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Madagaskan~ MAD':GASKAR 
İŞGALİNDEN Harbı Şiddetlendi 

SONRA ADA VALiSi 
~ . tt mukavemetin 
azıge e va-

1 
zorlaştığını 

hamet var mı ? 1 v· . b·ıd· d. ışıye ı ır ı 

Madagaıkarın İ§gali 

Alman • Fransız itbirli· 
ğinin mevcut olup olma· 
dığını da göz önüne ko
yacakbr. Böyle bir vazi· 
yette Lava! aradığı fır• 
ıatı bulmuttur. Bizce 
Madagukarın iıgali ka· 
dar ve belki daha ehem
miyetli olarak bu nokta 
dikkate f&yandır. 

lngiliz zayiah da I 
artıyor 

·----
Fransızlar, Adaya 
yeni bir kum•n
dan tayin ettiler 

7 inglllz ıırlılı ıra
. baıı talarlp edildi, 

W!!E ... TE .... !t:_f_l_ZZ_E_T_BE_N_l_C_E_, !Slrler abadı 

Ankaradan: 

Mııd.acaska.r:m. zayıf wTft'tler· 
e müdafaa edilir halde bulllll· 
ma,.ı i;ıgalin (amamlamn.asmı ko
ley l.:::jtırıyor. 

Adamn, ~ kap ettiren se
beplerin orı...dan kalk.masına b.· 
dar miittefiıld.cr elinde kalma<U
nın temi.n edeceği as\.:m f:ıyda.
larJ dün yine bu sfıtıınlanla mıh 
ettiğimiz i-ç'in ingilizler keıııd.i.leri 
için hayati bir ieaıı baı.inde bulu
nan bu lüzumu yerine getinnek
ten her ne pah8"'na olursa olsun 
çd;iumeınişl erdir. 

Llmdra 7 (A.A.)- Vlpten bil
dlliıyt>r: M~askar ummnl vali
si Annet çarşıımba aqamı Mad~ 
g""kımlaki durwnun cbı.ihrıuıb 
olıd.Uğ'tmu bir telgrafla biıMl!irm;ş 
ve ~yle demiştir: 

cŞimcti Oıurier koyunda 23 1n.. 
gık g<'IJl!İl;l v&rdır. Bunların 5 1 
bütyii:k, 12 s> orta ve 6 st küçüktür. 
Btı<radaki biiçillq iFranm: hava 
kuvveti bütün lmmetıle çarpı~ 
malara iştirak ed.i(\.-w. İngi1iz ta
arnıııfan gittt&;e şiddC'tle:niyol'. 
Fransız .kuvvetleri de pldctte 
mukavemet eıd~lar. Çarçıımba 
gilıı.ü 27 İngiliz uıçıı,ğmdan 5 1 dil.. 

(Devamı 3 ÜDC\\ Sahifede) 

UZAK DOi1J'DA 
a.ıcak, adanııı. •ali kadar ve 

te iki cı.Jıa ehemmiyeotıli olar* hu
nun Fr.ınsa • Müblefilcler; yahı.rt 
daha dotru tabiri ile Fraıısa • Mih-

ver. nıl~~se~ti iizerıia~ ~le Japonlar Çinde 
getirec<!gı tesır 'ft d.o,,"ııruagı ,.,._ 
aiyctler ıfuıün m-Sya.dıc mcnk y · 
edil.on me\:zulan arasındadır. unnan eya e-

Lanl'in iş başına geluıesittl mit- • d •ı ı• 
teakip yaooığımı.z bir yanda yine t 1 n e 1 er 1 yor 
•Madag;ıııluır:ı.• da tema<> ederek: 
Yeni Başvekil bahane arıyor~ dc
miştilr. Bu bahan.c, şimdi en im V· 

vetll bir tarzda orta~ a çıJwıışUr. 
Laval bunn ele alarak Maba Al· 
m8!l>)"a ile işbi:rliğİ~i ~ac:ak 
mı, y~ıba intizar Hflİyel.ini mı.ı.
hafau edecek m;?, 

llGttellkler, Bir· 
manyada ·bızıa 
geri çekiliyor 
Cımkinı. 7 (A.A.) - Ç>n kbl;ği, 

V&nt-ll!ll'de vaıı:t.,.etın pek ltarııık ole!,.. 
ltmu bı.ldlımek*iir. jı.ponl.ar, Bir· 
-a ;roh.ı OO:runca Şim'1.I Doj'u ls"J.
l<llme<inde llerierııeleriOO devam 
O'lrııdı:tedlrler. 

Yecl Dehi, 7 (A.A.) - CuDki<ılPft> 
c*ao w teyid e<Em!;ren bir habere 
ııör Cb~ın!ıdı: Yuıınıın eyaletı..de 
lJ<mlO<JT~ hududu yakınında bir ıeb.. 
re dün varn:ı.J,Şhr. 

(Devamı S ilncU Sahlted~) 

c 1 cdro. & -

KA =ttl~!>=:OKYANUSU 

h 

"" .... 

..... 

jBerlin radyosu 
ıtaarruzun çok 
ıyaklaştığını 
1 • • 

ıma ettı 
• 

Baslar: Ba 7az cllfo 
mam kat'I oıarıll 
matıtp edeceıız 

dl7orıar 

Almanların tay· 
yareye olan ihti· 
yaçları artmış 
l<>~dlra 7 (A.A.)- B.B.C. Dün 
g~ Beıfün rad)'OOunda Alman. 
la-ı ne, vak :tteıiberi v1ıdıkınan 
R11&·y a;va 1942 ilkıbahar taarruzu· 
nun ç~lr yakla:şmış olduğuna dair' 
:ını ..._ı ıı bul u.ımı '>şl ardır. 

Spiker A 'lımm wuhaTebe ha6a
nnın g.ex.i.;mde hınllılllalı faliyet 
olduı'luna .işaret e'lm~tir. Fa.lı:at 

(Do\-omı 3 C.Dcli ~) 

" b;; "" 
. ' ~ .::. · •• - ••

11
• ı Bir fngiliz Gazetesi 

~ .... in Mııdagao;k..v ..ıe..ını iş cal için laarrm eıtikkri ~ı.:... ~ ş ô y L E D ı y o R : 
Swırer.o limaııı adanın flıııal ct..ğ<ı•un<!a olla rö..•terihn.işt.ir. ı 

İngiliz polisi İngilizler gece l~~a~aga~k~r 
iledöGolcüler taarruzlarını ıışım ınferıtbır 

çapıştı 1 arttıracak ~~~.~~~A~~'1~!!.:r • ı • Guardian ;,"BUtt"Siuin dNıiı: ~ı 
:.8 illa· aoma ı Bu ıaretıe Alman ŞÖl' '" diyor: 

PO L ~ • llallUDID lıaleU ruhi· ·M~d~:;:osw i-;i. münkr.ic! bir 
~ olay değ i ldir. Bu çıkış lı.:ırol..et.i, 

tarabndan a ıtıldı · ıreıı de§latb•llecek C('JıUp d(•>Jrzlcrincfeki lıa7'l ada Ü&· 
lerinni talııki:cı \'e Y{·ni Kal't'don· 

Bern 7 (A.A.)-- 1 mayıe günü 
Londra-da Hür Fra-•:z tarnftar. 
ları ryaşıı.sın dö Gol, kahıroJSun 
Almanw, dıye teıahüra1 yap
mak ~taıniı;ler ve ·bu te'Zllhürata 
.iştirak edrn 50 bin kişi pcllis tıtra.. 
!ınıd:ın dağıtılm~lardıa-. 

Fak:ı.t '.Y'"·Pılan tev ki!ler t&a· 
wr&tm dcıvamm.a. mlıni olama
mış ve İng:liz poli'rteıile Hür 
J<lraııısıııı larafüı.rlan ça.ı:p~lar. 
dır. 

Bir Alman . denfzal
tııı llabrıldı 

L'1n , ? ( ) - D. B. C.: D;ll) 
&k-ş= Loudr.ı rad)">stıııda ""ldlı•yct.. 
4ır bır st.ızMi taı·;.ı:! ?)(! :n bıldf.r'.:d .ı;ine 

ıörc 23 N~nodRn ot l\1.ay'ı.sa lc8<kr Al.. 
manlar İnı;il'-"rey1 10 gece b<>ı cl»l• . 
ID!Şloır ve <ll t.;;yyarc lı.r.)ıbe~l""" 
d'.r. 

A,ni <kvr,ııc İııgjfa.'ıeı· Almnnl<ıcn 
4'0rvderd!JUeri to.cyy~u-elerdca 5 n:.!sli bir 
lruvveue h'ic~w. e'bm.işler ''it botr.bürdı .... 
mana 11 cece cıevom etınl(L<:roır. Bıı 

(DcV2mı 3 ilrıcil S:ıohlteqc) 
~-o 

Amerikalılann 3 
mayn tarama gemisi, 

2 top çeker battı 
Londra, 7 (A.A.) - B.ll.C.: vap,g. V~iııglıon, 7 (AA) - Balıri-

tooda, Mklir~e ıt<>re b!r Aıneri.. ye NezareH Corregidor'da 3 mayn 
kaıı s&lıll dt,Tiye muhribi bir Alman tarama gemisinİıl>, ve ik.i Anıeri-
dooi.za)t~ını batırm1itı r. Aknen deniz. 
altısı aki.lrnoolörleriıü d<>ldururkcn kan topçekednin lc.aybolduiunu 

yanın i, Li i l, Japon hami • · 
durdumı..n h<-d•f edİn<11 stra1e
jiniıı bir parçasınd.on i!b.,.-.,l'!lr. 

Yeni ha.t, Jaı><>nJarın kolayca ık- ı 
viruikleri baı&.ıa ni.sb<,tle J .. poııı. 
yaya ~ok uzııkbr. Bu btı.ttııı, sıorıı.sı 
relince Japonları püskürtmek i'!:in, 
tuplu haldeki mırttefı k filolarının 
kudretlerini göort.crebibniye mü· 
sait olac$ k&ıı<la·ti vardır .• 

40 Fransız 
rehinesi daha 

idam edildi 

Amerôlıa, nı&tai nuarmı açık 
ifade etmi~ir. Eğer, Franı;a hu.nn 
1>ir harp '"'Y'll muk.ahele wositc~i 
ittihu edene l'ılilıver tara!ınd.a 
sayılacaktır. Aıı.calı:, bu ad:tnm 
mevcut kuvvetlerle mödal8'16tnl 
istihdaf etmiyen; dnha ı>iyade Al
man • Fransız miitra8ebelierini 
:ö:ıönünde tızta.n bir pl't -ve blt
dirilııtiı-. Nitekim, gerek Mareşal 
Peten, gerek Amiral Dırb.n \'O 

Müstemlekeler Nazırı ad.aya gön
derdikleri mesa.j-.rla 9(lllu.na lnı· 
ılu mukanmeti ı:ı,·sj~·e etmişler
dir. &asen, Sııriy.,dc de 1ru hattı
hareket tercih edilııııiş ve.. Pe
len'in inbi:ııaından soorıı.Jıi rutı"" 
muna, 

6 bildlıllW!lctedlı. ay sonraAme·ı='=·1=u "'="'Jaırn=. <;=l:ır=. ============ 
Bugün de 10 rehine 
kurşuna dizilecek 

- Fransayı ve Fııınsrıı iınplll"R
torluğ'Ultu istilıdaf eden her silfilı h 
hareketi mukabelesiz lmaılım,a... 

mak., 
diiBturu hAkim olmllfhı. Hada-

rikanordusu4 Tek tip ayakkabı 10 
milyon olacakJ• f J k 

wmira 7 (A.A.)- Bil.C. •A.. ıra an az aya çı ıyor 
markan insan lııın-vetı Jııımisyo
nıb reisi 1942 yılının kı:i.ırnnuev
vel :ııyma kooar miiııeilhih Ame.. 
r :kan kır.-vctleriıJ;ıı sayısının 4 
mil(y-on kiıjiıye baliğ olaca.ğı.nı ilfşa 

İktısat Vekaleti müfettişleri 
İstanbuldaki tetkiklerini bitirdi 

cnc..-=ı 3 üncü Sahlfec~ı etm~i r. 
-~--'--~~~~~-'-~~~ ~~~-~-~~~~~--~~~~~~~- 1939 A vrı.;pa harbi ~ı ktığı.nd~n 

beri zy1 bir fikir olara'\ı; üzerirdc 
çal.ı~ıla.n tek Up :ıya kkabı rn r '<'· 
lesi yeniden ha rarf·th·m~tır Ilir 
çiıft erkek a)·a.kkabı~ uı ın b:le k rk 
liraya b.dar çıktığı bu;güı>lcrdc 
tek tiıı ayakkabı imai;.• :na liizum 
hası! olin'uştur. Ancak bu scfor, 
staıı<laro ay,,kk:Wıl:ırın evvelıce 

yapılan tahmin h':a!ına 10 lira.. 
dan fazlaya satıhıo..,;> l!a2ıım gele-

, cel!i anl~ılmaktl!'d ı r. İmalata baş 
Janmı:ıik ;çın teknik bazı hll6us

(Devamı 3 Oncil Sahi.Cecı,,) 

. J{ISACA 

Arkası var mı?. 
Biı• İııgiliz gazetesi, Madagas· 

kar ııd.a.<ı. 4galiniıı, müııfb·i:t bir 
hadise ohMdığmı, Japon 4tilô.sı. 
nı dw-ı.lıııırmdJc üze1-c çi.'.ıi!en bi1' 

strateji p!Jnmın bi-r parçası o1dıı
ğıınıı. ka.yc!ediyor 
. ·B.izim malıııtla bu •Mt,zııu gö. 
1'Ü,0Üj/01.'dlık da._, ~Ötl !e dıedi: • 

- Demek ki,. dlJwı arka.$ı gele-
cek.~· Beklivelôm, bdk<tlım. • • 

•• • 

Londra, 7 (A.A.) - B.B.C.: 
Vi§i'dcn bildi.ri}d;ı:üıc göre dün 
Alman işgal kuvvetleri tarafJD
cl.an Fransada 40 rehine daha idam 
olunmuştur. Bugün ılc 10 rdllnc 
daha kurft!na dizih·cL'lrlir. Bun
lar Şerburg yakınında berlıava 
edilen bir lrendcl..i Alınan asker
lerine mukabil id-.mıu ıııablı:üm e
dilmişlerdir. Ayni trende; ttenin 
eııuı.iyo:tiııi temin jç;n zorlı:ı va.. 
IOD lara a hnmı.ş ol8Jl 21 Fransız 
rehinesi de suikast esnasında öL. 
uıü~tür. ----o.- --

l E!tmek karne-, 
lerile erl!ak 

verilecek 
T evzia ta iki güne 
kadar başlanıyor 
Şehrimiroe 2 nci parti gıda 

maddeleriııi.n hıılkınw:a ekmek 
kanıekri rnııkalıôlinde leni o
lmuı1i3<> l<atorlaştırılnuş bulun>
maktadt<. 

Bu iki gür«. li.ad•r ha..,ı.anacıık 

olan bu tevzıail'a ; .ekmek karne
lerinin üı.criııdeki •!llayl> ve Ha. 
:ı:Uan ekmek karnesi , ib,mıı;iııin 

•Mayl6a k4'1İını~ nıutemet bnk
kalbr tarafından kesilerek \ 'C bu· 
ntın mukabilnıde beher nüfus ha· 
pııa yar-'jollr kilo fasutya ve pi
r~ verilecektir. Herkes mubi
l:Wklıi l>aJı.lraklan alacaldu. 

Yeni Dahiliye Veki
limiz ve Parti 

Genel Sekreteri 
Vazifelerine 

Yeni Dalı.tJiye V'*"'1:mt. !:mm-. 
llleb'US<t Doktor Fiılıri TliııeT 

başlıyorlar 

•• 
Faik Oztrak sıhhi 
sebepten dolayı 

çekildi 

C. B. NiD 7eıı.i Gen.el Sekrederi 
BBecilr ::\teb'usu M<!mduh 

Şevket Escndal 

A n.ııdolu Aja'IJSDıın A'*c aOa lıödl.rditi üun, Dafı.i.liye VdıiU 
· Tekirdağ 11.&b'tiOiG Fe.ilı: Öı'*nık ulıa.ısı:rlı~ı dolayLsilc vazifr .. 

sinden llff.aıa rica etml,. bn - b bul ediJ,.r..ı. Da.lıi!Jye VekJiletiue 
Er2ıtırum M...-"1>\ısu Do!öıtor ~ Ttıw.er tay.İJ> edilmiştir. 

Fikri Tiizerdeıt iBhiliıl edea C. B. Pa"69i c.-... ı S...knlerl~e d 
Biıerik Melı'usu l\Jeıııduh Ş.,-.f<et Jiaendal g..tiıilıııiştir. 

Yeni Dahiliye VNr.iUmiz ..., P•ı<ti Genel SeJ<J'derinııiz bugiiıı H'• 

dfelerlıııe başl:ıycb.r. S- 'J'elııral, loctıdileırİA<! l)i ~ıı.-ılar t(l(l}alllİ 
eder. 

ın ika t da ası 
dün öğleden sonr ki 
celsesine ait tafsilat 

So&ııı.t ~ ıııw!ıalce~ ilin sabah A.rıkarııda fk. 
vam olunduğunu yazmış ve öğ !.eye kadaıti cebenin 1>11iahal1Jl,' 
.. emıi'.'fil<. Merlı:Ur cclseıtin bul iısasile öil.eden ııoıı.ral..i n>u!ı-.!.ı>
meni.ıı. taf~ cıkuyueuılanm~ bucüı> 4 üncii sahifemlLde bııl:l
cıılclud&r. 

Ekm 
bugü 

k istihkakı 
tam v ildi 

Yarın, yarım verilecek; bu tedbir 
bir kaç güne inhisar ediyor 

Bu sabahtan itibart-"1 şehrimL- j 
zin her tarafındaki fırınlarda hal
ka eslı.ıi6i giıbi Um ekmek iJdblıa. 
kı verilmesine başlanmışttt. Fa-

. ita ı ya:nn y.ine bıwwn yansı YCl'i· 

leeektir. Pek kısa bir müddet için 
bu şeki..ıe bir t:'iin t.a.ııı bir gün j 
yarını i<nihkak verilıne&ne de- 1 
vam olun aca.Jı.tır. ı 

Vali ve Belediye Reisi Mtfi 

Bir arabacı 
ağır surette 
yaralandı 

Dün filyos köyü civarmda b.ir 
arabac>nın ölüm halınde yara
lanır 3sile neliıcrılenen bir kı;ı;.a 
ıolmu luır. 

Şrl:remin ir.'Cic Tatlıl>'UJ'U soka
ğında 4.0 sayılı l'\'Öe e>turan Alı.. 
rnccl dün ida~i~deki çi(t bey
gi.rli araba ile Filyoodan eJ;Yil yü. 
kife .gelirken, bayvan~ ._,rın ürkme. 
si yl'"''Jnd<'n araba d~ni1mlş, Ah. 
med altrnda iralarak fed bir şe-
ltiltlc çiğnemn~ir. · 

B : ... müddet oonra :;ıoklan ge. 
9<?n'IPr baygın bir ıı..!ı!e bı.Junan 
arah:.cryı hastaneye n'llk1ttrr.i§ler-
1ir . 

