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ıwa agaskar 
üı A esi 

Yazan: SADRI ERTEM 

E PEY zamaııdondır kon~uyor 
du: Madaguakarm w.Uyetı ne 

Olacak diye... 
Fransa mağlOp olup \.'lııtye çıeklldllL 

ten aı:ııııra p:M.-U bir siyaset takip et.. 
nw·~c ba§ludı. Bu ılyo.sctın illt tcslrl 
cıo ıi"rıı11531un lllndlçlnJ il)inde Jopon
)'a ile anlaşıwuıı oldu. l1'ııınsa .Jaonya. 
(ılnla:ı.mur n,.öa>slnAc .Ja~fll& Wndl.. 
Cinldc Uslıırl l~l etti vo Uz:.ılit;ark 

harbinin .Japonya lehine lnklşafmı 

temin eden pek mllh1m bir flınU oldu. 
81.ngapurun süratle d~mes1, !lnlez. 
)'1lnuı müttcflklc.rl.n elinden çıkması, 

.Japon)aruıı wnulmaclık bir sUratle 
lllnd ok5anusıuıa çıkıverrueııl bu 
l"nı.nsıı _ Japon anlaşması ile sıkı bir 

BUrtıtte olAkıllıdır. Hlndlçlnl anla&mıı
sı Uzakprk seferinin nınW) etini de. 
tlştırecek &racbr mUhlm M41seyd.I. 

Deniz muharebesine iştlrak eden bu tnglllz krovazöl'ünc diişman 

lsfanbul Umumi Meclisinin 
bugünkü toplantrs nda 

Tetkiki hesap encümeni tramvay ve 
elektrik işletmesi hakkında 
bazı temennilerde bu~undu 

Aylık abone kartlarının ucuzlatılması, kontrollann da 
bile\ kesmeleri, tarifelerin yeni maliyet fiyatına göre 

gözden gedrilmeıi bu aradadır 
!stanbuJ u.mumı meclisi bugiln ı Geçen ceJsen'in zapt:I okunduk

saat 15,15 de iklnci reis vekili. tan 'Y.lllrll ruznamedeki maddele· 
AbdU~ir Kar:ımUro..-clin riyaec· j rin mtizs.keresine geçen meclis 
tinde t.oplammşt.Ir, _.. Devamı ! Del •yfada 

Ruzvelt 
Arap memleketle-. 

rine bir heyet 
gönderiyor 

-<>-

Bu heyet 
Arapları mihvere kar1ı 

müdafaa için dutekliyecek 
Londra, 8 (A.A..) - Deyli Skeç ya. 

zıyor: 

Sovyet tebliği 
Moskova, 8 (A.. A..) - Röyter; 
Geceyansı Rus tebhğf: 
7 M:ıyısta. nephedc milhim hiç

bir şey olmamL'JUT. 6 Mayıstn 7 
Alman tayyaresi tahrip edilmiştir. 

Biz beş tayyare kaybettik. 

. Yugoslavyada 
--o-

Dener al Mlballovf \ 

Mercan 
denizinde 

.. Jaoon ve 
mütlefık 

donanmalaı 
arasında 

Şiddetli 
muharebe 

oluyor 
--0--

2 Amerikan uçak 
gemisi bir 
zırhlı batlı 

---o-

Japonlar bir kru-
vazör 2 mu rl , 4 
iop çeker r iaşe 
gemisi kzybett ler 

Yeni ti te 
mangal kömürü 

Kok ve ma' en köm rıerl ozlarincıan 
yaı: ılan bu köm .ın 

Tecrübeleri sah günü belediye 
iktısat müdürlüğün~e yapılacak 
Kok ve maden kömürleri tozlarından yapıldığı .öy. 

lenen bir nevi mangal kömürünün tecrübeleri onumüz.. 
deki •alı günü belediye iktisat müdürlüğünde yapılacak. 
tır. 

Bu kömürlerin presle sıkı§tınlan bir 
kiloluklan alb saat., üç k1Jolukları 
nsgıı.rt or.ı !ki saat hararet vermekte
dir . 

Kllçük olanlann ııah§ ttyııtlan altı, 
bllyük olanl&rm da on yedi buçuk ku.. 
ruştur. 

Fatihte bir atölyede imal edilen bu 
kömürlerle hem ısınmak hem yemek 
pişirmek, hem de çamqır kaynatmak 
mümkün olacağı iddia edilmektedir. 

K5mUrler maltızda kulla.nılacak b1r 

kaç çıra ile, yahut tahta parçaaile a. 
teşıenecektlr, 

Belediyeye yapıla.n müracaatta.. tet. 
kik imkA.n hasıl olduğu takdlı'de !ıı. 
tanbul ihtiyacının mUhlm bir kısmı • 
nm kar§ılanablleceğl iddia cdllmlıtır. 

ingilterede 
ttsıer işgal etmıı 

olan 
Ame,-ikalı 

la1Jyaıeciier 
Almanyayı bombardıman 

için hazırlanıyorlar 

Lont\m, 8 (AA.)- Br1tanovamn 
hava yazan, §imdiden !ngııterede U.S. 
ler lııgal etmlıı olan Blrleıılk Amerika 
hava kuvvetlerinin, Almanyayı bom • 
bııJa.mak maksadlle tıı.nzlm edilecek 
stratejik plA.nlara iştirak edcceğln.I 

temin eylemektedir. Amerikan pilot • 
Jorı, birleşik Amerika.da <yapılm!§ bom 
ba uçakları kullDDacaklar ve Amert • 
ka ordusu !ıh.va heyeti ;ıekllnde blr 
birlik gibi hareket yapacaklardır • 

Madagaskarda 

Müdafiler 
l/akında 

mühimmatsız 
kalacak 

--0--

Jnglllzlerln adanın · 
dl er tarallarında 
fazla mukavemetle 
karşılaşmıyacak-
ları bilG.irillyor 

Kap, 8 (A.A..) - Son zamsnludıl. 

Madagaskı:ırda olup bitenler hakkm -
da iyi maımoat illan bil' zat Madagu 
kar mllda!aa.cılarmm ynkmdn mUh tfl 
mat.sız ktılacakJarmı blldlrmektecllr 
ÇUnkU aylar var ki Fransadan Mnda. 
ga.skara ka.tlle gelmcmlştır. 

Bu zata gısre, Dlego Sua.rez aım • 
dıktan sonra İngillzle:r bUyük bir mu. 
kavemeUe lta?'§ll&§Ulıyacakıtı.rdır. Çan 
lrll Fransız kuvvetlerinin en büyük 
kısmı bu deniz Qssllndc toplanmI§tir. 
Fransızl&rm dalma Hind okyanu .. 

su OebclUttanla olarak va.sıtıandır • 
dıklan Dlego Swırez bütün lngWz fi. 
ıoounu sığındıracak kadar gcnl§tlr. 
Adanm birçok yerlerinde, 81k sık bil. 
kUm süren ve yerin yüzündeki tabaka. 
yı kaldıran kasırgalar yUzllnden mu - , 
hafaznsı zor olmasına rağmen, hnnf 
meydanları yapılmıştır. Bu meydan .. 
!ardan Mozamolk boğazında ve Ma _ 

dagıı.akarm §lmalindeld adaJar Uzer-o 
lcrtnde devriye ve keşi! UÇU§U ya.pIJ.. 
mam mUmkUn olacaktır. 

