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Orta Şark ve Hariciye Vekilimizin Beyanatı 

AkdenizdeMih· Kimsenin bize teca-ı 
ver taarruzu YÜZÜ aklından geçire-
Taarru z un miyeceği fikrindeyiz 

K R İ PS; H İ ND 

Şeflerine Getirdiği 

Teklifleri İlan Etti 

Hindistana 
Hür domin
yon statüsü 

ilk şartı 
Almanya ve mihver 

manzumeıi için Orta 
Şark ve Akdeniz İngiliz 
İmparatorluğunu yık
mak muhakkak ki bir 
gayedir. Fakat mihve
rin bugün bunu b~ara· 
bilmesi için bir çok 4art· 
ların bir araya gelmeıi 
lazımdır. 

ETEM iZZET BENiCE 

Dış polit ikam ız tanı b ir 
bit a r af lığa dayanıyo r 

Von Papen'e karşı yapılan suikastin bütün Tü~kler ara ın
da infial uyandırdığını sliyli yen B. Şükrii Saracoflu: •- Bu 
işte hitbir Türl<üıı aliıkaı;ı yoktur• dedi. 

Ha·ricirye Vekiliar& B. Şülkrii dırnıaıy, a.klından gcçiremiyecegiı 
Sararoğlu Roma.da çıkan Plııpolo fikrintllt-yiız. Çünkü muhariplC"l'-
di Rama gazetesinin Ankaıra anı:" den hepsinin kafi dc~rodc ıfü.~ 
haıbirine lıL>yanatta 'lmlumnuştur. man: vardı.-, içlerinden hi.ç biri. 

B. Şükıi.i Sar~ğlu, ~kiye.. nin siltııhlırıımızın )i.İ'dll1ıü <k 
nin dış pohtikasıruıı tam bir ta.. bunların a:ras!Jla katnıaga sebep 

lngifü: ve Sovycıt kaynakları raisızbğa dayandıığını, Tü.rklE'fin olm.a:kta m<nfaati ıbulunamarz, 
Mihverin Orta Şark ve Akdeniz bunu korumana karar vernıis, bu Tü" k '.h""'-~- ı· ·· d .•. polit••·· ,, r. .u~"'"e ı çız ıgı ""-"" 
İngiltere İnııpararorluğuna lrıu·şı lundukl.aııım sö;•l<'<rktcn ııonr<1> ya ne kadar dürüst bir surette 
bir ilkbahar taarnızu hazırladı- demi§1ir ki: de'vam cttiğ;n; bir çok dıeınaJ;:ır i~-
ğında ı.srar ediyorlar. Hatta, bu .Tarafsıiliğımızın bütün hıır- bal ctm;itir. Bu cümleden olarak 
taarruzun Türkiyeden yol istemek be<lc 'l devle:.! r iç!n faydalı old'C. İngiltere ile ·bir pakt yapmcyı, bu.. 
sınetrle şarktan ,.e garpten bir ğuna karıiiz. Ki.m:>enin bize sal- (l>e\"amu 3 "''eu S:ıhilfde) 
Ju9kaç bareketi şeklinde yapıla·!============================ 
<ağı kehanetini bile ileriye süren· 
!er nr. 

Bahse Tiirkiyenio karıştırılma· 
11 gülünç olur. TüTki) enin taraf
.;ızlığı açık a sarih oldui:•ıına gö
re ne J\.1ihvcre, ne şu ve buna ken· 
di yol ve üslerinden istifade ettir
mesine im.kan yoktur. Türkiyeyi 
rorlanıak rn zorla Trak~adan 
Suriyeye kadar olan kilometre· 
leri aşmak iscı hiçbir alollının 

bugün tecrübeye kalkL~a<ağı bir 
hareket .-e tedbir olamaz. Türki
ye hakkında.ki tabmiıı \'e keha
netleri veya arzuları bu şekilde 
obir tarafa btraktılı.tan scınra !Uih
,.er taarnızuoun Alulenimc ,.e 
Orta Şarkta ba. ka türlü ne ~clcil
de mu\"&ifnkiyet in>kanlannı a
rayabilecefini konu•.makta ser
be,tiz. 
Alnıanya için Rmp ile bera

ber lıı,giltereyi de mağlup ebnek 
hiç şiipbc yok ki birinci gayedir, 
bunun için harbetnıektcıdir. Bu 
gayesini ne kadar tez tahakkuk 
ettirirse o kadar da nıenınun olur. 
An<ak Ruı.ya ve İngiltereyi bir 
arada mağlı"lp edebilmek şö)·le 

dursun, 'bu an.u~·a kanılmak ve 
bunu tahakkuk eUinnek sevdası
na düşmek dahi bazı şutların \İi· 
cuduna bağlıdır. Iler~eyin ba~ın
da Almanya ve 1tlih,·erin elindeki 
harp vasıtalarının, insan -sayı!arı
nm Rusya ve İııgiltercnin lrudret 
ve imkinlarma üstün olması la
zımdır. Almanya, buı;inkü müt
tefikleri ile bir arada her iki da
vayı başaracak kudrette değildir. 
Sovyet Rusyada 2400 kilometrelik 
bir cephe üzerinde 200 milyona 
karşı dövüşmek ve Norveç şima
lin>den Dedeağaç kıyılarıua kadar 
bütün bir şimal, garp ve cenup 
Avrupasının emniyetini her ihti
male karşı tutmak ve korumak 
mecburiyetinde bulunan Alman
ya ve iş ortakları Akdeniz ve Or· 
ta Şarkta lngiiiz İmparatorluğunu 
mevcut kuvvetleri ile yıkamaz. 
Yıkabilmek için: 

a - Fransa ve İspanyayı bera
lıerinde bulundımnak, 

b - Rusyayı yıprattırnuş Dl
mak, 

İmkanlarını kazanmış olması 
gerektir. Henfü bu lıer iki -vaziyet 
de kazan_ılmış değildir. Buna gö
re Almany~dao >e nıiiıtefildcrin
dcn Orta Şark ve Akdenimen ln
gi!tereyi söküp ı;oıkaracak km'\·et 
ve \·iis'atte bir hareket beklene
nıez. Ancak. beklenecek şeyler 
vardır. Bunlar da ~unlardır: 
1- İngilterenin Orta Şark km'

"Vetlerini bulundııkları mahaller
de tcsbit etmek, 

2 - Sovyetlerle lıirlikte cenup 
cephesinde İngilizlerin harekete 
geçcıbilmelerine mani olmak, 

3 - Japon ilerleyi~lerine karşı 
Orta Şarktaki lngili:ı; ku>vetlcriui 
istifadeden alıkoynıak, 

4 - Akdeııizde ınurnsala yDI· 
larını tehdit etmek. 

Sovyet Rusya ile ütüm kalım 

llıüeadelesinin sonunu ahncıya 
lı:adar bu durumları kazaıı.abiJ. 
Ilı.ek için ise Alman ordllStıllun ve 

'Devaıro 2 üncü Sahifede) 

Esnaf Cemiyetlerine Y azılmıyanlar 

Bundan Sonra İş Yapamıyacak ! 
1 

Şehrimizde i 90246~ 
esnaftan 38 bin 225i 
kayıtsız çalışıyormuş' 

6737 Balıkçıdan yalnız 
Berberden 1613 Ü ve 6270 

2737 si, 3613 
Madeni Eşya 

San'atkarından 1270 şi cemiyetlere yazılı 
~=============================.,, 

ŞEl)ı~imziuek.i csı .n Jıc1osi.r2n 
mc,nsup olduklan ~ z;)mı:csiı• ait 

ô.'.ımiyete kaydochlmderi i;~n e
saslı faaliyete gcçiılnıesi takarrü.r 

etmi~i1·. Esnaf cmni··ctleri mü~~ 
tcrC>k bürosu tar~fından teııbit o.. 
lunch<ğuııa Y..-e hchYim";ıde 00 

90 b"1 246 c,,;naf mevlut bulun
ırud<.ta"ır. Fa.1<at bwllaro!:ın yal
nız c.Jli iki bin yirmi" b>ri cem.irjet 

le:re kayıfüdır. Geri kalan 38,22a 

esnaf be !~ boı· ccım1yete k;;yd.:.. 
11ı 'laptınr.atll''lŞlır. 

Bu IL-sbitc na;;aran şclnimizde 
6,436 b<ıkikal m~"'Ct>ltur ve bun

ların l1cpsi Ba.kloaJ!aı· Ceım'!Yctine 
ko\i ıde<i'i :._.,,iş lo u l u.r.ım.:ık.ta ril. ı·. Y;. 
ne şchr:rmizd:~ 5765 arabacıı 525 
hamamcı, 248 musiki san'atklln 

me>cultur. Bunların hepııi de ce
miyetlerınc lwyıtlı<h=. 

(D<-.•m 3 iilıdl S3iıi!ede) 

Bir Heyelanın Sebep Olduğu Facia ! 

Ansızın kayan bir tepeden bir 
eve düşen büy ·ik bir taş 

3 çocukla 1 kadını öldürdü ! 
Sıvas vilayetiuiıı Darende ka· ı 

zasında bir facia olmuştur: Say
fiye maahllcsinde Kaloyek tepesi 
i>ııünde oturmnkia olan Bekir A· 
sil isınintle birinin evinin arka .. 
sındaki tepe gece yarısı ansrzın 
kay•nıış ve düşen biiyiik bir koya 
parçası uykuda bulunan bütün 
ev halkını öldürmiiştür. Ölenler, 
B ekirin 4 yaşındaki oil"lu Sedat, 10 
yaşındaki kızı Hayriye, karısı 35 
yaşında Ayşe ve ltİ1mıetçileri 12 
yaşında Yusuftur. Ahırda bulu
nan iki inek de ölnıiiştlir. 

Bekir, Ceyhanda olduğundan 
ve 9 ~aşındaki oğlu Yasin ile 7 ya-

Murmansk'a 
ağır bir 

hava hücumu ! 
Berlin 30 (A.A.)- Resmi bi•· 

tebliğde bildirikhgine göre, Al. 
man hava kuvvetleri Murman•k 
limanına hücum ederek depolar. 
da ve bir n~kliyc gemi•inde yan
gın çıkamıL:;Jar, 2 Rus av tay ya.. 
resi dii.;;ıürrr.ıüşlerdiır. Tayya.N:cı:r 
Murman>k batısında büyük 2-01 
fuerinde yür.üyen dü:;ınan kıta. 
ları görerek bunlırrn cia hücum 
elınişler ~~ d:ağıtanışlardhr. . Bü
tün Alman t.ayyareled üsleri.rl: 
dönmüşlerdir. 

şındaki Juzı Fntına da o gece da
yısının evine misafir gi.tmiş ot
duklarındaıı bu faeiadon kurtul
muşlardır. 

Düşen taşın revresi 11, yiiksek
liği 4 metrtdir. 

EVE 

- Bana ·istiklül '"" hijrriyet 
verirsen, hürriyet 'e istiklal 
safuıda, Jitni senin safında 

dö\!Ü~n1i:, c hazırını. Senin sa
fında dövü~rcck olursam, bana 
kendin kadar hürriyet 'e isti"k
lfıl vereceğini SÜ) lüyorsUll. Vii· 

din o kadar bol kc>eden ki, he
ni hayret ve ~iiphey·e düşiirü· 
yor. Zira efer benim yardı
nınnla kazanacak olursan dün
yaya hakim olacaksın. Dünya· 
ya bakim olunca da \•adini y·e
rinc getirip getirmiye<eğine 

dair, vicdnııından başka elimde 
hiçbir emniyet tedbiri kalnıı
yaca.k! 

- Fakat vfldinıe ioanıuıya .. 
cak ve benim safımda dövüş
miyecek olursan, belki hem 
sen, hürriy<>t ve istiklalinin e
linde bulunduğu kadarını da 
kas bedeceksin; hem de ben 
belki to:p~·ek\ın hürriyet ve is· 
tikJiılime ,·eda edecc~m. Neti-

verilecek 
Fa k a t bu ; h arp 
sonunda t a tbik 
edilerek lntı b a -

bat yapılacak 
Yeni Delhi, 30 (A.A.)- Sir 

Krips Hind şeflerine yapmış 
olduğu teklifler hakkında ga
zetecilere izahat verınİ,'jtir: 

Bu izahata göre, harp so
nunda llindistandn umumi 

sb. llı.S 

intihabat yapılacaktır. Hin. 
d.istana, diğer Dcınıinyonlar 
gibi İnari.Jiz Krn1iyetinc !ıi.Oda.
katle bağlı kalm~k ,artile ay· 
ni derecede hukuka ınaliJc ol· 
mak iizere hür bir D<ııııinyoıı 
statiisü verilecektir. Hind;s. 
tan dabili ve harici işlerinde 
tamamile hiir olacaktır; fa-

(Devamı 3 üncü Sahıfede) 

General Kış ve 
GI~ Zaman! 
Almanlar bu iki ümi
din hezimete uğradı
ğını söyliyerek: "Ar
tık Şark cephesinde 
karlar eridi,, diyo rlar 

Berlin, 30 (A.A.) - Alman rad
yosu bu sabahki neşriyatında 
•general kış• ve •general zanıau. 
dan bahsederek İngiliz ve Ameri
kalıların kış gelmeden evvel bü
tün ümitlerini bu iki generale 
bağlaıınş olduklarını hatırlatmış 
\'C! 

