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S•bip ve BOfI?lull•rrlri: ETEM İZZET BENİCE 
-

Gazeteye ~ea nrü iade edilmes. EN SON TILGBAFLABI VE BABBBLBBI VEBIN AKŞAll GAZETI SI 

SUiKAST DAVASININ BU SABAHKi CELSESi 
Şahitlerden Begoğlunda Yardım Apartımanı kapıcısı ile pansiyoncu 
•• •• 

Oj eni Omerin Kornilofu z iyarete geldiğini sögligerek resmini tanıdılar 

Kornilof - ' ' Kirkor akılsızdır. Tıb
bi muayenesini isterim,, dedi 
Pav]ofun bir tezviri - KorniJofun Bayan Öjeniye sorduğu sual· 
ler ve cevapları - Bir hastahaneye yatma meselesi - Ömerin boyu 

Müd.cl.ePıınmnıi muıı.vini B. Kemal Bora 

R is gülen Pavfofa: "Mahkemenin vekarına uymıyan bu 
hareketin tekrarrnda takibat yaoarım,i ihtarında bulundu 

LAVAL 
BAHANE 

ARIYOR! 
Lavalin Almanlarla 

elele verabilmesi ıçııı 
siyasi, askeri bahanelere 
ihtİJ'>!!.cı vardır. Yeni 
Başvekil Fransız mille
tinin müzaheretini ka
zanmak için bu bahane
leri azami istismar ede
cektir. 

ETEM iZZET BENiCE 

Ankaradan: 

Vi~<dN<i .teg·, "'in gü ir · 
he8el güu gec; e aydınlanı,)'ur. 
La>al, Almauya ile bir işbirliği 
lnı.rına az:mi peşindedi.r. Bu ka
rar ,.e azıniui tatbik nıcvkiJme lıe
ınen koyabilmek hnkSoııulan 
mahrumdur. Fraıısada ha~ cfk&n 
Ceşettiit ıçhıdA:d.ir. Sebebi var: 

a - Vatanpcn'<r \'e iıjgale iisi 
Fraru;ı.zlar var .. 

lı - Fr~nsarun kurtuluşunu An
glo • Saksım cephesi.ne iltilrnkın
da arıynn Fıans.ızlar var .. 

c - Fransanın istildiUini , .• 
miilkl tamaınlığwı kurtar~ta 

lı6k.lemeyi tercih edenler var .. 
d - B•r tiirlü parti duyguJarını 

ve ideoJ.oji farklarını güden Fran
salar var .. 

Biltün bu tezadlar içinde La
'·al'in ilı:tidar ınevkiine gelir gel
mez FraıısaYJ istediği istika.met
te scvketme-.ine imkan }·oktur. 
Btlhassa, La\.ol'in. Afnıan tıı~·iki 

'ije iktidar mevkiine gel~i11i hl· 
lenler için. 

Bunun i.çind.ir ıki, La.al Iırsat 
kollamakta, balıane aramak.tadır. 
nu balıaoenin öyle bir kuvvette 
oLması liıJındır ki, bütün f'raıısız 
ruiUeti Anglo • Sa.ksonlar cephesi 
karşı'lnda kin \'e nefret duyabil

ıin, La\•al'e gidiş yolları üzerinde ı 
tr(i<aherct edebilsin! Şimali ve 
Garbi Frausa on a)lar içinde l'a
rJ't<>k i Ren o !abrikalarınm b<;m
lıadıman edilınesi.ndeu başlıyarak 
durm.aksızın İn.,,..J:zleriıı hava ta
arru:ıJarına maruz bulunmakta
dır. Yine soıı aylar ~inde üç bü
yük İııgili.z ba'lkını l apılnıışlır. 
l{ıırtuh~ iinıidini muhafaza eden 
\'e bu uimlc, bu şuur ve idrak 
Ue mümeyyiz olan 1''raıısızlar de· 
nıokraı.ilerin gerf'k bu hom1"'rdı· 
ınaıı1arıoı, gerek bn baskinlnrını 

hoş görmekle \'e hatta Br'taıı~·ah 
ikunetlerc ~-arJıın <>lnıek!edirler. 
Seu Nazer bııskırıJnd..a 500 Fran
~uıu (iliişii bu l·ü.tdendir. Ancak, 
Lami daha İt;ılyan - lfobe' l.ar
Lin • tckaü~hiuı eden günl~ı·dcki 
llaı\ek.illıgi zaınanın<aan ki:b::ırcn 
Frıınsanuı hal;;ıki ıııcnfaaU\!rhıi 
lu;:iliz fJQlitika;ını takipten uuık 
ikalma.kıa glirdüııü \C bu gö
l'Ü üne . adık kaldığı içi.n hak 
l.ımnmak 'c bu görii ltu
'uı.iyetini Fran.'Jz ınilleıke tas
dik etı.Jı:nc.k Lmcli pc,-,indcılir. 
l<'ranı.ız herzimet.indeıı soma La· 
\ al'ia iktidar me\·kiine ıelişi kcn-

ll>f:\ aı.ıu 3 Unci.ı s.b,.iede) 

Ruzvelt 
• 
ın utku 

---:•---

Akdenize 
harp gemile
ri gönderdik 
Amerika Cumhur 
Reisi icap ederse 
kürei arzı n her 
hangi bir ye· 
r:ndeki Fransız 
müstemleke 1 eri
nin işgal edilece· 

ğini söylüyor 

Ruzvelt radyo -
da yeni iktısadi 
programını da 

i z ah e t t i 
• 

lier ma ddeye 
narh konuyor 1 
Lond:ra, 29 (A.A.)- B.IB.C.: 

Amerika Cuınhurrcisi M. 
Rınvelt gece Amerika halkı
na hitaben ra<ll<>tlıı bir mıtuJ.. 
•öyle.ıııiştir. 

Birleşik Amerika Devlet
lcri..niıı Reisi l.Ju nutkunda- cv
\.elft ç::ııpış.ınalnrın cereJ-·an 

~ttiği cephelerin ,-aziyetUıi 
tedk'k chniş ve demi:ıti:r ki: 

•- Anıeri.kaıı harp gemile
ri Şimali ve Cenubi lUlaııtik
dc, Pasifi.k'de hnrbetnıclrte
dir. Akdcui.ıc de harp gemi
leri gönderdik. Orada da 

([)ıe,·Rnn 3 ~ SahıfCd<') 

1 g i lterede m oto· 
sikletlere b~nzin 

verilmiyecek ! 
Londra 29 ( A.A.)- Gelecek 1 

sontC'Ş~;nden itib .. ren nıotosıkleı
ler için benzin verilnıiyeccktir, 

Yeni Edebi 

ng 

Ankora, 29 (Teldonl<ı) - A!ln1'ln 
Bi..ıyiJ'k El:t,;."s, Foıı Pa.pene kaı"Şt yapıl
mak islenen sulk.n>t hadires!oin rno.ılıa
kanu>"!ne bu sabah saat 9,4~ tc Arirara 
A.gırcezas11lda devanı olundu. 

Salo!ı ve cAd1iye Sarayı> önü yitıc 
g~<;"'1 l'Clselerdel<i glbi hıncal;ınç ka. 
labalı}clı. S1iJon.1 kar113 girenler ev..-c:L 
den yer1erı OOkhınn~lardı. 

l\IAZNl:NLAR GETİRİLiYOR 

Saat o.oto ta ~Q.ırıW)lar tevk<ftl,ne 
otıomobili !le getirildlkr. 01.omobı:dm 
evvel'-J Ru~ uı.JzınunlarıcJ::ın i~1U:111bul Sov. 
yet t"caret nıilin(,ssjrJlginde naki%1.~·e 

müşa\iiri K()rnl.(_ıf ve sonJ11 SovyeC 
Sef.ar-l.!t:ha.nt'C5.nde s'.ı:ıjiyer me.nur P1ı:1.v

lr::t nd~:cr. Djğer Fkı n1~ı.r.ı Abdilr
ralırnanma Sü:eyııır'l bun~n takip e~h.. 
Jer. 1vraıımnılar ~ılı0rııc1ı:ıC<~ mcıvli::i :m. 
de ge(,'en cr.X~dekı gll::i otwtlular. Ab.. 
di.mn1hmarı.ın a\'\lk1lı Zi.}a Şr.dtir de 
.)'er-il""(! t;l"('t:i. 

C.:<"rr'Y Keırrıiı?ofun. Vt> Cft'Clk Pa'V'fk>fun 
:t><>M ıl!ıınd.J ~<nr d()flyi>lar vardı. F<ık:at 
bur1 :ırın daha büyijrrrüs Ye C'Vroı1Jo. 
~işm;~; 0M1.1ı:;t• gura1 ü~rdu! ... 

CELSE ACILI ·oıt \'E ŞAJıiT BAYAN 
YJ:FHAJtJ.:r ANLATIYOJl: 

Ta:n sa.al !>,45 tc 1-fty'«i Hltldrne ı;.a_ 
}ona girerek n.•kooıını ı«.W eW. Ve 
bır;,,z sonra c'ia ceise açıldı. E>vvdô is
tatı.bu.da11 geı1r!ien ~'it Ba.ydn l{ef
ha"<'t di<>lend • 

22 yasında ohluğunu \'.C Kad.JkoyüD1o
de 0.::-nan'.'tga ınaha12~1nde Sakız so_ 
kaSıırıda o.urdn.gunıu !:ı(,:rtıycn bu aahıtı 
B<'l;y.:ın, n>-.z1•unlar.ı d~kıka..:..e bc.ıC<arak: l 

- <liiç L.;r.ni tanın1J<yor11m.> dCd~ 

ten sonr~ .JC1J)in eatı ve fü suretle t-e
h.ıdt•b!e bı.h..ndu: 

- O s..ı.o;:.h ark<..d;.ı:;;ı:ıın. dDktcr H. 
Sı:-r,·t"L' Kt•ın1l!·n kıı.ı Bayan Blgum 
Tuk.ı:Oz.!e bır •. Ate gcA:niye çı~--tık. 
AtadJrk Bu:var11ld1 g.diycrduk. Yol 
çok ıen.h ve: scs.s!z idı. Bir aralık il( 
k:şi goroUk. Kavrı' lıd<'r<'yc dOiı:ru gi .. 
d:y('lJ•huUı. Aıırta~~4nu burılan~ ~ü:pt.e.. 

1i bır .su:l.'t:e, eıtT~flarına b..1kmaralk. 
g:~!~~·erlııi eü)~:cdı. AJdırtT .. ~dJm. \'ü- 1 
rün-..eie devL:n1 ott k YC yı..ık3ından geL J 
ml'kıe oldn A1:m.o.n Büyük Eltisi Fon 
Papenıe :a-eI.ka.,.ına t«adlıf ctıt~. Bi
raz sor.ra dn b:r üıfiJi.lk o:da.> 

Bayan .ilfefü.rtt inf:rnkın yeşil 
bir apartıınan önünde yukua gel 
di~ın!. yere dü.~iip yaralandıkla· 
rını, 1bira7. sonra bir motooıilk:leUe 
ikı otowboil gcirdüğ'iinü ve sayın 
Mareşal Fevzi Çakmağın Hayan 
Bigüm ılc kendioiııi ctomdbiline 
alarak hastaneye götürdüğünü 

söy lcıniş \'e söılcrinc -şi.iyle de. 
'Vam ctıniştir: 

•- Kuvvetle tahmin el\iğime 
gö.c ini:lak bizim ve Fon Pape
n>rı arkasında olmuştur. İnfilak 
sa .a,ı i:e Fon Pcpcn n•asındaki 
mc",!c hakkı.:,da talı.rn:rıdc bulu
naınıyacağım. Fakat Fon Papen. 
le b' m aramızda JO mclıc ka
dar bir mesafe va:'dı Ye ir .• fil[,k 
noktası bize daha yakındı. Çün-

lı n 1

i 
Yazan : NEZiHE MUEİDD1N 

1 Mevsimin en güzel, edebi, his si eserini teçkil eden bu 
· büyük romana pek yakında ba~lıyoruz. Okuyucufo.
rımızın; İnce üslubu, derin tahlil'eri ile temayüz eden 
kıymetli kadın roman-: mızm buodnn evvel gazetemiz
de cıkan «Cıplak Moddıı i gibi bu eserini de zevk \"e 
alika ile takip edeceklerine ernınız. 

PEK YAKI ND A 

Rus maznunlardan KorniloıCun 

mahkemede enteresan hlı mimiği 

kü biz daha fazla yaralanmL'}tık. 
Çoraplarının, elll>iselerimiz kan 
içinde idi .• 

KIRMIZI OTOMOBİL 
Bundan 001ıra şnhlde infilak es

nasında ellmiekıi ıbomba ile parça
lanan Ömer Tokadın resıni göste
rilerek bunu tanıyıp tanımadığı 

ve yolun sağından giden üç kişi
den biTi olup olımadığı sm-ulınu~
tur. Bay"n M\'ihaıct: 

,_ BiJ:ıı~1yorıını. Ben görme
dinı .. demiş ve il<ive etmiştilr: 

- Bigüm bı·r kırmızı o1xımobil 

gördüğünü ve lbuna üç ~-inin 
ıbim:liğ:.n.i de söyleınisti. Fak:ı.t ben 
.görrrı<!dim.~ 

ŞAHlT MASRAFLARINI 
İSTİYOR 

İhzare-n getir.ihniş olan Bayan 
l\1efhare~ 'bundan sonra lstanbul
dan Ankaraya geJ.me \'e İstan'bu
l.:ı dönme musrafı.ııı, yol parasını 
talep e~m:;şı;r. İfadesi rusçaya 
tercüme oluıımu:§, maznunlar: 

,_ Bir itirazımız ;>oktur. de
mişlerdir, 

2 NCİŞAHiT 
1.kinci olarak; İstaı:ıbuldan ge

tirilmiş oltin şahitlerden Be3oğ
lundu Yardım apart;.orunı kapıcı
sı Ki.ıı : d:nlcnmişt'... Kiı1lııra 
maznunları t:-.nıyıp tanımadığı 

rorulunca eliyle KornHe>fu Jşaret 
ederok: ,_ Bizim k:racm:ızdı. 

Yani ka;ııcıs. oldui;wn apartırna
daki Madam Öjcninjıı paıı:;iy<>
nunda otururdu.. dedikten oon
ra şu sUıret.!e •ahadette ·bulun.muş
tur: 

,_ Komili( ailcsile ibirl\kic 
5 • 6 ay olurdu, Soııra onları Ru.s
ya:ı a gii<oderdi. Kendisi 3 ay daha. 
kaldı. Bilahare bizde., haber ver
meden ~ıktı. K:;ryolası kalmıştı. 
Onu \·ermek i~n 1st;lnbuldaki 
'lronsolos."ıaneye sordum. •Anka
raya g,u;, dediler. B:r glin Kor
ınilofo bir genç gel<li. Fdrnt ~imtli 
<>nu bura-da g.ürcn1i\"I(), um. Sobayı 
yakhk. Bpı:ycı: oturdu. Konuştu-
]ar .• 

Ö:IIT!RI TE;arıs 
IT k.m K.rkwa Öner T'lk d n 

resmi"i güstedi. Kqııcı gfulügö. 
tıü takarnk dık'<atle f-Otnı;rofa 

baktı "t' kat'ivntlc ,_ Korni]ofa 
gelen :ıdam budur•, dc<li 

Abciurrnlımanın avu·katı: Kir
kord·an A bdurrahmruıı tanıyıp ta· 
nımadığını sordu. Şahit yenidım 
dikkatle bakarak: 
•- Tan1Ilnyoruz dedik ya!.• 

cevabını verdi. 
K:rkor, Kornilofun ne vakıt , 

Ankaraya gitmiş oldu~u hakkın. 
daki hakimin :;ualıne •- lyice 
hatırlıy-amıyorum. Fakat kış mev 
sirrıi ıdıı cevabını \'t:'"Tdi. 

