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Müddeiumumi, Dün Pavlo/'un 

Bulgar Kralına Karşı da 
Suikast Hazırladığını Söyledi 
Ayni Suslunun Romada da TahrlkCit Yaptıgı Öğrenildiği için 
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uikast Davas 
It:iff' Baştarafı 1 incide celsede de soyledlği gib Uskiıp kon

olmadığmı soyleyınce, uzerı aran ııoloshanesının İstanbul zabıtası ka· 
ve belındc çıkan bır taban<:a dar vasıtalara malık olamıyacağm-

butun şuphc uyandrmış ve bu dan muekkil hakkınd k iddıalnnnın 
r tlc adam tevkif edilerek Em bır kıymelı olamıyacağını konsolos
,. t Mudurluğune getirılmıştir. hanenin bomba hidısesinden sonra 

da huvıyetı tahkik edılen sah tesır altında kalarak malum raporu 
n Sovyet konsoloshanesı soför- kaleme almış olacağını soyled kten 

ır sonra zabıtamızı overek: 
r nden Ivan Meczup) olduğu _ Bizi bekllycn emniyet te~kila-

ılarak serbest bırakılmıştır. tının emniyet verici raporu çok mü
n Meczubun, Pavlof zanniyle him bir vesıkadır. Adalet ve mıi
k fı V8rlt degıldır. Çunku zabı 1 f'kk Iİm namına zabıtaya teşekkur e· 
d ha evvelınden Pavlofun kon derim, 
o h nede olduğunu tesbit ede- Dedi ve Pavlofa da hücum eder'!k: 

ı abeden tedbırlerı almış bu - Mahkemede turlu m zanııenlcr 
nu ordu. vapan TavarJs Pav!cfa şu noktanın 

vr k okunurken Kornilof soz ıhtarını ıstiyorum: Eğer bır ooha 
k bu cvrclktakı Pavloİun kon bize hıt P ederken şahsiyata geçecek 

olursa hakkınd kanuni takıbata g • 
anede bulundugu evvelden rışecefiz. 

t edildıg nı bıldıren ıbarenin AV\lkal burada. telefonun azizhğ 
r r okunmasını lalep cttı. Bu yüziınden eecen celseye alt muhake· 
p yeri e getırıldikten sonrn me tafsilatı gazetelere gec;f'rhn ken-
Kornılof: dlılnln de Pavlof gıbı hukukçu el· 

Ben, dedi, bu ibareden su duğuna dair bir sozun yazıldığını, 
n ~ ı ıkarıyoruın . Pavlo1un boyle bir şey soylcınedlfini belirtt> 

n oloshanede oldugu suikast ha rek Pavlofun, Ceza Mahkemeleri U
ınden evvcı tesbıt edılmiş... sulü Kanunund n bahsedr.rken gaflar 
vlof ta: yaptıgını, tideta bir tııbırnııme okur 
Ac ba. dedı. Benım konso - gibi tavırlar takındığını, suçluların 

mahkemede abotaj yaptıklarını det! 
nede oldugum hangı tarihte siırdu ve: 
edı mı ? - Pavlof, dedı Soyled g g bı ne 

s: tarıhçl. ne de mlielllfUr. O, nldıgı 
Sarahat yok • emri yerıne ı:etırmek ic;ın kah idd 'a 

D dı. Tekrar soz alan Pavlof: makamlarına kah veııkalara. kah ı-
- Bcnım hatırımda kaldığına faddere hücum eden bir in,.ıındır 
r Meczup konsoloshanenin o Hattli Pavlofun doğru durust oku : 

dC' tevkıf edılmiş. Acaba nere ması, yazması bile yoktur, Anıı d • 

k f l llnl dahi b lmemekfed r Notlarını 
t v l cdı dıği yazılı)Or mu yanlı~ tutuyor Arkadaşı Kornılof. 

- Asmalımescittc... huzurunuzda Pavlofun yazılannı 0 
Acaba burası kon oloshane- kuyamadığını söylemiıstlr Yuk:ırıda 

yanındakt sokak mıdır? da söylectıfim g !>i Pavlof bir mlif'I 
Rcıs: lif değildir. Elimizde bulunıın Sov. 

Orasını, kendisini ziyarete vetler Blrllğınln resmi ne rlyat lis
n Sovyet memurlarından ve tesinde Pavlofun ismi yoktur T~bii 

ta kalarmdan sorar, anlar.Ben o, huzurunuzda namı mııs ear kul
mem. dedi. !anarak kitap yazdıgını soyliyecek • 

P vlofun, sozlerinln zapta geı;iril-
r ca etmes nden sonra R:ıs 

brı Yolda : 
Şahitlerin ifadeleri 

- Bavul meselesi içın Ad paz.arı
m t yazılmı tı, Oradan cevap 

l . Aynca bomba h!disesinden 
Ad p z rınd bulunan şahıt • 

n alınan ifadelen zabıtada kal -
Bunlar da geldı. Sıze okuna-

Dcdı. -
Şahitlerin okunan ifadelerine göre 

Ad p zar nda bakkallık eden CeJAI 
en aslen Priştinelidır. 1930 sene-

de Turkıyeye gelmıştır. Gelırkcn 
rab nnde 7 bin lıra kadar pnra 

ulırnuyordu. Bakkallığa başladıktan 
sermayesi artmış, şimdi 20 bin 

ahibi olmuştur. Kardeşı Zıya 
n k rısı Berguzar hastalandığı 

n 1938 senesinde memleketi olan 
t eye gıtm lr. 'Orada bir sene 
mı ve avd t nde de, içındc kendi 
alan olan eski mukavva bir ba"1ul 

c rm tir. Berguzar, bu bavulun 
bulda Taksımde berber Suley

na ver leceğini söylemış, biliha· 
Celal da, mal almak için İstdn· 

hu gıderken boş bavulu beraber gö
t 'mu . Taks mde SUleymanı aramış, 
ulamamış. Bavulu tekrar Addpaza· 

cetırerek dükkliruna bırakmıştır. 
beş gun kadar sonra Suleyman, 
p zarına çıkagelm ş Celal, kendi· 

n evvelce tıınıdıı:ı Süleymanın ba
u istcmeSJ uzerine "yahu, demlş, 
bavul boş. Kendısl de bir lira et· 

e zahmete yazık değil mi?,, Sü-
eyman d : "içinde eşya olması la

dı .... dem ş. O da: "Yok,, deyınce 
eyman bavulun kend sine askerlik 

d gin olduğunu, aynca Adapazarın 
hem ehrilerını gorm ye geldlğıni 

oylemııs ve bavulu almış, gıtmlş, Ce· 
n verdığ ıfadeye gore kend'si bu 

vuldan bir aralık şuphe etmi , ke
arını çakı ile açmış bunun muı:o11v

a olduğunu gormü tur. 
Gerek zabıtada, gerek mahkemede 

e dıkleri ifadeleri okunan dlfer şa. 
tlerden Zıya Şen'le, bavulu ge:.iren 

B rguzar cb, Celalin soyledilı:lerıni 
tekrarlıyorlardı. Yalnız Bergtizar, bu 

adeye, bavulun Pnştıneden kend sı-
e karde 1 Kahraman tarafından ve-
ldıgmi ve Suleymana gotunnesj sôy 

e dıgıni itive ediyordu. 
P vlof sordu: 
- Acaba Berguzara bavulu kim 
ermiş?_ ~ ---., 
Hikim 
- Kardeıl vermi~ Başka bir sara· 

h t yolc. 
Slıleyman, şahitlerin ifadesine bir 
azı olmadığını bildirerek: 

- Zaten dedi. Bavulun boş oldu· 
u bilseydim. oraya kadar zahmet 

p gltmczdlm .• 
Pavlof, Suleymandan Niyazinin han 
tarıhte İstanbula geldiğınin sorul

ma ını !stedl: 
Suleyman, Niyazln!n 1939 senesi a

gu tos onlarında İstanbula geldiği. 
n soyleyınce Abdurrahmanın avuk.ı.tı 
S k r Ziya: 

- Hatırında kaldığına göre, de
d Suleyman eski if desinde Niyazi· 

938 senesinde İstanbula geldiğinj 
ylemi ti. Lutfen eski ifadesi O· 

n un. 
Soze katışan müddeiumumi muavi

n Kemal Bora: 
- Bu olamazı dcd' Çunkü Suley· 

man 939 ubatrnd:ı Turklyeye gel· 
tııi tir, 

Bu sefer Kornilof, Suleymana bir 
u 1 tevc h etti: 

- İfadesi okunan ~ahitlerden Ce
l 1 Suleymanın bavulu alırken onun 

rl k hat ra ı olduğunu sôylemiş
Bu do ru mudur? 

.')akir Ziyamll sözfrri 

tir. 
Avukat, bu !zahından sonra Lenin 

ve Atatürke alt bır kac cumle oku
yarak iki rejim arasında bir muka
yese yaptıktan sonra ıozune nıhııyet 

verdi. 
Pavlof, avukata bazı sualler or

mak lstodıiını bildlrd Mu bay .net 
olduğu için Abdurrahmnnın ifadeıe~ın 
den bazı kısımlarının okutturulmasını 
istedi ve dedi ki: 

- Muddelumumi muaviru Kemal 
Bora, benım fotoğrafımın 1 martta 
Abdurrahmana gosterlldığ nl geçen 
celsede söylemişti. Ha 1bukı A bdur • 
rahmanın ifadesi alınırken 28 şub.tt
ta fotoğrafımın ona côsterildığini 
İstanbul zabıtasının kaleme aldığı 7.a· 
bıt varakasında yaı:ılıdır. Şayet Ke· 
mal Boranın soylediği ılb fotoğra
fım 1 martta Abdurrahmana goı;te· 
nlmışse manav Mehmetle çırağın i· 
fadtleri yalandır. 

Pavlof wı bfr itirazı 
Reis Pavlofo şu roah sordurdu: 
- Bu ifadelerin tercumeı;lni alına· 

mış mı?,. 

- Aldım, Yalnız Kemal Boranın 
sözleri ile zabıt varakası arasınuskı 
mubayeneti isbat edeceğim, 

- Bu mlidafoaya taa1H1k eder bir 
noktadır, tddia henıiz yapılmadığı 
iı;in müdafaaya geçilemez. Bl!Ah:ıre 
ister soyler, ister yazar, teı ıume et
tirır, dinleriz. 

Pıwlof: 

- Ceı:a mahkemeleri usulu kanunu 
bana aynen tercume edilmiştir. 147 
inci maddeden anladığıma eore mıi
bayenetler gorulecek olursa mazrun, 
bazı evrakın okunmasını istJyebilit'. 

- Bunlar okundu. Seksen defo o-
kunmaz. 

28 tarihli ifade okunmadı, 
- Kendisi tercumesinl almı:ı ya .. 
- Yalnız Kemal Boranın itiraz 

ettıgi bu kısmın okunmasını istiyo-
rum. 

- İddia makamı böyle söyliyeb.lir 
28 şubat tarihli ifadede Abdurrahman, 
Pavlof'un fotoğrafının gosterilmiı ol
duğuna dair bir kayıt bulundu~unu 
biz biliyoruz. Ayrıca evrakı da bir 
bir tetkik edeceğiz. Simdi vakt miz 
dardır. Bu söyliyeceklerıni müdafaa
ıına saklasın, 

Pavlof bundan sonra Tayyo ılo 
birlikte tabıbi adil Bebe• Tunay'ın 
ve ıki Albay tarafından h zırlanan 
raporların okunmasını istedı ve rei
sın bunların tereumeslnl alıp almadı 
ğı sualıne "Ald m.,ı dıye cevap v:r-
di. ~,.....- ... 

