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!_t.u ~ ,,. i~şe Müdürlüğü~?e ve~ilen karara göre 

MağlOplara · Her malın uzerınde muhak- ı 
Ne yapılacak? kak f igat etiketi bulunacak 

Beş kuruşa seve seve 
alacatınız, merak ve 
allka ile okuyacağınız 

EDGAR VALLAS'm 

Ufaktefek galip ve mağlüplan 
bir tarata boıakalmı, Galip gellr
lel'le, uıı pehlivanlar birlblrleri
ne icaba ne yapacaklar? Almanla.
ra bakım., onlar lngilhlerl Av· 
1'11Padan koğaeaklardır. Tabii, Brl· 
t-.ın lmparatorlutundıan ela eeer 
lcalnııfaeak. 

~ .... ı Hiiaeyin Cahil yalçın Aynca ller dlkllAll· ı mr~ano 
118 ııaoarı glstereal 

lngtUz adalan lblırinde de tat 
ı., ihıt1inde bo'&kıbmyaea.k. He· ! 
"'Poa lngiJlz mllletinla kökil ka· 
llnını, olaeaktır. 

lngllialerin Almanlara tatbik 
edecekleri mumeleye plinoe. 
*•~ltfııre huleiye aum llr. Eden 
b~ gün evvel a\'1Ull kamara· 
"Glt19 ba meıııeleye biraz stıriindü. 
1.atea evvelıee de bu baptaki dli 
ia~ıertaı eöyleml~. Banlsn l'I 

"'retle ... .._ edelılliıiz: harpten 
llOnra tngUt.erenln Almanyaya 
kartı takip edeceil poli ti'kanın iki 
beden o-.ktrr. E'"·eli, Alman 
hikfftneu gösönönde 'tutulacak. 

AlnıanJUUD t,ekrar .Uihlanrp da 
~trafmdaki mDletlerc taarruz e
debilmesine hpklo bırakılınıya
tı&ktır. Alman milleUne geHace, 
onun daha yanaıak bir muamele 
gö~if anJatdlJOI'. Almaa mllle
linl tırtn.dl bir sefalet içinde bı· 
rakrp da komfUlan \'e blltün diin 
va 1çı1n seldırli bir ka,'Oak liicuda 
~ettmıedalll önhe geçilecektir. 
\'ani Almaa mllleti lktaat lıala
rnmdan ..nmtyeeek, Alman mille. 
tinin de rahat Y9§1yabllme9i bn-
1.ilnlan eHnden almmryacaktır, 
Mr. Eden bir iki gayenin Abnan. 
,..... •• • s ....... ---- et.tlil 
mtk~ kabil o1am~ 'il· 
\e ediyor. 

Aoab& pltpler ba dedikleri teY• 
ıtırle iktifa edecekler mi? Yoksa, 
bir kere galip gelinoe kendilerini 
hic;blr lruıaf ve itJdal kayıtlan Ue 
batlı görmiyecekler mi! Bursan 
bilfnemez. Herhalde en ağır mu
~ler blle yak:arkl cllmlelerin 
'Zevahiri altında gizlenebilir ve ., .• 
,.elee çizilen !IMdea dönölmüt ol . 
dah kabul o1unlll9dan ~ ağır 
!leyler yapdablltr. 
~·ahire gellnce Ahmnlar da

ha btddetIJ görünUyor. ingitt.ere
Yl Avrapadan çdwmak, mii9tem-
1ekeıerinc1en 1119hram bll'&lmıak. 
tlafeillz adMalı banp efmetc ingi. 
"-~Det.ini maltvctmekle müsavi
dir. IDgllizlerse, onlar Ahuanlarm 
Ya.lruz siyasi varlrklanna kut.et· 
8'1ş gibi löriintiyorlar. A1man dev~ 
Ietının et.atı lstiliya tıe§ebb88 
etınea1ae meydan ,-ermemek ve 
"'lıoan1'Ylm mak yakın komtu• 
~ l'ahat ve müsterih )'a§8IDA 
llrlkln1annı temin etmek ~ doğ· 
1"11 "e litzamıa bir lftir. Fakat ba 
:~· lla8d elde edilebilir! lagilh 
~ l'idye llMm ialtlllMa girl!PJll· 
• or. "'--- u~ t ·-...yayı ~. muE• 
=~devletlere aymntalt hlçblt 

ade et.me.. Qtinkti yine fmat 
::~anca hirletlıter. Almanya.da 
ın tibiii !l1ilı ve tayyare yapıt
ttn'7'81 Ya&ak etmek Abmn devle
lll~klbnrutbk hakkmı tanı 
lc•baı d81DeJd.1r. -Hem bu hakkı 
11"1ikl edip hem slllhlanmuına 
ııij 8 bD'Slanunak ~ zor görü
k Yor. Qilnkll fiili , .e müessir bir 
.:ıtrol olmadıkça !lilUılanmak 
ktln lllın Yerine getirilmesi milin· 
ela ~<'Alidir. Böyle bir kontrol 
aııı gin anıamr aarette anladıiı. 

lstiklll mefhnmnna aymaz_ 

0~aa lbllletlne aıahsi ve ferdi 
vatd rahat ve mes'ut bir hayat 
l(?f, 

11 
Ve ~n edip kendisini de\'• 

~atiyle tam bir lstlkllı an
lllıfbı.• vaageçlnnek kabil olacak 
l'Q • Buna da ihtimal veremiyo
t.ij~ d'EAı IDantdlisl ,.e en iyisi bü 
rn& ibıY&41a ta&rnız \'e itd.il&ya 
.,1r ili olacak bir tertip bulmak .. 
;e • ~manya nasıl ba§ka milletı.-. 
'netnı •rnız edMtlyeeekse Mfka 
btıı flketler de 1aarraz lmkiaı 
ına:"'~~ırlar. B• suretle A1-
l'a8 nıılletmde bir hzetinerill ya. 
ııı ı ~ıbnanuıı ve lnttkam bh81-
lıl~ tohaınJan ekihnemlı1 olur. iyi 
ı . fikir, ta, slyt"llı de kol av Fa-
"" t t , ..... _ • • 

a uuu &aba kabil -•---•· Tlıı? --

birer defter 
ltalaadaralacall 

Seyyar eanaf da etiket 
koymaya mecbur tutuldu 

.BUlge iafe müdürlülUDde düıı ~ 
late mUdUrtl MUmtu Rek, böl&"e tic&.. 
ret mUdUrtl Necmettin lıılet~. ticaret 
odası umumi kAtibi Mahmut Pekin ve 
ttcaret bonuı komı.en lııl. AlizUıı l§. 
tiraklle yapüan toplantıda mağaza ...e 
dükkl.nlarda !ıyatlarm heran alıcıtar 

taratmdan görWUp wUdk edilebHecek 
bir tarzda gösterilmeai meselelli ince· 
ıeoerek bir karar verilmlııtir. 

Buna göre iatlanuu: her mahıı n. 
yatı açık olarak Uln mecburidir. An. 
cak, bu llln keyfiyeti maim cimine 
göre muhteH! ,ekillerde olacak, maıa 
ya etiket konulacak, ya dttkkAnuı tçL 
ne bir lllıte asılacak veyahut mal ctnııl 
ve hialannda fiyatl&rmı göeteren bi'I' 
defter tanalm edilerek bU dUkkAnda 
daima mlifterinin emrine amade tutu· 
lacaktır. 

i't)'at aleniyet.illdeıı. yalnız kundura. 
cı, tıenl ve buııa beıuıer ticareth&ııe _ 
terde, imalltta kullıunımak üzere bu_ 
lundurulan ve 11&U,1 mutat ohnıyan 

muell deri, utar, kumq, tel& gtbl 
maddeler hariç tutulmUftur. 

Pazarlıluıız aat11 yapan yerlerde eti· 

ket koyma l§lne bugünlerde başlana • 
cakbr, 

Seyyar eaııara da birer etiket ile 
.......... fiyatım ~ tekilde L 
.. llliMbur l1lCGab;tut. 

CAVADA 
Bandoeng 
dOşmek 

O zere , •.• ~ ... 

Sovvet 
tebliği 

MMkova, 8 (A. A.) - Sovyet 
h~ tebliği: . 

Yedi mart günü kuvvetlerimiz 
ll'qist Alman kuvvetlerine karşı 
Wl'?'UE muharebeleri yapmI§la'l" • 
'3r. Dqm:mın ıtğır zayiat verdiği 
ıicidetli muhart-beler esnasında. 
birl il4r:t"i~.lz cephenin bazı kesim
leır:ndc ilodemlşler ve birçok mea 
k6n m:ı.l:ııllt'ri işgal etmlşlerdfr. 

Altı mart günü 35 Alman tay. 
ya~ tahrip edilmiştir. Biz yedi 
ta~J"ar~ kaybettik. 7 Martta Mos· 
1IDftı. eLvarnıda yedi Abnan ta)')'&• 
İ"e9l ~rUlmW,tllr. 

;,;;~··~~' 

(Para) mesele-
• • • •• •• 

sının ıç yuzu ... 
Yazan : Fı kret Adı ı 

(,.... ı ndlle) 

Bir Sov,et 
Jlzba11aıaa gire 

Stalin 
Zayiata bakmakıızın 

il eri harekete 
devam edilmesini 

emretmiş! 

malarında · bahsettiği köylüye ö
d~I~ tohuml~ veı-flıneai, nıeeele _ 
anm de tat'bikms -..lınek u 

• 
0~ zere-

dir. Bu maksada 2,60~.ooo lira 
tahsis olunmuştur . 

Diğer ta~tan son K'Ünlerde bi 
miktar indiP.ilmifJ olna elonek ı:. 
}izıJ de bu günlt'rde eaki nılktarı
':lll çıkanlacaktrr. 

Necip Fazll 
dava açtı 

Para plyeainlıı müellifi gtızide oatr 
Necip Fazıl KıecakUrek, tehir Uyat 
rosunda temsil edilmekte olan piyesi. 
:ıe karııı gazetelerde yapdan nqrtyat. 
tan dolayı Tan gazetesi aahip ve neo. 
rtyat mUdUrile me&kQr guetentn mu· 
harrlrlerlDden Ulunay ve Ya,ar ÇL 
men aleyhine ifUra ve ııeenn hakaret 
dava111 agmııtır. Necip Fazıl latidaem. 
da, bir fikir h&d18eatnin UfradJIJ te. 
cavilslerlıı memleket ftklr ahl&kı ba· 
kanından tam bir intibah dersi teıkU 
et.meal için mahkemeye müracaat et. 
tiltnl blldlrmektıed.lr. 

Loadra 'ertam 
Atllı e11 ıtael ~ 16 
hl/fllHqa al"°""8utu 

HABER' iN 
Roman f...ı.tını toplamak fmatmı kaeırm•Jlll••· 
Farkında ohaıyarak 10Dun.ia 100, 200, SOO ....,.._ 
•ide ed-l~fim• ldtaplvdan mitaekkil Mr kL 
Wphane ıahlW olacaktım•. 

11 MART Çarşamba 
Gunu ilk formayı VERMiYE başbvoruz 
-- ·- --· ... --.--------

Birman9ada 1 

şiddetli muha
reQ.eler oluyor' 

1DgtU1 taallları 
Japonlara ağır zayiat 

verdiriyor 
Loadra, 8 ( A.A.) - B.B.O: 
Birmanyada Rangonun 80 kilometre 

ıimallnd~kt Pegu öntıııde ba§lıyan 
mUh&rebe tfddetle devam ediyor. Bu 
muharebe Pegunun kimin elinde kala. 
cağım g6eterecekUr tnglliZ tanktan 

' . tn 1 CIU§mana atır zayiat verdlrmlftir, -
l glli.z he.va kuvvetleri Japon mUnakale 
h&Uannı dalma bombardrman etmif. 
Ur. 

Müttefikler 
Japonlara karşı 

taarruz hazırhyor 
Proıe Çlrç·le 

ver.idi 
C&mbefl'l\ (AV118tralyanın mer

"ked) 8 ( A. A.) - lyl bir mcnba• 
da.n bildirildiğine göre, müttefik• 
ler Japonle.ra kal'lı taaıTUza ha • 
zniatııyorlar. Bu hU9\18ta Avuıs • 
•l'8.lya ve Yeni Zclanda tarafın • 
dan hurr.anon proje Çörçlle bil • 
ılirllmJştir. Avustra.lyanm ve Ce
~ubf Pas:fiğin mUdafaasmdıı Ca • 
\-ada alman dercJlerden ıstifade e
dilecektir. 

Maltada iki ayda 252 kiti 
öldü 

La Va.Jette, 8 (A. A.) - Son 
ilkkAnundo.nbcri Maltaya karşı 
gittikÇe şiddetlt-nen düşman hava 
a.lmHa.nnda, ~ye kadar 252 
kiti C>ldüğii bildirilmek~ir. 

Yugoslavyada 
General Mlllatıo
vlçla llanetıerl 

ilk baharda 
taarruza 

geçecekler 
ltalyanlar Karadağda bet 

tümen asker bulundunıyor 
LıoDdra. 8 (A.A,) - Böyter: 
Mihwr devletleri, gener&l lıılihaüo • 

vlçbı kumandumdaki Yugoelav vatan 
perverlerinden mUrekkep ordunun illr 
baharda y.-ü bir taarruza geçmesi 1h.. 
Umetlndan endJ§e etmektedir, 

Londradakt Yugoelav hUkCUnetiııııe 

gelen haberlere göre, tOO bin kilülk 
mihver kuvvetinin yüzde sekaeninln 
bulundutu Sırbıatanda, gösterilen mu. 
kavemet çok kuvvetlidir. Karadağda 

ltaıyaıılar bq t11menlerini buralarda 
mıhlamak mecburiyetinde kalml§lar • 
dır. 