KORNİLOF NE DİYOR 

Kornıloi Kir korun· şe'lıadetine 
kaı;,ı. •·erd.gi ceYapta , Yardımı 
a.partımanında oturduğu tarihi 
'Ve ailesini Rusyaya gönderdiği 
20 t;, ltt.d n ikineitcşrinin 26 sına 
kad.r oturduğunu ve sonra kon
soloshanede ikamet ettiğini bu 
tarihten sonra bir defa radyosu
nu bir defa eşyasını almak; bir 
defa da kon'ratı fcslı~tmek için 
madamın evine gitt g ::ı:, K:rko. 
TU i eti bir · ·n~ye çı.k r
dığ.ını b scb<'plt: <:~ !ık! 11 .hatıra

sına sahip o,ınacıı.ı;ından adli ba. 
kırndan doktora muoyenc etliril
mcsiru istedi . 

Reis. ·Bu talep düşünülecektir. 
Şimdi şahidin sözlerine ne diyor? 
diye rordu. 

Ke>rnı.!of: •- Şahidin ifadesine 
cevaba lüzum görmü}"Qrum. Va
ziyeti ananııal görü1mektedir. 
Şimdilik bir şey dorniyeceğ)nı. 

Dlj;cr ·bir şahi.1. de bu '}"Qlda şaıha
dette bu!unacağı içi'l1 o zaman ce
vap Ve1'C~eğim. <ledi. 

Pavlofa bir d-l)'eceği olu.p ol- r 
madığı soruldu. 

Pavlol, şalı.idiırı evvelce, Koırru• 
lıof yerine kendi•sinin aparlı.manda 
oturdu,ğ'wıu söylecliğini ileri süre- · 
Tek eski ifadesinin okunmasını 

istedi. Kirkorun eski ifadesi o
kund u. Bu ifadesinde Kıi!ıiror, 
Pav1ofun Yardım apartı.manında 
otwmadığ.ıını söylüyordu. 

J\.tüıddeiun111mi MuaYll'li Kemal Bo
ra, h-h.~ikı.t eooasınıcl.n Kltkor tarafın
do.n K<.-rnj~fı.;ıı ·~{ardım aPJ,rrtımanının 

bir ıkira.c:ısı olduğunu sCT,ylıediğini. Pa,,·
)ofı.ın Wzı)er;nJn bir tezvirdcn ibaret 
olduj(un ı, .l!: blı.\:.d<olta şahld:O b6y-le 
bir 'J<'Y soy.cnı~!i(.ı;!, ihtimal ki Pa,-. 
lofu!ı bu söz*r.ı:ı>n tez~ ir b~h .. ngıcJ 
oXluğunu f<Jy.ıc"'l.ii ye Kfi·kora tekırar su.. 
a.I:er : lrulnıC.SJl! i.c;!cdı. 

$alı.de !~krar sorııld>u. Kir.kor \Cr

dit• CC"\l&p.İa 
- P~vUı!u tanlnı1.)"0ru.rn., dedi. 

İIITAR 
R1?~ bu sırada gUli\msjyen Pa'\iofa 

ilıt<.ııxia bulunaraık bir daha nıa.hkeme .. 
nin vakarına uynııyacu.:k bü;,\~!e b'.r ha
reke-Ole bulı..;r.ursa:ıı J~;&.ında taJ(bcıt 

;ya~:-ı.'11., Ct.d!. 
Kırkc·r Devamla: Pavlofu değil Kor

n11o!u tanıy-0rwn. i~k tah1<~.atta Pav .. 
lofıın Y.ardıın a~aı1ımnnınclıı. otunna
dığnn 00y:oo:m. HUkô.n'et tardtınt1an 
Ank..,f'3.ya gidip gerlmc-m masrafuıl'l 

veı ....,.,,.. nı. .:ıst!yorun~ .'t 

ŞAHİT ÖJENİ NE DİYOR? 

Bundan sonra ~ahit Öjeni Ab
dullah dinkntli. Öjeni 58 y~ında 
Ei\'ahlar .gi}innıiş b:r kadındı. 

Kcnd:~ .c- 'ı.naz ... un!ar gösicrild . 
(Y~lnız Ko.rnlnfu tamyoı~ırn; di. 
ğPricı in tanımı~"Oo:um) dedi. 

De·\-, •n1
.'Ö: KorniJr f biz.im kira

cı:nızd A lesi ice bırlikte geldi. 
15 ı;'· n ronra aılesini göndcrdı 

Keı:tli$İ lıir müddet sonra kay· 
bo!:du. K-onso!os'~rr:cyc g~ttim; 

rordum. Rusyaya gitliğinl söyJc .. 
d'Jc~ . .B:raz '7.ınra Kornil:>f ge r '• 
P"'\·:ı~ını aldı, aparhrnan soi,'lık 

Rus mazııuofordan KA>rnilof (önde ay11ktaki) ve Pa\ lof mahkenıcclc 

Istanbul bu yıl peynir
kalacak? • 

sız mı 
• 

Trakya ve 
müstahsiller 

diğer yerlerdeki 
şehrimize geldi 

Bunlar : - "Peynir istihsal mevsimi 
120 

hiç 
kuruse 

" 
n::eyniı 

geçmektedir. Eğer narh 
çıkarllmazsa lstanbula 
gefmiyecektir,, diyerek alikadar-

iara müracaat ettiler 
Peyıı.r mustahsill<•r ~chrımız

de pcynır!' h<·nüz satış fıatı kon
rna,nıs ol:nası!'tıan şik5y€tçidir· 

kr. Söyledıkleri~ göre m.evsimı 

bir ay gc.;Uğ, l:a>de İstanbul buz 
hanelerıne istih~al mıntakalann

dan b:r tek teneke yeni peynir 

gel:ıne'llliştir Bunun stfuebi süt 
Latlarır..ın geçen seneye gıöre 

ik; rn.slinden fazla pa.'ıah olınası 
,.e d<.>layısile peYJlirin de o nis-

olıluğıı i<:in ke>nsoloShanede yata
cağını beyan etti. Kendisine iki 
üç ziyarı:-tı;i geldi. Bir tanesi uz· 
zun boy lıı i&. Radyoyu ald~ Bir 
giiın bir Jcl'k;anlı geldi. Soll'I'a ba.,q.. 
ka b.r giin kendis; kap;y1 açtığı 

zaman v'n~ hir delikanlı gelmİ1li. 
10 dakıika oturdu çıktı. Bir pazar 
cün1i. beı: evde Y<>kken kendis'. 
ne bir genç ulamın misa!ir ola
rak gdd.i dedi. 

BİR MERDİVE:\DEN 
YUVARLAN}.1A 

Madam Öjeni ı;ı&ı.lerine şöyle 
de\'arn etti: •- Bu mi aiiri bir 
gün y.ne ı;elmişti. Be" kapııyı aç· 
mağa giderken merdivenden yu. 
varland1m. Kornilc•! k~ldırdı. O
turttu. Sonra rnis~firle odaıda 10 
dakika konu..::.tu~~ .. • 

Reis kend~111e Öm<:l'in l"EEJD.ini 
göstudı. Ö,ieni <'ilil:ı ıi ile baka· 
rak: •Evd budur. dedı ve Kor. 
'Il'ilıofun b•raktı.ğı karyolan1Il e
maneten kendisinde durduğunu 
>liı"e etti. 

SUALLER! 
Ma.2lllunllil'a ne diyeccl<letıi. 9C>

ruldu. Koı'!'lilof: ·Bazı suallıec Si(). 

racağım. dherek ~nları .ordu 
\'e şu cevapları ~ldı: 

- Madam Öjenı, Kırko:ru ne 
vakit!.(>ll'bcri tanıyor?. 

Öjı:ni: - Apartımanda kapıcı 
oldugu ~ yıldönbcri..» 

- Kirkonın aklı başında mı
dır? 

Öıcni - Deli değJ<lir. Filozof 
d:ı değildir. Y«lmz 'biraz iıht:yar
dır '-e cahildir. 

KornilC>f ·- Madam merdrv n
dcn dü.,riJgti zamar. hl•nim tavsi
yemle h:ıstanc."ye yatrrn.~tı. Tar" i 
ne z..ı.n'l<A ndrr? 

Öjeni - Ben başka bir "akit 
sokakta d;;, dfu;:rnüşhl7'1. O va'kit 
Fransız lınst .... r:.eS:.nc y\.tt m. 

bd!.:- pahalıya nıawlmaı:ıa.r. 

Şehrimizde fı<.tların bi: an e • 
,·el i<'Sbiti hakkıncb teşe 

de bulunmak -zere Trakya 'c 
d:ğer istihsal mınt:ıkalarıı.dan 

bazı müstahsiller ~ehrimize gel
mişler ve alakado:ırlarla temasla· 

ra geç:nişlerdır. Bunlar iç"ıde 

~ehrin pcyilır ıhtıy cır.·n en ın .... -
l. " k "· nı H n.in eden Ban~ :·-

Kornilof- Madam Ömerin 2 ın 
cı teşrin içinde bana geldiğin soY. 
lüyo~. Bunda musır mıdır? 

Madam Öjeni- Benim 8 te.;· 
rıniev\'eWe sokakla dü.;.ti.irn. Jl, s 
tanede kalılığım >'e evde yallJ€•m 
t:ıri..'ıleri buna eklersek Ömc>rın 
gel<lıği tarih meydana çıkar. ö. 
nıcr bir pazar giınü gelmi~ti. 

Kom:lof- Eylül ve tcşrinic\'· 
vcl ortalanna kadar ınezkUr p<..-ı 
siyımda oturud:.ığ ırna göre lıun· 
dan evvel Abdurrahman ,.e St:. 
kyman,n i<ldia ettikleTi gibi <i• 
:mek o vakitler Ankarada bu' m· 
muyo:mıışum .• 

Re - Bu mii.chJaanıza ait b r 
husu~tur. S!z sehadEtc karsı n~ 
di•yıorsunuz? ,. .. M 

Komik>! - ÖJeniddc'i kaı,;olı- n 
(11t.iı:t ne imi§' .. 

Öjent - cBJr C")Cuk karyola~--C~ > 

ded". Komikıl Öm~ri<ı boyunu <l; Oj.-. 
M~n sordu..~u. ÖJeni: 

- 4.cOrla boy1u N'H. BeMti de b ..... & 

KonaI<tftan 1.ı..ıu1.d •> Cevabını verdi 
PavloI şChtıdf'k" k<::!'fl b;.,- şey W)· e ~

yeceğlni beyan ~ttl. Öien! mabken"''· 
den yol ptra<ı?n1 J-sif-d;. Tal-cbl 'c<'.bul 
dil""'* reise s•~\ H e t."ıl>k ~lu•,.fa. 

ADiL AKBAY 

MOS KOV A 
1 Büyük Elçimiz 

Bu sabah Ankaradan 
şehrimize ~eldi 

, fosko,·n Biiı·iik Elçimi7 Ali 
Jla~·dar Akta,·, bıı .abalı Aııkara. 
dan şehrinılle gelmiştir. Keııd" i 
Haydarpn.~a a.ın·~~nanda do,tla
n \C akrabası taraündan kar'jl
lanmı. tır. Büı ük Elçinin ~..,.;. 

mzicle 15 g\iu k.ıdar kalacağı bÖY• 

l~.ktcclir. 
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HALK FİLOZOFU 

HAM Y OLL AR 
eı~l!lIIL!Jlt.a 
~lıll3.1lwlul!JJI 

Evv~tki gün, Laleli etva~ 
da oturan eski bir dostu :ııiy,.. 

rete gitt'.rn. Yıllardır, bu semte 
yolınn dü~müyordıı. Ve bura
da, Laleli tramvay caddesine 
muvazi, amut, sıığh sollu vücu
de gelen yeni sok.akları, yeni 
caddeleri şiımUye kadar gör. 
memi~tim. 

İstanbulun ne kadar değişti
ğini ve nasıl bir hı.zla değiş

mel<le oı.luğunu görerek hay
ret ettim. Yeniden, mamur bir 
çok mahatleltt meydana ge~ 
mişti. 

Fakat, yeni bir şehre girmiş 
seyyah gibi dohıştığım bu ma
hallelerde, d&k.al nazarımı çe
ken vo ha) reli.mi mucip olan 

ThSANIN 
YAŞI 

Bir gaı:et.. şu vttizeyi şerh 

..<Iiyor: •insan, gönlünün yaşın
dadır .• 

l} halde, nüfus kitğıtları yerine, 
lıcrl,eson güalüne b~kıp hüküm 
\·enııeli. Faka.t, şu dünyada k:i
nı:.ı ıç; Uzu hır baK.ışta anJ.aşıla

b.Jir?. 

APARTI.~lAll 

:llESELESİ 

Arkaddşı:rnı:z Felek Burhan a
p~rtunanlara dair )ı"aı.dJğı bir fık· 
rada: •.l\partıman uğursuz bir 
şe~ dir.» diyor. 

Halbuki, aparttman sahipleri 
hiç de böyle duşlinmüyorlar. A
partunan belki, her a.v, 40, 50, 60, 
ıuo rra kira v"r""l"" iç.n ıığur
suzdur. 

HA~I.İDIN 

TiYATROLARI 

Aktör Burhanetun TeJl"İ, m.aa 
aile, Ahdü·lhak Hlinıidin eserleri
ni temsil ile uğraş<r, durur. Şimdi 
de, Himtd.im öJümünün beşlnciı 

yıldöniimü miinaselıetile, 'büyük 
şairin eserlerini oynamak maksa
dile, Anadıoluya tuneye çtkmış. 

Hamit, eseı ler o n bugünkü 
tCJns:t t...ırzını göı s..:.,, ui, a.c.a.b~, ne 
derdi?. 

SATIŞI 

SF..RBES'l 

Gazeteler yazıyor: Zeytinya
ğının satışı serbest bırakılm~ 
Dün bir ..rkaclaş şöyle diyordu: 

- Satıi serbest an1me, nıe çare 
ki, alış s."best değil.. dükicifna gi
rip düşüomeden t:.şınına<la.n, ser
best serlıest ;.laııil r miyim?. Mü
bareğin kiLo..u 140 kuruş! 

Aı ı1Ef RAUF 

Aa ara'sr bir 
heyet göa erdiler 

İstanbul ku.maş ve manifa
tura tacirler~ Ank.araya hır 

heyet göndermişlerdir. He
yet, bilhassa bugün hariçten 
kumaş gelmru:n.n müşkülatı 
karşısnıda yerli kumaşların 

taksimile kurraş satan mağa 
zalara verilecek kar haddi
nin son zaman 1arda yeniden 
tesb:ti hakkında alakadar 
mru d ilde temaslarda buluna
caktır. 

Macar ticaret heyeti gitti 
Türk - Macar ticaret anla,<ınıa

sının tatbikatı için te:naslarda bu 

lunmak üzere memleketimize 

gelmiş olan Macar ticaret heyeti 

şc ı !'imiz<len .Macar:stana dön
mlı-,tür. 

-o---

Filibe fuarmJaki heyetimiz 
geliyor 

Bu"Garlstanın 'Fili!ııe »anavın

na g:tmi'i olan heyetimiz bugün 
krde şehrimize döı1ecektir. He

ye t bazı sanayi e!!Yası üzerinde 
mü'co1yaatta bulunmll§ ve muka
veleler yapmı;;ılı.r. 

REŞl1T FEYZi 

şey, yollud1. Yirmi metreden 
geniş, iki tarah yülaıek apartı
manladıı dolmuş öyle caddeler 
gördüm ki, beıııüz buraya, .... 
falı değil, parke değil, arnavut 
kaldırımı bile döşenınemişti. 

