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Sııhibi: Mu<.>tafa Nezih Albayrak 

~me ve eşsiz yemekleri ve tam ~şldll mevsim 
batik ve levrekleri ve turfanda sebze ve nefis yağ
larile muhterem müşterilerinden d~r kazan
maktadır. Karnköyde, Bebek durağmc1a No. 31. 

Telefon: 49005 

ATA TORK iHTiLALi 
Mahmut Esat Bozkurt 

ta.rafından Ünlv-ersitede verilen İnkllAp rtersıerı 
Çlkml.ttır. 

Fi:ıti : 150 Krş. 
Satış yeri : Ünlverşite Kita.bcvl _J 
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Yaz harbine 
hazırlıklar Suikast davası· 

Ilık bahar havası karları erlt
tikçe 1a.ş harbinin acıklılığı. tüy
ler ürpertici bir görü hölinde 
meydana çıkıyor. Donup kalmış 
cesetleri toplamak için ayn kol
lar çalışmakta, bu yüzden zehir
lenen havanın, salgm hastalıklar 
çıkarmaması için tedbirler alın

maktadır. Yolların bozulması ta
şıma işlerini güçleştirdiği için 

Pavlof, Abdurrahman'a bazı sualler 
sordu, Abdurrahman cevap verdi 

Muhakeme 15 nisana bırakıldı, Rus maznunlar 
isterlerse avukat tutabilecekler 

uzak cepheleroe insan eti yendiği Ankara a <Teıeronıa> - Alır ceııa 
Mahkemesi bu sabah t.oplaııanlt 

·bile haber veriUyor. İkl tarafın bomba hldlıleıııt mubabmıelılne det"am 
söylediklerine ne kadar büyütme etmlftf.r. SUçlulardan Pa'flof seoea 

d ısa kııf oeıse Zlbıtıan tere~ tamamen veya uy urma payı ayrı • yapılmadıl'mJ.. bu sebeple muhatceme-
harbrnJn hem Sovyet, hem Al- nin b~ka güne bıra.kılm.a.smı tstemfl· 
man ordularını cok yıprattığı su tir. Pavlof, geçen celsede Sfileyman 
götiiıınez bir hakikattir. Alınan- ile AbdürrabmAnm btr takım tahl'ttc-

.. ·ruzd çiler tarafından t.eşv1t edlldiklerlDJ. 
ıar mudafaada, Ruslar taaı a söylemişti. Pavlof şimdi bunlann 
oldukları icin kış harbi Ruslara khnler oldukla.n sualine cevap da ~ 
daha pahalıya malolmuştur de- reccğlnt ilave etm4tlr. 
nebilir. Soryet ordulanrun eldC'n Pavlot söyı:rıcen Süleyman önüne 

' bakıyor, Abdurrahman ken.dıstnl dln-
geleni yaptıkları halde Almanla- Uyordu. Pavlo!a nantlan serttt. n• 
rı belli başlı yerlerden çıkarama- söyledi1clerlnt anladı~ anlaşılıyordu. 

nus olmaları. bir tarafın kaybın- . Reis - Şahit_ Ustesl lrend.ls!M teıb
. , ··b ·· t f t 11. b. k l•ğ edilm~ midir? Zabıtta. nolcsan 
dan o ur .ara ın eme ı ır a- gördüğü nelerdir? Abdiirra.bman'dıı.u 
2anc elde edemediğini gösteriyor. soracaklan nelerdir? 

Simdi artlk büvük hareketlerin Pavıor - Tercümanın hat.alı tercti-
- t·-· ·b.ld' ·T B meler1nden şikayetçi değ'lllm. Ancak 

1..amanı geç ıgı 1 m ıyor. uz- ne kadar muktedir mütercim olursa 
larm cözülmesi ortalığ1 çamur olsun Abdürrehma.nın beş altı saatte 
tleryası haline koymuş motörlü v~diğl ifadesini ta.m.amen tercüme 

. .. ' edemez, bu bazı düşütltiklere sebep 
ordular ış goremez olmuştur. Bu veriyor. Abdürra.hm.anm ıtad.esınr 
durumdan istifade eden ikl taraf şimdilik itirazım yoktur. Yalnız ben 
son haıırlıklarını yapmaktadır. kendisinin ne oldu~u ef'k:Arı umu
Belki bir ay crecmiyecek Rus cep- miyeye ifşa edeceğim. 
l · d kı 

0 

ti · ' 1 .. ·· - ·· Bu aralık Komllof da ~ ~1ıedl 
1e~ın e yame erın en myugu Mnznuna bazı sualler soracağını Ti 
kopacrktır. bu sualleri 80rdukta.n sonra. Abd~ 

Çarpışmanın ne kadar çetin ve rahmanm ş~ i?ln bazı ifşaatta bu· 
··ıa · · .. .. 1 ~ k 1 k t' . lunacağını soyledi. 
o. ~~ucu o acagı 0 ayc~ es m- Pa.vlof - Zabıtta yaJ.rutı bir nok-

. lebıhr. Rusyanın varlıg'l yahut t:ı..nın da tavzihini ıstermı. Bu da. 
Almanyanın çökmesi yaz harbi- Kornilofu tanıdığım noktasıdır. Den 
nin sonuna bağlıdır. iki tarafm Komllofu ta;nıyorum dedJm. ç~ 

.. • • .• ' ayni şehirde ayn! binada çahıpyol"OB, 
bu sonucu duşünerek biltun kud- tıabia.tile blıi>lrlm.IB tanınz. · 
retlerile savaşa hazırlanmalı:ın, Bu nokta zapta. ~çtl. Bu sırada 
bir yıl karsı karşıya dövüşerek Komilof aya~ kalkarak Pa.vlofw1 su-

b. . '. 1 . . : . t d 1 alinden evvel kendlsl.nin bir diyece~ 
ıroır erını ıyıce anımış ve ene- olduğunu söyledi ve tercümana not 

miş olmaları harbin şiddetini ve • . 
süreğini arttıracaktır. (Devanu sahife 4, atibm. 1 de) 

Yukanda Pavlof reisin suallerine cevap veriyor, aşağıda 

Abdürrahman ve Süleyman bu hafta çok düşünceli 

duruyorlardı, kenardaki kavanozda ömerin bıfiliktan 
sonra toplanmış parçalan 

Kışın, Sovyetlerin temelli bir ------------------~----------........ --------~---
lngillz ve ltalyan esir- Reisicümhur 

leri mübadele edildi 
iki tarafın 

Dün bir müddet Mecliste 
meıgul oldu 

BU 
• 

SABAHKi 

Libya' da 
muharebe 
kızışıyor 

Alman ve İtalyanlar 
İngiliz öncü kuvvetlerile 

temaı ettiler 

Lcmdra 9 (A.A.) - Dün gece 
geç vakit Kahire

0

de neıredilen bir 
tebliğe göre Libya' da dÜflnan faali
yeti artmıştır. Son bir kaç gün zu
fın<!a fazla hareket vardır. Düşman 
Temimi - Mekili ç\l yolile Gazale 
mevzilerimiz aras111daki sahada ha
reket ediyor. Esas mevzilerimize 
varmaınışlarsa ela öncü hafif kuvvet• 
lerle temas halindedir. Düşmanın 
\ıarek~· yakmdan takibediliyor. 

