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AHMET HALiT KIT ABEVI 

Bomba Davası 22,30 a Kadar Sürdü 
Rus Maznunların Tahliye 

Talepleri Reddedildi 
~ Rusyadan Gelen Hukukçunun Kendilerine ~üıavir 

Tayini Yolundaki istekleri de Kabul Edilmedi 

M. Laval ' in 
Kabinesi 

işe Başhyor 
Amerika, Vichy' deki 
Sefirini Geri Çağırdı 

Laval 'in, Almanyanın 
Harp Faaliyetine lıtirak 
Hususunda Çok ileri 

• 1 Gldeceiji Zannediliyor Von Papen'in Dosyada Bulunan lkı Mektubu le Zabıt Varakaları Terctlman Eıref, ifadeleri Sovyet tebaası suçlulan aaldediyor Vıchy, 15 (A.A.) -- Ofi Ajan-

v Ş h 1 d B. K V k O • Ol lf d 1 · 1 sı bugün öğleden ~nra şu haberı e a İt er en ır ISmının a aya aır an a 8 eri z t e .._, v vermiştir: M. Pierre Laval Ma· 

Okundu - Muhakemeye Bu Sabah Devam Edilecek ey ınyagı e :r~:e1:r~~!;p!t~ !:~:i 
1 

Darlan'la gôıı.işmnşt.ür. Mareşal 
~etain, Amiral D.lrlan ve M. Pı-s b f • ti erıe Laval bugiin yenidıı>n bulu. 

Suikast davuınaa adı ıeç-.ve 
halen Türkiye haricinde 

bulunmalda olan 
Stepaa Rodoçnik 

a Un ıya arı prak yem e:ı:ts.ar dahilinde bit 
~e~~et kurmaga karar vermiş • 

Mareşal Petam, Amiral Darlan 
ve M. Piene Laval önümüzdeki 

LAYAL 
ncaret Vekin:J:ıi Azami Sataı Fiyatlannı per,em~ günü yeniden goruşe • 

•l"j ceklerdir. 

GERi GELDi 
Tesbit ve ilan Effl . Vaşington, 15~A.A.> -Amiral 

, .. " ---'1 ~a, 15 (A. ~.) - Tıcaret Leahy'nin Vichyden geri çağlrıL 
/" _ ~ l Vekaletmden ~blığ olunmuştur: ması iyi haber alan mahfillerde 

R it 29 sayılı koordinasyon karanna umumiyetle beklenmektedir. 
Mareş:ll Petaln, geçenlerde çıkarıp 
;yol verdiii Laval'ı tekrar kabul 
etmekle, artık ona Vich:y'oin :yal· 
DiZ salAhi;retlerfnl delil, mesuli
;,etlerini de devrediyor, demektir. 
Laval, Mareşalln yerini tutacak 
bir adam olmadığına gl5re, Mare
pl kendisine manevi bir kalkan 
oldulu takdirde yerinde durabilir, 
Marepl bunu ;yapmazsa. o uman 
Laval kendisine bir bqka otorite 
ltaynalı tedarik etmek mecburlye
*1r d ı w. ...__.... -., ancak 
Alınall7a olabilir. 

O Q $ e Ve ıstın~den memleket dahili~de ye Hükumet yüksek mahfillerin .. 
meklik ve sabunluk zeytinyağı de Vichy ile münasebetlerin ~e. 

S •• ı • • ile pirina yağına aşağıdaki esas- ' ~ Devamı Sa. 2 Su. 5 oy uyor lara göre azami fiyatlar tesbit o
lunmuştur: 

"Mihveri Kırmak 
için 2, Belki de 3 
Sene Lazımdır .. 

Madde 1 - Azami yüzde bir 
buçuk asitli ekstra ekstra 102 ku 
ruş, azami iki buçuk asitli ekstra 
97 kuruş, azami uç biıçük asitli 
birinci neVf ve azami dört buçuk 
~tJ.i~ ~ kekqlu )'e • 
meiillkie;tmyalfil 93 kuruş ve 

Londradaki 
Temaslar 

Yazan: Burhan BELGE 

89 kuruştur. Azami yüZde yanın 
"Hep Feclakarhklara nisbetinde ecnebi maddeli lam -

R . • a ·11 t K ff I 5 d pant mal 87 kur\ış. Yüzde beş a-

M. Harry Hop~ins 
Dün Türkiye BüyUk 
Elçisi ile Görüştü l arı 

a anma ıyız, o!'un a &\tli ve azami yüzde bir ecnebi Fransa, teslim olup Fransa eısın r 1 Gallp Çıkacagız.. maddeli sıra malı 85 kU?Uf. Yiız 
harbi bittiğl gündenberi, " de sekiz asitli sabunluk seksen 

Vichy hükUnıetinin mihver dev Vaş_Ington, .~s .. (A~_.) - P:ın iki buçuk kuruştur. Refine yağ. 
Londra, 15 '(A. A.) - Birleşik 

Amerika Genel Kurma:y Balkanı 
General MarshaU bu sabah Po
lonya Baıkomutan ve Başvekili 
General Sikorski ile pbal ve u
zun bir gl5rüşme 7apm11tır. 

Jetleri ile iş birliğl yapacağı, ba Amerikan gunu ~unasebetyıle lar 100 kuruş. Pirina yağı 65 ku-
zan de yaptığı söylenir. Yapıla- beyaz evde ~apılan kabul resın:in ruştur. 

~ah~k':i~,:~~~~ Zab.+larcla Tahrifat Yapıh119 Yolunda Pavlof'un Öne Sür~üğii t:~ 1!!ı~:~::;t;:· !~;:~e1:~: .Madde 2 _ ~u .. fiyatıar Edre. 

~ı!:Y;a;::11S:~"~;ı::ı:s~ iddiayı Müddeiumumi Şiddetle Reddeffi. Reis, Tezvır !i:~: ~ü~~nsen~;fn ın~;r~~ :~~;;:!!'e~u;:1;a~ t,; 
dir. Ye isnat Yoluna Sapmaması için Suçluya ihtarda Bulundu memıeketıeri diplomasi mümes _ tan, kapsız .oıarak depo veya ma 

M, Harry J:iopkins, bu sabah 
Türki)'e Bilyük Elçisi B. Orbay 
ile ıörüpnil.ştilr. 

Fakat bu defasnda, dışarıya . IDllerine hatırlatmıştır. Roose _ ğaza satl§ fiyatlarıdır. Bu madde 
doğru gürültüsüzce yapılan mü- Ankara, 15 (TAN)_ Almanya ni Kemal Bora da yerlerine geç -ınamesini aramak üzere ~~nu velt, zafere olan mutlak itimadını le.rde a~ca ikinci bir topt81lcı 

Bilyilk Britel':yad2 MOnç ver
me ve kiraldma malzemesiyle 
metıul olan M. Harriman öjle 
:yemeğinde Gel't!ral Sikoraki ile 
bul111D1uıtur. 

rzakereler, iki taraf:m kendi arala. nın Ankara büyük elçisi Von Pa· tiler. .. te~kederke~ ~is zabıt kltıbıne, ifade ederek demiştir ki: kan verilemez. 
rında bir bllfka §ic:ldette yapıl • pene yapılan suikast davasına bu Reis Sabri YoldaJ, tercuman. naıp Haynınnısadan gelen teZ • "Medeniyetimizin yaşıyahilece e- Devamı Sa. 2 s- f 
mıı olacak ki, Marepl Petain, sabah saat 9,30 da bqlandı. Sa • lara yeminlerini hatırlattıktan gere~i okutmıya ba~adı • ğlne emin olmamız için iki, belki u. ·-----------
nihayet Almanyanın isteğine bo lon geçen celsedeki kadar kala- sonra, celsede hazır bulunan avu Naıp bu tezkeresınde, dosya de üç sene l&zımdır Bu medeni- _________________ ...,.. ___ _ 

yun eğerek vaktiyle vazifesin - bahktı. Suçlulardan evvela Ko• kat Ziya Şakire sordu: " ı tercümelerin?' ya~ıldıjı~ı .v~ :~ yetin yaşıyacağına, kendim tama- ı •------------------••t .. I 
den affetmiye mecbur kaldığı La nilof bir gazeteyi dosya gibi kul - Siz Abdurrahmanın muda- na ait listeyı takdım ~ttığını ı miyle kanilm. Hepimiz fedakar _ ..<J, , , iJ _-G~ 
val'e, ayni vazifeyi bugün ~ni. • ıanaı!at içerisini tamamen doldur fü misiniz? diriyo~~!~ te~e~:ı ok=.; lıklar yapmalıyız, fakat sonunda (!7" ~ (Y'~ 
den emanet etmek mecburıyetin muş, önde içeri girdi <>qu yine - Evet. . . . sını ~~ .. ıp, soz 18 • Y~~ galip çıkacağız. Bu yarım küre _ 
de kalmıştır. koltuklannın altı kağıt ve def • - Vekiletnamenızi verdınJz man ıyı ~~kçe bllmedtğını, zaten nin herhangı bir kısmı Alınan 

~§Öyle bir sual gelmekte- terlerle dolu .?;an Pavl~.A~~- mi? Bütün muameleleri bitti. ~~:~ı!!ıb::Je k::1ı::::~ı;;l~ ~iyeti altm~ ~i~ taıtt~- TELEFON BA cı TERBiYESi 
Nasıl oldu da Marepl o zaman rahman ve Su ey~a~ t • ıp e tL . Getirmelerini bekliyorum. ve mahkeme reisliğinin kendisi. ! ~~ n87' o c ını u - Y 

anmd zakla..+- btldiği. b" Saat 9,30 da bakım.er heyetı • ; . ne bir avukat tayin etmesıni iste- şundükçe urperıyorum.,, 
J' an .~ y-..a ır başta Sabri Yoldaş olduğu halde - O halde vekiletnamen~ı . Roosevelt, müiver yenllmealnden 
adamı ~ugwı yanından uzak tu- Reşat Bayramoğlu, Emin Büke, getirdijiniz zaman celseye dahil dı Bat müddeiumumi saz istiye . aonra, ıelecelde Amerikan medeni;re

~ba M pi 1 günlerde yerlerini işgal ettiler. Baş mü~- olursunuz:. . vuk kal t rek bu talep hakkında şunlan tine taamu edilmealne tnAnl ~~ak 
ani mağlu:e Fra.Jı! 'a~ mütcı.: deiumumi Cemil Altay la muavı. Bunun uzenne a at, ve e söyledi: l.tir Devamı Sa. 2 Su. 6 