Ziyaretine gittiğim evin -
h.ibi, bu hali y.anayakıla §ÖYle 
anlattı: 

- Kap:ımrzm önü .kışUı müt
hlş çamur, yazın da berbat tıoız 
olur~ 

Bu civarda atur.ıııı:IM şunlan 
ilave ediyorlar: 

- Şehrin imarına 'büyü.it e
hemmiyet veren Belediye, aca
.ba bi:zim ham yollarımızın in.
şaat ve tamir işlerini de ön Pliir 
na almaz mı? ..• 

]ASPRiN 
FiATLARI 

Mürakabe Komisyo
nunca tesbit olunacak 

Alrnanyadan yeniden şehrimi
ze gelen Aspirin Bayer tabletle
rilJ.e O. t müra kabe k-Omisyonun 
ca satış fiab kmıulacak ve bun
lar bundan sonra piyasaya çıka
rılacaktır. 

BACALAR 
ltfa·ye teşki atı tara

fından 

kont r o 1 edilecekt:r 
Yi; nılan tetkileNle yangınların 

mühim lü kısmının baca tutuş
malarından ileri geld.ği anlru;ıl

mıştır. 

Belediye reisliği bütün mınta
kalara bir tamim yaparak, han, 

hamam, apartman fırın ve emsali 
yerlerin bacalennı sık sık temiz

lemeleri ve bu işin ıcontrol edil
mesini bildirmiştir. Mayıs ve ha
ziran ayında bütün bacalar it
faiye teşkilatı tarafmdan kontrol 
edilecektir. 

---<>--

11 3 bi n eve 
gaz ·işi verildi 

Bu ayın bru;langıcında başlıyan 
petrol karneleri tevziatı bitmiş

tir. İstanbu. ve civarında elek
triksiz olduğu tesbit edilen 113 

bin eve gaz karneleri verilmiştir. 

Ayllk karneler azami üçer litre 
liktir. 

Beyoğlu i~ memurluğuna ve 

rilen gaz !işlerinin ihtiya'Ca kafi 

gelmediği gö!"Ülmüştür. Son gün
lerde Kasımpaşada gaz fişi almak 

istiycnlerc: c- Matbu fiş.erin 

me\·cudü kalmadı!.• şeklinde bir 
cevap ,·eı<lmiştir. Bunların gaz. 

siz kalınamalan için yen;d0n ve 

aceie f:ş tal:>ettirilmesi jcap ..ı

rr,.:ktcdir. Alakadarların mum 

dikkat ıni celbederlz. 

Bir mah e.mun 
cezası alledlldl 

.Ankara 29 (Hususi Muhabiri

miı.denı- Adam öWürmekten 
8 sene dört ay ağır hapse mah
kum edilerek eczasının bir kısmı
nı Bursa cezaevinde çeken ve 2 
sene 10 ay 24 gün cezası kalmış 
olan Safranbolunun Mülayim kö 

yünden Ahmet 0iilu Nuri Çakırın 

ilitiyarlığı ve hastalığı dolayısile 

geri kalan ce..ası affedilmi§lir. 

Eski mahallenin 
h ·Sasiye.ıerı 

Üzerinize iı.Lyet. bir.a.: r:ı.h.,Lsızdım. 
bet oo gün evden çılr.aroadım. Yazıla.. 

rmu evden yazıp yoilUJ"OOO.tJIU.. 
Şöyle tahmlnen sek.iz on senedlr o

tu:rtiuğum n.aıhalleyi, ilk defa, bu ra ... 
bat<;ı~ ıııünası.hetiyle az QOk tanır 
gibi o.Jdurn. Meğer, ~Y~ ıaıdar, 

ben. mıııh allernitl hiç tanımazmışım. 
Otwxiuğum apartımaınm diğer kaMJa... 
rında kimler olduğunu gıyaben ~ 

dim. Sakin'lerinin yüzU'nü pek az gör
mi..ışlinxiür. lı.:.r k.l.'ılmın.ın yü.zünü 
h'iç ııömıemişimdlr. 

Karıiit komşWa:r kimlerdir, sağımı7.da 
tim oturuyor, sıohıruı..zda k .. m oturu ... 
yor, BlllUn bı.ın.lar bence meı;hu.idU.. 

H~t.a.:ıgı:m sıra~ında. yol üstunde bir 
pencerenin lın.Une postu serdim. Sa
baıhtan a.kşama kadar ooo.da oturUl)'or, 
gelene, gidooe baık.J..vor, girene. çlkao.a. 
d:.kıkat ediyçrdum. Kirnic hangi evde 
otw'duğunu, ktmin nasıl insaıı olduğu
nu öğrendim. 

FiJ.iıaı ap>rhmruıın ~üneil kırtıııdıı. 
otw-aın aile <:iradı kaç kişidir. n.a.sıl i_o

sanlardır, fj;udi., bunl.arı.g. hepsini ben
den .:ııorun! 

Hergı..tı:ı. bun.la.rı seyred.eillren, keodi 
ken.Uı.cnc ~yle dti.?ünl.o"ordum: liu
gunkü hayat ve y~a şar~rı bizi 
ma.haliem.i.L.lıe çok az a.Ai.&ko.da.r edıYor. 
Sabdhleyin eı1kenden ~ne giden ve 
g:eoe geç \'akıi.t evine d<>nea bir iJl6an. 
ma.ııallt~ıni, k.o~ularını na.sal t.arusın? 
HaJbu ki, <.<kiden böyle mıydi?. Yedi 
- a.1ın evde kim oturduğunu bl>
liroik. Mahalle halkı, birdbirıne dalı& 
ı.ıolı: ya:l;ın, daha b"glı id.i. Matıalllenin 
büıi>n kü.çiıkl<oııi. bliyLıtlere kar§t ""'Ylll 
gösberir, Jromsula.r, ~ır.birlerlnin ye.r
dL11ına 4,)şar, haw s.::ır-ar, a:Oı..ıill alırdı. 

':> zaırıt-rki hav:1t \e adJe şartları 

ba:;Gca :.-u.. Belki, daha taıil>aL, tekli.f
sız. aia~urka bir •o.~.ı.clı aınvn3. muhak.
kak Kl, , .. ıha sarninıi idi. Eğeı, bütün 
ın ıtıalle ha 'lk.ıının Lır1birici µn,masın,.. 

ı!a b'r faydr. nroa, "'1ki tarzın daha iyi 
o:duğu ~(:y! :;. rıebiılir. Bir yerde. bir S()ı.o. 

k~kt.a oturan insanların, biribirlerini, 
iy i c~ ta~nnaları, za!··nc~ru.m ki, tay
dahd:r. 

O ha1de. eılki m:ıhalle 5dab~ d•ha 
ııüzeldı. 

R. SABiT 

G iZLi 
atışlar 

Bazı piyasa simsarları 
hakkında 

tahkikat yapılıyor 
Son zamanlarda piyasada sim

sar ismi taşıyan bazı kimselerjn 

karışık roller oynadıkları gürül
müştür. Simsarların ticaretJıane 

ve evleri gezerek elden ele fatu
rasız ve yüksek fiatlarla mal sat

tıkları, böylelikle hayat pahalı
lığına amil olduktan <la anlaşı

mıştır. Ticaret odası umumi k:ii 
tipliği harpten evvel iktısadi ha
yatta rolleri ehemmiyetli olan 
simsarların bugün de faaliyetle

rine devama lüzum olup olma
dı.ğını tetkike başlanıı§'tı.r. Sım

sarların hangi şubelerde faydalı, 
han3i şubelerde muzır oldukları 
te tk;kler sonunda anlaşılacaktır. 

N<>ticede bu gibi siınsarhrın kal
dırılması düşünülmektedir. 

2 NCi K-GIT 
FABRIKASI 

Yakında faaliyete geçecek 
olan labri.~anın katlrolan 

hazırlanıyor 

İzmit ikinci k!iığıt ve karton fab 
rikası yakında faaliyete geçecek

tir. Bu husustaki hazırlıklara de
vam edilmketedir. Bu hazırlıkla

ra çok genişletilmiş olan yeni te
sisata kiıfi gelecek memur ve tek
nisyıen h!,drosunun vücude ge
tırilmesile başlanmııştır, 

İzmit sellülcız sanayii müesse
sesi için Sümerbank muhasebe, 

ticaret, muhaberat servislerine 

Ekme "lercieaı 
llAOıtıar 

Aınkarada., ekmeklerin aTic:::a.sına fı

rın ismln.l gö9teren k3ğı1J.ar yerine, 

numaralar kı>nmfTS ba~anm.ış ve bu · 
nuımaral-a-r ckıır..ç.k.J,er sıcak ikıerl hamu
ra oyulma.k.!.adu'. 

• memurlar, daktikılar, sağlık ser

visi için hekimler ve işletme ser

visleri için de teknisyenler ala 

Qaktır. Yeni memurlara 76 liradan 

170 liraya kadar ücret verileeck
tir. 

K:iGıt yapıştırma ustilünün <'Skiden 
de &leyhiıı.de o1'ınlar vardL Çünkü, her 

ekD"naltrte, k.i}ğııdın hacmi katlar bir yer 
işe y.ıramamal<lta ve atılmaka.tdır. İs
tanbul fırınJar~r.da da böyile nuınara. 

u.:>u~ü ta.ıt!bHt edlılcbilir~e, halk. her ekı
me~n b~r lokrn.ayı kopanp atmaz. 

IJÜRHAN CEVAT. 

Ticaret Vekaletinin bir tamimi 
Ticaret Vekaleti, muhtel:f vi

layetler için aynlmış ve mahalle

rine gönedrilmiş olan manifatura 
eşyasının perakendecilere tevzi 

edilmesini ,.,_Jakadarlara bildirmiş 

tir. Perakendeciler kounlrnuş o
lan fiatlar Ü7erinden halka satış 
yap'1caklard>r. 

ıtf AH K EM ELER: 

rnı [T övbe etmiş amma, 
. şeytan dürtmüş .. o 

Birmanyada Japon taarruz-
ları ve Çinlilerin mukavemeti 

Yazan: &. S. Eski Bükreş Ateşemiliteri 

Uzak Doğu cephesi: 
Uuk Doğuda en öneınli hare

kirıt Birın.anyada cereyan elımek
tedir. Japonlar (Mandal.ay) şeh
rinin 120 kilometre cenubuna •·e 
cenup doğusuna varmışlarclır. 

l\fütteLkler, Saluen nehri d<>
ğusuııdaki Şan dağlarını aş.ılıııa& 
san.ıy<>rlardı. Halbuki JaponU..O hu 
dağlar arasuııda gizli ol.arak yol 
yapmış \"e tankları bile geçirerek 
Saluen vadisine ıinmişler ve müt
tefik cephesinln sol eenahmı ku
şatmıya geçmişlerdir. 

Japoolar bir ay kadar önce Si
yam hududu gerisinde Çing-Mı>y
da kuvvet toplamıya başladı.klan 
zaman, bu ist ~aımetten Saluen 
vadisine inmek ve müttefik sol 
cen.ahını çevirmek istedikleri a~ 
)aşılmıştı. Biz bu l!ı.tianali Q u
man yazmış, ve müttefik cephesi
nin Çin hududuna doğru uzatı
larak takviye cdilme<!li li\2ım gel
diğini kabul etmiştik. 

Fakat o zaı:naadaoberi mütte
fikler 901 cenahlarıru takviye ed.,.. 
memiışler ve cepheyi de ıızata
manuşlardır. Bunun >çin Japonlar 
zırhlı birliklerle ve diger kuvvet
lerle Şansi bölgesinden M3'llda
lay - Laşio demiryoluna yönel
m~dir. Yi>nıi Çinlilerin s<>l ce
nahını aşağı. yukarı kavranıışlar
clır. 

İşte müttefikler, sol cenahların
da şi.mdi büyük ve yakın bir teh
like karşısında bulunuyorl:ır. Bu 
tehlike hlr mu'kabil taıırruila ön
lenemiyeceğinıı göre, Mandalay • 
Laşio - Çung-Kling YQlu kesile
cek, Mandalay Japonların eline 
geçecek ve Çin kuvvetleri Çung
King ile muvasala Y"hınu kaylbe
derek ş>mal batıya doğru dağlara 
atılacaklardır. 

Mukabil taarruz için, herşe:9-
den önce tayyare, tank ve top is
ter. Müttefikler sayı ve bu silfilı
larca Japonlara kat"§ı pek zayıf 
buluııduklaruııdan hiiyük ölçüde 
bir mukabil taarruz yapmaları 
beklcn()me2. 

l\fandalay cenubunda Şitıtaııg 

vadisindeki Çin kuvvetleri Japon
lara karşı adını adım müdafaa 

Kağıt tevziatı b~lıyor 
Şehrimiz ihtiyaçlarına ayrılan 

kıi.ğıtların tevzii hakkında bugün 

!erde bir toplantı yapılacaktır. 

Toptancı ve peı«kendeci kağıt 

tacirleri de toplantıya i§tirak ede

ceklerdir. 

Sahte Ekmek 
Kartı imal 

eden şebeke/ 
Polis tarafından ya
kalanan ıki kişinin 
evinde 200 karne de 

rnvhareheleti vererek dayanıyor
laı; fak•t Japonların Saluoo va
disinde fazda ilerlenuıleri, hem 
onl.arı ve hem de Mandalay şeb,. 
rini sevkulceyşi sahadıı tehlikeye 
düşürmüştür. 

Bununla beraber, Binnanyadıı 

yağmur mevsimi gelm~ olduğun

dan Japon ileri ha~tinin ba
taklaşacak arazide ayni sür'atle 
devanı etmesi mümkün değiıldi.r. 

Bu fübarla müttefikler Laşio -
l\fondalay - AJ<yab cenubundan 
geçen bir yarım daire şeklinde 
y"ni bir cephe tutabilirler. 

Böyle bir cephe tutulduğunu 
kabul etsek de Japonlara karşı bu 
cephede harbe devam etmek yi
ne güç olacal<tır. Çünkü bu cep
henin Çine ve Hindistana uzanan 
esas ınuvasala yolları tamanıae 

cenahlarında J.ıulıınma.Jotadır. Ja
ponlar sağda Mandalay - Laşio 
arasıııdıı ve solda Mandalay - A!kı

yab ara.iı istikametinde yapacak
ları iki taarruzla bu muvasala 
yollarını kesebilirl.er ve Man<la-
lay ile o bölgede bulunan Çin - İn
giliz lmvvetlerini ilııi taralı.an çc
vireblirler; hunu yapaımasalar da 
en az müttefik kuvveti.erin& her 
türlü mı>vasaladıın mahnun o!B!I. 
dağlık araziye atabiılirler. Hatta, 
mü ttcii'klerin sağ cenahında daha 
iyi muvaffak olın:ık için BengaJe 
körfezllıde Akyab veya Şittagong 
civarına bir çık.arına teşebbüsün
de bulunmaları da muhtemeldir. 

Çin kıt'aları birçok vasrtalar-. 
• dan mahrum olmakla beraber 
şimdiıye kadar iyi dövüşmüşler
d;.,. Başlarındaki general 34 ya
şındadır. Bu askerler, 1600 kilo
metre yol yürüyerek Çinden Bir
manyaya gelmişlerdir. Zaten bu 
kıt'alar olın~s.a)m, Japmılar Şiıın

diye .kadar Mandalay'a varnuş 

bulunurlardı. Fakat tankıı, tay
yareye karşı bundau fazla ıkaılıra
manlık göstermelerine luııkan 

yoktur. 
Hulasa: Mandalay 'tehlikede

dir. Yağnıurlar başlasa da Japon

lar durmıyacaJdu ve önmıııli biT 
sevkulceyş noktası Qlan lbu şclıri 
almıya çalışacaıklardır. 

At ymışlarına hazırlık 
İstanbul at yarl§larının ıbu se

ne 12 h~fta <ılması için çalışıl
maktadır. Yarışlar bu sene daha 
erken olarak .haziran sonunda 

:başlı,ya<:a.1',lır. Hazırlıkla.ra şim
d ,den hararetle devam eıdilinek
tedir, Tert~p heyeti bilet gişesi 
adetlerini arttıracak ve beşer li· 
ralık g~eler yapacaktır. ___,,, __ 

Hasat hakkında köylüye 
konferans 

Yakınlru;an hasat i~ler; hakkın
da köylüye konferanslar veril
mesi ve ekimin mu.hafazası hak 
kında öğütlerde bulunulmzsı ka 
rarlll§ınıştır. Ziraat Vekaleti bu 
•hususta ziraat memurluklarına 
bir tamim göndermiştir. 

