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OKU L V E ~iL E 

ANSiKLOPED i S i 
Bir çocuiiun aklına gelen her auall n cevabını verir. 
Taneıl: M lkavva clltll 250, neflı bez ciltli 300 kuruı, 

AHMET HALiT KIT ABEVI 

Suikast Davasında 
~ahitlerin Dinlenmesi İçin 
Duruşma 15 Nisana Kaldı 

Malta Yine 
10 Saat 

Bombalandı 
o-

Bu Akın Şimdiye 
Kadar Y apılanlarm 

En Şiddetlisidir 

Kornilof, dünkli celsede, reisin suallerine cevap veriıilen Pavlof, Abdurrahmanın Komünistlik Maskesinden istifade Ederek 
Pahalılıga KarsllTahrikGt Yaptığını Söyledi ve Kendine Hukuk Müşaviri istedi 

lskenderiye Üssü de 
Hücuma Uğradı 

Alman Tebliği, Yeniden 
16 Tica ret Gemisi 

Batırıldığını Bildiriyor 
Malta, 8 (A. A.) - Salı günu 

Maltada harbin başından ben 
2000 inci defa olmak üzere hava 
tehlikesi işareti verilmiş ve ada 
şimdiye kadar görülmemiş nis -
bette büyük bir hava hücumuna 
uğramıştır. sabahleyin yaptlnn 
ilk akını müteakip Almanlar, öğ. 
leden sonra pike bombardıman 
tayyareleri de dahil olmak üzere 
birbirini takip eden dalgalar ha 
linde en büyük gayretlerini sar 
federek hava hücumuna geçmiş
ler, liman çevresinde ve hava a. 
lanlarına taarruz etmişlerdir, 
Düşman. sahilin muhtelif nokta
larına, besbelli hangi hedeflere 
hücum edeceğinin müdafaa kuv 
vetleri tarafından anlaşılamaması 
için, daha küçük teşkiller gön • 
dermek hilesine baş vurmuştur, 
Pike bücumlan yapan bomba 

Fiyatların Alabildiğine 
Yükselmesinin Başhca 
Sebepleri Nelerdir? 
YAZAN: M. ZE KER İYA SE RTE L 

Dünkü yazımızda şikayet et. Çenu~ vilayetlerim•zde kış yüzün 
\'! tiğimiz pahalılık ve hayat cıen bır çok mahsulümüz yanmış 
arlıÇı yalnız Türkiyeye münha- bazı yerlerde hayva~ tarın kırıl • 

61r .• hı:. hndise değildir. Harbin ınasına sebep olmuştur. 
~çuncu yılı içinde bulunuyoruz. Bütün bunlara baz. hususlar 

er tarafta ~tisadi hayat büyük da gösterdiğimiz acemilik, yap -
~ı~~ı~?ra ugramıştır. Bu sebep tığımız yanlışları da ilave etmek 
""'"11 butun memleketlerde bir ha. lazımdır. Kömür işindeki sıkıntı 
~:t ~arlı.~!. v:. yaşayış seviyesin mız. münhasıran bürokratik. ku -

bır duşüklük vardır. surıardan doğmuştur. İdaresizlik 
Hayatları bizimkine daha çok yüzünden kömür istıhsalimiz a

benıediği için Balkan cenup do - zalmş, çıkardığımız kömürü de 
tısu Avrupa memleketlerinden vaktinde istihlak merkezlerine 
azı misaller alalım. nakletmek mümkün olmamıştır. 
Bulgaristan Balkanlann en Bütün bunlar fiyat üzerinde 

zengin ziraat memleketidir.Fnkat tesiri görülen abjektif sebepler • 
?rada da hükumet ekmeği karne dir. 
ile venneğe mecbur kalmıştır. ve Bunların dı~ında fiyat üzerinde 
adanı başına verilen günlük ek. müessir olan bir takım siıLjektif 
~k ~iktan 300 gramdır. Hafta t.-cbepler vardır. 
•/ ikı gun et yasak edilmiştir. ~ sonu: sa: 4: G: • 
h alnız dığer iaşe maddeleri ve bil 

tan
assa yağ bakımından Bulgarls

da sıkıntı yoktur. 
Romanyada, bu yılın hububat 

ınahsulü iyi olduğu halde, ekmek 
Yes~ya bağlıdır. Adam başına 
Verilen haftalık ekmek miktan 
1500 gramdır, yani Bulguistan 
Ve Türkiyede verilen mik \ardan 
azdır. Yalnız orada halka bol 
Jniktarda mısır unu verilmekte. 
dir. Diğer gıda maddeleri bakı· 
ınından da Romanya sıkıntı için 
dedir. 

Hint Partisi 

, Yine Bazı 
• • 
ltırazlarda 

Bulundu --k Macaristanda da ekmek vesi • 
aya bağlanmıştır. Adam b:ışına l H ı·f "l" ki.fi 

Verilen giınlük tayin 200 gram - • a 1 aX e 1 er 
dır. Haftada üç gün et yoktur. Reddedil"ırse lngiltere 
Amca pazartesi giınleri kuzu, 
dana ve domuz etinin satışı ya. Vazifesini Tek Başına 
saktır. 
~unantstanın halini ise hepi - Yapacak+.r11 Diyor 

hıız aşağı yukan biliyoruz. 
Yalnız bu memlektler doğru • 

dan doğruya harp içindedirler. 
İstihsal ettikleri hububatın ve 
gıda maddelerinin mühim bir kıs 
nıını müttefiklerine vermeğe mec 
burdurlar. Oradaki sıkıntının ve 
hububat darlığının en mühim se 
beplerinden biri de budur. Böy 
le olduğu halde Macaristan ve 
l3ulgaristanda eşya ve gıda mad
de fiyatları bizde olduğu nishette 
Yükselmiş değildir. 

Niçin? 

* ** Bizde hayat pahalılığının ve 
. fiyat yükselmesinin objek
if ve kısmen normal telakkı edi 

lecek sebepleri olduğu gibi, gayri 
tabij sayılabilecek amilleri de 
nıevcuttur. 

Bir defa bütün dünyayı kaplı
Yan bir harp içindeyiz. Dış mem 
leketlerle olan münasebetlerimiz Lort Halifax 
l:ok denecek bir dereceye inmiş-
tır. Memleket müdafaası müstah- Yeni pelh~, ~ (~. A.) - Kon. 
sil unsurun mühim bir kısmını gre encu~t;nının ılk kararında se 
köylerden alıp hududlara çek • b?t edec~~ı •• yan.' !"°emlek~te ~n: 
lniştir. Evvelce memleketin en gıltere hukumetının tekli!~ennı 
büyük müstahsil unsurunu teşkil red~etmesın~ tavsıye edecegı zan 
eden bu vatandaşlar şimdi yeni .nedılmcktcdır. . . 
bir müstehlik unsur olmuştur. Nehru, İngılız t.ekl~e~ının ba 
Bu vaziyet hem istihsali azalt- zı .™?ktalarına yemden ıtıraz et • 
nıış, hem istihlaki çoğaltmıştır. mıştır. . . . , . . 
Bunun tabii bir neticesı olarak Ko~~ part~sı ıcı:,a . Komı_tesı 
iktisadi muvazenede bir sarsıntı e~serıye~ı, g~n!ş s.~lahıyetlen ol 
hnsule gelmiştir. mıyan bır.1:111111 m.udaf"':a nazırlı-

. .. ğının teşkıli aleyhındedır. 
Yıne memleket mudafaası, ev. Hal"(--' .. le • 

\telce münhasıran iktisadi baya - ı """ ın 80 % rı 
tın bir mütemmimi olarak çalı. Nevyork, 8 (A. A.) - Nevyork 
~n nakliye vasıtalarını, kendi belediye dairesinde bir nutuk söy 
lhtiyaçlarına hasretmiştir. Bu !iyen lord Halifax demiştir ki: 
Yiizden münakale işlerinde de bir "Hint partilerinin şefleri İngil 
tlarlık husule gelmiştir. tere hükumetinin tekliflerini red 

Sonra bu yıl kış da mahsul Ü· edecek olurlarsa İngiltere hiiku. 
ıerinde fena neticeler vermiştir. st1fT Sonu; Sa: 2; sn: 5 

Ankaradan tayyare postasile gelen resimler: Solda Komilof elind eki gazeteye göz gezdiriyor . Sağrf;la geçen celsede sorgulan yapılan 
diğer iki suçlu: Süleyman Sav ve Abdurrahman l2ij> Sonu; Sa: 2: Sil: 6 

Veri_Ie_n_K_arar rr .. ESir ... MübSdSISSi .. , 
Mahkeme, MüdafiTayinine Mahal Görmedi, Allı Saat su··rdu·· 

Za6ıtf arla Diger Vesi a1ar1n Rusçaya 
Tercümesine Devam Edilecek 

Angara, 8 (TAN) ·- Atatiirk 
bulvarında Almanya Büyiik Elçi 
si Von Papene yapılmak isteni· 
len suikast hadisesine ait davaya 
Ankara ağır ceza mahkemesinde 
bugün devam edilmiştir. 

1048 Kişi lzmir Limamnda Vatanlarına iade Edildi, Aralarında 
l<aybetmiş MalUIJer de Vardı Harp Facialarmdan Aklanı 

İzmir, 8 (A. A .) - İngiliz ve İtalyan malul dan karşılandrlar. Geminin iskele merdivr.nl 
ve hasta esirlerin in mübadelesi bu sabah tam başında bir masa konulmuştu. Bu masada in-
saat 7 de başladı. Mübadele i~ini idareye nıe. giliz hastane gemisinde beynelmilel kızılhaç 

i 
mur askeri heyetle kızılhaç \'c Jozılay dclcgc- mümessili olanlk bulunan ve Kahireden gelen 
leri tam saat 1 de mübadelenin evvela yapı. İsviçreli doktor Vischer ile bir İngili dokto - ı 
lacağı "Londovericastle,, İngiliz hastane ge- xu oturmuşlardı. İngiliz sıhhiye erleri hepsi -
misine çıktılar ve İngiliz sıhhi heyeti tarafın. ı'\~"' "°"ıı sa 4 sn ı 

\.. ........................................................................... ./ 

PASifiK HARBi ! IGiınM '1~~ 
Japon .Ha~p Pastalardan Kurtulmak için 

Gem ı I er 1 Gazet~lerin ve buarada ?izim pastalara karşı 

Daha sabahın çok erken saatle 
rınden itibaren adliye binası et
rafı ve binaya giden bütün köşe 
başlan zabıta tarafından kordon 
altına alınmış bulunyoıdu. Mah. 
keme salonu kesif bir kitle ile 
hınca hınç dolu idi. Saat tam 9 
da Pavlof, önde koltuklarının al
tı kitap ve defterlerle dolu oldu
ğu halde jandarmaların nezareti 
altında salona girdi. Bunu elin. 
de defterlerle Kornilof takip edi 
yordu. Daha sonra da Abdurrah
man ve Süleyman içeri girdiler. 
Abdurrahmanın biraz daha bo -
zulmuş gibi bir hali vardı. Buna 
rağmen neşesini kaybetmemiş, et 
rafa adeta gülümsüyerek bakı • 
yordu. Geçen celsede olduğu gibi 
Abdurrahmanla Süleyman yan 
yana ön sıraya, Kornılofla Pnv -
lof da onlardan, bir arkadaki sı
raya ayrı ayn oturdular. 

Omerin viicudünden arta kalan • 
ve bir kavanoz içerisinde mah
keme salonuna getirilmiş ohn 

parçalar 
Hint Denizinde 4 
Günde 20 Ticaret 
GAmİ~İ Batırıldı 

R E F 1 K açtıgımız savaş - ıçınde bulunduğumuz 
harp gibi - hala bir sonunca eremedi; eremedik. 

H A L 1 D ten başka - yine o harp gibı - büsbütün için-

K ARAY den çıkılmaz bir hale girdi. Pastada nedir, de
miştik, bunwı halis unla yapılanı bile, katılan 
şüphelf maddelerden, bozuk yumurtalardan, kö. 

Komilof, dolma kalem\ ile elin 
edki deftere bir şeyler yazıyordu. 

Her halde iyi işlemiyen kalemini 
sık sık üflüyordu. Bu arada bir 
mahkeme miıbaşiri cam bir kava 

l:::l[t' Sonu; Sa: 2; Sil: 1 

'YENISEHIR CINA YETi 
Meyhanede Çıkan Kavga 
Sonunda Bir Kişi Öldü, 

Katil de Yaralandı~ 
Dün, Beyoğlunda, Yenişehir 

de sarhoşluk yüzünjen bir cina 
yet olmuş, bir kişi ölmüş ve bir 
kişi de yaralanmıştır. Yap~ığımız 
tahkikata göre, bu kanlı hadise 
şöyle cereyan etmiştir: 

İzmirli Arif ve Kürt Kemal a
dında iki kişi, Müjgan isminde 
bir kadınla birlikte dün Yenişe • 
birde Vasilin meyhanesine git • 
mişler ve rakı içmiye başlamııJ • 
lardır. Kahveci Mecmi adında bir 
başka müşteri de ayni lok~ntaya 
giderek diğer bir masaya otur • 
mu§ ve yemek yemiye başlamı,. 
tır. Bir aralık, Müjganın fazla 

l:li'J'" S?nu: Sa:2: Sil:1 
1 

Katil Kemal 

Amerikahlar Filipinl"rde 
Bataan Yarım Adasında 
Yeni Mevzilere Çekildi 

Tokya, 8 (A. A. - 5 ve 6 ni 
sanda Hint denizinde yapılan de. 
niz hareketleri esnasında 20 düş 
man gemisı batınlınıştır. 

Filipinlerde vaziyet 
Vaşington, 8 (A. A.) - Harbi 

ye nazırlığı tebliği: Amerikan ve 
Filipin kıtaları, Bataan cephesin 
de umumi bir ricat yapmışlar ve 
yeni mevzilere çekilmişlerdir. 

Japonlar M an us adasına 

1 

asker çıkardılar 
Sidneyı 8 (A. A.) - Associated 

Press'in bildirdiğine göre, Japon 
lann Lorengau'da Manus adası • 
na asker çıkardıklan öğr:-ml • 
miştir. 

lranda isyan 
Basttrtldı 

Ankara, 8 {Radyo Gazetesi) 
Tahran radyosuna göre tranda isyan 
bölgesindeki isyan tamamen bastrrtl
mqtrr, Bölgeye hl.kim bulun8ll lran 
askerini halk tezahfiratla kaııılamış
itr. SükQn ve Asayiş iade edllmlştlr. 

tü yağlardan, uydurma kremlerden, lüzumsuz süslerden dolayı 
hem sıhhate, heme keseye zararlıdır; doyurmaz, mide bozar; iki 
üç tenesine verilen para ile daha vitaminli ve kalorili gıda al\nır, 
tokluk duyulur, sıhhat korunur. Derken, buğday darlığı yüziın· 
den unla yapılmış pastalar yasak edildi; sandık ki bu bclAdan 
kurtulduk. Meğerse püsküllüsüne çatmışız. Birer, ikişer yine ca
mekanlar pastalarla dolmağa başladı. Sorduk; "bunların içinde 
hükfunetin alış verişten kaldırdığı unlar yoktur11 cevabını ver. 

diler. "Ya nevar?,, dır dedik; "kestane, fındık. patates, falan filan,. 
yeni nesnelerden yemek cessurluğunu gösterenlerin çoğu yüz bu
ruşturdular: "Berbat şeyler, dediler. Bulantı ve öğürtü veriyor!,, 

Şimdi gazetelerde okuyoruz: "İstanbul tarafında bir fırının, 
Beyoğlunda iki pastacının yaptığı pastalar tahlil edilmiş, sıhhate 
zararlı olduklan görüldüğiınden fırın ve pastacılar birer haf4 
müddetle kapatılmıştır.,, Al Belediyenin başına, bin düşünce ara
sında, bir iş daha! İşin yoksa fınnlan ve pastacıları hergün dolac: 
nümuneler topla, laboratuvara gönder; doktorlar ve kimyagerler 
geçsinler aletlerin başına; saatlerce uğraşsınlar. göz nuru doksün. 

ler. Bu ne idiğü belirsiz, münasebetsiz bulamaç ve ezmikleri ayır
sınlar, incelesinler, meydana çıkarsınlar, raporunu yazsınlar; 
yüzlerce kişi saçma şeylerle didişsin, dursun! Niçin? Bütün bu 
muameleler, gerçekten lüzumlu besin maddeleri, yağlar, pey
nirler, balıklar için yapılsa daha yerinde olmaz mı? Pastasız 
yaşanamaz mı? İktisat ve iş bakımından yemek çeşitlerinin azal. 
masını icap ettiren harp, neden pastaya, bir müdafaa vasıtası 
imiş gibi bu derece önemli bir yer veriyor, ondan aynlmağa 
katlanamıyor? 

