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Orta Şarkın 
Ehemmiyeti 

HDseyin Cahid YALÇ,!!! 

Geçen sme bir aralık, ttaıya.ı:
ı.... MJMn ıa& tehdit etmeğe ba_ • 
~ı'klan zaman bunu hemen her
kes ciddi bir 

1

tehlikc teffikki et
tniş ve 1ngilterenin Orta. Şarkt~~ 
!:ekilmesi etmfmda. hararetli ~u
tıılealar dermeyan ohınmu5tu. in· 
ı;ilizfer bile G~yani ordusunun 
ile kıymet ifa.de ettiğini t.a.kdir e1-
l~ş görüniiyorlardı. Hatta Loı•
dl'a mahfilleri o kadar Httiyatıı 
bir lkan ku]Ja.myor1a.rdı ki İtalyan 
hücumwı.a k~ı .Mı:sm müdala~· 
elan , ·azgeç.eceMleri rannı bii.sıl o--
hıyorda. 

Graçyani ordusunun bir haınlf'• 
dıe tuz glbi dağıJmar,;ı lnglltereyi 
Orta şarka sağlam surette yerler;
tll'df Ond:m sonnld valmlar İn· 
A'iltıe~ için Akdenizde kalmanın. 
ebenımi) etial her gün bir parça. 
~a fazla bir surette ispat etme
i:e 1*şladı. Yine hatrrlaroadrr ki 
İtelya.n gazeteleri mih\'er. de' Jet
le-Joi ic;'.n tngillzleri Akdenizdcn .ç:• 
kararak harbi A vnıpa He Amerıka. 
1'J"asında bir boğn.5ma. şekline kal
l>etınenın en iyi bir zafer yolu ola .. 
cağın, açkç:a yazdılar. 

1'f'ıhverln bu plim boş.& çıktı. Ne 
ıta.rıptir ld bs.rbin başlangıcından
beri hep tngilb: &5keri ba:zırlıklıı
rn.ın yokluğuna. veya eksildiğ~~e 
~ahit olayonız; tngilizlcri bir t'!"r: 
1~ kenditedni topııy:ı.mıyor gıbı 
htl' dorumda 7.Annediyonız. Fa~.at 
l(lll'Vetli, har.ırlı'ldt ve müthiş du:
tna.nıarı da bir türlü lngillzlerın 
haJdond:a.n gelemiyorlar! ~em.ek 
01oYol' ki İngilizlerin ölii hala bıle 
onların seneıeroo sünnüş A'a.yret • 
ler lleticesinde erişWderi lm'-"''et 
!ie\iyesinden da.ha üstün. tnı;ili.z· 
le:r hi~btı- iş yapamıyorlar, her gii?' 
btı- rnuvatfa.Jayetsi:r.liğe ve bır 
Qa.rbeye ma.rm: kalıyorlar görün· 
0ukıerı ha.ide yine en canlı n~a
larda nıihver ta.arruılanııı akıın 
b,_,_ t•• b" "<uUYorlar ,.e onlarm ka 1 ır 
lletı~ alıııa.larma imkiin venni· 
Yotfa.:r 

1 :Fakat .Jsponlann I~ müda.ha· 
~ <lu..:ımu değiştirdi ve mib\ <'• 
~ln biraz yüziinii güldürdü. Şimdi 
1~a ttıihver mücadelede knmaı:· 
~ a.ntık n.sa.c;mı elinden kaptınnL5, 
Q~onyan111 bıı.,'}3 geÇmesine boyun 
h mtlis bir haldedir. Japonya har· 
e ka115nıamr 3Jsaydı mih,·er bu 
~eyi ~ıkaragırvaca1{ vf. patrrh 
Yat • ta u~ar.aktı. Fakat Japf..nyn. hiç 
l>olı_.ının edlınedik bir sü!'htle Uzak 

J;ttl u kaplayınca mihver için 
·~O~ bil' fuuit panldadı: ,Japonya. 
n;cudan batıya doğru yti.riiycrek 
hö:dlsta.ııı ~iğnlyecek ve Bıısra 
ha fe7.1ne varaenk; mlh,·e-r de, cfa. .. 
~a doğl"Wıu Almanya da Kafka.o;;
~ 7.aptcderek oradan 1mn ve 
t)ı'• t;İğniyecek Ve Ilasrada Japon 

uttefikleriyle el ele , ·erecek. 
•~t .. . . . b"" 1 hlr ·. ~ 0 ntimijzdel<i yaz ıçın oy e 

ı;ark~ ve ıtimali Afrikado. harbeden 

Şark cepbeslade 
--o--

Smolensk ve ANIT • KABiR 
250 kişi alacak bir şeref holü ve 

15 bin kişilik bir meydanı bulunacak 
Karelide 
Şiddetli 

çarpışmalar 
oluyor 

Şehrin her tarafından görülebilecek azametli bir 
siluet taııyacak olan bu binada 

Bir de Atatirk mtlzesı kuraıacak -0--

Ankara, 20 (TelefonJıı) - İD.§a.Sma 
yakında başlanacak olan anıt - kabir 
Jınkkmda aldığım ta!sll!ta göre anıt 
bir ziyaretg9-h olacak, buraya bUyük 
bir şeref metbalinden girilecek, onbin· 
terce Tllrktin, Atasının önünde eğile· 

rek tazimini sunma.sına ve bağlrlığmı 
tekrarlayarak geçmesine mlisait ola. 
caktxr. Anıt, A!.lker Mustafa Kemal, 
devlet Reisi Gazi M. Kemal, Siya.cıi ve 
ilim adamı, Mlltefekkir yapıcı, Yare.· 
tıcr, Büyilk dehanın vasıfia.rmm kud· 
ret ve kabiliyetinin timsali olaeaktır. 
Arut sahanın en hAkim noktasında in-

Bir kö ın hır s ız 
--0---

"Allah rıza•ı için" hendi.i.ne 
bir bardak su vermeği kabul 

eden bir kadının 

625 lirasını 
çahp kaçtı 

Sabıkalı kadın hırsızlaroan M i.ı 
zeyyen, yeni 'bir viş daha yapmış, 
şiddetle aranın~ . başla?m~şur. 
Müzeyyenin bu yenı mariıfeil şu-
dur: 

Hırsız kadm, Mereanda, Çukur 
handa yalnız başına oturan Ah· 
ınct kızı Hafizenin çok parası o!. 
duğunu haber a~mış, ve evvelkı 
giin kendisine gıderek kapKJmt 
çalmış ve: 

_ Karde~ ev araya araya çok 
yoruldum, Allah rızası için bir 
bardak su ver; demiştir. 

Hafize kendisini j~ri ~lmı~ ·;e 
su getirmek üzere mutfaga gı~;;, •• 
ce Müz.eyyen kadının sandıgını 
k~rıştırarak 625 ~iry.sını çalmış, 
getirilen S?-}~ da ıçt~ten sontn. 
çıkıp gıtmıştır. 

2500 Abaan askeri 
llMrlldl 

ııa edilecek, şehrin her ta.ratmdan gö. 

rtllecek, aza.metli bir sUO.et temin ey
llyecektir. LA.hld ııeref holU.nde olacak-
tır. Bu hol, en az 250 ziyaretçiyi birden Moskova, 20 (A.A.) _ Sovyet 
istiab edebilecek bllyUklUkte olacaktır. geceyansı tebligı~·: 

B ·-nkü 
Altr ok, holün mUnasip bir Y,erinde 

11
• l.J!frr d"~~be01.~:;.~11:°. m

18
-

sembolize edilerek temsil edilecektir, ~ '-"6"'fM>J1A uu.~u.ı. 

Anıt - Kabirde bir de Atatllrk mil- Martta 16 duşnıan tayyareSj, dü
zesi yapılacaktır. Müzede AtatUrktin şürülmüştür. Biz 7 tayyare kay. 
muhtelif fotoğraflan, kıyafetleri, el bet;tik. 19 Martta Moskova. civa.
yazıları, imzalan, baZı şahst e§YS.lan, nnda 5 t2.yya.re tahrib edihniş. 
teşhir edilecek, mlli'ıe Uç salondan te-

1 
tir. 

rekkllp edecek:tlr. Hava. tebllkelerine Londra, 20 ( A.A.) - B.B.C. 
karşı anıtta bir srgmak yapıle.caktrr. Rus cephesinde en şiddetli çar. 
Anıtın park kuımmda. on beıı bln kişi j pışmalar Harkofa yakın cenup 
1stiab edecek bir meydan kurulacaktır, cephesinde Smolenskte ve Kare-

BAŞ"'EKtı. ront BEl:"ET.t:NE liıdo olmuitur· 
ZİYAFET VERDi Bir Sovyet ek tebliğine göre 

Ankara, 19 (A.A.) -Başvekil Dok- cenupta düşmanın şiddetli m uka· 
tor Retlk Se.yde.m bugün Anadolu ku. vemetin<? rağm.en ÜÇ askeri nokta 
lllbllnde Anrt _ Kabir jUrt heyeti §e'l'e" ele geçirihniştir. 
flne bir öğle yemeği vermlgt.tr. 

(Devamı S üncüde) 

Nisan arına alt 
ellaıell llarOarı 

Her kazada mevcut nülu•la kart dağıtan büro §elleri 
mesul edilecek ve derhal umumi bir tarama yapılacak 

Bir gün sonraki fişlerle 
ekmek verilmesi yasak edildi 

Bölge i~ müdürlüğü, Nısan ~ z:ijnde göstereceeıeri muvaffakı • 
yı ekmek karneler.inin tevzia.tnun 1 yetin veya ade.tnıi ınuva.ffakıyetin 
tam bir intizam altmda. olmasr, yt'llolden yapılma..'lrta olan iaşe kad
karnelerin şehrin nüfusuna tama- rosunıı. esas meınu.r olarak a~ 
men muta.b!lc bir adette dağıtılın~ l 'erına ~ . miyar <>laeağx ~bariiz 
~ için bir sirkiiler hazrrlamış ve cıttiri!m:ııiştır. 
bu vesile ile kaza ve nahiyelere Nisan ıta:nele.rin.in he'l" kazanın 
la.ksim edi:miş olan iaşe memurl~ nüfusuna gore teVZiatı yapılac.aJı: 

Maltaya Yapılan 
~-ma bazı ta.Jiınat verilmiştir. Bu mevcut nüfustan fazla ka:rıne te~ 
talimat meyanında. bilhassa kaza ri eden büro şefi.eri. hakkında t;ah. 
ve nahiyelerde çalışan iaşe bllro- k:ilca.t ve o ka:zada derhe.l umumi 

akınlar lan memurlarına kendilerinin mu- I bir tarama yapılacak.ta. 
vakkat kadroda bulunduıklarr ha " 1 Bazx f~ ve elan.ek satan balt-

Malta. 20 (A.A-_) .- .. Perşembe _L-r_k_tıl:ı..ra.k _ _ _ n_&_n_kamClerinin ___ -_. _ _ tev kal~~~~ SOnraJti karnele. 
:u:-ın _. rin foJlen ile bir gU.n evvelden ek-

akşamı resmen bloJUll )'.or: ik erdilııleri aın.ı 

ve 
Fire payı da düşDnülerek bugün yeni 

kar hadleri tayin edilecek 
Gazino ve kahveler için yeni tP.rlle 

bundan sonra bazırlanacak 
Ankara.dan bildiTildiğine göre, 

her nevi çay ve kıahve fiyatlan• 
na yapılan za. m.kararı milli kc
l"llllilla kanununun geçenlerde de· 
ğiştirilen 29 uncu maddesine ar. 