- E~nriim ... Maliye Şube!'i;.ne, paı.. 

.ra yaUrmL_ya gitm..'.-şıim. So1ada. bu a
dama rastlLJ<iıın. ICılığından k..yafetin... 
den de ~iiphe etınewm hanı ... Elimde 
baston va.rO.ı. Bas1ıonla içeriye. memu-

run yanına ginmık. ayıp oh..ır d.1Jye e~ 
delci bastonu. b~ımdaılti :;ajlkayı bw:ıa 
verdim. !!atta, bu, orada, sa~ası.z 

tııliln do~ty<>rdu. Oranı.o ııdamlar:u>

dan zanneaıım. İçeri gird:m. İ~lıni bi
tir.p çilaLım. Bunu. Jroydunsa bwll. •• 
Anladım j.Şı... Bir ts.oşu, sokağa fırla
dım. O yı::na Jro~t:ırrı ... Bu ysn:ı koa ... 
tum. Ta u.z.a-kta, .itlerik.1 caddeoin ba
şwc!a, bunıı gördwıı. Şa~ayı b~ına 
looymuş. B...ı.on elınde ... SaJI~ı>rai< ırl
d,!oyor. 

Arjı:ooırulan koştum ... Biraz yak!la. 
iJnCa, aya:. seolerUnden, kendi ariaı.

sı.odan &oştuğwnu anladı. ~a 

başıa.<lı. Aııkasından ses>CJJdoim: 
- Tutu-:ı.! 'l'utun! Dectım. 
Bıx lki ı.:~i önüne çı.kıp yaluıladJlar. 

Kendisıni polise leslım •·•::ık. 
Ma.znun, s<..ıbllkalı husız ve yat*:esiı

cilerden Cvl-aJc lıh::tatJdı. İı.bı6an. k~ 
ID)ü.dataa yo!unda şunları söyledi: 

- Ben. artıık. böyle işlere lıövbe et. 
timdi. Hani hemen aı.::tı a,yd.ı.r, ayağllllR 
do..a.pcı işlere bile claha.vie> çekip b~ 
şımı çevir~yordum. Bu, kendi twağı Ue 
ge~. Elime, bir §&pka .:.le bir bastıon 

tlbLuşluırdu. Yine u-0·eıirrı fena de~ 
.Aımma, ie:<rtruı dür~lü. Hazır ayağım& 

ge1"n bir şapka ile bır basloo.. .• Eski 
alı..,okanlkto, yüırüyüY<rdlm • .Bi<az ..,.,._ 
ra, arkamda bir ay:ık sesi d~ 
Bakrt.ım ki bu geliyor, kıoşmııya b&.§la.
dını ... Yaı.ltaladı.J.a.r. Valaıhl. biJlıahi be. 
cim niyetim bozuk değikil amma; zor.
la ~te bu! ... 

İlı.sanı k\,şarlren yakalıya.n iki ki.ıl 
şah.t olarak dinlenildi. Mıtllkeme, itı.. 
sanın sabıkasını da göz önüne alaralro 
sekiz ay hap:iilne karar verdi. 

İhsan. mahkemeden çtkıp jandarma.. 
ya te.;ILm e<i:ld:gi sırada, 

- Duru;> duruıi<en, hiç aıldımda 
yok:ken ol<la va-llatıi...D\yordıı. Böyle
si hiç başıma gelmemişt.I. Bari., lo:f
metli, i$e y&rcyacak bOr ı;ey olsa. )'il. 
reğ nl ya."lmazdı. Ben o şapkaya. a.Ma• 
dun. Şapka kafama tıpart.ıp cydıı. •• Gtı.
zel şaı;Jkaydı da... Hep ona k.anıdım. 

Tüh Allah mü•ıahad<mı vresinl 

Anmı.a, bu bana tecrübe okiu... Bir 
daha kim-,eotn emanet bir ~ey de ~ 
mam. Almam anıma. bir tecrübe için 
bir yaz bara.p oldu. Haıy aksi şeyılaıı 
hay! 

HÜSEYİN BEHÇET 

MÜTEHASSIS 
OLMIYAN 

DOKTO LA 
llii~larında yalnız 
isim ve adresleri
nı y aza bilecekler 

Srhha t ve İçtimai Mua:venet 
Vekaleti, yaptıkları reklfunlarda 
mi1telıassıB olmadıkları halde 

kendilerini muhtelif bıranşbrda 
mütehassıs gibi gösteren doktor. 
lar hakkında takibat yaptlrnası
nı aillkadarlara bildirmiştir. 

Mütr-hassıs o!ımıyln bir tabib, 
tabelasında veya ilılııında yalnız 
ismini, adresini ve mua'Yene sa ... 
a'tlerini yazacak, kadın, çocuk 
dahiliye ve cildiye gibi hastalık
ların muayene veya tedavi edil 
diğini yazaanıyacaktır. İlk defa 
doktorlara tebligat yapılacak, i
kinci defa adliyeye verilecekler
dir. 

tutuldu 
Polis, sahte karne ;ıınal eden bir 

şebekeyl ımeyda·na çıkarmıştır. 

Küçükpazarda oturıan ziintlbalı 
defter seyyaı satııc.sı Mustafa ile 
Hocapaşada otura.rı Kamil !bir ikJj. 

şe y~tı.rarak bununla mıwaJdkıı>tı 

lkarne imal e1Jmlye .başlaıınışla.r 
ve ıbwıları sürerken yaıkal~ 

lan:l.ır. Evlerinde 200 den fa:zıla 
muvakkat karne 'bu.l.tınmuştur. 

lkinc.i Milli Korunma maıhıkeıne
siıne verilen suçlulardan MU5tafa 

tevkif olunmuştur. 
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Diğer taraftan Gafur admda bi
risi de d'in Saraçhanebaşında Hü

seyinin fırının<lan sa:hte dört kar
ne ide ekmek alınaık menken ya
kalanmı~:l!". Ya.pılan tahkikatta 
Hüseymi.n karneleni Fatii:ite bir 

köfteciden, onun da yine Fatihte 
ıbir ekmekçiden ve ek:mekıçinin de 

bunları i:mal eden ıbi:riıinden al

dığı anla~ılm.ış ve In~çh uı sall:tte
wın arari!Jlas.na başlanımıştır. 

BERAET EDEN İAŞE 
MEMURU 

Alemdar iaşe memuru Münir, 
ekmek karn"5i işine ait 'hiT yol

suzluk iddi•sı ile İkinci Milli 
Korunma mahkemesine verilıınıiş
ti. Münir mul,a!<<>mesi ronunıda 
beraet etmiştir. 

IKOVUK PALASIN ESRARI 
L lazan: Osman Cemal KAYGILI----' 

İşte böyledir bu düm>anın ı,ı... Bu • 
düıva öyle acail' bir dün:Y<ı,dır ki bıı. 
raya bir ge!en pişman bic de ge)m;_ 
yen ... Geliusin bir türlü., ge:C:ne.ıısin bir 
türlü ... İşte biz geldik, gördük. ıınu.-
muzu eledik., eleğimizi a.st..ııt ••• Ya.ni: 

İşte geldik, gidiyoruz. ıen olasın 
kaı!ılbe dili13a! 

Hem de ne ıkahbe, ne ka.hbe! Onun 
lcahlbe olması zaten duıımadan tıplu 
bir İngiliz topacı g::bi dörunesinden 
b~llit Di>rı b~lk.<.dımı koca kahbe, dön, 

sa.t1ho§ başı ciöne döne :smdığı a:ibi, sen 
de döne dOne bir söneceı~ Anttna 
kaç paı·a eder ki ~en vaktinde söne.. 
~.n. biz burada bizim N:garcıkia 

vakitsiz söııÜ'J"Oruz. Ey ne olacak. vak
tiyle lü.zu:ı1undan fa;z;1a yana.o. kandıi.l. 
işte böyle vıtkibi:z sbner. Ne ise, ya

nanı da, sörEni de ocak(ı görii.T. Ma
Gem ki bi?J. yrukan da o, söndi.ıren de ... 
Öyle f-c:e şimdilik yeniden fa:yrap ya 
Jiacı Balaban! Yaplrş şişeye de çek ba.. 
kahin meıncni. yahut çileni! 
AJ.mırı Balaban, sanımız Hacı. 
R<:kıya dPder k.i a~km ilacı! 
A:,:Wta mar.ıdepse, rakıda tuza.ık .. 
Ne der~In bu jşe hey Nigar bacı? 

Ne d"y~ı:'~ ha.tuncuğız. zaten doğru 
söz-e knrsı ne denebllır?. 

Zaten bu dünyada iışilt oluı;ı ta man.
t,:ıra, sarhoş olup k~ntara basmcyen j 
kim var ki? 

Heygidi 5şık D;y<>jen, lı"Y ııld! Ha
cı Balaban hey! Dütı ne idin, bucün 

ne o)dun. yarm dıa ıkimbilir daha ne
ler olaca~ın?. Tev<*kel dememitder. 
bu diinyada: 

Düşmez kaJlomaz. Hacı yaJima~! 

Diye .•• 

Düşmez, k'1lkımaz Hacı ~ 

Uykusu yok, bacı ya'lıııau.I 

Bu yaşta, bu saç, sakalla.. 

Gönli.imün b~ tıııcı yatınıııı! 

Görüyor.sunııız ya. bizdi! oldukı;a ta
i"ilk te var. Fo.ka.t ~ para. edec. 1t 
işten geç1il<ten sonra. bmm söyliyece

ğimiıl. şiirleri. del:il ııawteıer, rıı<>eımu

alar, leblebiciler bile aım.az. Canı ;ı;ti.. 

yen a<sın, geç;mnem şalrlik!En değil a. 
ben bıznlan salt •kendi loey(iın için ya.. 
zar ve arasıra bizim Daıvut Babaya. 
tlzünrulil Ahmede, Neyzen Tevtlğe fi
ıan okıırutr1. bunlaııla eı/laıı!T. vakit 
gegeçiririz. Haıttııl bizim tlzünti!ılü ~ 

met ıe oldukça ı;alrdir baaa ... Bakınız, 
~nwift. size, onun serbest ölçü ile. fa;.. 

kat ~af!ıYelerı t11m yecia:le yazmış ol
dııtu son ilirinl oılı:uyayım da dinleyin: 

IDevamı Var) 

Japonya ve B11s1 
Yazan: Ahmet Şükrü ESi'< 

Tokyoyu bombalıyan Am• 
kıa tayyarelerinden birinin 
topraklarına iner inmez, S<Yv 
hüı.rumeti taraiından göz alt 
almaması, Amerika hükı'.ıme 
dıığilse de, Boslıon radyosuna 
re, Amerika halkını şaşırtmış 
Anlaşılan Rusyarun bir mütte 
olduğunu bilen Amerika h• 
Japonya ile Amerika arasınd; 

muharebede Sovyetlerin taraı 
oldukh·rını unutmuıştu. Bu h 
bin garip bir cHvesi şudur ki F 
ya, Aııglo - Saksonlar taralın~ 
girişilen harbin Almanya ile 
lan safilıasında bu devletle 
müttefiki ve iş ortağı iken, a: 
harbin Japonya ile olan saJibaı 
da tarafsızdır. Japor,yada 1 
manya taraiından girişilen rr 
harebenin Anglo - Saksonlarla 
lan saf.hasında Almanyanın rr 
tefiki iken Rusya ile olan safi 
sında tarafsızdır. 

Rusya ile Japonya arasındı 
müna.sebetler, geçen sene Lu 
ralarda Hariciye N aTllr, Matsı 
ka tarafından evvela Berlin 
il.omaya sonra da Mosk~vaya y 
pılan bir seya.OO·t esnasın.da iı 
zalanan bir saldırmazlık pal 
ile normal bit" hal almış+. .. C ı 
man bu paktın biraz da Rusya: 
dost olan Alnuınyarun yudınıJ 
iımalandı;ğı söylenmişti. H 
halde Japon Hariciye Nazırı Mı 
suoka bu mes'ut neticeyi, bir t 

raftan Japonyanın müttefiki, 
te taraftan da Rusyanın dostu 
lan Almanyanın yardımına bor 
lu olduğunu o :ııaman söylemiş 
Almanyanın bu sıralarda Ru•· 
ya ka~ı taarruza geçıniye haz 
!anmakta olduğu mtırlanacak ' 
lursa, mi!letlerarası politlkast d 
nilen oyunun ne karışık ve ne~ 
rift bir manevra olduğu meyd 
na çıkar. Rusya ile Alınany>a aı 
sında bir harp çıkmasına iıhti.nı; 
venniyenler, Alman.yanın bu Rı 
Japon paktının imzasındıaki ya; 
cfımını. ~rüşler.ı(lli teyıt ede 
bir delil olarak göstermişlerdi. 

Fakat olaylar umulmadık ıbiı 
yol üzerinde yürüdü. Bir kaç a 

sonra Almanya ile Rusya arası 
da harp çıktı. Japonya Alman 
Rus ha.nbinde tarafsız kaldı. Bi 
kaç ay ev<Vel üçlü paktın iki üyı 
si - Almanya ve İtalya - Rusy 
ile en iyi münasebette olup i 
çürıcü üye - Japon)'a - iyi mün 
sebette değilken, roller tersin 
dönmüştü: Almanya Rusya il 
harbe tutuşmuştur; Japonya is' 
Rusya ile iyi münasebetlerini 
dame etmi ·e karar vennişti. 

Bundan sonra Japo~a. bir tı 
raftan Alman - Rus harbinin g 
lişmesini yakından takip ederke 
dLğıer taraftan da A~I.o - Sakson 
}ara karşı sert bir vaziyet alm1y 
başladı. Acaba Almanya geçe 
yaz ayları ic-inde Rusyayı yıkmı 
ya muvaUa:k olsaydı, Japon}' 
genişleme politikasına başlall\_~ı 
olmak ü~ere. Anglo - Sak:ronla 
yerine Rusyaya ka'l"Ş1 1ıaarruz et 
miyecek ,miydi? Bu da ce:vabı aı 

cak harpten sonra verilebileccl 
olan suallerden biridir. Faka 
dikkate li,yıktır ki, Japony.r, Ru 

yanın 1941 senesinde }'lkılam' ' 
cağını ve harbin 1942 senesi ilk 
bahar ve yazına kala'Coğım an 
}adıktan sonra h"11be girmişti vı 
ha~be girerken de Anglo - Sak 
sonlara karşı taarruza geçm:.Ş 

fakat Rusya ile hanbe tutu"Şntak 

tan çekinmiştir. Bu, politika dil 
şüncesine mi yoloas strateji d:Ü 
şüncesine mi dayanan lbiır mane\ 

radır?. Şüplıesız ikincisi. Japon 
ya cenupta Anglo - Saksonlarlı 

meşgul iken. Rus cephesile ıncıı 
gul olmak istememiştir. Rusya d 
ayni düşcinoe il.,. y-ani A'Vfllpadı 
Almanya ile meşgul iken. Uzal 
Şark cephesile uğraşmak isteme· 
miştir. Bu, hem Japonyanın, heı 
de Rusyanın işine elvermektediJ 
Fakat acaba Japonyanın mütte
fiki olan Almanya ve Rusyanır 
müttefikleri olan Anglo - Sakoot 
lar buna ne dPrler?. 