~eyi imzaladıktan bir müddet "-Geçen.ce~e ar~et~i"~ 
eonra, bugünkünden daha kuv - Sırb·ıstanda ı·ırmanya Mahkeme reısliji kendilennı mü 
vetll; yoksa Franaadan istediği dafaadan iciz olanlara mü~.afi 
parçayı istediğl gibi almıya • za- • • tayin edebilir. Süleymanın Türk 
fer adına - izinli bulunan Alınan 1 cep h es 1 n de ceza mahkemeleri usul kanunu • 

Ruhr Gene 
Bombalandı ya, o günlerde, bugünkünden da syan nun tarif ettiği bir v~~iyette .. bu-

ha zayıf idi bunmadığmdan kendısıne müda. 
ıııe bir sual ki, harp bitince- Al 1 • r Muharebe fi tayinine sebep yoktur. Kendisi 1 · ı · 

ye kadar cevapsız kalacaktır. ev enıyo arzu ettiği takdirde bir avukat Akdenizde Bir ngı iZ 
Çünkü, nuıl olur da Rusya har- tutabilir.u D • it B tt 
bi ortada yokken ve bütün Al • Reis de, mahke~enin bu tale- enıza iSi a 1 
man ordusu mağltip Fransanın Bosna'nın Şimalinde Japonlar Mandalay' a bi reddettiğini bild1rdt. Londra, 15 (A. A.) - Hava ne 
ya içinde ve yahut yakm civa • K ı. J f d Bu aırada dıprın çıkan Abclur- zareti bildiriyor: Dün gece bom 
rında bulunurken Laval'i bir ec- Yeniden Şiddetli 225 m. MeSa e e rahmmın avukatı içeri ıirdi. Ve meh- ba uçaklanndan mürekkep kuv-
nebl ajanı gibi uzaklaıtıran ve o- 1 Old e· s h . Ald keme reialillne veklletnamealnl tak- vetli bir teşkil tekrar Rubr bav. 
nun böyle bir adam olduğunu L Çarpıtma ar U ır _ e rı I dim etti ahma zasına taarruz etmiştir. Sınai he 
deta ilin eden marepl, bugün, Rei9ü~~~~ ~!°:ı!~t~~it et: defler §iddetle bombalanmıt"tır. 
yani AhnR an odrdusungulun ~~= : Hük8met Kuvvetleri lam Corregldor Kaleılne :::: aon~ talebi üzerine avukata Bazı1an çok büyük olan birçok 
mamı usya a meı u.. .. b d I .. verdi yanğınlar çıkarılmıştır. Uçaklan-
ken, ayni Pierre .Laval'in.onünde Köyleri Geri Aldı Yaptlan 10111 ar 1111an ar ~wkat.: - Yalmır: bir noktayı teba· mız dön~~in~e :t::ıngın~ de 
yerlere ka~ e~~aki ? suale Sofia 15 (A.A.) _ Ofi: Asiler- Gittikçe Şlddetlenlyor rilır: ettirmek tatiyonıır:, dedi: Milekki- vam ettıgını gormüŞlerdir. 

Bu sebepıe, J _......... • , •• J'. k tl ri Um rabl lmiller önilııde bir buhran s· .1-nl'--'' L.-'--1.1. 
bir cevap bulmak, §imdilik ım. le Sırp. hük~met uvve e ara- Nevyork, 15 (A. A.) - Çung- seçirmiftir Bu maeleye as dahi olH ır uc '"""' uaHı"NıN 
kansııdır. smda ~ddetlı ça~~r ~l~~~ kingden Amerikan ajanslanna kanttmamdan dolayı çok nadim ve Roma, 15 (A. A.) -Bir ltalyan * * * tur. Asilerden 860 kışının olduğü bildirildijine göre, Çin ordusu pifmancbr Bunan biır:i ..ıa muar cö•- deniz altısı dün Akdenizde bir ln 

söylenmektedir. 60 esir kul'fUDB sözcüsü Mandalayın 225 kilo _ termi7ec:eİtni bilmekle beraber vata- giliz deniz altısını batuımftır. 

Laval'in tekrar salmin eye u!ık- dizilmiştir. Hük6met kuvvetleri metre batısında bulunan Tu _ ma ,.wmeıc menf~tlerl &ntlnde tekrar MaUa'•1111 alanlar 
ması meseles e ge ce, ni kayıptan ehemmiyetli değil • . , ttlrafı rinGp ettiilnia kQodedilmealni •-

bu hususta dolaşan ilk belli başlı dir Bosna şimalinde birçok koy- ngdwındye nln J aponlar tarafın- efkln umumi;,e 1mnnında bir defa Valletta, 15 (A. A.) - Sah gü 
rivayet Almanyanın. Sovyet Rus ler. asi kuvvetler tarafından bo - dan işgal edildijini dtin ak.fal ha daha tekrarlamak laterim.,. nü Alman bomba tayyareleri bir 
yaya k~ lmanslZ bir taarnıza f8}tılmıştır. . ber vermiştir. Bu durum a~nla ParJlol IÖZ i.tiyor birini takip eden dalgalar halin 
geçerken, arkasını, yani garp~ afta Hırvat tebl'AI- ra Sittang ve .trrauaddi nehırleri AY'llkamı .aır:ı.ı biter bitma a7Qa de Malta üzerinde ild akm yap • 
rupasmı sağlama bağlaınak Di~r tar n, '6' cephelerini müdafaa eden Çin ve kalkan Pavlof terdbnan vuıtutyle llllflardır. Liman bölgesinde ve 
mesidir. gore, ik~ci l!1:'1·~· 9• ve İngiliz kuvvetleri arasına sokul- tifahl bir latic!uı olc!alanu MS:rledi. bava alanlan üstünde uçmuşlar· 

Nitekim ~ 5. isd8!•günldenb. arakyk .. slerina !!; mak imkanını vermektedir. Ptvlof lal el17le öntindeki demiri ta. dır. Bir miktar ölü vardır. 3 düt 
• • . ol!i .. sun a ırço oy •- · d"" ·· -ım-.. ·· ıet ted~· 2 su. ri ağa muvaffak olmuflardır. l:!fr' Devamı Sa. 2 Sü. 6 l:ill9 Devamı Sa. 2.sü. 1 man tayyaresı U§uru Uy.ur. 

REFiK 
HALiD 
KARAY 

Geçen gün, tanımadığım bir vatandaş beni 
pek sevindirdi. Adını bilseydim, öğrene. 

bilaeydim ona bir teşekkür mektubu yazar, bel· 
ki de mektuplapnayı ilen götürür, işi ahbaplığa 
kadar vardırırdım. Zira telefon başında yanlqlık
la kaI'flsma çıkan yabancılara bile usule uygun, 
terbiyeli, nezaketli muamele eden şahsın bir ki

mıl insan olması ihtimali çoktu; böylesinin dostluğundan incin
mez, faydalanırdım. Bakınız ne oldu: Telefon çaldı; açtım; biri, 
bizim evde bulunmıyan isimler vererek konuşuyor. "Yanlı§, de
dim, yanlış numara!,, Karpmdaki dedi ki: "Affedersiniz ..• Numa
ranızı sorabilir miyim ,, söyledim. "Rahatsız etmişim!,, sözlerini 
işittim ve tekrar af diliyerek makineyi usulca kapattığım duy
dum. 

Halbuki her zaman, böyle bir hal oldu mu karşdd taraf sel· 
lemehüsaelitn adımı 10rar; hem de bir suç işlemişim de karako
la götürülmiifUm gibi fiddetle! adımı veririm, anlamaz; bir bir 
arkasına tekrar sorgular ... '.Refik .•. ,, derim, .'Tevfik., anlar; çift 
ismimi söylerim; "Şefik Ahmet,, sanır. Başlarım hecelemiye, 
harfleri saymıya-. Sonunda öfkelenir ve "Dejil! Değil!,, diye 
çıkışır ve makineyi vurur, kapatır. Ne bir kelime neza,ket, ne de 
sesinde bir utanma tonu. •• Suçlu kendisı olduğu halde, dikkat -
sizliği, beceriksizliği yüzünden bir başkasını rahatsız etmesine 
balanıyarak betelen ve makineyi tokat gibi kulağımın zannda 
patlatan odur! İyi ki, telefonla henüz sille veya tekme atmak, 
kurtun sıkmak, bomba fırlatmak usulden değil. •. Bu imkan olsa 
suratıma veya kalçama zorlu bir darbe inmesini, kafamın par
çalanmasını, evimin havaya uçurulmasını da bekliyebilirim. Yan 
lq numara çeviren vatandaflarımızm pkası yoktur; sakar adam
lardr; eski azılı ve çılgın hükümdarlar gibi kendi kabahatlenni 
başk.asna yükletmeyi ve suc;suzıı cezalandırmayı pek severler. 
Onların riiyalanna girmek ölüme yol açtığı gibi bunlann da te
lefonda karşılarina çıkmak tehlikelidir. En azı, azarlanırsınız; el
lerinde ferman olsa kazıldanırlımz da! 

Ke§ke telefe>n rehberleri üzerine ticarethane ilinları konacalr
na iri harflerle (~on bap,ıda terbiye kaideleri) nin sıralanma
sı idet olsa. .. Yüzde bir fayde edecejini diifünerek bunu biıytik 
bir §eVkle, özene bezene besi ,.zar, idareye armağan ederdim. 
Yazık ki. Ardan fazla kir annaıı asırdayız; anızbja karşı koy· 
mak bunaklık allmeti ~· 
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1 :llıtı•ı~ı 
Vichy Kabinesindeki 
Son Değişiklikler 
A Janslar, Başvekil olan Laval'in 

Hariciye ve Dahiliye Nazır1tk
larm1 da üzerine almış olduğunu, A
miral Darıan•ın Basvekalet muavin
hginden çekilmekle beraber, kabine 
içtimalarma i:itlrak edeceğini ve Fran 
ı;anm kara, denız ve hava kuvvetle
rinin şefi vazilesınl göreceğini bildir
mektedirler. 