Ali Mahir paşa 
Eski Mısır Başvekili 

tevkif edildi 

Londra 9 (AA.) -Reuter ajan
sının Kabireden aldığı bir habere 
göre eski Başvekil Ali Mahir paşa 
dün tevkif edilmiştir. Tevkif Başve
kil ve askeri vali Nahas paşanın em
rile yapılr.tıştır. Buna sebep olarak 
devletin emniyet ve aelruneti göste
riliyor. 

~~~~~~~--

Amerikanın 
hazırhğı 

Her ay 4 yeni fıry 
tetkil ediliyor 

Londra 9 L\.A.) - Dün Lonciraya 
gelen Amerika Genelkurmay başkanı 
general Marshal ve B. Hopldns Başve
kil B. ChurchUl'i ziya.ret ederek 2 saat 
görüşmüşlerdir. General, dün a.lc1am 
gazetecnere şu beyanatta. bulunmuş

tur: 
-- Birkaç zamandanbert İngiltereye 

gelerek Kurmay şefierlnlzle görü.şmek, 
aSkerl kuvvetıerlnizin gelişmesini gör
mek istiyordum. Amerllrada lnsan 
kuvvetinin tam setert>erllği ortafilil
çiayız. Harbe girdl~!mlz zaman silah 
altında 1,800,000 askerimiz vardı. O za_ 
manda.nbel'l asker mlktan çıa.bu.k art
tı. Geçen as 3 yeni fırka. teşkil ettik. 
Yaza karlar her ay 4 yeni fıı:1ca kuru
lacaktır. Geniş erazide zırhlı !ırlcalar 

kazanç elde edemeden uğradık
ları yıprantıya karşılık, bundan 
sonra harbin olanca ağırlığı Al 
man ordulanna yüklenecektir. 
Çünkü, Sovyetıer müdafaada ka
lacaklardır. Cephe gerileri'ni, bu
güne kadar edindikleri tecrübe
lere göre çok sağlamlamış, her
halde güç aşılır hale koymuş ol
maları gerektir. Bundan başka 

Rusyamn ucu bucağı olmıyan 

geniş toprakları, en büyük ordu
larla bile büsbütün kavranamaz. 

Bir Kızılay heyeti 

esirlerine hediyeler dağıttı 

Ankara 8 (Telefonla) - Reisi
cümhur ismet İnönü, bugün saat manevra yapıyor.• 
16,30 da Büyük Millet Meclisine ge- Genral: ırAvrupada harekAt başla-
lerek Riyaseticümhur salonunda bir yınca tutukluk duymıyacak mısınız?• 
müddet meşgul oldu. sualine giilmekle mukabele etmiştir. 
................................................................................ 

lımir 8 (A.A.) - Anadolu ajan· ret gecelerini geçiren esirleri nakle-
sının hususi muhabiri bildiriyor: decek olan vasıtalar, Devlet Deniz-

Rusyayı cephe gerisinden yıka- İngiliz ve İtalyan maltil ve hasta ıyollarınm Bayraklı vapuru, iki büyük 
ı·ak içerdcn ele geçirmek ümidi esirlerinin mübadelesi sabah tam ye- sal, römorkörler, motörler, bu harp 
- !d Almanlar buna çok kapıl- dide baılamıştır. bedbabdannı yurtlannın birer parça· 
nuşlardı - tamamen boşa çık- Güne~ lzmirin mavi denizini ku· sı olan kendi gemilerine götürmek 
m1ştır Almanların simdiye ka- cakhyan yeşil tepeleri ilk ıpkları ile için hareket etmiı ve hazırlanmıştı. 
d • ·. . ... 1 . ' • t b. ha nurlarken, kendileriyle temas eden Mübadele işini idare eden garni· 
ar C§I goru memış çap a . ır - ilk Türk mümessillerine aorduklan zon komutanı general Hakkı Ako-

rekctle Sovyet ordusunu bır daha ilk sual «ışık karartma yok muh ğuz adına gemileri muayyen nokta· 
kalkınamaz hale getirmeleri ve olan ve olmadığını öğrenerek uzun dan alıp İzmire getiren ve yine mu· 
gelecek kış yeni bir cephe önün- zamandanberi ilk aydın ve ıon esa- (DevaJDJ sahife 2, sütun 5 de) 

Milli Piyango Çay ve kahve 
-·-

TELGB.APLAB 

Hindistan' da 
anlaşma . 

oluyor mu? 
Görüımelerin daha bir 

hafta kadar sürmesi 
muhtemel 

Yeni DeJhl 9 (A.A.) - Kong.re ll
derlerile B. CrıpJl.9 arasında.ki gorüş· 
meler ,.eni safha.ya glnnlştlr. Şimdi 

mIUi bk hükumet lrurulma.sı ihtimal 
dı.şında görülmuyor. Mıidatııa. Nazırlı
ğı içlıı -yenl bir !ormüI bulWlmuştur. 
Bunu Cripps'ın ve Hlnt ILderlerlıılu 
kabul edecelkeıi sanılıyor B. ROOOt'
velt'in şahsi delegoesi :ılbay Jboııson 
görüşmelere iştirak ediyor. 
İcra komitesinin d<'legclennlıı top

lantısı esnnsında Nehru çık:ırak alb:ıy 
Jhoruon ile gorü;:nüı.ş, sonra gene ko
mitenin toplantısına doııın i~<tür. 

Londra 9 (A.A.) - - Slr Cripı>S, bıt 
sabah gazetıe<'ilerle göru.şecek'ken bu
nu geri bırakmı~ır. Bu, o.ulaşma ihti
mali oldıtGuntı göstermektedir Iüs
liiman ve Koııgı'e liderleri1e bir for
miil bulunmasının birko.ç gün, b<.:.'lkl 
de bir hafta s urmesi muhtemeldir 

Müslümanlar kahul 
etmiyorlar 

Londra 9 <A.A) - Hint musliınun
lan B. CriJ>S'in tekliflerini kııbul et
memişlerdir. 

Lort Halifax.'ın bir nutku 
Nevyork 8 (A.A.) - lngiliz se

firi Lord Halifa::. belediye daireı:İn• 
de bir nutuk söyliyerek demiştir ki: 
«Hint parti şefleri İngiltere~'lİn tek
liP.erini reddedecek olurlarsa lngilte. 
re Hint partilerinin yardımına veya 
işbirliğine başvurmadan kendine dü
şen vazifeyi yapmak zorunda kala
caktır. Hindistan harp halindedir. 
Oidu bir buçuk milyon gönüllünün 
katılma:Jile kuvvetlendirilmiştir > 

Doğu cephesi 
Amrial Stanley «Rusya 
hayatı cephedir» diyor 

Londra 9 (A.A.) - Amcrıkanın ye
ni Moskova elçisi amiral Stanley ga • 
zetecllere dem~tir ki: cAmeriko.nuı 
Rn~yaya gönderdiği levazım nisanın 

sonunda vadedilen miktarı bulacaktır. 
sevkıyat, Jponyanın Amerikaya lıiıcu
mu yüziinden biraz gecikmiştir. Rusya 
hayati cephedir. Amerika rn;ın!ııl:ıra 
yenmek için her şeyi yapacaktır ... 

Amiral «RllS):ı.ya malzeme goııde
rllmesi İngiltereye yardımı aı.alt.ınıya .. 
cak mıdır?• sorgusuna şu c..-e...abı \er
miştir: tlngiltereye en iyi y:ı.rdım şek
li, Ruslann Almanları öldurrn kt~ de
vam etmes!nı mümkiuı kılınnktır .. 

Sovyet tebliği 
Londı-a 9 lRadyo (3,15) - Gece ya. 

nSı Moskovadıı. neşre<illen Smyct teb
liği : Dün cephede mUhlm bir değı1!k 
olmamıştır. B:ıreng denizinde 16 bin 
ton hacmlntle 2 düşman nakliyıesl ba
tınlml§tır. Salı günü 14 Rus tnyyure
sine mukabll 51 Alman tayya.resı dü
ıpırülmüştur. 

Almanların tayyare 
kayıbi 

de durmamaları şarttır. Bütün 
bu işi nasıl başaracakları merak
la bekleniyor. Zira, Rus harbi 
- Almanya bakımından - bu 
harbİn sonu değil, ancak bir saf
hasıdır. Harbi bitirip sulha var
mak için, Rusya zaferi bir adım
dll', hedefe varış sayılamaz. On
dan sonra İngiltere ile uğraşmak, 
onu da yenmek, yahut yenilmez 
bir duruma girerek onu barış zo· 
runa getirmek işi kalıyor. 

Bir sene içinde safi kar 
2,737,873 lira 

1 Hazirandan itibaren 
inhisar idaresince 

sablacak 

Londra 9 CA.A.) - Mosko~ radyoou 
·Kızılyıldız gazete:ılnden na.klen şu ha
beri veriyor: cCumart;esi, pazar, pa
zartesi günleri 300 den fazla Alınan 
tayyaresi tahrlbedilmlştir. Bmıl!aroan 
139 u, Staro.ya Russa'da mahsur Al
man ordusuna levazım götıiren nakli
ye tayarelıeri ldıi. Şubat, mart ıı.ylann

/ da Alma.nlann iruıan kayıbı 137 bhı 
ölü. 400 binden fazla yaralıdır. 

Çıkar yolun nerede ve nasıl 
olacağı sonbaharda görülecektir. 
Ortalık, o zaman daha fazla ka
nşabilir. 

Nccmcddin Sadak 

Zirai mahsul ve hayvanat 
hastalıktan korunacak 
Ankara 8 (Telefonla) - Zirai 

mahsul ve hayvanatın hastalıktan 
korunması için mücadele teşkilatı 
takviye edilecektir. Bu İşe ayrılan 
tahsisat yeni yıl bü•çesile 300,000 

l\ıia.liye Vekili B Fuat Ağrall. Milli 
piyango 1dares1n.ln bir yıllık bilınçoou 
hakkında şu denıeçde bulunmuştur: Ankara 8 (Telefonla) - Çay ve 
Milli piyango idaresi 941 takvim yı- kahvenin inhisarlar iduesince satıl
lına ait bilançosunu, hasılatında. ve masına dair olan kanuın layihası ya
safi karında mühlm bir 1n~af kay- kında Büyük Millet Meclisine veri
dederek kapamıştır. lecelctir. Layihaya göre İnhisarlar 

Harp buhranının memleketlmi7.de idare.>İ, çay ve kahve satışına 1 Ha• 
hissedilen ekonomik serpintilerine zirandan itibaren başlıyacaktır. Çay 
rağmen, bu inkişafı halkımı~lll Dev- ve kahve fiatlerine yeniden bir zam 
let· piyııngosun~ l~~rşı olan yüksek _a: yapılmıyacak, İnhisarlar idaresince 
laka ve teveccühune. borçluyuz. Mıllı de bugünkü fiatler üzerinden satıla
p;yangonun 941 t:ıkv!ln yılma ait safi cakt:ır. Çary ve kahve muayyen 
karı 2,737 873 liradır. Bu para şanti- 1 . . · h" ı 

ı k d' M·ıı· 11w"d f Vekaleti gram arda paketler ıç111de, ın ıs.ar ar 
m ne a ar ı ı ıvıu a aa "d . b .. l b" ·· b kk 1 
ı . lık k b"tneslne tahsl.saL ı areaı ayn o an utun a a ve .ıavacı ısını u.,,,. .. .. ..1 1. 1 k 1 k 
kaydolunacaktır. tutuncu er e ıy e satışa çı anaca tır. 

Bu rakam 941 yılının daha zor şart- İzmire un 
l:ırma rağınen evvelki yıldan 117 ,561 
lira bir fazlalık $ÖStennektıed.1r İzmir 8 (Telefonla) - Toprak 

941 yılı içinde halka dağıtılan ikra- mahsulleri ofisi namına bugün İzmi
mlye mlktan da 5,174,783 Uray- ba- re 10,000 çuval ekstra ekstra un 

- Ren verdim Ud bin bet yüz em lira, o istedi ikl bin yed! yüz elli Ura 1 .. 
Nihayet Ud bln altı yüz bet lll'a.da muta.bık kaldık• .. 

- Pırlanta mı aldm, bal, bahçe mi? .. 

Roman·ya ve 
milli birlik 

Başvekil muavini yeni 
beyanatta bulundu 

Bükreş 9 {A.A.) - Başvekil munvinl 
B. Antonescu, CO'l'Clltul sazetesl.ne ŞU 
demeçte bulımmuştur: 

41.Hıı.rpten roııra da. iktisat ve a.hl3..k 
sc.halıı.nnda buhranlar geçireceğiz.. 
Ekonomfk buhranı, şimdiden tedbir 
alanlar atlatacaktır. Siya.si sa.hada 
milli birlik poll't.1kası lazımdır; çünktı 
Rumenler bunun için ka.nl.a.ıını akıt
mışlardır. Otoriter devlet kurmak yo
lundayız. Faktı.t bu müstebit devi~ 
demek değlld!r, ferdin haklarını ko-
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r Dii:n. Geceki ve Bu Haberler ) 
Harp tebliğleri 

Alman tebliği 
Bcrlln 8 <A.A.> - Alman ordulnn 

ı.a.şkumnnd:lnh!Pnın toollğf: 
Şark cephesinde, tıtnlanmızın htı.. 

•um t~bü.slerl muvııf!aklyetıe de· 
n.m etmektedir. Birçok noktada, d\i.ş.
ma.n, netlcesiz hQcmnlannı tekrarla
Jamıştır. 
ŞlmaJl Afrika.da., Mekillnfn cenup 

doğusunda, İngiliz kuvvt't.lerl geri 

Malta'ya 
iki bininci 
hava akını 

J" ayyareler bütün gün 
dalgalar halinde 

uçarak bomba attılar 

püskürtfilmilştüt. İslrend rl Malta 8 (A.A.) - Dünkü salı 
İ~glllz ~1;1"~~ ma.n ~ günü Maltada harbin ~ındanberi 

, nısan ""'"''''" uuouu.. ı 2000 . . d f 1 ak .. h e doklnrdn külllyct11 hasar yapılmış- ıncı e n o m uzere aıva 
~. tehlik~i i~reti verilmiş ve ada şim· 

La varette'deki llmnn tesisleri 11~ diye kadar görülmemiş nispette bil· 
iaşe btnalnnn:ı, Ca.la.frru:ındakl toypll yük bir hava hücumuna uğramıştır. 
deposuna ve Mnltnd:ıki Inglliz ta.yyıı- Tayyare karşıkoyma topçusu yük
re meydanına, mühim Alman sa.v3.1J, sek ve alçak irtifalarda barnjlnr yap
plkc ve nv teşkilleri hücmnlar yap· ınıştır. Henüz tam rapor alınamnmt§ 
mışla.rdır Hangarlarda, nntrepolnr- ise de 4 düşman tayyaresinin düşü· 
da, tezgll.h ve fabrika blruı.lannda, -ıd...... b. • uh 1 
bfiyük ynngınlar çılı:nnlmıştır. Kunt rularakugu, t_ ıihr tad~ld~~~nı.nk' m tem~ 
havuzda bulunan 1klncl 811llf İnr;illz o tann ve ı }gı,. ı. ı. tayyarenın 
kruyazörüne yeniden "bomba !sa.bet- de hasara ugradıgı bılınıyor. 
Jerl kaydedilmiştir. Sabah yapılan akını miiteakip Al· 

Alman deni7.altııan, Atlantlkte, top manlar, öğledsn sonra pike bom-
7ekün 104 bin tonll5.toluk 16 diişmnn bardıman ta:fYareleri de dahil ol· 
ticaret gemisi ba~lardır. Bunlar. mak üzere biribirini takibeden dal· 
dan 13 ü Anıerlka. kıyısı ve üçü A!rt- galar halin<:le en büyük gayretlerini 
ka kıyısı açıklnnnda batınlmıştır. aarfederek hava hücumuna gcçmiş-

Almnn donanmama mensup hant lcr liman çtJVresine ve hava alanla-
tuwctler, İngiliz htlld'lmetı tarafın· ' · 1 d. Dü" 
d ki ı rnk İ glllz kaptanların nna taarruz etmı§ er ır. şman, 

~ri aı~ı~~= bir fsveç limanından sahili~ muhtelif n~~talanna, ~~e!li 
kalkıp ingtıtereyc glbneğc ~ bir hangı hedeflere hucum edeceg111ın 
mlkt.nr Norveç gemisini Skajermkta müdafaa kuvvetleri tarafından anla· 
yakalamıştır. Alman Uert ka.mkol ~·lamamnsı için daha küçük teşkiller 
gemileri, topyekün 26,574 tonuatoluk göndermek hilesine başvurmuştur. 
beş vapur batırmışlardır. Alman ha- Pike hücumlan yapan bomba tay· 
'Ya kuvvetleri de ~05 tonllfı.toluk bir yareleri, bu hareketlerini, tayyare 
vapur batırmıştır. Ikl vapur kurtula- .lcarşıkcyma topçusunun eıkı ateşi 
bilmiş ve yeniden İsveç kara sulanna araıından geçerek yapmak mecburi-
tn~muıtır. · d k 1 1 d lk· y k 

Dün gece, Alman snvn.ş ta.yynreleri, ye~ ~ a mıı ar ~r. 1 ~. ~.rs 
Rumber nehri ağzında la.şe bakımın- 88, ikı MC9SCrSChmıtt 109 dÜ§ÜrÜJ· 
d:ın ehemmiyetli ıtmnn tes!slerl lle m~ "Ye daha baııka Yunlı:era 88 tay• 
doklara h\lcttm etmişlerdir. Büyilk yareleri muhtemel olarak düıürül· 
yangınlar müşa.hcdc olunmuştur. rnüt, diğer iki tayyare hasara uğra

. 
isken deriye. 
ye büyük 

hava akınları 
Pazartesi gecesi ve 

dün sabah bombalar 

abldı 

Kahire 8 (A.A.) - Pazarteei ge• 
ccsi İskendcriyeye karşı yapılan ha
va taarruzu esnasında 52 kişinin öl
düğü ve 80 kiııinin yaralandığı §İm• 
di anlaşılmıştır. 

lkrlin 8 (A.A.) - Salahiyetli 
bir a!keri kaynaktan bildiriliyor: f,.. 
kendcriyeye yapılan akına ~tirak 
eden Alman tayyareleri Yu * 88 tipi 

mıııtır. 

Valetta limanı ve diğer bazı böl
g~Jer hasara uğramı§, buralarda İn• 
aanca kayıplar olmu§tur. 

Tek baıuıa uçan lc.C§if tayyareleri 
yüzünden aalı geees · Maltada iki de
fo hava tehlikesi iııareti verilmiştir. 
Gece avcılan bir bomba tayyaresini 
hasara uğratmııılnrdır. 

lııgiltereye ha va akıni 
Londra 8 (AA.) - ffuva Neza.. 

retinin tebliği: Dün gece bir kaç 
dü~an tayyaresi İngi]terenin prk 
sahillerinde bazı mahallere bomba 
atmışlardır. Bir kaç yaralı vardır. 
Hasar hafiftir. Bir bom1..a Layyaresi 
düşürülmüıtür. 

Tokyoya taarruz 
yakınmış 

Inkdap tarihi enstitüsü 
kurulması hakkındaki layiha 

~ 

Meclisin dünkü toplantısında layihanin birinci 

müzakeresi bitirildi. Enstitüye evrak ve eıya 
bağışlayanların ismi şeref defterine yazılacak 

Esir mübadelesi 
(Baştanfı ı ine! sahtıede) yaralanarak esir dü§tiiğiİınü, BarideQ 

üç gün evvel hareket ettiklerini, gOt 
ayyen noktaya kadar uğurlayacak mido iyi bakıldıklarını ve konforun 
ve burada da mübadelenin fili tatbi~ 

• .' mükemmel olduğunu, vatana dötlr' 
kabru idare edecek olan ızmir mayn k '- • d"kl • • ·· l dır 

d Ul me ten çoıı;: sevın • erını soy e I'• 

grupu komutanı yarbay Cev et u- İngilizler, bir senedir İngiliz siga)ıı 
tann'nm riyasetinde (Uyanık) ko· tası içmediklerini, Noel gecesi h~ 
mutanı deniz binbaşısı Refet Arnom, bir arada ancak bir şişe viski huluP. 
mülhak deniz binba§ısı Bahaettin birer yudum tatabiJdiklerini hika:rq 

Ankara 8 (Telefonla) _ Büyük bajp.~layanların a.dla.rı Enstitüde bu- Engin, deniz Ü.teğmenleri Mahmut ediyorlar. Ekseriyetini ayağını, kO" 
Millet Meclisi bugün doktor l\iaz'h!ı.r lundunılacak (Şeref dertıeri) ne yazı- Eraz ve Ekmel Kulen' den mürekkep lunu, gözünü kaybetmiş ağır yaralt>1 
Germenin relsllğinde t-Op.la.ıuruş, Ma.- Jır ve aynca RcsmJ 01ı.r.ete lle !ltm o- askeri neyet ile beynelmilel Kızılha- lar teşkil eden bu harp kurbanlane 
carl.c;tanla aramızda. mevcut 3/Ma'fl.'/ Iunduktan sonrn kendllerlne IŞeref çın Ankara delegesi Doktor Cour· çok neşeli görünüyorlardı. 
!!! ;:r~~U ı!i~S:ı~;n~~~ dt~~:n:Ja ~:; belgelerle evro.k . ve voisier ve Kızıln! lzmi~erke~~ aza- İngiliz knfilesinin ~emil erine nakli 
janlai" hakkında }.ta.car hü:ktlmetue. eşyalar lstcdlklcrl tıı.kdlrde sn.hlplc- sından beynelmılel Kı aç mumes. saat 1 O u l O geçe son buldu. On• 
!rem Türkiye - Roınanyn arasın© lnd 'Enstitü llmt danışma ve y&ıc- sillerinc mi:hmandarlık eden Doktor dan sonrn hepsi yaralı ve hasta olnn 
mevcut 26 /EyUil/94-0 tarlhll tıca:ret ve ~lml~unıhınca blcllecek değerle sa- Bayan Saadet Kağıtçılar ve bu heye- 344 kişilik son İtalyan kafilesinin 
tediye anlaşmalıuının bir ay uzatı!- tm alınır. Bu lı:nnunla ilgili . evrak, te refakat eden Anadolu ajansı mü• Bayraklı vapuruna bindirilmesİnd 
mnsı hakkında Romanya hükfunctlle belge ve eşyn;yı özel kolekslyonlal"llldn messili ta m saat yed ide mübadele· başlandı. Buniarın içinde harp feca ... 
too.tı edilen notn.lann tnsdildnc dair bulundurmak lsttyenlerden bunlo.nn nin evvelü yapılacağı Landovericast· yiindcn aklını knybetmiş, sarsak 

0
y .. 

kanun Jftyihalan kabul eclilm4ı ve An- konulan ve vasıflan hnkkındn Ens- le }ngiliz hastane gemisine çıktılar muı bir kaç malul v e bir çok sakab! 
kam Dll ve Tarih - Co~ya. fn.kül- t itüyc bilgi verenlerin ndla.n do. şeref ve İngiliz sıhhi heyeti tarafından lar vardı. ] 
tesıne ba~lı bl~ •Tüı1c İnkılft.p Tnrtht defterine aynca yaıılır. karşılandılar. En nihayet sıhhi vaziyetleri en 
F.nstltiisfü JrundmMI ha.kkmdnk1 ka.- Yukandr..kl fıkralnrda yazılı evmk, Mübadele hemen başladı. Gemi· nlYır olan 3 7 malül esir hususi hh'. 
nun li\yih ... ~ın encümend.... gelen belge ve eş'Uftmn Türldyeden cıkn.nl- 1 d b b. b 

...,... ,_,. mn ... ,..,...,kt .. -ır....... nin iske e mer iveni nşma ır m. a.· sandık içine konularak vinçle b üyüt.: üçüneü mnddesl okunarak knnWlun ... ~. J...,.. k lm B d 1 1 nı 
birinci m\lzake:rest 1kmnl ecllh'11ş. Bu madde okunduktan sonra kiir- sn onu uştu. u masa a ngı ız sala indirilmeğe başlandı. Bu ter• 
Rumeli dcmlrynlln.n işletme ntzamnn- süye gelen Kftzım Kn.rabeklr, (İnk!- hastane gem~s_inde beynelınilel Kızıl. tip her iki dakikada iki hastc.nıl\ 
mC'Slnln zıya 'Ye luıs:ı.r tnzmhıatma lap) kcHmeslnden 80!'11'8. CİstlklO.n haç mümessilı olarak bulunan vo naklini temin ediyordu. İnt.r.ilizler bu 
mütealltk h:tdlert tndtline da.tr 3259 kellmeıslnln ill'tvcs1nl ve şeref defteri- Kahireden gelen lsviçreli Doktor ınkntlam büyük bir şefkat gös.teri
numaralı kanuna ek knnun lı\yfönsı ne ynzılııcak L.c;lmlerln aynca. :rndyo Vischer ile b!r. İngili~ dokto~ otu: yorlcır Ye kendilerinin en ufok ııekil• 
talep t\zerine bfttçe encilmenine gfuı- ile de 111\nmı istedi ve m:ı.ddcırln bu mu~lnrdı. lngılız sıhhıye erlen hepeı· de incinmesine meydan vermiyeceJC 
dcrllm1!ff.1r. tekilde tadilini ta>e'bet.t,I. nin göğsünde isim ve esaret numarn· bir itinn ile hnrcket ediyorlardı. Da• 
D ği dd b - Bu teklif kabul olmıdukta.n sonro. sı yazılı birer kart bulunan ltalynn h d.. d "" h. b" ·· e şen ma e ve azı Necmeddln S:ıhlr (Şeref) yerine (0- • • • ı_ 1 a· d" a un unyanın ıç ır zaman gor-ı 

tekll.fler ~ı : .... h .. , zı G h esırlerını sıraya ıı;:oyrm:ş ardı. ır ı· mediği bir cidal içinde birbirleriyle nur) Jrelfm,,.,.." ı..>wu•. ya ev er w l T d k • • ..v .. d 
İnkıl!'ıp Tarlhl Enstittısn «ışklll Et!U 

1

(0nur) kelhneslnin Türkçe ol- K~r ngı ız 0 toru, esmn gogsun ~- boğuşan bu adamlnnn, Kızılhac;ıA 
hakkındaki IftyUıanın tadil fçln cncü- mndığmı llcrl siirel'ek (Şeref) kelime- kı ~artı kesere~. d~"-t~r. Vıscher e ulvi himayesi altında yaptıkları bu 
mene gfden iiçiineil maddem ~ şekli sinin ktllmasmı ıstcdl. Necmedd1n Sa- venyor, o da ~ırın ısmını ~k~yordu. müşfik yardım hakikaten göz,....Ycşax-
almıştır: hirln teklifi reddolundu. Adı okunnn esır maannın onune ge- tacak bir manzara teşkil ediyordu. 

drutfln resmt daire ve malta.mln:rla Meclls cuma P,iinft toplaJUl('.tı.lttır. Jerek kendisi olduğunu söylüyor ve Son İtalyan malulü de saat on ifd.o 
belediyeler, m1111 kurullar kendi dooya Adliye Vekili yarin sonra merdivenlerden inerek ııakin yi kırk beş geçe İngiliz gemisinden 
ve MŞ!vlertnde bolmıan ?O tnkılAp ' ve mesut, Bayraklı vapuruna atlıyor· indirilıni§ bulunuyordu. Bu suretle 
Ta'r'1hl ile llg1U olan her t11rU1 evmk suale cevap Verecek du. ftalyanlar çok memnun görünü- iki taraftan 1.048 kişinin vatanlan-ı 
ve bel~Ierln nstl 'f'C'ya suret.ıerl.nJ Te Ankara 8 <Telefonla) - Bilyilk MU- yorlar. Yolda kendilerine fevkıM.de na iadesi tam be• aaat kırk beş da-
eşynlan Maarif VeJdlll~ tamfmd:ı.n let Mecllsinln cuma günkü toplantı· iyi bakıldığını, çok güze] muamele kikada ikmal edilmiş oldu. 
lüzum gösterfldlkoe Türk fnkıl.Ap Ta- sında Adllye Vekili, Antalya mebmm gördüklerini ve bu sabah vak.tin çok K ) İ ·ı· İt 1 
rl.ht Enstltüsilne Terlrl.er. İnkı!Ap Ta- Rasih Kaplanın ta7.e ekm~ sattıkla.- erken olmasına rağmen sabah kah· iZi ayın ngı iZ ve a ,. 
rlhf He ltgUt olup her ~ wretle o- nndan dolayı mahkllm ola.n 11t1 va- valtılan verilerek yola çıhnldıklan· yan konsoloslarının 
hıma olınm ş~huı elhıde buhm.o.n f!IV- tandaş hakkında sorduıtu suale cevap - 1.. ı d a· k f • t h d" 1 • 

-.....ı.tı nı ı;oy uyor ar ı. ır ısmı qıa usu- e ıye erı rak-Te--be-lgc_ıe_r_ıe_~ __ ı_an __ En •• ıst.ı_ı_o_ye_v_e_._= .. _-..._r_._________ lü ile selam vererek ayrılıyor, bir kıs· c_h · · d k. it ı ko so,os•• 
k • ı· . d·~ ..__ .,,-c rımız e ı ayan n ı ~ 

Mimar Sinan 
Ankarada Atatürk 
bulvarı ortasında bir 

anıt yapılacak 

Ankara 8 (A.A) - Maarif Ve• 
killiğinden tebliğ edilmiştir: 

Büyük Türk miman Sinan için An
knrada, Sağlık meydnnında Atatürk 
bulvannın ortasındaki ağaçlığın baı1-
langıcı olan korulu parçada bir anıt 
yapılı:ıeal:tır. Abideler jürisi bu,.ıun 
