda cephede hiçbir ö • 

Şıı.hIBlar ve pa.rttler projede mllm· nemlı değlr"·lik olınamı .. tır. Ev -mat yoktur. + ~ ,, 
kUn olduCU kadar çok kılınır bulma.. velce h&bcr verildiği gibi 25 değd, 
ğn çall§tılar. Fakat yapılan tenklUer · · 30 Alman tayyaresi tahrip edfunır;ı 
de lngiUz t.ckUQerf.nin her kealn mu • böyle bil' değjfikllğı mUmkUn gor. tir. 9 ~a'lda 9 Alman tayyat'e&i 
tabık kaldığı en cauıı Iuaımlo.rı hak. memektcdir. dü§ürülmüştür. Bjz 5 tayyare kay-
kmda hlçbtr aey aöyleırıecU. H.intlile!"c a.çikça bildirmek iste. bottik. 

Hindlst:ana. hUr ve kendi kendlııl L rim Jd olup biten şeylerden bu mil~ Knybi'4!f, ıt (A.A.) - Cephe. 
dnro eder bir hfilromet kurulma.~ı pro- za.keTClerde:n ne Krra.l vekili ne de r:.in merkez kfsimindc kuvvetle 
jenln en bariz vastıdrr, Yapıcı bir ma başkomutan hiçbir suretle n:ıes'ul tahkim edilmiş bir Alman mukıı -
hiyet t.aşmuyan bıı tenki~Uik bir arı. dPğildl.rler. vemet c;:eVl".?si Sovyet krtalan ta. • 
lQ.§mayıı varınak için en elvertıll vas1 Hemen n~tice aJ.mamadrğı için rafından yanlıruşlrr. 559 uncu AJ. 
ta değildir. Fn.kat l{uvvetU ve htır bir biz hiçbir kırğmb:k beslemiyeceğiz. .nan piyade alayı bozguna uğratıl. 
Hindistanm mevcudiyeti Lste:nıyorsa Bizim ga.yrethrıi% eenrimf idi. Hiç. mJJtır. 1500 Alman öldUrülmUştür. 
bir anlaamoya varmak mUmkUndOr. bir salfilıiyetli Hiatıi Hindeta.nm Bunlar arasında. bir tabur kumnn. Londra, 11 (A.A) - Timcs gazetesi· 

n1n Kahire muhablrl yazıyor: 
1dah1r pap. evinden dı§&nya. çıkmn 

mıı.sı lçln kcndlıı1ne verilen emro ita. 
at etmemekte tcvkJflnl tacll ctmı,Ur. 
KcndiBlnln Na.hu pqaıun aartcttfği 

hıı.rp gayretine kaııı :faaliyette bulu· 
nan Mısırlılardan mUrekkep küçük bir 
guruba men.sup olduğu umum! suret. 
te her ~ malQm idL Bqvekll bir 
mllal gMermoklo bu vaziyete n1ha • 
yet 'm1nlfUr •• 

Hemen k~ :zothıklar tam bürryetini te~il eden esas ga. d:ı.nı ve dahn başka subaylar var _ 
bugt}ne ait mcselelcrdcn doğ:m.u~ yemizin samimiyetinden fiÜphe c- dn-. Cephenin bir ı.... .. ,,a kesiminde Sofyıı, 11 (A.A.) - Y C11i Filof ~ 

~ tur. B.nnd:ın ıı....,ı.ıı mUdafıı.a mefie- demez. So'"-• .... 'er ilci ka.ııın.bo.vn gi-ı..ler 

Kısır h11kGmeU Mahir P&§&IUll a.nı 

olarak teYkfttnln.hayırlr bir neUoo ve
receğlnl. Um.ld etmektedir. 

hüh-\ımetl bugün 66 .edcn sonra te. .._,, ·Jt;"'-' J ... J.46 
ı;e&kül ct.miştir. lesinden ~n bazı mrluklıı.r dn Hindista.nın iıaökll.!e ikawpnMl ve ısakka hisme1lerinde kullarul • 

vardır. Fa!aı.t !ngiltercde bu hu. lıususımda bugün veya yarın tatbik nıak üzere cephe gerisioo ..,.önde • Başvekil Filof, evvelden den.ıh- ele · " 
te ettiği lWırlf Na.zırbğmı bı:rak- aust:ı. Qolt basit v<' ıı.cık ıbir Yol edı1ec usullere clair hiç (filphesiz rilmek için Almu1ar tarafından 

ilu~t.uT. 1Undi9lıınm mUdafo.a- ba.ş'ka ba,.qka fikir!er:lnm vardır. araya toplanılan 8 bin Ruau ser. 
wş ve yeni kahfncdc Hariciye Na. m senelerdcnberi lngiliz hUkfımetL. Fakat bu hüniye6n, HincHltanm l:-est brraJanr§la.rdır. 
zrrhğuıı Uzerino o.lnuştlr. r.e ait idi. Bu işi ba§ltomutan 20 ba..,ka bir devlet ve me.eM Japon. Stokboloı, ıı, (A.A.) - Bir Koeko. 

Eski knbincde Dahiliye, Maliye senedanbtri tek lba.srnıı. !da.re edi.. yn tarcı.fmdan m.ptedihnetri sureti. va teline göre, Sovyet lıntaları beyaz 
Ye Nafıa Naztrla.n olan Cabrıı.. yordu. &l{jlcomııtan ibilindlği gibi le temin odilemfycceğl hu.suımda Ruaya hududunu VJtebek llo Nevel ara 
ovuskJ, Bijinof ve .Mühendis Va. .Kmıl vekilinin km iheyetinde mU- mutabrk kalmanuza im1ı:6ıı yokt.ur. smda aımıılardır. Bu kıtal&r ileri ha. 
fiil.yer Yeni D<İı;binedc de Nazırlık- ö.ııfaa nazll'l vaziyetinde bulun- Japonyanın kendi Aayalı kardeşle- reketıerine devam etmektedirler. 
larmı muhafaza. ediyorlar • ~t.e.dtr. Bae!romutn.nm müdafaa r.ine ka.rer ne kad&l-p.bı ve müsa. S 

1
• L1!/ 

Kabineden ayrılan Nnzrrlar §un- :ıı.urrr Sl!a.tiyle haiz bulunduğu &ıı. rnahntıız davrandıfnu hep biUyo • ta ın müım atı 
!ardır: Wıiyetlerin bl.r Hintliye devredil- ruz. Jlc>9kova, 11 (A.A.) - Halk komi. 

Hariciye Nazın Popof, Hari>iye ır.esi teklif edildi. Bu, ilk ba:lo:şta Hindistan Japonya. tecavüze uğ. Mrl..-1 mecuaı. bilginlerin, mllheııdl.I. 

1 Na demem.o ? 1 Nazın general Da!:lralof. Tica.re:. b:.ısit bir iş gı:öi görünUr. Fnb.t nyacak memelketlmin ön safında lerln ve Sovyet •&nayt yapıeılarmm en 
Nazın profosör Sogrof. Ziraat Na. uıild"l.fna naz.trlığr tcŞ.kitatmın yeni dır. Bal}ks. ıtaraflarda lkitmit ol. ISnemll çe.lıpıalarmı mllk&taUandır • 

... ___________ _. nn Kıışcf, Dcmiryollan Nnzın Co- baştan ta.nzimini istihznm eden u. duğumuz ne,~ taahhUtlere :raimen mata mWU. olan 12 milyon rublelik 
(MlrgUıı) nercaldir? 
Boğulçlnde (EmlrgA.n) denilen bir 

yer var; bunun eııkl harf ve imlA.alyle 
yazılI§ı, okunUDU <l:ı fMlrgfın) dur. 
BofaZ!çlndc bir ortıı okulun aldığı ad 
da burası olmak icnp eder. Böyle iken 
okulun remıt l<fiğltınn UııtUnde (Mir. 
gün) yaz.ılı. 

fMlrgQn), konulacak • yazılnca~a. 
ki aatı böyledir denecekse öyledir • 
(Emlrg:\n) demeli. (MlrgUn) deme. 
meli. 

rolof, Adllye Nazın Mita.'ltof. zun Ye gü(: meseledir. D~an Hintlilere memlelc.etl~rinin mUda. "Stalin mUWaı•tı,.nm d&fıtııııma 
Harbiye Nnzrn: eski Sof ya ko. Jmp::mızrı. claynndığı blr sırana bu fn "~om.da aznmt yardımı yapacağız. dair huaud bir kararname çıkarmııtrr. 

lordusu komutanı general Mişof, uzun işe ı:;irlşmcıllt cıc:tba ru:ı dere. Hintlilerin de bir.hn onlara yaptı • 
Ticaret Naurı: e!kl nazırlaröan ı cen kadar doğrudur. Bunu takdir b'mllZ gibi bize val'dmı etmelerini 
Sobnınya ik!nci reisi Zahnryef, Zı.. güç değildir. lfnlbuld müdafaada isteriz. 
rant Nnzm: Sofyn. valisi mühendis en eslslr nokta azami derecede sUr' İngiltere Amerika ve Rusyanın 
Petrof. ı at temindir. Hfadistnnm mUclnfa. smni kaynıık.lan ile bUtUn mtiUe. 