Evet, anlıyorum, insanın bazı saatler içi eziliyor, bir şeyler 
yemek istiyor. Bunu önlemek için yeni tedbirler lazımdır. Me
sela, Avrupadaki gibi köşe başlarında sıcak sıcak, kıtır kıtır 
patates kızartması, yahut arap menlleketlerindeki gibi dumanı 
üstünde pancar haşlaması satmak, amerikan fıstığının, fındık 
ve kestaneyi, leblebiyi daha bulunur hale sokmak gibi ... Bunlar 
hile götürmez, temiz, lezzetli, çocuklarca sevilen besleyici ve 
ucuzca yemeklerdir. Her meselenin yasakla uhdesinden geline
miyeceğini bilenlerdenim. İyisi, ihtiyaca iyi şekilde cevap ver.? 
mek, ihtiyacı zararsız yollardan gidermektir. 



z TAN 

u ·kast Dav ı nd Gıda Maddeleri Milli 
Piya".190 

Edilen Fiyatlar Matıye Vekili idarenin 
Bugünlerde Faaliyetini Anlattı 

Maliye Veknı Fuat Afralı. Mim Pl-

Reis bu noktayı zapta geçirdikten 1.U lk T b•t 
ıonra kitibe bir tezkere okutturdu. na es 1 

Bu tezkerede ıahit listesmin maz- 1 

nunlara verildiği, yalnız Paviofun rua o • d 
ca olmıyan bu listeyi almaktan iıtin- zerın en 

9 - 4. 942 

DiKKAT: -, 
Et lstihlakini 
Tahdit Etmelidir 1:ifr Başturafl 1 incide 

noz içinde alkol ile muhafaza e. 
dilmekte olan Ömerin parçaları 
nı içeriye getirdi ve kürsunün 
üzerine koydu. Bu andan itibaren 
Abdurrahmanı hissedilir bir heye 
can kapladL Dudaklarındaki te • 
bessüm bir anda söndı.i. Ba;,"lnı 
onüne iğdı ve bedbaht arkadaşı
nın parçalarına bakamaz oldu. 

Kemal Boraya verdirdim. Bu .ıStidada 
Tilrk kanunlanıu bilmediğim için ba
na bir hukuk mü~vtrl verllmesinl 
rica ediyordum. HJç bir cevap ala
madmı. Nllıayet sefarethaneye mUra
caıt etüm, Bir Rus hukukçusu, bir 
Türk hukukçusu kadar Türk kanun
larma Aşina olamıyacağından kendi
siyle duruşmalar haricinde istişare 
yapabileceğim bir Tilrk hukukçunun 
tayinini rica edetlm, Kendi müdafaamı 
kendim yapacalmı. Yalnız onunla is
tişarede bulunmaldltım ltızımdır. 

kif ettif,i yazılı idi. 
Rc!s, tercüman vasrtaıfylc Pavlofa 

ıu noktaları anlattı: 
Türk mahkemeleri tebliğleri ancak 

türkçe olarak yaparlar. Maznanlır da 
bunlan lıtcdiklerinc tercüme ettirmek 
te ıerbesttirlcr. Buna cevap veren Pav 

B kk il d Al B 1 k yango idaresinin bir 7illrk faallyeU a a ar an mıya aş ıyaca hakktnda beyanatta bulunmu5 ve ez-
cümle demletlr ki: 

Ne kaaapl•rın namuılın DzerL 
ne yemin ederek verdikleri vaat· 
ler, ne narh, ve ne de narhın ktıl· 
dınlma11 et meaelulnln hılllne 

klfl gelmlftlr. Narh kıldırılrn09 
flyatlartn dDoeccOınl bekllyen la
tınbullulır. birdenbire fiyatlarda, 
% 25 nlıbetlnde bir yDksellı kır. 
paındı kıldılar, 

Saat tam 9.80 da heyeU h4kime, 
onde reıs Sabri Yoldaş, arkasında 
aza Reşat Bayramoğlu ve Emin BWte 
olduju halde m.aluımlarm! l11al et
tn.-. Ankara baş müddıelumumlsl 
Cemil Altayla mua\'inl Kemal Bora da 
~erlerinde hazır tulunuyorlardı. 

Pavlol'un sözleri 
Hlldm, naip hikim Ha.Yrünn.tsanm 

mahkeme reislipno hitaben yaımış 
olduğu tezkereyi okutturdu. Bu tez-

erede, maznunların, ifadelerini keli
me kelime tercüme ettirerek zaptettik 
leri, onun için bugüne kadar yalım 
19 sayfa tutan Abdurrahmanm ifa
desinin tercüme ettirilebildii.i )'8ZJl1 
di. 

Geçen celsede tek tercüman olan 
Vahap Tebrlzl'ye yardımcı olarak Et
ref Demircan adlı ikinci bir tercü
man da mahkemece tayin edilml,U. 
Bu tercümana yemin ettlrlldlkten 

nra, nalp Hayr{lonlsanm yazdıkları 
Pavlofla Komllofa Rusça anlatddı, 

Bundan sonra ·~ alan Pavlof per
de perde yükaelttlll sesiyle fUD}ar1 
soyledl: 

.. _ Dün bir istida hazırlayarak 
mahkemeye takdim ettlmse de ilze
nnde bir muamele :yapılmadan bana 
ade edildi. Simdi bunun yenisini ha
zırladım, Davanın maksada uygun bir 
ekflde tııkiıatıru temin için icap eden 
fadeler okunmadı. Terclııne lıine a

ym 1kla1nde başlanscağt yerde aym 
ltmmda bqlandı. Şlmdlye kadar yal

nız Abdurrahmanm ifadeaine ittılA 
peyda etmekllğime sebep oldu. SU· 
le)'DWUD ne .CSyledJflnl bilmedillm 
i bi diler vesalkin de nelerden iba
ret oldutunu bilmiyorum. Gerek ken 
dl memleketim. ıcrek Türk.iye, ıerek 
dilnya e!kAn umumiyesi bu mesele i
le meNUidUr. Mildafaam! yapabilmem 
çin bütün veslkalara Aşina olmaklı
lım JAmn gelir,,. 

Bu ifadeden sonra Sabri Yoldaş 
Pavlota istidayı nereye verdiğini ıor
du. Pavlof: 
"- ı.tfda. tercüman Veap tarafın

dan mahkeme kltabetine verilmi5tl, 
Ylne Vahap tarafından bana iade e
dlldf • .A:ynca TQrlı: ceza mahkemeleri 
uaulü kanun'IUlun 215 inci maddesi
ne göre celbedllecelı: phltlerin llatesi 
ma.mwılara verilmek icap eder, bu 
liste bize verlhnedl. Gerek bu ıebep
le. gerek diler waalkln Rusçaya ter-

llmesi lçiıı mlh.lteınenin tallldnl ri
a ederim.,. 
Pavlof, bu ifadesinden sonra nıah

kemede söylenilen biltün sözlerin zap
ta leQeeeğlni Otrenmekle miltehauis 
ldujunu, )'81nız ıeçen celsedeki ifa. 

delerin tam olarak uıpta geçlrllmemi5 
bulundutunu söyledJ ve ıeçen celse
deki ifadelerinden bazılarmm tashihL 
ne milsaade edllmeslni talep etti. 

Bela. bu imt_e karşı ftsyle dedi: 
"- Zapta, verilen ifadelerin haldk! 

bir htıasası geçer, Çilnkil bütiln te
ferrilatı sapta ıeç!rmiye imkln yok
tur. Yaıılı,ıar hakkmdaki mütaleası 
a70en zapta geçlrllir, Verdiği lstlda
laruı kabul edilmesine imkAn yoktur. 
C::llnldl mahkeme kAUplili, lltida ka
bul etmekten kanunen menedilmiştir. 
Mahkemeler suçlul&ra veya karşı ta
rafa her türlil te!lıilAtı gösterirler. 
HattA lstldası olarak zaptedilen mese
leleri dahi halletmek için uğrqırlar.,, 

Tekrar ~ alan Pavlof, şahit llste
slniD kendisine tebllll için mahkeme
ntn tallldnl öne sürdil ve Abdurrah· 
mandan bıw şeyer sormalı: istediğini, 
bu suretle Abdurrahmanm şahsiyeU
nJ eftin umumiye milvaceheslnde çl
zecellnt beyan etti. Tekrar tercilme 
aakatlıldanna ip.ret ederek: 

"'Meseli. dedi, ge~en celsedeki be
Dlm ıı&alerim "ben deve detlllm, in
sanım.. ıekllnde bana tercüme edil
dJ. Halbuki ben .Oyle demiştim: "Be
nim deve oldufwnu labat etmek 1sti-
7orlar. Halbuki ben im•ntm, Buna 
lhti7acım yok .• 

Bu beyanata, hAldm Sabri Yoldaı 
fU llÖ&lerle mukabele etti: 

- Sö7lediklerlnden zaten dev. ol
madlla anlqılıyor. Bunun tavUhlne 
lüzum 70k. Kelime o1UJ1)arı davanm 
anlqtlmasma 71ram~. Ehemmiyetli 
ı~ler üzerinde durmak 14ztmdır, Ab
durrahmandan sonnak Jsted.111 sual
ler! blldlrshı. 

Bu sözler Pavlofa tereOme etttrl
Urlı:.en Kornllof btr lllz Uteme hare
keti 78pb, fakat, Pavlof daha evvel 
davranarak ıunlan 114ve etti: 

•- Keza ı~ celsede Kornllo
lu tanıdtlmıı ve teraberce çallflıtı
nıbı 167lerken bir takmı nüansları 
dikkat eclilmemit, Kornllotu tanının. 
S'Orld7ede ayni bina dahilinde çalışı
~. Yalmz o haricı lldısat komlser
Utıne bajlıdU', Ben ise dofrudan dol
nJ7a hariciye komlserlifine ballrytm. 
A7ni ı,te çaltştığımum zapta geç~ 
inesi ,.anış tefsirlere yol açar." 

Bu ltadeyl mllteaklp derhal KornJ
lol söz alarak dedi ki: 
"- Mahkemenin IU Uç sebep ,.U

dnden tallldnl isterim: 
l - Mahkemece bWndlll wçhlle, 

llbdurrahmanm ifadeleri dün Upına 
tadar tercüme edildi. Vaktimbl alan 
bu ~deler bizi yormUI ve üzerinde 
dtırml}'a nıaddl lmkAr. btrakmamı5br. 
A)TJCa Süleymantan ifadelerine de it
tdA kesbederek onlara sual 90rrcak 
unkfinmı bulmaklığımız lAzmıdflo, 

2 - 20 Martta c:e28 evi mOdOrO 
wa ıtasiyle pullu ·ve Türkç_e yazılmış 
b r Lortldııyt m ıdde-iumumt mua\'İni 

3 - Ben de Pavlof"un fıkirlerlne 
iştirak ediyorum. Açık söylemek IA· 
ıım gelirse, bu sadece bir formalite 
meselesidir. Yalnız phitlerin listesi 
teblll edilmediği için ıahlUerin din
lenmemesini talep ederim," 
Pavlof'un sorduğu sualler 

ve verilen cevaplar 
Bu ifadeden 10nra hAkfm, Pavlofa 

neler sormak istediğini bildirmesini 
söyledi, Pavlof dedi kl: 

lef: 
- Ama, dedi, ben infiradı hapiste 

bulunuyorum. Na11d ve kime tcrcü -
mc ettireyim? 

Reiı Sabri Yoldıı, Pavlofu bicc ten 
rir etmek, onun eıı ufak tereddlltlcrl
ni ortadan ka1dınnak ve nasıl hareket 
edilmesi lizımgeldlği hakkında kendi 
ıine fikir vereb imek için en basit nok 
talan bile izahtan çekinmiyordu. 

Bu maksatla Sabri Yoldaşla Pavlof 
arasında ı<ıyle bir muhavere geçti. 

Reis: 
"I - Abdurrahmanm komllnlst parti&! ile - Evvcll arkadaşı t6rkçe blJtycr 

lılc bir zaman allkası olmamııur. O, komD . Ona t ·· ttl k · · 
ııiat muknlnden istifade ederek tahrlk.tt ,.ap crcumc e rme ıstemezsc ceza 
mahadtr. Bunu, aoracıftm ıuallerden •onra evi müdllril vuıtasiylc bir tcrcllınan 
bbıt edeceflın. buld bil' • 

2 - Abdurrahmanııı. ırerek TOrlılvedekl, .. ura ır, ayrıca noterler de bu ıısi 
r:erek Yıııoaal•J'adaki komnaıu arlı:adaılan ıoreblllrlcr. 
kbnıerdlr? Pavlof• 
Abdurrahmını Fahri PaıkomiloYic Ue kinı B• • h • 

tanıatırdı? - u: i tllattan memnu bulanduru 
s - ~lııt~hmaa. Pahrinla hansb-etterlnl luyoruz. Hapiı\ıancdck! tercüm l ve eılı:llııu tarı( etıln? . . an ara 
4 - Abdınrahman. Nı,. .. ı Yakubo•icle itimadım yok. Keza bugün yine türk 

ko~u!:u~a'::1~~;~ x'"ııon,.. ılmderilmeı. çe bir teblifat cehli. İmza etmedim. 
Dnre Yaso•laY)'adan mektuplar ıeldlf!nJ M!y Bundan 90nra sclccek tebliilcr de 
ll'mletl. Bu mektuplar kimler tarafından Jlln türkçe bilmediflm için imza -..ı 
derllmlt Te hanırl adre1e 11lmlıtlr? Kac ta· • ,. .. ..,ye-
ncdlr? Yuıroıla•J'ada hanr;I adrcae mektup ccfim. 
.J•nlmııtır1 Reli: 

6 - Abdurnhmanın el!J'ltdltln• a&re O· 
merle ırasında bn,.Qlı bir Hmim17tt rnc•cut 
lmlı. Omer ondan hfr •e.1 ıılıJe,..eamlı. O· 
mer komOnat lmlı. 8ol'UJ'Orum, Omer ne sa 
man •e nerede komDnlu pa"lalne ırirmlı H 
onu kim t•••IJ'e etmlıtlr? Omerln parti bileti 
var mı idil Vana nıımıra11 lıactı? Bunbn 
da Abdıırrahmaaın bllmetl ıtnmdır. KomDnlat 
nbamnameıl mucibince her lıomDnlstln bir 
it ,.apm.aaı icap eder Omer burada .,..,.a Yu 
ıoılaYJl'ada ne ,.apmııtır1 Hic bir lıomUnltt 
ld, panlnln mOıaadeal olmadan memleııetl 
terlı edemea. Ona bu mDaaaderi kim .... rmıı 
tir. Efer Omerl bar aya Yuso,ıa TJ'a lıomOnlat 
partiıl sllndennl• l1e barada Omere ne ırthl 
bir vaılfe nrllmlıtlr 1 

Abdurnhmana aaracdı baılra nallcrlm Tar 
aa da bunıan BOJeymıı.ıa ilde.. okandulruı 
aonraya bnalrı)'onm.., 

Söz alan mtıddebımmnt Cemil Al
tay da ıuallerln ıonılma1tn1n Pıvlo
fun mlldafaaımı taallOk ettltinden 
bunlarm Abdurrabmana aorulmaıında 
bir mahzur olmadtit mUtalbmda bu

- Noterler itimada IB)'andırlar. On 
lar vaartaaJyle tercüme yaptU'lıab'le -
cefl clbi ceza evi mUdürU vasıtaıiyle 
hariçte itimat edecefl bir adam buldu 
rarılr kendine seoleıı tebliflerl tercü -
me ettirebilr. 

Pavlof: 
- Peki, baliin bana selen teblif blr 

nrn taıımıyorsı bunan ne oldula ba 
ııa ıCSylenebillr mi? 

- Bu teblifde tahltlerfn lalın n 
adresleri yasılı 1dL 

Pavlof: 
- Teblll kamın! tekilde bana ve -

rilmemiıtir. Muhtevaamdan henii.z ma 
IOmattar oluyorum. 

Reiı: 

lunmuı ve ıorulan ıaaller hakkında - Pavlof, Komllona birlikte clln
bir taraftan not almakta olaıı Abdur- lerdenberl naip hiklmln huzurunda ter 
rahman sıra ile 111 cevaplan vernıiı - elime işleriyl cufraııyorlar. Orada ko 
tır. nutımuyorlar mı? 