P.ıvlof, ayrıra munlteome zabıtıanna 
rnnlı, geçen s-1 il.; noktanın da du
zeltllmeslni istedi: 

trr .,, 

Reis, mahkeme siyasetle 
uğra~maz, diyor 

PavloI, 3 uncu noktayı düzeltmek 
için söza ba 1 rr.adan evvel Reis Sab
rı Yoldaş, te-ciıman vasıta iyle ona 
funları söyledi· 

- Mahkeme sıynwetlc ugra maz, 
yalnız suçluy•J lrar Şayet suçlu bu
lursa mahk m edeı bulmazsa bera
et ettirir, 

Pa\ lof 3 UncO noktayı da şöyle 
duzeltti: 

- Do ya 6, S"lyfn Hı da "Troçklst
lerin gayesi. bir sınıfın Mkimlyctinl 
tesi tir .. diye ya?.ıif Ben böyle bir şey 
GC;ylemcdlm. Abclurrahm&nın ifadesin 
deki "bu sulkasUe prolet ryanm u:ı
ferlni temın edı>cekler , sözünü ileri 
rurerek Abdurr hır.anı"' bu ifadesiyle 
kendi~inl ve no<'alannı meydana çı

karrn~ oldugunu bu tey11natın Troç
klı;tler ve So, yPt dUşmanlnrr cC'phn· 
nel'ğlnden aımdığı .ı söyledim ve ıtıi
\•e ettım: Cavrleri Sovyetleri ihtilal 
mııcahıdi gibi ~östcrcrek blltun cihanı 
korkutmaktır. Habuk. Sovyetler bir 
ınıfın hAk 1 nılyetl icir lçtlmni bir 

harp değil, hır vatan hnrbl yapıyor
br. Bugun 26 devıet meynnfndn mil
letler n nanıu" hıırriyet ve ıst klfıl
lerl için çarpı ıyo !ar dedim 

Reis Sabrı Yold. · ' 
- Biz rt'1 mder veya So\-yet hu

ktırnetınin re M kc:nlJa çalı tıgını a
ramıyoruz DedJ T<'krar 6v1Gycı

rum Mahkerrıe ıı ya~tle •u ra maz 
Bız bombn su,.lusıınu arıyoruz 

Pa\'lof ozlr•ın bitırınce Muddf' u
mumi Muavın Kc nal Bora Pavlofun 
Abdurrahmarıın !fariı>ler n okutt ır
mak isteme lnın reddini, raporlarda 
anlıyamacUğıııı ö"·ledlğı verlerln \'e 
albaviııra aı+ raporun okunma ını ta
lep etti. 

flTahkemc h<'ve+ı kr:a bir müzake
reden onrıı. dn yn muhtcvlyatınm 
haftalarca ~nlıc•lıır&k maznunlara ter 
cüme ettirıld ıılnden ayrıca mUdafa
alıırmf hazırl nı k içhı dosyaları ye
niden tetkık,. d irr.kfın bulacakların
dan bütUn bu ta leplerln ekseriyetle 
reddedlldlj?lnı blldırdf 

Alüddeiumuminin sualleri 
Tekrar soz ıılan Kemııl Bora Pav

lofa bazı ı ller tevrih etmek lste
d ğıni bildir~ ve bunlara Pavlofun 
teker teker re\ar verme ine müsa
adP edılmeslnl mahkt>me heyetinden 

TAN 

jApartımanların 
lsınma Derecesi 

-*-
Dün Şehir Meclisinde 

T esbit Edildi 
Şehir MecHsi dün toplanmıs 22 

14. 5 942----

Posta T 1 f r- DiKKAT; ....... ~ 
ı e gra ve iGürültülleMücadelel 

Telefon Zamm iden Yaz mı Geçtik?! 
1 • gD;OltUdoo ;~:::~ ,:,~0,,"""mı: 1 

maddelik rumameslndekı lşlerın blr 
'kısmınr e:ncı.imcnlcre göndermiş bir 
kısmını kabul ederek elden çıkarmış
tır. Bugün de toplanarak mütebaki 
işlerin karara bağlanmasma çalışa- ' 
caktfr Yapılacak ver. aza seçiminde 
rey toplama muddetinln l O gün uza
tılması kabul edilmişUr, 

Yeni 
Bu 

Tarife Memleketin 
Sabahtan itibaren 

Her 
Tatbik 

Tarafında 1 il ı!;;r!~e~nb:a~!~t~u:!~e o:;;,:~ İ 
1 uyku uyumnk mUmkUn olmuyor. : 

Ed·ı· Bllhaua bUtUr Bebekliler sabah : 
1 ıyor 1 uykusuna hasret çeklyorlar. Şlm· ! 

Posta Telgraf H. Telefon Ucretlerlnde yapılan de ı 'klıklerin bu a- İ diye kadar Bülbül sesinden baıl<a i 
bahtan itibaren memlfketln her tarafında tatbikine ba lıınmıştır Memleket 11 bir ı;ey l•itllmlyeı Bebek korula.: 
:fı ı posta ve telg,. f ücretlerinde bu husu tııkl tadıHI~ mııı tlt'rara ı po _ nnda motör gl:rültUlerl akisler 
ta kongrelerınde kar rl şmakt olduğundan bir değ lkllk olm mı trr yıpıyor,ı diyor ve bir kısım pet-
Po t paketleri ücretlerindeki de şlklikler on \Jc gOn onra tatb k edi- : rol kumpa"yaları"a alt motörle· 
lccekt r. Adli tebl!gııt C\'Takı ücretler'ndekı dcf{f ikl'kl rfo tbik t rıh! i rfn her gece Bebek koyuna de· Beşikta ta Barb ro turbe 1 cıva-

rma dikilecek Barbaro heykeli içın 
fO bin lira ayrılması karar! ştırıldı ın 
dan. bu mikdarır. 5000 llr:ısfnın 9fl 
yılında, 35 bın iırasmın da 9f2 mnll 

henuz alilkalılara blldlrllmemıştır. Yaptlan z mlıırdnn umumu lfık d r ! mlrllyerek daha şııfa~ sökerken 
edenler! bir cch t" halınde b!ldırlyonız· j birbiri ırdına harekete geçtlklerl. 
POSTA OCRETLERI: Po81a ile ıaahh ıl ıhbarı 15 f nl, lnfılfiklı motör gUrUltO)erlnln 

Her tcl.crafun ayrıca 10 lcuru1 munram ! herkesin sinirini bozdu:ı:unu yazı· 
Kr Sa crcı ılınır. "' 

7 50 HAVAi.ELER ~ yor • 
4 50 f Karffmlz, Bebekte petrol dopo : 

yılında odenıne ,Azmı geldiği hu u- Sehır ıçi ve Türkiye dıhilı mektup 
Kırt postıı 

~unda hazırlanan bütçe. <'ncılmcn ı m 7. lla lmı klfrılar •• ı klfıılırı 
batası kabul edilmıştır, !A cart Ocret il kurıış) 

Her havale batı ı maktu ret 5 1 • 
ı .50 Paranın her hrı v~ eırınden 50 ıu buJunmadiğına lpret ederek : 

Telıı:raf hualnl mı u crc.t.t .• bu motörlerln eskiden Kuru,.eı·i ı 
Telıraf havale11 acele "' 0 
Telanr havalc11 yıldırım f me ve Çubuklu gibi gıyrl meskOn 

Deler konmu$ melctupbr poıtl ücreti 
Bundan sonra kalorıferlı ap rtı- ve maktu taahhOı resmınden batkı 

manların fsıtılmas ıçın haı.ırlnnan 1 Dcııerinin 300 kuruıuna kadar 6 

maddenin ııon şeklı okunmuş ve ka- 1 ı,~'., F::!~!~ıicln her ıoo kuru un 7 ~~ MUTEFRRRIK UCRETLER: i ıahlllerde geeelec!lklerlnl kıyde· 
Sal Orrctl beher uaı 50 1 derek belediyenin bu gUrUltUye bul edilmiştir. Bu nıı.ıddeye gorc: O- TAYYARK JLE NAKLiYAT· 
Kısa adreı senelik 1500 i mnnl ofmilaını ıatlyor Knrllmf:r:ln turına. yatma, çalı~ma odalarında ha

raret zaıt 2•), mutfak, koı·ıdor ve ve·
tiyerde zait 15, banyc odıılarında zait 
22 ve umuma mahsu bın lar zait 20 
derecede ısıtılacakıır. 

Yerli Mallardan 3 Defa '1~:;.ya 
Alan Bir .Musevi Yakalandı 

Yeri Mallar Pazar halka kame z 
olarak ofra orh.su ve pcçet gıbı 
yemek ma ası e yası vermiye başla
mıştır. Bu tPvzıatt n 1 t fodeyl di.lşu
nen bazı açık ı:oıdeı bir kac defa 
Yerli Mallar Pazaıın. gıderek bu glbı 
e$yayı atın almışlardtr Buntıırdaıı 

Hayım adlı bir Muııe"t · uçüncu defa 
11ynı eşyayı ıııatır aldıktan sonra yn
kalannrak adlıyeye verılmlştlr, 
,.-.. ....................................... 1 

1 KUÇUK HABERLER j .-............. ~ . * MUDDF.I UMUMi ANKARAYA GıT. 
Ti - l&tanbul Cllmhurıyct Milddeıumumlsl 
H.lrmcı Onat, dUn akpmki trenle Anhnya 
aıtml ıır * SUMERBANK UMUM MUDURU -
Slimerbanlc umum mDdOril HUiki dDn ııelırımı 
zc ıeımlttır Hulki bırkac ıan kalarak tet• 
kllı:ler yapacaktır MQd rQ umumi dün Rtimer 
bank m euuderlnı ve labrıkalarını ıı:uerek 
incelemeler yapmııtır. + YILPIZ BAUCESI l bulran lan ııı 
barer. Yıldır bahcesı ile Hdıv ltö lrQ balu acı· 
lacalctır. * ŞEHiR TiYATROSUNUN YE'H CI· 
NASI - Tepebaıındalti ealrı 6ES • • r.oına 
ta1ınan ıchır ılYatroıUnun komedi 0<11mı .,. 
tlıtleri için bınadı ıldOlt yapılmak Ozcre be 
ledye tıbıiıat aJ'lrmıııır. , 

On dakika ~onra tekrar yerlerini 
i gal eden hikimler heyetinin kara
nnı Rl.'is Sabri Yoldali, ~ liekllde bil
dirdi: 

Tohkiki talep edilen noktaların. da
va ile bir alA1tası bulunmamasına, e
sasen maznun Pavlofun da bu işlerden 
muhakeme altına almciığıntn bildiril
mesine göre bu iJilerdl.'ki alAkasmın 
zan ve tahminden ibaret oldu~ anla
şılmasma. kaldı ki bu işlerle alikası 
tahakkuk etse blle bu dnvnyıı hiçbir 
suretle tesiri nlamtyacsf ına mebni ta
lebin reddine P.k"eriyı:;Ut- karar veril
di. 
Kıırardan scnra söz alon müddeiu

mumt muavini, t>sas hakkındaki mü
taleasmı bfldtrmek için dosyanın mild 
dclumumiliğe tevdllnt istçdi ve mah
keme bu yolda ktırnY vererek durus
mayı 20-5-942 ÇDrşamba gOnO 13 iı 
15 geçeye bı:akh, 

Kl.'~al Bor nm talebinden nnl. 5ıl
dtl!ın:ı gore ı1d n makamı önümüzdeki 
Ç:ırşamba sunü ıddıa 111.me ıni oku~a
c:aktır, 

Kı11 adres 6 aylık • 50 ' Posta ücrctınden ba,kı mektup, bur) 
mı kiirtlor ve ıraıetclcr bthcr 20 
gramından 

Kart Po•tal 
Havale ve alma bıberi k1fıdı 

Kıu ıdru a aylık .;75 =, ! bu istirhamını haklı buluyoruz, 
7 50 Kısa adru ı aylık uo - :

1 
Belediye zabıtaııı tallmatnameıl"· 

7 50 Tedfonla alınacak veya Yenle ek 
7 50 ttlırafların beher 20 kellmcalndcn 1 de tchlrde gürilltü yapılmamaaı 

Kolı, değcrh ve deılofii beher kı o•u 
Haber isteme, adres dei!ııtirme, oıerl 
alma 

bO Harici tehrrafların behcrınden makbuz 
1
• için hükümler vardır. Sayfiyeler .: 

Ocretl 
15 TF.Ll"ıFON UCRETJ.ERI· içi" de husuıl kay~lar bulunur. 1 

3 Şehirler arası 25 kılomcıreye kadar 1 Adalarda otomobil motosiklet iŞ· !İ: Dcfcrll mektupların muml1rı ıçın 
TF.LGRAP UCRETL RI: 

ı ~ kuru~ ,..,rlne 10 !etmek blle yasaktır. Ejjer motor· 
6thır d•hıli ~ barlcı telırrlf beher 
lıelıme 

50 Kilımetreyc kadar 25 kuruı verine 30 lerl" baıka yerde gecelemelerl 
.ıs ı 00 ılameırcye kadar 40 ., •o 
ı 500 kılomttrcye kıdar 7S ~o i mOmkün ise Bebek koyundan u· : Matbuat telıraflınndın ber kelıme 

Yıldırım tclva•arıı:dın 
Surcılı telırafların her suretinden 20 
h •m•Ye kadar 

15 - ıooo kılometrcye kadıı; ıoo .. 1%0 • ~akhııttnlmaıııı yerinde bir tedbir ı 
ıooo k lometreden faılı 150 • ıao :. olur. 