Denıiryollan Nazın Pern k'deki nsnu ilzoıinc almJŞ olan lnglliz hü. fik milleUe?in hudııtı!uz inıan mev. 
dfıvlet kömUr madenleri unıu!"ı 'kümr>ti, bu mcır.lt-kote ve bize çok j cudu aocak bir netice elde CtiP-bi. 
ıoUdUrU mühendis Radoslnwıf. ı krvmetli ye.rdnnda b~luıwı mUtte.

1 
lir, O <h zaferdir. 

Maarif Nazrrı: Maarif Nazırlı~ı fikim'z Amerika'ılar:ı karşı borçlu Hindistan bu zafert' iştirak ede-
umumı kfi.tibi .To<\Of. ..,lrlr; ı ~eylC'ri "ÖZ önllnc alarak iıiJ:r Ve ebneHdir. 

Japonyanın Ankara büyük 
elçüi Solyada 

Sotya, 11 (A.A) - Japonyanm .Afı. 
kara bUyUk el~lsl bu ııabal1 Sofyaya 
gclmioUr. 

Evvelce blldlrlldlğl gibi, Japonyanın 
Bcrlln bUyUk elçisi general Oıılmo ile 
gÖrU§ecektir. 

mer'i olmak üzere: 
A - Portls.nta nevi içhı 22.70. 
B - Çabuk eertleoen aüperai

ro.an nevi için ·2!5.70 lira olarak tes. 
bit edilmiştir, 

2 - Ç1nıentonun ambalaj ve sa
t!.'} şekil ve maıırıUlarile diğer mü
temtr.im hususla:r gazetelerle n~ 
rolunaca.ktır. 

Pasifik harbi 
Japonlar 

Sebu adasına 
asker çıkardı 

Yeni Delhl, 11 (A.A.) - Sir
rnnuyn. tebliğine ektir: 

DUn Japon tayyareleri Birman
~a.nın şdnsl bölf"esinde bir ~ayya. 
r e meydanına ikinci bir taarrur; 
ynpnııalarsa da İngiliz ve Amerl· 
k::lı tnyyarec:iler tarafından yolla. 
n keailmiı ve 7 Je.pon tayyaresi 
dilşlirillmüetür. Çin cephesinde 
dün to~u ateşi obnu:; fa.kııt piyıı.. 
de arasında lu:sin bir çarpışma kay. 
dedfüneınlştir. 

12 BİN .JAPON 
V&§lngton, 11 (.ı\..ı\.) - Neşre. 

dileıı bir tebijğde 12000 ~i ola. 
ı-ak tahmin edilen 11.:r Ja.po!l ku,·
vetinin Filipinlilerin §iddetll mu
knvemetine rağmen Cebu adasm. 
da karaya çrktJğI kaydedilmekte.
ci. r. Bu ~ket düııman deniz bir
lkilerinln ve pike bo:ınba tayyare .. 
!erinin himayesinde yapılmıştır. 
Japonlar ağır kayıple.rla a.dazım i
çine doğru ancak blrlw,i kilometre 
ilerliyobil~rdir. 

Corregidor adası havadan ftid. 
detle bombardtınan ~tir. oıu 
ve yaralı miktarı az hasars.t ehem. 
miyetslzdir. 

JAPON KUMA.~DANI ÖLDtl 
Lon<lra, 11 (A.A.) -Bataaııda

ki Jl\pon kuvvetleri kumandam g<'. 
nc.ral Senosulo ha?J> meydanında 

ölm~. 
CECU ADA!ö!J.NA JAfON 

DmACI 
'Io1'yo, 11 CA.A.) - Japon~ 

riyenne mensup kıt:ılar Fit:plnle!'o•~ 
de c~ o.dasmm stratejik bak1ın. 
da:ı mühim bir nokta."mlda karaye. 
ç:ıks...'"lhnı3tır. Bu latalar eimdi a
d3.llID içlerln.e doğru hareketlerini 
gen~tet.m~--d.irler. 

Ali Mablr patanın 
tevkUinin manası 

(Baş fora[ ı 1 inci sayfadr:,) 
!\Jale.ıya \ "ft Blnnanynıia ,.<' mUHe
fiklerin Oavada tuttuklan ''her §e· 

yl tahrip ederek cckilme" usulUnli 
.Moorcla da tatbm edcbilccoklerl ih. 
timali önünıle h:lreketc geçtiler, 
Hatt.a İngiliz cuuusu Rommel or
duıtu ltal'\SlSmda celtilirse İngiltc
rrnin yap:MJağı tahrip hareketleri 
kıııi]L'IJnda Mmır hükümotlnin na... 
ıJ bir ~ket tarıı takip cdccek

lel'ini bir mesajla Kıralı., hUkiımet 
retsino bildl.raıı.r. 

Bnnun lngUtere ile bir ihtilif 
zemini hazırlıyabiimesi mUmkündil, 
Falmt Nahas pa~ bu hadi<:-elcrln 
nknlılndo !lısmıa buluun ln~illz 
yarahlarma bir hayli cmıilelcr ı,;ös
termck anretiyle sembolik 1'1r oe
kildo lngiltereye yakmlığmı bhar 
etti. 

HUki'ımct rel<>fne rn Kırala alu
om ba11hyncafı 1;ıralarda n,pılan 
milracaat. İngiltere hesabına her
halde iyi bir Bekilde kar3tJa.nmı!' 
dc,-flt1lr. Bunu bogllukU hllk6met 
prensiplerı ile ~foımn emniyetini 
bozan bir hsrclıct ~tinde anlat • 
mak da mllmkllndllr. Eter AU Ma. 
lıir pa..,anm tevkffl im hldise ile 
aJitkab ise da.hıı. bazı tcvktneri bck
lftncl\ llzmubr. Bu suretle hem 
Nahas paşa.om anladı~l7. manada 
bir f'!mnlyet. 1114selesl, hem de 
Vafd'ın Mısırda esaslı surette yer
'cŞtnesl t8Din edilml" nlac3ktır. 
Vok eğer bunlar de~l de öteden. 
beri ttatyaya sentttatl göaterenle
rin fHllyettni kesin bfr suretto or. 
tadan bldmnak da\'Ul ise o za. 
man İnuula ve ROlllMyada olan 
e<;aSlr tebdillere benzer. Netloele. 
ri beklemek IAmndrr. Bqtln bu 
tevkif hidlseai bonlan hatırlat. 
maktadır, 

SAPRl ERTEM 

~c!.!!!f.!!.!..~-!,t;f.mela: 
Rakkas, bu balet senin oymmcla. 

midir'? 
A,lklannrıı gtinAlır boyDonda 

mıdırT 

Doymam aeb-1 vulma, l)eb.I !'be 
1rlbl, 

Ey sim.beden, aalı6b kOJllUDda ......, 
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Bu ünkü maç 
latanbuı lik 1,1amplyonaaınm en 

l :ı11ınıı haftaaı muh&klt&k ki bu haf. 
Il dır, Bir puvaıı larkl& ıamplyonluk 
l'ln ba§ baga kaıan Galnta.sarayln Be· 
"'l.a' bugün pmplyon olabilmek için 
•r kuvvetleriyle blrb!rlerlnl yenme. 
~ ~nlısacnklard.ır. Galatasaray eon 
tnanıarda gayet iyi bir durumda 
' •ınmaktadır. 
kştkta~ lac, bllbassa f,lUkriinUn tL 

11':1dan ayrılmasiylc for hattında 11; 