ı - Ben kimseye fenalık yapılma- Pavlof: 
ıım istemem. Hazırlık tahkikatı 11ra - Müsaade etmiyolar. Orada da ko 
ımda da zabıta benden "Seı" ve "Ye- naıamıyoruz. Hıtti Uluı ıazcteslnde 
ni Yol" mecmualan hakkında nallcr Tıss njanıınm bir tebliği vardı. Bu _ 
ıonnaıtu. Ben belki çok fenalık itle- nun tcrcllmeılnl istedik. Bize bu mu
dim. Fakat kimseyi ittlham altında .uadeyi vermediler. 
bıraktırmak iıtemem. Benim nasıl ye- Reis: 
tlştitfmi ve naaıl bozulduğumu Yusoa 
laV)'adaJıci arkadaılanm ıibi Pavlof dıt, 
Kornllof da çok iyi bilir.,, 

Burada hrçkınklannı tutam?)'all Ab 
durrahman, ıöılerine töylcce devam 
etmiıtir: 
"- Burada benim komüniıt arka -

•ıım yoktur. Buradakilerin ancak ki 
tabi malQ.matlan vardır. Yuıtoslavya 
da da bu fikri taııyanlardan doıtlarun 
var. Meseli lise tlebcsinden Nihat Mo 
lenevlç ve Kral Aleksandtr medrese -
ıini bitiren Hallmlç var. Ve dediiiniz 
sibi Ömer de bunlar arasındadır. Ge
ri kalanlann iıimleri hatırıma celmi
yor. Gerek Ömer, •erek 1.iac talcbeal 
komünist partisine dahil deiildlr. On 
lar küçük gruplarda çalııırlar. Univcr 
site talebelerinden direktif alırlar. Bu 
rada komünist fikirll olarak tanıdığım 
ve evvelce de isimlerini ıöyledlğim 
Celll, Muammer, Hlllllü ve Vahıt var. 

2 - Sulcymao, bana selcrek mek -
tuplarmı yazdırırdı. Bu meoktuplarda 
benden Fahriye bahsetmlıtl.. Yuıoılav 
yaya slttiilm zaman Fahri. Teki il -
mindeki biriyle beni buldu. Ve ben -
den bavulıı SUleymana ıötürmem! rı
ca etti. 

3 - Fahrinin qkllhıl, Kornilofla 
Pavlofan etkilini tarif ettiıtim Jıcadar 
vw:uhla bildircmiycccllm. Çünkü a
radan Uç ıene cibl uzun bir saman Set 
ti. Ayni zamanda Fehriyi belki iki de
(a cördüm. Hatınmda Jıcaldıtuıa ıöre 
Fahri uzun boylu, uzunca ıimalr dol
ıun yüzlü, oldukça ıişman, liyaha ya 
kın kumral •e dökülmemlt 11çlı ve 
dal tJpl.i bir adamdır. Gözünün ren -
ginl b!lmiyonım. 

4 - Ni7azl7f hic ıörmedim. lıtan 
bula selip sidltinl S!ileymandan ha -
bor alırdım. 

5 - Mektuplar Preıtinede avukat 
klt!bi Paıkomilevic vuıtaslyle Pah -
riye adresiyle !139 ıonbaharmda yaztl
mqtır. Cevaplar bana delil. Suleyma
na ıcUrdi. 

& - ômer, partiye clrmemfttir. Gir 
ıeydi bana ı6ylerdi. Türkiyeye her -
bangl bir maksatla ıelmeml.ş, nlmz 
tabıllinl )'apmak latemiıtir. Ömer bu 
mabatla memuriyete ıırmipe de Pav 
lof Te Kornilof tarafından o iften '1-
kanlmııtu. Xendiıi ıol fikir aahibl 
jdi.,, 

Vakit 12.30 a selmlı oldufandan he. 
yeti blldme, 14,30 da toplanmak i1ze
re celıeyc nıhayct Terdi. 

lKINCl CELSEDE 
Ölle tatilini müteakip 11at 13,30 

dan itibaren alır ceza salonu tekrar ıil 
ratle dolmıya baıladr. Samiin ve ıa
zeteclleriıı ayakta kalmamak iıtiyente 
n daha mahbme bqlamaauıa bir 1aat 
varken yerlerini almı,lardı. Tam 14,30 
da maznunlar ııralanna oturdular ve 
heyeti hikime ile müddeiumumi mua
vini yerlerini itıal ettiler. 
Rciı Sabri Yoldaı IUleymaııaı 
- Sen titledcn enet ıös iatemiı • 

tin. Ne ı8ytlyecebin1 
Diye aordu. Süleyman: 
- Bir noktayı tavzih edeceiim, de

di. Ben Niyulnin hakiki ıdrru evvelce 
bilmiyordum. 939 aeneıüıde Abdurrah 
man ıldipteıı döndükten sonra ondan 
Niyazinin hakiki adını !Sğrendim, 

- Muhakeme, kendi hanrunda ve 
en afak noktalar bDe cıalenmeden sa
rih bir şekilde yapılıyor. Kendisine '!O 

ranuz, Tası A:fansmın ııe~rcttiii o ha 
bere inanmıı mıdrri' 

Pavlof: 
- Tass'ın ne yazdrfııu bilmiyorum. 
Ba konuşmadan ıonra hlkfm, Pav-

loftan Abdurrahmana başka bir şey 
ıorup ıormıyacafmı sordu. Pavlof Ab 
durrahmanın hazırlık tahkikatı ıırasm 
daki lfadclerlni öircnmcdcn Ye Sülcy 
manrn ifadesine ıttıla kcıbetmeden 

d•~mdilik bir ıey ıormıyacafrru bildlr-
ı. 

Bundan ıonra 181 alan Komfiof d.ı. 
arkadaşı ve kendisi ıraıımda ihti!Atm 
mencdilmis oldufuna, Türk kanunla
nnı fh1ll etmemek için hattl Pavlo _ 
fun sordub suallere cevap vermedi _ 
linl bildirdi ve: 

- Çünkü, dedi, kendlıiyle lcona11 _ 
calr ol11m frruttan istifade ettlfiml 
ıanıcaklar. 

Reis Sabri Yolda1, Kornllofun ev -
nama kaptlmamaıınr, adaletten emin 
olmasını tavsiye etti. 

Müddeiumuminin 
• mütaleası 

Bundan ıonra müddeiumumi Cemli 
Altay mütaliasım ıöyllycrck ezdimle 
dedi ki: 
"- Danıımanın ne gibi ahvalde ta

~1ı: veya tehir edileceğini kanÜn tayin 
ctmlştJr. Her iki suçlunun da ddlaları 
veçhile duru,manrn taliki için ortada 
bir ıcbep yoktur. 

Geçen duruşmada şilkranla arzede
cettm bir nokta olarak yüksek heye
tiniz maznunlara, kendilerini mQda. 
taa edebil~ek geniş bir hak vardi 
evrakı tahkiklyenin, ıuçlulardan Sil~ 
leyman ve Abdurrıhmanın bOtnn ifa. 
delerlyle, diğer vesalkln tayin edil
miş olan bir hlkfmln nezareti altın. 

da Pavlovna Kornllofa tercümeıl !tine 
başlattırıldı. Bittabi eski karar daire
sinde bu işe devam edilecektir. Kor
ntlof, muavinim Kemal Boray averdl
lf istidada kendisiyle istlıarede bu. 
lunmak Ozere bir hukukçunun ceuı 
evine ıönderllmestnl istiyordu, Kanu
ni mevı:uatunb müvacebesinde hl~ 
bir ıuçlu için bu şekilde hareket et-
mlye imk4n ::roktur. Ceza mahkeme
leri usulil kanununun 132 inci mad. 
desinde on bet 7•ımı bitlrmiyenlerle 
hissiyat! veya dmıstı bir hastalıkla 
ma!Ol olanlara ve kendisini mildafna
dan Aciz bulunanlara, hAklmln bir 
mildati tayin edcceğı tasrih edilmek
tedir. Bu sebeple Kornllotun talebine 
karşı ceza evi rnildüril vasrtaslyle 
menfi cevap verdik, Bu hususta ken
disine tebligat yapılmış ve imzası da 
alınmqtD', Amme flihltlerlnln hOvl. 
yet ve adre5lerlnl bildiren liste 4 Ni
sanda suçlulara teblll için ceza evine 
gönderilmiş ise de bu tebligat ken
d llerine bugün yapılmış, Pavlottan 
maad::ısı, şahitler hııkkmda fikir edin
mişlerdir. Haztrlık tahkikatında da ı. 
Uyat cttllt ılbi hiç bir evraka imza 
koymı;yan Pavtof, enhiUere alt listeyf 
de tebemıı etmemi~ Bunun için de 
b' r ı~brt hıtulmuştur R ı !itn·etTe 

Halka satılmak Ozere nahiyelerdeki 
mutemet baknllara verilecek gıda mad 
delerlltl bakallal' bugün toprak mah
sulleri ofisinden alaraklardır. Bu tı 
için fstanbulun 41 nahiyesinde 80 
bakkal ayrılmtştır. İıışe müdilrlüğ{ln
de bu bakallarm isim ve adreslerini 
gösteren bir liste hazırlanmıştır. 

Bir taraftan bu li~eler hazırlanırken 
diğer taraftan d'l bakallarm halktan 
fazla para almamaları için dağıtılacak 
mnddeleıin fiyatbı .. t tesbit edilmekte
dir. Bu itibarla halkm bakkallardan 
alış veriGe başlaması henüz knbll ola
mamıştır. 

Dilne kadar teııblt edilen fiyatlar 
şunlardır: Pirinçlerden Hatay ve Sey
han cinsleri 43 kuru5tan, marııtclll 
52,50 kuruştan, fasulyıı 19,5 kuruştan, 
pirinç ve yaglar narh fiyatı üzerinden 
verilecektir, BugfinkU fiyat mllrakabe 
komisyonu toplıınttsında bu maddele
rin ve diğer Çe$ıtlerinln perakende fi
yatlan tesblt edll~ektir. 

P irinç, fasulyn, bulgur halka birer 

Fırınlar Azahrsa 
Ekmek Ucuzlayacak 

Ekmeklerin iyi çıkması, ucuza mal 
edilmesi ve odun lstlh14kinln azaltıl
ması iı;in belediyeye bir teklifte bulu. 
nulmustur. Bu teklife gl5re: şehrimiz
de ekmek pfılren 200 fn1n seksene 
tndlrlllrse 120 tırmın ,.akmakta oldu
ğu odunlarm Oçte llcist tasarruf edil
miş olacaktır. Fırmlardakl bu odunlar 
hemen piyasaya srzedlJlne. ıehrln yaz 
devresi fhtlyacmt ke"ılayacaktır, Ek
mekler bugünkO gibi 600 gram plşlril
meylp 1200 gTam Qzerlnden imal edi
lirse ekmekler caha pişkin olacak, 
odundan yapılacak tasarruf lle 1-
mallye ücretinin azalması ekmek nar. 
hmm en az 20 para dQsmesinl lnta~ 
edecektir. 

Belediye, bu teklife göre bir çeşni 
tecrübesi yaptıracaktır. 

BUGVNKV PROGRAM 

7 30 Pro,ram 
7.33 MOzjk 
'1.45 Haberelr 
ı.oo MDdk 
l .IS Evin ıuti 

12 30 Proıram 
12.n Fasıl 
13 45 Hakrlet 
U .00 Müzik 
ıı.oo Proırram 
ı a.oJ Clfte fuıl 
11.45 Ziraat talıvtml 

il 55 MDrlk 
111.30 Haberler 
1!1.45 Milıilı 
20.15 Radyo ıueteal 
20 45 Şarkılar 
21 00 Konatma 
21.15 Şarlualr 
:ı.ııs Konutma 
21.45 Orkestra 
22.30 Haberler 
U.45 Jtapanıı 

kendisine tebligat yapılmış addedil
mesi 14zmıdU'. Blıır.enaleyh hazır bu
lunan Amme eahltlerinln bugün dinlen 
melerlnde kanuni bir mahzur yoktur. 
Pavlofun ceza evinde ihU14ttan mem
nu olduğu, Tilt'kçe evrakı okunacak 
kimse bulamadtğt yolundaki itirazına 
gelince. ilk tahkikat esnasında veril
miş olan bu karar son tahklkıtm a
çılması kararlyle birlikte ortadan kalk 
mıştır. Kendileri ceza evinde bulun· 
duklan odada aerbNttlrler. Muayyen 
zamanlarda kerıdllerlnı gllnniye ge
lenlerle muntazaman görilsmektedlr
ler. İstedfklerlyle muhaberede bulu
nuyorlar. ~ kendilerine Rusça 
gazeteler de verllmektedlr, Ancak 
ceza evlerinin dahili nizamnamesi hil
kümlerlne ıöre mutlak blr ıerbestl
den mahrum bulunmaktıdflolar. HillL 
sa buılln vuku bulan itiraz ilserlne 
dunışmanm tallltinı icap ettirir bir 
sebep bulunmadığından davaya de
vamla Amme şahitlerinin dinlenmesi· 
nin karar altına almmallllı dilerim,., 

Mahkemenbı karan 
1ddla makammm bu sözlerinden 

sonra KornHof şahitlere alt listenin 
bugün mahkeme ölle tatili verdill 
zaman saat 13.1!1 te kendilerine teblll 
edildiğini, Pavlof da bu tebligat işi
nin geç yaptımasn•dan dolayı kendl
lerlnln bir gilnahı bulunmadığını ve 
mahkemenin talikini Jıtediler. 

Mahkeme heyeti, mllzakereye çekil
di. Saat 16,30 cLı reis, karan IU su
retle tebliğ ettf: 

''Türkçe bllmedlğlnden alman ifa
deler, zabıt varakaları ve diğer vesa
lkin Pavlofa hemm anlattlmast kabil 
olamamaktadır. Bunun için eski karar 
dalrestnde naip H&yrilnnlsa Hazer 
tercüme işine devam edecektir. Ceza 
muhakemeleri usulO kanununun 132 
ncl maddesi hükmü maznunlara mil
datl tayinini tarif etmı,ıır. Binaena
leyh Kornllof ile Pavlofa bir mQdafi 
tayini caiz değildir, Ancak bunlar is
terlerse TQrklye~e avukatlık yapmıya 
salAhiyetll fstedi1derl kadar müdafi 
tayin edebilirler. Türk ceza mahkeme 
usulü kanununuıı 21G inci maddesi
ne göre phlilerin Wm ve adresleri
nin vakit ve zamınlyle maznunlara 
bildirilmesi llzrmdrr, Halbuki tebliga
tın ancak bu&Qn yııpıldıtf anlaetlmış
tır. Sahillerin ffııdelerlnden evvel 
Pavlofiı Kornllotun eıki ifade ve ve
saikı ittılA kesbetmelerine ve kendi
lerinin eaaah bir tekflde IOf'l\171 çe
kilmelerine ve bundan llOllJ'a ıah!tle
rln dinlenmesine DıUyaç vardır," 

Rel.s Sabri Yoldq bundan sonra, 
kararın bu ıon fıkrısmın çoğunlukla, 
diğer fıkralarmm da iddia birliğiyle 
verildiğine ve dunı~antn 1!5 Nisan 
942 Çarşamba l(lntl •aat .9,30 a bıra
t.:ıldıi!mı s5v1emistir. 

kilo, peynir ve sade yal 250 ter gram 
verilecektir. 

Mutemet bakkallar iaşe müdilrlüğü 
niln ita emrini alarak toprak ofisten 
hisselerine ayrılan mallan, parasını 
ödlyerek alacaklardır. 

Her bakkal sattığı malı ve klme 
sattığını kaydedecektir. 

Diln ilk olarak bir kısım hastahane 
ve okullara yiyecek maddeleri verll
mlye başlanılmıştır, 

Usuhiiz verüen karneler 
toplandı 

Usulsüz olarak verilmiş ekmek kar
nelerinden bir çoğu toplatılarak iaşe 
müdilrlOğ{lne iade edllmlıtlr. Muvak.. 
kat olarak verile'1 karnelerin de sah
teleri gl:srilldilğünden bu karneler kal
drrılmısttr. Yeni muvakkat karneler 
hazırlanmqtır, Bun1erın her biri nu
maralıdır. ve kopyaları vnrdır. Kop
yalannm altına klmf' verildiği ve ni
çin verlldlli yazılarak mUhilrlene
cektlr. 

BerRn Büyük Elçimiz 
Eskiıehirde 

Evvelki akşam Ankaradan hareket 
eden Berlln büyilk elçimiz HUSJ'ev 
Gerede, yakm bir akrabutm görmek 
Oıere Eskiıehirde lnmlşUr. HQsrev 
Gerede Esklşehlrden sonra f zmlte ge
lerek kın bir müddet de orada ve bir 
akrabasınm yanında kalacaktır. 