* * * 
Vlol, 8 (A.A.) - Ofi: 

Hindi~ ıuılıışınasındıın sonra l!"ran 
unın buna benzer anlmmınlar yap
nıaaı ihtimali bir taraftan mlittefik -
leri, bir tarattıın da mihver devletle. 
11 1şgale b:ıilıidı. .111 lhver devletleri 
Pranaaıun kcndllerlno faydulı olma.. 
laruu istediler. MUttefllder FroııBAJ1m 
IDlh\·ere yapablleceğl yardımları kö
künden kesmek istediler. 

Nitekim Oranda ll'ransız donanma
•uıa yapılan tcc:n!U ve Dakaro edilen 
büt'1l.ID Fransayı mihvere faydalı oL 
IDaktan alakoym:ık ıctn yapılan hare. 
ketti. 

Birle§ik Amerika, ortqarktakl arap 
memleketlerinin Akdenlzdo bir mihver 
tanrruzu lnUmnll knrgısmdakl azim • 
terini kuvvetlendirmek ama.elle, pek 
yakında bu memleketlerle olan mUna
ı;ebctıerlni daha sıkı bir hale koya • 
caktır. Bu vazife birleşik Amerikanın 
Kahlredeki elçlsl Alcksander Kirke 
verilmiştir. Elçi yakında bir heyetle 1 
birlikte Suudi Arab!stana ve oradan 
da İrok ve Suriyeye gldccektlr. 

Bu heyet azasından bazılanrun Kirk 
glttkiten sonra Suudt Arablatıınmda 
kaJacağ'ı sanılm:ı.ktadır. 

-o--

Belgraddan takviye 
kıtaları gitti 

ZUrth, 8 (A.A.) - Brit. 
Belgraddan alman bir telgraf, gene. 

Soyğuncuların 
hesap ~ünü ğeıldi l 

Madngnskardan gelen son haber • 
lere göre, Fransız kıtaab Dlego Sun. 
rcz ctrıı.tmda mukavemete deV&m c .. 
diyor. 

* * * 
\l:ıt, 8 (A..A.) - Madagaskar umu 

mı valisi Annet, D!cgo Suarczln per_ 
gcmbc sabahı nteşc nihayet verdiğine 
alt blldlrlğl neşretmiştir. 

Bu heyet, Araplan mihvere karıt 

mUdıı.faa için azami surette destekle. 
mek hususunda Ruzvcıt tarafından ve 
rtıen bir karar üzerine tegkll edil • 
mlşUr. Bu karıır ileride bazı geliş • 
melero yol açacaktır. 

ral lııfihaiıoviç kuvvetlerinin, N~ln do. , 
ğu ve batısında bir savaşa tutuştuk • y AŞADir.IMIZ fe,knliidc zn_ 

vl.yeler gönderllmlı ve birçok köJ?rU • kanun liiyilınsı bugün BüyUk ımı_ 
lerl.n tahrip edildiği öfrenllmlııtır. let ~lccli<;•n<Ie<lir. Sabah gazetele· 

lann.ı bildirmektedir. Belgraddan tnk 1 manbnn en ehemmiyetli 

---------------------------- rimlzlc n~redilcn bu Jlyihaya gii-
re maaşlı veya Ueret li, daimi ,·cya 

Uza.k~rkta 7 llkktıııwıdanberi sUr
atıe lnklp.f eden harp \'llZİl eti müt
tefikler aleyhine ~ro doğru &'l!ll~
ıneıer kaybetttkçe hem mllıver için, 
hem de müttefikler için Pransamn gö. 
l"ebllcccğl yeni hizmetler ortaya ~ıl<

h. M~ltl Japonyanın lllnd olcyanıı· 
&una glrmesiııl mUtea.ıttp l1nil:ıp ka. 
tın ruukndilı:rntı konuşulmaya başlan. 

dı. tlaponyanııı .llladagn.slmrı zaıltede.. 
tek cenubi Afrlltayı ateş altuın alaca· 
tı hattA bunun için Japon) ıııİı.n Frıuı. 
ııa De uıllzakcıclere glri:ıtı'rf bllc ileri 1 
8UrtiıdU. 

Ankara At Yarış arı 
m~vald{8.t memurlarla hakim ve 
nıüd<leinmumiler ,·e hakim ~ayılan 
larfa amme mües-.eselerlnde hlı._ 

1 
ınet gürenlerden millet vo devlet 
aleYhine rü~\.·et a.ldıl bn, uüst.imal 

OerÇI bıınu hem Japonyıı, hom de 
l7anaa yalaıll:ı4ı. fl'alrat bu )Rl:uılama 
lar tbilnıiz. knldı, çllnlcll tehlike flll'k· 
t..n garba doğru llerllyordu . .Ru ller
leyfıt Mudııgnsl•nnn ya rnUttdlklerlın, 
hbud da dnJ><ınynnın İııı:ııli altına 
fQıneı;ını zaruri kılıynrdu Bu defa 
lıtcıı1z kuvvetlıırl daha önce danana. 
~ Mudııgaııkarı ' z:ıpteıtoıc•yc kurar 
"ernıı5 bulunmaktadır. • 

1 

yaptıkalrı -.:.ıbıt olanlar nğır cezn 
lıll'a çarptınlacaldnrdır. nıı kabil 
§ahısJardnn gelirleriyle ynsnyı5ları 
nıütcrmsip görülmeyenler gayri 

Müşterek bahis için şehrimrzde 
sioariş kabulüne başlandı menkul m:ıllariyle ll3J'll, esham, 

tıılniıat, altın \'e mliceYher gibi 
&§inci koşuda da Uç ynııında be§ menkul rn:ıll:ı.nna ait birer beyan· Ankara. at yanşlannın ikinci haf -

ta koşulan bu pazar yapılacaktır. Ge 
çen ha!to. alllka ile takip edilen ko§U· 
lanı bu hafta daha fazla at kaydedil. 
mlı.ıtJr. 

Birlnct koşu Anglo Arap tayları 
arasındadır. Menı!vl§, Pehlivan, Tirya. 
ki, Soydan :ka.yded!lmlgUr, Geçen haf
tanın galibi Meneviııten gene birinci • 
!lk beklenebilir. 

!kinci koşu Arap taylan arasmda. 
dır. 7 tay kaydedilmiştir. 