Mihver ortakları arasmdak 
karşılıklı münasebetler çok gizl 

tutulduğundan Almanların nı 
dediklerini bilmiyoruz. Gerçi Ja· 

ponyanın Uzak Sarktan Rusyayı 
ta•arruz etmesi, Almanyanın Av· 
rupadaki işlerni kolaylaştırabi· 

lir. Fakat Japocıya, bütün ağır! 
ğile Anglo - Saksonlara yüklPn· 
mek sur.:tile de Alman.yaya yaı 
dırnda bulunmaktadır. 



(Bu yaoanın mcı!inleri Anadolu 
AJ·tnsı bültenlerinden alınmıştır)' 

Telhis edoın: A. ŞEKlB 
, Loınodradan 'bildiriliyor: Sir 
Krips Avam Kamarasındaki mü
zakereyi Hindistandaki sıon vazi· 
fesine dair olan beyanatı ile aç. 
m~ ve eııcümle şunları söylemiş
tir: 
Karşılaşılan güçlükler yeni meş 

ruti idareyi tayin etmek şekline, 
mü.dafaaya ve Hind hükUmeti 
ku ruluncıya kadar vekalet ede
cek olan hükUınetin umumi şek
line mükallikti. Proje her ne ka. 
ıdar geri alınmışsa da bu, ne Hin
din müdafaası meselesinde gör
meyi •arzu ettiğimiz daha sıkı bir 
el'birliği iç~n, ne de harpten sonra 
H'ndistana verilecek muhtar llıü 
kfımet meseleo;inin halli için ka· 
pıyı kapamış değild'r. Sabırlı ol
mamız ve her tekhfi tetkike a.. 
mad~ bulunmamız lazımdır. 

JAPON BAŞVEllct.LİNİiN 
NUTKU 

r·.kyodan b:ldiriliyor: Ja·pon 
Başvekili bir nutuk söylemiş ve 
~cümle demiştir ki: nu hanbi ka 
'anmalıyız. Savasımız gerelcmiş· 
tır ve ı<elocek hanbin safhası Ja
ııon mılleti için hakiki bir sağ. 
lamlık olacaktır. 

Bu s·i'lıava tam bir birlik ha· 
!inde girm~kliğimiz lazımdır. Ja
pon milleti İngmeren'n ve Bir. 
leşik Amerikanın yıkılmasile ne· 
ticelenmesi gereken büyük bir 
ha~be giıımi.ştir. Önümüzdeki 
mı-b'us seçimin'n büyiık bir ma
nası olaraktır. Hükf1met, parlıi

rr.entıonun milletle e<k den oldu· 
ğundan daha sıkı işbirliği yapa
cağı ümidindNlir 
K.ı\"f.AMIDA PLEBtsIT H'ÜKÜ
MET LEJHİNF: NETTCELENDt 

Ottavadan b1d•riliY'(lr: Kanada 
dış:nda harbetmek ıc•n asker 
göndNmi\'e mahsus plebisit son 
neticelerini vermiştir: 2,233,000 

r 
\ ŞEHiRDEN 

ANhA.ll.AUAN ve 
l\IB;.tiLLl ''1~!~: 

ve 

'* I.>üu l<>plıuı.w Paıılıl Gnıpunda 
D•~'uıcıt EOOdl Şetııı Anıt Ko.t.ri 
lt~411G bı.r r.ua..e cevapkir V~rm.11.. 
bu. ı.:e\. ... 11ıa.r \.lmUıU)ıi Dey eı.çe tasvi.P o
lulllllUC1•ur. * Du ren_p pacnuk !ia'tU.eri yapılacak 
tebuı,gıeııden aonra z.anwnında tcst>J. vt 
!.l;;n~. * cenul'la letkJo!er yaptıktan son.. 
ra Anka.aya donen iaşe Müıoteşan 
Şukrü SOıwıensUer Tı ..... ,. Vekiiıoe 

ı.z.ıhal>a bu•UDmUŞlur. * Küy Okullarını ve Eııst:tiilerini 
k;ık.0 .ıilb1anıduma k•nun 15.yıhasının 

.n:..ıvakkat encumende ıtekikine de. 
vnm oluwn'1!.tamr. 

VİLAYE'l ve BELEDİYE: 
* ş.mır M~ yenı yapllacak fı

rınlaırd.a ot<Jmtiıllk elek. kula.aoı.lrl,as1nı 

meot>ur tutmW1tur. 

Si>r Krips'in Hindistan hak
kındaki beyanıtl:ı - Ja;ıoıı 
Başvekilinin nutku - Ka
nadada pl.ıbösit hük&net le
hbıc netiıcelendi - Uzalı: Do

i','llda yeni hareketler - uı.. 
yada askeri durum - Doğu 

ceplıesind.ı yeni muharebe
ler. 

kişi hükumet lehinde ve 1,300,000 
kişi aleyhinde rey vermiştir, 

UZAK DOGUDA YENİ 
HAlREKID'LER 

.Japonlara göre: Japo.n dıeniz 
kuvvetleri garbi Yeni Ginenin 
şimal kısmının bütün sevkulceyşi 
noktalannı iıgal etmişle'Ddir. 

General Çankayşek Birmanya· 
ldaki İngili-.ı kuvveftlerinin kifa
yetsizliğinıden dolayı bii.yük bir 
hayal sukutu göstermiştir. Çin 
kıt'alarına Çine avdet emri ver
diği söylenmektedir. 

Müttefiklere göre: Birmanya
da Çin kıt'aları tarafından son 
24 saat içinde elde edilen menü 
muvaffakiyetlere rağmen J-apon
Iar baskılarını arttırmakta, bil
hassa Saloen cephesile Şansi dev 
!etleri topraklannda ilerlerneğe 
devam etmektedirler. Mandalayın 
120 kilometre cenup doğusunda 
bir noktaya varmışlardır. 

LİBY ADA ASKERİ DURUM 
Libyada kayda dğer bir deği

şiklik olmamıştır. 

OOGU CEPHESİNDE YENİ 
MUHA!REBELElR 

ıAlmaruara göre: Merkez ve şi
mal kesimlerinde yapılan Alman 
taarruzları mevzii muvaffakiyet 
ler kazanmıştır. Düşmanın mu."ı
telif kesimlerdeki oLdukıça kuv
vetli taarruzJ.arı. hissedilir kayıp
larla püskürtülmüştür. 

Sovyetlere ,.nrc: Merkezde Al 
manlar ımüteadıdit hücumlarda 
bulunmuşlardır. İki gün süren 
bu hücumlar ağır zayiat verdiri 
lerek püskürtülmüştür. Kalinin 
ce>phesinde Alman~ara ait 2Q blokr 
havz ve 5 istihkam tahrip edil· 
miştir. 

MEMLEKETTEN) 

* AJmanyada bulunan Ticaret Oti.. 
si İ11ha;ta( Müıdiırü dün şehrimize dön.. 
mllştür. 

+ Fi.at Milrakabe Kom!.yonu ddn 
odun narhını k::ıklılJlrul saı~ı ser
best bırakm'l$tı.r. 

lllÜTEFERRIK: * İsta:ıbu.l Kız San'a.t Olru1'ı Ma.
y»ıo Uçunde EmmönU Halkevi.nde bir 
müsamere verecekıtir. 
+ Denizyolları Koopera.tifi toplan

tısı ekıseriye>t olq>adıgın.dan geri kaL 
'Jlll'Ştır. * Maskelemnlş olarak talacaıc so. 
kak lamlıalan t~bit edllın4 ve bunla
rın şimdiden haz•rlanma.sına başlan_ 

mı.ştır. 

+ Yü!::ııek Dmlz Ticaret Mektebin.. 
de bugün .. at l 5 te diploma tevz:l 
ıIT'..eras~mi y;..pılacakttr. 

İSTANBUL 56 NCI İLKMEKTEP 
TALEBELERİNiN MUVAF

FAKİYETi + Beya.nuarı1L-ye tabi kaıa.nc mükeJ.. 
lefııerınoen altndıO yüzde b\.ş a'!:irer ai .. 
.le.'t:r . .;...e yi.r<:Uıı vJ.J·a..-,wıın yıJ.Zd.ü sc-k~ze 

t1.A.c:1.- ııına .ı ve i3..Yri.sa!i varidc..t!!arı 
!".rOO 2UOJ lıra. aras.n~ia olan tnli~~ 
lct:.-e:den tle yardım parası t.abs!li kL 
ra:.~JŞW-. 

TİCARET ve SANAYİ: 1 * F:a·ı Milrokabe Umum ~:üdürliL
wıe tayin ed&t-n ?.!ahmın SL'yda duı 

t.a.Y')"4lre ile Ank.araya dörımü.,,-etür. 

23 Ni.5an Çocuk haftası O:ıugün 

bitmektedir. Bu mün:ısc•betle, İs
tanbul 56 ncı ilkıncktcp tak•besi, 
DariişşJ.faka salıonunda bi:ri tale
ıbeye, diğeri de talebe vel:ıer.ine 

olmak üzere iki müsamere krtip 
etmi5 ve velilerle cıloul arası•ndaki 

'irtibat hlr kere daha canlaııdırıl
rn..şt!r. Okul öğretmenleriie dıi• 

rektörünün, çok muvaffak olan 
bu tertiplerinde çocuklarımızın 

tanı marıasile arzu edildiği g'Joi 
yctiştirildi!kleri görülımüştüır, Ken
dilerini tebrik ederlz. 

* Bölge la;< Müdürü dü.n ııl<şam 
AınJraraya ~il.mlştır. 

+ Ul'fa ~•gına peraAmlde 210, Trab
z.,n yAiıına 169, U ıvart>akır yağına 204: 

ı.: """· ~an yağına 2-07 kuruş ••· 
tı.,. CıaJll tesblt ed"1nlştir. 

.-ı:mm ..... mmmıııa ___________ ~ 

K d H,. k• • t• Dün;yaları titreten a ı il a ımıye 1: bir kudretin romanı ... 

K d H" k• t• İsyanları susturan a ın a ım ye 1 : bir a~n senlonisi. .. 

K d H " k" • t• • Rengin azamet verdiği a ın a ımıye ı. bir rüya dünyası. .. 

ADI Hakimiyeti 
GEORGCS BRE.'IT 'le - BEVERLY MBERT 'ia 

yaro<ttığı ıbüyük füm. 
KADIN HAKtM1YETi: Yarın alqam 

L A" L E nin. gösterece~ 
eş.sız şahese.rd.irı 

r-..-. .......... .-....... m:ım .. .-.. ._ 
Şehndeba~ T U R A N Sinema Tiyatrosunda 

1 Mayıs Cuma ve 2 Mayıs Cumartesi aloşamlan 
RAŞİT RlZA Tiyatroo;u ve HALİDE PlşKİN birlikte 

Cuma: B E N İ Ö P Ü N Ü Z, lııoonedi 3 perde 
Yazan. Şehir 'D:yaıtrosu artistı..,,;ooen: BED!..n. 
Cumartesi: O G E C E , Dram 3 perde 

Yazan: RA.şİT RİZA 
Yerler numaralıdır. TelelAn: 22127 

Alman yadan 
Kaçan harp 
esiri Fransız 
Generali 

Gir a u d İsviçreden 
İngiltereye gidiyor 

Loncka, Z9 (A.A.) - B.B.C.: 
Harp esiri olarak Almanyıtda hu· 
lunduğn Koeo.İg9t.in şehin®n sıon 
gunlerde kaçan Fransız Generali 
Giraud ıniistear bir isinıw 21 Ni
sanda lsv~reye girmiştir. Hüvi
yeti belli olduktan sonra hukuku 
beşer hükümlerine gör<: yoluna 
devam etmesine rufü;aaıle edilmiıı 
ve 25 Nisanda İ.sviçreden ayrıl
mıştır. 

Teydi olunmıyan haberlere gö· 
re Gi:raud Jngiltereye geçmek te
şebhü,;üııde buluıunu'llıır. En·el
ce de bildirildii',<i. ve~hile General 
Giraud 25 yıl evrnlki Umumi 
Harpte de Almanlııra esıir diiş
müş ve ciğulerinden yaralı ol
masına rağmen bir ık.asap çırağı 
kıyafetinde mevkuf bulunduğu 
kamptan İngiltereye firara mu
vailak olarak erkôıııharbiyeniın 
• ine yarıyan çok mühim ha.herler 
getirmişti. 

--~--

Bu harbe en 
muvafık 

isim ne imiş ? 
Vaşington, 29 (A.A.) - Bir Nev

york Encot. tü~ü tarafından açılan bir 
a.r.ket şu net:ceyi venni,11.il': 
Kendflerıne d>u hoııbin en muvafık 

ismi nedir?.> diye sorulan suale cevap 
vcrer.J.erden o/o de 26 sı: cDOOya hür
rlyli için harp>, % de 14 il ctrı.saniyet 
:cin harp> :· L.Zde ı ı i de R~eltin tes.. 
miye ettiği 4.yaşama.k için harpl- i m~ 
va!ılt bu.dnuşlardı.r. Bazıları da bu 
haııbi .-:Cehennem!. •. > di.Ye tavsif et
mı~erdir. :_.. _ _,, __ _ 
Ruzve,tin Nutku 

fl inci Sııhiiedm De-vam) 
muharebe etmektedirler. Yürz.ler
ce, <bı.nlcrce Amerikan askeııleri 
İngiltere, Cenul;i İztaııda., Ya
kın Şark ve Hi.nıdistana yollan-! 
rnıştır ve yolla.nmaktadır. 

Ruzvelt müteakıben Yeni Ka.. 
ledonya adasına Amerikan kıt'a· 
ları gönderilmiş olmasına da te-
mas etmiş ve demiştir ki: 

•- Müttefik devletler wap et
tiği takdirde küreiarzın herlıaıı.. 
gi bir yerindeki Fransız mtistem 
lekesinden mihverderin istifade 
edememeleri için IL;oım gelen 
te<l'birleri alacaklardır.• 

Cumd1urrcisi hundan son?'a 
harp nihayetinde hür bir Fran
sanın yeniden d,rik'Cei'ıni söyle
miş ve b!lfıhare: 

c- S yeller dÜ';l'ıanı tekmil 
müttef;k devletlerden d'oiha şid
detli bir suretle daPbelemişlerdir 
ve aarbcl_enıektP~irlcr. demiştir. 

Ruzve'.t Il'rmanyadaki duru. 
mıın gittikçe •fenalaşmakta oldu
ğunu da söyledikten sonra Japon 
lar.ın C"nııha doğru sarkma ha
reketinin durduruldıı.nun·a inan
makta olduğunu beyan etmiştir. 

:SRJIT ANY A HALKI AIJMANLA.. 
RIN 94-0 DA ZM'ERİ KAZAN

MASINA MANİ OLMIUŞTUR 

Müteakiben sivillerin harpteki 
ehemmiyetinden >'rarla ba.hl;eden 
Amerika Cumhurreisi: 

•- Britanya halkının metane
ti, bombardımanlardan yılmama
ları İngiltereyi bir kaleye tahvil 

etmiş ve bu; Almanhnn 1940 da 
zaferi kazanmalarına mani olmuş 
tur. demj.ştir. 

Ruııvelt nutkunun yeıı<l &tıısadi 
poıgram ın• izaılı. eden kısmında. 
ihaııbin, dehşetli para sarfını ic"P 
ettixdiğinden büyük ıı. enfilöas

yon tehlikesinin me~ olduğu
nu söylemiş ve: 

•- Her Amer'.kalı cephede 

j' hizmet göromez. fakat lbıır cephe 
varıd:ır ki iherkesiııı yardımından 

.istifade edebilir. O da: Anavataııı 
cephesmir.. cfiyerek lbu ıprogra

muı şahsi güçlüklere katlanmayı 
icap ettirdiğini, bilciimle nuııdıde

lere azami fiat - naıfu - llronulaca

ğını ve kazançlann taiıdiot edile

ceği'lli, fakat neticede i:ıür bir ha 
yat yaşamanın re seıfuestinin llcur

tarlmoş bulunacağını iılave et
ıı:ni..ıtır. 