ıs Cumartesi ır nlerl U den ıonra ve t•tlı • nlcrınden "! 25 ıenz it ._ ... ____________ _ 
A ~ıe tclıı:raf her kelıme 20 ktllmeyc 
kadar g - Pıvulye 
A<ele tel&raf )\er ıııretten 20 ktlımeyc 
kadJr 30 
Yıldırım telcraf her ıuretten 20 keli· 
meye kadar ~5 ~ 
Po .. •-•tanı ve,ı telıraf rutant ttl· 
erar!ardan 7 SO 
Telırraf ile ıealım lhb•rı 30 -
Piıta ile ihb.u• 7 50 

Hamlet Davasına 
Dün Devam Edildi 
Hamlet davalarına dun de devam 

edllmi!itir. Mahkeme eskı karar mu
cıbince TıılBt Artcmelln davasını da 
dığer davalarla blrl~Urml!iUr. Du
ruşmada oncc tem;> ıziıı bozma kararı 
okunmu~, l'aUitm nvukatı bozmn ka
rarına uyulmnmasınr, dığerleri uyut· 
masını istemıştır, 
Duruşma Talatın a\ ukntınt tevsii 

tahkikat hakkında yazılı olarnk mütn
leasmı vermesi için başka gUne bı

rakılmı;Ştfr. 
--ık-----

Kerç'te yeni silahlar 
tecrübe ediliyor 

Lozan, 13 (A.A.) - Şark cephe
sinde yeniden başlıysn harekAt hak
kmda tefsirlerde bulunan Tribuna ga. 
retesi Alman ve Rumen kttaları tara
fından Kerç yaı-ımadosında yapılan 
taarruzun bUyQk blr ehemmiyeti ol
duğunu, cünkiı bu ta rnızun mihver 
ordularına kışm hazırlanıın yeni 
lahları tecrübe etme.ıı; fır atını verdl
f ini ynzma ktadır. Bu gazeteye 
Alman ve Rumen kuvveUeri 
tikleri stratepik vaziyet d 
Aıak denlsi sahilinde faaliyet e 
lunan Sovyet kıtalorınm yan r 
ciddi surette tehdit edebtleceklerdir 

Asıl büyük taarruz ne 
zaman başlıyacak? 

Ankara, 13 (~adyo Gazetesi) 
Kerç yanm ad.asındaki taarruz. 3Up
hesiz beklenen Alman taarruzu de· 
fildir. Fakat ona bir ba~lancıç ol· 
ması mümkündür. Bazı askeri m'l· 
tehassıslar, büyük taarruzun mayısın 
son haftasında baıılıyacnğını bıldır -
mi ler, hatti mayısın 30 uncu nkşamı 
mehtaplı olacafı için taarruzun o ta· 
rıhte baıılıyacağını söylemişlerdir, 't'a 
b i bunlar birer tahmın hududunu ge
çemez. 

M ucel dıYCt ye 
TELF.PONIOCE.ETLERI ı 

500 kelmeyr kadar aboncmın 
500 den farla beher kelime Ankara 
Ye Jrmirde 
500 den farlı beher kelımc hunbuldı 
Umuma mıhsuı mGtclıemeler 

·o -
5 
6-

10 

j Bir Dolandırıcı Dün 
Tevkif Edildi 

Guzcl İzmır ... mbarında k tipi k 
yapan Ali Boran adında bırl dol ndı
rtcılık suçundan ciun adlıycye ver i
miş ve ıkıncı sulh ceza mahkeme in
de sorgusu yapıldıktan sonra tcvkı! 
edilmiştir. 

* 
Admira Geliyor 

Ankara 13 (AA.) - Fenerbahçe ve 
Galatasaray ile maç yapmak üzere ı:e
lecek olan Vlyananın Adınira takımı, 
26 mayısta hareket edecek ve aflebi
Jhtlmal 29 mayısta Istarıbulda bulu· 
nacaktır. 17 ldıslden mürekke olan 
bu kafile iki kulübümüzün mümessil
leri tarafından hudutta karşı] nacak
tır. 

ıU acar kıtaları yolda 
Budape te. 13 (A,A.) - Başvekil 

Kallay bu c:ab~l· şıırk cephe ine gldl.'n 
Macar tr~ekki.lilt>rln. selAmlamılitır 
B ek 1 öytedlğl kısa nutukta Mn

r a kerlerlnln şimdi yeni vazifeler 
ında bulunduklarını belirtmiş ve 

r ki' 
B h 'Tlevzuu olan Macar hudut

t rmda bulunan bir dü manı yenmek 
d fidlr, Siz dll$mnnı kendi memleke
t nde yen~ceksini2. Ba itibarla Maca· 
rıstan tarihinde gbrlllmemili bir te
ebblls karş~Inda bulunuyoruz,., 

Mareşal List'in Bükre~ 
seyahatinin sebepleri 

Londra, ıs ( A A.) - "Brit": Alman 
ihtiyat orduları uınum! müfetUşl Ma 
reşal Llst, Rus ccphPslnc g6nderi1e
eck yeni Rumen t>Irliklerinin az mern 
nuniyet verici durumlarlyle meşgul 
olmak için Biıkre~e gE>lmiştir, 

Alman Maresafüıin, Mare al Annto
nescu'dan, Ruml'tl ordu unda dislpll
nın ı l hını Vl' Almıın leyht n pro
P gnndanm oıt:ıdan ktıldırılmasırıt rs
r ı la i tiyece" temin olunm t ı'lı 

Pas taneler 
Araştırlldı 
Alınan 

Tahlil 
Nümuneler 
Edilecek 

Ankara mebusu Yahya Galıp Kar
gının dun Eyiıpteki evinde vefat ct•i 
cini teessürle haber aldık, 

1290 senesinde doğan merhum. bir 
çok devlet hizmetlerinde muvaHa1'ı
yetle vazife ı:ördiığu gibi milli muca• 
dele yıllarında da Ankara defterdar
lıgında, valılıklcrle ve vah muavın
liklerJnde bulunmuştur. Atatu,.k, 
Galip Kargı'nın m 11i mıicadele e n -
sındaki hızmetlerinden tarihi nutku ı· 
da etrafiyle bahsetmiştir. Y11hya Ga
lip Kargı, ıkınci devrede mebuslufa 
seçılmiş ve müteakip devirlerde de 
Ankara mebusu olarak Büyuk Mıllet 
Mecli inde vazıfe görmüştür. 

Merhum, son zamanlarda rahatsız 
bulunuyordu Ani ölümü teessür u-
yand mı t Cenazesi bugün evin· 
den kald fk 'ndlyl mute kıp 
namazı Eyüp m· nde kılınacak ve 
aile mak eres ne dcfnolunacakır Ru 
acı kayıptan dolayı kederli ailes ne 
haşsaiı dilerız. 

Mr. Churchill'in 
Bir Hitabesi 

Londra 13 (A.A.) - Dun ak a , 
muhafız kıtalarınm We tmlnster ı -
rayına tahsis edilen müfrczesınl tef· 
tlş eden M. Churchill kı a bir hl a
bede bulunarak şoyle demiştir: 
"Şlmdl talım gormu$ bır buçuk 

yondan fazla muhafızımız var E er 
1940 da, memleketin muhtelif nokt.ı
larındn havadan c;ok sayıda du m n 
inseydi, çoğu baslt knrabinelerle t"C• 
hlz edilmiş kuçuk guruplar bulaca!. ı. 
Şimdi sellrse her tarafta kendı ıne 
h!icum edecek azimli insanlar bula k 
tır, Şimdı bu adanın lstılisı teş bbii 
su, tngılız hava kuvvetlerınl karıı l -
maktan doğacak zorluklar bir t rai 
bırakılsa blle, bir an kovanına ın
mek gibi olacaktır •• 

Bir Gemi, Nehir 
İçinde Torpillendi 

Ottowa 13 (A.A.) - Kanada B h
rlye Nazırı M. Macdonald, bir t ca
ret semısinin Saint Laurent nehrin
de torpillendiğini blld rmiştlr 

İlk defa olarak bir ı:cml 
0

nehirdı 
taarruza uğramaktadır. 

ıeı-----

Cenubi Afrikada Büyük Bir 
Havuz Yapılıyor 
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ABONE BEDEL 

Türkiye Ecnebi 
1400 
750 
400 
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Adres 

Kr. 

" 
1 Sene 2800 Kr. 
6 Ay 1500 " 

~ 3 H 800 H 

ft 1 n 300 H 

değlştlrmel< (25) kuru,tur, 

1 :llieJIJ~I 
Şark Cephesinde 

Yazan: M. ANTEN 

#. janslarm verdikleri maHimata gö 
-.re: Alman kuvvetleri 8 mayısta 

başlıyan bir hazırlıktan sonra pazar
tesi akşamı saat 20 le Kerç yarım a· 
dasında 25 kilometrelik b ir cephe üze
rınde büyük bir taarruza geçmişler
dı r. Çok miktarda Rumen kuvvetle
r nın işUrak ettiği bu taarruzda Al-
manların 2000 pike bombardıman 

tayyaresi kullandıklan haber veril· 
nıektedir . Alman kuvvetleri yalnız 
b r noktada bir miktar arazi kazan
mışlarsa da taarruz ağır z.:ıyiat ver
dıreerk püskürtülmüştyiir. Diğer ci
hetten Donetz bölgesinde de son gün 
lerde hummalı bir faaliyet göze çarp 
maktadır. Alman kumandanlığının 
ayni zamanda Kerç'ten ve Stalino -
Taganrok - Rostov'dan Kafkasyaya 
dogru umumi bir taarruza geçmeleri 
ıhtımalinden bahsolunmaktadır 

Alman kaynakları ilk günü ·bu ha. 
reketi, umumi taarruzun başlangıcı 

ı:ıbi ilan ctmiıılerse de sonradan bıı
nun mahalli mahıyette hır hareket ol
rlugunu söylemeğe başlamaları dik
kati çekmektedir. 
Hatırlardadır ki Kızılordu, tama -

ınıyle serbest olan Alman ordusunun 
beş aydan fazla devam eden yıldırım 
taarruzunu muvaffakıyetle durdur -
duktan sonra 9 birincikanun 1941 de 
Rostov bölgesinde taarruza geçerek 
çetin bir mücadeleden sonra Kafka~
Yanın anahtarlarından biri olan bu 
şehri geri almı~. ayni zamanda Kırıma 
çıkarılan kuvvetler Kerç'i işgal etmiş
ler ve çok geçmeden kızılordu 2.500 
k lometrclik bütün cephe boyunca ta
• rruza geçmiş ve 15 birincikanun ile 
15 ikincikanun arasında Kalinİ.!l, 
Klin, Kaluga, Volokolamsk. Mala
Yeroslavetz, Staritza'yı ve daha so:na 
Mojaisk'i de işgal ederek Moskov:ıyı 
i ı;lnde bulunduğu yan muhasara ha
imden · ve işgal tehdilinden kurtarmış
tı. Kızılordu şimal bölgesinde de ta
arı'UZa geçerek İlmen gölünün garp 
sahilinde Straya Russa'da bir Alman 
ordusunu çevirmiş ve garbe doğru İ· 
lerliyerek cephe arkasında faaliyette 
bulunan çetecilerin müessir yardımta
rıle Almanların münakale hatlarını teb 
didi altına almış, birçok mühim Alm'lıı 
mevzilerinin arkalarına sarkmış. Smo
lensk'e yaklaşmış ve bu suretle Al
man hatlarına doğru büyük cepler yap 
nııştır, Almanlar bu tazyike ancak 
Rjcv, Viazma, Karkov gibi çok mü
him stratejik mevzileri birer müstah
kem mevki haline koymak ve muh'l· 
sam edilmiş kuvvetlerini hava yolu 
ile heslemt-k suretiyle mukavemet e
debilmişlerdi, 

Sovyet cephesinin bugünkü vaziyeti 
bu cepler, çıkıntılar bakımından 9 bi
rıncikanun 1941 de Alman cephesınin 
vaziyetini az çok andırmaktadır, Böy
le bir vaziyetin kızılordu için avan
tajları olduğu kadar tehlikeleri de var 
dır. 