(Devamı 3 üncü &hifedc) 

BiR DAVA VE 
Bti l' ÜK ADAM 
<eyi hiç olmazsa bir vicdana 
ha,·ale ederek benim safımda, 
yani hürriyet 'e isıikHil safın
da dövüşınek ıni dalıa c:ınniyct
li; benden yüz çevirerek ayrı 
a;,n ökseye düşmek nı.i? Gel d& 
hiç olmazsa bir vidana gii
vco! 

İşte bü tün girifllii:>"i v-e çetiıı
Jiğile, İngiltere ve Hindistan 
arasındaki da>a!.. 

Hindistan \"e ingiltere dn' a
sı. sadece biriniıı hfıkinı , öbü .. 
rüniin tabi olduğu i.ki topluluk 
arasında değil, hürriyet ve İs· 

tiklal safına bağlı H tanıanıile 

miistakil her devlet ve mi!letle 
büyük dcnıokrnsyalar arasında 
bir vakıadır. 

Ona topyekun yardı.ı:ıı edilir· 
se belki knzanacak; edilmezse, 

• . ~""J K Y ~S ı ' 
l? 2fo 5DD' • 'lTD 

Uzak Şarkta Japonlar tarafm dan işgali tamamlanmakta olan adalarla Jaııon deııizaltılnrınm 
göründüğü Hind denizini gösterir bari ta 

UZAK DOÖ1l1DA Şark Cepbeıinde 1 r 
Stararussa mey- EDEN'iN BİRMANYA'da 
dan muharebesi NUTKU 1 kanlı çarpışma-
son safhada! İranyolil:Rusyaya ~lar devam ediyor 

• 
Buz tutmuş göller 
çözüldüğünden 
yeni tayyare mey
danları yapıhyor 
Londl·a 30 (A.A.)- Stok!ım

den bild.ırildi!J•nc göre Şaırk e<.>p
h.esintle Stararussa mco;ıd:ın mu
harebesi kat'i bir safhaya g~ 
tir. 26 mart.la buz tut.'nu.ş İL'Tlen 

(Devamı 3 W>cü Sahi!ede) 
---o•---

Bu sabahki 
Rus tebliği 

Mof-1,ova, 30 (AA.) - So\-yeı teb
liği: Sov·yetler cephf'nı ı b!t çok ke· 
s.ınııcı ;,nde taarruzi harek:lta devom 
etmic;~er ve b.::ııı md'.kCı.n ycrlC1'J o.lmı~· 

lard:r. Alman ta;yy:ı!·elcri Moskovaya 
hüc-.ı~ ed:."rek b:ııı h:ı!arl.-:.ra sebep o~ .. 
n1~!ardır. B;,ınlôlrdan üç tane ı dÜ§u.. 
rülrr.~tür. Dogud~n taarruz ·eden 
SoVJ etler Lcningrada do~ru Herle· 
mek!<dırlcr 

Sta:arusada şiddt:l'li mL.."ıareb<:ler oı.. 

maktadır Buzlar eriınck·~e ve ı;amur 
harek~tı güçl~tlrmektcd.r. 

malzeme nakli Ma
yısta 2 misli aı tacak 

Londra, 30 (A.A.) - l\lerl
by.Tyfdil'de söylediği bir nu· 
tu.kta Hariciye Nazırı Edeıı, 
İrand'an geçen yeni yoldnn 
Rusyaya yapılan nakliyatın 
bütüu tahminleriıı iistünde 
inki~af ettiğini \.'e Sonk5.nun
da bu yoldan gönderilen m:ıl
zeııtc nıtktarının Sonteşrin
de yollanan miktarın iki misli 
olduğunu belirtmiştir. Eden 
Mayısta gönderilecek mikta
rın Sonk8.nun aywda yalla. 
nan nıalzooıenin iki misli ola· 
cağı ümit edildiğini ilüvc et
nıiştir. 

Hint sularında 
JAPO N 

Denizaltıları! 1 

Vi.,i. 30 (A.A) - Hindlstanın 

:P.ta.iras lhn~nı önllnde japoıı denlı.al
tılacı görülınüştf.b". 

Yeni Milli Kor unma Mahkemeler i 

2 No. lu özel mahkeme ile 
Üsküdardaki, yarından 

itibaren çalışmıya başlıyorlar 
Bu sabah tebliğ edilen kadrola rı yazıyoruz 
İstanbul 2 numaralı ~filli Korunın~ 

mahl.-.emesi lle tlsküdardo:ki Milli Ko-

Necip Faz;ıl KISAKÜREK l 
" belki knybcdecek; ona yardıııı 

etmi!renler de belki bu yÜLden 
bütün dünyayı elden kaçıra· 
cak... Halbuki ona topyekun 
yardım edilirse şimdilik kenar· 
da ,.e selamette olaıılar, kendi
lerini ateşe atnıış ola<ak. .. Ve 
ortadaki binbir m;salc göre, 
demokrasl·aların kazanacağı 

güne kadar, gözleri uzak bir 
yarma mıhlı, esit \'C perişan 
yaşıyacak ... 
Yardını etn1ck zararlı. ctnıc· 

mek zıırarlı! .. Bir kenarda bek· 
]emek nıiithiş, beklememek 
müthiş!.. Bir tarafa temnyül 
etmek bugiiıı korkun~, etme
miş olmak da yarın ielaket ... 

işte bütün bu tezad kutupları 
arasında milletinin gemisine 
yol açacak \"e hareketle hare- 1 
ketsizliğin girift anını yakalı
yacak knptan kimdir? 

Her kimse, büyük adam i~te ı 
odur! 

runn1ı. M\lhken1.Csl yarından ltib:ırcn 
faaliye•e ge('tteklerd·~ .. 1 nuuıaralı 

mahkrmc de yorındJJ'l itibaren Gümı.. 
rükt"k. yerine na'k.lolunacaktır. Kad
rolar b~ı sabah gelmiştir: 

İstrı:nıbul 1 nırmaralı h-laıhkeme Re;sl 
B. Keıııal .~·kın. Kalem kadrosu: B<iı;
lı:iit:p B. Bnh.-i, Ka\ip Avnl. Behçet, 
Rifat. Milb2:ir: Kemal. 

İstı:..r..bul 2 num:ıralı Öz.el Mahkeme 
eisi h. Osm-an Nı.ırl. Kalem kadrosu: 
Baş'.~.:ıt;p: Şe\·~ı";el. K6tlp: Nezahet. Hü
&ın1ettn1 bir ktıhpük münıhal, rn'ilba-
v.r: l'lvl. . 

İst~Pbul 1 numaralı l\f.ı:frt.teme J.lüd
deiuır: rril!k ka:ern kad..ro;:u: Ba111k5.t!p 
ibrab.'11. kll.t,p Haı:t. Semoh•t. Mü
f>aşir: .Sadri. 

Üsküdaır ?\-1iTil Korunl'l"'.a Mahkeme
si k&drosu: B<li' tlp Recai. Utip E
mel, ''uıf, miıba rufu-.hnldir. Üs~ü
dar r..tJli Korlıı1ma . Iahkcmcsi MUd
deiumumil'.ği kalemi kad~osu: Baş-kA
tio rr.ünhtJ. kAEp )ftb"1nfn, Rtım.E.i1 
~ibriban. Mübaşir: J.fu..-tafa. 

Fuhşa sürük-
1 enen kız! 
A!ımet Jsmlnde bir ı•nç Bcyoğ)uoda 

rastladıgı 14 yaşındo.ı. Siranu~ isminde 
blr Y..ızı iğfal ederek bir n.Udcict ınü
~ebe~te bulundu:.:tan sonra, ı .. a(Aa· · 
lar:yJe de !uhuıs j·:ıpn11ya W,vik ettigi 
'\"UkU bulan ihbar U~erlr?~ meydana 
""..ıkmli ve Ahmet tevı-: ! eılunnıu~t:•r. 

Yeni Gine liman
lars yeniden şid

C:etli bir suret~e 
bombalandı 

1\t~:'burn, 30 ( • .\.A,) - B•rn1 .. 1l)! .. a 
kanlı rr.uiıa.ı:ollcle-r devan c.:lın .< eu.r 
ç :n ~~:;,· vctlerlo~rı ço~ru Tun- ~ .. 
çemlJeri ya:":'lr.:}t:!.r B e :ı yn k; -

mı ı>r.onlann e1'ndedır. ~ ki 
lse Ç.'..nl!!erdo bulu.r..r •. ak•~aır. 

Y"Di Gine llınO!..!llıtT"ı::ra müttcfık ". e 
j"pon ha\·a hüc · ·arı de\:&. n e• n • 
tcöir. 

i WJ:l 1.3..}· .e Mor;: Try J. 
ş!:d(ı.e ~ !e bom!ıa!~r hır. ta!· at nı ~ .. 
fik ta:;yareler.i büc.ı'!'niylc pu. J:Clr1 
nlüş1crdir. 

Jı.Iü~te!ik tayynrc:eıi de ~e~ G c 
Ada.;:ının japonlar ~linclek! kann 3r ı 

bombalrm~la.:-dır. japonlar ?vlo:re::: .. 
lry•e doAru karad•n llcrl•.1 .ktedlrlc·r 
Şimd;.ki halde bu l!ınar.a ua kılomcL 
re uzo:k:adır!:ır. ____ ,,_ __ _ 
Japonyanın 
Yeni Rusya 

E lç isi 
Vişi 30 (A.A.)- Ög!"Cnildij;ır.e 

göre Jap-0nyanın SV ey ıer Biırl
ği elçisi Satta, yeni Sc,"J·ct hU.:n. 
met merkezi olan Ku)·l:ı:~cfc g, I· 
mi~tir. 

Filipinlerde son 
harp vaziyeti 

Va.şir.gtou 30 (A.A.)- F"tl.Jli • 
]erde kayda deger bir ~ eğişixt;... 

;)~ktlll". Amerilıan ta yarelcı 
Balaan bö}gt.-srnı şıdl'.lC'tl bumfü.-
1.am !tjlardu·. 

~-o·---

Mum ışığında 
kumar oynı

yan gemiciler! 
Dün gece geç vakit (;aJa!.,,\a 

Kalafdtyeriıı.ık cJlc;·ı·•) ı:;ezc-1 7.l 
hı.ta memurları bUTadal< arsarer
dan birindeki m«rnk kul~bede 
bir ışık görerek Ya:ziyet.ten ı;: lı: ... 
h<>leımı>ş-le'1iir. SesııizcP bura ya 

sokulan polisler, ~·anan bh· mu.. 
lşığının ianesile üç ş~-hsın zar!a 
kıı.""!1ar oyırnd:•klaır:ını giir.:ıc: ·ltr. 
dir. 

Gecenin ilr'rlc:r.•· bir s ... ıt :ıtlı> 
bcyecanh bi.r kunınra dala:' bıı 
adumlar cü1·n·~üm\!ş.!1ud hal:Jl' ~ 
y a.kalanmışlardır. 

Kalafatyerinde gcm!cil.~ ,•ur
tıkları anl~ılan ku...,-.aı'.oaLl.ır.n 
Fevzi, Kad:r ve :Mustafa &:i Jad 
şahıslar ol.dukfarı t<.Wit c-i .• ~
fa. ·23 lira kun:ar parasilt : .... çiu
la:L ~dl~yeye tesl;:,ın olunn1u.:(~a1~:r-. 
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HALK FİLOZOFU 

AKIL ERDİ EMEDİM 

'Üniversiteden mezun olan 
grnç adam ;\iaarif Vekilliğine 
bir istW!a vererek kendi branşı 
içjnde bir hocalık istiyor. Bir 
iki ay sonra Vekaletin alakalı 
dJiresi şu cevabı veriyor: 
•lllilnhal vıtkuırnda sizden de 
istifade edilmesi düşünülecek· 
tir .• 

Evvela istida sahibi se~best 
bir vatandaştır, o dairenin 
müstahdemi değildir. Binaen· 
aleyh, bu vatandaşın her nevi 
hakkı mahfuz ve kendisine 
ait olduğundan, bir resmi daire 
• demokrat bir rejimde • ona 
böyle: •Sizden de istifade edil· 
mesi di' ~iinülecek.• Tarzında 
nezaket havasının kifayeti mü· 
nııkaşayı mucip bir cevap ver• 

ŞEKER EKİLİR 

BiR ŞEY MİDİR? 

Diinkü Vakit gazetesinde şu 

serlevha gözümüze ~ti: •Şeker 
ekimi•. 

Ei(er muhterem refikimiz şeke· 
ri ekilip biçilir ve toplanır bir 
mahsul haline getirmiye muval
fak olmuş ise, şu hazır ziraat se
ferberliği sırasında biraz da ga· 
zele kilğıdı ekimi yapsak da kağıt 
srkıntısından kurtulsak. 

ÖLÜM 

TELAKKİSİ , 

Ha-an Kwnçayı bir fıkrasında 
şö~·le diyor: ·Ölüm Japonlara gö
re in.<an varlığımn yok olması de
mek değildir. Ölüm hadisesi canlı 
bir m.ırhlUkun bir alemden diğer 
bir aleme intikal etmesidir.• Fa
kat dün ve bugün bütün cemiyet
lerde bütün dinler ölüm hadisesi· 
ni böyle telakki ederler. Hasan 
Ku mçayı va.lrtile mahalle mekte· 
binde din dersi okumadı mı? 