AMERiKA'da 
Muhtekiri ere 
verilecek ceza 
50 bin dolar para 
cezası veya 1 yıl hapis 

V a.şingtıon 29 (A.A.) - B.B.C. 
Amerikan fiat kontrol dairesi re-
isi yeni bir kanun mu.cibiooe 18 
mayıstan tibaren milyonlarca ma 
la azami füt konulacağını söyle
miştir. Bunlann ba,şuıda gıda 
maıdtleleri yiyecekler bulunmak.. 
tadır. Azami fiatlar geçen ay her 
ferdi satıctrun koyduğu fiatlara be 
del olacaktır. Kiralara da had 
tes'bit olunacaktıı. 

Bu kanuna muhalif hareket e
drnkr, Iazt.a fiatla mal saatnlar 
~O bin dolara kadar para cezası 
verecekler vı:ya 1 yıl hapsoluna· 
caklardır. 

Pençapta ışıklar 
karartılacak 

Lorıdra, 29 (A.A.) - B. B. C. Hiı>
dL•tanı.n Pencap şelırinde geceleri ıı;ılo
ıarı k.a.rııdma emri verllrniı;tir. 

---------
Akdenlzde 4 Mlllvır 

gemisi batırıldı 
Loodra, 29 (A.A.) - B. B. C. Ak<l6-

ni.ıde bir b;gllôıt denl2alt16ı l düşman 
na.k:li:Ye gem!slni botırımıştır. Ş~mel 
Deniızlnde de büyüle h<1cimde bir d~ 
mıın nakliye gemisi ~roilW!nm~*· --Papanın mesajı 

!Jondra 29 (A.A.)- Öğrenildi
ğine göre Papa 14 mayıs günü 
Greenvich saatile 16,3-0 da 'bütün 
dünyaya hi1 a.ben radyQda bir 
mesaj ncşreclccektir. 

-<>--

Amerikanın yeni 
Londra sefiri 

Vaşington 29 (A.A.)- Birleşik 
Amerikanın I..ondra sefiri John 
Vin'Bnt dün Beyaz saraya gidPrek 
vazffesi başına ctöruneden evvel 
Ruzvelte bir veda ziyareti yap.. 

mJ9tır. 

Amer kad2 bir hava 
dairesi kuruluyor 
Vaşington :1J9 (A.A.) - Dün 

Visoonsin cwnhuriye~ ayanın
dan Vley bir hava dairesinin ill
dasına dair meclise bir kanun la.. 

yi:hası tevdi etmiştir. Bu dairenin 
şefine nazırlık pciyesi verilecek
tir. 

Darlan - Leahy 
gör··şmeleri 

Vişi 29 (A~>\ \- Amiral Darlan 
hareketinden evvel bir veda zi· 

yareti yapmak için gelmiş ol.an 
Birleşik Amerika sefirı Amiral 
Lea'hy'yi kııbul etmiştir. 

Diğer cihetten Amiral Dadan 

yehi Japon sefiri Mitaniyi kabul 
etmiştir. ___ ,...... __ 
Batan 2 kruvazör
den kurtulanlar 
Londra 29 (A.A.)---Japon tay. 

yareleri tarafından Hind d'Nıi!zin 

de batırılmış olan Cornvall ve 
Darsetahire kruvaızörleri müret

tebııtından kurtulanlar cenubi 

Mrikada bir limana gelmişlerdir 

FLORYA 
PLAJ ve 
Gazinosunun 
Mayıs iptiıclııslı>daa ltiJıaren 

Halka Açık 
Bulundurulacağı 

ilin Olunur 

SATILIK 
İneııöı sarııls)yaıları, to.1-tta ve de
mir maısa, tavıa_ ık:ah.ve ta.~ 
ve 2 opar.R>r rraik:roionla beraber 
PHİLCO maıita arı"11tlka1';r ve 
tente satılık,,,.., Asmalımesclt Le
bocı kaıt ısl!>dAki sok.ak T U N A 

1 P;te!.anes.:n<! ır;::,ıl;racz..a.t. 

LAVAL 
BA A E 

ARIYOR!! 
(Başınakal.-den devam) 

dsine bu fırsatı vermemiş, bil.;kis 
onu uzaklaştırmıştır. FııJcat, bu 
defa hidiıseler karşısında Alman. 
yanın tutumu La'Val'i daha mü
sait şartlar altında iktidara getir
diği için bütün zekas•nı kullan
m&k suret.ile hidiselerden istif._ 
~ etmek islemesi beklcımıeye

cek şey değildir. Nitekim, Lıtval 
Yeni Kaledonyaya Amerikan la
taatırun çıkarılmasını ve hür 
FransJ:ılarla Amerikan donan
masının burada işbirliğinde bu
lunm.asm• en azami haddi içinde 
deı<hal istismar etmek yoluna gir
miştir, Madagaskar vazjyeti de 
henüz Japonlarla Anglo - Sa'kson
lar arasında işgalde tekadt!üm 
itibarile tavazzuh etmemiş b.ılun
ınakla beraber bir •çıngar çıkar
ma• mevzuu teşkil ctmektcd"a. 
Herhalde Laval'in hesabı ve pla
nı Fransu milletini Aııglo - Sak
sonların vefaslZ'lığına, İnıparator• 
luğu taksim emeli.ne, menfaatle
riıtl nerede görürlerse o noktaya 
teveccüh etmekte bulunduklarıruı 
inandırmıya dayanıyor. Eğer, 
.bun<la muvaffak olabilirse, 

- İşte Anglo - Sakıs<>nlann ve 
eski ıuüttefı.klerimi.zin bize karş• 
olıuı bağlar>, Bi7., onlar elinde Lir 
oyuncaktık, hiçbir hakka sahip 
değiı.lik, sadece dövüştürülecek 
bir kuHet idik. Nitek:i.ın, :uıyıf 
düşer düşmez maskelerini indir
diler ve hakkımızda her türlü ay
kırı muamele)i re•·a gördüler.~ 

Diyecek., inandığı Fransız - Al
man ~birliği yolunda Fransız ek
seriyetini de arkasına takarak hız
lanacaktır. Herhalde ve muhak
kak ki, Vişi'deki deği)ikl.ik biz 
yeni •idarci maslalıatçıhk· değil, 
hakiki manası ile Peten'i Abnan
Fransız unlıişmasma ve uzlaş
nı::ısına götüren bir devrenin baş~ 
langıcıdır. Buı;ün Yeni Kaledon
ya, yarın .1\1.ıdagaskar, öbür gün 
anavatan Fransası bombardıman
ları, daha sonra Suriye, hür Fran
sızlar, İnıparal-Orluğun mülki ta
mamlığı meseleleri ve iddiaları 
biribirini takip edecek ve .bütün 
bunlar Laval'in Alınanlarla elele 
verebilmesi ıiçi.n siyasi, ask<:ri ba
haneler teşkil eyli)·ecektir, 

Herhalde, Yeni Baş\•ekil Fran. 
sız milletinin müzaheretini ka
zanmak, vataJ>ciaşlarını ikna et
mek içın bütün bu hadiseleri aza
mi istismar eylemek kararında
dır ve Peteu, 

-Bekleme-. 
Poli.tiJ..usını yfuıde elliden fada 
ka)iıetıniş halde bulunınaktadır. 

Sözün kısası: Lava! bahane arı
yor, 

Anglo - Saksonlar isterlerse 
Mihvere faydalı olmamak, en 
başta bir Akdeıın, Afrika, Lalin 
birliği meselesi çıkannnmak için 
müşterek dikkatleri ile vaziyeti 
kurtlll'abilir, Laval'i bu çeşit ba
hane ve fırsa ti ardan ıruıhruın ede
bilirler. 

ETEM iZZET BENiCE 

Para Davası 
IV.uhakeme mü· 

dafaaya kaldı 
Pa.rt. Piyesi etrafındaki bir :razısın.. 

dan oolnyı bu ceer.n mulıaııri.r.i Necip 
Firzıl Kıs::kürelt tora!mdan Peyanııi 

:ıaıa aleyh.'ne açıla.n davaya di.in de 
Asli;re 2 inci C02a M~ ı,,._ 
~. 1'..'vvclA Necip FBzııl l'eyaml 
Sa!anın 18 beı:ıaıerbk ııdıilasın.a cevap 
vumili ve soom demiıtir ki: 

c- MaznUll. bir san'at ve filtir ııda.
mma.. yani bana, adl eona!lara mah
SUI pi.şlcin ve yüzısü.z bir rektamcılık 
isnat e1mlşUr. Bu söveı:'Ek yapılan bi<" 
hakaret mailB.sına<lır. İşin asla tevarüt 
ve tesadüfle tevil edilcm:'Y'!ce!ini ban- 1 
gır, lbongır !ııııykırarak intJı:ı:ı ı;ll<4cJodaıı 
ba~a bir ilıl.i.male yer bıraQnııyan aı.. 

paçı.lc bir ısn .. tta bulummıe ve bu is.. 
nadm. at11.tas.ındarı ben...m. ve ?rlubsin 
Erlui,'l"lllun böyie blr füle mürtalt ol
duğumuz hG.kıkında sarih ihsaslar yap.. 
mı:,ıtır. Bu ıtibarla en ka.ba ta=la bir 
bakattte ve fikir hırsı2'1.ığı .isoadm.a 
maıruz kaJmış bulunuyorum.> 

Necip Pi\xıldan sonra söz alan P&
Y a.ı:ni Safa da : 

c- Dav.ıcı ben.im yedi de!a mahke
meye düş!~t".Jmdoo bah<Jedly0r... Ben 
bu davalar1l kendi lbtiyarımla gelrn<>
dim. Halb..ı iti bu glbı müııakaşalarm 

ıYeti mahk:»rrefer o.!mamalıdır. K-::ırşı

hiclı iddia ve n)ütalealar neşr!yatıa orı
taya çGcarılmalıdır. PaNI mtıharrirl ge_ 
çen c:elsede benl:{n bazı eserlerim\n 
lucydu.!ça bir aşH"ma oldutunu söyle
tm;ıM. Bu 3 40 ;ıtı'l9: ":eytiyet'ni kendi ga,.. 
zetesinde ve.JQ mensııp olduğum gaz.e.. 
tede .L.':t>at etme.sini rica eder :m. Kat'~
;ren kendiq'pi dava etmem. söız \'CM~ 
ıı,Jm.• 1 

DuruşrrHl, Pey rr.i ve arkadaşlarının ı 
müd.,faa.ı itin oo~ bir güne bıra.. 

b!mı.;'lır. 

~ - S 0 N T E L G R A F - 29 N t s A N 194% 

Karakol dal 
ırsızl ık! 

Bir açıkgöz tahtaka
le merkezinden 39 

kilo kalay çaldı 1 
Bil'kaç gün tıvvel Tahtakale ı

lis karakolunda prip bir hırsı.zlı]Q 
hadisesi. cereyan etmi~1ir. Anado
ludaıı iş bulmak iç>n şebrimiııe 
celmiş olan Neş'et oğlu Hi.kmet 
isminde birisi bir gece biır mesele 
cU>layısle .karakolda alıkonulmuş
tu. Hikmet bir aralık polislerin 
gece bir iş için odadan çıkmış ol
!IWll.arından istifade etıWş ve Mi!U 
Korunma Kanıınuna göre bir mü. 
esseseden müsaden edilerek ka
rakola getirihniş olan bir çuval 
kalaydan 39 kilosunu aşırarak ka
rakoldan ıkatnıı,<rtır. Hilanet, kıı
layları Balurcılanla bakın:ı T h
meye 450 kuruştan satarken yak.a
lanmış ve dün adliyeye teslim e-
diı.-ı ... · 1 .....~ .. ll' ... -------
lstanbul bu yı! pey
nirsiz mı kal cak '1 

(1 inci Sahi!cden r>evamı 
ma mıntakasından da dört miıs· 
tahsil bulunmaktadır, Bu müs
tahsillerden Ali Fahri !şer peynir 
meselesi hakkında bize şu malu
matı vermiştir 

•- Mevsim bir ay geçmiştir. 
Bu. gidişle bu yıl İstanbul iyi 
peynir yemekten mahrum oJ.acak 
tır. Geçen seneki narhın değişti· 
rilmesi ve süt !iatlarının ~aızlalı
ğı gözönünde tutularak yeni 
narhın eskisine nisbetle Iazlalat
tırılması Jazımdır. Geçen yıl 12· 
15 kuruş olan süt bu yıl 25-30 ku 
ııu.şa- çıkmıştır. 55 litre sütten 
17-18 kilo beyaz ~nir ve 100 
kilo sütten 16-17 kil.o kaşar pey
n'ri yapıldığına göre vaıziyet bu 
kıs hayvan telefatının faz}alığı 

süt ist>hsalatını da azaltmış ve 
dolayısile köylü fiatı yükseltmiş 
ti.r. Şimdi bu vaziyet karşısında 
peynir yapmaktan vzzgeçmis bu 
lunmaktayız. Narh konmamış ol· 
duğu için yoğurt imal etmek da
ha karlıdır. Bizim hesapları.mıza 
göre be)'az peynir fiatının 110 • 
12Q kuruş arasında olması icap 
etmektedir. Bu !lat fazla göriil
memelidir. 20 kuru.şluk zeytin 70 
kuruşa ve buna benzer diğer 
maddeler üç dört misline çıkmış 
iken beyaz neynirin ancak yarım 
misli pahalılaşmasını istemek, 
hem de mücbir sebeplerle iste-
mek hayreti mucip olmamalıdır. 

Köylüye elindeki sütünü sattır 
mak müstahsilleri <fena vaziyet
ten kurtarmak ve nihayet İstan· 
bul ·halkına peynir yedirmek is
teniHyoma geçen seneki peynir 
ooıtlı değiştirilmeli ve yeni nam 
~rhal te9bit edilmelidir. Aksi tak 
dirıde piyasaya iyi peynir gelmi-

ŞARK 
SiNEM SINDA 

Sabıkalı 
HOROZ! 

Beşiktaşta gülünç biı 
vak'a cereyan etti 1 
Dün Be;iktıışta oldukça 1ülün9 

brr valı:'R cereyan etmiş, yarala
maktan birkaç sı<bWı.sı (!) buln. 
nan bi:r honn. bi:r baba oğulu ı•• 
calıyar-.Jt yaralanmalarına sebe
biyet vennişftr. 

BeJiittaşta Paşa mahallesi:ııııle 
oturan Hasan adında bir zahn g• 
yet nadide fııkat o derecede u 
hırç.., bir horozu vardır. 

Dün bu hor...., ayni yerde ot. 
rau İbrah9niıı 4 yaşındakıi oğlu 
Aliyi e1\eriain önündeki arsada 
oy.n&Ilken Jrovalamıya başlll.llUf 
ve bir arahk çocuğun başına çı

karak 11<:ye uğradığını şaş.ıran 

küçüğü gagalanuştır, Çocı.ğun 
feryadına Jroşan İbrahim de oğ
lunu lı:urtarmak isterken aŞD 
horozun bücwnuna uğranu'i> o da 
hayvan taraiuıdan yaralawm~ 
Güç halle hol'07.un elinden kurtı> 
lıuı İhru.himle oğlu dün zabıtaya 
müracaat ederek azgın hay\'anın 
sahiıhlnden şikiıyette bulıwmuş
lardır. Bir müddet e~\'el syni 
semt çocukılarından bir.kaçua da 
yara!.ıyan bu sabık.ah (!) horozun 
68'hibi Hasan, hayvanın bu soııı 

marifetinden haberdar olunca 
binbir itina ile büyü lüp y<:tiştir
diği hayvanı hemen kesııni§tir. 

Fakı.t buna rağmen Hasan hak.
kında talııilıau başlanml§tu. 

