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Gazeteye cöüerilen 9\lrak -iade Hilmeıı. 11' SOR TILOBAFLABI YE BABIBLEBI YEREN AKŞAM GAZETESi 

Şark cephesi 
Kıyameti 

Başlarken 
• 

GARPTEKi 
Cehennem 

Alınan • Rus kıyame
tinin h••laması anları 
yakınlaşırken garp Av· 
rupası da her türlü insa
ni mülahazanın aartları 
dı.ında yakılıp yıkılıyor! 

ETEM iZZET BENiCE;_ 

Ankaradan: 

llir M:a,.,.. rr.ll=sebetiyJe b1r 0<1iulc 
ııö;rliıf~ STALİN 

STALiN 
Bu sabah 
Bir nu uk 
Söyledi 

• 
"Alman müstevlileri 
en son neferine kadar 

imha olunacaktır,, 
Londra, 1 (A..A.) - B.B..C.: 

1 l\layıs Bayrınm mün.....,.Jtt,tile 
. Slalin hu sabah bir nutuk söyle
mişl.İr. Stalin; dalıa fazla imalat 
\•e istihs~liıt için işçilerin bugün,. 
kü hayranı tatillerinden fcı·ngat 
ettiJderini bildirmiş ve Sovyet 
halkının artmakta alan emniyet
leriue muk&bil ~tanların ümit. 
lerinin kırılmalı;t& oliluiumı söy
ledikten 90nnı: 

(Devanu 3 üııcü Sahile®) 

Almanya'da 
harp sonra
sını alika
dareden bü
tün nazari, 
ameli işler 
geri bırakıldı 

• 
Mareşal Göring bir 
emirname neşretti 

Dem, 1 (A.A.) - .Berlin.
den bi«fi:riJııHğine göre Ma:re
tal Göring harp "°ıırası için 
başlanan bütün nau.ri ve a
meli işlerin ceri bırakıhn:vn 
hak:kııwla bir emirname irnza
lamıffır. 

İNGİLİZLER 
Ş. Fransa'ya 
şiddetli bir ha
va biicumu 

yaptılar 

Fabrikalarda, doklar
da tahribat oldu 

Lo;ıı<dra 1 (A.A.)- İngiliz ha~-a 
lru'VVeUeri d'iin Fransada Alman. 
lar hesabına çalı.~an fabTikalara 
ve biDıassa Kale, Havr, Mm:laire 

(Dev::.:nı 3 üncü Salıi1cde) 

Dofu ccyhesinıde luyametiıı lro
paeağı günJeriıı ya.kınla.~ığı ar· 
tık iyiden i'Yiye sezili~«>r. AJman-
711 ve müttefikleri Sftvyll't Ru"J'a 
ile kat'i hesaplaşmayı temin i<;in 
akli. ve hayalin kabul etnıiyoce
ii bir ölçü için.de hazırlanmış bu
lunuyC>rlar. Bıı defaki Alman taar
ruzu belki de 300 - 350 tümenle 
ba§lıyacaktrr. Bütün cephede U· 

munti taarnıza gcçilnıc-kle bera. 
ber en pcşiu bOO.efin KaJ'kasya 
olabilece~i ihtimali üzerinde dur
mak gernkti:r. Almanlar belki 
Kafkas kıyılı.rındaki Sm•yet do
namna iislerin.i ve filoyu devamlı 
hava taarrıızları ile imha et!nıiye 
ve yine Kafkas linı:ınlarmdan bi
rine ind;rınc ve çıkarma yaµm.a)'J 
da düşüneceklerdir. Kırım Y:ırı
mada:s.ından hna yolu ile Nono
sWô, PoH, Batum g('lıi limanlar
dan biriııe indirme yapı!a'bileceği 
ıtlbi yine Ru~ donanmaStnı imha 
edebilmek ıartı >le bn limanlar
dan birine rıkanna J&pılması da 
jmJıiın dahilindedir. Buna Juırşı
JıJt ovyetlerin de dlcrinden ge
lebilen tütün imkônlarla gHek !=====,,--:===================== 

Alman Generali 
Guhr bu saba 

Ankara'dan geldi 

FJ.anıgız ~ Ul'Vl>l. bıık.ik1 
lılınsatini ~t lıd"1r etm!;;, Al. 
mın zaferine lnı:ıodıgını, Aını.:ı.eya 
d~lannın g~ine müsaa
d() ~c~:nt bikllnm.lşlir. Le
val'in bu hı.mıslaki sıt>ıJ..-lni 3 üııı
oü calı.it.em!Zde oku1'unuz .. 

Norveçte 
ALMAN 
Askerleri
nesuikast 

• 
iki Alman askerine 
mukabil 18 Norveçli 

idam edildi 
Lo.n.dra, ı (AA.) - Bm.c.: 

Alman polis tt!'lkilatına - G...ta
poya • mensup iki askerin öldii
rill:ınesine mukabil dün Norvcçte 
18 Norveçli btlohınınuştur. Oslo
cla r<mnen 'beyan oluıuhığuna gö
re hlid.ise geçen pazar günü Nor
"Rri.n garp sahilleri aç.ığındııki. bir 
adada olmu~tur. Almanlar; taar. 
rmu yapaıuların hir müddet en•el 

,Devam! 3 üncü S3h'.!ede) 
--o 

Bir İsviçre Gazetesi 

Yazıyor: 

• 
'' lngiltere'nin 

Kallk..syada, gerek diğer alanlar
da uıııntni taarrıttu karsılonııya 
hamJanclılılaTI göriilÜl or: Sovyet 
ordusunun son hafta j.çincleki sü
kiineti ya bu müdafaaya hazırla
nı.şm, yahut da •·baskın basanın. 
dır .. , diyecek olan bir vınumi 
llu~ salclırıımının delili olmak ge. 
'fektir. Herhalde, iki taratın da 
10n t:ıkat ve kudretleri >le bu son
bahar senıına kadar doğu cephe
sinde kal'i neticeyi almak azıniıı
dcı bulunduğu muho.kkalrtu-. Al
manya 1943 yılına tasfiye edilme

m.iş bir r.us davası bırakmak nİ• 
yetinde olmadığı kadar Sovyctlcr 
ıle Alman ordwmııu bu yaz için. 
de tamamile takatten düşümıek 
ve hatta lı<>zguna uğratmalı: a:ıiın 

Golç Paşa Müzesinin 
da da açılacağı haber 

İstanbul- Türkiye'ye ta· 
veriliyor arruz etmesi 

için hiç bir se· 
Bir tıp profesörü hep yoktur 

'Ve kararındadırlar. 

Dağu cephesinde unıum.1 taar
ruzun haşlaması ile bir arada Al
manların Suriye veya Jl.lısır isti
kametlerinde bir harekete teşeb
büs etmel,ri ihtimali de henüz 
ortada.n kalkmamıştır. Ancak iıki 
tereddüt noktası. vardır: 

(De\"amı 3 üncü Sahi!edel 

SULH ve 

Ankaradalti Alınan büyük el. 
9i1Wnde vikll'de getirilen Fon
der Go1" Pa.şa anüızcsin.in açılı... 
şmda bulunmak üz.ere Ahnanya, 
dan gelmiş olan General Gıilı.r 
bu sabah Ankara<ian şohrimize 
dönmüş, Haydarpaşa ganndıa Al· 
man Jroıısokıelıanesi er.kanı tara
fından karşılanmış1:ır. Buradan 
ta(yyare ile Berline gidecektir. 
Diğer taraftan Ankaradan bil. 

(Devamı 3 üncii Sabi.fede) 

BAHAR 

• 

Bugün Mayısı.ıı biri.. lıaldSıt lı ııhar Mayısta eirer. onun içindiı' 
ki, 1 Mayıs Bahar Bayramı olarak kabul ~~tir. Bugün 

"""'11 daireler, mektep.Ler kapalıdır, Tatil, iyi bir fe5uliif, bu sefer üç 
CIWı devam edecU: .. ·-'· ·• 

lJjı:, l!M2 ba:hıınnı da su.Ilı ve sti.kUnet içinde id.rnk cdiyor0:.. Bu 
llimetitı kadir n kJymelini bikl!m-. 

hakkında tahki- ıv •• ıs, s frncii sahc!~ı 
kat başladı 

Çatı rııaa llastaya 
gitmemiş mı ? 

Vilıiyet sıhhiye müdiirlilgü Ka
diköyıinde çağın!tlı.ğı bir Jıas'.aya 
ba2.ı mazerotle:r gü;tererek geç 
gitmek istiyen dahiliye profosö: ü 
Necmeddin Rıfat hakkında tah· 
kikat yqpmaga başlam,ştır. İddi. 
aya göre, ölüm .halinde bulunan 
bu hastaya acele müdahaleci• bu
lunması için -r·o!"esörün eı.ıinc g:
dilmiış, fakat Necrr.rod n Ri'at, 
bnn~~ unu v prnadan; yrmeğıni 
yoıneJen .h!ç bir yere g:dcmiyc:. 

(°""1,..amı 3 üncü S&hi!ede) 

De-mok.rasyalar, 1''ran-:-a harbin-
denberi biriıctimrıe "aziyeUnde 01.. 
dukle.n bava se.:rveti bukımmdcn. 

olgun bir hale ge:dikı.!crini ifadtye 
ba~Iamı.ştır. Son gı.'.:ıı:rr,ıe ALrr,anya 
Uzer.ine kt..""Şicie edill·:1 çt<r.:lrr, l~\.·
kali.ı.dc .... gır Led~y<.·li 

Kısa bir nıüddet SC-ın!"a bu çekle
rin d:::~a aı<ır tediye rakam13r1 t;.ı_ 

ilYacağına Gilphe YQk aır:ıoıa, b'l
JnE"nı ki mu.hatatı Jf • a fiti.r ıy0-

cek kadar n:ı..ie.,:.:_~r olabilir ıni'! 

ı İ!l{ı~. eninde sor.L.."lda bi.r ıhraç 
hareketiyle tey:t oluı:pruya n1uh-
ıa&.. . 

f • • • 

r Dün ak~nlki Rad.,yÔ Gazetenıız-
'' den cf~ndlğ'.n;ıizc- 't:Öre,_ yeni rve

JX'k "ılıühinı bir ~.aYfa ' mcydaı,ı ail-ıış' 
bulunuyor; .. • 

) 

KISACA. 

Kehanet olmasın 
Hitler ve Musolini adı 

söylenmiyen meçhul bir yer
de buluşup görüşmüşler .. 

Bizim m~ul, bir çokları 
gibi kehanet sahibi değildir 
amma, bazı askeri ve ıiyaıi 
muharrirlerin son zamanlar
d:ı yaptıkları tahminleri ima 
ederek ~övl<' dedi: 

- Ne zanı:ı.n buluşup ı::ö
rüşseler, arkasından iri çapta 
bir had=sc hemen patlak ve
rir. Kelııınc·l olmasın aınma, 
•arkta bckicnen btivül• taar
ruzun cii kı.li!ğmda v,ibi ı;e-
lir, h:ı11ıı •.• * * 

111 
Ne oluyor? 

DtınokraS!jl:ıla.rm Avrupa kıt'ast
na ihrı.ı: wktası o1arak bugüne 
kadr ki!nse l:\orLckizi düşurın1emış.. 

C ş:y~ya ı;;~i·c D;.;.1'!'0ı<:1::::ı~ya 

J....u.vvc~~<'r! Po -:ek:ır. çıkac;;ı.k, böy
k .. e hem 1.\ınıcı zon derece k<ıhı.y-

1 ... r~ 1rrr.'ı.Ş ol:.cnk, tıeın de İsp:ıı ·y:ıyı 
~ '.>ik c.d.f>re1c F'ransayı Ccn1 bun_ 
oan kavrcy~ıc:ık ... 

!:;iay:anııı OOg l:~uk derecest hak
kı ........ J~.; bir !.k;inı:z ycii.; f:lk .... t 
ak;:.~ J,,k L:y~u.rı dü;tügünü bl'::rı-

rı.·~k iff. ... dz. ~ 
Paİ-tıkiz n, icab,rıda .hem ileri 

hareke-t; ham de ricate ·pek n\Uc:a:t 
bir fil.s• ieşkl1 etrneı..->i \·e ~'lıh\·cr 
kutve"1eti;Jlo derıh.al t€f'l'1asa. getir .. 

' . . - . 

Sırbistan'd a 
bazı hare
ketler dola
yısile şiddet-
1 i tedbirler 
alınması ka-
rarlaştırıldı 

• A 

Asilerin müzahirleri 
düşman sayılacak 

Bem, 1 (A.A.) - Şart.i Booi· 
nadq müttefikler lehine lıazı 
hareketler ohun.• ve buraıa 
yenici.en l\t:ilner İuı'aları gÖn
derilmesiııe karar verilmior 
tir, l.ıgal kırvvetJeri B:ışlm-

'De'\•,;nu 3 üncü S::b:fı:dc) 

Almanlar Rus· 
yada, İtalyan· 
lar Ortaşaıak
ta taarruza 
geçeceklermiş 

Hitler'le Musolini'nin 
bir daha görüşecek
leri haber veriliyor 
lıındra 1 (A.A.)- B.B.C. Alı. 

nan ha'berlere göre Hillerle Mu-
solini bir kaç €Ün içinde yeniden 
bulu.~acaklardır 

United Pressin blidirdi.ğİn<! gö· 
re Sinyıor G~,.: u lıususta §'Ö •• 
le d<>on~!ir: 

•- Bulw;monın boşlX!a gayesi 
bütün cepheleri; te'lonil hareka
tın iyi ıdare edih-ceği bir ·tek cep

(D<."\•amı 3 ündi Sahifede) 

RAKILARIN 
dereceleri 

indirilmiyecel< 

inhisarlar Umum 
Müdüru şayiararı 

yalanhyor 
50 dert·cel!k inhisar rakılarının 

dercce~inin 25 e indirileceği. rakı 
funillel'inin de 17. 13 dereceden 
faila rakı y~.pamr." acaki.arı ~on 
günlerde ıŞayia hal.nde s&) k ni
yoıX!u. 

---o-- --

ANKARA AT 
Yarışları Pazar 
günü başlıyor 

u Pazar koşacak 
ha;vanrarın isim
e rini \' zayoruz 

(Y~:ı.l. ı 3 (ineli Sah:fede) 

Necip Fa:.ı K!SAl(ÜREK ,, 
-1 

m.iyco c-:·frr'af:,-a eınn!yeti. bu tam,.. 
dn. b: · tl l ı- u. n:zz~rlyede daima 
nıümkün ac>.s.tencek bir vaz;ye:ı-~ 

• 
Şu ~ .. tısr ki, gi.rişi1en. bı.itiin· 

prop.;..ıgarıda ı:~ali'Yetleri, Almanla
nn Şark istikanıetindeJ.:~ taarruzu 
i.ıLC'r!r:Uc mÜ!f.'SS r olnı3·İt için. sL 
niılcr ıı:.er:Wt' Ş3.kı~<:..tıJan blı· kanıçı 
tt~:r:fuien fnzla b:r şey vadt:tlıılyor, 
Du:Un b1.ı ci:mbüş bana, açünı.ak; 

ti?:i'rt" i,jıı!unan ve biraz da gec'kme 
aJ..i .... ,,. gfu-terı..n bir tyatro ))C'rde
... :nı 1 Or.ün.:f~ı ıslık ve t.epinme 
t'e.;;'!erıni hatırlatryor. Bütün bir kıs 
c-.·!~lU kalan Şark '>~phesinin ti_ 

, lal.o pcıdoci a\·ıfnı::ı:.Jal4 Dcmok
rtıt:·:..l:ır t"'~~rınea~ g'..rişilccck hlç 
bir C'irl<li \•c h kiki t c:cbbüs yı '" 
tıı-r befl<..'<' .• 

Romanya şampi
yonu Rapid takımı 

u sabah geldi 
Misafir takım bu gün F eı1erbahçe 

ile ilk çarpışmasını yapıyor 
btanbul şampiyonu lk")İ1<taş 

klübii tarafmclan organize edilen 

1 
Avrl!pa finalisti Raınanya şam
pi3'<lnu proCesyonel Rap~ talamı 

bu sahalı şehrimiu ı;elnıi.;l;İr. Pro-' 

fes~ o.ne! fııtbolcültt Sirkecide ""'" 
)abalık bir se;:,in:i kütlesi ~aralıo-

(Dev..,.,. s' üncü Sabiled~) 

Suikast Davasının 
dünkü celsesine ait 

tam tafsilat 
[ Aııbcaila.IU suikast hadis..,.;.,;,, dün öi:foJ e kadar ~am 

eden mub.atıeınesiniu ta&iletıı nı okuyw:ulanınıza bil.dinı:ıiş;Hk. 

llluhakemenin öğleden somaki celselerine ait tam labiiliıtını ka. 
ril.erimiz bugün döırdiincü sahifede bıılaeaJdaMır.] 