HİND 

DAVASJ 

Bir siyasi muharrir Britanyalı 
Nazır Krips'in Hindistan seyaha
tinden bahsederken şöyle diyor: 
•İk.i asırda halledilemiyen Hiııd 
davası yirmi dört saatte halledi
lebilir mi?. 

Kimbilir belli olmaz ki... Ma· 
lıbn ya sözüm ona yıldırım asını· 
daya,.. 

GARİP 

BİR 'IEKID 

A4am gazetesınin Dikkatler 
siilunu muharriri nasıl alaturl<a 
saati alafranca yaptıksa Mih'iıdi 
senenin takvim olarak kabul olun
duj;'ll on yedi yıldan daha evvelld 
zamana nit takvimin de, hadisele
rin de Rumi seneden Miladl seno
yc tahvilini İ6tiy<ır ve r-W dai· 
relerde haü Rwni senenin hesap
landığını yazıyor. 

Uu arzu ve teklife iikmcl<ıte• 
talebesi bile güler" neden mi? 
J)i.kkatler siitımu muharriri bu· 
nun sebebini bir bilenden sorup 
öğreniversiıı. Bizim bıırada fazla 
vaktimiz ve yerimiz yok. 

AHMET RAUF 

RESAT FEYZi 

memelidir, Bu cevap ciimlesi
nin türkçe ve mana bakımın· 
dan tahlilini yapacak olursak 
şöyle konuşabiliriz: •Evvela bir 
münhal olsun, bak alını... Bu 

anda uğraşacağımız bir sürü iş 
vardır ... Bun~a meşgalemiz a· 

rasmda sizi de hatrrla.ınıya ça· 
lışırız ... Neyse düşünürüz, ha· 
kalım .. .. 
Diğer taraftan, gazetelerde 

§Öyle akıırsunuz: 
Üniversite mezunu gençler 

kafi gelmediğinden orta tedri
sat müesseselerine muallim 

mektebi mezunları yardımcı 

hoca olarak alınmaktadır. 
Siz gelin de bu işlere akıl er

dirin bakalım. 

Pamuklu Do
kuma Kumaş 
tevziatı 

Ekmek karnelerile 
birlikte kumaş kupo
nu verilmesine An

karada başlandı 
A.ı:ıkaTa, (Telefonla) - Pamuk

lu <lbkwna mensucata iıhhyacı o. 
lanla.ra nüfus başına 5 er ımetre 
veıri<hnesi içim. şehrimiızıdle numa
rab lrupoınlar te\'Zi olunmasına 
... ışlarulım!ıştı.r. 

Bu kuponlar nisan ayı ekmek 
kıaırnelerinin ve<ı.ilrliği yerlerde 
niifus hiiıvi:yet cıiiııxliaıtlan doonga.. 
!anmak sureti.le nisan, ayı ükmek 
ka.r neleri ile birlikte ist\y"eıı.lere 

tıevzıi olunmaktadır. Mezkur ku.. 
pcmlar bil.ihare Sliınerbank Yel'
li Mallar müıe.sseselerine ibraz o. 
1 un.arak bedeli mukabHn:lıe pa.. 
ımu!klu ldbkuma ikuırıınşar alııinaf. 
bile<:ektir. 

-----<>-* KAmil 16mlode biri hmıızlılotan 
dola.yı 5 Y•I hoopse nıahkUm ediJrni4. 
fakat tevkif!b:ıneye giderken her nas.tl.
s& firara mtıVatf:ı.lı: olmuş. Fakat ya
kal.1nı.ra!c bu suçuııdan dolayı 7 113 
hapse mahkfım edilmiştir. 

it meı•eıes.: 
Bir gazetede şu serlev:Jıayı o. 

kuduk: • Et ııneselesi, İa§e Müste.. 

ııarlığb gen.iş te1J<ikler yapıyor> 
bu serlevllıanın altmda et mesele.. 

sbııe dair bir sürü laf ettik. 
ten sonra şöyle deniyor: .Her. 

hangi bir ekonomik zaruret ol
makstzın taımamile arizi malıi. 
yette iStililak(i senenin bir kaç 

güınünde 1ü71ll!Il6uz yere artıtıran 
ve bu yüzıden nakliyatta tıkanık. 
lı.ğa ve koyun fiatlarında an! ta

havvüller vukua getiren kurban 
kesimi adetinin buluıııdıuğumuz 

apormal zamanlara nmetle bir 

israf mevzuu olup olıınadıgı hu. 
susu da görüşülıınektedir .• 

Bunu okuyan zanneder ki kur. 
ban kesimi &enenin bir gününde 
değil, üç )ıiiz altmış beş gününde 
yapılır. 

BURHAN CEVAT 

f Edebi Roman: 77·._ ___ _ 

1 Seni Unutmadım 
REŞAT FEYZi 

Ne-v•nin n<!ts bakışları vardı .. Leyla· 
mn ı;'C2ler dalha güı:ıeldi. Gftıç kadt
n.n y\T.t:ü~e ınsanı ı;eke.n., in6anln 

~ot.lerhU çıvl~en. tutan bir b.-uvveıt 
' r.i.ı. LcylA, dJllha. Gerin bir rnArıa 

ım1'f0r ınu;ydu? .. 
G•.n<; kıoz, da!d.kaloroa &üren bu 

reukô()'~ ÇJlrordıj!ı netice ile de
~in bır ooes :ıldı. Nevin güzel bir 
ı!.;adırıOı. Kodıniığın verdiği olgunluk, 
~rübcll bır dlşlrun cazibesi_ 

Not, Leyl<'ırun alEtYhlne değ;.ldl. Geru; 
!kız, kendisini Nevinden daiıa az kuv. 
Yetil bulmuyor. Nevini. de, daha üti

lün ıel;Jldd e~u. 

Bu ~yese nereden hatırına geL 
r. .ı?, il ıı:ı hisle, M.1 !e blr şey dü
.um:nıştü". Kendi keoc 'ndcrı utan.. 
dı Nevkı ıkıtcz:ı .~ken, dlnler görünü
yor, fakat, ıcıı.r.ası:ıun lçlnde bunlar!& 
ı.ı 'r :yordu. 

c kadın da, arasıra da·1yor 1 g;..-
ıer hulttwr. ytJ-:1 bak· .. :ıııın. mtı.b:ı,... 

gib~ ·baş1111 tkL tarata s•~rdu. Ley. 
lA, :.ız:ı.m uzun. Nevini te't:ldk e1ınııiş\i. 
Ş.md.i o, •akinleıomiş biT deniz halinde 
idi. Englıı., muh~ 'bir deniz .. Wci 
ha;~ bir hayal mi olm"'1u?. Ley~ 
tanıd.ıgı Nevin. bu muydu'?. Kal"§ısın... 

d:ı!ci genç kadın, kö.Y<lakl o fırtına 
halindeki kıadtn nuydJ?. Bir Jnomı, bu 
kadar değişebilir miydi?, 

LeyU, bu suallerin cevabım buL
maıı:ta ııü4;.:ik çelı:iyordu. 

Novlzıde, dudakların& nimat et:m>
;,<>n b.r iman hail vardı. Daimi blr 
üııkelı:lik iç'nde olan bir insan .. Sanldı. 
birden, dudakları oynzyacak, çok giz.. 
ll bir sır ifşa e<1ece;:tL. Dudalclanııa 
hlı!klm olamoırnıirlıılan !.."Orkan bir in&aı
nm heyecanı. .. 

O, muztariptL Bu iztı:-a.bmı içinde 
ııiz.k m"'51nl 'blJ.j,yoıd.ı. Ouda ~lmd1, a • 
sil bir durgunluk v:ırd.ı. G-uıııru kml
m:J4 bir iıBınıD acı dıırgunlı$J.. Fa
kat. bir şeyler söylemek, bir şeyler 

anlatmak ilıtlıTacı ~ de ~vrdu. 

Nisan:ın üçü.nden itibaren RlJM ve 
Ermeni "-;.t:ı:ınctaşıarırnıa.nı Paskalyaa 
baıılıJOr. Bir ha& sürecek olan Pas
kalYa için oimdiden luızırlık:lar göıze 
çarpıyor. Ga.zıetelerın yazdığına göre 

PaskJ!yarun yaklaş=ı yurnur1'ı. fi. 
atlerinj, bfr miktar daıba arltırm~. 

HaJ<lıkaten allı kuruştan d.ııılıa uooııa 

yı.ıırnurta bu.lumnll)'Or. Hattı;. günlülo 
olduğU iddia edılen ywm.rrtala.r yedi 
buçll'k kuruşa verili.yor. 

Fa:U.t Paskalyanın y&ıltlaşmlf e>lma· 
sı tabi! bir bahanedir. Y<*sa tiaUer 

yine yü.k9ekti. Boş altı kuruştan dalla 
aşağı fiate yumW"t.a alınıyor D'f\IYdU!. 

Paskalyada esk.iıj.er>beri yumurla dö
vili;luımek iıdetlir. Bilhassa çocuklar 
soğan k..ab~u »ı.zyunda. kı.rm..l2.11Ya bo
yanmış p~ yumu:rtaları cepleriJıe 

doldurarak dövüştürmek i-çin Bayraın 
yerlerine koşarlar. DövÜtıltürülecek yu
murtaıı.n sağlam olup olmadığını anr
lamak için di,je vurmak Adettir, 00.. 
vüş C'3l1'31Smda hs.ngt yumurta kınlırsa 
o yumurta kıoo.n yumurtaya teslim ol

mak meCburiyetinderilr. Yuınurta dö
vüşü ~ yukan bır baı:t>e benzer. 
Biri taarruzi biri rnlidaf.aa vattlıyetin• 

dedir. Tıpkı harplerde olduğu gibi 
yumu.rla dö\'~ünde de taa.rruz eden 
Wra! kuan:r. (,,:ı..t.l.i:U ta.;.rruz; eden vw
ran t.araitır. Uttkı harek.ets:z ve .r.Ü
t.evekltil alla y tır.:;tır. Teposine ine· 
cek darbeyi bck!er, durur. 

Haı-plertie olduğu gibi yumurta dö
~ilnde de bır takım hıielere sapma 
yolları \'&rdır. J\.1cscı..l ı;d-. açıkgöz yu .. 

murta. döY.üsç_üleri taıhtadan veya taş
tan yalancı yumurtalar yapıarlılr, Bunr-
1'1.rı güı.elce boyıya["aic tıpkL bir Pas

kalya yumurlası haline getirirler. Dö
vü.şten evvel yımıur..aıar iyice mua
~ne o~u·r. A(lk güz bir cebine saklar 

<lığı bu yalaneı yurrr..ırtayı el Ç'lllrulo
luğu ;.e avucundaki d~~er sahici Yllr"' 
murtalar ar..wıa kanşL"ll.bllirse ne 
liU. ... 

C<>culdar araaıdaki bu Paak.a.lya 
yumurtası dövlişünden sonra ek6erJy& 
hak:itı dÖ\•üş te başlar. Dövüşün se
bebi .rııl2lkçı.lıklLI". Dünyadaki hemen 
biftün ibtiWların sebe-pleri. m:rı:lkçılık 
değil m!dir~. 

Bu scnıe Pa&ka}ya günlerinde yine 
bol hol yumurta dövüşü olacak mı 
bllmpm? Çocukların ~ter~ a\l\ıçlıın 

renkli yı,_ımurtalarla <!olacak mı?. FB-
~ Pa:ska~ya mevsiminde pişmiş 
rent.k'.i yumurtalar :ıe1rk paraya kadar 
aatıl11"dı. ş;mdi altı kuruş:ı yumurta 
alııp dö\''UŞC çıkacak çocltkla.rı.n sayısı 

berha!de çok ol.ınasa gerektir. 
Baıcalım bu yılın Pa.J<alyası nasıl 

geleek?. 
R. SABiT 

19 MAYIS 
Cemiyeti 

Karadeniz saıh ·ndeki ~ 
lerım;z<Je ıınevcut l.iselerden me.. 

zun o.arak Üniversiteye tahsile 
gelen kı.z ve erkek genç ".erin \klll'
muş olduğu <Karadeniıııhler Ce
ıın:iıyeti. nin lrongresi oapı lımştır, 

Bu toplantı.da SV'\·eli iıOOre he. 
:ıoeti ve hesa.p raporları aku:rıa.rak 
lmbul olunmuş ve (J(;:n"ye1in is

minin değ~ kaıı:ar:!aştırıl 
ııı:mştır. 

Kar:ırleruzli gençler llıed! şo.ı 

A1atiiıcl<ıün Samsur.a 8,)-aı!ı: b<ı-'tığı 
şcıre.lli günün taıi.h.i.n.i oemitY'etle.. 
rine ad yaparak ~ 
·19 Ma,y.ıs Cemiyeti. islJlJini ver. 
mişlerdir. Bu ismin tescil. muame
lesi dıe fil<ımal olummıştur. 

Cemiyet Tıb Fakilltesi m~r
rislerinderı doktor, opemtıör Ka.. 
zıım İsmtül Giiırkanm reisliğinde 
buluıııınaktadı.T. 