Muhakkaktır ki Sovyet genel kur
mayı da - kışın Almanların yaptıkları 
gibi - bu 'teri mevrileri, Alman ta
arruzunu gözönünde bulundurarak 
müstahkem mevkiler haline getirmiş
tır. Fakat unutmamak Hizımdır ki yaz 
mevsiminde taarruzlar kıştan daha ko
lay ve daha çabuk inkişaf ederler ve 
bu keyfiyet kızılordunun bu cepler
den istifade ve bu ileri mevzilere is
tinat ederek bilhassa şimal bölgesin
de taarruza geçmesini Valdai tepele
rinin garbinde teşkil ettiği büyük cebi 
derinleştirerek ve Baltık sahillerine 
doğru ilerliyerek Leningrad önünde
ki Alman ordularmı geri ile irtibatım 
ve ricat hattını kesmesini icap ettiri
yor gibi görünmektedir, 

Fransada Vaziyet: 
Fransarun vaziyeti, gunun en mü

him siyasi meselesini teşkil etmekte
dir. Mareşal Goering Parise gelerek 
Lava! ile görüştüğü, Almanyanın Vi
chy'den yeni taleplerde bulunduğu ve 
Fransaın Amerikaya karşı muhasama
ta girişmesini ve onu kendi hürriyet 
ve mukadderatına tam bir surette bağ
lamak istediği sanılmaktadır, Alman 
Gestapo ıeflerinden ve Çekoslovakya
da tedhiı; siyasetini idare etmiş olao 
Heidrich'in bir kaç gün t'vvel Parise 
celdiğl, Laval'in polis şefleriyle te
mas ederek bütün Fransada Gestapo
hun hakimiyetini tesis etmeğe çalı&tı 
gı haber verilmektedir, 

TAN 

70 URA YA BiR CIFT KUNDURA .Vercan Deniz 
Ayakkabı Fiyatlarını Muharebesi 
Ucuzlatın ık Lizımdır J aponyanın A vustralyaya Çıkartma Yapmadan Önce 

Mercan Denizine Hikim Olması, Bunun İçin de Yeni 
Kaledonya ,-e Hebrid Adalarını Zaptetmesi Lizımdır 

Çeşitli ve Lüks Kundura imalatı Derhal Yasak Edilmeli Kadm ve 
Erkekler İçin Nihayet 3 - 4 Tip Ayakkabı T esbit Olunmalıdır 

Mercan denizinde Kaledonya hem Ye-
cereyan etme- r- Yuan: ' ni Hebrid adala-

si mukadder olan f J rmı, işgal etmek 
muharebelerden bi- Necati Yaşmut lstemi~tır. O halde 
rindsl bitmiştir. Mu- 1 bir hafta devam 

Ayakkabı modası zamanımızda 

en çok ve en sık değışen bır 

ipti!a halindedir. B ılhııssa kadın a
yakkabıları ııyd:ı bir kaç defa renk, 
çeşit ve şekil değiştirmektedır. Mem 
leketimizde bulıınan yabancrlar da· 
hi, bu kadar ç~itlı ayakkabıların 
dıinyanın hiç bir yerinde bulunamı
yac:ağrnı söylemektedir. Erkek ayak
kabılarının bile bir erkek ayağına 
yakışamıyacak şekıllere sokulduğu
nun bilmem farknda olanlar var 
mı? 

Vaktiyle erkek ayakkabılarının 
da tabanı ince olması makbuldü. 
Kalın tabanlı ayakkabıları kullan"ln 
Yara züppe derlerdi. Fakat son bir 
sene içinde kalın hem de bir kaç 
kat köst-le ile yapılnıış ayakkabıbrı 
moda oldu.. Yini eski düşünceye 
göre züppelik umumileşti. 

Eskiden umumi surette herkes ta
rafından kullanıl:ın erkek ayakka
bıları nıhayet 3 - 4 tipten ibaretti 
Bunlar dahi fazla miktarda çeşitlım: 
dirildi. Pek yakın bir zamanda er
kekler için de mantarlı ayakkabıları 
yapılması ihtimalı vardır 

Eski tipten hamam takunyalarını 
andıran bu mantarların üzerine er. 
keklerin de bastırılmıyacağı ne ma· 
lilm? 

Yeni moda nereden geldi? 
Tabanları mantar veya tahta a. 

yakkabıları modası bize Ro -
manya ve İspanyadan gelmiştir. Ro
manyada kö,.ele yerine ikame edi
len tahtalar gibi, İspanyada da kö
sele yerine mantar ikame olunmuş
tur. Fakat Romanyadı; tahta ve İs
panyada mantar yetiştiren geniş or
manlar vardır. Bizde mevcut olan 
tek bir şey varsa o da taklitçilik

tir. Bizim ağaçlarımızdan bu işi 

1 
yapmak hem güçtür, hem masraflı
dır. 

Mantara gelince: tnhisarlarm ma
mulatı ve eczahaneler için şişe tı
pası bulamadığımız bir zamanda 
mantar takunyalarını arttırmakta ne 
mana vardır, 

Son günlerde bir de krokodil mo
dası ayakkabıla rı aldı yürüdü Bu 
moda erkek ayakkabılarına da . sira
yet etmiştir. Böyle bir çift ayakka
bı Beyoğlu kundura mağazalarından 
birinin vitrininde teşhir edilmiş -
tir. 

Bu ayakkabınm üzerinde fiyatı:ıın 
(yetmiş) lira olduğunu gösteren bir 
etiket bulunmakta idi, İki gün son
ra timsah derisine bürünmüs kös"!
lenin satılmış otduıhınu gördıik. 
Demek ki, fanta:ıilik mikrobu er
kekler arasına da karışmıştır. 

En karlı iş: 
Aya~kabı tic;ıreti çok karlı bir 

lştır. Bunun t>n bariz misali 
Taksimden Tünele ve Galata, Kara
köy, Eminönü, Sirkeci. Sultanhama
mı ile Mahmutpaşa yokuşunun ba
şına kadar olan sahada 124 kundura 
maiazasmm bulunmakta olmasıdır 
Bu mağ.ızalardan ek~erisinin günlük 
satıılan üç dört yüz lira arasında
dır. içlerinde günde bin lira satış 
yapanları da yok değildir. 

İşler kadın ayakkabıları üzertn
de daha verimlidir, Çeşidi fazla o
lan bu kunduraların en ucuzu 19 
liradır, On dokuz liralık bir ay-ık
kabı normal zamanda 4 • 5 liralık 
bir mal idi. 
Ayakkabı ticaretinin karlı olma

sına sebep her kundura üzerindeki 
malzemenin temin eylediği yüksek 
kardır. Malzemesine göre her ayak
kabı yüxde yirmi ticaret ile satıla
bilir. Malzemenin maliyeti tetkik 
ve tesbit edilmedikçe bunun kaça 
mal olabildiğini de ancak onu imal 
ettiren bilir. 

r Yazan: ' = • 
J Lutfi Arif Kenber 1 
rasında yani üç misli fiyatla almak 
kabildir, 
Kadın ayakkabılarına gelince: 

Bunların çesitlerı kadar f iyatları da 
değişiktir. Hele 5 _ 6 santinı•tre ka
lınlığında bir mantar ti'lbakasmın 
üzerine oturtulan derı parçasının 
26 - 30 lira arasında satılması kadar 
hem israf hem de ihtikar mevzuu 
teşkil edecek hiç bir şey yoktur. 

Kundura ticareti ile meşgul bir 
dostumuz bi.ze bir sır tevdi etmiş
tir, Bu zatın, bugün imal edilmekte 
olan kunduraların maliyeti hakkın
da verdiği malilmata göre, en şık 
kadın kundurası en ucuza mal olan 
bir ayakkabı imi§ .. 

Bunun misali bu gibi ayakkabı
ların bir iki kullanı$ta ya ökçesi· 
nin, ya tabanmm veya derisinin sö
külmekte olmasıdır. Kadın ve erkek 
ayakkabılarında kullanılan deril~rle 
köselelerin ekserisi yerlidir. Yerli 
ham maddeleri Avrupalı diye göste
rerek bunlardan mamul ayakkabıla
rını satan kunduracılar bu hareket
lerinde serbest kald•kça, harpten 
sonra bile ucuz fiyatla ayakkabı te
darik etmek imkansız oıacakır 

İktisat Vekilliği sanayi tetkik he· 
yeti reisi sehrimizdc bıı işi tetkik 
etmiştir. Fakat bu tetkiklerin rlaha 
ziyade kösele· ve deri imaltı iize
rinde merkeşlestirildiği anlaşılmak

tadır. Halbuki, kundura sanayii 
öyle bir durum tutmuştur ki;: bu va
ziyetin mahiyetini ancak bildiklc-

rini samimi:9'etle söy!iyehılecek o
lanların dil inden öğrenmek lazım 
gelir. Kundura derisi ve kösele 
mevcudumuzun bol ve biıtiın ihti
yaçları karşılayacak miktarda oldu
ğu anlaşılmıştır. Kundura çivisi ve 
malzemesini de hükmet kund'uractlar 
cemiyeti yoliyle tevzi ettirmekte
dir. 

İşçilik ücretleri de ancak yüzde 
elliden fazla artmış sayılamaz. Böy. 
le olduğu halde kunduraların pahalı 
olmasının sebeplerini biraz da başka 
sebeplerde aramak gerektir. Lüks 
mağazaların masrafları fazla ka
zanmak hırsı bu yükselişt~ kuvvetli 
hirer amil olabilir. 

Faydalı karar lazım: 
Kundura işi her aileyi bütçe a-

çığına sevkeden bir iş olmu~
tur. Bunun yurt ekonomisi için iyi 
bir gidiş olamıyacağı aşikardır. Hem 
israfı önlemek, hem lüks derdinden 
kurtulmak hem de halkı kudura11ız 
bırakmamak içın tedbirler alınması 
çok lüzumludur, 

Buna karşı en iyi çare, ya. 
hancı memleketlerin ham mad -
desiyle lüks kundura imalini yasak 
etmek, yerli mallarla kadm için 3 - 4 
tip ve erkek için de 3 _ 4 tip aylk· 
kabr yapılmasını mecburi tutmaktır 

Bu ~uretle her N> için azami fi~ 
yat teııbit edilir ve herkes keseflıne 

göre hangi tipi alabilirse onu -ılıp 
ayağına geçirir. İktisat Vekilliği
nin bugünlerde üzerinde bir karar 
vermesi beklenilen deri ve kösele 
mamulatı işleri sırasında ayakkabı 
mevzuunun da halk için faydalı bir 
karara bağlanacağını ümit etmek is
teriz 

1 ( • J ~t ~ LI ~ lt!dM*1'1 
PEKLiK ÇEKENLERE SAGLIK ... 

rak ediyorsanız, kend kendinize ili.~ 

a~rı;aktan sakınarak .. h~kirn~nize 'kendi. 
ruzı muayene ettlrırsıni:r. Hekim lü
zum görürse müshil iJaÇ, linet iliçı 
verir. 