JAPONLAR 

yanmakta olup bu maddenin ikin 
ci fıkrasına. göre "Hükfımet her 
türlü ithal ve ihraç maddclerile 
dahilde istihlak edilen maddelere 
prim verebilir ve bu maddelerden 
prim alabilir." 

Yeni zam dolayısile hasrl olan 
fiyat :farkı çay ve kahve satıerla
nna aın: değildir. Bu maddeleri sa 

Avustr 1 tanlar ellerinde zam dolayısile ha a yanın stl olan paraları Ziraat Bankası 
ve ve şubelerine, şubelerin bulun. 

dog'wl u kısmına ma.diğı yerlerde mal sandıkları~a 
yatıracaklardır. Bu yatırma ut 

taarruz <Devam? "tinetide) 

edecekler isveçte soğuk 
lapoa lntaları Yeal 

&lalde llerUJ&r 
Saygon, 20 (A. A.) - AV°US'" 

tıralya keaiminden gelen haberlel' 
şimali Avıastnı.ıya. ctrafm<iaki a-: 
dalarda J~ ~leıı.i t.amfm
Cla.11 i'tga ledüe.n nıokt:alıara. k.ar§ı 
Avustralya. ve Amerika ha.va k.uv
vetlerlnnı son 24 S3.1Wtt.enberi ha
reketler yapmakta olduklannı bil· 
dimıektedir. Diğer tara.ftan Va• 
şington tebijğinjn Salamaua gölU 
:ı.c;ığmda miittefik hava kuvvetle
nrun hücumu esnasmda 23 Japon 
g~nıisinin batrrrldlğx veya hasara 
uğratrldığc hakkmda verdiği ha • 
her, bir Tokyo teli ile yalan.lan. 
lanmış g ibi görün.meırtedir. 

(Devamı S üocücle) 

Birmanyada 
Japon taarruzu 
yeniden başladı 

u-

Japonlar, petrol kuyularını 
hedel tutuYor 

dalgası 
Stokholm, 20 ( A ..A...) - lweıçte l'emt 

bir soğuk dalga.ar btlktım stbomeW...,. 
RilJWl.r sam)ll9cie .Xi metre .t1n.'tıle -. 
mektedh. soğıİk dalgası bllha.wıa lılal· 
mo havanstnde tesirini gösteriyor. :a.. 
rada tramvaylar, tre?ller seferlertnf, 
bazı fabrikalar da ~lerin.I soıl'uktan ta· 
til etmi§lerdir. 

Sıhhi imdat 
otomobili 

Bir adamı çiynedi 
şoför yakalandı 

Dün ~am üzeri, Yenip.Jı:;t:ıne 
binasının adliye kısrnmın kap:i.M 
önünde bir kaza olmuş, imcladı 
s>bhi otomobillerınden lı'.rıı:; ı · icin 
deki hasta ile süratle giderken, 
Ahmet adında bidsine çarpn:ış -
trr, Kazazede çarpmayı rnii tc~kip 
birkaç metre ileriye fır amış ve 
muhtelif yerlerinden ağır surette 
yarıılanmıştrr, 
Kazayı yu.pan şoför, hemen oto 

mobili durdunnu.~ ve Ahmedi cie 
,;:ıne bindirerek Cerrahpaşa haf:-' 

Maymyo, Sirmanya 20 A.A.) t an~ine ~ötünnüştür. . . . 
. . . . \ A:ımedın yaraları tehlikelı o.. 

- Şımal istıkametinde J apon duğundan 50för yakalanmış, tah-
taarruzu başlamıştır. Taarruzun kikeıta. başlanmŞır. 

büyük kısmı Mandalay'ın 300 
kilometre kadar cenubunda bulu
nan Tungoo'ya tevcih edilmiş 
bulunuyor. Fakat İraauaddi neh
ri boyunca hüküm süren faaliyet 
düşmanın ayni zamanda bu böl
gede de taarruza. g.:;çmeğe hazır. 
landığını göstermektc::lir. 

(Devamı S üncüde) 

Mezarhğı soyan 
bir sabıkah 
5 sene bapse 
mablr.im oldu 

(Yazısı 3 iimı.füle) 

lşidilmemiş bir facia 

Bir baba, 3 çocuğunu 
boğazllyarak öldürdü 
Cinayetin sebebi: karısını üç çocuğun ce
sedi karşısında ağlatarak intikam almak 

Canavar, iç çocutu ustura ile koJUR 
gibi nasıl kestl§lnl anlatıyor 

İngiliz hava kuvvçetlenı1~m~- RUSYA YA .~\a~ ~<ıanıl~~~~!~ 
sub av tayyareleri arşan · ~ta.Imasmı m~ :<l~n bu şekil kat. şamda. tüyler ürpertici bir cinayet 
nü Malta hava alanla.nna karşı v d d·ı h ~yyen menedilmıştir. F\şler ancak lşlen:mfş, bir baba uç evlA.dmı da us_ 

cak acı ve bir vahşel nümunesi olan 
bu facia he.kkmda (Son Posta) nm 
tskenderun mubabiri şu tatsilll.tı ver· 
mektedir: 

dusman tayyareleri tara.fında:n a e 1 en arp ta..şrdrğı tarih için muteber 01~-A·-· tura Ue boyunlarından keserek öldllr-
~ altın,_.,. esnasında hır .._._. bil ta 

yapılan h •tt 
109 

tayyaresini 

1 
tır mllştUr. En taş yllrekleri e sızıe. · :Messesc mı di" 

4 
--~y ma zemes·ı _. ____________ ,.!_ _______ _____ _ 

denize düşilrmüşle!• ~er uı. • 

. tahrib etm.ışlerdi:r. Es f iJ • / , 
~~r::ıih()er gemisi ıorpille~i tamamen gönderildi __ na 1 zn~'!__Y~lı!!'-_! 

20 (A. A.) - B.B.C. 18 =~ - -=- - -= 

i!~~:·.:::, ~.:,~nı: ... ~: um'::":;.!~~:'..~:'.':' \ Paşabahçe cam fabrikası, Belediye 
~o llluazzarn plin mcwubahs olu
h r. Bir ho.ki~-at mi<llr, yoksa mu-

1\Yyileleri geni kimselerin ortıı• 
~ attıkla.rr bir roman mıdır ~ Bu
nj~ı bUinemez. Ancak tngil tere
\ a..ıcs)ri hariciye n:ızm \'e şimdi 
1inu n.ı:tt.on Sefil'i Iord Hn.lifa••s bile 
de ~tlzdelti l nz harp teb'iğleıiıı· 
1• ~rta Şarl<m miihim bJr yer tn· 

.ı cngını .. ·ı . . 

eylemişler ve biri 7000, d ğeto• We· yllk Britanya ta.ratmdan Sovyetler K 
tonluk iki mihver vapurunu rp - Bsa~!~puvav:d~~yeno ctankihazı' tankgibi -=~:~~ ooperatif ine bardak tabak m1şlerdlr. Vapurlarde.n biri, ba~tanba &""' .............., ' 

§8. alevler içinde lcaımıştır. =ri~:: sö;:: tarihlerde veriyor da kahvecilere vermiyornıuş i 
• a··n n General Rusya.ya ta.bsis edilen tank. l • ·n ~aladıl;;bn sonra gerı o -e 

~ ·mdi doğu tarnfmdan tek· ıe.rm çok dllşUk hararet derecelerinde • 

~=~~:· siirünerek geni~ bir do· ==~Uze:~d= v:ı~=aı:: Çayhanelerm lstanbul hayatındaki rolö. - lstanbulda 
la hl\rclceti yapmış o1acaktır. 1 a l 1 k 
l·ı"ınmn~ bize sıçr:ımnma.•11 için neka- işletilmesi için ice.beden her turlil • r n 1 çaym ar e seriyette mi ? - Şehirde 

Bundan birkaç glln önce Şamın Jıılu_ 
hacirin mahallesinden boyacı Hasa.n 
AbdUlganl adında bir şahsın Uç erkek 
çocuğu, boğazle.rınd:ın kesilmiş olduk· 
ı:ın halde evlerinde ölU bulunmuşlar, 

babaları ortada olmadığı için polis, bu 
canavarca cinayetin esrarını cözmeğe 

birdenbire muvaf!ak olamamıştır. Kı
sa sllren tahkikat neticesinde her üç 
çocuğıın da babaları tarafından kesil· 
dlği kanaati hasıl olmuş, bunun Uzer! . 
ne yapılan takibat sonunda bu insan 
kılıklı canavar baba yakalanmıştır. 
Polisçe yapılan isUcvabınd:ı suçunu 
tlraf eden Hasan Abdiltganlyi görmek 

lçln binlerce halk tevklfhane önünde 
toplanmış, zabıta kuvvetlen halkııı 
Myccanmı gUç!Ukle teskin edebilmi§· 
tır. üç e\'JAt katili baba, kendisi'.I''" 

"İlld• • soyı 3 ecel< lm<lar bu ışı 
, ·~ e almı tır Su halde Tiirki· 
"Cllfn d • , 
il\ • urumu en nnzık bir safhr 

gırır - · 
lar . ' l:.'1 meydan<lntlır. na.ikan• 

l olundan ge1erck hudutlarım~ 
(Devamı S ünri'ıcle > 

' d maıo.matı vermek tızere Rusya.ya mü· 
<'ar clikkntli ve ha71rhklı ıwran- 2500 kahvehane var ' k 1 • - •· te.hassıs tnglll.z subay ve erleri gönde. 
n~ak ıazımı:ı;eleceği pek 0 a.y wwı• 

rlldiğinl. ilAve etrı:ıi§tir. (Yazısı S üncüde) 
()ir edUebiUr. 
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.. . . . . ,_,. ' . . 
içtimai Bir Yara 

Beyoğ.u Taraıtıında 
Göze8dtan 
(mrk nliikler 

Yazan: fiKRET ADİL 

E SKt clcvirlcrcle, lstnnbul, 
An::ı.,lolu i~ln bir "anı 

me\ ud" idi. :tstuntml Jl:ilil>mıfa bi:ı 
hlr hikaye söyknir ,.c btmlıır ef· 
sane hnli.u.c getirilirdi. (.,,tanbu· 
lan J:nhlırmıl:ı..-ı a1t1.1 dcTfordl. 
Meddahlar, .Anııdoluclan ~cliı, bu
rada başına garip maet'ra.lar gelen 
~•f ki>yıillerin hikii.yf'lerinl ımb .. 
tulardı. 

Ayni de\irlerde, İstanbullular 
~in, Beyo~rlu lıir ;nevi "Parl.$" sa
yılırdı. Eğlenmek ;çın oraya gidi
lir, "frcnk" idctleri gfıriılilr. 
rrenk içkileri içilirdi. 

İnkrlip oldnlrtan sonrn ist:ınbııl 
efsane~ini, Ileyoğlu frerf.dlhrini 
knybctii, Bugün Türl' unsurunun 
~ehlrde en mUtckfısir olarak bu
lunduğu yer, nufas sayımı netice• 
ı.inde tle nnla"ıldıb'I gibi, Reyoğiu 
clheUndedir. 