Kırdar bu hususf.:ı şu bc3·aııuı~a 
bulunmuştur: 

•- Muvakkat .. e bütiin mcı.:ıfo .. 
kele şa<nil olan "•ni ekınc.k ın.ik. 
tarlarının tatbiki birkaç l!iinliik 
kısa bir nıüdıdc te ınh İl.ar ed rcel.fö . 
Bu müddet içinde de bir gün •» 
lıisi eibi tam istihkak ve bir giln 
cJ.e ~eni kararda oldui;u gibi ~·a
rıın istihlı.a.k "erilcrc!..tir .• 

iaşe işi için 
garın 

toplanılacak 
Yarın sabah \•ilfıyette bdhin 

.kaymal:aml&rın ;şt,r .ı kile b • 
tıapl an1ı yap ılacaktı • Tnpla• t · ~ 
val. •rnu ,\•i n i, Ja"iP· b~l c- l tye; ·k • • 
sat ve eınn iyct m ü lürlcr i de ::
tir~k edecek1crdi.r 1', ı)!a11 t n .... 
mc-vzuunun şeıhrın ia~c i § lC- rı c. !r 
duğu anl~ıımıakt ::c' . 

1 İngiliz muhribi battı 
L .dra 7 (A.A.) - B.B.C. Am·. 

ranik daiı·~i Jagunr muhrlhi nın 

batımı~ oldu:ğunu ilan etım i.:; tir. 
Bu muhrip 1690 ton il!•to hac· 

nünde idi ve 19)8 yılınmı 2 ir.ci 
tt:ıırinı.rıde tlenı.. iıxlirilınış•i. 
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HALK FiLOZOFU 

DİSİPLİN 
P.ESA'f FEYZi 

' 101~1~ filmt \ r. ll [ MAHKEMELER: 

~~ı.·,k -ı111 ıql 1 ~ •I' j9·1 ıu k.'rtı .IA !I\ . Otomobi:" kaçırmış 
14JIJJı.::::ııLlıJ ,_ ı.a.;;;.LJi Davacı blı· ıı<>wruil. Malil<cmede yo.. 

J l B• ada Hı·nd omd.a dur;.tn .:ıdanll gö.Jtt'rccek.. a p 0 n ar ırmany - Bu ad>ro otoınobuı.mi lr.açıntı, 

Tiyatro mr ·ıııunıla Mr an
ktt ve:;ile:.ile, b.r kere daha, İs· 
!aulıul Şı·h;r '!iyatrosundaki 
t.1 ·'f.· ıı.liıı.c t;.ıli~·orlar. 

labil.e •• d"ı.sipliıı, içtlınai lıaya
tım•11n kurtarıcı.,,ı olaellktır. 
Evde dis'plin, çalıştığının; yer
de dis;pı;,,~ 

Evli er ek daba 
iyi çalışır. 

Bilyük Millet Mecıı.ın;,ı, evvelki 
glin.kü tcplantısında, ı.ıa·lıiye trıi!dürle.. 
rJnt! dair olan bır kaı.uın pru;esini.n 
mUzcJterc::.i, h;.ıyll lıc..,·ca.reUi c;..Ldw.. 

h d d k 
• 8 ı Dedi. Sonra yaiuLladık. 

u u una varma ıçın so Hit~~;.~~=:e~!'.t\,=1\, .. ıı 
hı •ı h k t t•ı yskaladın.ız Bir32 &nlaıt bakalım. cena arı e are e e geç } er - Efendim .• Bir müşteri iölii.-dilm. 

Bir aıpaııtımana girdi. 

Orta. Şark 
muharebesi 

Yazan: Ahmet Şükrü ESJIEN. 

T'yatrrııla ,\i,.iplin vumış, 
@rası Kt . .ıofa mı i.o1i!!:t. 

Dizim Ş<>hir 'fiyatrosıınun 

çatılarak b:rç<>k aks&k tarafları 
~ardır. Buna mukabil, en lmv• 
vdü t;ır<1fı, çatısı altında bir 
daplin kurın.ı~ olınası.ıLr. lli
na..,.aieyl!ı, li~·atroya veya ~ 
yalto paı:.vanının arkıısıntU!
ki Ertnğnl ~ıuı~ ine çatmak 
is:ti_yenll'r, bn mii~~esenbı en 
ku•·vetli tarafına taarruza ge
~.Jyorlar veı buı tanrruz..lar, ~e· 
:ııclcrcu devam etı'ği hal-de, lıil
<li.giı'ıiz, görtlü~ünüz gibi, lrlç
bir netice ,.t: rın.İ)Or. 

Kec:ıke biitün müesse.~kri
rui.zde bo)lı: bir dislpl"n J.nru---

SEYRÜSEFF.R 

MÜDÜ.RLÜGÜ 

~arklı olduğumu:ı için, 1' ha
yatm<la disiplin istemiyoruz. 

Dan~ ziyade, h"1, kendi key
fimiz.:, kendi aklımıza brrıı,k

malıdırlaT. Benlik i<l'diamrzın 
tulii roi\thipr. Herkes •bea• 
demel:dir. 

Böyle, kollektil bir çalışma 
ııaı.-ı.I 'üeut bulur?. 
Şu noktayı kaydetmek iste

rim: 
Bıı satırlarımla, asi&, Şehi:r 

Tiıyatrosumın a'Vı.ıkatlığıııı yap

ın•k i~teıni)'<>nı.m. Müdafaa et
tiğim g.ey, hiç sewnediğim Şe-

hir Tiy:ttroını değil, çok hoşlım
dığmı disiplindir. 

BAkKAL 
Birlikleri 
Gıda maddelerinin 
tevzii işinde 2 5 O O 

bakkal çalışacak 

Bir madde, naıhi..v•.!' ·nüdül'lerinin. ev
li 0J.mala,·11J1 istiyordu. Na.hiye Müdil.- J 
rt! olarak bir adamda aranan aartıar 
ar-v-:ında, evU ulın1c1..:ıı da var. Bun\.lllı, 

i~'t.m<il, ahlllkl bir uıJum foo'dalıı.n bu.. 
lunduğu göz öıı'ınd' tulul&ra.1<, böyle 
b:r madde konnıası dilşünOOmüş .• 

Dcaı me-b'uslarnnız bu ~leye dair 
tjirhi fiıkirler ileri ıüniüler. 

Evli o!•o bir adam d~tıa rc.azbut, 
daha t=kır>li. daha cklı b:;.şmda oı,... 
Bir nah.lyeye, sipsivri bi.r nahiye mtl
dürünür- gitm..•.!J.rı.d.Cn :ıiyacie, e\·1i. ço

lLık l")cuk ı;ahibi bir ,,a.hlye müdilnl
nüı eitmes.1, daha br.ş.ka bir tesir ,.._ 
par, O nall!yede. bu ni~. bl.r muhit 
y~l..J~rır. lt·tifT,at bir kı.:rmet :.~h3st 
hazi,·J~r. h11y1tt. z le t. rtlat;.nda Uegi
Ş~<l;k yap&bi :,. 

Mu.Meli! bakunlardırn, \'ırtanıdaııa. 
nrı evli ve tocuk s:.h'b[ o!mahirl el.. 
tı~e arzu cdlllr. ~'alu:t. a~ her va
t.ıındf4ı evlı oi.m1ya mecbur cdebJtr 
mly.z?. Nah'ye miklrlerinin evli 01-
rnası şart. dcmdt:, bundan Löyi.e be
kt.'ır bir insan hflhiye rrıildüıii olamaz. 
derr:"ktir. 

Pek aM. bir n:>h 'ye müdiisil evlidir. 
F'a.lcat. herhangi bir ııcbfp·t'fl ~arısın.

dan ayrılsa, \·aı:·yct ne otac~k?. Der .. 
hat evlM<'Ct'k~ İyi nn ... evie~~k ü
ZON!' m~ bir 'kı.sn1'0t bııi!amazsa, 
ve,.:. bulunduğu nWıiyede hoşuna &i
den bi!" ("'i yoksa .• 

( Ya~an: 1. 5. Eski Eükreş Ateşe~iliteri) 
\lza.k Doğu ccphclenndc: 
Pasili:k"cle Filipiulcrde Aıne:ri

kalılar111 ~on mtıka\'enu"t yuvası 
Corregidor kale<,i dii:ıınüştiir. Ja
ponların adnıun şimal kıyısına 
ııeceleyin ıısker çiknra.rak ıa.arru
za geçmeleri hu akıbeti tesri et
miştir. Artık Filipinler tıımamile 
Japonları.o. eline geçmiş bulunu
yor. 

1 
thırdurmuştw. s~ğ ~,,,nıJı.ta 6cne
rııl Wavell'iıı de, talwiye ku\'ı.-et
leri gönderm ... '!Iİ ve Japon eol oe
n.ıhını durdumuısı lazun gelmek
tedir. 1\ksi tllikdirde, Japonların 
büyük m&ıi teşkil edecek olan 
yağmurlardaıı önce Hind hlldu· 
duııa varmaLırı .muhtemeldir. 
Kıtlküta şehri Aky1tb'dıwı. 500 ki- ı 
lometre mesııfcd.edir. Artık Ja,pocı 
bomba tayyareleri, Kalkiıta ve ci
varını ıı...m.hu\.ıya.lıi!irler '\'e Ben
gale körfezi suları üzerinde hava 
bill;.inııi)·cti te.ınin ed<>billrler. 
MaeŞ"I Çan-Kay-Şclı;. Çinde 600 

klkM:ııclrcl ... k bir ceplıe üz.erin.de 

dııj;u is.ti!<aıwtııı.ı., bü,\'ük hi:r ta.. 
arı uza ı:~~nnişhr. Japonların Çt-n
d~"' başka ce{'helere kun1.'t çelı>
tikleri şu sırada. bu Çin taarruzu
nun ön~mi \'ardır. J\ııc:ık bu ta
arruzun sürekli olması \'C Japon-
lan doğııya dn;'l'ru sürmesi. böyle
hkle onları Çtıoe 1ahiye lravvet
leri gönd.erıni;ve mcobıır etmesi 
lazımdır. Bu itibarla şim<l;Ji;k !J.uıı· 
dan fazla nıiitalca yürütmeyi doi
rn bulnıu;vorıız. 

- Yarım G•at ka.da.r i>C'k.!11ecelaıiıı! 
Dedi. 

Orada, t.;.~:e ba,i.Mıı.La bir katıve var
dı. Oloınobilde oturup p;n.,k!lyeceili
n...c ttah.veı.ıe ui.urup b:..ı.· çay içeyiın di... 
-,e :ıtatn·eye g'rdiıÜ. On b<'3 ylmJ da
k~ka kadar oturdum. Çıkuıca. ot.omo
btii görcmechın. Aranınıya başladım. 

Okımobil a~ğı, olomobil yukarı. yok. 
.rok, yok! 

Bir taıt·ait~n polise haber verdim. 
Bir taraıtan da, keadim, sokak sll'kalı: 
do!a~ıp cLonıob~li ar<.ı.ml.}·a basladını. 
Mal bt"Jliı.:-, df.ği!.. M~l .-.ahibi var. Ar 
cia.ma ne CP\'ap veı·eceği.m? Düşüne cHl.. 
~iinc doJeışırıken, büyük gaz:iJwla.rdanı. 

birinin kapıs:nll;, o:ornıobili gö~d.üm.. 

SfvinQten deU olacJ.W~ı1n. Aarma, Ui.r
def-1b'.re oton "'ıbill alıp gttn~ <:ıbnaz. 

Gazinoya git ip bu oton-.vbiL!e ki;n ·n 
ge~lğint &ordum. Bu da. orada Uir m&

sada otunn~ rıiıkı iç!yordu. Dunu 
ı:üsten!Uer. G;dip sordwıı. 

- Benım hııılır im yok! I><-ıH. ı•oııae 
habl!T \•crd!:n Y::ıkalndCar Bir de de
poya h<Akayıın ki, bcfl2.,-ı!n d;b;ue darı 
e'<iL'":lİ.$ De'Tlek kl, epey d... dolaş:nı~. 

KL,1J:lir. Ta~bya, Büyük.dere filin 
mı yaptı?. 

- Pek.! Bu.mm al>P gölıUrdU~ünil 
nereden bi!IyonsWl?. 

- Ta.Oii bu göLürnı:UştUr. EciDnUer 
iötürcek değil ,-a! 

- Bu ,.ötür""'°"' de, baıjlı:a blrlsi gll.. 
Ri.rJr .• Olur y;:ı! 

Dootımmz Selami İzzet Sedcs, 
Seyrüsefor MıidıırlUğü için, •lü
zumsuz bir miıdtirlıi.k..• hükmünü 
Hriy<>r. Çünkli, idd:aya göre, ~ 
förler, \,u idarenin emirlerine 
r ia:rt e~m-lurm~!. 

foşe miiıdürlii,ğü tarafı.odan ku
ru1masıııa .başlanılan halk birl.ik
~rile birlikte çalışmak üZere aıy
rıca. bir de esnaf birLklerl teşkil. 
oltınmll.61 karurlaştırılmışllr. 

Büliin vatandaşlflnn, hu aırada, bil. 
hll'SSa devlet nH•murlan.nın mutlaka 
f:Vli o1nıesı tcı'<·:h ed!ln:eHdir. Evli o
lan in..'-&n, hfıd!sc:erc. i'9't.·ı-et clf.ha c·'d
di bir nazarle ba'kn?", D:lh1'! rrııntazam 

ı;:ı lı;>r B~r odam. ,.,erede '*"3.m. o. 
radıo Eaboh lcalJl!iadon. ·biraz faz1"ol 

Birman~.ada, tahmin ettig'ank 
v~hi!e ru.ıl muharebe ımütı.efiC< 
sağ ceuahın:ı intikal ctınti§'tir. Ja
ponlar •ol cenahta bulunan kuv
vetlerile petrol havzasından şi
male ve )uyı boyuuu iJerlem~r, 
keyıda bıılunii.ll Akyab faıuıııı cİ• 
varına "armışlar ve bura~Pki ha
va meydnnını ele g~İr111·~~l1.-d.ir. 
Bu hareket, Japcmların Hi hu
duduna )'ağnı.ur mev~m:nden ön
ce varnı.ak isted.J.Jer.ıni ı;&ıter
ıncktedir. Bundan başka Ja.ponlaz 
bu tnarrıtzla sağ l't.-rıahta baş!a
cW<ları çemberi sol cenahta da ş>. 
male d<t~ru büh.-ıniye, boyl.ef;,Kle 
mlıttefik muka.•·emctini h.mamıi
ı~ yok dn>iye çalışıyorlar. Eğer 
Akyab'dan şimal ve şimal batıya 
doğru sür'atle i~ı1onrjye mu\raf. 
Ea.k olurlarsa, İnı;:ihleı'in Hind 
hududile mu•·a.,nla..'ı kcı.ileccktir. 
Akyab'dan Hwd hududu 160 .kilo
metre kadardır. 

Madagaskar ndıısında muJınre
bc İngifi,leı·in lehine iııl<it.af et
mcktc<liı·. Karaya çıka<ı İllı;'il,iz 

kıt'aları 30 kilometre ka.dar ikr- ·ı 
lemişledir. Hedef •danın en şimal 
ucunda D"'ı;o-Suarez üssüdür. Bu
rada gcn1i ter~anr~i ·a.rdır; müt. 
t<>fikl<'r IPnd Okyunusunda tu
turunak İ~i,o bu ııdayı elde bu
lruıdurm~k meehuriy<>tinôe id'.ler. 
Bu asked lıadiseden ortaya çık.a
l"a.k siya-;;i nrtjccleri gö-..;-e ~}.ın1ş

brdır. Hummlıt bera.bcr, Vi.~ 

Frft1t"'1sını a II'nd' ~ini) i Jap<>ıüa
ra bırnktığıııı dıişünürsek, l\lorla
g:ıskarm ıniıttefilder tarnfı.uian 

işgali 'karşısında ela .~feri W,tlcın.i..

ycceğlni tahmin etmek mümkün
dür. 

- Orasını bilmem. Da.na garsonlar 
bunu gö.~erdi. 

- - I'~k! .. Otur! S~ kall;:ın bakalım! 
SöylMi'kJer;nı duydunuz .. Ne dlyecel<
&rnl.ı.?. 

·- Efendi<n ... Beo, em.bı em~ 
niıır)j geL:ın, glinde yirmi yinnJ b~ 
ı:ra sarf€:.011en-ıe .111i:::ı:ttir. Donun için. 
olorr:rbil"' b!:ı:MTır·1.~ ihl ac;.nı hlsc:ıetsem. 
t~;&" i1':ı ı.r1 verip b·rıe.:,i11rtm. Sonra, o
trımoo·ıı t enı.m gehrdiğ:m iddia olu ... 
n"Y"'' Ben şnfvrlük bl~m; o!om<ıbil 
h.ulıa a::naın. Nasıl olur da, bJr oto
mob 11 bi: yrrdeı:n a!rp başka bir yere 
götürürtı.nı ve yine nasıl olur da, uz:un 
zaman oloı,ıc.Uille clola.şıp benzini biti
r-e!"ıilir ır:" Den orada otunnuş rakl J;L
y"lrd1·-n. llıç bir (IC'yden haberim yok
tur. 

l'd<iıüı, bö) le, io.tediğini harfi 
lıarf,;ıe tıırtıhik ettlreuıiyen bütün 
;d<.releri laf:velmiye .k.alk.ış:;a'k, 

i.şin sonu nere.; e varır?l 

Bakkal esnafı birliklerinin teş
ki\i hus'uısun.da bakkaUar eemiyeti 
i.d~re !heyeti tavzif olurınnl§tur. 
Cem•yet idare heyeti gıda ı:nad
delcrinin ıdağılması işındıe vazife 
alacak olan mU:11tclH S'C"mtlerdeki 
2500 takkalı.n liste\er;ni 'hazırlı
yarak her semtte kurulacak bak
ka1 em~ bir! klerini tesbit et
miştir. 

derbede-r ç1ur. 

nu İLMİ., 
!KTlSAT ll.M 

Jwı.tor Hafız C;enıaı, yazdığı 
bir "Wıi mdilllede ~ı lo d:yor: 

•SabaJıl.,yın kalkınca mutlaka 
1.u Hetlice b<.r L.alıvalt.ı etme~ 
dır .• 

'Iıb iLni, bunu, çok evvel SÖY· 
kııı.ış .. Caka!, iistad unutuyor ki, 

ikl"'31 ilmin:.O çt•k daha 'yeııi kal>
l&Jl zaru ... etleri ~ar. 

uuJs 
KAHVE 

Gazeteci arkadaşlardan Yekta 
Ragıp, ya~dıgı şiddetli bir ya2ıda 

şöyle diyor: 
•Kah\'ehar.clerdc 11~den haitıı 

kalı w·e içc1ni)·ornz? .• 
Yahu, bunwı sebebini bilmiyor 

mw.nıı?. KMhveri hile yapıyor, 1 

onun it:n. AHMET RAUF I 

Uha!atçila ı 

O d D .r 
t:om1s

lstc1ll .. 
p· ~da bw.ı ihlıa.I tçılar, ge

tır k eri rr.allan l>e11ue !iat mu

rıık be knr"t :y nur a f·t t,ısdik 
edı'. den (r 1 a ve b&eılan 
ı: l &t rık ne• a h• 'ar sat•ş yap 

r:. "ktadır ar. Uaiıuki gelen 
r . "'ın k<1 r '1i9bctleri evve !ce 

' kilet.çe te<i!ııt ec:.Jmiş olduğwı
<'.... sat;ç yapık ~meta bir maıh· 
zu. gönı1rncrr:ekıtedlr. Fiat mi.ira 
kı:be bl.l.l"CGu da hu hus1.16:a kat'i 
bir karar vemıeIJl.lijtir. AL'ıkadar
Lcır bu işin kat') bir dUızene sokul
masını istomektedirler. 