Yeni Büyük Anketimiz: 

Esnaf cemiyetlerinin 
kalkınması için 

neler yapılmalıdı ? 
(.__A_n_k_e_ti_Y_a_,_p_a_n_:_B_ü.l_e_n_t_H_a_m_d_i_E_r_im___,,) 

Ü11 · er · t" İlrtısat hl<ül si 
Ordinat>y'i.is Profesörleriııden Dr. 
Kesslerin anltct.imlze ''erdiği şa· 
yanı dikkat cevabın ilk kısmını 
evvellti ı;iin neşretmi'şt ik. Tunaf 
cemiye'JeI1İ11ir. ıslahı için .baŞlıca 
oın do'kuz nokta ü:zerinde duran 
Profesör Dr. Kesslcr evvelG<i gün 
yazdığımız ve ta~:ki ıiz:a,p eden 
bu noktaları şöyle taııııamlaımalk:.
tadır: 

16- İı; ve işçi bulma yerleri a
çılmalı (iş kanununda bu yerle
rin kurulması yazılm:ş ve devlet 
tarafında:ı kunılacağ, bild:r:J,ı:Ş 

ise de henüz bu yerler a~ılmamış 
tır). Bu yerler derhal açılmalı, 
ustaların işçilı.:rini buradan teda-

Üniversite ilJtlı;at Fbki.Htes: i/ctJn.e b
koaom!:9i Orrl!na?"";:i:s P-orı ·· iJ, ~'°' 

(Deı.:an'll 3 üncü S~h:!cde} ALFERD İSSAC 

SON TELGRAFın 

EDEBİ ROMAN 
YaztJn: NEZiHE M HİDDIN 

Bu eser, sizi son derece alikn landJr:ıcak. caz:ıı Lir a.._...J;. \.·e ınaeera 
ıı 

romanıdır. Muharririn Son Telgraf iç'.'1 hazırladıi,rı ibu il 

2 
-es-er~İ;~Aa~n~L~~ç güue kadar başlıyoru~ ıl 

Sen Telgraf, okuyunıların ne zamandır özlcdigi, i~li. nefis giin
liik hlknyclcr ncşrbr b•~lıyacaktır. B•ı Jıikiıl clori tit•L 
bir itina ile se-çiycrtt.ı. llu hikiiyclcr, en .ı;c\·ı.lcn ınuharrir
ler tarafın.dan y8.2..llını ştır. 

3 - BÜYÜK ANI<ET 
llicli.teplerde det'S programları çok yiiklü mü?. Ilu çok şaı aıu 

di:kk.ııt mevzuu yabnda Son Tclı:raf'da en salii.lıiyettar 

kimselerin ağzından dınliyeceks'.ıı:.Z. 

4- SPOR 
Gazeteniz, bundan böyle, her nevi spor hadise , .e hareketlerine. 

daha geniş yer veNDeyi kararlaştınuış bulunmakfa<lır. 

Son Telgraf en tanınnı ış spor muharrirleri~; bu ınıak· 
salla angaje etmiştir. 

Bunlardan başka, okuyu cularımu, Jlaz.ete:yi daha 
itinalı ve temiz. bas ılml§, daha canlı ve hrırehetli, 
en yeni ve taze haberleri muhtevi olarak elleri
ne alacaklardır. 

Son Telgraf, hazırlamakta olduğu diğer yeni ve mühim 
tefrikalar hakkında yakında okuyucularına laf· 
silat verecektir. 

1 
1 

1 

-.J 



2 -SON TELGRAF- 1 MAYISlNI 

HALK F1LOZOFU 

KABAHAT KİMDE? 
•qı~l!ml!l~t 
~düJS~l~ul!il 'rı 

MAHKEMELER: 

••Demir tavında gtlzeıl r:==== 
ç&ctındalu derler j 

Heybeli.adada bir kmm çam
larm kesilerek., yerine ev ya
pıJıdığı iddiası tahakkuk etti. 
Dostumuz ve kapı yolrlaşım1J1 
Selami İzı.et Sedes, Belediyede 
amkadıt.rlarla göruşınüş, işiın 
bakilutt &lduğunu tesl>it e1ımiş. 

RESAT FEYZi 

Na.fia Veklleti, Daıhiliye Veıki
lett nezdinde şiıdd.etli. tefebbü-
lcrde bulu.nacaktı. 

Ucr~tH ve maaşb 
memarıar 

Adcarada, Vekıal~t Mı..uteşarlaruıdaa 
ve Ua:ıu:ın1 ~ıılıdur.lerın.Qen oıu.reldı:ep 

oluak ~~w eden bir lmnw;ıyor:ı., u.. 
ı:w:ı bir zamaudaııberl. oUc:re-tıli memur
larıu ına.il98 geçıri~ı ~ ve 
ış&ı<tlarını 4.et.klk Ettmektedk. 

Birmanyada Lashio şehrinin 
düşmesi, yeni harekat safhası 

- l'.e derleı·sc dWnlc.r &fı.lzım. Her 
çagı.n cı·yn o.r zevı:ü var, VC'"-Se.a.ın. 

.lkn, ~unu bunu biılııne.m. Şöy.e ııo<-~ 
.ımı:a ünwıe gel4r•yorum. ÇocUld!J.uJ:ı..ı.ID

oa, l<'A~.r TEpe,.ın.<1e, C.,:auuıcaoa; <.,:41.&
t;wvıuıaııda ~UDilllHI. uç~ Ku.,. 
dili ı;.ı.y,ı.nna.ı. '-4p;l.J,p. ~ak. UZUD 

f!iielı;, Ct:Yi.ı;, ~ 80W'~ fatool Of'
na<.il&J.:ll gt.ız:ü.mun OntW:ııe &elJırw, O ..,_ 
tn:iu, o ~ t.için ne ~Wılıi l)ua:ılar, Yaı
raoojm,! 

Eğer, bunlu 1''1P"1mıt ~ 
çamla!'JD kea&ııne9iDe .... ,. Yazan: 1. S. E.ski Bükreş Ateşemiliteri 

Ancak, Sclamiye göre, ıbu iş

te Belediyenin sun'u taksiri 
yaktın. Çünk.ü, ağaçlann kes
tirilmeshıe kanr veren, Vila
yet Ormatı Miidürlüğüdür. 

Bize göre, eğer, çamların ke
silip bina yapıJd1ğı saha, Pros.
tun plin.ında yeşil sa.ha olarak 
aynlma-şsa, Belediyenin bal ~ 
bi kabahati vardır. 
Ağaçlan.n kesilrncsme, Or

man Müdürlüğü tarafın.dan 

müsaade v-erilinc-e, Belediye 
hemen harekete geçeceılı,, Or
man ldareı:.~ Ziraal Veıkileti, 

AMERlKKADA 
KAZANÇLAR 

Zengjn ve bii.yük Anıcrika da 
ta. arruf tedbirlerine başvuruyor. 
Orada, hiç kimse, yılda 25 hin d~ 
l.ardan fazla kazanamıyacak.mış. 

Hatırıma, bir zamanlar haftada 
25 b.i.n dolar kazan.an maruf sine
ma yıldızları ~eidi. Şımdi, lıu Uş
palar ne yapaca:k.?. 

SIRAYA 

GlRlUEK 

l unımi yerlerde, nakil vırsıta
larına bini.p inerken dalma suaya 
g~rmek l:h.ım geld:ği nıcnuu sık 
sık tekrarlaıımıya başlanuı. 

Halk sıraya girer, alışıktır; uıl 
tnl'sclc, kendisini halktan saymı.. 
yan ve üstün tut.an] .. rın h~r yerde 
hususi bir muameleye tabi ol.
mak itiyadını nasıl ~acaiız?. 

saha olarak aynlaA ,-e biu 
inpsının öaüae ıeçöeınemıjş 

ne, kabaM.t, lıııal gibi yi.De ~ 
Jediyeded.i.r. 

Belediye, ip efk8n umum:l
yeye &ksetti.recek, guetıelen 

haber verecek. JteFiyat yaptı.. 

rıtcaktl. Biz, :mesıeleyi pamıa
ğınuza dolayttak, gürültü, ı-
tırd.ı ya.paeak, çamlH'ın bısit
mesine miırıi olmıya ~ahşıacm. 
tık. 

Eğer, o za:ma.. da ağaç1-
yine kesilseycli, arbk lbu ip 
Belediye değ.il, rüfaile:r br.
§ırdı. 

Tahta kadın 
iskarpinleri 

Şehrimizde bir sine
ma artistinin ismıle 
yeni bir a y a k k a b ı 
modası çıkarıldı l 

Aıya.1.üıabı fiat.1aı~ımn, bilhzssa 
k&dın iskaı:pin~cn f.ı.atiarının gı~ 
tikçe yUkselmesi j..ar.şısınd.a, bazı 
atölye sahfüi k'uınduraoılar, alu 
t<:ıhl<a, ü.stü kö3ele kordonlardıan 
mamul ayc.ıl;Jkcı:bılar yapmağa ka
rar verımiş!erdır. Halen Beyoğ
lunda hir çiıf t kadın iakarpiıni.nm 
4-0 l.ııaya ka.<br srıtüdığı giYcönii. 
ne ahnırsa önüımüzrleki yaz mev
sim;jnde tahta a:yakkabt modası
nın tutacağı tahrnın edilebiJtr. 
D1ğer tar~<f.tan son zaımnnlarda 

y.eni bi:r kadm ayak..i(abı.sı m.odası 
Çlkıımştır. Bu tip ayaıkl:~ılan 
(Deaı1l1a Dur1bin) der.ilmcl\ıtoo~. 

Deanna Dızrbl:n malUım oltluğu 
üzere bir krom artisttir. Bu tip 

Bugüne ıkaoar, heııüz fkat'J bir neti
ceye vanlaıı9':mlı)itır. Bunun. böyle ol.
ma.sı., mevzuıA 90.k kan.şık bir hu&ukl, 
mail ve ıd..trf metıele olmaısınd«ndır, 

Bir QOk: devlet dairele.riıJde ücreUe ~ 
lışaıı b~ Çl}'!c memurlar vardır. Bi.Jıhaa. 
a, son .uımoınlıı..ıda., ücretl.e çalışaa 

memurların sayloll daıb.a Zi',1ade a.rs.. 
mıştıır. 

Bundan ıb~, yeni kurulan bMı da.. 
~•-de hemen beıııen bütün e.lan.a.nlar 
üeret.ı.e ULı.ştırılmaittadu'. İhttt.>a.1lı 
mewtileri ~a. edeu blır Çil.ık meınu!l'.i.a.r 
ise ht«nen kam.ilen ücıu almıı.kUııdıır
.1.a.r. 

Faz!& maa~ kadrosu o.knı,yan bir ç<* 
VtiGalc.~-erci.e, bacı ahvalde, mecburi o
lar cıık U<;r~t.le elemac:ı ça.111tı.rmaici.aı
<lır1.ar. 

Bu~ mcmwiarın ücrel'tetı maaş& 
eeç:rik·bil~ei,rini zanne11nıiyorU1Z. Ala>i 
ha.ıue, ucrı,,Ui memur ça ıştırmak ~ 
rurc..tinın netedeıo. doğduğu te.Ut.ür cdi. 
llıp, bu zarı.aıet vi! 5.ırillller.ın ortaaaa 
kl!:du·ı.ıına,.L lcizıımdu. Bu, mi.ınıküın 
mü?. Her daire ve ı.ş mevzuwıda, bu.o 
nun m:üımıktin olaca[:ını zamıclıı:ni.yor~ 

Sonra, türlü türHi ucret va.c. Bır üe
ret var, aşa~ yukarı maaş eibidir, bi:r 
ücret var, ye...,.ı:niye gibidir. D~a da 
bir kaç çe~.<il var. Maaşın, memur le
hine faydalan olduğu gibi, ücretin dıe 
memur lehine bir ta:kım ta;rdıa.lan vaıı
dır. 

Kac:ıaatirn!2lee. ücretli memurian. 
maaşa tahvil cdeı<keı:ı. ücreblıe çalışan 

biitün munu't"lar a.rasNlda geoiş bir 
ankeı aı,ımak, ücret veya m~şın mıı. 

terdh e<li~.dig 'ni oo.r.maic, sebeplerınl 

a:raştırm:ık gerelırt.!r. Bi2ıce, ik evvel, 
hemen m<ıSŞa geçmek ist1y'en ü~ 
rıııemuııLann ~lıııi tesbit elrndc 
daha doğnl olur. 

J:rund.a11 S<Jnraki sa..fhalard.a. daire 
ve o momunsı huırus*ye-Uue cöre, bir 
karara ooğl.anlt'. Be3ri de, ücretli ~ 
mur kutıınılırı1'lnlaıSı karannı daha p... 
n}ş ve ct>aslı bi't 'bükıme 'baıJaı:nıık ir;i.D., 
Barem Kanununun yen.iden tacıtiua 
la2ımdu-. 

R. SABiT 

Birmanyada yeni saftla: 
Dünkü yazınu:zıda Bhuıanyada 

Japon sağ ceiı.ahınır. seri taa.rrtırlJ
larile ne glbı:i neticeler doğuraca
ğını helirimôştik: 

Japon ~ıtaları Mandalay §funa
lit:.de L~ şehrinin es1tıi ~ ye
ni ·kısE'lll3.r.ına g.lrmişlerdir. Yam 
şimd)ye kadar Çine y.ard:ıırn. ~ 
kullanılan Binmany a - Çw:g-Kin.g 
ikmal yolu Japonlar tarafından 
1c.e.5ilmiışttr. Mü1ıtefikler, !bundan. 
sor.ra Assam yolunu kullanabile
ceklediır. Faikat bu ydl lhenm bi6-
miş değiliir; 100 bin işçi çalıştı.. 
rı!masına rağmen )"Olun açılm.aaı 
uzun zamana bağlıdır. 
Eğer müttefikler, sol cenahı ao

şılmaz sar.ıleın yüksak ~ sarp 
Şan dağlarına emanet etımeselerdi 
bu akııbe~e düşmiyecekle-rdi. AJr 
kcrlik her tliırlü güçlüıkleri yen. 
mek san'atıdır ve bunun ıbaşında 
ta-biatı yel".n.ek gelir. Japonlar 
Şan dağlarında gnilice yol yep
~ar ve İngiliz Entellı~ Sef;\. 

visi bunu habei' alamam4iıır. 
Birmanya ortasında Mar.rlalay 

fehri, ar~ık cenuba doğru bk çı
kıntı teşkil ediyw ve Lashio lbö1-
gesine gi.ren Japon .laıt'ala.n, Man
dalay ve ce.r.ıubunda mukaıvemet 
eden Çin ve İngiliz kııt'alarını şi.
malden tehdit etmekt<'<iir. Bu se
beple, bu şehrin müdafaa edillmıe
ırizıde artık sevlmk:eyşi blr önem 
kalımam.ıştır. Mütıte.f.i.I<ler biır Ja
po:r:. çemberme düşnıe-mek için 
beliti de Mandalay ~ haşalt
mıya ve şıimal lhatıya doğru çe
kilın±ye ıneobur dlacaltlartlır. 

Bundan sonra solda 1ravadi 
vadisiınde ilerliyerek petrol hav
zasuıa giren J apoc. OOıl. cenahının 
da yelli l:>.X ileri hareketi ~ 
bilir. Bunun hedefi, şiiplıes& 
11andalay - IDn<listan muıvasala 

yolunu kesmek ve ımerkezde ka
lan ÇiD - İııgiıliz ılru:vvetJ.-er.inin 
batıya doğru çeldl.mesiI:e mAni 
o:maktır. 

Bu hareket muva!Iak oluras Ja. 
ponlar hem Hindistan isti!keıme

tini ~ ve hem de müttefik 
klJV'vetleri ham saığ'Cian ve han 
de soldan bir çember içine alrrutj 
ve tekmil müHeıfak cephesini bü.. 
yük b~ h&i.n:>ote uğratmış ol~ 
caklarıdJr. 

Çinden göndPrilen t-e.kvzye1erin 
goç lqa·kf.ıığını 00.ylooıiştr.k; arlı& 

bunlar Birımanyaya yetiş;cler de 
ya.pacclclal'l a~ mukavemet 
ve mıürlafaa olduğumdan B.i.rman 
ya yoJıu.nu tekrar açmalar1 pek de 
mürrrkü.n değHdir. Ni..'ıay.et Çin -
Birmanya hu:d:uıdunu .lfaıpıyahilir. 
lE'r. 

Müttefik sol cenaJhmdaki. mağ
lUbiyet; ım-cak büyü.k ölçü.de bir 
nn1kabil taarruzla telafi ooilebi
lir. Ne İngilizler ve nE> de Çinli.. 
1-er bunu yapaca.lt kuvvette de
ğildirler. 

Şimdiye 'ka.da-r Birmanyaıda bü
yük Japon tıaarrw.larını karşıda.. 

mak sol cenahta Çin kııt'alıınna 
düştü. Ta.nk:, tx-ın ve tayyareden 
ma.hrum hir klt'a ne yapa-bilirse, 
Çinliler fazJıasile yaptılar. 

Bundan sonra Jaıpo~lar sağda 
petrol bö]g~inde İnıgiH.zfore yOOt
lenecekJeroı.r. Eğer İngilizler ça
hulk çekilirne Birmanyaıda mütte. 
fik cephesi yeniden büy.i.':k bir 
to:rılikcye di.ısefuiHr. Bu s<lbepl-e 
at'tuk Ben~ale körfezinde bir Ja
pon çikal'!OOSl da uz~ lbir iıhti

mal d~ğikitr. 
Birınwmyad.aki harekatın ü~ 

cü safhası baş.lama'k üzeredir. Bu 
sa.1lha, yuıkar~da izıaıh et~i&.i.miz ih
timaller daıhili.nde inkşaf ed~elk:
tir. 