İçin de Türk heykeltraşlan arasında 
müsabaka açılmasına karar 'Yermiş· 
tir. Müsabakn, Güzel Sanatlar Aka
demisi tara(ınd::ın ayrıca ilan edile
cektir. 

Cavada 
Japonlar tarafından 

alınan esirlere ait tebliğ 

mı as e~ı s~ am verıyor, ıger •. ~:zı- İngiliz karileııi aynldıktan 20 dakika 
lan da ısını okunup .masanın onooe sonra, yani 10.30 da Gradigcaya ge• 
vanr varmaz her §eyı unutarak ken• lerek esirleri ziyaret etti habrlarınİ 
dini mer~ivenlerden aıağı atıyordu. sordu ve kendilerine hedi~eler verdi. 

İlk kllfıle olarak Bayraldı vapuru- Son hnlynn esirlerinin nyrılm::.•nn• 
na dört yüz ltalyan indirildi, Ve d b" d k "k d 1 ·ı· k 
B ki kiz" b 1 an ır n ı a sonra a , ngı ız 0 n .. 
.a!'a · 1 tam se · • 1• ~n C§ gf.çe n· ıolosu ve refikası Llımdovery • Cns~ 

gılız hastane gemısının bordasından l • 1 k · t · t"f d b 
Tokyo 8 (A.A.) - Umumi tar.ı.rca- aynldı. Bayraklı aynlırken ltalra.rı· le edgle ere zhıynd~e ive dıs • .. atatrı1 a u• 

h +Ab)IM· • w un u nr ve e ıye er ngı ar. 
m ..., i;• . lar faşıst marşı ıöylemege başladı- S 12 30 d K 1 b• 
Felemenk Hlndlsta.nındald Japon 1 l 1 h •. G d" aat . n ızı ay namına ır 

kltnlan t:ıııı..fından 26 m.:ı.rt tarlhinde ar. tk{an astanekgBmısı kl~ ~- heyet gemilere giderek her iki gemi· 
Cavn adasında. n1ınnn esirler ve gani- raya la jınca gek h ayra 1 a .. u· de bulunan beynelmilel Kızılha9 
me~ do.1r rakamlıır aşağıda göstcrll- ~mak r f kl ger~ as;;ne g~ısın• mümessillerine Kızılayın malul ve 
miştlr: . e'? arşı 1 1 ~. uce,. uce, ussc: esirlere dağıblmnk üzere hazırladığı 

F..s1ıi<?rln yekunu 82,168 <lir. Bunla- l~n~> a;.azlnrı !ukseldı. ltalyan gemı· hediyeleri tevdi ve bunların esirlere 
rın 66;219 u Felemenkli, 48!JO 1 Avus- s!°ın. guvertcsınde bulunan ve eks~- tevziini rica etti. 
tralyalı, 10,628 İngillz ve 883 ~ şlma.- rıyctı kol.s~z. ayak11z ya~lıl~r .. te§k?l İngiliz ve İtalyan hnstane gemile .. 
ll Amerikalıdır. Esir alınan Fele- eden lngılızler bu aahneyı buyuk hır ri subay ve erlerinin sivil olarak Kı.o 
menklllerln sayısı, Hollanda ordusu-,aoğukkanlılıkla ıve giilerek ıeyredi· zı1h h · 1 • • d K 'ıh 
nun kayıffiız, şartsız teslimi esnasınd:ı. yorlardı .. . aç e.mşıre erının e ızı ~9 
bildirilen rakamdan 6000 fazladır in- M""bad 1 • umformasıyle şehre çıkmalarına mu-
cUiz ve Anı.runlyalı esirler 3 m~ta 1 l..--l u e enın ~8:m muayyen saatte saade edilmiştir. Bunlar gruplar ha• 
teslim olınuşlıırdır. ' :-5' aması v~ti~ .0 saatte emre )inde çıkarak şehri gezmişler 'Ve bazı 
Alımın ganimet şudur: nm~~e v.e heyetanızın hazı~ olması. alış verişlerde bulunmuşlardır. 
177 tayyare 940 her nevi top .e İngılizlt-rı çok memnun etti. Hasta· İ ·r . . h k t 

Stukalar idi. içinde Queen Eli:z.abeth Bu taarruz, cehennem Bükreş büyük elçiliğimiz 
aınıfındnn bir zırhlı bulunan ,yüzer aletinden farksız 1 
havuz yakıQına iri çapta bombalar müstetar ığı 
düşmüı1tür. . 30 kadar projektörün olacakmıt Ankara 8 (T~lefonla) - Bükreş 

ezcümle ıos ~lhr top, 161 sahra ve ne başhekimi yarbay Heiron, Türk ngı ız gemı~ı are e 
dağ tapu, 83- ~yyo.ro kar§ıkoymn tx>- askeri makamlarmın büyük yardı- ettı 

ışığı altında yapılan mukabele çok Büyük Elçiliğimiz müsteşarlığına Ha-
ıiddetli olmuştur. Deniz ganna dü- VllfİDgton 8 (AA) _ Meouean ri~i~e prot?kol .umuı:n ~üdür mua· 

pu, 588 serı ateşli top ve siper havan mından çok minnettar olduklarını ve J.zm.ir 8 "(A.A.) - Andolu ajanııı 
topu. gördükleri İntizam ve mükemmeli· sının hususi muhabiri bildiriyor: 

tcn bombalar, büyük yangınlar çı• meclmnin hariciye encümeni reisi vını Şefkatı tayın edıldı. 
karmıştır. Kemtucky' de eöylediği bir nutukta 

Bu ı::ıkama. 4228 mitralyöz ve maki- yetin fevkalade bulunduğunu kaY"' Vntanlanna iade edilecek İtalyan 
nell tufek, 80,778 tilfeık ve U:-ba:nc:n, deyliyerelc. te§Ckkürlerinin generale esirlerini limanımız.a getirip ltalyan-
5153 ziy:ıd~r mermi, l,'1~~,58a abus, ib:ağmı Türk heyeti reisinden rica ların getirdikleri İngiliz eıirlerini allld Roma 8 (A.A.) - İtalyan tebli· demittir ki: 

ği: Mısırda lskenderiye deniz ÜNÜ, cAmerikan bombalarının Tokyo· 
1 Nisan gecesi Mihver tayyarelerinin nun üzerine diiJeceği r.amruı a zal: 
fiddetli bir taarruzuna uğraml§tlr. değildir. Bunun cehennem -•e•"-
1..i • ı b- .. k - r-•• man çevresıne atı an en uyu den farksız olacağını aizo temin ede-
ç.aptn bir ço1' bomba, askeri ve sınai irim. Sene ıonunda İsti llerimiz o 
tesislere çok hasarlar vermİ§ ve mü-1 kadar büyük bir ölçüde artacaktır 
teaddit isabetler alan bu tcaislerde k.i ArnerikaWann bütün cephelerde 
yangınlar çıkanlmışbr. taarruza geçebileceklerindcn artık 

yeni bir akın hiç kimse §Üphe ederniyecektir.> 
Kahire 8 (AA.) - Düşman, 

bugünkü çarşamba cünü saba.hı İs
kenderiye üzerine hır akın yapmır 
br. Mısır Da'bil"ye Nazırlığının teb· 
Jiğinde deniliyor ki: 

Bir kaç bomba ahlmı~ ise de tde· 
fat yokrur. Hasarlar hafiftir. 

Zeytin 
v 

gı 

-·-
Sabunluk 85, yemeklik 

100 kuruşa sablacak 

Amerikada harp 

kazançları 
Vqlngton 8 (A.A.) Ayan 

mccliei dün harp lr.eaz.-nçlannı yfü.de 
altıya indiren kanun layjhasını red
detrnıştir. Uyrha mümC'.'!SilJer mec!i. 
ainee kabul edilmişti. 

89,071,820 tüfe-\ ve mltralyoz mermıst, · U d t · · 
36 000 tn.hrtp bombası 1039 tank ve etti. . an overy-Castle ngılız hastane 
daha b:ı.şka. hu.rosi a.raha, 9500 otom<>- Mübadele §u.saatte munta.z~ .de: gemisi, saat 15.20 de pilot ve mifı.. 
bil, 7108 '}hnendtfer vagonu llbe et- va~ 4:tmekted.ır • . ltalyanlann ~~cı mandarlarımızın refakatinde lzmirot 
mek Hl.zımdır. Bundan ba.,ka Japon ka~esı na.ldedildıkten sonra fnıgılız- den hareket etmi:;tir. 
lotal:ın, 100,000 kt,,lyt blr sene teda- lerın naklıne başlanacaktır. İtalyan gemisi bııgün hareket e~ 
yiye yc:tC'cck kndar naç da ele geçir- Tam rakamlar miyecektir. 
ml.şlerdlr. M'"b d 1 - _a,) k • 1 · ,-------

Yukanda zlkreclllen t.3.rihte Japon u • a e e «U ece esır erın tam 
knyıpla.n 84S ölü VP. 1700 ynralı !dl. ve katı rakamı şudur: ltalyan haııta· Bengal körfezinde 

İrana Polonya ne gemisinde ikisi albay ve ikisi yar· durum 

kıtalan geliyor Amerikada zenciler bay olarak yaralı 6~ -;'e eıhhiye m~- Tokyo 8 (A.A.) - Bir Japon üi. 

d munı olarak 69 fngılız varılır. İngı• .. d D . . b"ld" T 
1 Tahran 8 (Al.A) - RU'Yl adkan onanmaya Üz hruıtane gemisinde de yaralı ve ~~ e~ .o!1°.dı :.Jrsı~~ ıflı~ ıyor&. 
rana gelen bin erce Polonya ı as ~ girebilecekler hasta olarak 344 }t:nlyan subay ve ınt e~ızır.. e ı ngı ız ı o anmn 
arasında tank, tayyare, topçu ve pı· V . • 

1 
ovcuttur Yaralı olmıyan ayrıca Japon hucumları karşısında genci ri-

yade kuvvetleriyle kadınlardan mü- N &J~~jd.~ (AAJ d Balmye ~S Z:ubay ve ·500 er vard r cate başladıkları tahmin edilmekte• 
rckkep yardımcı müfrezeler bulun. ez~re 1 ı ınyor: un an sonra J ·ı· l • ık. I" dir. Bu denizden işitilen imdat .i,a• 
maktadır. Rusyaya cephane r,ötüren zen~ıler de bahriye sil~her:dazl8:~ ~~ • ngı iZ erın na 1 retlerinin 6ayısı, .!!On derece artmak-
'- - m I İ ..:ı· .. "f t sahıl muhafızları servıslenne gonul· İzmir 8 (AA ) _Anadolu aJ·an- tadır auı yon ar n1:1uız unı ormasını a~ı· .:ı l bil . ' · · 

GI. Marshall yan Polonyalı kıtnlarla yüklü olamk lu r;;,_zı a . ecCklerdır. . sının hususi muhabiri bildiriyor: Diğer bir haber, Japon hava kuvw 
İzmir 8 (Telefonla) - Ankara- dönmclı:tedirler. fngiliz levazım dai- zetecıler toplantısında ~u hu- Baıyr11k!ı vapuru 175 kişilik ikinci vetlerine mensup büyük te§külerirı 

ela İafc müstqarlığuıda toplanan resi bunlan teçhiz ve iatc ebnekte- susta beyaııatta. h~lu'!8n Bahrıyc Na- İtalyan kafilesini de Gradiscaya nak- pazartesi giinü Birrnanya batı aabioo 
zeytinyağı fabrikatör 'YO tacirleri dir. Bu 1utalann nereye eevkedile· zın Knox de.~ı~t~r _kı: .. _cDeııtroyer, lettikten ıonra orada bulunan 129 lin<Je, askeri bir üa olan bir limani 
memleketlerine dönmiiflerdir, İmlir. cekleri söylenmemekte ~ de bunla· ~ra~ol gemısı gıbı Jciıçuk harp ge· lngilizi aldı. İngiliz esirleri, İtalyan bombaladıklarını bildirmektedir. Biı\ 
den gidenler c!e hugijn -lmıi•lerdir • .-. Orta uorkta b 1 -~-' b d mılerınde beyaz rrlc.tan .ubay ve er• hastane gemiıinde bulunan beynel· tonluk lcndar bir ınayn gemisi batı-

Amerika gen 1 kurmay 

başkanı Londrada ./\~ .. - .. __,, .... ,..._ u uıuu.aıarı ura n b l k d d · ·· l 1 
vğrendiğime göre, zeytinyağının aynlan Avustralya lcıtalarmm eksik- aş ann utran. asın ~ zcncı muret· milel Kızılhaç delegesi sviçreli Dok- nlrruştır. 4 nıiliz tayyaresi, yerd4 

satı .. ve fiati hakkında '-.. . ....ı :nlerde ]0

"

0 

• t l"fi tm kt d" tebat bulunabıleceltbr. Yap1lacak tor Adolph Peraut°nun nezareti al· tnhribedilmistir ,,.. u~u ıgını e a ı e e e ır. ..b 1 d ·1 erh ~ ' 
Londra 8 (A.A.) _ Birlefik bir Koordinasyon karan çıkacaktır. tecnı e er en sonra zencı er aş tında eükun ile Bayrnklı vapuruna Tokyo 8 (A.A.) - Domei ajıınr 
~ genel kurmay baıkam ge- Salnmluk yağların perakende fiati Amerikadan gönderilen da olacakla.!..d_1!:,!___ bindiler. Esirler, Bayraklı vapuru sı bildiriyor: 5 ve 6 Nisanda Hin~ 
Deral Manball'in ödünç ve kira mü- 85, yemeklik ekstra ekstra yağların h l . Asker dolu bir İtalyan Llandovery • Castle" e yakla~ırk;~ denizinde yapılan deniz hareketleri 
dürü M H , · il b' likt Lood kilosu da l 00 kuru~ olacaktır. arp ma zemeaı b Jd mi!li şarkılar söyliyerek gemı!erıııı esnasında ZO dü,man gemisi batırıl• 
,._ geldiii 'i!'~ı:: v~~ek:edir. ~= Vaşington 8 (~.A. >. - . Tayyar~- vapuru atın ı aelı1mladılar. Gemideki İngilizler de mıştır. 
fakatlerinde a.z memur bulunuyordu. Bergamada bir sarsınb lcr Rusıyaya ve Çme Bırlc~k Amen- Bcm 8 (A.A.) - Bir kafile için· nrkada§larını hurra ~e!llcriyle knrşı· 

fznıir 8 (Telefonla) Bugün ka hava kuvvetlerinin hava aktarma de bulunnn nslt r yüklu bir ltalynn lııdılar ve kendilerine lngiliz sigara-
3ntrt 3,40 du Bergamada hafif bir servisi vasıtasiyle gönderilmektedir. vapuru Yunanistan aabili açığında lan auılnr. Harp malu1Ieri bunları 

Doğu cephesinde y r sarsm.tısı olnı .. ştur. Hasar yoktur. Bu haberi veren Harbiye Nezareti bir denizaltı tarafından torpillenmiş- hemen yaktılar Ye büyük bir heye· 
Molkova 8 (A.A.) - Sovye t §Unları ilave etmektedir: tİT. Bu geminin torpillendiğini itiraf canla İçerek ağır nğır gemilerine çık· 

tebli~ine ek: Batı şimal cephesinin yeni A m erika sefiri cBu itibarla <lünyanın her tarafın. eden ltalyan tebliğinde denizin dal- tılar ve 'btiyük bir samimiyet ve işti· 
!Lir kesiminde yalnız 'bir giinku ""a~ dn münaka liit şebekeleri ile rasat is- galı olması yüzünden kurtarma işin• yakla karşılandılar, 
.aasında Alman kayıpları 112 5 ölü K uybişef' de tasyonlnn ve Amerikan fnbrikalan· d e büyük gÜçlükler çekildiği ve ege• lngilizlerden Llbya harplerinde esir 
ve ynralıdır. Siyasi komiser muavini Kuybi§ef 8 (A.A.) - Birleıik nı Afrika, Rwıya. Çin. Hindistan 'Ve mide bulunan lcıtalann ancak bir kıs· dü~müş ve bir bacağını lta,betrniş 
Kmıınctsof, tek başına 4 3 Alman öl-, Amer&a sefiri amiral Stanlw. Kuy- c~nubi Paaifilc harp meydMllanna mıpın kurtanlahildiği> itM-e ~il· olan bir yarbay, bana, bir hücum 
~ünnüştür. brıefe gclmiıtir. bağlayan iialer ihdas edilmiftir.• mektedir. "' arahaaı lutaaına kumanda ederken 

Almanlar 104 bin tonlult; 

16 vapur batırdılar 
Berlin 8 (A.A.) - Hususi bi~ 

tebliğde Alman denizaltı gemilerinin 
topyekun 104.000 tonilat.oluk 16 
düşman gemisi batırdıklıın, 1'nnlar
dan 13 ünün Amerikan sahili açığın• 
da, 3 ünün de Afrika sahili açığında 
battığı bildirilmektedir. 



.AKŞAMDAN AKŞAMA (., .. = 1 ]'ııaı.r ç..-pıd.all 
~hşmanmk~meti'~--~~~~~~~~~~~~~~~~~~.~~~~~~~~~~~- ~na 
. Tenha bir sokakta. önüm IU'a bir 
llatiJu ,uriiyonlu. DeineiİM da
pnarak. lbhyarak. pdılıyar~... ~ 
..... clmalaclıtına~ yere eiiliP• bir 
,ey alıp d11Var deliğine soktuğuna 
ilildw ettim. Merak yüillnden, ha· 

Para makinesi! HARBiN GARiP TESıRı j Birlikler 

Tiryakiler arasında bir 11\;~~~~k ı:'!':i~!'.t°11r 7 bin lirayı 14 bin 
yapacak yerde yakmııl 

ATnipada içinde kadm amele oa• 
~ fabrikalardan. bir çoiu miieue
aelerindeki biitün. aynalan ummnl 
menfaatler aamma ortadan kaldlr
IDlflar. 

reketlerini kaçırmadım: Bir seferin. Malatyalı HU3eY1n tT"'1 admda bJıt 
Cfe minimini bir ekmek parçasını, Seytıands. bulund$ llU'ada Yam .
ikincisinde de buruauk bir kağıdı ça- dında. bltl. il• taıı.ıfmJf, kmı.UJJDl8. a.m
ınurda Te ayak altında ezilip hakir mında Yaııi bu.na: 
olmaktaı.. kurlamufh. Eski bir ana• - Ben4m İstanbulds. armdaşlanm 
ae malam: cEkmek, nimeb... dG· va.r. BuıDlAr kolayca IJelng1ıı oimamn 
ladm üstiDk: Allah ismi yasılın... yolunu billrler. Sana bir ~ m.S-

Dedelerimizin bir huyuna ~ tubu vereyim de tstanbulda kend11&-

c L_ı_ " h" emret• rlle iÖl'ÜŞ. 

ağızlık merakı başladı 
Sigara fiatlerinin yükselmesi 
ağızlıkçıların pek işine yaradı 

ınn . . oı~ ç?Cuga 11' feY Dem1t ve Bltl.1&1 Ha.san adında bl-
ınek ilt~iklen ~ uzun uza~- rıne yazdJğı meıictupla. JlaBa.nm adre- Harp ekonomi.inin gayet tuhaf - Bizim Cle leLlel>ic.iler 1rlbl yıl
~ :n~ı?» sebep goıtennezler. Mi· sım vemı.tştl.r. Htlseyfn İstanbula. ge- bazı teairleri oluyor. Meıell son el.zum:.: parladı amma noden eonra... 
nmunı bu hurafe hapı yutlum:;!' ıınce hemen Bitll&ll. Hasanı a.myıp günlerde aigara tiryakilerine hiç dik- Y oha lıtanbulun me,bur ağızlıkçı.
lifi bulurlar. Meselas «~• ar • bulmU§, mektubu ve:mıJt w Hasaın kat ettiniz mO •• Muhakkak ki yüz- lığı çoktan hakka rahmetine U"VUf" 
rmda durmak fenadır. Zira. evveli, lteı:ı.cUslne ik.rarmJarda bulı.ma.Nlk alıp d , __ nl v 1-'- kull .. b muştu. Zaten eski aiızlı.k ... Ulltala-

eli .. • • lunun·- in ..,.s;...r._.- .,..,._ ""-"'- il ,." .... - e aeıue agız u;; anmaga at- ,,. 
g p geçmege manı o ._. fJV • 6vv\.LlmU'l•ı.u.· v~- 9 ....._.,..ı l d nndan bug{lıı ya bir, ya iki ki§l kal-
Sonra ha~a cereyanı vardır; basta• da peyda. olmuştur. Hıep btr arada a E

1
•11 d .. ı d · ah b dı ya ... Şimdi bir agız" lıkçı diilckAn .. 

1 En f d • rd k lron urlarlren Hasan Malatyalı Hü er ·' voya agız ar a 81Y • e- .. 
aınll'SllU%. dini 7~ı • a. ::i e 1 °: se~. ' - yaz. kırmızı. taıtan. ağaçtan veya a6ızlık fabrikan açsanız bile usta 

naqanlan •. e !~ b' p; ':- _ Taııııın varmış da Yaniye tesa- boynuzdan ağızlıklar ... Öteki şehir• bulamasııınız. Halbuki cık.iden hl· 
lar; günun ~mndeltındır kale •· düf eıtıınlşsin. Bu sayede bizlmle de leri bilmiyorum. fakat lstanhulda zim eldo yapılan eldo tıraı edilen koc:u ~akın~pbe ~ a ~:- tanıştın. Biz seınt zcng1n edeceğiz dehııetl: bir a~ızhk modasıdır aldı ağızlıklarımız hemen büttin diinYlt
lllZ » ye e. c ~. çene ~- Blr makinemiz var. İçine k:Ağıt parayı yürüclii. da meşhurdu. İıtanbula gelen sey• 
mad ;ı:lar. :!saca b~ fonn~~ «r:te koyup ecza sürünce bu pa.ra Jkl ta.ne Acaba bu birdenbire bütün tütün yah bir kehlibar ağızlık almadan 

uran, !ıraya ugrar.» u a: olur. tiryakileri:-.i aara,ı ağızlık merakı gitmezdi. Bugün İ.stanbulun me~ur 
o:G~ele~ • pencereden ~estursuz Dem.1.ştir. Bu ~kildıe 2Jengin olmak nereden geliyor}" l.ehlibarcılığı tamamile ölmüştür. 
ıu dökenı cJnler ça~ar !» CinleT de- hoşuna glden Hwıeym derhal pazar- Bunu sigara ticyakisi f>ir dostu- Piyt..-ac.la hemeo hemen kehlibar 
ğil amma. pencererun altınd~ ~· lığa g1.rlşmLş ve kArı yan yarıya pa;ı d . ağızlık kalmadı gibi bir ~eyi.. Yal-
biri bulunur da, ba~mdan aşagı çır- etmek şa.rtile cebindeki yedt bin llrayı ma sor um_. . . . k k hllb d. 
kefi elbett h"dd t el' bir Bitlisli Hasana verm1.ştlr İlk tecrii- - Harbm teaırı .•• dedi. nız _rzur.ınu.w ara e ı ann an 

ka yersek ' b le ı • e e ... g ır,b bede on 11.ralı.k blr p~ makinıeye Harbin tesiri ve sigara ağtzlığı <-~ızlıklar yapıy:oıuz. Eski ağızlıkçı 
ç to att.ı es emenın ag2llll u.r· d i3 1&. tuh f · 1 b b' " d t k b' k h 

nunu biribirine geçirir. «Kestiği tır• korımu., ve ertesi. sabah makinenin m? .ası iÇ.. .. ku .. evvb' e '- k~ ımal gdıt-1 ul'bstas 'vazal ~ ır ~t" ed e ., ır 1e -
.. .. l d v ah' tt içinden 1k1 ta.ne on liralık k!l.ğLt parn. mışb. un u ır çoır. ımse er e ı ar agız ıgıı.ın ua un e ugraşır ar, 

nagı saga so a agıtan yaruı ıre e h d h b' · • · k t l bl 'l __ , 
b 'l l d• k d çıknuştır. er ~ey e ar ın tesırını arama ve onun ıraşı, par a ması e mes!'>uı 

ı men.. nt o ur ••• ıı> ıyere ten e, B .. . .a<>Aı bln l'- k' b lmak --~'- b' h 1 k h ı· 1 l d rtal .. 1 • • .. .. •1 unun uzerıne J'""""" ua ına. ı- u llRl.11; ır asta ı a ıne o ur ar ı ... 
0

• ıgı te vıs etmenın onune geçı • n<)-ye konmuş ve ertesi gün açılıp on g:.miştir. Komşunun kedisi üstüste Bu eskı ustalann azalmasına mu-
m.ı::;· .b. T d"km . .. \ dört bin lira çıkarılmak üzere bir üç kere miyavlasa bunu bile harbin kabil ağızlık çeşitleri pek çoğalmış· 

nun gı,. ı: uz 0 erun guna· sandığa bırakıl?,1ıştır. . . te'lirine atfedenler var. Zaten bugün tır. Ağızlıklann şekillerine, fonna-
hL •• Zeb~mle~ kafamı:; b~P~. v~~a Ertesı ~ün Husıey1n1e Bıtllsll Has;u1 her 1ıeyde, her iııtc en kestirme ce-llarına göre onlara hakikaten garip 
vurikla ~~ 1an er] tuz kla esmı ır- ve 1diğer üç kadın te:dıkkratar buluı;.mW?k~I vap ea. kestirme mazeret ~harbin isimler verilmiştir. Ağızlık meraklı-
p ermuz e,, top ataca anmş. ve ıep berıaber san n para ma ·... . '. .. 1 'd. I-1 k b .. .. ı d b · · ı k ö •• 'd b ib • ak e.sl k 1 t Fak t k.lı tesırı!> cum esı ır. er es u sozu arı arasın a u JSım er pe meş-
d n:n ~İa ~d u ku:•~a.rC: . ~ıld~\:~:_ışiç~~den 1~ b:\r~e ;: aöyleyip geçiyor ... Bunun için ev:ve- h.ırduı. İşte bir kaçı: Şu görclüğil
b'!.• 1 k e ~ b. m kild 5:'.~etını rine yanmış k!l.ğıt külleri çıkını.şlır la siga.a ağızlığı moclasile harbin nüz kara ağızlıklara cDr. Ap01Stob 
~y elacakomprOone .": hşe ke· ogren• Bu vaziyet karşısında: · tesirleri arasında bir münasebet 1 diyoruz. Avrupa tipindedir. Fakat 

m.ıs o na şup e yo . . 1 .. d. F.~-1- •• d . b d 1 Öt ki . l rd~ .. h y d bul - Ne yapalım? Tallhlıı yol;.muş. goreme ı.m. ~at sonra ışı erın- ura a yapı ır... e cmı e ,..... 
k W G~; tır... er e unca Her'halde ilacı fazla koymuşuz, pa.r-ı-ı leştirin~e bunun da hakikaten har- bir kaçı: «Çarliston>. clzmir i§İ>. 

a ırm lar yanmış. Sen 53tol. bin tuhaf tesirlerinden biri oldug"u-r «Pamuklu>, cKübik>, cKırma da-lt'·Y.*· 
Dtyte Hüseyini başından savmış, nu öğrendim. . mak>, cGümüşlü>, cSigaralı> ... 

Sark alemi maddi ve manevi gı· kadınlarla. beraber kendi:sl de ortadan l ·tanbt.lun en eski ve en u9 ta Erbabı arasında daha böyle garip 
da. maddelerini böylece çok iyi kaybolm~ştur. Dolandın!~~ an- ağızlıkçılarmdan biri bana ~unları llgarip isimlerle anılan pek çok ağız. 
remizlendirmİf. Fakat galiba çok la.yan Huseyhı zabıtaya müracaat et- 1 tt . tık cinsi vardrr 
daha esaslı bir ,eye «Mübarektir!» mlştir. Yapılan tıa.hkikat soııuuda aAn a .... ı. l k d d S .: zl-'-1 · akil · 
Damgasını basmağı unutmuş. «Ca- Bitllsll Hasan yakalanmış ve SUÇ or- gız ı mo ası nere en onra taş agı. LK: ~nn tıry en 
llf111.aıt denen mihanikiyetin insan· tağı olan kadınların Hasa.nm ev sa- ıkb? 1 başkadır, y~e:nın. agız!ı~l~n.n. b!lf" 
1 bat A h ı teali"'- ed bibi Ana.stasya, Bey'hand..akl. Yaninin . Ç. •. . .. ka ... Tıpkı tütun tıryakılıgı gıbı. Me-o 
ara. ti ayvan ara - en karısı Eleni gellnl Evdoksi.ya olduk- - İnhısarlar ıdaresı sıgara ve tu- sela senelerce yasemin ağızlığı kul-
kısınılan kastediyormn. Ç-l·- 1a.rı tespit edilmiştir. Bımlar da ya.kıl.- ti.in fiatlı.._foe zam yapbktan soma lanan bir adam ıtq ağızhklan kulla· 

Düşü_ıdü?'- taş?1dun. « CLU.9ma lanmış ~ Malatyalı Hüsey'inin yedl birdenbir~ ağızlıklara karşı büyük namaz ... 
?,'uhteremdır» manas~ gelme~ bin lirası Ha.sanın evinde buhınmuş- bir rağbet görünmeğe başladı. Es- - Nasıl, rağbet fazla diye ağıill 
u:ıere .yukan~a anlattığun kategorı- tur. Dolandmcılılr ha'k!kında. ta.h!dka- kiden günde beo ağızlık satıyorsak fiatleri d.c arttı mı>. 
den_ ~ır r~m~ ~atırlıy~dun. f!al· ta başlanmıştır. bug;in 50 • 60 ağızlık gidiyor. Ve _ Hayır... Halhu.lci biz main· 
bulu ınsa.· edilıın, ekmegı de. k&ğı- Et J • K J gündeın güne de ağızlık kullananlar meyi çok güç ve pahala buluyoruz. 
dı d~ basıl eden ol B~'?1 bö!le mese es.ı ve. asap ar arhyor ... Bu gicliole btanbulda ağız- Bu tao ağızlıkların hemen hepsini 
oldugunı.. bulan ben degilim. Nıce şırketi lıks;z sigar;ı içen kimseye raslanmı- galenit de'll.ilen bir maddeden yapı• 
nice. iktieat na~iyel~ri. var, • • • Bazı gao;eteler et ftatlnin artmasın- yacak galiba... Yalnız İstani>ulda yoruz. Eskiden bunun kilo111Du 15 O 