üçUncU koşu Handikap, Batta Boz· 
kurt, Bora, vardır. Tuna, Kuruş, Af. 
kın, Yılmaz, Tarhan, Çapkın, GöııW 
bu ko§Uya knyıUidır. 

l\facıa~askarm lnglltero hesabına 
lllı~ıyctı iki noırtad:ııı S"UYct mu. 
b.IJııdlr. Bir de1'11 lU~agnskar adasın. 
da llsle)en herhangi bir ltun·et Atlan. 
tikten lllndl tana, .A vustrıılyaya gl
deıJ yola bA.ktm olablleooktlr. Aynı 
~da Rusya fle mUtteruder ara.. 
'lllclakı denlz irtibatını da kesebllcıcek 
Ur. D5rdllncU koşu Uç ve daha yukan 

Diter taraftan l\'.la4agaskarda. üs. yaşta tngtllz atlarına mahBustur. Do. 
1
"- bn ku\'\etlert cenup Afrika.. kuz at yazılmıııtır. Ye~. Buket, Ka-

8.t.ııı ate~ aJtına aJnbllecektır. Ocnop } rabibcr, Demet, Ali Şah, .Alemdar, Ya. 
99: Deva.mı ı .nc1 511-,Y.fada yuz, Bomba, Heybeli. 

/ 
· 

lnglllz tayı vardır. n:ımc vereceklerdir. Servetlerini 
Ali Şah, HeybeU, Buket, dördllncll glzliycnlcr için de ağır ce:t.a hü. 

koşuya kayıtlı olmakla beraber bura. kümlerl vartlır. 
ya da yazılml§lardır. Diğer girecek aL Bu 1':ınun layihası ortalığın Hir 
lar Çoban kızı, Gungadlndir. lü suiistimal de<lfüodu w lddialıl· 

Çl!tebahLs en mUhlm ko~ular olan 3. ri~·1e çallrnnclığı bir zamanda can 
4 uncu kO!)ular Uzcrindedlr. kurtaran gibi İmllatla yetişiyor. 
Diğer tara.rtan Haber refikimizin Hu fakir milletin ,.e na•mle':<etln 

Ankara husuaı tnuhasebcslle resmi ili;';.rfni emenler \'c Jm.nını İ('enlcr, 
şekilde anlaşarak ııehrlmlzdekl merak. ~ayri meşı u ,·3sıt.nlarla elıle ettik" 
ıııan Ankanı yanşlan tnUşterek ba. lerl dfter çifter hanların ve ııılart. 
hisıerıne iştirak ettirmek üzere ter- mnnlarm, yaı;ndıklan IUk" hayatın 
tıbat aJdığmı yazmıştık. Bu yarıgla. Jıesabını ve.rmeğe davet edilecek. 
rm slpJlri§ kuponlan bugünden IUba. Illil,i'ımetimizin bu kadar temiz ve 
ren Ankara caddesinde Haber gazetesi ~üzel bir m:ıJ.satla hazırladığı hl· 
ldarehaneIDıde tcvzlc b:ışlarunı§tır. ) ihayı candan :ılluşıı.nuyacak tek 
Para Ankara husus! mUhascbeslne bir vatandaş roktur. l'nlmz bu ka· 
banka vamtaaııe gllndcrlleceğl lçln nnn önünde hesap \·ermeğe mec· 
sipariş yum ancak saat 11,30 a kadar bur. fıı.l<nt muktedir olıımıyncak o 
k&lıul edllebllecektir. • lan habisler müst~. Belki bun· 

~azan: BiR MUHARRiR 

lar, \-atanın ak alınlı evli'ıthm a 
rn ına }<atılmış görünmek zoriylc 
bu kanunu herkesten fazla ham· 
retle nlkışlay:ı.c:ı.Jda.r, fakat avuç_ 
lannm bu zorn".ıd faaliyete, kan ağ
layan yüreklerindeki entli~eyl da. 
h:ı. zlyncle ortaya lioyrnnktıın ba.5l•a 
bir i5e ra.ramıyncaktır. HlikumcU· 
ınlzl bu kadar lüzumlu bir liiylhayı 
hazırladığmcln.n dolayı ddden t-cb_ 
rlk edr.rlz, 

Bn kanunun fnydah olabilmesi 
i~1n istihbar, tahkikat \'e teczl)·e 
ma.ka.nfımusmcfa pek ~k yenilY.dc· 
rn lhtiyacmm: bnlunclıığunu b~· 

llrtmeliyfz. Adeta sırf bu luınu. 
nun tatbiki iç.in müstakil bir teşld· 
!At ,·iicuıla gctlrmek Hwmclır. Tn.. 
kip, tahkik \'e t"czlyr e'ilmc 1 lii· 
zım gelen şahısbr o kadar toktur 
ve işlerini l<it.nb:ı o kı1<lar 1;1 ny. 
dormu5larilır ki bunlcın büttin <le· 
lillt>riyle yalral:ımak \'e <"eZnlnndır. 
mak 1çin bugünJ<il emni:ret \'C adil · 
ye cihazımız kifn.yetslzdir. Sıl'.f bu 
mewua mlinhcısır. mUstnk'J bir ta 
kip ve bılıkik ~ef)(>kec;i \'e mn.hke
ın<ıcıl teşkili gere1it:ir. 