Londra kaynaklarına göre: Alman
ya, bir hafta evvle Fransız milletinin 
nksiılameli ne olursa olsun, Fransayı 
ışbirlil::ine icbar eden bir nota gön
dermiştir. Mareşal Petain bu notayı 
kabul ederek Lwal'ı Başvekil yapmış 
Ur. Yine bu kaynaklara göre, ilındi 
Mareşal tamamiyle dekoratif mahi
yette bir rol oynıyacak, Laval hüku
metinin Almanlardan emir alan bir 
kukla hüktlmet olduğunu Fransız 
milletinden saklıyan bir paravana ,·a
zıfesinl sorecektir. 

Riom mahke."l'lesinin tatil edilmesi 
ve bu mahkemenin salAhiyetinin, 
Fransayı harbe sokmaktan mesul o
lanları muhakeme edecek kadar ge
ııl~letilmesi, yeni Yıchy hükumetinin 
tamamlyle Alman:yanm emriyle ha· 
ı eket ettiği kanaatini takviye etmek
tedir. 

Madrit salahiyettar mahfillerinin 
mUtalAalanna göre: Lavaı evvelA Al
manlarla sulh yapacak, sonra işbir-
1 ği siyasetinin tatbikine geçecek, 
Fransa sahillerinin istilasına karııı 
Almanlara üsler verecek, şark cep
hesine daha ı;ok miktarda Fransız as
kerleri göndermefüni temine ve Fran
~ada İngiltere hesabma Beşinci Kol 
faal:yetinde bulunanların imhastna 
gayret edecektir. 

Bir Londra telgrafına göre: Laval 
yaptığı ilk beyanatta Vichy hükılme
ltnin Amerikalılara ve Almanlara 
karşı m!isavi bir dostluk politikasını 
takip edeceğini ve Fransanm Ameri
kaya verdiJi teminatı muhafaza ede
ceğini söylemi~tir. 

Laval'den hiç bek"lenmiyen bu söz
lerin manası, Nevyorktan gelen ~ 
haberle bir dereceye kadar aydmlan
maktadtr. Bu habere göre: Amerikan 
gazetecileri S, Wclles'e Hitlerin son 
sulh tekliflerini hamil bir Alınan ban 
kerinin Stokholm 'de İngiliz murah
haslariyle temasa geçmiye çalışİ:ığı ve 
bu teklife göre, Almanyanm Sovyet 
Rusyaya karşı serbest brrakdması 
şartlyle Avnıpada isti1As1 altındaki 
memleketler üzerindeki hak1armdan 
vaz geçeceği hakkında malQmatı olup 
olmadığını sormu~laröır. 

Hitlerin Laval'e Alınanlarla İngil
tere ve Amerika araı:mda bir sulh 
temininde bir rol va-miş ve Laval'in 
kendisi gibi koyu Bol§evizm düşma
nı olan Mareşal Petain'l bu suretle 
iknna muvaffak olmuı olması muhte
meldir. Laval bu i5 için gayr~t sar
fetmekle beraber, efüıdeki geniD sal4-
hiyetler dolayısiyle Fransız kuvvet
lerlni ve üslerini Almanların hizme
ti ne sokmak için belki gizli tedbirler 
olacaktrr. Bu iş Fransız milletinin 
mukavemet ve lsyanlyle karşılaşma
mak için Almcınyı.nm kendisine bir 
kısım Fransız eslrl«.>dnin bırakmasını 
\'e işgal rnasrafların'm azaltılmastn1 
temin etmesi de çok muhtemeldir. 

VEFAT 
Doktor merhum Şükrü Murtaza 

kızi ve İstanbııl müddeumumi mua
vini Reşat Saka'nm refikası 

NAİME SAKA 
vefat etmiştir, Cenazesi bugün Tak
sım Elmadağı Yeni Nalbant sokağm
dakf Baltacı apartımanmdan alınarak 
ikindi namazı Beyazıt camilnde kıltn
dıktan sonra nıal:berei mahsusasma 
defnedilecektir. 
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Artık. cephe, (Çanakkale hezi.mıe· 
tinden sonra) Alplerden denize kadar 
uzanmıyor, Balkan yar.ımadasmdan 
ceı;erek Filistine ve daha aşağılara 

snrkıyordu ve Almanya ile müttefik
leri Türkiyeden geçen bu cenahlarmı 
muvaffaktyetle müdöfaa ediyorlardı. 
Halbuki onların Balkanlarda ve ce
nuptaki muvaffakıyetler~ ııi.mal sahi
lindeki cenahlannı da kuvveUendir
m!:iti. Artık harp sanati yine cep
heden bir hücuma inhisar edebilirdi 
Yine kahramanlar göğilslerini mıı.: 
ralyözlere ve telörgülere germek su
retiyle bir iıı &örebilirlerd.1 ".Alınan 
fildürfUeceJtti,, Halbuki AhnanlarlP 
bu sırada iki misli fazla müttetik u
kerl öldtırtceklerl de muhakkaktı Bu 
iıı ioln tırlt, elli, elli bet yapndaki 
insanlar ve on eek!ı yqmdald ço
cukları kullanmamız: lbımdJ. Yara
lıları üç d5rt defa daha mezbahaya 
sürüklemi:re mt!<'burduk. hte (Ça
nakkale hezimetlndeo. sonra) harp 
sanatlnin elinden bu gelebilirdi. 

Bunlar olduktan ve bu hakikat 
j(endini gösterdikten Uç sene sonra, 
..ıer kazanıldı ve tinifonnnlı me-

TAN ,. ........................................................................... ~ 
f Et, Neden Az Geliyor ve f 

HARBiN DOGURDUGU MESELELER • 

'--················ Niçin Pahalı ? ·-· ............... J 
Baş Döndürücü 
Bir Kaç Rakam 

Et işini Kökünden 
Halledecek ·Tek Çare 

İngilterenin 30 Ay
lık Harp Masrafı : 1630 904 000 000 
A~erikanın YaApa - 6 000 750 000 000 
cagı Masraf Yekunu: 

Rakamların kendilerine ıröre gıi
zelliii olduğu kadar azameti de 

var. 

]an Bart'ttr ve şimdi Kazablanka'da 
bulunmaktadır. Mütarekeden biraz ev. 
vel daha ikmal edilmemiş olmasına 
rağmen Sent Nazaire'den çıkmıı ve 
bulabildiği vesaitle kendini Fasa at
mıştır. Limandan çıkabilmesi için •~a
nalı derinleştirmek icap etmişti. 

,, ....................... ·--···--~ . . . . . . -·-·--··-···-.. ··-· .. ---, 
i Bu İşe Belediye El Koymalı, Mütedavil Sermaye İle Bir Teşkilat i 
1 Yapmalıdır. Bu Kurum Celeplerin Bile Hizmetinden Vareste ; 
f Kalarak Hayvan Borsasma Muhtelif Bölgelerden Çeşitli j 
'-- --Hayvan Getirmelidir J 

Ingiliz maliye rıazuınm Avam K:ı· 
marasında ıöylediği veçhile iki buçuk 
sene harp için İn&'ilterenin ihtiyar ey
lediği masrafın yekılnu baş döndürecek 
kadar müthiştir. 

Gıinün önemli meselelerinden bi-

. . r .. ····- Yazan~-·--·'-\ 

1 LGtfi Arif Kenber : : 
: • ! ........................... ._.., -··. 

rcnmemiş iseler, öğrenmemeleri bü
yük bir hatadır. Bilhassa hayv:ın 
borsasındaki alakalılann bu işlerin 
kurdu olacak kadar bilglli olmaları 

Bu yekun ş.imdiye kadar hiç bir ma
liye nazırı tarafından söylenmiş de
ğildir. 

Dokuz milyar, 482 milyon İngiliz 
lirası .•. 

tesirsiz kalacak olan kasaplarrn el- Bu adet 1914 harbini bir çok mil
lerinde kalacak olan etleri kavurma yonlarla geçmiş ve ... Daha da bitnıe
yapmaktan başka çareleri kalmıya- miıtir . 
caktı. Bu kasapların vaziyeti ve za Yapacak bir 'ey kalmadığı için A
ran miıteselsil olarak celeplere ka.- merikalılar da kendi masraflarım te;ı. 
dar uzanacak ve hayvan fiyatlarına bit ediyorlar ve her meselede olduğu 
lıile tesir edecekti. l r!bi bunda da rekor. kır~orlar. Vo:--

Bu suretle kah Fransada, kah mü!l
temlekelerde bulunan son sistem dört 
gemi ile Fransa saffı harp ıemilerlni 
muhafara edebilmiştir. Saffr harp re
milerinden ziyaa uihYan Bretanya'dır. 
Eski zırhlılardan Kurbe, Paris, Lo
ren İngilterede esir veyahut Amin! 
Godfruva'nın fi1osiyle İskenderiyeı\e 
alıkonulmuştur. Strasbourg Amir.al 
Labord'm bandırasını taşımaktadrr, 

Bu adam gayet muktedir bir gemici
dir. Kendisi mah;r bir gemici olduğu 
kadar da mühim bir tayyartcidir. 

ri de et mevzuudur. Et hak
kında bugüne kadar tüccar aizından. 
celepler kaynağından, et toptancıla
rının muhitinden sızan mütalealarla 
hem halk avutuldu, hem re alikah 
makamlar yersiz olarak uiraştırıldı. 
Müstehlik İstanbul, senelerdenb~ri 
etsiz kalmamışken, bu ıene günlerce 
et bulamadı. Bu, yokluktan ileri gel
me olaylardan deiıldır. Bu iş tama-
men varlık içinde beliren bir yok- vazife ve başarı icabıdır. 
suzluktan ibaretti. Kışın şiddeti, ta- * * * 

Taze et yerine bir çok maddeler •ınrton bu sene teshhat ıçın 50 mil
ikamc ed!lebilir. Yumurta, av eti, ta- Jar dolar aadctmiştir, Kongrenin da
vuk, balık, balık konservesi, sucuk, ha 68 milyar aarfedilmesini kabul et
paıtırma, kavurma hatta koyun ve tl(ine ıröre Amerikanın geçen harpte
sıiır et.l yerine keçi, manda, at et- kinin iki mislini sarfettiği anlaşılıyor. 

Hatta bizzat idare ettiği tayyareyi 
Bearn tayyare gem!sine kondurmak 
suretiyle meharetini herkeae teslim 
ettirmiştir. 