Geçen h&ft.a Sırbıatandakl !Kal kwv 
vetıeri kumandanı, ifgal kuvvetlerine 
karf1 yapııa.cak her muhalefet h&reke
tlDln öHlmle cezalandırılacağnn anla. 
tan bir ihtar nep-etml§tir. Gene geçen 
hatta Belgradda be§ kişi idam edil • 
ml§tir. İtalyan kaynağından çıkan bq 
ka bir habere göre İtalyan aakerl 
mahkemeat, eakt Sırbıatan topraklann 
da asilere yardım ettikleri fıçlD yedi 

komUniatl mahkQm etml§tlr. Bunlar
dan ikisi ö!Ume ve diğer beti de bet 
aeneden mUebbet kUreğe kad'&r değL 
ten hapis cezalarına mahkQm edil • 
mııııerdir, 

İggal devleUertnın endl§elerlD1 p 
teren diğer bir alAmet de Sloven ve 
Sırp halkınm toplu halde tehcir edil. 
meleridir. Şimdiye kadar 400 binden 
fazla ınaan 110rUlmll§ ve yeni tehcir 
hareketleri dllf{lnillmekte bulunmuıı. 

tur . 

Esnafı dinleqeiim: 

Şekerciler, makul itirazlarının 
dinlenmediğinden şikayetçi! 
Bir şekercinin ışçilere pahalılı · 

zammı yapılması teklıfi 

Alkış topladıktan sonr< 
nasll hasıraltı edildi? 

Böyle kongreye can kurban· böyle toplu bir halde biz arau 
hep tattı söylendi, tatlı dinlcndı, görmek kolay kola.y nasip olur 
~ tatlı, misafirlere lknm e• ceylcrden değıldir. Onun için. bu 
'
11len Şey de tatlı... esnaf cemiyeti kongrctı.inin, dedlırı 
Şekerciler kongreeinden ba.bact a, başka bir ha\'881 vardi. 

mek istiyorum. Şekercilerin b9fhca derdi, tarı. 
Kongre, dUn öğleden 80llra bir- fe jgld.ir. Birçok .,ekcrdler, bel<'· 

1 "k tllye lkbat mOdQrıagontln maku 
eti emıaf cemiyetlcrhrln Tilrbe- ıtirazlan clinlemiyerek tekere bil· 
deki binaamda yapıldı ve hayb dffl gibi fiat toydafunu Jdctia et 
rağbf't gördU. 13in garibi, kongre- tiler. 

ye iade tekerci eımdJ defli. "p. I Kongre reilll Ali R1za dedi ki 
P..eteel eenafı" da rağbet ga.ter- - Şeker 41 ~en akide 
mil}tt. Zahir, itin ucunda tatlı lı:o• 80 e •ta.biliyorduk, !akat §ek: 
kU9U aestıdlği iıııin. .. Guetedlerı (DeYUDI S lnetide) 
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''Her iı para ile olmaz, biraz da 

nın ıç yuzu ... İf bilmek lôzımdır., 
derler. Bu söziin doğru olmadığını bi· 
ze veremle mücadele cemiyoti bilfiil 
anlatmıı bulunuyor: 

Yazan: Fikret Adıl lıte parayı bulur bulmaz, yapılacak 
paviyonun pl8nını bile hazrrlotmıı .. 
iş bitmek değif, demek ki asi olan pa· Iatanbul Şehir Tiyatrosu b:r 1 ıum. Memleketin tı!nmmış ve 

nevi mahkeme oldu. "Hafiılet'' 7.engin bir bangerm iş mefhumu 
davasmm da.ha sonu alınmada!! uğtuna. ihtikftr dalaverelerine 
ortaya "Para.' ' mesel~l çıktt . girerek en kılbık kolpoları yap. 
Tiyatro etrafında hareket, ha· makta ve daha b~ka.larınt d~ 
reketiıı U kendisi olan tiyatr ha.zırla.maktadır. Banger hdR!· 
lçin faydalı 1 e de. ortada bir katte Pal'!l. denli en nc.~neye, 8.rri ı 
hakkın çiğ'nenmeSci de doğru d"· yanc ttı.bınylc ıretchk vermez. 
ğildia. Onun w bütün w idd"ası. he:r1<~sin 

Bu itibarla. "Para'' ifinin bir tanıdı'! \'c l runda ~ef1eyı fe .. 
muhasebesini yapmak istiyorum. da ettıgi r~rayı kendıne r~m ~
l-::s&sen bu sebepten olsa gerel<. mck, kcndıslnin paraya lbınneb
Dram kısnunda "Para" oynanır- ce, her 1-;eye hiıkim olduğunu gÖS 
ken, Komedi kısmı da ''Bir mu termekt di~. BiltOn bunlara. rağ
hasip aranıyor" diye lllnla.rını men, o da ın ndır, parasınn de 

ra imiş. 

Tek bilet 
Biilim nakil vasıtalarında geçecek 

bir tele biletten bahssdilmcyo baılan· 
oığı zaman kendi kendimize: ''acaba 

olabilir mi?,, diyo bir suaf sormaktan 
geri kalamamıpık. Son günferin gaze· 
releri, bunun kabili tatbik ofamıyaca
ğını yazıyorlar ve tereddücWmüzde bi. 
zi haklı g5steriyorlar. Bize bu tered· 
diJt suolıni sorduran sebebi ortaya 

asmıştı ,il, kendisine ınanılmasını ister 
• "' Bu ~hepten aılt!!i efradmı, onla-

koymak: ' 'niçin olamazmııt,, itiraz· 
/arını kökünden hatleder: Tramvayla· 
ra bakalım, umumi müdürün gazete • 
mize vaadine rağmen h616 Tünelden 
geçip tramvaylara binecek/ere bile 
tatbik edilemedi. 

Muhakkak olan bir §eY varsa rın {111, diğer in nnhr gibi para: 
Necip Fazıl Kısakilrek Gerar· ya oln.n zaaflarını bilmekle be.· 
do Gerardi'den intihal etmC'miş· raber, bir tecriıbeye koyar. Bu 
tır. Fakat bizzat bir frktasınd.ı. tecrUbc •i sadece tccriıbe için 
s6ylemiş olduğu gibi, bu rnovzuu yapma.z. Aynı zamanda hayrat 
bır başka arkadaşından öuymuş. sahibi görilnmek pahas;na ycnı 
beğenmeyip dejietirerek yeni bir iş de yapacaktır. 

Almanyaya giden heye'Limiz 

bir oekllde yazmıg olabilir. Ni· Bu hadiseye muvaz· olarak, 
tekim ve bence, haditıe böyle ol ba.ngerin bir de ahi k davası 

Bir mtlddet evvel Almanyaya giden 
Türk ticaret heyet!, ln•eç ve Macarla. 
tana da giderek temuıarda buhınnıu, 
dUn de eehriıntze dönmllıtUr. tur vardır O dürUst bir adamdır mU§ • • al 

Bundan bir müddet evvel, An· en bUyUk yalan olarak diJ.J.ma 
karadan henüz dönmüş olduğu doğruyu söylemiştir, Kimseye 
bir gUn, Necip Fazıl Kusa.kUrek, fcnabl< etmemiştir ve Fa.yet, o. 
Vedat Nedim Töt'ilii kend~int"!, •un malı ''operaUon" lan neti 
lncvzuu Para. olan 'bir piy~ ta- ce!inde ortaya fenalıklar <:ıkmrş 
ıtarladığuu bildirdiğini ve bu ise bu, sadece is icab1tında~ ol· 
piyesin tMlağmı anlattığını söy· nnı§tur, onun bir kabahatı ve 
!emişti. Birkaç gün sonra da, kasdi yoktur. O, mükermnel bir 

Heyette bulunan ticaret oflai umum 
mUdllrU Ahmet Cemil Conk Macarı.,. 

tanda kalmııtır. 

bu mevzuun kendi!ini pek sar• iı, adamıdır. Vakıt 
dığını, Vedat Nedim'e müracaat 
ederek mevzuu kendisine terket· 
mesini istiyeceğini söyledi. 

O zamandanberi Necip Fazıl 
ile görümedirn ve ortaya "Para" 
Jne~leai <tEtı. 

• 
Her §eyden evvel, Gerardi'nin 

Oro Puro ilim'i eserinin mevzu. 
unu tetkik edelim. Eserin kah~ 
ramanı Bolear isminde tefecilık 
~ apan bir adamdır. Yanında il~ 
kocadan boşa.nını§ hemşiresiyle 
onun kızr, bir de, k!tibi vardır. 
Tefeci, bunlara karşı, mi.t~tf)n• 
lerine olduğu kadar düri.işt: ve 
hasistir. Memlekette iht.ilAl olur. 
lhti13.li yapan asker, tefecinin 
evine gelir. O zaman, tefeci ile 
aralarında bir anlaşma. olduğu 
meydana çıkar ihtilalci kuman· 
dan, hizmetlerine mükA.fat ola
ra.'c tefeciye maliye nazırlığını 
teklif eder. Tefeci şaşırır. Sonra 
ı·eddeder. Kendisine göre bir 
felsefesi vardır. Hükumetlerin 
~eçici fakat paranm dainlt oı· 
el uğuna inanmıştır. Bu arada 
~efecinin hem§i:retrinin kızı ile 
ıhtilalci kumandan arasında bir 
ruftka peyda olur. Kumaıvlan tc· 
fecinin nazırlığı reddedişine kr 
zaı, kendisinden bir milyon is· 
1 er .. Tefeci yine reddeder. Ve o 
sraman, ihtili.lci kumandan onu 
1 a.pse atar ve ölümle tehdit eder. 
T focinin yeglne insani hissi, 
ölüm konnı.udur. Korkar 

J Aklıi yine mileadeleden v&llR9Ç· 
ı ıez. Kumandanın maiyetlndeld 
insanlar hep kendi mfitterlleıi 
\ e elinde olduğundan bir muka• 
bil ihtilll hareketi uyandırır. th· 
1 ililci kumandan mUşkUl bir mev 
\ie girer, bununla 'beraber, tefe 
ciyi öldürtmek elindedir. Bunu ge 
rek tefecinin hem.siresinin kıZI
na olan alAkasından ve onun rı· 
'.:alarmdan, gerek iktidarı elin· 
den kay!betmemek iç.in yapmaz. 

Bütün bu hadiseler esnasında, 
öUlm korkusu, tefecinin üzerin· 
de tesirini göetermekte.n hali 
kalmamışt.Ir ve eervetfnin ihti
lalcinin eline geçmesini de iste· 
rnecliğinden, onu, muhtelif kim· 
seter arasında dağltır. Lakin bir 
§arlla. Para -verdiği herkes, 
ıoua.yyen bir müddet SON'a gelip 
ona. bu paraları ne yaptrklannı 
aııJat&cakleıW.r. Filhakika gelir
ler ve hepsi, tabiatinc göre, pa
ıayı nasrl aıfettiğini anlatır. 
Tef eei, bunlardan ~ birisinin 
paraya bildi anladığt ıninadn 
kıymet vemıediklerini görOr ve 
ilttililcl kumandana, artık ölebi· 
~ ~yler geri kalan ~
r;mı da -penoereden sokağa f Il'· 
&atır, Halk döğiişe döğüşe bunları 
kap""1'. Fakat o esnada .kuıru;~' 
dan kendisinin öldilrmm:ıyeceg1 
ni bildirir. O zaman tefeci şaflı · 
nr, ve, ~i dağıttığından, 
bee pe.nt9IZ ne yapaeağtnr düsü
nürk"Il, <:>,ekmeceeinin bir köşe· 
~de :k~~k bir meblağ bulur, 
Damı ctlnc alır i<'1te müstakbt-1 
bir eel"Vetin tohumu tarzında bi:· 
<:'iiJnle ~ler ·e p·vce biter. 

'"ecil" P'a.zılm pi~ı iee ma-

• 
Vedat Nedim Tör acaba Ne· 

dp Fazıla beninıdir diyerek Ge
rardi'nin Oro Puro'sunun mev

Asmı Us "!luar mildafaasmda 
muhtemel bir tehlike,, başlıklı 
ynzrsmdn şunlan ya:ııyur: 

zuunu mu anlattı? Bunu bilmi· "Mı ın müdafaa bakmırndan İn· 
yoruz ve talunin etmek de iste· ~ilizJerln Amerikalılardan b&ı;ka. 
miyonız. Fakat öyle bile ol'Sa, bir müttefikleri daha. vardır. Bu 
"Para" piyesi, yazılım, tasallufu fla yaz me' iminin sıcaklığı ,-o ~ı. 
biUıassa psikolojik bata ve in- terin kum fırtmaıamlır. Almanla. 
sicamsızlığt ile tamamen Necip nn \c ttnlyan1ann Llbya.<lalii son 
Fazıldır ve Oro Puro ile bir ala: kayıplanm kısa bir zamanda telafi 
ka arzetmemektedir. Çünkü: edeJ'ek ilkbaharda harekete g* 

Gera.rdi'nin kahramanı olan melerinc lmkAn yoktur. Yaz mev. 
Bolear ölüm korkusiylc titreyen 6irnlnin sıcaktan gellnce de ister 
bir tefecidir, bu korku veya ih· istemez beklemek l&mngelecckUr. 
mal ortadan kalkınca, elinde Onmı için önamtmle senkhar ''e 
kalan küçük bir para ile t"krnr kışa kadar tn~lerln Ortanark 
müca.de1ere atılır. Necip Fazılın ha,·yeflori yerle.rinde rahat ede· 
••0•1 su ise eHne küçük ~ğil, bilir. Bu müddet içinde gel~el 
15.000 lira gıbi büyücek bir pa· tehlikelere ka.J1r hawfıkla.r yapı. 
ra geçince, mi.icadeleye değil, labillr. 