1'"almt B~yoğlu cadde inde, he
nüz Türk va!..rarıııa., Ufetine layı'k 
olmıyan manzara silinmiş değildir. 
Akşam olunca bu c:ıdcle<le garlı> 
ı·e~ l<'r örillür. blerindcn dönen• 
krc i~n~!l birtakım kimseler bu 
~uli piya.'i!l \'e eğlence ismini \'C

ı crruyeceğlmiz çiı".Un bir vakit ge
çir:ne ,·esilesi yapmaktadnlar. Do 
ı:il yalnız kaclmlarm, crkckJerig 
el.- kulaklannı tahlis ~en galiz 
ı.oz :ıtrnalar ektik olmaz. 7'.aman 
:rımuın, kadın çığhkl:ın, itirazları 
)•li!(celir, lô.kin bunlan b:ızan mü~· 
tehccn Scahkıılıabr boğar ,·e bıı 
hr 'e iti.ram cesaret efmlş olan 
k <lnı, etra.fm mllstehzj bakı5lıı.rı 

t r .m(la yaptığın."' pi5man olur, 
J,jı- dahn. SC.fİni cıkarmamaya. ye. 
nıin <.>der. Ve gece bütün ayıpları 
orter. 

\'anlarmd:ı. erkekleri otan ka
dınla~ blle bu gibi teca\'üzlerden 
ınaswı sııyılamaz. Bu gibi ,·akalar· 
us. aSJl tehHltede ofan da er~k. 
tır: Jmdmmı müdafaaya ı,aFASa, 

lm.rşısında müteea\'b oldoitu lçln 
kUstnh kimseler bulmaktndır. Ka
nunn deha.1et, poliSe müracaat en 
o;~ tim yoldur. Likin bunun tatb; .. 
k.ıt ciheti pek pratik değildir. İ§in 
içinde kadınla beraber karalco]a. 
~tmek, onıda ~bıtlann yapibna.
• mı beklemek ve ~but cürümler 
rnn.hkcmesine yollanmak ,·ardır. 
l~n mühinuni ise B!lhit tedarikidlr. 
Hu i :;e imkinsrza ya.km bir haldir. 
?{ulaktan J..-alağa 8Öylenmiş bir s<:
Y-'\ yahut blaba.bktan istifade 
edilerek atılmı~ bir ~imdiğo sabit 
ohnak için e'"\·elden hazırlıklı bu· 
Junnıak gerektir. Hem ı,ahtt de, 
r>ikiy~~ı ile ayni mmweleye ti.hl 
oldajondao hak i..sıkhBı veya tanı· 
drk olm&zsa, ekseriya bir §eyden 
l!ı:ö"ri olmadığını söyliyerek JB· 
knsııu kurtMmak ister. Böyle ka~ 
\'.alın l.Jillm. 

o lıe~, Beyoğlu caddesine <;ı. 
liv.ru'.lnY.llh mıdır! Bma.tı, ginün 
"8•~ ~·en F.SBf.lerinde nammlu, 
-ll•JI>iı'etti ldmse-'ler için tehlikeli 
hir nanııt 'o mı P1Jlmabdu'!' 

.}.orlar, ,.e ~Uphcsiz nhmk ızlığın 
~n ~<1i !)Ci<li ol:ın - lıHmem bu • 
oun ·ü"i<Sclt velI!I \ar mıdır? -
sô:ı nfmal:ırln. ~fıya Don luanlık 
etti!derlno z:ılıiı> oluyorbr. na. 
lıııtı;ızlık sadece oıılann yaptığı 
hlr iş ılc o!muyor, Ffrket~ ny:ı 
t anc~h iğan s:ıtmıık behımeslle 
ciilencilik \'e sarkmMık yapan bir 
takını "hntune" kı· de \'ardır. 
Hunlarrn miinn ebr-U.h.lif,i, öteki -
terden hiç <le a,:ığı kelmıyor. Cn 
&özlcrimi s1z.lcrc bir de b:ı~nmılnn 
~eçcn va"aa ile teyit edeyim: gc
('.cn'er<lt' pek yalını t:ınıdıklanm • 
dan \"l' ftcnll7 c\·lenml~ bir bayana 
tcsa<liif ettim. Ayİıi i&tlknmetc 
~ttlğimi7. i~in birknc; adını benı· 
.ıer yüriıılük. Ba~ınuz~. bu müs{~. 
reJı dilencilerden biri takıldı \"e 
ilk sözleri: 

- Allah biribirinbe bağı~I•· 
'm! 

Oldn. Hem ben, hMI de genç 
kadın bundan Uıüldülı. ~Pddetli 
blrka(,' sfüle dilenciyi u~laştır· 
mak istedim. Uza1dn~ı; fakat bu 
•1efa da. kUfürler yağdırmağa bar
lıyarak ••• Yapılacak ~y gülünç ol· 
mak paha.OJına J<osnp yakalamak 
\"e onu polise vermekti. Yapama • 
ılun. Susup yUrüdü1<. 

Bu gibi münasebetsizliklerin ö • 
nüne geçebitmelc i<;•n, cemiyet &ıra
.;· birer fert ınfaUylc hep1mlz, ıta
hit olduğumuz '-nkn.Jara alikadar 
olarak turnıza utrıYana yardmı 

etmeliyiz. 

Yakıt 
(Duman olup giden yüz binlerce 

lira) ~lığı altında yazdığı baj-
ma.Jaüedc Asını Us, eencbf ibandr· 
ııı.lı vapurla.nn bacalarından pek 
:ız duman çıktığı halde bizl.m va· 
purla.rmuzm b3calarmdan kesif 
duman bulutlan ç•t.ığmı. bunun, 
Türk vapurlarının ocaklarında kö· 
milrün fenni ~e-kilde yn.kılmama
:;:nd:ı.n ileri geldiğini yazarak ez
~lınle diyor iki: 

''Fakat kömlirilr. fenni surette 
}'akılarak baca~lan duman c;ık. 
ma..cunm önüne geçilmesi Mdec<' 
bın·anm siflyetlni muhafaza et
mek meselesi değfldlr. Gazlarm 
yanmaksızm bsealanndan çıkıp 
gitmesi ile kaybolan tıeY kömiirde· 
ki hararet kuwetinln yüzde )ir
misl, yirmi be§ldir. Şa halde bir 
!'feferfnde yUz ton kömür yakan hlr 
vapur bu sayede sa.rt'lyatmm yet
mi~, seksen tAınunu tasarnsf ede
bilir. 

Bir seferde 80 fon kömür ta11er. 
ruf eden bir ''apur senede 20 !'e· 
fer yapryona 1800 too, yani en 
e.,ağı 25 - 30 bin lira para tasar. 
rur ediyor deme:trtlr. Bir fek l"a• 

puron sıu1tyatmdan elde edile<',ek 
bu menfaat bUtiin vapurla.nn, 
tnmıerin, fahribJann kömllr ta· 
IRl'llfu ile ne ndUdm bir :rekU.n ta. 
t-.ğı artık kolayca he98p edlle
hlDr.,, 

Ba nalin cevabına iathuen IU· 
Dtl da söylemek lsferfm kj, bu gf. 
hi vaJıaJ&r, Beyoğlu caddes.indcıı 
!ralaıi.m meyclanma, Ays.spa§aya 
laulıır tıışnL_stır. Geceleri. onakl'r Demek ohıyor ki AV'l"Upe.nm mu• 
da oturan.IAr evlerde dahi rahat kndden.tı, daima, Amerikasız hal 
oluuyorı.., solmld&rdan atılan !edikmiyor! •• 
namlaıb :rallıa.tsa oluyorlar. So- Geçen haıpte de Amerilwun 
lu~ğa ~ ceaaret eden olar- c.lild&halesi. VilBccı Pl'eDliplerl 
sa, 113ratllat'm fllli ta:ımılllanna yam Amerikamn liderliği kurtar~ 
da nğruyorlar. Bunl:m kaydet. madı mı? 
melde, §ehJ,r()e polise alt bir ku- Fakat dünya. o valüttaı bu va• 
sur olduianu söylemek aklımdan kite kadar hiç mi değiaınedi? •• 
hile g~or. Zatca fU noktaya Şimdi de yüksek meziıyet.J.erinc 
i aret etmek annsundaymı ki, bn kal'§ı derin bir s:ı.ygt duyduğum 
~'bi lıidlselerin pol~ va."Sıti.sile bir Fransız genenılinden, harbin 
değil, içtimai terbiye ve baskılar· lınkul, haklı ve adaletli bitmesi I• 
l!ı önüne geçilir. Aksi talkdirde, tin Amerikanın elzem bir unsur 
her on be' ndıms bir ubıta m&o olduğu fikrini dinliyordum. 
muru koymak \'e bir diizüye ge • Hatta g'3Mral, bu hükmü ile 
len ;;te~enlcrle meşgul olmak icaıt lÜphcsiz, Alnınnle.r lngiltcrcyi 
eller ]{İ bu muhaü mümkün kıl. n1ağlüb etmek istiyorlarsa evvela 
ına'--a tP~ehbilsten gayri bir lieY Amerikayı mağlüb etmeye me:: • 
<'cWldir. İstenen yapılahihıe bile hurdurl::ı.r elemek .i.sternişt.i, Ben 
hu de~-il<lir. Bu bir bee~ri hasta- generale açıkça bunu ı;öylt>dim. 
hl, lti na• ıl izbe ~·erlerde neıtYüoe. Gerçekten bu ka.rıoatte olup olma
ma hulabiiirse, t:ım al•~i kıılnl>alılr· titğmı sordum. 
1 rın lıoranlıidan ela bwııı h.\ş GeJfernl, acaip demir bir kunıun 
'•<ılılırmnk in1'.Kanı hazırlar. lmlemini parmnkkı.n ilf' nınsanm 
~:mdi son zam:ınlartla, yul>nrda l:.slünde bi .. ourgu gibi süratle çe

' c ,c<'elcrc nıün!ıasu olara.k Jtn~·- \•ircrek: 
! tti~inı ı>iiz :ıtn13!.a.r Ye miinase- - Maalesef evet! dedi. Alman• 

ı... Li.zı:ı,ıcr .,ilmlıizlcri de '.\ apıl • ~ıının ko.rş•sınd:ı lngilt,rc ve A • 
ıı a - a basl:ı.nmı.;t ır. Uiribİrleriıt• · ır.crikanın kayn:wnasm<lın yekpa 
cft•tı cesaret :ı.lm:ı~t \"e icabında. bi· ! re b"r .Anglo • Sakson dUnyası tr
riMrlerine şclıadl't et.aucl< iızere t-elrikiil etnıcsi çare.slzdir! .. DW,U
llli, ~ W5illk grup halla<lc dola. l'Üniız ki, Fran98.llUl o yıldımnl:ı. 
._., kılık layafetlcrimlcıı hiç c..lc \"Urulmuş gibi yerlue yuv~-rlnn ... 
.. ~iM haller IJeklenilıniyeu in- drğt milthiş an<h lngiMercnın ılk 
c;:ıııl:u·., yalftft blr lındın ~oıdülcr teklifi P'raoııı& \'e 1nzfl.iere impa
ml, derilal l'Oıhabıırz ctmcğe ko~u- raiorlujman <biri~Si olnmştu! 