Blldlrikte §unlar yazılıdır: 
''DUşman, esir dUşen albay Ferret 

taratmdan mUd:ıtna edilen son mUs. 
tahkcm mcvkUeri aJmıgtır. Ad:ı.nın 

bütün diğer noktalan aynı azimle mt 
da!aa edilecektir. 

~~~~-oı---~--

'am<mc rara 
500 ton maden 
kömürü verilecek 

--<r-

Geri kalan ihtiyaç odunla 
kar§ılanacak 

Şehrimizdeki hamamcılar belcdlyey ... 
müracaat ile odunsuz ve kömUrsUz 
kalmamaları için kendilerine !Azım o. 
lan mahnıkntm temin edilmesini dile. 
mlşlerdl. 

lstanbuldakı faal 77 hamamın yedl 
bin Uç yUz elli ton ltoltkomUrU yak -
tığı belediyece te:ıblt ed!Jmlştlr. 

Mesele ile aynca meşgul olan tktt. Bo da ~"llpıhrsa. dahR görllnmc. 
<ıiylc tıiitün memlel<ete rnhat nefrs sat vckAletı hs.ınamcılar cemiyetine 
nJılıran kanun ıa~ihesı, M reli ten ancak ısoo ton kömUr verlle~lleceğinl 
~ıkttğı ~ünden itibaren Tilrldyeml· blldlnnlş ve mütebaki ıhUyaç mlkta. 
ze ynlnrz rcfalı değil ı.ağlıun YC rmm odun ile karşılamnasmı tavs!ye 
temiz bir \"atımda~ ahli\kmm hn etmiştir. 
ktiki oldo~n kade~ fili mlicyyfde Hama.metlar cemiyeti orman mm -
lrrlnl de beraber getirmiş ola.cnk- tnkalanndıın odun getirtmek için fa. 
tır. 1 allyete geçmlşUr. 



~ - EN SON DAJUKA - 8 MAYIS l9U CUMA 

Mahkeme Salonlarında 
J6S apo Şefı Pariste 

J..ondra, 8 (A. ,\.) - Almruı 
estnpo 6efi Heiı rlch, Fransa.da. 

Ahns.nlnra karşı yapılan tedhiş hn 
rcltetlenne karşı ttiddetli tedbir • 
lcr almak için Parise gelmiştir. 
~on U~ gün zarfnıda, Alman as. 

kerlcrint' ka.:r6I yapılan hilcumlıra 
ke.r§llı:k olmak Uzcrc 108 Fransız 
ehincsi kurşuruı d·zilmiştir. 

Belçikada geçen hafta bir kim• 
·a fnbrikasmdn vukubıJWı ve 250 
~in ö'ümü ve 1000 ki.<Jinin ya
ıfunma.siyle netic~knen infilakı, 
ourtrnts şehrinde bir fabrikada 
ukubulan yıatlnma takip etmiş • 

•ir. 
Ç~koslova...ltyıı.d'l son hafta. zar .. 
ında 34 lehi, Holb.nd:ıda 73 kişi 

m ecl · tir. 
Polonvadnlti Alman tenıyiz mah 
mes:i rei<"i serserlyane dolaşan 
hlı Polonvalrln.rın Alm.nn poc· 

ne ~a.vU:ı:lcri rlddetli bir §eki! 
ldığını beyan etmiştir. 
Yug lnvy:vla. SJrP çt:telcri Nf§ 
varmdıı. b~ köprüyü ha.va.ya. 
urınu. b.r ve ı_ıimendıfer mUna -

kıı1~tını kc:smisler<iir. 
--~~~~o---------

• • 
zer enızı 

Yeni bir demiryolile Basra 
körfezine bağlandı 

Londra, 8 ( A.A.) Maverayı 
!lran d~miryolunun yeni bir hat. 
t:ı bitirilmistir. Yeni dcmiryob 
Ahvaz €1Chri ile Horanş:ıh hrasm· 
da uzanmakta. ve İran kö~nde 
ikinci bir liman demiryoliyle 
Hazar denizine bağlamnrıi bu
lunmaktadır. 

or 
o goıa 
z rıa ı 

Knp, 8 (A.A.) - DclçUU\ kongosu 
umumt vali mu01vinl tuğgeneral Er -
~ens şöyle demlı,rtlr : 

''llclı;lka kongoşu ordusu, pek ya • 
km<h btıtfuı harp meydanla.rınd:ı mut 
tetiklerle 1 birliği yapınağa hazır o. 
ı.ca.k ve illt emirde harekete geçecek· 
r.,. 

B:ı;1tar.ıfl l ncl 1!3yfada 

ı ~· . man\yedcki cs'k.i t.ıb medrcee-
sının emekli sa.n'a.tkft.rlar yW'du.na 

1 ..ıAl..; Ali • tip verilmcmc:sl halkkm~· 
·teklifi kıı.va.xun encllntenine, 1942 
m:ıll yılı bcecliyc ve mliilhak ma:ı. 

bUtçclcrirt de bUıtçe encümenine 
aıc <lt.mişt.ir. 

<'8LDKl3.ıı ooam tramvay, elektrik 
• relerl..n'.!n g~m reneki tetkiki 
°' ap endkr. ni :mazootas1 okun· 

;tur. 
H pl::ı.m göre 1941 l'll!l.li yıb 

&mJlva; \ ricl tmd:ı. UJ C\'Velkı 
seneye ıı" betle 461,760 lira bir 
tazı;ıı t vnrdrr. Tünel varidatı 
3ri,200 lim n&wındır. Otobiis va
:ridatı 7645 lira fa.zl"dır, !llive ve 
·bll ed len WsIBa.ttan sonra ka .. 

~fi JcAr 1.876.722 lira rahnk" 
etm'l bulum:rı!l.ktnchr. 

Enı:.11.meıUn m:ızbo.tnsmdo. mum· 
lj:ipler raporu m.Unascl>eilyle bazı 
/lemcmıielt'Cl"' ibulunulmuştur. Bu te 
f menrJler umumi heyete arı:olun· 
mu~ur .Bu temenniler eunlardır: 

ı - lstiblrudn çoğal:ıca.ğı fn.rzo_ 
lunarak e1cktr!k tesimtmda ya.pı. 
lıın takv;,yenin - ümit olunan 
sarfiyat temin edilemediğine gö· 
re - gelceek sene için.do mües. 
ses .kudrcUnin az.altılması, 

2 - ücretler, el emeği, malze. 
!ll1l ve !kömür fiyatla.nnm artma.· 
hm eelktrik m:üjyet :fiyatını yük· 
seltmiş bulunduğundan isletmenin 
ticari bakrm<lan verimli olması 
için bugUnkU piyasa vaziyetine gö. 
re ta.rifeler.tn gözden geçirilmesi. 

3 - Elektrı1t h'lııreslttin en mü. 
him mllşkü'il kömtır meself>Si Qldu· 
ğundan '"imd d~n bir stok vticucla 
getireb·meıü temin etmek ve bu 
mllınZUn olamadığı takdirde e· 
lektr.·1. istihs3.linl muhııatkıık Q!a. 
rak elde edileb lccek kömil!' mik 
tarma göre aµırlmnak. 

4 - Tramvaylarda kalabalık sn
ntleme kontrolör rin tıimdi oldu· 
ğu gl>i yelnız biletcilere yardım 
ılc iktifa clme}in onl:ırm da bilet 
' sme'cri. 

5 - Tremvnv Ylık abone dtad· 
rrnm ve korncler-in dnha z'yade 