::>unca ·bıru bi.qüciiıt... Yarva, ;JOV .. 

eJ'.mö.ze ia.ıla pa.ra ceçmiıy• ~ 
Pot.er, prc.Ja, tavJ.;.. p~~ ~ bu. ~ 
~t o.nm.Wı ö~euıpıye b~. &Do 
J.ıu-1 .partiına o;ynw\>':en ne heyecan ,._ 
ra.rW Jnsaııı 7ahu... Nqweı o oaa , 
teÇ'1. liırıı.:G soaı., yı..v;,,,;;, yavq ~ 
alı,:ıtı.k. Arkas~ J!4>lkniııfen, Vi\ l:)g... 

hem, Dd>oşe bay&ot! ODl.a.rda da at 
zeWUeı- ıürc.ük ... .Ne heJ<ecanlac &eç.ııı.. 
dııkl 

Şi.ındi, i.;tcide ilk i~ ~edil 
~ bu.lamıyo.r. o zamanld. k&dac' 
~i k.aı:ıdu cllll170rUZ. ~.dk:iJ.rTea:ı, b.aJ~ 
bazao mü,;Jl.e:ıeJ,. ~ &eJJc7or, Fak.a&.. 
bala kenıdtuıiz.:i. bım.l:a.r<:l.aD kurtac&o:ıA
~na .. Hı~üW.. 7akamm :li.llfı.ramı;)'O-
ruz. 
Şu aralık, gUz.ell bir OtadJD. bana. ~ 

kiden -01d•ıgu kadar :farz!&. ~el ı:... 
yecan veı1111ıı,10r da. oııu. caıılı bır t.a.b
Jıo h .. liırıde ka.rş.uıııda seyrelmek isıtiro
rı.ı.ın. Yani. esteük zev&: ve bcyeçMa 
devresi ... Bu da, t:ı.bıl, .ibtİIY&.rlık &!ıL 
.pıeti. .. 

- Dur carım! Ne yapJ.1'0rııuo? Sea 
Jbt.iyarladuısa. biz ölıneıı...,,.i:ı.... Y~ 
k.&ç ki?. 

- Kıı1u ee~rum. 
- Bec k.U'k ~ aştım .. .Daha. ~ 

7arlılı; lozlınu. Uıstüme PmduratmJ"O-
n.ım. 

- Amma, b.17.. bir g\ındıe bet ~ 
:ıe-.tt y&ptlk. Yani. bire bet ~ 
Bcniın kut: y a§lfllı. alt.mııaıtaQ fada o
hır, cnıic ol ki ... Yaıxnadığıo:ıı.z il mi 
k..:udı'! Bak ~ti dişler~! Bak. iU. eaç. 
larunıa .. ~ine •. Seyretlitlıııe... Ya. 
rın ötıirgu:ı oe, bu ça.iın bu. z.t!'Yki dıt 
geçectir.. . . Antik. &l(ızell.i;klfte v. ..,_ 
zei..cre büı;l:ti.ı.tü.o uza.k.lııic bakıp ett}d 
halıra.arla çen~ ~a.. vaat ıeça-_ 
mıye b:ı..,.,hyacağ~ öli.iı:ıciır• ~. 
Onda.n sonro: da, malfim! 

- Allah &ecindeo vemio! 
- Gecl, eııkent 1Qk ••• Er- veya pg. 

mukadder tıu! ... 
Bu aralt:t;, va.sa.t gü:ıell.l'.k.1le. orta nı.

ta, za.ıtçe l:::i.- kadın ~ ıoçi

:rordu. Bir lk.aıs.ı:bla mı. lkasiiısl% mı. -
lara doğru b:rkar ıibi ve bu sözleı:i &A

lal.ana ba&aru« ~ eder liıDL 
oJdu. . 

ZARARSIZ 
FiLMLER 

AlMtadnrlar birçok filmleda 
gençler üzerinde yaptığı mmu 
te-.irleri görerek. hangi film.J.erin 
talebe tarafından seyredilehile
ct"glni tcdıkike başlamışlar .. 

a..vakıkabik önü l.Çl'k, üst.ü ö~ 

1
ı Bozulan . kahveler 1 

ökçesi kıısa tqpuksuz {j.araJc ya. M : ,...ı.._ ~~,..... ......1 
""'~ ,... =~ 20 1::......... ers ııuau ,..... ........... .._ 5 .... en ve 
11:' 1' maır.ıı.a ~ ıt'ıa."" J.llni)'ll sa- İstarıbul güımrükleri:nde buluınıaa 

tıhnaktachr. .nüh*n milk.ta.rda kahwdec hir 

Sirke ima ah! 
lm.mimm iyi. muhafıu:a eıd:ileme

meK yüzünden bozıukitığu anıiaşıl. 
mışt1.T. Tica ı'E!lt aüm boD1arı te
miZl.e!melktedir. 

Yeni Posta ve 1 8 liraya kadar 
T e l . Ücretleri olan havaleler 

Bia:mkı, kadının a.nkasını:ilın t>-.... 
k:.a?dı. Kadın, Adliye Koridıonmu ~ 
Wuı boya yüı-iey\4> merd!i.ven.laıd.eıı .ia
tn.lye başh~ın~ıya kadar, blıiôı. b*'. 
b:.Aıctı. •. Kadıırı ka()lb:>l~~ 

ş· mdi, uırarsıa filmler teirik 
ed:li) ormu~! 

Fakat. kaç tane zararsız film 
buluna.bilece~ biz cid.den m. 
:rak ediyoruz, 

Çünkü, biz.im nraruz teliWıi 
ettii;-İmi.z filmlCTi, sinemacılar, ha
tiılat yapmaz, djyc, geti.rt.mt)...-
hır ki.. 

DOKTORLAR 

VE P..EKLAM 

Yeni bir kara~ göre, doktorlar 
bildildcri gibi reklim yapaııuya.
c.-rkla.rnuş! .. 

Fakat, bunu pek anlıy.arnad:dc.. 

dl ttc blldiklen gibi reklam ya
parlar.. br1medikleri reklfu:nları 
11 ıi \ aparlar?. Belki, Aıncrb
da, daha başka wküun usulleri 
\"":trdır. 

AHMET RAUF 

Piyasada hiç halis 
sirke kalmamış 

Bu sene şehnıruzcie şiml1'ye ka
dar .görü:lın-eID-§ bir dereceed tur. 
şu is?tıb.Tıaık eıdü:nıştir. Bundan do
lıryl bir ~'Ok turşucularda turyu 
çeşitleri. ynk denılecek kadıax a
zalmışt:ıır. Turşu ile beraıber halis 
sinkenin. de amlıri:ğı görülmekte.. 
d i.r. Halis s:rke ı:;atl:a'nlar, .ilki ay
dan evvel pıyasaya sirke ç-lk~
mııy nca!klan nı sövl emekteıd.iırler. 

Yapılan zamların 
miktarını yazıyoruz 

100 lira'ya sahlan Aılkara, 1 CHuswi M~ 
kaplan yavrusu mizdeıı)- Pcti'ta, talgra:t ve teıe-

bmıir ı (Hususi)- Urla kara.. ıfon ücretlerine yapılan zamlar 
sının ıuzılbahçe nalhlyesinde ba.h tl5 mayıstan ve posta paketleri.-
çrvan ibnııhim .. ağa> oğlu Rahmi ne ya:p.1!1an zamlar da maY'J! sıo.. 
keçılerıni güttüğü 9ırad'a bir ine 2!.un<lan itibaren 'tatbik olunaca.i:-
tesadüf e~mi.<ıtir. Burada köpe&.- tır. 
lerin şiıddıetli ha:vlamalanlı'dan in Yüb;ak tagdjk1ıen çıkan zam 
dah:I:r~" raıkal bulunduğımu kararnamesine göre, nıektuıı:!Ar. 
zanneden bu cerur delikanlı he- dan .şehir harici ve dahfü kaydı.na 
men ine girmi:s ve içeride bir hay balalına:ksıa:ın her yer için 7,5 ku-

Romanyadan usam isteniyor vanm bulunduğunu ve kendisi.ne 
Ramanyzıdan bir çdk fumıaJar lbaktı<rı.m gör~müştür. .ruş, kart;>ostallardan 4,5 kuıru!1; 

alal<ıada.rlara müracaat edere'-t Bunu evvela b:r çakal yavrusu dahili telıgrailann beher kelime-
memlcl·etimi::zıden susaım al.mıek sanan Rahmi d _arı çı:kanru:a sindıen 3 kuoruş, mat-buaıt telgrct. 
istcıd'.iklerini bildimüşleıdiT. m~;pla.n yavrusu otduğınrn h.ay. lannın kaI.im€sinden 1 kuruş, 

T'caıret Ve.'.caleti vazı~ti tüc- retle görrn~ ve büyük bir tehli- Ytldıırını telg:ra!lamun kelimesin 
carlarvmmzıaı lınheı· verm!ş. Ro. ke kaTıŞısmda ·bulunduguııu., ana- den 15 kuruş, Suretli telgrafların 
manyadaki mi~erilerle temasla- sınlJl ıgelip lkerııdis 'ne hocum et:-. 
ra giırŞnelerini temin etrruştir, rnesi ilitiımalini düşi.inerek acel~ yirmi k€limeye kadar olanların-

--o--- "kaplan yavrusile birlikte 'k6ye dan 15 kuruş, bundan farzlası için 
upirto istihsaliıh arttırılıyor dön'müstirr'. kel.ime başına 20 para öc:Len~k-

H a pishan.eye esrar Meınlekti.n; 'z,die m~ut fabit:'- 'Rırhmi kaplan y.avrusm u eli.in tir. 
sokmak İstiyen iki ~rla i9pi.r~ istihsalini arttır. hrni~ getirerek küıtürpark hay- istanbuld.a.: 500 telefon milli.. 

n.ıt. için tclbirler al"!lmaktarlJr. ba.h · tm ~ t-.,,..büa lemesi için a.sga.rl ~neman be-ka d ı n ve bir kız tutuldu van çesıne sa; aga ~ ıdeli olarak 30 lira, altı aylık 10 
Geı,,·en ytl yalım Eskişehlr ~ etmiştir. Haber aldığıımıl2a ~re li "kal · · 6 İzmir, 1 (Telefonla) - Melle:q. ıker fa:biı1kas• 2.411,752 litre ispir !lııü&tWpa.rk ve fuar ımüdürJüığii ·r~ ·her fazla. mu eme ıçın 

ve Arife adında iki kadm hapiıt. to .istihsal etm.işti.r. Paşaba:hçe is. kuru.ş; Anka:ra ve İzmirde 500 
ha.nede bulunan sabıhhJ.ard:aa prno fabnıkası ile isprt;o i.ma'J. eden talnnata UY'gun olarak Oı1'l gün ne- mükaleme için 30 lira ve fazlası 

diğer fabr:ika1ıann fE.a.lıyeti arttı- zaret altınad buhmdmuhnası şar iç'n miikıMeme başına 5 kuruş aı-
Konrah Hüseyi.ne bLr teııdlıe zey. . tile k:>ıplan yavrusunu yüz liraya imaralktıır. 
tinyağı ~ötürmüşJerdi:r. Bunu rılmıştLr_. __ -o--- saıhn almayı tekili ebmiştir. Posta ve tel~af havalelerinden 

'.kendisine teslim edec~eri sırada Sirkeci . Çelımece banliyö- --o-- ı}ıer biri için beş kuruş; merkez .a.. 
gardiyanlar şüphe ederek te.ncıke- .ünde yaz tmileai s A B u N ırasında teati olunacak telgraflaı--
yi açml§lardır. Teni)kenin kapd Sirkeci - Çekmece banliyüsün. la, matbuata. ait telgxa-rlardan 
kısmına biiyi.ik b.i:r ustalıkla yer- de yaz tar.ifeBi önümüzdeki ıaym Nı·zamnamesı· tıe}graf başrna ıo kuruş munııam 
lcştirilerek lehimlencn 50 gram ortasında başlıyocaktır. Yeni ta- ocret tahsil eıd'ilecektir, 
esrnr bulunmuş ve nıibadere edil>- Iife ile bilhassa Florya trenleri Postı'E'staıvt mektuplannm her 
m'stir. arttmlacak ve at yarışları ckıla.. Yürürlüğe g j r d j biri iıçin ayrı.ca 7,5 kuruş, birinci 

Tahkikat derinleştirilince tene- yısiie Ve!iefendi ,..3yırı için ihu- sınııf posta abone kutuları için 
k · b·1- lı Min ehm-..1 ~ İktı.sat Vok&letin~ huırl---cnın sa .uı.a are 1\1 ~e susi trcn1er konulacaktır. ......_. c;enede 6-00, ikinci sınıf için 40(), 
ait oMugıı V\'! e.ı;rarm onun ta.ra.- sabun normları nha.mnaınesi iltes- ~üncü sınıf için 200 klll'l.llş alına-

~ım1an3 Hiiseyinl! gönderihl;ii, hu • mıı-p[..:..-ıliiJ:1·[;]8-H• ı E1~1 mısa.yı~ıa:T.eadrne ~~etişaı·ıer ~~~~~ aktu-. 
ıştc l l aşında V csıle adında btr i.h L!t.::f • _..... 3 ...... ...... ,.__ Bit rnıntaka. arasında f)OSta pa .. 
kızın ~ alirli.ah buluncuğu an"b- ghıni~lı'. Dahild~ imal veya ha- Jretlednm bdher üç kilosundan 
şılmış, her üç suçlu tutu1.:muşt:ı:ıl'. Eşya paral!. riçten itlul edilerek 'satışa çıb- 21 iki mınıtaka için 27, üç mınta-
.l\l' nare :'\lehmct aranınaıkt.:ldır. Yoldan geli,yorsımuz, tmeden hıdL rılıuı muhtelif sabun ve sa.bun toır.- ka için 33, dört mıntaka; için 39 
a..;l~na ur emtz bu:- niz, evin·ıe glderek:.slıı:::. Yarunı.ıda ları. niza.mnımıed.e ~ile. ve be.ş rnııntaka için 45 kuruş ÜC-

o bir baıvul, biı de yatak d~ var. ~ standud normları haiz olacaktır. 1 .ret atınc.<:aktır. 
}undurU acak yanızın ağır11ıı 90 kilo. Bir tataı~ T3babette kulbzulan ve m11hte- Dahiılij tayyare nnkliyatın.d7.: 

b~rsunı L. Şoför: l'f ·ı· la h · bul _ı. Sı!h'hat ve İrt mai Muaıvenc1. Va. 1 J uç' rı avı un;m SA'UUO. Aleınde ücretlerden maada meL 
~ - Saa.t n.ı..rlci ayrııea. bir Un a.l.ı:nm. lar ile mayi ıınbunfa.r nizaımnamt t 1 b ı...... kA gıv tlar ve ze 

k ' s k o. raı..l{ yapllan hen eşya parası .. Ds,yDr. llP ın-; ası ..... ıış a · ga -
<i c ·u 'arın son derece dik Mecbursunuz, verlYQrı;unuz. zaı._ hüküıulıeri bar.ic.i.nde bırakılan~ telerin ther 20 rrramı için 7,5 ku-
katlc kıontrol edılerek şahıslara sa t ıeo bTU~ yaıımııktadır. Bir lira lard.J.r. ruş; ~sta paketlerinden kilo ba-
aıt ol n.ıa bunlar tarafından ve ,daha 280 kı.-nı:ı... -----<>-- §lna 6() kuruış tahsil olunacaktır. 

_ıı.._ I Olbınobi.Uerln a.nkasıoia ba-ğaj 1'fti + Neşı-edlen bir karamame ıı~. 4000 -<>--
umuma m..cıous bu unanlıarm da var. na~aJ :;erinin ai)'Tıc& böyle ücre-
beled:yelel'C(> d r ·ıni surette :n z 1xmdaıı yukarı gemiler için kömür ba'Y'- + Kı:ıılay Umum! M4!cl.lsi dtln 1ıop.. 
ulundurı , ~ rıa it:na edilmesi te t b oldu.;lJna dalr bir tari!e var zasll'.dan İstanbı.al nsvlun ücreti ton Jtın:mış, hariçten kinin tedRriki fçinı 

---..o=.-..~~~~"-""~:!......::.:;:!;~=---1.~m~ı?:.:_. ___ ...... ~,--"-~-~-.ı.....;b:;.;:ış=:.rı;,;;;a...;2:.:.2-0.::..!,:_4:.:00.:.0:....=.d :.:en:..=aş:ı::...;;;::~.:..ı ::.;ganil==':.:e::.r...:iı;!.'.İ.D=-ı_:büyük gayretler $llrfedilı:n~ ~ 

Postacılar tarafından 
evlere götürülüyor 
Posta ile ha.vale nakliyatı her 

sene meınmmiyeti mucip bir fa'Z
lalı'k göstıermekbedir. Halka yeni 
bir kıolayhk ve biır başlangııç ol
mak üzıere sekiz liraya kadar o. 
lan kiüçUk havale tediyaitınm ika
met.g.Mıl.arda müYezziler marifeti
le ya?Dıya baışlamn~tır. Bu tec
rübe iyi nıeti<:e verdiği takıdirde 
J.u.şki)fıtın müsaadcri !d:ilietinde 
bu miktaT1n "°"altıhn-ası da dü
§iinül.mekte ve tetkik cdilmakte
dir. 

--0-

Tekir-dağh Hüse
yin Pehlivanın yaO 

güreşi 
Önıiimü:z<leki pxnır günü Di

reklerarasında büyük pe!hliıvan 
güreşleri olacaktır. Tekirdağlı 

'lfüseyinle Koca Ari.f arasııı:ıdıa 

.iddialı bir yağ güreşi yapılacak
·tılr. Koca Ar.U T6'ir<lağJa, Hü.se.. 
y.in.i ımağ"l'Cıp eıdeceıilini ve bunwı 
i:çin hazırl::ınıdığını iddia atmelk-
ıted'ir. Her ki peblivan.ıtn.lll.la da 
muvalff a'kıiy E!'tler dileriz.. 

Bu sene inci r ve 
Nar az olacak 

Bu ~nıeki soğuklazdan şehri
mrz ve ci~ incir' aiaçla.. 
l"lllın çctk müteessir okluğu ve 
bu yıl inıci:r mahsulünün ~ u 
olacağı al'l'laşıılm.tŞ'bır. Ancak kuy
tu yerlerdeki iDcir a.ğaç'la.rıı: kur
tul.mu~tur. N~ ağaçlan da aşn:i 
şeıkil&dir. 
~ 

- Bw g u~yorum, dedi.. 
- Nereye? 
- Gidip k.cnU§acağım... T~ 

va.r gibi! 