ölüme atılır. tnl;)lt:erc httktmett Mısmn mu. 
Bolear'da hiç bir ahlfık endite· clafaaSJ için bu hamfıklarla da tk· 

si yoktur. Ufa etmek fikl'lnde cle~ldir. M,. 
"O'' nda ise ahlak ve Allah ınn milliyetçi partiııi reisi Na.has 

endişekri, başlangıçta, yani Pa.,a ile anlqarak iktidar mevkii· 
han.ger ve her §eye hlkim iken ne getJrrnelerl bunun deJiH sayı • 
tahteşşuurunda vardı, sonra ta· JabfHr. Hakikat halde Mnrr UzerL. 
ma.men ortaya çıktı. ne gelecek t~hllkelerl karplamak 

Bolear, hiikfuneti deviren bir {,.-.inde Mısır milllyetçilt"rtnin tngi. 
fhtili.1 getfue gizliden yar liz OrtafU'k oraaı.rtıe birlikte 
dnn etmiş bir adamdD'. "01

' :iae. hueket etmesi bUyük bir kuvvet. 
devrilmiş bir lhük\ım'e'tin nazın· tir. Ba kuvveti ihmal etmek doğ. 
na yardım etmiş ve yardımda. ra değildir. thtlmal ki aynı dil§tin. 
da devam eden bir tiptir. «- tngtlizlerl yann Fllist.ın mese.. 

Gerardi'nin piyeein<1e lbir me- lelllnde Anplaıta anJa.,ınaja gö • 
eelenin bir safhası ele alınmış· tllreeelctlr. 
tır. Necip Fazılın piyesinde gü. AJı(-ak bugünkü vaziyette mu. 
nün meselesi Uzerinde dunılmtı!f hiın olan ~Y yubn1a ifaret ett.ı
tur. ğhnh gibi Almaayaıım Raayada 

Gerardi'nin piyesinde harcı a· başlrya.cağı likbe.bar taarııulannnı 
lem ve lbir san'atki..nn tenezzül neticesidir. Bu neticenin mtibet 
etmiyeceği "truc" larla seyirci \eya menfi yahut, kısmen "·e ta. 
üzerinde tesir yamnak aranma. mamen muvaffak olan M1111rrdak! 
m11tır. tngllls ndldataa sıst4Prd il7.eriade 

Necip Fazılın eserinde ise bu büyttlr aıeu. te.lrler ~. 
melodramatik unsurlara çok rast· Da iti....._ ır.u Hdhelerf !İmdf. 
uelinir. Mesela sadik !köpeğin t· lık bir betdeme devrindedir.,, 
fendisini tanıması gibi. Fakat 
ha]dkatte, sadık kapek. seyirci· 
ler a.rasmda. oturan efendisini 
tanımamış. lbilakls, efendisi kö
ı>eğirıi t.anmuıtır. 

Gerardi'nin piyesinde, 'flıasm 
karakterleTi ica'bı mükateme1er 
vardır. 

Necip Fazılın piyeainde peşin 
fıklrleri söylemek isin eŞhas 
mankenler gı1>i sıraya dizilmiş" 
tir ve sahnede cnn sıkıntrsmdan 
patlamaktadır. Bunlar. Necip 
Fazrlm içini boşaltmak hususun· 
daki aceleciliğine, parlak cümle 
~ıaprna.k merakına kuri>a.n git· 
m~lerdlr. 

Bu karşılqtırmalan ~oğalta
hilir ve Necip Fazılın Gerardi· 
nin eeerinden bir şey almadığı· 
na. dair da.b& bir QOk misal ge
tirebilirim. Fakat kafi görUyo 
rum 

HÜlasa: Her iki eser araaıncla 
intihal, ~varüd gibi şeyler ara: 
mak Galata kule i ile Beyuıd 
kulaı!!i araamda tevarildden 
bahsetmek olur. Evet, ilcisi de 
kuledir ve yegane benzerlikleri 
buduı·. 

Kayserin hakkını Ka~ c:.Prc ve-
relim. 

FiKRET ADIL 

ra.ç yapacalderdır. Ondan SOIU'a 
Amerika krt.ast tUerindeki harp 
bir kara h&rblne d&ner ki Ame ~ 
rikaıım karadan ipine lw!ı 
h1çlm' şey yapılrnJB değildir. Ya
pılaa. bile bugün hiç kimse Bir • 
leşik Amerikanın karadM, yani 
cenubi AmeriaaıdaJl yUrilyecck or
dular ta:raf'ıı:ıdan işgal! imkanl!ız 
olduğunu iddia edemez! .. 

BUiyoraunuı ki Amerika ve Av· 
rupe anısında buglln askeri ~y
mette en kısa yol iti t&11edir: b-:· 
ri şimalde, J{a113.da - Groenland 
- !zlanda - tngiltere adaları 
:rolu. Diğeri cenupta: Afrika ~ 
Cenubi Amerika yoludur .. 

Almanlar, heriıalde, Amerika -
ya yapılacak laaıTuzu İngiltere a.. 
dalarmdan yçacak değiller a!! .. 
Biı&kis İngiltere adalanna Ame-

rika yolundan taa.r:ntt. göriln•e 
az mantdtlı gBrUnmesine rağmen 
r.n doğrusudur: Bunun için de 
Af'ıikanm garp ıınhlllerinin A 1 -
11'.anların eline J;"ec;m~i lbımdır. 
Almmılar, net.ekim, Afrikaya bu • 
nun lt;.in gc~tile'I'! .. Afrikanrn ga't'p 
BMi!lt'rlni i"ga.I ~tttkton ~nnt 

Münakalat 
Vekilinin tetkikleri 

Birka, gtlndenbcri şehrinıizde 
bulunarak alfıkadar dairelerde 
tetklkler yapmakta. olan Müna.ka· 
IA.t Vekili Fahri Engi.ıı, dün de Ha 
Hc:teki havuzlan gezmiştir. 

Vekil t etkiklerini müteakip ga• 
zctccilere ıu bcyan:ılt.a bulun· 
mUflur: 
"- Tn.şıt falerim.izin ehem • 

mlyt>ti hcrke~e malfundur. 1',ev· 
ka.l!de ahva.1:1n icap ettird.ği nor .. 
malin fevkinde taşıma iolerini ba· 
~bilmek için esa&ı te(lblrler al. 
nak mecburiyotindeyiz. 

Bu vad'de gemi sahlplenle de 
konuşmalar yaptmı. 

Fabrika ve havıızlarunızda da 
fazh çalı:pnak mccburiyctl vardır. 
Tamir malzemem bulmakta.ki gllç.. 
lüğü önlemek için çareler aramak, 
ı:emilerj,mizln yükleme ve bop.lt. 
nıa işlerini hızlandırmak 11:.zımdır. 
Bu hususta icap eden tedbirleri 
a l&kadarlarla mll.za.kere ettim. 

Posta Telgraf ve Telefon ldare
:~rimizin işleri iki üç misli a.rtmıg· 
tır. Bu yllzdon doğan zorlukları 
ka.r§ılaınak için tedb"rler almağa 

mecburuz. 
Gll.niln mühim meaeleal olan ve 

hükOmetin çok ehemmiyet verdi· 
ğl ziraat sef erberlij;1ne devlet De. 
n:.iryolları da ıştirak etml§tlr. lda. 
rocc yapılan hazırlıklar saye&inde 
1019 dönUmü pata.tes Ye 1460 dö • 
ııUmü de muhtelli hUbubat olmak 
üzere ceman 2479 dönümlük kt§lık 
1.crlyat yapılm~tır. 

-0---

Muhtarhklar yeniden 
ihdaı ediliyor 

Dahiliye veklleU latvedılmJı bulu. 
n.o.n mahalle muhtarııklannı yeniden 
'hda.s lcin tetkiklere baıılaml§tır. 

Bu makso.tııı hazırlaıuuı kanun pro. 
jc31 bugünlerde Kecliee sevkolunae&k· 
tır. 

Veni Koordinasyon 
kararları 

Radyo gazeteslnhı diln akşam 
ha.bcr verdiğine göre, yarın mi.ı

l:iın koordinasyon kararlan nCire. 
d Jer.ektir: 

1 - Yeni bir karamame ile 
devlet daireleri için ılz.nn olan 
kağıUar tesbit edilerek tipler mey 
da.na getirilecektir. Reanıl dnire 
ve mUe~selcrdc kullanilacnk kfı. 
''lt, zarf vesaire kA.ğrt ve ma..tbaa.. 
yı dUzenleme blir03u tarafından 
tevzi edilec"k, bu suretle klğıt ~. 
!ihlfıkinde bir derece daha tasar
ruf yaprlnm.; olacaktır, 

Ticaret ofisine va.ktile verilmiş 
olan 5 mllyon mütedavll sermaye. 
ye koordinasyon kararlle 9 milyon 
l!aha Pave edilerek 14 milyon li· 
raya çıknr.lmış olacaktır. 

2 - Krom i~.zıln bir elden idıı.. 
resi işine Etibank memur edilmiş.. 
ti. Pazartesi günU çıkacak k:ı.rar • 
name ile Etibank hesebına bir mH. 
yon liı-nlrk daha tedavül sermaye 
verilecektir. 

3 - H~r türlü gıda maddelerini 
arbrm&k için alman tedbirler ara .. 
smda çeltik için mUh!m tcdblrler 
\•ardır, Talitııatna.menin 9 uncu 
maddesi tadil olunmu§, ek.lnı t.a
rilıi 25 hazira.ııa, mü.racaa.t tarihi 
de 25 marta kadar uzatılnnştrr. 

4 - Çiftçiye ucuz fiyatla ziraat 
aletleri temini için Ziraat Banka .. 
"D1a 500.000 liralık mütedavil ser 
maye verllnıi§ti. Bu miktar 1,5 
milyona çıkanlmıştır. 

5 - Çiftçiye tohum ve tohum • 
luk para vermek Uzcre Ziraat Ban .. 
kasma 2.600,000 lira verilm~tir. 

6 - Hilkümet, elindeki ~iftllk· 
icrden başka 00, araziyi de ekm~k 
karannı ver.ntlştir. İcap eden mas 
raflar için Zira3t Ban.kası emrine 
1300 000 lira talısis ed:lıni4tlr. 

Bütün bu tedbirlerle önUmüzdc. 
ki yıllar j;i bir istihsal yılı ola • 
cutır. 

r•OÇ(JB 
BABBBLBB 1 Halkevlerinde komite 

aeçiml~ri yapılıyor 
•İzinli olarak A.tıkaraya geJ.m4ı bu· 

lunan Tahran bUyük elçimiz Cemal 
Hümıll, ,,ehrimlze gelml§tır. 

• Şehrimizde bulun&n gUmrllk ve 
fn.b1Arl&r veklll Ra1t Kar&denl.Z dllD 
ötıecSen evvel 1nhllaı'larda meııuı ol. 
muttur. 

• Dtla blr rep.diya aıtuınun fiya. 
ll 33 lira, kWçe aıtmm fiyatı iH 470 
kuruıtu. 

• Vali ve belediye re!al Dr. LClttl 
Kırdar dlln Halıcıotlu yolunun lnpa. 
tını tetkik etm.lf. Gazl bulvannı gez · 
mlfUr. 1npatm .uratıe ikmal edilme. 
si için &llkadarlara emirler vermiş • 
tir. 

• Ticaret vekllettne ballı mUdUr -
lllkler araaında bir llbtrlltı bmOmll 
yapılmaaı kararl&ftınl!Dlflır. Bu mak.. 
eaUa iqe mlldlhiU111nde bfr topl&Dtı 
ya.pılmııtır. Bu toplantılar, sık sık 
cıevam edecektir. 

• EVWlkl rece aaat s aıralarmda 
BlnarV&l adında blr papaz, Belediye 
gazinosu önünde tramvaya atlarken 
ııapk&mıı dllftlrmll§, almak f.lterken 
de tramvayın albna gltmlıUr. İki aya. 
fı birden keaUen papaz hastanede öl· 
mOştür. 

• Bodrum Uman reı.ı delifmJI ye. 
rine Gelibolu Ilınan relal Kemal OztUrk 
men tayin edilmiştir, 

Her sene halkevlerinln yıldönUmU 

nil mUtcak!p yapılan halkevlerl Jd:ırc 
heyetleri ve §Ube kolları seçlmleri bn§. 
ıaını,ştır. 

BUtUn kazalarda partı idare heyet • 
len halkevlerlno rlyuct edecek olan 
idare heyeti az.alarmı seçmııııerdlr. 
ŞJındi kolların komite intihapları ya· 
pılacak ve bunların murahhaaların • 
dan mürel<kep halkcvlerl merkez ko. 
mltcleri teşekkUI edeaekUr. 

UmumlycUc, çok faaı blr gekilde 
çalıoan İstanbul halkevleri.nin eski ldn. 
re heycUerl mcvkllerlnl gene muhafa· 
za. ctmi§ bulunınaktadır. Esaacn C.H. 
P. kaza kongrelerinde kaza idare he • 
yetleri arasında !azla. bir defl§lklik ol 
madığmdan kaza idare heyetleri oo 
halkevlcrl ı1yascUerl lc;ln partinin bu 
işdc ihtisas uhibl olan gcna aynı e§. 
hasını namzet göatcrnılıtir. 