BllyQk elçi f ımfttım şehrimize ge
lecek ve bir kaç gün de 1stanbulda 
kaldıktan aonra Berllne gidecektin 

"Milli Piyango idaresi 1941 takvim 
yılma aft bllAnçosunda, hasılatında ve 
safi kArmda mfihim bir inkisar kay
dederek kapamıflır. İdarenin 194! 
takvim yılma alt satı kllr! 2.373.873 
liradır. Bu para santimine kadar Milli 
Müdafaa VekAleti bıı,•acılrk kımn bOt 
çeslne tahsisat kaydolacaktır. Bu ra
kam 1942 yıltnm daha zor ıartlarma 
rnğmen evvelki yıldan 11'7,1561 lira 
bir fazlalık ıöstermektedlr. 

Geçen yd halka datrtılan ikramiye 
m!kdan !5.174.783 llradır.n 

Bir Kaçakçı 
Kaçarken ÖPdü 

Kaçakçılık bürosu memurları dUn 
Küçilkpazarda Yusuf isminde sabıkalı 
bir esrar kaçakçısı yakalamtşlardır. 

Yusuf po1islerin elinden kaçmış, Un. 
kapanı köprüsü üzerinde kosarken a
yağı takılarak diişınü:J ve başmı köp
rü demirlerine c:ırptığt için derhal 
ölmilştur. Müddeiumumi muavinle
rinden Orhan Köni tahkikata baGlamış 
ve Yusufun cesedi Dr. Hikmet POmer 
tarafmdan muayene edilCl'ek morga 
sevk ettirilmiştir. -------

AnkBradat Mimar Sinan 
Abidesi Yapılacak 

Ankara, 8 (A.A.) - Maarif Ve
ltillillnden teb iğ edilmiştir: 

BOyilk Türk mimarı Sinan için An. 
karada. Sağlık meydantnda Atatark 
bulvarmın ortasındaki ağaçlığın baş
langıcı olan karolu parçada bir anıt 
yapllacaktır. AblciE>ler Hirlsl bunun i
çin de Türk heybltraılan 81'asmda 
müsabaka açılmasına karar vermiştir, 
Müsabaka, güzel san .. tlar akademisi 
taratmdan ayrıca ild!'I edilecektir. 

Demek ki et meaelulnln halli 
için ne k111plırın yemini, ne narh 
ve ne de narhı kıldırmak bir de· 
va olıbllml,tlr, O halde bunun 
bir aebebl olmak llzım gelir, eoo 
bin lira ıermıyeıı k111plar tir• 
ketinin bir mllyon lira kir etm9\ 
d haltılıil•n nerede bulunduOunu 
bize kTımen ınlatmıyı yırıyıblllr, 
Fakat bu kırıraızlıOın bir Mbe
bl de hayvan mzlıilıdır, Şu halde 
ılınacak tedbir, haftada blr k19 
gUn eti yaaak etmektir, Mıe.rlı 
tındı ve Bulgırbtındı haftada 
iki 09 gDn et yenmez. Blsde de 
bu uıul tatbik ediline t•leple ırz 
ıreıındıkl mDvHenı bir der1ceye 
kadar tcılı edllmlf, fiyatlar da 

i I tanzim edllmlı olur, 

Kasımpaşada Karne 
Tevziatı Meselesi 
Geçenlerde Kasnnpaşa nahlyesint!e 

bir ekmek karnesi sut istimali oldu
ğunu ve kömür tevzlattnda bazı yol. 
suzluklar olduğunu 71zm~rk Mem
nuniyetle öğrendığımize g!ire bu işle 
nahiye mOdilril ve komiser muıvinl
nln illşlğl yoktur. Yalnız ayni zaman
da mahalle mllmesslll olan lqe me
muru hakkında takibat yapılmaktadır, 
Esasen bu ciheti dün de yazmlfbk. Bu 
hususta vlldyetten aldığımız bir tavzl· 
hl de aynen d"'rccdiyoruz: 

htanbul Vallllflnden: Taavjrlaf1ılr, U.dam 
YHI Sabah, Vataa, T .. VP Haber pzateJa. 
rlnln 5 nlıan 942 t9 rthll nllıhalanncla eıa.Mı 
lıal'llHI oull.tlmallnden dolaYI Kaaanpa.. Na 
biye müdurU jle komlMr muavininin ve ıa .. 
memurunun tevkif edlldılılerl yaıılıaıırtır. Bir Sahte Senet Davası 

Nihayetlendi 
19311 senesinde Mazhar Cemal n- 11 

dmda bir tacir 13 bin lira alacaif ol
duğundan bahisle ticaretle iştigal eden 
Hilseyln Avni aleyhine tlr.aret mahke. 
mesinde bir dava açmıştır. 

K 0 (.' ( l K H A tn: tU ... ; H 1 
• MUSADERE EDiLEN NOHtJTLAR -

Glatada Omer Abid hanında S numarada Ne 
cip Hancının J 5 lruraıa •atılması Jlnmııelcn 
nohuttan 29 kuruıa ••ttıfı tcablt edllml tir. 
Yapılaa cQnnQ methutta bu maifauda on 
bin kilo nohut bulanmuttur. Nohutlar mnaa 
dtre edUcrek Necip Hancı mıhkeme-,e nrll· 
ınlıtir. 

Halbuld ,.alnıı la .. memuru lı"klnnda lılı 
ihbar ,.apılınıı olup tahkikata baılanrnıı el
makla beraber lrendıal tevkif edllmlı dafiı.Hr• 
Nahı,.. mlldurii ile kamlııer musavfnl baldmldlı 
lae biç bir ihbar obnadıfından balrllıata -
mamen aylpn olan meıkCır neıriyat ıebla 
olunur. 

Basın Birliği Azasına Hüseyin Avni mahkemeye borcun 
ödendiltfnl söylemiş Vt' bir temlik se
nedi göstermiştir. Bu senedin sahte 
olduğu görülmOıs ve dava birinci alır 
ceza mahkemesine intikal etmişti. 

Mahkeme dOn sııcJuyu 5 sene ağır 
hapse mahkOm etmiştir. Temlik se
nedinin tanziminde yalan şahadette 
bulunan Dlmltdl ve Fe\'Zİ de üçer ny 
hapae mahkilm edilmiştir. 

Altın Fiyattan 
Altm dün 3590 kuruştan ''e b[r 

gram külçe 497 kuruştan satılmıştır, 

Hint Partisi 
t:tif'. Baştaratı 1 incide 

meti büyük siyasi Hint partileri
nin yardımına veya işbirliğine 
müracaat etmeden kendine düşen 
vazifesini yapmak zorunda kala. 
caktır.,, 

Hallfax, ışunları 11lve etmi~tir: 
"Bütün Hindiıtan n&.mına söz söy

lemek iıte7en Hint konsreainin aıırı 
iddiaaı Hindlıtan abalisinln hemen ya 
r11ını temıll eden diier Hint partileri 
tarafından rcddcdllmiıtir. 

Hallfax, konıtrc ile müslUman blrU 
linin, el aürlllmczlerin Ye prcnılerln 
Hindistana mllctler arasında tam mu 
savı şartlar içinde hakh vazifeler dc
ruhde etmeıl imklrunı verecek bir bir 
lik temini için işbirllii yapmaları li
znn celen dört unıur oldutanu ıöyle
miıtlr. 

Hallfaıc netice olarak ıöyle demiıtir: 
"İnsiliz bayrait attında hürriyet eı 

kiden olduiu clbi ıimdi de bizim dli 
ıüncemizdir.,. 

Nehrılnun beyanatı 
Yeni Delhi, 8 (A.A.) - Nchnı, d!in 

akpm bir nutuk ıöylemlı ve bu nut 
kunda tecavüze mukavemet lüzumu 
il.zerinde ıırar eylemiştir. Nehnı de -
mlştir ki: 
"Japonların Hindiıtına blıi kurtar

mak için seldikleri hakkındaki iddia
lan, manasızdır. Ve tamamiylc yalan 
dır. Bunu, Japonların Cinde ve Korcde 
yaptıktan fenalıklar Jıcadar mükemmel 
surette hiçbir ıcy ispat edemez. Hln
dlstana karşı yapılacak her tilrlil ya. 
bancı iatill hareketlerine karışı koyma 
yı kendime vazife b'lirim, Koncre de 
mokraıilerc karşı sempatilerini ve sal 
diriıçi memleketlere, Almanyaya ol
duiu kadar Japonyaya da r:nuhalc(etl 
nl Nn'h ınırette ıöıtermiıtir. Hlndiı
tan halkını, paniic kapılmamaya, bir 
yerden bir 7erc kaçmamaya, fakat 
nerede lıe orada kalmıya ve metanet 
cöstennlye davet ediyorum. ' 

--- n 

Habefistandaki İtalyanlar 
Londr, il (A.A.) - Br ta OV 'nm 

diplomatik muhabiri yazıyor: 
Habetlstanda ve fta1yan Somaıtsin

dekf sivil ve askerllğt- elveri5U olmı
yan ftalyanlar!n memleketlerine dön
melerine İngiltere tıırafmdan müsaade 
edilmiştir. Bu ftıılyanlar yakında bir 
İtalyan vapurlyle ve Afr:lkının ce
nubundan dola,ırak Akdenlze ve ora
dan da memleketlerine gideceklerdir. 

n 

Berlindeki Japon Elçisi 
Ankaraya Geliyor 

BOkrev. 8 (A.A.) - Otl: Japonya
nm Bertin büyü'k elçlsl General O· 
shlma bug(ln saat H,30 da Bilkrt!le 
gelmiftlr. General burada iki gün 
kalacak ve tdyast görtısmeler 71pacak. 
tır, Bundan llOtU1l Sofya, ve Ankaraya 
c1oğnt yol•ınn d"'-"rım edecektir. 

e MUHIM MiKTARDA KUMAS Gr.LDI 
- Jnılltere:re alparıı edilmlı olan tnclliı lıu 
matlarından mDhm bir parti hkcnderuna sel 
mirtjr. Bu lıuınaııarın plJ'aaamua sctlrllmeal 
ı,ııı tetebbQıler yapılacaktır. 

• BiÇKi MAKiNESiNDE OLDU - CI 
ballde bıckı fabrikası u!ıibl Ahmet Yılmaı 
dQn çahıırken kendini makineye Jıaptımuıur 
Alır ıurctte ,.aralanan Ahmet Yılıııaa hasta 
nede 61m0ttGr. 

iTiZAR - Mllnderecatım!zm çok
ıutund11111 "Ölümden beter,, ve "Za
fer,. ndlı tefrikalarnntzı koyamadık. 
Karllerlmizderı l!rllr dileriz. 

Malta Yine 10 Saat 
Bombalandı 

811ın Blrllll latanbul Mıntakni 
Relıllillnden: 

Basm kartı nizamnamesi yürllr1!11e 
girdi. Arkadaşlarımızın Bal!ln lı:artıa.. 
rmı Hükılmetten lstlyebllmek için bu 
nizamnameye göre lrart alacakların 
llsteslnl hazırlam&khğımız lAznn geli
yor. Listeye de adı yazdablleceklerln 
Birliğe ödenecelt bir borcu olmamasa 
bu nizamname hilkilmlerindendtr. 

KaraUann alırun111 gecikmemek ı~ 
cin hesap ilişiği olanların bunlan he
men kapatmalarını rica 'ederiz. 

Yenişehir Cinayeti 
ı; ~ ştarnıı l ıncıde 

gürültü etmesi yüzünden meyha 
~ Başıaraıı 1 incide neci ile Kemal münak~ etmiı • 

tayyareleri, bu hareketlerini, tay lerdir. Bu çekişmeye Necmi de 
yare karşı koyma topçusunun sı karışınca kavga çıkmıştır. Kav • 
kı ate§i arasından geçerek yap - gacılar hemen sokağa çıkarak da 
mak mecburiyetinde kalmıbttır. vüşmiye başlamışlardır. Bu esna 

4 Alman tayyaresi düşürülmüş da kürt Kemal bıçağını çekmiş ve 
diğer bazı tayyareler de düşü - Necminin karnına saplamıştır. 
rülmüş veya hasara uğratılmış- Bunun üzerine Necmi de bıçağiy 
tır. Valetta limanı ve diğer bazı le Kemalin yüzünii ehemmiyetli 
bölgeler hasara uğramış, buralar surette kesmiş, fakat karnından 
da insanca kayıplar olmuştur. aldığı yaranın tesiriyle yere yu • 

Alman tebliği.ne göre varlanmıştır. Kemal, Necminin 
Berlin, s (A.A.) - "Tebliğ,,: La yere düştüğünü gorünce, hemen 

Valette'deki liman te" ılerl lle laee bL üzerine atlamış ve bıçağını bir 
nalarına, Calnframa'd ki torpil depo- kere de kalbine saplamıştır. Nec 
suna ve Malta'dald İngiliz tayyare mı aldıgı bu son yara neticesinde 
meydanlarına, mühim Alman • derhal olmuştür. 
pike ve av tetekküllerl hücum Kemal bıçağını vaka yerine 
mışlardır. Hanşarlarda, antr a , toplananlara sallıyaralı: Arifle 
tezgdh ve fabrika bı\ılarmda, büyük birlıkte Kasımpaşaya doğru kaç. 
yangtnlar çıkarılmııtır. Kuru havuz- f k b. :ı.; · d 
da bulunan ikinci aıntf İngiliz kruvs- mış, a at ıraz sonra uusı e ya 
zörilne, yeniden bomba laabetlerl kay- kalanmıştır. 
dedilmiDttr. Bu taarruz 10 aa.t silr· Tahkikata müddeiumumi mua 
müstilr. • vini Orhan Koni elkoymuştur. 

J skenderl.ge bombalandı Necminin cesedı morga kaldınl
Bertin, 8 (A,A.) - 8 - 7 Nisan ge

celi İskenderlyeye yapılan akında 
bomba tayyareleri tnıUl:ı: deniz üssü
ne blt'blrlnl kovahyan dalgalar halin
de hücum etmleler ve içinde Queen 
EUsabeth aıntfmdan bir İngiliz zırhlts1 
bulunan bQyük yüzer havuz erine 
atılmqtır, Bilyllk çapta bir çok bom
ba, dokun pek yakrnlarmda patlamış
tır. Stukalar, fskerıderlye üzerinden 
ayrılırken. dokta büyük bir infilak 
ve bunu takip eden alevler müşahede 
etmişlerdir, Otuzdan futa projektö
rün destekledlli İıkenderlye uçak 
savarlarınm şiddetli ateşine rağmen 
hücumlar, ılstematik surette yapıl· 
mışttr, İtalyan sıwa~ tayyareleri, Al
man hava kuvveUerlnln harekAtm.a 
muvaffakıyetli bir surette lstirak et
mişlerdir. 

Denizlerdeki mllcadele 
Berlin, 8 (A.A.) - Hususi bir teb

liğde Alman denızaltı gemilerinin top 
yeldln 104.000 tonflAtoluk 16 düşman 
gemisi batırdıkları, bunlardan 13 O· 
nün Amerikan sahill açılında, 8 Qnlln 
de Afr:lka sahili açtfında battığı bil
dirilmektedir. 

Bir denizaltı Battı 

mıştır. Suçlular bugun eumıü 
meşhut mahkcrnesine verilecek. 
lerdir. 

Şark Cephesinde 
Moskova, 8 (A A.) - Sovyet 15fh, 

tebliği: Gece, cephed' milhlm bir de
ğl$lkllk olmamısttr. 

* Berl!n, 8 ( A.A ) - Alınan ordulart 
başkomutanlığınm teblill: Şut cep
hesinde, kıtalarmnzm hücum teeebbtıs 
lerl. muvattaktyeUe devam etmekt9-
dlr. Bir ;ok noktada, dOsmım. neti
cesiz hücwnlannı tekrarlamıştır. 

Dünkü Meclis Müzakereleri 
Aıı)cara, 11 (A.A.) - B11Jilk Mlllet 

Mecliıi buciln doktor Mazhar Germe
nin reiılitinde toplanmıı. Mıcariatan 
ne aramııda meTcııt S mayıı 1941 ~ 
rlhll ticaret anlaımaıını ballı "a" '" 
"a 1" llıteelndc )'azdı kontenjanlar ha 
rlcinde olarak Macarlarla mlbadete 
edllecelr demir Ye -:etikler hıktrmlll 
Macar hükGmetiyle. keza TtlrkiJ'e • 
Romanya arasında mevcut 26 ey161 
ı 940 tarihti ticaret ve tediye anlısma 
!arının bir ay uzatdması hıılrtrmdı Re 
manya bUkGmetiyle teati edilen nota· 
lınn taadlktne dair kamın llyıhaları 
kabul edllml,tlr. 