Ha va düellosu 1 
Londra 29 A.A.)- Dün İngiliz 

hava kuvvetleri Frnnsaya W; &

kın yapmıştır. Bilhassa demir;"<ll
larJ bombalanrr.ıştır. ilk akında 
bir ~k Alman av tayyareleri İn
giliz tayyarelerini püskürtmek 
istemişse de muvaffak olamamış 
tır. 3 Alman tayyaresi düşül'i.il
mü1!ür. Diğer akınlarda Alman 
tayyarelerine tesadüf e<lihn~
fü. 6 İnıgiliz tayyaresi üslerine 
dönınemife. 

Bundan başka İngiliz tayyare-
leri Cologne şehrine ve civarına 
şid"e'le taarruz etmişlerdir. 

Londra 29 (A.A.)- Bazı Alman 
tayyareleri cenubi İngiltere kıyı 
larında iki tıö\geye bombahr at
mışlardır. Hasarlar olmuş, b3'Zl 
kimseler yaralanmıştır. Ölenler 
azdır. Dün öğleden sonra bir Al
man tayyaresi tamamile boşa gi
den bir kaç •bomba. atmıştır. 

yecek ve bunu fı.rsat bilen ban 
açıkgözler de yağsız ve fena ima 
edilmiş peynirleı;i piyasayn sil· 
rerek lralkı aldatacaklardır. Çün
kü iyi imal edilmiş peynirleri 
anev<cut narha göre satmanın yu· 
karıda anJ.attı.ğımıız sebepler yü
zünden imkanı yoktur. 

Yarın ki Perşembe 1 · 
Günü Akşamı 

Gönülleri ateşlıyecek., kaJlbJ.e<i bii)iiliye-ceok., herkesi teshir edecek: 
Yepyeni bir sinema mevzuu ... Harikulooe b.r temsil: 

GECE G ON DOZ BEN i rın Si N 
(2 isimli kadı.n •. 2 hüviyetli d<adın .. 2 şah..iyetlı kadın) 
Arabacının kızı, Mukaddes yalau, Art;.ıt ıztırahı g'bi hazin, 
uhi aşk ve İil:ı.tiras fihnleriuin sebhar pazlak yıldızı. 

H İLDE K R AH L 'ı n :"~~ğı eser 

r Bugün Matinelerden İtibares ----•mı• 
Şehzadebaşı T u R A N SİNEMASINDA 

İlci büyük film •'bİrien: 
Notrdamın bnburu fi.lımınin eşs'ız ve rlilber yıldızı MAUREEN 
O'HARA ve LUCİLLE BALL Demir ma.Sk~ filminin unutul

maz kahramanı LOUİS HAYWARD ... Üç bCyük yıldızın 
beraıber yara ttılclaırı. 

1-DANS ve GENÇLiK 
Tui saat.blı: mus>ki... San'at ve biiyüA< aşk ve iihtiras 

roınanızıı göıUnüz. 

2- MASKELİ 5 !erin DÖNÜŞÜ 
15 devre 30 kısım - Son ve heyecanlı d6Vl'eleri, büyük maeera 

ve sergüuşt filmi. 

'-••••• 11 den itibaren devamlı maıtille~. 

YARIN AK.'}.W s A Ay SİNEMASI 
Büyülı: rejisôr ALEKSAı<iDER KORDA' nın 

Müzik Hol ve baletlerde par lıyan Güzel Dan.;özlerin aŞlı: ve 
lıayatlanna WW., çevirdi>ği 

Varyete ızları 
Neş'eli, sevlınli '\·e musikili fünı!.nı takdiım edecektiır 

Baş Rollerde: 
PATJ:ICİA EJ,ı.ts ve JACQUES Ilt.:I IJrR'l 
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.t:zcmwır~:cvJt:a::mawzD''4' 

Üsküdar icra Memurluğundan : 1 
~ Gayrimenkul Satış İlin ı 

M..1/775 
Samsu.ııda p<A"Jta telgıraf ve telefon makinisti Hay>ettin Öı,. 

tunçel nezdinde }'alma kızı Zehra Öııtüçel ile ölü Falmarun 
E."Tva.l Eytam ve Edanet Sandığına )za!eten hazineye dlan 2W 

~ iira 39 kuruş lıo.rçlarmdan dolayı ipotekli bulunan (tapu kaydı-

• 

BAŞ, DiŞ, NEZLE, GRiP, ROMATiZMA ~ n:ı na,.aran Erenköy melıallesinin Bostam:ıba.şı sokağında) ve 
mahallen y'2qJılon k.,.,,itte (Bo ııtancıda İçeren köy cad desinde) 
eski 9 ;ı,eni 76 No.lu zeınıni a:ro:ı mki elmiyesi mülk tapunun ~ 
umum 4399 sahife 193, su:a 57 muamele 150 numarasında mu
kayyet keza tapu kaydıııa nazaran 'bir tara!ı İhrahiım tarlası bic 
tarfaı Re!a •beyin maaköŞk bahçesi bir tarafı Zıya beyin hane 

Nevralji, Kırıklık ve Bütün 
İCABIN DA GÖlrnE S 

Ağrıları Derhal 
KAŞE ALINABILiR. 

Keser 

~ ve bahçesi ve tarafı rııb.i yab yolu caddesi ipotek kaydına ıııaza
ran !19.ğ tarafı Mucat beyin hanesi sıol tarafı tarik.ii:<rn arka ta
rafı k&.jkün bahçesi ve cephesi tar.ihifu:ı. ·1e m-0-hdut tamamına 

üt; yeminli elı1ivuku:f tarafından 650 lira lluy.met talufa ewl-
~ m;ş olan 934 me~rc muraliıaı miktanndaki bahçeli evlerin 2280 

No.lu kanunra te\-fıkan açık a.rttırma ;ıc satıhnı.sına karar ve. 
~, rılmiı;tir. 
~ Va.ziyeti bazırası: 

halen 00 taj numarasını taşrya-n ahşap kap;dan g'..ıildiacte 
dar \'e ı.oınini l.ofJraJı: bir aralıktan ufak ·bir oofaya gcçilıi.r_ Bu ~ 
sofa üzerinde lki oda bir hela vardır. Ilu aralıktan bahçeye çı- ~ 
kılır. Kapı .rne\'(:\lt olup bu k;ıiİı kapanmıştır. 

iist lcaf: . 
Ufak bir !lOfa Ü""1"irrdc iJ<; oda \'ardır. Binanın mutfağı iıah

! çede olı..p t&mamile yıkı~ t: r . 
Bahçe: 
Bahçede nar, du , C!"\.-Yl, 

{elıf ve müteaddit. ağaçlaTı 

~ Umumi evsafı: 

zeytin, zerda:li ve ıncir gibi muh· 
olduğu gibi ·bir de lruyuısu Yardır. 

!~ Bina ~a.p ve harap olup hoştur, 
~ l\tesahası: ~~ 

Taım;ınıı 934 mctTe m01·abtbaı olup bunun 34 metre murab- • 
~ baı lıihıa mütc<bakis! balı<;edir. 
~ 1 - İşba gayrimenltulÜ'll attırma şartnamesi 11/5/1942 tari-
1 hlnd<'n itibaren 941/775 No. ile Üsh.-tlar İcra daircsiııi:n muay-
1 yon ntl!mar.as>nda iıenkcein gör00Hmesi .i.çin açıktır. llfuı.d.a .,ı 

yaz!h olanlardan fazla mallı mat alınak istiycnler, işbu şartrıa- ~ 
~ m"ye ve 941/775 do.sya numD:r:ısilc mC>mur;yetUTl':'Zc rnü-racaat i~ 
~ ctımelidir. ı 

~
" _ 2 :- Ar .. tlııımaya iştırnk iç· ?-ukarıda yazılı k.ıymetin yiiızı:le ~ 

7.~ nWbetııı<le pey veya m.lli bır lıan.1<anııı ternınat ·rn<>k ubu ~ı 
tc ,. cdHccektir. (~fadd.:- ıı4) i~ 

1 
3 - ipotek soo i afocal<Jılada diğer aı.ikadarlar:.n ve iirt.;fak ~. 

i • 1'akkı s•hiplcrinin gayrtrne<ı kul zerindeki haklarını hu~11sile ! 

1 
!aiz ve masrafa daiı' olan iddialar;ııı işbu ilan tazdımdcn iti- l 
b<'re:ı. 15 ~ıı ıç:nd<' C\Takı rn üııbitelcrilc birl "<te memuriyeti- ~ 
mıu b:ldırmelcri icap eder. Aks; halde hakları tapu S'icili ile ~ 
sabit olmadıkıça satı~ bedelin'.n paylaşmasından har.ç kahrlar. l 

1~ 4 - Gösterilen gürıdc arltımıaya ~tirak edenler arttırma 

1 şartnamcsıni -0kumuş ve !üz umJu malCrmat alını~ VL• bu'l1ları ~ 
~ tamamen kabul etmi§ ad ve iübar olunurlar. 

5 - Gayrimcnıkul 20/Ma yıs/J!M2 tarılbi'!ldc cuma günü saat 
14 den 16 ya kadar Üsküıdar İcra memurluğunda üç dcfa .'bağı- ~ 

~ rıldıktan sor.ra e!l ~ arttırana ihal~ edıHr. Anca'1ı: arttınna ~1 
bedeli muhımınıen kıymetin yü.ıxle 75 ini bulmaz veya satış 

1 i<:tiyenin alac:ığına rüçha:ıı ol an diğe1· alacakh!ar bulunup da 
bedcl b~n tarın bu gı:.yıı.men kul ile temin e<l.lmiş alacaklanmıı 1 
mecmuundan fazlaya çıkmazsa en \')k artt:ranın taalthüdü baki 

1 
J<alnak Ü.Zere arttırnna 10 gün daha t=dlt edilerek 8/Haziran/ 
1942 tarilılnde Pazart.,,;i gür.ii sa. t 14 den 16 ~a kadar Üskü-

< dar İcra rr.oınurluğu oda.sın da ar' tırma bedeli safi§ istiyeJl'in 
alacağın;ı rüçhanı olan di[;E> alacaklı!ınn bu gayrimenkul ile 

ı temin eclilmij alacakları mccmuunıckr. fazlaya çıkmak ve mu- ~ 
ı hammcn k:yımetin yiiı;rle 75 ini tutmak şa~le en çok arttırana i 

1 ilıale edilir. Böyle b:r bedel elde edilmeııse ihale yapılmaz ve 

1 S'111§ 2280 numaralı kanuna tevfikan geri bırakılır. 
1
1 

6 - Gayrimenkul kend~ne male olunan k.i:ııısc denhal veya ·l 
verilen mfrhlet iç'nde parayı vermez.'e ilı<il<> karan fesholuna- ~ 
rak ker.d'"iııdcn evvel ""' yüksek teklifte bulunan kimı>e arzet- ~. 

f miş olduğu bedelle almıya razı olursa ona, razı olmaz veya 
1 bulunmazı;a h<>men 7 gün müddetle arıttınmaya çıkarılıp en 

çak. aı~.tırana )hale ed&liır. iki i:hale arasındaki fark Ye geçen ! 
günler için yüzde 5 den he<;op ohınacaık faiz ve dıiğer zararlar ~ 

~ aynca hülone hacı>t kalmaksızın meır.urivetim zce alıcıdan ~ 
l tahsil olunur. (Madde 133) ' - ~~ 

7 - Alıcı arttırma bedeli haricinde olarak yalnız tapu ferağ 
harcını, yirmi senelik vakıf taviz bedelini ve ilialc karar pul- '-

ı larını vE=iye mecburdur. ~ 
Müıteraldm vergiler, tenvirat ye tar..zi:fat ve dc!Uıliyc res- f 

rn!nden mütevellit beicditye rüsumu -.e nıüterakim vakıf ica- 1 
resi alıcıya ait olmayıp arttırma bedelmden te.ıı:zôl olunur. 

h,ıl>u g:tyıimenkul yul<arıda gösterilen tarilhtc Üsküdar İcra 
menıuırluğıı odasında Şıu ilfın ve gfut>l'Men arttırma şaııtına-
:rr.esi daiıwinde satıkcağı füın olunur. 

' 

skerl fabrikalar izmlr ınab fabrikası 
satınaıma komisyonu relsH§indeo: 

1 - Mükahbit nam ve hesi.b na satı-n a'·nc=<:aJt 7500 k:lo g;yah :;2bun1u kö
lbic atı!c e\<.SLtrr.cyc kor ılmU{ll . 

2 - Mür.akasa 14.5.!)42 Pertembe günu saat U de İ:aıı.irde Ha.ltaçırıa «La 
Sil'....ıı.1 Fabr.1i:<!C"'.nda nıu:~-<:l -ıı koır·..l>yo:ıc!a j 11.pıl.acaktır. 

a Şa~n·eier, ç<.ı)ışr.a. güı:Weri içinde her gün 'fophanede .~ert Fabri.. 
Sott:n ~ .)";l:l; kJ:ı?lH~"O.' .:ını::ia co:·il.h.ir 

-t - İ.cı"Ckble-r % 7,5 nlci:>e.t.mde 2.672 liraltc t..Pmir.~:Ua.nnı errn·aJ.e ygtırar.ik 
alae.;,kiffrı mAkbtral.a.r:yJ.c , .. e bu htı3Ullt~i vesa~ bırııktc mu•nffl olEJı gün ve 
ıaa~te tın a"11.3 koın.~nana mt}rat.·11:0.•lar. •4991» 

• 
işçi Aranıyor 

İstanbul Elektrik, Tramvay ve Tünel işlet
meleri Umum Müdürlüğünden: 

Gayri menkul satış ilanı . 
Beyoğlu Sttlh Malıl<emeleril lla şkaiipliğiııdeıı: 942/ 17 
Sultana Göme! ve Ural Dilek ile ıhalcn ikametgahları me,·hul K.lara 

Amram ve Ester Amram, Rober Hayim. İsak Amran1, isak Hayim, Ya
ko Hayim, Lea Misisrarıonun şayi an ve mÜ§tercken mutasarrıfı bu.. 
lundu klan Beyoğl unda Asmalıımcs cit mahallesinin eski Sünbül yeni 
K"2aVı<:ı sokagında (Beyoğlu Tüne 1 kapısı karşıs.ndaki pasajın arka 

utıyct cad<lı~sine ine n sokak ta) eski 31, 33 ) C!'ll i 15, 17 
No. !arla mur kam ·ckdiğerine muttasıl bodrum katından maJda 
dörder katlı yar•m kargir ve h<'r ikisinin cephrsı mecmuu 13 metre 
gen~liğincle olan ve 17 No. !usu 90 metre murabb~:. 15 No. lu;;ıı T.l,3 
metre murabba> saha üzerine inşa edilmiş birer bodrumlarile birer 
oda ve birer mutfağı zemin katları ve birer odalı 3Sma katlan ve bi
rinci katlarında ikişer, ikinci katla nnda üçer oda, birer hela ve üçüncü 
katlarında ikişer odadan ve birer çatı ara~ından 00.ret elektrik ve ter
kıos suyu tesisatını havi ve her ilcisi cem'an sekiz bin lira kıymeti rnu
hammen~sinde iki b<ld> hane şuyuu ıı izalesi zımnında açık arttırmaya 
konulmuştur. 

Bu hanelerin evsafı sairesi tak sim at ve tafsilatı vaz'ıycd zabıt va
rakasında yazılıdır. 

Bırinci açık arttırması 21/5/942 tarlhine te.sadüf e<len. Perşembe 
günü saat 14 d~m 16 ya kadar Bey.oğlu sullı mahkemeleri kalem o
dasında başkatip neıxlindc yapılacaktır. Arttırma bedelı muhammen 
kıymetin % 75 .ini bulmadığı takdirde en son arttıranın ta:>hhü'clü ba
ki kalmak üzere müzayede on gün temdit edilerek ikinci açık arttır
ması 1/6/942 tarihine mÜ<iadif Pazartesi günü saat 14 den 16 ya ka
dar iıcra edilerek en çok arttırana kat'i olarak >hale edilecektir. 