Peklikten zarar ıörmcmtk için bi
rinci şart, kendi kendine hiç bir va
kit ishal ilacı, hatta linet ilacı alma
maktır... Peklik baxılarında faydalı, 

hatta lüzumlu bir şeylir . Mesela. vü
cutça pek zayıf olanlarda, uzunca ,.e 
ateşli bir hastalığın nekahat devrinde Bulunduğunuz yerde bekim yoksa ... 
bulunanlarda ... Yenilen yemekler, oy- Hekim bulunmıyan yerlerde zaten 
lelerinin barsaklarında ne kadar çok peklik çekenler de az olur. Fakat pek 
kalırsa, yemeklerden vücudün istifa- llğe sebep hekimlerdir, demek istemi
desi o kadar çok olur .. Çok peklik yorum... Hekim bulunmıyan küçük 
çekenlerin barsaklarında. yenilen ye- kasabalarda, köylerde daha çok sebze 
meklerden kana karışarak vücude gı- yer. yemiş yer de ondan peklik çe
da olmamış, hemen hiç bir şey bu- kenler az olur. 
lunmaz... ,Bu da, şehirlerde peklik çekenlere bir 

harebenin nasıl ve ecieı Mercan deniz 
hangi tarafın icbariylE: başladtğı ve ı muharebesinin, Japonların doğrudan 
nasıl cereyan ettığ. hakkında henUz doğruya Avustralya sahillerine karşı 
tam bir mal•imat olmadığı gibi mu- bir çıkartma teşebbüsünden ziyade 
harebeye i~tırak eden kuvvetlerin 
cinsi ve mikdarlariyle muharebe ne
ticesinde maruz kaldıkları zayiatları 
da bilmiyoruz. Bunlar hakkında mü
taleamızt daha esaslı ve tafsilath o
larak ancak bir ka-; gUn sonra okuyu
ei.llarımıza bildirebileceğiz. 

Yalnız Mercan denizinin coğrafi 
durumu ve bu denizi çeviren adala
rın birbirlerıne na1aran stratejik de
~erleri nazarı itibara almdığı takdir
de muhareb,.nln nıçir. ve hangi ta
rafm teşebbüsiyle vukua geldiği hak
rdnda şimdilik bir fikir edinmek ka
bildir, 

Yeni Kaledonya başlıklı bir yazı
mızda. Avustralya mukadderatının 
Yeni Kaledonya ve yeni Hebrid ada
ları etrafında tayin edileceğini ileri 
sürmüş ve bunur sebeplerinJ izaha 
çalışmışttk, 

Japonlar da, Avustralyanın şimal 
sahillerine yapılacak bir çı'kartmamn 
faydasızhğmı ve böyle bir harekette 
lı:arşlaşacakhrf :ı:orlukları ve kaybede 
eekleri zamaTıt he!:aplamış gibi görü
nüyorlar. Çünkü eğer böyle bir niyet
leri olsaydı. Yeni Gine ile şimal! A
vustralya sahilleri arasındaki Arafora 
denizine hatta Mercan denizini şimal 
doitudan çevıren Salamon adaları va
sıtaslyle Mercan denizinin şimal ktS
mma da ha1<im olduklarından gerek 
•imali Avust=alya, gerek York yarım 
adasına matuf bir isgale şimdiye ka
dar teşebbils etmeleri luımdı, Çünkü 
bu sularda !.tratejlk büyük üstünlük 
Japon donanrnasınır. elindedir. Müt
tefikler, bu sula:da Japon harekatına 
denizden müdahale edemezler. 

* * Japonların hPOeft Avustralyanın 

:ılmal s~hilleri değil, doğu ve 
cenup doğu sahil~cridlt . Çilnkü A
vustralyanm büti.ı• sanayi, nütus ke
safeti ve her türlü kaynaklarf bu 
ınıntakalardıı toplanl'l"ıştır. Bu sahil
lere karşı bir harekete girişmek için 
önce Mercan denizine kat'l surette 
hAldm olmak lhımdır. Bunun için 
de Yeni Kal<!donya ve Yeni Hebrid 
ııdalarmın Japonlar tarafmdan mu
hakkak işgalleri icap eder. 

Yirmi giln evvel, AmerikalUarın 
Yeni Kaledonyayn kuvvet çıkararak 
burasını tahlcim etmiyr. başlamalariy-
1e. ilk defa olarak burrda hareket ta
kaddUmilnii Amerikal:lara kaptrran 
Japonya. yııoh~· hatcyı görmüş ve 
Amerika ·kuvvetler' bu adada tama
miyle yerleşıp fazla takviye edilme
den evvel ani bir baskınla hem Yeni 

Yeni Kaledonya adasını işgal etmek 
arzusundan doğmuş olduğuna ihti
mjil vermek daha doğrudur, 

Japonya, kemıyet itibariyle mütte
fiklere Ustü.1 deniz kuvvetine malik 
olmadığı için herhangi bir denizde 
stratejik tam üstunlüğiı temin etme
den orada mUtte!ıklerle bir deniz 
harbine girişmesı hem harp gayesini 
hem de denız kuvvetlerini büyük teh
likelere maruz bırakacıığınf bilmekte
dir. Bu itibar!a Japonya, harp baş
ladığından lıeri dai..ma harekAt yapa
cağı denizin etrafındaki stratejik mev 
kileri baskınlarla işgal ederek o de
nizde coğrafi ve st.ratf:jik bütün fay
dalan kendi deniz kuvvetinin hare
ket kudretine eklemiye çalışmtşb.r, 
Binaenaleyh Yeni Kaledonya ve Ye
ni Hebrid adaların· işgal etmeden A
vustralya doğu sahillerine kal'9 bir 
teşebbüs, Japon donanmasını mütte
rik donanma ile ancak her iki tara! 
için müsavi strateJik vaziyette kar51-
laşmrya mecbur eder ki bu da Japon
yanın işine gelmez 

* * M uharebe hakkında her iki tara-
ftn iddtalartnı mübalAğalı ya

hut eksik olarak k:ıbul etsek dahi Ye
ni Kaledonya ve Yeni Hebrid adala
rının henüz Japonlar tarafından işgal 
edilmemiş olma;arı Jııpon donanma
sının bu harekett~ gayesine nail o
lamadığını ~i)ııterir. Eğer Japon aml
rallerinin muharebenin cereyanı ve 
neticesi hakklnda yaptıklan beyanat 
doğru ise, bu adaların bu bir kaç gün 
içinde Japonlar tarafından işgal e
dilmeleri lazımdır 

Madagaskar ada~ı lçin yazdığımız 
yazı da, .Japım arr.irallerinin Vichy
deki konuşmalarfnın müttefiklerin 
dikkatini Madagaskara çevirip deniz 
kuvvetlerini oraya sel.mek ve böyle
ce başka bir isitkınnettf" yapacakları 
hareketi "izlemek ve orada serbest 
kalmak gayesıyle yapıldığı ihtlmalin
dt>n de bahsetmiştıY... Madagaskar ha
diseslnl müteakip Mercan deniz mu
harebesinin vukuu bu ihtimali kuv
vetlendirmektt>dlr, Yalnız bu hususta 
Japanların 'll~ksatlarına tamamiyle 
nail oldukları söylenemez. Çünkü gö
rüyoruz ki, Jngı'iır. Hint denizi 'filosu 
Madagaskar örılerine vasıl olup orııda 
harekatta bu•unurker Avustralya et
ra ftndaki her türlil harekata müda
hale imkfınmı kayl:-etmiş olmakla be
raber miıt1ı-flicl AmerlkR donanması, 

Mercan deni.zınde bütün ihtimalleri 
karşılamak Ü.7.ere tedbir almış bu
lunuyordu. Geçen gün de yazmıştım, peklik ın- ibret olmalıdır. Çok sebze yiyenler, 

sam zehirlemez. Peklik çekenl~rin yemiş yiyenler pekliğe tutulmazlar· ta 
barsaklarında, mikropların da azaldı- tulurlarsa o peklik lüzumlu demektir ' ğı, mikroplardan yüzde 99. nisbetinin vücudün yemeklerden sonuna kadu "•••••••••••••••••••••••İll••-•••'ııııı. 
peklik çeken barsaklarda yaşıyanıadı- istifade etmeie ihtiyacı var, demek-, Muazzam ve e11.in~ az tesadüf 
ğı anıaşılmuıtrr. ur. Bu Akşam r--

Müzmin peklikten insana zarar da I Bir de, aç kamına su pekliğe karşı 1 
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gclebillr, Fakat sadece pekliiin ken- en iyi ilaçtır. edllir büyük bir macera fllmi 
disinden değil ... :Peklik vücutte b:r ta kım ihtilitlara sebep olabilir Ancak KONFERANS Sinemasında Meşhur polis hafiyesi 
onları peklik çekenin kendi~i değil, 
muayene eden hekim anlıya bilir, . Bucün saat 16 da r,.11r•I Sanatlar A'<ademı 

sı konfe:anı salonunda Universite Edebiyat 
Bu ihtilltlar çok defa, peklik çeke- Jl'akültesı felsefe profesörü Şekip Tun; tara 

nfn kendi kendine aldığı müshil ilaç- fından cemiyette ıanatın rolU hakkıoda bir 1 konferans vericlcektir. 
lardan, linet iliçlanndan ileri gelir .. 
Peklik kendi haline brrakıhnca insanı 
zehirlemez de, müshil ilaç, hatti linet 
ilacı alınca zehirler. Çünkü bu ilaç
lar barsaklara kan toplar, onlara a
det• bir hastahk verir Hasta olan 
barsaklar da, tabii hall~rini kayb~der 
!er, insanı müdafaa edemez olurlar 

Peklik sadece bir rün meselesi d~: 
ğildir. Bazıları günlerce çıkmazlar da 
ondan hiç bir zarar görmezler. Bir 
kaç gün çıkmıyan bir insan kendi-ıinl 
pekllie tutu.muş sayamaz. Pekliiin 
ı:ararlı olması için onun zararlı ali
metlerini görmek lizımdır Bunları 
da, tekrar ediyorum. ancak hekim an
lıyabilir ... 

Her glin çıkmamaktan zarar gele· 
bileceği, her ıün çdrniıyanları~ ku 
runtusudur... Okuruntu insanın zih
ninde saplanıp kaldıkc:a, barsakhr 
daha ziyade takallüs ederler, sıkı~ır
lar, ııeklik de daha !'iyade devam e
eder_. O işi kendi haline bırakmalrdrr 
Öyle yapılınca: iş daha intizamlı olu;· 
O da - tqbihe müsaade ederseniz ~ 
biraz ku, tatmıya benzer. Kuşan üze 
rine (idince kuş kaçar, kendi hal!ne 
bırakınca kendi kendine gelir ..• 

Peklikten bir zarar geleceğini me 

KAYIP ŞEHADETNAME - Sen llti$Cl 1 
Frans<:< erkek lisuinden aldığım 1.10.1940 
tarihli ve 1146 numaralı ,ehadetnam.mi kay
bettim yenisini çrkartacafımdan eskisinin 1 
hükmü kalmam11tTr Mayer Ne!l"rin 

•-•-ln.uütün İstanbuluı _, 
alkışlıyacağı film şaheseri 

Bu akşam saat 9 da · 

ELHAMRADA 
Mevsimin en büyük film 
zaferi milyonlar sarfiyle ve 
yüz binlerce ·o.rdulann işti -

raki ile çevrilen 

ORDULAR 
ÇARPIŞIRKEN 

Türkçe sözlü 
Hiçbir filmle kıyas kabul 
etmiyen muazzam sahneler: 

harpler, dehşet veren 
vak'alar 

Not Filmin 15 kısmı birden 
,_ gösterilecektir. 