- İyi ıımına, ~Wji ne ;yapaaılD.. 
nı?. 

- Bteiin, ya çağıraçalıbr, p ç~ 
m.ııyac.wtlar zaten. Da.ha illıı:: celıle ... ç._ 
ğı.rsala.r da, bir lira para oezaaı. ~ 
lel'I ..• Ne ola<:ak? cDemir tıwmdıa, lfİlı
ze-1 ça.ğınd;ı.> derler. Taıvını. k.açınm. 

yalım. 

- .Aımma azizim, beı:ıı. ne demiri tL. 
vınıda, ne de bu güz.eli çai;mda llikü
yorum. GIDe-1 çağını a.ştıfı efbi, ~ 
de ta,·ını bu}madı. 

- Ne olursa o\run! H& bir tetııf'(h 
ıxlelim bakı.ılım. Olmazsa, ben 7ine ge.. 
lİTim., a7jz; m. 

Bir tarafı.aı:ı b!.! 00-Zü sö;r~ hır 
t!.ratt.an da cteitolerin.i 1.1Çunıp sa vura
rak meııdivene doğru tmılk.l:aştı. 

HÜSEY1N BEHÇET 

Üniversitede 23 
Mayısta 

ders!er kesilecek 
Ün.ivensi-tede hu yıl derslerin 

23 may:ısta Jresilmesi ka:ra.ıtaştı-

rı lml'Şlır. Huıkuk ve İkt45aıt F&
kütltelerinde ilntihanlan 27 • · 2.8 
anayldta 1>aışbanılacakltJ.r. Ditıet' 
fakülteler.de ise untilia.-nb.ıa 2:5 
mayısta başlanııla.ceıktıı.r. 

---o---

Yazlık ekim / aaliyeti 
Vi.layetiımize bağlı: kua ve kıöy. 

lerdıe yazlılk ekim fa~ bü

yük ımikyasta devam o'kı.ırıırrralıia
<hr. Şimdiye kadar ih.i.ç eki'lınemit 
bir çok sahalar riraat mö.t.elhıu. 

sııslannlll. nE!Zare'ti ~ ter
lbıye dilerek ekime müsait bir 
hale g etirilmlştir. IBu ~ ~ilıen. 
sahalar diğer senol~e niı:AJetle iki 
mislini g.eçmiştir. 

--0--

lır Avukat bakkıada ihracat mallarımıza 
talılllk~t yapılıJOr fia t konacak 
Baroyıa ve mi.idd'eiumuıınilığe Ticaret Vekflliii yiiıı ~ 

bir avuıkat lhakıku:Jda. yapı.lan bir 1'e zeytinyağında dlduğu gibi cli-
ışit:'fııyet tetkrk olu:nın.aatta:cbır. İci. ğcr lh:raç mallarımızıı.n da dışan-
t:liaya göre; Mustaa Adil Kal.eei ya satış fiatlanr.A teıtit, etnns. 
isminde ibuluınan bu avukat bii- tedir. Tiftik gibi önıenıli 'ibr~ 
yi.iık bir ipotek davasında cıvvel8 ınallarunız da bulunan bu te:tit 
ıclaYacı; sonra d':ı .borçlu lehine işinde biUıas;a .spekü~ ırni-
·vekfilet ıderu.bde etmiş ve yine 
ayni davada meciha1d.ar olan bir ni olı:na.k esas olarak ele almmıf-
kişinin de vekaletini üzerine al- · tır. Bu husust~ki çahşmalann ~ 
m.ıştır. Müddıe1umuttnilik keyiiye. kırını sana ereceği ıve ammt sabf 
ti ehemmi) etle tahkik ve tetkik fat.lan tesbit edilir ecillmez ilb 
tı~-~·~~-~----~-~una<:a ~ı hcııher veri.lme:kıted.İl'. 

Yasan: Ali Kemal Sl 
Anglo - Sabon alemi 

lbııh.s~lldıe vakit vakit 
bassasiyet göstemıdıı 

mm şu günlerdeıki yakll! 
Fransada Lava! hi&ılmeE 
tiıdar ~ ge-ImuJ 
Franıııll.'imm 'büSbültün .A 
tarafıoa g~ dıemelc 
ta.r;cında daha ?Ik gün te 
Lc>:rıdıra bükUmetinm Ka 
dinde ~t-eıde 
dlll' . .Bu teşıbbüslerin ga~ 
tavadıaıkıi. hUk:Umetiıı dıe 1 

siyasi ımünasebetleri.ni bi 
ve! kesmesidir. Kanada g 
te de, bu sefer de İngili2 
turluğum.m davasına hi".ırı 
,gemeıniştir. AnıArvata..n ~ 
iç.in Kanadamn gösterdij 
İn:gilizleree daima takdir 
te ve İmparatorluğun 
davasına taa.Iru.k eder 
berıhanıgi bir meselede 
eğer bir ımesekrle ayn du 

d}ursa bu hassaıs~yeoti 
yade kendlıni belli etme 

Fak.at Kanada bmısi 
t"aftcm Llti.n tarafını ve 
alemini de ayrıca al:.·k 
makted.ir. Kana.d:a işlEri 

rafın d:a ;[)ir bas9asiıyeti 

makt..-xbır. K.aııa<i a nı:n 
riıne çökıtüğü iç.in kaç yıiı 

denberi yem aıu nyıının 

fından balbsederken 
bu actyı hep duyarlar. 
sene evvel dört y'Ü!'LÜ'nc 

nümü d?ye punaır ç-ıık 

Karwırladan hep o eski 
bahc;etmi~len:li. 

1535 de Fransız geım 

Kartye Kan.adaya Fraoo 
sahiıp ç!kırnıış, onıd an sanr 
memleketiın tıc:ıbii sc!I"Ve 
len Fransn muhacirleri 
dan işletirmeğe başla 

Franaifl:U.r bu uğunia 
lann adlarım saymakta 
meııleır. Kebek ş.ehr.i mıstl 
Sen Loran sahasında ne 
rülıdü Bunlan uzıun 
l&tı-rlar. Hep baıtıl'lanılm 
nir ki Fransanın Kan 
emeği va.,dı!' N"' çare :ki 
yerl~ elden rııbnılş. t 
birbitrini tak;..., eden taarr 
18 inci asrı.n ortaılar 

şiddtetlft bir muıkavemet 
mi.ş ~ de 1763 de İ.ngiknl 
nadaya sahip olmala 
geçilememiştir. Ancak K 
kıa.lm.~ olan Fransızlar k 
liklarını mu.ha:faza e~ 
hal ile İngiJ.izl.tte ısmm 
lam:ışlanhr. Nlhayoet a 
asır geçtikten oonra Km 
t'OIT)'a zaananmd3. İnıgiiıte 
meti Fransııila.rın bul 
sım iıle İngil~lerın bü 
oldukları sah.ayı ~ 
re olunan. bir OOmi.nyn 
ilan ebmi:şti:r. Kaınadanı11 

yon üiusunun üçte biri 
Katoliık İrlarııdah d>a v 

yalı dıa. Diğer taraftan K 
gitmiş ı erleşrmş 

vardır. Başka mu~ıa<:ırle 

'ber bunlar da yoar.ıım 
dar tutuyormuş. 

Geçen UJlllmll !harpte 
Fra'IlG'!Z.I~ içleri raha 
mıiho. N'.1b<'ye gi bnişler, 
leı<di. Çüırıkü İngiltere il 
beraber bukmuyorlardı. 
bin başınrlanbtti dt! F 
naodahlar İngilterenin 
bağlı bulunmuşlardııır. 

Şimdi ise Kan.ada h ·· 
Lond!ra arasu:da 'bir 
dıır. Ottava.Uaki hükCıme 
mevkilne getiren par • 
inithap eden Kanadalıl 
de ıbiır çok da katnlik 
müntehipler vıar. B 
yarak hemen bir kara'!' 
kolay görürmriiyor. Vişi 
le müna~betler.i kesme 
de Kana.dah Fransıccla 
siyetinin derecesi düşü.n 
dir. E.<ıki mütte:fi.lderi 

zu)dUktanberi vaki.t v 
ratm m.a11.buıa-tı: arasınrlta 
~lar eksik olmama·kta 
Eğer Vişi ma t'l:ruatı iie 

de İngiliz gazete!eri ar 
nada _ Vişi münasebatı 
ıkesiJ.mam.eşi vesilesile 
'lliinakaşalar ts:ıelenirse 
geçmiş zaımanların ne t 
'halan hatırlatı~ <>fac 
sYrlar vaktile Kanad· 
rerin ele gedmniş o:!nl 
taıtna2lken İngilrz!.er ~ 

Fransanın değil yal.nı.z 
bil tün A:m~rik.a :kıt' asın 
müstemn€ikıe6i saydığmı 

dünyayı bir Fransıız mü 
si haline getirrr..ek i'Çin 
tile al§!!! oliuğunu 



(Bu yazının metinleri Anlldolu 
Ajansı bülteolerioden ahrcnıştıE), 

TeUıi• den: A. SEKlB 
Trentodan bildiriliyor: Musali

ni ve llitler ismi tasrih ed.ilmi. 
:ren bir~ bul~. 
!Hariciye mırı:ın Kont Ciano gö- . 
J:ilı:ımede iharzJr bulunmuştur. 

YUNAN MİUUETİ ÇETE 
HA!RBİNE BAŞLAıMlŞ 

Loı:ııdradan bildiriliyor: Beş bin 
iYıınan va-t~ervtıri Y~.an -
'.Bulgar hud'Urlu üze~ Rodop 
d.lğlarında Alman ~ Bulgarlano. 
taarruz et.nıek:tedir. Bu taarruz.. 
!ar bir QOk kara ve demiryolu ka
!ilelerine tevcih edi\ml$ ve seı.a
n:·k doğusundaki yegane deroir
yolu üzerinde .Ahn'3'!1 askerleri ı.a
şıyan ,bir tren tahr"' olunmuştm. 

RUSYANIN 1943 SJ'lNES'INE 
KADAR DAYANMASI LAzIM 

Vaşingtıonda·n bildir;Jıyor: Ruz
v&t, S0vyeUer Birliğinin 19-43 
iil<ıbaharma kadar dayanmasınrn 
ikat'i sW'ette la.zıım olduğunu, 
çür..kü Birleşik Amerikıının 1943 
de ikinci cephe kurulmasına işti.. 
rak cxlebilecak bır duruımııfa ola
cağını .büyük elçi Litvinof vas.ta
sile Staline bildirmiştir. 

B:rlesik ATr~rika büyüık elçi.. 
ıı.Jn dün "stalin ve Mo'otc>f ile Yll1' 

tı.ğı uzun görÜ<mıenin hu işle il
gili olduğu biJ<lirilmektedir. 

AIJM.ANYAYA KARŞI !KİNCİ 
CEPHE 

Lon<tradan bildiriliyor: Loı-d 

'.Bcv~rlırook'un Birleşik Amerika. 
da cAVl"l-IPaıda ikinci bir cephe 
!ku11n1ak için perva~ıı "''a truırruz 

:zorunday"2:• sııklindeki beyanat> 
A\·am Kamarasında bahis mPV
zuu o}mu.ştcr. Jı,1u'ı f1i';:ık'~?' rr""b 
uslardan birinin Amerikadaki İn
giliz mÜm<."SSillerin bu 1 tıb 1 mü.. 
ta1ealarda bulunma.ı-ta •p·i>est o
lup olmod•klarını mrrr ·~ howe
kil muavini Atlee su cevsbı ver. 
mtstir: Lord ~h."1 fik'rlerini bil
cl.:.ım-ıekte se~tıtir l{"-ı•'i h:.- m":t
; ··ette olmıyan hu<us1 bir vazı.. 

e ı:örmektedir Do{[rucl.ın chğru

ya b'r '!-ll umet işini ~ru.lııde et
'fl\~ d'f"t.ğiklır 

DATI AVRlTPO.DA fNGtr.tz • 
ALMAN HAVA HARBİ 

Londradan b;idu-ilıy>.>r: Jngili.z 
h ı: .. :Oa tayyarelen Fransa şimal 
~:.hi'iPde Dürrkerlode <-" l'ie>ri he
d.cflere hücıım ecmisleru. r Av 
tayvareleri de şim.ali Fransa.da 
bir keşı.f taarru711 \·""trpm~lar~ır 

\ ':'l:nden bi • riliyor: Büyü.le 
Atman ha\"'3. 1· ' P.tler' rr('('nlevin 
İr.g rırrede Norvich .şclırine hü
cL:ım ~ttniş!eT'r Atl1 ~- b'r <;"')k 

y.:ll'..ı:ın ve infilak bombaları bii.. 
yük ha!:arlar yaırını" tır 
GENERAL r;f P A '"1 ''rı ~"'l.f \SI 
Ra~y• G"zl"\esinden: Fransa. 

n r -.; k :) UT'l("'tl orou 1·orr U' an1 
C er l o·-,, 'tn A'""lnyadan 
ı~e~ar~k fın; re "ıo1 vlc İ 1 ~tere-

1' TU yo1a <:' 'ı-ra~ı m •. •lı ı;;. 
·---~- ---·-·--· 

Hitler ve Musolini bu
l114tular - Yunan mil
leti çete harbine baala
m14 - Ruıyamn 1943 
ıenesine kadar dav....ıı
ması lazım - Almaııyr 
ya kartı ikinci cephe -
Batı Avruoada lnıtiliz • 
Alınan hava harbi -
General Giraud muanr 
nıaaı - Lava! kanaııtini 
acıi>a Timlu - .lkhııci 
cephe Portekiz'" İıı>an 
da açılacakmlf 

rUmnatedlr. Genem Vışiye gi
derek: Ma~al Peten ile görlit
ııröş, tekrar :bviçreye ıgeçmiş "" 
Londrada Dögolıcü hareketlere 
katı.hnağa karar veımi~tir. 

LAVAL KANAATİNİ AÇIÔA 
VURDU 

Radyo Gazetesinden: Lava!; A.. 
merikanın Vi6i elçisi Amiral Le
ahy'ye Amerikaya hareketinden 
önre Vİi'i politikası.m iuıh ederek 
AJman'·~nın zaferine iruındl,ğını, 
Almaniamı d~alarını ıioot sa
ygmıyacağı.nı ve Fransanın Al. 
manyanın dQıooman la rmın son ı.a-
feri ne m i.ilrn ilde et.miyeceğini a -
çık.ça sövlcmiştlr. 
iKtNCt {'1""'"" PORTEKİZ VI 
fSPkNYAıDA AÇILACAK.MlŞ 
Radyo gazetesinden: Müttef*

lerin Pooıtekiz kıyılarına bir ih-
raç hareketi yaq:ımalan ihtimıa.li 
ileri sürül.'Il,..kte ve Amerikan kıt
alannın oimali İrlandada toplan. 
makta olrna"1. bu sebebe atfedıl
ıneokted;r, Şayet hu kabil olına.:ısa 
müttef!klPr İ"Panyarlan yol ver
mesini istivecck ve hu taı1oıfü't!e 

ya İspan~·aıd• Frarllro rejimi yı.. 
kıJ.acak. y,V,ut müttefik askerlcn 
bu mr"" le'<Mlerden geçeceklerdir 

.. omanya Şrmpiyona 
( 1 inci Sııhlf.ed<n Devam) 

d.., şiddetle alkışlamn.ışla nl:ır. 
Roma nyalılaı is!Jısyondaıı doi...,.,.. 
ca Turing Palas oteline ıoıisafiT 
edilmişlerdir. Öğleden sonra r-. 
rui :t.ı)·aretlerini yapa.cak olaıı fuı
bolcüler saat 17 dAı Şeref st:ıdıa
cl.. filı. maçlarını Fenerbahçe il<> 
) apuaklardır. Fenerlilerin hu 
kuvveı.Jıi şaınpi)"On t.alı:mı .karŞJ
sın.da nasıl bi• kadro ile ç.ıluu:a"
lan w ne netice alacalcları tıı.lı

miıı cdilememelcle bera1- raki
bin tok kuvvetli bulundujl-u .,.. 
ıa unutulnıa11Nll:ıdır. Bu kuvvetJI, 
ekipi.n yapaca'1. maçlar İstanıbnl
luJara üç dört ııenedir hasreı kal
dığı he ecan ve zevki verecek ma
hiyettedir. 

Romanya şıımpiyonıı. pazar git.
nü yine ~ere! stadın.da ikinci kfl'
şılaşmayı İstanbul şampiyonu lk
şil<laşla )apacaktır. Rapiüio ,._ 
pa.:aı;ı maçları hBkeru Ad.nan A· 
kın ile Şaz.i Tezcan .idare edecd. 
lerdır. 

laponyanın 
berlin E2çisi 

Mün'h 1 (A.A.)- Japon~·anın 

Berl:n cl,isi buraya gelm:ş \'e 

askeri, mülki: memurlar taralı 

dan ka1..,:l:ı!1.mıştır. 

r ŞEHiRDEN ve MEMLEKETTEN) 

A. KARAD.'l...'I ve 
l\IE ILt ,E'iTE • .''1: 

* ~Icr;;: z Baru -ı hissedar1an dün 
t.cıp! ... ıır: ·s~1rd 1ıı:-. ll ... nk.ı bır senede 4. 
•Ullyoo. J"'-o Lın 4L6 lıra klr e.rnişô.i.r, 

+ Vok,l!er !ll!'y'e'li dun Başvekilin 
Re.lsUg nde loplanm~ır. 