Konıı:ıınıak, içinin taşan iZlırabını bir 
başka khba boııaitmak ihl\yacı .. Kerull 
iztımbmı bir mlt.oloji kahrame.n.ma 
atıed= 'bir taıhki,ye lle. i>Jır kısrm act
Jiıruu gidermek. rahatlamak ihhyac~. 

O, be<lbiıldi. Be<lb'n olmcş esatir 
k.ahramıanJ:arından misaller geti'l'lTlek 
b-tiy»rdı.ı. Kırık, <lö);üiı: müphem cüınt
leler, biriJ.>iyle müna.:Xbeti uza'k llık~r
Jer... Aşkılıın, saadetten bahsetmek ın.. 

ti,yacı .. Zaten, onun ş:mdi aT"kada bıı

Niıkt.o.;iı hayat parc::ısı, bir eisane değ!l 
miyct•?. Genç kadına bir ersanc gib~ 
geı;;rorou. Bir riiy.ı, ir ma6al k,;ıdu 
tatlı hatrralar ... Bu .:.t .. dar leutt he.
yatta var mıytiı~. Bu zev1t!er anca·k. 
ib~r ı-.iyanın serpinilli!rl olebili.rdi.. 

Nt'\·1n düğmeyi ~hmış, Kllfrenin 
uzalk: diytırlarından birinden. meçhul 
bir ses geliyordu. Bır 13rkı.. Eıel1 
m-evı;udan iJharn alan b!.r şarkı.. Ne
vin, bo.şını rad;yoya yalda;;lırdı. IJo. 
nult bir sesle: 

- Bir Amerikan 1Slasyow ı:aliba ... 
Dedi .. 

Loyt\, kulak verd.i: 
- Evet. .. 
- Ne dlyor, Leyla Hanım. .. 
Leyla, ı:özlerln! ta.v•na dikerek diıl

:llyordu. Mırıldandı: 
<- Ar.cak seni sevcı'kıen ~<>

nan .. > 
N;;.,vin. ac1 acı g-:.i;G\I. biırdcn d~ 

Avrupada ikinci 
Saint - Nazaire 

cephe ve 
denemesi 

( Y axan: İa S. Eski Bükreş Ateşemiliteri ) 
Avnqıada ikinci cephe ve Saint· 

Na:oaire baskını: 
İngiliz deniz kuvvetleri hava 

kuvvetle<i himayesinde ikinci bir 
•tahrip denemesi.. yaptı. Bu ikin· 
ci denemedir. Hatırlardadır ki, 
bımdan önceki hedef Fransa şi· 
mal kıyısında bir telsiz mer'k.e· 
ziydi ve bu denemede İngilizler 
paraşütçüler indirmek ve deni%· 
den müfreze çıkarmak sureille 
hareket etmişlerdi. 

Bu sefer hedef, bir Aıhnan de
nizaltı iissü seçilmiştir. Bımısı, 

Fransanın şimal batı kıyasında 
ve Loire nehri a!;'Zlnda Saint
Nazaire limanıdır. Atlantik'de 
dolaşan Alman denizaltıları ica· 
hında bııraya uğrıyarak ihtiyaç· 
!arını temin ediyorlar ve teknır 
denize aç.ılıyorlar. Burada ayrıca 
bir gemi havuzu da vardır. 

İnı;:ilh.ler Amerikalıların ver· 
miş olduğu bir torpido mu!ıribi
nin yan brafına infilak madde;i 
yerleştirmişler ve önce bununla 
havuza hücum etmişlerdir. Bu 
torpido havuzun en büyük bendi
ne toolam.ış ve lngilizlerin iddia· 
sına bakılırsa havuz tJZUn zaman 
işe yarama"' hale getirilmiştir. Bu 
arada karaya ba%ı küçü'k müfre
zeler çıkarılmış ve bunlar aldık· 
ları tahrip ödevlerini muvaffa
kiyetle !J.aşararak geri döıı.m.üşler· 
dir. Almanlar ise, bende toslamak 
istiyen torpidonun topçu ateşile 
imha edildiğini, İngilizlerin tah· 

Açık İf ve memuriyetler 
Erzurum şehri imar bi:rl:iiği .için 

300 lira aylik ücretle bir yıükseat 
mülhendis ve l vO l.iıra ayl<'k üc:n!t. 
le de bir mühendis veya fen me
muru aranınık..ıtadır. 

Djyruı1\xıkır muhascıbei llususL 
ye müdtüırlü!W 120 lira ayI.ı.k üe
retle bar avı.tkat ammaktadı.r. 

Eıcgani Be.'<:ı: Şuılooli biır dbkOO.-, 
qpeor:ı.Wr aruma.kıtaıdır. 

rip yapamadıklarını ve karaya 
çıkan İngilizlerden 100 den fazla 
esir alındığını bildirınişlerdir. 

Ortadaki tezadlara rai,'lllen bu 
askeri hadisedeu çıkaracağımız 

neticeler şunlardır: 
İngilizlerin bu yaptı.k!ları hare

ketlere •İhraç• değil mahdut he· 
defli bir talırip denemesi demek 
daha doğru olur. Bu gibi hareket
lerin, ikinci cephe aç.ı.lmasile ve· 
ya büyiik ölçüde bir ihraç hare
keti yapıhnasile büyük blr mfuıa· 
sebeti yoktıır. Rusların müttefik· 
lerden beklediği harek.et bu de
ğildir, ve bn gibi küçük teşebbüs
ler Rusları higoir zaman tatmin 
edemez. Maamafih lngilizleriın bi· 
rinci harekette par~içüler in· 
dirmiye ve ikinci hareikette de 
baskın şeklinde denizaltı fu;süne 
kadar sdlrul:rmıJarı ve muvakıkat 
bir zaman için olsa da 1ıı:ıraya a· 
yak basmaları bir muvaifak:iyet 
sayılabilir. 
Diğer taraftan çıkarı1acak bir 

ndice de, Ahmuıların gözetleme 
ve müdafaa hazırlıklarını alımış 
ohnalarıdır. Almanlar Fransa şi

mal ve balı kıyılarında çıkarma 
hareketlerine karşı taltk.tmat yap
ımşlar ve bu iş içiu ikMi kuvvet 
ayll'mışlardır. 

Gözellenen veya miidafaa edi
len kıyı.lara ask.er çıkararak tu• 
tunmak kolay bir iş değildir; İn
gilizler ve Amerikalılar Ruslara 
yardım için Norveç ve Fransa kı
yılarına büyillc bir ihraç harek.ıti 
yapmak :rorınıdadula"r. Müttefik
ler, Üzerlerine fazla Alınan kuv· 
veti çekımedikçe Hırslara yardım 

ebniş olamazlar. Ruslar böyle bü
yük bir ihraç hareketinin yapıl
masını lrekliyorlar. 

Zanıanımızdaki muharebe şart· 
ların:ı göre, üstün hava kuvvetle
ri oLınadıkça ve ilk çı1.-ı.şla kıyıya 
bol miktarda hafif zırhlı vasıta
lar çıkarılınadık99 bi:r ihraç hare
ketinin muvaffak olannsı imk&n
sızdtr. 

M AB K E 'l ELER: 

Ben teknik 
döğüşürüm ... 
Asliye Ceza Ma!hkemeleri,nin bu

hmduğu koridorda üç dört kl$i dur-
muşlar, kaı,:ıda, elleri cebinde, mağJuı: 
mavJr dolaşan, sarışın, orta boylu, 

balık etinde b!r delikanlııyı gös1ere
rek lronuşı..ryorlardı. 

Bir..ız sonra, bu delikanlı ile her bL 
ri boylu boslu, iri yarı dört adamı 

mahkemede, hıikimin hıRurunda yer 
aldılar. Hepsinin 'h:ılinde bir bit.khılik. 

bezJl,Lik, ytlgın.hk vardı. Dördü de, 
ıbu tek delikanlının ltendUf:rin evve)A 

yumrulkla, sonra da bo.sıtonJ.a iyice dıö

'LÜ!I> pestlte çevirdiğbL yetişen bekçi.. 

lerin .güçlükle kendiletin.i kurta-rd.ılda• 
rını iddia ettiler.. Cezalandırılmasını 

istediler. 
Davaıcılarm iddi& ve tazalliim.ler4 

samileri haıyrete d\!şi!rmUŞtü. Dıwa.

cblar ml.;ddealarını söyleyip oturdukı

tan S.:>!ll'a maz.nun ~YDıia kallı::tı ve oun
ları anlattı: 

- Dün cece, nişanlımla sinema.ya 
gittik. Dönüşte. yolda, karanlık b~r 

yerde ·~unlar öniml·ÜZ'! çıkiıılar. Niş.an

lıma ta"8ilut etmek istediler. a.ımm 
ki gÜzellkle defetmek mümkün olmt
yacak. Ellmdeki b:ı.slonu nişanlıma 

v.erdim. Ytmır\J'kla bunlara giriştim.. 

Bir 1.k.isini, ,birer ywnru.1.-1:a yere de

'\fird.im. Yine kalktılar. Ben teknik dö

vüşU.yon:m amma, 'le de olsa, bunJ.a.r 
dört k~l.. l!epsi de, ımandut gibi ... 

Bfraz da-ha dC ~ l.!şilrsem şişeceğim.. 

Nişanlımın elindeki bastoil'U aldım. Es

krim kaidesine göre, evvea birer d\W. 
tüş. sonra da1 omuzlarına omu.zlanna 
vuruş yaptım. Hepsinin kolu, kanad11. 
ltırıldJ. Ondan som-a tekrar yumruğa 
clr!JtL-n. Böy~ yapma.sıeydım, bellı:.i 

beni öldürürlerdi bilt ... Onlar biııe 

musallat oldukları için. mütecaviz o
larak onların cez&la.ndlrılmasmı ve 
benim beraetim.l isterim. 

Bundar. sonra ~ahitler dinlenildi. 
Mazntm Sa imin nişanlısı Nazende, Saı.. 

!mlo söyl<ıdiklerini aynen tekra.rla>
dı. Şahit be~ııe. işin evvellya<uu bil.. 

miy<>rlardı. Sade, geldikleri za.roo.n, 
S,.lm'n davacıları dövmekte ol<>u#uflu 
e()rdUklıerini söylediler. 

Mılljkeme, Salmirı, Tiınc Ceza K.a.

nunu.ı.un 456 ıncı maddesinin dördün.
ı::U fılt.rastna göre cez&lamlırılmasma. 

yi"" "'Ynl kaıı.umm 59 uncu m<ıdd<sine 
göre bu cezanın üçte birinin i.ııd1'rlJ&. 

rek yirmi gün haıpsine temyizi kabil 
Q.bnak fu:ere karar verdi. 

HÜSEYİN BEHÇET 

Vald'ln zaferi 
Yazan: Ahmet Şükrü ESMER 

K"lı.ire haıberlerine göre, yapı

lan seçimde Vefd paırtisi., me<VCU.. 

dü iki yıfu allıınış dörde baliğ °" 
lan parlamentoda, iki yüız an altı 
meb'us seçtirerek büyülk bir ço.. 
ğunluk temiın etmi.\ltir. Seçimde 
eski ~killıe.-den İsmail Sufu 
Paşa ve d\ğer mü'h.iım poliıtiJk.a a..
daınlMı yenilerek yerlerini Vefd! 
Partiısi meb'uslarına bırakınınşiarı. 
d1T. Vefilin kazaııdıığl .bu zafe'rle 
"Mısırın iıç politikası bir defa dID. 
ha 1939 yılındaki durımıa geri 
dönıınektcdir: 

Velid ötıeıdenberi., yeni seçim ya 
pümas.ru, !k t.idara geçmesinin ilk 
şaı'lı olarak il'l'fi siİiI'lneil<!te idi. 
Nasıl ki N ah:ıs Paşanın ilk !şle
rrrııden biri de meclisi feshetmek 
ve )"C'!ıi seçim y,;pınak olmuştur. 
İi;lte Y"'l'lian bu son mt.ilhalbaıtın 
neticesi göstıerrrniıştiır k.i, Vefıdln 
arka ;planda kal~ bu seneler 
zarfında Parti l\1ısır hall<1 üzerin. 
ıdelki ku~t ve nüiuızunu lqayı. 
'bel.nncmişti'r. İki yıürz altıınaş d&rt 
ıı:ne'b'us arasından ilki yürz an alt> 
ııneb'us seçlimnek V efri için tıüyük 
'bir szya.si zafer olmuştur. Mısır 
iç politikası artık yeni bir istiıha.
lej"e giııımiış bulunuyor. 

Tü:ı:ık Maa.r1f Ccm1)"'li Ankara 
merkc-zi. için bir muba..,ıı,e şefi 

Iaral!LIIDaL{J:ıa.tb-. l\~Jraeaat müd
deti yar;n akşama kadardır. 