Refet ü:genle 
yeğeni beraet etti 

--0-

Meııcat deliller vicdani 
kanaati temine kafi 

görülmedi 

Ankara. 19 (A.A.) - Türk Ma 
arif Cemiyeti merkezinde ve bu 
cemiyete bağlı Yeni§clıir kollejin 
de meydana geldiği iddia olunan 
i:>azı yoksuzlukJardan dolayı bir 
müddettenberi Ankara ağır ceza 
mahkemesinde duruşmaları ya. 
pıhnakta olan Urfa mebU:Su R~: 
fet Ülgen ve muhaseb_ecı ~.:ı 
oı~en'in muhakemelen bugün 
sona ermiş ve muhakeme, .hak. 
kında mevcut deiiller "icdanı ka· 
nan.ti temine kalı J~örü1mediğin • 
den mebus Raf et Ulgen'in ve kol
lej muhasebecisi bulunduğ:ı snn. 
da mu::ı.melatma da.ir ehlıvukuf 
tarafından yapılan tetkikat n~ 
ticesinde bir açığı bulunulrnadıg1 
anlnştldığmdan Zeki Ulgen'in be. 
raetleri ne karar vennistir. 

ihtikar mahke
meleri kuruldu 

Mahkemeler bugünJen 
itibaren faaliyete geçti . 
Ynlnız Milli Korunma daval:ı.rr

r.a bakmak üzere 1st.-ınbulda teş
kili kararlaştırılan 3 hususi m:ıh
:teme bugUnden itibaren fa!iliyete 
geçmLs buhınmaktadır. 

Mahkemelerde'?l bir tanesi 1s 
tnnbul adi.iye blruısmda, ikinci ns 
liye ceza mahkemesi salonunda, 
l'ltinclsi gllmrük binasında, iiçiln • 
c:Usll de Üskiidardadır . 

Nakil vasılalarma t 

yapılacak zamlar 
-0--

Şehir mecli•i niaan toplan. 
tısında kararlCJ§tırılacak 

-0--

Yenl belediye blt-
çell bazırıandı 

Belediye ıi.ya."Jet.i Şehir :Meclis:• 
nln nisan devresi lçUmalarma ai~ 
hıız.-rlıklııra be.şla.mıştrr. 1 Nisan 
Çal'§8.lilb:ı gUnU yapılacak içtinıa
nı ruznamesi b3.Zlrla.mnıştır. Bu 
de-vrenin en rniihlın mesetc.s:nı 
hiltç~ milllkerckri teşkil etmek
tedir. Bır tarııftan belediye mc • 
murla.rma. yapılan hayat pahalılığı 
zammı bir taraftan bUtçenln ba~ 
gelir ka.yn9.k::ı.rında görülen ndk -
!\'Ulhklar, diğer taraftan yeni gc• 
lir kaynakları ilıdası ile blitçeye 
yı.ıpıhı.n ilaveler bu seneki biltçeyi 
cljğer senelerden tamamen farl:i1 
bir fiekilde ortaya grlmı'tnu.1İır. 
Dalıni encümen mütemadi bir ge
ltildc bütçe Uzerinde meşgul ol -
ır.aktadır. 

Dif?er taraftan şehir meclisi bu 
<levrenin ilk içtimalarında beledi • 
ye iç.in na.kil vomtıı.lanna yapıla· 
cak fevka.ül.de ücret zammını tct· 
k!k ve müzakere edecektir. Buıı
dan sonra kat'iyet kespedecck o
fan zam pr.'.>jesi Ankara.ya gönde· 
rilecektir. 

Na.kil vasttalarına yapılacak 
z.a.mmın Haziran başmd1n itibaren 
tatbikı daha ziyade muhtemeldlr. 

Temlzllık ve aydmla.tma resimle 
rinln birleşik şekli de bu biltçe ilo 
tatbik olunacaktrr. 

CBt)ÇGK _J 
._ ___ HABiBLER 

Et fiyatları 
yükseliyor 

--0--

Nark idare 
etmediğ ı için 

Din koyna 
kesilmedi 

Muhtelif sebeplerle narh konul 
:nuş olau bazı maddeleTden yeni 
mahsul scn~Jl lxısmdnn it.ibaren 
faz:n mJtUı.roa geldıkçe bir tecrll
be mahiyetinde olmnik üzere narh
lar yavaş ynvn..5 ka!dırrlacaktır. 

İlk olaro.k Ege ha:vzasmdn.n filZ

ln. miktarda koyun gelıncğe ba§ • 
ladrğI zam.<\.!\ et, oo.nra nuıng:ı.l kö
mürli, odun, yeni mahsulden pey· 
uiric narhı knld:rılıı.enkt.ır. 

Diğr taraftan et fiatlan son iki 
giln i~<le yeniden artmıştır, Mcv 
cut nııriı Uzerlnden koyun satmak 
inıkAnr göriılemediği lddiasilc 
mezbahada diln de hiç koywı. ke
silmcmi§, narh haricinde olan sı
ğrr mezbahada toptan 130. kuzu 
clı 170 kunışı. kadar çıkmrştn-. 

:?" \!.\11"' - l!l!'? --... --~ ·----
HA()iSELE~ i 
"MrARllHı 
DIDJ81tlD en 

temiz milleti 
Eğer Vi.ktor llllgo doğru yu

mı, \'e film rejisörü de Jyl tetkik 
erm'şso f'ran .. a kralı on birinci 
I.niııin birka4: senede ancak bir 
defa yıkanJıj;'IDı öğreniyoruz. 

Çünktl onun bir fıçı içimle hekim 
tara.tmclJm yıkandığmı gl}stereıı 
&ahnede kral eliyor ki: 

- O kadar sert olma; derimi 
yüzeceksin ı 

- Haşmcfmeap, ne ya~yun ki 
iyi temhlenmcniz için başka çare 
ycf.ctar. 

- Faknt canon acıy.-r! 
- Bunun ~.aresl var amma ı.:ı: 

mem ki kabul eder mbinlz. ! 
- Nec'Hr? 
- Daha sık yılm.ıımalısuuz ! 
- l\lesclii. nekadar? 
- Hiç olmazsa senede Ud de• 

fa ••• 
llu sahneyi gören ve konu~·ma

yı dinllycnler arasmcla. fakir İıl· 
c;anlar <lı1 \'ardı. Gillü~ilyorJo.rdı, 

çi.inki.i bizde en zavallılnr bile be~ 
on gtincle bir mutlaka ),kanırlar; 
demdk kJ eski devrin Frnnsn Iıra· 
lında.n da.lı;ı sıhhi ,.e temiz gezi· 
yorlar! 

Ilmıyıula bazı :zaruri maddele· 
rin eksikliği olduk~ kun-etle his .. 

Den.iZ tı·cret ı·ıJOmUZ sc<llliyom\us; buntann ba!i:-ındl\. 
S.'lhun bulunoyonnu,, Sa.bun de. 

Beynelmilel usullere göre YİP ge!'mlyeJim. ekmek .kn.dar mli· 
himdlr \"C bizde. naınr dcğme!Cln, 

•İcil yapılıyor boldur. 
Devlet Dcnizyolları idaresi, Sabun saıfiystmm Rusyada n• 

ıj.mdiye kndar mcmle'keilmlzde ya d!\m tın..,5ma nekada.r olfüığunu 
p.larnamı~· ols.n çok mUhim bir i- bilnıl:roruz. Bazı kimselere göre 
~in fiile ~rkma.s:ru temin etmiştir. fln nispet milletlerin umumi ıe
Hr.liçtcki fabrika ve havuz.Iann ınizlr;c ka.ralrtıcrlerlni tebarliz etti
fen 'krsmı ilk defa olarak deniz t'· rir. Yapılan istatistikler~ göre 
rnret filomuzun beynelmilel usul- Amerikada. bir senede blr adamın 
lere uygun olarok sicillini yap - kullandığı sabun miktan on bir 
ınağn ba.~la.mL1lfr, bucuk kilodur; aşağı yukan alt· 

Deniz . tica.r.et filomuzı:n sfoi~li ı mı!! kalıı> edjyor; demek kl haft:AI· 
ııPr gemı ta.mire ve havuz.anmagn da bir knhp tutuyor. 

1stanbulda.ki bir numaralı .Miiti 
!{orunma mc.hkemcsi ll{'Udm Hğfoe 
i:cinci nsliyc ceza mahkemesi re• 
iel Keımıil A:km, Üsküdar mahke
mesine ÜSkilda'r asliye ceza. ha.ki· 
mi Nuri tayin ohmmu§, gümrük 
bJ n&eındaki mahkemenin kndrosu 
henfiz hazır~ • .Adliyede 
ki mabkemenin müddclumumiliğ1-
ııe Fethi Sezai Türkmenle Tahsin 
Ergür, Üsklidar mahkemesine de 
Ahmet Lfıtii tayin olunmuşardır. 

gP-ldi:kçe o gemi iç.in yaptlara.k yU• İngilirJerln ktlllandı'klrm sabun 
• Ankaradan blldfrlldlğine göre ls· ıillillmekt.edir. Sicılde geminin ya / mlktan d.sha azdır; ancak dokuı: 

vlcrc ticaret heyetiyle yn.pılmakta olan ~ı, ge~irdiği csıslt tamirler, tek - buı;uk kiloyu bulur. Cenaba ve 
müzakereler sona. erml§tir. nenin muhtelıf noktalarda mub • ~arkn. doi:~ bu mlkt:ır gittikçe, 

İsviçre heyeU, mua!:ıedenin imzaeı vem eti, sil_rnt,. malrinc kabiliyeti, Iıııttli. ı:;üra.tJe ıızalır. Fransıilar, 
için memleketinden talimat beklemek. kazan vazı~eb,_ tamir <;dl len nok- Belçikalılar. Hollandnhl:ır adam 
tedlr. t~'ruın vazıyeti ve saır hususlar başına sekiz kUo kuUarurla.r. Al· 

• Hlndlatan yollyle memlekeUml.zc l "n. ufak tefcrrüa.tma ·knrlar !esbit rr..nnlann ihtiyaçlarmm ne olduğu. 
bin ton :fQt çuval getml,Ur. Çuvallann ~~kle., gra!iklcr ~e. planlan n~ öğrenmek mlbılk~ olmadı; le• 
bir kısmı lstanbulıı getiril.ml§tlr. hnznlnnm ttn. e bu .sıCJl ~ _nU5• kin daha ıız olmadıgı muhakkak-

Konaeroal.uar her halta 
konser verecek 

KonscrvatuVBl' nıüdUrlüğilnden 
belediye reisliğine verilen bir ra
porda. ikon90rVa.tuvar icra heyeti 
tarafmdan ayda bir verilmekte o
hm ikonscrlere her hafta devam 
'>hınımeaı, icra. heyetine yeni staj
yerler alDIJT'..ası ve ücretlere znm 
yapılması istenm.e'ktedir. 

"' Ticaret Vekaleti ithalat işle- ı ha oln~: tertip c~l~rek hırı vn- tır. İ .. pany:ı.cıa yalnız beş kilo kul· 
ri umum mildUrü Ncc.meddin, bir pura ':enlmekt.c dıgcrı lıavuzlardıı !:nulır; Romanyad:ı. u~ kilo, p 0 • 

milddet evvel Mısıra gi~ti. Ncc l••fzedılme-lt~cdir.. . .. Jonyada dokuz yüz gramdır. 
meddin Mrsırdan memleketimize Y~pılıın sıcıl!enn en hliyük kıy· Bizde ~a adam ba.5ma yılda 
cönmilş, alAkadar maka.mlarn mı· ' rıet: her ':?punın vukua gelec~k fule kilo dii3iiyorr Herhalde 1'llrk
hat verdiltten sonra tekrar ~irs:- 1 r..nT.:ı:c;ının suratle ve ııc s~bcp,c ;er <le en ~k sabun kullanan fn. 
ra g;tm..işl\r. 1 <.lılugunun _nıey~ana çtkanlmasm • e:ı.nlardır; zira temfzcllrler; şu 

'feklıif memnuniyetle kabul e .. 
ciilm.i.<; olduğum:Ian 943 bütçesi bu· 
r.a göre luız:ırlana.eclttır. Ücretlere 
yilzde 50 zam yapılacaktır. 