Ticret liaesinde daktilo 
kuTSu açtlıyor 

Ticaret ll5cı>in.de a1;ılacak dak· 
tik> kursuna: yakında talebe kay
iına bılJ'IDnacaktıT. Kursa en az 
ilk ımeklep mezunları kabul edi
lecektir. Bu suretle ticaret ha
yatına }:'ızıım o1an daık~flbların 
yet~mesine yardım edilccc/,<tir. 

lnhi•ar maddeleri satanlar 
İrıhi.s.1r madldclcri satanlRrın 

ellerindeki n.füsatnam<"ler>nin de
ğişt:r::-mesine bu ayın 15 inci ı?ii· 
ırunck:n ıtlbaren ~lanılacakı •r. 
Değ'.ştimıe ~i 5 hazirana karlar 
devanı erlc<:t>kt·r Ondan sonra 
timumi bir kıontrol ya:pılaca.k ve 
yenı r~atnaıne ain ıınııı; ,\an
lara tesaı:lüıf olunursa hak'3rında 
kaooııi takbat icra olunacaktır. 

},otutem b..ıldı:aLar.:ı Ji<. nci d~fs gıda 
ro:ıddclerı t ".:ı..tı yapıl:yor. Bır k.1-
sım maddeler verUm b.Je. 

Baız.ı refiklerimiz, daeıtı,<; ıekUnl b""' 
lcnm.yorla.r. Rir QOk kırrneler n bu 
lcvz.la~t:ın h:ı.be!i olmadığını <;oy:üyor
l<ıY Ctd'l rııadıctcleri tevzii işi taki'ku
ten iy1 bfr tekikle ba.$Wılryt•r mu?. Ba.. 
ıtı ~~'ere IJtwe.k: k::ı:bartr. ı Jll:i;, lıa.
yı.r. dcmtk ldzım .. 

Bölce İqe MQdilrıülü. eıv.ak tevzii 
meseıes:ylc daha ea!ll.ı bir tarı.da r»e> ı 
ıul olmelıdır. 

BOR/IAN CEVAT 

r- EDEBİ TEFRlK.l\: 4 

l Çıngıra~~"'.!:~~.~J 
ı ya.1a k :ıın.z. her dfı~uşumda s:iz1 1 

da.ha es uıt d 4a nes'eli ..,rmek i;t~ 
r :n ... il klı<I sevgi ve ıef'Aıı.t! doyan 
k.ı.ililerlJl~i h;.,y· 11 a.ıhır.}"lc ısıtaca

ğ:.nı 

Asl.i.de gO.~t e~ 1 ylc elimi okşadı: 

- Gutt-v ne g zel :iC)" er ~liylüyor 
de~ ır. sev .l:ıı ?. 

• ı.1ı1e1 :,;ıvu uccı:rn ••• nen de onu 
d'nliy· m ,.,,. taJJ bir ak.lam. .. }'a-
kL'A A : l: cmt;"k. ıao nuı ge )lor 
g~ ?faltl.'11 ya burası b zim & ar-
Ur.ı. n d P. •• Cr ı.y mek l, ::ı ... 

> ""ie bu l'lde duygu:arla .:!o-
•:.ı lL ""c c _ l u aıun:ıktazı üzUL 

d -- ren 
t 

' " 

yı. yc,.-nek ye

J"' 
Fkt a ıtlA-

r ' c re!c kn k •il. Qııu bir ltduııı.. 1 
I> - l""·I yvt rJ. Te.. 

ma~ında derin bir ask.m manrem ılık;.. 
lığı vard t. 

Od r.uı elek'Lriğ ni yak!tığım zaman 
Arudoy! ı!mdlıYe kadar gi>nnediğJn 
b,r gu;: k ıç!nde gordüm.. Karıma 

Aeeta ıl;ıl< oluyoroum. 
- !JJyük. bir merasime ıüzwn yok 

• A.su<lel· ğtm • \"orulırna. .•. Şüyle ipekli 
bı..r rop geç. \~er sırtı...-ıa lclil. •• 

Karını boyanm.ııdtAı için tuvaletl u
}f n sOl"r.ledi. •. Den g!yinincıye kadar 
o hazır~· ~ı~ 

- Bak. Tevfik Ben se:ıden evvel ha-
1ıriand 7~ Fa.ırat bu ıcyah rop çok cicL 
dl olm<ıdı mı• 

- bır eırıprime ıf.;"6eydln•. 
- f>~01dl !IO)'unup gı; nmek uzun o.. 

lur •. 
- O hal<le gö~ne bir ç çek takı.. 

ver. 
G>.J'<LrOOa k....ılm :r•~rak: bir 

-ıemet sU'1'i mıwi ve pcınl>e çlç<:k buı.. 
d m. Ve ıı•> !be el m!e ta..'tmak isıte.. 
dl::l. Fakat ka.rım bul'(ln 16k l e al-

lllarc~Jl Çaıı-Kay-Şek Çin hu
du.duna ı:ireo Japım ikri ku~"rei
lerinc karşı yeni .kuvvetler ı:üıı
dcrm~ •e JaJ,>On ileri luır<.k<'tW 

Fakat, bc'la rmıkabll, ~ bek~r
la;r vardır ld, ço1c: ve rııı)l")'lA.z&m calı&

malar•nı ~v' bulcmnamab\nna boı-ç.. 

Iuchırlar s. ... nra rte de e-\:li tdar1ıi:1r 1 

vardır ki, e'.rde rl!1~ tı, hı:11Jı?'ll v'>k
tur ~"Sr.:bf bozuimıtı, .. ur. A.k!ı h~p ~v:n tı=============== 
j!ilrll 11 ilsil ııde, nı iln ak ao.aı a rınd ad ır. 
Çahıs:'.!i:ın z ... 

llıılasa, bu, uzun blr ictimal mese
led1.r. 

R. SABiT 

TREN 
Seyahati 

Dev 1 et Dem;ryo.lan 
yo'cu!ar hakkında 

yeni bir karar verdi 
Şimdiye ı.n.dar trenlerde ikind 

mevki vıııc.""ıııda yer bulamıyan 

yo!Cll'lar birillC'i mevkide oturabi
UY\'.)rlardı. Dev Jet Domiry1:>l:ları 

t:-en sc-fer).:-rinin ıazı:ı!:ması fue
rine rou şekli meneden yeni 'b:r 
brar vcrm~'r. Yolcular ancak 
ellerindclti biletin gösterd.ğ. mev 
he binet>ı.leccklcr; r. O mevk'tie 
yer otmaz:;a ;c.·2kta seyahat ocic
cekler ve bı:.nu kaoııl e>m>ezlen>e 
lrer.clcn .innck bılct par:ılarını 

ı;cri :ılr..bıleceklerd.'r. 
-<>---

Kaçak qyalardan trenlerde 
çok ağır cezalar alınacak 

D!!Vlet Dcmiryor "' uımum rnü
d.'ürlüi:,>i.i sc,n zam:ınla"'<la trenler
de bılet:~· olarak naltled: 'mek is 
!enen keçak t"><;anın ç<i:a.ldrğını 
görerek bu ılım:ıst-. :ılmrr.-3.kta o· 
lan <:""anm arttırılması için ye
ni b:r talimatname haıL!Tlamak
tac!ıx. Ayni zam:mda tren memur
{arı ilıer vagor.daki eşyaları sıkı 
bı,. şe!<ıtae kontrol edreeklerdir. 

dığımız kaxanti)lc1'den seçerek göğı:;!ine 
hişttrd.i. 

- Bunlar daha güz.el değil mi Tev
fikçiğinı? 

- Hakkın var Asude ... Siyah danlel 
robuıı .. lıu penbe katun1Lller haı-ikul.a
de yakıştı. 

Biraz çck:...~erek: salona iındLlt. Gelen
lerl kAr ılıyan gan10n1arıo b:.ze veran
d;mın tıı kö<;es:ndclai !Ir.ı kış """ kuçuk 
bir masnyı gUS"..e xı •• 

- Dur~sın· beğenme:zsen3.z ya.nn d~ 
ğlştirirlz eJ'.c.ndJn? 

kuc!e bu y~'°"1 pek m~mnun ol
muştu. l\li.ı:rrC-tü.n olduğu kadar herkes
ten uı.ak,mruız a.ıı da çok g.ız~ldi.. 
K<ıırım bke-rı'loo~ne oturup şöy ~e bir 
eırafa b:ıkt:,kı~ n sor. a; 

- litıyır, h:.ıyır. dedi. Değlı;tırmiye 
h:ç lüzum yok .. Bt.:.ra;,ı çok güzel değil 
mi Te.'f J<• 

- Evet, çok ıuzel k.ırıcıı1un.. 

imtihanlarda balunacak 
mümeyyizlerin listeleri bu 

halta hazırlanacaf~ 
Şehr:mı.ı. lise ve orta m('ktep

leri miidürlc-ri evvrlki gün öjjle
den sonra İstanbul kız lihcsinde 

maarif ımüdü.rü :Muhsin Binalın 
reısl!ğinde lJlpları:ınışlarchr. Bu 
toplantı<ia in'ıt!h&.'1 günleri ve 
ve mümoyyiız listelerın>n haztrlıa· 

nı!nıası i.~leri oörii.şi.i ln:üş ve ka
ra!l"\ar alınmışl>r. Mü.meyyiız liste 
!erini bu tı.a!ta içerisinde i>.'ıızar 

ederek ımaa1·iof mik!üıfüğüne Yer

miş olaıcaklard>r. 

Yeni bir p!aj 
açılıyor 

.Maltepe civarı bu suretle 
güzclleşc cek 

Hır.:tların ııwıd. ğı nisbetlc plı<ij· 
la!da hazırlıklar ilerlcmekıteair. 
Mayısın. 15 mdcn ;ı,ba,en bütün 
pliiıların açılac<1gı aııl~ıl:ı1'aıtt>ı.

dır 
Ö~•rc,ndiğ;mize göre bu yaz 

Ma:lteµ-c!.c. SQ '\)a;:>~a plijı a· 
diie yen.i bir pl,iıj • ı 1 acak ır. Bu 
r>}.1j, İstan.IJulda F'1N) udaıı son
ra, en ı;en'ş ve t:ı.biı kıırr"aldır. 
Maltepe Sürt:'"Y" a:şa plajını:la 
bir de oı:el ve "''"·no incıa edile
cekt~r. A vrıca banııyö treninin 
P'taj önün<le 4stao,;ıon ) ;ı;pması da 
temin olunacaktır. 

Yeni pla,i ba c'.van çok kı~ 
nıeUen<iireceği tahmin edilmekte
dir. 

şuradan buradan lA.! ar;rrtııya, onu eğ
lt'tld~iye çalı.şıyordum . .F'nkat etratı... 
mcz, bit. kendi kendi<Tilzie meşgul et. 
m·ye bırakımı,yordu. Şen, serbest ve şt.

mank ~n<; k.Bdınla.rın 1..11.lhLaya ben.
z.iyen g(r ıişl-eri, şık erict'tkı'erin yüJc,. 
sek!m b~ 1u1lıırı, maıı:rur tavırları biıJ 
biNLz ığneLy<ııdu. 

A.s\.ldc b:r aralık! 
- l~etıke Ert-rık."Yiinde tenha, kU.. 

çücülc bir yı.wacı,:a Ç•klseytl.k. dedi. 
- Burası .ften<.ı mı kar1c1gun? 
- Feıı:ı;ıdır dt:cnt.'Clim. 

- Bir kaç gUn wnra alışırsın, Arru-
de. 11<.ı~ .k.orıka:-"Pın her yaz buraya 
gc nek. istet:n~ın'! • 

G:ır.soıı ~ p g.ttı. B.z de etrafı
mıza ba ııya b~l:ıd:k... Sofralarına. 

otu~ lç:.n gelen bir c."Ok slis.ü ka
dmlar ve _ ~ adaırr: r nere çuı,.e bi
rlblr! yle se =Ua;:ır•k gu ~ konu
şuyur ~t. O e'Xle ynş·yanlar b rb!r~
nin babı 11 B :o:len bo~ d""'6oz 
ve ıib1>aııoız biç kİ'!l>S<> yoktu. Bu hal 
biz, birqz garipleşt!rmişti. Asudcyi 
bO-b\I' n sıln ll K için tı'Ü.-ık ln oı. j 
d.YZU k....ia: JCC.Uı" Yle ır~C;-G:ul o.;mrya, 

Sol tarafır.nzda b:r k.;şi için hazır
lanmış ol.ın 60f:'anın sahibi. nihayet 
gt'ılnıişli. U2un boylu lncc yapılı bir 
gf"n<; .. . ?ı.1asa.sıM geçer'k.en Asudeyi se
\.1mli ve kibar b!r t1vırla scl<\mlo.dı. 
Bu yakışıklı v-e kıbar tavırlı genç a
d&mı gözft:n LSLrıyordu. h'O. ba nereden 
tsnıyordum? Ha.f·l.3llla taltllan bu so_ 
ru , lıay t bana oe w-ap ve.N!. Ev~t A
d' ya gt: "j 1z "' ;;urda kar :nızds
'ki. k. vede oturan ve <;'ehre!i kolay 
un1 •Jün·ygn ada nd· bu! T>emek o da 
K..J.pte un.ıyur ve t.:'lsdut olarak ma
sa ~uz buJunı .yordu' Bu : k ve 
7.. ' ko ımuz h&ldtında dJ.şilacem 
bu kAa-la 1;alıruıdı. Qııu, huvlyet nl 

(D"'·amı yar) 

Viktorya dev
rinin kadınları ı 
Yazırn: Ali Kem•d ;:,lJNı~lAN 1 

Eski günleri anmakta n.asıl bü
yük bir revk old .tunu İıııgı.iizler 

1\1<lhk.Prn!!, Gtıtı;tl(>ı ın c ı(rılın dl~~ 
nllr:.ıe-·•ne l:nrar v .. 11 

BÜl"E\'IN BEHÇET 

O d.:ı ocağın oorn-ckdı•r. Yanında 
bir d-c · ·"~a.i'rı.z \•ardır. Eu gem; 
annenın karşısında, yine ocağın 
ba~mda boş bir ko1tuk duruyor. 
Kiıçük kuz ile annesin.in ıffeL!erin· 
den derin 'bir yo'ksulluğun a-c:ısını 
okumak kalıil oluyor: Kuıs:ağı.ı 

bahas•nı beklivor, anne de koca-
sını. Her akşıııı:n bunlar çay i.çer
leııd'L Masanın ii<z,erindeloi sema 
ver de bekliyor. Yine anen ile kllZ 
çayle-rı"'ı içecekler. Fakat enkek 
ev'<l<' clz,ğil. 

Bu Kırım ha~ini anlatıyor. Kı• 
r2~rtdü ~Ji.; ... mek dçin T{ral:ıçe 

Vik!.or\'a da oraya asker gijnJer-
aı asmda da gv!'Ilc.,k pek müm
kün. Şu hal'p zan.«nında İngiliz 
oll"a tlbuatıııa, neşredilen kit.1pla
rınt< şOyle bir göz atmakla bunu 
anlaniak '{a ı~l o~..ı~Gr O eski gün
ler Jı<ıngi'crı o:<>bil:r? '!vla7'nin 
bu h~.rı seneJrr ı!dc en ızivade 
'iı"e<li wkte ol rn tar· f, ini(i!te
rt~n~n hE n pek sak~n. hern de pek 
ra).lak ~c m!~ I°'{_ yı!3n bir de-·.;rj-
1ıi dnlc1ur M Z.l!Tl'lrle.1".dır: Krali-
Çl '': ,ı..eı\·n devri., Bunuı)1a -.be
raber o ~t'Hin "e kı akin ve nüs-

ı mışti. K'rmı sderi fngilterede de 
bir «>k r.ulmlan dul. bir çıok ÇC>
cukla ~ et'm bır~kmadan olıma
mı~tıı. B;Tioci 11/ilrolanm Çarlık 

Rucya1Src. k~~ı Kraliçe Viktor 
yanın İngilterr.: ;.-ek ke:" ·m 'bir 
c!ü· m~n olmuştu. O senelerin te
ı:,·r:ı.tı :;.rı~nı:ı 1n·~ili~ siya~eti ta
rh :ıde d<ığ'I, içtimai, dc·hi ve 
<l:ıha sa·r sahalarda da k~nd\ni 
ı;ôı;t-e "1'l1d ~en f<eri kalıme..-n1'jtır. 

erı,, c;,Lduıgunu he<ı1'en kabul et.. 
mck olmt) acaK. Çünkü U2un bir 
salt1nat c!cvri sül"<'n Kraliçenin 
zan:anın a da bir çok bıJlıııanlar, 
üıı;~ııtü:ü :-.aınarıi:ır görülır~tür. 
Fakat ink:ır edüenoiyor ki İngiliZ 
taNıinin o parlak senoclerinde İn
~ili.zler için raiıat ~·e hı.ıızur ile de 
uzun bir zaman geçmiştir. Viık- 1 
toııYa zıı.manı·nda , "'hrct kazan- 1 
mış ressamların kendi devirleri 
ni buıgün •birer vesika olarak can
kı.ndıran le\fuaları'llda hep o se
nelerin böyle huzur ve sükiınunu 
gıiiımek pek kıola-y. Mesela ocak 
!başında oturmuş genç bir kadın. 
Çelhresinde hiç bir keder:n i>zini 
keşfetmek k~bil olmuyor. Bu genç 
kadm lıa~tan ayağa kadar giyin 
miş, o hali ile güzell'ıği ve a,ğırlığı 
birl"'ıliıım:ştir. Bu da Viktocya 
dC'Vrin:n kadınlan :t;in büyük bi:r 
san'at ve medeniyettir. 