Bır keı·e, hızmetcımız gıtınıfb• da.n şl.kA.yet ederkoen kasaıpl:ır şirtretl- mt (fa L Taşraya kutu kutu ağızlık kuruşa ahrdık. Bugi.in 450 kuruta 
Zavalh kadın~, ~da: n1n bir senede bir mUyon lira.ya ya- gidiyor. bulamıyoruz. Erzurumdan da siyah 

- Tenbel. . Mıskin. •• Kolunu bu- kın para ~dııtını yazarak et. JX.l.- Çünkü arbk keyif zamanı değil, kehlibar gelmiyor ... y a.ııemin fiatle-
dwıu OYllll.lama:z... Savruk... Mıy- halıhğ~a bu şi.rlret1n sebe'bolduğunu iktisat devri .•. Bir tek sigarayı kimya ıi de yükselm~tir Buna rağmen hir 
bllnh! ... ilb.. diye ün alnuşb. ileri surmektcdlrler. 'h' . k l.. B' . . .. dür .. ]" .. lık fi '1 . • yük' 1 -

Dört ki,ilik ev balkı fÖyle dü· Et fiat1, hakikaten görülmenı.!ş bir gl dl ·~.n~, .. ~... . ırını 80b1:1 d ~ t~:C u
1 
.. a~.12 a

1
t ennı H s

1
e tmekge 

sü."'ldük· şekllde yi1ksel~tlr. Fa.kat yaptığınm ~e .en. us.~~te uç aıgar~rı ır_ e gon umuz razı o mıyor. a a o a• 

O• L h I d k bil z tahkikata göre kasaplar ~tl diye ıçen_erı bılırun. Bunlar uç yenne, dar emekle yapılan, cilalanan ya-- r... ra at a ı e... aten b' t •~ı .. b' t k . • • l V s·ıgarayı . v 1 ki l b k 
w ned" k" H yd' k il U' eşe~_cül yoktur. VaktUe var olan ır e . ~ıgara ~çıyor ar. e semın agız ı annın tanca Cf u~ 

yaptı:i ır0 ı... b a 1
' edil:ı a~ bu şirket ikl sene evvel fleıshedilınl' :ıon mılımetreıstne kadar, el doku- ru~dır. Bugün beı kuruısla alıııa'bi-

•ı.va! un.. nun 0ecere.m .. en- ve ortada.n kalkmıştır. KasapL:ı.r şir- nulm1yacuk derecede ufahncıya ka- len iki ~ey var: Gazete yasemin 
Dl hı~ ba$aralun... stelik munev- keti diye ileri sürülen firma vevn d::r içiyorlar İ•te ag" ızlıg" a rağbet av lık Eskid 1 ' d • d Elbe dah b" • .::ı. b' .J- • "' gız .. en genç er arasın a 
v~ e... A t • a u,...... ır isimler ~lk.1 deri şlmtindeıı gnlat- buradaa. iieri geliyor... Bugün artık ağızlık kullananlar pek udı. Bugün 
bilgı v~ zeka ile netice alır!%... tı.r. Den şirketi ise, Avrupa. ve A- ağızLksız sigara içmek bir hovarda- onlar ka · tt d' A w z1 it e· 

İtiraf ederim ki, o köylü kızı za.1 merika.ya. sadece dert ihracı işile Iık haline ae]mi .... ir Bu i"te biçare t• t• ke . ~rıyte be'h
11

:1 bgıil 1
b ~ • • • • . . gu]d" t 1 hl 1... o il" .. • :s ı~ ırme ıçın es ı çı er e u ışe mıınındakmc nısoetle evuruzm iılen meş ur ve e me.9e esi.le ç n CA- «izmo '.tçilen yandı?.. baladı 

pek dalı. kötü yürüdü. Üstelik, kası yoktur. - Se~ep '/ ~ Kadınlarda aX..zlık merakı 
d ba d hani h 1 ii'i••••••• •••••••••••• ••••••• •••••••••• ı 1 il' 

a am tıma ört saat arı - zmaritçiler ağızlık kul anan var mı? 
ç.a.lışbğnr.t.ı: halde... Bir türlü iki 1:- jyle olduğunu biliyor. Fakat ce- sigara tiryakilerini hiç sevmezler... _ Ooo .•. Onlar öteden.beri iyi 
yakamL bir araya gelemedi. mİyt:tin üst tabaka$111J t~kil eden Çünkü ağızlıktan üflenen bir nokta 1 müşteı .erimizdir. Zaten ağızlıkçılı-

Bana da. bu arada, bir salata bizler, pyet işlerimizi iyi idare ede- kadar . izmarit hiç bir İşe ~ara· ı ğı hemen hemen czenne loi> bugü
yapmak düşmii§tü: Taze soğanlar miyoraak ailede, mües.sesede, wnu- r .. az. lzmaritçileri besleyen agızlık ne kadar yaşatmıştır. Bayanlar ol
var... Ayıklıyacağun... Her sefer, mi huswlard:l iki yaka.mu: bir ara• kullanmıyar.lardır... Ağızlık kulla- masa biz hapı yutardık... Bunun 
kıza: ya gelmiyorsa, bunun bir sebebi de nanlar· bakınız. Onların da iki sını- i.'n onların uzun, ince, zarif ağız-

- Haydi şunları getiriver! - der· cı:sa•~ ı bizzat tecrübe ebnem4 ol- fa . . ·nldığını görürsüıniiz. Bazıları lıklarını daha derin blr dikkat ve 
dik... mamızdU'. Galiba, bir insan ne de- hakiki ağızlık tiryakileridir. Onlar itina He bazırlanz •. ·• 

İki dakik • gecikse, «lahavle» leri rece yüksek bir tabakaya mensup eigaı·alt.rını paketlerinden çıkarır 
basardık... Etimde bıçak, önümde olursa olsun tahsil esnasında bebe- çıkarmaz ağızlıklarının uçlarına ge- Saadaba" t ve İmrahor 
bir çok tabaklar oturduk. Bu kadar- l ahal çal14brtlmalı. (Çalqanlann çirirler. Öyle içerler. Öteki kısım 
c:k basit bir i$İ yapmam için. ajans çL.şbklan minada... Soğan duğra- is.. sadece mııkteaitlerdir. Sigarayı kötkleri 
haberlerinin başlamasile bitmesi nu.k, kazma kazmak, çivi çakmak evvela öyle içerler, biteceğine ya- Alfı.kadarJ.a.r tara.fmdan yapılan 
arasındaki zaman kafi bile gelme- manasmda ... ) kı.ı ceplerinden ağızlıklannı çıkarır· tetkiklerden sonı1a 6a.adA.ba.t ve tm.-
yince adeta tefelıüf ebnem. «ça· Ancak bundan aonradır ki, Şar- lar. Sigaralannı geçirirler. rabor kBşkleı1nin ta.rlh1 blr Jc;ymetl 
~ış~ denilen. şeyin .kıymetini dil kın bot bıraktığını ~· ça· «Dr. Apostol• , . olmadığı a.ı:ılaşılm:ıştır. Bu huflUBta 

Ötreııdilimı. ~1'9 toordhJ!UYOD bk balatta imana prİp ~ ... 
IJ:ı.eyetUıtn hazırladıtı ve lıAllan muh· hareketten M>Dra ·~ mu~ 
t19 oldu~ yiyecek ve yakacak nwı- l~rde, fabrikalarda fiizde ~.7_ ~ 
delerlırln dağıtılmaa illeıinl taıı.zıın tinde randımanın arttıiı goriilmütL 
edecek olan btrllkler kamnıamest. O.- Demek eskiden İt bayatmm yüzde 
zerindeki tetkikler n'etl.eelenmet: tlze... 17 ai nisbetinde bir zıunam kadm iı
redir. çiler aynaya bakmak•• aeçiri1or-

Blrlllder en az yedi k1Şn1n bb.1eıt- 1arnıq. 
mes:Ue teşekkül edecek ve k1a.re ıı.. Ba karardan memnmı olan fabrl
yetlerlnde Ticaret VeJrAleUnin btr katörler ı 
mümessili bulunace.ktır. Blrll1ı:1er hft.. - Artak sulh ııünlerine kadar ar 
ldlmete karşı 1da1'9 heyetl.erl vasıta.- na yok. .• Bugünkü harp «ça)lfma 
sile ve genı., mUcyasta meısul tutula.· b" d" r~k ;;.-•·---cakla.rdır. Blrllklerln yapaca#ı da.A'ıt- har ııt. D' ••• ....., ~ kazanacak· 
mada k!r nlspetlert nomı.al k:A.r em.-- tır ••• dıyorlarmıf. A)'D&lann k~anl
sına da.ya.nacaktır. masmdan sonra alman bu neticeye 
Şehrimizde Uk olarak odun ve ~ ben hiç .-.madmı. Zira tehirlerde, 

mfir birliği kurulaca.ktır. Yapılan aokaklarda. herkmn görebilecejl 
tetkiklere gö-~ birlltln şehrin köımü- yerlere aman aynaların halka ettik· 
llittyacını temin tç:in asgarl 2 milyon leri muziplikleri kemdi gözlerimle 
liralık bir sermaye ile çalışmap bet- gönnüş, batta bu sütunda yaDDJt-
laması 117.ımdır. tun da.. 

«Ayna• denilen bir tarafı yaldızla 
Profesör Halide Edib'in cam parçu.mn insan bayah üzerin-

konferansı deki teairi hakikaten pek büyük Te 

Profesör Halide Edib bu ak.ş:ı.m .ı:ıa- pek acaiptir, ve bu tesirin altında 
at ıs de Beyoğlu Ha.lkev1nln iswdA.J kalanlar yalmz kadınlar değı1dir. 
caddesinde Nur Ziya. sokağında. ParU Erkekler. hatta hazan pek büyük 
btnasındak1 salonunda bir konferans cihangirler ayna denilen cam parça• 
verecektir. Mevzu t.Yaşıyan edebiyat- smm hakimiyetine boyun eğmi,.. 
larda kaynak ve me\-zula.r• dır. lerdir. 

Üsküdar tramvay 
kazası tahkikatı 

Meseli Antuvan'la Kleopatra'ya 
mağlup eden. Roma İmparatorluğu
nu en parlak devrine ulaştıran met
bur Auguat ölürken son nefesinde 

Evvelki gün Haydarpaşada bir kl- etrafındakilere bir feyler mınldaıır
şlnin öllimU ve on beş k1şin1n yara.- ~ •.• Onu bekliyenler evvela ıöyl., 
larunaslle netlcel~erı t~vay kaza- diklerini duyarnamıtlar .•• SormU§ları 
sı etrafında ttsküdar müdde!umumt-
liği tııhk!kııta devam etmektedir. Ka- - Ne istiyonunuz 1 .. 
zada hafit yaralananlardan sekiz k.1.- August bir dalın mınldanmııı 
'}inin dün lfadeleri a~. Pa.r- - Bir ayna ... Bir ayna! .. 
çal~.nan tramvay atelyel" kaldırılmış Bunu işitenler f&fll'IDIŞlar. Acaba 
ve uzerlnde tetkiklere başlanmıştır. Ö .. 
Tetkikleri yapan müteha.ssıslaı- henO.Z Yaıılıt !"1 duydular?... lmek uzere 
raporlarım ml\ddetumumtll.ğe venne- olan bır adam aynayı ne yapacak 
nıtşlerdtr. ki? •• 

Okurlar.mızın 
mektuplan 

Vizite ücretine yüzde 
60zam 

Geçenlerde gOOI.eri.mJn tıeda.visl 
iç!n Beyoğlunda. blr göz doktoruna 
gittlm. Doktorun yanına 8'1reccğ1m 
sıra.d.a orada hlzmet ectea. bir kıl.
dm bozuk b1r Türkçe Ue cEvvelA. 
vizite parasını verlı:ı.1z• ded1. Masa
nın ~üne ü<ı l1m koydum. Kadın 
ıcHayır, dedi, beş lira verecdcsin1z.• 
- «Her vakit üç Ura vet1yordub 
ded.lm. - cEvet, ama. şl.md1 e.rttı
rıldı:t dedi. Beş l!.rayı ver<Um. dok
torun odasına g1rdim.. Dilrbünle 
gözlerime bakarak cBen b1r şey gö
remiyorum. Neniz var?• dl}"e oor
du. Dumanlı gördüğümll. uza.klan 
1y1 göremed!ğ'lıni, saba.hl.an göl;
lerlmJn çapaklıındığını anlattım. 
cıYorgunlukta.ndı.r, geçel'> OOd1. Bir 
llO.ç veya gözlük vemıeslni rtca. et
tim. 

«Hacet yok.. dedi, çıktlm. çıktım 
ama Mlil düşünüyorum: Benden 
alınan beş lira hangi mhmet ve 
emeğin karşılığı 1d1? Halbuk.l o beş 
llrayı biıı: ne kadar alın t.ett döke
rek, sıhhat ve fstıirahatlrnizden 
neler feda ederek kazanmıştıJtl 

Ylne düşünüyorum: Pa'halılık 
dolayıslle devlet maaşlara orta. 
blr hesapla. ancak yüzde ylrml zam 
yapmışken bu doktor vizite üc
retine yüzde altını~ ve bıa.ttO. yet
m.Lş zam yapmak sa.IA.lı1yetıl.n1 kim
den almı§tır? Buna ka.mmlarımız 
müsaade eder mi? Hem M manşl.t 
blr doktora? .. 

Sattıkları malla.re. bU' Jaı.c; kurut 
fazla. isUyenleri kammmı .('18S1l c&
zalandırdığıru blldlğimiz lç1n dok
torun bir clft !Af& bet llra alma.
smdAld insafı ölçe}1m d.00.lm. ıçm,.. 
den çıkamadım. Bunu hal: \'e m,.. 
sat aiç&ü olanlara bı.ra.ltııJoıımı. 

Nlsantaşu Saime Akdemir 

- A 'Damı dediniz 
Ayna ha? .. 

Hasta tekrarlamq: 

efendim?. 

- Evet ••• Bir aynaL. Son defa 
olarak yüzümü göreyim... Ve /\• 
gu.st'a, yani öteki ismile Oktav•a a:r• 
nayı w:atmq)ar ... O alıp bmıda çeh· 
re.sini tetkik etm4... Sonra da: 

- Şimdi memnunum. .. Artak ba
yatın büyiik oyunu bitti. Rolümü nm
"Vaffakiyetle oynadım mı? •. » demit 
...., ayna elinde ıon nefesini vermit-

Unutmamalı ki ayna elinde ölell 
iııaan dünyanın en mqbur ci~ 
lerinden biridir. 

Ayna imanlarm üzerinde bu ka· 
dar biiyük bir kuvvettir. Buna * 
r.ı.en bu ~arı: zamanında., ,u harp 
gaileleri arasında onun yüzüne bak
mak nas·l akıllara geliyor? İtte b..,. 
fa§ıyorum ... 

Hikmet Feridun Ea 

···············••..!••··················· 
Tek tip sadeyağ fikri 

kabul edilmedi 
Ankaradan, ~hrtm17.deat.ı alaltadar

lara gelen ma.lfunattan anl~ldığın& 
göre hültümet, tek. tip sadeyağt ihd&
s:t !lla'lııi dotru bulm~ır. zıra. 
bu ta.kdlrde, b1r takım tc!emıa.tır. 
~laşılacağı a.nla.şılmaktadır. 

Bu amda. mahlO.t yağ 1mali tekWI 
de reddcdllın.l.ştdr. Şlmdl.kl. halde yal.. 
nız İstanbul beled1yes1 kooperatifi ta. 
ra.!mda.n ma.h.10.t sadeyağı yap1lmakta 
ve bu yağlar (Belediye yağı) nama 
altında piyasaya çık.:ı.nlmaktadır 

Yardım Sevenler 
menfaatine müsamere 
ttsküclar Yardımsevenler CemlyeU 

menfaatine 14 nisan salı günil ~ 
mı Ka.dıköyünde Süreyya slnemasındll 
blr mfi.salnere verilecektir. 

Müsamerede Şehir tiyatrosu kome
di ımmı artlstleıt de CSöztl.n k:ı.."!Mllt 
koıned1sinl temsil edeceklerdir. 

ile ikrar, kalb ıle tastik etmem la- lqmayı mukaddesleıtinnif olacağız. G"' .. ı·· Ç 1. t hazırla.nan rapor Ma&rl! VekAletlne 
zım «eldi. Ve belmzlığımm ödiyeceğiz. « umut U», « ar ıs OD» gönderllınJttır. Bu Wba.rla. bu iti Jdlt4 

Münevverlerden çok kiıme bwum (Vl- Nu) Eıski ağızlıkçı gülümıediı 1 kiin yıkılması dQşilnillmeldıedir. ~-----------~ 

Bundan başka mocolotı, mnz.t.lt '9 
§tlrde:n ibaret r.ıengtn bir prograıa 
v&rdır. Milsamereye ııtılecıet. halt. lıota 
tramvay ve vapur temin edllmiftb'. 

Bay Amcaya göre ... 

- Jübileler blrbirl.ni kovalıyor ma-ı ... Bu, bir nesl:liı gög b.aarlıklan de-
şallah bay Amca... mektlr amma-
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Bomb hidisesi mUhakemesi Sarhoş kavgası 

(Bailaralı 1 inci aahllede) yudmı. Ve o mtl&Tda ~ Karar 
gelıım S1lleymamn ~ btzbo 

.W:Crek bu sebepten muh&kemealn mektup ıreldJ&ta.t mnuştutmn wn Bunun 1lzerlne her 1111 munur, 
kJ,Jk1n1 letedl. ~ aet;epleı ~ IQrlldl taı'W durııpenm ıattkhıde Ulll'U' et,... 
IUDlardJr: ~en m devam ect1Jmek tı... ttdfleidh". BA-11m)ılpzı h'9J'9U ma.R-

1 - Abdftrr:ı.llmamn ıtadele!tiD!n N mtıbnlı:emere ~ ftlildt ~ gı*ilmft n "'2811 Alom a'ldet>-
ll!'cüme& dün a.tşnma kn.dar mvur. ikin • 1 . le riyaset t:nnı.fmdan fU 1ı::::ı.raJI 1ıe1lhım 
etmışt1r. Abdilrrahnwım w.ıseilınine cı ce ae ~Ur: 
!Uraz n Abdünahmandan maı mr- ~ ccJsD aat 14.SO do. ~eh ~en .sonra otunmuı loa.-
m.ak için d11ş\lnmek 'lmttDIDl bDJıı.- ~ ft'"1!IC1 ~}sede ~ ~ IDbıt ftlÜIJarı ft P Mn 
madik. anıeymamıı ı.tadeleırkıi bllmı.- lltJ ~ aet:ı, stııe,mana n10ln hemen okunup Pa.Tlotım TO.rtı;e bll
)'Ol'UZ, bunları amamerı ~ • ~ Slldu. StUe:Jtmm, mra- memesı dolaYl'll• teDd1slne anıatıı
llOIU'a encllıı1ne nal IOl'BUlım. Dıtn lıakU1 ad:ızu eskıden bllmflcSııtnı mam. kabil ohn~da.n. okuDm&sl 

Lokantada baıliyan 
mimak•ta aokakta 

Blibnle bitti 

Kah1 Kemal 

ee;ııevl mlldilrO ~e müddei- mıCAk 939 ~ Abdfirrahman 1Azım relen bu ev:ratın ytrıe ea1d ıca
mnumt muavln1 Kemal Bomya ~- ~ı d&ıanıee' (Yenlrom1liç) ol&- rar veçıılle lıltkhn Hayriinnita Baza
P yazıJ.mıe bir ıstJ.da. 1"C'M1m.. ~ ra ~t!1Rinl ~ledl.. rm nlyabetlle maznunlara tercih:nc 
bnunlarmı ve ceu 't.ıı.ıranunu bllmc- ea,hltler llstımdnln wçlu'lar& td>lit edllc:Ukten sonra olrunnuı.sına. ve Ctl(/;3. 

dlA'fm lç!n kendime bıt hukut mtısa- ~ s.nlllfJ)ml§, yalnız Pavlof, 11.9- .mahkemeleri usum kanununun 1311 
T1r1 vertımea1nl lıstldl.m. Bugüne ta- ııe,ı RUSÇ"& ohmıdı~ 1çln lmbtıl etme- tncı mndl'tes! hükmtlne naw m:ız
da.r bir cevap alam•dım SOVJet ae.- ~. ~13. tıebllgUm "nı11q;e yapıl- "nunla.rt. mahkemece mtldan taybı.t 
faretlne mflrucaat ederek bu hummtı d1ımı, Rusça :ralJl}ma.sı mftnlkün ol-~ ken®dn.t milda!aa edecdı:: b1r 
tem.ın.lnı lstedlm. Ben keDd1 vnta.n- mad:ıAmı -'Y!edl ve bu teblıgatll'. Rım.. b&lde bulumnıyan on beş J&JDU b1-
ese.,lanmdan blr al"Clkat ıatıenilm ta- ~ tercihne ettdrllebllece~ teren- t.1nnemlş kUçfikletle satır ve dllslz 
tat buna. 1mlc.O.n olmad.ı#Jndan Türk man 1'83lte.31le Pavlofa anlatıldı. Pav- YeYI. sa1r dlmnğen malfil Olan klm.se
mllşavirt ıstiyonmı. Avukat Saıcm..lyo- lo1 oevap vercreıt: ler hııkkmda olup blll1un harlclnde 
rum, Til~ kanunlarma te.mns ed~ - Ben ceza. nlnde mtmtertt bir herhaı:ıg1. blr maznuna müdafi tayln 
noktalar 1çln bir milp.vir 1stlyorum. halde bulunıow-wn. Ne Komllofa. ne eıdllmest caiz gôrillmedlğlnden m.nz
Bu clhetten de muhakemenin taılk1nl de başka bir tercllIIıann tercüme et- nunlardan Pavlof ve Komilotrm bu Dün ~leden .anııa ~undan
ısterlm. t.treb!Urlm. B!)yle blr tebllp:tı ht~lr dllc'klerlnhı rcrtne ~ anca.k Jcerıdlkıi n1şeıhlrde Vullln labnl:Mmd:\ balb· 

3 - Vnkın açık söylemek lcabed1!r- zaman imza edemem, dedl. 'ktedlklert talt'd.lrde Ttlrltlyede a.vu- J'Ul lal.iıe>ı kavga.ın dV% bir tMll. 
18 bir formalite icabıdır, ta.kal ceza Reis, Pııvlofa bu gibt tebligatın ter- katlık yııpmn~ sall.hJyetıı ve nıhsat- vakaslle nnıa;ret bulmo:ştur. 
muha.kemderl usum tnnunundan h- dimesh>tn notenik Ta.!lt.asl.le de 1ıeb- nameU avukntlardan lstedlklerl b- Ta.lıta.knıell Kemal adında biri, a.r
tl!ade ederek ı;a.hltlerln esa.mı ,. ad- llRt bbll oldt1ğunu söyledt Bu telbll- dar kendllertne müda.tl tayın edebi- .bd~ Arlfle berıı.ber 'MtıJiA.n i.ıımlnde 
~slerlntn tebliği lAmdır. Bı.ı yapıl- gatnı ph11J~ ısım" ~lerhıden leoeklertne ve eski karar veçtıDe ter- bir kndmı Va.sllln lokmıtasına gM.tır
madığından muluı.ke.nenln t:ı.llkJn1 ıs- tb&l'et oldutu da Pa.vlofa anla.tıldı. elime lşinc devam edilmek t\zere n:ı.- müşler, orada rakı 1çer~ vasll 
tıyorınn. Tebligat yapılmadan bu Reis Pavlofa eordu: lbe mDzekkerc ynzılmns:ına n ceza 1le MüJgt.n ~ ııfak b!r mU'na-

Bit hattndanbert danslarlle muztarlp kalblere n e;:e, güzelllğile yn.ş dolu 
ı&Iere hayat veren ... Müziğlle hlcrnnh gönüllere sa:ıdet kn.tan 

DOROTHY LAMOUR 
BETTY GRABBLE'in 

ŞARKBULBüLO 
Bnoun L A L E Sinemasında 

Btri.k a!kı~Ja.da bttNci u:t'ER baftamla ~r • 
DİKK&T :ı P:rqın.ma tıbe olaıalr: ı-t numamh Jen1 matbuat 

Jamalı. ~ - "f ALT D!sNBTln t.:lJill <KÖPEK BERatst. 

ŞARK 
Sinemasında 

BU GECE 
Emsalsiz aşk ve 

gençlik filmi 

BU&UNKU KIZLAR 

phltlerin dinlenmem~ l~:mndır. - ııı::omUoflş. tmıuşmuyor mUS\1- malıkeme1eı1 usultl tammunmı '315 kaşa başlamıştır. Münabşaya. o sı-
' • nus? !net maddesl~ göre şalılUerln ısın ve ra.da Iokant.,ya ~ plen kahveci 1••••••••••••••••111 .. me~==;:_;İİİİİİİİİİİİİli~ 

Pavlof un auallerı Pallof cevap Terdi: aclreslerlnln nkıt ~ z:urumne :ma%- Necm.l de br~ı.,tır. Hlddetltnen • • 
Rds. Komllofun alizlerlnden ıaırn - Hayır, mnuşmnmıza mil.!ude nnnlara b1ld1rlhnes1 lb1m weıtı> bu Xemal. Al'ta~ı ~ıne bitlikte N«:- ELHAMRA' da 

Pavlofını Abdilrrahmana sonnak ıste- etmiyorlar. Hattl. ben Ta3!I ajllıMlllm lşln ancak bugtln yapılahlldltl an- mJ.ye hilcum etmiş " lcn.vpcJla.r 
di~l suallerin neler olduf{unu sordu: geçen gün Ulus gazetıestn~ çıkan bir ~lma.sınn Ye ~ arasında. bu- bht>lilerlnı lte bka ~ çılanıo1ar 

Pa\·lof - Abdürrahmanın söyledlğl haberl.n1 Komllofa terciime ettımıek lune.n okunması şa.httlerln dbılen- ve n!hıcyet Keannl blçatını telrere-k ......... 
.komünist a.rkadaşlan ltlmlerdlr? Ab- J.stıedim. Buna da mhade ebnedl- mestnden önce 1Azmı zabıt va- Necmlnln blttaı; yer.lzıoe .mplam13 ve "11" 

Ba ilŞAlıl 1 c1a 
Mevslmln en meraklı hey«anl . 

. bo,11k m.mı 

dürrahman bu noktayı tavzih etmedi ler. Tass aJanmun M rn:z;dıRmı bU- rablan ve vcsUalla.n gibi dltet evra- Ndürdükten sonra Artfle bcmber M EÇH u L 
Reis - Bu nokta ne ba'bmdan mı:varıım. lan henüz o'kı:ınmnm?§ bulunmasına kaçmıştır. ~ 

elıemmlyetlldlr? PaT1ot, Silleymawn Uadesl tercüme v.ı maznunların esaslı iblr §t!ktlde mr- Ber ikisi de ~bıta. t-arafmda~ ıta- '111" 
Pnvlo! - Onun komünist po.rtJsile cıdllm~ ne Abdilrra.hma.nd:ıu, M gayn çekllmemlş bulunmn1nrma. m<'b- ınmpa..~da ya!ltalanmışlarsa da A111 • DOKTOR 

asla alakas:ı, .rnbıtasa olm.anuştır. Yal- de SQlcym.:mdnn bir .soracaıtı olmadı· nl maznunlar diva !lakkında esnşlı tekrar knçmı~r. 
ruz bu maske altında to.hrlkl' yap- tını .ılylodl b!r şel:Ilde tenvir edilip llzım R'!len MilddeJumurnt muavlnl B. Oıiıan 
mn(':a lilet olmuştur. K mil fun ha - malfunAt TCrfldJtten sonra ~ttlerln Köni ta.bkttata ba.§lamlftlr. Ol!l9et FAY VRA Y -

İklncl sual: fAbdürrahman not alı- o o ev mı dhılem:nelertne, bn.nn işbu ~n tık- morga k:a1dınlmıştır. AıU aranıyor. ......_ IJoNEL ATWIL 
yor>. Abdürmbma.ın Fahrt Ml~ Bu eene.da Komllof l6z ~ rası hattındaki çotalutana ft d1ğoer Kemal evvell suçunu hıkAr' etmışse ~ (TttılK.ÇJI IÖZLt'> 
Usküpte kim tanıştmnlştır? Bu tıah- dedi ti: hu.smatta ."1'z2:l!rll~ De karar ~k de ~rn ıtırat eıbnlşttr. ••••••••••••••••mlİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİ~' 
tlkçilerln me)-c!ana 4iltması tçtn r..y- - Ptı.vlofla an.mızda blr arbdqlık duruşmanın 15/t/Mı çarşamba cOnü Bır sabıkalı 'kaçarken . 
dalıdır ve haklk1 tabrlkçl meydana meveu\ olmuı:m. ra,ftmen, namuslu .saat dokuz buc;uRa bımkılınamM. b.- d .. m· ··ıd·· 
cıımcaktır-. bir adam .Sifatile Türk lcanunlanna :rar Telilmlştlr.t Uf Ve O U 

3 _ Fıı.hrt B~o MUetı..ı- A ... h- tt.aat edtrek Pavlofun aorduklarma K"- •- n- ._ ... ,_ Küçükpezanla, !labı.kalılardan Yu-
~... ~ ,......v, ,...........,. Pa; 

1 
..... r, .... rc ... ıunn 'f&.Sl........... Pavlof sut rl d • 

qkhl ve vasıflannı tarlt etmeshıi oenp ve.""" .. nmı.. ~ofla konUIJ- Ye KomUo! latııdıkta a ın a bırt esrar kaçınrt:en po-
Abdümıhmandnn lsterlm. ınamMhtnnm 81!bebt, bu konuşımı.- ıuıar ytıre j"an-: n -;1~ı:1r nsıtr tarafından görülmtı§t.Qr. Yusuf 

4 _ Abdürmhm.an N.lşnzlyi tanıyor l&ra -.ıradan 1'81llll btr mlna veztı- hapLtıuıe atom:nen: nln~ gö~ yakalanacağını anlayınca kaçmJll ve 
JQU, onunla görüşmüş müdür? mem !htlmalldit'. tOriildüler koftutu sırada ayağı köpıil demlrlne 

5 _ Yugoslavyndan b&vullarm M~ Rela, Komllo!a evham..'\ knpılın3'- • ...,,_..,"..; ..... un ............... ""'"'""'"'."'"''"- takılarak dilfmU.şt.ür. Başı kcs'ltln bir 
tovaya gönder11mC81 için bazı ~- masmı n adaletln tecf'lllslndıen eım1n deınlre çarp?ı.n Yusuf derhal ölmU.,.. 
tupltır geldiğini ~ylemlştL Bu ınek- olmaslnı hatırlattı. B U L M A C A M 1 Z tür. Ce3et morga kalclınlmıO, m!Mldel-
tuplann kimler t.nrarmdan ve ldmtn Komllo_r: 1 t 1 • 5 t 1 1 9 10 umumi muavini Orlıaıı tahlı:bta 
adreshle ge-Jdlltin!n blldtrl~n1 ~- - BU"Wle kadar mahlremen in ada- ba~lamı,7tır. 
rtm. Jotbıden hiçbir zaman ~e etmıt- --------

6 - AbdUrrnhman kendtstle Ö?Mrln 41m. d<'dl. 1 - - -- -ı-+--ı--ı 
arasında bir sam!ml)'U olduğunu .Oy- AbdilıTnhmMl Te Süleyman, l&hlt