"' Bil tün orta tcdris:ı.t mUe&SC'- i < ıı ve tamırlerın :!mlayla§masmd.1 farkla l<i biz yaptığımız temizliği 
releri bugUnden fubat'en altı gUn C'ı~cnktır. uzun~ bir zamnn muhafaza etrne-
müddetle tatildir. -- __,,._ -- f>inl, ç:ıhuk kirlenme.meyi hlllrb:. 

Dersler aym 26 smda be.lllıya - An'kıu:•a a kayak On birinci L~nln senc<le iki defa 
caktır. b bi1" yılmnnı:ıiJığı dc\1.rde Türkiye• 

cı Dlln bir Reşadiye altm.mın ayra J n: 1 her t:nraJ'mda yUzlerce binl~r-
Toplantı finlı 32 lira, kUlçe altmrn bir gram ~nkıır:ı, 19 (,\, A.) - Beden •'e mlfüemmcl hamam gece gün-

fintı iso 450 kuruştur. Te, i>ir~i Unıunı MUtliiri.iiğiı ll~~· .:mz v:ınıyor; dolup boı;alıyortlu. 
t:mlnönü HalkeviDıılen: 
17·~1942 Salı gün.U toplanan 

&por şubemiz kongresinde ekser.• 
yet h!sıl olma.dığmdan Halkevlcri 
ldare ve Tefkili,t talfmat:nameaI
nin l~ nci maddesi mucih:.nce moz 
kfır kongl'e 26•3-1942 pcl'§embe 
giinll ısaa.t (17 .30) za. bıraktJnın-.. 
trr. 

• Yurdun muhtelif yerlcr;nd<' t•l 1c fede •• syonu t<ı.rafıni!m önü- ı Uelld hlı:im hn.readıbmız mllıtnr 
acılacak ticaret nselcrinin kadre• .rııii ... tiC'hi pmır günü An'·t=ı.rn&ı. E'• Amer~'"-ııhl:ı.rm t.ucıulı;;nm uln«· 
ıa.rı !hazırln.'lJJınktadır. Diğer ta . ınn <la-; .nch bir k:ıyn1~ bı;·ramı !ıısz; llilı"n bu ela. Amerikald:mn 
raft:m bu lliıelcr için Maarif Ve • 1 ~i~ l rLı.~::aları tertip cc'i'm.i tır. tlıı.hıı t~miz olduk1anna de1il R!lj,1-

kli.leti bina tedn.rik etmekloo.ir. Bu bayr.'.rr.a vo mil i.. l<t .i r-. ı.111..'tl!llıclır. lUesbur 5!iı;dtir: ''An

Şubeye byıtb iziların kongre 
t'ÜDU Eviınime bulunmaları rica 

J.Aıllnönü halke\'indcn 
23. 3. 942 pazartCAi. giinil saat 

ı 7,30 da şehir tiyaboou sanııtkar
lermdan 1. Galip Arcan tarafm
cle.n fTiya.tro) mevzuunda b1r kon
ferans verilecektir. 

.... ~f.Z AciaJamıd 
iShlası na~~ hazırlandı 
'R!IPJ' lli1rbil!Jı.8e'ltk 21 

.... 
YAZAN: CLIFFORTD HOOK No: 1 ZO 

Almanya lng;ıtereye hücuma • ~zip harbi bitirmesine maddi im• 
kıılttığı gUn, .ı\merikanın topları kin yolu da yoktur! .. 
gtlrliyecekUT! .. Ve İngiltere, ilk Şu halde ne olacak? Bu sual, 
c!ddl tehBlte saatinde . .ı\merlka i· buglln, §ilphesiz dünyanın beynini 
le resmen tek 1Jir imparato-rluğa ~iyen bir sualdir! .. O halde ne o
inkıiap edecektir!.. Iaca.k ? .. Bu harp, hi~ §eklld~ 

Almanya. bugün Uç beŞ denizn'. :..nııoıunama.z bit" dava olarnk mı 
tı gemisile böyJe dünya denizleri- kalacaktır?., Elbette ki ha.yır! .. 
nin iki devjrJ boğma.ya kalkamaz! Genera.lin ~di tutU§IIW8 gibi 
Öyle değil mi!.. ı arlıynn ve bir Çin generalinin 

- Ben de öyle sanırım, gene• gfüleri gi:ıt cğrimsi bakmaya baş· 
ral!.. lamtş oln.n o garip, p:ırla:k madeni 

General birde-nbirc atcşlenmi§· göz1erine l':.ayretle bakıyordum. 
ti. Ss.naci boiaryalara ateş emri General :ıcleta yrldJrl'nllar çıkan 
\'erecekmiı; gibi hevbelli bir ta • hı:ıunlı bir sesle: 
vırla otuduğu yerden ayağa. kalk - Evot, elbette kl ha.yır! •. d:. 
tı: ye tekrarlaifı. Bu hal"P elbette kı 

- Bu haıı:xn b'tirl!ebllınesi i· hnllolunabilir ve behemehal de :hal 
çin, in.~ d.imaj;mm tnı::avvur ede- 'olunacakttr. 
Nlcct-ği ~ıcaJc jkj ~·ol vardır! de• Meseleyi şumdu a..~'hm: ~.ta. 
di. Birl sulh yolu. Di!,~ri harp yo- rof sulh yolile harbi bitiımirorıa.r. 
iu. E\•et, bu mUmkUndür! Tek baş1a.rr 

Sani yol•ı imk:insm~a. demin si· mı h:ırp yolile bfüremiyorlnr! Bu 
ıe "zah ctt:!ğhn, te1t baRınn A 'mn • ar dof:'ru !. 
V:m·n Yeye>. tek ba!UnA. lngittere • Ü halde geriye tek bit' ;;o1 ftOr, 
ııJn de harp yoluyla birlbirlerini tok ba§ları:na olmamak ~artile iki 

lırırp o1rn'u, >iil·•Edc cirrn.t rntti - C".k ldrlL in nnl:ır yıJmnırlar ..• On
ıt c;.iı· ~iv~~'lı b 1 "c~r c'mlu ve d'- 1.ır IX'll:i ç;otuk ve çok klr enir er. 
·-z1" yl.ikt;e;t c't:.ıl l:ay~:ı;•:an il:: ı f:- !n s:ıJ;un kullanırlar; Tilrt.ı~r 
ı!nlkc"i ;:-cnd k ve s.nor klüpl rı '"l\"tls \f' az !dilenirler, az sabun 
;.._., · • t :.ırx i.,tirak e<leccktir. Eu !. •11:-nır·u. 
?3yrama ve mli.<::.bn;.~:ı!nra herkes KADIRCAN /(Af U 
:ttir"k cttr. ekte ~f"rbcsttir. 

Bay Rayre ~iM 
Nedim velat etU ~.s:m birbirlerini yenemezler mi? 

l~te, cziz dostum, harbin mukad-
cicrotı burada<lır! <Kırım tarih-1 s'yasisi) (VcsA-

lki taraf mademki, tek başları· ik-ı tatihiyye vU siyasiyYe) &dlI 
c:ı. birbirerini ezemiyeeelclcrdir, o eserlcrilc tanınmış olan Bay Hay
hA.Jde bu neUccvi ancak etro!latı• ıcddin Nedimln diln sabah Yeşll
na toplıy~ kuvvetlerin ye - kö) deki köskünde öldüğünU tees-
kunu tayln edebilecektir!. .,ürlo haber aldık. 

Yani 1ngUterenin Almanya), tek Hayreddin Nedim matbuat ha· 
baı;ma. yalnız kendi kuvvctile mağ yatımıza (Leskovfkll Hnyrcdd'D) 
lüp 0ıtm.estne im.kfı.n ve iht.:m.aı ol. olarak tll 1885 de, yani 5i yıl ev· 
nuyn.bllir, Faka.t lngiltere .Alman- vel girmi5 bir zatti. SclA.nikte ko
yn.yı vücucle getireceği büytik bir :misyonculuk eden Lesko'Vikli Mah· 
kuvvetler manzınncırlle mağlüp e. mut Nedlın Beyin oğlu idi. 1867 
dcbiLir!. de SP.liinikt.e doğmuş, Fazlı Necip· 

Generali derin bir hayretle din. lerle, Hamdi Bey zade Adil Bey· 
liyorrlum. Gavr'ihtlyuri t:ordum: !erle birlikte ilk tahsilini orada 

- :Kuvvetler manzumesi mi gönnilştU. Sonra SclAnik Alyan9 
general? ' 1zrniliyetlnde okumuş, 1298 de 

- Evet! Kuvvetler manzume. Yımy:ı.da vil!yet tcrcllmanına mu
F.i! O da :ınc:ı'k mı !iekilde milir.- avın olarak devlet hizmetine gir
itündür. I!li3tir, Ondtın sonra lstanbula gel· 

1nr,-iltere, Rusya, Aınerlka, hıı.t. mis, bir müddet mülkiyede oku· 
ti'L Franeanm Afrikada yeniden JJıu~. Sebat adlı bir mecmua çıkar· 
te.'}k.'.Ulıın.rlırd:.klıı.n müstemljkc or m~. Tel'Cilmam Hakika.tte yazrl&1' 
ıluları diğer bazı harbe girmemi.s ncşretnı4t1r. Matbuat ve d:ı.hUiYC" 
r.U!:llk de\·l~tlerin de ilt.ihakilc mu de ooşlıyuı. hizmeti :83.b:ill 1!111.dtı· 
r 7z:ım bir blok meydana getirir ret tercUmanlığma kadar gebnl~. 
ve lıc.rı birden Avrupannı her ta • bir müddet ha.zinei evrakı tanzln' 
rafma. çıka~ Alman~•annı üze. ve idare etmiştir. 
r'..ne btltiln hava, il eniz \'C karn Yuknrrd:ı adI geçen eserlerin·. 
ku~tleıile !ıUcum e<l lerz2 A!- . ücn t-nşka. bir çok ~ e~erıerı 
:nan.yayı, şüphc&z, a_~k:'rl milUh13 daha vardır. Cena.zC!Si bugiln ts " 
bir hez.~mctın ye-re ıı.:rebilirlcr!. tatı!nıl caddesi!ldelti k~kUnı'lell 

Burıclan ba~:ı. A ''!luıny:ıyı I:'B • ı ı~chnlnca.'\ttır. Kendiııine r:ı'hıret 
lup e<lecek tek bir .,. • n \"o'khr ! 'u·~c ·, ebedi zıyaından dolayı :Ulr i• 

(Uc\::mı 'ar> l ııt> taziyetleıimQ bildiririz. 
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mu!. 
Kadim AJerton leY1Bhladm 

Ç')ğwıun, aldıkları eeyayı dolra • 
dan clolra1a !DliJtereye -Dclel't 
diklerini ve ba lelllf n pek kola:r 
ve fayclab oldufmıu 85yledl ~ 
\"U'Oda ..... _...; 

LL!!2L_2ll!! 
' ' HABERLER 

1 JLhauı!alı l 

- Şu halde, dedi, ben de on 
lar gibi. yapayım. Halbuki y~ 
bir memlekette oldufuın aman 
lngiıtereden gel~n bir P8ketı al • 
malı: hcrha de çok daha nıtl§kuı • 
dllr. tnııa.nm baımıa bin tUrıu hal 
•elir. Sız ~ böyle blr vata ·ı 
Drp1aştDm mı madaa? 1 e 

- Hayır. Böyle bir te,y ı.atu
lamlywum. Oy)e değil ınt· Tim! 
J."iNuı.lriJra sen zame.ıı amuı ael~ 
kitap an ~l"IRID amma, o 1a. • 
mu da hiQbil' mOeldlllta nıa.ruz 
taıaııyormn. 