Londra, 8 ( A A.) - Amiralllk b!l
dirlyor: '"Tompest~ tmtlndekt İngiliz 
denlzattmı geclktlltlnden bu cemi kay
bolmuı saytlmaktadU'. Gemldeklleıin 
ya km akrabası keyfiyet ten haberdar !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!l 

edilmiştir. 

* Vaşington. 8 (A.A.) - Bahriye na-
zın, Amerika harbe gireli bert AL 
t:ıntlk sahili açıklartnda 106 ticaret 

ıemlslnln batmldtğıru ıllylemlftir. S 
hlllerln muhafazaSt için yıkmda do
nanmaya yeniden 200 ıemi iltihak e· 
decekttr. A;ynca 2GO ıeml daha hlzme. 
t girmek Uzm!dlr 
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:§"''!·l i; .. ~-=~- Odun K. ömür Birlig" ini 
180 it ı il 100 • ' 

j;j'iI~jlj~I Kurmakta Fayda Yok 
Hindistan Meselesi 

Yazan: M. ANTEN pan . İndiyen konıresinin İngilte--
renlrı tekli!lerıne kar§ı cevabını 
~ ne:şredeceği ve Cripps'in de bu 
tı.~ta gazetecılere izahat vereceği 
-.uzun edilmektedir. 

Kongre §eflerinln kongre dışmdakı 
lllııhteUt dini ve sıyast te§ekkillleriniıı 
llıtiınessillerinin İngiliz teklifi mcına
~~!!Yle ileri sürdükeri birbirine n.t 
~ ve talepler tamamiyle göa
~ ki, Hint meselesinin halli i
~ Badece İngllterenln hüsnil niyeti 
-.r.ı ielınemektedir. 

•• 
Bu işi Münhasıran 

Belediye Üzerine 
Almall, Şimdiden 

ihtiyat Olarak Şeh-

,..!:,,_~ü niyetinden ve Deri styut tıe-
:_-...,.u.uerinden ş(iphe edilemlyen ' · 
Cıippa•ın üzerine alciıiı büyük işi ba-

re Odun ve Kömür 

Getirtmeli, Bunu 

Muhtelif Semtler· 
latınakta kar:şılaştığı güçlükler ihti- ·- .ı.. d D E ı·d· 
ınaı Hindlstana domınyon hakkm ver- Geçen ytll&Ma daha kıştan önce e epO tme t Jr Kış ortasında kömürü biten bir 
~. latemt.Yen but İngiliz phsiyet.. mahalle anJıannda böyle istifle.~ ı aile, tedarik edebildiği bir an-
;:;,._"11, City adamlarım memnun ede- re rastlardık ~·· • • • • • • • • • • • • • • • •' ha kömürü evine boşaltıyor 
-ıı:r. takat bugün İngilteryi idare e- . . ·· Kİ 
~~ Cburchlll hilk(ımetinin bilhıwıa HEM FiYATLARI BOŞ YERE YUKSELTMEMEK, HEM DE GELECEK. ş 
--11 ka~lneshıln bu vaziY_~~ e:?di- BU SENEKİ AKSAKLİKLARLA TEKRAR, VE HATTA DAHA FAZLASIYLE lelendJti ve meselenin halli ıçın butiln • • • • :::uerini sartettiği ve bir~ f&- KARŞILAŞMAMAK IÇIN BUNDAN KESTifilIB YOL YOKTUR 

lıklara razı olduğu şüpbesi%dir. ll!dlt 99 beraberliğin fertlertll y hiçbir randıman vermiyen ve yalnız 
~erikan diplomasisi de. HindJs.. D ayn ayn yapamıyacatlan en /' azan: " şehri gÜzelleştiren işlere sarfedil -

te Albay Johnson vasıta&iyle, bu iş- çok tzymeıtH teteklı:filler oldufmıa Lutfi Ar f en er işi gibi, halkın en ziyade muhtaç lıu 
laa lktıııad1 komiayonun reisi ~ sor işleri baoarabilmek bakımından 1 A i K b 1 mektedir. Halbuki odun ve kömür 

lııaı bir rol oynamaktadır. Bun- Jundugu- maddeleri temin eden bir daa b ... ı.. ltin · lld ıüphe 70ktar. Pakat, odan Ye tö -ı....._ • _..... Rooseve de Hint er- ~- •1.,1·n 7-8 yuz·· bin lira karcılık göste-
.._UJOe mür itleri ne manifatura. ne ~-- v .,, 
d n birine phat biı mesaj gön- tiye ve ne de herhaqi bir ithallt imanı ber fedakirlia sürüklıiyebi - rilerek belediye kanaliyle başarıl -
9rerelı: harpten ııonra lngilterenin ması çolı: mümkündür. Belediye nam ........ · .....,,, maddesine benzer. Eler bil meft'll lir. Kıpn tiddetli olması buırhksız 

""41QJ.erinl yerine getireceğini tekc.u.W. ve hesabına odun ve könıür depo e-ettıı..-• ;valma: yabancı memleketlerden ıe- olan •ebrimia:de hayli ctıçlülder tev 
&ll11 bildirilme-ktedir. tirtilec-L herL·--' bir ithal'"t mad..._ v dilebilecek bölgelerde küçük ve pra-... 1l"·•'-• · De -'-·,,. ..,., •-.ua• a uı: llt etmi.,tir. Bu gibi pçlükleri yene ""' ....,.uıuerin Hmdistan _......... .:ıı-- " tik teşkküllerle çok i• b::ınrıhr. l>fr ıd olsaydı: berinde daha fdla uua - bilecek tedbirleri zamanmdan evvel "' r..-
anlapnıya varmak ve askeri bir _,_ 1,. __ ı"rm-.:ır•L Belediyemizin bacında enerjik ve ftbh.11ıw le -ı- -..... .. _.._. buırlamadıkça ber vakit ayni iki- " 
"'61 temin etmek maksadiy yap. Halb-L.: -L-eL L... .. __ 0---•e a K l•ten anhyan bir mm adamı bulun-

h'I.•-- • lar -'"' ı&&ı o:::&UJ .. ..-...u- DC1111& u- bete dü .. nekten kurtulamayız. u - v 
-.rı pyretlere müvazl o ak ...... ,.- aerm· de durulmau ı"cabed•.. bil ~ ,..... maktadır. Fakat geçmekte olan kış .._.. __ ..... uu na1makt.a olan odun ve kömür birli-
---~ de bu wılıışmıya mani olmak _ ... ~ , .. ~-.. mad..1--=-•- her biri i ...ı.d·~· onun bile blitiln hüsnün'yet ve faa-lçfn '- ,_.,._.,_...__ - .. n 11&.....,., ..._,.... ii bu sene tecrübes nl ıe,,.. ı.ımız 

uutQn propaganda teş...._......-.... m-•eL......_ Lendi •enet L---x.- • · liyetlerine rağmen belediyeyi hazır-- ....... __ t .,.... .. cuu .. ....7,,....... lı:q devresi gibi, ıiddetli bir mevaım 
-...ever etml§lerdir. Hindistanm n- .:ıı.- t·-ı .. -e tedar'L ....... 1 ... ,~ 1·...ı .. _ d'rd b htsız yakaladı halkımızı da hayli lil•- _ ___... U&U - " ... CM& ....... ,,.... le iı:arldaetrtums tak ı e aca a ne 

·-.q ile anl&fDWll birinci d...-.~e ekmek ilinde olduiu libi 1MuaJanD .L.~-e bdM' mavaffelr: olabilecek hırpaladı. Gelecek sent' iç.in odun ve 
;!:~ a!Akadar etmekte ve endi- da iia:erinde cok bauaaiyetle dar • _......,,., kömür istlrusaratı zamam çok dar:ıl 
~ektedir. Çünkü bu anlaşma mat Ye ona ıöre kararlar ittiball et tlrl. * * * mııtrr. Daha ıurada on bet yirmi 
-.uıı edildiii takdirde 800 milyon- mek lizangelir. günümüz kalmıştır. Acele etmek n 
lut b:fr lnaan kütlesi Japonyanm kar• Kkmeii niı;in bir fnmcdar ~ Qdm ft k&ntlr birtiftnin DİsalD ziyetindeyiz. 
llalnda d1kilecektir. Japon emperya- line bırakmıyorul Çilnkl1 böyle blı namesi bentla: huırlumuı de- * * * 
flstıert buna mani olmak için, Japon- hareketin ılinlin birinde balla ek _ 111cllr. Herhalde ba birlliUı nia:aD- lltisce beledi;,enhı ilk J1lpacaiı ... 
hııJD ın.tUz empery&Uzminin kur- ...... namal diler birliklerin ııia:amna - D __ 1 d bi ı did 
"'·- olan ""in_.,_. __ ._ bürr'-et ve Is- mcksiz bırakabilecelinden en....., • L f Lt- -•--L 1.,_ cele iş er en rl ı m en te 
~. n l.Ull•ıuuı• v m:U vardır da ondan.. Eter bir de fi melerinden GD.. ar""" u...... -...un- bir namına bir milyon kilo kamcır 
~ kavuşmasına yardmı edeceli· nncılar birliii yaparsak ekmeli kim ıelir. Çtinlı:tl odun, memleket ma- ile yirmi bin çeki odun tedarikine ça 
ili ilin etmektedirler. General Tojo bilir taç karuoa yi,.ebilecet.i.z.. l:rdır Ye bir ietihaal, nakil işidir. Kö- Jışmasıdır. Bu maddeler fçln odun 
lt &abat nutkunda: "Hindistan Hint- Birlik iıi her rnalm cins'' n lrali- mürde ayni iıtir. Yalnız Bulgaris - .,.. kömür bölgelerinde mlistahslller 
liıerindir" formülilnfl ortaya atmıf ve teaine ıöre tta:erlne maaraf yükli"° tandan ithal edilmekte olan birkaç le mukavele yapılarak bailanmalı -
1>6Jı. bir fınatmm bir daha ellerine bir tıtir. Blrliiin masrafları. IDUf- milyon kilo manıal kömürü lthalit dır. Eğer bu suretle ıehir ihtiyacı -
f~eceğinl sl5ylfyerek Hintllleri Jarı ve kırtasiyeciliii maddi ve mi- mefhumuna dahil olabilir. Menıle • nm bir kısmı temin edilmiş olursa, 
~~reye k&llİ isyana tepik etmiş- nevi bakımlardan odun ve Jı:ömiirü ket dahilinde ve odun bölgelerinde bel<"diye, hem fiyattan tutmak bala 
ti!' T j lld - 1 K 1 bo' ,,.... odunlan '---tatacak olanlar kim -boiıt o o l\ltl l'VVe o om n..... halkımıza daha pahalıya mal edecek ıwn mmdan. nazıml le.. hen de yokluk za-
..__:bardmıam mflnasebetfyle yaptılı tir. lerdtrBır" ı~ır.:.. ba ._. do...__.__ do""-- manmda yardımcılık vazifeaini 7apa 
:-"Rnatta da! Japonyanm Hindistana Manifatura ve tuhafiye libl llba ._ .. A ._ ııPU\IAll •• ...,. bilir. Mademki nakil nsrtasmr bele-
ltarşı hlc; bir dQşmanltk his besleme- llt maddeleriolıı fiJ'lltlarına birlik yaparak ve odun hazırlayan köyltl - diye veya viliyet kanaliyle temin 
dllinl. Kolombo'nun İngiliz nüfuzu- masrafı olarak birkaç kllnıı nm e-- lede anlqarat araya hiçbir muta- ve tedarik etmek kabildir. Ba hal
llll kınnak maksadiyle boımbardlman dilmesinin btiyülı: bir ehemmiyeti vaurt cirmeden bütün ihtiyaçtan te de bütün mesele odan •e lı:ömürii ye 
edildıtini sOylemiştir. yoktur. Fakat fakir ve orta halli a- min edebilmesi mühim bir sermaye rinde belediye nlmma bailamaktan 
.... et"ıce Ne Olacak? ileler için odun ve kömürün her ,,. ft te,killt meaeleaidir. Birliği teıkil ibaret kalır 
I~ kitten daha pahalıya mal edilmesi edecek olan odan ve kömür tacirle Birliğin kurulma11 biT takım for-

l>lazt propoganda makinesi de faalf
Jete &eçmiştir. Nazi matbuatı ve rad-
1olan 1938 de Hint kongresine riya.. 
ilet etmiş ve ııonradan Abnanyaya il
tica etmı, olan Boae'uD Stnaapur dill
'ttikten !JODl"ll Hint milletine gônder
dltl fU mealdeki mesajı 7ay
tııaktadırlar: İngiliz emperyalizmi 

distanm daim1 düşnantdır. t.. 
arumda ne urlaoma, ne de 
mihnldlndilr. Haber, verildi· 
&Öre Hint na!l)'Onalistlerinden 

~ -bu zatm vaktiyle Moekovada 
~Ollıtlnist sıternaıyonalinde Hindis
~ temsil eden Roy olup olmadıjınt 
~rua- Berllne gitmiftir. Alman 

hllkoınett tarafından kendisine ''ya
bllJıcı Wmler fakültesi.. nde bir kürsü 
~etilen 'R07 bir konferansta: İngiliz 
~etinin Hindistan için bir f.&
llket olduğunu sl5ylemifÜJ'. 

1-falifax'ın Sözleri 

ekme): fiyatmm arttınlmuı kadar rl bil sermayeyi ortaya koynuya YC malitelere tabidir. Bu itibarla birli
IPiteMir olabilir. ona ıöre tqkillt Jı:umuya ba•ladılı:- tin mayıstan evvel faaliyete geçme

lan giln, kömür •e odun fiyatlan- ııine intizar edilemeoz. O zamana ka
mn artnnf oldllimm göreceiiz. dar da birllle pecek odun ve kö -*** Çtinldl her tacir serbest bir halde mür tacirleri veya birliğe ıirmek ar-

Ftyat mtlrakabe ltomiaJWW -'· L L...- dı- bi ı:k . ~pr .. en ...,.an •""ı r.. vazıye zusunda bulunmayan odun ve kömür 
kömür ve odun itfnden artık tinde bulanarlı:en de lı:azanmak isti- cüler bu işin tamamen b!rliie terke. 

usanç getirdiğine kıuıiiL Birlik iti- :pecektir. Ba, onan sermayesi ve me dilmis olmasını düşunerek her sene 
nirı kabul edilmesinde de bu lı:anaa- eaisi kartıbiı olarak hakkıdır. Fa - yaptıktan mukaveleleri, anlaşmaları 
tin luamen bitim olduiuna ihtimal bt mademki blrlilin ihti,.acı olacak yapmıyacak1ardır. Hattl yapanlar 
verilebilir. Birllfi kurmalı: için Deri nakil vaıııtalarmı villyet Ye belediye bulunsa bile, nasıl bir durumla karşı 
ıriiriilen mUtallalarm başında JDelO- temin edebilecek vaııiyettecllr. O laşacaldannı tahmin edemedikleri 
liyet hissinin fertlerden ziyade top- halde ba ip beleliyenln J'llpmama - için bu ~bilerln odun ve kömürü 
tuluk ve teıekküllerde daha fazla o- sın.da hiçbir aebep yoktur. Birlik ya IChre getirmiyerek yerinde tuttura _ 
lacatı kanaati de hlkim olmllltar. Jdacaima Ye blrllte siren tacirler caklan ve fırsat kolhyarat ona gö-

Sayet şehir odun Ye lı:ömtlntia: lat- ft onların taracaklan tellrlllt b • re. hareket edeceklerini kabul etmek 
Jrrsa, Yeya ihtiyaç niebetiııde odan andınlacaima beledi7min daha a-- lizımdır. 
Ye kömür temin ve tedarik edilemez cm odan " kömtlr tedarik ederek HUliİa: odun ve kömür işini miln 
se birlifi bunan Yeclne meınılfi ola latanbul halkım Jı:aa:andnınaa daha basıran belediye therlne almalı ve 
ralı: tannn•kla herhalde mesele bal- yerinde olan bir it delil midirP pmdiden ihtiyat olarak şehre odun 
ledilmiş olmaz. Z"ıra, ferdin meni Belediyemia:, ıehrin iman için be ve kömür ıetirtip belediye müdür
tutu1?18s• •e elinde mncut odan '" ledlyeler bankacmdan birkaç mil70D ilikleri semtlerlJMhj anı ayn depO 
kömürüne hllkilmetçe el konularak hık bir tstikru JBJlllUltD'. Ba para etmelidir. 
halka daiıtılmaa her Yaktt mtlmlı:llu - z , 

d~~t birlik hımmn )'8)ms blrlnıl" --------<--------·· nam ve hesabına odmı Ye köm8r te- Bir haftadan beri danslarile muztarip kalplere neşe, güzelliği. 
darlk edeceklerine ıöre bmnı temin le Y&f dolu gözlere hayat veren ... Müziğile hicranlı gönüllere 
edentiyecek herhangi lhttllfb bir va saadet katan 
a:iyet fthar edene netice ne olacM
tırP 

Sükrana lll)'Udır ki, odaa '" kö
mür meselesi ba sene henüs bahar 
başlamadan diişfinülmüıtür. Ba ba -
lmndan belediye Ye fiyat aıilrabbe 
nin bikir olan htlanilni7eti eok mti ı 
l&lt Ye takdirle brplaam11tır. Ba-1 
na raimen kamür ve odun tacirleri 

1 

Din birlik tqlrllltinda ıösterecelı:le -
ri faaliyetten limit ~kliyenlcır pek 
•dır. CllnJdl odun ve kömllr iti hu 
datsaz hilelere mtisalt olan ve eok 
ea kaldıran bir ittir,. Hattı banlann 

DROTHY LAMOUR - BETTY GRABBLE'in 
yarattığı pheserler şaheseri 
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J\MERIKADA I 
• Canavann Çilesi 

Sinema Artistlerı Askere Yazan: uLuNAY 

Alınmıyor, Fakat MahkGmlar 
Reddedilmiyor 

Amerikalılar, Amerikanm harp ha! parlan in~ı :cin •dhlarda atncfr 
tinde olduğuna kendilerini ya - sistemi çahomanm kabal edildiiiui 

•aı yavalf alıııtırmıya başlamışlardır. bildinnişir. 
Fakat Amerikalılar ilk zamanlarda bu Sulh zamanıml.aki 
hale alışmakta çok güçliık çekmışler 

dir. Bu arada şehirlerde gece karart ıs· tı"hsala"'tın taL.ıidi 
malannı epeyce yadırgamıılar ve hü - rıa 

1-"' ı.tırhyamadıirm ba"81l mu 
hibbi bir AYT'Upah muharrir: -sa 

nt mtla:llı: hollerde marifetli hayvan 
munaralan ıörtlnıeni.z 11btla protesto 
ediniz. Daha olmusa bl.r biçare hay -
vanm ifkenctr edilmesine iştirak etmit 
olmamalı: için salondan ç!kıp gidiniz!,, 
der Ye sonn bayvanlan hüner ,.aptır
mın alrıtırmak iı;in sahiplerinin iı -
kence nimma ne cinayetler ieleditle
rini A7BI' döker. 