Dumlupınar geldi 
Yunanista.na Kızılay tarafından yL 

v~cE'lc maddeleri gl!Wren Dumlupmar 
~· .. puru dUn ak§am limanımıza gel • 
mıotlr, Vapur bir mUddet sonra yeni 
hnmuleslle tekrar Pireye hareket ede. 
cel<Ur. 1000 Yunan çOCU#UJ1un önO • 
mUzdcki seferde geUrileceği a.nlafıl • 
m:ıktadtr. 

AdalarınıJ 
ISH ası nasd hazD'landı 
'Rf/PJ. Bal'bif,~fJJc 2J 

YAZAN: CLIFFORTDHOOK No: 118 
buradan Amcrikaya mükemmel 
ta.yyare hilcumlan ve tayyare nak 
J"ya.b ya.ptlabllccelrtlr! .. 

Japon, İtalyan, Ahnan ve belki 
de Frenstz donamnalanntn :1.,t.tra• 
!dle bu yol&uı cemıhi Afrlkaya as 
ker ~ıkantebilıecekilr!, Ondan ö• 
tesi şimali Ameıikaya yUlilmek • 
ten !ibaret kaJrr! .. 

Diğer ıta.rnftan Japonya da Pa .. 
offlık denizmdcn ay.ni ııamanda 
hem ı,.imalf, hem cenubi .Aı:Jierf -
kanın öbUr sahillerine pek Ala as 
ker çı'bra.bfleccklir. 

Bu suretle Amerika kıta.sına 
ımr1d.nn, garptan ve cesıtıptan as
k~r çrkanhnık mllkcmnıel suı-et
t(! taarruz olunabilir! .. 

Bugu.n Sh-leti1c Amarlkanm hu
du t\ın bMtanbnM Majino istih .. 

kAmlarlyle çevrili değildir, zanne 
<?erim r •• Hatta belki de, hiçbir mU 
dafa.n hazırlığı yapılmamıştır! .. 
OnUl\ için Amerika kıt.asma aeker 
çı..kanldıktan sonra. Birleelk Ame
rlkanm istil!ısr bir gUn meselesi 
haHııe gelebilir! .. 

Amerika.ya asker çıkarılabilir 
mi? m~lesine gelince, a&lz dos.. 
tum, nUariye itibarile bunun ~
rlııdc münabfa a,:ma. bir şey o
lur !. Zira, dediğim gibi madem-
ı · ' ~ geçen l~te, donanma vasıta• 
ıı1 le olsa da.hı, Amerikahl&r Av .. 
nıpnya aslııeır ~ıdlr: 
ı> halde, A.vrapalı1arm da Ameri· 
kR kıt.asma, yine donanma ve hat 
tA bugün ona yardımcı olan na.k. 
~Ye tayyareleri va.s:tasile, a.sluır 
ıksrabHmelerl gayet tabiidir!,. 

HAl>iSEll~ 
'l'ARBll 
Zepep lıi:nll'la 
kıyme ı batırası •• 
tlnıvenit.e Edebiyat :Pakültes1. 

ııin yıuunasını bir bakllll3 hayırh 
bulanlara da te5a<lüf etmedim de
ğil. Bu bina. pek cskiymil); lıulun• 
cluğu Ilı; yol llb'Wll daralhyorxııu ; 
ı;imöi o.rayı genf~Jetmek imlcanı 
haSil olırtu~; yılrtınlaca!!t da bir 
:ı.ralılt ~ a.zılmıııtr. Ben asla bu fi· 
öıirdc değilim. Hele lnlltür ve mc• 
deniyet itibariyle olursa bu gibi 
çok kıymetli blnalan ba;ağl lıi~ 
bina toliU<ki ederek muhakeme) ı 
bn &uretl~ ımrmült yanlı,.tır. Diln· 
den bize kalan lnymetlcrl müın • 
klin olduğu ka.dıır muhafaza et 
mek Jlzımdıı:. İn!'>atılnr için güı.cl 
uatıralar na.c;ıl paha bl~ilmiycıı 
ı;;eylcrsc ml11et1er i!;:ln a c öyledir. 
Ru batırala.r bir gayeye armı.ı~t 
li1.cre bir tehllkcll uçurumdan 
kar~ıya atılmış köprUlerdlr: o köı> 
rüler &ağlnm laı!malı \"e herha1<1<' 
)"aşamalıdır. Zeynep Kimll l<OD! • 
~'1 t tanbulun ibldelc rim'!en biri • 
dlr; maddi kıymetinden pek ziya
de ma.rıe'1 kıymeti \.'ardır. Nete -
ldın C m1hu1'Telslmlz de bunonfa. 
ilgilen dl; onun işareti üzerine hıi
!dimet binayı bu sene lı:inde ta· 
mir ot.meye, lüzum görülürse ye• 
niden yapmağa karar 'erdi. 

Türk ÇcUltür tatih'nde mü1ıi111 
IJir me\'ld sahibi olan, Türk killtiı· 
rünlin kendisini her zaman hUr
metıe. 3ükrnnla andığı "Zcyne.• 
Ku.mil ilanım'' meıılıur Mısır \. ııll 
si Mehmet Ali pı3.51UlJn kıwlrr. :Ca 
muhterem l!adınm Türk lrültür hn 
yatma, TUrk iı:ttnıni yardım tıc:ı 
ldlütma karşı göste-cU1:i all'" 
)'aphğı fedakarlık pelc biiyifüt '" r 
hiçbir zaman nanl·ör olmıp 
Türk ruhu bu fednkürl•i,rı asl:ı. •ı 
nut.amaz; bu hatıra)"I muh:ıfauı. ~ 
çln icap ederse ''Zeynep Kfhnll b 
mm" m fedalmrhğmd:ın daha b -
yük fcdak!rhklan gaıe alına~.rt 
btr an ı;:ckinmez. 

Zeynep Kamil Hanım rne<ohuı 
sadrazamlardan A.rapldr'll Yusuf 
U.imil paşanın kansıdlr; bu hali'! 
Anadolu c;oeuğu M•ınrlı diye ta.nın 
mı t.ır: ~Unkll Mısıra g\tmi5; ili< 
olarak orada par1ıum tır. Gcrcı. 
kansı gerek kendisi ı>c'k zengin· 
diler; ılmdl ikisi de tl' kUdarcb 
Zeynep Kamil hn tan~ inin balı 
Çe!iiinde gömülüdür. 

1A"ynep KU.mil Jmn."'~'1 Abdu1ü
~iz devrinde zamanın edip 'c arm 
lerlnln sık sık toplandıl:ları bir 
yerdi. Zeynep hıınun kti1tür \ C 

ittlmai l ardını i5lcrini pek 5 \ l'r• 
di. İlim ve c<lebi) tı hlın:ı)' 'l"'!l 
ba51ta fakir ha.b cfa 3ardmı1ard. 
bulunurdu; bu yardmılar !:Ol< za 
man m!'..531 kahramanlıırmm cıi. 

mertlfkleri rlcrece~lne ula!'!It'tlı. 
Zaten KAmll paşa da illtm ,.~ şalı• 
hir adamdı. "Tclcmak,, tercüme 
si mc.hurclur. 

Devrin huusi bir almdeın" i e
lan bu blnıı. ondan sonra yanm o· 
sırdan fazla bir zaman on binler· 
ce Türk gencinin 3iiksel' tahs 1 
y1nuı oldu. iç plinı hakkında bir 
sey söylenemez; taml.ri rnüm1.:i.ııı 

olmaz da yeniden yapdsn bile dıli 
gôriinüıtlinün cSkisi gibi olması bu 
f,rymctli hatuaya olan §ilkran ' c 
Enygmım t .. barilz ettirecektir. 

KADIRCAN KAFLI 

. ZA Yt - 037 senesinde Haydnrpaş• 
lisesinden aldığım tMdlknameml zar' 
ettim. Ycnistnı alacağımdan e.sklslnltl 
hW<mU yoktur, 

190, No, h • 7Akt Yu~alı 

Ey? •• Mademki e.eker çıkanla ' 
bilir, o ha.lde, .Amerika işgal ol11" 
Mlıilir ! .. öylıe defil mi? .. 

Bir Aınerlkalı olarak bu ga.riJ' 
mahlükun Amerik&ya hücum pWJ 
Ia.rmı dinlerken gtllmemek kabil 
deği:ldi. Fa.kat, Ha.ns Şturmmı. i
leri eUrdUfll noktala.r ve imkin ,,. 
lar Uzeıinde de, oturup hemen hl; 
Nr .Amerikalı ciddJ surette dil • 
~Unmfl§, JmkAn ve i!ıt:Jmalleri 
tert.mış da değ'ild.lr, Ontm Jçhı 1>8>' 
lP. bir plA.ndan ba.Medcn bir n ,,. 
<lam bize .lıaklta.ten merale da • 
:marlarnnızt harekete geçire~ 
bir sUrpriz yapmıı§ ol'ar! .. 

İ§le, belki ilk defa, belki iJlr 
Amerikalı olarak ben, AlmanY3 • 
nm Köln §ehrinde eald ve vneud" 
parça parça bir g6nUnu dcutz JrU1'1' 
mayı t&l'a.fmdan böyle mtl~ bf t 
sUrprlz.?o da.rbemıe 11ğl'uyordO!fl · 

AmerDtiı. jstllt\ olunuyordu! ,,. 
Bana bu haıtılıı fnkl•.aflarınd 

ki uğursuz mantığ1 ZMla. mutıeJCI' 
kabul ettirmeye a:z:retm16 t"J'bl ~ 
ninen bu acaip Avnıpalm.'11 yUt 
ne ö'dUrUcil müstehzi k hk J 1 

• 

la gülmeyi ihmal ctme<l .m. 
(Dtvamı ar) 



Salıibt ve Neanyat MDctQrtl 

hakkı tank ua 
BaııJdığl yer: Vakıt MaU.US 

· ıaab diDlireU• 
(Bet tarafı ı ..... , 

9~ kuruf1ten 135 e • tamaYll. 

158 e sııta.bU~. bir mesele oı-
Burada mühım 

RAB ER 

SON 
GAVADA 

Akşam postası 

HABERLE R 
•,çf\ ; ..... ' "il{. { • - ..... \;.... • .. • • ., • ,,_ • 

Mısır aşveklllaf a 
beyan ah 

Londra, 8 (A.A.) - B .B.C: 

8 

Milli piyango 
Dün Ankara

da çekildi ABONE ŞABTIA&I 
Tnrkl;re J!Scnebf 

n.eo &r. 

H.08 • • •ılık 
• •1hk 
1 •1Wır 

H.00 Kr. 
1.H • 
t.00 • 
IJIO • 

ta a .. _,.;. Guva bazı atUç\\k tlfl" 
ya ......... • d. bir 

naf JcasaDtnı aldı ml, ogru 
haı:a, iltica ediyor, burada mtlkem
me 1 akide şekeri )'1ll)!}"O?' ve kilo
sunu da 98 k\ll"lJf.18. satzyorlanDJI. 
Bu divi<IA o kadar ileri vardılar 
:ıo, i.cap ederse meeeleyi ~at ~ 
d ebileceklerir..l bile eöyliyenler 
c;ldu. 

<Bat tarafı 1 nclde) 
durmadan allND mu.harebelerden eon. 
ra Japon hava ve kara kuvvetıerlnln 
u.ttlDJUfU ytızUnden araZl terketmek 
mecbW'ıyeU olmU§t ur . 

A.9ker1 mUşahiUer, Japonların Ca. 
• a ada.il babımm heme:ı. her tarafı· 
na M.ktm olduklarını ve tedirgin edil. 
mekaizln aaker ve malzeme çıkara bl. 
lecekJerını kaydetmektedirler. 

Mısır b:ışveklll .Nabaa pa§a. dün ra4.. 
yo ile Mısır halkına hitaben bir nutuk 
söyleml§tlr, Baııvekll Muıınn lngllte. 
re Ue ittifak muhadesıne harfi harfine 
riayet cdeceğtnı söylemiş ve deınl§Ur 
kl: ''Mısırın gayesini ba§armak ve 
milli istlklAilnl korumak için en iyi 
çare hlir olarak iınzaladığmuz ntuahe· 
deye bıığlı kalmaktır . ., 

Avustralyaya 
akın! 

Bir ıımaaa 85 
Milli piyango dUn Ankara -

Serglevlnde çektlml§tlr. Kazanan nu. 
ınaralar ıunlardtr: 

• idare l'elefaaaı 

11.00 • 
1.00 • bomba atıldı 

Yanmıda.ld zata: 

AM lRıiLER 
Sonları ı ve 2 ile nıbayeUenen bUtUn 

ı.. leUer Uçer lirn amortl alacaklardır. 
10 URA ıtAZAN \1''L\Jl 

Sonları M Uc nihayetlenen 
biletler on r 1 rn a1ac 1 r r 

bUtun 

nündPn 
'Buviino 

Anaaoı., aJan.nnın oord~ı habef" 
l.ere ııöre clün,.,a vaziuetıne bakt~ 

_ Nasıl olur? diye -~um.unlar 
_ Olur efendim. Çünkil b 

mua111elc vergis1.ne ta.bi değiller -
dlr Halbuki 130 kurtlP şeker aa• 
t~ ~kerci, bunun 13 kun.4f~~ 
yani ·onda. birini muamele vergısı_ 

cesaret ve ısrarla muhnrcbc eden 
Felemenk kuvvetleri takdirle ruuı _ 
makta ise de, daha muharebenin ba • 
§Uldnnberl Fclemcnklllerin müttefik _ 
ler tarafından aUraUe aaker, malzeme 
tayyare gönderileceğ1 va.adine lnana • 
rak blllUn kara vo deniz kuvvetıerinı 
mUttenklerln emrine t.a.h.s1ıı etml§ ol. 
duklnnna dB işaret edilmektedir, Bu 
tal•vlyeler geıme.miıı ve :Felcmcnkliler 
tek baglanna mücadeleye mccll'Jr kal· 
mıg olduklıı.n gibi hava kuVVtıUcri do 
M a ı az ya muharcbelcrlndo eri. 
mış \'e 1' elcmenk denız kuvveUeri de 
Surabya ve Batavyıı önünde oerene 
çarpışarak blltUn taarruz kudretini 
kaybctnıiltlr. 