- Kitap iolıı. vuiyet tAıne.._, 
bepaihr. 

GU'IODlar kaıbve dairtıyoırlar • 
dl. Tam bu llll'8da Ru &Jaia 
alttı ve mutad ~ ı• 
le yolculara )'emek •!cmuna ~ 
keanE'lerlml, bir gece ene~ et. 
rıayet ve ta)".boJaıl bir Jnel ıer • 
dezıbt için tahJdb.t )'apmalan t • 
NP ettitıni 88yledi. 

SaJonda bir hom.ur4aıııDadır 
baeladı. PuvarO 8.lbdqı Rum 
1nd•pw bir fe1fer f!mldach. 

Ru Grldakl ıet IVIOn1ardaa 
blrfnf cafırdt ve kuJalma bir teY. 
ler 116yledl, blr emir veftllll ma. 
lııaJr1raktJ. Semra Sd ukadat .. 
trJ&r " aıb1lnDdu bP.11 ...... 

&nstnıraı• 
rafllMall llt.nm 

< .. canlı 1 aelde> 
Dil tel, O l:m'elrıeU a1lf Ye bey• 

hude bk' taaı'nJZ tetebbüıl diye 
taftif etmekte ve ~ ma.a-
1D&t verauımektedlır. 

iangb6yd&n re!~ bir telgrafa 
a&e. aa.IAhJyeUI mahfl,Jer Port 
Oarvine tarwı yapılan Japon hava 
hUıcumJar.mn Jıpon Jnımandaab • 
lullll haküd !D&JrMtlanm gtzleme
le lllatuf oldufuım ve ba kumelt• 
danblm Yeni Gine'clen hareket 
•!'ek AVU8tralymım dolu Jamu
oa taarrua taramıı vel'lldt oldu
twnı l&y,l«neJttedlrld". 
Loadıa. 18 <A. A.) - B. B. C; 
Japon tayyareleri dUD Yıeni G~ 

.nenin cenubunda Moretıby'ye aiır 
fki ha.va tUcumu )'a.ımııtla.r ve IOt 
birle Uman t.eeea.tma 40 bomba at 
lldllardlr. Avwstralyadu blldiril • 
diltne g&re. Japonlar 1nct1z f.a>
~'8relerlnin ıiddetlJ htlcumlarma 
rağmen s.ıamoaya ve d:lier ~ 
re mllhbn rntttarda ulrer çitar • 
m.qlanbr. 

.Japonlar, Yeni Gi.neDİll cenubu
n& la1'ka.rak Jlorelby'ye ~ 
oallll70rlar. Yml ~ede Japonle. 
rın Almalı proteatuı aayonerle • 
riDden yanlı IQl6rdlltkcJır.I unae • 
dJ tıneıJııtodir. 

Viıl, il (,\. A.) - O. i'. t: 
Jill>CIDl&l' Y ' Ginede Yeat te

rüidler ~iller<Ur. Adlmı 
ııd!mali ta*leınde ve ~ iatilm
metlnde oete ~ tek • 
Unde ~ dnam ediyor. 

....... llatlMae 
llüaretedeabaa 
1.5 sene hapse 
mahkOm edildi 
Joeeftna admda bir bclm, 

'mttillfn W?lctr suçundan dolayı 
verlltiti Birinci Atırcesa mebk,,_ 
nıemndo, kalemde ifadeei sbmr -
ke1l ~tib'1ıe de habrett.e 
bulunmuttur. 

Josefina ba eaçUDdm dDlaJI 
Ved811Jl ~ s.Jı.e _. ..... 
kemF..eiJıde dün duıytlll88I htöri • 
'ert"k 1,5 sene mtWııletle baJ1i1 ce• 
zasma ça.rpıbn.."ttlr. 

...... 

(981t81'1m) .... 
lıH•ı••ıar 

DOSENP!Ym 

• 
Btmar ise ae bet ..adar oeeaw 

~, 
11nakı perifaa lıleeell hdreti 

vardır. 
NABi 

• 
MlllltenJeJbaelıWeau~ 

ceklerf Mal ve mlllctl )'alma edfı. 
.... •ed.17 .. .-....ea. 

HEMEDANLI KBll.JK .. 
H....-lle9vetmit K&bel ldllak· 

Wri•ı 
YENt!JDUJUJ A VNI 

• 
Bir mltnlJ&ll tettlbe etm~ 

c1ea enel lmk ııekfı .at çamura 
-.phmal•; IClar'a atet edene ,,... 
dil'. Bir .....ı ae WJJ.edh>. Gtba· 
leıee feaa haberler ka~•KL,da pı. 
v..ı.ı -~ 1)1 'lr ... 
-·~. 

• ..... .......... ............ 
blllmııedlJonu ~ .......... 
lial ashmot=n. 

HAKKI BARA PARS 

Ü o illet Jri llıll~ ~ 
Ü o illet .. ._, ...... Mil 

Cl:NAJ» PBABll>DtM' 
• 

Vatuu ,...._ ve at eda ..,, ....... ~. 
LAMARTJN 

• ...... ...,...---., ..... 
llm,p)'llT .... , ... .,... .. -., ... ...... 
7 ... elme 

HOsl!itbt BIY1m.l' 
• 

<Wım1lelD - 111 ....... ., .... .. -·-"tft.ir. PORTEKiZ ATA ~ 

• .... IUliJte ,..,... ... 
_,..,... ı-. 

l'M mlet e .......... -. 
ımaı 

ABDULLAH Clı:VDIJ'l' 
• 

lllmklllolılabOamau.t .. 
\'illa& ..... 

1'tl* .,ı .......... ile-~ 
'-delılle. 

$e1 .... e,lertm et.arı ...... ... .,., 
ld•• ~ s1ıme11-. 

telde lıİe! 
• E8!lEr 

TOLSTOY 
• 

Amm skıi var da~ 
..,,. 181 olh ~ bpakı.. ,...._ 

BASAN ALJ YOCEL 

LUDBI 

Şark • besinde 
Cllat t.uah 1 ac de> 

ı.,ıngrad cephesind ıki gtln-
de 2tSOO • iman askeri öl mrw
mU tür. f1 uslar, Kar fd . don-

yarak d şanya çıktılar. mu: bir nehir Uzer den topçu-
lki arudaf bir m.llddeı parmak 1annm bımayeaind6= taaıTUZ& seç 

lıklara dayanıp durdular. Raa bir mitlerdir. Sovy tlt:r Moskova 
cfnra :vaktJ: ve "civanllda b ı Alman tana· 

- Fikriniz çolı: ıüz.e!, dedi. Ba- --1 dU··" tt lerdi 
ka.lnn Uç dıaJdka içinde neler ola• 1 cııq 9"'mı ş r. 
cak. 

Bu Mrada Yemek ealonunun ta- M 1 ~ h 
P'CS\ acı:dı ve aa cfteUq emri ıe. 8ZIJ' 191 SOJIR lrSlZ 
16ldd edeD .., ..... dı9adl. 
RQtı •1'ıalad*tu IGDl'a: Nfyul adm4a bir •bbh, Ye-

• dikule Zrmen1 IDCSG'lıpam demir 
- lmryu. c1c4l. YolcWarclım J)&nlUlkbk'l&rau ~ Nakz>e 

1lir bdm e1dDle dertıal ~ m11. dla de u:S,-e aıtma oesa 
~İtda ;vlzll 1r.ullb: mabkemellnoe l 1e119 mllcldetll ha 

- !lanı! bdm '-· pıs ....... JUhk\bn edllinlttlr. 
l>JJre 80IC111. 
~ illa Rcwer m&aya, hutaba • 

a.. baJNt tdSetel'dl: 

------............... , .••.•••. 
- ltend!linf allan alamına 

~tJrln •• ll'lb.t ...... kimle 8ablD admda bir ~ 
çıbı911nı... A.lat llnem•anc!a film ~ 

Dfye emJf' Tel'dL te ola Allre _,. 1*" ~ 

ktm~ aa:..:: ... -=... lft•"... = ,.::ıı::=. = 
Hafbrelet- olava ....... ~ 

ba )'8Dl otmmatJaHa ili Mis_, • ......_ ~--.. 
ver f9"'I llrdt,, . . ..._.W. da bir kadı-

- ~ı'idJ ._.. ,.. ...._ ....-. ıo Urunu da· 

-----· 7 
1 b'.. k .... aa1 • ..-.... baklandıı (8.. ı .. ). taldbM& hlJrmllbr. 



LONDRA ŞEYTANI 
Yazan: Çeviren: 

EDGAR V ALLAS VEHIP 'f AYLAN 

• 7. 
-- Benim buraya geleceğimi ı reket ifade eder tarzda salladı: 

bek'.ediniz değil rn? Fakat şunu - Başkalarının sırhnnt öğ· 
i}i bilini .. ki, ben artık bu işten renmekten ne menfaat bekliyor 
brktım, Bu 2kşamk; tıenle Lond· sunuz? •• 
raya döneceği -:.1 ben burada kö· - O benim de srrrırndır. Ye
pe!r baş.m·y:ın: Köpekler blle 'llek odasına geliniz! Hizmetç~ 
tenden dah • iyi Ya§~rlar! Bu masayı toplamıştı. Beraberce bir 
iğrenç işle kendiniz uğraşınız! sigara içelim. 
B.n ~ek·p gi:iiyorwn. Ve bütün - Ve konuşu~z. 
bunlarla ala':rm kalmadı! - Evet ama bır şartla. Hava· 

- O sırada Stoker bağıran ka· dan, sudan bahsedeceğiz. 
dının o:nuzlarından yakaladı ve Tim hayret içindeydi, Genç 
ağzını kaµadr . "'ı"llTa • l "ızm bu derece kendısine hak:m 
kaldırdı Ye sanki bir çocuk ta- olacağını tahmin edemetn1§ti. Ya· 
§lrtnış gibi odadan taşıdı, Kapı naklarınm :e.ngi yerine gelmışti. 
görültüyle arkalarından kapan - Kendınıze ne kadar hfilcirn· 
eh. Tın çileden çıkmış olan siniz? 
bu acayin 1 •-ı-i '"'n fe .. ,·!1- - Öyle mi! 
dını işitip ye· inden fırladı, Ka· Kırmızı dudaklarda bir tebes-
pıya doğru ilerlıyeceği sırada. süm belirdi: 
bir e: kolunu tuttu. · - Hiç olma:r.sa bir ki~ hak· 

M ri Gr:r bal mı ımu gibi san kımda iyi düşünüyor. Ne saadet 
bir çehrev·e yanında duruyordu. ben~m için, Çok garip intibalarla. 