"llnn gedlkt~n dolayı, Gıı.lataaaraya 
111laran daha ayıt bir durumdadır. 
c lier ıkt t.:ıkımm bugUn çıkarablle • 
ekJr rt en muvalık kndroınr !ikrimtz. 

co §Udur: 

1 
G. .: O man. Faruk, Sallm. Mus. ;:a. ı-:..n,.·r.r, ~fak. Hikmet, Arll, 
ınıı, GUndUz, Ga:r:anter. 
ll. d. K.: Mehmet All. l<"eyzl (Re

~ili) • İbrahim. Çaçl~, 11.akkJ, Rıfat. 
:.fırcı, Şetti, Salm, UU..)111, SabrL 

'rakımları. bugün için çıkarabile • 
~klerı bu en kuvvetli kadrolarlyle 
tle alarak mukayeae yapacak olur · 
~~_kuvvet farlunm Gal&t.aaray le. 
""'lQe olduğunu görtl~. Fakat bu 
Qaıat.aaray muhakkak surette yene. 
~it demek deglldir. Hatt.A bu eene 'bu 

~YeUn dalma aksi c;ıkml§tır : Bl • 
~ devre Jik maçlarmda zayıf bir 
~la Beşlkta§ kuvv•tll G-1ntun· 
"'Yı Yenmiş, kupa m.açlan döml flna. 
liııde fso 10 ki§Ulk ve bir kaç eaulı 
~cusundan mahrum Galataaaray 
'"""§lktqa galeoo ça1m11tı. 

'l'abıı bımuı:ı bugllil de t.ekerrtır e. 
~A'l iddia edilemez. Be§lkta§, Ga· 
laaarayın, en 1§ geren tarafı olan, 

1lc ortasını Hakkıyı santrha!a, lbra. 
~illi beke almak suretiyle iyi blr au-
ttte rnarkc eder ve ııayı yapmak fır. 

'ttı bıral(ınazaa, Galatuaray • geçen 
baıt& Beyk~ karownda olduğu gtbL. 
~Ok tııll§ktll bir duruma dllfer, Ve Ga 
'l.aaaray mUdataa.aı HaklQ ve lbra. 
~ olmayan blr Be.§lktao lorverdlni 

laylıkıtı. durclurabUlrec de, Galata· 
"1-ay hUeum hattı gol yapmak lmkL 
: J>Ck gllçlUkle bulabmr. Eğer Be

ta,, Hakkıyı ve lbrahlml ilerde oy. 
~tqı, hQcuma ehemmly•t verlnıe, Ga 

l&ııarıı.y zaytl bir mUdataa kar§wn· 

~ a&yı yapmak tırsatmı kolayca bu. 
bhecektır 

\> lfaçın td, gollü oımuı beklenebilir. 
e ltaııaatııntzce Gal•t.a.aa.ra;ym bu o. 

l'lnı:,ı u blr aayı far)Uyle .kazenmıun 
' lloıınaıcttr. 

l!:ter maç berabere biterse gelecek 
hattaki GalatAaarıcy • Fenerbahçıo, 
kıııptyonu tayin edeceğinden, seneler. 
cıJr g6rmcdJ.tlmlz bir heyecan içinde 
hçe~kUr. 
.\ynı gün Şeref sahasında yapıla -

~k olan Fenerbahçe • lsta.nbulııpor 
~ da Olduke& mUhlmdir, nk devre 

ı.t&nbulepora yenilen Fenerin. bu· 
t1bı, aynı rakip k&l'§llillda ne yapa. 
ctft Dleralcla beklenmolttedlr. 
~&km samM!ara kadar gayet gü. 

: OY\Uılannı ıeyrclUfiınlz lıııtanbul· 
run aon zamanlarda 'bozulması Fe.. 

::.rın gaıtblyet ihtlrnalinl kuvveUendlr 
!etedir. 

t.&ten J'entrbahı;c de son Gaıawa:1 l?laft'lQblyetmden ıonra sıkı çalış. 
lllara bqlayarak takımını dUzclt • 
~o ıı>avqmıştır. 
~orınal olan neuc~ Fenerin gare. 

dlr. 

tere! mdmClald diler maı;m da ol. 
~~ heyecanlı geçeceJi tahmin olu· 
~tr. M:amııfi Velanm son mafıubl. 
;;•181'1 teJl.t! için Beykozu yeneceği 
1 dG~!hunek h:ıtaıı olmaz. 
eı:ener atadmda Beyoğluspor • Tak. 
1:ı.ı nuletıım Beyoflu.epor, ve Altm 
l t · SUleynıanlye maı;mtıı da Altın. 

11t tarafından ltazanılmuı normal 

1 : ........ 
23 !v isan çocuk 

bayramı 
23 nüıan ulll&'\l eğemenlfk bay. 

ranu ve çocuk ha.ftasmm ilk günü. 
dür, Bu .mUrıaeeıbctıe her yıl oldu. 
tu gibi bu Yl1 da baynı.m yurdun 
her ya.nnıcla büyilk törenle kutla. 
nacaktır. Baynı.mm n~'eli olma. 
fit için bUtUn villyetlere renif blr
rer progmım hazn"1enmalrta.dır. 

Şehrimizde o gün muhtelif ka. 

zalarda mevcut ~rgemC' !{ununu 
klla kolları taro.fmda.n merasim 
tertip edilfıcek, öğleden sonnı. Hal. 
keıvler! salonlarmda nı.Usamereler 
veıileç.ektir. 

Çocuk Esirgeme Kurumu ve Hi
maye beyct.l tanı.f111dan 1000 o~ 
kın çocuk giydir::Je<:ektir. 

Kadın kavgasının sonu .. 
Ayşe 8 ay, Fatma, Hatice 20 şer 

gün hapse mahkom oldular 
Kı\sımpaş:ı.d:ı oturan Sa.ı:niye a. 

.~da bir ka.dm, komşularmdan Ay
şe ile kavg:ı etmiş, Ayşe, Fatma 
ve Hatice a.dmdalri arkadll.§la.nnın 
cla yardımı ile Sam.ryeyi bir hayli 
döğmUş, yaralamı.5t.ır. 

Bu SU't'etle yaka.la.nara.k A.eliye 
Seık:i%hıei ceza mahkemesine veri
len suçlu kadınlardan Ane 8 ay, 
Fatma. He Hatiıce d-e 20 ger gUn 
mUddetıe hapi.3 cczıwna ça~ 
i.:ırdrr, 

Rakamları tahrif eden ve 
sahte mühür kullananlar 

Belediye 1.ktrs:ı.t İ.şleri Miidürlti. 
ğUnün muhtelif mliessesclcr~ ver. 
Dl.is olduğu t:ırifcJ~rln rakamların. 
ds tahrlfa.t yapan ve sahte milhlir 
kullanan bazı kimrelerin bulundu. 
ğu iddia edilmiştir. Yaprlan arnş
tırm.:ıdıı Koço adında birinin t.ım
fenin :ra.kamlarmda değişme :ırn.p. 

t.:ığ:r, ŞllkrU ıRı<hnda birinin de lk. 
l1".a.t MlldUrlUIU hes:ıbma tarüe 
taadik et.nıek Uıel'e dükkin sahiple
rbt<len ü~t i«.ediği göriUerek 
mahkemeye vorlbnişlerdir . 

lkt.uıat MUdüı-lüğtı ınUfettiolerı 
tarafmdan f.Arifcler sılrt bir ficont.. 
rolden geçin1cce-kUr. 

Odun ve kömürcülşr birliği 
Şehrin ma.hrokat ihtiyncmı 1es- ,-

bit etmek v-0 a.yıı.f zama.n<ia bu ih · ı Kurtuluı vapurunun 
tiyacı k.arşılama.k tmere tedbirler mes'ulleri 
almak ~n dll.n ,Belıediye tıııbsat GtÇenlerde Ma:rmaroda. karaya 
MUdilrlUfQn.de bir toplantı yapıl. -:;tur.arak bı.taı1 l{urtulus vapuru -
r.ı'!Şbr. nun bil'incl eUva.rlsi Rr.dvnn ile i. 
Odım k&nU?'<:'llieır birilği kwı.ı. kinci süvarisi Nıı.mn dikka.~ 

1uncrya kadar şhndfJik Uç lkifilik bir :nesleklerinde aı;e-~ JW,an1n.ş.mıe 
heyet !bu i~le me§g'Ul olaca.kbr. Ye ria.yetsi:riik ve gemi jumalmı 
Bunlar İbrahim Yo~, tsınet Yel- ~nt.n:ıaın tu'tmr:nf'lk 'Val}ur bıt. 
lr.eoei, M•.111Wa Ya!çm'dır. tıkt.6n BOnra jumalı ıı:...,.ya g11r. 
Bunlar~ bir'J.ik idare he- t!ktan sonra biı- .köyde doldurma 

yat! llruruluncrya kadar ~lraı:ı.caklu.r ~nçuııdan Aall:ye annc.ı ~ mah
dll'. kemeı&ine varil:ınitler dün de nw.. 