~b:>t gôrro · icin ucuzl tılmn.sı. 

Hava şehitleri 1 
.. .-. ..... ._ .. 

ihtifali Afri~da =~~cl~~~ır 
rogram azır' andı harp ~düstrlsl kurulmuştur. Bu en· 

düııltrt bugünkü harpte oldukça mü. 
Vazife uğrunda tehlt olan Türk tay. eatr buhınn-.kto.dır. Bıı Ud nokta göz 

yarccllcrlnln namlaruu tebcfi içln 15 önünde tutuıunr.a 1ngllteronln d:ıha 
mayıs cuma gUnQ nat .18 de Fattf Par 1 süratll hareket ecıı tnln sebeblerlnl ı. 
kında ki Tayyare abtdeıı\ mcydanmda ~ mlbnklln olur. İngiliz bareketloe 
BUyUk blr. Mcra.eim yapılacaktır. takaddUm eden lkl hAdi1Jede ınUtte.tlk. 

Merasime blr Piyade taburu, bir !erin Madagatıknm sUratlA hücum e-t· 
pollıı taburu ile kız muallim mektebi, melerine ııebeb olmu:ttıır. Bu hAdhıeler 
Cumhuriyet kız İstanbUl kız, Darüş. den biri, mlltt.eflkler fçln ne fikri, ne 
şe!aka, Hayriye tsuı.nbul erkek, İatll<. ele phsı ltibarlle asla 50\·inıll ohnıyan 
ıGJ, Pertevnlyal, Vefa Ltselerl lgtlrak LAv&lln irJ be§ına gelınlıt olnuıııı, son 
edecektir. umanlarda lfd Jnpon amlnılln!n \'I. 

Ordu namma. bir subay, Türk Hava ııtyt dyaret etmiş bulunınalandır. Bu 
Kurumundan bir zııt ve y11ksek okul. lkl h.Adlse ınUttcllklerl mlh\Crden da. 
lar namına bir tnlebenJrı Jrad ede. ba evvel harekete ı;evl•ctmiatlr. 

AilLce ·hırsızlık yapmışlar (!) 
Erkek çocuk kapıya anahtar uydurmuş, 
kız kardeşile beraber çaldığı eşyaları 

babasile anası da satmış ... 
Suçlu yerinde battan ltiban'n Y•f· 

Jıça, tema ıuyatetU. clddi ta\·ırh bir 
adıı.m, yaıuııda kendlalııln ya.,ında, u .. 
zan boylu, tombul ...ucuttu bir kadın, 
kııdsım yanmda yanakları utancından 
ıupıarmrzı keellnıll 17 yaıımda bir 
genç kn, onun yanında da kendi.sin. 
den f.kl yao büyi\k bir delikanlı otum-

ffeşl 8elime de .kendlsllo beraber geU. 
yormuo ve göroülük ec:Uyormu> işte 
bövleoo mah~lif gecelerde eoyaları 
c;aİ~, halıları ve8alr eşyaları, a
lıp ça~ıda satını,, anneleri de kadın 
elblııeler.lınl konuya koro,uya haraç me 
7.nt olrutmu,.. 

ceği nutuklardan aonra, mızıka mn.. Ma.dagaakam yopıb.n hUcıım ilk an. 
tem mM;!J c;:atacak ve blr manga da Frtu1 tarnfındnn ııs.'\blretle kıu· 
a.ııker havaya Uç defa ateş edecektir. IJl]AnmaJWı beraber, Ornn bıuıkınınııı, yo.;:;;mla erkek kan koca, genç kız. 

Resm1 geçitten sonra merıuıtmc son Surlye tarnızucıuıı netıcelerlnden bn§. lıı. dellltanlı da çoeuı·1"'rtyctı. Yani tıım 
verilecektir. O gün hava faatlyeU ta. ka. bir uokllde mUtalca cdllmoml tlr. 

E!Jyatarm bir kısmı geriye alınarak 
iade olundu. Ukln ço~'ll buJunanuu1ı.;, 
Davacı ihtiyar, aynı mutber tavır. 

ta ytorlne oturdu. Jtcltı evvelll, aJle ro
lslnl sorguya rektı. 1'tırl adındald 

adam bUyük bir hiddet ,.e g117.ap 8C -
zllen bir aeııle : 

tll edllecektır. 

Amerika 
300 Japon tayyaresi 

düşürdüler 
Vaşington, 8 (A.A.) - Yirmiye 

karşı bir nlsbcUnde bir azlığa rağ_ 

men, Blrmanya ve Çindekl Amerikan 
pilotlnn grupu, hava savaıtarında en 
az 800 dU;,man ucnğı tahrip ve kendi· 
lerl yalnız 15 uçak kaybctmJ§lerdir. 

Ba!it.ıınıfı ı nci snytıı'1a 

niz muho.rebes!nde dUıımnn lmyıp 

""" tefelıkUllU bir ıılle, aa11ye r.cza mah. 
Bir taraftan llad~Rıikıı.r ıudcerlerflıe kemMl.ııln huzurunda hıraızlılt aucuıı. 
mukavemette devam etm eri bildlrl- dan maznun bulunuyorlardı. 
Ur ve bu arada lngUU-r.. için "yol ko- Davncı mc'l\'ltllndc bıılıınıuı ihtiyar 
9en hrnız,, tabiri dahi kııllıınılmalda h bl ıc.bı 

z:ıt, ~ımındakllere def ı r l., rar 
beraber, Amerllmıı mıtaı,;uır altın l•'ran sezilen blr seı11c ıııınlRrı anlatıyordıı.~ 
au devlet ad:ımları bir noltta.da müt. _işim dolayuıllc ıcaııtamonlye ııııl<
tefiklcrle .nklr birliği etırıel<ten aarfı. JI melcAn ctmt:ıulz l!'lzım.ı;-eldl, LAklP 
nazar etmiyorlar. llarp ı;onrnsmda c yalaronrzm hepslııl tn ımalt ımkao. 
Madaı;-a!ll&&rın l;'raıı :ıyn lnde ıxUlece. llızdı. .Buııwı ı~erlııc cş)alarııhı.,ın ,~ 
ifi vaadlnl senet lttlh:ız edl~orlnr. nu glyoocklerinılzln büylik bir kr..mını 
süz Frnıı om lhttyıı.tlı, yeni lhtlll\f. evde bırakıp, ı;lttlk .Arndmı Uç ay 
ltırdaıı kaçıwm bir pslltoloji ablbl ol. kadar geçti, hem evdeki e;,yatarı a.lrp 
m:ık ıırtedlğlııe dellUct eder. • göturmek, hem de e\·I kiraya ,. nne.k 

Bu telikltl P koln V!ııl hW..-nnıettrıe li)1n tekrar burayn geldim, ın.kin evi _ 
\'erdlğl fstlkıunetln blr teuıbüründen mln liapıımıdıın slrcr glrıne-ı. en kl,f-
ba.~ka bir şey değildir. JQetll (lliyalannının yerlııdo .>eller c.• 

- Bu adanı blre tama.men iftira 
ı~lyor. H.endlsl bizim konı~umud<en, 
geçlınemezdtk. Ondan dolayı bizden 
Intlkaın nlmak istiyor, bö,>·le bir ııey
ıJcn kıı.tlycn Jıabcrlmlz yok. Çocukla • 
nm da hınız değUdlr. Ve ~IUl da 
'leyden haberim yoktur.,. dedJ • 