Amiral Labord, planörle dahi uçııı
lar yapmıştır. Bu itibarla onun bütün 
ömrünün ya denizde ya havada geç
tiğine inanmak ll:ı:ım ıelir. 

lilt temin edilememesi ve bazı mer
kezlerde fazla et istJhlik olunması
nm hep birer sebep olarak gösteril· 
mesi ancak bir kısım halkı inandır
mrya kifi ırelebilmiıttfr. Çünkü asıl 
sebeplerin mahiyetini bir çoklarımız 
tahmin etmekte aldanmamışlar ve 
bu işte münhasıran fada kazanç hır
sının mevcudiyetin.i görmüş ve anla
mışlardır. 

1929 senesinde de bu seneki ka~r 
şiddetli bir kış olmuştu. Her taraf 
l>'ir haftadan ziyade karla kapanmış
tı. Beygir arabaları bile !şliyemediii 
o günlerde, İstanbul halkt bir gün et. 
siz kalmamıştı. Çünkü mezbarad3n 
bqka diier hususi mezbahalarda, 

Et neden pahalıdır? 
Bu suale verilecek bir cevap 

yoktur. Fakat yine bir çok sebepler 
ıleri sürülmek suretiyle ayni fikir 
ve mütalealar başka başkn kisvelere 
bürünmüş olarak ortaya konulur ve 
müdafaasına yeltenilir. Halbuki etin 
pahalı olmasına bir büyük sebep hal
kımızm fazla et yemesidir. 

Vaktiyle söylenilmiş bir vecize 
vardır: 

Eğer İstanbul hallıı:ı ete karşı bu 
kadar geniş inhimak göstermemiş oL 
saydı, ne pahasına olursa olsun et 
temin etmek için kasap dükkıinlarıııa 
tehacüm etmeseydi; o zaman miiıı 

leri bile kabında yenilebilir. Zaru- Daha mühimi var: 
ret her şeyi mübah kılar. Esasen, Amerikalı mütehassıslar, valı:it ıre-
keçi ve manda etleri peklHi yenile- çirme kabiliden olarak bu harbin ka;a 
bilir. Anadolu halkı ekseriyetle bu mal olacaiını hesap ~şlerdir. Tah-
ctleri kullanırlar. Koyun noksan minlere cöre Amerika gayeye var-
gelmiş ise. sığır getirtip kesmek mü: için daha 150 milyar frank urfe-
mümkiln olamazsa, Eskişehirden W- decektir. Bu suretle yelrQn altı trilyon 
baren bil.tün Orta Anadoludan keçi 750 milyar franıra mal olacaktır. 
getirtip halkın ihtiyacını temin eyle- FraMız donanmtl3ı: 
mek neden kabil olmasın? 

At eti de pekiladır. Hele bifteği 
pek şöhretlidir. Bizde atlan kese
ceklerine kendi kendine ölmesini bek 
!erler ki, derilerini sıyırıp alsmlad 
Keçi etini koyun ve oğlakları da ku
zu yerine yiyenlerimiz çoktur. Bu 

(Devamı 4 Uncllde) 

Birkaç aydanberi Fransız donan. 
muma mensup iki mühim kuv. 

Porqoerolles adasında ufak bir yel
kenliye binerek karı11 ve kızı ile yap. 
tığı deniz gezintilerini herkes bilir. 

Bu küçücük sandalı idare eden ada
mın 26.000 tonluk bir harp zırhbaı'1t 
da o kadar kolaylıkla idare ettiii
ni öğrenenler kendilerini tabiabyle 
hayretten alamazlar. 

Edebi Bir Konf era.ns 
Profesör Halide F.dip, Cumartesi 

günü tl'skCidar H~lke\'lnde edebi bır 
konferans verecektir. 

hatti bazı kasap dükkanlarında bile lr 
§tf ~~~6:f .~:~:f.~~ l ,~·-..... ~r,!r4r•~r,rr:.,]·~~ırt•.·ı·m•.•:tpwm 

vet Tulon limanında bulunuyor: St
rasbourg'la Dunkerque ... Harbin baş-
1.anrıcındanberi büyük bir ehemmiyet 
kesbeden Fransız donanmasının Mer· 
selkebir baskınından kurtulanları hak
kında ıu ufü: malumatı bir Fransız 
gazetesinden alıyoruz: 

Strasbourg Fransrz filosunun CJ1 MEVLÜDÜ NEBEVi 

şine yarıyacalı: et cörmüşse fiyatma 
bakmıyarak hemen parasını verip al_ 
mıştır. Et satışlarının eskiııi cibi 
fazlahirnı muhafaza etmesi de srrf 
bu yüzdendir. 

Görülüyor ki; zaruri ve fütiyaç 
maddelerinden biri olan etin her aile 
ocaiındaki mC'Vkii ekmek kadar ö
nemlidir. Et bulamryAn ve daha doğ
rusu et alabilecek kadar para temin 
edemiyen aileler etin yerini tutacak 
diğer maddeleri aramıya mecbur kal 
nuşlardır. 

* * * Et pahalıhfı hakkında bir çok 
mütalealar ilen sürüldü Be

lediye ve fiyat mürakabe komi~yonu 
bu iııi ellerine aldı, 3ra sıra kontrol
ler yapıldı. Etlert narh konuldu, hat_ 
ta bazı kasaplar bil,. ceza1andırıldı. 
Fakat netice ayni şek'J ve mahiyet
ten ileri gid,medi. Et yine pahalı
lığını muhafaza etti. -turdu Acaba 
bu iş.in bu kadar itina ve gayretle 
kontrol ve teftişlere rağmen önü a
lınamaz mıydı? 

Bizce. önü alrnamazdı. Zira, et i
şi, münevver, fakat böyle bir işin iç 
ve hiylel! durumunu anlamrvan kim
selerlP hövle bir işi ya!nr:ı: kendi hmı 
ve menfaatleri nnmına idare eden 
kimseler arasında bir mücadeleden 
başka 'bir ıe ydeiildir. Bu mücadele
de iklim ve olaylar bile münevver
lerin tarafına yardım etmemiştir. 

Celepler olsun, toptancı kasaplar 
olıun hepıl de mücadelelerine yar
dımcılık gösteren tabii arızalaı-dan 
ve ,artlardan hakkiyle iıtifade etme
sini bilen kimselerdir. Bu, senel~r
denberi tecrübe edile edile kendile
rine ihtisas kazandıran işlerdendir. 
Mezbahayı idare edenler, hayvan ~or 
sasını ellerinde bulunduranlar bütün 
bu işlerin iç yüzünü pekala bilir! ?r 
ve daha doğrusu hakkiyle bilmeleri 
lazımdır. Şayet bilmiyorlar ve öğ-

iNSAN ETi YiYENLER ••• 
Elbette dikkat buyurmuı,sunuzdur: ı naaında, kıtlıktan dolayı, bir ihtiyar 

Avrupadakl doğu ce.phesinden ~elen adamın ihtiyarların yiye~eklerinden 
haberler arasında, !kı defadır. ıns<ı.n kurtulmak, hem de gençlen beslemek 
eti yiyenlerden bahsediliyor. Birinci üzere. ihtyarlarm feda edilerek onl:ı
defasında, Odesada, yer altındakı bir rın etini yedirmeyi teklif etmiş, Fa
mahzende aylardanberi inı1an eti yi- kat ihtiyar insan eti hoşa gitmiyece· 
yerek geçinenlerin söz;ü ıreçmişti .. 1- ği için teklifinin kabul edilmemiı; ol
kincisinde buzlar üzerinde gıd;ı.sız kal duğu rivayet olunur.. O vakittenb~ri 
mış olanların insan eti yediklerinden yüz yI) bile geçmemiştir ... 
bahsedildi... Onun için. Doğu cephesinden gelen 

Afrikada ve Asyanm doğusund:ı ya- o haberlere pek de taaccüp etmeme
şıyan insanların bazılarının insan eti lidir .. Hatta. bu uzun harp bir ltÜTI 
yediklerini herkes bilir ve onları biterse, o vakit, harp esnasında insan 
yam _ yam diye nefretle yadeder. Fa. etinden konserve yapılarak bir çok 
kat Avrupalılal'dan baz·larrnın insan kimselerin hiç farkınd:ı olmıyarak o 
eti yemekten hoşlandıklarım bilen pek konservelerden yemiş oldukları haberi 
de çok değildir, zannederim. !Eşa edilirsı:- ona clıı hic taaccüp et-

Eski Romalılar devrinde, Gol rli- memelidir. 
yarında, yani şimdiki Fransada ya5ı- Zaten, insan etınin insana zarar ver 
yan insanların insan eti yedikler!. he· mesine hiç bir sebep yoktur. Bilaki!I, 

büyük gemisi deiild!r, En se>n. siıtem 
harp remileri tarzında yapılmış otuz Saytn Mareşsl F"·zi Çakmak kızı 
beş bin tonluk iki tane daha vardır ve GUzel Sanafüır Akndemisi Direk
ve bu remiler Amerika, İnıriliz, Alman, törü Burhan Toprak'll' eşi Bayan Ay
Japon ve İtalyan gemileri lyarmda- şe Muazzez'ln öl!lmlinün ilçlincü yıl
dır. dönümü olan 17 Nisan 1942 Cuma 

Bunlardan Richelleu 1940 İlkteıri- rünO ö~le namazını miltP.akrp Hacı
ninde İncila ve de Gauule kuvvetlel'i- bayram camllnd.? me-dôdii Nebe\1 o
ne karşı Dalı:arı müdafaa etmiştir ve kunıı.ca~ınc'lan ar:m edenlerin teşrif
elin da orada bulunmaktadır. Diğeri, leri rica olunur. 