16 ncı ı ımaa 
ord su çevrıımemi' 

Sidney, 8 (A. A.) - Cumaı• 
tC'eı günll ôğlcöcn !!<>Ura Port • 
More!by üzerine yamlıı.n bir hava 
akını esnasında Japon taparele
ri, on iki 911.Jl.iyt'de b\r olmak r:ar
tlyle 85 bomba a.trıuş!ardır. Bom
oolarm hepsi hedeflerinden uzak-
12.l'a diifmUVtilr. lnsanca telefat 
olmam!§ ve pek ehemmiyetsiz ha• 
t.ıe.r yaprLa.bilm; Ur. Taarruz her. 

ao URA l~ZANAI.JLAR 
Sonları 794, 246, 308 ile eti • 

r.en bUtün biletler elllfer lira alacak. 
tır. 

Cephelerde durum 
.Alınan ajan mm verdlğl bir habere 

rııre doğu cephealn1n bir çok yerlerin.. 
de Sovyet hücum ve kq\! kuv\'etleri 
.Alınan asken Qniformam tqıyarak 

r dll§nıUşlerdir. AimanlD.rm eline 
geÇen bir gUnlUk emirde ,ay1e denmek 
tedir: 08 inci nişancı tUme.nlnln 28 §U

batta yapacağı k 11f hareketinde ımv· 
vetıeriıniı.: Alman tınıtorması tqıya -
Ct.klardır. oıcer taraftan cephede mu. 
ha.rebeler devam etmektedir. DUn 31 
Sovy t tayyare.ıd dllftlrillmllştUr, Bir 
laveç g zeteainln blldlrdlğine göre 
"'Unan:ıar 1 e;ylW 939 dan l ilkk&.nun 
9'1 e kadar 'butün cephelerde mu. ya. 
talı ve kayıp olarak 955,055 subay ve 
erdir. Bunlardan 750.000 ı yaralıdır, 
>.tınan ann şarkta r; mlUk kayıpıan 
'&aau 1000 ölO, 3600 yaralı ve 210 

kayıptır 

LlBYA CErHE tNDE: 
Derlinden bUdfrildlğln göre Alman 

"&vaş tayyareleri bir tngWz 11aSllne 
hUcum etmiıler ve mllhimm&L depoıa
rtle tayyare garajını ağır ıı.uara uğ • 
1'atınralardır, 115 1ngillz tayyaresi tah. 
rtp edam!§, 10 tan•i ııuua uğratü. 
l'll?Gtır. 1taıyan tebli#i hUkUm ııtırerı 
tırtmaıar yUzllnden mahdut ava§ fa· 
B.llyeUerf olduğunu, Tr&blUA yapılan 
1 va akmmm blr sarar ~dlıtnl 
b dlrmektedlr. 

İngilla teblll'l Mt1f koll&l'JDlll b&N. 
'ıtette ııuıundakl&nnlı bir dtıp:ıan gar. 
1 lzonunUD bir hUr FrlULSJZ kolu tara.. 
fından e8lJ' edlldiliJıl. diler bir hllr 
~rz kolunun Flzanda fiddetu, sa· 
Vl.§tan sonra b.r mlhftr mevzllnl zap 
t ttiğliıl blldlrmcktedir. 
UZAK,ARKTAı 

ne verlyotııZ. . 
Şeker tnrüesi meselesi haluka· 

ten mühim. Ve bunun pUf noktası
n• şekercilerden baŞka pek aı 
kfmscn'n anlıya.bileceğine ben de 
kııni oldum. Zira, - diyorlar k~ • 
gP.kercl var, bir kilo oodeme ı~i 
kf lo şeker kor, uekerci var bır 
kilo badem ezmesini meseıa o~ 
kilo şekerden yapar. Malzemesini 
eksik ko) an şekerci, bol r.ı:ılzeme 
knllaruın aekerciden daha fazla 
kô.r edecektir. 

Şekere. er-ln diğer derdi de bo
Yl'· meselesidir. 1934 de yapılan 
htfzıss:hha kanununa goro hazır: 
ıs.nan to.:imatn:ı.mode nktde §eken 
boyası olarak ant'clc dört beş bo· 
yıı ismi verilm"-;ti, Bunlar, a~ln 
boytı.s! ... Faktı.t, b:ırp el layısılo 
§lındi tıılimatnnmcdelti b J n.la.n 
setirtmek imkansız bir h:ı..c gel
.. nlş. Renk tem1nl iç.tn <liğcr isim· 
terdeki o.niL.n boyaları kullanmak 
mecburiyetinde ka.lryorla.rınış. Bu 
eder de şelterlel', U'ıbora.tuvara 
ııcvkcdll~r, ıruçlu za.nn.e&it<>n §C

keorci~ de ıı.dI;yeye. Bu yUzdcn 
bir ay hsı.pis )"lotan 5ekcrci olduğu
nu isim ta!!rlı ederek N.ı~ 1 "diler. 

"Milı.mandanm", kulai;'lm!l eği • 
rek: 

- lşi.n ganbi, dedi. b'J kanun 
1934 te çılttığt halde bu gibi hU· 
lrllmlerl ihth·a e-ttlğl ancak 1940 
da, yani Avruın harbi pa.tlıak ver
dikten aonr.ı hatırlandı! 

NeUcede, S:!ıh.iye VckAleti ner.
dilıde yeniden teşebbUslercle bu
lunmağa lınrar verildi. HO§, diyor• 
lardı, bil' -.;ene evvel de böyle bir 
müracaatta bulunduktu, Mln ses 
11eda ~! 

Ecnebi okluğu elvcıs:ndeft ıı.nla
ıılaıı b lri111i, cemiyette çal!Nnla
rm maaşlaruıa. pahalılık zammı ya,. 
ı ılmaamı teklif etti. Cemiyet rf!!-
8l, zaten bu Zt'.m ya.ptlnuşbr, de• 
dl Bu sefer de pa.tronılnrdan bir 
§ekeroi: 

Bir Toltyo tell, Bandocngl mUda.t:ııı 
eden kuweUerin cenuba doğru çekiL 
mcğe ba§ladıkla.rmı \'O Felemenk llin. 
dlstanı mu\'akl:nt merkezinin pek ya· 
kında a~me inin bcktenebUcceğınl bıl. 
dinnektedir. 

Tokyo, aynı zamanda, Bandoengi 
deınlryoluna lıağhyan cenup doğu kı. 
yısmdakl Tjllatjap Umanı açığında 

Japon filosunun dU§lila.nın 35 ticaret 
gemisini batırdığını haber vermclttc • 

dir. 
Lontlra, 8 (.r\. A.) - B. B. C: 
Alınan haberlere göre, Cava.da 

vazivct çok vnh!mdir. Adanın Ye· 
ni ~erkezi olan Ba.ndoengin rotl
vosu neşrlyatmn son Yenniı;Ur. 
Raci:ı:o dün saat 7 ,55 te şu ı:;ôzl.Cl • 
le kapaul~tlt': "~imdi neuri:> atı. 
mızı kıı.patıyoruz. D:ı.ha iyi ıa
ınn.nbıa ka.dar Allnbıu:;.xnarladık. 
Yaşasın kraliçe!,, Bundan sonra 
Cnva Ue muhabt're kesilmiştir, 

Daha evvel a.hna.n bir ha.bere 
göre Jap.'lnlar Bandoengın §imal 
:nlld~aa hıı.tlarını delmişl('rd'lr. 
Bandoenı harbin iptldasmdanber\ 
lJG.Şkumandaruık ka.rargAJuydı. 

Adanın garbmdıı. da vaziyet va
b.lm<lir. Tankkoban yanardağının 
~lindek.i Felemenk rnevZ'leri 
cuma gUnU yanlmışt.lr. Doğuda 
Sura.b:ı.yn. doğrudnn doğruyn ~ • 

bıri be!tC'l' tayy:ı.relik ild dUşman 
grupu tarafından ynp;l:m.ıştJr. 

Bcrllu, 8 (A.A.J - Sovyet propa· 
gandn.aı tarnfmdan bir Alınan ordusu. 
nun çevrildl~l ve l.mhn cdılmek Uz.ere 
olduğu hakkında son zamanlarda or. 
taya çıkanlml§ olan haberlerin artık 
tcsırt kalmamıştır. 

SovyeUer §imdi fn.allyetıertn\ Orel \ Mclburn radyosuna göre, Yeni 
mmtalt:ısma teksif etmıı bulunmakta. Gineye do hava taarruzları icra 
:Sırlar, cdlhniştir. 

Yardım SevenlLr Cemiyetinin 
s .. ne ik topla ntis ı 

Dün An!~arada yapıldı 
İstanbul §uhesinin yetittirdiğ i 91 hem§İrcye de Eminönü 

halkcvinde merasimle d iplomalar verildi 
Yardımsevenlcr cemiyetinin sene~ik 

kongresi dUn saat 15 tc Ankarada, 
toplanmış, sayın Ba:,:an lsmct lnlSnU 
de kon.,reyl §Crc!lendlrml§tlr. 

lçtınuı. Antalya mebusu Be.~an TUr. 
krut ör Un riyasetinde yapılmıo ve çok 
barnretıı mllz:ıker ler cere~an etnıl§ • 
lır. Bu 8.! da ccmlyet..n İltanbul mer. 
kcz.I ikinci baıkam Hasene llgaz, Ce. 
lAl Moral, D > o.rooJur ınebu.lu şeref 
ve füğer birı:ok 8.3& aöz alml§lardır. 
NeUcede cemlyet.in, ÇOk kıa& bir za • 
m:uıda sayıaı 100 il &§an ıubele.rl do· 
layıslle gösterilen lnk11at bellrWmlı 
ve genel merkez te kllltmın yeDl bir 
,ekle konulmaaı ve nizamnamenin bu 
yolda tadil edilmesi tnkarı'llr etml§tir. 
Bu maksaU:ı. 10 kl!llllk bir komisyon 

'ie~UmişUr. 
Kongre salı gUnU devam edecektir. 
CE!UYETlN1STA~'BULDA 

YETIŞ'.IlBDl4t BDlştRELlllR 
Yardımseve.nlw cemiyetinin latan • 

bulda yeu.,tırdlı:;l 91 :ı ardımcı haata. 
bakıcıya C! ploml\ları verilnıl§tlr. Me. 
r simde vali LQtfl Kırdarla rctıkaları, 
partı ve belediye erlt&.nı, basın birllğl 
İstanbul mınt kası rclsl Hakkı Tank 
Us hazır bulunrouılardır.lstıklll mar:ı 
dinlcnildllttcn sonra bayan Hayriye 
Krıdar diplomaları tevzi etml.§llr. 

o.,1oma alan hemılreler §Wllardır: 
Bedia Arkıı.koç, Gllzl.n F.ameray, Sul 

tnna, :r.ıezaret, Yazankor, Arldor. lk
bal, Güleb&kan. Muaııa, Hatice Tuna, 
!l:'eclA Aktel, Saadet Karabacak, Mes. 
rlurez, Saadet. :Mdll.hat KeteD, Nllll. 
fer, Ayııe Otuç, Nezihe Dağ~vıren, 
GUncr Ergen, Semiha Aksu, Ayla, 
Nazile Onur, NL.In• Gltgln, Eater ö. 
uakinul, Rubhıı.n Türkmen. H!lheyre, 
örUcU, JUlyen, Merc&D, Seınih& &tu, 
Noslme Kulat, Rebla özgUrıey, Saba
hat, Emine Yama, Şadiye, Fethiye Al. 
rıay, BUheylft. öney, Vildesfero, Fer. 
hunde, Teker, MUnevver, J)lnnuvaz, 
'Mbahs.t GUrey, S&tme, Seniha ~r. 
Mahmure, Ayısel, Neyııer, Yeu,tinm. 
83balut. AY§e, LQtflye AtahaD, :Me. 
tane'; Soylu, Nebahat, KUberra Sav
lrr, Cemile PUşklıl, Perihan Olcay, 
Saadet Yapar,MUnevver ~. ADna 
KıUUdf, Haaibe, N imet. X ellba Twıç, 
Saadet Tüker, Saadet, Sacide Kriltidı, 
Nilüfer. Nimet, Neriman, ?.1.nl, Ha.. 
use, Krtstıyan, Akytlz, NlllkafC, Zcb. 
ra, Halise, Nezahat. Kadriye T"CZC&D. 
Keti, Fainld§, !Sedlo. Ba,eymez, F&lıl 
Fikriye iğrllmez, MUnlre Alan, Sat.. 
!ıat OlCj&Yr MJhrlnnlaa Özkök, Hayriye, 
Ferih&, :MelAhat Şaziye, Nebahat Ka-
nay, 

100 LlliA KAZANA.llıil.A.& 
Sonlnrı 938, 560, ile nJhayeUentn b1l., 

tün bl.ıetıer yüzer lira a·acaklardır. 
500 LtRA h.AZAl'iAllı"'L.~R 

Sonları 409!?, 8015, 3554 ile nihayet. 
ıenen bütün bllcıUcr bcliU yUzer llnı 
alacaktır. 