·- ---

N i K K A R T E R ' in 
EN SON MACERASI 

Esrarla dolu müthiş bir muamma ... Meraklı ve 
heyecanlı sahneler 

Baş rollerde: 

Walter Pidgeon - Steffi Duıma - Florence Rice 

Ayrıca: MİKİ MAUS Numaralı koltukların erkenden aldınL 
......... ması rica olunur. Tel: 44289 ........... ., , 
Mevzuun .... Ölüm ve ateş dünyaSJ olan bugünkü harpten, he-
yecanını ... Denizlerde kıyametler, gönüllerde fırtınalar kopa· 
ran mücadelelerden, hareketini ... Aşkm kudreti ... Fedakarlığın 

' azametinden alan 

GİZLİ EMİR 
.JUDY KELLY CEOFFRY TOON'un 

son zaferi 

Bu Akşam LALE Sinemasında 
Bi.itiin İstanbul, çarpan tek kalb. seyreden bir göz olacaktır. 

Programa ilAve olarak: 

3 

TAKViMDEN 
iR YAPRAK 

Y anllşllklar Komedisi 
Yazan: ULUNAY 

Kıymetli reportörlerimizdcn Sait 
Kesler dün sabah pek llzüntülü 

tdi; lezzetle okunan röportajlarından 
birindeki tertip yahut tashih yanlış
lıklarından haklı olarak sinlrlcnmlş. 
Evveldenberi "Müsevvid,, le "Mübey· 
yiz,, arasında hiç bir ı:aman tam bir 
ltilif hasıl olamamıştır. Bir yazıyı 
temize çekenler daima onun harici şek 
li ile meşgul oldukları için manaya 
ve yahut manada bozukluk yapacalt 
hatalara ehemmiyet vermezler; yal
nız yazdıkları harflerin itinah suret· 
te istif eHlmelerine dikkat ederle:, 
Ve bir iki hattatın gösterdiği bn ka
yıtsızlık bütün hattatların adını ca-e 
hile c;ıkarmağa sebep olmuştur. 
Yazının gijzel, bedii bir sanat ese

ri gibi göze zevk veren tezyini bir 
kıymeti olmasının ehemmiyeti yok· 
tur. Fakat !jÜphe yok ki her yaZt içiıı 
okunaklı olmak elzemdir. Çtlnkü o
lrayanlan "hiyeroglif,. halleder gıbi 
kargacık bnrgacık liekillerlc: uğra,ıı. 
rarak vakitlerin! kaybettirmeğe hak
kımız yoktur, Buna rağmen çoğu mq. 

harrirlerim.izin yazıları ne kadar <>4 
kunması gijç olursa o kadar tesiri kat'i 
zannedilen doktor reçeteleri gibi -
içinden çıkılır şeyler değildir. Böyle 
olmakla beraber tecrübeli eczacılar 
gibi bir girift şekillerden mana ~ 
karacak kadar mümarese sahipleri de 
mevcuttur. Her okuyucunun blr tiitlo 
lü içinden çıkamadığı kelimeleri hiG 
duraklamadan okurlar. Alimler, şaır
ler eıki zamanlarda bile çirkin yazL91 
katiplerden yaka silkerlemıiı. Hattl 
Fuzuli divanının başlangıcında şöyl«ı 
söyler: 

Kalem olıuıı eli ot tltlb-1-bed tahririn 
Ki sevtd-ı·ralcemı adrnnızi §ilr e:ırler. 
Kih bir harfi aukutr:ırla kılur "nıdir., 1 .. nsr,. 
Xlh bir nokta aukutbla •ır:ıı.,. 1 "'kl!r.,. 

eırlcr. 

"Bed tahrir,, lik sanati sonraları 
artık tertip ve tashihin omuzlarma 
yüklendi. V c ne hikmettir ki matba
acılık hayatımızda bunun bir türlü 
önüne ieçilmesine imkan olamaıtııf • 
tır. Hatta çoğu kitaplarımızın niha
yetinde daima bir hata sevap cetveli 
bulunur. Halbııki ufak bir dikkatsiz• 
lik yüzünden, bilhassa İkinci Abdül
hamit devrinde ne helecanlı vakalar 
olmuştu. 

Meseli istipdat devri gazetelerin
den birinde bir donanma gecesi halıı
kında yazılan "Leyle-i. Mes'uda,, 
terkibi bir harf eksik dizildiği için 
"Leyle-1- Müsevveıde,, şeklinde cık
mıştı ve gazetenin sahibinin tantuoa 
ritmesine ramak kalmıştı. 

Yine o devir gazetelerinden biri 
"Şevketin Padişah,, ı bir harf eksikle 
dizmiı ve bu kelime "Şu kötü Pi
dişah., olarak çıkınca bütün gazete 
günlerce korkudan hezal yaprağı p. 
bl titremişti. 
Yukarıda şikftyetinden bahaettiiiat 

meslekda;ımnn dünkü ya.zısmda "1.t· 
lüv-ü_ cenab,, "Ulu cenab,, "bil i'ti
bar,, •'bil i'tibaren,, olmuş, "Bele<li
ye,, de "beliye,, şeklini almış. Bu iti
barla yazı Hhibini üzülmekte hakli 
&örüyorum. 

Böyle olmakla beraber bütün ba 
yanlışlıklar komedisinin en parlaiı 

bir münakaşada "Ben vatanımın öksü
züypm I,. rümlesinin bir harfin suku
tundan dolayı: "Ben vatanımın ökü
züyüm!,. şeklini almasıdır. Münaka
şanın kapanması için bu tashih beli
zedesine muanı:ı için bak vermekten 
başka yapacak bir ııey kalmamıştı. 

VEFAT. 
Çandarlı Halil Hayrettin paşa 

sülAlesi mülhakatı mütevellisi 
Bursa Asliye ceza hAkimliğinden 
emekli, ve Camlıc:ı kız lilesi ta
biiye öğretmeni F<ıhamet Çandar
lıoğlu, İffet Erdemir, Nüzhet Tan
selin babaları Necüyyüddin Can
darlıoğlu vefat etm.i.,<1ir. Cenazesi 
bugün saat 12.30 da Kadıköyünde 
Osmanağa mahallesi Osmancık so
kağı No. 22 evinden kald.ırtlarak 
Osmanağa camiinde namazı ktlın
dıldan .;onra mot6rle Sirkeciye 
nakledilecek, saat 2 de Sirkeciden 
alınarak Merkezefendi aile kab
ristanına defnedilecektir 

MevlA rahmet eyliye. · 

1 ASKERLiK iŞLERi 1 
T~ksim ~akerlik Subeslnden: Taksim ... 

1 kerlık ıubcaı :ıredek auba7 defterinc!e kayıth 
v! 39J04 kayrt No. lu 7edek piyade tefment 
Sule:ırman oflu .Mehmet LOt!ınin hemen 
ıubc:ırı mllracaatı. 

Eı:ııin8n0 Yerli At $. Baıkanlığmdan• 
L•. Tfm. AU of. Ibrahim Unal 326 (53138) 
Topı;u Tim- Haolm of, Şerefettin Aker 329 
(52505) Vcteriııcr As. Tğm. Dikran oğ. Sı· 
ıat 307 (17799) Piyade As Tfaı. Tevfik of, 
Ahmet Refi Ul (47480), Pıyade Tfm. Ha
mıt of. Mustafa Nail 31S (ı4137) Pınd• 
Tfm. lbrabim of. Naci !11 ı (9994) 'l b. 
Tim. Neb. Sevki oğ. .Meh. Necati 3 1 
(45079) Bu aubaylann hOu:ıret cilzdanlar • 
birlikte acele ıubc:ıre eelmeleri. 

* Fatih As. Subealndcıı : Mecbur! hizmet nl 
bitirerek terhis edilmit olan SUvari ı;e ı ll 
erbaılanndan hizmete istekli olanlann F llt 
Askerlik ıubeline müracaatlan. 

Diğer cihetten Amerika Vichy'nin i
daresindeki Martinique valisi ile doğ
rudan doğruya temasa gelerek bu a
danın mihver için bir üs teşkil et
memesini temine çalı şmaktadır. Bu 
vaziyet Vichy hükQmetl, Laval'i ve 
Almanyayı sinirlendirmektedir, La• 
valin Amerika ile münasebetlerin ke· 
silmesi mesuliyctlni üzerine almak is· 
temediği ve bunu bizzat Mare$1ll 
Petain'e yaptırmak istediği zannedil
mektedir. Diğer bir habere göre de 
Laval Almanya ile askeri bir işbirliği 
vapmak için Almanyanm Vichy'ye 

Fantazi ayakkabılarında ise he
sap kitap olamaz. Lükstür ve onu 
beğenenlere satmak kolaydır. İşte 
bu satış serbeatisini elde etmiş ohn 
kundura mağazaları ayakkıı'bılann.ı 
diledikleri fiyatla vitrinlerde teşhir 
e~ekten korkmamaktadırlar. Eier 
dıkkat etmİlj iseniz her kunduranın 
üzerinde ya madenden, ya cam ve
ya kristilden mamul fiyat etiketle
rini göreceksiniz. Bu etiketlerin de
lilet edeceii manayı da ko -
laybkla anlıyabilirsiniz Her ma· 
ğazada 18 lira ile 38 lira arasında 
kundura bulacaksınız. Bu etiketler
deki fiyatlar g{iya bir fabrikanrn 
seri halinde çıkardılı binlerce kun
dura için hazırlanmıt hissini verir. 
Halbuki bir çift kunduranın 3 - 4 
numara farkblarından başkasını o 
mağazada bulamadıfmız gibi, difer 
bir malazada dahi bulamazsınız. Su 
halde 5 - 10 çift kundura iGhı ayn 
am etiket yapan bu maiualarda 

Bu Akşam SARAY Sinemas1nda 1 

WALT DİSNEY'in harikalarından en mükemmel 

'9 .. ~ren -nu~~.~~.r~~~~!ıd~~.~t~!~e~~95 •' 
!~ ..... ---------------, 

Canlı ve c•n11z nakil vuıta1annın 942 1ıll 
ıaJ'lml aıaiıdıkl &"llnlerde Fatih Asker lı 
ıubcsl itthaündekl meydanlıkta M. M. m • 
kellefi:ıretl komiı:ıronu huzurunda yapılautm 
dan sahiplerinin ınuay:ııeıı ırünlerde n:ıkU va• 
aitalannı biltlln yedek tcçbiutlari:ırle blrliktı 
l'•tirmelerl, ır:ctlrmi7enler hakkmda kanuni 
muamele yapılacıft, 

Fatlh Merkes •o fcııer Nahl:ıreleri: Canlt 
•• canaıa •aaıtalan. 14 perıembc. 15 cuma, 
11 puartnl. 20 carpınba, 21 pertembc. 

İtalyanın Fransadan talepleri haklan- büyük klrlann mncadfyett kol•7-
da teminat vermesini latemiıtlr. tıkla an!Qrtabillr 

İngill.s -~·rr. Laftlhı ı.ter Mtılılm bir .,,.;. • • 
AJınanyamn emirlerini harfiyen icra • 
etsin, ister onunla puarhia lfrlpla. lltan'balda en normal " hallan 
neticenin a7Dl olacaiım, Almanlar altınla 0711acbiı sıralarda bfle 
galip geldllditi takc!irde verdllderinl ne ba a:JÜlı:abr atıt1an ne de bu 
rerl alacaklarını ve Fransanın. göç- fiyatlar nrdr. En mtllremmeJ Av
mek iizere bulunan istilicılannı kur- rupa derisi ve Fransız Jı:öselesfn -
tarmağa çahtması katar manttlı:ıız bir den mamul ısmarlama bir cift er
hareket olamıyacafmı ve Fransız mil kelı: ayalı:bbı 100 - 1400 lluruı ara
letinin Laval'i takip etmiyecetlnl ıö)' 11ın4'a i4'i. O ıyar4'alı:i erkek anltka-
lemektedirlcr. bdarını bugün ancak 26 - 42 lira a -

LEW AYRES - LlONEL BARRYMORE -

LlONEL ATWILL ve HELEN GlLBERT . 
lfbi 4 btıytık ve parlak yıldızın çevirdikleri 

DOKTOR KILDARE'in SIRRI 
Ftti, Heye«ınlı ve Beıeri Film 8tıflıyor. 