Karı ı Nimet de koeasıııın sözlerine 
lotira.k cdettl•: 

- Ben hanı,:l kadına, kadın elbl!eSI 
eatınışım. İsbat ctalnler bakalım, de. 

dl. 
- 1ıte biz de bun11 me3·dana cıknr· 

mnğıı uğrtllıyoruıc. 

- Böyle bir ~Y yok, ki hırı ~un'.nrdır: 

Bir krtıva?~r. iki torp1to muhri• ı------------
SADRI ERTEM tlğinl gördilm. 

- Mesela nelertnh çalınmqtı1' çıkıım. 

bi, dört top~cker ve bir i~ gc • 
nisi bntmlmrştrr, 9.000 toml!to • 
luk bir deniz tayyare nna. gemisi, 
hafif bir kl'uvazör, bi.r ş:.Icp ve bJr 
ts~ gemisi a~ hasara uğra.tıl • 
mrşttr. 6 Japon tayyaresi tahrip 
edilıni!}tir. Muvaffak olan bu hare· 
ket Sıılomon adnllll'I ~cvres'nde 
cereyan etmiş ve yaln:z 3 t.ayya
rcmh kaybolmuştur. 

Uzak §ürk: 
Amerikan denizaıttlan ve devr'. 

yclerl uzak ~ta ~ dli§man gc• 
milerinl ba~,l:>.Td.ır: 

Orta toniUl.todn bir §ilep ve bir 
8amıç gemiti, bfiyUk tonılatoda 
da bir §!lep. 

Yukarda zikredilen hareketler, 
harbiye nez'll"etin!n evvelki tebliğ.. 
lcrlnin hiçbirlııde yoktur. 

Tol<yo, 8 (A.A.) - lmparatorluk 
umum.t ktıraıı;'Afıı aşoğldald tebliği 

ne§l"etmektedlr: 
Yeni Gine sulannda taallyette bulu_ 1 

nan ımpnratorıu~ cıonanmasma men -
sup birlikler 6 mayısta. Mercan denl. 
zinde tngQlz ve Amerikan blrllklerln- 1 
den mUrekltep lıuvvetll bir filo bulun· 
duğunu l•e~retmlşlerdlr. 7 mayı.sta Ja 
pon birlikleri dü§IDan tcşklllne taar. 
ruz ederek :Kall,omlya tipinde btr A
merikan zrrhlıııını derhal batırmışlar 
vo Kamberra tipinde bir tn,gtıız knı. 
\•azörU ile Varsplte tipinde bir 1ngillz ı 
zrrhlsını clddt hnımrıara uğralmt§ -
tardır. Bugün Japon blrUklerl Barata.. 
or Uplndo blr Amerikan tayyare gemi. 
atnl ve Yorktvon tipinde b.-ııka bir ı 
tayyare gemlıı!nl batırmı,,lardır. 

Taarruz devam ebnekledlr. Bu mu. 
harebcye '·Mercan denizi mubnrebeııl .. 
ismi verilecektir • 

Ilerlln, 8 (A.A,) - Toklod rı D.N. 
D. ajansına blldlrlllyor: 

Mercan denizinde yapJlan 
çarpışması eımıısında aoağtda 

gemiler b:ı.tırılmı§ veya aıtır 
uğrablmı§tır: 

deniz 
yuılt 

hasara 

1900 tonlldtoluk Amerikan uçak gc. 
misi Yorktovn, 

33000 tonila.totuk Amerikan uçalt 
gomLsl Saratoga, 

32000 tonilatoluk .Amerikan hatu 

harp gemlsi Kallfornlya, 
985-0 tonllo.toluk bir lngmz • harp 

gemisi. 
Bu kayıplar henUz resmen teyid e_ 

dllmenıJotır . 

Toplantıya davet 
ı:>arü!l!IC.fnkıı l\lezunlnn CJemlyettn_ 

den: 
DarUıış ftıkanm G9 uncu yıldönümU 

10.5.942 pazar gOnU ııaat lO da kuL 
lo.nacalttır. 

Adresi bUlnmfye.n veya değl§llllO o. 
lan bütUn mezun arkadaşlara davetiye 
gönderemcdiğtmlzden bu UAnı davo_ 
tiye yerine sayılması ve o gtlnkU öğle 
yemeği lçiu, ekmek kartlarının bera 
berlerlnde geUrflmeal rica olunur. 

ESJ<l 
sAGLur _ nozun: 

RADYOLAR/ Tel: 40JBIS 

ALIR 

PAR9'\SI 8ULU1''MIYAN 
TA1'1lnt !MMANSlZ RADl'OLARI 
GJ\RA~"J"lLt OLARAK YAPAR 

Pi!U, Pfüı!z RADYOLARI 
DtNLET1P SAT.AR 

1 l\IARLAMA HER ÇEŞiT I'..ADYO 
YArAn 

BUtlln radyo loıl<'rl.ne: Çot< mor 

melrtuplıı ısonmuz oovap vr.rlr. 

Aşağı Yilkscklmldınm No. 60 
Z. ŞENLEU 

Yazlığa gideceklere: 

asır '.'.'oltu v 
mo ıı izi 

her yerde-o ucuz 
1.-tıuıbolcln. R11.:ıpıı.c;n yoku undr. 

66 No. AHMET F.El'Zl'nin 

Asri mobil ye 
Ma&'1\znsmdan ıı1ım:r., 

Refik Ahmet 
Sevengil'in 
Roınanları 

Mevcutları Tülzenmek 
Uzeredir 

Çıplaklar (100 Kurut) 
Açlık ( 50 Kuruş) 

nl 

Köyün Yolu (30 Kur.ış) 
Perdenin Arkaıt (35 Kuruş} 

Vakıt, Halit ve Sühulet 
Kitabevlerinde 

- Ya. .. remnlni gürünce &aşaladım. 
Bir müddet gözlerime lnana.m8(hm. 
1',akat, bn bir haJllkattlr. Herif kendi. 
nı _ Buradan gldt:r l'itmcı. • Almwı. 

yadan )eni gclnıl' glbl tnıııtarnı,, Ke.. 
rim pq&nın kmna talJp olnıuıı. Arn. 
da kl~r Tar, blımlyorum. Hc.rluıld~ 
pa~a.Yı itfa! etmı~er. 

- Aman, aclc.r aöylll,yonıun, nnnc? 
Bu berl:f bir Amerlknn gang teri glblı 
namus ,.e ıteref vurgunculuğuna tık· 
rnış. Daha biz.im mesele mahkemeye 
bile yeni lntlkaJ etti. UcnUz a~Tıhk 
karan atmadan, Kerim pnoanın kızı. 
na ne cesaretle talip olmu& 'l ! 

- Buna ben do pştım ama .• Muıll. 
lfının t111net>inl clft iyice doldurdum. 

- E'r'VclA halılanmrz çaluırpıştı, Uç 
tane kıymettllr halı, 181lly._. vazolar, 
biblolar ı;.nlınmıştı. Sallııen, benim, ka. 
rımın, kızlıtrınııo vo ı,:ellıılınln eJbll!l4'_ 
feri yolı:tu. Beo:ı ıanncdcr.em, dQ!!y!Mla 
~alınan eı;yatanmrzm tam bir ll!ıte:91 

de bulll.llinaktadır. 
- PekAfa devam ediniz! 
- Evet efendim, tabii bu vauyet 

ı~uııııda Uk yapacağım ~Y PQllıı 
mUracaattt. Be.n ıle Ö.)'le hareket et
tim. Ancqk, ar-.ldao birkaç cUn ger· 
Uğl halde hcrsular bulunamadı. Ilal. 
bokl, ben arada sırada ıuaballemlzde 
karımın, kızlnrımın, gellnlmln <>lbl. 