SARAY SiNEMASI 
Görülmemiş bir muvaffakıyetle göstermekte olduğıı ve 

Mireille Balin ve Fosco Giachetti'nin 
Harikulade bir tarzda yarattıkları 

ALKAZAR 
MUHASARASI 

Emsalsiz şaheserinin 

FRANSIZCA SÖZLÜ ORİJiNAi .. NÜSHASINI 

llRKAÇ GÜN DAHA GÖSTERECEGINI 
,_ ~a~·ın dnema sever müdavimlerine müjdeler. _, 

le genç klzların göğüslerini ateşte l•ı. her hayvan için en münasip gıda ken
zartarak yemekten büyük keyif duy- di cinsinden hayvanın eti oldufuna 
duklıırı meşhurdur. Eski Romalılar göre, insanlar da bu tabiat kaidesine 
devrine pek eski zaman denilse bile. tibi olsalar gerektir.. Yalnız, sığır 
Sarlman pek de eski sayılmaz. Onun eti müstesna ... İnsanın kendi etinin 
dokuzuncu asırda çıkardığı me~hur hayati kuvveti 100 derece sayılırsa 
kanunlannda insan eti yemeği y;sak sığır etinin kuvveti 104 olur. Demek 
etmesine göre o asrrdıı bile insan eti ki insan ic;in insan eti, !iığırdan son
yenildiği anlaşılır. ra ve ikınci derecede gelir.. Fakat 

Zaten, çok daha sonra 1590 yılında harp cephelerinde, s'.iır etini bulamı- , ..... •••••• 
Parisi muhasara eden askerlerin insan yanların ins:n eti.ne rağbet a:österme- ı 
eti yedikleri tarih kitaplarında yazı- lerlne taaccup edılemze., 

1K1NC1 HAFTA ___ ., 

hdır ... On yedinci asırda Loren tarolf- .Pasifik adal~~ında, yabani d~diği-ı 
larrnda insan eti yemek moda olmuş- mız ınsanlar. dunyada en leuetlı ye~ 
tu. mek düşman etidir, derlermiş., Bu., 

ELHAMRA'da 

MEÇHUL DOKTOR Almanyada da otuz yıl muharebele- harp devam ettikçe medeni dediilmiz 
rinden sonra c;öken kıtlık esnasında insanların d.a. öyle zevk ııahihi olac~ı.. &. 
insan eti, hatti ölmüı insan eti yi- tar .,,nnr.d1hr ~---
yenler çoialmıştı... Alman tarihçisi 
Haüsaer, 1688 yılında Almanyamn 
Palatina taraflarında yalnız insan eti 
yediren kebapçı dükkanlarının ço
ğalmış olduiunu yazarmış, Pa -
risin 1870 yılında 

ŞARK BU AKŞAM 
Sinemasında Büyük Şeref Galası 

San'at aleminin, artist kudretinin en büyük ıstırap faciası. 
Göz yaslariyle lnçkırıklarlö seyredilecek hakiki ve yasamış 

! Yezan : lV. Cluu::cJıi.U, 
••••••• (/f!idiz Ba~veMliJ •••• 

Çeviren: /Uuınu Sqfa 

bir aşk ihtiras romanı • 

JENNY LIND 
murlar, ki bu müthiş hadiseleri idııre 
etmislerdi. Bit.kın milletlerine zaferi 
sundular. Fakat görülen hakikat şu 
oldu: 

Zafer, kazanan taraf için kaybeden 
taraftan pek az daha yıkıct olmuştur. 

Söylenecek 5eylerl söyledik. Bu
nunla beraber bir netice çrkarmak ü
tere bütün hAdl~elere son bir göz at-

yetinin göndcrilmesı mümkun değil 
idiysc, o halde filo 18 Maı·t hezime
tinden sonra iyi te~kUatlandırılmıs 
bir mayin dökme ameliyesi sayesinde 
darbelerini tekrar edebilirdi. 

Tekrarlanan bu darbeler Türk ka
lelerindeki l)ltlhiınmah tüketecek, bo
ğazdaki mayinler de topl;ınacakh. 

Sonra eğer 20 Şubatta 29 uncu fır

kanın sevki geri bırakılmamı§ olsay-

LUTFEN DİKKAT : 

( ISVEC BÜLBÜLÜ) 
"İLSE WERNER" in Lahuti Sesile Canlandırdığı 

görülmemiş şaaşaalı sahnelerle, gözler yamaştıran müzikal 
azamet ve ihtişam şaheseri 

l'ck az k.alan ıtumaralı koltuklan hemen aldm·nı. (Tel: 40380) .... ,. 
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Oyuncaklar 
Yazan: ULUNAY 

oyuncak, çocukta belirmiyc ba:i 
lıyan bir çok tabii hislerin in 

kişafmı kolayla.~tıran terbiye ilmin 
ait faydalı bir vasıtadır. Bu sayede 
çocuğun ahllkı ve mesleki meyiller 
öirenilir. Meseli oyuncaklarım iy 
muhafaza eden, kımuyan ,oynachktar 
ıonra onları yerlerine yerleştiren bl 
çocuğun büyüdüğü zaman intizam se 
veceğine hükmedilir; erkek çocuklard 
oyuncak bir rehber gibidir. Yavrunur 
büyüdüğü zaman hangi mesleğe he
vesi olduğunu anlatır. 

Fakat görüyorum ki artık çocuklar 
bu "mi'yar., ı tatbik etmiyc imkan yok 
Dün Beyoğlunda bir oyuncakçı dUk
kinımn camekanını seyrettim; oyun 
caklara konulan fiyat et'ketlerinl o
kuyunca anladım 'ki biraz: mantıktar 
nasibi olan ana baba bu fedakirhgr 
katlanamazlar; lnzlannm ileride am 
hk hissini okşamak için bir bebeğe 
altmış beıs lira veremezler. 

İki büyük adama papuç alınabile
cek bir para. yatırıldığı zaman gözle
rini kapamak, karnına baıunca "ma· 
ma I'' diye bağırmak değil eni kunu 
hal, hatır sorup konuşacak kadar hü
l\erli bir bebeğe bile verilemez. 

Bu fiyata eskiden binek atı. gümüş
lü eğerli Midilli, yahut kırmızı palan
lı bir eıek almırdı. 

Camekanda nisbeten ucuzca bir o
nncalı: aradım: Tekerlek oeklinde dört 
yuvarlaklı bir lı:utu, at ı,eklinde te!
terelenmiş boyalI bir tahta parçası ... 
Büyüklüğüne göre yirmi lira, on li
ra. Bu boyalı tahta oyuncak serilerinin 
sermayesi elli kurut değildir. 

Köpek ıeklinde bükülmüş bir tel 
parçasına sarılı biraz pamuk. Tutkıl
dan bir burun, iki boncuk ıröz: Be5 
lira ... 

Parmak kadar bir kürk parçasına 
dört ayak yapııtırmca kedi oluyor: 
On lira .. 

Mini mini oyuncak oda, salon, mut
fak takımları.. Sahiciden pahalı. 

Farzcdelim ki vakitli bir adam evli
dını bir müklfatla taltif etmek isti
yerek canını dişine taktı, ve bu «ıyun
caklardan birini &atın almak deliliği
ni gösterdi. 

Her çocuk oyuncakla bir türlü oy
nar. Kimi oyuncağı alır almaz içinde 
ne olduğunu anlamak için onu kır:ı.r 

döker ve buna ana babanm itiraza hıık 
kı yoktur; çünkü çocuklarda anlay13 
merakı ve tecessüsü bunu cmredfr, 
Böyledir diye albnış lira verilen bir 
bebeğin kolunun budunun parçalan
masına tahammül edilir mi? Bebek 
baıı sedirde duracak, çocuk onu ca
mekAnda fağfuri kaseyı seyreder gibi 
ancak uzaktan görecek 

O, artık çocuğu eğl~ndiricl bir nı:s-
ne değildir; kıymetli ve pahalı bir 
bibloduı:. 

Vaktiyle Eyüpte oyuncak yapılır
dı. Üzerlerine ,ekerci boyasr vurul
muş, ayna parçalan yapıştırılmı:ı, bi
raz da yaldız çalmmıı mini mini ara
balar, beıikler ... İçine küçücük çakıl 
taflan atılmış, tepeıi tüylü kursnk, 
ufak kasnaklı tef, sapından manlveli
sını döndürünce kendi kendine çahn 
trampet, ı;evrildikçe müthiş bir takır
tJ çıkaran kaynana zırıltısı; "sonra 
bunların hepııinin baş reklimcısı olan 
dilli düdük .. 
Oyuncakçı' bir nevi seyyar dükkan 

olan arkalıimı bunlarla donatır İki 
kamışın ortasında boyalı bir ku;sak
tan ibaret olan düdüğü öttürerek pe. 
!'inde bir sürü çocuk! amahalle arııla
nnda dolaşır. 

Bu&"lin antika yerine geçen bu o. 
y~c~klarm . fiyatı nihayet on par.:ı, 
yırmı para ıdi ve bu sayede bir .ılay 
esnaf geçiniyordu. Avrupa rekabeti 
bu zencati de öldürdü. 

Simdi Ey!lp oyuncağım bulsam ca-

1

1 .neklna koyacafım. 
.. B~ bahiste fazla tekamülun zararını 

1 

goruyoru~. 1anınm: Çunkıi son z.:ı

manda Avrupııda oyuncaklar o kad r 
r:ıukemmel bir ~ale getiril~ ki art k 
çocukları eğlendırmek şeklıni kaybet 
tiler. "Noel" yortularında büyük mıı 
iazalarm camekinlarında teşhir .. d 
len bu eserleri -oyuncak diyemiyorum 
n.erkesln cörebilmesi için polisin in 
t.1:2amı temin etmesine lüzum goriı 
lur. 

.. B?yle oyuncaklar çocukların tab, 
yunı ancalr "kadir ve kıymet bilme 
yolunda inkişaf ettirebılir. Başka b 
şeye yaramaz . 
Beyoğlunda gördüklerime ctlince 

E.!ilı:~leri okuyan ana babanın yüz:ıı 
n.u. gormek çocuklan güldiırmiye kS 
fıdir; ~nla~ı eilendirmek iç n ayrıc 
oyuncaıra hıç lıizum yoktur. 

VEFAT 
Erkfınıharbiye ferikanmdan mer 

hu~ İsmail Hakkı (Pa~) mahdum 
tabıp Kaymakamlığından müteka 
Cemal Berk bir müdddtenberi müp 
tela olduğu hastl\lıktan kurtulamıya 
rak dün sabah vefat etmiştir Cen 
zesi Si~i, Ha\Askarırazı caddesi 25 
numaralı evinden buıün saat 12 d 

mak faydadan bili değildir. Çanak
kaleyi zorlayıp gı>cmek hususunda 
kaybettiğimiz fırsatları srralı:yacak o
~ursak, insanm derin bir surette mü
teessir olmaması kabil değildir. Göz
leııimizi maziye çevirdiğimiz zaman, 
dOsmanı dize •et1recek bir d~e 
vaziyetl nu!l heder ettığimiı ıörülür. 
Bunlardan ya1niz bir taneslnl eter 
başka türlü kullansaydık, zaferi çok
tan elde ederdrJc. Bir taneşin! yaza
lım: 

dt, yahut sevkolunduğu zaman bu ,. 
fırkanın mühimmatı yolunda gönde- ı 

ribniş olsaydı, bu fırka 18 Mart hü
cumunun akabinde karaya çıkacak 

BU AKSAM i P E K SINEMASINDA 
TÜRKÇE SOZLÜ, Senenin En Büyüle KOMEDiSi 1 

kaldaılarak namazı Fatih camilnd 
kılındıktan sonra Edırnekapı Şehit· 
!iğ.ine defnedilecektir. 