Heyet ma.brulmtm satış fi;UJa.. ho.k<'.mo olunmuşlard~. 
rıırc Ocontrol ederek gC?reken ted. Msznuruar kendilıetinin kaba.. 
bMerl alaca.ldardı;r. Belediyeye 1. W\tleri olmadığını ileri sü.n:nüş, feııı 
zahat ;rcrecclderoır. heyeıti ve \"ukuf ehlinin raporla.ıı 

Birbfln kurulmaaı için lbmı oıuı okunduktan ~nra diğer şahitlerin 
biz buc;uk m.i~-on liranın bir mll. celbi için taliJt ohınm~ 
yon lirası Belediye ta.rafından te. A k d 950 li. 
min edilecektir. Bu suretle ibirlik r a a.§mm raıını 
vücude gctiıibni' olaıcakıtır. çalan adam 

Zirai seferberlik · 
Okulla.rds. yapılacak ziraat tec

ritbelcri için Maarif VeWet.i okul. 
13.ra tohum ve fide teda:rlki için 
Ziraat VekAletiylıe müşterek bazı 
kararlar .alın.ı;t.Ir. Bu kıı'!:'arlarn 
göre her okula mu.a.yyen mikta.t'dın 
tohum dağrt.ılace.k ve ilet veriıle. 
coktir. 

Kadar yatağmm ayak ucuna 
oturmuş olan bu kadını hayran
lıkla seyrediyordu. Sarı .kesik 
saçları, çelik mavisinde ~Ok gü
~l gözleri ,yll.ksek ,.e beyaz bir 
alnı. pcnbcliği de, bcya.zlrğı da. 
solgun görünen yanakları vardı. 

lf~hur 1'8tbı5talı htm?Zla.roa.n 
Büı'han, !l'eÇenie-rde, Sirlt~i 
bir otele, tnccar hüvjycöyle inmiş, 
ve evv~ gcce lbe.raber yattığı o
da ıu'ltadqı, öme.r'in uyurken 950 
1irasmı çalarak, peııecreden C813. 
deye .imnek suretiyl.o ka.çrıu§tır. 
Ertesi gün.il i.ılbl !a.ıtcma va.raıı. ö. 
mer'in za.bltaya müracaatı w.rtnc 
Dllrban ya.k3.J.a.n.m.ıt1 Ad:J.iyeyc ve
rilmi1}tir. 

Yazan: Fro,..uvo Körmendi 

Pru1.i genel scltrctcrl Fikn Tu. 
zer AnU.radan şehr.intlzıc geimiı 
tir. Dlin sahalı viliı.yete gelerek 
Vali ve B<Jledi)'e ~ ile görüş. 
rmı..tttr. 

B .labire, Valf, te1ılrcllik mUte. 
ha.asw Prost, Parti ve Belediye İ
mar m.Uhend.kileri, Belediye lm.ar 
!şlert müdür vekili İbraJı.im'le blr. 
ilkte Parti naınnıa. ya,pı'8.ca.k yeni 
Talebe Yurdu bina.sm.m ilrun.ı1acağı 
sa.hada inceJemelerde ibulunmu,. 
lar<lrr. 

Yun!, en·eloc yazdzğınuz gtb! 
11 oo kişilik olacek n:n: ve eaek 
kumn\a.n bulunacaktır. 

Mqluu dolandırıcı Mahmut 
Saim gene malıkUm oldu 

Meçhul bir ~ab<..>ser atma mcıttıum 
Bay Murtaza 

Rlr Prens doğar. Babasının oğlu 
olmaktan ba§ka hiçblr deıterl yok
tur. Fakat dünyaya geldiğini A

Bir mUddet evvel gazet.clerle janslar yaya1', radyola.r, telgraflar 
artık dolandmcıhğa tövbe ettiğini ysyar. Bir Prens ölllr. Büttln 6m. 
ılan ede-n mc§hur doJ.p,ndıfıG: M'.a.h. rilnU be§kasmm kaıandıklarmı ye. 
mut Saiminuzım zı:ı.ma.nda.nbc.ri As- meklc g~lnnlş, gezip tozmuş, 
lıye ağır cezıa. mahkcmcaAıde de- 7.e\"k etmlı,ıtir. Fakat aramızdan 
v:ım eden bir muhalteınesi net.i(e. r.ynldıpu Ajanslıtr yayar, radyo. 
lendbilmietir. lar, telgraflar yayar. 

Mahmut Sa.imin bu suçu, Fener. Dahi blr san'atklr, zamannn aıı-
hahÇe • Gabt.uaray mecmuası ınrs bir adamdır. Hayabnda flflerf 
neıJriyat umum mlidilril adile Ana.. anb..!lılmaz. Ömrü yoklnk i~o 
dolunun muhtel!! yerlerine mek • ~9(;er. Tavan aralannda yatar. 
tuplar gön:iererelc kendilerine Kuru ekmek yer. Sürünür. MlUeti. 
esans sataca.ğmı söylemesi ve gişe onu sor.ak blrk~ a•ırr ı;onra tak· 
oiıie sulara birer damla esa.ns dam- dir edebilecek bir hale gelir. Uey. 
lntara.Jı: bu suretle 17 ldşiyj dol.ıı.ıı.. l~<'lini yaparlar. Atlına. mermer ve 
dınnasıdrr. Mahkeme, Mııhmut Sa_ ' (:nnr. nnıtla.r kurarlar. Bereket de. 
imin suçunu Mhit g8rmil§ ve ken. halar, ta'kdir ve teselli ihtlya.çları
d.ls.!m 46 ay mUddetle hapis. 1100 nm ~ırmann.mıyacab"I kadar ~UyUk 
lira da. pgra cıer.asma mehkfım et. \·e yüksek \'Brlrldardır. Hlrbir şey 
migtir. heklemm:ler. Birer l<1tlğna karta.lr 

!ıhı 8.8l'.l garip ta.raf!, aym mah· ~ibl fokluk göklcrlnde uçarlar. 
keme<f e, Mahmut Sa.imin tam 150 

1 
nen, bunlara acımam. Çttnkü bir 

dolantbrıcılrlrtan daha muhakem<'. gtin nt\.<iıl olsa hafızalara geÇecek
ei bulwımaıltdır. 1c.r<llr. Fakat aramızds öyleleri 
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Posta pullan 
t.tanbw tehri aanaur muıettitılllin 

elen: Hitamı !harbe defin IJU& iırtiana 

mematlkl ecııebtyyeye aıeıomum gerek 
iptal edilml§ ve gerek iptal edilme
mi§ posta pullarının ihracı memnu· 
dU'I'. 