ııclerlne bcnz.er elbiseler Jlyen gen~ 

kt7.lara taldilf edlJi or: • 
- Olabilir a, fııbrll•ı' b\1 kuma ı 

bize mahıtus yaprundı! deyip geçiyor. 
dum. 

l''alınt, nlh:ı.yet bir ı;iin benim elbl
&eml glyml:ı birlslnl göriincı-, nrtıl< 

U>rcdtlüt etmedim. liendl ıılbl.şı·ml du 

- Bakalım, Sen kalk oğlum Snllh, 
n dlyonun bu İft'· Bak eve anahtar 
uydurarak ~leyin girip bırı.ıı.hk 

yapmııı,m. 

- YIWl.n. 
- Nuıl yalap. l{arııkolda ''evet ~nl 

drm. Kn: l•arde~lnı de beraberdi, Eııyl\. 
hın babamı., ıumm sattılar,. demiş. 

6111. 
- Karakolda aklrm başrındıı ®ğ\l· 

dl. llt:m ıwok l(orlor.u:iturn. Aklıma ge. 
Jcııl "öyledim. Fakat hepsi )'&landır, 

Ben hlcblr zamıwı bo ad&mın eıdneı a. 
nahtar uydurara.J' ghıneillm. 

- Ama evtnlıı:de de kapıyı nema!< 
için lrullan(Sığın bir sUrO anahtar ele 
geı;lrllıol'.j. 

- ~ıa onlıın ..okakta buldııııı. lt86t 
geldik!)e belki l.A:um olur, diye tn11la· 
dun. Sakladım. 

- Yanı bu gibi lşlerdo kullanma!' 
ıı:ıo. Sakin samnnı, gelir zamanı, öyle 
nıl! .. 

tammıı.z mıyım ıırtık! Hemen bu z:ıh -. ••• 
rakahıdım. Kttııll~nl karakola götür. - l'a son ne diyorsun bal<alım, Se.. 
dUm. Adam karakolda bll elbiseyi, işte lime hannn ~ 
ıu yanmıdald zattan a.Jdığını söylool. - Gı-n~ ku: bllsbUtUn kızardı ve 
Ve böylece tahldkat, tefülknt aonunıt:ı k ''eleye kı-keleye hlı;blr oeyden habe. 

iş anlaıııJdı. rl olnın.dığrn BÖ) ledl. 

Danlar da bizim nınhalledr oturuyor • "otllled mnhkem<', sahlt poll terle, 
l:ırmış. Çocuktan olan Salim, bizim lto•nşıılnrm ve eŞ)alırı :ıtın nlnnlnnn 
f{aatamoıılye gldf31nılzl Irnmt bllml dlnfonllme!li l~ln muhakemeyi b:ışkn 

ve geceleri kapnnttJ! nnnhtnr uydurn. I hlr gilnıı bıraktı. 
rak içeriye g:lnneğc ba lnmıı. Kız ımr AOLiYE MUHABtnl 

Satılık mülkü olanlar, posta hulusu ls!anbul 672 ye 
mektupla müracaat ets;nfer. Telefon 23763 

lstanbul sıhhi müesseseler ar,tttrma ı;e cf..ı:iltmc 
homi:syonund an: 

lstn.nbul hıtzuısıhba mUzesl için bır: ndet komple hava kompresörU ma. 
klnesi açık eksiltmeye konulmuştur . 

ı - Eksiltme 23.5.942 cumartesi gUnU ı.aat ıo da Cıığnlo"•lunda ıııbhat 
ve tçUmat muavcnC't mllılilrlUğU hlnıı.ımd.ı toplnn n koı.-ı~yondo. )ııpılacak· 
tır. 

- Muhammeıı fiyat 7'2 liradır. 
3 - Muvıı.kkat temlnat: 05 llra 65 kuru~ 
' - lsteklıler ışartnameı;ln\ hergün ltomlayonda göreb'llrler • 
1) - lsteklller 10•2 yılı ticaret odaıu vcsikasile 2490 ııayılı kanunda 

yazılı vesikalar ile bu i§e yeter muvakkat temlnnt mı-kbuz veya banka mek 
tubllo birlikte bel)! cun ve saatte komisyona gelmeleri. (5304) 

ıukad 
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mlıt. Eve gelmedi. Falcat, gelince, eı. 
b<'tte anııeaı benim anl:lthklarımdan 

ona da bııhbetmJ:ıtır • 
- Bir ŞC)ler sezobJltlln mi bari? 
- Ne glblf!. 
- Yani bll'iblrlerlnl aevlyorlar mı 

acabaT 

)a. Onl:ırm bana itimadı "'lu·dır. Her. 
halde bu pce bu meaeJeyl balletmtıı

lcrdJr. 
- Kerim p:ı.5a dıı alullı bir adanı. 

tıır .. kızını, allt'91nl, ~rennı çok e • 
ver. Aynı z.amnnda da ona '•lnsnn 
ııarralı,. d3 dt'rlerdl.. değil mJ '! 

- A.. lıısıuıın yUz.Une eöylo bir 

- Benim lrnc•oıo oldıığunn lnanm:ıdı 

1 lı&r mı T 
- OüçlUl;le lnıuıdırablldim. Bu ak. 

- 7.annetrnem. ÇUnl<ll ıu yedi gUıı 
l.;$'ıde tanışmışlar ..• bir iki kettı gU. 
rU.,müş1er, he-men ntııan yapılacakmıo. 
,_ Anluşılıyor ki, bizim kendisine 
1>asu1>0rt ,·~rdlğ'lnılz gllnden sonra, be 
n~n yenl bir a.v pe,lntle koomafa ba§. 
lamrş.. vo gnrlptlr ki, ltluall&Jo, çok 
t:ı.bul' avlarruıı. Halbuki, l\luallA çok 
ihatalı, ıınlayıı;h, muhake.mcsl yerlllde 
bir kızdı. Böyle bir dalavereclye nasıl 
da kapıldı'! 

bakınca, ka.faaınrn lçlııdekllerl çarça. 
buk anlayıverir. Bu gree unuınm ki, 
meseleyi öjtroodlkten sonra, \'edııdın 
ııdını bile anımya.caktır. 

* * "' 
l pm paşa k<S:Jke gellnoo her ıcyl an

latacaklar. 
- LAkln bu blr l'C'Zlllet •• bir büyük 

ıınhtekArLrktır, anne! Bu adamı.n cc.. 
Y.asını vermeli •• korknrım ki, l\fuallı\-

O gece aa.atlerce bu ~le)i l(O• 

nu!jtular .• !lluaUAnm l.!ltlkballııden, me. 
zlyetlertndun ba.haeıtller.. ve ~ va. 
kit yattılar. 

.,.. ezle, Grip, Rom...ıı,ti:ma 
1 

nm başmı da •akııcnlc. 
- Kabil d il. Ben bUtUn ~aptığı 

fcnalıktnrı ııa&nnın h ıumın:ı. birer bi. 
rer anlattım. 

- K~ bu meııclede bir rolU yok. 
nm,. Rabasını knndınuı lıır.. Muallli 
da göriinee bc#enm~. Me!w.le bundan 
ibaret .. 

Şahika bir aralık kendi dertlerlnJ 
unuttu: 

- Şu \'eda.t yaman bir adamnnş 

\nllahl, Göz:tcpedekl aJleyl nasıl da 

bulmuş. Eğer paıt&Ş& bu l&I annemin 
anlattığı gibi anlatırlar-, Vedadm 
foyası pek çabuk meydana çıkar, Oe. 
mtyet l<:inde bir mikrop gibi cıoıa,,aıı 