Hakiki Hayattan Almmıs Bir Dram 
~ ....... : ................................... ;,: 

Mevsimin en güzel ve en son süper illmi 

Tehlikeli Mehtap 
ANT ÖN W ALLBROOK'un Şaheseri 

KarasOmrllk NahlJ'esl: 22 Cuma. 25 p•ah 
tHL 

Sebremhıl Nahbeal: 28 Satı, 27 caftımba 
s-ın Nabl7eal: 21 Peraem'ba, 29 CWll84 

KAYIP - EminGntı yerli aakerUJt 
111beslnden ahblmt tel'bls kAlıdı. ~ 
f8r ehllyeıtııamem, kazanç karnesi ~ 
ev ta1'U senedi ve alır !içi ekmek kall 
nemi kaybettim Ymllerlnl alaca 
dan bllkOmler' kalmamıştır. G 
Kadem sokatı No. 8 ,oför Cemil 
ınır. 



~ Baştarafı 1 incide 

KAŞELERi 

Dütfiıı yabancı askeri müte -
D hassıslar Alınanların şark 

cephesinde once cenupta taarru
za geçeceğini tahmin ediyorlardL 
ıı. taarruz ıçin iki hedef goste -
l'IJ"Orlardı . Bın Kafkaslara ıinerek 
BakCı petrollerine konmak, ıkin -
cısı orta arka inerek İran ve 
Ba ra uzerınden Japonlarla bir -
leşmek. 

Mihver devletleri 1942 yılında 
80n talilerini denemiye ve bu yıl 

BAS. DIŞ, NEZLE, GRiP, ROMATiZMA 
Ve Bütün Ağrılan Derhal Keser. 

iLE SAİAH, öGLE ve 
inde azami zaferler kazanmıya 

mecburdurlar. Şark cephesınde 
Baku petrollerini almak, Alman. 

Sıhhiye Vekiletinin Ruhsatım Haizdir. icabında Günde 3 Kaşe Alınabilir. Her yemekten sonra günde 3 defa muntazaman diılerinizi Fırçalayınl% 

;N'a petro1 bakımından genış ne- Martinique 111 Birden 1' 
: :.;~~~ca~e~ıi, ~;~!~~~: Sarpa Sarclt Müzayede ile Fevkalade Satış 
mahrum edecektir. Fakat bundan k1lr Baştarafı ı incide 
daha muhimmi Almanların Kaf. rikalılann maksatlarını elde et _ 18 inci ura ait Epok yemek oda takımı - Blrlncl Ampir Epok sa-
kas uzerınden İrana ve lraka in- mek için Vichy'ye müracaat et- 1on takımı - Bakan krfstallar - Nadide tablolar - masif güm(lş tep-

Asil ve kibar ailelerin ııalonu 

meleridir. Bu yolda Hindistan ti. meleri lizım geldiğini Amerika si. ayna ve pastalıklar - Stil qyalar - Mayollk ve Cın vazolar vesaire 
nnd n gelen Japonlarla buluşa hükfunetine bildirmiştir. Fakat 17.5.N! Puar günü mOzayede ile satılacaktır. TatsilAtınf Cumartesi Pasta.ne, Şekerleme, 

rak Sovyet Rusyanın cenuptan Vaşington hükümeti Martinik me günü ıazetelerde okuyunuz. Lokanta, Çay Salonu 
muttefıklerıyle olan temasını kes selesi hakkında Laval ile müzake ..._111111••••••••••••••••••••••••'~ 
miye müktedır olacak!ardır. Bu reye girifmek istemediğini açıkça BeyolJu İstildAI Cad. No. H2 

t.IEdirde Alman. zaferı, Sovyet bildirmiş olduğu için şimd.ı ya KARAR HÜLA-SASIDIR YARIN AÇILIYOR. 
a.a.ay~ karşı bır hamlede bırkaç Robertin bizzat Amerikan teklif- Taze, imrendirici eekerleme. 
darbe birden vurmuş olacaktır. lerıni kabul etmesi veya Ameri- bıtôcAr 42 - f4 - MillJ Koruma kanununa muruuefetten Kamnpa- fondan, pastaları, ~eklerinin 

Fakat bu muazzam plam haki- kalıların doğrudan doğruya hare şada Bedrettin mahallesi Yaşmak sıyıran caddesi 28 No. da kömürcülük nefaset ve servlılnin mükemme-
kat sahasına çıkarmak o kadar kete geçmeleri lizungelmektedir. ticaretiyle meşgul Bohor otlu Nesim hakkında İstanbul İkinci Milll ko- llyetl kavının hususiyet ve sen-
~ gorunmuyor; Kerç muhare r _ _ , •• kül" • t... nmı11 mahkemesinde cereyan eden muhakemesi neticesinde suçlunun fiili einlilı benzersizdJr, 
bminden anlaşılıyor ki, Sovyet • &AWU& mUf 'DGZll/e &.:; sabit tolduğtundan Millt koruma kanununun 31 - 59 - 63 üncü mtadde- Bilhassa aile eaylannda nlpn, 
._. bu defa. gerek minen. gerek Ne.York 13 (A.A.) _ Lanl'in Fran leri mucibince bet lira para cezası ödemesine ve yedi sün müddetle dütQn t6renlerinde aipariperl 
maddeten 11Pren senekinden daha sada sittikçe bliyüyen siiçlllklerle kar- ticaretten men'ıne ve l)ültüm kat'Ueştijinde ücreti suçluya alt obnak ü- kabul temiz ve titiz bir 6zenle 

e.-ır •• ı. &.. Fr B Lıı·ntn Do-' •ere karar hül4sasuun Tan ıazetesinde neşredilmesine 16.4.942 tarihin- ihzar ve takdim eder, """ ~ daha kuvvetli vaziyettedir .--ıtı.. anııı ... e.. ı uot ' 
..,.. ta f da heli ""'ldlii dari A de karar verildi. (5482) '•••••••mılll' ı.. Kafkas cephesinden yeni dö- ra ın n te t e.u ne v- -· 

ı rupaya ıelen haberlerle teeyyüt et - --- ------------ ----------
Dal bir ngilız gazetesinin muha me1rtedir. Lvalin uibeti selecek ı.aı S ÜM ER B AN K••••••' Umumi Heyet lçtimaına 
bR\ Sovyet ordusunda milneviya ta içinde belli olacafı sanılmaktadır. """ "* JevkaJ.ade yuksek olduğunu, Çünkü selecek hafta Laval Mar~ DERi ve KUNDURA SAN il DA v ET ne wyayı istilAnın kolay olmı - Görinc ile brplapcak. ,,. Alman Ay 
~ yazyor. tekliflerine boyun etmek veya Bat- MOESSESESl MÜDÜRLÜ GÜNDEN: 1 tatanbul beledgelli memıular 

Diler taraftan miittefikle\" Ja- veklleti batlraama bırakmak zonada kooperatifi llllMlldpla 
pan1arn Hint denizi yoluyla Bas- lralac:aktlr. Yalonç Deri Fabrikası muhasebecisi Rauf Yeşildat'm 3 l(lne ka- hegetbulen: 
ra,. kadar uzanmalarını hemen Alman polia p il de dar Beykozda müeaaese müdürlüğüne müracaat etmediJi takdirde va-

ımkansız hale getirmişlerdir. p . eldi ...._ zifeelnden müataafa addedilecektir. 

llıfadag skann işgalı, Seylan ada.. anae 9 • 

smm aylardanberı takviyesi, A- Al~ı. po13lia(Aı~~i) He•!~;8Pd70arsa,ı··· LToOo~ · Kul .. Y_.E ..... C..-0 ... M~H_.U ... R,.-l.Y...--E_._-T_.--I vuatralyada hava W;tünlüğünün . , -

28 Nisan 142 Salı _. 17,30 

da Emln6nü Halkevt Salonunda icrası 
mukarrer heyeti umumiye toplantad 
nisabı ekseriyet ha.sıl obnadıtmdan 30 
Mayıs 942 Cumartes! .ana saat 13.SO 
da gene ayni mahal&: yapılacaktır_ 

•-"- edılmesi Hindistana miıte celerek. polis meseleleriyle mewal o-
..uMl.J. ' lan Fransıı •• 1..· U . ta f ""-- ... madiyen hava ve kara kuvvetle- . _...ıye e~ . ra ınuua -
rtnm yığılması bu yolu Japonya bal edildiiinl bll~rmııtir. Z 1 R A A T 
ya lmpamrş gibidir. Vic:b)r 13 (A.A.) - Bapekil 11. 

BANKASI Sayın ortaklarfıı behemhlU tetrif • 
leri rica olunur. 

Sonra bugünkü halde şarit cep La.al bu sabah M. de Brinon ve A.
besinde teşebhiıs Sovyetlerm elin ~:81 Darlan'la usun uadı,,. söriit
dıedir- Sovyet ordula.n cephenın muıtür. 
muhtelıf noktalarında mevzit ta. Yeni auikaatler ol.uyar 
eınalarla Almanların bir nokta- Londra 13 (A.A.) _ Bab AY111pa
,. kuvvet yığmalarına m8nı ol- da, iwal altındaki topraklarda anlı:
Dllll.: '9e teşebbusu ellerinde bulun lanmalar ve memnuni7et&iz:likler bq
clW:mak ıstiyorlar. Son günlerde ıöıtermektıedir. 
B:'Dliordunun bilhassa Murmansk Yeni alınan haberlere scSre, Par!•te 
La:ıingrat ve İlınc.ıı gölü bölgele- Alman ırabaylanmn oturchalltt ote~ 
:dnde kuvvetli taarruzlar yapmak ve lolmalara auikaıtler yapılmak
tttldlriar. Cenupta da teşebbus ha tadır. Ba ıraikaıtçıları yalralamak için 
Ja mareşal Tımoc;enkonun elinde Almanlar metro baUanm bile m
a.lmımaktadır. Almanların teşeb dUrmaılardır. ___ _. ___ _ 
gı.rı ellerine alabilmeleri için da 
m bir muddet beklemeleri ve bu 
Jak fedakirlıklan goze almaları 
a.bedecektir. 

Akdeniz Harekcifl 
Gevıiyor 

Ba defa Almanlann arazi k' - ~ Butarafı 1 tnetde 
•llDflktan ziyade Sovyet ordli • komutanlığı alabileceği zannediL 
amm yok etmek taktiğini takip mektedir. -
etmeıeri daha ziyade ihtimal da- Mareşal Kesselrtng'ln hareketi Al
blliDdedır. Çiınku Kızılorduyu or man hava kuvvetlerinin Malta 07.erine 
tadmı kaldırmaksızın kazanılacak şimdıki halde geniı ölçiJde bir taarnıs 
ana, onumüzdeki kış Almanyayı yapmak fikrinden vsageçtıkleri su

kat daha müşkül vaziyete dil- ret.inde t.efsir f'dHebüir. 

pumekten başka bir netice ver - Jagllizler Mıaıra uenl 
~ktır. b tlo ~. 

· :tlerhalde önümüzdeki haftalar 11ve gı,,_ 
'4;lade ark cephesınde harbin ala Stokholm. 13 < A.A.) - Svenska 

şeklı anlamak mümkün ola- Tagebladetd gazetesinin Roma muha-
tır biri, İtal:yan uker' müşahitlerinin. 

• tngtlterenin MslrA ehf.inmlyetli mlk
aanfa a9'n!ır, hııva ve dmlz kuvv~eri 
göndffdiltnt teshft eylediklerini bll
dinnektedir. ~itler fnsilizlerln 
pek yalanda Mmrda yeni bir taamın 
ıreçıı:ıderi ihtimali cldulu neticesine 
vannaktadırlar 

........ .__. .... ı .... mır' 

Müşteri Bulmak Sanatı 
Dr. Gtu80tl dltltw ld: 

"Der tacir bu kitapta gösterdiğim aıullerl tatbik 
etmek suretiyle bir ild sene p bi kısa bir zaman içinde 
müşterilerinin adedini bir misli arttırabilir. Ben ba 
kitabımda size bu sanatı ötretiyormn.,, 

Fiycd'I 50 Kurut 

Kuruluı Tarihi : 1888 
Sermayesi: 100,000,000 Türk Lirası 

~ube ve Ajans Adedi: 265 
Zirat ve Ticari Her Nevi Banka Muamel~eri 

Para Blriktfrenlere 28,800 Lira 
iKRAMiYE VERiYOR 

ztraet B•nka•nd• kumbarah ve lhbamz taaarruf heuplannd• en u &O it..._. bulunanlara eenede 4 defa Qekllecek kur'a ile aıalıdakl pllna g6• 

4 
4 
4 

40 
100 
120 
180 

Adet .. 
• ,. 
• 
• • 

re lkr•mlye d•Dıtılaeaktır: 
1ı#IO Liralık 

IDO • 
uo • 
100 .. 