:E Pzaar Pazartesi 

> 12 Nisan 13 Nisan 
:.:: 
cı R. ttvel:" R. evvel: 2e .... KUltn: lM Kıısıın: 151 

Vak.itler \'&UU Ezaııl vaaac ~zanı 
uu.aeoın 

G.ıs ıo.aı 6;:84 10.SS 
dotoı1u 

ğle 12.15 5.81 1%.15 5.29 

tklııdl li5,67 9.tıf 16.Ci7 9.U 
Akşam 111.46 1%.00 18,47 1%.00 

l"at.ııı %0.%% 1.86 %0.%S 1.37 

lmaak 11.4% 8.M a.•o 8.M 

--

Çeviren: Muzaffer AC4r 

var, 'ki mnçhul birer yandılı, 1'&
be5CJ'idlrlcr. Onlsn, yalnız gl>ren
lcr, yalnız tanıyanlar 'hiffrter. Seııı

töb;. ~Mteri~Sİ!! bir emekle, ytlk. 
5ek bir ruhla iyilik mabedlnfn mlh
mbı olurlar. Dertme-r, liyakatli 
<lüşkUnler, l>imse;lzlt.P, öksüzler 
onlara döner, onlardan Jrunet ve 
teselli tılll'lar. 

n-, S.t. uıl 'ba meeltal tah•er-

''P ara,, 
(Ba§ ta.rafı 1 inci sayfada) 

keme evvelfı. --bu Sirada gelen
Zeyyad Ebüzz~'l istıcva.p etti. 
Zeyyad Ebüzzıya, ya.zmm tama -
mt"n bir tenldd ve tahlil YQllD ol. 
c1lıfhınu, ks.tiycn knait ve hakareti 
taM.."Tllllun e-tınediğini anlatamk 
:mahkemeyp verilmiş olıclullhrma 
hayret elti, Cüınt Babe.n ise, mez. 
kür makalenin blı- de ikincisi oldu· 
funu kUl halinde tetkik edildiği 
t:ıkdirde hakaret iddiasının varid 
olnnuyacağı görillcceğlni ve pyet 
tld.nc:t yazı müddehunumtliğe veri. 
ime, mUddelumumiliğin iddiasını 
deği<ltireceğini söyledi, Peyami Sa. 
fıı da: 

- Kim mi? Bir tanıdık.. o. 
turduğum p:ınsiyonun kirac~ 
dan bil" kıı.dm. 

lcrtlen birinin "e<-el0 le yıkıldığı \'a.. 
kit ııtrc'"im. Etrafımı thnltahliğiıı 
!;aranlık bo5lnğu sarar, 

Çiiıf.-U bunların bUtUn büyWdilk. 
:eri, atır<la del;ril, sadll'daclır. Za . 
man icinde izlerini bulmak lmkii:ı. 
ı;ı:z:Jaşır. Bırakt.ıkları ..ere imzıı 
Jcoymadar, 

Dün, memleket l~tc böyle bir bii. 
yiik adam kaybetti. Evkaf tefti~ 
heyeti reMlğjnden ınHtekaJt Ye 

İkinci Abdülhamit nkıflan mUt<"
' tlD kAynudiamı Murtaza Bey, bı 
imsun efler sa.lıiplerindendl. 'E'. 
ı..r Rİbi mllll bir 6dkat 11Cr\0ctlnlıı 
bUyUyerck iılemestnde, ı;ok ha~,r
lı isler gördü. 

Hele son olarak, ele alclığı i 
teki ef•lz bqarısı. her tiirlll tak. 
dirin Hstündedlr. Be~tald dok. 
san pa~ık "Akaretler" la r.a. 
ınllerlo heyratm ytlzU oaanla 
ı;UJdli. 

Akaretler ondan e\'\'Cl, iflls çu. 
lnınma dil!imliıı, bataklık halinde 
idt Her e\'İn kapısında san renk· 
li hir hat1iz kiğrdı y:ıprı!ıktr. Bina. 
lar bakım'iıı, pencereler gamlı, kat._ 
lar boş l'e i~lcr perişanc1ı. 

MnrtaZ& Bey, müt.evcllilikte bir 
veli kerametiyle göriindU. Aka. 
retler bir incl dizisi halini aldı. 
Borc;lar Mendi. Gelir &rttı. Arsalar 
satm nlmdı, binalar ta.dil edUerck 
apartunaa ya.l)lldı. Benkaluda da 
para birikti. 

Liyakati. doiroluk kavi ve derin 
bir iman, merhamet ve §efkatle de
lu bir yürek, llrldltmJyen bir ve. 
kar, ince ve kibar bir ntltaz anda 
blrleemlıti. ''Valof" ı mukaddes 
hlr mH~ olarak tanırdı. Onun 
uğnında hepimizi haJ1"8D eden bir 
h121a çalştl. Yaz Ktiıteflnln altm
da, k1'JD karlı gttnle-rlnde ak M· 

kalı, narin gö'\-desiyle dolqrr, dl. 
dinlr, daima daha IJlyi, daha gU. 
zeli ,.e daha hayırlıyı arar darardo. 

Dün gömWea MIU'tu& Bey, işU, 
böyle m~haJ 1ıh' hDkM &Meserı 
idi. Benim gibi bir gttuhlir, onn 
rahmet dUl7emez. Belki oeun yü. 
xti suyu hllrmetine Tanrmm ma~ . 
lireti hfzbn de ytbtimtlıtl gtlldtırr. 
oektir. 

HAKKI SUHA GEZGl/\J 

davası 
- Bu dava mUdafa&dan mllataı; ı 

dlr. Billlure mUdafaamda da bu cihet. 
len tefemıaWe anl&tac&tmı. Kaldı iti 
davacı, para mtınaka§umda.n evvel u. 
zun zaman birçok yaSU&rmda p.lılımı 
latihdaf ederek beni tahkir eyleml§tlr 
Bu t-enk!d mahlyeUI yumı, f&razn 
hakaret diye kabul edil.le bile, dava • 
cmm bana yaptıtı mOteaddit hakaret. 
lere tabll bir mukabele t.efkll eder. 
Bu yaadan mahkemeye bOAh.ıre tak · 
dlm edecettm. cledl. 

MUte&klben hAkim, Cihat Baban . 
dan, makalenin ikinci laammı fatedL 
Cihat Baban ikinci oelaede getıreeeğl. 
Dl .OyledL Bunun Qzerine, Necip Fazıl: 

- Bendenlzde var, onların namma 
takdim edeyim! diye mabkemeyo lb • 
raz etti. Mahkeme kaydfyulııl ıatedl. 
Cihat Baban: 

- Onu da bendeniz vereyim! dedi. 
Ancak, Nedp Fazıl, :ııu makalenin 

,ehlr tıyatroınınun doQUmdan aun. 
mi§ olduğundan mahkemeye terkedo • 
mlyeoetlnl IÖylemeal tlJlerlne ıaakalr 
kendisine ia4e edildi. 

'-1ılablllr. JI. tlYKEN "Şimdiye kadar onu hiç bu ka.. 
dar ya.kından görmemi§tim .. dı· 
ye Kadar dü~nilyordu. I<,akat 
neden bana geliyor? Benden ne 
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D!ğcr yatakta yatan de1ilca.nlı 
daha bir çok ~Uer sordu amma 
Kadar bunlara ~en§.İ gfü:el cevap. 
tar verdL. t;ünkU kon~an uu
dı:'k~a cevap veremiy~eği sualler
le ka!"§rl.aş3.Cağmı ta.h.ınin ediyordu. 

Rel.ııı, Cihadın talebi Jıakkqıda mtld 
delumumtnln mUtaleaımu ııordu, Mıı 

avfn, davanın açılmış olduğunu, b• 
makaleyi mahkemeye ibraz ederler 
okunabilecetfnl llÖyledL Mahkeme d 
bunu kabul etU. 

Burev Gerede 
fBoı ıorafı r lnrl ~nufodoJ istiyor? .. Altıkasına sebep ne?" 

ı. - Bu •yalsatlmde Ankarada muh· Ve m~klilatla: 
t ltt vektıetltrle ıııertm hakkında ay. - Pardon matmaıel .. 
~ •m görtlfmek veal~slne ııaıı oldu. Diyebildi. 

illa çok ınenuıuııum. Haziranda bl. - Ne istiyorsunuz?. 
~etını duyduğum ve herkesle bcra _ - Liıtfen biraz daha yakına 
.. ~ ıevindttım Meriç kılprllaU, açılır gelmez misiniz? . 
""lr•unaz tıcarl mUnakalAtımız Qzerinde Ve bt.ı.nlan söylerken ka§larıle, 
~l>acatı faydayı 16ylemek fazladır. gözlerile diğer karyolayt. i§D;rel 

u •urcuo geniş blr mikyasta yapıl· etU. Genç kız hasta.nm Uzenne 
~'f olan Ucaret anlagmnsmın bnklkl 1 doğ:-u eğilerek sordu: 
~l'llere1erinl her lkl taraf yakından "'" 1 .ı • l" uz? 
••ta..tmı kt - .~y evın ne ıs ıvorsun . 

ye ba§lıyaca ır. _ Hn.sÜİ.lığa vakalanma.ktnn 
llroırama nazaran, avdette blrknç k -'· · 7 Be Kızıl 

t1lıı B'~kUfiındeıı dola bllhıuısa cı.,,.nyor musunuz · " n • 
ltıe!tl yı dan yatıyo'Tum. 
,.., nunum. ÇUııkll pek değerli ve sa p. 1. be vvel 
.,.tını -·· •. ıvorum, a.nu n e • 
"'oıı dostum Almanya bllyUk elçtıl ce Y..ızrl &c~irdim.. geçirmemiş ol
l'Ut Papenle Ankııraya dönUıtUndc gö. ınydnn bile yine de cekinmezdim 
~k mllmld1n otdu. Bu mU!Akatta _ Hiç cleğilse ıuı:~taltğr taşır, 
~ evt doaıluta ve mütekabil gUve • bıaşkala.rma bul<ı.ı t.rrırsınız .. 
?la dayanan mUnMebatımızın inkl§afı ~ 
tıı lllırıa edlnditfm en iyi ıntıba ve u. - B<'..n kendlmi konımasını ve 

1 
ltıerıe Aimanyaya döndUğümQ ~Y- etl'afnndakileri do herhangi b!r ih.. 

tztıekJe ayrıca zevk duyanın." timalc mn.nız bırakmamasmr bili. 