1000 Ur.A KAZA ANLAR 
Son beg rnJmmı ~5i49, 19561, 1',257, 

95595, 12982, 02470, 91502 23727, 
64791, 2316, fjl 17, 117&9. 78101 
21402, 84630, 155 21, 681815 9M77 
41225, 5:'>:.i94 ilo nlhayetlc!l n bUtUn bL 
letier biner lira a aktır 

2000 URA JtAZA.. :SLAR 
Son be3 rakamı 30141, ;.ı ..... • 84 

69362, 79426, 153555, 99727, 7~7, 
~24,)'495:;, &45'3, Ue nihıı;>e- en 
bUtl!n biletler lkt biner lira alacaktır. 

6000 L1RA KAZANA• ;ı.,'\. • 
2931'9, 065043, 175347, 166571 

128577, numaralan bc§er bin ııra aıa
cakbr, 

10000 LlRA KAZA.NANL."-B 
262262, 268966, 328573, numaralar o. 
nar bm lira alacaktır. 

2ü000 LlRA liAZANA1''LAR 
861356 nwnaralı bilet yl.rm.1 be§ bbı 

lira kazanmı~tır. 
TALtLlLER NE;ıEDE f 

Bc15er bin lira kazanan bileUerden 
dört t:uıesl ı.t&nbulda, on bin Uranın 
blr tanesl Mersin, biri Hadrmk~y. U. 
çUncllsU Anl;aradadır, En bUyUk ikra. 
m :> u olan 25000 lira tae Adıyamıına 

çılu:lıqur. 

10 000 Ural.ık 1.kramiyeler Ankara, 
?der~. Hadımktly, Çatalca, 6,000 lira• 
lık ikramiyelerden ~ adedi tat&nbW., 
birer taneal Cebelibereket, 2 000 liralık 
ikramiyelerden 16 adedi 1atanbul, 6 ta. 
nesi Ankara 3 tanesi 1zmlrdc, 2 tanesi 
de Ad!.Wll. ve Erzurumd:l, birer p:ır • 
çeaı da ödemi§, Adap~. Zile, 'Il. 
re. Buraa, Acıpayam, ı.ıua.s. Nazllll, 
Kmlch&n ve Afyonda, 1,0000 liralık 
tkramlye~rden 19 adedi 1ıtanbUl, ıı 
taneal Ankara, 3 adedi Fethiye. Ce7 
han. 2 adedi lzınir, Cebeliberekt, Dl • 
)'arbakn'. l!lskiphir, .Aııtakya ve Ada. 
nada, 27 parçıun da eeJırill muhtelif 

1erıertne çıkmııtır. 

Japon a.ıık t1 mU,abiUerlne söre Ca. 
\'a mudafo.aamm yıJulmuı bir gtın me. 
~le:ıind n lbaretUr. Holaııda mukave.. 
ıneu ıw saat ııtırcn bir yıldmm h&.r. 
tı ndeıı ısonrn ad nın doğu merkez ve 
batı sahlllerind köprU blflan tesis e. 
dllm ı Uzcrlnc akamete uıramı§tir, 
Fetcm nk tcbUği Felemenk ıatalan • 
l\lJl bariz azlığma rağmen §lddetll bir 
lllUkavemet g6aterd klerinl haber ver. 
lllektedlr 

- Ben de, dedi, işçikırin yev• 
c)yeler..ne zam ya.pılm.aamı teklif 
ediyorum. 

Bu sözler, salonun arka safla. 
rmda. oturan işçilerin hayil alkı
§TnI toplad!. 

dit edUiyor, Bu mtlhirri 1lstold te· 
::J.aa.t tahrip edllml~tir. Fo1 

• 

menkliler her tarafta nnudane mu 
kavemet gösteriyorlarsa da Japon 
hıra nazaran bese ka?'§l bir nlspe· 
tindcdirlCJ", Japonlar havalara ta.. 
ma.ınen hlldmdirleır. Bu du.rum 
karşısında munt~'Ul b"r cephe· 
de muharebe etmek inıkfını kal -
mazsa, Fele:neukliler çete mulın • 
rebesi yıı.pacakla.rdn·. • BUGtl'N • Büyüka dade dün geceki 

yangın 

Japonı~r Fel menkleri mutemadlycn 
bırpa\amııktadırlar ve Fclemcnklilcr 
kllfı d reccd mukavemet ga.termck 
11lıkAnını kaybetmi 1 rclir. :MUtte!ik e
rın li 'eınenk Hındlstanmda kaybet • 
t ltlerı petrol kaynaklan dllnyanm en 

Yll'k Peb'ol tn iye h:ı.nesl olan lran. 
.lı.bıı.d n tas!iyebancslnln artan ıs. 

tazıaa e teltı!l etmektedir. Aba
rbln bal!tndanberi lstlh.Sallnl blr 
rttırm tır. Senede 10 milyon 

o an bu lstllaal 15 milyon tonu 
lır. 

Oonı 1 a~!lnsı tasıla...orız Japon bom. 
drrn nı rmdan ,.e yiyecek yoklu • 
da dol yı n:ıtaan yanmada.ı.mda... 
F'ilJp llitrln maneviyab mücadele 

ar 
v u ddcUc sarsıldığını haber 

1 r. Birçok Filipinliler Japon· 
rn ra tcaı1.ın olmaktadır. Japonll.r Ti. 

r adaanı a Felemenk Jaammm baf 
~ hrl olan 1<oe etmlflel' Por 
t kız b pangı i§Pl 

Ududuna yakla§Illıglardır. Ja. 

l~.:ınıar 38 eıtr aımı•,ardır Timordald 
eı nı k ,,. • 

1 
b rı komıaer vekili kaçmak Uze. 
ır t yY reye binm!§, kaçarken dU
hnU tur 

.\ ır. •İK;\l) \: 
P.uz clt, ı"Jl mı 1çtimaa çn. 

d'ltin tır, Talunın d ldlğlne g!Sre bU 

1 ~anın ebeb strat jl malzeme mese. 

Cemiyet reisi, ııya.ğa kal:kıırak: 
- Valllılıl, dedi, bu pe.tronlar

h işqllor aresmda halledilecek 
mcselelcrdCndir. İ§tfo patronlar, 
ışte Jşçifer. 

Fa.kat, bana sorarsanız, pa.iron
fa.rdaıı zam :lsteırUcceğine, mevcut 
itçil tini muhafaza etmelerini di. 
IC"lllek daha do~dur. Zira, bu 
bir iJ3 meseles!dir. İf}leli.n nza.ldı· 
ğmı biliyorsunuz. Hükumet bile, 
şekel'e Z3Jl1 ya.parken, Ş('ker istih
üıkinin azalnuı.smı temin mnksadl
lc h:ıreket cttiı:inı öy edi. :tıılerı 
azalan milessesenin işçılerini do 
:ı:::altması tııbiiclfr. Nekadar i~çi· 
nin açıkta iknl:ıcağmı hesap etti _ 
niz nü? Yevnı.i~ t"fore zam yapıl· 
ı:;.2ktansa. h çbir isçinin açıkla 
kalmMUlSIDI istemek daha nay. ı • 
Jr olınaZ m1? 

Demin !şçile•in yevmiyelerine 
zam fst:ıyen patronla Jtruıdfsinl nl
~Iıya.n i~ilcrin. b~ mantık kar
rnıda söyHyece-k .bir şeylen knl~ 

ma."DJ3U. b .. n • d 
Benim knnıın:Umce . u, ~. nn. e 

durulacak bir flctısadı lmdised~. 
Zira işler durdu <kı, işçı y~vmı
yelerlne z~m ist(!1ldlği valut mı 
rdntarafiU!ih aT.elı}·ordu? • 

Yağ meselesi yarın 
komisyonda görü!ülecek 

Fiyat murakabe komisyonu, ııon za 
mantarda yağ tedar1k1nln bakkallar 1. 
çln ehemmiyet kesbettiğlni ve evvelce 
ltomlsyon tarafından konulmuş olan 
rıyatı:ırla balen mer'l olan fiy&Uar a. 
ra.sında bUyUk farklar bulunduğunu 

ı-özönU.Ode tutarak yağ meııclcsi Uze. 
rinde meıgul olmağa ba§lamıştır. Ko· 
tnlsyonun yannki lçtimo.ında yağ mc. 
selesinin mUzakere edileceğf anlatıl 
maktadır. 

Yan" lglndc bilhassa, bakkallıı.nn ts. 
tanbnla yağ gelmesinden \'cya gelme· 
meslnde oynadrltları rol llc fi)·at te. 
mcvvUçlerindc Cı.mll olanlar Uzcrlnı'I 

hcmmlyctıe durulma'ktadır. 

- Aileniz ılc M:ıda.m D<.ı~ run ni-
1~sl aras nda dostane bir mun-:ıs • 
bet yok mu? 

ın r nln rnlız kere dlr. Bu arada A. 
ctt;~ ka hıı.rlclye nazırının ı.suta edc
f d 8 Yle m ı.t d r. Ruzvelt tara. 
fi~dan n r d n b1r mb;name gere. 

1 r lsicunıh run Nc~yorkta Hayd 

Şek cll . a.1filwln.r eden d iger 
er en B" il 

b'..r mesele de glikozdur. ır ~ -
ikO?. çuvnlmm, el altından 70 lırıı.- - Hayır .. nil~miz tesis cde~cgi 
ya kadar 83.tildrğmr, gır;koz olma- ı:ailıuısebctler hususunda cok titiz 
dan da a.kide şekeri :is1enemi~ece- davranır. BlJhı:ı.t.sa n.nnl'm n dge· 

f 
llr'kta h u.sı ikametgAhmm etra • 
ll\d 

b ' ' bir saha aynlml§tlr. Hiç 
lr !ivil ta:yyare s vU hava makamla

trnın hu m deıı olmdıkça. bu 
1:evr 
bi z r1nd uçm • sallhlyetlne ea. 

P d ldlr 
~ı\NSAl>A: 
!tı l. 'd 1 Alman 1'-tibbarat l!Cntsine 
'ita naup bir k dm b rkaç gUn evvel 
ın tn ile llldOrUlm tllr. Şehrin Al • 

arı kuınandanı mukabele olmak üze. 
:ın b lt!ln kll.hvehıı.n l ri eğlence yer1 • 

kapatın , mUcrim martın 17 
~ d r y na çıkmazsa bir ta. 
t tnı Ya.hu ı kurtun dlzllecekle • 

1 n b mı tir MQcrlml bulanıı. 
000 frank mUk&.rat "al\cledllın!.Gtir, 

~y :ı.ilesl ile on ufak bir şekilJt 
ğini a.çıkç-ı söy'le-diler. u-nıa.'lunttı bile :ırzu etmezdi. Çim 

Kongreden ısonra. haüll"\llUl ka • 
rıımelll, şelrnr, ~kerlemeJer ık .. !tü servetleri bert.arar cdılirsc t.u 

ailenin hiçl:>ir kıy1nct1 kalmaz. 
ram edikli. RF..ŞAT MAIIMU1: - Sö)'ledikerinılzin hcps bun.. 

dan ibaret nudir Mis Van Şuylcı? 
- llavc edecek bııtl.a hiç s 

Parl.ste bombardımandan ölenlerin ce. I zü.m yok. 
nazelerf dUn kaldrnlmırsbr Banlly6de· Linet Rıdgcvay 1ugiltercde bUyu• 
ki bllyUk bir ııebrin ınubt~llt lkl nok. ınüGtU, \'e ber. b_u. V. pu:~ bhım z. 
tumda sığınak vazl!esı gören nıah. ılcn eV\'Cl kend•sını as a görmu 
r.enlerde btrtakım.-kimselerin hClla kur <leğiılm. 

· , lht"ıya"' kadm kalktı. I'U\'ar.:> ·w.Şı:A .ı111dP11> ı:>ı.ı'Bl.ın}I .ıon.nwauu112 • 
tar arnsuıda kendllerlne yoı açarak 1- kendi.si.ne kapıyı açtı, sonra poli.; 
tanımaya intizar halinde oldu klan hnfiyeleı L-ıin nazarları kn~ı ~U; 
lerle~er, ilk SÖZ\l Ras soyJodı: 

Ş~K 
SE\1RctLERt MERAK VE 

HEYECAN t çtNDE 
BtRAKAN BiR FlLM .. 

Dün gece BUytıkadada, Kum.sal ile 
Maden nrasmda paı:.cur soltağ'mda 
ıömlekçl Yorgtnln evin~n, hentls an.. 

Arsmlusal doa)etlerc mev-Lu t.eekit eden bir dnm... ()emlyetle mlkıadek 

eden tebllkelı bir kadm- FadaJı qldar ve caauahık 

1 
ıqııarnıyan bfr aebeble yangm çıkm13. 

lır 

1 
yangın de:-hal itfaiyeye haber Ye. 

rllmtpe de alevler lt.!aiye yeu,tnclye 

KORK UNÇ 
GECE 

1 
kıi'dar binanın her taratmı kııpl&ml§ 
~e yanda.ki di~r evlerin de çatıtarmı. 
.ırayct etml§Ur. BUyUkada lttalyeııı 

1 &te§ln bu civardaki diğer nhpp evlere 
de &'eçmcılne mani olmak içlıl tıUyQk 
bir ga3TeUe çalışnuıı ve :ı:ı.at 7,6 da 
b~lıyan yangını 9 da butırmağa mu· 

LOLA MUTHEL ve JASPAR OERTZEN \'a.ffo.lt olınuştur. 

l\lutlaka görU.ıtuz. BugUn ııaat 11 de tf'ftzll&th matine. 
Yorglnln evi tamamen, blt.iolkleki 

evler de ıuan en YntU11J!'lır. tl'ç evde 
bulunan 6000 lira kıym Undeltl balık 
ağları kurtanlnmıyM"alt yanmışbr. 