Canakkale:re hücum etmek karar
laııtıtı zaman, eter emrimizde bir 
ordu olsaydı ve bu orduyu proje!erl
rnizi tahakkuk ettirmek üzere kul
lansaydık, yani denizden bir hücum 
yaparken baskm sul'etinde karaya 
da asker çıkarabilseydik, netice mu
vaffakıyet olurdu. Eğer bir sefer he-

ve karşısında kötü müdafaa edilen 
mevziler bulacaktı. Geliboluda Hazi-
ran ve Temmuz bucuınları kararsız· 
dı. Bunlar yaptlsaydı, katı olacaktı. 
Ondan sonra lnıüterede bir temerküz 1 

kabinellnln teşekkülü Çanakkaleye 
takviye göndermeyi alh hatta ı~cik-

LOREL - HARDi 
MEKTEPTE 

ÖLÜM 

tlrdi. Bu da olunca Türkler ordula
rmt iki nıisllne cılnırmak imkAnm1 
buldular ve böylece en mükemmel 
fırsatlar kaçırıldı. Suvla koyu muha
rebeleri harp tarihinde rıek nadir 

1 

rastlanan bedbaht hadiselerdendir. 

Dayanılmaz Derecede Gülünç ve Güldürücü Sahnelerle Dolu Harikulade Komedi 
Bu filme ilave olarak: 

Şehrimiz avukatlarından Celtı !)fo 

riş'in yanmda çalııan 111alıll gazileı 
dan Mehmet Reşat Ar!oy kısa b 

ı hastalıfı mütealup vefat etm!§tir 
Cenazesi öğle namazında Te~ı.) 

camilnden kaldırılarak Ferlköy ka 
rı.,tanma defnt>tmecektir. 

'Arkaaı var) 

1 
I~ 

- MATBUAT U. l\llJDÜRLOGÜNÜN YENi MEMLEKET .JURN.\LI IVK:\i NE~RIYA1 
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T A N . - .., .. 

Bomba Et, Neden Az Geliy.or 
Ve Niçin Pahalı 

:Oevlet Limanları iıletme Umum Müdürlüğünden 

Denizcilere llCin 
l:lfr Baştarafı 2 incide 

k lkarak: 
' - Efendim, dedi. Pavlof zabıt va

rakasının sahte olduiunu soylıiyo.-. 
Bu zaptı biz tanzim ettik, f1i.ıuade e
derııenız arkadaşım cevap versin . ., 

Pavlof, tekrar uzun uzun bır ıeyler 
aoyledl. Ve bir zabıt varakasının ta
mamını almadıfmı bild;rince muddeı
umumi muavini Kemal Bora şöyle 
~dı: 

"- Pavlof, aiır ve çirkin bir ta
arruzda bulunmuştur. Ccva pvermemiz 
zaruri oldu. 8 Mart 942 tarihli .1:abıt 
varakasında, terbiye ve nezaket Jc3i
delerinden d şarı çıkarak, sahtekirhk 
yapıldıiını söyledi . ., 

Tam bu anda reis Sabri Yoldaı. ye
rinde doğru durmıyan Pavlofa: 
"- Doğru otur, doiru •.. 
Diye hır ihtarda bulundu. Ve Ke

mal Bora devam etti: 
"- Sahtekarlık fiilini nefret ve is

tikr hla kendisine iade edenm. Söyle
dıkleri asılsızdır. İfadelerinin altında 
Abdurrahmanın da 'mzası vardır O
na da sorulabil r. Ayrıca 13 M~rtta 
kendıslne iddianamenin verflmcdiği·ı= 
ıoyluyor. O tarihte iddiannme yu:rl
mamı!ilı ki, verilsin. Mildafaa hakkına 
hurmet etmekle beraber miıdafaa hu
dudunu tecavuz etmemesinin yiiksek 
makamla kendisine bıldirılmesini di. 
ler m ... 

Bu beyanattan sonra Abdurrahmn
run avukatı soz aldı ve adlıye tarihin
de bu kadar nazik hadiselere az tesa
duf •d ldiilni kaydederek evrakta mü
ekk 'nin de imzası bulunduiunu bıl
dirdi ve: 
"- Memleketim namına sahtekarlık 

ldd asını kendisine iade ederim,, dedi 
Bunun üzerine hikim, tercüman va

•rt;ıslyle Pavl~fa şunları soyledı: 
- ı, tezvır ve isnatlara cldeısc 

'l'urk kanunl:ın mucibince buna ccsuct 
edenler hakkında kanuni muamele y.ı
pılır, Bir daha nizamat ve mahker:ıe 
ıhklmına riayet etmeıse, kendisinln 
hakkında muamele yapılacaktır 

Seai birdenbire yumuıayısn ·Pavlof 
tekrar zabıt varakasının hakikate uy
ıun olmadığını bildirdi ve tercüme14 
nn kendisine noksan verlldifinden ba~ 
hısle, Kornilof hakkmdaki sözlerinm 
Rusya, bir tahavvul ıeçlnnekte oldu
iundan belki Kornllofun da, tahrikçi
ler~ d~hıl. olabileceii ıhtimalini aklına 
ıeurdig nı soyledi. 

Diğer ifadeler okunuyor 
Tekrar zabıt varı.kası okunmıya 

b şlayıncaı Beyazıtta tutLincil Yusu-
1un Pavlofu re.smınden tanıdıgmı, ar
kada ı Abdürrahmanın kısa boylu bır 
kadınla birlikti! l'a\ lofu bır arada 
~orduğü anla~ılmlştır. Keza yemişçi j 
Mehmet de P .. \ıot.ı tanmıaktadır I 
Verdığı üadeye gore, Pavlo! 28 Şu~ 
batta 'c Martın birınci ve ikinci giln 1

1 lerınde kend sınden mcyva alm .. 
Halbuki Pavlo!, o tarihlerde scy~ ık~ 

1 
ten hasta olduğunu ve sokaja çık -1 
m dığını iddıa etmektedır. Zabıttaki 
bır nota göre de, Pa\ lor Ömerın res- I 
m ne bakarken kıztrmtş ve heyeca
nını zapta uğraşnıqtır. 

mın ne tarafa gittiflni bllmyorum . ., 
Bu .ifadeden sonra ıklnci, ıofor şah!t 

Fahri Uçar çatmldı. Yemin ettirildık
ten sonra, maznunları tanıyıp tanıma
dıiı soruldu. Şofor Fahri, Kornilofu 
cöstererek ııöyle dedi: 

Ve vııka mahalline yaklaııtım. Yerde 
bir ayak duruyordu, Poli5e, denı n 
gördüğüm müşterinin bu parçalanan 
adam olmas ıihtimalinden bahsettim 
Beni karakola götürdüler. Bilihu~ 
resmini görünce Ömeri tanıdım ... 

(Ba~ tarafı 3 iincüdc) 
hayvanların yenilmesi koyun etleri
nin fiyatlarını dıi$iırtmek için en gU
ıel ve en kolay olan fiyat düı;ürtme 
çaresidir. 

* * * E tlerin ucuzlatılması için: Her a-

kil edecektir, 
Bu yazımızda teferrüata rirmek :s

temiyoruz. Yakıız ıu kadarmt ilive 
edelim ki; buci.ınlerde ucuzlamıya 
başhyacak et fiyatlarına inanmıya
lım. Bu ucuzlama muvakkat bir .:a
man içindir. Önümüzdeki aylarda 
fiyatlar yine alabildifine yükselecek 
tir. 

Gellbolunun 3, 3/4 mil doğusunda bulunan Zinclrbozan fenuinfn 
sönmesi ihtimalı üzerine ayni yere konulacak fener dubası üzerine her 
on saniyede tek beyaz ~§ek gösteren muvakk t bir fener monte edile~ 
cekUr. 

Muvakkat fenerin konulduğu ayrıca füın edilmiyeccktir 
Fener dubası ve üzerindeki muvakkat !ener kaldırtııp e ·as fener ye-

- rine konulunca a1fıkııdarlarn tekrnr li~n edilecektir. (45!6) 

- ...... . - ---. •EMLAK~Ş~ .__. 
' ~t,., , ~t,..,.., Galatasaray Köşe apartıman T d: 4901 O -.;ıt~ :*; 

,_ 

" -Bu hadiseden iki dakika evvel 
bu adamı gormuşttim. Elen sefaret· 
hanesinin onünde 320 numaralı vişne 
çuriıfü bir otomobil ile şoföriın ya
nında apfı doiru gidiyordu. Ben is
tasyondan aldıfım bir muştcrı ıle 
Kavaklıdereye çıkmaktaydım. Mıişte
rim hemen indiğinden yolda rasgeldi
iim ıofsünde kırmızı b r bez içinde 
sarılı bir cisim taş yan Ömere rasgel
dım. Bir korna çaldım. Otomobıle 

Bundan sonra Komilof, Sovyet se
farethanesinin vişne renıinde otomo
bili olmadıiını söylemiş ise de, ııof?r 
Fahri, on iki senedir taksi ıoförliıitü 
yaptıimı bildirmiş, bütün otomobille
ri tanıdığını ileri sürerek bu kırmı
zı tekerlekli, visne renii otomobilin 
35 modeli Ford oldufunu. numarasının 
320 olduiunu söylemiş, hattl otomo
bilin şoförünü görse tanıyacafmı bil
dirmiştir. 

ilenin et lstihlik.iru haftada bır 
veya iki güne indirmesi, koyun, ku
zu, dana ve S•fırdan ba,ka diier 
hayvan etlerinin yenilmesi gibi halka 
düıen ikl vazifenin önemle başarıl
ması zaman icabı olan bir zarur:t
tir, 

Narhın kaldırılmasını muvafık gdr 
miyen bazı . okuyucularımtz bu lşhı 
ıç yüzıinü liyiklyle bilmedikleri v~ .ıunu gunune mUlkünilzu paray , paranızı mili e t h\ 1 etmek IstJyor-
narhı bir kontrol mevzuu olarak ka- sanız bu hu usta size en buyuk rehberli i E M L A. K 1 ş yapabilir. 

baktı. Bir şey söylemedi. Bir daha Fahri otomobilin içinde Kornllof ve 
çaldım. Yüzüme dıkkatle baktı R.t- şoförden başka bir adamın da bulun
şıyle "istemez,, işareti yaptı. 