Böyle işkenceli tal!mterin bi9de tısl 
tllmet bu işin tatbikinde oldukça 
güçlük çekmiıtir. Lakin bır zamanlar 
buna da ahşılmıtur. Meseli, ilk gun 
lcrde gece karartmalanna tahammul 
edemiyen binlerce genç, Seattlede so 
takları gezerek incecik bir huzme sı 
metlerde karartılm•ş fenerlerle yürLi 
yen otomobiller birçok yayaları çiğ

H 
..ıı t lrilita tl1'i tuta- bik edilen eu afak nümunesi pdar: 

arp sana,.... et Hindiyi dansettirmek için kı.zgn:ı aa -
Jurken sulh sanayii de ılddetle çın Ustiine çıkartıp saz çalmak klfi

tahdit ediliyor. ~n yüz konserve fab- dir. Biçare hayvan ondan sonra ne 
rika~mdan. fiç Y\IS~ ka~ı~r • vakit saz sesi işitse ayaklannm ,... 

Diierlerı de faahyetJerını yiia:de el· cağmı sanarak tepinmiye başlar. 
1i ve seksene indirm!7e mecbar tutul Niyet çeten hayvanlar da öyledir. 
muılardır. Cami avlularmda ufak kuşlar, tavtaıı 

Amerikalılar diğer memleketlerden Jar ispenç horoslan bir tek mısır•ta -
yirmi defa daha fazla koruıerve yemek nesi halı: etmek için kendilerine göate
te ve bunun için senende on milyar rilen tutudan bpalı klirtları çekip 
konserve kutusu yapmaktadır. Fabl alırlar. 

nemişlerdir. 
Bunların hepsi şimdi tabii bir bal 

almıı ve halk daha ciddi meselelere 
dikat etmiye başlamıştır: Amerikanın 
ıimdiye kadar yüzde iiç ıniktarmda 
istihsal ettiği Ye mllıt müdafaa için 
lüzumlu olan madenin tedariki m~e 
lesi gibi . 

Hükümet tarafından tahsiaatb bir 
çok fen adamları şimdiye tadar iıle
nilmemiş maden damarlan bulmak 
için ülkeyi karş tanı gezmekte ve 
istihsalitı arttıracak tedbirler almak 
tadır. Bu arada Nevadanm Luming 
bavalisinde 300 milyon ton magne.zl

bundan sonra Vaşingtonun emriyle te Banlardan bqka bir de Yahıi bar
neke kutu yapılması yasalı: edilmiıtt:-. van bahçelerinde olduğu gibi hay.,a
Fabrlkatörler konservelerini neye lı:o nm ,..ınur kendlei teşhir edilmek 111-

yarlarsa koysunlar fakat lı:alay kullan retiyle bir istifade temin edilir. Fakat 
mıyacaklardır. Liat.i.k iktıeadı lçin te- bamın için mfimkiln olduiu ta4ar an 
nis ve ıolf toplan da yasaktır. tann kendi yapma prtlarma 1l7l1ID 

yum bulmuşlardır. 

Süklin &ana:viinden tetvik ft bima bir dekor haa:ırlanır. Meseli bir bas 
ye goreıı yalnız aınemadır. Yiibek m.a 871u için serin bir taya, genlt bir ha 
kamlarca Amerika ıiDemacıhitmn ÖD nz yaptınhr. Mayınanlarm kafesle -
safta bulunması arzu edildiii için ar- rinde m earmqıJı: dallı aiaçlar babl
tiatler ve kıymetli teJmiaiyenler uke nu, 111 1UD11rlan ıakaralı ırmak takti 
re ahrumyacaktır. lerirule beslenir Te her ıey böyledir 

Harp istihsaldtı için 

tef kütü 

Buna mukabil, Amerka baplbanele vabfl de olealar hayvanlan bir dili -
mdek mahkılmlar - sabıkalılar mtisteı man &ibi tell.klrl etmiJ'e batJamra: yok 
na olmalı: şartiyle - orduya ıönllllti J'll tar. Yırtıcı aalanla"D, kaplanlann '1»
zdmaktadır. le artık kafeslerde hapis edilmelerine 

Bu münasebetle Amerika &ibl bir tahammül edilemiyor. 
yme Nevadda'da Lae Vegas•da memlekette bazı garabetlerin olme11 B-' ba lan aevke4 

bir milyon ton tahmin edilen pek tabiidir ..... satır yazmıya en 
bir maden bulunmu,tur. Bundan ga • Meseti şitago resim mektebi mfl • sebep biçare bir fok balığına se~ 
:ret aaf olatalı: manganez çıkarılabile dürü Mcbely Nacy deniz ve cöl te • len mllthiı çiledir. 

....... lr B f al" · · · Yübeklı:aJdınmda t69 llllliiaraaa ceu . u a ıyet neticesı olarak narlanndakı tehirleri bombardıman - a.... b d"LL•- dı k. . . d bi 
hafta ıeçmiyor ti, tunısten, krom, lara kaflı muhafaza için onlan büyük .,... ir ~ va~ r onun e r 
kobalrt, platin ıtbi madenler zahlre dalga dekorlariyle C:zJeme)"i eklif et• delikanlı mlitemad yen .ıksek seale 
oıkanlmaam. miştir. baykırıı: di .. , G 

1 
• •• • • M .. t1.ı. 

Simdi bmılann itletmelerini tan - Meşhur Nevyorldu şapkacı Sally - Hay · nı:- go unuz. u 1A1 

aim etmekten başka yapacak bir ıey Vlktor da "tehlike serpuşları,, nl • deniz canavarı. Sag. v~ canlı olarak_ 
talmamı.ştrr. Ayrıca sentetik benzin m.iyle cam ve pliltllı: maddeden ppb Geçen gün _bu muthış ca~avarı -beı 
istihsalinin de arttmlmuına çalrşd - lar kat etmiştir. İçleri pamulr bpb kanıt ~ukab linde- sey~ettim: 
maktadır. Bahriye komisyonu 7000 olan bu ıapkalann kenarlarında bi • lçi ç:nko k plı ufak b ı~ndıkta ee 
tonluk "Libert- tipinde ticaret va _ el kt-''- J'"-ba d YlıDll bir fok. Memul t'd lmıy~cek bir 
C =====T===========r=e=r==e=n=A=&lll==lt Var Jr. A f b 1.1! • •• l •• ) .. r• · ~ lutu e....,yen ırı ve guze goz ~ H, ,~-'Mil yircilere bakıyor. Arada, kenarda au -

1 l • J ~t M r~-, !i1fvvzz:WS11 ~?· ·; .. ~~ .. ~.:::~~~; ~= 
E 1 1 

Avrupa hayvanat bahçelerinde aa • 
R G E N L K ç B A N L A R 1 dan ı;ıkt kları zaman bann:ıbilmeleri 

Bu baıhiı daha önce de harada ı milvazene hasıl oldukça, ı;ıbanlann 
görmilı oldutlanm lultırbyan eaynı kaybolması da buna gösterir. 
okuyuculanmdan özür dilerim... Fa- Genç kızlara geldiil vakit, eok de
kat bu bahis -adı üstünde. en ziyade fa, o günler başlamazdan bir kaç ıüzı 
gençlere ilgi verir. Gençlerde -ıükur- önce çıbanlar çoğalır, o günler ba1-
ler olnD bir taraftan ~etitfrler., Yeni laymca, taybolm•ealar bile, uahrlar .• 
yetiıenler, ba bahsi dah once okuyı- Ergenlık çıbanlanna tutulan cenc kız
madıkları için, hiç de botlarına ıit· lardan çoğunun o günleri zaten. in
miyen bu çıbanların neden ıeldlti:ü tizamsı.zd r. Bundan dolayı, erıenllk 
ve onlann önüne geçmek için çareleı i çıbanlarını kaybetmenin birinci eartı 
sorarlar.. Gazeteye, bu sütun .için, o günleri intizama koymaktır •.. Bu
gençlerden gelen mektupların hem~n nun 1olunu da kadın heklmleri pek iyı 
hemen hepsi ya ergenlik cıbanlan il- bilirler. 
zerini, yahut yüzde çıkan Jlizumsuz Ergenlik çrbanlanna tutulan ıenc 
kıllar tia:erlnedir. kızlardan çotu, peklik de çekerler. 

Ba •efer, ergenlik çıbanlanmn ca- Bundan dolayı biru da ittihawı ola~
zetede yuılmasmı letiysı bir geııç lar •.• Bir de, gıdalardaa viicade ıelen 
kızdır. Bu bayan okuyucumuz admı v.e asitlik ergenlik çrbanlarmı artmr Ek· 
mektubunu nereden yazd·ğını bildir- mek vllcude asitlik ıetirditi içi~ in· 
miye lüzum görmemişse de mektubunu san ekmek yedikçe erıenlilı: çrbanlan 
o kadar nazikçe ya.zmı' ki, onun is- kaybolmaz. 
tediği bahis daha önce yazılmış ols:ı Onan için, kendilerinde erıenlfk cı-
bile mektubunu cevapsız bırakmak baniarr bulunanlara yemeklerde elı:melr 
mümkün değil... yerine, haşlanmıı patatesi bolca tuH 

Ortadan yüksek boylu, ince ve na· batırarak yemeyi tani7e ederler Pa
rin vücuUü, yani modaya tam uygun tates cüvude aaiUiğin aksine o~ al• 
endamda, hem de urııın ve liciverl kalenlik getirir ••• Çokça tuz da pek
gözliı olduiunu rusber veren bu ıenc; liie kartı gelir, hem de albüminli il· 
bayan, sivilceler deditı erıenllk çı. daların, vücutta itlerini ıördiikten 
banlarmm "insana sakillik,, verdiiinı sonra bıraktıkları .zehirlere panzehir 
yazıyor ... Bu sözünün biç de doiru olur.- Fakat baharlı, bıberli yemek
olmadığı şüphesizdir. Ergenlik çıban- ter, hele sirkeli salata ve turp]a" 
lan ıeaçliiin l&ftlndalldrr Onun için ergenlık c b,..,,.,,.'"' arttrnrlıır 
daha ziyade delikanlılara musallat ol-
duiıJ halde onlann arasında yüzlerin- V E F A T 

için Foklara ortalarında adacıklar bil 
hınaa büyük havuz) r yapılmııtır. 

Foklar, ıayet zekidirler ve diittl -
mn önünde bafıran delikanlınm dedi· 
ılı s;bi biç de milthiı canavar değil~ 
ler. Bunıın aksine olarak sararsız w 
ealdn ha)'Y&Dlardır. • 

İçinde bir katre m halmımqan 1111 
ı;into eandıia eğildiğim zaman folam 
ıözlerinde sanki baloıımduı sektlli 
çile1' anlamıı libi bir m1na belirdi. 
Ve zavallı kendisinin auda yilzmek 
için yaratılmı, bir mahltlt oldutanu 
anlatmak mabadiyle yanlarmdalrl kil 
çüciit Jı:anatlanm oynatarak )'timle 
taklidi J'llpU. 

Hayvanlarda da ineanlar ıibi tal
sia:leri var. Bil bahtau fok nuıl ol
ınuı ela ba iıtiamaralann eline c:Wı -
mü,? Biçare ne atır bir aaç illemlt 
ki, ölüm onan lgin temenni edilecek 
bir kllrtu1111 olmqtar. 

Bu faciaya allkuı olan mercilerla 
dikkatini celbedemez miyiz1 Zaral'IJll 
bir ha7VUUD nrtmdan ıeçinmek icıirı 
onu böyle inim inim inletmek dotru 
madarl 

Bu huin Yaka hayvanlan biJnQe 
cemiyetinin tam kendini ıöstereceii 
bir fırsat verl70r. Kendisinde mevcat 
oldaiuna tahmin eylediğimiz aallhi7et 
le lider ve ona çinko sandıktan cıb
raralı: Marmaramn mavi deri11111111& 
bırakabilir 

Ba a:arareıa c:anavan, aul ealn'bi o
lan müthit canavarın elinden kllrtar .. 
mak tein medet! deki çıbanlardan şiki:vet edenler az- Ftorya pl!jlan mQsteclrlerhıden 

dır .•. Ergenlik çıbanlan yalnız ıen' Mehmet Uygunca vefat etmiftlr. Ce
kızlara ~~tü ~erir. ~albu~ bund1n nazeıri bugün Amerikan hastahanesln
dotayı uzülm~ın hi~ yerı yo~tur. den kaldll"darak öğle namazı Maçka• .,. 
Genç kızm yaşı ilerledıkc;e, evlenme~, da Teşvildye Camllnde kthndıktlltl 
ç~ annesi olunca 0 çıbanlar btis- sonra, Asri mezarlığa defnedilecektir. 
butun kaybolurlar. Allsıh rahmM "?vlıye 

MtlSAMERE 
Yardım -.ıter cemb'etl Uıılrtldar ıalıesl 

14 nı... eob •ktams Klıdık6y0ede ıann. 
ılııemaııllda bir ma .. mere tenip etmlıtlr. a. 
mlumende R•aia bir profram tatlrilı: olw
aacaktır. 

O vakte tadar da .•• Vaktl7'e kızlar -------------
evlenebilmek için cöriicüye çıkarlar-

ken -kadınlar birbirlerini daha ıllc; ,•••••••••••••• 
beyenditleri için- erıenlit çıbanları ELHAMIA'DA _, 
beyenilmlye belld ensel olurdu. Sim
di -yine fiitürler olsun- ıençler bir
birlerini kendileri beyecirler ve bir
birlerini ıı;öre ıöre evlenirler. Kıa ol · 
ıuıı, erkek olsun, ergenlik çıbanların
dan dolayı, gençlerin birbirlerini be
yenmedilderl de ilitilmiı şey değildi,·. 