İ•hale gününe kadar birikecek belediye bina vcrgilerile evkaf ~a
resi hi sedarlara \'C teltali~ rüsumu ile yirmi senelik taviz bedeli 
ihale pulu, ta,pu ve kadastro harç !arı ro~teıiye aittir. 

Arttırmaya iŞtirak cdecekler:n gayri menkullerin mu.haımmcn 
kıymetlerinin ~;, 7,5 yüzde yedi buç~u ııisbetinde pey akçesi veya 
milli bir baııkaııın bu nlsbettc tem inat mektubu vermeleri lazımdır. 
Arttırma bedeli gayri Jl'erıkul kendisine ihale olunan ta rafından ihale 
gününden itibaren verilecek mühlet için<le mahkeme kasasına öden
m<'si mecburidir. Ödenmooiği takıl irde >hale ieıihedilerek kendisnden 
evvel en yüksek teklifte bulunan kimse an.etmiş olduğu bedel Jlc al
maj;a razı olu~a ona ihale edilecek ve o da razı olmaz veya buluna
mazsa hemen yedi gün müddetle arttırmaya konulacakt:r. Y~pılacak 
illın alakadarlara tebliğ edilmiyece ktir. !Müzayede oonunda en çok 
arttırana ihale edilecek ve oher iki hakle 'birinci ihıa le edilen kimse iki 
ihale arasındaki farktan ve zarardan mes'ul tutulacaktır. İhale bedeli 
farkı ve geçen günlerin yüzde beş faizi ayrıoa hültme •hacet kalmak
sı.zın tahsil olunacaktır. İpotek sahibi alacaklılarla diğer alacaklıların 
ga,,.i menkul üzerindeki bak ve idıdialarını, h ususile faiz ve m~ 
rafa te sai.reye daır elan iddialarınL evrakı. müsbitelcrilc ilan tarihin
den itibaren 15 gün içinde satış m emum ohn mahkeme b~ktitibine 
bildirmdcri lazımdır. A ksi takdirde hakları tapu sicillerile sabit olm ı
yanlar satış bedelinin paylaşnasın dan hariç hırak ıla"aklar<lır. Arttır

maya i~füak edenlerin bütün satış şartlarını kabul etmiş ve evvelden 
öğrenmi:ş ve bilerek gayri menkule talip bulunm~ oldukları uddcdile 

İşleitnel<>riııUı: şu,ıı \amı.rttane,.. için imbhand• ıı<• .. tereroğl liyaJ<at.. gore rek sonr•dan itirazları mesmu olamıyacağından satı.ş gününden evvel 
ıtı'!Lle S5 kun· a kad« ücret ,e.-..ırnek sur!Lyle 6 tom-.:ı, 3 OObinör, 3 el<kı'.rlkçi, gayrı menkulü ı:C>z\p görmeleri ve fazla malumat almak istiyenlerin 
6 e!~~' le.'Niytec;.inUe "..". ::_~ 1~"1"0da1~~:~l!ı''~l liY•~tc göre =ıtte 15 ku- !)42/17 No. ile mahkeme ba.~klitihine müracaat etmeleri ve yukarıda 
r~ ~O'\.I r t.:cr~ \'Cr mq\. ~w-çı.~y.!' s ıcıye v,,.:ıı; \·ıın.ıır. . . . . 

• ~-~ k' •L•-~· .... _... ~J-Jil . " h" . t .. •• 
11 

.. 
11 

k" ısımler: y;;ıılı hıssedarlardan Klera Amram, Ester Amram, Rober Ha-
rı.ı::ta.~ıı.: -~ alO.Sıl~ o,.u:._,.an U"'-~· erın nt~uı5 uvıye cıızu..;:n;. \.d1l• aı rı- İ . . . . . ... 

ğtJ.ı.. 4. adet. ,esıka to!cğrarı ve ~:ye kadar ça:ışı;"Uş oklukları mu~eE-e.!.er- ıyinı, sak Amram, Isak Hayim, Yalro, Loa Mıs:sıranonun ıkanıctgah-
don an11mı.; ly! lı·=•~ ve.:O:;aları !le biırlilcte 4/5/IX~ ıarilııne kad;u saat 14 ten !arı meçhul olup lıaklarındaki hü kiim hulasası da 7 /3/942 tarih ve 
17 ye kadar İd.:w'enln Metro - H~n zomin kftındaki Z•t İşl.<?ri ve S•cil Müdür- 3/!l.39 sayılı İkdaan gaze!e6ile ilan edilmiş olmakla bu ilan da tebliğ 
luğaı:.e mu ... caatları .uzumu bik>!rlir. c4983• rnakanuna kaim olmak üzere nan olunur. (2149) 

ls1anbul Fiat Mür akabe Komisyonundan 
İst•cl>ul {t'!r:l dahil'r.de odun iı,-ln Flat Mürakal:ıe Konusyonunca teobit e<li.1-

m.iş l:ıuJuna;;ı r.orhın 2·1.4.94~ tar h.nı:len itlboren ka'.dırlmış bulunduğu iU1SJ olı>-

nur c5029> 

6AUİP VE BAŞML'HARl!.IBl ETEM İZZET BENiCE 

l'o"F!IBİYAT l>İltEKTÖRtl: CEVDET JrA&ABi.LGiN 

SON TELG&A.F JtfATB•ASI 

,_ 

29 Nisan 1942 
18.00 Pı-ogram ve Mem.lei<<>t S.at A.. 

18.03 
18.45 
18.55 

19.10 
19.30 

yarı. 

MW:.k: Radyo Dam Ot\\:estrası. 
Koooc;ırna (Zi.raa l l'ü.viml) . 
Ka.o.u1ill1'> (DLJ PolWka B l d.!sc
lerı). 

Ra.oN Çocuk KJOOü. 
Momleket Saat Aş~rı .-e Ajl!.D6 
Haber:eri 

19.45 Se:-1.>esı 5 D'*:ilca. 
19.50 M<izlk: Fr.51.1 Hey'et:i. 
20.15 Rariyo Gaz~esi. 
20.~ Müzik: B!:r Ha'k Türkir-il Öi:-

re:ıı~rU2ı-Jlafta:run Ti.i:rtci.i5ü. 
21QO Ko~u~a (Satlı« Saati}. 
21.15 l'füzik: Şarkı ,.c Tilıfküler. 
21.45 Mihil<: IUy~""tk;nrıtıur Baııı

dosu. (Şef: İlı&'.ın :K;ünçer). 
22.30 Mcmı!ekeL Saat Ayarı ve Ajal'lfl 

fTabcrl~ri ve Bors<ı.lar. 
22.~5/22.50 Yarıntk Proıır;.m ve K•

pmu.ş. 

Deniz Levazım Satınalma 1 
Komisyonu ilanları t 

Dcn.1.z Ha.::ıtalı:ınesi ihtiyü.Cı için alı ... 
nac .. k rrıu'ıtc-U cins 29 knlem. IJ;ieırı 

4.5.V4t Plıaı-tec;.i günü saat 11,30 d.a 
Ka ::rrpaş.ıri.a buJwı,...;ı Deniz Levazı:n 
Saunalm'<l Komıiısryor...unda pc2arJ1gı ya
pılacaktır. l'd.ipil'.r pu:ıarlık gUtıwıtlc:n 
ev\icl ili1;iarın ciıı.s ve .rr. lk:tarJarını 
n!ei.kUc koıniuyuoda ~ôrebiltlrlt.:r, 

İ!ı;.<:k!:~rrn be.illi güı,ı ve ~alJl.c öıdı ge ... 
en komkyv.1;.ı. mU·raca.a.t.!.:ırı. f5000> ..,.. 

Komisyonda IJK'vcut nümunelik bez... 
den ohnak ea?'tiylle 200 takın\ m<i.ınul 
pijamanın JO N .ıs;ın 942 Per4embe gü;.. 
nü sa...ı.t l l dıC Kas~ada bulunan 
Den~ Levazım Satıu.o.lrrı.a Komisyo
nunda pazarlığı ya.pılacağı.rufan istek
lOerin betü gü.n vc !Aıatt.e mezkür ko ... 
n l.i9)"'\Jll8 m.!1Taca rı ohıour. 

•4999> 

Dr. İbrahim Denkcr 
B~.ıklı lla.slane.i Diihi!iye Mü.le
!las.nzı. Her gtin aı. ıs den soıon.ra 

Beyoglu - AğacamiJ, Sak12ağ;ıcı 

caddesi Çöp!Wı:çeşme ook.ıılı: No. 13 
Telef<>o: <2468. 

r 

UNGSR 

BEKLENMEK'fE OLAN 

POKER 
T raş Bıçaklan 

Gelmiı;ti.ı-

DİKKAT: İstııbıılda 1 adedi 
5 kııruştur. 

İstanbulda 10 adetlik pabt 
45 kul'U§f Ur. 

Taşrada 1 adedi 5, 10 adedi 
50 kurııştur. 

ÖKSÜRENLE.2 KATRAN HAKKI EKRE M 

ı 
Askeri Fabrikalar Satı- ı 

nalma Komisyonu 
ilanları ---- - ------ ıstaabul ııat mlrakabe komıs1onandao : 

; jıa,ı No. 163. l\tuhtelil numaralarda on bir .ka
lem \'C cem'an 1620 ton ç.inko 

levha alınacak 

'l1icaret Vtk:iletlniıı ~l.i.942 tarih - ,16 /11593 .._,.ı, esr.irleri mucthıncc r.:t. 

idil tip ve menşeli sadeyapmn İsluıbw ,.tıri dohllbıdck! toptan ve pc .. "'·"'' 
de azami satış ba1!ları, İstanbul Fiat Mürakabe Komi6:Yonunca O§Jğtdald şeklc.'<ie 

Beher ki.loöuna 126,80 kuruş bedel lesbıt ed.llm~. BlılCUnum peralı:tlld.e sa1ışlanln azami satış lio:tinJ gOO(e:-<>n eUO. 
tahmin edılcn ytı:wn:la ya:ıı!ı muhtelif ketl<:<'de yağın me~ ve nev'inm ıll'Ç\k olarok gO.tedlrnes; me<.-bur!dlr. 
num~r::ıla.rda on bir ka.len\ ve cem'an H!lMında hareket edenler haldwıdaı Milli K-oruraa K anununa göre taK.:t,.t 
1620 tJ>n çini«> Jeı."ha A:Jkcr! Fııbrjkalar. yap~ağı iMn olunur. 
Umum Mi.ıdıxr1üğü~ Mcl'kerı Satın A.1. 1 
ma Kom~~·onunca 12/5/!>42 Salı gilnü 
saaıt 15 de paz.a.rlıkla. ihale eelilecc2rlir. 
Şa:-tn:ımc •50> liradır. Kat·i temdn.at 
<150.749• llı1ı c60> kuruştur. T:ımamı-

Sadey-cııtır•ın menşcı ve nev'l 
nı vernıek mümkün obn~dl!gı takdirde 
pa;rça par\'a da ahna.b~lır. «4874> 

En az % 98 stit yağlnl ve eo QOk % 3 a-

,.. lhti ra ilanı ~ sidi iHli'"' eden ıorıusuz. 1'ıbiı reıık ~.., 
Sc 

1 
ııd • . h iLa lrolruıda Urfa ç'l\'e!cyağı muadllı erit:l-

•ne e enocn azı.ıı yıp 1 m1ş .,, süzülmüş yağ. 
pi~ aJaya kaydu.ğum lastiklı "' . . kabartmalı (onh!de) nam ana- 1 ~ ."" ·~ 96 tilt yagmı ve en \lOk % 7 a... 

. . . . o'.ldı lılııtha eden tabii ~ ve lrolmda 
yo vesa:n~nın tarzı ımali hak- yabancı ma,!ıJeden arı birlnd Diyactıa.-
kında 3 !7h numaralı ctıtıica kır muaclilı eııiillı:niş ..., o.u...--ü!müu yağ. 
beratı elim<ledir. Takl'Kt.;i:ler 
ve satıcılar :kanunen takip e
dilecektlerdir. AtaıkadaTların 
dik.kat; ccl'bolunur. 

K. Şehirliıyaııı 

1\IUHLİS SABAUADDİN OPERETİ 
1 Mayıs Cu.ıru:dan ltib .. rcn Şehir TL 

y atrosu K omedi Kt!m!Jnı:la İ. Tolo, Ce
liil Sü.rU.ri.,r.ın ,Wt1raldyı:1e devamlı ope... 
re• temsJlerL İlk t<'n16il. 

KADL'\'LARJN BEYESDİGİ 
Cpcret 3 Perde 

Yaız.an: Mabrnut Yesari 
Beste: Mulılie Sııbslıa<ldin 
Gişe !ıeTgliın 14 ten sonra açıktır. 

Haliç H~ıncle bir taralı 

· cadde d'i:er tamı den.iz 300 me<tre 
mtıra~aı ve aşırıoo C-00 met.rıe 

rrr..ıratı~aı deniızdm dolması ve ay .. 
~ da 30 L.ra k.J.r.ı geiliir iki evi okın 

arsa satılıkıtır. T.:ıl1p.l.er.in Haa!~öy 

~ t.kele c"dıd"'" 13/15 No. da Fa il< 
Tez'e u bol11'1Tı mat 9.30 a kadar 

.:!f akş."lm:!arı da 18 den aonra müra_ ~ 1 
. caaL , ~ 

'-:ruı• ar ·.J 1 

En az % 98 sü.t ,.ağını, en c<>k 3 7 ._ 
a>ı!i itıtti'V a eden l<ıbil ~ ve bılwda 

1 ya.baru:ı ma.dıdec~cn 1'.-1 KiL: \'C Ardahan 

1 

memşeı; eıY.ilm.iıı ve &üzülınii!ı yai. 

F.n az % 8-0 siit yağını, sı oolsı cı'cı 8 L 
81111 ve % 7 o;rr.ıru .ihti:va eden !rolrusuıı 
tebi1 tat, renk v e kokuda lı:ıJis Trııbmn 
yağı muadili ~ yağ. 

En az % 80 oı1t yatını , en <.'<>it: % 8 a.. 
~dl ''e ~~ 7 .uıran1 jbi,iv.;ı Gden kı>Jrusnrz. 
talı .1 ı:.,t, re<ık ve kıokuda h al!le V alı:t*e
bir Y<11l•, er>lllmıemtio. 

(HALK SÜTUNU ) 
İşçi anyanlar 

Anık.ara caddesinde Ha\·a Ku.. 
'!1'..unu karşısındaki •Tükel. rnü
cellithanesine temel:li çalı;;tırmak 
üııere bir veya ılti çırak aranıl
maktadır. Kendllerl:rıe mesaileri.. 
ne güre ücret veriiecektir. 

GELEN :Ml;KTUPLAB 

Bay Kadir (Tahtakale) : İJd 
mektııhunm vardır. Ace~ a3klır
maruz mereudur. 

Ma>şe Fi,tı 

..t.ilo ıt!ıb:.nile> 

)[>5.-

130.-

13/i.-

% 5 Top- % 10 rıcr~
taııcı karı k~nti-tı.:ı k..u ı 

il"rves:IJ.c İs- ll;1\'es...(' ~ .. 
1a.n.bu.J top.. tanb~Jl µ<' .. 

ta 0 sı:ıt~ ırakcnde s:ı.1 J 
r:ati fiah kı"!o"> 

~------ -

186.3i 

188.47 

163.82 

159 07 

20~.-

'>-07.-

l'iS.-

5-028 
·---------

1 8 TAKVi M e' 
Hun·J 1358 Kasım l {lcrl l~E ! 

HİS AN 
173 

R. AHI!L 

16 13 
Yıl 942 kr 4 Vasrıt' Vakit 

Fı:ırı 

H iSA N 
s r S D - - -
6 01 Günes 9 58 

29 
1311 ötıe 5 OQ 
17 02 İlı:!n cı! 8 59 f 
2003 A)Qam 12 00 

~ar samba 21 ·0 Yıb.ı 1 43 
-4 07 lmoak 8 04 

1 