evıalji. ın lık we 8üt6n Ağrıl4now Derhal Kaeı 
:bda fO~ S kc,e al:nabıtır. T AKlln.ERINDEN SAKINlNIZ. 

HER YERDE PULLU KUTULAR! ıSRARLA iSTEYiNiZ - Ya MuallA ne diyor bu ı e ! 
- Onun yUr.UnU göremetllm. Kom• 

"1ıla"nı'lıın blrlnd yenwıftn davetlly. 

- SöyledlkJerlııe inandılar mı deraln, 
anıneJI 

- Ben yalan ııüyUyeeek de:tllnı 

EN SON DAKiKA 
Küçük ilanlar Kuponu 

JJ 

(Bu kupona ek)enerek ı;önderlltt.ck 

it arama ft il verme Uitnlan En "on 
Daklkıuta parasız neere<Uleeelltlr. Ev
lenme tekUfi "ımderen ntruyucmlarıı• 
mhfuz kalmak Uzere sartıı ndro:;l1>rl 

tıl bUdlrınclerl tAzmı.) 

Evlenme teklifleri: 
• Boy ı,65, kilo 63, 22 yaomdn 

kumral, mütenaaip YtlcuUu, ortamek· 
tep mezunu, astı blr aile kw, 25.Sti 
yqlarmda, temiz karakterli iyi ka. 
ıanglı, memur veya aerbeııt meslek 
ıalılbi blr bayla evlenmek latemekte 
dir. (F.R. Gllneli) remzine muraca 
at • 810 

• Ya&ı 22, boy 1,64, kllo 68 garbi 
Ana<!olulu, ortaokul mezunu, memur. 
ıuk etnıl§,kimııeslz 'l\lr bııy, boyu 1,{)8 i 
geçmlycn, ev f§Jerfııden anlar, gUzeı. 
ce b1r bayanla evlenmek istemektedir 
tç güveyllğtnl terclb eder. (KordelA.) 
remzine mUracaat • SU 

• 25 ya§mda, bir evi ve l&I lira 
m(laıı bulunan, akordeon çalan bir 
bay, muaiklden anlayan 19 ue 2:l 
y&§lannda esmer bir bayanla evlen. 
mck tstemektedlr. (Konca) rornzınc 

müracaat • 312 

it arayanlar 
• Tanmmı§ blr hastanede idare ve 

yuı ıoıertnde Uc~euc ç~J§an, daktilo 
eııkl ve yeni ttlrkt;eyi Qllen orta tah.Sil 
ıı bir bay, mtlbrem aile Uıtıyaçlan do 
ıayuıtle akşamlan saat 18 den 24 SO a 
kadar heme iş olursa olşun yapmak 
lstemtktedlr. (A. Tepedelen) remzine 

aıUracv.at. 
• Evtnde daktilo bulunan eski ttlrk 

c;e ve trıı.nsızcayı iyi bilen tılr bayan 
muharrir, mütercim ve kitap ynzanıa 
rm mUııveddelertıı.i ehven Cıyaı.ıa te 
mlze çekmek lıtemektcdlr (T .H.R.Z.) 
re'1)zlne mUracast. 

• lT yagında, ıt.a~ntn birinci sınıfın 
dş.n çıkmıg genç bir kız, t§ ıı.ramnk 
tadır. Daktilo bilmez. Teıerondıvı b ı 
ktı her 1.§te ça.lı§rr. (N.C. K) remz• 
mUracıınt. 

Aldırınız: 
Aş:1ğlda remlzlert vanıı 

ıcvyuculanmıun namlnnnıı 

mektuplan lıtarebanemlzdeıı 
lnn hıırlQ) bergllıı !ii'babt&n 

nlan 11 

(l'Jl'ı 

(pazıır 

ljll'~• 

ka(J.ar ve saat l '1 den !IODra aldJMıı,• 

lıın. 

tH.H.Ş.Ş.) (Pembe g1ll) (S.S) 
(E. Ural) (K .... ~ Mehtap) IY 6 l 
(27 S,R,) (1, 2, 44) (KUtUpnane) 
ıH.K) (0.M) (A.L) (B.'i Kayııı 

(Oran) (N. 2~. T) CA.0} (Emelrll) 
(A.nla~lım} (Cidd1} n. Şenkan) 
ısc~n 26) (Nadide 191 (Tunaııı 

(El) '(B. Mete) (E,0) (S.U) (Ş.U) 

(R.U) (Reasam) , (R.R.G) (27!i ı 
(lJman 2) (N.C.K) (N.B,) (S.OJ{) 
(Yedek Denizci) (Tekcan) (H.Y.) 
(A.M.) (802) (Vatana muhll,fg) 

(t>evlet ku11u) 

Roman meraklılan 
acele ediniz 

KAğıt nztığı y11zUnden yeni roman. 
lnr basılamıyor ve kitap fiyaUan git.. 
Ultçe artıyor. Böyle blr Alllllllda fl. 
yatıan 70 kuruı olan fevkalade me. 
raklı ve beyeca.nll ik1 romanı yalnrn 
SO kunı3a almak Latiyorsanız acele e· 
diniz ve bu UA.ııı Vakt kitabevine ae .. 
tırlp romanlnrmııa alınız. ''Bir kafkaıı 
romanı,, Tllrkiycde ilk defa basılan ve 
blrkaı: ay ıçinde ikin.el tabı yapılan bir 
esedir. İkinci roman 100 sene evvelki 
1stnnbulun aşk ve macenı.larmı can. 
Jıuıdıran ••Kafea a.rkaaı,. adlı eserdir. 
Her iki rom.anı yalnız 80 kunııa veri· 
yoru:a. I 

ZA Yt - Hukuk t:ı.kültcswd~n aldı· 

!Jm lıUvtyot \'tlntluum lra)bcttlm. Ye. 
nJslnl alacaj:;-ımdnn C?ıklsinlo hUknıU 

yoktur. (16G85) 
831Z Vlsalettln Cııntlırk 

b11 adam aile lçlne girecek bir mab· 
ınk dej1Jd1r. Ona Muallll uı.aktan 1»6-
ğcf'lml' ol3hlllr. Nasıl ki bm de 07.l\k
tıın gördUfünı zam:ın onu beğeııuıtı. 
tim. ICcndlslnJ satına.smı Ç(>I< iyi bilen 
bu ııahtekAr herif le\cll bwnnıa mlk· 
robu gibi insanı yın"B§ .}B\'UO yakar" 
onra yerdeıı yere vurdurur. Onun e. 

llno düşüp de benJm gibi ya.knaını kur. 
ıarnn kndm kendini mesut saymalıdır. 
Şahika ertesi a.Wı bu hcyec:uıtı va.. 

kalı a.rkadqı NeclAya anlatmak llze
rc yattı .. uyudu. 

*. * 
Aradan Uç (On ceçml~tl. 
ı;;ıahlkııu111 aıuaest, Göztepedekt dok 

tor !leclt alleıllle Ç(>k iyi görllten bir 
hanrmefendl lle Büylikaılı.da -bir 
tesaJUf ~rı olarak- ahbap olmUJtU, 

Dokt-Or Mecldln otla mimar Şabll 
bm neden evlcn.medlftııl aa pok anlar 
~lbtydl. Bu baıumefmcll, Şahlkanuı 
onncslne: 

- A banımcıtnn, dlyonta, bU.> lo 
dörtlst ,.., namwılu gcn~ler evlenmek 
te fazl1' tereddllt göstcrlrle.nıe, onıa.: 
ra hak vcrmcll)iz. Şahııbın bir nrlta. 
dıııır iki 8611C önce bir kıüa cvlc.nmlı;. 
lnznı tıeklz on t.ane n ığı, doatl:ın var 
~· Çocuk bunu görlincc Urkmo,: 
IUcselenJıı fçytlzü budur: Korku. 

(Devamı vnr) 