---o--

Gümrüklerde ambar 
masrafları 

Tüce:ırlarırnız;n kend!erine ait 
ewal&rı ikend.i an•rq:e:'arında 
ır.uhafaza edc;bileceklerse de bu 
antrepolaı da ambar masraf ve 
nakil iş1erini kendi adaımiarına 
görd" dü~·deri takdime dahi be.. 
yaıınamelerinde lıütü.n bu mas
raflar m ımuamele vergisi ile be. 
raber göstermeleri lazım geldiği 
tebliğ olunmuştur. 

f KOVUK PAL~~;~;~;:~ 
\. \azan: Oııman Cemal KAYGILI ) 

Bu yeni iSl:lhale içinde dllkkate 
Jaytlc olan en anüh;m nokta İngü 
tere ile Velid Partisi anasmd.aki 
münaselbetleriın çolk sam.imi ol.. 
ıınasıdıır. ~teredıen Mısırın is... 
til?ilini Jropaomıek için kurulan ve 
daılrna İngiliz aleyMarlığı hlıe 'bes
lenen Vefd pa.ırt>sile İn~ a""'
sındaki ımü.nasebetler hiç bir ZG

ıına.n sarn.irr.i olmaıım,"lır. Bunun.. 
la 'beraber VeMi fugi1tıereıye ve 
İngiltel'eyi de V ci'de yakla~ron 
bir takını iımillerin çdk zam.an. 
danberi işl€fl11'iote oliuğu göıxien 
kaçmamakta idi fugili'Zler, M:ısıır 
için çok nazik olan bu günlerde 
bu memlekette kuvvetli ve Mısır 
'halkımın ıtianaıdını ha.iz b>r hUkıl
metin l<urulıınası.nı lüzumlu gör. 
ımüşlerdl'l". Böyle bir hükfmıel; 
derme çaıtıma paı<tiler ve 9Önük 
politika aıdamları taralmdan de
ğil, V efd Paır:tisi ilıe ana mensup 
olan dinaımi.k politikaclar tarafın 
dan kurulabilir. Harp çıkalı, Mır 
sır lııüikUmetıleri, İnıgill.ere ile it.. 
~;fak anuaheclesine saıd.ık kalacak.. 
}arını blhli:rmekle bera'ber, mua
hedıenin tatbikın<lia bazaııı tered. 
düt gösteıımişlıer ve bazan din yan 

imtihanla kam,biyo memurları 
alınacak 

Zira.at Bankası W..an'tnıl, .AJıb,. 
ra ve İ2!1lliır şubeleı-inin kambiyo 
~ ısleri için lise meeunlmın<lan 
85 • 210 ar lira aylıik ücretle şef 
ve şef mua'llhıleri :ıraımalkıt.aılır. 

Taliop ola,, laırın nisamn 26 inıci gü.. 
nıİİ!ne kad'a;r ilıı1tihan için ıınıüıre

caat etmeleri icap eylemekiıedir, 
---<>-

1387 kİfİ vatandtı§lığun~a 
alındı 

Yabancıı ıırtEsn}eketlerd\e'n mu
hareret ve )"libut da iltica sı.ıreüle 
meınleketiınJı:zıe gelmiş ollan 1387 
!itişi Türk vatandaŞlığuıa k.abu.l 
olunmuştur. 

yi kapattı: 
- Yalan ... Bu, bir hıkiiycdlr. Seve

bilen l""'1n, dünyada ne kadar azdır .. 
Sevmek herkesin harcı mı?, 

Leyl.1, dilokat kesilmişti, göğüs ge.. 
ciltli. N'evin, Şjkaklaırını avuçlar.mm 
i~!ne ıalnuş, pannaok.larmın ucuyla al
nını !.:ık!yordu. Scslode, manastıra ka
panmış bir rah:ben!n titrekliği vardı:: 

- Yo..lan, d:ye, m1rı!dandı .. Yalan.. 
Ai!<. ouda.kların sôyliyebileceği basit 
bir hl• <Legildır .. Seven insanı bilmek, 
LmımJ.k, tcışamet saatini 'tayin etmek 
kacıar z:or .. Bihnen aşkl.ar, ya bir şar
kıılln gü.ııLesidl.r, ya bir .roımanın mevı.. 
Zl>l.dur, ya:lıut, bir filmin senaryosu
dur. Hiç bllınm.yen aşk vardır k~ 
kıl b'.edir, Bunu an16tıp.aic, lfade et. 
tn(k. iç n. hen.üz insanlar hiç bir san' .. 
at va 1tası b11iamamıslardır ... 

Genç k.:ı.lhn bir liıhza durdu. Lt'ylc1,... 
~ :i:ına çok sokuldu. Urpemn ıı;r ..,.. 
le: 

- Sakııı ba kı tonımO(Ytn, Leyl.1 
JISl)Jtn.. De<!_ .. Daha çok gen~ıniz.. 

Çüı>l:ü, bu oşkı t.o,n.~ bir ikinci hı.. 
s:.: nereden bulacak:;UU'Z? ... 

Nevin, s.zı.çlannı ta d:piıerlnden yer 
luyonnus gıhl, avuçla.rııu baş!llln üs
tünde yuııosnı.k y.ıptı. G& kapa.klan 
yumu:cyordu. Derin tıı.r göğüs geçir
di. 

(Devamı. Var) 

- Se.lıer~ Nigar da si-zi tanımışlar 
amma, adamın yanında sizinle gör0$
ımek istemem.işler. Şimdi baıkalım, 
ben:m vnsıt.aımla. seni solramua ça... 
ğıra.bılir&em ne aIA? Fak.aıt orada Ko
vuk Palıistan filiın bah.<etmek yollo ••• 
Egcr adam siı:ıden bJ<şlaınnr da. atlbaıp.. 

lığınız iloerlense bizlm art..ba ile buira
dan hep birüıııle d.Oneriz, Seherin evi.
ne gider, ·bu gece orada 1<.alırıız. Bey· 
baba. zM.en enk.enden ya.tar, UJU'I'. O 
za.rn9n uzun uzadıya o Alemleri görQ.. 
§Üı rz. Zaten tô. o za.mandJ.r.L.cri NL 
r.. r da hep .riıı söyler, durur. Mtsı g~ 
bi. ogün· oradan ay.rılırken nc.sılsa te
li.ş, ı..cele ııe ne ?Uıgar. ne de biz si
zin adrcsinlızi a.bn3011, yahut a-;lk bh
a.dıres vermeyi \BlU~ 

- Nigar ne içln hep beni söyleyip 
duruyor, b...Jcayım?. 

- Ne bileyim bm, Sİ'e anlatacak. 
la.rımı vannış, ne imiş?. 

- Peki, f!.ın<l.i Nigar bu kan koca.
nın yanında mı yatJıyor! 

- Öyle, 2"'leıı k""di& SelnuınıD 
akrabası !m.iŞ' .•• 

- Efdal n<>rede?. 

- Efdal Soherle zaten ~oom:lı. 
Geçen seneye kada.r l>öy lece yaşaıda
lar, sonra ELdal Seheı-i bıradtııp bir 
kızla evlenince o da tu1ttl, bu Be-yb8'

baya vardı. 
- Anları;ılan sen bunl&rın ay hlch 

şoförlü-<;,"Ünü '.YrrDJYOl'SU.n?. 

- Evet .. Hat>& araba da benim ara
ba deJil, o gece k..arlarm arasında ka
lan o canım arabaımı,, zaten altı ay son
ra s:.:ıLın.ıştım. Ş.nld.i bu araba da onJ.a
rındı.r. Hc.ın tak!side çul.ışır, hem de 
icabın.da mal sah.iplerini gezdiririm. 

- ildam necidh-?. 
- Eskiden tüccar iilanm.ıo galiba. 

ş:m.di f'h;ızır yiyor! 
- N.gM bun1arın yanma ne zaman 

geldi?, 
- T~bl duym~. Kovuk Paı. 

lastakL moruk birim o rneŞhur aıem.. 
de'n ,be~1 on gün sonra gümbürdeyinoe 
l\i;gIJr tutmuş, birizy-le Selmaya moruk 
öldü, :y:Wıız kıı.ldtm <!:ye haber gönı
dermiş .. O da ertesi gün ben.l eski ara ... 
baımla· oraıya gönderip Nigan oradan 
kendi yanına aldmh. 

- Fakat bu Nigar pela esrarengiz 
bir kadm.a benUyor! 

- Evet. ben de önce öyle saruyoil
dum amma, hiç te esrarenglz değil
miş .. M..,.le bir ~ mil$: sefahet rı.-
1.\n falan gi-bi ci<ılg• lartn ne.licesiı 
imiş ... Ne ise, bu clhet!~ri eorrra an.
larsUllliC Hele ben, oi.m<filiık yİ!le or<l!Ya. 
gidey:m de, bir biı;lminc getir:p B~ 

• babaya gayrt lyl bir ıı.t'k!daş diye sllzi 
g~ er> 1.arutı;p e>roya ç:Jlırlpııya ç..U. 
ıı:ıyunl 

Ken:ı.n kalktı, tekrar kendi mıısaJa.. çiııımek isteıımiış gibi vaziö"e't al.. 

rtna gLıtı ve şimdi beni büsbiitün ~ ~la.rthr. Hafıta mihver 'l:ema:yıül 
ka b.r dtl§ünced!r aldı. Ortada a.slını, lerinin bElliırdii'ği ızamaııık bile 
!aslını, ""\unu sopını.u, neyın. kimin olm'UŞ!ur. Bu, İngilizleri ~e-ve 
nesi oloduğuı:ı.u öğrenemediğim Aşık düıjümıüş1ıÜr. Vefıtin politi.kası ü-
D[Woırn denilen bu e.eaip adamın ya.. zerine fıındl ol.an düışiinıceıyi anla. 
runda "''cak 1ki dela göımüş oldu>- ma.k için N aJıas Paşa tazoa:bndan 
ğıım esrarengiz OJ.r &.adın varcb.. Pe-
ri kızı Seher ise ondım da'ha. ne idüıiü biır kaç gün evvel söy!Jenen nut.. 
bellnsiz, ştıplıeyi çeken bır kadın<ll. ku okuımak J<ıa.fıdir. VeM, ı:nihver 
Şoför Kenanm da ne derece giııvcne -zafıarimrle .Mlı<>ıınn isti'.kdah iıçi'lll 
Jliyık bi.r adam olduğu belli değlldi. 'büJ'Ük te4hliıke gönme~ooır. }';filır 
I!aıt>u iti Kenan, bir balama., beni bıı ver politi.kasıru çjrk:i.n.serneklte pek 
cece lıu ne idüğil belirsiz kadınlann ileri giden Mısır Başvelülinm bu 
evine d .. vet ediyor glbl J.d.i. Sonra kanaatinde sam.imi olduğund<ın 
üsUık kendiJSCnı ilk defa gördiiğtim şiiıphe cdiıleımeı:. Bu hale göre, 
Selıe:in kocası. val'<lı, D'"''~u···--'··~ 1 ~= '~~~ 1936 senesin.de balyanın Habeşis 
a.caba bUDlar bu gece bet>i evlerme tanı iıstilıas>, Vef<ll. İngiltere ile 
çagırırlaV$a gideyim mi, gitrMyeyim 
mi?. Ben, zaten Utl yıldır boyuna rab- lt.tifaık muahıedL--sini irr.zalamıya 
metli ~'.•k DlyoJcn, öteki adı ile Ak.- s""1<ıetıt.iği gabi., şimdi Mıs<rın kar 
saraylı Hac• Derviş Balıııbanm kim şılaştığı da'ha biiy;ük 1ıelililre, Par. 
olduğunu merak edeı<ken. ş.aıdl şoför tlyli İngi)tereye ~-
K~ N.lıgılnn uı..ten ne vak.ittir beni Bu halde Nahas p~ Jııükılmeti, 
dşiindüğıinü, bana ıın18'1acağı oeyleri 1936 senesındenberi fktirlara ge. 
oldugunu söyli(yerek l:ıenlım bu mera- çen hülk:Uınet1erin en kuvvellisil-
kıııın ıkamçılamıı;tı. Onun içln böyle 
bir davet ~a.rşısırııda gi1ırne!k lıir türlilı, di.r. Mısırın mukadderatı ballriS 
gitmemek tıir türlü olacal<!b. Mesamda. mvezuu olduğu J:ıöYle ~ bil' 
yalruzoa bunları ÖÜ<lilnii!ıken. aklım& zamanda, geniş halk tabakalan-
mo""<.'wı ölümünden :)>lr buçı.*. iki ııır nın iümadını haiıı: biır hülkıimeti.n 
eam>a yolıla görnıüş olduğum Üzün1ü- i:ş lbaşı'llıda bulıınma:st M1Slr iıçin 
lü Alı.medin sö:zleri gelince OOS>ütün bayu-lı. olacaktır. 
merokım ar\lı. Üziintülü Al:ınıet, o gün 1--------------
Al<ı>a•ay caddesiud<> bana demişti ki: 

- Rahmetli moruk hwkkmda ben 
pek blr şey bilmem... Bi•, onu Joa.1e 
kovuz-.ına yerleştıırd.ikten wrıra Aıksaı. 

rcrylı Ha.cı Derviş Bal<a.ban di.ye tam.
dik:.. Ondan öncok.i hôıyatı için fazla 

melilmalım yok .. Onu bılsc bilse ykı.e 
onun yonııtdakt Çlt!enb:k Nlır.ir dem
len :tan bil'r. O karı çocukluğunu b.11-
.zi.ın ~'IevlMC'k.JpL<l?. ge<;inni.ştir. Ba
bası bir elek"'ÇL idt Dedesi ı~:n de çinr 
cen<>den dilırne derlerdi. Fakat bizim 
mali:ılleden Beş. ktaş taraıı.arı.ruı mı 

nereye gc11n gıtt!k'ten sonTa bir daha 

kendil\inl· görmemiştik. F.akaıt rahmetli 
moruk kowğa yeri !<)den bir kaç ey 
sonra onu orada görünce tanınuş1ım.. 