- Lfttfen gitmeyiniz! Kalınız! Afrıkava döneceksiniz, l\lister 
Ç"k rica e.iiyc. r rn! Landon. 

T"m m:ite:-e<ld!tti - Bir i.Bınim de Tim'dir. 
-- Mister OkvrRyt'a yardım (Devamı ,·ar) 

ediniz! 
1htiy2r adc:m santlalyasma 

çö"müşt1 '. Kollarınt yanlara sar· 
lutmıştı. Gözleri yarı :o ç·ktı. T "m 
öne ~ bayıld1ğrıı 7annetti. Fakat 
Meri konuı:;unca ihtivar a.dam 
başını kal-'ır"ı ve kapzya baktı. 
Dışarıdan ses g ' lmiyorcu. Fa

kr+ s~ ~kı- ön edi 
o:wrayt titrek bir sesle izah 

etti: 
- Bu. aylık bağladığım sarhO§ 

bir kadmdır dedi. Sözlerine kıy· 
met vern:ağe gelmez. Haydi Meri 
duasını yapalım. Belki yeirenim 
de iştirak eder. 

t"çü de dua için diz çöktüler, 
Tim rıc diyeceğini ve ne düşüne· 
ceğini ı::~ınnıştı. Sanki bir ka: 
bus görmüş gibiydi. Dua bittik
ten sonra Meri c mı arka.dan hole 
kadar takip etmişti. 

-- Ricamı yerine getirdiğin!z 

Edirne C. Müddeiumumili
ğinden 

HUkQmet.çe el konan arptı için tayin 

1 
dilmlo bulunan müddet iÇlnde beyan· 

1 
name vermemek suretiyle Milll Ko_ 
runma kanunu hUkilm~erlne muhall! 
hareketten maznun Edirnenln Büyük 
Zinclrll mahallesinden Mehmet oğlu 
fırıncı Ahmet Dilgöz hııkkında Edirne 
asliye ceza mahkemeıılnde yapılan du· 
ruşma sonunda: Maznunun ill[l&d olu· 
nan filli işlediği anlaşıımış olduğundan 
Mllll Korunma kanununun bazı mad· 
delerlnı tadil eden 056 sayılı kanunun 
H Uncu maddesinin 3 Uncu fıkram de. 
ltiletlyle adı geçen kanunun 65 inci 
maddesinin 2 ncl fıkrasına tevfikan 
yirmi beş Ura ıığtr par~ cezaaiyle mah· 
kQmlyeUne ve hüküm Mlft.ııasmm ne§" 

rlne 27.2.9•2 tarihinde karar ventıntı 
olduğundan kat'iyet kesbeden bu ka. 
rar kanun hUkmUne tevfikan ilt\.n olu_ için SİT.e teşekkür ederim dedi, 

Genç kızın da sesi titriyordu -n: • nur. 
J. ım Merinin gözlerinin i~ine 

bakarak hafif bir sesle sordu: -E-d-,-.,-n-e-C-. _M_ü_d_d_e-iu-mu--m-il-i.-
- Hiç bir şey söylemiyecek 

misiniz? 
GenG krz başmt neşeli bir h~: 

Edirne C. Müddeiumumili. 
ğinden 

Sallı.hlyeUi memurun ibrazını istedL 
fi faturayı göstermemek suretiy1e 
MUU Konnuna kıı.nunu hUkUınlerlne 

ğinden 
Sala.biyetli memurun lbrazmı iste· 

d!ği faturayı göstermemek auretiyle 
lıılUlt Korunma '.kanunu hÜ:kUmlerlne 
muhal!totten maznun E<llmenin Tilrk 
oğlu mahaUes!nde 11 sayıh evde otu 
ran ve HUk!ımet caddesinde tuha.fiye. 
cilik yapan Yuda oğlu Pepo Ya.sef 
hakkmda Edime ~llye ceza mahke· 
meslnde yapılan duru~a sonunda: 

Maznun Pepo Ya.setin iıınad olunan 
mu işledi~ ikrarı ve 7-:ı.bıt \'arakası 

mUndercc:ıtr ile anısııı!mı-, olduğundan 
hakkında Edirne asliye ceza. mahke· h:ıreltetlne uya.n MHll Korunma bnu· 
mesinde yapılan duruşma sonunda: 1 nunun bazı m::ı.ddclcrtn1 değiştiren ve 
Maznunun satlhlyetli memurun lstcdL 

muhallfetten maznun Edirnenln Evliya 
:Ka.sımpa.şa mahalleainde 6 sayılı evde 
oturan ve Balıkpaza.rmda Fevzi Tuta· 
nın baltkallye mağazasında tezgtıntar· 
tık eden ,Ahmet cğ'lu Ahmet Bakkal 

ül fııturayı ibraz etmediği lkrariyle ve bu kanuna bazı maddeler eklenmesine 
f.ııhltlerin bcyanaUyle anla§ılmış oldu· dair olan 4150 sayılı kanunun ~ Uncu 
ğunclan hareketine uygun bulunan maddealnln 4 Uncu bendine tevfikan 
illi Korunma kc.nununun bazr madde· ve blnnetlce yirmi lira 80 kuruş para 

!erini tıı.dil eden 4180 numaralı kanu· cezasiyle mahkümiyetlne ve (200) 
nun :13 Uncu maddesinin 4 numaralı kuruş llAm barcının da ta.halliyle ve 
bendine tcvfıkan yirmi be~ lira para 63 Uncu maıld~nln ilk fıkra.sı hUkmU 
ce:ıo.ı:lylc mııJıkümlyeUne ve (200) icabı olarak da hilkUm kat'iyet kes· 
};u:uş U~m harcının da tahsili ile hU- bedlnce masrafı mııhk(tma ait olmak 
kllm k::~'llcşlnco nc§rine H.2.942 ta· Uure ne~rlne 14.2.942 tarihinde ka_ 
rlhinde karar verilmiş ve bu karnrda rar verllmlş olduğundan kat'iyet kea· 
kat'iyet kesbetmlş olmakla ll!n olu· beden bu hilkUm hüll\.sa..ı karar bük· 
nu~. mtine tevfikan UAıı olunur. 

izmit Deniz Satınalma l<omisyınundan 
Beton işi ilanı 

l - Tahmin olunlUl bedeli 16318 lira 80 kuru,tan ibaret olup gö.sterlle. 
cek bir mahalde ynptırılacak beton l§inln pazarlık usuıuyıe ekalltmesı 

23 mıırt 942 p:ı.zartesı gUnU saat16 da lzmltte Tersane kapısmdaki kornıs· 

yon bınasınd:ı yapI!acııktır. 
2 - Temlnn.tı 1223 lira 91 kuruştUT. Bu i§e alt fennı ve hususi rartna· 

me ve projeler komisyonda görtilcbiUr. 
3 - Pazarlığ'a iştirak edecek taliplerin bu 1.§lerle ilglll olduklarına dair 

ekalltmeden bir lınfta evvelki tarihli Ntıfia müdUr!Uklerinden ehliyet ve 
mahalli emniyet ınUdUrlUklerinden alacaktan hUBnUhal vuikalarını ve 
yukarıda yazılı teminaUarlylc blrlik.t<J belll gün ve saatte komleyona ver 
meleri "3l562" 

Göı:Jertııı lmğln.dılar. 

Nöbctçllerd!'n biri tutek dlpçll;rlnl 
11allıyarak Temuçbıln :ırka.sına \'Ur -
du: 

- Haydi.. ;} ürll., 
Temuçla bu hakaret{ cevnps17. bı -

:rakmadıı 

- Hem ı;ll7Jcrlml bağladıı:vz. . hem 
arkamılaa vuruyonu.ıuız:.. nasıl yürll
.w·ylm? 

' Bu ınrada merdanda blr gUrilltü kop 
t. .. 

\'e bir - yilkseldJ: 
- Durunuz.. <>tıu l~m etmcytnlz ! 
Temuçln fll,aiadı. 

Yalruz. o dettl, büttın askerler de 
psırd.ılar. 

Bir idam malıkOmanu ölilmd~n kim 
lmrt.anıblllnll 'l 

AJaJ'. kumeıvlanma etivari Ue fÖyle 

R A B E R - ~ °l)osla.sl 20 J\fART - 19·12 ' 
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DRAM KISMINDA 

Akpm 20,30 da P A R A 

Acele satılık ev 
Beşiktaş Abbeaağa. park sonun

da Kapancı sokak 26 numaralı yan 
ır.8.gir yan ahşap elektrik ve ter. 
lcosu bulunan beş odalı ev acele sa. 
tılıktxr. Görmek istiyenleriu içiın
•.:ckllere :m.Urıı.c:ıatıarr iJnn olunur. 

ile sabah öğle 
Her yemekten sonra günde 3 defa muntazaman dişlerinizi fırçalayınız. 

.;.._. ____________ ~------------------------·-------~ 

1 
Deniz Levazım Satınalma 

Komisyona alanları 1---------100 adet toprak atınağa mahau.s kU:ek ınaa sap 1 

ıoo " toprak kazınası maa sap , \ 
20 " saç el arabası "saç bulunmadığı takdirde tahta da olabilir,. 

600 kilo Gra.fitıi örme .salmastra 22 ve 24 m/m kutrunda ' 1 
300 metre tel ka!es 60 S/m arzında "n\lmune glbl" 
20 adet demir çubuk 6000 X 12.l5 m/m 
30 kilo galvanizli soba teli 1 m/m 
10 ton karpit 60 X 60 
30 adet siyah saç levha 2000 X 1000 X S m/m 

8 adet GalvanJzll saç :aooo X 1000 x 2 m/m 
~ " " " 2000 x 1000 x 1,'5,. 

150 kilo Grafitli salmastra "kuqun telsiz., l/4 X 1/4 

200 " " .. .. .. 3/4 x 3/i 
100 
-uo 
200 

'° 40 
40 
60 

,.pam~ .. .. .. " ., Gra!itl' 

" .. .. 
" " 

.. 5/16 x 6/16 .. 3/8 x 3/8 

" 5/8 x 5/8 

" 6 m/m 

" 9 .. .. 12 .. 
" 80 .. 

115 ,, içi ''tem kılmger,, kAğıdx 2 m/m 
18000 adet muhtelif demir vida havşa başlı _ 
Yukarıda ya.zılı ylrml blr kalem maızemenln 2S/3/942 paZ-'trtesl gUnU 

saat 10 da Kasımpaşada bulunan den!z levazım ııatmalma koınisyonunda 
pazarlığı yapılacaktır. lıteklilerin belll gUn ve satte mezldU' komisyona mtı. 
racaatıan llAn olunur. "3605" 

·~· 1 - Tahmin edilen bedell "16269'' Ura 47,!S ku~ olan 136 kalem llA.ç 
ve malzemenin 26.3.942 pe~enbe gUnll saa.t 15 te Kasımpaı,ıada bulunan de· 
niz leva.um ııatmaıma komisyonunda ayrı ayrı taliplere de ihalesi yapıl· 

mak Uzere pazarlığı yapılacaktrr. 
2 - tık teminatı "1220" lira 21 kuruş olup şarbıamesi her gUn 1§ saati 

dahilinde mezkCr komisyondan bedelsiz alınabilir. 
s - 1ırtekllterin belll gün ve aatt.e 2490 sayılı kt1.nunun istediği vesaikle 

birlikte adı geçen komisyona. müracaatları. (3451) 

SAYIN DOKTOR ve ECZACILARLA --· HALKIMIZIN DIKKA T NAZARINA ... 