A.tina konaoloıumuz 
4U.. bit IDııalolosumuz Bay t. 
~~·ı ÖJb,ya. izinli olarak 
..... ...... ftdlln *tam An. . . ·~ ~. 2 

rlm. 
Siz hiç UzUlmt)in ve şimdi bun. 

larla kendinizi meııgul et.mey'ıı .. 
Bu çolç ka.t'i ve erıe-rjik söz1cr 

kSl'§ısında Kadar twıtu. ltrsa bir 
~t odaya hUıim oldu, Kadar 
göderi yan kapalı oldufu halde 

gen~ karlının güzel profilini sey. 
redlyordu .. bir an da.ha sustuktan 
ııonm: 

- Lütfen söylıer miıfniz. dedi. 
Ne zıunandanbeıi bunı.da bulunu
yorum. 

- Dört gündenberi. 
- Bu dört gün za.rfmda bent 

evden kim..~ aramadı mı? 
Gerda büyük bir vukuf ile: 
- Hayır, dedi .. aradığın gel. 

metli .• 
Gerdrı bu ''ara.dığm gelmedi..'' 

sözlerini nasıl <l<ı. kat'i olarak SÖY· 
lemişti.. dem.ek biMyordu .. Kadar'
la, y:ı.rı kapalı gözleri ar::ı.smdar. 
Katya'run aynanın önünde yan 
ı:IJ>1ak bir \ılıiyettc k~sini dil. 
•eltir haliııl, hayır hayalini g<Sril
yordn. 

- 'J'elef?nla kendiaini sormak 
lütfund:ı lıulunur musunuz? 

-- Taliü: neden oormıyayun .. 
Ve ~rda Buhr cebinden ıküc;Uk 

bir defter ÇJltara.raJt ili.ve etti: 
- Telefon numarasını verin .. 

ismini de söyle)'lı1 .• 
Ve kaydet.nüye baf lad : 
- Katya Ulrih, direktör Leh

neT'!n nezdl...1\de ... 
- ~e ~ bekan bir 

hianetçi .• 

- Hayır, hizmetçi değil .. dadı .• 
- Güzel .. güzel.. dmnek dadı. 

eimdi h~.!.:ı.lığı kimden aldtğmı an. 
l:ıdmı koca çocuk.. eğer do.stunuz 
da ff]nı.dj Krz·ldan yatmıyorsa doğ. 
n1S11 çok b:ı.yret ederim. 

- Nasıl o da mı I{rzıln tutul
mu!}tur? 

Ka.dar bu sözler Ur.erine Katyn_ 
nm son defa oolrok evine geldi
ğinde ateşi olduğunu hatırladı. 
Baş ağrISindan, b:ıi dönmesinden 
P.lkdyct cdiyor<lu. Nefesi ateş gi
bi)"di. B15ylt> düşilndükten sonra 
Kadıı.r tel~la.ndı: 

- Matmazel bu noktayı bilhaı:ı. 
s:ı öğrenmek isttrlm ... 

Diye Adeta bebrdı. Fa.kat gıenç 
kız derhal kendisini auaturdu: 

- Sus bakalmı, dedi.. ainirlen 
InJYe hacet yok .. tam gUnUnde on
rl11.n ha.her a4rsm .. 

Diğe.r yatakt.ıı yatan delikanl: 
ulr :r.:ıman sonra: 

- Siz Macarsınız değil mı? 
Diye .sordu: 
- Evet. neden sordunuz? 
- Fakat akrabanız Vfyanah de. 

~u mi? 
- - tı:vet e.mma o benlm akrabam 
detıı .. 

- Şu halde .kim? 

Bıuıu mOteakip Necip Fazıl: 
-Şimdi ben koıı'U§mak lBUyonım 

diyerek .ıs zaldı ve ıunları lll:lyledl: 

"Kim oXtuğunu, buraya n'ç\:n 
c-eldlğini bilmiyorum .. " demiye, 
s.e-nai~ini her gan ziyarete gelen 
kadın ha.kkrnda ademi malfunal 
beyan etmiye uta.n"}"or, bunu bir 
dN>eceye kadar gUlUnç buluyor. 
du, Nihayet oda arlca.da§r ,-azı.yeti 
hilsetmif gibi: 

"-Bu dava f&]ıst bir davadan fa~ 
la, mlıll edebt b!r davadır; h&ttA be 

- Artık koınlll!D&ym, dedi. Yo- nelmUeldlr.Roma radyosu lli gUn mL 
ruklunm:.. detıe bil' ltaıyan muharrirlnln eaerır . 

Kt>nuşmrya moobw:' olmamak Ka blr Türk muharririnin kendi t.mııle l n 
dar'ı memnun edl} ordu. Tavsiyeye r.arak Uyatrodıı. oynattığını yaydı. n · 
uydu derhal 5U6tu ve hsldk3ıtcn llbırc benlm lsmlml de söyledi.,, 
yoruJmuı gibi gözler.im ks.pad?, fiO.."}.. Demlı ve uzun uzadıya davasını l 
ra ya'V'&§ yava§ kendinden geçti, rih ederek, plyeslnln inUhal olduğ . 
uyudu, yolundaki lddl&lann birer l.f'Ura oldu. 

Ertesi gUn kı-nd' ini gömıiye ğunu ileri stırmtl§: 
gelen Gerd3 Bulır: - Gelecek Uyatro meVBlmlnde, bir 

- GördUnUz mU, dedi Nasıl halk gece Para, bir gece de Oro Puro o~
kmı varmış.. Lehner ailcsl.nJn evı nanacak ve halk, intihal olup olma. 
hakiki bir hastahaneye dörunil(;.. d.ığmı bu sureue gözl~riyle görecek: 
madam ile görüştilm. iki çocuk deml§tır. 
ıle sizin Katyn Kızıldan yn.t.ıyorlat"- Necip Fazıl, ' Peyaı:nl Satanın ınez 
nue. Si7.e şunu eöyliye-biHrinı iki, ~r yazıyı muhakknlt hakarette yaz.. 
Hi.ıhı bu "<!adı'' pek dost bir insan drğma ve "Para,, nm inUhal oıc!ütWıa 
defilmhı meğer.. çlln'ki.i çocuklar. öıı.ir aleyhinde yapılım propa~andanm 
da ve kendisinde uzun zam.-ınd.an. mahlycUnl vesikalarla ve ph!Ucrlc 
bcırl hastAlık bulunın:ı.smn. rağmen ortaya koyacağııu da llAve etmfl ve 
YİBt' de sizi ziyarette deva."'ll ecU- muhakeme p.hıtlerln celbi ile tarafla. 
yormutj. Fa.kat artık olan oldu .. , rm velllkalan mahkemeye tevı!ll IClıı 
L'liz de hastasınız, o da... muhakemeyi öntmıOzdekl çaqambn 

((Devamı var) gtbıttne :brralamfbr • 
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1
1 ~e~let emlryoll~ı ve imanları 

ı,ıetme Umum idaresi lbları 
1 - Her gUn Yeşilk6y ile Sirkeci arasında işlemekte bulunan 16 No. ıu 

banllyO treni 15.4.942 sabahından itibaren istasyonlardan &§ağıdakl saat· 
ı.e ıöre hareket edecektir. 