JenıiştJ. Ve Ömer komünlsWr dmı.1f- ~mı dlnlcnmestne b1r 1Ur.ızlan bu
U. ömer JCDmünl.st part.1$ne ne a.- lımmadığını m}'Tedller, 
man, nerede ve kbn1n ıanıuesuc ctr- Müddeiumuminin 
~tJr7 Hangl komtıntst partisi :ten- mütaleaıı 
dlsln\ teşkllALımı. alm.ıiLlr. Pa....-U hU
TlyeU vnr mıdır? IDçbtr mmDnısl Bunun 6.zer!ne mUtaleMı !Ot"lllan 
partis1nc dahH blt am mftsande ol- mOddetnmmnt B. Comll Altfty tzC1hnle 
mndan blr memleketi t~& dedi kl: 
Hangl partinin mtısaadeslle ömer - Duruşmanın ne gib1,ahvn.!de ta-
Tilr'klyeye ge1mlştlr? Her azanın btr 1f lDc edilmesi llzmı ccldil\nt kanun 
gönnesı l~dır. Ömer bu l§lerd,,-ı ~ etmı§Ur. Her ~ mçlunun 1d-

- Jınnglslnt gönnüşttlr? d19la.nrıa. :rıuıata.n talike bir SCl>ep 

., ___ _, _____ _ 

Pavlof daha blrÇ'Ok sualler! olduğu- Joliur. Geçen mahkemede lrendllerl-
nu rnknt bunlan daha 110l'lr& eoraca.- ne ıen1.s b1r mftdafaa haldo vertldL Solda• sata ve 711kandan qatı: 
Rmı söyledi. Ve ıSüleym!Ul& da. so- Bllt1bı evra.tı tıa.hldk'lye, Abdilrrah-
ra.cağun b:ızı sunller olacaktın dedl man n Stlleymanm 11adelm, tay1n e- 1 - Blr zs:ttına vasıtasının 'blr kmnı. 

Reis bu suallerin ııonılmul JAzım dDm1f olan b1I" hAldmln neznnt.1 al- 2 - Ayakta dıeğWm. 
cellp gelmediği hattında Wla m.a.- ~~_!ere~-~:~~e .~d~e ! = ~=ı c:n n:U vasıtasını 
kanunm m1ltaleasını sordu. .,......uı.u. AVU ... ;ı .. 1.MJ.....uu ...... .....,,e 

Müddeiumumi Cemil Altay _ su- alt kısım dün geç vakte laı.dnr Dan8l bul. 
aller1n soıııhna..•ıında. bir mahzur )"Ok.. edildi.. Bu tıeırctııne 1şhıe devam olu- 5 - Yakında. mı. 
tur, ç1lılkil :ınamunlarm mlldaf&ala- ııacü ve Pa.vlofla Xarnllof tab1clll\ 6 - Oya imal edlllr. 

Yüksek fiatle sahlan 11 
ton nohuda el kondu 

F1a.t Murakabe memurları, diin Ga
latada btr handa ıı tondan fazla. no
hudu meydana ~n:nıoiardır. Nohut, 
her ne kadar beya.nn.ameye tı\b! tu
tulmamışsa da mal saMblnln 1ht.Jklra 
tev~l ctmeısi bu nı.alla.ra. cm vo.Zl)"ed 
edllmts! mtıcesmı vermiştir. Filhnlkl
t:a }'apılan eürmü metıhutta mal a~ 
hlb1nln tılosunu 15 kurup. sa1ınam 
lbmı gelen 11-0budu 29 knru.,a aı.~ı 
anl~Imıştır. 

Suçlu, adllye)le verilmılf, meydamı 

~ 11206 kllo nohuda da e.llaırı
lnllştur. Bu nuı.lla.nn da meşru fla.t
ler ilzıerlnden piyasaya. çık:ı.nlo.oıağı 
anln~maltt.'\dır. 

Fırın adedinin azalblma
sı için belediyeye bir 

teklif ....__ d_.' ~ btlt.iln mnh~tma mat- 7 - Terst dibinden tıra..o etmiyor 
rma yanyac:b.w.;, C\U. ..... demettir """"' Heyeti h!klme bu suallerbı mad.a.- _.. olacaöl.rdır. · :aeı ... "'Ve lıkUa.t mUdürlilğünc mtl 
faaya taallOku hlM!ıd>lle Abdilmı.lı- Bu ıebel*ft dba.nın tehtrlne bAr 8 - Tersi tıJca.lı borudur. racaat eden bir :ı:a.t oalırlmhd<'id ıınn 
mandan sonılmnsma t:arnr verdi. lebep }'Oktar. Komllof Terdlğl bir 9 - Clnk - Başına •Y• ge~ .ro adedi azaltılırs:ı. odmıdan tas:ınııf e-

Römorkör alınacak 
İstanbul Elektrik, Tramvay ve Tünel itletmeleri 
umum müdürlüğünden: 
Liman da.hJllnde uıgaı1 4 yüklü mavnayı cet edebllecetc tnblllyeıtc blr 

rom.arkör mü!bayaa eıdllecettır. 
Allbdariann mufaslal teklWerlni en geç 13/'1942 ~ gil.nu sant 

17 19 kadar i(la.reye tevdl et.m.e1erl Illn olunur. (4211) 

Kütahya Askeri poata 9203 Komutanlığından: 
ı - B1rllklrnls lçJıı <'-O:iO) lira asll m~ veya. bunun tut.an ola.n llcretle 

bir lıesap memuru,.. bir ttıtaçt uttası ııe (75 : 1000) ıım ücret.ll bir otomobU 
tamrle1 utaaı alme,eelrbr. 

2 - İstekll ola.Dlann memurin mmmunda ~rtlmlş olan enar \e 
şartlan ban bultllllDa&l lA.zımdır. 

! - Emekli olanlarla enelce bu Tazlttlerde calışmış olıı.n ıtvll :memurlar 
tercih edllec&Ur. 

-i - 1st8lcll olanlSlnn en ıeo 20/4/Sl42 tu-.tbine tadar gı:ıretU beJgclertle 
birlikte Küt!ıhya<b .ske.r! posta 9203 tomutanlıtına mfira.ca.atlsn. 

(2809 - 4305) 

İstanbul Slhhi Müesseseler Arttırma ve eksiltme 
komisyonundan: 
Sıhhat " tçtımaı Muavenet VekiletJne ballı Devlet hast.a.nelcrl 1çln lkl 

adet ımblt etnv açık elaJiltm.e,., !tmıulmuştur. 
1 - Eksnt.me 10/4/H! ClJma. günil saat 15 de Cağaloğlwıdn Sıhhat vo 

İçtimai Mıra.ven~ Mfidürliltftnde toplanan komisyonda ya.pılacakbr. 
2 - Bir adet sablt etttTarı. muhammen fiatl .2..~0D liradır. 
3 - Muva"ttat teminat 337 lira 80 kuruştur. 
4 - Istclclller p.rtnaınednl çalışma. gtin}erlnde komisyonda. göretıll1rl r. 
15 - İstekliler 1942 yılı tteard odası vesiknslle ve 2490 sa.yılı kanımda 

yazılı v~r Ue bu * yeter muvakknt teminat m.a.kbuz veya Ban!kn mek-
t~ belll giln Te saatte trınWyoruı. gelmelert. (3806) 

Kadıköy ikinci aulh hukuk hakimliğinden: 
Ka.dıköyilnde Pazar yolu caddesinde Vs.hapbey sokağında. 12 snyılı cvde 

mu.kJm Jken ölen ve tcrotesine hfL1tlmllğ1mlr.ce el konulan Feiun1 Sönme.>Jn 
eşyası 14/ 4/ 942 alı günU aat 15 de acık uttımıa. suret.ne &a.tılacnğından 
talip olanların ~ tnrıhte mn.halllndc bu1unmalnn mm olunur. '4326' 

•• • ıstıdada, husus! ıstt,arede bu1unma.t lle tem!zlemedJr. dliece~I bUdlnnlştir. .Bu zatm :n.1c-
Abdurrahman cevap ft3eıre bir m1l§avh1n ceza evbı.e gönd~- ıo - Umıt edillr - Bh:'. kümes hay- rtne n:ızara.n fınn adedl eeksene tn· T.H.K. Havacılık dairesi genel direktörlüğünden 

• ' :ıilıne$!n1 ~L Mevzuatımıza ıö- n.ru. dlllr ve 600 ıınun olarak 1m.:ıl edllen - verıyor ~ bıma imkAn yoktur. Pa.vlofmı llı- Gcten bulmacıımır. et:ınekler de 1200 gram Omrlnden ke- Bava. Gedikli hazırlama yuva.sme. bu .sene 340, 1925, 1926 doğuml•üardan. 
Abdurrahman - mr roman mevzuu tllAttan memnu olduğu ve kimse ile sWrse flnnlarda. ta.sarnı.f edileceııc o- talebe alınaCAktır. Bu do~ular klUi gelm~e 339, 338 doğumlulardnn 

anıatnıadım, incelemeler yapıldığı g~edttl ıttrazına gellnce: Dk Soldan sata.,. 711\:andan •'P'tı: dunla. tıehrtn blltün YD odun sarllya- d:ı:hl alınacaktır. İsteklilerin ,ernlU anlamak fu:'ere Cal1;alo~Iunda Tfü'k Hn-
tak1lrde blltün ha.lı:llmt meyda.na. oı- ta.btnı:at sıra:mıda verilen thtllA.ttan 1 _ Cevit.a:acı. 2 _ Estfeşa.yaıı, tı JcarşılanabWnnl§. va Kurumu binasında Hancılık mUmesslllğlne müracaatıan ntm olımur. 
b.caktır. Arkndaşlıı.rnnı so~rlar. memnuiyet tnrarı IOn tahkikat 3 - Vekllleten, 4 - İta, tro, As, fi - BeledJye Dnısat müdtlrlllğü bu tök· <

4257
> 

Benım !lti ftç yüz ~ açılması 1ıe ortad~ kalkmıştır K ın Zelil, OTa, 8 - .&Ser. Vanın, 7 - ll!l tett1k etmttiedir. ı J 1 var~ı:. Bunlar gellp benim nasıl dllert ceza eTtndc seı'beGtttrıer: zı:: Gato, Avurt. s - Aye. Oruclu. 9 - Cuma güntl 3eÇUen blr tırındn b!r •------•-t.an __ b_u_I_B_e_Ie_di_·y_e_aı.· _il_i_n_I_a_r_ı ____ _ 
btıyunu~mü söyUyeblllrler. Yugos- l'Ut.e gelt"lllerle k<muşuyorlnr. Uektup Canavarlar, 10 - In. S.-uıtur tecrübe yapılacaktır. r..mln&ıü, '"""'•n. ~l.. -....lk .... n, tl'skilda.r ve Kadık"y, kft-•aıı ..aft"'l-
lnvyada partiye mensup olmıyan ki>- ynzablllyor'lar ~a gazete o':l. &--.._ ...-J-..O&o ~ - u uao.u ~ 
mllntst HkirU A-..... ..ıanm Ta.Mır · ~r- ltnde açıJaca.t baealann bpıı.tJlması n tist kaldırım ve revetmft-•ft-... _ .u........,.~ . lar. Ancak ceza evlert tn.llma.tnrun - Basın Bidia.i b.alarına ..,.....,.,,....,, 
1 - Nihat Uba.novto. 2 - Rn.llmlç. e 6 JEi ln,a.sı .bpalı zarf usullle elbiltmeye konulmuştur. Ke~f bedeU 15000 ıım ve 
Nllı:ıtı:ı mektep nı1mdaşıyım, d1Rerlle ııt muclblnce, mutlıılc btr ~ıt>cıst.lye Basm Blrlill tstiuıbul Mıntak& reı - NY tı•No ilk ıemınatı 1125 11.ra.dır. MUtaveıe, e-tsntme, bayındırlk ı,~rı gen()l, hususi 
b1r lise muadili m~te ve Kaal A- malDc değildirler. Bu 1tıba.rla. funıme lltlnaen: . w fennı şartnameler! proje lceşlf bllIA.saslle buna mUtefen:I, dlger evrnlt 75 
leksandr medresesimte arbdaştım. ~. eı1n1n mnlcnmc.s1ne mAnl yok- Bamı knrt.ı nın:ımnamd yllrftrlüte kuruş mukabilinde Fen 1flet1 mfidQ.rHlğünden vertlecektlr. tbnle 20,'4/942 

Blr de ölen Ömer varoı. Llsede bulu- MU. gtrot. Arka.da~lanmızın Basm. kart.la- (ı'SVEC BULeu·· Lu-·) pazartesi giinO aaı 15 de DtJm1 Encümende yapılacaktır. Tallplertn ilkte-
nanlar partiye mensup olan'uWardı. Bımu mü~. Pa.vlot, ne olduğu- nnı httkihnetten ~ilmek ~ın bu mtnet ma~uz veya mektuplan, ihale ıarlhlnden ack1z gün eneı belediye 

Türklyede c.ratı.~ıanm CelAl, Mu- nu bllmediğt b\r kft~dm bugün saat ntzamnameyc ~ kart aıııcotıann Fen iflert müdilrlilttızıe mtııacaatla nlacakla.rı !emı1 ehliyet ve 942 fllmn alt 
a.mmer Hiiımü Vahlt.U. ~~:~~ da b1r ma.bpus tarafından lam- lıstes1nt1 ha7Jrl~ !Azım gerili- lb """"- Ticaret odası ves1k.alan, imzalı prtname ""N saire ve kanun.en l!bmzı ltlzlm 
İkJn İ suru ' . 

8
•
1 

ban u.ıouııe getlrlldlğlnt ve almnkt:m 1st1n- yor. L steyc dıe &dl ynzılabUeceklc n Kn ve •vuüllerl nağmelerlle gelen diğer vemJ.k lle 2490 numaralı kanunun tArlfatı çevresinde haz:ırla.yn.-
c c cevap. u eym.:m :ı. W etUğlrıl l6ylemJşt1r Blrllğe ödenecek b1r borcu olmaması mestedooek bir sa.nat A.bldesl ca~ tet:llf mektuplannı !ha.le gQnQ aa.t H e tadar Da.tnıı Encllinene 

~d\ mcktuplnnnı bana yazdırmak İddia. makamı buna ·cevaben ce-zn bu nizamname hü.kilınlertndendlr. ~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~v-e~rm.P~~ll'~rt~IA~zı~m~d~ı~r.===-==-==~=~~~==--==~~C4~2~14~)= 
d · Ve .Pahrlye benden bahsetti. ev:lnde Rusça bilen bir mahpusun bu- Ka.rtlnnnın alınması geciktirmemek -

Ve somcstr tatilinde tl'~übe gtttlğJm hmma.sı dola.yısUe ken·"'-'- hitl için besa.p lllşlğl olanların bunları 
snman Te'ki vamtaslle bu Fahri Ue ~ıe en er ı&tııştırdı Fnhrt ...__ b ...,.. İ lıstas1nln Rus dlll lle anlatılarak teb- hemen b:patmnlannı tren ederlz. 

· · ,,_.a u .... vulu s- llğ etmi?Sl '"ln listenin b 
tanbuln Süleymana. ıöt.ürmeml :ı.stedl ~ u şnhıs va-
Bu noktnyn evvelce ft'rdlğl.m 1!adem~ s:tasııe göndc.rlldlğlnt söylemiş ve 
de tenıns ettlm. =-U l!steslntn bunlnra tebliğ :dllmek 

O'çüncü sıınlc cevap· Fııhrtn1n _ re 1Nlsan/IH2 tarihinde gonderll-
• ~ dJğln1, her DMilsa tebliğin gecikmiş 

Wlııl, anıdan ilç rene CCçtJğln.den , oldulnm tavzih etm•..+i 

* sa.nycr llnlıcevtnden: 12:4/1942 
pazar günü saat 18 da Evlmlz temsll 
kolu tarntında.n (Bir doktonm McvtJ 
piyesi temsil edlleca"tlr. Davet.fyclerl 
idare tımlr!ndcn alıruz. ~ 1}1 tarif edemem. YBhiıs uzun u .,, ... r. 

boylu, do]gun ytlzlfi idi O!dukr;n ı;tş- P'!!~----llllll!~lllll .. _ml __ .. IB ______ llll 
~~~:ı~~k=:~~~!ıcatn,,:~ Piyanist C E M A L R E Ş i T 
~~~~~~~:~eıı:;:;~11,ıyazıyı hl~ Viyolonist AL.( SEZiN KONSERİ 
eörmedim, tanımıyorum. Nl~ln Kıwm.,..-da açılacak Çocuk dispanseri menfaatine 
gidip geldl!linl Silleynınnclan JşlttJm. ÇOCUK ESiRGEME KURUMU Bey<;ğlu kazası tarafından Şehir 

Bt>şincl suale cevap: •Prl§tmcde Tıyatrosu Komedi kısmında: Cumartesi 11 Nisan Hat 21 ele. Bilet-
avul,at M.tıbl Boşko MlleUç eme Falı- ler Ti ·atIO gişesinde satılmaktadır. 
rb diye blrk~~ mektubu bu adrese ill•••••••miıiıİlıiıılliiiİıiliiiıiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiıiİİll••••I 

Türkçe sözl ü 
nüshası 

BU AKŞAM 
Fransızca süzlU 

nUshası 

' iPEK sinemalarında s A R A v 
Alkazar Muhasarası 

Müthi~ ve hakiki ..ahnelcr - Kanlı müca<ielclcr - Tefrikaya dUnten bU mlllwtin fecl aJabed ••• 
Muazzam kahramanlık ve fedakarlık ıahneleri. •• Gözlerinize lNANAMlY ACAÔINIZ pir pbeser. 

DİKKAT: Numaralı koltuklar bugünden satılmaktadD". 



IOZÜN BELiŞi 1 ~~b~~~~ ı· 
Çoraba dair Kuçuk emlak sahip-

E lime~ 'f81'all bir Ulus putesini kanştınrken B. VtVad erinin güç durumu Fransaya asker 1 
Kedim '.l'6r'iin cÇoraplar dilny8:Sl>> başlıklı bir YUISI göllü . 

- lllJ&i. J>olruu 1na ayesl bir lliftkaJeye' bem.iyo.rdu. Kemdi ~remA11. ~m~ == 
hncJtmechıerbaldemuhiu'rirdönyamıtto ne ~tbir ~plar dlclmtJ.çell'Cll blı'18Z1 <*qdımı, ç kartma meselesi ~ aldufmıu "" yapdığımu devirde milletlerin blrlbtrlerl 1st.anbuldıa ve mnumiyetle Taddyede ı 
llhı başlaıma ne azint çoraplar örmekle meşgul bulunduklannı ıazıa. ıs::::= ~ı:':w~U: 

ten --tuvtr ediyor> dedim. Yamlmışım. Meğer muhurir SIV88 vWlyett.. 'h!m bir bmırıın Tflrlı: ve mttsıtiman-
ntn. renk renk çoraplanndan bahsediyor, o gilzel motıneıt frityor la.ı:a atlı oldutun.u Te sıahip?er:tıı.den. ~ aQia aö)d~W. ~ 1 Y-..n· 1 kik cmiu geçirmek~ devam üzere . 
_. GiBel bir bdmm ayağmda bile olsa çoraptan tpen.irim. tıtrçıcığunun da ancü: bu mülklerin _.,. İngilla n So..,-et d«rlet ~ M r--&.! y' ~ l:Mı.lemek akim alamıyacaiıa 
__.. • .. • lmdQte eeçJodıtled düşünülürse bu 1annm nutuklanndan eed.. Lir 1r • ~"" aznaan bdar muzz.am. teYlerdir. Bilhaıeea 
l'alrat Sıvas 90f8plannı, handD;e, opüp kok:Jayasım pbli~ diyor yazı mevzuunun ri:ı.llll babndan dUll- dlAf vardır ki 0 da saspta ik.iıaıci btr Am.erilta kendisini claha birkaç aene-. 

Bana kalırsa, kirtl btr ayakta ohnamak prtlle hiç bir ~p- mağıa. deler müstesna. blr e!hemn:ıiyet cephenin açılma maıelesidir. Vlkıa ki bizzat b. lıaı:ptelti mall8ıbiyedn ler tamamen hazırlanmış hmeeemi
tan fğre.nmek için 9ebep yoktlır. Ba«A 90l'Bbı icadedeme teşek- a.rzettlği anla.şıhr. pılbekflra gyr1 İngilizler de zaferin bir ..I<lılllll ol- illeti. Almany.,-a kup 4'annlann yeceğiııe -ve oradan bol yardrm a}r-
Jdir etmemis lkımgelir. Zka çorap, imanda en çirlı:hı, en güdük miisllmler otedenberl ~~ madan k.azanılamıyacağı kawtin- hareket birliği yapa.mamq olmaları- namıyacıaima nazaran bu işe g:ri~
umv olan ayağı,. ayıplarım irtmek suretile, hem 1ahammttlft ka· ~o. b!,'ia!1~ tıızıa. ~t getiren dedirler. Bi:ııaenaleyh onlar da eau dır. ~ Rmya ile Aqlo Salt- mu u~ kadar mümkündür;ı Pek hf": 
lıil, hem ele SRimii bir hale t.irir. şu muhakkaktır kt çorap olma t!cari _ .mı.et tıeşetıt>üslere .,.,,... m- olaı.lt Avrupa k~a uker ~ --ıar arasında m.eıırzunb.b. olan da aap edilemez. Yalnız ~ur~ı ~.a, arkı 

• .. ge hakik lı'k:la tedaWl eyllyen xnenkPJ tıy- nhnw lizım geldıguıı bi>ul ecilyor. budm. .ğer Almapann bugunku guç duru• 

-
da. 

-
•ydı insan ndrlesl asla~. Bu ait pek deriıMlen metlere tahsis etm.1§ tıulurunaktadır. lar. Meaele bu işi.n ea•sında deiiJ, So leri ~ eefui Lit- munda ve iki cephede birden harbe 
bvradddan lçhı olacak, bazı hlsanlar, kaşla göz arasında 90i1lP Ayda eline bol bol hese.pla. ye fa.mla. :r.amarıındadır. Sovyetler karaya aa- . fvr~t ~ - 1 ;:__ _ı _ _ı. mecbur kalmak gibi çetin bir 'azi· 

la.y 

ba _ _,_ onlan 1__.__ bu ,.,'-bah--.J vmo OY no~tayı fOY e ll'lMlO eaıyor L • • ... 1 k 
YÜ2 plm•k, yahut bütün paral.anm. çora "Ç&"l" ev ..-me ta- - yüz e~i Bnl. geçebilen ~- ker çıkarmanın ua. . ama 'Ye cb'eklem.ek ve hazırlanmak. doğru. yette IDU ış goru emez.oıe, yarın ıs--

pmak illeti denilen bir ruh has&aııgm.. a tutulurlarmış. ma.n (1) sa.lill>I. b!r dulun ha.lJni du- Almanlar bütün kuvvetlenle prk.a. . . Ancak d" b bekleme men veya tamamen Sovyet Ru"yn 
.,..;.....,.liın' """--- b'"""'--·-·- ~ra,tt.ılk --"'-' · k ıJ • · lar J)'1 teY· uşm.an u • • · - --"- _ı t k Al • On 1 hı ...ı..:t--"' olduğa. ftdd tıçe çorabı öpüp kolda ~ · ...,..._.. _ ~~u.u ~- .,,.. yW...enır en yap mamıı .. tıyo• . hazır) a içi bi:ıe mÜMade l§lDl uzcnnuen a aca manya?a 

un ç 5•,-aau............ m e Um A.nılllcr yilziinden en jpt1dat :lh- İngilizleor ise zaman aöylememekle vd o.nm n karşı böyle bir hareket tasavvur bıle• 
masak: bile S&Jfl Be anmamız lcıabeder. Hele bu çoraplar ahmak aç :maddeleri, m€Selı\ &t, sel:ırl.ıe ve beraber hazırlıklann tam olm ... nı e ene>. edilemez. O vakit bütün hava ve de-

ı e 
tly 

lıir makinenin yapısı olmayıp c1a B. Vedad Nedim TCJr'ün Sıvasta ğ dörl ınisllnıe, giyim eşyası ~·beş bekler &örünüyorlar. Bunun albnda Galibiyetini kuvvet Te silah çok- niz lcuvvetlcrilc ve milyonluk kara 
bir ressm111u koleksiyonlDlda gördiiğü dost.en, haJkımmn ince ~ ı!m~~:!ı.~ <!Ört~ Almanyanın p.rkta klfi derecede luğundan :riy~de fıarbin i~pları~a kuvvetlerini Atlantik sahil!ne t(.'lplı• 

ya 

sevkleri eseri olurlar w aJacab bnlacab mottflerlne g3re Muhab· .l.t'e, yüz Ura me yirm1 beş ?ıraya. kı- ezilerek hu çıkartmaya kartı koya- uynı~ temın eden ~anyanın ıse yacak.. AJmanyaya karşı kıgiliz ve 
lame.hm Bil maktuplu, BiinkAr lilfdJ, YArl· oluyor. mamut n fazla za.yİat Terclireme.. hu ~ü.aadede hulunacagı Nnrlamaz. AmerikaWann rnü~terek kuvvetleri· 

dul 
b 

IJd pıngeli, Yandım • ' clelcli, una. apart.ıme.ı:wı merhuo olması mesi diifüncesinin de haltiın olması Abina olarak lıanmları tamamen nin dahi yetmesi kolay kolay dü Ü• 
mi etler aldı, Errm ~ Sadıofyalu, KAttp ~ Ciler i e'k:serlyetle m.slana.n fecl §8rlı de muhtemeldir. Askerlik bakımmdan hazırlanmadan TUrmak taraftandır. nülemez. Zira her vakit "'öylediğimiz 

m1ııı 
B 

gfb 

İncili Jdlpe, Bin claib, GO~ sfbl tatlı lıdml« taşniarsa!... ve edersen~ &ıib.ln1n pürmelal bu düşüncelerden b-.ıgisi doğru- F,ier bu ilkbaharda Sovyetlere karşı gibi deniz.lerden gelecek JcuV\ etler 
Şeıvtet Rado lln1 rba.ta ~ olursunuz. Şian& dur} Bu yazı ile aramak istediğimiz yapacağı aaldımnda mUTaffak olur il" ağızda mahdut olmıya mahkum• 

11' 
ha 

300 milyar ve 40 aaatl 
Amerika. .alalı Yaıımak icin 

300 mÜyar dolar &YSl.J'ODDUf. 
3nn,.Jı. 18S hm tayyare. t 20 
bin tank yapılacakmıf. Akdlan 
durduracak rakamlar. 

Fak.at, aynı zamand, 'Ame
riltada bahada 40 aaat ~ıpna 
mulü kabul edilecelonİf. Yani 
lulEtada yalnız be§ gÜn. Bu kadar 
~ok i~lt. bu kadar az çalışma bir
birine nasıl uyacak~ l.Muma ~ 
fUSU ile perhiz me6elesi .. 

Sapanca! gölü 
lzmit lı:ağıt, Klor ve Sellüloz 

fabrikalannın auyu Sapanca gÖ• 
)ünden temin edilecekmiş. Bu 
mııh<.tb gölden fabrikaya &aatte 
1,800,000 litre eu. akıtılm.aaı ban 
kirr.aeleri ku§kuya dütünniif. gö
lün kuruyacat;. vehmine kapıl~ 
lar hatt&. arala1'111da buna dair 
in;eden İnceye hesap yapanlar da 
yannı,I ... 

Bunlar kimlerdir bilmiyoruz 
amma, öyle tahmin ediyoruz ki ya 
göli.:n ne demek olduğunu bilme
yenler, yahut gölü Bayezit lı~ 
aı sar.ar.lardırl. Fak.at tela. etme• 
sinler. 

22 kilometrelik yerdeu fabri
laya •u temin eden teknik adam
lar., bu İ§İn koca bir gölü kuru
lup kurutmıyacağmı elbet besaba 
ltatmıı; kuruma tehJikeeine k&l'fl 
da elbet bir çare dü§Ünmüılerdir. 

Fakat kaza ta:lwilatı içi:ndo ne 
bdar clntaniye> kelimem 'ftlSa 
bepsi centaııiJe> tekJina aiı'mio· 
Hem de ~ bibiik barfJe cEzı
~ olamk. 

Mühim bir yanhfhk deiiJ. 
Miiırt'eddelerin. .A.rap tııarflerile 
~a.aı.ndaıı dıoğan. baeit bir 
imla kazası 1 .. 

Bütün cazetcler okuyuculua 
bir 1ca:ıa lwıberi verirlerlr.e~ ar
hdqımızm iki kazayı birden 
bildimıe9i olclukç.a önemli Lir at
latma hadieeaidir 1 

Ôrnek bir konle.rana! 
Fen fakülteai profesörlerinden 

bir zat bugün EminönG Halk.evin· 
<!e lıir konferans verecebnif. Mev
:mu da ıu: Cxlalar ualbldığı bal
de zayıflamamanın çaresi 1 

G ördün6z mü konleranftf •• 
Bu profea3r istese, mevzuunu, 
bilmem hangi fizik hadiıııesinden 
alabilir, meslekta,lanna. belki de 
fen alem.ine parmak 111rtmlı. 

lmrtırdı amma kaqwna birkaç 
f __ adaınmdan birkaç fen heves
lisinden başka acaba kaç clinleyi
ei top)ıyabillidi. oraamı Allah bi
lirl 

Halbuki Oıstat, kita:plarıııa gö
miilüı- ltütüphane8ine kapanmak
tann. hayWta bakmayı daha elve
ritli. daha ilsi top)fql.CI bulmuı 
görünfiyor. 

Kendiaini Cli.nlemeie eideıeek 
olanlann aay11t da, ba c.Azalan 

Kaza içinde kaza! p:lalar .. > maarmn.uun her gÜn, 

Cumhuriyet arkad8.§JllUZ dün- her saat çlSı:mefe ~ıpm)arn M.
kü sayısında, Haydarpa§a tram- beti dereceıııinde çok olaeaktu el· 
'"'Y kazaaına dair tafailat verirken l>etL. 
l>lr lıaatanenin aclmı teLar edi- Bu konlenns aayırı tilPiJere 
!r')r: intaniye bastan.mi. • &mek. olmabdır. 

-~ 
Kuyruk, fazla yem yedlrlrmişl 

1 

K~ atlar, lcqyyak)ulardan. ~ kemik olan ~ferin 
Clafıa az yem 7erlermi,. B11 iddiada aalıipleri. buna itiraz etmiflerıdir. Fa 
~unan Normandi .,.aletinde, k.G- kat belediye nbi JmlJ' ~ ve: 
Pik bir tehriıı belediye reiaiclir. O - Şu. clıet .,.bit olmn~ k.i. lruy-
1:.üçük tehrin et:rafmda belediyeye :rakbı beygirle!', .artlanna oturan ha
ait bir çok meralar .-rdır. Bu meııa- ıeratı. bynılr.lanın Jıayarak. uzak 
ardan birinde fa ~ söze prp~ lqtmrken, otJamalannı keımıiyorlar 

-

-. 
~r: Halbuki kuym§u kesik olan Leygiı-

cBu merada ,.lııız beygirler ot• ler, bu mıkındaa mahrum olduldan 
J.crabilirler Otlak Gcreti. lı:ıqıuğu i!tİn amtlarına oturan sinekleri koğ-

müşkül vazı~ 1radındıa. harpten budur: "H hun1an da ekarte ederıe o vakit dur ve bu mahdut kuvvetler İ!e gar
ce~ duruma. gore ı:anun~ ~- Bir muha.rehenin neticesi üzerinde Anglo Sak.son hazırlanmaauım bo- bi Avrupa gibi muvasalası bol aaha::'11 ~ ~~": 50 ~ her ilci taraf için de b.areket Te Ledef fUl1& olması veya Amerika~~ 9?~ larda her an imha edilebilir. Onun 