Jıılonı!t. kenbfni pek se\l'diği gibi karı 
da ona candan v.ut'ftlına benzerdi.. İş
te onun içln moruğun aşlını, fasluu 

bilse bilse o bilir. Hatta derler ki Dm
gallı 4"alcallı> kahbı dlnlendirmedcn 
blra.z önce bana bizyüloçe, eSki bk def· 
ter toslam.ı.'i, bu defterin içinde ıı.,n.lm 
a.Jınrl\.n lka:ra yazıları vardır. Al, bu aa.... 
na Pmanct olsun ve btmu. okuyanlar 
benim alnımın bu kara yazılarından 
ibret aı.sllliar: demiş ... 

(Devamı Varı 

Muamele vergisine tıi/>i 
efyalar 

Muamele vergisine tabi ~ 
lan hariçten ıınem1ek:e1iıınize it. 
hal edenlerin; eşyanın sif veya 
fob kı.ymetile rnhal mahalline ka 
dar olan 'bunlara ait masraflar') 
beyan:ııamcleTide ıınuame1e. ver
lgisi beyan tablolaınıırla göster• 
ıınek medburiyetinde olduklarıı, 
buna riayet e1nniyen tüıccarlarııı 
muameleleri güı:ro-OOtlcrce kabtıı 
o1unml(Yacağı odii:n gıümııwdere 
tebliğ olumnuştur. 

83773 lira dev!.et alacağı 
terkin olunuyor 

Zaruri ve müolıiır sebepler ıl>' 
la)'lSile tak;p ve t:ııh.sillerine ifı"' 
kiin olnuyruı 83773 lira 89 kurt'~ 
idl!'V!ld ıa.' •caığı rnn k<cf,"-tl.arını" 
rorkin olunması Büyük M ı:e1 
Meclisi blüıbçe cooiiımcrıö taır:ıiıd 
dan muvaf1k girülerek te'1kcfC' 

!eri Mcdis ı.a.numt h.e()etine ft!o'' 
lro!uıımu.51ru'. 



(ÖU raz.ının metlnıeri A.uacıoı11 

Ajansı bültenlerinden alınmıstı:rı 

Telhis edt?n: A. ŞEKlB 
_ Vaşinglona gelen son haberle. 
re göre, Almanya taarruza giriş
meden önce müttefikleroen yar. 
dunlaruu 80 tümene çrkarımala. 
rını i.>-terrui;rtıx. Hitlerin vuıvnak 
için hangi ncJdayı tercih edeceği 
aneselesinde iıhlimaller ileri süru~ 
lelıiıl0rae de iyi maJıimat alan bü. 
tün mıınriller llitlerin varını yo.. 
ğunu bu taarruza bağladığında 
ıın :uttehlt ti.rler. 

BULGARLARIN RUSYA 
ALEIYHL.'IDE NEŞRİYATI 

Londrarlan bildiriliyw: Sofyıa 

radyosu Rusya aleyhinde durma.
dan ııeşrlyatta bulunuyor. Müte
saniıt Bul-gari.stan iosirn:li müı'lleT 

radlyosu, Bulgar:.Stan haıibe gir. 
meyi kabul c-cdrse muazzam ara~ 
zi kazanaca)i:nı her saat bikliriyoır. 
SOVYETLER FİNLERE BARIŞ 

TEKLİF ETMİŞ 
Hclsillkldcn büdiriliyor: Salil. 

hiyctli Fin mahfilleri, geçen 15 
m:ı.ı tta Sovyetler tarafından ya. 
pıbn barış tok.lifinden baıhsedil

ımesine ancak şimdi müsaade et. 
rn!şlerdi.r. 

15 maı·lta Sovyet tayyareleri, 
Fm dili.le yaz:Jmış a~ağıd.ı..1<i be. 
yar.namclc-ri atmışla~ır: 

cYoldıışlar! Silihlarıru.z:ı atınız, 

2J ıruırl günü barış günü olacak
-tar. Ma-rcı;al l\lanneıtıa~ım. dıoğu 
Kar...lyamn mü.sta.kbel hu.dutları.. 
nı bi<lu.at çiızc-c"ktir ve biz de bu 
hattın gerisine çokileccğlız.. 

ÇİN UMUMİ SEFERiBERlLİK 
YAPIYOR 

Çuııg~~den bilrliTifiıyoır: Çin 
icra meclisi umtıımi seforbUt emri 
ne<"'1an)Ştir. B:ı'ikuınan.dıan Çan. 
K:zy..şekin istc>ğile alınan bu t.edl
bir, Jaıpcm "3.ya ~ en büyük 
harp gayretini :.arfetnmk için il<.. 
tıs:ı<li ve insan ihti(yatlaT:ı bakt• 
ım ındruı umumi sef.,..-be,,JıJ< yap. 
mak annk.....ınlıe 1-ıiikümete hudut. 
sıız &alMı;yet voemıek;te<ik. 

t Almanya müttefiklerden 
80 tümen iatemiı- Bul
garların Rusya aleyhin
de ne§rİyatı - Sovyet• 
ler Finlere barı§ teklif 
etmiı --- Çin umumi se
ferberlik vapıyor - Pe
ten Amerikanın teklif
lerini aynen kabul etti
Rauf Orbay İngiliz Kra
lına itimatnamesini tak
dim etti - Doğu cephe
sinde yeni muharebe
ler - Libvada askeri 
durum - Uzak Doğu
da yeni muharebeler. 

rende Türiciıye Wyıük elçiliıği er. 
kimı h= bulunmuştur. 

DOÔU CEPHES1NDE YENİ 
MURA'RJEJBELER 

A1manlara göre, cephenin muh 
telli kesifiller.inde dl'Şııan boş 
yere taaııruzlarına devam ~ 
~i.r. Şlıdldetli müı~ saıvaş1an 
esnasında dfü;rnana yenide!} kan
lı zayiat venilırilmiıştir. 

Ru><lara göre, So~t kılt'alıan 
taarruz:a devam edc1"ek l:ıezı mes 
kün yerleri geri al.mıeylar ve barz:ı 
ke<iımlenle düşman mU!aıb'.J ta. 
QIT\l7.larınt pü~'l1ırnüşleııdir. 

LİıBYADA ASKER? DURUM 
Lihyada le.ayıda değer bir deği>

şikliı< olmam:ışbr. İki tar-ad' keşi! 
h-.:ıl1an mewii barekıetlertle bu.. 
lurnn u.şıaımr. 

UZAK DOGUDA YENİ 
HAREKETLER 

Tolcytodan gelen hallıeder, Ja. 
ponların Bi.nmanyada Tungu şeh. 
rini iı;gal ettiklerini ye müdafi·le
rin şehrin şimal.ine çekik!iklerini 
bj:ldilıınekf,ed:ir. Lonrllraya bunu 
te<V;ıt ed".."r .ın-Mızy.,tte ltiç bir ha.. 
~ ge.lmeıniştir. Çin tebl.iğine gö. 
re bu şehrin hl.la Çin kuvvetleri 
elJiınde bulundu.ğu anlaşı.'lınakta

d!ı-. 
Vaş!ngtmıdaya~~ntahm.inlere 

göre, J a<pon kuvvetlerinin hepsi 
72 ti>menrlir yani, 2 mil(ylcın kişi
dlir. Bu tüımenlerin 12 si zıritlı.dır. 
Japonların AvustTalyay-a ta=urı: 
için 12 tiiımen hazır bulıınd:urduk 
lan zannedilmektedir. 

?ETEN HÜKÜMETİ AMERİKAN!=========== 
TEKLİF"LEJRİNİ A YNE.~ 

KABUL FJITİ 
öemaen tbıiJdiT~r: Vlşirlen 

gelen habet-ler Peten bi>l..""'1rnet»
nm Birieşik Amenka taleplerini 
şarlsıtı ve kayıtsız kabul ettiği 

llıakkırlda V<.;i~ "'1ınan 
~ıaıberleri teyit etımek.tedl:r. 

RAUF ORBAY İNGİLİZ KRALI. 
NA İTİ.MATNAMESİNİ 

TAKDİM ETI'İ 

Lcmda-a.dian bildirilij'kl:r: Tii:dkiı. 
yen.in yenıi Londra bü~ıü~< elçisi 
Rau[ Oı bay İn ıılterc K,ralına iti.
•mıtnaımcsin.i tak.cüm etmiştir. Tö. 

Doktorlarımızın Va
nan meslektaşlarına 

1ardımı 
Şehrimiz doktorları dün saat 

14 de Etibba Odasında bir tnp. 
lantı yaparak Yunanlı meslekdaş
larına gıda maddeleri yardımında 
bulunulmasına karar veım.işıler
dir. 

Devletçe ihracına miisaade edi
len maddeler •Dumlupınar• va
purile her aile için koliler halinde 
Pireye sevkeıUlecektir, 

(ŞEHiRDEN w MEMLEKETTEN) 

VİLAYET ve BELEDiYE: ·--·---------* Şehrin mlJlı.leli! semtler nıde bu• 
lı....,,a.n İş BR.nk&ısJ. aaa~ierının yerleri 
d • ~t.rilec<Krtlr. Beyo:ııtlakı saat mey
d~ı;ı onla.sına, KafttküyUndeki de dl
gc. bir yere nıak:ediW!rıcekLir. 
+ BurgJ:ı .Ad.ısında evvelce tıallli.1.an 

5 lira ü~rlnde alınan elktr!k parasın
d..ın mruı:ot {abriıkası zarar ettiğindcnı 
blidcına 750 kuruştan alıruıcakJ.ır. * Belediye 500 bir ay içerisinde 
§chrımizdcn 63 dllenc'.yi nanleketlne 

g<,nderınii. 2114 k;liyi de Belediye Za. 
bı ta Ni"Zamn.amesine ayktrı b.:ırelretle
rinden dolap ceızalandımııştır. * İnönü G<ozisinln Taksim Me,-dam.. 
na ve Dclediye Gazinosuna Cak.Qn k.ı

~ımlan tamamla.mn.tştır. Ge-z:iye çu.~ 
c;ınar ve man.oqa ağaçlan dikllecelc-
tü·. * Beledi.ye ı;elır;.n ~landırılma
sı eı'.raüııdald faal.cyeti"" devam eb. 
ır>oktedlr. Şimd,ye kadar Kas=.paşa
::'l 7000. E"enerbahçeye 1000, Sel:ıniye
ye 2llOO çam dikihnlştir. 

/ TICARETveSANAYI: 
1 * Şchrlm!zln ihtiyacı için ayrılan 

150 ton p;rinç, 150 ton :tasu?ye, 100 
ton bu~guır 600 1eneke yağ ve 1600 te
neke Pt"Ynir ya.kında piyasaya çıkar~ 
lacaktır, T<!vz..iatın ne şcklld.e yapıla.
c_ağıoa dair hazırlanan nLr.arnnan1cnin 
lb;ıgwıtlcn 1ti.lıaren tatbikine bo~ 
lacaklır. 

MUTEFERRIK: 

* Devlet H•\'a)'<)lları seferler! 1 
Nisar.dan nlb,.ren baş\tyacaktır. Se
ferler İetanbul, Ankara, Adana ve E
lfaığ arasında yaptlacak ve EylUle ttaı.. 
dar dt:vam edecektir. 

MEMLEKETTEN: 
* 1'alaman •Zirai Cezaevi> ~h 

tamam.ianm19tır. Burası da. Imral1 
Cc-ı.1evl gI.bi teııbiyevi bir gaye göze... 
tllerek açılm:ıı;trr. C"1.a<>vinde 1000 
mah'kum ça ı.ştırılaca:ldır. * Ilerlin Devlet Flarmonik Ork.,._ 
tra.sı diln akşam Ank:ıra Halkevinde 
ilk kOf"keri vıermişlir. 

Iliitün Türki}e, bütün İstanbul görectlt ve alk~lıyacak 

AZA 
Bu çarşarr.ıba matinelerden itibaren 

K\L .. ALSİZ VE HESAPSIZ FEDAKAnLIKLARLA 10 
senedeuberi ı:örülıncıniş en hüylik IIEYECıL"\'LAR VE 

SERGÜZEŞTLER filmi 

MASKELİ 5 LERIN DÖNÜŞÜ 
Ba~ d(indürücii, müthiş heyecanlar ve helecan.lar kasırgası, 
kanlı ve tı.iyler ürpertici sah neler şimdiye kadar sinema i.le

minin kaydetmediği 

Ç rnELE M'OCAD ELESI 
l{OVBOYLA!t l'ılE YDAN MUHAREBE.si._ 

Şjmdiye kadar flÖrdılğünüı: bü bün filmlere meydan oku!'facaktır. 

Fevkalade Alman 
tebliği 

Hindistana 
yapılan teklif -

Ş •. Atlantikte.1.6 
1 

/erin ta/ si/atı 
ticaret geffilSI Yeni Dclhi 30 (A..A.) - Sir 

Kriı>sin Hindisıtana teklille'l"!inin 
ba tırıl :Jı tafsil.it; şudur: 1ngiJ.tere KrrJJık 

hük, nıeti a~:ı.ğ!daki bndıri~i ya. 