Yetllk3y 
Bakırköy 

Yml mnhıııte 

Zeytinburnu 
Balıklı 

Yedlkule 
Samatya 
Yenlkapı 

Komkapı 

K- '7,1' 
1,ı1 

'7,%t 

'7,28 

'7,Sl 
'7,M 
'7,S'7 
'7,U 

'7,48 
'7,62 Oan kurtaran 

tstanbol v - '7,615 

2 - Sirkeciden saat 18,40 ve Ye§ilköyden saat 20,19 da hareket "etmek. 
o.e olan 46 ve 51 No. lu banliyö katarlan da 15.4.942 tarlhinden iUbaren 
yeniden aeyrtlse!ere konulacaktır. 

Sayın. halka. ilA.n olunur. ( "446) 

••• 
Sirkect • Edime ve KırkJareU arasında l§leyen yolcu katıı.rlarmı:ıı sey. 

lıse!er tnri!clerl 15.4.942 tarihinde be.§la.mak Uzere &§ağıda yazılı şekilde 
tadil edilml§Ur. 

Arzu edenlerin, :latuyonlardan fazla l.Za.ho.t alablleceklerJ JlAn olunur. 
(4«5> 

l st.anbol 
l.lıMlnnkıöy 

Çcr.k köy 
Çorlu 
.\lpulhı 

U:ı.unldSprtı 

nalıcıcskf 

l{ırklarell 

8 

s: - 8,3:1 
s: - 10,25 
K - 18,10 
K - lS,41 
K - 16,40 

v - 16,42 
K - 16,40 
v - 18,00 

• 
K - %1,00 

2%,60 
1,87 
%,22 
4,40 

v - 5,42 
K - 6,60 
v - '7,10 

6 

v - 6,80 
K - 8,25 
K -28,55 
K -22,42 
K -20,85 
K -19,15 
K -19,20 
K -18,10 

'7 

v -17,50 
K -16,10 
K -18,25 
K -12,82 
K -10,-iO 
K - 9,20 
K - 9,18 
K - 7,50 

tstanbul Defterdarlığından: 

U1.19ya No. 
51217 - lH 

178 

174 

177 

87 

18C' 

'16 

13 

270 

82 

~2301/920 

2-4971' 

!luhammM Temi· 
NEV't 

MecldJycldSyUnde 3 palta 108 ada 14 par· 
sel No. lu 1872 metre murabbaı arsanın 

tamamı. 

bedel na.t 

036 71 

MecJdiyeköyünde 1 pafta 108 ada 7 par. 1645 124 
el No. ıu 1645 metre murabbaı arsanın 
tama.mı. 

MecldlyeköyUnde 3 pafta 108 ada ıs parsel 1371 103 
No. lu 3916 metre murabbaı arsanın tamamı. 
MecldiyeköyUnde 12 pafta 95 ada 1 parsel 4337 326 
~o. lu 4337 metre murabbaı araanm tamamı. 
MecldlycköyUnde S pafta 57 ada 22 parsel 1811 13i 
No. Ju 1817 metre murabbaı arsanın tamamı. 
MecldlycköyUnde 1 pafta 37 ada 7 par. 220 17 
ııel No. lu 220 metre murabbaı p.nıanm 
tamamı. 

Mecldlyeköyünde 2 pafta 108 ada 2 parsel 252.150 19 
No. ıu 5015 metre murabooı arsanın tamamı, 
llecidlyeköyünde 8 patta 56 ada 1 parsel 3033 228 
No. lu 1011 metre murabbaı ar.sanın tamamı. 
Mecldlyeköyünde 1 pafta 5 ada 3 parsel 2366 178 
No. lu 473 metre murabbaı arsanın tamamı. 
MecldiyeköyUnde 12 p:ı!ta 93 ada 3 parsol 3715.60 279 
No. ıu 9289 metre murabbaı arsanın tamamı. 
MecldiycköyUnde 12 pafta 107 ada 21 parsel 1720 129 
No. ıu 360 metre mura.bbaı arsa ne dahi· 
llndc mevcud 55, 57 k&pı No. lu iki hanen!n 
t&mamı. 

Akaarayda lnebcy mahalleslnJn eski Imrahor 125 10 
bamıunı yenı Kuçubey aokaıtında eski H6 
yenı 19 No. tajlı 848 ada 12 parsel No. 
lu (21.50) metre murabbaı arsanın tamamı. 
ÜskUdarda Yenfmahallede eski Vangınbıığı 60 5 
yenı Şetaret sokağında eski 4E yeni 48 aa. 
yılı 69 metre murabbaı arsanın tamamı. 

Yukanda yazılı gayrimenkuller 15.-1.942 Çarşamba gUnU saat 15 de 
.Mlllf EmlAk MUdllrlUğUnde mUtC§Ckkll komisyonda ayn ayn ve açık art. 
brma ile satılacaktır. Fazla izahat için mezlror mlldUrlUğc mUro.caat. 

<{4026) ______ Dm _________ _ 

ra\Urluye iiDmblU'iyetı 

ZiRAAT BANKASI 
&arulUıJ tarihi . l8K8. - 8erma7eel: 1000.000.000 l'ürk LlJ'aa. 

Şube ve Ajanı adedi: 265. 
Zirai ve ticari her nevi banka muameleleri. 

Para 1>lrlkt1rcn1ere 2X.800 Ura lkram1yı vertYot. 

'•tr&at Baokamnda kumbsralı ~e lhba,..ız t&l!arrut ııeaapı.&rmaa en u 
34l Urası bulunanlara eenede 4 defa çekilecek kur'a ile aşagıd&ID 

pıan.a gör~ lkraınlye dağıuıacalıttır. 

• • • • • • 
'° 

500 
60ll 
ZöO 
100 

ı.ooo • 
ı.ooo • 
1,000 -
ı.ooo • 

ııo 

1%0 
lff() 

• it 
~ 

• ıcı 

• 
• 
• 

t,800 • 

•ııoo 

a.ıoe • 

DlKKNr tiesaptaruıdıUtı paralar t>tr sene ıçlnde ~ Urada.D &fatı 
lti§mlyeıııere ikramiye ÇlKUğı talu11rde % 20 tazlastyle ntrilecektır 
ile~ 11 llaPt. U BUlran. ll EyJQl U Bırtnc1kAııun taı1h1e 

~,...... 

KAT'İYEN 

iHTiY ARLAMIY AN 
KADININ 

ı 
1 

12 • 4 • 1942 

SIRRI 
·Baş, Diş, Nezle; Grip, Romatizm 
i Nevralji, Kırıklık ve Botun Ağrılarınızı Derhal Keser 

iCABINDA GUNDE 3KAŞE ALINABiLiR 

45 :yaşmda olduğu halde 7üzUnde hlt 
bir çjz.gı, hiçbir buruşuğu yoktur 

Açık. yumuşak, ve bir genç kızınki 

gibi kusursuz bir cilt, 5detn bir ha
rika denebilir. Fakat bunun fenni 
bir izahı vardır. 

işte, bu, Viyana Üniversitesi Pro
fesörü Dı . Stejskal'm sayanı hayret 
keşh olan "Bıoccl .. ın ncllccsldlr 
"Biocel .. her yumuşak ve kusursu2 
clld içln elzem olan gcnçleştırlcl 
kıymetli ve tabıi unsurdur. Simdi, 
oenbe rcnkt.ekı Tokalon kreminde 
"Blocel.. bulunduğundan, sız uyur
ken cildınizı besler ve gençleştirir 
Her sabah kall<tığınızda çizgi ve 
buruşuklukların kaybolduğunu v~ 
biraz daha gençlettlğinizı ırorlirsO· 
nüı. 