_ 1şte, dedi mühim b.:r hiklı. _ 
Je .. kl.mbilir bcl!d de dofru<lur. 
r.'n.k t Roroli Oter?uru isml.nin geç 
n esine hayret ettım. Bunu hiç tc 

eklemiyordum. 
Puv ro ooşını salndt, sonrn el;. 

1 lro\-vetlc mas3Jlm lızeıine vur • 
dU 

_ Fak~t s zi temin edcır.m kı 
ı:unun h 'rlr ehemmiyeti yok, de .. 
'ii Hi bl' c:ıcınmiyeti yok. 
·- Yanı ne ılemck il:ltiyorırunuz 

dostum? di;yc Ras sordu. Puvaro 
·zgh C'tti. 

- Bır n kt.a.yo. kadar her şey1 
1.ah etmek mümkün. herha.ng\ 
ı>\r kimse -katil- Ll et Doylu ol. 
:urmelt · tiyort!u. o. her kimse, 
c1Un eee M onda geçen kuskançlık 
hô.d cc:n'n mıh"di olm\lftu. Ve 
vnk elan sonr:ı t:ı.lomı. gireri?k Jn. 
~elin rlo Bclforun tabancnsım n
ro.Jı ve buldu. Cinayet bu taban~ 
c:.ı ile ı le:ldi ve Lynı klrruıe dU\ a. 
ra (J) harfin çizdi, Ra.sit ~yler 
1~1 :n " Fııkat bu flekild ki gü· 
ı'linU ler, bfıtUn d lillcr Jakclln 
T'dforu ıtlıam ed yor. Bunı:n Uze 
·.ne k:ıtil ne vapacal<. cinayet :'t. 
!eti olnn sllnhı orU!.dn mı bıraka. 

Lk. hn) ı• değil mi? lşte bunun 
lız rınc •ı. de ilirıi ortnd n k 1 • 
dınnn.k ıçın tutup denıze fırlat'!. 

yor. BugUn bunlar si.z<'ı kaııut \-e• 
r:iyor mu? 

!tas ba.ştnt salladı: 
- Gıırlp, dedi, garip. 

. - H~yır,. garipten de d&ha ile-
n.. İ.rnkiı,nsrz .. 

- Vukuu muhakkak olduğuna, 
nemek imkansrz degıL 

- Oh dostum, bcnl tamamen 
ruılemıyorsunuz.. ben hldiselcrin 
:.u ınUikul ve t.u tert.'1> Uıcriııe 
cerevau etmesini fmklnıııız bulu -
Yon.ım ilen bunlarda anlaşılmaz 

brızı noktalar görllyorıım. 
- Şimdi ne ya.pccağc, dedi. 

Ma.tmazcı Oterbumu isticvap et -
me!1'1h lılan mı?. 

- Edelim, belki tahldkat..ıınızı 
biraz ela.ha ilerl götUrtlr. 

Evin boş olup içinde 1 lmscnln bu. 
lunmaınaaı, yangmm eve yatmak uze. 
re gelen bazı acrırerllerin yaktıkları a. 
te.,ten çıktığı sanılmakta tahltlluı.t )& 

pılmaktadır. - f ilipinlerde durum 
Londrıı, 8 (A.A.J - B,B,C: 
Japoıı.lar Io"illpl.lll rde Luz n &daaı. 

nm cenubundaki Mlndoro e.da.l;ma sa. 
ker çıkaıını&lımıır. B taa.n yrmucl:ı 
eındıı muharebe tanllyctı ıu: 01muQtuT 

lnailtercye hu-n alum 
LondrM, 8 (A.A.) - O B,C: 
Birkaç dUı:ınan avcı tay)at • B 

tanynnın c nup B hl i üzcrln k 
bır UQU;J ynpmı;ilır. Tayyare er top ~ 
makin •lltUfek atcş~c bazı ha.sara fi 

bcb olmu~lnrdrr. ı yarnlt ,. rd r 
Roıı;ali Otcrbum hiçb'r heye • 

c!n ~östcrmeden içeriye girdi. 
~ e sinJrll. ne de korku içindeydi. 0 

\' nln~a keyfinin pek yerJıde 01- Libyada durum 
madıgı açı..~ görUnUyordu. 

- Buyrun, dedi. Benden ne is Londra, 8 (A.A.) - .8,B.O: 
hyorsunuz?.. Llbyada hUr Fran 1%1 Z ın('vkl uıt 

Miralay P..as i~ah etti: t.etnılşlerdlr. Bunlardan biri Lfb:,:anm 
cenubunda Fn.zan bID uıd d r Ce 

- Madam Doyl'un katli hak- neral Leçlerkln ırumandaaı altındak 
kmda bir tnlıldkat açmııı bulunu- hUr Franaız motılrlze kuV\eUerı bum 
yoruz. Slz!n de malfıma.bnıza mU. amr işgal etm 0, ıtn•:,: n es r ve ga 1 
racant edcceğ z. Lütfen söyler mı 1 tr tktncl mcvı ı b kı 
· • b. Dfin ec vaktinfzf na ım a mı~ r, 

sınız, ıze. g e ı imdilik tatıUlt verUmlyor 
n l g~rdlnb! CDe\'MU nr> 1 • 



Boks seçmeleri 
NLsan ay: icinde yapılacak ola.n İs

tanbul boka eamplyona.sına iştirak e- ı 
dccek elemcı:ıları tesbit ınaksadiyle 

boks ajanlığı tarafından tertib edilen 
.seçme mU:ıabakaları dUn akşam eB -

yoğlu halkevı salonunda kalaba!Ik bir 
seyirci kütlesi önünde yapıldı. 

Alınan teknik neticeler: 
Slnclı: siklet: 
Halid (Alemdar), Yakup (B.O.E.) 

sayı hesabiyle Melih (B. O. E.) Meh 
met (Galatasaray) ve naktavn ile 
Recep (Alemdar) Çoşkun (Güreş)e 
sayı hesabiyle. 

Horoz sıklet: 

Taci (Galatasaray) Hasan (Gaıata_ 
saray)a sayı hesabiyle. 

Tüy addet: 

Orhan (Beşiktaş>° şevket (Galatasa_ 
ray) berabere. 

\'arı orta: 
Abdi (Galta.s:ı.ray) Baıki (B. O . 

H) abandon ile. 
Orta; 
Cevdet (Gil.reş) Şerü (Alemdar) 

berabere, Esat (B. O. H.) Halil 
(Gelata Gençler) berabere. Mulı. 
teşem (Gala.tase.ray) Nuri (B. O. 
H) nakavtla. 

Van ağır: 
Küçükoğ~u (Galatagençler) Sa

e.un (B.0.H), nakavtla; F.şrcf (Co 
latas.<ı.ray) Zeki (B. O. H) nakavt
!a. Adil (Galatasaray) Feyzi (Ga. 
latasaray) a nakavtla galip gel ~ 
mişlen:iir. 

Agob <Güre§) ~~aik (GUreş)e sayı 

hesabiyle, Necib (Alemdarı Andoıı. Okullar futbol müsabakaları 
(Kurtuluş)a nakavtla. 1 Oku!lr arasmda y::ı.pılrna.kta olan 

Hafif sıklet: f :tbol mllı:.abakaarma dün de de. 
Semih (Galatasaray) .B'ethl (Galata vanı edimiş, Yüce Ülkil • Iş-:-k Ô·O 

saray) berabere, İrfan (Galatasaray) veY Dartiı::şafaka • Pertevniyal o.o 
Kemal (Galatıı.saray)a. abandone ile, berabere kalnır!'jhr. 

EVLE...._.IUE TEKL.11"1.E.Rt, lŞ ARA 

HA, lf \'ERME, ALIM, SATIM 
ııbl ticari, maJı.lyclJ balz olmlyan kü. 
çllk llanJJu parasız ııe"rolu.no.r. 
bqhk yanmdald ta.r1b çerçevesi kupo 
nlle blrllkte ~nderl1ooekttL) 

lvlenme teklilleri: 
• Yaş SO, boy 175, kil• 75, 60 lir; 

maaşlı bir be.y 16·22 yaşlarında, ev L 
şinden anlayan, iyi bir aileye mensup 
sarışın bir bayanla evlenmek istemek 
tedir. Fotoğ'rafla (TAii ll remzine mü. 
racaat 190 

• Liae 10 a kadar okuı;nuş, daktilo 
bilen, yazı işlerinden anlayan kanaat. 
kl).r bir genç saıı _ perşembe _ cuınar· 
tesi gi.inlerı çalr_şmak ıstemcktedir. 

1 Evinde yazmak Uzere daktilo l!fi de 
ıılır. (N. Sertel) remzine müracaat. 

"' 17 yaşrnda, orta Uçten çıkmış 

bir Türk genel, resmi veya hususi bir 
müessesede çalışmak istemektedir. 
Taşraya da gidebilir. (Alaşl remzlııe 

müracaat. 
* R~tiye mezunu aakerliğlni yap _ 

mış, tecrübeli bir bay, odacılık. kapı. 
cıJık, gibi bir iş aramaktadr. (Hay _ 
dar) remzine müracaat. 

R A B E R - Akşam postası 8 MART-1942 

.Şehir Tivatrosunun 1 

.·.' / '. . l· .. .-, .. 

il G~:;~r 
fYazan: Necip Fazıl Kısakürek) 

KOMEDi KISMINDA 
ı\kşam 20.30 da: 

Okse ve sükse 
---+--

Beyoğlu Halk Sineması 
Bugtln matine 11 de 

3 BÜY1JK FİLM B!RDEN ile sabah öğle ve akşam 
l - Cebellittarık Casu1lu: Türkçe 

sözlll, 2 - Harp: Türkçe ııözlU, S -

Mr. Moto Beyaz Şeytan. 

Her yemekten sonra gün de 3 defa muntazaman dişlerinizi fırçalayınız. 
..... ,. ~-- ;. ,,. \ . ~ i:... , .. . .. ~ - t.:. : ·'"' ' ~ : l ~.. . .. . .:: -

1 
Deniz tevazım Satınaıma ı 

Komisyonu 11anıari 
ı---------

5000 kilo zeytin aı10a-0ak 
Komisyonda mevcut evırı.afma uygun olarak 5000 kilo zeytin 10 mart 

IH2 salı gUnü saat 15 te puzarllkla alınacaktır. 
tst.eıdıJerln belli gUn ve saatte teklıt edecekleri fiyatlara göre hı'sııplaıı • 

ıruş yüzde 15 nlsbetınde kati temlnatlarlle blrllkte Kasmıpa,ada bulunun 
komi!lyonda hazır bulunmaları. (3149) 

------------ EEWaB-• a·ürk!ye CamburiyeU 

ZiRAA T BANKASI 
&uru.ıoıı tariJıJ: 1888. - Se.rmayesı: 1000.000.000 1'\u'k u.._, 

Şube ve Ajanı adedi: 265. 

Zirai ve ticari her nevi banka muameleleri. 
Para bl.rlktırenJere ~-~00 Ura lltram~ve ver,vm 

~~-~--~~~~~~~~-~~~--~~ 

Selimi ye tümen askerlik dairesinden: 

Dairemize bağlı yabancı Kadıköy, Kartal, Adalar, Şile şubelerinde 

yabancı kayıtlı bulunan 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331 doğumlu 

jandarma eratı talim için silôlı altına al ınacaklarından acele kayıtlı bulun· 
dukları yabancı uskerlik şubelerine ikamet kôğıdı ve nüfus cüz:danlarile 
beraber başvurmaları ve bu ilônın celp yerine kaim olduğunun bilinmesi 
ve davete icabet etmiyenler hakkında askerlik kanununun maddei mahsu· 
sasının tatbik edileceğinin bilinmesi. (2418-3122) 

• Yq 28, orta. tahsllll, a.sll bir aile_ 
ye mensup 111ükemmeı ev işlerinden 

anlayan bir bayan, az §İ§ınan, eamer 
35.38 yaşlarında., içki kullanmıyan 60 
Ura maaşlı bir bayla evlenmek da_ 

temelttedir. D&let memurları tercih 
eıJıtlir. (26 Sezen) remzine mu.raca. 
at 191 

• İlk mektep mezunu, fransızca ve ~ 

ıtalyanca bilen bir genç ı, aramakta. 1 
dır. (M. D. 815) remzine müracaat. 

lı arıyanlar 

• Orta mektep 8 inci sınıfa kadar 
okumu§ e.eki harfleri ve biraz daktilo 
bilen bir bayan iş)yle ve tahsiliyle mü. 
nasip resmi veya hususi bir müessese. 
de çal,-.,mak istemektedir. !stıyenlerin 
(Baş Can) Remzine müracaatları 

• Yeni tUrkçeyi bilen elektrik tesL 
satinden ,t.erko.s tesisrtından, motör, 
yağcılığmdan, asansörden ve denizci
likten anlayan bir bay resmt ve hUSUS1 
dairelerde veyahut apartrman kapıcı. 
llğı yapmak istemektedir. Adres: Pen. 
dik Ankara cadde11i No. 98 Mustafa 
Çevik. 

• İktisat fakUıtealne devam eden iyi 
lnglllzce ve muhasebe bilen bl.r genç, 
öğ'leden sonra herbangt blr mUessesede 
çalışmak i!temektedir. (ll.M. 19) rem 
zine müracaat. 

• İpekll, yünlU ve pamuklu men.su.. 
cat üzerine bir mütehassıs \)oyacı ~ 

aramaktadır. Adreıı: V .M. posta kutu. 
ıru 1415 Galata. 

• Muhtelif orta okullarda öğretmen 
tik yapmış husu.si bir çok taıe~ yetiş· 
Urmiş bir bay deDeme için ücretsiz 
olmak üzere ehven fiyatta almanca ve 
riyaziye dersi vermek ı.stemektedir. 