Bu ütam 9 da mevsimin en 
merakJıi heyecanlı büyük filmi 

MECHUL DOKTOR 
FAY VRAY • 
LIONEL A TWIL 

TVRKÇE SöZLC 

Duıamk euda balık avlamak maksa
~le ~pılan bu propaaandalartn. 
b1bwt kütleleri arkalarından sürükll
ten mesut Hint Uderlerl üzerinde hlo 
bir tıe&ir J&prnıyacağı muhakkaktır. 
!'iflbru daha dün yaptıtı bir beyanat
ta; Japonların milletlerin bilrriyetla. 
rine hürmet etmediklerini Çinde ve 
diler 7ft"lerde gösterdiklerini ve Hin
diatanj kurtarmak için istili etmiye
Cleklerlni w Hintlilerin Japonlara 
ltarp dava,eceklerlnl kat'! bir llaan1a 
~-- Lord HaUfax da Vaşing
tonda ,..ııbıı bir be7anatta: fngiJ!zle.. 
lill Dlazide Hindistanda bazı hatalar 
hDıruf olmüarma ratmen milli his
llbı bıklşafma hizmet ve bQrriyete hOr 
tııet etrnlı olduklarmt s6ylemiş ve bu 
llln H1ndtstanm bir milyonluk bir 
Otd'U8Q bulundu#Unu ilAve etmiştir. 
3'al>Onyanın idaresi altındaki bir Hin· 
dlatanc!a konıre gibi bir milesııese 
~ıyacalr hattA kurulanu:yacalf, 
Can.dl, Nehru, Cinna11 gibi mllll llder
Ieruı a6z .,,.ıtyem!yecelderl dfll(lnO.. 
lecek olursa. Halifax'm bu sözlerinde 
bir hakibt hlaesl olduluım tudik 
etmemek miJmldln defildir. 

ldntrol Ye mOrabbeııi için de radi -1 
kal ve llı:bsadt tedbirlerin almmaeı 
Ye tatbUc edilmeet çok ıtlı;tUr. 

Bu k1f neler ıörmedik.. Odan ft 
k6mf1r narhmı bile ll)'fkt vecbfle 
rntirabbe edebilmek imtinlanıu ba 
Jamıyan dar bir tlllldl&tm ım.ısm
da kadm ve eocaldar blle fıruttu 
latlfade ecleroll mancaJ lı:&mlldl ti -
careti n.Pllbtlar ft 111PDJHtadırla,. 
Motör Ye ~ilerden )dlosu cı.hz 
kmuıa alıaen kamttrler malMdfe ara 
larmda JJtmi bet kanıp kadar aa
tılauftlf. Herkese elli lıiloclaa ful& 
kömür Yerilme)'ince, dört bet nflfas 
la bir aile a711 birer aile ferdi lmtı 
gı"bl iskelelerden elli•er lrl1o kömflr 
alarak bunlan kendi evlerine ıötn
receklerine sahilden azak iç mahal
lelere ta,ı:yarak Attılar. Bu kömilr
lerin hemen hepsi kalite itibariyle 
ıalak, tartısı noksan olduiu halde 
herkes tiloıunu yirmi bet kurup 
kadar almak mecburiyetinde kalmıı 
tK. Zira bazı zaruretler v,ardır ki, 

Bu, erıenlik çıbanları kızlara da, 
delikanlılara da büHit yaılannda mu
sallat olur. Omm için uıl sebebi, bü. 
Uli yaşında hormonlar arasmda -ta· 
bil ıibi olan- miivazenesizliktir. Yaı 

1 
ilerledikçe, yani hormonlar araanda 

~--------~----'9 .................................. ., 
~:::::::::::::::::::::::::::EE: ~ 
~ -----,,---------------------------------· 

lllndlstan meeeleld kendle1 De tn
IDtenı arasmda halledilecek bir aile 
lrleııelesl delfldir. Hindistan mesela.i 
bul1bı bir d(lnya meselesi olarak orp
h çıkmışttr. Bu büyük d(lnya müca
delesinde mflblm bir 1'01 oY1Wt117& 
~et bulunan Blndlırtanm müdafa. 
'8ı acemı ellere bırakılamaz. Hindis
tan da, Avustralya gibi, yerli kuvvet-
1--ıe bütfln müttefik kuvvetlerin 81· 

it! lebirlltl De müdafaa edileblllr ve 
&ııeak bu m11cadele muvaffakıyetle 
11eticelendiğl takd;rde hürriyet ve is
tilcıaıe kavupbilir. Nehru gibi makul 
~ vatanperver şahsiyetlerin bu esas
la noktayı idrak. etmıyeceklerini aklı
'-t ~ 

ş A R K BU GECE B U A K Ş A M 

SINEMASINDA e!:'J!~: !~ ı 

BUGÜNKÜ KIZLAR i 
Bir pk raihet giren filmlerin fllsunkh yıldızı ı 

MAGDA SCHNEIDER 
En son yarattıfı: GENÇ KIZLARIN GÖNtiL ve KALPLERİNi 
AŞK ve SEVGİ MACERALARINI inceden inceye tahlil eden 

ÇOK Gtl'ZEL BİR ESER 

~-----------·----------'· 

Türfige Slıla N8slıa• 

i P E K - > 
SINEMALARINDA 

'ro•ıııca Sizlü Nüshası 

SARAY 

ALKAZAR MUHASARASi 
Müthiş ve hakiki sahneler - Kanlı mllcadele1er - Tefrikaya dCipn bir milletin feci ikibett ..• 
Muazzam kahramanlık ve fednkirbk sahneleri .•• Gözlerinize İNANAMİYACAGİNİZ bir şahe<>er. 

DİKKAT : NUMARALt KOLTUKLAR BUGUNDEN SATILMAKTADm. 



Esir Mübadelesi / Pahahhğa Karşı 
6 Saat Sürdü tt!fI' BaştaraLı ı ıncide 

f!:?T B _. f 
1 

. .d \ lc;tihlakin artmas., )stihsalin a-
a,...ara ı ıncı e l la . • za ması ma karşı olan taleb1 

ııfrı göğsünde isim ve esaret num:ırası arttırmıştır. Elinde mal bulun • 
ya:ıı~ birer kart bulunan lta~yan .esir duranlar bu vaziyetten istüade e 
lenn~ sıraya koymuşlardı. Bır dığer derek f" tl yüks' ıt · 
lng liz doktoru esjrin göğsündeki kar- h ~a ıya .. an - . e mış, 
tı keserek doktor Visc:here veriyor, o ya ~t fıyatın yukselecegı zamanı 
da esirin ismini okuyordu. Adı okumn bekl_ıyerek malı s~klamıştır. 
eslr masanın önüne gelerek kendisi c ı Bır kısım halk, p3ralarını kapa 
duğuna söylüyor ve sonra merdiven _ tacak mal aramaıc ihtiyacını duy 
lerden inerek sakin ve mesut "Bayrak- nıuşlar ve mala hücum etmişler-
lı., vapuruna atlıyordu. dir. 

İtolyanlar çok. me_mnun görünüy~r: Bütün bu sebepler fiyatların 
lar. Yolda kendılenne feı;kali\de ıyı yükselmesinde derece derece a . 
bakıldı_ğı:ıı, çok ~üze! muamele gör- mil olmuşlardır. 
duklerını ve bu sabah vaktin çok er- Bu sebeplerin naricinde bazı 
keı\ olmasına rağmen sabah kahvaltı- 1.., ak ··dal ] l d 
laı1 verilerek yola çıkarıldıklarını yan~. ve n ~.5 mu · 1a c er e 

BAŞ, 

Nevrafii, 

TAN 

DIŞ~ NEZLE, GRİP, ROMATiZMA 
Kırık lık ve Bütün Ağrılarınızı Derhal Keser 

ltabınd~ ~iinde 3 Kaşe Alınabilir. 

,_ Basra ve 
Bulunan 

9 - 4 - 942 

Bağdatta Malları -•ı:w 
lthalatçllara 

ithalatçı Ve lhracaf~ı Birlikleri 
Umumi Katipliğinden 

Türkiyeye ithal edilmek için Basraya kadar 
getirilmiş olup oradan sevkedilemiyen malların bir 
an önce Türkiyeye celbinin tcshili yolunda hükftme
timizce alınan tedbirin süratfo tatbikine geçilmek 
üzere bu gibi malları olan ithalatçılarımızın bu 
malların cinsini, miktarını, markasını ve mümkünse 
hangi vapurla Basraya geldiğini gösteren mufassal 
birer liste ile 10/4/42 tarihli cuma günü öğlene ka-
dar umumi katipJiğimiz bürosuna müracaat etmeleri 

soylüyorlardı. Bir kısmı Faşist usulü ~eI? fı1atın yükse.ı.ı:ı:e~'.· hem ek 
ile elfım vererek <:yrılıyor, bir kısmı ıx~~ad~ muv~~.ne:.ızııgı~ aı:tma
askeri selam vetıyor, diğer bazıları da s~ uzerınde buyük blr muessır oL 
ismı okunup masar.tn önüne varır oımuştur. 
varmaz her 5eyi unutarak kendini Sözün kısası, memlekette fiy&t 

.. 
OS M ANLI BANKA Si J 

L ehemmiyetle r ica olunur. B!!_UMKA 

Eksiltme İICinr 
merdivenlerden aı,;ağı attyordu. ların yükselmesi, hayatın daral -

İlk kat.ile olarak Bayraklı vapuru- ması, pahalılığın artması husu • 
n dörz yuz İtalyan indirildi. Ve Bay- sunda adeta bütiın iktisadi un -
raklı tam sekl~ı. on beş geçe İngiliz surlar el ele vererek çalışnu) ve 
bastah:ıne gemısınln bordas~dan ay. bugünkü buhranı doğurmuşlar • 
rıldı. Bayraklı ayrıltrken Italyanlar dır 

F şist marşı söylt:miyE'. başladıl'.11'· 
0
Ve Peki ama, "ne olacak? Fıy.atlar 

İtalyan hastahane gemısl Gradısca ya b.. l al bildi•· e ükselmekte 
yaklaşınca gerek Bayraklıda bulunan- oy e a gııı.? Y . .. 
1 dan "erek hastahane gemisinden devam edecek mı. Bunun onune 
knrşılthl; "Duçc, Duçe, Mussolin!, geçmek için alın;ııcak tedbirle~ 
Mussolini., avnzeleri yükseldl. İtalyan yok mu? Aynı sebepler ve aynı 
gemisinin güverte inde bulunan ve şartlar diğer mem!c-ketlerde de 
ekseriyetini kolsuz ayaksız yaralılar lazlasile mevcut olduğu halde o. 
tr kil eden İngilizleı bu sahneyi bü- ra]arda fiyatlar bide olduğu de 
yuk bir so~k kanJrlıkla ve gülerek recede yükselmemisdir. Demek 
seyrediyorlardı. ki bu sahada yapılabilecek işler 

Mübadelenin tam muayyen saatte vardır ve bunları bir an evvel 

31 TEMMUZ 1941 TARiHiNDEKi VAZIYET 
AKTI F, 

Hisse senntlerlntrr lia'emnesf istenme
miş olan kismı 
Kasada ve bankalarda bulunan paralar 
Kısa vadeli avanslar ve röporlar 
Tahsil olunacak senetler 
Cüzdanda bulunan kıymetler 
Borçlu cari hesaplar 
Rehin mukabilinde avanslar 
Kabul yoliyle borçlular 
Gayri menkul malla.İ' ve mobilya 
Müteferrik 

lsterlln 

5.000.000 
7.029.215 
2.205.000 
8.925.840 
2.307.761 
'f.428.254 
1.646.563 

152.817 
509.918 
86.407 

PA S 1 F 
Ş, P . 

Sermaye 

7 10 
Statü mucibince aynlan ihtlvat akce!!I 
Tedavülde bulunan banknotlar 
Görüldilltünde ödenecek senetler ıre 

7 8 vadeli senetler 
8 Alacaklı cari hesaplar 

14 'f Vadell bonolar ve cari hesaplar 
14 11 Kabuller 
10 7 Müteferrik ... 
2 5 

11 8 

.. • 

15.291.778 10 

lıterlln Ş, P , 

10.000.000 
1.250.000 
342.564 17 1 

217.046 10 ı 

22.419.562 14 2 
647.498 17 10 
152.817 10 7 
262,288 3 

35.291.778 10 b şlaması vesaitin o saatte emre A- yapmak lAzımdır. 
m8de ve heyetimizin hazır olması İn- F' t yükselmesinin önüne na. , 
g lizleri çok memnun etti. Hastahane l ıya_l bir ? 

Jru;yuda muvafık olduğu tasdik olunur 
Umum Muhasebe Şef Muavini 

Tarkiye Umum MüdürQ 

PH. GARELLI baş hekimi Yarbav Heiron. Türk as- sı geçı e ır · . 
keri makamlar?nı~ büyük yardnnm- Bunu da yar:ınkı yazımda ted. A. A. MA V ER 

dan çok minnettar olduklarını ve kik etmek istiyorum. 
gordiiklcri intizam ve mükemmeliye- 2 

t n fevkalade bıılurıduğunu kaydeyle- lerinin en ufak şekilde incinmesine 
meydan vermiyecek bir itina ile harc-

d ve teşekkilrlct"inln Generale ibla- ket ediyorlardı. Daha dün dünyanın 
ğını Til.rk heyeti ret~nden rica etti. hiçbir zaman görmediği bir cidal içiıı 

1 ngiliz esirlermin nakli de birbirleriyle boiufan bn adamla -

Bayraklı vapuru 175 kişilik ikinci 
İtalyan kafilesini de Gradisca'ya nak
ledJdikten sonra orada bulunan 129 
İngılizi aldı. İnbiliz esirleri, Italyan 
hastane gemisinde bulunan beynelmi
lel Kızılhaç delegesi İsviçreli doktor 
Adolph Perautnun nezareti altında sü
kun ile Baydaklı vapuruna bindı1er. 
Esirler, Bayraklı vapuru Llandevery
Castle'e yaklaşırken milli şarkılar söy 
lıyerek gem !erini selamladılar. Gemi 
deki İngilizler de arkadaşlarını hurra 
sesleriyle karsıladılar ve kendilerine 
İngiliz sigaralan attılar. Harp malill
lerı bunlan hemen yaktılar ve büyük 
bir heyecanla içerek ağır ağır gemi
lerine çıktlar ve büyük bir sam.imi.yet 
ve iştiyakla karş1andlar. 

Ingllizlerden İibya luırplerlnde eslt 
duşmüş ve bir bacağını kaybetmtş o
lan bir yarbay, bana. bir hücum ara
bası krtasına kumanda ederken yara. 
}anarak esir düştüğünü, Briden üç gün 
evvel hareket ettiklerini, gemide iyi 
bakrldıklarrnı ve konforun mükemmel 
olduğunu, vatana dönmekten çok se
vindiklerini söyledi. 

nn, Kızılbaçın ulvi himayesi altında 
yaptıkları bu müşfik yardım hakika -
ten goz yaşartacak bir manzara teş -
itil ediyordıı. 

Son İtalyan maliUü de saat on ikı 
yi kırk beş rec;e lngiliz gentlıinden 
iniiirilmiş bulunuyordu. Bu suretle iki 
taraftan 1,048 kişinin vatanlarına ia
desi tam beş saat kırk be& dakikada 
ikmal edilmiş oldu. 

Şehrimizdeki İtalyan lrontı0losu ln 
giliz kafilesi ayrıldıktan 20 dakika 
sonra, yani 10,30 da Gradisca':va g~
lerelı: esirleri ziyaret etti, hatırlarını 
eorda ve kendilerine hediyeler Terdi. 

Son İtalyan esirioin aynlmasından 
bir dakika aonra da, İngiliz konsola -
su ve refikall Lla.ndovel'y-Castle'a 
gelel'elı: ziyaret ve istlfsarda bulundu
lar ve hediycler dağıttılar. 

Saat 12,30 da Kızılay namma btr 
beyet cCl?lilere giderek her ilı:i renri
İie bulunan beynelmilel Kızılhaç mü
meesillerine Kızılayın mallll ve esir
lere dağıtılmalı: üzere basırladrit hedi 
yeleri tevdi ve bunlarm esirlere tn -
7.in rlc:a etti. 