O vaktin İngiliz ka.dım aile o
ea,«ının b:ı. ında oll>un, tiyatroya 
giderken olsun hep bu san'atı, 
nmvaffak.ymi göstermiştir. Vik
t<.ı / 1 df'vr<nin hu.,uslyetlerini 
da.ha saymak ancak bir tecriilbe 
c'en ibaret ka·lsa gerek. Yoklıa 
bunlan birer birer teshil etmek 
rakikalen ım~kü'tlür. Tekrara 
lii.;mn- vnk ki o d€vir baştan ~a
ğı elemsiz, ikO'ders:Z ge.;m;ş de· 
r-·ıdir. Yine o z3manın rcs=la:rı 
cevrin türlü mısusiyctlerini an
latırken İngilte ,, için liızüntü\ü 
g~ yılları da ç•zgilerile, bo
ya\aTi!e silinarıiyccek sure!te 
kw<locli:r bır kmı 'l"<iır. İ~te me
seli yine .genıç b;r ing;!.:z kaduu: 

Viktory,1mn İ'lgiltcresi ne l:a
dar ır~ kul.ita rrst\a.,a sonurda 
rarlak ınm·affak!yct'ere ertliğtn 
d~n İr>g'ltercde rahat, hU1Z1ır ve 
slikirn d"'\"ri de uzun sürırüştür. 
Ancak lılç unu1.mamak gerek ki 
o parlak devirde de nice bedlbaht 
\ıklar vardı. Yalruz uzun sulh \'e 
sükı'.ın :<.<'.lnanları olduğu için o 
geçmiş sene!ere .şimdi bakınca 
içinı çekenler f!Örülüyor. Çünkü, 
diyorlar; o zamanın hayatındaki 
• ta<bii niSbi olan - saadeti yalnız 
insanfarın yüzlerinde değil; bü• 
tün oıılann etrafında ne kabil e:r 
ya varsa lı<')lSini ı:ömıek katıik;jr. 
Bir et\~n daıhilindc-ki dlişemftiin
de, d<ıyarnasmda, gösterişten son 
derere ı.ırzak süslenişindc hep bu 
b;rle,miş saadeti duymak müm
kün ol'tlrdu, Yalnı.z o kadar da 
degil. Vıok!.orva devrinıin kadınları 
atlarına binerek h<'T gün gezin
tiıye çıkarlard:. Yukarı tabaka
lan:lan bir İngiliz kadmının ,gün
lük Ilı<. ·atının böyle muhtelif saf· 
balarını tasvir eden devrin res 
S?ımları o k.a.duıları gerul:ıren at
ların yüızler.iıııde de bw saadeti 
anlalıyorlar. Atlar ne'~ı.>lidir, fa· 
kat ıı;1JT1armı~ de?;illerdir. Onlarda 
da öyle bir ağırhk, baktşla"ında 
bir d11rgunluk var. Ş;~di İngiliz 
ekbrya:ında; şu harp znrnanın
da:ki nıışriyat arasında bir çok 
:vazıların on dokuzuncu asır İn· 
g'\teresinin a\!ımış şu kadar se
ne;ini do!duran bir devri aıımak 
i.çin yırzıldığma şa;: rıamak la7.:ım 
l!<'li'V(lr Çünkü geçmiş zaman 
olur ki ..• 

Gün geçtikçe dalıa açık olarak 
anlaşılmaktadır ki ör; ınjwer or
tağının hedefi, Aııglo - Sakoon 
dm-letlerile, lhırdtt11Arı iyik!e çi· 
zilbnemlş oran Orta Şark oolge
Sinde bir mtaıarcbeyc tu~uşmak
tır. Mihverciler bu Orta Şark mu 
hareb.,;inde kazanacakları zafer 
ledir ki Aıııglo - Saksonların As
ya kıt'nsile al!ikalarını kesm;,, va 
kendi aralarında teması da te
m.n etmiş olacaklanhr. Fakat 
böyle· bir ihaı<be tu!.uı;;abilme!t için 
Orta Şarka val'lllak l,;zundlr. Ja,. 
ponya haııbc giım<.VLdcn ö~e Av 
rııpaıdıak.i iki mihıver devktinin 
Orta Şa.nka gnobilmelcri ırlıi 

zortlu ve hatta ımüı"!kün bile ·le
ği!<}i. Gidilse de ark:ısını rnnd'.s· 
tana ve D'wk Şn•l<lnki ocı:nurge
lerine dayamıq olan bir İngi' .ere 
ı!e bu bölgede döğü~mek kcla.y 
.bir iş sayılamazdı. Faka·t Jr.pon
yanın lha~be gil'IT'et>-;, hele Malez
yada, Singapurda. ş:m<lı de Bir'
manıy2da zaferler knzanımas v& 
nıhayet Hindistan deni?.iııdeki İn 
gilıız deni-ı: hakimiyt>tini de sars· 
ması, m :ihıver orta kların1 .i.iımirlA 

d'lisiirmü.ştür. 
İlklbaharın gelmesile Avru:'üa. 

daki milwercile.rin Rusyava, kar
şı taarruza )<llQ!Tleleri beklenirken 
an.srzın., Orta Şark• doğru !bir 
ha-mle yapılması rivavetleri orta 
ya ı;ıkınl!jtır. Maııtıkan Alınanıya 
ve İtalya, krt'a iizerindeki diiıt
manlarımn en kırvvetl'.si olan n ... 
yay·a karı,ı taarrı::ı:a geçerek bu 
tehlikeyi tasfivP ctmive çalışna· 
lıdırlar, Eeasen Orla Şarka doğru 
giO,.ı> lb'r }ıol do Rusyadan gc~er, 
eğer .m'l'ıv~rcilc-r Rusyayı yıka
rak Kı>!·ka,lnn asa.-ak olurlal"S3, 
Orta Sarka varmtş buluT>acuklar 
dır. Milwercilerin zamanı gelin>" 
ce. Rt.rnvaya karsı taarrııva gcç
miıyecekler;ne daiT h11; bir delil 
;"Oktur. Tc-rsinc- olarak, mihver 
han .. Jıklarımn biitün ağırhğı Ruıs 
ya ü:zerlooe toplanmıştır. Fakat 
acaba milh•verciler Rusya taarru 
zile b.ırlikte Ak<lM\izden Orta 
Şarb dbğn.ı bi.r ha.mle yapamıw
lar m? İşte Bitler - M ı.ıso\in; ınü 
litkatından sonra d'ünyanın sor
d'uğ<u sual budur, MUwerciler ta· 
rafından böyle bir teŞebbüse gr 
ri~lımesLne engel olan bir vaziyet 
Rusyadıa kanalaştı·!Jan a{'.:ıır va.
ztfedir. 

Ef:er ıg~n ya<ı1 ve oorlbaıhar 
aylar> içinde Rıın oırluları yıok 
edilmen'iş ol~a bile, dalla geri· 
lere atılımıF olsaydı: şark vaziye
ti daha az km•vetler1e idare edi
lerek ba.ska cephelere asker a
yırmak ımümkün olu.rdıL Fakat 
rn:tıverciler Moskovayı ve Lenin
gradı b!le alaırramıışlardır. Eger 
kendileri taarruza gcç-mezler!'e 
Rusvanın tesobbüısü eline alarak 
taa~ruza ge<.;,..t>ğini biliıler. Mıh
vercilerin Kafkas!ardan geccrek 
Orta Şaı·ka yürü;ebilmelcrı iç<n 
'ıfrtün Rtın kl•"'vctlerini geriye 
almaları lilzımdır. Çünkü ~iırnal
dekı Ruıs knvvc-~lı ri magllıp ed;l
meıJi.he Kırlkaslar üzerine yürü 
mck telılikcli oluı. 

Bu kadar a-ğır bi<'. vaz.le kal"§ı
sında olan mihver Akdcnizd('n 
Orta Şarka doğru .bir haımle YD'P" 
ma:k için Rusya.dan kll'VVet ayıra· 
bilir ıni? Akdrn'zden Orta Şarka 
doğru hamle yapırnak için iki yol 
vardır: Birincisi Li:IJo:ıa Yolu; .ikin 
cisi de Suriye ve Mısıra karşı de
nie ve hava voluıyla va.pı.lacak bir 
teşetıl:ıüs. Mihverciler bu yollar
dan bir ve!Y• diğ('Tini tski:p o:ie
cekleri gjJ:ıi. lher ikisini birden d'e 
takiıp edebilirler ve İnıgiliz ga.ze 
telerinin ya'l>C!>klarına bakılacak 
olursa. mlhvere.iler Orta Şarka 
dQğru hamle yapmayı düı;Ü'ndÜ!~<
leri zaman da'ma L'fhyadan biT 
kartı hıaı-eketile şarkı Akıdeniz
den bir deniz ve hava hareketini 
birlckte ya'PIJlS\'1 he.";p\amışlaı:
dıır. Mfuvercilerin Rusyad11 mcş. 
gul olmalan, böyle b'r teşeblbüse 

girişmeleri ihtimalinin al~ nde 
bir vaziyet g~i gösterlebilirse de 
bunun sayıca aı askerlcr.Je giTi

şilcbilen bir te>dbbiis olın"sı da 
ihtimalin lehinde bir vaziyet gıbi 

~;.steri1mrktedır. Yani deni1'y-0r 
ki mihverc'\er Rl!."}'::ya kaı"ı :ın
cak bir kaç ·üz ltt'."'1en nske:r>le ta 
arn.ıız edebil~eklerclir ve \bu ,.,-·k 

tar askeri de Rus cephelerine yıl'( 
maktadırlar. Bunlar arasında Ak
deni-z t('Ş<"'bhüsüne g;r;şnek içl11 

birka tümen asker ayırmak miiılJI 
kündür, 
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(Bu yazın,., meLınleri A.ıı.oı<IOlu 

AJnıı&ı bf.Lllall•"indeo a!mmı~ı.r}I 

T elhi. ed~n ı A. SEKlB 
Lorrdrooan bild;riliyor: Laval 

Madagaskaır L,o,galınden doğan va.. 
zıyeti tetkik iç:n Becline gidecek
tir. Times ııazetesi bu ba.bern 
Fraııs;z kaynaklarından alındı~ 
nı da ka~tmekıedir. 1 

LAVAL A'LMANYA TARAFIN. 
DAN İMTİHAN Ml EDİLİYOR? ' 

R<>.d'\u gııaclesiııdcn: Madaga.s. 
kar mesl'lcsi.ncle Almanların ne 
y •. pacaklan dıkkırti çekıınektedir, 
Alman gıı.zeLelerı Lavalın mihver 
tarofmdan şi.n dı imlıhan edildi
gi n ı ~ ırım:ı k ı adır !ar. Bir Alman 
gnctosi: 

•Beki yelim, zamanı gelince Al
marıy~nıın, ltalyanın ve Japonya.. 
nın ne tr:yecckıcrıni bckliyelim.• 
denccktcrlir. Mı~vere ııöre Lava. 
lin r.uvaflal6yctli ;mtlhanı geçir
me- ', Franıs:ıyı İı.~iltere ve Ame
r:kaya ka•rşı haı'be stirü;,,Jemesile 
belt ola!Caktır. 

t:ÜRLF~c;jx A. IBRİKA FRANSIZ 
.MUKAVFJ:.IBTİJ'\İ HARP 
HA'REKE.l SAYACAK 

R d)'O gazct s.ndcn: Dost.on 
rao.,ıxm ncoıri~a:ıroda ~yle d=iş. 
tır: Frallt:i~ tar •fm:lan girişilecek 
bir hareket, : : rni altı millet~ 
karşı ya;.ı 'ım~ · • hareket sayıla. 
caktır. Vışinin mıhver taraflarlı

f;ı gizlenmfyor Ye vereceği her 
h;ı,..gi bir mukavemet omri bir 
1 arp harcı'"''' sayılacaktır .• 

MADAGASKAR MUKAVEMET 
EDİYOR 

Londn.dan bildiri~r - lngi. 
l ... h'r kat"~ya ç ktıkı.ıınlıerl cehen
nt·m sıcağı al1ına ancak 30 k.i'k>
rr.d. e kadar .ıeı l<·m»}lerdir. Son 
b~.K'rler .nıuharoberıı.o şt<kfetlerı
diı<m g&t<rım.<kıtedir. İngilız 
tJyyarelerı hiı•b:ırmi takııp eden 
da'~alar ho mcıe Diego-Suarez.. 
doxi hafif Frnn,ız denız ikuvvet
k. ,r.ıe hücu.rıı elınekteturler. Bi!r 
Fransız deniz<.ltısı ıle bır yardım
cı kruva7.fü batmıştır. 

ÇİNDE BÜYÜK ÇL.'i 
TAAKrlLZU 

Çung-Kmg'den t»1diril~ _ 
Çin!Jer kıyının doğusooda umıı
mi bir la•rruza geçm;şlerdir. Şang-

Laval Berline ııidecek
La val Almanya tarahn
dan imtihan mı edili
yor? - Birleıik Ameri
ka Fransız mukavemeti
ni harp hareketi saya
cak - Madagaııkar mu
kavemet ediyor - Çin
de büyük Çin taarruzu-
Doğu cepbeainde yeni 
muharebeler - Libyada 
askeri durum - Uzak 
Doğuda yeni hareketler. 

'bay, Nan'lıin, Hangçeo, N~ang 
ve ~·a bIŞ1 tıü.yük hücumlar 
yap~ır. 

DOGU CEPHESİNDE YENi 
MUHAREBELER 

A!ınanlara göre - Taarruz ıma
hiyetın.de bi!'QOk teşe'.>büsler mu
vaf!akıryetlc yı.pıhn~tır. Düşma
nın birçok mahalli hücumları 
p\kıkürtülmÜ9tiır, Şıxnal kesımın

de çember aJ tında kamtış oia.n 
mülmıi bir üs cür'etJ.ı hrr taarruz.. 
la çemberden kurtarı.lmış ve mu
v&Salaı;ı toını.n edıJ.m.ııtır. Fın kJt
aları 10 gün içinde F'"1 cephesın
de 100 Sovy~l taa«uzwıu pw;. 
kürtmüşlerdıc. 

LİBYADA ASKER! DURUM 

Libya.da kum fıTtınalaın d<>la
yrnı.le mühim ha.rekat değıışi!k.IJ(;'ı 

ol.r:naınıştır. 

:UZAK DOQUDA YEN! 
HAREKE'l'LER 

Japonlara göre - B'lrtllanyada 
Japon kara ordusu 4 Mayı.s gu<>ü 
Akyab hava meydanını işga.l et
m:§lerdlr. 

Müttefilcle!'e göre - Avustralya 
umumi kar<t.rg.ı.hı, Fllıpmlerde 

Corregi.dor'un teslmı olduğunu 
resmen bfilda:mektedır. M. Rıu
wlı, kale kuma n<laru.na bir m'""'ıJ 
göndemı~ aSkc~lerm kahrarna n
ca müdafaasını t.eıırlk ve takmr 
e~m~tir. 

Birrnaııyada müttefüklerin rio
aıt!ierı surat.Je tlerit:11nıeK.Lt-d.ır ~K 

fazla Çinli il" İırıg.Jlı;lerıın Japon
la.r tarafından e>.-u edıleceğ.i mlliı

ıem .. 1 sayılzyor, Amerılka.n tay
ya.relenı M.mgalam:tn hava mey
danına yaptıl<lan ak.ııo e.Jtasında 

4-0 JııJX)n tayyaresi diışuırm~er 
w 25 Ja.po.n tayyaresın.ıtıasara uğ
ra tınışlardrr. 

Yeni bir hava 
taarruz planı 

yapılıyor 
Londrıı, 7 (A.A.) - B.B.C.: 

Almanya ve işgal altındaki Fraa
sa üz.erine YlipıJacak hücuml...-da 
Amerikan tayyare kuvw.t"leri ha
rekata iştirak ettikl<>r! zaman ye
ru str..ıejiık bir pliin mu.,iliO:ııce 
harcı.et ı>l-.ı.ııacaktır. Bu pliın lıa• 
zırJanmnkıtadır. -- . 
Berlin radyosu 

(! Jzıcl Sahlledoen Devam) 
ıA.'-lıaınyada RU6 hauırJı.klarma 
daır endişe vardır. 

B.i!ara[ brr mü~alıit, kt"ndisine 
.bir Alman reclünün şunlan SÖY
ledığini beyıan etm;ştir: 
c-Uranarın gerisinde ne olup 

bitti:ğıni Berlınde krmse bilmiyor. 
Şnndı Sı:ıvyetler İngiliz ve Ame.. 
rıka lıJardan tam yardım gördı.ıık
lerınden brze daima hoş sürprıı, 
!er lıazıthyabilirler .• 

Lonrlra 7 (AA.)- B.B C. İzves. 
tiya ıgazeteı;i dünkü sayı.smda: 

•- Kıııılbrdu bu ilkıbaf1ar ve 
yaz mevsimlerin.de 'Clü=anı k,.l'i 
olarak mırğlüp edecektir .• demiş. 
&. 

Londra 7 (A.A.)- BBC. Beo-
linde bir .teslih> hal)> encümen;. 
teşkil olunduı,ıu dün ıl5n l'<iilmiş
Ur. Bu teşeaıüs manıdardır. 

TarafE12: raporlar yeni e~üme.. 
nin faali~·elıni bilhassa ta(VYare 
im-ihsalin<> tevcih oceceğiru bil.. 
dlrmekl!'diı'l<"r. Çüı1kü Almanya
.da tayyareye ihtiyaç mübrem bir 
hal ke.-JbetırnOıjtir. 

Hiı1en aylık Alman 1ızyyarl! i
malatı g8'en yıJdak:ndrn 5llO ta.. 
ne az olarak 2700 tanedir. Britan 
ya. Rusya ve Amerikada ioo a'Vda 
8300 ta}'lYare imal olunmaktadır. 

Uzak Doğuda 
C! ind Sallltedl-a Devam.) 

c ŞEHiRDEN 
AN.KARADAN ve 
~lliMLl>K.l:;l"fLN: 

ve MEMLEKETTEN) 

.MÜTEFERRİK: 

Y..U Delhi, 7 (A.A.) - B. B. C. Ge.. 

neral Stil>~ ile Ç~ kumondııo 

Binnanı;vada adı saklı tutılllıan blır cz..ıa.e 

sal ve saıllm \OM'!nıya muvaffak olem._ 

1-Mdır. Mar• Çan - K•Y _ Şdı: SiYam

Ctn hudu<luna varmıştır. Japoo!ar, 
H 'nt - BlıımMıya hududlWla dilen> 
tı...rt."ecdc yerde kuvveUerl Cin h,.;ku

dtma .karşı toplınrn:ıktadtrlar. ja-pon a
laylan Yunna;,ı bö~esine &'iitn'Y• de

vam etmıektedlr'?er. 
* Meclliın dunkti i>Oplantı::mıda Er

ıurnm - K.:ırab.yJ< haLLımn Milll Mu
<i-&1a.a.ya dtvrl bdkk.al(ltı.kı ıkanUll ile 

Ö:ii İd<lre K:ınu~ıını..., 7 iı>c: ma<klesi.
nuı ""1jlj hr.ı<ııı.ıcO>ld ~ila kıabııl O.. 

luual'uş, nah:ye müdurlerınin intihap 
\.'e '1.ih:i<..f'l'lJ u.s~jcnne daır J..5:y~hauını 

n,U:G..Keresine nevaın edUcn.!ştl.r. 