• Lise 1 den mali vaziyetlnin bozuk 
luğu yüzünden ayrılmış bir TUrk ba
yan vasat bir ücretle herbangt bir mu 
e.ssesede i!'J aramaktadır. Telefon san. 
tral ve daktilodan anlar. !iN. özı rem. 
itine mllraca.at. 

• Orta tahsilll bir bay; lıerbangı bir 
işte çalışmak istemektedir. (İş görür) 
remzine müracaat, 

• li yaşında lise 11 den tasdikna. 
ınell bir ' genç, maişetinin temini. içill 
çalışmak istemektedir. (D.T.) remzine 
müracaat. 

• Tecrübell bir hasta bakıcıya ibtl . 
yaç vardır. Erenköy Telllkavak 17 de 
bayan Behireye mektupta veya bizzat 
müracaat. 

• Orta. 3ten çıkmış, bir genç, az bir 
licretıe sanat ög-renmek için herhangi 
bir elelttrikçi yanında ç·; hşmak iste. 
m4!ktedir. (Özgermen) remzine. müra. 
caat. 

Aldırınız: 

(Tecrübeli) (Gülhan) (C.R.) (S.G. 25) 
(Ciddi) (Ferhunde) (Y.Ş,) (M.K.AI 
(Deniz lg) (27 Ender bulunur.) 
(El) (Kemal Çankaya> (1. Şenkanı 

(S.U. •) (E<:lar) (Şart 18) (H.T. 8) 
lAnlaşaUm) (B. A. Sev. Tap) (Ba§can) 
(Şen yuva) (N. Öz) (0.R.) (Oran) 
(Ayla) (C.M.) (S,S.) (M.Z. E) 1 
(Genç Rehber) (Kızıl .saçlı kadm} 

(İyi öğTetir) remzine müracaat. ı •••••••••••••lllB 
• Fikri Tevfik kardeşin otomobil ve 1 

makini~t okulundan mezun bir gene;;. 
garaj veya deniz motörleriııde Çalı§ - ! 
mak istemektedir. (Şişli) remzine mU · ı 
raca at. 

• 17 yaşında ılltmektep me?unu bir 1 
genç herhangi bir müesssede münasip 
bir iş aramaktadır. (13 isim) remzine 
müracaat. 

OOH.lott 

HAFIZ CEMAL 
"lOKMAN HEKiM,, 
nAHtLIYE HOTERAS~ltsl 

Olvanyoıu 104 

Muayene "ııatıerl: :.ı.6.B ı eı ~:.ı.ııı-

r 

c.ıraat &nlta.smda kumbaralı ve l.hbar.sı:ı ta.sa.rnu aesapı.a.rmcıa ::t -..; 

~ UrUJ bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a Ue aşağıdaltı 
oıruıa gOre lkramiye dağıtııacaktrr. 

• • &00 ı,000 .. 120 ıcı • t,800 

• • sos • ı.ooo • l20 l-0 • 4,800 

• .. UIO 1,000 • 160 t4I • uoo 
.el lOO 4,000 .. 

Ol.KK.Nr: Hesaplarındaki paralar tılr sene ıc;lnde 50 ıtradan aşn (! 
:ııışmlyenıere ikramiye çıktığı takdirde % 20 razıasıyıe verUooektlı 

K91ideler: 11 Mart. U Haziran. ll li'ylQI 11 Bir!nclkanuo uı.rthı~ 

rtn~ yapılır. 

; 
--· '""m-ıi2U••aı.; 

••••••••••••il! ı M otörlii nakil vasıtaları 
Acele satılık ,apka ve ütü · cemiyetinden: 

makine ve ala.tı 26 şubat 942 tarihinde cemiyet 

Son sistem Unikum marka ~apka merkezinde aktolunan lıeyeti umumi 
ütü makinesile Motora bağlı Torna ye içtimaında ekseriyet hasıl olma-
islim boruları ve alôtı saire satıla' dığından 12.3.942 perşemb~ gurıu 
caktır. lstiyenlerin Beyoğlu istiklôl saat ( 14) ten ( 16) ya kadar Beyoğlurı 
caddesi No_ 441 Yalova ~apka da Nuri Ziya sokağındaki t'U1Tthuriyet 
mağaz:asına müracaatları. lıalk partisi kaza ma~kezi salor.unc!a 

ikinci bir umumi lıeyet toplontıs: yapı 
lac:ağındaıı bilumum azanın hazır bu 
lunmafarı i:ôn olunu;. 

RUlNAME: 

1 - 1941 yılı çalışma raporu 
2 • ,, ,, hesabatır ter 

l<ıki ve idar? lıeyetir.in ibrası 
3 - Nizamnamenin tadili 
4 - idare heyeti azalarının nısıı 

seçimi. 

ı·uRKiYE iŞ BANKASI 
K i.icük T :uarruf 

Hesap]arı 
1 ltt:l -r HAJ\11 Yl' Pl.ANJ 

K.l'~~ıuıı:uı::ıt. ~ ;ubat, 4 

•in\ ı~. t "'~ıNtıı". 't ikin 

t.adtı l~·rlndt 

"'.lalın cin~: 

~ırta ,y~ 

ML•: r,o Jı:,:neye 

ınah:;uı: plik 

Miktarı 

27 kalem 
700 çile 

IDU IKkn,Mt~ 

1 adet 2000 L1raJılı • 20001- Ura 
8 .. ıooc • - 8-000.- • 
2 . 1:>0 • - 1500-
il • 500 • -ı~.- • 

1() • 2Mı .. -~- • 
40 .. llJG • - .ooa.~ • 
~o .. !)() • - aııoo.- • :wo • 2~ • - csooo.- " 20C \O - 2000.- ~ 

Müdürlüğünden: 

Pazarlık 

Şekli 

" 

17.3.942.s aıı e ıo 
eksiltme günü, saati 

17.3.9•2 salı 9.40 

ı - Yolrnrda yazılı malzeme pazarlıkla satın alm.s.caktır. 

2 - l''.lı.:·ırlık tılzalarrnda gösterilen gün ve saatlerde Kabatqta ıevll 
ıtm şul;ı.;ınde merkez mUbayu komisyonunda yapılacaktır. 

3 '"ırtaslyeye ait IJete hergUn öğleden sonra adı geçen §Ubede görU 
ıö?bilir. 

4 l<>tt:kllıer!n t<ıyin olunan gtin ı.·e saatlerde tekli! edecekleri fiyıı,t 
Uzeri:ıcteo yüzde 7.5 güvenme paras.ıe oirlikte mezkô.r komisyona mUracsst 
!ar!. l ~84 7 ı 

-=================================~~=========~======:=:============================:====::==:=:===:===============~~ 
l'ebrlk ederim .. Siz Nagasııkiye dPğll, .. ııercli. • r:t>l•ten u•·n ıı!• n~ tnr<> ruhlu bir krıdın. Hus • Japon muharebesinin ııe,,ıadl:: 
"c-kyoya b\yık bir yıldızsınız! - ~faalesef bah:m:ıdım, remuçiıı dı. Temuç!ıı onılun M~gollstana nit r.:-iinıleııbı>rl dünyanın rahatı ıwçtıd• 

- Niyetim buradan Tokyoya git lıııy! Bir kadının kendine e, bulrrıaHı rnal(lrı'lt almal• istiyordu: gibi ln'!anlara emniyet ve ıtiJJJSt 
ıı>ktl.r. ·ı Jc~:ır kolay bir l" deği•. Ht>lı• benim - l\ic>n~ol)a.da kendinize bir ~ bu. kalmadı. 

11 - Orada çolc para kazruıırımu:ı.. ;;lbl lt?h lurfc ~·ac-:ın ve :ıratlığı t>rJ,el.; ıam·uımr~ mı? Or:ıdalu lııo;ıanlar lıürrl. - Hakkınız var, Temaçln 1:ıay! ~ 
ıı!aba.lık ve :ıeı:ı;ın bir memleket. h• biı.ıltir hle7.Jyet ırörmek iıotlJt'n bh .retı çolı sc\erkr. Belki lcaıı·~ıa istedi ılı• aynı endişe lle evlenemedim o~ 
Sıln yıldrz dudağını bülltU: kadıın.. ~ın·- hal;l:ırı vere<'ek bir erkek çıkar. da. Ve tehlike bliyüyünoe kalk•P ge 
- Tokyodan daha ca.ıJp, daha Zl'n Tcnıuçiıı güldll: ılı ora<!~. elim buralara. 

in memleketlerde de dola5trm. Bil • ·- Aradıi;tru:ı erkekte ne ~lbl mezL - Çol• er:ıdım ,.e oraw.ı evlenm<•.rı - Nerell'llnlz'l 
ıı ıı.,sa Pekinde.. ret görmeıc lstiyorsunu:ı: •/ çrı!< ırteW..Oı. Mu,·afiak olamadım. - Bugiin size ot.elde ya.lan söyl-: 

.9. 
- Pars kazanamadınız mıT Buka. (Snrı yıldız) ba<-nk bn.<'al< listlına n. l\frmı~ı: tin lırr lcöıeıı ı casuıı ratnıı-111:.ı Um .. Ben Şnnghaylıyım. orada dO ~t~ 

dar matın.ret ve marifetlerLnlz varken, •.ı:ıral< geniş bir ne~~s aldı: ıtönmU-;:tu. Herkes blriblrindr~ ı;;pbe ılum .. Hayatını çok meraklı fd1'J!:1oır 
şimdiye kadar zengin olınamz IAzmı_ - Sayayım: tık önce, eşlmln dojt_ !'diyordu. Öyle bir nıcmlel<<'ttc insun le doludur Oo iki yaı;ma kadar ~, .. 

oomştüler. 

Afyon çeknıl:t Japon gf'nCI doğru 
~ylilyordl!: insan meyhanede her lt'r. 
den dah::ı serbest lconıışabilirdl. 

- 'I1ycn • Fo'nun: 
"Dlinya: lmdın, ı;eh\'ct ve ihtirasla 

doludur • ., sözU herkesi co15turdu. 
Parterin ild yanr;ıd:ı .nli'}tnilere hl7. 

ınrt eden ~cnç ,Japon kadınlan (sarı 

yıldız)m sP.~lnl duydukça şen kahkaha

: uh er?ı:et.lerı teshlrc çalışıyorlardı. 
l"lliz.ik birdenbire durmuştu. 

(Kızıl meybane)nln san yıldızı al. 
ıu,, tUfıuıı ara!lmda sah.neden çekildi. 

ık. ııa sö:ı:lii, mert bir erkrk olm:t"lrnı l!ıtl · a::-nıJ;~-:-ıııı nasrl btı.labilirdJ? hayda kaldım Babam posta pıeJIJU cİc 
yorum. Bund.:ın 'lonrıı, kadını. Japon. Tcml•tin isti:'diği bahsin kPndlllğiıı. dıı .. l\logollstıını!a vazife aldı .. sıs,.0• 
'erda olduğu gibi bir eıdr hnlLmlt> kul. ~".•1 açıldığını görjince te\lndl; garso_ oraya gittik. Annem bir yıl ııonr111 rst 
ıanmama.'!ı.nJ.. ıın Ud kade?ı Sake tsmarla<lıkton !lon· ıtollııtaıı dnj?;larınd:ı hastaınndı. tıel'gt>I· 

· - Zenginlikte gözilm yok. 

San Yıldn: U7.aktan Kamlmurayı 
~ormii.~tli. Numarasını yaptıktan son. 
rn yama gelmetctc gr.cll<medl. 

Ve ilk sözU şu oldu: 
- Adımı öğrendiniz mi? 
- E\•ct., öğrend1ru; Snn yıldn.. 

- O halde bu kadar memleket do
lıışmanızm sebebi n6dll''? B:ına otel 
bmresinde, Mogolistana glttlğlnlzt söy 
!ı•mlştlnlz. 

- Evet. Çok yer gezdim. Fakat, 
kendime uygun, dUrllst bir et1 bulama_ 

• dun. 

Bundan sonra numnralanru !!Ordu: - Bütün bu yorucu dolaşmalarınız. 
dan malcsat, l<l'ndlnlze bir eş aramak_ 

gfu:.el. sa, bunu !).imdiye kadar buJmanı;ı i<'.ap 
- Yı>. Jl;"~l'!ll.? Oyt'llU mu?. 
- Onlar da l!ıwlnlz l<adar 

- tyl ama siz bu ikinci isteğinizle ra. ha~·retıe başuıı "nllamağıı başladı: ~anghııya döndük. On beş yM111~ııııJŞ 
'llllletıerln ananelerini 11.ökünclen yık - ()·mel< kl, oraJa:rdn da çol< crums olğim zaman çok güzel blr ıaz_~.ı ılı> 
malt L-;tiyor<1un11z. Buna lmklin var var. Bunlar kimJn hesab.llUl çahşcyor_ tum. Babam bE>nı Çinli blr a811z--:"" 
mı'? lar acah:ı? evlendirdi. Falcat, bu adam ıtr yd 

- Eşim uynnıJc ve kıılruı bir adam - Bunu eorınağa lllzum var mı'! ta bir kaza. nctfcc!<lnde öldü. ıı. 
olursa. bu dlleldprlm dl'rhal tahakkuk Ruıılar hcgabma.. _ On ııeklz yaşında dol kllıdf11 
t•dt'?ltıir. - Ben m<•mleketimin Ruslara bu demek? ) 

. 'ar Tcmıı!,'in dü.:ı~1ccy11 dalclJ, Bu, ger · kadar kolay satılacağ"mı ummazdım. (De•;a.r.~ 