İngiliz ve İtalyan ha.tane ıemileri 
Subay ve erlerinin sivil olarak, Kızıl 
haç hemşirelerinin ıie Kız•!h'.1ç ünifor 
ma&iyle şehire çıkmalanna müsaade P.

dllmiştir. Bunlar gruplar halinde çıkA 

Karadeniz 
Orman işletme 

Türk Anonim 

Şirketinden 
Ştrkettmtr. ~arlan 2S Marl 942 

Cumarteı<ıi günü k"in fevlrnlMe olarak 
lçtimaa davet edflm!~ isf' de ekı;eriyet 
hasd olamadıbndan idare meclisince 
9 Mayıs 942 Ctımartest &linü saat 10 
da Şirket merkerinde fevkalAde ola
rak toplanrlmasma dPhi11 nizamname. 
nin muaddel 42 net maddesine tevfi
kan tekrar kar~r verilmiştir. Fevkala
de toplantrlarda bir hi!'lseye sahip 
hlc;sedarlar da bulunabileceğinden bü
tün hl-;sedarlarnnızın mezkür gfut ve 
saatte şirket merkezine gelmeleri ve
ya bir vekil göndermeleri ve dahili 

rak fehri gezmişler ve bazı alrş veriş nizamnamenin 2(J ncı maddesine tev
lerde bulunmuşlardır. fikan içtimaa takaddüm eden on gün 

VE YAZMACI 

ithalat ve 
Umumi 

YAGLIKÇILARA 

ihracat Birlikleri 
Katipliğinden 

Muhtelif mt>nifatura eşyası meyanında memlekete ithal edilmekte 
olan tülbentlerin tevzii esaslan hakkında görüşülmek ilzere yazmacı ve 
yağltkçılarm 10 Nisan 1942 Cuma günü sa.at 14 tE' Galata Ömer Abit 
hanında Birlikler içtima salonunda yapılacak toplantıda hazır bulun-
maları ricıı. (l]Unur · 

~ ................................ , 
ı m :uı. ı; t .1111 ı .ı t ı,. ı: rm m ~fil! 11 ı ttm 

Metre 

O, OHi Kalrnlılr 
O, 300 Genltllk 
1 - İdaremiz ihtiyacı için yukarda kalınlık ve genişliği yazdt 16 

metre dizel motöril kayışı "çift kat ve bakır telli dikişli., pazarlıkla sa
tın almacaktır, 

2 - PazarUlı: 24.4.942 Cuma günü saat 9,30 da Kabntaşta U?vazım şu
besindeki merkez mllbayaa komisyonunda yapılacaktır. 

3 - İsteklilen:r. pazarlık için tayin olunan gün ve saatte teklif ede
cekleri fiyat üzerinden 3 7 ,5 güvenme parasiyle birlikte mezkftr komis-
yana mUracaatlan. (4285) 

~ ............................... ~ 
Türkiye Cümhuriyeti 

ZİRAAT BANKASI 

İngilizler, bir seneıd.İT İngflb: siga
rası içmedikleriniı Noel gecesi hep bu 
arada ancak bir şişe viski bulup bi -
rer yudum tatabildiklerini hikaye ed:
yorlar. Ekseriyetini ayağını, kolunn, 
gözünü kaybetmiş ağır yaralılar teş

kil eden bu harp kurbanları, çok ne -
ljeli görünüyorlardı. 

İngiliz kafilesinin gemnerine oakU 
saat 10 u 1: geçe son buldu. Ondan 
sonra hepsi yaralı ve ba!'lta olan 344 
kl~lik son İtalyan kafilesinin Bayrak 
lı vapuruna bindirilmesine b1şlandt. 
Bunlann içinde harp fecayilnden ak
lını kaybetmiş, sarsak olmuş birltat 
m Hil ve birçok sakatlar vardı. 

Mübadele edilen estrlertn tam ve 
kat'i miktan şudur: !kisi albay ve :ki 
si yarbay olarıık yarah 150 ve sıhhiye 
memuru olarak 69 İngiliz. Yaralı ve 
hasta olarak 344 İtalyan subay ve erle 
yarası olmıyan 75 subay ve 500 er. 

içinde hisse senetlerini şirket merkez 
veznesine tevdi ile dilhuliye almaları ~ 
rica ve ilfın olunur. 

Kunıhıf Tartht 1888, - Sermayesi: 100.000.000 Türk Lirası. S\V\e ve 
Ajans adedi : 265 

Zirai ve Ticari h e r nevi banka muameleleri. 

l.nglliz gemisi gitti 
RUZNAME 

Ticaret VekAletinin iş'arma atfen 
İstanbul mmtaka Ticoret müdürlü
ğünce 7-1-942 tarihli ve 100 sayılı 
tezkere ile şirkete bildlrilen ve idare 
meclisi raporuna aynen derc:olunan 8 
maddenin Şirket dahili nizamnamesi
ne i!Avesi hakkmdaki teklifin müza-

En nihayet sıhhi vaziyetleri en ağır 
olan 37 maltı! esir hususi bir sandık 
içıne konularak vinçle büyük sala in 
dırilmiye başlandı. Bu tertip her iki 
dakikada iki hastanın naklini temin e
diyordu. İngillzler bu sakatlara bü -
yuk bir ııefkat g8steriyorlar ve kencU 

izmtr, 8 (A.A.) - Vatanlarına ia
de edilecek İtalyRn esirlerini limanı
mıT.a getirip ltalyanlarm .getirdikleri 
İngiliz esirlerinı alan I1andoverycastlc 
İngiliz hııstahane g~misl, saat 15.20 
de pilot ve mlhmarıdarlanmınn refa-
katinde İzmirden hare-ket etmiştir. keresi. 

İtalyan gemisı bugün hareke\ etmı- ,-t:-S_K_İ_K_IT_AP __ AL_ IN_I_Y_O_R_'\_ 

yecektir. 1 Yazma., basma. e~k1 yaz.ı. ye- ı 
ni yaıı, her cin& kitaplar alınn 

" 

... j Taşr:ı mektuplarına ı:evap veri· 
lir. Ankara cadd!sınde Şark ..kü· o s M A N L 1 B A N K A s 1 ' =s-lne- milr- aca-at e-dini-z. .,, 

TORK ANONtM ŞlRKETt ı ihtira ilanı 
TESİS TARİHİ 1863 

Statüleri ve Türkıye Cümhuriyeti ile müruıkit mukavelen;ı 
mesi 2292 Numaralı 10/6/1933 ta:rmli kanunla tasdilı: 

edilmiştir. (24/6/193~ tarihli 2435 Numaralı Resmi Gazete 

Sermayesi: 
İhtiyat Akçesi : 

10.000.000 İngiliz Lirası 
1.250.000 İngiliz Lirası 

Türkiyenin Başlıca Şehirlerinde 
PARlS. MARSILYA ve NIS'de 
LONDRA ve MANCESTER'de 

ınsm, KIBRIS. YUNANISTAN, IRAN, l.RAK, FlLISTtt-. 
ve MAVERAYI ERDUN'de 

Merkez ve Şubeleri 
YUGOSLAVYA. ROMANYA. YUNANISTAN. SUR!YE 

LÜBNAN, Filyalleri ve bütün Dünvada Acenta ve 
Muhabi?'leri vard1T 

Her nevi Banka Muameleleri J'•PM 
Hesabı cad ve mevd uat hesaplan küşadı. 

Mlledaı 

"Bilhassa lokomotifler için tazyik 
tadiline mahsus müteaddit parçalı ils
tüvane sürgü,, hakkında alırunış olan 
23.2.1940 günlü ve 2794 sayılı ihtira 
beratı bu defa mevkii fiile konmak a. 
zere ahere devrüferağ veya icar edi
leceğinden talip olanların Galata'da, 
tktısat hanında, Robert Ferri'ye mü
racaattan ilAn ohınur. 

i HTiRA iL ANI 
"Aksi istikamet ihraklı gll2 milvel

litleri için lı:arbornsyon ocağı,, hak
, kında alınmış olan 18.6.1934 günlü vı-
1805 saytlı ihtira beratı bu defa mev

I kii fiile konmak üzere ahere devril
ferağ veya icar edilecefinden talip o
Ianlann Galat'l'da, fktl!'lat hanında, 

, Robert Ferrl'ye münıcaatlaı1 ilAn o
' ıunur. 
1 

ı KAYIP - İııtıınbul Ha~köy ntı.tus 
memurluğu ile Takııim askerlik ŞUbe
-;inden aldı~rm tt"T'hi$ tezkeremi ve 

Para biriktirenlere 28.800 lira ikramiye veriyor 

Ziraat Bankasında kumbaralı ve thbars12 tasarru1 hesaplarında en 
az 50 Lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile aşağldald 
pllna göre ikramiye da~ıtılacaktl?': 

4 •det 1,000 Liralık 4,000 Lira 1 100 adet 
4 • 1500 " 2.000 • 120 • 
4 • 250 " t ,000 .. 160 • 

40 ,,. 100 • 4.000 • 

50 Llralıl< rı.ooo Ltr• 
40 .. 4.800 .. 
20 .. 8,200 • 

Di KKAT : HesaplarmdakJ paralar bir sene içinde 50 Liradan aşağı 
düşm.lycnlere lltramiye çıktığı takdirde % 20 razıasiyle verilecektir. 
Kura1ar senede 4 defa 11 Eylü l, 11 Bi.rincikanun, 11 Mart ve 

11 Hadran tarih lerinde ceki1~ektir '---------------i_. _______ ., 
Anadoluda kendi 

Usta tefkllitı ile inşaat i~erinde ça11Şabilecek 

'>IVARCI USTASI ne TAŞ ORANLARA 
ı llttyaç verdlr. ~Hp olenhlnn malQmat Uına.lı: Clzere alı:lamlan mıı• 
17 den somıt GaJata Bt\y{lk TUnel Ren No. 81'7 1f' mftrıır:ıııt Ptrneler ' , 

Tıp Fakültesi Dekanlığından: 

Faknltemtı: l~..rı FransIZcaya vakıf ve ~vm.lye f1t! çabştın:lmak fizere 
btT daktiloya thtiyıı<."ımtı vaTdır. Arzu edenlerin vesik.'.ılariyle Nisanrn on 
üeftncll Pazartesi ırl!nil akşamına kadar Dekanlık kalemine tnüracaat-
lan. (4280) Ticari krediler ve vesaikı; krediler kO~dı. 

Türkiye ve Ecnebi memleketler üzerine kepde 
islrontosu. 
Borsa emirleri. 

sıhhat raporumu kaybettim. Yenile- • K ah .... ~ 
riru aıacağrma:ın ~kilerinin hükmü ,_ Otomobil - amyon ve Motorlara m sus 

Esham ve tahvilat altın ve emt aa ftzerine avans. 
Scnedat tahsilatı ve <ıaire. 

~~~~'-
Enyüksek emnıyet ~tlarıru haiz kiralık 

KasalaT Servisi vardır. 

Pir,·asanın e.n müsait IJar tlariyle ( K umbarah 
Kumbarasız) tasarruf hesapları açılır. 

1 voktur. latanbul: 1331 dojium lu Osman 1 18 MiLiMETRE BUJi 
nl11u H:ıyrettln Ql)ne,. 

~-----,-, 
Dr. Hafız Cemal 
(DAH i LiYE M 0 T EHA8SJSI ) 

19 haata lrktan mUtehaııııısı 
fstanbul. Divanyolu No. 104 

Tel 22398 

Mikah ve Porselen Gelmiıtir 

Galata Kürekçiler N o. 17 CEMAL BERKMAN , ________________________ , 
~ahtp ft neşriyat mfidtb1l: B alll L6tfi Oördilnctı. 

Gazetecilik " oeplyat T. L. Ş. TAN matbaası 

Yüksek Mektepler Muhasebeciliğinden: 
920 lira 95 k-uruş keşif bedelli Selçuk kız enstitüsü bb:ıasınm tamiri 

açık eksiltmeye konmuştur. 
İsteklilerin 70 lirıı muvakkat teminatla 18/4/942 Cumartesi gfin{l saat 

lO d;;ı muhııı:eht>mb bl;ın!:mda hulunmalan. (4111) , ................................... __ 

TÜRKiYE iŞ BANKA Si 
Küçük Tas:ımıf Hesaplan 1942 İkramiye Plim 

&.eşıde1er. 1 Subat. 4 Ma1'1& 8 Atuırtos. 2 tkıncitesrbı 
tari hlt"rinde vapıhr . 

~ 942 ikramiyeleri 
1 adet ıroo Urahk-2000,- Lira 
a • ıooo • -3000.- • l 

40 adet 100 Ural!k-4000.- Lira 

2 • '160 • - 1!>00- • 
1 • 1500 • - 1500.- • 

50 • 50 • -ısoo..- • 
! 1 ıoo • in • ~000.- • 
t 1 >n11 ın -2000.-.. ~ 

lstanbul P. T. T. Müdürlüğünden 
İstanbul, Ankara, Adana, ElAzı~ arasında seferlere başhyan uçaklar

la taşınmak üzere 1,4.942 tarihinden itibaren biltllnum P.T.T. merlı:esl. 
rlnce uçak müraselatf kabulüne başlanmıştır. 

Uçağın Yeşilköyden hareket saati 8,40, Yeşilköye muvasalat saaCI 
16,40, post:mm 1stanbuldan hareket saati 7.20 dir. 

Ralkırmza bir kolaylık olmak llzere İstanbul, Galata, Beyoğlu, ŞJıll. 
Üsklidar, Haydarpa~a. Kadıköy merkezleri sabaha kadar: BeyılzJt. Fatih. 
Aksaray, Tophane. Beşiktaş, Kasımı>asa merke1lerl saat 24 e kadar; Be.
tancı, Erenköy, Krz1ltoprak, Selimiye. Kuzguncuk, Bebek R. hisar, Ar
navutköy, Ortaköy, Fener hAl, Unkapanı. Kumkapı, Samatya, Balı:ırkör, 
Yeşilköy. Topkapı. Elirnekapı PTT. merkezleri de saat 19 a kadar her 
türlü uçak müraselatı kabul ed e klerdir. Bu merke7Jerce kabul oluna
cak maddelerin ilk ucakla sevki husu!!U temin olunmu:stur. 

Bununla beraber İstıınbul postahanesinden uz:ak olan Boğıı.z.içl.. ~ 
ve Erenköy'den ileri Pendik'e kadar olan di~er bilQmum merkezlerce de 
mahdut me.o;ai sa:ıtleri dahilinde bılllkaydı şart uçakb gönderilmek üze
re her nevi müraselMı kabul olunursa da, bunlartn vapur ve tren tari
feleri tAmamen uy~n olmadığından, son postalarmın hareketinden sonra 
kabul edecekleri mevadm merkeze celbi imkAnı mevcut değOdlr. 

Bu itibarla uçakla mektuı:ı göndermek istiyen ve gününde gitmesini 
arzu edenlerin t!'imleri yukarıda zikredilen merke?:leri tercih etmeleri 
ve postanın tstanbuldan hareket saatini gözden nzak bulundurmam.alan 
kendi menfaatleri lktlzasıdtr, 

Saygılarım.rtla muhterem halkımıza arzederlz. 

·Deniz ·~e\'azım · Sat.mahna Knmisyonu İlanları 

1 - 10 ı.UI. aO ton mıı-.aıtrınO<ı. dUil!i~aK. Uli:ID rıı.y.laı ile traverslerin 
beher kilosuna tahmin edilen 38, cıvata ve makasların beher kilosuna tab· 
min edilen fiyat 76 kuruş olup v~ buna ait pazarlık 13.4.942 Paıartesl 
ııünü saat 15 te Kasımpaşada bulunan Deniz Levazım satınalı;na koıniQro-

unda yapılacaktır. 
2 - Şartnamesi her gftn tş saati dahilinde mezkür komisyondan be

delsiz almabilir. Katı teminat ihale gilnünde tesbit edilen mikdar Ozerin
den almacatı cihetle lsteklilerın verebilecekleri mikdarm yüzde on beş 
rusbetindekJ ltatt Wnıinatlan ile ve 2490 sayrll kanunun isted.ftl vesa
flı:le birlikte rne'LkQr komiı;yona mQracaatlan LIAn olunur, (4198) -250 - 300 safi beygir kuvfttlnde tanı dizel solit ~kşin w deniz 
t1pl bir adet motör alınacaktır. İsteklilerin her gün komisyona mOracaat
la prtnamesini görmeleri ve en geç 15 Nü:an 942 ~nü aksamına kadar 
Kasnnpaeada bulunan komisyona tekliflerini vermeleri. (~24) -12 T on k~k k&mUr O "'KarabOk koku,. 

7,& .. kok fdlmO rO 
Yukarda yazılı iki kalem kömQrltn 11 Nisan 942 Cuman~ ~tı Ka

s1mpaşada bulunan DE>nlz Leva:ıım satın alma komisyonunda pazarltğl 
yapılacağından isteklilerin belli g{ln ve saatte mezkftr komisyona ~ 
racaatlan i!An olum.ır, (4325) 

T. H. K. Havacılık Dairesi Genel Direktörlüğünden: 
Hava gedikU ha1.1rlama yuvasına bu sene 840, 1925, 1926 doğumlu

lardan talebe alınacaktır. Bu doğumlular kA.fl gelmezse 839 838 doğum· 
tulardan dahJ a.1ı:rıarııktrr. tstekltlerin şeraiti anlamak Qzere Cağaloğlun• 
da Türk Hava Kuromu binasında Havacıllk milmcssilllğine mflracaatlan 
ilA.n olunur. (4257) 