+ Yen< yapıJ&cııJ< &ebı.yıtt ve Fen 
Fakl>te!erı bini:ılıbıoa aıt pruJCıer M!tJJ 
Şet..rrıtze arzed;ı.ıııtık üzf'n:- dUn nkşdm 
RJotOr tarnfı<.dıtn Adc:anıaa goturuı... 
mi.Jıfl.Uc. 

+ 19 M•y• Genç! le BayramJ ı:ırog.. 
r'"cdTll tl!ıbı.t edltnuşt,r. S11iıt~rda tenJık
leı· y&pıl:,catı ''bı buıun HaJtevie.rıa... 
de de mlitarne.re..er vM. lecek.tir 

Aaneıil..an ta)'Y&rclerl.n Raıncon yıı. 

kıı>l"da blT ruıw IIlL'y<lu.ıne taa.rruz 

etmiş:-...- ve b'ıyfiic tatırıtıat ya""'* 
lardıT. ç,nhl"-T A.rnoy cııı.ertne ıkfde<b 

l>ll' skın yapl tk'Lan sonra. g :..~rl çekilmll
lerdir. Natı:y" llloourıer, t~:ıı mı.lıaldcalı; 

evıı. olı1'6c mccl>ur yı.:U kolıubnc~'tur. 
r.~ .AJt t: r !• "} Aı•araya gO .. ürüL-

'IICARE'l ve SAN"AYI: 

+ 13 ev snysn 13 yaşı.ndaki Zeici ~ 

wnumll.ı;e ıeum edıhl~hr. A ' 

+ Tt: n·tv a..-e n1lkte<.! ec lla ~Jet dıa-

miı-:orJ.e bjr çoc •• }B~<l~nnut. Muddeı- n-~~~--

+ Patı:tf:s t tlerın n sebepsiz yere va ar111:ı dun dn-am ed•inı..1$, d va ar ır. 

art.rı -ı<cta devanı e esi ı..ııcrine di.ln 
bı..ı ... n tıurıakalıe Jı:oırt.olıot';cri p'ya- lült:ıtn üne dava ır.<i""-n var; ~ın .. ~.r >_ 

sa.,,·t kont'()Jf baştaır.l.ŞJilrdır. ttu_ha ... c 1ıe ba.,,.ıı 0 tiune bır .. kıma~tır ~ düııcÜ 1'"icaret l\1ah- t 4 

11,+ A~" dun 
3500 ı<urııırtan satılııııe- Şiddetli bombardımar l~J keınesirıden: '2/5 

+ D.~lıllı: l:oııscrvecllor~"c a..eıe ola- Çuııg K•rıı. 1 ıA./'l.J - Dün Yun- \ Türk T:caret Bankası Afilo. 
1
s 

ı-a~ leru k.c tevzi cd1'1~l a· .1:1Garlara nMl'a giren jaııx:m k.oJ'l:Mını'IMl evvel. ,.~ nim. Şırr~f::t.i vekılı a\·uli.at A-
b ·ı rl' ır Bu l:n.sus:.a dü:ı bir~ ~ 
te 'r •-")p( t yl!pılimıştır 118 düşman uça.gı.. Yt.'Tlll\.ır!.fou'da Çin ~ tJ. C>.:ıJ.1 tarafından, Galat.ada • * Ticaret Veld'e-U yeni T3Plğı fi~ l'~'>lij$tanı dern.lry->lu bitım ool.."1ası o. ~ Voyvoda cıı.adı,,,ind~ Şaı1:< harı,~ 
le ıeı l" i.e 65,ılJ kı>rll,'I arasır.da hm Kurım!nc tıe Ymına.n'da bcşka nok_ il ht·,.m<ıt katta 1/2 numarada 
tesb't etmiştir. talan ııkidelle bonıbılaır,v:,Mdır. ,~ SAM OV ADIA aleyJı.ı.:>e .tUıtün ' ------------------------- ! .işlerinden müıevetı.t ızarar ' r- Genç Bayanıl:u; bı.ıkılycsinden hisseııine ııısal:ıet 

eden (48080) lira (62) kuru- ~ 

Ş A R K s i N E MA s l .1 ş~ :ııa, masarifi muhakeme, 

Sbin i.gln, (AR.ABACJNIN KIZI) filmhıitı parlak yıldrl;a 

HiLDE KRAHL ' in .. 
en son şaheser;. 

GECE GÜNDÜZ BENiMSiN 
Güzel filmin; birkaç gün da!ıa gö.:terecektıiT. 

Gid~ ~e buJ:tln mockıın bic genç kızın hayat ve aşkını nasıl 
ta.ı J..'11 etti;:m görürüz. af 

İs anbul D<;rC:üncü İcra l\.!emurluğundan 
Kad!'.toymfo Üzerl:lk sakağında 11 ntLm~rada muıkiın iken itı.a~n 

ıd:ı csıcrt n>D<;"hul ıbı..lı.;r. -an ?i'e\'Va.re ve NL·yir,:,"ye: 
J iülga <') ••lar0:..ı.1dcn istikraz c>lnı.İ.ş olduğunı.ız 204 l'.ıı-a.nm 

1/;J/S31 ıaı c1 .. ı. n iülıarcn n aafuiz ve masadli ııc:raiye ve ücret. ve
kiılet:e bı ,.,.. ..\ı..ili ta.:cCife iliıncn yapıl:ır. tf'bhgal üzerme reh«lm 
ı'·.fd) i çc» l ne ı talep edJrr..; ve bu kere yeminli üç ehi.vuku.! ta. 
r~ı ı:ı.. , nr. -~ bu .n~n 1'ı:.ı;lacıb:t'iı H~cı Mustafa maıhallcsi; E-· 
re ' :;:, c~ ' " 4 ve 4 nıti errcr ve taj ntn'l'.arası 28 olan 1035 metre 
ın ... ı.bb nd i a rı 22/9/939 ta!"Jhinde 5U lıira .k y.met koınul:muş 
ol.o u..,rl, n l ra ve trJiis '(2ntmu nun 102 nci madrlesiırıe tevfLtaıı 
"'· '" zat • ,., a•. t ~u....ırk er. hazır bulu.r.ma.cııgınızdan ıştnı 

ı ' t. ~ • b on n it..:ı'baren mez.kiir kanunun 100 üncü ıımıddesi
rıc tc. ~.an .5 un iç.!!l<'e zabrt varakasını tet'Jô'k ve Oiır diycre/;""1iz 
Var • IC1cc 1 umu 100 üncü m2<'de muciibince >hl>ar varakası 
lcb ..,.. ın.:.k::.n.ı .ı ım c .~ üzere ili:n oUJıılur, Wl/18:!6 

, ~ ve avıık atlık ücretıi.le b.T l:ilkte ~~ 
.~ ta!)siJi hakkında açıla.n dava- ı 
ı dan dolayı müddei.ale)he gön-• 

'ı derıwn dava al'Zl>halı surdi / 
'• gösterilen iluı.m<>tgôtıını ter- ,ı 
'ı kctU.ii,"i V<' haJllıaL:r ~a.metıga- , 
'• hının belli oimadığ:.ııdan bilıi.- , 
'ı t"bliğ iade kılınmc~ oldıı1i1ın- • 
• dan bu •b<ptak:i dava arzuhalı ,ı 
•1 b1f ay müddet~ iliınen tebbğ 
'• edilfr,;,ş ve tayin cdtlt111 'lJJ/4/ ' 
• 942 ı;ünü saat 15 de maiııke- ' 

' 
1 

meye gelmediğinden d~vaura ' 
baklarak tal.cple vetilen gı-

• yap kararının Y-ı:ıtn'i gün ıınüd
detle il;i.rıen tt.•i:ıl-O•ne lk2rar 1 
verilerek muhakcmenııın icra- '· 
sı 29/5/942 tarihin!' müsa<lif > 

cuma günü saat 14 e <ı.rakıl- ı 

m!Jjtır. Gö~teri.ien gün ve sa- ! 
atte biıbsale veya bilvekiıle • 
rr.alı:kumtde hazır bııluoıma- ,• 
dtgın•z takıdı:xle davaya g:ya- ,• 

• fon ızda b2Jc lıp ve billll"'iiece- , 4 

'

• ki Usulün 142 nc:i ma~ne , 
tevf an keyfiyet tehl:ığ ma- ,~ 

karnına ka nn olnuık üzere ~ 
il.in olunı.ır. 5/5/9·12 ~ 

ı . - . 

Madagaskar harbi ı 
şiddetlendi 

(! iDcl Salılteôeıı Devam) 
şiirül!rnüş ve hır kısım hafi,f İngi.. 
liz tankı işe :yarama;ı. hale gcti. 
ri1mıiştir .• 

Vıışıde; Fransıız ku.vvetlerinin 
sayrca üstün İngHiıı: kuvvetlerine 
karşı daha uzun müddet muka
vemet e:demiyeceği sanılıyor, 

Fraoouılar, şimdi işgal ettikieri 
mevzileri bı:rıılrnıak zorunda ka
lırlaTSa, mukavemet edilebilecek 
şekılde tabii müdafaa kola.yJıkla. 
rı gösteren yüksek yaylalara çe
kilmeleri <;'Ok mümkündür. 

Londra 7 (A.A.)- B.B.C. Vişi
den öğrel"Hd\ğine {ll'ire Madagas
kar valisi Anne!; Iııgıli'1:lerin Di.. 
ego - Suarez üızarine yıaptıklan 
askeri hıı.rek&tı kuıvvetlendird\k
lerin; ve İrıgilialerin S"')'ı ü:>tün.
lüğü kaıışısında uzun zaman daya. 
nam"·acak olan Frans,.,lar içın 
bu vaziyetin fena o.!dı.:Gunu söy. 
lem>ştır Fransızların maksadı 
mukavemeti uzatıma.it ni{yetile 
ad.iınJn ortasındak; vui<.se-.k arazi
ye doğru çek.ıJ.mckt.iİ-. Cöuricr köt" 
fezını:ıe 23 lngılız harµ gooıısi bu.. 
lunmaktadır. FraMızların elinde 
ancak bi.r kaç ta)1Yare vard.r. 

Londra 7 'l\.A.)- B.B.C. Kara, 
hava ve den.tz kuvvetlerinden 
mürekkep İrı.gi.liz teşe!kkıüllerine 
Mad~aıs'kar adasında anudane 
muluıvem€'!. edıimektl!'di:r, 

Bu malıimatı veren dün geceki 
Brttanya Arnırallığı teblığı dün. 
kü İn~ili:l za.yıatırun da.ha ağır 
olduğunu ilave e~ktectir. 

Gece Vişıc!E n~roluııan bir res
nıi tebllgde Mı•cfagaskarda vazı. 
yelin tclılikel• olmakta devam et. 
tiği bildi~. 

Tebliğe göre dar bel7tmıın gar
bına dll§en Kurıer koyuırda 23 
İrıgiliıı hall> gem.ı.si dolaşmak.ta.. 
du. Dı.,.go - Suarcz den:z üıs&ü bu 
dar beıvalun •ark yanında kam 
bulunmaktadır. 

Vişi 7 (AA.)- Vişide bu car
şamba akıı;arrw if:;a edildiğine lfÖ" 
re; General Alfred Kuille:not in.. 
giitı hii<'l!!Jl'Unun arifeı;ind~ Ma
d~86kara b..skumandıın tayin e. 
dilrn'4ti. 

Vişi 7 (A.A.\- 5 mayııı şafakla 
.rnii&ıim miktıı.rda İngiliz denız 
kuV'Vetlerlnın Diego - Suarcrze 
.Hictıan ettik !eri re"'11<!n bdd:riL 
mektedir. Ayni zamanda, İngiliz 
!llosu kumandanı Diego - Suaroz 
kwnaıırlaını albaya garni1J0nun 
şart.sıız ıeslimıni istiyen bir illti. 
ma1Xım tevdi ııdi~rdu. 

Albay ülti.maromu demal red. 
detmi.şt;r. O zaman İngiliz h,..,. 
taarrııızu biitı:ıs.<a hava alanlarına 
liman ve Die!,"Oda bulun an bir 
kaç Frarv;ız harp gem,sine karşı 
~dıdcti artmıııı;tJr. iki gem; batt
rı•lmı.,11r. Mür~ttcbatlarının aşağı 
yukarı h~i ku.rtarılmrşlı<t. Bun. 
!ar şi4ıcdi karada müıdafaaya iş
Lrak etıır>e-kWirk'r. Ayni zmrnı:rı. 
da müıhi:ın İngiliz cıeniz kuvvetleri 
Kurri!'r köri,.zindc karaya z>mlı 
kı.rweller çıkany.:ırlardı. Dicg<>
nun cenııhuna para~ütçüler atıil. 
mı~ıır. Saldınşçmın ma11'C'!Tle hır 
kımından savıca i)3tiin ı>hıns>na 
ra~en ça<rp~1ma ocxı clereee şid. 
deliıdir. 5 mayıstan 6 mayıs sa
baıhına kadar da dL-Vam etmekte 
idi. 

Evvelden biirlirilen 7 t~yare 
yerine üç İl'.lgiliz tayyaresi düşü.. 
rüllmil§tür. Yedi İngihz umlı ma
kinıesi tahriıo edilmiştir. Esirler 
aldıık. Booların içinde zabiti.er de 
var. 

Çinliler mev· 
zii bir ihraç 
yaptılar 

Londra, 7 (A.A.) - B.B.C.: 
Çio sahılinde Japon i~ali ahında 
bulunan A~oy limanıaa ~ 
Çio btau<. taraluı.dan bir ihraç 
yapıhruştır. Kılıııat lı:eodi.Jnioo 

verilen tahrip vazifesini ifııt ettöı>
teo ..., zayİllta sebep oldukıtaıı 
sonra çekilmiştir. 

-<>---
Avustralyada Çin 

mümessili 
Ca.rnherra, 7 (A.A.) - Çin hü. 

kıimctı, Yüzbaşı Wang'ı A\ustral
yada Ç•n mtiınessill.ği va:ıde>.ine 
laJİn etmiştir. Uiğer taraUıt.uJ A
\'Ustralya hukiimeti de, Anı.;txııi
yanı.n '-un.g.Km•.: orta clçiligi 
ne:Wıııde huıo·u.ı bir ata~ ta~ • .o 
etmclı; ii.zerod.ir. 

-<>--

iDgilizler gece taar .. 
ruzıarııu arttırac.ak 

(! Jncl Sablf edea Deva ml 
mOOc:let ,,.rtında İugıll2Jer 57 tı.y .rare 
kb.)1LK. .. :.&n~eııcıır. 

&u.cu h.t·\llil .nnisalt oh:iulaça azam! 
m.ııkLi-10..:ı hUcuı:ı•u.a b~ ... rl.Jııl:ı...:dğlınJ ve 
Qunı.m b:1basısa A.Jmarı hı&Uunlll balftl 
rutı.yesını.n ~toL.rt4rn<:sl. !Çın yapı.lıa. 
Ciığlıflı il3~ egn~tk'. N:tuı.,.eı;, ~u 
demı;;-U.. ki: 

- .-y.:.zın .kıaa., karanlık &aatle-r.ı hU
ct.rı.aı • Lahd. ! enı..·ct*ı.ie de .iınai be
cjılilittırı es.slı bl'f mi.kıt&rı y·r.e en &Otı. 
tip bomıbardlıı:n.ııcı ısyyareıe.~..J1 
mel)l';tL dch:Jııııdt- ol.$c~J.:ur, 

Lotıdt-•. 7 (A.A.) - B B C· l,.-ıg llıı 
Bıv• kt:VV<!t.W:'rı .T..uı Ş:ma!1 .F anso.y& 
5 alı:ın y&pm~an\ır. NAnts'dek d•k-
1ır'k fsbı .:kası yakı.l.mt$hr. Akruauy .. ı:ı.. 
~·Ü~&f'<l"'de VP b! lh<Mıi81 btı."ed; hı."" 
fıa.brı)ı.•lar-o ta•.ıTut vapıCn~ır F'rır.l
:.addkı akınlara k3rşı A\rnG:n tP!t""fMre-

1eri aı: sayıırb. Ui.yV'fl.tt~ı.e az. muka\·~ 
met ı~ rm lerdı.r. 

Tek tip ayak. ahı 
(1 inci S&lıltt:drn O.vnm) 

larm teınİlli gerekli görülmekte
cLr. 

hotıısat Vnkı:iltrl.i sanayi l<'tltik 
heyetı reıısl:ğıne taıyin edilen es. 
ki İ.'ctıMt Vekileti teftış heveli 
re1'lı Rec~i Tı~rul, şehrımızıde a· 
yak k a.tıı işi ve deri sanayii etra
fında tet!kiklf>T'de buluronuştur. 
Bu ab;am Ankaraya gidecek ve 
V eh• le te vardığı neticeyi bilii.. 
re<:ektir. ,. .. 
ZATI 
SUNGUR 

,.e 'Diyalr-OSUn "' 
Oy1111tarına ba~lJyor .. 

CunM1.rtesi gel~inden itihA· 
ren Spyrti~.ma. Manya~ıa İ1-
l!:ııiyr"'i"llllıe.run hu l>ii~ ük ~'>iıı 
ii<rtadw Beyoğlunda Şehir 'l'i
ya.tr0«uıımı eski 1'Aımed:i kıs

mona Uışımntş ola.o SES Si
nemasa ve 'l1.i)"a'"-ıuıda &eT· 
rede.eebiDIİI. 

Oildı.a t: Telefon 11o11aıı1ınıc: 
49361 

f! 1' arHl&i Onma Matilıe IA>rden al!iloaren 

T A K S İ M Sinemasında 
Görülmemiş iki hüy iik ve rüıııel film bird.eıı; 

KABUSLAR 
iÇiNDE 

Dehşet ve heyttan filmi 

Baş Rotlerde: 

PETEK LORRE 

BEYAZ 
Kelebek 

Küçül: b ....... kr~ 
(SONİA HENNİE) 

cin raM.bi 
İRENE DARE 
tarafından zengın ve 

pacJak filin. 