0

100 - duıhınu bildirmiıtir, 
150 metre ayrıldıktan sonra şiddı•tli Bu ifadeden sonra reiı Sabri Yol
bı rinfllak. oldu. Her tarafı duman daı saatin 22,30 oldufunu bildircrf'k 
kapladı, Bıra zsonra duman sıyrıl·n- duruşmanın Perıembe sabahına (hu
ca yerde bir takım karaltılar gordiım. • giin bırakıldığını söylemiştir. 

Bundan sonra da belediyemize dü. 
şen bir vazife relir. Bu vazife ise, 
belediyenin odun ve kömıir işinde 
yaptıiı ııbi, mütedavil sermaye ıle 
ve celeplerin bile hizmetlerinden va. 
reste kalmak suretiyle hayvan bor· 
sasına muhtelif bölcelerden kasap
lık çe,itli hayvanlar getirterek top· 
tancı lrasapları ortadan tamamiyle 
ltaldırmasmdan ibarettir, 

bul etti ki eri için muvafık rörmüş 1 ~~!!!!!!!!!!_!ll~-E~şi~v;e,.!şu~b~cs~l 2y~o~k~t~u~r ·2D~l!k~~tl~ı ~o~l~u~nu!!,:z·~4!!!!!!!!!!!!!!~#~ 
,ıacaklardır. Halbul:i narh her yer- -
t1e hakkiyle kabili tatbik oımadıkc;a Gümrükler Muhafaza Genel K. 
hiç bir vakit faydalı olamaz ve hat-
tl zarar bile verir. Hadiseler bunu Satın Alma 
cöstcrmittir. 

Komisyonundan 

Toptancı kasapların ortadan kal':ı:
ması ıehrin iktısadi hayatında e:"I 
büyiik ve en hayırlı bir inkillp teş-

Narhın kaldırılmaıiyle serbest ti
caret ve rekobet olacaiı ve etin u
cuzlıyacaiı mütaleasında bulunanlar 
da yanılıyorlar. Çıinkü cok kazanmak 
hırsı rakibi rakip ile uyuıturacıık, 
anlaştıracak bir şekil almıştır ve bıı 
hal devam edip gitmektedir. Bunda 
-la buyuk sermayeler lmıldlr. 

-----BAYANLAR• .. 
Simanızın ve elbisenizin güzellliğini tamamlatacak ' 

Onu: 
ŞAPKADIR 

SEN SAPKA 
' ' 

Mağazasından alırsanız. Daima memnun kalacaksınız. 

Yazlık açık renk fötr ve hasırlar gelmi§tir. 

Taşra için Sipariş Kabul Edilir 
~nltanhamam 46 

17 Nisan 942 Cuma gilnO saat 15 de 1600 metre kaputluk ku 
kapalı zar!la eksiltmesi yapılacaktır. 

1 

Muhammen bedeU 7112 lira 48 kurus ve ilk teminatı 533 Ura 41 u .. 
ruştur. 

Nümune ve §artnamC$.l komisyonda her gün görll.lebillr. 
İsteklilerin knpalı 7ürflarmı en geç eksiltme saatinden blr saat evve

line kadar Galata Mumhane caddesi 54 numaralı d lrcdcld s tmalma ko-
misvonuna vermeleri. (4077) 

Deniz Le,·azım Satınalma Komisyonu İlanları 

l - Tahmın t:dılcn bedclı (!l742,;ı6) lııa olan 21650 kılo zlncırin 
20/4/1942 Pazartesi gunu saat 15 de Kastmp da bulunan Deniz Leva .. 
zım satın alma komı~;>onunda pazarlı ı ynpılacaktır. 

2 - Kati teminatı ( 1461,38) lirn olup rtn me l her gUn ıs saati 
dahilinde mezkur komisyondan bedel iz alın bilir. 

3 - İsteklilerin belli giın ve saatte 241l0 sayılı kanunun istediği ve
saikle birlikte adı ~ecen komisyona milracaatlart il~n olunur. (4544) 

' -1,.. Demirci-U•s•t·a-sı-A•r•a•n•ı•y•o•r·.·,- , 
1 Otomobil şasisi. \'t' makaslarından anlıyan usta bir clemlrciye ihtiyaç ı 

ardır, Tallplerın en geç 24 Nisana kadar Sirkeci, Demirkapı, Nö

,_ bethane ıokajında 6 No. da Bay Şilkrilye m0rac3ı:tlart. _, 

EKSiL TME i LAN~ 
Eskit ehir Su itleri 9. uncu Şube Müdürlüğünden 

1 - Eski&ehir Su İşleri 9. uncu şube mOdilrlOğU mıntakası dahllln
de bulunan Kut.ıhya'da Sarı ve Kapan derelerin tslahı muhammen ke
-=lf bedeli (22,699) lıra (52) kuruştur. 

TÜ RKiYE i Ş BANK A S i 
Küçük Tas:ırruf Hesaplan J 942 hcramiye Pliru 

'k~eıif. f" Su'bat 4 lla7'8. 1 Atuftoa 1 lluncttetrtD 
tar1hlf'rindr vapthl' 

~ 942 ikramiyeleri 
1 adet 2000 ltnlğ-2000,- ı.tn 
s • 1000 • -3000.-
ı • TSO • -11100.- • 
a • aoo -ısoo-

tOadet 

50 • 
&00 • 

Depo Aranıyor 1\ 1 H T 1 R A ILA NI 
Deniz kenarında büyükçe 1 '_'Bilhassa lokomotJfl~r için tazyJk 

bir depo aranıyor t?dllıne mahsus rnilteaddıt parçalı us-
•• tuvane sür;ıu., hakkında altnmı:ş olan 

Muracaat: 23.2,1940 gtinlil "e 2784 sayılı ihtira 
Poata kutusu 1090 beratı bu defa mevkii fıile konmak ü-

' 

zere ahere devruferağ \'eya icar edi-
' # leceginden talip olaıılorın Galata'da, 

İktısat hanında, Hobert Ferri'ye mti-
BeyoOlu 3. ünel.i Sulh Hukuk Hl- racaatları IJAn olu'lur 

klmllOlnden: 9421252 - Al.i tarafın- . 
dan İstanbul Diu-arıyolu ıı No. ıu Oakllilar Aellr'e 2 inci Hukuk Hl· 
sucu Dursun yarımda mukim Arap- klmll61nden: 942/ DO - Mehmet oltlu 
1Uli Valı aleyhine açılan 90 lira ala- Kılzım taro!ındao karısı Hatice Yaglı 
cak davasmın mahkemesi sonunda: aleybfne açılan boGahma davatmdan 

Dava edilene i!Anen yapılan tebli
gatlara rağmen mahkemeye gelmedi
ğinden 90 liranfn müddeialeyhten bit
tahııll mUddelye itasına masarifi mah 
keme ile birlikte t; .. hsillne 27 /2/942 
tarihinde gıyaben karar verilmiş ol
duğundan tarihi HA.odan itibaren 8 

dolay! müddeialeyh Hııtlceye gönde-

2 - Ekslltme 8/5/942 tarihine rastlıyan Cuma günü saat (15) de 
Eskişehir su işlen dairesinde kapalı zarf usullyle yapıl C' khr. 

3 - İstekliler eksiltme §artnamesi ile buna müteferr diğer evrakı 
Eski&ehir su işleri 9. uncu ~be mudurluğü ile Kütahya Nafia MüdürHt
iilnde görulebılir. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin (1702) lira (48) kuruş
luk muvakkat teminat \ermesi ve eksıltmenin yapılac&fı günden en az 
Oç gün evvel ellerinde bulunon vesikalarla birlikte bir dılekçe ile Eskiş 
ehir vilAyetine mOraC'aat ederek bu işe mah us omak üzere vesika al
maları ve bu vesll:ı.ları ibraz etmeleri şarttır. Bu müddet içinde vesika 
tolebinde bulunmıyanlar eksUtmeye iştirak cdcmC'zler. 

5 - istekU:erln t<'kllf mektuplarını lkJnci maddede yazılı saatten bir 
saat evveline kadar Su İşleri 9. uncu §Ubc mhdilrlüıh1ne makbuz muka
E.!!_inde vermeleri ltıı:ımdır. Postada olan ~ecıkmelcr kabul edilmez. (4412) 

lstanbul Hava Mıntaka Depo Amirliğinden 
1 - Hava birlikleri için kapaklı olmak üzere muhtelif bUytlklükte 

60 adet yemek kazan• pazarlıkla satın alınacaktır. 
2 - İstekliler 23.4.942 Perşembe gunil s4 t 15 de Yeni Postahane 

karşısında Büyllk Kmacıyan han 2 inci kat ll/10 numarda Hava satın 
alma komisyonunda bulunmaları. (4583) 

İstanbul Ticaret ve Sanayi Odasından 
Kendir tohumunun Mayıs sonuna kadar serbest dövizle de ihraç edl· 

lehileceği Ticaret Vektılctl tnrnfından Odamwı tebli ed imi tir. 
Altıkadıırların mı7an dikkatini celbederiz. (4602) 

Bundan sonra, keşif raporları, Ab
durrahmanm bomba hadise ınden 
• nra Silleymanı Ltnnbula çağuan 
mektubu okunmu~ul". Suleyman. Ab
durrahmana göndermek isteyıp yarı 
kalı,ın mektubu ol.ur.urken bır nok
t ya işaret etmiş, Ömerın keııdısıne 
Von Papen'e suika~t yaprlacağmt sa
rıh surette söylemedıginl, yalnız har
b n bir sene zartmda bıtmesi için 
Von Papen'ı temızlemek istedığınl 
şöylemişse de o vakıt kendıslnln bu
na ehemmiyet 'ermedığınl bıldlrmiş
tır. 

n l!\4 -2!'ontl - 1nnn 

~-------------,.,-' 
'" gün zartmda tt>mylzi dava edebile

cejl hüküm hilıasası mhkamma .kaim 
olmak üzer illn olunur. 

rilen davetiye ikametgahı meçhul ol
duğundan dolayı bılfı tebliğ iade kt
lmmış ve mahkenuce il.Anen tebligat 
icrasına karar verilerek tahkikat 21/ 
5/942 Perşembe ııaat 14 e bırakılmış 
''e bu bapta yazılan davetiye ile do
va istidası sureti mahkeme divanha
nesine astlmlş olduğundan, mUddela
leyhin 20 giln zar!mda dava istidası
na cevap vermek ve yevmi mezkCırda 
mahkemeye gelmesi ve aksi takdirde 
hllıl!mdan tahkikata devam ve icap ı 
eden karar ittıhaz olunacağı tebliğ 
makamına kaim c;lmak üzere ilin o
lunur. 