+ İ21mirin e.skı .Be1ediye Reisi. Beb.. 
çet Uzwı ya.plli• .b.;2r,.cuer dolay~)ie 
l- .dtür P .ııi.ta b...r bua.~u d:kilecektir. 

1 ICARET ve SANAYİ: 
-4r y.,, tabrıJuı""'1en ile Ticaret 

\ .aıet~ eruuıd... istarmiı. mııilr

f;.JTin 7&ll ım.a.ı :çı.n işbiri.iii yapılmış.. 
tU', 

+ Dil.ı> toplıı.nan Flat Miira.ltabe K.o.. 
m ı:>-onu pıyat.aylil 4000 teneke m.aWılt 
;rağ çıkaı ıitr .. ı..sını k&.cariaş-.ımuştır, * Altın diln 347~ kuruştan aat.L 
aı .r 

+ Tlca"'t Veıta<eu Kooperatifler 
Jctn biT Up olzarnncınJf" hazırlamıı, Ti. 
caret J.füdUrlü~..ır.e föndermi.şUr. 

+ Dün f><i bu ç ı:t tonk lutU:.Uuıı
lur. ---

* K:ırtal, Kadıköy, Yalova. Şi1e, E
yüp, S.ırıyer, kaı.alarında. kepek !i&Lt,.. 

nt: lıır kuru~ zan:.medi.:ıni:;~ır. 

MÜTEFERRİK: 

* B>IEd.yenin hazırladıjı talimat.. 
naıuıc,,ye gOre, k..aılorif-crli &~ıma.n

la..nlakf h.:: raret derecesi yatma ve me. 
şa;. odalarında 20, kondıorian::la. be~ 

lnn:la 15, baıvolaı:dıı 22 olarak lo.Jbul 
ecLim~L.ir. 

+ Vali yarın Allkaradııan dönecek;... 
tir. Çıtıagdn Sarayı mahn*.at deposu 
olaTak kullanılacaktır. * Beı-liode txıpJanacatı: olaıı (B<:r
ttıemıııe~ Jc.~ri tl. nlcr l kotl"~·ı es;ne ı,... 

tlra!ı: etımlt üzere H ultuk Fakıült-.! 
Dekanı Ali Futlt Başgil yarın t.:ıyyan 
ile Ahnanyaya gidect:Ktir. * Tan gazetesi sahip:.erınden Zelle-
riya Sertel Bozkurt Moarıuııası al.,,tı;.. 

oe bir h'lkaret davası açnuştJT. * Yanan Faltlllte binahnıun o!
gıor+..a be.:!eli olar;ık 315,4:-40 Ura Reıdıö
re teslim olıınmu,\rt\lr. 

BUGÜN 

Ja 
M 

S cneDİ:n En !\ efis ve Mükemmel Filmi 

1 
D LA A 
s ·sTEVART 
EK Sinemasında 

~iz ı.ır ıaj;~t ve muva.ffakiyet cönnektedir.. 

General dö Gol 
bugün yeni bir 
nutuk söyledi 
Loııdra l (A.A.)- General 06-

gol Fnınsadaki FrallSlzlan. hitap 
ederek, milttetııklerin yardımı .-
>yesiride Fransanm heıırunetı.en 

kuıdulaoağını ve tekrar dirilece
ği fikrini izhar için 1 mayıs günll 
cumhuriyet heykelleri önünden 
süki.ınetle geçmelerini. tavsiye 
etmiştir. 

Amerikanın lngil
tere Elçisi Lond-

raya döndü 
Londra 1 (A.A.)- Birleşik A

merika elç:,;i V;nant, Birleşik A
meri.kadan dönüşte, Büyük Bri.. 
tanyada bir hava alanına gelmif' 
tir. Avrupa sularında 'hareket 
yapan Birlaşi:k Amerh deniz 
Jruwetleri kumandam Ami.ral 
Starlı: kendisine re(akat e1nıelote 
idi. 

Şark cephesi 
Kıyameti 

Başlarken 
(Ba,,..,..kaleden devam) 

a - Doğuda ""' Akdeni:ıııle ı.. 
rrl<et a)'1li zımumda mı beşhya
caktir?. 

b - Akdeııia; harekau ~aha
ra mı bırakılacaklır?. 
Almanların Kafkasyaya ırum. 

ye muvaUak olmaları takdiırinda 
Orta ,ve Yakın Şai'k lngiliz im.ı
ratorluğuııu da ytlrJruM< &2IDlİ ile 
Suriyeye ihuç yapnıalan ve MJ... 
sır hu.dwlww zcu lamalan gat9 
ih t.iıınald ir. 

Doiu cop~İnd<> bu kıyamet 
haz.ırhklan görülürken garpte de 
her türlü iııs...W müWıaz.a şartla
rmı dışında bırakan bir ya.kıp yık
ma devres> başlaın.ıJjtır. Ga.rp A'f
rupas.ını cehenneme çevU- be 
yakı,p yıkma devresi her g~ 
an İngiltere ile AJ.nıaııya ara'>ın
da bir hırs rekabeti halindedir. 
İıŞ]wer Fransız, Belçiju,, n.-. 
ınal\ka, Ahnan, Holımd.a şe.hirl&o 
rhıi, tersanelcrin.i, lltwı.nlanıu, 66-

nayi meııkezlorini duımaıksızıa 

hava baskınları He boınbalıyorl1"1', 
Alınıanlar da nıiısli ile muka.bele 
etmek içın seçtikleri herhangi bir 
L~iliz ~ebrini taş üstiinde taş bı
rakmamacasına kan ve ateşe ~ 
ğuyoılar, Almanlara göre si.,.i! 
halkın bomiıhlıınruasına, şehlrl .. 
ri.n ya.Julınasma, medcni~et eser
leriıııin yıkılmasına İııgiLızlcr ı.&
bep olnıuşlaıdır \'e Almanlar bu 
tahrik ve tesi.- ik mukJ>,,eleye 
başlamışlardır. İngili:zlere göre ise 
bu usul Almanlara has bir usul
dür, kendileri şehirl'(ri değil, a.. 
keti lıedeflcrı boıııbalaıııa!itadır

lar, Bu arada sivil halkın ölümü,,. 
sebebiyet verilnı~ olması hedef
lerin y&kııııudu bulun.uıalarındaıı 
ileriye gelıniştir. 

Garpte açı.lan bu cehennem cep
hesinin ı;i~ide kızışması hiç şüp
lıe yok ki, Alına:.ıyayı hava kuv
vet.lednlıı taıııa.mını Rus ceplı&o 

sinde kullanmak zorunda bul~ 
masına raı:'1nen kısmen garbe çM
miye de ::neclıur bmıknuştır. Bu, 
müttefiklerin Sovyet Rusya lehi. 
ne temine muvaffak oldukla.rı bir 
büyük yaıı<hmdır. Ayni zamanda 
garpte nçılan bu cehennem cep
hesi kıt'a.da miittefilderin haı'lıi 
nasıl idare etmek istediJderiniııı da 
bir işareti olmaktadır. 

Görülüyor ki, ınüttefi.lı:ler: 
1 - Halin tedlıiş eylemek, harp 

ale~hine tahr>k etmek, 
2 - Tam bir hava hakiınJıreli 

ile tahrip yapmak ve ondan ı;ollJ'a 
kıl'aya ordular çıkannak.. 
kararuıdadırlar. Toklik batalı <i&o 
ğihifr. Alman deniz teı.gahla:rın..ı, 
sanayi mües!"esclerini ihtiva e
den ~ebirler~ ,.e !imanlara karıp 
yapılan şiddetli baskınlar her iki 
bakımdan da miisbet netice ver
m~tir, İki tarafın neşrettiği t..tı
li&'ler bunu açJ.kça anlatmakta
dır. İhtimal, nıiittefiklerio bu 
tahrip ve havadan imha kararla
rından soMa Sovyet - Alman cep.. 
besinde vaziyetin inkişafına göre 
garpte daha birçok umulımadık 

vaziyetler de belirecektir. Fakat, 
şimdiJlen bu \>azİyetler üzerinde
ki ihtimalleri saymarun zamanı 
ıı:clmenıişlir. 

ETEJU iZZET BENiCE 

Kızı/yıldız 
Gazetesinin 
bir makalesi 
Londra l (A.A..)- B.:B.C. Mm

Jaır..ada çıkan ~.Kııal Yrkhz. ga.. 
zeteri General Zalıorofun bir me
sajını neş;retmaktedır. General 
Zahorof bu mesajında Kaliniııde 
düşmanın ükfuaıluır taamıızu için 
hu:ırlad'ı>i>ı vl'deklerini kullanma
ğa mecbur kalar&k akamete uğ. 
ratıldığmı biktirıook ted'i.r. Al
manlar bu ceıphe)'e boynna as
ker ve malzeme y:ıığımaktadırlar. 

Yine Kızıl Yılıd.-, gaızetcsinin 

yaı:dı.ğına gi:ire MookCl'\·arun ce. 
nu!nı garbisinde Rı:s çetecileri 
bir şclıri L,ogal c(mi~ler ve bir çok 
Al.man mı.ık hil t"arruzuna rağ
men sehri lı.ila ellerinde bulUD
durrooktadırlar. 

Çeteciler •ehir garnironundald 
600 k~ilik efradın t=aınen hıık.. 
lmıoa.n gelmişlerdir. 

NORVEÇTE 
lııgilfereye kaçma\- isöyea N,.. 

(1 iooi Sahlt<don Devam) 
veçliler olduğunu söylemekte W 

bunu Entellicens 5"1'viae yüld.
melrt<> ve i>ıınlana sil~ v, .mc.. 
ralyö:zlerle mfuıehheıı hir bahkçs 
kayığ>nda yablanıhldoınnı bö\dir
mıck~. 

Bir lsviçre gaze
tesi yazıyor 

Hem, 1 (AA) - İsviçreda ço
kan. Nat.ional Zeitunc ıı:azetesi, 
Tür.ltlyenin bıtar.tb:k muofr..,.ina 
dair bir İtalyan ıı:azetesiniıı y ... 
d.ığJ yazı hakkmda diyor ki< 

•TiirkiyeniA tarafsızlığını m .. 
hafaza etmesi, hürriyet ve istik
laline karşı yaptlacak, her türlü 
tecavüı:e karşı koymak aqtDina 

Sivastopol'da 
45 bin Alman 

askeri öldürüldü 
Landra l (AA.)- B.B.C. Mtıe

lama radyoeu; ~ 
h.tni üs Slva8tqıolun CI ıı.ydMı.. 
beri şehri zapta çalışan düşmana 
mıılı:wvmnet ettiğini ve Sivastqıcııl 
müdırfilerinin 4.5 .bin Alınan .... 
kerini öldürmiig alduklar:ım l:ıö
d.im>iştir. 

INGILIZLER 
(! .in<ıl Saıblı!eden Devam l 

Flessingue şehirlerıne hücum et
mişlerdir. Şimal! Fraıısade Bre
tanya ~~"'1:nıda bir mihver kafi.. 
lesine taarru-~ edil~tir. DiŞna.. 
nın bir lorJıitıo mu!H"ibi yakılrmş 
ve kafiledeki diğer gemilere bom
balar atılımştıır. Alman tayyare.. 
leri ancak bu taarruzlar oonunda 
görünmüşlerd1r, 4 Alman tayya
resi düşiiriilmüş1:ür. 6 İng:liıı tay
yaresi üssüne <lönmemiştir. 

Sırbistanda 
(! inQ s..tıileden Devam J 

man danı General BadeT 111r 
emirname neşredeke balkın 

ellerindeki lriitün silihlarnı "' 
millıimınatuı teslim olu.n.ma
sını bildiruıôşti~. 

Asilere yard.ım edenler düş
man sayılacak vo: hunların e'\"o 

!eri yalalacaktn, !Uuıhalefette 
bulunanlar iM idam edilecC. 
!erdir. 

Alman Gener~li 
(1 inci SohLleden Devam) 

<liti.Jıd'tiıı.e ,,.öre Fonder Golç paşa 
mü1,esi brr muddet sonra şehri

mize rı.aklodilerek buradaki AJ.. 
man lroııoolosluğımda da a.ç.ıla.. 

dair zerre kadar §Üphe)'e yu ı.. Tıp Profesör 
ralwuyor. 

İıı&'ilte:eıılıo Türkiye ye t&.tt· ( 1 inci Ssbl.fedaı Devam) 
ruz etmesi içiıl hiçh.ir sebep yok. ceğini ııöylryerek bu daveti red-
tur. Almar.ya da Türlıııye m-. de~t:r. Yapılan şikayet üzeri-

. • ortaya atmak için ne lü· ne vilayet sfülıat müıdürlüğü tah.. 
zum görmiiJ, ne eebep ve fınat !krkg' 1 llıaı;kıontışt.ı.-. Sıhhat mü
bolmuştur. Almanya, bu sene ka- düıii Şuayp tahkikat sonuna u
r.anacağı zaierle meselenin ~ dar biır şey söyliyeıniyeceğiıli b!l
J.iğiııdeıı halledileceğini ümit edı. dirmiıjtir. 
;yor, Fakat Ahnıınya, ümit eıdilen ZAYi _ Detlerdar 1 inci Dikim e-
zaferi kazanamazsa Türk tara.{. viı;den a>dıLmı 41~0 N•' lı. ağır ~ 
sız!ık mucizesjnin sonwıa kaciar kamrmi zayi ettim. Yeni&lnl alacabm-
deveaı etmesi ihtimali vardır. ~ bükmil yoktur. 

Zak.İ}'<' DEKİNÇAY 

Ankara at yarışları :---=---... --
Ankara ilJobahar at yarışl:ın 

bu hafta başlıyacakbr. Bu pazar 
günü Jroşacak hli(YV&nlar şwılar
dır: 

Birhı.ci ka;'U 1000 metre: Pınar, 
Pohlivan, Bilaloğlan; Soıydan. 

İıkinci koşu 1000 metre: Rind; 
Sanscs; Can; Mihrace; Seyyare; 
Sı:nar. 

Cçüncü koi'l• 1600 tn<!tre: To.. 
murruk, :B.->r~: F"12lkurt; Sava. 

Döri'üncii kn ıı (Handikap): 
1600 metre: 65: K<>misarj 60; Ali
şah 58; Karaıbı•h<>r 55; Heyıbeli 52. 

Bejirıci koşu 16'JO m<:tre: Ya
vuz: Şehnaz. 
Kuşularm neticelerini de pa. 

zarlesi ırürlkü sa)'lmmfa yaızaca
ğız. Okuyuıculanmıa Ankara at 
yarışlarmm tafsilatını her ha.Bta 
muntazaman ıt~eterni.zden takip 
edebileceklerdir. 

MEVLOD 
Amıaaltınd& Evrail oğ!u hanında Ioo

mi!l)'Ol>Cu Kim>il ~ oflunun ru.. 
hu için ""etatının kırkın.et gününe mü-
1iad./ 2/5/94.2 Cumartesi günü öğ!eden 
sonra saat 3 de Bey'lerbcyJnde İEkele 
(!rl.m:i Scr!finıde Me'\·lüdü Nebevi kıraat 
ettirlioettğinôen arzu edrn eh Lb., 
ve cvidd..,n:ıı taşr.flıe-ri. rica olunLr. 

ZAYİ - Eyüp Kaym:ıkamlı~ 
aklıflm 11022 nunıaıa:ı Ni.Saıı ayına 
an ekmek k:ınıos,ıı.in o;p Wçarunı u.. 
yi eti.Wn. \.*enisim alacs.i:ımdan esk.iai.
nin bültm Ü )"(>k.tur. 

I\aşit o~lu KIZA -------1" ZCbrevt,'e ve Cild!,ye ~Tütehassw 

Dr. Bayrı Ömer 
Ölled• SOW"a Beyotlu Al.a ca
ınil kıırpsı Huan Apart. No. 133. h---- Tel: 4S588 ---il 

lstanbul Defterdarhğından: 

ı;ı.ııı 7-llH/211 ~elıö:Yürıde ız ıısıta 82 ada 1 ııameı 
No. hı. (ll'/60~ Mıke m~aı anan.ın ı.
ma<N. 

2118 Mecıdı~ lı2 JM~a 8!i aJa 1 panel 
No. lu (ll20) ~ mw-alıi>aı arııaıu,, ta
amnı. 

209 :Mecid.yektiıYün:!e lJ paf!t.ıı 86 ada ı pıı.c.e! 

270 

!l71 

m 

N9. lu (7280) metre mu ~.ııbba.ı anaıııcı. ta.. 
~ 

Mec:.diyelııöo'ünde U pıı "ta 88 ada 2 panool 
N-0. lu (4.38-0) - muraiıba.ı .....,,. ıı... 
mam.ı.. 

~.'.cidyeköyilnde U pa1 89 ada G peıı;el 
No. lu (6-) - ınu nbbaı arsanuı ta.. 
mamı. 

Mecull)'cköyüod• 1'2 patla 90 ada 1 par.sel 
No. lu (1480) m<>t<-e m.:rabbaı .,...nuı ta
n1amı. 

Jllcci..ılyekö..vünde 12 pa 'la 91 ada 1 po.rıııeı 
No. lu (ll760) m<'lre mıra.bbaı aosanızı. ta. 
marn>. 