ibdas edi!ıceği teessüre ta'hammülü birliği ka<lar mlietıri:r olan hiç i>İr ~n\arda ıelen ~.esl~r~en ':!ıtıldıgı için bu ~ Soyyetlerin dediği gibi ya 
cak mtlli hı..ıı.n tlha.nı ettiğl bı&lni- amil yok.tur. Bir ordu i.atec:liği kadar gibı <prp yranm kuresının mudafaa- şimdi yapılabilir; ak'"i takdirde ile-

...,..,,,.Ar sabır ne izah eddbllirlz. • . . . h' d:ı_:_ 'L~!L m:n aağlamak.la> iktifa eylemesi · · • · b••t•• .. 'd. k k I" 

bu 
00 

mı: 

,,..........,. ryı yeti§mi§, teç ız e .....uıı ve ı;ıu,..... _ _ .. • . •
1 

. r:ısı ıçın u un umı ı esme nzım 
Binaenaleyh bay All Rı.m gibi~- '-- E... b ,_ tl • f a mümkündur. Bu ıse M~vercı erın 1. M v '~· S R .. k. .. . omıun. ger unun a.UV'Te en en ~ ""'-' . d k I ge ır. eger 111.1 ovyet usy .. nın le 

rantlara nm~t bir ve.ıtr1 tar- k ...... d r .... nd ........ l>irden magluoıyeti eme o amaz. b AJ .. ,v Mih 
hının 1':ıa.bet" adal te u;ygtmlıJtu- aev ... ı a e yuzu en -r atına man ve cuger •ver or-

kani ~ bem~r her şe>yden değil de 'biribiri ard-;ıca harbe aevk: Şmmw:ıı da tebarüz ettirmek la-
1 
taklannı durdursun ve mağlup etsin. 

sek 

(mce ufaJk mı.bit ırat ashaıbırun cidden olununa katfl8ındaki azlık ·ye hatta zımdır ki .Avrupa karasına uke!' çı- 4in asıl çehresi budur. Bu asli ha-
nacak haıline Adil hiiküm.etım~n ecri ord~a yem olmaktan kurtula-~ cıdden muıu;zam fedakarlık j relı:e.t yapılamadığı için son zaman• 
ka.ıı:ını tahnk etmde daha. kil bl.r maz. Huı> tarihi bu çeşit yüzlerce •teyen, pelc. ço~ ~yıata mal .01~c~k (ardaki Saint Nazaire baskını gibi te

ıııaruret olduğu mülAh~. Bu misallerle doludur Ye bu zaaf or- bulunan. ~k buyülc çapta hır ~ır. tchbüısler ancak bu mühim harcket
ü:a.yı ta.brik Jçhı emlAk sah1plerl du dilinde bir mütiarifedir. Hiç bir Dı~dan nakliyatı ıüçlükle temin lerin yerini tutmıya çalı~ mevzii 
mut~ bir ce:n1Y:t teşkil ~e- Jniaal nrmeğe hacet yok. yalnız aon eden. İngiliz ticaret filo&le. büyük hareketler olabüir. Şüphesiz fayda

erbıe de l~m. gorm.uyo~_ ... Çün- 1939 _ 42 ha~ine bakmak kafidir. zayiat ve~ buluııan ve tim<li Hint dan hali değildir. Fak.at geniş kara 

na 

S.CJ 
alA: 

, al 

lvı1n 
l 
~l hilkflmetlmiz ht.S>-wı.ı. t;&- d--~-'-_ı tn~·f· _ _,al L .I_ 

fe'bbüs ve müracaatlar olmerla.n da Eğer cLW.a bidayette bugün ifgale enızwoen guız a<J anna a.aaar ordulannın buraya çık.arılmıyaca~'lm 
hak ve adlin icabltııu. ka~ak m- uirımııt memleketler korkaklık ya~ olan mmtakayı tek ha~a kontrol -hesapladığı müddetçe Almanlann 
dar ~ .saftan iç.l:nde ve a.nu;;ın- DdlJlp da hep birden Ahnan,a kar- zaruretin.de kalan İııgiliz harp filosu. şarkta yapacağı hareket1er üzerinde 
dadır. pmda 7er alcn~ Hollanda, Belçika, mm bu ~i başarmıya yeti§jp yetiş- müessir olacağı düşünülemez. Olsa 

kü: 

Hükfunıetlın1zde!l. bekledil;lmiz bu Franaa, Polonya, So'lv\Yet Rusya, mecliii daııi. düşünülecek ibir mC41ele- olsa bir iki tümen kara aslcerilc bir 
ıyli.'kook alAka .ŞU suretle tıecem edtti.- Balkanlar birlewmif •• hareketlerini clir. Yani l>u işte lneilizleri hemen milı:tar hava kuvvetini daha garp 

M1lll konınma blıununm emlA~ daha 1939 eylülünde ayarlamıt ol- oyun bozanlık ve fedakarlıktan ka- cephe.ine bağlar ka ht1'lla.r da bihi
kiralan OOkkJ.nda harptıen evvele racı aalardı Almanyaıun wekete -~ c:mırbkla ittiham etmek de doğru hare prkta yorulacak kıtalar için bir 

ralı: koydutu bodd1 bal aıuzaıan- nıek ihtimali ""11' mJJ"dı) Cörülüyoı delildir. Fraruıa(YW. en az iki milyon- değiştirme ihtiyatını teşkil ederler. 

uygun bir suretıtc genişletmek..- _ =-=-==-=-=--==-==--===----=========-================ 

.. 
lir: 

ola 
na. 
Filha.ldka ~ gtibt ~zaruri Jll:ı- ~ 

aç mdadeleri ~tlıerlne de l'!'ıl 

vurmak mümkün ola k!i ft7a hıo ol
zsa. 1:ıö7Ie aıaNıctt~ne delil de ma... 

bir hadde t.ereftünfi tıeaıJıı ım
k4nı elde l!dllebllılle kil a..mı un 
haddine bir tzıah nçıııl blJlrmk bbll 

ı.ı:v 

ına 

kn1 

bllirdl ola 

Et yerine yumurta ile 
pekala beslenebiliriz 

Geçen um.umı• ba.rpte bile s\1keJ)a Et 'Ye yumurtanın oda k.Uf'Yetleri rüzcle ae.aen altısı .udur. Buradaki 
kanunlan % 25 - &O ıdspet1nde b1r hakkında bir mukayw yapmazdan .Jbrnnin etlerin terkibini teokil eden 
1ıereffüe müsaade T9J,'fyordu Halbu1d evvel umumiyetle gıdalanmız bak- albüminin aynıdır Te çok byınetJi

zaman ne luı.ya.t pQhalılıiı bugiinıkü ı _.ı.c1a bir seçit reımai yapmak mu- dir. o 
hadde "'fa.l'mlŞ, . ne de altın kJJmetl 'ftfık olacağım zannediyorum. Üçüncü k..mı yumurtanın aaıısı-
şim diki dlellce ~çıkmıştı. Bl- MalUmdur ki 7&§11'an m.ahlUbt dır. Bu luaunda mü.ham ııiapette 
~ ~:nz; de~ (imanlar ve MJJTanlar) daimi ha· 7BiJa maddeler nrdır. Bunun nia

ve ntızem edilebU!t. 1ı.:m1 ~ir- reket ve faaliyetleri neticeei olarak peti yüzde otuz bir buçuk derecc
m-tislüma.n Tftrk emıa.ır .saıhlpleri- Yiicutlanndan sarfiyat yaparlar. Bu •indedir. 

a 
bilı:: 
de 

yüzde ıeksenlnfn ya pedıe:ı' m:l:ram mütemadi •arfıyat hamızm apıma- Yumurta aanamın mütehaki'kısmı 
ya k:ıı..tre t.a.tre top~ msa.rruf aım mucip olar. lıte bu aşınan e.z.... foJorlu afbiiini.ndir ki bunun da nia.. 

nıa.bsattı olan mfilkleırtrun pd( yakın ınızı tamir için et. 7'JD1Urta, aüt., ~ peti yüzde on alh buçuk kadardır. 
m.tnanda. ucuz pdıalı ellmndı!n sulye Ye saire dJ:>i içinde albümin Bondan maada 7UJ1lUrta sarısında 
~ JnbR.neı 1:uarr'aftma geçecetkü olan gıdalan kullanmak mecburiye.. demir emlahı da az miktarda nıey

nın 
ve 

b1r 

uhakı:a.k Wı mrurt görmek JAzmı tindeyiz ki İJte bu nevi gı-Jalua cuttur. 
:ıAsa. it be . mWl bil' miikcmmel aıda tlbir edilir. Bu Görülüyor ki yumurta heyeti mec-

m 
ge 

vadır. Hem ~ =~ lA- ele triicudumuzda ınevçu~ olan ı:ıu~ile tam ve çok güzel ve kuvvet-dA 
zmı büyük bir dAva... UmRt gliren, otuz. altı buçuk derecelik ha- li bır gıda mahf.~zası~ır. :8azılan yu-
haöı ve haD:ı knru,yu:ı hOkdme.tlmi- ra.retı muhafaza Te idame etmek murtanın karacıger uzcrme zararlı 

bunun.la da. btr ayaık önce maş- için kudret ve hararet tevlideden olduğunu iddia ederler, bunun aınl 
olaoatına er.n1n1z ve ancak bu ünıJt gıdalara muhtacız ki bunlar da ıe• ve etaaı ıvoktur. Profesör Ne.ıvnin, 
miit.eselllytz. ker ve unlu 9eyler ve yağlardır. Duyon. Duforb gibi %cvat tecrübe· 

Zln 
gu1 
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KÜÇÜK HABERLER 

* Tiıca.ret V~aleti t&ra!mdan ~
k1ıniz emrilıe tahsi6 edilen 461 m uh
teııt cins otomobil lil.st!ğlnin tevzılne 
d!ndm iUbaren ba41nnmıştır. 

* Ankara.dan gelen haberlere ırore, 
hüldimet, sömikok fiatlerlne ton b:ı
~ına 7 l1m zam yapm:ı,ğı dü.,ünmt>kte
dir. Bu hususta icabe<Ien kamnn ya
kında neşrolunacağı söyleniyor. 

* Cibalide bıçkı falıri.kası. ı.a.lubJ 
Ahmet dün ta.brikasınd~ bizar mn.ki
nesini işletirken him.r kendisine çarp
JI113 ve baca.klan ıle bellremiğini keı:;
mi§tl.r. Ahmet Ce:rmhp~ hast..anesJ. .. 
ne lraJdınlnnşsa da biraz sonra öl
müştür. Adliye doktoru ta.rafmd:ın 
yapılan muayenede cetJedln gömülm"
a!ne ruhsat verilınl.ştlr. 

* Sirkecide DemirtAış ma.halıP,,Sınde 
otlmnı. Abdurrahmanın 2 ya~ll"Hlak! 
kızı Gülnaz evde oynartcen mangnl ii. 
zerinde kaynıyan reneerey; de lrmiş. 
tir. Kaynar sular çocuğun fırerlne 
dökülerek viicudunwı birçok yerlerini 
yalon.ı.ştır Gülnaz Çocuk he.-rt.ancfilııe 
k.aldınlmı.şt1r. 

Bomontt Xüıçük Şe.!ak a.pe.rtuna.nı Vüoudumuza dahil olduktan aonra lerle ispat e~leTdir ki bağınağa Bir yağ Jc:ac_akçılığı 
saltli>lerlnden adliyeden m~t bunlann mühim krsmı yallar ve ha· dahil olaıı kolestrin .afraya kanşma-

Kerim Hakaray rarete münk.alip olurlar. maktadır. Yine bazılannın kork.tuğu Bir müddet evvel Hayfadan lzmi-
B.ir de madeni gıdalara ihtiyacı- gı"'bi yumurta 'böbrek hutalığına re gelen Ankara rootörü, >ai nnnıu· 

mız vardır. Baıııta au, tuz, Jtalaiyum müptela olanlarnı idrarlannıda eörü~ lesinden bU: kısmıını İzmirde boş~!L• 
fosfatlar ve demir emlahı bunlann len albümini de arttırmarnaktadır. ı:ıuş, sonra lımanımız..ı hareket etmış-

Tarihi konserlerin 
90DUDCUIU belli baflılannı teıkil eder. Suyun tuz Halbuki .etl>eT böyle valcalarda tama• tir. M<>tör buraya geldiği ~akit, mu• 

Lst.anbul karuiıervatu:arm:ın tertD>et- ve kal.İyum emliJumn derece derece men muzırdır. relttebat bu yagb.rdan gen k. la.nla-
seınellk tarth1 ~irlen ye- vücudumuzun fizik ve kimyevi faa- Bu ka...lar güzel olan bu ~adan n, kaçak olar~ Kemal, Nurı ~e t1tı 

el ve smuncwru evvelld aqe.nı liyetleri üzerine he kad .. . liyıkile istifadeye çalışmalıyız. Et te- Hakkı adındakı şahıslara ııatnı aga 
Şehir tıyatrosu Jromed1 Josnında -,e.. olduklarını ve ne derec ar ::1~} darik. edemiyenlere bol bol yumurta kalkmışlardır. Gümriık muhafazn 
rilnı1,.'ft1r e mumlllll ro lcilA Salih . O Ah 
Korıse~ İaı:ne4I Dede ve Tell!lmde- oynadıklannı aöylemeie lüzum. yok- yemelerini tav•İye ederiz. Bilhaaaa teşt a~~ d k. r:l.i, bsman v~ .. .. 

ı dan H.at1m ~ tur sanının. bu mcnimdc taze yumurta bulmak me a~n a ı murette atı suç uslull'" 

is =r~ Hacı Arl.:f Şevk1 beeı.: İ§te bu küçük mukaddemeden çok giiç bir oeY clcii}dir. Yumurta• de yakalıyarak adliyeye vermi,ıi:-. 

din 

ıım 
:nef 
lerl 
Ali 

L __ ,._ L -~ :-:- tt ilı:i L.....-1- mak İçin kOfmafa mec::bm kaldıkla ~ iıı.h 
5"~ oe>'V"ıer ~ ..._ e . ~ nndan az ot ~edirler. Ba iti-

e Telli\lzaoo tmruı 've~ aoDI'a birinci aınıf aıdalamnızdan nm tazeei §üpheaiz çok makbuldür. 
efendilerin be.ste ve aıaNıJanna olan et ve yumurtaya geçebiliriz. Süratle bazim ve imt.isaa olunması 

lsar etınJ.şür. Yumurtanın vasati ağırlı.ğı 50 - 60 mideye lıiç bir ağırlık vermeden ba-

1 
Çocuk. binaya temel, varlığa 

emeldir. 

bıYmiu kesik olmıyan be}"KD'ler ıçm barla, bunu deii§tirmeie .lmUn ,-ok - çalı 
Konserde gerda.ıdye göçeklerlndeın gramdır. Ywnurtanın kıymeti ha.1'· ğınaklara geçmesi gıoi iyilikleri do

nan ~ ~ bfDıaBSa alkışlan- kında bir fikir verebihnek için nor- layııaile bütün doktorlar bunu tercih 
tır. Istantbnl knnserva.tmm bn mal büyüklükte on aekiz tavuk yu- ederler. Fakat taze bulunamıyor di-

Çocuk Esirgeme Kurumu 
Genel Mcrkez.i 

clıa dört frankbr.> tar, cevabım 'Y«DIİJtİr, mış 

1ı:onaerl.ere ıeleeek ilene de deıvnm e- nrurtaaımn bir kilo etin bütün kı:r- ye yumurtayı yememek de hiç doğru ....................................... , 
deeetı:tJl.f'. met Te .-na.fına tekabül ettiğini dejilclir. Yetişir ki bozuk. ve tahal· vafı.ktır. Kuru fasulyede her tıebze .. 

k d k kum a6yl.:nek klfi<lir. Bundan maada lül etmİ§ olmasın. den ziyade albümin yani etlerin csa• Kanarya kuşlarını çalanlar ls en eruna ço af hazmı kolaylığı nok.tai iıaZanndan Yumurtanın pifinne tarzı az çok ınnı teşkil eden ku'VVetli gıda mad .. 
İngilterede Notingham ,eLrinde, dir bir pulu naıaıl çalacak iae, kendi- geldi ete çok faiktir. Yumurtanm hemen ehemmiyetlidir. Hakikaten az pif- desi mevcut bulunur. Bunun için 

l:ıir kanaııya hınızlığı davaaı sıQriil- si de kanarya merak.h. olduiun<lan Haber~ ıöre ~ ta."IlAlllJ barsaklaRsnJz tarıwfından miş rafadan eek.li her zaman tercih bir çok yerleı-de kuru fasulyeye fJ"" 
müştür. O ıehirde açılan kanarya dola1'1 ba tatla dilli Jı:..- pldığmı ktllli~n ızdt:ta.rda hıgruz bmafı tt imtieaa olunm. edilmelidir. Tereyağda pi1Jirileceği kar._ eti derler. Kunı faısulyenin hoz• 
l.ışlan aergisini gezen bir tacir, ta.th kendini hakh g&temadc iPıı ilen ~ meft§ell man1f&tııra eı,,wsı gel- Mal&nıdur ki yumurta üç lıoaım· zamam da çok çabuk ateıten alınma- ınının ağırlığından ve fazla gaz) ııp-' . 
ötiifünden ve güzel tüyleriuden do- ..1Ürm~tür. ~. dan mürekkeptir. Birisi 9ertç.e olan Jıdır. Mamafih midesi kuvvetli olan- hğından umumiyetle !!İkayet edilir. 
layı, birinci mükafatı hzaNıı'f olan Hıkim "Pel'diği bnılda «pli lio- Bcxı sa.man.JeN& ,elıi1mf2de bGhU- kabağu kireçli bir maddeden yapıl- lar için kaynamı~ yumurta da hiç za- Bunun çaresi vardır. Kuru fnsul. l"y i 
bir kanarya kll§UDU aşırmak beTesi- Jebiyone111an ıAi kaDeQ'9 Dle'laklı- dJllı!ııs1Br b•ıı• fada Nl'bet P· tı:..ttır. Üzerinde pek ince delikler- rar1ı değildir. Taze yumurta hiç pi- nohut gibi yirmi dört saat suda bı· 
De dayarunnmıt ve bir fırsatını btı.la- laıma. da 1 k fıak'bm tammad.,- ~bu :-1 ~ ~ den hava lt'e mikroplar airebilir. §İrilmeden de ..Pekala içilebilir. Yal- raktıktan sonra dikkatle üzerindeki 
nk kUJU ça.lnuıtır. Fakat bir ~~d~ ~~ • -L lanmn metresi ~ile ~ Ve bunun içindir k) zaman g~tikçe nız az miktarda tuz ilave edilmelidir. ince knbukla~ı aymnnlı ve o:-ıdan 
90nra yakalanaralc ceza h&kiminiıı iım> zikr~ hır.z tadri de ..,....... ll1lda aatdnu$ır. 28 anı- JUmutta bayatlar bozulur ve kokar. Yumurtadan sonra etsizliği tela- socua pişirm.elı. O za"!l~nn haz~ı e.n 
l.ızunma çıkanlmııbr. dıfı kutu iade etmeie Te ..lıln:ne İllb:nde:nma P1ıeın hıeJ:ıb lmıne4- ldnci kısmı yumurtanın ak kmn.ı- fi edecek gıdalardan birisi de pey- kolay ve çok mugaddı ve hafı( bır 
Hımz tacir, meraklı bir pul ko- de on sterlin paıa coaau ~· tanun b1r :tısmı da.~~- dır. l'erkibiınde bi!bassa yüz on iki oirlerdir. Bunun da tedariki mfüküJ 1 )'emek olur. 

lebiyoneuMJ, gözüne kestirdiği na- malıJı.:Cm etmiftir.. pttr.Deeekt1r. dar aL'biimin vudır. Mütebaki olursa kuru fasulye yemek çok mu-j Dr. İbrahim Zati Ücret 
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Nafia \1 ek&leti Malzeme Müdürliiğtlndenı 1 

c;:::m~:il~~: .. ~~~~ .. ~:r~u~~!;'!.!a!'!u .. -... SIN&APUR KORSAllLARI 1 
.,_ oturcoomm. &.rU&raa ac a.. .. -' 1* dmtlm udaMlm.: l 2 - Bbllt.m. 20/t/MJ P&.ne.l 11bıil --* ıı delf&tll Vliıdletl Tlılll Tefrika N'o.. M 1Uan: lsKBNDa P. RRTBLd 
....,. clnell•W ~ tpnt.d• - Talıılıf ~·- d9c11. 1Nime1 ba lıa- imar 1'lert ReWtit DIOime kund&jUlll odumda bplla mlf 1lıllllDe J9111-
....,...., mekWıp4ıeu .,_,, .....,.. AIU• dm 6J1e nadir elektrik dalplan Jlllll- Jacütır. '*- cm mermer d!ıC llWlllllt ~n'ld,, lıUdeabll9 ..._, ktıfedlD 
dl1• ~ P* utaktıeıc. ca- ,or kl bunlar 8Bo& ingw. tıllm Bti S - Etııütm• M'Nıla ve buna mtUeferri eTrak ct'b Jaa J9d1 kuruş bedel ~ bir tuanıa bpMdm• cıluı ~ bel1l obmıln man etl*D ,. 
J!111t aet1mJl bir adim vardı. cHamll 1ılıllr ediyor ... Şımurıla bir de beni ta- mukabWnde Y811l " İmal' İ4let1 Retalllfnden almeblllr. l8ll1' bir aJoa. Ylımldell fUla. IDll9o- l'11*'-"• ~oao 11J1DJ1 ola laee 
Anf• JD t-Fru1ec! 8[la derecede Jao- lUfÜIW.D &.- f - Elmılltme,re girebilmek 1çlD lsteklUerln uuJ8. dairesinde ~H21.8h 1of bir lflk ~bir I 'ıcl*, n URll boJhl 1* lııldm. oftaJ'& cıılı*. 
_ ... maoen1ar ....... Wlıe l'lnM dlıt- - P*I, bıemen bnaimf ..._.,_ bin dört ,.as yirmi bir Hra. seuen bir kunı4hık mtnü.tıa.t temır.t ..-e- me•tarm _ _..._ ...... mtuım- -
- ·--- 1 -- - - llrt. ı•R"'d& , __ -- ..... 'llııoe .... biftlll tJllw .... ~ Arbdaga blru tada tdıln .... 1 - tat 7 ... tekJ1t m~ thale stlnil olan puuieıll sanı ad Tl - Pl b'Ql'IL7a - - geldlll .. cKml kelebek. 
ft&e btml&rdan blrllıl onan atzmdan da kalan adamdır. Bunu ene1ce ,,__ it • bdar ma.kbug mubblllnde D1ftltftr Jrom1s10ll Wltne "rmelert il- laenarda duran ~ l*tDln - '--- -' '-
~: li)"e,Yim.. JreJMfüıinl akhm. zeıhnrlm mndır &ıimde, Kaft - lıfllnp. ruueuerKeD .. 

- sa. cfıOnJUUD ea. C pdp tad&- beni beıtledllt puCehaıı.e,. g&fadDuL • - BUl'Qa oturalım mt? _. ...sa. 'ft - Pl btı$!nblıe he:Jecank 1ı1r 
mnı _.a tamdltmıı uıllılQml da Aradan ~ on daldb. gevt:l. Aıbda- PO!lıada olan gecikmeler blnd edUınes. ·~11· cüOO• ltaft _ M1lı.ıİ bapıı aaDadı ,. talı- ..ıe: 
.._ gOHmDıL .. 0 g{kıü ~e tıımm 1llz0ne baQordum. Blrdımbl- Askeri Fabnkalar Umum müdtirl&iii Ticaret ta t&emlelerden 1*tntn e.t1ae IEm- - ı.tıe. KMa - Mmal ..._ • _.. 
taottum. IDabir Stlm gücüm yoktu. Bir N ~ah aı, moru mor aldu. Bir ŞuL-.:-den . -T ~ dkıl ata.. ıtıor-
.kUtilpblnllre utradım. Yem ~ anlık tanımı wtt11. &oma: ue.... Tl - Pl onm ~ ilıkanleJ9 - KmI n»w na» 
~taplardaa blrlslnJ sa.tın aldım. Sons - Bmclemım mllaade efendimi" 4,5 ton '81)1ı tmele oturdu. - .... Ta.....,.,...• 
ra Befollund& blr putahanıeJ'e gir- dlJ'erelt tellfla enertmtzt sıkta ft nmk- 1,1 • san ft1Lek Btn.ttMller ~ ,,.......,... - Ba lıılıdllı her *-il b&"9 1m'-
dkn. Klh e4ntı. 89jtedei*, tuı ~ llwjtı. Yubrda mD:dlr .,,. aıw JU11ı Dı:f taJem """9IM!J atm aJnMMtar. KM& -~ onda WuJaa 1dla- - tknono De mi nılı:ılede? 
JUIU içerek. klılı ön6md'*1 Jdtaba AcalMI. MtrNtapm fala tılıllcln al- Ba ınaJzıemenJn (llltnamelerl Mr gGııı saat H-15.10 a lı:adar ticaret fQbe- • JOktu. Yalım 'D - Pl:rl btıtıle8 Ya- - l:Ye&.. O dllrAMı. ~ 
P &'l'tldirerek 'V'8Jdt geçi~ bqla- tında talan bb' adun oJdae. ~bı m1 llnden almeblJlr. fatıddnertn 1ıe1kJ1f mettuplanm 11 Jt11a ta 8'nl MJJ&- madaınn adamı olarak t&m7ordu. bMGn mermer dlrelded 1rwD... w 
dlln. b11 lkıbete ~.Olur.._ cBm mma 1ıadV tscuet ~ ftftD1t oJmahdlr. (1111 _ tlHt Datmık aaıoh. ktiçGk boJbl. bb.\ at.epen birer dtan beJtnde /&&*. 

Bu sıra.da !.çeriye bir genç lı:&dın zaY'&llırun ~ doldurdum. 7.elıra hain bülıllı bir Jımwl. JM...,.lı::I Onun d&ılftlnfl. ~ ~---
lf,n:ti. lnaM>ID gölıünii alacak bd8l' ile kıarfllapııca: clla Jı:amm 1811Cl ı- ubdlflD& fmldadı: Jıer tabJn& ......... ~ an1Jr 
t*lcl blr gibıellitl w.rdı. Köted*l gtrdl, ha girecek!-» diJ'e nımıet o 0.Ylet Demiryollari ve Limanlari ltletme - Yanuu•..,m edamlı'9 aela • l&r. Ve her aıece tJU JhıtııD. bunda 
masalardan birine oturdu. Muhakkak ha.le pldb <D1ordum. Blru wıra da Umum idaresi ilanlari lJbnlı da onlardan ola set*. Dl'P odmr- falmt o, bil dRIJme.. 
lı::I blrislni betllyor... ~ aürmedl ben ancılandım. - Ye.laf*lı bir aeno. dm -~ bulınr. 
PastaJıanenin Jaı.pımnda.n tellŞlı bir Bu bakbtıen pek ga.rtp ft tealdb - Bu dellbnlmın PUıP bit ı.o.ı- - Yaman bctmm• Bu 1afduUır.ll 
Cll'kok '9erire süzilld1L Bu benim pek deler btr ft11·- Muhaöak bir gtm Muhammen bede11 (33.300) llra olaıı (15.000) metre mJklp balan Af- ma gltmec:U. Blzlm cKml keletıtb naml idare edebiliyor? 
samJml dostlanmdan Hamdi idi. LA- 1Um dÜD)'aS Jnaanlarm, etıananna 7Wl - Estlfelı1r ha• berinde KLM. 40+00 ocatından thzan lffn1ıı 18/4/ bu gece benim m999ma gelecetfnl - Ona cBOyOıtl tadm!• dQortar. O. 
lcln o tadar tellf içlnde idi. Jd ben! yaydıktan bJI gibi testrıerı oldutmıu M2 pel'f'!IDbe gfl:nl 81M 11 de Afyon ., net İşletme MildlrUlttl binasında vadetırılft1. Şlmdl onu görflne huy- lı:ao dötmet içtn çıekllen haneerted 
gönnedl Dotnıd&n ootru:va ~ n- keşfedecektlr. · tapah a.rf usalDe eblltmeat yapıJaeattır. ıane.caıc. küçilk bir göz lşa.retlyle tmlanm. 
dının masa.sına gitti. Onun elini Hamsi Arif SUBtu, sonra llln etti: Bu 1te gtmı~ 1.stiyenlerln 249'1 lira 50 kUl'11f muvatb& temınat " - Merak etme! cKml kelebet. OllA sokturur~ ve bliyilltl ~· ._,_ 
sıktı ve k:arŞISlna oturou. Dotrusunu - Ne deralnill bu ife?- Hamdlnla ma.bsu.s ka.nunda tayin edilen veslJcalartle tetllf mektuplanm ayrıt dn a- gös ataraa, biz de onu kaPl dıp.n kesi ~rll ~oturtur. 
istensenlz içlmden Ha.mdlnln zevk •- bana anlattıtlamı& inanablJlıı m1a1.s at 10 a kadar Komisyon Re1slll'tne vermelert lAzmıdır. atarız. - Bu tadın ldmin malı 8Cll:>& 
hibl bir insan olduğuna hükmettim. c:ı1z? F!ksUtme şartnamesi işletme lromlsyonunda urı ~ bedel mukabilin- Ayni masada oturan tiçibıci1 kDr-.ı - Kaılblnl kimseye vermemlf. ldm.-
Çunku sevgilisi haldkaten pek giweldi. - Böyle şey olması_ de sa.tın abnablllr. (3788) gilleıK ll&. kanJtı: seıım malı del1I. Fab.t, heıba ~ 

Llikln blr müddet sonra arkadaşım, - Mamafih llmtn benim Jı:effede- Aıkeri Fabn"kalar Umum du'·dur'" )n~1ı Tı"caret - Yama.danın adamına bu gece fmdaıı 81!'Vilen bir mahlilk. 
o ırduğu l!l'kemlenln ih:erinde sanki medlğl, çe>k fl'/Y var- Bu da benı:l on- -.- cılq geldlnb demellylz. sathı ae- cKml kelebek. ortıadak1 aMunlar 
ra.hat.sızlanını.ş gtbl bir takım haller larda.rı blridlr... Şubesinden: vlmll bir gence benzl1eıı bu delıkc1 araa:ında beUn1 tmıvalt. ~ Ot-
gec;lmıete be.şladı. Nihayet ayağa - Vallaht fena delil.. Hamdi ba Aşaıtıda miktar" c1nBlert )'Q.Zllı M kalem al2leDl8 atın alınacaktır: ha.klanda çarçabuk fena htıkfmıler 2Jalıtl An.p rakbaler gib( oynam81a 
lııalkLL Oarsomm lrulağına etilerek bir gen9 kadınla evleniln yahu_, ID1!18118 Bu ~tn ~leli ıı. c0n saat l4-:,30 ta.dar '1'1caret Ş be' vermen~ doğru mudur? başladı. Onun bir Japon bdml cıl-
~yler sordu ... Garaon ona. eliyle dipte mnt ,atı azım olunca gider onlan sL sinden a1Jll9lılllr 11 

- İlk aöz1l aöyll)'ell hain blılDflt toe- dulun& bin ıane lllı!t ıAzwndı 
bir kapıyı işaret etti. Aı'lmdafun ba :varet eder... Hem Hint yatmı lem*- bteklll . T.ıu meltt la .,. san cevap verdi: ...,._, ke~"'- .--. 