S - SON TELGRAF - 7 MA Y IS 19.tı 

Madagaskarın 
İŞGALİNDEN 

SONRA 
(Başmakaleden devam) 

raskardaki bu muka\·emet de ay
ni sembolik dii~ıımı.ıı. iiadesinr.len 
başka bir şey değililir. Hiıdid>l>iıı 
asıl elıemmİ)>el.i bundllll öıle)'e ce
reyan edecek saflıalanbdtr. La
val'in Berlinle olan teına.sı ortaya 
nasıl bir kar,... Ye llll6U bir tuıum ! 
çıkaraca.k.tır?. Lava! Oçia. Alman • ı 
Fratısu işbirliğ>ni bu hi<lit.eyi 
istismar etımek sw:etile sağlamak 
mümkün olduğu .kadar yine Ber
liıı iç;,. de Fransa • Al.ı:ııMııya ~ 
hirliğ;tnj zorlıımalt b, ' ·mı.o.dan or
taya en güzel fusatlarda.ıı bui 

çıkmı~. 1 
Mlll'eşal Peten lıAdiseyi sadece 

prol<!Stı> ~ylcmek ve semıbolil< bir 
mukavemetle ohuuna hıralmı.ıık 
hcıtlıharekelin< ıercıh elluiş bJe 
bulu°"" Berlı.n, Laval'e: 

1 
1 

arasııı<la mülahaza 'IJlf!\'ZUU ola
cağı hırklundaki bir haber de ay • 
rıca husm;i bir mıina taşıdığı g>bi 
bu deia lngiliılerın hür Fransız
ları öne J.aıwad:ın bu ttşebbii o 
doğrntlao doğruya gi.ı-i;;nıeleri de 
dalıa az mıtn.ı.lı ~{:ilıl.r. İngiliz,. 
)erin haıekiıluıa a>J<eri ve luıyati 
bir ı.arurel iunıl olduğu kadıız 
Fı·a.nsanın Lıtval de-ğı · !Jiğindeu 
ronrak< tutıunıuau bR1'1ki surette 
anlamak gibi bır siyııı;i bondaj rla 
herhakle hakim bulunuy02', Belki 
de, İııgilizler La\'aj'jn Berllııdo 
alnaşma ,,., if ortaklıtı ölçü8üni1 
bu "esile ile eo kesin şekilde ög
rewnelt fıı-satuu bulacaklar ve bu 
ö~renif menio bir tezahür halini 
alacak olursa ı\ııglo - Sala;oohık 
ve drunokraııiler aleminin ölüm 
kalun mücadelesinde FraflSA da 
muhasım safta yerani almış ı>la
eakhr. Muhakılıak ki, İogilıtere 
nıada.gaskara eliı>i ll7..8 tırkeo, bü
tün bu müsbet , . ., nıenfi netice
leri düşüıımüş ve Fra.nsanı.n Al· 
manyaa<o lru:ağıoıı gitmesi. yo
lunda kwdi he,,a bına • lııdag:aska
n elden ka1;mnaktan daha vahim 
bir akıbet l.ıı6anur etmermştıir. 

Herhalde. kat'ı hükmü dahto 
z.iyade 8er!.:tı - l.avaJ temasuuı> 

ver~-ceği ne-ticeler ortaya çıl.ara. 
caktır. 

ETEM iZZET BENİCE 

- Va7.i)·etini21İ ve hangi taraf
tan olduı:unu.ıu tav.ıh eıWta. Su
kiıtunw;la demokır....ıeri.n muv..t
faki)eline yıırdutı ediyorsunuz .• 
ıiemck fırsatını hır kere daluo bul
mıı~-tur. Bu bakımdaA eğer Lava! 
hal<.!.ki bır AJman - Fnw.sıı teş
riki me_jab.:inw tarliftarı ise eoır•
\'ak.t )aı>mak ımkauuıı elde et:ııi
ği kadar şimdilik bir idarei ma .... 
!ahalı tercih edıyorsa haıhı;e y.me 
Alnıanyaya La. vai'ıu elııwlen bu 
siliıhı almak hrsatıw veım.iştjr, 
O halde, gimun suali şudur: 

..._,,======================• 

- Fransa Almıı.ııyaıııın kucağına 
"e işbu-lığiu.. gı.:hyor mu?. 

Berlinılcn ilk gelen nk.iı;J.,r la\
fi derecede s.rıh değildir. Lava!. 
kat'i şekii<le noJı:ta.i nazarını Ü~ 
deden çel<ıin·mi~tir. Fakat, J,'t-an•ıa 
orduları B~kıunandanı Amiral 
lJa1 '"n'ın ilk be) an atı ve tn.:-ilt.e
re aleyhindckı ağu httabı bir 
hayli dü~ündürürüdi.ır. llıidİ«<ınin. 
Berllll · Uonıa • l'okyo ve Fralllitl 

C::sir olan 
Amerikahlar 

Vıış;ogton 7 (A.A.)- Bahriye 

Nazırlıı:tı tebliği şöyle derne!ııte. 

dir: C»rregmr ya.kınmda bul!l" 
naL l..iiçü'k ve mahal1i deniz vem. 
taları i<uvvetleruım taraiındaıı 

tah rıp ediimiştır. 

0crı-reg,dk>r d~ğü zaman ada 
,gamW'.lnu. aknbMl 175 9Ubay ve 

2100 bahriyeli .le 150(} bahriye 
nişancısmdan ob:ırel bulU!luyor
du. Bu sıibaylarla erlerin esir e
d'ikf\kleri ta1ıının edıtiyoı, 

--llllmia:ım~~----------------~ 
iLAN 

İstanbul Birinci İcra Memur
luğundan: 

İıt.n<ı<e H~"'O Klı<m.tnuıa, 8800 llra v~ı:mete borçlu Ali oğlu ö!u 
İ..<:..'Vt.n ~;·ı.ıu o.~.nda. buJun:ın Beş1.kta.,t.:a. T~v:k..ytdt mW'rc:ı Me,nı. 
t_ycı maıt.alle9ınlcı N ş&a soka&ıı.da eskt 12 yenı :ıa numa.raü ve tapu 
k..o.ydına ı.aar.cırı satı J .. :amato bcttı<,.~ solu ıı:ri.ıt.eve«• a.rıı.uacı A1l Ş.ın 
veresesi ha.nesi.. arkası talıaı.klıır l3eki..t" h.2.t~ı. CC.\)be5'i N ş&.n MJk,,ağile 
rnahdut ev;n ta.rnamı, n-ııezıkür borcun ödenmeme..q,inden öli.ı:rü (228fl) mı
ma.ralı kanunun hıl:klıınlt·•..;:lne tevıLkan vazlyeı ve ta.kd.rı kıyir.ct. mua
""'"'"i y;.ptl•:ıık t:ıı:narnıruı (1909) llra 50 luıruş kcym~ takdir cdl.!miı; \'e 
mezkO.r gayr·nıcn..tcuı acık artıır'llaya konulmuşUtr. 

GAYRbIENKULÜN VAZİYETi HAZillASl: 
&{<a. N.ş;,n yel\J ~taıla~yon sı>koğvıda. ~ 12 ~ 32 numaralı ev1n 

..-ı)a rıw.ır oJıoap kopıdaıı Girildıkıle: &l<l mo.fta diJtiek ~'!İID :ıo'.da 
b;r oda, tekrar bır t:ıı;tlk üze.mne bir bf,li, f6ı&ıılbde blT oJ&, labta 
·-..d!vmden Jnitlııce bodrum it.alta bir ırwda& vanhr. 

DİRi~ct KAT: 
B"° Uıhta ınert!lvenden çılcl.ır bir oıı!a üıııerlada iti oda lıl..r beiA iıft" 

"'1Jd ıık oc:laı<' w.rdlr. 
IIUDUDU: 
Tapu lr~Tl\I uYl'Ubdur .. 
l'JIJVMİ E\'SAFI: 
Biua atıoaıp olup t&nlitt> ~. T.- ,.. ha~ yok'llJI'. YaL 

oıa eılc~Dr~ Dl""ltsatı. mf"vcu.tttı:r. 

TA'.\1!1..,ll: 

108,5(1 meir'e ıımmıblıaı olup burıQn 5T,SO metre murabbaı bina mü
ı.<.ı.ıcisl lı ahçedior. 

1 - ~u Pvrimenlrullln ııar..- 9/5/942 tar;h!nrlm 11iharen a41 / 
2e!1 IJUIIllll"a ile 1'11'ızııLuJ Birlncl icra deJoresın.ın ınu•n en numaııısı~do 
hPrıkes;.~ gnrt"ht.il'ne&.i ictn açık.ıtır. İlfında yaz.ılı ol"-rı~n ta~ rna 0-mırt 
Unak. ~ye-nler . ..,..bu sa"tnan«.re ve 941/261 ~ numrfiat;i!e mcınU
ti.Tet:mne mu.racaat etmtl.1dk. 

2 - Ar<tııma.Ya 1't r1'lt iç& yUlcıırı<la yazılı ln;ymetln " 7.S nl'be.. 
tinde pey mlt('esl veya miılll bir twtrMJın trmıiı1lıaıti me.k:tı.mlBlU 1evdi l.'1.e_ 
cel<\ir, ( Maade: ı:.14) 

3 - İpoıeiı; sabıbi alacoklıhııı! a ci.ıter al~ltodaıun::ı ve lrlifalc trııltkı 
>anlpleriıııo gayri meı>kul llzeriıa "k.ı baklonnı hıınui.r~• f:.ız n m• rafa 
oair ola.n iddıaUıtrını iabv il.An ıa.ri.1&.ndea it.bart"tı 15 g'..:11 J.ç.ır:de evrakı 

miısbı'lelerı:ı'le tirl!itte nıemur"'e-mıı.e mücacadlan ıcaıı eder. Nt.ı haL 
de baldan ıapu """11lonylo &ıJ>i\ olmadık.ça ~ b<deltmn payhı,ma
smdan tıartc blıriar. 

4 - G.-ıeril<ın cllDde ~a lltil'lllı: ed- arttııma ııar-. 
meııiDI okumuş ve IUrumlu ~.all o.ıı- ve t>unları tamoa- ksbuıt 
colııni§ ad ve lL!b;,c olunurlar. 

5 - GaJri medtıil. 5 Hazlrao 942 twlıh>ft Ctmıa ıilnll - 1-4 ten 
16 \Ya kadac İstaJJbua Btriocı İcnı Memurluğunda S deta b•ıiıırıldıklıın 
"'""" en QOk &ri'.'.ırana ihale edilir. Su kadar ld. aı«uma bedeJ ı:•yr; 
-.ıku1 ~ tahmin edilm:ş olan lnymetm en ... 'jO 75 ınl bulmak ve ... 
t11J W'.iyeoln alacatma ruı;tıanı olııu <llter &!•c&ldılar o gayri mmicııd il<' 
temin ediınu. loe bu ıurcUe ruı:.,,.ru olan alo.:ald.&no mcanuUlldan !a:z.. 
la o- ve bıındarı ~ p~a çev>rcıe ve paJ'!l~'1muı .asr'1!12r.ru ı.... 
cavilZ c4n"* şarttır. S<l70t böy!e bir b.-del ~ ciilm.._ en çok :ırtL

r>ıun 1ıaa~fülü - le.alınalı: n,,...., .-.,. 10 fiin daba temd~ edlerck 
15 Ha.ziran 1142 P.....-t<:s, oaat 14 \en 16 ya ka<i<lr İatar.i>·.ı< Birlr..; İcra 
~ Jll'o."lırma bedel& •:ıı islıyenin ıı.Jocağıla ril<;t>&nı o:.an ala
caklıların mecmuundan f8%.la ol::mnk ve b~ başka paraya ~ ve 
~.nrna muratlarını tet'lvtiz. em:ııck ve 2280 n\m'lıl.rab kta.r1una te-\r-fL 
lain luııH olunan ı-ıeı % 75 ini hrtma.k şe.rtiyl• en çok arıtıora..,.. lba:• 
edllir. Böl'"' fazla b1r bedelle o.lıcı çılıım8ma ihale yapııiruıu v• ınezl<(or 
lı:anuaıı. tevfikan aahf ,...; bı!1kı arak bortç 5 sene l.ecil olunur, 

6 - 09ıyrl ınerdrul !ı:eıJdislne ihale olunan kimse demal veyt vcri:et> 
mOblet içinde parayı verm.,... tl>&le karan f09holunarak ~dl ·Indrn 
enel oo yülmdt ~ lıuluıı.., kim ise aırzolnıq olduğu bedeH~ clıı:>•
ğa raı:ı olurea ona. olınal.'sa ...,,_ bulunma:ısa hemen Y'l'<!ı giirı m<l<l~' < 
lll'ltmn~ çılk.ıınlıp en QOlı: arıtır· n• ihale ed.Ulr. İlk! !h le arııoırır. le 

faitı: ve ll"Ç"1t güalcr .ioçin " 5 ten hesap olcnaeolc ıaı. ..-. d'Jıer zara-l-r 
_,.,.. h'Jlmne hacet il~ memurb'e<;miııce al!cıdan tahlil olu-
nur. (Medde: 133) 

7 - Al:cı nrıt)ınna bod..ıi harlci!td<' olsra!r yot:m tapu !erıı ~ l:ıı.•. 
cım 20 senelllı: V.a.1 tırıviz bedel,,,.;,,ı ve ibııle pull.anıı ~·m<'j!e "'""""'" 
dur. 'Miileraltim vergiler, lenv;rat ve tıınz;!ot "" de >iye ~ n<lm mQ. 

ıeveıı;t _.,... rik:ulıKı .... müte:-a.kim vaıuı i- .... cıoya it ,,, ~ .. 
Mttmna bodeiln<teo tem.il olu :.r. İ.~u gayrl men!ı.· 1 'I" m<'a eri. 
im tarihle İ3t. Bir'r.ci t""' MMlurlnLı> od3Slllda l.«btı Ut:,, ""' ır6ılcr: en 
:>rltmna 6'1rirıameslaıle sai2'Alcaaı ilin a!ıınu.r. 941/260 



-------=-" HASA·N 
TIBAŞ BLEBO 

FIRÇALAR I 

Çuk ltiııa H !edakarlikh 
imal "'"lrnfttir. 

!stımbıJ Belt>tliyf'Si Sıhhat İlf 
lerı Sari Hastalıklar Miieadele 
Merkcztrıin taki.minden gEçmiştir. 

M'Jınıplıırclan tamamile arı o
ltl'p imzur ve emniyetle istimal 
edılahiL'r. Adedi: 200, yarım ble
ro 275, halis blero 715 ve 1000 
hını:ştur. 

. TÜL(P - OLDÖROZ 
KLL. VER 

1- ! - 3 - ( - S ve 6 numaralı 

Hl..SAN 
TIBNAll C!LAl.:ABI 

Çıkmıştır. 
Yeni moda, en nadide cili, en 
parlak ve fevkalade renk, ı;a;bit 

devamlı bir cazibe. 
HASAN DEPOSU ""' şııbeleıiıle 

ırat.ış yerlerinde şişesi 30, 
bihiil< 50 Kr. 

İstanbul Asliye İkinci Ticaret Mahkemesinden 
Haziııei maliiye İstanbul Muha kemat Müdürlügü tf!Taiındarı Ga

latada Gnli,i hanında 1 mımara<ia muk!m iken elyewn ikımıctıgdhı 
m<'çhul bulunan-ı AıhmM İhs.-uı aleyhine açılan davanın i1fı11en teb1i
ııat .icrasil.e mıidrleaalt•ydı.ım gıyaıbu:ı da :;cra kı.l.:.r..uı muh '<emesi net> 
C<'f' in de: 

(549) liran~ maafoiız ve masarifi muha.kerr.c ve (10) liTa vekalet 
ücret;;Je birL..<!.e ıınüdd aalE:Y7ıı'..en taıhsillle davacıya \·e;rıJımes.ine 5j2/ 
9.35 tar!h.inde k..rar ve";ı.m") ve iı;:b'.ıı kar;mJa fa.it. har,,gi tarii.tıen baş
lııclığı z.ikıe<Lllme.ıı:t'lj bulw:dui,'llnda n b;ı.lı:;ile dav.ıcı h.lti: c vekil'i tara. 
ft'l"'Jan tıwz~ı talebinde bulunulm~ ve ~ta husus te!Jk::k ed:Wnr.k 
Ü?A!re 29/f>/94!!. tarihi.ne müsa<l'.i Z\lma günü saat 14 ıciuruşna güınii 
olarak tayin kılmm·ş ve müdı.kaale yh ı:.aırurıa ç:karılan da\'etfye de 
mahkem.- di\·&nhaıı<ısiı:e tUlk e<M ıdş o.lclı!ğund~n ye\mü muaJycn 
muluıkem.:!de hazır bulur.mar.:z tebliğ makamma katın olmak Ü?A!re 
ilıi:n olunw-. 935/530 

!. Dünkü Suikast Davasının Tam Tafsilatı 
Dünkü :itle ceı.ede Roo memun-ı mül:iaıf.ııarn iıçin madam Öjeninin 

lardan Pw!of garip biır ıs güde- tekrar cel.p ve iırtimaıını usulü ka
rek infflaıkıta pa.rçalananm Ömer mınun 209 uncu ın:ıddreine t<>vfl-
olmadı€Jr.ı, be!k. Ömcıw etioole- kan iGtııyorum. • 
rJ!W gi(y<hrtldiğini, siitınetsiıı; hn BİR ZABIT v ARAK.A!SI 
ti:yıın o.1.ılıl-;J~ceğrı-J söylemiş ve:· KA.Y'BO.k".!US 1ıvriş 
•- Bu bir suikaat değil, ırulaı.st Sonra şu cihetin de zap'a ~çi. 
nümayi.~d<ir. Albdurırahnuın ve rilmeısini rica roeriın: Evrakı tet
Sü~y'l?lan da b'br ajandırla.r• k;kimdc bazı enakın ckı:>ya<la mev 
d~miştİT. lııtir.ci celse b&ikında cut olmadığım gördüm. ME6ela 
ırııulu;hirim.iz şa tafsil.1tı ~~ Ka}'6eride Wll'k>r ed;Jdiğim zaman 
dir: ki zaıbı.t varaa<asını göremaı:lim. 

1KL'ICİ CELSE Hrubırk.i o zabıt va.,.akası benrm 
ikinci ccJ.,~ saat 14 ü ymni geçe .ifaıdrnno •tıtiva etmekte idi.> 

aç:lich, ell'Vela re~' Pavlofa: •-Mü- Reis: c-iBaşka hangi C'VTak dos· 

1 
dafaaya ait kıı>ım1ar olmamak şar ya.da yokmuıı?.• 
tiie devam edebilirsiniz. 0eaı, Korrıilof: •- Bunun bulun ma.. 

Pavl.Jil: •- Söyledikleı"mden an ması.rrdan d&lıa h.ıv.ı C'lrnlkın kay
lır<jı ':yor ki ~n tara,.,uıt altına alı- boldıığunaı ilıtimal verdim •• 
nan konoo}.ı.;luktan çıkmadım. Reis - M.~tır. za~rt varakası 
Şimdi ceza kanunwıun ven:hği başka yere gon~rrlmiş ve muamc 
haıktan istifade ederek söz:lerim.i le görmüş oi&b'lir buna k«ıdi5i ne 
hlt!nnek .stiyorurn... der? 

Rel6, bitimıemcı;ini, dewm et. Komilol - Ne diıyeyinı? Doo-
mesini ooyJedi /yada Jl)(!YCU{ oJmOOığını ..Qrd'iim. 