Türkiye Cümhuriyeti 

Bu arada soz ahm Kornılo! da zap
ta bır tek tııb ma numarasının ge
ç ı ıldığinı, halbukı tanzim edilen ra
porda 5 tane r.um r.ı bulunduğunu 
bıldirdı. 

Tekrar soz al n Fa\'lof ise, suikast 
d ye "asıfiandınlan bu meselenin tah 
rlkçiler tarafından hazırlandlgını, bu 
tahrıkçilerin Sovyf'tler Bırliğinln, 
Demokrasilerin ve Tiırklyenln duş
manı olduklıırmı, bunlann halen mah 
kemeye gelmekten kurtulmus bulun
duklarını, Turk - SO\'Yet munasebet
lerınl bozmak istiyen bu adamların 
k bahatı Sovyetlerlr üzerine attıkla
rını, Abdürrahnıa \ e Suleymantn söy 
ledığıne göre, bu sulkasUa Turkiye 
Jle Almanya arasını açmak \ e Tür-
k yey , Sovyetler lehine harbe suruk
lemekle Prolet Eı·ya'nın za!erınl te
mın etmek ısLedıf:ın!, halbukı, bu 
ıozlenn. Prosti! kulııyatından alın
dığını, bu surette butun dünyanın 

Pıo lerlerin za!erıyle korkulundu-, 
tunu bunun tamE•mıyle saçma oldu-
1\ınu, çUnkil &wyetlerın bir ölüm, 
dır m harbı yaparkeu Demokrasılerııı 
yanır Ja yer aldlğını bıldirmiş, söy - ı 
leneı sozlerin lftırr.dar: ibaret oldu
tunu b ldırmlştlr. 

Şahitler dinleniyor 
Bundan son::- muhkeme şahitlerın 

d nlenm ne karar "ermış ve şahıl 
Bıgüm Tokgöz tağrılmıştır. Doktor 
Ser er Kamılın ızı ol .. n BlgOm, 20 
y ı d olduğunu so:> !edikten sonra 
y ın etm \ e ı!. desını şu şekilde 
t m 1 mı,.tır: 

"- Bombanı:ı p tl .. dığı gUn arka
d tm Me!haretlc birlikte Ka\•aklı

dere ıstikametinde yurUyorduk. Bır
den muthlş bir şey patladı. Ben bu· 
nu bır tayyare hücumu sandım. Ar
kad ıma yere yatmasını söyledim. 
Ayağa kalktığımız zeman, biz de ya
r lan ıştık. İmdı.t istedik, oradan 
M al Fevzi Çakmak otomoblllyle 

yordu. Bızi otomobiline aldı. 
Merkez hıfzııısıhha müessesesine iÖ

turdu Bomba patlamazdan evvel, 
w ne çıirutu bir otomob 1 Kavaklıd .. -
le yolu uzerınde durmuştu. lçınden 
• kışi ındi . Aeaiıdan celen ile kıtl 
De beraber konuştular. Dordu tekrar 
otomobıle b nd • biri ayrıldı O .,~~ 

Çatalca MalmUdiirlüğünden 
Ciheti askeriy1;den satılmak Qzeye devir alman r90) adet 15küz ara

bası 8.4.942 Çarşrunbıı günO öğleden sonra mOıayedeye cfkanlmış l.se de 
talibi zuhur etmediğinden ihale 18 4.942 Cumartesi gününf' tAllk edildi
ğinden, tallpıerln yevmi mezkOrda Cataka mal mOdilrliltünde mOtesek-
kil satış komisyonuna milracaatlan llAn olunur. (4491) 

Devlet Limanları lıletme Umum Müdürlü9ünden 
Ücret cetvellerı tadıl edilip 15 Şubat 1942 tarihınden itibaren tatbik 

cdnmiye başlannn Llm n İşletme tarifesinin işbu Ocret ceh·ellertne mo. 
tedair hOkilmle::-ınin de bu kere tadili hasebiyle, yeni İstanbul Liman İş
letme tari!esnln l Mayıs 1942 tarihinden itibaren tatbik olunat'atı ilAn o
lunur. (4550) 

Belgrat Devlet Orman l~letmesi Revir Aoıirliğinden 

1 - Belgrat de\ let orman işletmesinin muhtel!! bölmelerinden, Kurt
kemeri ve Bahceköy aepolarma ( 1000) bin metre mlkAp tomruk ve ke
reste (50000) ellı bin kental odun naklıyesı on beş ıün müddetle açık 
eksfllmeye konmuştur. 

2 - Ormandan depolara naklcdılecek k~este ve tomruğun beher 
mt'tre miklibm beş lmı. odunun beher kentaline otuz kuruş fiynt tah
mın edllmı tır. 

3 - E it ı.? 4 M .. yıs 942 Pazartc i saat 3 de Bil~ ükdere Re\'ir A
mırlığindedir. 

4 - Eksılt :ıl"yr stırak edecekler tutar bedeli U7crıııdım % 7.5 mu
vakkat temınat ol rak (1500) lırayı ıhaleden evvel Rcviı veznesine tes
lım edeceklerdir. 

5 - $ rtnamc İ<=tanbul Orman Cevirre Müdllrl!HH!ndr ,.. Rl"\'fr A-

B•kırk!Sy Tapu Slcıl Muhaflzl ıOın· 
dan: Yeşilköy Koyıçi mahallesi Ki
lise ve Rıhtun sokağında kıiın 34 -
35 - 38 No, lu bır ev ıle fırın ve ga
ıino Teşrinievvel 32:! tarihli müstes
na Ayastofonos Rum kllJsesı !uknrası 

avarızına meşrute vskıf senedı muci
bince 1/ 4 hissesi \ unan devleti te
baasından İspiro oğlu Kostantın De-
kavala ve 3/4 hissesi de yine Yunan 
devleti tebaasını:lan lspiro ktr.ı Eleni 
Dekavala namına olup bunların ve
tatlariyle veraseUeri frtanbul kadas
tro mahkemesinin 19/9/ 1941 tarihli 
esas 873 karar 622 No. lu veraset ila
mı mucibince varisleri Yunan devle
ti tebaasından bpiro ve Tanaş ve 
Marika, Yani ve Kesti ve Yorgi ot
lu Yaniye mUnhasır olduğu anla&ıl
mış olup 1515 No. lu kanun ve 2 
Haziran 929 tarih P331 No. lu karar
name ahklmma tevfıkan namlarına 

intlkalen tescili ıçin 22/ 4/ 942 Çar
ııamba gilnil muhalli tahkikat icra e
dileceğinden bu hususta bir hak iddıa 
edenlerJn mezkür cilnde mahallinde 
bulunacak memura \ eya Bakırkoy 
Tapu Sicil Muhafızltğına 942/ 108 
dosya No, ile ve vesalkleriyle bfrllkte 
...... ırı>rAııtlıır• i1Aıı ,.ıunur 

BeyoOlu 3. Uncı.i Sulh Hukuk Hl· 
klmll{ılnd•n: 942/ lil9 - Mihirtat ta
raflndan Nıwart !-\ubar vesaire aleyh
lerine açtlan iıalel ~uyu davasının 
mah kemesınde: 

Dava edılenlerden Pangaltı Dere 
Sok. 1 No. lu enn 4 üncü katında 
mukim Nubar Tettiyana gönderilen 
davetiye blla tebliğ iade edilmiş ol
duğundan lllincn yapllan tebligata 
rajmen mahkemeye gelmemiş ve ta
lep veçhlle gıyap kr.rarmın 10 gün 
müddetle ilanen tebliğine karar ve
rilmış oldugundan mahkeme günü 
olan 28/ 4/942 tarihlrıe müsadit Salı 
günü saat 9,30 da mahkemede hazır 
bulunması veya bir vekıl göndermesi 
aksi takdirde davanın gıyabında gö
rLilccegi gıyap kararı makamma kaim 
olmak üzere ilAu olunur, 

KAYIP : lnebolu ukerlik şubulnden aldı· 
tım bahriye terhıa teakereml kaybettim yeni 
ıinl alataiımdan ealı•tınin h!lkmU Yoktur. 1317 
Joiumlu Emrullah oflu Mehm~ı Ciürsoy 

Sahıp ve Neşrıyaı 114ildilrQ. tiaW 
Löttı Dördündl Gazetecilik ve 

Zİ RAAT· BANKASI 
Kunıluı Tarihi: 1888, - Sermayesi: 100.000,000 Türk Lirası. Şube ve 

Ajaruı adedi· 265 

Zirai ve Ticari her nevi banka muameleleri. 
Para biriktirenlere 28.800 lira ikramiyf' veriyoı 

liiiii 

Ziraat Bankamıda lrumbaralı ve ihbarsız tasanuf hesaplarmda en 
cız 150 Lirası bulunanlara senede • defa çekilecek kur'a ne qatıdald 
ol.Ana ıöre ikramiye dağıtılacaktır: 

4 adet 1,000 Uralık C,000 Lir• ı 100 adet 
4 " 1500 .. 2,000 • 120 .. 
• • 250 .. 1,000 • 1150 • 

40 • 100 • 4.000 -

150 Liralık IS,000 Un 
•o " 4.800 .. 
20 • a.200 • 

DiKKAT: Hesaplanndak ralar bir sene içinde 50 Liradan qatı 
lüşm.iyenlere ikramiye çıktığ kdirde ., 20 fazlasfyle verilecektir. 
Kma•ar senede 4 defa 11 ~yl61, 11 Birindkinan, 11 Mart •e 

11 Haziran tarihlerindf' çekilttekıir. 
~ ......................................... ~ 
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