Mı4'ı"'"'-

Bedel T<ıınlnat 

1'1 

74 

646.IO 4' 

tl.48 7 

3 - SON TEL C RAF - 1 il .a Y Is 19U 

Yeni Büyük Anketimiz: 
cı lnc! Sabi.1eden Devamı 

rikh!rl meı:ıburl bir hale sokul
malı. • 
17- En milhim nokta cemiyet 

idare heyetlerine intı'lıap edilen
lerin bu işleri cemiyetten puı 

a1maksız:ın yapmalarıdır. 

lS- Bütün esnaf mutiak suret
te kendi cemiyetine kaydedilmeli 
ve buna mecbur tutulmalı. Cemi
yeti olmıyan :ııümreler ıçin de ~ 
miyet kurma mecburiyeti tahmil 
edihneli. 
l~ Bir şehirdeki bütün esnaf 

cemiyetlerinin küçük sanayi tet
ltilitına mahsus mahalli (revm
yon) deme!i vücude getirmeli. 
'Bu demek a111i za.ınan<la esnafııı 

ve cemiyetin haklarını daimi 
sw-ette belediye "" vilayete ~ 
müdafaa ;şile tavzif edilmeli. Mea 
leki neşriyat yapmalı ve bunun 
için de ayni san'at ve meslekle İf 
tigal eden müteaddit memleket
lerdeki eemiyetlerle el.birHğile ça
lışmalı. 
Yukarıda saydığımız nıotlann 

tatbiki il., esnaf cemiyetleri 
ısla:h edilerek daha verimli bir 
hale getirilobilir .• 

DOKTOR ALFRED ts.sAC'JN 
CEVABI 

İktısatta k .. ,'ik san'-atlar kate
gorisini teşkil eden esnafın binlik 
te yardını)aşma esasına dayana
rak: kurdukları cemiyetlcrın kal 
lo.nm;ıları ~ esnafa daha ver'rnli 
o>abilmeleri için neler yapılma
lıdır mev7UU altında milli Türk 
ekonomisini eh mmiyetle :ı.laka 

dar eden bu çok i'abc\:i soruları
nızı işletme iktısadının muayyen 
bazı cep'ıelerinden ce;aplan.i .. r..
cağım. 
Herşeyden evvel şunu söy:~ye

yim ki küçük sun'atta, yani es
anila defter tutma mecburıyeti 
yoktur ve bu hususta da ticaret 
kanunıımll'Zda da bir hüküm 
mevcut değildir. Fakat 'bu mesel., 
son zamanlarda kendi menfaat
lerini düşünen, yaşamalarını ve 
de\·amı san~at ve ticaretlcrinı za
ruri görenler ara.ında olduğu 

kadar d'ı(er bütün esnaf için de 
ehemmiyet kazanmı.ştır. Esnaf 
gelir ve masrafjarını rakamla i
fade etmelidir. Yani muayyen 
usullerle ~ter tutmalıdır ve bu 
da esnaf menfaatine meeburi kı 
lınmalıdtr, Çünkü bunların .k.lr 
ve zararları hakkında kat'! bir 
bilgi olmadıkça bunlann kurduk
ları esnaf cemiyetlerinin ne ha
reketleri ve ne de inkişafları sağ 
lam ve esaslı hir temele dayana
bilir. Bu defter tutma mecburi 
yeti sayesinde mu~yyen bazı u-
9Ullerle ilk evvel maliyet masraf 
larının bilinmesi meydana gelir 
ki. bu rı<>kta bilhassa bugün için 
te,·ckkül ehniş olan fiat miirah
be loomisyonlarının fiat tcsbiti ' 
i !erinde çok mühim yadımcı 
bir esas olur. Diğer taraftan me
sela matraflar bir yevmiye defte.. 

rine kaydedilme suretile her ma 
mu! için maliyet masrafları doğ· 
rudan doğruya hesap edilmekle 
beraber diğer hesabi kayıtlara da 
esas teşkil eder. Yine diğer taraf
tan bem masraflar ve hem de ha. 
sılat kaydfflildiği takdirde bir 
senede elde edilen kar ve zararı:a 
hesap edilmesi mümkün ve kolay 
olur. Ve sermaye meydana çıkar. 

İşte bu saydığımız defter tut
ma işlerini umumiyetle esnaf bil
mez; şayet bilse de bu işe ait ne 
zamanı ve ne de fazla parası ve 
a<lamı vardır. Bundan dola,yı es.. 
na.f cemiyetlerinin harekete ge9-
mes~ esna.fa yardım etmesi La
zımdır. Yanı daha açık bir ifa<le 
ile esnafa bu bakımlardan fay. 
dalı olması lazımdır. • 

1. Küçük sanat erbabı sayılan h~ 
esna( kendı vesikalarını, f:tura.. 
!arını kendi cemıyet!e~ine gör>
dermelı cemiyetler bu esaslara is 
tina&n kayıtları-nı yaparak bi· 
Ianr;o, kar ve zarar hoo:{>larım 
tam:\m etmeli. Bittabi burada 
meydana çıkan mul:telif hususf 
meseleler nazarı dikkate alınmu. 

2- Esnaf cemiyetlerinde wya 
esnaf odalarında muhtel:.! müşa
virler bulundurmalı. Bu müsa. 
virlerr her nevi i.şletmt> sevk '"" 
idaresi bakımından lı~r me e!e
de, hatta defter tutma de dahil 
bütün işler hakkında cem'yetle
re, dolayıs'le esnafa yol gösterir 

Bana göre nisbeten çahuk ve 
basit olan bu defter tutma ~inin 
yapılmasile hPr nevi işlemede 
mcydona gelen mcseic~er esn..t 
hakkında holldilebilir. 

Umumi harpten e\·vel A1mnn. 
yada bazı <r<kr1rrde rniişav'r ta
yini usuliyla i": f'et re verC'n tec"-' 
rübcler val'•'mıştır. Yeni yapıla. 
cak klic;-0. san 1

;. tcır l·anununrla 
bu ooktalara temas edilıncs'ni ı. 
men"i C"<feriz. 

NOT - Aınke~ze cevap V('~ 
iıst.yer t>:-:ı&fı.."1 eem:yrt!ttin~n nıele.. 

P~<'dkl~-vıi bk m~1:p'a :..nkct ID1-
harriınnıu.e bbdJm.ekrl n-.eIVıJdur. 

Üsküdar Sulh Hukıı.k l\1aJı1:ıo.. 
mesi.nden: 941/9 

Viırgin, Fimıı ile lıa;uıenin şaY" 
an ve milşterekıec mutasarrıl <». 
duklan Üskuıd:ırda Altwrizade 
mahallesinde TaphaneLioğlu soka
ğında eskı 35 ve 37 ve yenı 5S, fi1 
No.lu fıtz.la bıthçeli b.r bap h 
nir.. izalei l'IJYU suretile sat:Fı.n
sına malı.kemece .karar ver'ler~ 
!er a kılınan birtnci a:rtill'masıııda 
2000 lirada tabiri uhdooinde olup 
daha !azlasıJ.e talip olanla~ lldn
ai a.rthr:na günü olan 11/5JS-4;:1 
tarihine :nu-...dıi pazartesi gü.nil 
saat 14 d<:n 16 ya kadar arttrma
ya iştirak etmak üzere Ü s1rüdal' 
Sulh Hukırlt Mahkemesmdc har.:ır 
buluııme.lan ve o gür. m L<r.k ı1r 
gayr..,..,nkul en ~ bedel ile ta
hp olan ııamu:ıa ilıalei kat'iycsiıı n 
lıcra kılır..acağı ilfuı oJ.unur. (2214) 

======================================================='-" 
Sita'.inin nu ku 

(l inci Sahl!6Ô<"lı D ·amı 
•- Faşist Ahııaııya ordusu oa 

ay e\ ve! J hücum eti.iği za.. 
m:ından daıu zayı.ftır. RU6) a iae 
harpten "nclı.i =an.a nazaraa 
daha ı..uV\cU!dir. Sade d<ıı>t.lar 
degil, dü~lar,. da takdir et. 1 
~ ;;illi mcnıloi<et, lı.alk her za- ı 
mankındeıı f~ ve muttohit • 
!arak hükUınet.n ...-k"-"lndadır.-

dem;ııiir. 1 
Stalin hürriyet 8pk:ı millet.leria · 

A manlar Rusy dü 
(1 bıcı Sahll<de:ı Devamı 

he haline ko)T"'ak!ır. fl.üyük hl. 
<I· ıclerın cı"tı.'a"ı arıfes:ndeyiı. 
Harp yeni bir saflhaya girecek. 
rriliver milhim kararlara mec ın 
kalacaktır. 

R'r İtalyan ~i kaynağındn~ 
g~l't'ıı haberde de, ik' şd;n A!JTian 
ve İtalyan ordular>nın harcl:et 
birliğini temin etmek istcct!.!eti 
bildirilmekl.e<lir. Bu karara göre, 
Almanlar ast} şaıUı: cepbesinde 
taarruz ederken, İtalyan ord= 
da Alm:ın yardımı görmek şartil@ 
Orta Şatır.ta ayni :za~ taa~ 
ruza geçecektir. 

Alman ~ryalizm bulyalarUWl 
karşı I>'rleşmiş .bulunduklarııu " 
bu memleketlerin Rusyaya Hr
gün arta.ıı hi.r yardıma devam .._ 
tCklerini tebariu ettinlıktcn .....,_ 
ra askeri harekilııı aklı'1. seyre 
C"9'Dif ve SoyYet or<lusunnn faal 
müdafaadan ınuvacrakiy..t.ıi bir · Bakılarm erec6ler> 
tecaviiuı geçn:ıesiniıı bir tesadüf 
-eseri ol.ınadıeuu söyaiyerek fa
şıstleriıı kışın; illııbabar taarrm11 
için dinlenmek hulyal..-ının ııı. 
suretle suya dÜfDlÜf <*luiwm 
belirimi Jlıİr. 

Staliıı billıhara §unlan söyle
miştir: 

~ Bia m.ill~1 lıalr. ve hın.. 
riyet için çarpışıyoruz. Biz baş!< .. 
ları.nnı ara2iMn.i ele ıreçirmd< ga
yesini ;ıütımüyoruz. Tus Sovyet 
topraldarı.ııı tem'z.lemeık ı..hyo
nu.. Sili.hlanıu terlı:etımedilderi 
takdird., Almaa müstevlileri ea 
soa askerine kadar imha olun._ 
CJıktır. Ne CCl'e) au ederse etsia 
bunu yapmalıyuı ve yapınıya 
muktediri:J: de. •• 

StaH. tekmil Kızılorduya 1 Ma-

(1 lnd Sahlf<'den ;ı>evam) 

Bu soı.bıııhlııi pa;ta ile gelen İz-
mırde münteşir cTicaret ve Borra 
gazetesi. de kararın 1 hazirandıın 
itfbaren ta11bik edileceğim, rak.ı.. 

Iann fiatlannda da indirilen <le
receleri nisbetinde temıili.t yapı
lacağını kll)'<ietmıştir. 

Bu sabah 1nlusarlıar U. Müdürü 

Adnan Halot Tapnarla ııöriiışruk 
IBu haber ve şayialan kat'iyetle 
telal;ip ederek şunları ilAve ey!.. 
di: 

c- Biz yapbğımızı tecrmeltt 
de 40 der<'C'eden aşa.ğı rakı imal 

edilemiyec~ es"""n anal:ımt 
bulunuyoruz, H<m IS - 25 dere. 

M~yür.ie 12 pa!ta 22 ada 2 pa.nıel 
No. lu (~72ı0) metre murabbaı a.~rurı t.a.. 
inamı. 

2111 M ecidiye<ı1Xrllnde 1 J par• o 88 ada 2 po rGel 
No. lu (601~) rneı.-. murabb&ı ar<•naı ta.. 

• yıs içia f'l efuılil:k emri vel'llliİf
tir: 

cedeki içkilere cralu· denemez.• 

-=================c=r=~-===-

maıını. 001.10 

Yulranda y<ızılı gayriınenkuilt'r 13/5/912 P:ız~ gUnü saat 15 te M\111 Em
l'llı; Müdü"lilğii'r.<le m!it<şekkil -~~da a:vn ayn ve açılı: artlı-rma ile -.. 
laca.ktıT. T"-11 ' ·lı ayni gUnd., .. ,t H da k:<i.'U' ya.tınlmaısı muJdılmdir. 1'az2a - ı 
lçin meıkılr müdi1rtü~e ın.üracaıo.t. c5066> 

•- 19'2 yıl:mı Alman faşist sli
rülerinin kat'İyetle .mafiılp ecli!.
diti ve Sovyet arazPsini Hitleria 

kıırtaraa yıl ya-
.PUi! .... 

ZAYİ - Nilfus kfılırlımı toy' eıtlat. 
Y~sint rlkıraC"a.ğlrndan eı*::is;nin b 
mu )'Oktur. 

İ>fiınbul B"Y&zıt V•:ıınecller D•ruııt 
lı.!"T.nf"t Etndl rokak N' .=r.ara 8 ŞiSo.. 
dl etıu 141 dotumlu !Uzım ALJ[AJI 
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Suikast Muhakemesinin 
DÜNKÜ CELSESi 

(1 inci SlWl!!edeıı Devamı 
İKİNCt CjojLSE 

Öğlooen sonra saat 14,30 da mu
hakemeye tekrar b~slandı . P<1vlof 
bu defa da SW.eymana sua111e-r so
'raca,ğını b:~;_ Rc's bu t.a.iebi 
ha.bul erllere-k Sül~ymana ne sora 
cağını birer bi.rer söylemesini 
Pavlofa bılid:iln:loi. Pavlotun sualleri 
şunlardı: 

PA VLOFUN SÜLEYMANDA~-1 
SORULARI 

1 - ÜSkiiFtcn .gelen bavullan 
Sülıryıman tüıtüncü 1bru:himc birak 
mMt.ı. İbrah;,nin bu i,\ile alakası 
vaT m«hr, yok lll<ldur Bu bavul. 
Jarın içjndcıki \'C'S~·kailardan rn.alfı

nıatı var mı iıcli, dükkanında top-
1.,nan adamla,- !dmlerd'h-? Ve ne 
6ilıi şeyler lronusarhclı? 

2 - Üsküpteki Fa'1r Süleymana 
ya,ı.dığı meklllJltd. Abdunahman 
içm şayaaıı itimat hir a.rka<la biT 
d<>sttur d>)-.:>r. Bll ;iadeden baı;-'<a
dootlıı.r da okluğu anlaşılıyor. Bun 
b.-r k>mlerdk? 

Tam bu sıırada !:fıleyman b;r. 
tlenbire S'(iz alarak ycrintlen fır

ladı ve bu suallerin r~ birine ce
vap veıU!iyereğini söyledi. Reis 
Süleymana h>talben ve ellt;riılc iışa. 

ret ederek: 
- Otur bakalım, o;.ur dedi. Da

ha sana bir şey somıaıdık Paıvltııf 
suallerilni sormaıya ckvam ediyor. 

3 - Abd>u.rraJıman ba'Vuilan ge· 
t:rdi!li zaman bu lr.ıvuDar hak
kında Fahri ile bir sey görüşnüş 
müdür. Görüştü ise neler süylemış 
tir. 

4 - Fahr'. taJ;mdla Süleymana 
nc.-'ler sormuş ve neler istemi!!br. 

5 - Bu bıwulhr Nıyaziye vı-.~'
mek isteniyormı:ş ne<ten posta ee 
gönderi'~ de 'ciarete !cocm 
c<lHmek ister.rniş veyn bu bav!.llbn 
daha evvdden Niy.ız: al·p MO&ko
va!)'a götürmcmi.şlir. 

6 - Süleyman Niyazinin gönder 
rnek iizcre Fahriden melktuıp al
mı~ mıdır. Bu n>cl<tupların mik. 
tan ve münderecatı nelerd:ir? 

7 - Süleyman Ankarada Öm!'T' 
t~ edellkcn Öme,· Süleym<ına ne 
ier söylemiştir. Ve bu söııleroen 
SiJ!eymanın intibaları nekrdir. Sü 
leyman dınıışma c>nasmda hiçbir 
şey söylemEmiştir. 

SÜLEYMAN SUALLE.RE 
CEVAP VE&vfİYOR 

Bu suallere ayrı varı cevap ver
mesini keııdisinda1 rica ediyorum. 
dedi. Keyüyet Süleymana soruldu. 
lo'i1eJmıfn çe>m!i'miş olduğu de
mk paramaklığı. >ki elil.e ya.kahya.. 
rak: 

...,.. Bu gibi adamlara ben cevap 
veremem. Ben hakkımı müdafaa
d an aciz bir haldeyim. Nerede kal
dı iki onların müdafaası.na. yar. 
dım edecek beyanatta bu,lunayım. 

Bu sözler de Pavlofla Kornilofa 
- Süleymanın bu suaBere cevap 

anlattldt. Paviol: 
- Süleymanının bu suallere ce

vap vermeyisinin bt'nim an ad<ğım 
~dur: Bu adamın ilk tahki!!caıt sı. 
r.aısın.da söY!edi.ği sözler o halde 
kendisi tardından SÖY'lenmemiş
tir. Öğre>tilnıiştu-'. Du sözleri ve bu 
soruraıı .sualleri ben hooiseinn 
a)'dırılanma:sı )çjn soruyorum. 
TüI'k Ceza muhakemeleri usulü 
kanunu ancak ÇQcuklann aklen 
malUl olanl.ann ve gaiplerin ifa· 
delerinin icahı halde tarihi olaaı'k 
alınabileceğini bildiriyor. Halbuki 
Süleyman buradadır. Çocuk dc
il•lcl~r ve aldı da başard:l'.lır. Bura
tla beıı.i:ın sualfor:me cevap ver. 
rneyişin!n başka sebepleri olması 

lazımdır. Burada konuşmayan ve 
h;,,ıbir şey sÖY'lemeyen bu ad::m, 
nası!! cılu)"Or da ilk tahkikat esna
sında bülbül gi.bi komtŞUyoır, her 
~eyi en ince tefe.rrüa•ır:ı kadar an 
la!tyor. 

is t~.ı.r Suleymana döndü: 
- Bir d:yreeğin var mı d'.iye 

sorud. 
Sıllcyıman uıınes;.ııde ım-a:r ede

rek: 
- F.ski i!ad-omcic hcrşey yazıı:..-nı.ş 

ve anlahhnııştır. 