Pavlocf, bu i:fıııdB>ini.ıı bir buçuk Sonra şuna da işaret edccejti:m: 
saat devam edeceğini ve kendsine Sareyer karalml.ıf)(lan verilen bir 
i6nat olunan suça ait tal!ıliTu!r ya.- varaka dn Büyükdereye naktômtlen 
paıcağını beyau etti. bnhso!unmakta<lil'. Ben Bı1!)'iikd~-

BİR TALEP VE KAJtAR r"'.''en gitmeden PVVel Ll.martm 
Bu aralık müıdrleiumumı mua. ca<klesin.de 24 numaralı evde dl.ur 

-..ini Keınal B<>ra sÖZ alarak Pavlo- mu' deği•lian. Bun.dam baı;ka )ı.a.zı 
fun teı'Gi tah~ikr.t ta.lebik aJ!ik:ır tercüme hatal:ınndan da şlk.'i!)'etçi 
dar olımyan sözler:ınin ınüdaofaaya y;m:_ 15 Nisan tarihli za'b•t varakn 
bırakılmasını talep etti. Heyeti swııda bı.n-adan Türle hükiımetin1n 
hakime ~a bir mi.'z<ıkereden son. müsaadESflc ayrıldııV.mı beyan et
ra reis şu kararı tebliğ etli: tilthn halıde bu huııus her nıasıl'a 
•- Te'llSi t"'1·lrike.t haıkkııııdı. d!i- zapta geçmenıiışti.r, Sonra; evrakın 

ğer maxnunlaıın 00 söyliıyecekle- i'çeriEioo<"ki bfr ~ıı<ııt varakasırıdh 
rl bulunduğuna ve müd/ck>oi.ıınumi.. yaz>lan yazıların şu ~'kilde yaztl
nin mütaleasını söylememış oldu· masını ric~ edNim. 
ğunn ııQre vı\kıalaırın ta.lılilme şim İŞARET! YANLIŞ Aı~~Ş 
dilik lüzum yoktur, Esouıı mi.ita- Ben Pavltıf ve AbduıTa!hmamn 
loomn beyanından oonra aöytiye. bulıınduklan odaya çağırıldım. 
bilir.. Pav)of arkası d/W.ik oturuyordu. 
Pavlof: c- Su rc0tun :ı:aııta geçi- Odaya ıtireT gir!Mıl ora.da bulunan 
r. Jıresini 16teıim• d;•yerek son tah Ankara valisi Nevzat Tandoğan e
kikat e5nasınrla maznunların isti<: lile i!"aret edrrek tanıyıp tannna
vabınh?l yapılrlıı'tını ve lll!ulüniin drğınıı sor<l'lı Ben bu ışaretle Pav-
135 ind rruııdde;i mociibince ııözii- 1ofu..-ı j?OO!erildii:,oini zannettim. Hal 
nün kEflilmeyee,.ğini beyan elti buki zalbrtta A!bduxrahman, da ta 
Fakat r<>.'s: mdığım manası anlaşılmaktadır. 

1 dan. ~!iğini bıJd:ml"'k.tedir.: ı µı.C"s.ni ietedi \'e bır Jciığıd:a yam ~ı 1 
4 uncu vcsıka: ömcrcıı Ankaı-a<:f~ ·be) :ına:ı kl'l'.ıne keliır.e tel"cümc/ 

oturduğu Turoo otelıne verd;,i;ı bec- 1 ed&ldi. Pavloi bu ıbeyaıı<ıtuııda avu- · 
yaı.amenin ll6bdtr. kat ~a>k.ir- Zıy~)'l beceri1'.sii, camii 7 lvıayıs 1942 

l/2/'J4.2 tarıhli bu tıt-ya!U'l8mede ve nezakm-ı: di:Ye tavı.•i e"ihyımlu. 
önıerin 1/2/1942 tar;Jıiıııde İsları- AVUKATI:\ GÜZEL B!R 
buldan An"><araya geldiği ve tetkık CEVABI 
olıman hüviyet va.-akasınm 24/1/ Cevaben awJı:at Şakir Ziya de-

y.urı. 

18.0'J M~.ı..ı.k: C<itı.P J:·lhl';!.. 

9•H de almm'ı; oltiuğunun anla- di Jci: 19.00 K'1nu:;me (D~ l'o!Hı~a IUd'-

şıki:ıi;ını luıl}••:ll'tnY'ktedir. 
5 inci veı;ika: A"kara emniyet 

müdürlüğ~nün 4 üııcü şuıbesi tara 
im.dan verilen bu tezkerede c:lW• 
numaralı otomobilin Scvyet Sefa
retine alt olduğu tasriJı olıuımakr 
tadı•. 

il ıncı vesika: 
Üskü.ıp konoo'loshığuı:nıı:z.dıın alı

nan bir .alı.lcikat vesikasıdır ve 
maıınunlal'C!an Ab:lurraJıman ve 
Ömer hakka.Ja ballı malılmat ve
rilınektedl.ı·. 

•Bu malOmıwta ı;:öre Ömerh bwa 
sı Arnavutlu.kıta bir nahiıye müdü
r.iidür. Ömer Üskiiptr bir kadmla 

ı müna;ıJl:ıetinrlıtn .Wlayı bir defa 
bahasım ölıdürmek istem.iştir. 

/ Alxiurraiıman hakkmdlaki Joon
eo!oslı.rk roolı'l.matı da kenod:~nı.n 
laaınüniırtliğe meyyal olliuğunu ve 
hatta Üsküpte Türk gençlerine 
kamünsitıik aş>ladıı'(ını, kU'da iı,:
timalar tert:,. eltlği,ni ve Üskü.he 
son gelişinde terllp e~tiği bir i!Ç'ti
madan dblavı Yııgoolav zıo.b:aoı ta 
ra!mdan hakkıaııda ta.."ıkikat aıçı; 
bnca Türltiıyeye döndüğü.nü bll<l r 
mekteıdir. Yine bu t<'Zkeredıe; Alı
durr:ıhrnıımn Jromüni•!lik k-lkina
tma kapılan amıcazadesinin Bul-
41ar dıvanı h,,,lbiııce idama Mdı
küm edil\'.l'i\?ini faka<t Bulgar Kralı 
Bıori6 tara!ıındıın bu cezanın mü
eıbbet kiiıreke tah'Vıl olunduğu ila
ve oiunuyon:lu. 

K ·mk,-,ı bu cevaıbın hanıı.ri tai:h 
te gC"ldiğini ve idijia ma.'ı:amınm 
hangi taır.ilhte yazmı:ş oldugunu oor
du. 

•- Nezakü~ııligi iki m:~:ile 19.lô 
l.adt> ederim. Cahil ~ kendisidir. 19.3G 
Mnyakm-skklen ıbahsc~ilnı.t o
nun kH..,mı :h:>lka l<"ı'İıir edercesi- ıt.+5 
ne kcıltuğurııda taşıması göıiiftnÜl•' 20 .ı 5 
ckbn kaçm;ıdı,ğmdan.d.ır. Gülünç 20.45 
t!ı :ri kendi&ine da.ha çok raoeidır. ~ı.ııo 
lfadeJerindr ye: yer sırıtmakla- :ı:ı.111 
dır, Ona göre patlıyan lıooıba de· 31.3Q 
ğıldir, kc.;t.ıne fışt;gidır; kopan in- ~l.•5 
san bacag.ı cle@ll, ku,ş kanadAır.. 

Avukat; iddia maklımile mii- 22 30 

dafi arıı..ı.r..ıa fark hulurunadığmı 

l\rıJz:lc: Dana ltv.,,g: (Pl.) 
Mt·nVt.:ket Sita-:. .o\yeıı·ı \'t: Ajoına 
HJ!>Prle'r'i. 
.Mır.il<: Jialloe,·l<:,·; !'olld<ıı· Ş.,.. 
..ı~ 
R a<iyo Ga,;<-l<!oi. 

:Müzik: Şo~ '" TÜl'i<iiltt • 
Ziroat Tr k.vhat. 
Mt.mik: Ş:ı.rk1Jnr. 
Kıın~ıt'trr.l (K<>h"r~ı~r Sa!!.!.:ı ). 
lll!J:oi.K.: llı.ıJiyo St .;foni Orkcı> 
'1ı·ıısı, IŞr!: Dr. Pradorııs). 
M"'1li<>kM Saat .\y>rı, AJc~• 
Haberleri ve Bor-~ıiar. 

~dh.tan oonra Kemal Bora Korni- panıı. 
lC>fun Kiırkorla Öjeninin tehaı --------------

~.-t.e'/2"l.SO Yarı.nıtı l")I"OZr:!m ve Ka-

şıJı:t olarak davetlerini laternesi DE\'REOİf.ECEK iırrİRA · 
do'n"""i.Je rd lt . tedjl>· • • DERA11 
,; ~ - 00 urma i13 ı;':. su- •1'kı kı.sım.doıı tbnN>\ baııs" ve;ı;ah ıt 

~---erın ııeleıdcn .!baret oLdu:;unu p:i.J e!Lıc;;e!c·l·i.nc a.ı. ~:ıtietı• lı'· 1 ····nr.· 
t,ar ·ı t · · -~· • • 

.s, .e.mı;sını istedi. Kornilof ~fa· ıu 11:.llra için ikıuat V""'1letiıı.den i»IJı-
dam ÖJenı A!bdu!lahtan §Un.arı ... ı edibrJ~ olan & !llnyıs 1940 tarih ,e 
sorduraca.ı;ım ooylooi: :!WG No. lu JMira Btratmın ihtiva et~ 

1- Süleyman, 28 şubat tariihli ti hU!kulı: bu kene bıışknsırıı> devi,.· ve
lfades!nde Öan<>rin 1,56 santirr.etre y"'1•Jt kadı Türkiyedc mevkii r;ne 
boyunda oldır,i(ıınu söylemiştir. koymılk için •a.lah:yet dohi vcrilct.ile. 
Elıli vıııkui TRPQrurıdıı infıltik sıra- cegi tekli! edilııı.>ktc oL'!ll!k!a bu hı••ıı.
sınd'a parçalanan insanın 1,62 san- &a faz!a moltlm.'.ıt edinmek lstiycnlerin 
tiın oldııığtı yazıl,dır . .Madam Öjeni Galntada, hlan Rıuı 5 J.nci J<ıı,t 1 - 3 
if'adC'5inde bana gekn adamın ya No. laı-a müracaat w.kımelcri J1'.ın o!u-

benim .boyumda, yahut daha uızun n_u_'·-------·----
oltl'u;'ttı1>U ifade ed:yor. Benim bo- 1 

Deniz. Levazım Satınalma ynm 1,73 santiıındir. A,,garisini al-
sak fbenim boyumda olsa dahi şu Komisyonu ilanları 
ha!lde gelen adaım Ömer değil.dit. ı------------

2- Madam Öjenl Abdullaha 2 Adet E:ektri:k sob:ıııı 500 vo1tlı.:k 
Pavlofu tanıyıp ıa.nınwıdrğı def- 5 -'Ui~"l Van<l;.aror 220 voltlu!< ve rn\i.. 
atla• soruldu, hatta mahkmıE<lc de temadl cercy..,,r> dcvrcsıı . .o 

bc:eg..a.nnuı.ş ve zatüJ.hareke O· 
taıı:rnadığ>nı wıledi. l!albuJ<i 8 ~ 
tarihli i'fadcsind<' fotoğrafı göste-
rildi.ği :zıamnn ~ahsan böyle birisi
ni tan:d,&ır'dan baJısetmi'Ştir. 

M'ÜDDEUMUl\IİNİN 
MÜTALEASI 

.. k. 
\' ukardil ci1.ıs ve nıM.tarı y-Jzılı ikl 

k.U.J<-'rn eŞYa 9 Ma.yJS 9l2 CLıma~esf gı;; .. 
nü f_,ıat 11 de pazarlı.k.Jo a.lm:lcakt:. 
İt :cki'llt'T!zı belli gün \'C sac.~-C l{3Sl?!> 
pRŞada bulun.311 kom!.syond.:ı tıaıır lıu: ... 
lumıı&la.rı.. t6221> 

1 
c- Bu hususta kaTar wribn~ D'ğer bir terı.'iiımetle dt madaım ö-

fl&Vlef [ enizyo'.lan işletme U. MüdürUJu ilanları tir.K~~~0~~00 ~~ !:i:~~~?!~ria~~~~~~r~~in~ei~ 
iii0im•.,.=•••••nı••••••••BIİİlllll•••a•.;- 1 l\füteaki!ben Kornilofa t!."VSi talı itiraz etmooım Şmıtlı bunu ksyde

Mii<Melumunıt, Üs.küpten '%1/3/ 
1942 tariJıınde ceva.p almdığım; 
iıd'cHa makamının buna hangi ta
rihte teves.sülü ise Koımilofu alıi.

lı:adar etııniycceğin~n cevap ver
m:veceğ:ni si!r,·1edi. 

Vesika 7: Süley.manın 1/10/941 
taı·iJıinde tslanıbula gitme",; .için al
dtı'll Dernil"yolları vesikasıdır. Bun 
d':ıki fotoğralın iizerinJeki nıillıür
de 1/10/1941 tari'hi bulurınnakta

Müı\aleo.sı sorulan iddia mak:ımı, 
Paıv!o'un tahkikatın bi<layeıtinden 
beTi L~i mu<!alataıya boğmak istedi
ğirti, şe')'tant bir !!.'biye i'e harekei 
ettğni, te'lll!li t1>hkikat hakkmdbT<i 
t•ku~erinin tahkikatı ~a yola 
sevketmek mal<sadılc vapılrrı!f; ol
duğunu, ·iddia ettiği u.<ul hatasının 
yapılmam>ş bulunduğunu, yeni şa· 
lı:.:lcriıı dinlenmesine l:irrum olma 
dıfrını) hôdis~~ parça1nnanın Ö
nıer ol<l~unde. şüpl1c kalnwıdığın 

* 
s Adet Telefon mruıe.:ı..:;ıe çıııgırcj!ı 

cM.ı.n;yc:O-lu"> 

1 Adet 10 No. lu p;t~a;anerl< tcl<f"lJ 
saıntrah. 

Karacrenız Hattı 
8 l\!&y16 ~!2 Cun.a ıUoııtü Karr.d"'1!% yolu posta.ı yopilin:,yacaktır. 12 Mayıs 

142 Salı &UoU ~c: .. k fKi:ıır~deıı.b::} vap• .. ı u CL.m.a. po;ıt.a..sının procramuu da 
b:l.ıKtı: t"Qpaca.\1U', 5:!'.301> 

k':.lrat hakında bir talebi olup o11ma· d~rum .• 
clı<'!ı soruldu.. Korni1'n! RU9Ça ola- SÜLEYMAN!N CEVABI 
rak: Müteaikiben Süleoyaı.ana tevsii 
•- İlk ve san tııh.ltikat ~akın. tahkikat takıhi olup olma.dı.ğı sorul 

dan sonra •ıı kanaate vanlırn: Sui du. C...Vahen: dır.> 

lstanbul Defterdarlığın an: 
kast na.muıd h''l bir h5dir;c yok- •-Bir diVec('lT\ın )'Qktur. Evvel-
ttır, Btr fiulka tn mevt:u oldu ce .c.Yyled:-i.m. eilli K.C)-rn.i\aıık.ı.. Er-: 

Müdlcleiu.rrı't11ni bunun Süleyma
n.ı.n. 'taıd ·inin $oiıruluğu1u1. bir de 

hakkındaki ifadel<'rin' Abdurrn.lı- , lUlde sefare1Jlıanede gcirdüm. Nasıl !il o 'd•·(uı>u ~övl~di . 

.l.folıa~r. nıaıı "c Süleyman bugtin kendile.. 
Br.d.el Tenıinot 

ri reddetmiştir. Mevzuubahis infi· 
N~v'i 

ki KomilQf dıliıa evvel lzinS~l ve 
zaıbıtam:n m<>üımntı o'lnıaksızm 
Bursaya gitm'r;;se yine öylecP An
karaya da •~lmiş olmru;ı mümkün. 
buhımnakta<lı'l',• dt'di. 

ABDURRAHMANTN CEVABI 
Alb<lurrahman Üsküpten. gelen 

da, Pavkııfun bu irldiasın•n gülünç 
ve rocukça oldu~uıııı söylfy<'rek 
'SÜnneıt balIBinin d<' Pavlafun iddia 
'C't:tii!i şekilde kabul cdikrniycceği ~lıJll-2~ Aruıdo•~ Kava-.:: Bcyıllt Lıı::an tniiıııdo batık llak maddesi de öldüdicü bi.r ma.d-

bt>lnnan Yunan v~uru enkazı. 800 1§0 de dcğild:r,. d:yerck: 
61196/2.'I k.ını!.ılııil. or.ıü<>de batık Rı:s rorr.or!rorun\;:n <n. Paıvkıfun da tevsii tahkikat ta-

lcı<zl. tOO 80 lC']'.'leriue a:yn .n iştirak ettlğirti 
!H 190/28 Karadeniz lkJ:n;nda Dilyllk L:m.n oo\iıı.de ilave eyledi Bu celsede Kornilof 

balık Nevsehlr gau'bolu en bn. 15!l0 300 k · · !' id. • s·· 1 · 
• ,_ ....., 1. ..u 1 --~---' .• ço sın:r ı ı. oz crınc: 

y,,k•nda y ""' b•tık wpur enlt<lo.~rı ~1o1~- Pa,..,...,.. ı:unıi """'- 15tc111ll- E ·""! l 
8 

.. 
1 

. 
ti 1: .. ~ • !rlı...u~\lğU.ııU~ n.uı~l K<ım! v"OO.da. ayn fJ..JTJ ve aç k ~ırnxı Ue sa- •-. Y ALl a-yınc a . u eyman 1'" 
tı;, aktır. Talip oı.lnl•nn nii!us hilviı'YM ciızdan!ariyfo Konı!:r,:ona ve ta;r.Ja iz•- faıde..,ne ba!Glırsa ben,mle her dc
t.a: ~'n meLliır M!id.rilğe milrae..,.'tl>n. •5224> fa ııürü~üış ve bent tıraş dnhi eL 

İstanbul Dördüncü icra Memurluğundan: 
Evvcloe Hocapaşıda Ka:ra'ki Hü seyiııı 

~kn~.nda 5 sayıJ.ı hnı:ede mW<ıiın 9ken 
Saa<let'e 

Çelcl>i melıallcslnde fulıçc 
halen ı.<irc~: buhınaııruyan 

Mülga eytam :idaresine tı:a!clen baz.inei maliye tara!..,-,dar.. 3250 li
ra 91 kuru.ş borc:unuıılan ~ı sözü geo;cn saıxLğn 'Totekli olup 
borcun ödenmemesinden d>;l~yı relmin paraya !;i'\'ı-ilmesi i.;:in tan
zlın edi.bp yakandaki adr :si.rrioe gör.dari1en öıdcme emri a<lreı.ınitzin 
mc.VJı.ıl bLıl<tnması hasehilc b:!iıtclı lig Jadc edim, iş ve yaptırılan zabı
ta tahMkat:zy le de adresinJoz buluna mam;.ş oldugmıdan (;!! ·me err.nırıin 
icra hfık.irııliğ(K.ce 45 güı~ müd<letle Wnen tebl· .'n~ karar \>t•rilımiş 
okluğwıda.n ırjbu müdtlet içiırııdc borcu ödenıcn\z eks· halde merhun 
buh.ıı:,a,n Hocapaşa: Kanık! Hii:seyin Çelebi ma;ıallr'S~ Hü1lavcwl!gar 
caddosi atı..k :?.9.29 mükerrer 29 mükerrer eedit 38, 40, 42 sayılı iki ıbap 
dükkfuun paraya çevriı1eceği ve yine i.)bu müddet l\inde :t>i:r bazınız 
'\'arsa iora d.a.iresine mi.iTacaa.'\Ja lilldirmeniz lüzumu il.1noc1. tcbl.ğ olu-
nur. 9H/1832 

İstanbul Fiat l\ı1ürakabe Komisyonundan : 
İ1Jdı No .• , 168. 