[Bügtuıkü radyo 

8,30 Prqgram n memleket -.ata. 
yan 8.88 Hafit program PI. 8,45 a
jan.e 9,00 Hafit parçalar ve mal'§lar 
Pl. 9,15 - 9,80 Evin saati. 12,SO prog 
ram ve mtımleket aaat ayan 12,33 
Şarkılar 12,•5 ajans 18,00 TUrkWcr 
ve oyun havalan 18,80-14,30 Radyo 
won orke.wtrası. 18,00 Program, saat 
ııyan. 18,03 Radyo danı orkestrası 18, 
45 Konuşma (.ziraat saaU) 18,55 Ka· 
rı§Ik prkılar 19,30 saat ayan ve a_ 
jans 19,415 KonU§ma 19,55 Oda mUzJ. 
ğl 20,15 KonUJllla (faydalı bllgller) 
20,SO Faml heyeti 21,1:5 İzmir at kO§u 
larmm neUcelerl 21,15 temsil: Dev. 
Jet konaervatuan Uyatro §Ubest tale· 
be ve mezuıılan tarafmdan 22,30 sa. 
at ayarı, ajans 22,45-22,50 kapan~ 

ll t eu JJlyatlan 
açdıı ve ıcapıuu, 

Londra l Sterlin 5.20 

ı3t 

DOGAN 
SiGORTA ANONiM ŞiRKETi 

SERMAYESi: TAMAMI ÖDENMiŞ 500'000 lira 

'stanbul • Bahçekapı, Taşhan 

ÜÇÜNCÜ KA1 

Telefon: 24263 - Kısa tlligraf adresi: DOCANTAf 

Gündüzleri için de beyaz renkte-ki 
(yağsız) Tokalon kremini kullanına 
Bu sayede cddınlzl tazeler, siyah 
noktalardan kurtar1r ve açık mesa
ma.tmı sıklaştırır. On yaş daha ~enç 
&örün\lnilz ve oyle de kalaıa. Yüzu
nUzlln zayınamış adalelerine nıha
:ret veriniz Bu çirkin tenden kurtu· 
lunuz. Mektepli ku olduğunuz za. 
mtnkl uu, sıkı yanaklarınızı ve 
taUı güzelllğinlz.I lkti5ap edinlz. Cil
din gıdası olan bu lkı muhtelif To
kalon kreminin harUrul!de netıce• 
lerinden feıvkalAde mahzuz kala· 
caksmız Aksi takdlrde paranm 
memnuniyetle iade edeceği.% 

lSTA.N'BUL BORSASININ 1 

Nevyork 100 Dolar 180.70 ':=::==~~~-----~~~~':'""-~~~~=====~~ Cenevre ıoo lırvtçre Fr. S0.865 - _ ~ _ 

PARASIZ GÜZELLİK KUTUSU. 
Derununda <beyaz ve pembe> renk
lerdeki Tok.alon kremleri ile muh· 
telif renklerde Tokalon pudrasının 
.nümunelerlnl havidir. Ambalaj v~ 
sevk masrafı olarak 20 kuruşluk bir 
pulu aşağıdaki adresıt rı,,,d~ıinlz. 

Tokalon servisi '4 • n . Pos
ta Kutusu 622, İstanbul. 

ı· 

M&drid 100 Pezeta 12,84 
Stokholm 100 1neç Kr. S0.72 

ESllAll VE TABVll.A '1 

tkramiyell % 5 938 • 22.55 
% 7 942 DemJryolu U 19.2:5 

Şubeye davet 
Eminönü Yeril AakerUk Şubeel Bat 

l,anlıfmdan: 

SUvart Tetm. Huan oğ. Mesut 327 
(23281) 
D~. Tbb. Usteğm . Ali Rtza oğ. ts. 

t:ıll Fehmi !08 (384.U) 

1 
Top. Tefm. HUaeyin Oel!l oğ. Tur. 

'-;ut 381 (52750) 
13 ı subaylar lıUvlyet cUzdanlarlyle 

'., . ·:ne acele §Ubeye gelmeleri llAll o· 
unut. 

----------------------------! IConferans 

1 1 
Beyoğlu Halkcvladen: 

K A y 1 p L A R 18.4.942 pel'§embe günü saat 18 d 

"-------------· Halkevtmlzin Tepebıı.~mdnkt merkez 
Kadıköy la!'}e memurluğundan 145/ 

79 numaralı bUyük ekmek karnemi 
knybcttım. Yenlslnl alacafımdan eski. 
sinin hükmü yoktur. 

blnasmda t. Galip Arcan tarafmdan 
"Sahne San'atı., mcvzuunda mühim 
blr konferan.s verilecektir. 

Herkes gelebilir. 
Kadiköy J)flz sokak No. 19 Faik 

Yayman (894'78) 1 
** O O K l O H 

F.1kfüte idaresinden aldığım hiL HAFIZ CEMAL 
VJy~t cüzda.n..'lIU Jm.ybettım. Yeni. "LOKMAN HEKiM,, 
~ini çıkara.cağımdan Cffttisinin hük-
mü y<>~tur. uAlllUYE &mn::RAssıs1 
Hı:l.uk FııkültcsJ lkincf 5Ulrf ta. Olvanyolu 104 
lf'!ieo;inClen 6747 NuretUn Sa. 

1 Muayen~ aaauerl 2.5 fi l'eı 22ıw 
' :ı.5luycn. , ........... ~ ..... -

lstanbul Defterdarlığından: 

Dosya No. 
512181/ 49 

51217 - 1114 

~lolıa.rnmfn TM11· 

NEV'İ lwdel nat 
Kuzguncukda İstavroz mahallesinin Arabacı 35000 2G25 
caddesi sokağında sakıt hanedandan AbdUI. 
mcclde alt eski 11 yeni 51, 53, 55 kapı No. ıu 
214 dönUm maa. mti§temil!t 'köşk ve bağın 
tamamı. 

265 Mecldlyeköytınde 12 pafta 84 ada 7 "lllrS"l 16820 • 1262 
numaralı (336•) metre murabbaı arsanın 

tama-n ı. 

281 Mecldlycköyilnde 12 pafta 91 adıı n&:-:ıel 26450.40 1~8-1 
numnre.lı (4408-1) metre murabbaı a rsanm 

173 

264 

trunnmı. 

Mt'cMfyl'l'ılylhıde i pafta, 108 a da 4 parsel 22CSO 
No. Ju(:!"O~\metrc murnbba: :ırııanm tamamt. 

MccidlyeköyUnde 12 pıı.tta 84 ada 6 parsel 5607 
numarnlı (6607) metre murabbaı arsanın 

tamamı. 

16156 

421 

Yukandıı. ynzılı gayrimenkuller 22.4,942 Çar§amba gUnQ B&&t 15 de 
Milli EmlAk :MUdUrlUğünde müteşekkil Kom!syonda ayrı ayn kapalı zarf 
usuJile arttırmn.ya çıkarılmıştır. lsteklllerln 2490 sayılı kanun hUkUmleri 
dairesinde hazırlarunrş teklif mektuplarmı !ha.le ıı:ıatından bir saat evveli
ne kadar komisyon Reisliğine tevdi etmeleri muktaztdlr. 

Fazla iz&bat için mezkQr mlldllr!Uğe müracaat. (~) 

Toprak Mahsulleri Ofisi lstanbul Şube11inden: 
Umum MQdUrlUğtlmUzle §Ubo ve aj&nıılarımu 1dn kAg1t .,. maızemesl 

ot!.aimiz taratmdan verilmek prtile açık pazarlıkla gösterilecek nUmunc-

Eksiltme ilanı 
Yüksek Mektepler Muhcuebeciliğinılen 

920 lira 95 kuru~ k~ıt bedelll Selçuk kız enstito.o hfnempm 

açık eksiltmeye konmuştur. 
İsteklilerin 70 lira muvakkat teminatla 18.4.942 CUmartMl llDtl 

10 da muhasebemii binaaında bulunmalan. ('111 

Maarif Vekilliğinden: 

1 UR Ki Y 1: iŞ BANKASI 
Kilcük Tasarruf 

Hesapları 
t9U ' "{ RAMiYE Pl.Al'lı, 

&l:ŞİUICLEK: ı Şubat, 4 

•tayı.._ t '~ııtna. 't lklöa· 

·lt•'!J rln tarihlertnot: 

.. pıtır 

a .. 
1 • 
a • 

10 • 
4-0 • 
~ . 

200 • 
200 • 

1000 
10() 

ııoo 

26<ı 

100 
&! 
ııe 

\O 

- IOOQ,,- • 

• - uıoa.-
• - ıeoe.- • 

- aıoo- • 
• -~. 
• - noo.- • 
• -~. 

- ııooo..- • 

1 

!ere göre defter ve evrak tabettirDecektir. Talip oıanlarm iki bfn lira nakit 

.::'tı•••••••••••••••••••••••••••ıl veya banka teminat mektublle birlikte 13 Nlaan 19il pazarten gtlnO 11&at 
llS ıM Lfman han 4 OncU kattaki ftl'bem!B!e bolunm&tan rica olunur. ( 48%9) 

SAHİBİ : ASl!tl US 

Umumt Neşriyatı idare eden 