kapının ark:a.aında kayboldu. Biraz tıelı hem de bu \lAca para ?8l'lneıtten er. up nnı .nı/t/9G ırünil •kıemma kadar Tlau. .. t - Sen çeneni tutl Her fl"'8 barını- •- -.. ...ueı1ten. ceben.-

d ... ..ıwn..c1e ıcurluı fQbesine velJlllf olmalıdır. • nemden 'kopup gelmfıf bir ateş ~ 
sonra ora an çıktı54 zaman ., .... ._. ur. 12 taıem ~ cHususl mama ve evsafta. ' · nu sokma! B1s öyle .ın ~llp iti aı glbl sanki eu.ta alevler. kmlcım-
l'lhat etrnif bir adamın ttadesl vıudı. Biz böyle konuşurken Hamai AıU 190 adet ete Muhtellf ~tılcte süeden sonrıa. cana.vaılqan den.17.cl- lal' l10rd Se.yircller blT 
Oeld , tekrar sevgilisinin masa.sına hatıt bir çığlıt kopardı: 10 elmaa ;; ,_..,. .... bileme; 1 in lerl çok gbrdük. .saç el u . anda oo-
oturdu. - işte. işte Hamdi ile sevgllW!- • • ım..-- -ı ç • şuyar ft Çll1pal'ak c}"aflU di7e --

O gunden sonra Hamdiyi 111k sık dedi. 7 • • •Rokvel sertlll1 için• Tl - Pi garsona. seslen.en: tınJOrdu. 
bu genç kadınla gördüm. Her halde Hakikaten onlar bJzlm tara.tı dıot- i:! • ZunJ>GN taşı _Bize sake getir.. •Kml kelebek• her aQem lDt rat-
arkııdaşlıltlan pek ileriye gltml~ ola- l'U gell.yorlardı. Hemen hemen ya- 30 : ~:;'\.fi 0 10 mi !.!.::= ... .__ Kava - Mura Ue yaTq ,ayq bınu- smı deniz Jrurtlaıma ayırır. ODıdlD 
ca.ktı rumızdald. masaya oturdular. <lene P vanı • - m. ma__. ...,_. şarak lçmeğe başladılar. .ııonra ama ~ Quf.lma, Naaa-JE1 .,. 

Bir gün Hamdıye yalnız ra.cıgeldlm. kadnı bize çok yakındı. 20 • Amerikan aynası «200-300 mim. • • «Kızıl rakkase• henüs meydanda. Şangha7 tarkılannı söyleftll. 
- Yakında bir düt\in fllln betli- Bir miiddet sonra Hs.mal: :: ~ ;el~t f:'!:P yoktu. Kya _ Mura: Kava - Mura biz' ara1* prwna,. 

)-et> lir miyiz?- diye b&§lıyara.lc sevgi- - Amaıı bana bir şeyler oluıror- 500 • ayı :rlt - Burası cehenneme beml1or dedi. çok ya.ldaf&ralc dönen ntta..,.tn JI... 
llslnden bah8ettim. O zaman ~- BancılanIJOrum ! .. diye yerinden ~ ıooo » Kl~r kalyum Şu adamlann da hepsi birer cdıen- züne dilt1catle baktı. 
ca,un bana fU garip §eyleri anlattı. tı. Hızla ~ çdttı. 2 adet Py t nem zebanisi - Bu kadmm 9l!hresl de bir aı. 

- Çok lyl tadın, çok güJJel tadın Onım hal1nıe gillel'ken ... He o _ va1 rome re ·· parçası, ne tadar trzıU~1f. tn.... 
amma,, pek tuba.t bir hususiyeti var. vay va7 .. bir ıııımcı blr aaııeıl- 1 • Sertlik aparatı •10 adet ~e beraber. 'l'l - Pi burada tarudılı knr'8anlar yakacatc gibl bakıyor. 
Söylesem belkl de inanmıyaca.ksm... Acaba bnton bunlar 1Jelldn )'Üdn- 2:: kilo ~ine Nitrat ha.idcında toplıyabilıcQl maıamatı Diye söylendl 
Pek çok garip bir rey ... Ona ilk defa den m1 ba.ş1mıza geld1 denin.iz? • '"""'>' c23M - tın. Kava - Muraya anla~: Rakkase ile - OOıe 
rasgeldllim zaman kendisi.ne hayran Hikmet Feridun Es Divanı Muh••-bat Reı· }""'" d • - Şu .sapnı7.düi muacla oturan Ti _ pı· garı 1 

gelmlflerdl. 
o'.ıdum. Fa.kat henüz bet on daldka --- • ıgın en. lr1 boylu blr adam var .. bu adam blr- • • 
JconuşmU.ftuk ki karnımda §iddetJi bir Dlvam muhe9"'ha...fta münhal bulUaıı 20 Bra ul! mufla kltlpUklere kaç yıl önce bir yellrenl1 ile Çuşima - Onu 1nakt.aıı aeyretmell.. J'UUD& 
sancı ba§ladı. a:Amıan öliiyorumh AKŞAM ınllabata lle memur alınacaktır. botazma mu.sallat olmuş .. ayla.rca 80~· dedi. ateş onun JanD-
Mahvotuyormn. Duranuyacatmı. .. Bir 1 - Dk~ gireceklerden orta. taha11l bulunanlar& 15, H8e mttunu oradan gelip goeçen gemilerden haraç da sönmüş k&nilre beımer. On• 
takım gurultular, atnıar ... Sankl ya., buılunanlara 20 Ura aaD ma8f wrllecektlı'. • almJıt. Çok zengbı 'ft çcı1c cesuır blr yaktılı :var&1l bJo bir ~ kapU&-
nm kilo Blnt:valı. yahut ingUts tuzu Abo bed li 2 - A.!llaeılltnl bltlrmlf buJunanıu - mtla'tt ,enJ& d&lreslnde _ diler- koımmnı.f. maz. 
~itim gib1 blr TUŞıet." Jfe nı6D&- ne e lertne tercih olm:ı:arl•. Yaa makkıeıdnde dmtle ,......... nmktecHr bu- Bundan aoınra blru daha öCıede - Ba.laflan bOe inam ertU,W, 
81!Jbetslzllk detil ml? Ne ü:ı!ılJJk!- Zlb- 'l'W)e _.. bgw>Jar !!!'1'- .... 't'l .... ~ ı.elb, olmt°b'M llit, 0'1anm s&ılıell --D.... -.ıf bir 'l'l • Pli ~ iN .... OD.11 .......... 
zıada.n - onun adı Zebradır - mil- 1 - .uat!baa H Mmn ta tuthlne m9adlf ah glntl 151!eden enet adamı gö.9terd1: 9eJdlm.. ketb bent. buraya ~ 
aaade alıp ta yanından aynlıncays Seneme 1400 Jr:unıt 2700 t1l?'al ve sonra Divanı Muhaaeba.t blna.sında yapılacaktır. - Bu da Ja.pon denlzlnin doğu sa- seydinl 
Jca<i r akla karayı seçtim. 6 Aylık 750 • H50 • c:em!m. lstetıııertn ıs Nısan 942 pamrtesl aqamma tadar niitul hi!viyet hllinde Aru - Mura adaMa blrtaç - Ne ol Çok mu 

Iklncl defa kendlalne BeJOtlımda 3 AJlıt 400 • • • meldıep f(!hadetnamelerL uterlllc ......_ memurtıretıe mini bir tefti baBkJD f81>1DJ1.. oradeld aıtJo- beden?-
blr dütk1nda.n çıJca.rbm ru!adım. 1 AJlıt 150 • • ~ \'91& ma161lJftl olmadıtm& dair reaml tabip rllj>Onl "' lcl tıta gonlann hazlneııılni aoymuş. - Hayır. ŞhncK bir f&1 b1Jm,Qvrum. 
Tatı bir -r . .-- fotolı'afl ft bir armhal ile Dlvam Mnha-.& ~ b1zrat mil- N ).,.., ....... -- .......... A .. -

1 5 0& uşle. Po9ta tttlhadma dahil o1m1'Ul wt.ıan Ye Za& İfleı1. MOdtlrtQltlnde bu buaa dUr fomıilltl ıahrtr - O da öteki iti zıeoctD detll mU e ...._..._..._ .. _ _,..._ne cı. 
- Alıtverlşle mewulwnl" dedi. ecnebi memletetıer: Senellll: n imza ey!emeıert IOnmu lllıı olunur. <2411- mtt - Ötftlndlen çok ııua ıönnllf :ır:r eı:~-Sadec:s:a,~ 
Yanında yü~ bafladnn Bir 3800 altı aw•·• 1"""' ,,. ....... UDmra. hepdnl ba ~ -•·. ...,.... -

dukklna girdik. Zebra çılcarttılı bir ' .1ue& """• .... .,._ bWmıtf. z--. glbl oaıı>r70r. Onunla b1r dakfbc* 

lOOO kılrqtm. MUŞAMBA ALINACAK bqbefa kalmak, onun el1nıdıen ~ klllll:ış& bakıyordu. Blrdenllire ~ - Bu meybaııemn aı. ~ bir ba- sat.:e içmek ı.tl.Jorum. 
nımda blr sancı! •. Aman Alltılum du- 'ldelonlarmm .,.._llhanlrı 11111 zlneyt yutacak tadıa.r btıytlk mtl? Merale 

~m~a:S~" ~r~ ~ y- ..... :.:: ;.:, .... ı iNii Umumi Mağazalar TA airketinden: - Burada Avu - Mura hazinem- bal- alacağı ç=·~~':-~ 
Ji"°t aneılar o tadar çotaldı Jd Bebiilenel 

13 
_ g._ 

111 
Y den da.ha 9C* para ytyen1er va.muş. yabancı oldutumUBa heıitellten &ıce 

IZehradan hemen müsaade alıp fırla- s. tm. Ol. öt. b:L Ak. Ya ı - Be.r pupa ıx., eb'admıda olmak taere 21 parça mamaı mu- He altmıar erlmlı burada.. o lceşfetmtştir. Ya.baııcılan. Jıaıdl 
dun B. t.ot ıo.e S.31 Uf ll.00 l.H l8.Dlba bpalı aıt usullle milmtasa:va lmı1llm.1Jltm!. - o halde bu me,hanenln miıdıeısl ell)le birer kadeh .a Ua'UIL e&met 

o gunden sonra adet haline g1nl1. V&. 4.48 8,31ıs.ıs11,58 19,42 21,11 2 - MalUa1armmd& evanm :ralmurdan mnh"'a=• ~ tuJJ•ınJa altım Jı:ola7 hazmediyor demek!- onun ldetldlr. Ben de burar& ilk.._ 
Bu gUZel Jıadına ne zaman rugel- caJc olan mupmı.ıarm 1&ft ,an:ra bndlrJe PUDUbul "'1'& tunamen Sonn. birden &i»eretc Jı:aıdehlııi dol- dlllm gece. tıpkı Benin gtbl, ona ~ 
sem, onunla biraz konlJllll&llL hemen İdarehane a.bıll1 clftn kendirden n ~ evaatta imal ecst1m1f bulunmaa n bunun dllıl'du: il içlmde temaytll dlJ71Jltıttum. AnL-
icamımda fkldetll sancılar bqbyordu. Anmuslut sokak Ho. 11 bet aene lobı temin ed1lmlf oımaa llU'ttır. - Bu masatlıan bıraJt ta. bana bt- dan 9<* geçmeden ma•ma utıadLn 

Insanlann etraflarım. bir Wmn 1 - ihale 14/t/Mı alı gimtl mat 115 de Anbrad& uım me,danmdakl ru da ıu cKml kelt1Jeb tıen balwet bana blr kadeh aıaD veıd1. J'N'8lım 
elektrik dalgalan ~dJklan atak rDd NEŞ&İYAT: KOO* Ranmda bulunan ~ Merbstnde Jal)dMalmdml 1a11p bakalım 1 Bu meyhanenin mideı!ıW o okfaıdı Ye a7ft]dı. 
fenni bir halcikaWr. Bam m.n del't- olanlann mem6r t1ln w aatte teJcHf ~ nttmuneıertıe mu ~r? Yoka burada. o hazine- - Hepsi bu bdaı' mı? 
lerl de, blluum bdmlardeıı blr m. llalenlmı tarihinin _. hatlan blrtncte nrmelert rica olunur. lert yutan batta bir dn m1 ,...., - Btet. H4!1J8i ba kadar Bir dlıll& 
mmm clltıerl nıeneqe :to1twAl ~ - Meyhanenin sahti g&Je 86rln- 88mtlne utramacıı. , 
JlU§. .. Belki de zelıramn benim tm- JlelerWnı ft Bml& tarlbi JjNfeııı&il müyor. Onu beıı de t&mmak llltedlni - O kadehle seni biiyiilendt te fv-
rtmde U79Ddudıtı tesir b6Jte bir 191'- Dr. Bm:.h'm ba ı1m1 .m ul8t.an. Tıp Fakülteai Dekanlığından: amma, bu bir ardır, heıua "t6ylen- tında değilsin i 
dlr. Çlnt.tl ben ona ne w rupll- Afif Bıwm tarallnıdul dl..,_ ~ Paktllteam lıoln ~ "3af n JCntd)e Be ~ '8ııııere mes. dedller. - Ya sent?_ Renk on1Dl eltndılıll 
8ml millhll lçmlt fnaenlanı l1abetl- )ıertlt •'tilıla ~. Onbai'*8 lılr dattflOJa Dıt11acmm vanlm. AZR edenlıeriıı ft'PreleırDıe lflsamıı on b1 aıtaı.dafln sükQııetle .konuşarak btr kadeh .ım ~ b6ytllenmlf 
ne ulru1orum. Bu dml. 9C* s"9ll ıatapntnde .,,. ~ İ.Aanbal lçtlnctl ııamrtıesl gilnt alr:şaauna bdat' Debnllk DJemlne m6racaatıan. _. iç:me8l. meybanıeıdeli kurtlan da gibi konuşuyodaı. Kava - Maral 
bıdm bana Hint '811 iti teıılr edl- tmaıpntnde ~. ("280) ~ sev1t'etmlştl Aradan. oot l (Aıba yar) 

PERiLi KONAK 



9 Nisan 1942 AS1ŞAll 

R A D y O Beyotlu 8Ul1ı ~ıt bat kA-

1 1 
Gayri menkul atış 11Anı 

::~u YusufTeta-er lle :.;~ 
_ dar~ A11 otlu İbrahim, AıJ:ıa:net 

Bugunkil proıram otlu .Ahmet Kayacanın nı Kaampa.· 
12.30 Program, 12.33 Fasıl heyet!, fRda y~ ~ m&ballesfndıe Pi· 

12.45 Ajans haberleri, 13.00 Fa&l prtlg- rtnççl IOblı:oda lG No. 1u ha.Dede 1 - ış ARIY ANLAR İSTENİYOR - B1ı Va.kum (Ha.va İYİ MEVKtıJ 25,000 LİRAYA - İYİ BıR İRAD - Kadıköyilnde Azt. 
ram.ı, 18.ln Çift fasıl, 18.46 Ziraat muldm bn. ale:Yhlnıe ınma olunan Wıl.tye) makine.si atm abn,aeaktır. G1llhane Parkı Alemdar tramvay cad- z1ye hamamlarındaki nısıf ~mı s::ı-
TakvimJ, 18.55 Oda mus1.kllt. 19.30 lz:alet f11,YU dlva.mıda.n do18G'1 ııet>ll- llUllASİP _ Yalıancı nanıan ,.._ Bel'OA'lu 2187 numuah posta ırutunı- ~ Dç katlı ya.nm tdrgtr, dftkkA.nlı, tıyorum. TaUpleıin görmek Jçtn m:ı.-
Ajans haberleri, 19.411 Müzlk, 20.15 ğa.t ,.,_pıldılı J:ııal.dıe ahtren semti meıo-- Jaf ook ttıcrft.bell bir muhulp g1lnde na yazınız. - l bahQell bahçesinde tariht a.yazma.11 ha.lllne, görüşmek üzere A~m'dlll 
Radyo gazetesi., 20.~ Kürd111hJcamkAr hule ... ~ ....... , adreılLn1 blldJmıe- ..... ,...,,.. -·•ı... muhasebentd kanunla.- mebz1llen auyu bulunan eSk:1 k1nurı e"15t et z., rilmuzuna mektupla müracaat • 

.......... ._ J- .., .... __ ,_ BATILIK SİNEMA HAK.İNBSİ - Ura icarlı apa.rtıma.n tarnında •256• lan. - 8 makamından. ~tkıla.r. 21.00 Kon'QŞlllla., mJf oldtıtuzı,dıan gzyat>ında ~~n ra unmı tMfbo eder. (ler&lt eıtıwn- _ 
Jl.15 Nihavent maJramı, 21.30 Kon.Uf- bük:mOn hulAası H. M. U. K. 123 OncQ dlr. Akfam'da Kltlp. " - ' Seısl.l.N t.a.hvlll ta.bil nohan.sı:s "P va- m2 mesahalı c38• numaralı bina •- BATILJK DVKKAN ARANIYOR -
ma., 2ı.45 senrooı ~ ıuo maddeslM Wvtlb.n ileblll ed1Jm1§ z!Jette bi?I adet Erneman. maıD ldne- tılıktır. İkinci kata. müracaat. - 4 ~lu _ Ge.la.ta Be.lıkpazin _ Feı0 
AJIU13 haberleri ve bonıalar. 

0
, __ Ahın_. .Jı.10 •--•• T7.,,.._ .. ,,.. ŞİRKETLERDE, TİCAB'l"l'llANE- ma. mü.lııesl atllıktır. Milracaat te- t _,,..,~ 
........ ""- ~ .ıamau ....... ,,_ da ıeton: 22761. -1 Bt1YVKADADA ÇAMLIK ÇİNDE menecller ve Bultnna.hmammda keshiı 

Y b_._..., lftln\k hal1nde mülk:lşet oiara.t şa.y1aaı LEKDE - Avubt J'*nlll mevcu- ------------- K""••nr KÖŞK - Bü~kıııdada Türtk lecek: yerlerde olma.ma.k ..,.rtıyJe 20 • ann sa m.uaı proıram mu'---fJ ...._,u:nd• ... •A- ~u dfvetl Ue _, .. ,,"llecek, 1.!tenllen fQhsl ı..n.ıu..a.u. ;ıu. Y"" 

~u 11w wı..u•.u. ....,....,"&. " ,,...._, llkle nt.ı~ ol SATILIK ARABA - Tek ve çl!tı ko- otlu namı d1~ Kalfa aolmlmda S2 2e bin Ura.ya. kadar dükkAnı ohınlann 
7.30 Program, "1.33 Ha.ru puça.lu Kamnpaşa eet:ı. cemal KA.hya yeni kefaleti Ttrebllen, asker .ı..t-'9' - §ulur, temız boyalı Brik İ.'Jtanbul İt numaralı 1o odalı s tatlı bamamlle ve kaydettımwıerı müşterimlz hazırdll 

(Pi.), 7.45 Ajans haberleri, 8.00 Mtızl.k Ya.hya Ktı.1111& m.ahal1eslnde Pirtnççi mıyım t1mses1z onuncu ım:nt tale'best Bankası Jca.rşısında Maldı oema.ı rt- fk1 ibQyük am.ıcı ve e1ıra.fı duvarla Beyoğlu İstlkldl caddcst 5412 BUUI 
<Pl.), 8.15 Evin aaa.tl ~da eski 18, 10 yen! 18 No. ne acele il a.raDuı.kt.adır. A.q&m F.M. rll- şe.IDıe mil.raca.at. -11 muhat bir buçuk dönl\m bal içinde-ki Em.lrı.k. Tel: 43376. 

milı."aıkkam·, mm.in ka.tınd& bU. ...... ,. ... , muzu mektupla. - 1 ~ ... l..+--... =;.;,;,;..;..;._... ___ ....;...... _____ _ 

Karadeniz ~ SATILIK DAKTİLO - Portatif Eri- l'.ÖŞk yazlık k1rahktlr. Göıu.uwı.. ...,.,...., ..... l'tlAÇKADA - Fevkalddo nezaret.! 
bir oda, bir ma.tbab, bir heli!. Te b1- BlK EJ,EN BAYANI - Bir kl41llk ta marb kırmızı slyıah yazar kusur- .BiJ::yük:ada. be1ed1ye hademeslnden olan bah~li bir vfilA, y:l..21 lçhı möblel\ 
l'inel :ta.tında iki oda, blr S>fa, blr he- bayın h1zmet1nt !da.re ed.eblllr, tert>t- BUZ bir daktllo ma.kine81 acele satılık- Şehri ~ mt1nıcaat sahtblle görllş- olamk k1rtı.y'Q. verllooektlr. Tel: 8095\, 
l'- ve lld.ncl katında. bl.r oda bl.r 90fa btr ,yeıı ciddi veya. doktor muayenehane- tır. Ankara cadde51 18 No. ya mü- mck 1.stıe~ İstanbul ~·e apnrtıma.- _ 2 

Orman işletme l:ııelA.dan ve küçükb1rt.e..m&adanibc:ı.ret sbıoo çall§abiltr. Aqam'dn (EL.) :rll· nmda 23941 numaralı relefona mllra-
(80) buçuk metre murabbaı sa.ha üzıe- muruna mektupla müracaat. - 2 raca.at. - ca.a.t etsfn. - 2 

it ~. rinde , inşa edllml.ş emslı tAmlro mull- SATIUK PİYANO - Ca.rl Hlntze 
BAHÇELİ YAZLIK GAZiNO - Ü 

kilda.rda. dlen1z kenarında mülremmel 
TuRK A..~ONİ.l\l ŞİRn.r..1.J.l'IUE.N: taç tamamı 300 Qç yüz Ura kıymeti NAFİA FEN MEKTEUİ MEZTıNU - Hntlle Ferant Berlln 49/ 50. Kadıköy 

muhamıneneshıde blr oop WŞ.'\.P ha- Tecrübeli bir teknisyen iş arıyor .. Ak- Mühürdar caddesi. Tuğlacı Emin Bey 
ne ıuyuunmı lza.lest znnnmda. açık şam'da M.C 78 e mektupla müra- sokak Dlzdn.r ap:ırtı:mnn No. ı. - S 

Şlrketlm12 hlsseda.rlan 28/Ma.rt/942 
eumartesi günD. 1ç1n feVkalA.de olara.k 
içtl.ına.a. da.vet ~ ıse de eberlyet 
ha.511 olmadığından 1da.re meclisince 

KİRALIK GAYET VARİDATLI - tertibatlı bahçeli gazino ~rllk mit .. 
Şnrköyünde mangal kömürile işli~ nasebetUe devren satılıktır. tTsküdal'l 
iki taşlı değirmen. Beyoğlu Ha.mal.başı Selmana~ eski Mahkeme soknk. 4; 
Korn~i sokak No. 16 Uğur ap. Jca- numaraya. - 6 arttırmaya. lronulmu.,t.ur. Sair evsar caa.t.. - 2 

YENİ VI~ iYİ BiR BtJFE - Milsltt 
!latıe satılıktır. Her gün 9 - 13 arası 
Ka.dıkoy Mühürdar caddesi 81 No. ya 
mümcaa.t olunmnsı. - 2 

D/Mayıs/942 cumartesi günü .saat 
10 da Şirket merkez.inde fevbl~dG 

olarak topl:ınılmasmn dab.Ul nıza.nı
namenln muaddel f2 ncl maddesine 

ve tıa.!sildtı vazzyed zntııt varakasında 
ve k:eştf raporunda yazılıdır. Birinci 2 - iŞÇi ARIY ANLAR 
açık arttırması 11/ 5/ 942 tıe.rüüne t.esa.- • 

pıcısına müracaat . - 2 

SATILIK ARSALAR - An:arn.y, 
Sofular caddesinde tmmva.ya ıoo 
metre 5-5,50 metre cephell yanynn~ 
inşa.ata müs:ıJt 268,55 metre murabbaı 
ftç arsa satılıktır. Sinekll.bo.kkal. MU
ezz!.n sokak 12 No. Bıı.y Targut'a mil
racaatıan. - 1 

5 - MÜTEFERRiK 
dtıf eden m1ı günü saat H den 16 ya BAYAN ARANIYOR - Bir büronun 

ALMANCA DERSLF..Rİ - Talcbcle· 
re, büyükler e gramer ve muhabere 
dersleri verilir. Kol n.y metodlar 6 ar. 
zarfında Almıuıca öğrotlltr. Adalar vt 
Boğaziçine gldcblllr . Ta.kstm Sırascr
vller 101 kapı 9 son kat Madanı 
Slltar. - 4 

tev!lkan tekrar karar ver11m.1şt.lr. Fev
ka.lAde toplantılarda bir hisseye sa.-
hlp hl.sseda.rla.r da. bulunablleteğlnden 
bütün htsoodarlıuıınızın me-llt.ür gün 

kadar Beyoğlu sulh maihkemelerl ka.- yn.zı ve telefon işlerinde çawa'!:>lllr, 
lem odasında baş kAtlp nezdinde ya. tahsill iyi olmak şart.ile bit ba. ruı 
pılacaktır. Arttırma. beden muha:m- aranmaktadır. Snat 17 den sonra mü
men lcymetbı yüzde yet.mı., beş1n1 racaa.t: Taksım Kristal gazlnQSll ar
bul.madığı takdirde en son a.rttımnın ka.sında Milli EmHikiş. Tel: 42277. -

SATILIK KOl\IPLE SİNEl\IA -
Beyoğlunda 1.şlek bir .si.nema n.slrerllk 
dola~le devren olduğu gibi acele sa
tılıktır. Müracaat : Beyoğh İMREN 
mal'.,'1J.Za.Sı No. 210 bay Siret. - :ı 

n ııaattE' Şirket merkezine gelmeleri 
Teya bir vekll göndermeleri ve dalım 
nlZ!Ull11ame.nln 26 ncı madde51ne tev. 
filan içtlmaa tekaddüm eden an gün 
içinde hisse .senetlerini Şirketı merkez 

veznesine tevdi Ue duhullye almaları 
rica ve llAn olunur. 

taahhüdü baki kalmak tl2ıere müm- DAKTİLO BAYAN ARANIYOR -
YEde on gün fıemdlt edllerek iklncl Eski Türkçe bllen tercih olunur. Bey
açık arttırması 15/ 5/ 042 tarllılne mü- oğlu, Meşrutiyet caddesi No. 170 Dal
sadl! cuma günü saa.t 14 ten 16 ya re apartımanı No. ı. 
kadar icra edllerek en çok arttım.na 

SATILIK AHARA-- Ta.şnı.ya. hare
ket dolayısnc satılık iyi geUrll çift 
atlı yayh yük ambası. Kadıköy lske
Jes1nde arabacılar kahvesinde n:r::ı.ba.cı 
Ömer Çavuşa müracaat. - 1 

ACELE SA'flLIK KAGİR HANE -
Hıı1calşer1t Fı.nıı .sıokak No. 3. 4 oda 
360 arşın meyvnlı bahçe elektr!tl ve 
kuyusu olan, 1ç1ndek1lere milracu.t. 

-1 

PARALI ŞERİK ARANIYO&- Bah. 
çekapısında çok müşterisi olan Yıldı' 
lok:ı.nta.sın:ı. bir şerik istenmektedir. 
Arzu edenler görüşmek tl2ere mezkft!l 
Lonkanta.ya müracaat. 

RUZNAME 

Tica.ret VekA.letbı1n ~·anna atfen 
İstanbul mıntaka Ticaret Miidürlü
tünce 7/1/ 942 tarihli ve 100 sayılı ~ 
Jırere lle Şirkete bildirilen ve idare 

kat't olarak ihale edilecektir. İhale BİR ŞİRKET - Almanca ve Fran
gününe kadar birikmiş ve blrl.lreıcek men. lyl bUen memur arıyor, Türkçe 
belediye b1na. vergisi (941 maU sene bllenler ve itlıalA.t ihracat işlerinde 
aonuna kadar Menm.lştJr. Vakıfla al!- tecrübeli olanlar tercih olunur. Rf'!e
kll&ı ka.tedllmlftl.r.) hlssedarlara. ve rans da. gösterllmek suretiyle Posta 
~lIAllye rllsum.u, ihale pulu ve ta.pu _k_u_tu.su __ tsta __ n_b_u1..._47_o_e_m_üra_c_aa_t. __ 
harçları müşteriye aittir. Arttınn.aya 
tftlmk edecek ldmselerln gayrı meın
kulün kıymet1 muham.meneslnln yllz
de yed\ buçuğu n.lsbetl.nde pey a.k.çıe
slni veya mııu bir bankıı.nm bu nis
bette te'mlııe.t mektubunu vermeleri 
şarttır. Arttırma bedell:ı:ı1n :tendlalne 
llıale olunan tarafından ihale gü
nünden itibaren verilecek mühlet 
içinde mahkeme lcasamna ödenmesi 
mecburidir. Ödenmedlğt takdirde iha
le feshedll"erelc lırendl.sln<ien evvel en 
yüksek teklifte bulun<ın k:lmsıe a.rzet
m1§ oldu~ bedel lle almağa ra7.l olur
sa ana. ihale edilecek: ve o da. razı ol
maz veya bulunamazsa hemen yedi 
gün müddetle arttımıaya. çıkanlacnk. 
tır. Yapılacak llAn alAkadarlnra teb
l1ğ' edllmeyccelct1r Milzaycdc ronun
da en çok arttıraruı. ihale edilecek ve 
her iki halde blrlncl 1hale ~ kim
se Jk11hale arasındaki farktan vem.
rardan \nesul tutulacaktır. llıale 
farkı ve geçen günlerin yüzde beş fal 
ıl aynca hükme hacet kalmaksızın 
tahsU edilecektir. İpotek sıı.hib! ala
caklılarla. dlğer alakadariarm gayri 
menkul ftzerlndekl haklarını, husu
siyle fa.iz ve nmmıı.fa ve aaireye dair 
olan hak ve iddtal:ınnı evrakı müsbl
fıelerlyle ilAn tarihinden itibaren on 
beş gün içinde &ı~ me'muru ola.n 
ma.hka.me bq tttiblne bJld.lrmclerl 
14.zmıdır. Aksi takdirde haklan tapu 
sicilleriyle sa.biti olmayanlar satış be-
delinin pa.ylqmasında.n h&rlç bırakı
lacaklardır. Müzayedeye 1.ştlra.k eden
lerin bütün ~raitl knbul etmiş ve 
evvelden Otrenınış ve bilerek gayri 
men.kule talip bulunmuş oldukları 
addıeıdlleret: aonrada.n ıt.ır.ızıan mer-

KELVİNATÖR MARKALI - M kul· 
lanılm~ bira su ve sal~ soğutma 
havuzu satılıktır. Beyoğlu Tarla.başı 
Kalyoncukulluk tanı.kol karşısında 
169 No. Faht'I Bey apnrtımruu daJr<& 3. 

SA'nJ,JK EV - Beş oda. elektrik, 
hava.gazı ve terkos, alt kat kArgir. 
Kadıköy Yeldeğlrmcni TalA.t bey s . 
No. 7. İçindekilere müracaat. - 1 

MATBAAYA EJ.vındşLt - Galata 
ve civarında zem.ini beton ve 'UstUnde 

TVKSEK MEKTEP TALEBF.Si -
Ehven flatıe riyazi~. !lzik, kimya 
dersleri verir. L1se bıtirme ve olgun• 
luk lmtlhanlanna hazırlar. F.O. ril· 
muzuna müracaa t. - 3 

meclisi raporuna aynen derç oluna.n 
8 maddenin Şirket da.hlll ntmmna.mt
slne ilhesı ha.kkındakl. tekll1'1n müza
keresi. 

İstanbul asllye (6) hU'kUk mahlre
mes.lnden: 

Müddei: Orjel Ardif. Müddeialeyh, 
Agop Acemyan. Samatya Suluma.nas. 
tır Marmara cadde No. lf2. M.üdd&.1 
Orjel Ard.l! tarafından milddelaleyh 
Agop Ar.emyan aleyhine açılan ihtar 
davasına alt arzuhal .suretı müddei
&leyhe tebliğ edilmek üzere rcı.zılı ad. 