1 - 'l'o.pra.k ?A.ahsııh~r Otisl 1.aJ'Qt.ir'ıdun h31'ka per .. ende o:.ı:-a.;c s..ıtılmGk 
frzere mutt-mrtTere tC"'."'Zt olı.mo.n ku.ş yem ve arp:r.ın ~r kcı ...:ıc satı.ı,larında 
e:de t:<J;...,ecek ıdr nı...c:.ıt.ı.r'~an ikinci Ul2ckL rie ~·c ·:ırn .şt r 

2 - Kue yem!nı;n. (>!is S3fı.$ llıit olJrcık <le\i • olun:ı el!er-Jc n liy~t c ki .. 
loda yakın serııt:M:ie 3 ye u.,...ık ıenıtlert: <' -4 kurv.; ve "'paya y:.-.t ..... 1 &e'nıf>'l erde 
klkô:ı 1 lı.u:ı.r.ş 50 .sanıln. ve ııza: semtı..rde 2 k·.ıruş u.ıw eJ,i/>.:, kiir. j;a, olııııur. 

•5225> 

SAHİP VE 81\ŞMUHAl\llbtt 
NE$RİYAT DİREKTÖRtl: 

ETE!ll 17ZET ıırsfcs 
0-VDFT KAR.\RlLGİN 

SON TFLGll.ı\F MATBA.ASI 

miştir. Fakat ben JQ.vliılden T~ri
nisaniye karlar İstanbufüa :ııl'.'m, 
Ankaraya 2 incikanun aymm 16 
sında gekJ.im. fstanhu!da olduğu
mu bil' ~'Ok 'l'ürk şaıbitlerle iEılıat 
edebirr:m. Dinlenen şa.lıitlerden 
Beyoğluııdaki panısiyon kapıcını 
Kiı·kor aklen malul olduğuna göre 
kendisine sual sormad:ın. Sadece 
tıbbi muayenesini rica cltim. E~er 
hakikatte verikn muayene rapo
runa ra_."'.mrn mi'd::lc'umumil!k ~a
hadetinı:J,, bir mahzur gijrme'lSe 
Kirkorun bura~·a tekrar getirtile.. 
rek soracailım suallleri:nıe cevap 
vemıesini ·;.,ti:yecc·ğim. 'Tuııhk:kat 
evra."<:ına taman1en vakı.f olnı.::ı.dı,.. 
ğım için şah \t.lertl('TI Ö jeniye de >
tir az etmcrr.istim. Onun da sözle. 
rinc ban ftira~larım va1ıclı.r. Tek· 
rar celbini \"'(' dinletilmre.'TJ1 talep 
edeı·;m~" 

Dil'>IAGI71I SERİ CEVAP 
VEID.IEGE KAFİ DEGİL! 

R~cs: - ŞahWı>rın vcrJikleri i
!3'lcv:' daiıa ~aood<·t eJc>rlcr!:cn 
ve eıti ·ten sonra kendilrr!nc tı•r

cün:.c flttik. Niein o zaman ı.t.1razh1 
rımn yapıµ suallerini sormaıdılar?. 

Kornilof: •- Ben;m diımağ.nı o 
kı;ı.d:ır ani olarak !Cızım olan c<";3p 
lan venneğc kafi cbğil... O zaman 
J!e soracaj.!nnı d\4-tlncmedim! Ben 

BAŞ, UiŞ, NEZLE, GHiP, ROlvlATiZMA 
Nevralji, Kırıklık ve Bütün Ağrıları Derhal Keser 

Aıbdurnıhm<m da talebi olmadı
/tını ve Süleymanın demin söyled.t
ği fikre iştirak ett'ğ;ni royll'rl'. 

POLİ'ST&"I GELEN CEVAP 
Mii'teakiberı Abclurrahmanın şah 

siyeti ha.kJnnda İ>:!anbul pol:sine 
oorulan suale alınan cevabi teu.ktı· 
re ?kutuldu bu Ce'l.'l'.lbın ·Abdur
rahman polisçe tanınmıı; değildir. 
Türk:'.Ye ve:ı•a kendi memleketi o
lan Y~t.wya için propagandası 
tesblt olurun,.,. deği'<l'r. Aıirndaııı 
tı.p talf'fıesinden Hüseyin Baki 
komünistliğe meyyal olduğu ve 
ken'ClisinJ,n z('ki, çal!f?kan olduğu-. 
mı söylemektedir .• dP'n'li,·ordn. 
İ.BRAZ EDİLEN VESİKALAR 
Bu11d:ın oonrn Miiclıdeiumumi 

bazı vesa;k ihraz edec<>ğini söyle
di ve bir'nci ve<ıikaıyı verdi. Bun
da, hiid:ce mohallinde parçalan bu 
lumıp mütclıasSL'> tarafından nu
marası okunan 171ll90 numara!• 
tabancanın ,mal e<k'n fa.\rika tara 
fınrbn satı.; kin nel'<"'}e ııöndeıil
dif:ine dair soru~ô.n suale ka1".Şı Ber 
füı elçiliğ'rn.!ızin Ad!lye Ve.'<aletin" 
verdiği cevapta. R!gada Arnetı
yan tic<ıret <"Yine te.>l'ın olun
duğu bildiriliyora'u. 178190 nu
maralı Va.!ler (,,bancasın•n da ls
viçrode İran ordusu narn•na mii'ba 
yaa ) apan büroya tesl'm olundu~u 
ye.. .. . ' yordu. 
Ru~ ma7nunlar bu vesfka:y!J. k~r

ş-ı: •-Bir diyeceğimiz y<>k~ .. ck
d:ler. 

İkınci ves'.!Gı: Fon Papen hakkın 
da Ankal'3 Nümunc hastahancs:.0 
de nalınaıı mm"llkkat \'!.' kat'i r~por 
1ardıT: 

l\Tuval:kat rn'J'.IONla: BOMbanın 
inf•hi·kı W.erinc }<'on Popenn!·ı kıı
lakl.ırmcla ic1p eden l< :lavi tt ·,j. 
·0 o1unıduğu ve sr•l kuiar.ınn ·ort:ı 

ktsmmda bir kan lekcs. gliri:ldü·~ü 
w 16 ı:fın kulı<.l:mın akt•ğı lıildiri-

, li)·crJu , 

1 
Kal'i rap<m:la ise sol kukkl a kü 

ı;lik b:r delik ve Z:.:Vi) cson::1e L le 
bir n r.hetin:de bir ar.La kalrl»!ı ya• 
2ıli idi. 

Üçün.eti \·csika: Ömcı· 'I'ck2dın 
İsta .. bukla l\!cı'<'aıı ır.aliyc t~·bsil 

ma.h'.ıımatı redkletti ve: 
•- Bu mevwlarllb beninı alakam 

y.vkıtur. K'1t'i)'Y<'ll Üsküpte grup 
teıkil etmı.• değilim. Yaptıklarım
da bana Ömer nıüoosir olmııı;tur. 
.Ben kimseyi tesi:rim alıtı.nda bu
h· r<l u ··rr od :m.• dL"<L 
ıı\lx.!ull'ı·ahman !bun.dan sonra rti
ra.zına devam ederek Üskü:n kon
solosluğundan gelen bu nuılfıına
tı dü.5111anlar1 1ara1mdan ale.J,tıinc 
uydurulınlll' olı:iu.ğı.ınu ve hele Bo
ğazlMın Sovyet RusyDva bira kıl
ması y9lun.da fikir beslediği hak
kındaki nıektu.n mün<lericatını aıı
la kabul eıdemiyeceğini, Üsküptcn 
hiç bir zaman kaçnıamı.ş olduğunu 
royleyerek hepsini rediett..i. 

Bu sö1Jer S<l'Vyet maznunlara 
tercüme edildiM<>n runra ce16e;e 
15 dakikalık b'r fasıla veri'ldi 

ÜÇÜ11İCÜ CELSE . 
Ü<;Üll('Ü cek-e a<;ılınca Abdı.ıırrah 

manm Vekili Şakir Ziva sin alarak 
üsı..;o~ kmıo10lıosluğun,dan Abdur
rarınan haıklrnıda RE'len tahkikat 
n<>ticcsinin dnirnı olınauığı.'lı, ç:in
kü yine aynı konsoloslu(;'lln C':vel
~e Abdurrahımana ,·ize verm],ı olklu 
ğuna, halbuki ı,>Ön<lerilc-ıı tcı.kcı·e 
ile vik:e verilm?!S olmasının bir te .. 
zat tc·şkil etliğini , esasen konsoloR 
lulk te~kmıtınııoz İsanbul polisi kn· 
dar gt=ıı: ş o!mal1~1ndan .. l\.l',.rlur~~aı, 
man h~kkındaki hü]<iimlerin dof;
ru o1an11yacağn1 1 sijylrnniş ve ~öy 
1e devam etmi.şlir: 

•-Biz Abdurrnhmanı mcm1eke 
te dönıd·'~e:ı sonra tetkike mec
buruz. Ömer gibi bı>bsına silah 
Ç<?ken ıı·r adııımm A:lxturrahmonın 
tesir· nJtıııda knlma5ı varit ola,ma·1.. 
Ese,.•cn A'hdurrahmaııda eski vazi
yet 'n! t,,;;rmüş olsayd:m w'.<,\l•·tini 
alma.zdırn.~ 
PAVLOıFUN BİR n(JCU'\lU 

Burada PavlOf söz alarak ı:wu

kat Şaki.r Ziyaya hü~ı•rı otti. P " 
kıf, a\"lkllf.m Scıvyet l'.allunı ve e
d=ıpıorjni. tah.k:.r ettil'{in i, nıahkanı-t!"' 
ce buna badema müs~ocJ.e eıcMme-
ır~.:.ıin 1 n1l:·datı aı·u:ka ın idl(iia. m .... 
kan 1!n,n. verini tu~'Ylrtk aımhıdc ol 

Jdıt..(;ı .. rn ooyli'.YC .. ek bu hJ!ın Türk -
: Sovyct do.;tlıJğl.ır:ı rrıiina!i o!du-

1 
ğunu iddia mı.:. 

Reis, Pavkıfa. ı\.vuka, Şakir Zi-

lyanm Sovyet lıalk '\'€' edipb:ni 
tahkir mahiy.-.tın<lc bir şey söyle· 

İCAUlN DA G'ÖNl'K 1 KAŞh ALINA BiLiR. 1 

şubcsin.le 40 lira ücrolle mü~"l«~
dem olJ\lğU ve 5/1/942 t~rHıli ıs· 

fülasile lo-tlfa. ooerek istifasının 
1 l ~/1 / 1942 de kabul olunduğu vc 
lb1.ı.fanametoindc ahvai\ sıhlıiycoin-

ı m~"'Jiğini ankiıtı. . 
/ P~vlO!f. bu b~~E' ait bpvaııctının 
ı 'l'ürkç~)·c t8m olarak teı·~üme edil 

·ni. çünkü sünnct.•'"' bir takım Müıı 
Jiiınanların dn 'bulunabllcceg;nı, 
tevsii tahk.i.kııtn li?ıum olma.dığını, 
• bununla beraber Taoor v<>ım;,, o· 
lan mütclıassıısl~rın tekrar ı!Me
l0riııe nıü:racaate lii>lıım oluıp ol'Da 
dığını da mahkem(!nin t.ı:.Cd:rine bı 
raktı~n11 ilitvc etti. 

Mü<l.deiumumi bı.:nd4n ronra 
Kurnföiun id'd!asıaıın da bahis 
mt?\'ZUU olıımıy ac1>ğıru, şailUt Öjeni 
ve Kirkorun tekrar çaığmlarak <f:n 
lcr..mek iBteııanesi sabeplerinin Kor 
nilof tnrıııfından nah edilmemiş 
bulur.duğunu stj,yledi. 

KARAR 
Müteakiben Jı.eyell hakime mü• 

zakereye ~ekildi ve •aat tam 21 de 
salona dönerek ~ kararı teıfiıim 
etti: 

Tahkid eovr.Mı mün~ricatına ve 
durt!§ma sm!'lıas:nda ve Siileyma
nın vaziyetinde hiılen telbedklül bu 
luıınrıamasına ve tevsii taiık.ıkat 

ha~kı;ıda Pa'\llof ile KonilQf tara
fından oösterilen sebepler yerinde 
görÜIOO"rv'- bu t.,.,;o.ii taiıkikat ta 
lebleriııin kabulü halaıde nıal1ke
mcri ın:aıtw..aktan baŞ'ka bir faıyda 
temin ooeım<iyeceği anla.511masına 
bıııacr.. Siileymım Sa/tolun ta..'1.liye 
ist<>ğınin redlüne d'.ğcr marı:rıunla
rın da ınevku.f,;,"f!t h~l1Pdni'l\ d<!
vamına, Pavlofun tevsii taı."ıki:kat 

1 

için gö.>terdı.ğı şahi U(<rdcıı d:adeie 
ri ve müiclıa...'<>c,;lardan da raporlaı
n miin<hericatı ~ıakkında izahat a
lmrnaıu taJeb; ile konso;~Juk şo
förünün şaihi~ sı!.ııti!e dinlenrnt>Stne 
doir talebinin reddine yalm:ı: ·bu ŞQ 
förtın 2 veya 3 Mart tarihinıde Pav 
lofn müşabe..lıcıt! selx•bil~ İ'"':anbul 
zab··ta.oı t.ıc&fmdan yakıdan1>J em
niyet dairesine götürütmesinin o
rada Pavloiı.aı fotograü ile <'!Ofö
ı•U :1 ~ei<il !ı~t~ık (·dil:µ Pavk.ıı! 01ıına 
<Lğı ~nlaşıklt'ctan suro:o mı reııbest 
bırakıldığınır, y&a:a Pavlofun idı. 1 
di&sı ve..,.,." i·le .-i;ylediği diğer ı>cbap f 
tr'ı dolan mı emn "et clairesiT.e 

1 gütrüJcl:q·ür.ıh b--tM,bul zabıtasın
dan S<Wlllmasına VQ Korı>il.ofo da 
şalıitır.r<len Khımrla Öjı>.ninin tek ı 
rar çağırılarak dinlt:nmcsi hak -
kır Jah• !a!<;oh ·1i:ı1 rc"C!.dimıa s&ıhiT-

1 

liği ile kDrar cvrilmişth·. 
Heyeti halı: ·rr1e, bund·an sonra 

, ldd;a makamının talebi ile Adaıpa 
l2arında bakka! Cı!t;ll; ka!'deşi Ziya 
ve kı2 karcı- BergiWIT ŞeA kar 

Yu:,arJa :razrlı !kı kaJcm eşyon!D 

8 5 942 Cll.'Yl.O ırüııü soat 14 ile Kewo· 
p~a<la bulunan Deniz. Lc\-;:ızım Satıı;~ 

a.mı'1 l\.o~nwıda pazarlıi(ı yap!l.:: ... 
c:.ktır. ib>'tek..lilierln be~ı: gün ve szaıte 
Meı.~Ur kıJ.ın:' or...ı. IDW"'Caatları. 
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"' Yazlığa Gld1>eeklerc: ~ 
BASm KOLTUK ~ 

ve IUOBİLYANIZI ~ 
her yerd en ucuz 

İs\anbu!.d.a Rlza.pasa y<l<kıı- I 
§unda 66 Nv, AHMET ~ . 

~ FEVZi 'nin • 

ASRI MOBiLYA 
S?. Mağazasından :ıJ1Jll2. ~~ 

1 
Askeri F abrikala;- Satın· ı 

alma Komisyonu 
_ llônları __ 

Dosyasına bağlı listede yazılı 2~ 
kalem makkaıı alıııacak 

Hey'e!.I 001llliılyoslni birdlen vcnr.E'.t 
mumki'ın olmadı-.;1 takdirde bulunab1"' 

Y.!llt':·;n oıyrı rıyn <t;ı Le-.-l m şartl~!'""f;, t 

aıınobJ!l:. 

Beher miıliroetre-;irı~ 14 kuruş bfdt 
t:ıL.nıin ed:Icn OO~·as!l'la bağlı letec.l" 
ya.,.ılı 22 kalem ,nı'1kkr"p JUkeri F'alııY 
kalar Uınmın l\-fi.ld~u·~ı..igii n'.f!'rkez saUl'I 
a<ııwı liıoor~ıı.uaoa 15/S/9{2 Cı;. » 
günü sa:ıt 14 de J)!'1arlı:kl;:ı ihal-c edi!C"' 
cekti~. Şartname ıl29> kuru~tur. Ka J 
te!l"~"1Ri 88ö9,8-0 liradır. «5134> 

* 15 fon kulp iıı>i alınacak 

Beher kiloouna 160 kW'l".l bedel t:P 
dir edilen yıb:ardo y,;,:. · 15 ırn k '" 
;:pi Allt-cri F4ıbri.k:a~r Umum Müdürl .~ 
l"ü Jı.terlcrz S<ı1:'W" 111 K.orni!---yonı ~'1 
25.5.!"14~ Pcız.Q!'tesi giirıü saDt 15 te rı:; 

ılth ibi>ıle ed 'lr"L'e.kınr. Sa tn~ · ~ 
par~ır.dır. Ka\'i tt-mi:ınt •3600> liı clı' 
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dt'Jllt rin Üöküptar g(inderil< ı 
\'Uİlart kendilerinden alarak ı• 
bula getirdiğ'. ·<>!undaki Sü1")11~ 
Sa.r;t>Jun ifadesi hal<kmdakı #-il' 
dc-tlerirtin istinı:.b•! suretile alV ~ 
sına ve mahkemenin 13 MıfYı:S ··; 
ÇM~amb.ı gÜnü saat 9,30 a lbıf1 

ması~;ı kan;: v<:rrniş'"r. · 

1 

ı 
1 

1 