ALKALITİN EFFERVESAN 
MiDE, BARSAK, KUM HASTALIKLARINA KARŞI 

Kullanılan ild.cxmın, bu kerre mevaddı ipUdalyesl geldiği ciheUe mebzul 
miktarda. eczane ve ecza. depolarmda bulunduğunu saygılanmla d.l'Zederim 

A. :NEŞ'ET USMAN Laboratua.n, ISTANBUL. 
........ Em .......................... ~ 

İnhisarlar U. Müdürlüğünden~ 
1 - ReıJlf, §artname ve pl4nı mucibince 1darem.1zin Ankara bira fabrika. 

smda yaptıracağı amele yemekhane, yatakhane ve revir JD§aat.ı işi ka· 
palı zart usulile eksiltmeye konmuştur. 

2 - Keşif b~dcll (101.667,53) lira yüzde 7,5 muvakkat teminatı (7625.10) 
liradır. 

S - Eksiltme 31.S.942 salı gUnü .saat 10,30 da Kabataşta levamn §Ubesl.n· 
de merkez mubayaa komisyonunda yapılacaktır. 

4ı - Şartname İstanbul ıevazım §Ubeslndcn ve lzınir, Ankara Başmüdür. 
!Uklerinden (510) kuruş mukabilinde alınabilir. 

5 -- Münakasaya girecekler mlihUrlU teklif mektuplarını kanuni vesa.ikle 
yüzde 7,5 güvenme parası makbuzunu veya banka teminat mektubunU 
ve şartnamesinin F. fıkrasında yazılı vesikayı ihtiva edecek olan ka
palı zarflarını ihale günü eksiltme saatinden bir saat evvellne kadar 
mezki)r komisyon başkanlığına veya Ankara b~mUdürlUğUne makbuz 
mukabilinde vermeleri lmmdır, Postada vukubulac&k gecikmeler 

kabul olunmaz. (3360) 

- .. 
Devlet Deniz Yolları işletme 

Müdürlüğü ilanları 
Umum 

.... 

Muntazam poota seferleri yolcu navıunlarma l nisan 94.2 tarlhindeıı 

1 itibaren yüzde on zam yapılmı§tır. Acentelerimlzden izahat aımabUlr. C3388) 

T Üİ'kiye Cümhuriyeti Merkez Bankası 14-3- 942 vaziyeti 
AKTiF 

Kua: 
Altın: Sa.tt kilogram 
Banknot 

'72.606.188 

• • 
102.1%6.Ml,61 

7.aM.SOl,-

Ura 

-

PAS.1 F: 
sermaye: 
thttyat Ak~: 

• • 

u.000.000, .... 

Utaklık • 987.SOl,26 110.461J.9t8.8i 
AdJ ve CevkaıAde 
Husus! • • 

'7.822.019,1 ~ 

6.000.000,- 13.822.019,15 

Dabllllckl l\luhablrlen 
TUrk L!raaı 

lL1rlçt~kJ Muhabirler: 

• • 

Altın: sa.n Kilogram 16.2115.<lSS 
Altına tabvlll kabil serbest Döv. 
Diğer dövlzler ve Borçlu klliring 
t>ııklyelerı • • 

Ha.zlne Tabvlllerl. 
Deruhte edlıen evrakı o.akd!ye 
kar§ılığı • • 
Kanunun 6--8 inci maddelerine 
tevf!lca::ı Hazine taratındatı vaki 
tedlyat • • 

8erıedat Cl1zdımı: 

rlcar1 senetler • • 

Eıılıaıu ve TahvllAt Ollr.danı ~ 

ISl.688,80 

Z2.808.SOS,3 I 

-,-
1!.036.552,89 

llSS.'748.MS,-

22.227.905,-

837.103.57~,89 

&ı . .ım8,Se 

91.8ü ı 85ü,jı 1 

lSG.520.658,-

387.10S.575,S9 

TedavUldekl Banlmntlar: 
Dı:ruhte edilen' eyrak1 nakdiye , ı 
Kanunun 6-R lı.cı maddelerine 
tevfikan Haz!De taratmdan vaki 
tedlyat • 4 

Deruııte edilen evrakı nakdiye 
oııkıyesı • ı 

Knrşı.Jı~ı tamamen altın olarak 
.ıo. n ten teda vuıe vazedt.en 
,{eeskont multablli na.veten tıeda.. 

vüle vazed!len • ı 

Hazineye yapılaL aıun l<&rfllıklı 

ava.u mukııblll 3902 No. u kanun 
mucibine 110. vt-ten tedavtıı.e va.. 
zedllen 

MEVDUAT: 

Türk Lirası 

•• • 

• • 

158. '748.568,-

22.227.905,-

1S6.5:!i>.Gö8,-

17.C00.000.-

286.000.0CO,-

115.0M.COO,-

.( Deruhte edileı:ı evrakJ nak.. 
diyenin karlj!ılığl esbaı:ı:ı ve 
tahVUlt (itibari kıymetle) 
Serbeııt esham ve tahvilAt 

Altm: Safi Kilogram 877.422 

93.619.297.~ 

1.234.164,0~ 91.8SU61.SIJ 

l 
B 

Avanslar: 
Altm ve döviz Uzer!.ne a.vaıuı 

rabvilflt Uzertne avana 
• • 
• • 

Hazı.J3c-ye kııa vadeli .ı.vanı , , 
Hazineye 3!\M No. ıu kanuna göre 
açılaı:ı altın k&r§Uıklı avana 

tö.192.261,93 
10.426.565, 71 

4.90f:,19 
'J.29-0.2 l 6,51J 

-.-
167.1500.000,-

6/J.G18.8.27 ,64 

-
17'.'79S 122,78 

S830 No. lu Kıınona göre baTJneye 
açıla.ıı a~·anıo. mul..ablll tevCll olu.. 
nan ~Jtaılnr: 
Safı Kııosı a:n ISUU.080 

Döviz raahhDdatı: 

Altma t.ahvlli kal:!ll dövizler 
Diğeı dovızıer ve &lacalUJ 
rıng bal<lyeler! 

• • 

• • 

------
78J2t.167,0C -------
28.505.9..t.t,3 

Hi!l-'<t'da r:.ı r • • 4.500.000,-- MubtclU • • 
ıs.ıso5.9U·5~ 

187 .81'7 .639111' 

8.252.219,:r; 

'fek1W 922. l 7S.S91 :!.'l 

'1uiıte1U • • 
Yel<Oıı 

_____ ,,,,,,,,,,,..,..,, 
922.178.89;:-

1 Temmu1 19~ tarihlndl'n ıtıtı.'l.l'eo: lııkonto hadd'I % f Attm ft7~tl.rır Rvan• 3 s 

bir e.mir gelmJıttl: ıeyler öğrenme~ çnlışucaklardı. 
"Yakalanan c.:ısu'llar araSlllda Japon Alay kumandanı bu davete ,u ıu:l· 

\'arsa, idam edilmeden umunıı kar:ır- nayı verdi: 
g~ gönderiniz.,, - Cephe gerilerinde kim blllr ncln 

CEPDE J(U\IANDANI dönüyor: İçimize kadar giren Japon 
GENr.RAL M111.l.1LOVIÇ rasuslllrmı ISÖJletml'lt çok h01 olacak. 

Tlmoçinln ar!.:ı"l:na dipçikle vuran Bu ~Jtıın hcrlller ammrzda klmlıllir 

Huıı J;önJ11iisü: nelE'r öğrenmı,terdlr. General lUthallo. 
- TaJiin \nrmııı .. Be, on glin daha vııı horh:ı.lde bo, ,du,Un~mı,tır. 

Jnr:nya<'al>Eın: :t. 

Dlye bomtırd:ındı. Tlmoç!.~ln bacaklarına zin<'lr vurılu· 
Ala.r kumandanı: lar. [{ollnrmı t~krar b:ı.ğlanılar. \'ebe-
- l\fah!tlmun gözlerini açmız. mım yola çıkardılar. 
Dedi. Tlmoçlnln gözlerlnı çözda· Tlmoçln on kl,illk bir Rus mflfreze· 

lE'r. ılnln neuıretı nltmda gidiyordu. 
Aııkeı1er hayrette bhil>lrlerlne bakı. Ba'lrumandnnlık karargflhma belki 

p.ralt: linnJ yedi glirı, belld de bir ay ııonra 
- Araba başkumandan Japan <'& · vnrn~a!dardı. GldettklPrl yol çolr •

lllıtla:·m1 ' l'<'plıeye ncdt>n ça~rıyorT ! zundo. 
Diyordu. Belllydl ki, Jnpon cmııuı· Tlmoçln yoldl\ glderkei'I, liendl ken· 

tarını t&qik ederek, onlarda.o bir dine: 

- Genrral Mlhallovlç benden no öğ
ren~k?: tfü fırsutta yapıı<'!l.ğım bir 
ltara.;lrlylc b.ıyatıma son \ 'Crfr, dll'.}· 
m:ı.,a ufak bis tar bil.;ı \'Crmedı:-n ö!Up 
ı;-lderln1. 

Dl:ı·on.l:ı. Tlmoçlnin son karan bu 
lı!I. 

* ~ * 
Dtl~ NOGOL I~ lülB2NtN l\IA~ALI 

sozu:::u 
Moı;'ll sınırmrmı ;;c~ lyorlardı. Ert-0ı;1 

stı"').ı;ı Çl.n höylt :ine vanıcııhlnrJL O 

gc:ıe~ 1 de bir Mogol kö~ Unde geçirmek 
li;ı,cr~ kona!ıl:ıılılar. 

B ırıııı (S.":·ısu) nehri kenarında. im· 
rıılıu,ı, kUçlli bir !tlogol köyU idi. Rus 
ı;öntillülerl b:ı köye gellnct-ye kadar 
l;Jr hayU ,Yonılmuşlardr. lt119lan bir 
llöy ovindo misafir etmişlerdi. Tlm<M;ln 

do onları:ı. hl'raber yatıp kalkryordu. 
Mutreze !)BTIJŞU, Tlmoçlne: 

- Senin yUziir.den rah:ıtsız oııı:r; 
ruz. HE'plml1.'.n nylnısu var. Yıırııı 'e' 
lumııza dc\'am etmek için bu ged I> 
pimiz birlikte uyumıılıytt, dedi. 

Tlrnoçin 1,-tHdü: f 

- Uyumnm.'lk itin bir mAnl "1lr ~I 
- E•·ct. Sen m:\nt oluyon!IUD 1 

ıııc' 
m:zden biri ~nln bnşında nöbet l>C J" 
meli. llnlbııkl nötet bckliyeceli sr 

daş uylroı;;m. kntucak. ıl~ 

- Bunun lt0layı ,·ıır: BM dtı 91 ır 
J;ada.r uykwıuzwn. Fakat, tenlın eli;ı· 
me lnannınnıaktıı haklısınız. f\fo • 

ofıl 
lardnn bir iki kişi tutup nöbete il: • 

nuı: .• Beni bekleslnler. 
- Bu lens bir tUdr değft. ıı!' 
O sınııla ettnftnn g~mektc ııl.ıJl 

~ıogol rahibini çağırdılar. ıçl~ 

- Stın bu geee l:;lz.!m hatıruııı:ı 
D)·ku.suz kalablllr misin 't 

'
·ar> (De,·aoıı 