Banlar ııo, 600 ton 
hatmlnde bulunuyor 

Berlin, 30 (AA.)- D.N.B.: Fev
kalade Alınan tebliği: 

Şimali At.lantik'de Alıınan de
niultıları yeniden 110 bi.n 600 ln· 
nilatolllik 16 düşman ticaret ge
misi batırmışlardır. Bıınların 8 i 
petrol sarnıç gemisidir. 

İşgal edilen Do
ğu toprak

larının kalkımı 

Berlinde bir top
lantı yaplidı 

Berlin, 30 (A.A.) - DJUJ.: 
Son günlerde Berlinde doğu t<>:ı>-

rakları kültür hayatı m~ille· 
ri arasında bir lııonferans yapıl

mıştır. Toplantıda doğuda i~al 
edilmiş olan toprakları idareye 
memur Alman Nazırı da hazır bu· 
lunmll§!ur. Konferans, 24 Mart
tan 27 !\farta kadar yapılan top
lantılarda bu t<>praklann kalkın· 
ması için siyasi, h-arsi, içtimai ve 
ikbsadi mahiyette meseleleri gö
rüşmüş ve Nazır .Rosenberg'in 
doğu çevrelerinin siyaset ve kül
tür meselelerini hulasa eden bir 
nutku ile kapanmıştır. 

-0--

Malta hergün 
bombalanıyor 

Malta, 20 (A.A.) - Hergiln ada
ya akın eden düşman tan ar el eri 
dün de Maltaya hücum için büyük 
bir faaliyet göstermişlerdir.İngiliz 
av tayyareleri bunları u:zak13<jtır
mıştır; düşman tayyareleri her 

defasında bulutlar içine sığnımış
lardır. Bir 88 Yunkers tayyaresi 
İngiliz av tayyareleri tarafından 
ve muh teıneleıı bir tane de karşı 
koyma silalılarile düşürülmüş.
tür. Sivil binalarda hasarlar ol-
muştur. Birçok yarah ve ölü var
dır. 

Avustralya Başvekl· 
linin Yan ntıJara 

esPyı 

Melburne, 30 (A.A.) - A''US· 

tralya Bal' ekili M. Cıırtin, 25 

Martın yıldönümü ınünasebetile 

Yunanistann bir mesaj gönder
miş, Yunanistan için iyi temen .. 
nilerinı Wldirmi~tir. 

par: 
A.- Muhasemaiın lrel;ilmesin. 

der. hemen sonra, Hindistan yeni 
ımeşruti idareyi tıesis ed'eook mün· 

tehip biT ıheyet WcOOe ~t;r;J. 
mesi için tedbirler alıruı<:aktır. 

Müessesan ımeclisine Hind d~
letleriniıı :işti'J:-all<i içi.n gerdkli le!"· 

tipler iatbiik mevkfrne lkonac..ıc

ttr. 
B.- Krallıik hüklınıcti, bu s111-

retle tanz>m ~ meışrut>yet 
esaslarını deııhal yıüriirlüğe geçır

meyi taaılıhi.iıd ve bu münasctıetle 
şu ihtirazi kaydı seırled.::r: 

1- Yeni .ıneşrutiyoıli !kabule 
henüz hazır <>lmıyan I ngWız Hill
disla nı vilayetlerinden herlıangisi 

bugünkü meşruti durumunu mu. 
hafa.ıa ed<'cektir. Bu vilayetin bi
lahare dominy>on şartnamesine 

iltihakı için gerek.lı tedbirler a. 
ilın ~~ı>kıt ır. K :-ahyt"t hıiııl f;.uıo;'ti 

Hind birl'iğine dahil olmayı istemi
yen İngiıhz Hındi.stanı vılayetlerin 
den her bi~inc Hind b:rlığinin ay
ni mnıhiyetl<! bir anayasa V<.'nne. 
ğe ml!vafakat eyler. 

2- Müessesan mecl i<;i ile kra. 
liyet hülkümdi arasmda müz<>ke
re ed!Jecek bir muahedenin :mıza. 
sı şartile lıalıen İngiltere elinde 
bulunan bi.ıtün vecibe, salilı!yet 

ve mes'uliyeUer tam miınasile 
HindLlere devredilecekfo-. Mua. 
hede 1<ralryet hükumetinin ırk ve 
din bakmıındıa.n korun:mala:rını ü
zerine alıclıiiı azlı.k cemaatlerınin 

himayesi iÇ;n tedlıir:ler alacaktır. 
Bu tedbirler Hind birli/;'i.nin salil. 
hiyetirrnıde hiç bir t::hd>t yapa.. 
mıya.cakı:ır. Muahede, Hind bı:r

liği ile Büyük Briianya Bio:leşilk 

Krolltğına mensup diğer devletler 
arasındaki nrunasebellcre ait kıa.. 

rarlan ihtiva e-ieceldir. Ilu m\1. 
ıı.aısebetlerin alacakları şekiller, 
meşrutiyet hiikWnl.eri ddıil ye 
haricinde de olsa yeni vaı:/'.}'etin 

ix!aplarına göre te)<rar tclki.k. ve 
ıırrii2akere mevzuu olacaktır. 

C.- Başlıca cem~tlcrde Hin
distan wnumi el'.kiırını temsil e
den lidıerlerin mutabaka.ti ile mu. 
h~seınatın netic-esinden evvel 
başka bir şekil VCTihnediği tak
c!Wde ımıüessesan heyeti şu, suret.. 
le teşekkül eclecektiır: Netice '100-

lfun olur cılmaz ımuhaseınatı.n hi
tamında vilaymier seçimlerinin 
yapılması zaruri olacaktır. 
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_ Libyada 
Kalhire 30 (A.A)- Libya<la. İn. 

gliız kıt'aları Mokilide ilerk-mcl<• 
istiyen dJşrnıın kıollarına hücum 
derek 'bunları d,ağıtım-,şlard\r. 
rriltlkfk tnyyarelor Martu!n hav-a 
ıreyıdamnı bombalaırm}lardı!r. 

Tüıtl< filmciliğinin, •.r ürk d11blajınm, Türk 
l\tn.sikisinin zaferler harik 

Hayali sibı:füüsunla dolu evvel zaman masallarını gölgede 
bırakacak biınllıir gece efsane !erinin en güzeli, ef.sanevi 3* 

hlka:yeler inin en cazibi 

Tarkçe Sözll LEYL "' 
Tlrkçe Şar ılı A 
. Blyük Rev ve 

Horotu '• / · • "'' - *r ,,,· . ' ' · " ' ::· 1'i •.. ,,:-.;, -·;.... : .. ,.. ...... _~. • - . .; 

Sömnez hlr aŞk:ın çılgın hasretlerini, ölmeı: bir sevginin 
acı nağmelerini tc.reıınıüım eden bu :müstesna bi.i(yük eser, 
t~rihi ve Jtlaslk Tilı1k musikisinin dizi halinde en rUlı-

nüvaz ve can alıcı parçalarile süsleıımiştir. 

Türk milli ıınusiki hay atın=ın en lıüyük hadisesi 

60 Kişilik 40 KiŞiLİK 36 Kişilik 
~T<..•hter takımı Mu:ıı.&am koro hey'etı Kfiıme Sın bey'eti 

. 
Mu.siki ve şarkılarnıı hazl!rlıyan: 

KEMANİ SADİ IŞILA Y 
3 Nisan CUMA Mattneıeriad n IU'bare11 

• 
1 

SiNEMASINDA 

3 - S O N T E L C R A F - 30 M AR 'I' 1941 

Orta ~ark v~ 1 Esmaf Cemiyetlerine yazılmıyan. 
AkdenızdeMıh- . 
ver taarruzu lar iŞ y pamı aca lar 

(Ba:ımaltoleden De\•aın) 

:ınüttefiklerinlıı Orta Şallkta ve / 
Al<deu.i2de gösteri taarruzları yap· 
mıya kafi kuvvetleri vardır. 
Bommel <>rdusnııun yeni yeni ha· 
reketleri, Malta bombardımanları, 
Süveyşe yapılacak akınlar; Suri
ye, Kıbrıs, Filistin üslerine karşı 
hava saldırnnları İngilizleri bu
lundukları yerlerde t~it etmiye 
yetebilir. Fakat, bn sadece çerçe
velediğimiz ölçü içinde bir hare
ket olur ve kalır. Hakiki ve umn· 
mi bir Akdeniz ve Orta Şark ta
arruzu için ise ya üstün kuvvetle
re, yahut da n.eticl'yi ve neticeleri 
hesaba katmırksnın 1ıopyelrun bir 
saldır""1 göze almıya ihtiyaç var
dır. Böyle gözü kapalı ve fupye
kfuı bir salıdırış fedakarlığı ise 
daha ziyade İtalyaya ve umumi 
İtalyan kudr<ıt ve kuvvetlerine 
düşer. 

ETEM iZZET BENiCE 

( 1 inci Sahlfedm Devıtm) 
•iığer züıınrelerden şcbrmıaxle 

meo.·cut cenüyetlerc kayJ.tlı ,.e ka. 
yıtsı"' esnaf ise şu ımikta.-daıckr: 

İ!flıabunlda 9815 ayaklk<ııbıcı var 
dtt. Fakat bunların yalnı:z 815 i 
lllyakk;ahıcı !ar Camiyetine kaı
yı tlıdk. Şehirde mevcut 5000 bah 
Ç'l~'anrlruı yalnız 2000 i baiıçw an. 
la., cemiyetine, 6737 balıkçıdan 
yalnız 2737 si balıkçılar cenıiye. 
tine, 3613 lıcıtıeroen yalmız 1613 ü 
be~berler cemiyetime k-.aydol.ın~ 
tur. 

Şehirde 6270 mOOıeni ewa san. 
aikan bulunduğu ohaltle bnılar. 
dan 5000 i cemiyc<leıine kayde
dilm~5. 1270 i kayddmamıştJr. 

İstanbuldaıki maranjm}aa:dan 
2231 i marru',g'OZ1ar cenu'yetine 
kayıtlıı:lın-. 1500 marangoz kayıtsız 
çalışrr.aktadıır. 

Motörlü kara nakil vasıtaları 
sahrp!ıeıini!~..n 3105 i ccmiy-etlerU. 
ne kar,,tlı, 600 ü de "·ildir. 

MASKELİ 2 
HAYDUT! 

S.im tci v-e börekç'l• tden 1000 ü 
kıayı' ·ız, 1116 sı ~-3yıUı ç::ı1 ;ımal<.. 

ı tad-~ 

HavaKurumG. 

Sll"ularoan 300 ü itayı th, 985 i 
kaı.~tsız, sütı,ıülerden 1139 u lm
yıtlı, 500 ü kayıtsızdır. 473 otelx:iı. 
den hepsi kayıııt.J ı-. 

Şehrimiııdc-ki hanınllaroan yal.. 
ntz 2063 ktşi harrvıllar cerni~·eti
ne y~r. Bundan dlatıa çok 
miktarda hamal ise ~·ete ka.. 
yıt.sız olarak çabşınaktad:ıır. 

Garoon!ar oomi)-etine 19'1'5 k'şi 
ka~"ltlı bulunmakta, 300 garson 
k.a~ Y..sız çalışrna.Jct:a.da. 

Kahvecilerdcn 2309 kişi ôe'Jllı'>. 
yete yaztlı bulunmakta, 500 k~ 
cemiyete kaydolmadan kahveci
lik yaıı=a:kt.:ırur. 

iKapıcı.lardmı h-a·lruız 612 kişi 
k.cq»eılar comryetine yazıl.rrı:2Ş4.!r 

10'.JO klşi ka:Y'It..<ı:z kap cılık y<ııp.. 
maıktadır. 

Yeru w.~ iyu'.le bı.nl.trı.n ye d1. 
ğer zümrd,,rckkı esPaltzn k:a'j'lt 
harici <Mantarın l-e!"in ·,.. ~nsı>p 
old•ıklan ett""r <>!k e lrayı.tları 
yapıJac:ııv y~ ka.., \~ın 'Ç 

lı'r !'Wı><; esruflJk yap· "'~' .<" 
la.ı-dır. 

Bir anavın Koza 'da gece vakti 
ev soyanlar yakalandı 

Bergama (Hususi)- Bergama. 
ııın Kozak nahiyesinin Aşağıbey. 
li köyünde Mehmet oğlu Hasan 

'Gfugülün.i.i'tl gece vakti evine bir 
kaç ~alııs yijzleri maskeli olarak 
girmiş ve 2()0 altın lira ile bazı 
kıymetli eşyayı zorla gaspederek 
fi-rar eylernişlerdir. 

M. Hey' eti bu yolunu ke.:en 
sabah toplandı üç hırsız çoc l 

Yapılan tahkikat neticesinde 
zabıtaca faillerin ayrıi köyrlen sa
bı-.1<alı Hüı;eyin oğlu Kazım Çullu 
ile Hasan oğlu Ali Boızkurd ol. 
dukları anlaşılınıfjtır. Her iki 
hayrlud da yakalanarak tevkif o.. 
luıımuştu.r. Ba'1kında maske ola
rak kullandıkları örme başlıklar, 
tüfekler ve bir anahtarlı mavzer 
de ele geçirilmiştir. 