Reis Pavlofa hitaben: 
- Bir maznun suo.lll're cevap ver 

ın&Se, irirl<lm onu koııuşturmdk i. 
çin ıı;rar edem<!',. Elimizde ror yak 
tur. Anca\< karar-Jıı bu grb' şeyler 
nazan dıkkate ~lınır. 

Bunun üzerine PaYlof Siileyıma
nın bu su"11ere cevnp vcnncl< io.>te
:nemMinirı zapt"' .~l'~ril.mcsini rica 
etti ve zapta geçiroldi. Bunu ıcii.te. 
• •kip ş21ı:'t 1JrnJ1ıcı Kitlironm akil 

1 durumu hakiunda Tıtıbı adlice gön 
derilen rapor oku1':iu. Bu raporda, 
'3"H kapıcı Kirk'):<h .hafif dere· 
ccde belf,hM varsa da ml'lekfıt.ı ak. 
l'ycsi tamamdır• de,"lme-kie idL 

Reis, r:ıponı Rus mazunulara i
zah r<i<-rc~< •Biraz np•alca.d:r, fa
kat, delı clegilıdir lfrn yor. dedi. 

ABDURRATJ;>1AN SÔZ 
ALIYOR 

Abdurrahman söz isliyel'l'.'k de
di ki: 

- Ben bana ait işler etrafında 
uzun uwdıya izalıat verdim. K~ 
mürıisOilde olan ilişiğimi de S'ade
ce kitap C>J..-urnak. dünya lıadisele
riııi de ~ızetcieroe:ı takip etmek
ten ıbaret oMuğunu da anlathın. 
iB~ bugün va;ki '}}an iıık.ilme ve 
uyanma bü müessi1- hadiııen n vu
kuu ile ortaya çıknıış bulunmakta 
d"·· Bu ifadE'm dahi nedametleri
min d~receııini izaha kafüfü dedi." 

AVUKATIN SUALLBRİ 
Bu sırada Abdurrahman.n avu· 

ka' Şa•kir z;ya Pavlofa bir iki su
al sOil'acağını söyledi. Bu sualler 
şunlanhr: 

1 - Sıwanteya adlı Savyet t~a
ret gtmtl,;> ile Pavlof memleketine 
gitıni~ m:iıdir? Gi.tmi5 ise bunun ta
rihi nedir? 

2 - Hariç mooıl~ketlerde mahal 
li sol tcşel<kii~er elinde bulunan ve 
ya bulunabi·lec&k olan işler, mese
la Balkan mernlek~tlerindeki bu 

ı kabil teşelol<üllerin gizli açı:k top-
tıiarı.run zabı.tlan k~ndisini ne de
receye kadar a!fı1<.ıd»1· eder? 

3 - Pavlcf komünist partiı;ine 
dahıl mid.i.r, değ;.\ midir? 

4 - PavoH muhnkemA?nin b~ 
Jad>ğı gündenberi elinde meşhur 

Sovyet ilıtflal şairi Mayako6fki'run 
iı.k tabi kitabım cık,ımakla meşgul 
bulunuyor. Bu kitabı her cehede 
ııi<urken görüyoruz. Acaba Tredya 
kof Eervinski gibi Rus şafrlerini 

de o.kur ve sever mi 
- Bu suallere cevap vereceğim. 
Pavlof ayağa kalktı ve dedi ki: 

Fakat Sovyet ticaret ge!msiinin ve 
benim herhangi bi-,, şair ve ed>bi 
okuyuşum müdaCa:ı ile olan mü
nasomcıli nedir? Bu sualle-ri sor
mak muhterem avukatın acaba ne 
reden hatırına gelmiştir? 

PAVLOF CEVAP VERMİYOR 
Avukat Şakir Ziya: 
- H5ıd'senin tenv,.ri için buna 

sebep vardır?. Dedi. 
Pav]Qf bu sıı:-adıı. ~rkooa.Jti Rus 

müşavirine bakıyMclll. Reis arka 
ya dönmemesini ihtar etti. 

Pavlo! cevaben: 
- F.sbabı mucihesi aneyarnıadı

ğ1m bu sualin cev1b·nı Yermem. 
Avukat Şa'kir Ziya kalıkarak: 
- Muhterem r~is bey Pavlofun 

yalan söylediğini ortaya çillmrmalk 
için bu su.allCTi ':Oruyorum. Dünkü 
celsede bu gemi içir.de Sovye>t bah
riyelileri:ıe korrferanslar verdiğini 
sö,·Jedi. 
Diğor ta,raftan So\·yet lronsdl06-

hane<;;nde ise bir memur naımzedi 
orıduğunu lı>ldiriy~r. Namzet olan 
adam ögremnckle mükelkf <J\an a
damdır. Öğre me'.<!' degil, sonra 
saydıi(.m bu Soıyet şairleri bil
hassa yabancı ;<.lkı~. münevver 
genl ık üzerinde bir sıl0.Jı tesiri ya
pan şiirler yazarl>r. Yolda-; Pavlo
fon bu şih-lerle m"Wlı:l olm<ısı dik 
kate şJ.yan buluve• ""· Ve onun 
i<; n bu su ilcrı S<:'•Uy "Ull1. ~C'r 
,·ooar üıer'ndc bir ağ:rL'.< r et
miyorsa cevap verm<.s• liaımdır, 

dedi. 
PA\'LOFUN CEVABI 

l P-'Vlo! suuilere topıan şu cevôbı 
ver<l': 

- Ben istanbula gc)meden e>VVel 

behis meo."® olan \'apu~ İsianbul 
da <kmir!.i bulunc;;:;,-du Geldl:ğim 
zaman bu gimiyi· orada buldum. 
•mürettebatı ile tamş•ım. Bir ka\ 
deıa da orJarı vapur~arını ziyaret 
ett'rn. Ara sıra onlara gider, onlar 
la buhqur, konu~ur yemek yer
dim. 

1929 senesiıı<lenberi Sovyetler 
Bi'rliğin;n .muhteiit l>iiyl!k devlet 
arı;ivle!inde tarihi telkilrat iie meş 
gul bulundum. ·Bu mcşgulzyetim 
b1r hayli zaman ~üroü. Bundan 
sonra İsi.an"" ı ?rl ·k: Sı.r~ryet baş 
k.onso1oshat.t. ~eldim. Burada
ki evraık mahzenini de tetlük edi
yordu.m !J<'<li.Jdcri gibı füva!<i bir 
stajyerim. Fakat bu sta.jyerliği
mi:ı di.ploonasi ~!eriyle hçi biT ala 
kası ~·oktur. 

D:ğeı taraftail hen aynı :oaman
da bir Sovyet vatandaşıyım Sov
yet bahriyelılerini t"1Wır eımek 
ben~m bir vaziıf~ındir. Arasıra va 
purda onlarla bu tatiihi v:ı!kalar 

hakkında konferaııslaT verirdim. 
Buclara bi·r hasbiiıal demek daha 
doğru olur, dedi. 

Avukat Şakir Z>ya bu izahat 
tan do.layı Pıwlı:ı>fa t•şeklkür etti. 

Pav l.:ı.f sözlerine dwam etlerek: 
- Ben komünio-t ı:artisiııe men

sup değilim . Fa.k"t b:ı noktai naza 
rın ben taraitaı•1y1m. Lidierlerimin 
yazdiğı eserleri bliyük bir şevk ve 
heye<:anla okurum. Ni~in paırtiye 
ginncdi.m? Onun sc Lehini burada 
izah etmek çok uzun sürecek. 

Diğer suale cevap olarak şurları 
söyftiyeb!l.rim: 

- Sovyet memurları ancak ken 
dilerlnin yapmakla mü.kelle{ ol<luk 
larıu il~lerle meşgul oluı:ılar. baş 
ka işlerle meşgul olmam mnumi
yete edebiyatı çok severim. Ma
ya'kofskiye hayranım. Onu chıima 
okumm, ve Sevin5kinin eserlerini 
sevmem. Çünkü bu adam sefahat
le istia<baüni mahvet:n:ştir .. 

Maznunlardan ta.Hk:lkatırı tevs.ii için 
blr talepleri olup olmadığı lO!l'l'Uk!u. 

K<ırnilof: 

- Malıkem<>nin mrduğu bu suale 
şimdi cevap verımi.ycce&im. Bir jstfda 
verdhn ve hemen cevap v«ıeman. Şim 
diye kadar daha yalruz im ~ayı 
gözden geçırdım. D3va h:ıkJrmc;lak.i ı,atı 

!dk.at ve teWka!ım h<?ntlz bi~ 
tir.> di)'~rek. müddet. ~d.L 

Pavlof da o.rnı mütalaada buluıWu, 

ve Türkçe oıtuyup ya;ıımı, bilen Komi
lof larafııı.cliın dava ınllndereco(ının 

kendisine an"latılmasını ve Kornilofw 
da anlayarna,1acağı yerlerin sıorulma...""'t 
için tercl\mamn üç günde bir gelmesine 
müsoade edJmeslU: hilkirıiler heyet.in.. 
d<'n. rica etti. 

A:bdi.iırrahma..'lın avuik:ntı Şakr Ziya 
da mü<ıkıkllin!n şin.dlye kadar !11<'ınlıe-

l
ltet mcn!aa.tinc ml.rhalit b:r harEketi 
olup olmadılınm J...t.ınbuldaıtl yurdda 

l
bulunduğu ır.ü<ldeiıçt' vaziyetinin, ka. 
rak1:ıerinin ve .ferdi propaganda yap•,p 
yapmadığın;n Istanbuı zabıtası marife_ 
tiyle tahkik otUrihr.Csini mahkemeden 
talep etti. Do")-ayı tetkik için beş gün 
nriiddct iCftedl. Süleyrrı.an da ~.1yı 

tctl<lk etmek lstedilı:nı !ıllıdlrdl. 
Hakim bu talepler knrşısmda iddia 

I
Jllakarnının ne dü.şlııı<iüğünü sordu. Ke 
mal Bora t.ahkikutın tcvsll hakkında 

l
ş:uldi!ik blr <l!;yccefi ohnndığmı, ancak 
maznunların bu t;.leplcri yerine getL 
riklikfcn ve cnları dinJcdikıten sonra 
lsöyiiyecekl•rinl o vakit beyan edeee. 
ğiııi bildirdi. 
j Bunıın üzerine- hf&jrn}.e.r mii"ZDkere 
Qdast!l.1 çri< ilet: ler. 
I' lliıki:m.lcr, mat 16 yı 55 geçe salona 
~önerek şu karar tefhim edikli: 

1 

:ı.ıam.un1arın muva!a!katları ve istek.. 
lerl vcchilc dosyanın tt-reüme edfkmedlk 
kısı:n·larının h:ttdk ed'.l('rek da.va mün_ 
'de:-ıcatına vf....1,;..! chr.ak ü:.cre kendile .. 
1rinc muh!.e! verilmes'ne Kom.ne! tara 

l
f:ndan doğrıı olarc.ık tercilm~ edilcbiı 

rne.:·: çin ~rtf Demircanın tercüman 
lsıfaf'Lt!e ü.ç g[i.nde bir kend;l~r!nc gön.. 

lderi~ineAbdiirrıhır.:ın1n Tü.ı."i:dye ve 
mcm!eket1 h ~<.?nda prop.:ıga:r.d.ı kılık-

I
lı kavlE.n \'e f.ile'l mu:~: blr h::ıli gö
rü'üp g('.ıril'.mM·~:n·n '·ikf içln de 
İ t2. b~ıl z bıtasın.a rrJUz .rkcre y11zıL 
asına vf' ınuhakorron·-rı. 6 lI yı.s Çar

şan-1ba gilPu sa.1-t 9,3-0 a bırakılrn:.'lsın.a 

k:-ra.r veri' i. 

Sc..htr. ,.e Ba~ ıh ı:rır· Ete!?"'. İzzet 
Jl@n:re - Ne,r.:.ı.,t Oırektörü 

Cevdet KAR~llİLGİI" 
SON TELGRAF l'>IATB.'IASI 

BAŞ, D iŞ, NE ZLE, GRiP, ROM ATiZMA 
Nevralji, Kırıklık ve Bütün Ağrıları De r hal 

İCAJITh' DA GÖNI'E 3 KAŞJ; ALIXABİLİR. 

Keser 

,... KAÇIRILMAZ llOYOK FJRSA T 

YALI ARSASI 
Büyi.lt'dere Be-yaz P<·r:\ k:an;ıısu\'Cla Dede YUl:iul n.aın:ıdylıc n1aruf yalı 

le i~llsatndeı~ti yah~ın ar&ala.n tev'.ıidm. İ.,-tiwıbul Dördüntü İ:cı·oı Dairesi 
t.aı ;ı. rı.:ıdan a~ı!.:. ;ıı.ıu'ltl'.a ile 4 ~Iayts 942 Pazartefii günü iaat l 4 ıen 16 ya 
kadar- satılar~~ı iiiın o!unu:. Dosya No. 942/629 ~ı~hası: 2310,50 

met.·cdir. 

Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme U. i~aresi İlanları 
J.Iutıaınmen bedeli ( l 1745) lira olan idare n·ıa'.;l:H:ı...ı.tılllm bi-r senelik ibtl)racı 

bulu nün doku?. ka-lf:n muhte!if klişe ( 15.5.194-2) Cuma gllntt saat ( 15,30) on 
bı:tj buçul...""ta Hayd::.rpaş~da Gar binası dc:hiiindelr.r ı-onı..Wy<ııın tarcl.ından kapalı 

z~rıf aul.i.y1<' aaAın alınacak't.ı.r. 

Bu j~ J§:!rm~ i:itiycn~crln (880) lira (88) Jrut·uş}Jk m1JV:.kkat teırrun.ot, ka... 
nunun tayin et .. Lc-: ve..ı:kaJ.:ı-.rla tekliflerini nıu.hıt.evl zarlJaTı.nı a.rnl ftirn s:ıa.t (14,30) 
un dö:t buçuğa katla· Konıieyon Reisliğine \oerrn-e.1eri lhnrıdır, . 
_Bu ~:._aJıt_ :a_:tna.::_re2er komisyondan pz-o:sız olarn.k dnğıtlln:ukta.J:..:. «4979> t 

lzmit deniz satınalma kom isyonundan:: 

Cins! 
M Bedeli 

Lira 
Teminatı 

Lira. 

Koyun t'U 100.000 100.000 6250 
5,g!r > 100.000 s_o.ooo 5250 
Koyun > 50.000 50.000 3750 
Sıc:r > 50.000 40.000 İ3000 

ı - Yukar<!a cins ve mil<ı!arı yazılı etılcrın 16 Nfsan 942 tarihinde :rapılac~k 
...,,nı.:ınesine talip çı.kımodığıll<lan iitinci defa kapa.lı uır1Ja elmlltroeleri 7 Mayıs 
942 P<!r~eonbe günü saa1 15 ve 16 da .iıııın lt!e Tersaııe )\&p.ıfimdalıi komisyon bi
n::ısında yapıla.ca~ır. 

2 - ŞartnOJM!er; :rukarıda mv. tle 5, ', 2.5, 3 lira mulı:ablliııde Jrornisyoo.
dan aJmab:lir. 

3 - Taliplerin llgili ok!uklan Ticaret v.eı:.-ikalarw v~ 2490 sayı1ı kanunun 
tr.ru·aıı veç.h?1'c ta.n~dm edecekleri teklif m(--ktuplarmı ve hizalarında yazılı te
mina-&riyle birli.k.ıt.e belli gün ve sa&Uen tam bir s.aat W'\"Clifle ilr~dar komJ~a. 
venne!cri. •4738> 

1
----- ·Tarihi Tefrika: 82 • 

Ehlisalibe Karşı Kıljç Arslan· 
\. Yazan: M. Sami Kara yel 

Son Haçlılar muharebesinde, K ilaç 
Ars!an, 160 bin kişil'k Ehlisalip 

ordusunu ort adan kaldırmıştı 
Buemond, Malatyada İbni Da

nişmend.-, ~linde esil- idi. İmpara
tor Alek>i Komnen ibı:nuıı hiyci 
necatı olmak üzere Türklere mu 
yüz anını~ bin bewn (altın) teik
fü etmişti. Kılıç Ar~lan bunun 
yarısını ~arp masrafı olmak üzere 
kendisine Vi:rllmesini istcı.mişt:L 
İki Jıü!!<mrlar arasında ihtilaf çık
tı. Bu mesele iki hükümdarı bir
birine karşı koymıya sevkettl. Kı
lıç A.1"61an, nüfuzunu geçi.rınek için 
Danişınende arzusunun yerine 
getirihnes'.ni veyahut teklifinin 
külliyen rnddolunmasını söyledi. 
Danişmend zayıftı, Kılıç Arsla

na karşı lroyamawı. Bir ııece as
kerini alıp kaçtı. M a.lcsadı tama
miJe 'kendisi pı.raya s:ıhiıp olmalotı, 

Niılıayet Buemond bu paranın 
yarısın.ı ve luriı;tiyan hükümdar
larının dostlı.k.Jannı vadettiroi. 
O da Jcaılıul etti. 

B unun üzerine Kı.Jıç Arslan İ
r an Büyük Selçuık Sultanına şi!ka-

verilen y"1Ylin mahbul ve mute
beJ" değildir. 

Fakat Danişmcncl, yenılniı1ded 
dönmedi. Kılıç Arslanın makscdı 
Malatyayı ehlisalip elinde11 :V·ır· 
tarmaktı. 