resine gönderllml.ş3e de muma.Ueyh
ln ~o.r ikametgdhı terk lle semti 
meçhule gittiğinin beyanlle iade kı
lmllUlBl üzerine Hukuku Usulü Muba
temelerl kanununun 141, 142, 143 ve 

183 üncü maddelerine tevfikan iade 
tıhnan dba arzuhali ile muhakeme 
gününü göstıerlr davetiye vara.kasının 
mahkeme divanhane.ırine asılmamıa 
ve 942/ 200 numarada kayıtlı .işbu dl
vaya mi\ddelaleyhin (15) gün 1çlnde 
cevap vermesine karar verıımış n 
bennuclbt karar arzuhal ile davetiye 
wrakası mahkeme divanh~ne 
asılmış olmakla muma.lleyb Agop 
Acemyan yuka.n.da yazılı müddet mr
fJnda dAva.ya cevap vererek tahıklka.! 
için tayin kılına.n 4/ 5/ 942 ı>azartest 
günü saat 041 de mahkemede hazır 
bulunması .eya tanwt b1r Tet1l gön.
dermesi lüzumu tebllf yerine geçmek 
ibere llA.:n olunur. 

mu olanuyaca~ından sı.tış günün-
Zayt - Tdlı:a.t &mrlllc ~inden d8tı evvel ga.yı1. menkulü görmeleri ve 

aldıtım .-e Bmhıön11 yabancı a.aterlldt fazla ma11lına.t almak 1'tıeyenlerln 
fU,beıalnm mukayyet &Serllk tıedte- 942/11 No. De mahkeme baş ldtibine 
Mn! ta.JbetUm.. YenıbJn1 aiaeaım.- m11.racaat etmeleri " lkametgAJu 
dan esld.sfnkı hilkm11 1dttur. mıeçhul Ahmet ottu İmıa11 Kayaeanm 

ıaıe ctotmnıu tame.tı na-1 da •tıf giln1l hazır bulunması toın 
,. .... ...4--r Ta ~0 

tebUI mahmına t:atm olmak \bere 
_...,..,. a :rano llAn olunur. 

Basrada ve Bağdatta Mal
ları Bulunan ithalatçılara 
ithalatçı ve ihracatçı Birlikleri 

Umumi Katipliğinden: 
Türkiyeye i~ edilmek için Buraya kadar ıethiimit olup ora~ 

du Mvk edilemıyen mallann biran önce Türkiyeye celbinin tes• 
.laili J'olanda Hükthnetimizce alınan tedbirin aüratle tatbikine geça
mek tizere bu gı'bi mallan olan .lthalitçılanmazm bu mal.Iarm cinsi-
ni. miktamp. markasını Vt: mibııldmae hangi npurla Buraya gel
cliiinl gö.teren muf~. ~ lİlte n. 10/4/42 tarihli cuma günü 
atlene kadar amami kitiplijimd bUrosuna müracaat etmeleri 
ehemmiyetle rica olunur. 

Şark Değirmenleri 

Şirketinden: 

BIRUMK.A 

T. A. 

Bi.!aedarlar Heyeti Umumlyestnce 8 numaralı kupon mukablltnde hSe&e 
~ 4& ~ verUmooı ka.ra.rıa.ştınımıo olduğundan ıs N13an 1942 taııl
binden itibaren ted1yat& başlanacaktır. Bayın hJssedarlann bordrolarını 
laıız1m ederek Gel.ata öıner Ahit ba.n bi.rJncl kat 8 No. ya. müracaat etme
Jeri llca olunur. 

l' oprak mahsulleri ofisi İstanbul f ubesinden: 

KAPICI VE BADEME ARANI -5 

YOR - Erkek bir kapıcı ne kadın SATII..IK _ Buz dolap ve havuz· 
blr hademeye ihtiyaç vardır. Sultan - la.ıı. Arzu ettiğinizden çak güzıeldlr. 
a.hmet Bağlık Yurdu. Tel: 20107 - 1 Saraçhan<"b..'l.'jında bahçeli m ahalleb1-

G·8 odayı ha.vl klralık b1r bina. acele _FR_AN_S_IZ_C_A--L-İS-AN--MU'l'E--.-II-A-S. 
aranı.yor. Saat 11-12 a.rumd& 43150 PROP. ANJEL DERSANESİNDEN -
No. ya telefon edilmesi. Aynca huru-
fatıle blrllkt.e matbaa. makinesi sa..t- Ev1'6Jmızın Fransızcası zayıf 1se bizıt 
mak ıstlvenlerln de ayni adrese mtl- yollayınız. Çabuk takviye ederiz. JlONKA.SÖRLERDE ÇALIŞl\UŞ - et Tel: 21607. - ' 

İyi. muktedir bir nuı.k.ln1ste llıtlyaç 
vardır. Eu hususa. alt veslka.Iarne bir
likte her gün s:ıat 14 ten 17 ye kadar 
Kamköy Palu tat 5 No. 18 e acele 

nıcaatlan. _ ı Azamı 3 - f mevcutlu müşterek ders· 

müracaattan. - ı 

DAKTİLO ARANIYOR - Yazı 141e
rlnde kullaaulm.alc U7Jere daktilo bilen 
blr baya.na. 1htlY3'1 vurd.ır. Her g"in 
12 • 13 ve 17 - 19 arasında. Gala ta 
Nordştern han No. 13 e müracaat . -

1 k S )ık · let için aylığı 5 ltradır. Ba.hçekapı 
4 .- Kira ı · ab KiRALIK t.K.t ODA - B1t doktorun tramn.y )'Olunda. seıA.mct Hanı. Hu· 

ıcannda. bulunan dört oda bir salon sual ders dahl verilir. - ı 
SATil,IK. KÖ~KLER - 15000 Ura.- te lefonu havagazı elektrik sn mvecut 

dan 100,000 Ura arasında Çifte-havuz- doktora veyahut bir atelyeye verile- AKŞAMLARI 19 - ıı .ARASl1''1>A
l r..rdan Pendiğe kadar büyük arazill ccktır. İstl.klAI caddest LA.le alııenası Çok tecrübell, yilksek tahsUII, resıml 
l alılar, kÖ§kler ve her türlll in§aata ile Yıldız sınema.sı aruında Tokat ve husus! lise ve orta mektcplcrcıa 
elverişll arsalnr dentz tenannda. ~ Ap. bh1ncl kat saat 2 den sonra fra.nsızca dersi vemıiş b ir öğretm 11 
tren, tramvay yolu güzergılhlllda. 4:{470 e telefon veyahut kapıcı gezdl- Llse Te Orta okul talebesine Ma arif 
Taksim Krista l gazinosu arka.mıda. rcb!lir . _ ı Vekilett programlarını takiben pratik 
MilU Emlaklş. T el: 42277 - .. fraıınrea dersl'(?ri verir. Referansı 

YAZIHANEDE ÇALIŞ:\-IAK İÇİN - SATlllK KÖŞK - G&ztepe tstas- kuvvetll, tartları ehvendir. T. B. Gal::ı-
Kız veya erkek Jdzı.mdır. B1nız d::ıktl- SATJUK KÜSK - cı~t,,.havınlarla yommdan 1k1 dakika mesafede gayet ta P. K . 1401 e ynzı ile milracaat. 
Io bllmek şart. Ta.kslm Şcjhtt Muhtar Kı tıopraır: araanda ı:stanbulda em- açık manzarnlı 1600 metre bahçe içe- - 1 
caddesi Emlfık ynzıh:ın<'s1 No. 4 mü- sn.Il cimıyan tam konforlu ve tevka- rls1nde yan ah=p bir kö.,k 10000 llra- ________ ....;._ ____ _ 

Jtıde bu· yill;: varlı"'- sahi"' kl>.r:k uzun "r"' ALMANCA DlmSLERİ - Usulu' •nd-racaat. - 2 • .,... y -Y ' ya satılıktır. Görmek ve gezmek 1çln IJ<.. 

tafsilat Milli Emlaklşten ~ lıııır. Tak- 42527 No. dan randevu alınması. _ S rısı mükenunel olan bir Alman baJ~nı 
ORTA l\IEKTtP l\tEZllNU - Yaşı 

on ~en yuk:a.n daktilo bay veya 
bayan alınacak, eski yazıyı bilen lis
tün tutulacaktır. Beyoğlu 2 el noter. 

sim Kristal gazinosu arkasındn Milli _ Almanca dersleri vermektedir . Paznr-
Eınlii.klş. Tel: 42277. - SATILIIC ARSA - Göztepede is- dan maada h er gün saat 3,! den 7 ye 

tasy ddft~ • 147 ...... a ..... 1 ,..,..ft _ kadar. Muteber kefil mukabilinde -.r ır.,".' .l{t'>' YDF. - i-'"ele cadd--'-de on ea t:.'.)ınae n~ .. ı ""'""°- •~· "•'·" ~ == ~ed blr t t ı moble b1r oda vardır . .ı..şukldl caddesi Ik dükk.fı.n dahil dört katlı sa~ıam yona 2 da.klka. mesaı e ara 1 .s-
" t~ cadd~ bir tarafı Kayışda~ı 133 Hasan bey npartımnnı 2 ci merdi-

F.RltElt DAKTİLO ARANIYOR - kftı;Pr 7 oda, 1k1 mutfak, elckttik, ter- caddesi blr tarafı Ça.kı.1 sob.k yanı üç ven ı kat 6 numaraya m üracaat. - 1 
Orta ıaıısıın ve eski T~ bilen ter- -kos, nezaretli bina. satılıktır. Her gün 
cih edllJr. Sirkeci Mühıirdar Zade iskele cndd(lsi Eczacı soka.k No. 2 ta.rah soka.k ve blr taralı ıttısa.ılndekl ÇOK TECRVBELİ _ Lise p rofesö-
ha.n Elazxğ nakliyat LimitM şlr:kctJne mürac- at. Tel: 42277. - ı arse. w amir mütehassısı bay Fah- rü, İngilizce, Franmzc:ı. derslcıi -.; c -
müııı.ca.n.t. _ 2 rettin Kerim köşkünün Jcarşısmda r1r d ~, 

1 1 SATILIK VE KİRALIK HANE - ve Kayışdnğı ~mesl suyu olan 1491 • Mettep talcb<'-Ier1nln erSıer n 
MUHASİP KIZ ARA1'ff1"'.0R - Mu- Yakacıkta a.s!alt yolu tizPrlnde yeni ~etre mura.bbaı arsa. beher metresi 1ı:ah eder. Her yere gider . Şartl::ır 

ha.sebeden J.yice a~yan defter tutncak kag'lr 10 odnh lki kat apartıman tortı- üe4 llradan satılıktır. İçerLslnde 1kl mtlsa.ittlr. Akşam.da R . R. rümuzun::ı. 
kabiliyette b1r bayana. ihtl.Jıaç vardır. bi banyolu 5000 metre m,ırabbaı ye- kuyu söndürülmüş kireç ve 150 metre --------------• 
Maaş 40 liradır. İstanbul Büyük pos- mtş ve c;am aıtaçlıklı arsa. ı elektrik ka.da.r taş nrdır. Piyn.sa. tızerlr.• alan İNGİLİZCE DERSLERİ _uzun za
tahane cad. 5 Gözen Müessooes!ne dlnamılu tuyuslyle mobll~U ya.but zata. satablUrlz. Talip olanlann Göz- man İngllte.rede bulunmuş, Lon<lra 
tahriren miiraeaat edilmesi. - 1 mobilyasız satılıktır. Müracaat: Gala- tepe: İ.sta.oıyon cad®sınde 10'1 numa- üniversitesi edebiyat fn~illtest mczu
MltREBBİYE _ Altı yaşmda. erkelt ta. Muradiye han 3 tıncü tat No. 18. rada bakımı Abidin Duygun•a mtıra- nu b1r ıenC} ehyerı şart.larla llmn 

çocu~una Türlk aU~ Alman mürcl>bl-1 Tel: 44347. eae.tıa.rı. - 1 dersJert verir. Ak.,.'im'da ($ .O S ). - 2 
ye anyar. İstlycnlertn Galata 1014 SATILIK KÖŞK - 'I oda, elektrik, KİR.\LIK YAZLIX GAZİNO - Ş~U 
posta. kutusuna. yazına.lrın. - 1 tulumbalı tatlı ruyu ve bahçeei tram- Büyük.dere caddem Z1nc1rlllruyu Ti- MEKTUPLARINIZJ ALDffilNIZ 

Taya yalon ttskü<lar Kısıklı 5/ 1. Bak- raJmda elektrik au vardır. İstanbul 
BİR MUHASEBECİ VE BtR DAK- kal İsmail Pehllvan. - 6 iş. Bankası lanııı.sında. Malt}! Cemal Gazetemiz ida rehanesini adres 

TİLOYA 1Bı1YAÇ VARDIR - Talip- ...ı...- - olarak göstermiş olan k::.rllerl-
ler1n .Akşam) da fK.) rümuzuna mu- FABRiK4. VE MATBAAYA ELVE- ."'"9"°'"ne muracaat. - 5 mb:den 
fassal malfuna.tı havi meık.tupla mü- Ri5Lt BİR BfNA S.\TIEIKTIR - Ca-
racaatla.n. - 2 ttalo~unda fabrika ve matbaa lttiha- ÇOIC ACELE KİRALIK AP.ARTI- inıilizce Citrctmen - Jt.K -

zına elverl.şll betonarme yeni bir bl"la l'tlAN - İskeleye t.m.ıımı.ya b1r dakika x. 25 - !U.T - X T.N - K.A -

3 - SATILIK EŞYA satılıktır. Akşam iaaNslne müracaat. denize nazır gaz, elektrik, su geniş l\l.M - F.B - A .• ~.ç - Tek _ 
Telefon : 20681. - 2 bahçe dört oda Bebekte Manolya so- Kelepir Kctra - L.K - :M.F -

ACELE SATILJ,JK TENEZZtln OTO- SATILIK BAHÇE - (1700 m2) Do-
'kak No. 2. İç1ndcldl.ere müracaat. - 2 R R 

MOBİLİ - 39 model Fort markalı ğancılar İhsaniye cadded No. 23. De- ttt,000 LiRAYA SATllIK KARGİR. namlarmn gele!! mektupları tda
Yinn1 bef bJn kilometrede, llstik1erl n ize, plA.ja, tramvaya )akın 1çlnde YF.Ni BİNA - SuadJyc de iıSkele yo- r ehancmlzdcn alclınnnlnrı ric:ı 
yeni, İstanbul taksisine yeni çık:ırıl- tan kuyusu 200 ln.<lyva ağacı var- hında Suadiyeıde Şen .sokakta lxı.kkal olunur. 
ll1J4 ~ tlfllik blr adet tenezzüıı arn- dır. Mfiraca, t : Tel : 80075. _ 1 baıy Gilndüz'e mfirnctıat. Tcl: ti2.33 . ._ ____________ _. 
bası ecele satıhktır. Taliplerin Sirke~ - 2 
el Orhanlye caddesi No. 30 a. mür:ıca- SATILIK El\ILAK - Beyo~lu ve ts- ------------- 22 senedir kayıp 
atları. Telefon: 20992. ·- 1 tanbulda b!n llradan ft~ yfüı: bin Ura.- '7000 ıJRAYA l\IAKTUAN SATl-

ya kadar satılık ev apartı.ına.n dllk- LIK - Kadıköyünde Daz sokakta annemi arıyorum 
ACELE SATILIK KAPTIKAÇTI - Mn a rsa , Kadıköyünden Pendiğe ka.- Haydarpaşa çayırıruı. na7Jr ha.vadar Adım Ayşe Nazlı. bnbam olü mür t-

38 modell Dlyamont marka 16 ~111.k dar arıyor. Köşkler Boğazlçlnde yalı- 14, 18 numamlı 1k1 k1\.rg1r ev ııe bir tıp Abdülgani, annem z:mned r m 
kaptıkaçtı 1yl btr vaziyettedir. acele lar satılıktır. Galata BOyük Millet lota. arsa pazarlımz yedi bin l iraya Beşlkta.~Iı Mukaddes Baba. annem he-
satılıktır. İ.!teklllerfn: Sirkeci Orhanl- ha.n No. 26. _ 2 satılıktır. Batış muamelesi İstanbul ni 3 yaşında. SC!li.ni~c kaçırdı. Muba-
Ye caddesi No 30 a müracaat. Tele- 757 posta kutusuna yazı ne mürnea t- badelede geldim. Annemi e1'im nrı; o-
fon: 2099.2. - 1 3500 LİRAYA - BU:yük~re Mek- ıa ikmal edlllr. - 2 rum. Bil1p eşağı adrese bll1ireceklcre 

tep sokağında 22 No. 7 od& bahçeli em 11.rtı verilecektir. 
YAZMA, BASMA - Eski yazı, ye.nt tulumba kuyusu ve denıne nazır her JdR.\LJK - Sult:ı.nhamaan Mm- Ta ddln T 

h -•-·· ldta. ı aı T a ce . D. D. depo M. yazı, er u.u., Par mır. a.,r gün içindekiler rez<ilr1r. Galat& Meh- mutpaşa civarında man1tatum koy- Çatalağ1 - Zo guldan 
mektuplarına. cevap verlllr. Ankara met Ali~ han f2 No. Afif Türel mata elvertşll maıtazn. nya ynı>.ıhane .. ••••••••m•••lll 
caddesinde Şark Kütftphaneslne mü- Yazı.hanesine. Tel: -ts741• arancyor. Han içinde de olabllfr. Is-
racaat. -------------- tanbtıl "104 No. poota kutusuna yazıl 

220 VOLTTA ÇALiı;ılR ELEKTRİK TİCARETLE MEŞGUL BİR BAY -- ma...cıı. _ :ı MüREBBiYE .,, İyi btr aııe ya.nmda. möble blr oda 1 
FIRINI - Elektrik kordon ve borııla- aramak.tadır. Akşamda (A.R.T.) rll- AN.KARADA _ Bahı;el1 evıertn he- Bir Türle a ile-si, 6 yaşındaki 
n ve fkt beygir kuvvetinde dinamo muzuna mektupla.. men aıiı::asında. Omıa.n çi!tll~i ve Bal- erkek çocu[.'Ulla Alman mürEb'bi-
eatüıktır. Fazla tafs11At için İstrullıul -------------- gad,' tOyü mevk11nde Uerl<ie asfalt ye anyor. Galata 1014 No. pos'v:ı. 
7117 posta kutuS'Una. TAKSİMDE - Topçu ea.ddeısln- yapı.lacıak olan Haymnn."l. ~ üs- lmkliıtıiıiisiıuıııiaiıldiiı~ıiiieİiiııılİi. izniiiıiaıiiniiirıiiı. ••• 
ÇİFT KAPILI _ Frijider nuu1cal1 <.te Uygun apartımanınnı konforlu ı tU..-.,.de, ~lr plA.nına. a t, oepbesı 50 

b1r buz dolabı, Btzerba markalı bfi- P o. lu daire.si ~yle beraber yas metreden fazla buluı 2300 üsur 
y{lk bir terazi Yunker Ruhr malim bir mevstmı için k.lraya Terllecek.tlr. Gör- metre nezaretll ama. maktuan ~250 
bavagazı tınnı, bl.ııa. tıevzlatmd · kul- mek istıyenler içlndekllere mnra- llraya. satılıktır. Tal1prerln yazı lle h-
la.nılır makine ucuz fiatle satılıktır. caatıa her gün gezeblllrler. - U tan.bul posta kutusu c753ıı Muammer 
Tn.k.~m Me.§e11k .->kak Rum k l sı sı- adresine miiracaatıa'rl . · - 2 

SATILIK APARTIM.AN - Galata
rasınd:ı. halı ticaret evt maiazwıına saray civannda 11 kat .,.0 4 daJrell, KİRAMK KÖŞK - Eren.k:6yunde, 

Zayi - Knmk 211 O. okuhnıdn.n nı ... 
dığını şehndetna.mcm.I zayi ettiğim"' 
den yC'l'l1s1ni rılac:ı{'ıım için tsk1si..'lln: 
h(ikmü yoktur. 

zıya oğlu Mustafa. 337 - Usküd1111 

mürıı.eaat. 1440 lira. sen.elik kirası olan ve ta.po Sa.na.tor.yom cac:<Iesı nz.crtnd e geni§ 
Ummn Müdürlüğümüzde fUbe ve aJaNlanmız lçln kAtıt ve mnlzeınesl T1JRKİYE PALAMU'l'ÇULA.JU _ harcından ~ masrafı olm1lG'an bir bahçe tçlnde Adalar'a tevka.lMe 

Ofisimiz tarafından verllmdk şartlle açık pazarlıkla gOOtcrllecetc nümune- Anonim 6lı'ketln1n akslyonlnnnd:m apartman satılıktır; gömıek ve gö- nezareti olan 28 numaralı kdş.kün 
Jere göne derter ve evrak tabettlrlleceırtir. Tallp olanların iki bin llra. nakit bil' tnlktar satın alınacaktır. Müra- rüşımek için Galata Ömer Ablt han mtısta.kıl bir !kJSmı kl.rolıktır. Ele3ürlk, 
TtJ& lı&nka teminat mektublle birllJtte 13/Nlsan/19'2 l)&Zarteııl Eilntl aa.t eaat: Ba.beebı.nı AJmnvan hA.n1 21 .ıınlrnlr fntlh!ı'1 hım !I Nn ln vn7.ıhıtnP. ım_ t.lll@fnnn -mr.. İ lnde\.-!lr,.,,. Tniı . 

Zayi - Ekm.<!k kam(lolerlmlzl. No. 
nüfus hüvi~t cüzdanunı ~etttm. 
yeni.sini ı;rlcnrncn~dan eskisın1n 
hfıkmü yoktur. 

l'atih Cırcır Ha83n Baba 8 No. 1 



Sahife 8 

10.000 kadını 
Hayrette bırakan 

• BiR GAR 1 p PUDRA 

TECRÜBESİ 
~ 

Daha güzel 
~rOnebileceğinizin 

K
0

a t' i O E L i L 1 
BUGÜN bu 

Pudracılıkta şayanı TECRÜBEYi 
hayret son bir keşif .. 
Cıldi güzellestiren, Yapınız. 
ona güı:el bir cazibe ve yeni bir ha· 
yat veren unsur ••• donuk ve çirkin 
bir cildi, gençliğin tabii rcnklcrile 
süsler. Pudra yağmur'a, Rüıgar'a ve 
halta tcrlcme'ye rağmen bile ubit 
kalır ve artık parlak burun bırakmaz. 
Bu cevher (Krema köpüğü) namı al• 
tında beratı istihsal cdilmi~ ve yalnız 
Tokalon Pudrasında bulunmaktadır. 

CİDDEN MÜHİM BİR TEKLiF 
. Yüzünüı.ün bir tarafına krema 
köpüğil uycsinde istihzar edılen 
T o kal on Pudrasını ve diğer ta• 
rafına her hangi bır pudrayı sürünüz: 
Şayet "Krema lcöpulclü pudra" ile 
pudralanmı.ı taraf dığerindcn daha 
gtiztl daha tau ve daha cazip f'Ö• 
rünmeue Tokalon pudranıza verdi· 
~iniz pııra iade olunııcaktır. • 

Sıhhatli olmak 
nğız, burun. boğaz ve bndemcik
lerinl sıhhi bir tarzda ~miz bu
lundurması 10.Zımdır. 

Bu yollarla giren nezle anjln
leı·, grip, kızıl, kıznmık, difteri, 
kablkulak. çlçck, suçiçeği, me
nenjit .. ilah bulnşıcı hastalıklarda 

NEOSTERİN 

l'ulverizasyon veya gargar~sı 
ifaya yardım rilcr. 

Boylc hnst:ıl:ır ııe temasta bu-
1 

lunanları korur, şahsi 1hUynt ve 
tedbiri aldırır. Eczanelerde re
çetesiz satılır. 

Acele satılık köşk 
Ü .. kiıd:ır Ba!"lnrb:ışı Nuh ku

yu u caddesinde 130 No. lu 'koşk 
lG odası, grnl ~ ofalan, her turlu 
ihtiyacı kıırsıl:ıyac::ı.k bölmelerı 
'ardır. Pek ç k çeşitli ağaç v"' 
~ılarln kaplı, lçlnda b:ığı bulu· 
nan :ıth .dönüm bir b::ıhı;e orta
ınd dır. Ir n kil re miirncna•. 

Z;ıyı 

7 23 altı a 
kar. cn~ı"' 
tur. 

&•ŞAM 
I 

9 Nisa1l ") .,, ... _ 

1 
1 

1 

Teminat markasıdır 
k~irlnÇah n muhakkak 

nu,, 
Israrla isteyiniz 

250 - 500 ve 1000 gramlık ambalajları vardır. 
Adres: İstonbul. Tütün gümrük Kemerli So. No. 21. Tel: 24197 

BAYANLA ve BAYLAR 
1\lü.e•·sesemizde dalma KADIN n ERKEK 
kol, ceb s:ı:ıUeri, masa, donr saatleri, altın 
ve platin nişan yüzükleri, kıymetli taşlarla 
~Üslü ÇİÇEK n PLAKLAR ve yeni ttŞev:ıll· 
ye• yüzüklerinin zenırln reşltlerinl bulun
durttuğumm:n bildirmekle sı-:l'f r1uvanz. 

SAAT Mağazaları 
ADRES: JST~\SBUI., DIİNi>stJ CADDESİ No. • 1 

1 
Nfi$@löyeen .. op~ırC§ltöır 

ARANIYOR 
Anadoluda bilyük bir fabrikanın muntazam tesisatı olan hastanesi 

için doğum işlerini de idare etmek üzere Nlsaiyeci-Opcrntör aranmak
tadır. Tenvir v<0 teshinll ve konforlü lka.metgah temin edilecektir. Ta
lip olanlann vcsikn suretlerlle beraber talep ettikleri ücreti ıcNls:llyed" 

rumuzile İstanbul 176 posta kut.usu adresine bUdlrmelerl. 

Anadoluda kendi 

Usta teşkilatı ile inşaat işlerinde çalışabi1ccck 

Duvarcı ustası ile Taşoranlara 
ihtiyaç vardır. Talip olanların malumat almak üzere akşamları saat 1 i 
den sonra Galata Büyük Tünel Han No. 6/7 ye müracaat etmeleri. 

• 

v 
Her yemekten sonra günde 3 defa muntazaman diılerinizi fırçalayınıs 

K IEl.:K 1 
Jt.3, DIŞ, NEZLE11 GRiP,, ROMA TIZMA 

Ve bütün ağrilar'i derhal keser. 
Sıhhiye Vetıuetlnln ruhsatını haizdir, İcabında ıründe 1 bfe allnablllt. 

Karar hulasasıdır 
c 421508 
Milli Korunma. knnununa muhall

fetten Beyoğltuıda TO'&koparanda Me
zarlık soknk 34 num:ı.rnda oturan sey
yar manifaturacılık Ucaretlle meşgul 
Plnhns o~lu G:ı.briyel Rljin~ tlll hak
kında. Lo;tanbul Asllye ikinci ceza 
mahkemesinde cereyan ed1m muha
kemesi neticesinde suçlunun rmt su.
bit olduğundnn Milli Korunma kruıu
nunun 31 \"e 59 uncu maddeleri mu
cibince yinnl beş lira para CC2Ml öde-

Alım Satım Bürosundan : 
Emlik alıcılAn TC satıcılanıı.a: 

EmlAk nlmap karar verd.lfttnl.r.de btiromuza uğrama.dan n çeşitli 
repertuva.nmızı gönnodon geçmeyiniz mentaattn.ıs 1ca'bldır. EmJ.W
rJzi satım$ karar verdiğinizde de her çeşit emlMdn! Wromur.a kay
ciettı.renler çabuk satılmruıım tem1n et.mlş olurlar. 

Beyotla İstild:il caddesi Gaz Şirketi karşısında 54 No. da Bilik 
Emlilı: Bürosu Sadettin Sayar. Tel: U316 

mesine ve hüküm k:ı.t'ilcştlğinde ile:- --------------------------rcti suçluya alt olm:l.k ~re karar 

hulasasının A1'..şam gazetesinde neşre. Etı• Ban kdan · . 
dilmeııine 22111942 t:ırihlnde karar ı••••• 

verudıK. h 1· d <4316> 1 I 4000 çift kabaralı İşçi postalı 
arar u asası ır 

c. 942/540 a.Lnaca.ktır. Teldllleırtn t:a.pah zaıfi& ve postal nüm.uneslla berabeı: 15 
Milli Korunma kılnumma muhali- Nisa.na kadar ETİ BANK İstanbul bfirosu adresine gönderilmest.. 

retten G!l.lata Topçular caddesl.'1de 51 
numarada kundur:ı boyncılığı. tica.re- _________ ...;...._..;.... ______________ _ 

tııe- meşgul Kerim oğlu Mustafa hak- .. •••••••••••••••••••••••••• 
kında Istanbul a.sllyc ikinci ecza. malı-

Yazmacı Jremesinde cereyan eden muhn.kcmesl 
neticesinde .suçlunun fiili Sa.b:lt oldu
ğundan l'.tllll Korwıma kanummun 
32 ve 59 uncu m:ı.ddclert mucl.blnce 1 
yirmi beş lira para cer.ası ödcıncslnc 
ve yirmi beş gün müddetle dük.kAnı
nın kllpatılmsauıa ve hüküm katııeş
tlğinde iicretı auçluya alt olmtık ii're
re karn.r hiilfLsasmın Akşam g:ızete
slnde neşredllmcsıne 2111/942 t1\rlhln-
de karar vt'rlldi. (4321) 

Karar hulaıasıdır 

ithalat ve 

ve Y ağlıkçılara 
ihracat birlikleri 

Umumi katipliğinden: 
MUb.tellf manila.tum eşyası meyanında memlekete muıı edilme.ıcte 

olan tülbentlerin revzU. esaslnn hııkkmdn gör11şillmelı: üzere ~ı 
ve ya.ğlıkcııa.r:.ı ıo Ni.sa.n 1942 Cuma günü saat 14 de Galata.da öm.er 
Ablt hanında Birlikler Içtlma. Snlonundıı 'ynpılacak toplantıda ha.zır 
bulunnı.al:ın rloo olunur. 

~1~
1

~~nınnuı. knnuntma. muhau- •---· Harita Mütehassısı 
fctten Boıtazıçı Yenlma.haııe Kam.- Ü EL YÜSEK Mu·· HEND·s kütük o:ıddesi 7 numarada. bakkallık TECR B i 1 
ticaret.ile meşgul Yusut oğlu Şuayıp Mu-teahhltlcr nczdlnrlc '"tlrtik '""'a mfıhendlsllk suretile ~ ar:ım.nk-Erinll hakkında İstanbul nsllye iktn- "'l WJ 

el ceza mahkemesinde cereyan eden 'iilllıiitİİİ:ıdıiİir.•Taiililpilcirlniİl!ıiLiiiLi;t;~üiiiakiruiltiiiııiilsulİıi56iıillııiGinliaiiitaiiıvriaİllnlııiıliilimiıııicııil.ı•nt•ı. ___ _ 
muhakemesi neticesinde suçlunun 

mıı Sa.bit olduğundan Milli Korunma l!lll••••••••••••••m••••••••••ı 
kanununun 31 ve 59 uncu mnddelcrl 
muclb!nce yirmi beş 1lra. p:ı.ra. cezası 
ödem<'slne ve ycdt gün müddetle dü.k-
kftnının knpa.tı.lına.sına ve hüküm 
ımt·ıı~ttğlnde nere« suçluya att ol-
mak üzere kara.r hu1lsasmın Akşam 
gazetesinde netrediJnıestne 21/7/941 