&O • 
40 • 
20 • 

4,000 
2.000 
1,000 
4,000 
e.ooo 
4,800 
8.200 

Lira 
• 
• 
• .. .. 
• 

Di KKAT : H ... plartndakl paralar bir sene içinde BO liradan •180• d01ml· 
yeni ... ikramiye cıktıOı takdirde % 20 fHlaalyle vertrecelctlr. Kur'•lar 
MMde 4 defa. 11 e:y1QI, 11 Blrlnclklnun, 11 Mart ve 11 Haslran 

tarihlerinde çekllecektlr. 

KARAR HOLASASIDIR 
C 41/818 - Milll Korunma kanununa muhalefetten fstanbul Mercan

da TJlcılar sokak 92 numarada kömürcüliık tlcaretıyle m~gul Ali otlu 

Müzakere Ruznamesi 

1 - İdare Meclis! ve muraldp ra
porlarmm okunması, 

2 - 941 seneıri bilAnco ve kir ve 

ıı:arar hesaplanno tetkiki De idare 
meclisinin ibrası, 

3 - 1942 senesi için Ud mu.rakip 
lntBıap ve Del6ırmin taylıd. 

4 - İdare Mecllst husur haklarmın 
tayin ve tesbiti, 

1 
5 - Kooperatifin vazi)-etl hakkında 

ıörüşmeler ve bu hususta bazı karar
lar ittihaal, 

,-K A 
Çapa markab "KAL" pirina 

sabunu sOOUK SU İLE mil
kemmel köpürür ve temizler. 

Camaşırumı BOeUK SU İLE 
BİLE YIKA YABtLiRstNtz. 

Bir defa tecrübe ed.intz. Hay
ran olursunuz. 

Deposu: 1stanbulda Buır ı.
keleıi, Fınn sokak 24 No, 

Dakt ilo Aranıyor 
Frapaızcayı 1:11 bilen İstanbul VQa 

Ankarada çabpnak O.ere erkek ven 
kadm sekiz daktilo alınacaktır. 

İsteklilerin TOrll: ırlnndaıı oım..ı 
&arttır. TahaU derecelerine ve pmdl
ye kadar çalqtlklan 7erlere alt ma
lQmatı ııssteren bir mektupla '122 na• 
maralı İstanbul posta kutusuna :ruıl
ması • 

F E NNi S U NN E T Ç l 

Emin Fidan 
Xabme : Befiktaı E
rip aparlımanı. Tel : 
44395 Evi: TetVild7e 
Çmar caddesi 21 No. 

Olcay aparbman. 
Tel: 81'1'1ı 

Dursun hakkmda İstanbul Asliye ikinci ceza mahkemt-Sinde cereyan e- ~ Dr. IHSAN SAMJ 
den muhakemesi neticesinde suçlunun fiili sabit olduğundan Milll Ko- ,,.-
nama Kanununun 31 - 59 uncu maddeleri muelhlnce yırml bet lira para 1 T 1 P O A 1 18 1 
cesası Memesine ve yedi g\ln müddetle dükklnmın kapatılmasına ve Tifo ve paratUo baatahklanna 
hWdlm kat'tlettiltnde Ocrett suçluya alt olmak üzere karar hüllsasfnın tutulnJamak için W1rl kat'I, mu-
Tan paeteslnde n~bneslne 8.5.941 tarihinde ltarar verildi. (5480) 'lfiyed pek emJn ta. &Ildır. Ber 

----------------------------------------------- ~nede bulunur. Kutu1U 4S '9 ..... kunıttur ....... r lnebolu Asker&k Şubesinden 
lhvelıee emaDert sfllh altına allıııp da kendileri iltima edilen 330 ve KAYIP - Şiflı late memurlujun-

331 dolumhı deniz. hava ve k111178 11nıtlarmdan ihti7a. erleri talim dan a1dJtım.tz ~Baalran S12 ve 
maksadl~e afWı altma alınacaklaruıdan. bu muflardan bulunanların 314 numaralı .iki adet llc1 aylık ekmek 

SÜMER BAN K 
iplik ve Dokuma Fabrikaları 
Müessesesi Müdürlüğünden 
iKi BAYAN ECZACI ARANIYOR 

Nazillli ve Ereili Fabrikalarımız için diplomalı 
iki bayan eczacıya ihtiyaç vardır. 

İıteklilerin "Ankarada lımetpqa Caddeli 15 No. 
da,, mües&eR merkezi zat iıleri tefiiğine şifahen veya 
tahriren müracaatlan rica olunur. S304-5815 

Yeni umumi ıaan oması kolörıfer radyatörlennın 1erlerlne taltJlma
d ve bo7anmaaı Jşl bpa1s sarf usuliyle w 'V'8bidi fiyat ttzednden eıt .. 
siltme,e koamustur. 

1 - Bu ffiıı muhammen bedeli 15357 Uradlr, 
2 - lateklfler bu ile alt prtname veııalr evrala D. D. 70Dan 1mka

ra ftZDllllnden 77 kurul mukabilinde alabilirler. 
1 - Ebfltme 27.15.942 tarihinde Çarpmba l(lnQ saat 18 da :Ankara

da D. D. Yollan yol dairesinde toplanacak merkez birinci k~unca 
:rapdaeaktır. 

4 - Eksilbneye lfrebllmek fchı isteklilerin teklif mektuplan fle bh-
".kte aptıda 7azılı teminat ve vesaiki ayni g\ln •at 15 e kadar komı.
roıı relalilfne ~elerl lbundır. 

A - 11897 liralık muvakkat telnlnat, 
B - 2490 ıal'llı kanunun ta)'fn ettlll vesikalarla 1'11 işe mahms ol· 

ınak flaere MOnakelAt VekAletinden almmıs ehliyet vesikası, ehliyet ve· 
ıdkaa! için ihale tarihinden en az .ekiz g\ln evvel bir istida De MOna• 
kalAt VekAletine milracaat olunması. (3241 - 15274) 

llılt#IN 

Samsun - Carlanıba kısmında ıeyahat edecek yokularm beraberinde 
s6tQreceklerf parça halindeld qyalarfna mahsus S.S/2 No. lu tarifenll\ 
Qcretleri değiştirilmiştir. Yeni ücretler I0.6.1942 taribınden itibaren tat
bik edilecektir. Fazl:ı tafsilAt için istasyonlara müraraat edibnelidir. 

(3395-5489) 

KIZILAY CEMIY Et l 
UMUMi MERKEZiNDEN~ 

Amerikanın mand Dupont Fabrilcaaıtulan getirtilen 
llllllıtelif e6'adda altı düzüneai bir .,,akette 

RONTKEN FiLMLERi 
8atıftl fıianbnıfhr. 

Talip Olanların On Beş Gün Zarfında lstanbulda 
KJZILA Y Satış Deposu Müdürlüğüne, Ankarada U
mumi Merkezimize müracaattan. 

18 X 24 Eb'adında Düzünesl 6 Ura 
24X30 • • 9 • 
80 x 40 • • 14 fi 

BAYILAHLAR.ÇARPINTlvESiNiR BUHRANI ÇEKENLER 

NEVROL CEMAL 
DfN 20 DAMLA ALINCA SıNıAlEAı YATIŞIA DERHAL FEAAHLAFILAl-f. 

KARAR HOLASASIDIR 
bıUklr N2/8 - Milli Korumakanununa muhalet tten Beşlktqta 

Şair Leyli sokatfnda 31 numarada oturur seyyar satıcılıkla meılul Sa
dık otlu Hasan hakkmda İstanbul birinci mlllt korunma mahkemesinde 
~ eden muhakemesi neticeainde suçlunun fiil1 sabtt olduiundan mll
U korunma kanununun 31 - 159 uncu maddeleri mucıbince bet lira para 
cesuı Memesine ve hQküm kat11eştlfinde Ocretl suçluya ait obnak O• 
sere karar hülAsaaının Tan ıueteainde neeredilmeaine 22.3,942 tarihinde 
karar verilcil,, (M81) 

İnhisarlar Umum Müdürlüğü İlanları 
1 - •tııeabtut nam ve b ... bma olmak Ozere prtname ve nomuneat 

mu~ (21,000l adet tbtım ktlfest pazarhkla utm almacaktlr. Milna
lfuaya lfrecekler (8000) adedJ için de teklifte bulunabWrler. 

2 - Pazarlık ll/a/142 Cuma g\lnll saat 10.30 da Kabatqta le9uml 
ubelfnde merkeıı m0ba7u komfqonunda yapdacalrtır. 

1 - Şartname ,,. nDmune ber ıOn Bllede IODra adı ıecen IUbede 
ör1lleb1Ur. 

f - f.teıdDertlı puarhk için tayin olunan l(ln " saatte tekllf et!e
celderf ft7at flaeriıı&m 1' 7,1 l(lvemne paraslyle ı.irllkte meakar komi.-
rom mOracaatlan. (5271) 

KARAR HOLAS DIR 
·ftlr'ç 

P! fi/iKi" 
Q:NKO. 

bulundull:lan mahallin askerlik eubelerine hemen müracaatlan. (5421) ~':1::1 ::=. ~ 
Kaya sokaiı No 12 hanede İakubi '" thtiklr 42/37 - MUU Koruma Kanununa ........ r tleu Se;,oıtu Cu· 

,
1 

mı•ım•. •m•ıııı•Am••m•••ııı•B"''u•m••mO•• ""• ••l -H-•y_ırub_ı_Eı_ed_.·_______ ırur sokak 21 uumarada oturur ADdon o11u -. Paplırano bakDlda btanbul blrind milU koruma mahkemesinde eeıeıan eden muhakemesi LEVHA 

~
" ,, 
UHUR 

l(_l SflfR 
1 D E L R netlcealnde suchmuıı ftill sabit oldutundan ınil1l korunnıa kanununun 21• 

§ § KAYIP - Sirtecı istu7onu De E- sa inci maddeleri mucibince yirmi bet Ura para cesuı Memesine ve htl-

! ' Yazan: lktısat Doktoru GASSON ! :=!mU:1!;,'r'!::.1!~= ;:1 :~.....::U..=1ri-.~~2=::ra~011;~ 
i Diyor ki: •Az masrafla iyi i t yapmak, para kazanmak İ ==-= =~~=~ ----------------------
1 laU,onaaız, • tDEAL BCR<r yu okuyunuz.. § sı ~ •ldainin btıkmO = = olmadıl! ilin olunur U'aktldar tDecU-
İ Satı, ileri: 7' AN ldanbıd İ ,.. SeUmpap Tq adde.ı il numara-
- _ da MOberra Enm. 

'-
= Fiyafl 50 Kurui i _s_ah_1ıt_ve_N_etrf_ya_t .- Qdilril:--· _Ba_u_ı 

_ı Lötft DördGncQ Guetecllik ,,. 
1111• 1111•11ır•1111•1111•1111•1111•1111•1111•1111•1111• F Near17at T. ı,. S. TAN matbauı 

tnebo1a ~ ttfaı,.t tein H • D beyp Jmnetlnde ~ .uln
cUrU ,,. a1tmdlı llatlk tekerlekli uabab bir adet motopomp allııacalm• 
dan. bu maJrtn&J'I vermeyi teklif edecek olan firmalar bu baptaki tedf7e 
~ felml ewaf ,,. tenltlnl 6lntnmü Gzere teklif mektuplarım 
Olnm bltam mOddetl olan 10.l.M2 111DODe kadar İnebolu belediyesine 
ı&ıdermekle prtaıuntyl bedelab ll&qeceklsl llb olunur. (lrll) 