Son yüz altmış b.n ki,·ilik c:lili· 
salip ordmm oı•tuclan ka1ı<lıi<11un 
so:;ra Anadolu bi1ı::z nefc, ~bıı'o'" j 
tı. Artık lıurbedceek hırk;tivaıı 

kalmamı~ gToi idı. Kılıç Ar;lan 
şark işlerine daha ziıyadc müda· 
hale eımenic >ırası g"ldiğine ka• 
ni ol<lu, dag.lnn beykri toparla· 
mak ve ink y"da almak gc:c'll;•ıı. 

Jllusul bey!. imdat isth mlu. 
Musul bir Türk Emlrinin t~ t ta• 
sa.rrufonda id:. Ba.~ka bir E-,- " ~u 
şthre sahip ·vln:ak ;stiynrd ::. ç~.ı· 
kü beyi<>; birb:rinc düşmü~l<'·"i. 
Tavaifi Melük haline gelmi..-leıdi. 

yette b•ılundu. lran Selçııık Su:l
, Yarlığa G idtteklere: ,,•.,,.,. , tanlarınııı el'an iburalarda ilü!küm 

nASm KOLTUK 1 ve nüfuzları mevcut idi. 

Musul .Elnı:.ı i Cegermiş adında 

b:risi idi. Diğer ·bir 'bey Mıısula hii 
cum ederek beyini esir ve şehri 
zaptetti. Hıri;tiyaıı ordularınuJ 

bir müdcieti muvaklkate için orta.
dan kaJ;kması Tü.ıık bey !erini ıbir• 
birleri ütc;:ine saldırnnıya vesıle 
olclu. 

1 Mayıs 1942 
18.00 Program ve Memleket Saat A... 

ya~ı. 

18.03 l\Iüu1:: Fa-sJ Hcy'etl. 
18.45 Kom..:ımı> (Z'1"aat Takvimi). 

ASl:.I M01ILYA 

ve MOBİLYAN'IZI ~; Fa1kat Kı1ıç Arslan bu taraftan 
bir faytla göremeyince ll:mi Daniş.-

her yerd en ucuz mendi !>ir mülakat bahanesile 
.ıstanbulda Ri'zapa~a yı;ı.ku-

§unda 66 No. AHMET Buemonda bir tuzak !kurmasını 
FEVZİ 'nln teşvik yollu haber yolladı. 

Danişmcnd, bu işte haksızdı. 

:..~ Mağazasından alınız.. ~ 

Musullular, C<-germ~'i sed.• 
yorlardı. Binaenaleyh, Kılı~ Aı-;;

Janan haiJer }Olladılar Ye nıu:ı,·e
net istediler Kılıç Aröl;; ·ı d« ~J 
harekete geçti ve bi.ı. iıam. ·e 
Nusu;~bin'e vc.rdı. ~lu.sulu .i ... :J 

18.55 M<lzik: Modern J\IusiJ<l EocrJ.eri. l---------------

Nihayet düşmanlara aman ver
mek .istiyordu. Kılıç Arslan, Bue
mondu t"~zağa düşürerek öldür
mesini Danişmende teklif ettiği 
halde Danl~mend kabul etmedi. 
Yemin ettiğini binaenaleyh, ye
mininden dönemiyeceğim ihaber 
yıoHadı. 

eden Türk bey.Jerinden Cavı. 1.1 •• 
sulu terkedcıek Rahbeye ı;• i<J i 

Kılıç Ar,;lnn ~iusuln girdi. [!] 
İdaresini henüz on iki yaşında bu• 
lunan oğlu Melt•k Şaha verdi. 
Sonra gidip l\fograka "da .karar<galt 
k urdu. Cegerm4in oğlu J engi bi.iı 

19.ZO 1\.1'.e-m!eket s~at Ayan ve Ajans 
H"berleri. 

19.45 :Milzlk: Kliıs:k Tüıi< Müz'ğl 
Proııromı. (Şet: Mesut Cemil). 

20.15 Radyo Gazetesi. 
2().45 Mtizıtt: Şarkı ve Türküler. 
.:ıı.oo Ko:lllşma (İı.tEat Saati). 
21.15 T~msil. 

22.00 Milzilc; Racl:T<> Salon Ori<et'tra-
m. (Vlolonisl Necip ~ın). 

22.90 Memleket Saat Aaarı ..., Ajaııs 

Haberleri ve Borsalar. 
22.45/22 50 Yarınlı: Progr- ve Ka. 

pmıış. 

SATILIK 
İ=t'ÖJ ı:mı!ıı)ya'luı, tahta ve de
miT masa, taVla, ık..ahvc tak~rı 

ve 2 oparlör mikro!oııla berabe.r 
PHİLCO ma;ıu amplW!ra tör ve 
t.en.ıe S"hhl<tı.r. Asmalıaru!:ıclt Le
ıbon kart ısındaki roka!t T U N A 

Pnstan~ne 1=.ilr~ıat. 

l>EVREDiLECEK İHTİRA BERATI 
. •İl<i kısımdan ;baret banyo veyahut 

pliij elbiselıerine a.it sutien> hakkında ... 
ki ihtlıa için İktısaL Vckiıletlooen islh
&al edılrnlş olun 8 1.I::.yıs 19-:IO tarih ve 
2940 No. lu ihtira B~r ... tıının ihtiva etti
ğ.l hukuk bu kt.•rre başkasına devir ve
yahut icadı Tür~iyede mevkii fiile 
kı1ymak için soıah:yel dahi v•rilebile. 
ceği teklif edilmdl<te olmaklo bu husu.
sa faıJ.a nrahlma.t cdinanek istiyerılerin 
Galatada, Aslan Han 5 inci kat l - 3 
No. lanı müracaat Q.Y2<tn·eleri ilAn olu
nur. 

Aıheri Fabrikalar Satın· 
alma Komisyonu 

llanları - ---
Tahmin edileu bed~ll d0400> J>ira o

lan 2600 1üp oklSijen doldurulması Sa. 
ltpazarır.da k.licer! Fabr!kalar yol:lama-

• sındaki 5,\tJn alıma kıorııiı. ... yonunca 12 
J,IayLS 942 Salı eünü saat li te Pazan. 
l.ıld.a ihale cdilt..>Cc.idir ].Iu'.kavelename 
yapılacaktır. Şartnan1<.;_ l her gün k.o
m"itQ'"Onda gürülebilir. istek İl<!r.n 1560 
liralık muvak.k""t tcn)'.nat maı:~buzu ile 
o gün ve sa.ltte kon1i~0nda bulunma-
ları. c508l > 

.Jf-
Ta•hn1;n Edilen b~Cli c2488• lira o ... 

lan a_ş.:.. ıda cinsi yaı..ı~ altı k lem ınşa
at m3~€ıııe!i 12 :rı.1ayıs S-t:? S.a!ı gunu. 
saat l·lı,5 ta S:ı.lıpzz~1rıruda Askeri Fa.b
ri4t2 lar YQlı<..nJLSu~da.ıc~ ı ın alma ko
ru )''Onu tarU1.1d.an P· ' r:ık!a sa.!ın a.- 1 
lın ... '4.:hit.hr. ı:.t('kl;tetJn J74.0 liralık kat'l 
lenıi.ı::.at m:ıktıuzı.ı ıle o gun ve saatte 
}tıı n.~•yonda bulunırrıa.!.arı. 

12.8 l\13 kadron o.2oxo. 20X40000 
80 adet 

7.84 M3 Kadron o.2oxo. 20x1.oo 
28 adet 

40 Kg. Lama demiri 12 lik 
Ş75 Kg. Yuvarlak demir eıvatalık 1/2 
420 Kg. <U> demiri 5 lik 
40 Kg. Dcntlr saç 5 m/m. 

•5080> 

Talunin cdllcn bodell 3ô923,68 lira 
ol•n 9979 kilo 9 nu.mara ve H968 kilo 
10 numara çinko levha 8 May.S 942 
Cuma günü saat 14 te Salıpazarında 

.Askert Fabrika]ar yollama&ındaki sa
tın ahı:a koıni.syonun,ca pazarlıkla sa
tın alı-nac tır. Şartnamesi komisyon
da gör~Tebillr. 
İsl<kl :erin kal'! temlnatı olan 5388,56 
?ir1lık mal sandığı m3kbuzu tıe o gün 1ı ve saa'·!c kon1isJroJ!.C.a buhınma-ları. 

•4850> 

Üsküdar Sulh Hukuk l\fahke
mesi nden: !142/125 

Hayruırp._,a Nümunc hastane
sinde 1/7 /941 tariliin<len 26/12/ 
941 tarihine kadar vefat eden ke
sanın alınmamış olan rnuhallefat;.. 
]arının 5/5/942 saılı günü saat on~ 
da mezkı'.ır 'hastanede açrk arttır
ma ile satılmak parayıa çevırile

ceğinden >talip olar.ların mahal
linde hazır bulunmaları ve i;li>u 
tarihler içir.de ölenlerden alacalk 
v e ıboTÇ ııd.di ı-nıda. bulunu.nlUTın 

bir ay Vi! veraset iddiasuırla ibu
lunanları.'1 da üç ay iıçir.rle vesai.. 
ki ve seneda~ı kanurriyeleııilyle 
birlikıte Ü&kiiı:lar Sulh Hukuk Ha
kimliğine müracaat eylemeleri ve 
aksi tail<ıdirdc K anunu Medeninin 
534 üncıi maddesirrıe tevfikan te
re!kat paralarının hazineye 1<>9lim 
edileceği i.11ın olur.ur. 

1 
Deniz Levazım Satınalma 1 

Komisyonu ilanları 

Deniz lla...c;.iahaıresl ibt~acı için alı
nacak mııhtelif ciIJS 29 ka.leım ilfıcn 

4.5.942 Pazarteei günü saat 11,30 da. 
Ka.slıJ"ıpa§ada bulunan Deniz Lcvazun 
Sa.tJııalın~ Komiayonun.da pazarlığı ya .. 
p:•lacaktır. Taliplw- paıaıılıık gı.i.oilnd-cn 

twvel il.aç:arın cinıs ve rn:ik1<ırla.rını. 

mezkfır k(·m!.a,yonda görebil-irlcr. 
İsteklilerin belli gün ve saatıtc adı 

geçen komisyona müracaatları. c-5000> ..,. 
1 .Adet büyük ycımek tenceresi -c'lO 

sm. !kutur ve 50 $11. dritilik> 
2 > Çift ıbreli Sl<>pvaç 
1 > H.ıttas terazı «kantar> 
1 > BaAkül <250 kiloluk.> 

3ö Kilo L<!'vha u.stık • ı w./rr> !çl tıe>'ti> 
35 > > > el rn/m > bezJi 
~O > Gr21it1i salG:masıtra. «16 m/ttW 
70 > G;Jingcr k;\gııdı mine.rva •2 

m/m.> 
650 > Tuz nib.u 

Yuktı.rda cins ve mlotarları ynz.ıh 9 
kalem ma' 1enin 3 l1cı.yıs 942 Pazar
tesi günü S<:ı.tt 14 te Kas:rrrpa~ada bu.
lurıan Deniz Lm·aa:ır.1 Sa1ı.n alma ko
mı-;.> rl..<!1cla pazarhgı yapı:acağı..ndan 

istek. ler1n l:c!•li gı.in. ye s:.ı ... t:e nı~kür 
k01nisyona mü.rncaathırı. 113.n olunur. 

«5112.,: 

Kılıç Aml~n, Daniı;;roende şu 
haberi yollamı,oıtı: 

(Devamı V ... r). 

- Dü.,=aıı blı: hırist.iyana kal'§l [1) 500 Tarihi Hicri Recep 25. --
,------------mısııı~~------~», 

Bakok Kazan Montörrü Aranıyor J 
B u gibi işler; ya.ptığ ına dair belge ile birHkte Kapalıçıa·rşırla 

'-••••• Takyacılarda 80 ımmaraya müracaat ammm!ll' 

lstanbul sıhhi müesseseler arttırma 
ve eks:ıtme komisyonundan: 
He,.beliada Verem San.atoey<ımımun :ıooo kilo zPyllnyı>e1 açık elıı;iltmet4 

kıo.nulmuştur. 

ı - J!lk1'il>lme 16.5.942 Cı.m1'l.t.fil günü saat il de Ca.tul<ığiunda Sıhhat vf 
İ:ç;1im.ıi Muav<.net Mildürlilğü binasuıdaki komisyonda yapı]acaktır. 

2 - Muh•mmen ı:at beıt.er kllo zeytil>)"l!ğı için 130 kunıştvl'. 
3 _ Muvaklkat t.emioatı 292 lira 50 kuruştur. 
4' - İ•fekltler $0r1ınameyi çalışına günlerinde lromisyondo (örebilir!«. 
5 - İsı<.>kliler 1942 yılı Ticaret Od&ı vesikasiyle 2490 .. yılı kanuııda yazıl! 

ves'kal&r il<? bu işe yeter muıvakitat teminat makbuz veya banka rnektubile bel1i 
gün ve saai.1e komisyona ge\meleri. c5069> 

1 1ST ANBUL BELEDiYESİ ILA~LARI 1 
Caddelerin sulanmasında kullanılmak üzere alıno.C'a.k. 18() metre kem:Jir bor .. 

tum açık ek•iltmeye konulınu.'jlur. Taiırn!n bedeli 1188 lira ve ll!t t<rı-.inatı 89 Ii· 
ra 10 kuruştur. 

Şı<rtıname Zabıt ve Muamckit Müdürlüğü kaleminde göriilebil;r. lhnlc 4/5/94' 
Pazartesi günü saat 14. te Daimi Encümeııı)e yapılacaktır. Taliplerin ilk tem n•1 

makbuz veya mekt\ıtıMarı ve !M.2 yılına ait Ticaret Odası vesiknla.riyle i:hale günı' 
nı~ayyen saatte Daimi Encümende bu1urımaları. cof.707> 

Ayakkabıcılar Cemiyetinden: 
1.5JK2 cwna. gUnU saat 13 de çivi t6V'Ziatına ba~acaklır. Cumar1..ctıı pa .. 

zar hariç her gün saat 13 ten 18 ya kadar çivi verile-cekı1ir. Çivi kaı'yıt numara6S 

alan!a.rın cemiyete müracaatları il~n· olunur. 

1 Kadıköy Vakıflar Direktörlüğü ilanları 1 
Stınti IVIah~Hesi SOkağı No. ru Cinsi Aşl!k Kıra 

Boğaziçi Çubuk1'.l Deniz kenarı Çayır ve kahve 4 W 
> An .. rloluhisarı Küçük.su Set mahaUı 60 00 sene 
~ Paşa.brıh e Köyönü 31 DU~l:in 4 ()O ---------------1 Kadıköy Cafc-rağa :ı-roda ~o > 6 00 

Ü,;,."Qtüdar KuzgunC'uk Ça~ı 69 > 2 oo 
Ü:J<il<lar SuUı Hu.kuk l\Ialıke

me. '.nılcn: 9·12/112 
Ü~küd·ıı:ıda Murat.reis maıhalle

sinde Çavuş dere:;ıi caddesinde 143 
No.lu hanede sakın ik.;m 8/2/942 
tarili\r.de vefat eden ve terelkesl
ne mahkemem~c va-z'ıyed edilıniş 
bulunan Zehra Berozndan ırlacak 
ve borç idıcHasında ıbulunanlanr.ı 
bir ay v~ veraset iddiasında ıbulu
nacaklarm da üç ay içinde vesaiık 
ve senedatı kar.uniyeleciıyle ıbir
likte mahkeır,erniıze ıınüracaatları 
ve aksi taJ<rlirde Kanunu Medeni
nin 534 üncü maddesine tevıfilkan 
terekenin hazineye teslim edi1e
ceğı illin olur.ur. 

ZA Y1 - 2659 No. otwnob;li!ınin 
pliıka•ını kaybeıt'.!lll. Yenisini ala
cağımdan eskisi.nın hükmü y.ıl'..c

tur. 
·· Mıı5tafiı Çakıına.k 

Yukarda cinsi ve rr~ev~ileri y:ı21Jı yerler 31.5.9-13 .sonuna kuôa mü 11:1 

n.ya verilrn~t üzere iUına verilm.!şlir. İha!rlcri l:!.5.04:? Salı günü at 14 tcctr. 
İsteklilerin Mliıdıirlük Ak.arat k:ı.le-mine müracaatları. '"..5071 > 

ÖKSÜRENLERE -------- KATR AN HA KKI EK REM 

lsl.anbul Birinci İcra Mem ur
luğundan: 

Bi.r borçtan dolayı mahcuz olı.ııp 
satılmasıı:a karar verilen (9 ma
sa 14 sanoolya ve camekan) 5/5/ 
942 salı günü saat 15 de Sirıkeci 
Hüıd.avendigar caddesi 12 numa
rada .muhammen k:ıyımetm % 75 
ini ibuldıığu takdirde satıl<ıcak 
ak9i haJ:I,,, satış 8/5/942 c=a gü
r.Ü ayni saa.tte 2 ne! arttırıma su
reille yapılaoa.k ve en fazla ibedel• 
le lsteklisine ihale edHecek.iir. Ta
lıiplerin gü.n ve saatinde nrnhallin; ı 
de haz:ır buluı:acak satı§ memuru-

ihtira IUinı 
Seneler<lenb('ri hazırlay: P 

piyasaya koyduğum lfuıtiklı 
kabartımalı (m·hidc) nam nı · 
yo vesaüenin tarzı imali ~"' ı;
kmda 3178 numaralı rilht J 

beratı elimdedir. Taklitçı 
ve satıcılar kanunen takip v 
dilecelolerdir. Ala:kadarlarıı1 

dL'd<abi celbolunur. 
K. Şehirliy.;n 

na müracaatları ilfw:. olunur. 
ınıı !S6 