Hariciye Vekilimi· 
zin beyanatı 

(1 l!ıcı S:>hifeden Devam) 
nun Rusyaya müteveccih olıına
ması şartile ka.bul et.miqtir. Yine 
bu cümledıen olarak eski bir d.os.. 
tumuz ve kendisile biı- çcAI< acıılar 
paylaştığımız eski bir ınıüıttefikl.. 

rnn olan Afmanya ile yaptığmı.ı.z 
pakt için evvelii mü.tıtefilkiiıniz İn
rilıte:ı"Cnin ımuvafakati soa-uilım'* 
tur. 

Haırpten sonra Almanya ve 
Türki()'\'.! J>;ıılbiI'leri i.çin kı~-metll 

iş arkadaşı olacak.Jaroır. B. Fon 
Papene IY"IPılan swk;ast bütün 
Türkle~ arasında infial uyıaııdır. 
mıştır. Polisiımizfn bu cani(yane 
hareketin faille:-ini çııbuk bulma.
ğa muvaffak ohnasındmı rnHn.. 

nunum. Bu i:;te ~lr. biır Tü:ı1lclin 
''ikası yoktur. Adalet, a=i vu.. 

zuh ve kai'zyetle mecrasım, taıkip 
edecektir. 

Türk - Rus münasebetlerine ge 
lince, Türkiyenin şark kıo!l1"'1t<l' 

na karşı gösterdiği dürüstlıUkte ~ 
rar edC'l"im. İki memleketteki in. 

k>lfıpların ertesi günü Kemal Ata. 
tii:r'k'liın RUB)'a ile dkıstluk ıır.ıüna. 
sebetleri kuı1duğunu hatırlalh:rım. 
Bu rnıünase'betler dıall:ıili rejimler 
meselıesini ta.mmnen bir tarafa 
bırahynrdu. 

Rus - Alman Jll'Liharobem, şiın
diye ikadar Karadeniızde bazı tüc
car vapur.ı.ıımıxun ikay<lıohnasıına 
sebep ol~ur ve v~y-etiıınoizin 
güçlüğünü artıtırunaktadır. Bunun-. 
la beraber Anlkara ile Mıosk.ova a
rasında lıiçbir şey dcğişmemişti!r. 

Tfuık - İtalyan mün~bctleırine 
gelince, .Afkxleniz devleti dlınak 

noktasmdan ilci hükCmıe<tin vazi
yeti iŞhirl.iği imkanlroı. verıınek
ted'ir.• 

Ankara 30 (Telef n!J)- Tii<I'k 
Hava Kurumu Genci m"rkez be. 
yeti bu saıbailı saat 10 <>a Kuru. 
mun merkez hı.na.su a toplanı

m!"Jltır. Toplantı<la Kurumun fa. 
aliyeti ve h:zlanan m~a·sinin in. 
kişafı tetk& oluım-.. ,..l:ta ır. 

General kış 
(1 inci Sahlf<den D"'-amı 

•- İngilizler general kışın Al
manları Ruoyada Nap<>l)·onun a· 
k..tbetine maruz lıır~kacaf;:ını bü· 
yük bir tefahür ve sevinçle ilan 
ediyolardı. 

Vaşington buna •general za
man•ı da ili.ve ettiler. General 
zaman Ahnanları 1nancn ezecek, 
diz çöktürecekti. l\lcı.kür tahmin· 
lerin üzerinden birkaç ay geç· 
nıiştir. Acaba hakikı vaziyet ne
dir? Bu suale cevap general kışın 
ve general zaınanıa büy.ii.k bir he

zimete uğramış oldugıtdur. Al· 
manların hücwn harbinde oldu
ğu gibi müdafaa harbinde de na
sıl bir knvvet olduğunu geçen ay· 
!ar isba.t etmiş ve bn iinıitler ta
maınen çökmüştür. 

Şimdi ilkbahar güneşi şuiları
nı şark cephesindeki knrlara dö
kerek onları eritti ve herkesi •a• 
caba Almanya nereye yeni dar
belerini indirecek?· sualini sor
mıya sevketti! .. 

---<>-

Şark cephesinde 
(1 inci Sa'h!~ dm De-.-amı 

gölünü geçen Ruslar Stararussa 
şehrini samıı.şla.r ve hucwna geç 
mişlerdir. Çarpışmal:ır çok ~iıdf

<i'etlidir. Çarpıışan kuvvetler sa~ 
hesalbile değilse bile ateş itibari
le müsavidir. 

Bi.r Ahn.an taarru•u neticesin
de bir kesimde başlıyan mu:ha:re. 
be bütıün hafta dm-arn -etrn·~tiır. 

Slbery-a ve Orelde S~lerin 
ifüba.'ı:ı.r taarruzu Dçin lrazı.rlamış 
'oMUklan yeni lbi~der Yardı:r. 

Buz tut.mu:ş ve tayyare ımeydan:ı 
"halinde kullanılmakıta olan göller 
çözülmekte oMu,ğundan yenirlen 
taıyyare meyda.nları yapılmakta. 

dıl". 

8 Aylık Alman 
zayiatı 

Moslrova, 30 (A.A.) - Bir Sovyet 
tcb~nln blklirdi.ğine göre Almanlar 
Lenıngrad cephesinde subaylar hariç 
olmak ürrere 8 a.yda 16 bin 800 ki,ıi 
kaylıetmlşlordir. 

Yaşar, Ahmet. Yasin adları.rdn 
14 yaşlarında iiÇ ron;k, Fatihte 
1\-Iu.sanın manav cli.il<l~:ı.nına g:de· 
rck manavın me~gı1liJctinden hi· 
!istifade elma \'e portakal çalnıış-
1ar ve bu lıır .... ız.h,::ın verdi!{i cc a
retle manav • fLLo;3yt soyrru:ı,Yı da 
k.ararlaştırmı~lardır. !\fusa, ı--eç 
vakit ıF"kkanını kapam:~ Fn!;h
!cn evine ıl<>ğru gidrrkcn m3na· 
vın yolunu beklrın •J.te olan bu 
üç hayla:zdan biri'i llfu•anm rl
lerini tutmus, bir t:ıı1c"'İ ~"'uınrt k
Ja vurmıya, diğeıri de ceplerini a• 
ra~tırmıya ba~lallll.,~tll'. 

Manav bir nıii<tıl~t <;<>rtıld•rla 
boğ11 tuktan sonra kiiriik ~~e
sicil1'r Mıısanın crbinde btıkl'l•·!a
rı 580 kurl.t.'ju aJıp kaçnu~l-ardır. 
Hadiseyi mütu' ip karakola nıü
racaat eden mana\', ha ına gelen
leri anlatın~ ve çocu ·!ar Sehza
debaşında bir sincn1aya girerler
ken ya.kafanmı~lardır. 

O<---

Şeker hastaları için ayrı 
ekmek yapılıyor 

Şeker hastalarmın mı.ıhtaç cL 
·duklan ıj<ı(en ekmeklerinin imali 
için şeh:r'.mi.ze şimdili:t günde 
2 çuval un verHec tir. Bu ek. 
mekler Oomımtı.-yıde bir fırında 
yap>lacak ve 150 gramı 5 kııruşa 
s:ı tılacaktır. 

Şeker hastalon raporla her gün 
glcten ekmeği alabilece.hlerd.ir. 
lıJm>da ima!ata başlanılııcakt;r. 

!=o--=~~~~~~= 

J Krips te lifleri 
itan etti 

(1 ir.ci S. ıJıcden Devam) 
kat bunun için Iliııdistan şu şart
ları kabul edecektir: 

1 - Din ve ırk ekalliyetlerini 
himaye için Büyük Brilanya ile 

bir muahede imzalamak, 
2 - DomiD}On statii.sü İsleıni

yen her Hind devletinin bugünkü 
şeklini muhafaza ~lmcsini kabul 
etmek. 

Matbnat, müslümalaruı n di
ğer dinlere mensup Hindlilerin 
kendi iradelerine göre mukadde

ratlarını muhafazada serbest ol· 
du.klarun belirtmektedir. Teklif
ler Hind şefleri taraimdan kabul 
edildikten sonra tatbika giri~ile
cektir. Harp esnasında harekatın 
sevk ve idaresini İngiltere tr.min 
edecek; fa.kat Hindistan müdafaa· 
sıuda Hindliler İngilizlerle bera• 
bcr taınamile işbirliği yapuak· 
!ardır. 

,-Sayın Doktor ve Eczacıların Nazarı Dikkatine.: 
Bir miiddettenberi iptidai maddelerinin noksanından dolayı piyasaya çıkarınıya devam edıle"lıyen: 

FOSFOGENOL, KiNiOTONiN "Basit ve arsenikal,, 
SiKATRiN, MAZON r~EYVA TUZU, 

GASTROSOOiN TOZ 
l\lüstahzarlan yeniden ihzara başlandığını ve piyasaya lüzumu _miktarda verilm~ktc olduı;unu :rz v~ 
ötedenheri bu ınüstalızarlara karşı gösterilen bii~ük güven ve ilg-ıyo devaınlan rıu olunur. Umwn• 1 deposu: MAZON ve BOTTON ECZA Depoıu: Aşir efendi Cado No. 3L İs1aı:ıJrnl 
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Faydalı Bilgiler: 

tlartman Mariye "Senin gibi güzel bir kıza ' 
hangi erkek sempati göstermez?,, diyordu .• 

Seylan Adası 
Harp aU:ı;-ı.:ni.ıı siraıı:r-"'" ettmek~t? 

Dl >ui; ı. Jii ıJXh!.'.mlll kak"Ş:.>.ı.ıırlQ 

bu!w1an biır ~a~dan, .. Se;~: a
dası. rukıın 00!1 günlerde rado'll'la
rın, ajansların sık sık ba~ıa:tti~:n.T 
işitnıişs;n'.ztl: r. 

. r ı ı Hoş Fıkralar: 1 

I !!0i ~ilm:,c~~~ri~!!_ J Neilevurmuş? 
T•n - S01 - Çan - İ• - Ra. - 1 1 .. ~.rlı ba aclarn h:dld't'!"' bir 

D3'5ıt <iü:Qnce)'; A«·YJK\ı.:a tazı.a ~ -
tı3n """""1ılar. Marl koı;ı ı.ğa alladı. 

Karıı s:ıtı;.lden ,ebrc diın<Hl. • 
'Mavi eVİ!W' =1tti. 
Ka1)ı&;ıl;r ~k:-ar k.a11ı !••hile d"i

rn hardtet ettiler. 

ıO, TİMSABLAlt ARASU.0.DA 
CAN VEll..~ŞTİR!ı 

Horı.ı.n henüz ;ratmom;~lı. 
Bir a.rahlt saı>te bol<lı: 
- On bire gel1;ror. ıı:ı:; Ma den 

l'<'S )"Ok. Umarını ki, bu !ı.,,:;tı kaç~·

n1amıs1JT. Adamıza mı.l!""'ulhı.t olan bu 
A!lX'riık&n sJneklerini bittr birer öt
~hlrır.-el:yi,;ı. Httit Manillaya geldi~ 

ı;uınden:l:erl Kupeı-in alim ma<!Enlcrı
ne _.,.._\ batMmJ:a:ı. oldum. Benet 01.::ıtlcn 
lş!nc el k1.>yani~, utuıı yıll.;.ı.;:danberi 

l>UTO'la çdiitl,ğinı Eıklntılar heder ola
cak. 
Kspıda b:r a,:ık s~i dı:.zyuldu. 

l1artman yava..c:ça kalktl: 
- Mari .. Sen mı6in?. 
İw.:e-, heyecanh bi.r !ies Ct."'\"CiP ı·c'!"().; 
- Benim, enlşte! 
l1:arı içeriye g~r<J~i ı..ümJn •lrun

don ıer damlıyoı'Clu. 
Genr. kz kendioi biı. h;:rsıı· koltuf.l 

aıt1:: 

- Bu gece, §L'Drllr k•dar yoptrı:"n 
~1erin en t.chlıkelisı.n.i &->r<i m s n:
)'tmJ.'n. 

- H<ri!ln ı:tnl bi\ire:n mi?. 
- Göle yuv.-ır:;aJdı .• 1Ieoın de en <l'C-

rm 7erüıe. 
- Swr.ı? •.. 
-... Eir d2ha görunrrıcuı. 
- O halde t;msa.'l:arı.;ı aı;.ımd• <•n 

\·e~111ijtir. 
- nır.aı biz golde lıır""1h ıören.e-

d'4. 
T~ms<ıh~r il-Yduılr~< ha\ atla ru 

içinde Lyurlar. Fakat, onlar o dtrece 
hassas ve çabuk tıycınır rıahlilkklrorr 
):) ... Sı..rya bir nv düş,i:nce, bır ;iı:rJM 

hep i blrn hiirum <der. 
l!ari ter:ni .5ild!.: 
- Bnna kaışı rok sem:xı.•ı g~tf.n!i. 

B<n1 ,.;vdiğlnden baı-tt.i. 
-- TJ,Pkı Otckller g)b;. 
Ve miiı'.dıci blr ta·vı•la !lıhe etti: 
- Senin gibi Güzel bir k= brul(i 

edrck semııa~. -'termet1 
Mari blırarız dinlendlkt<-n sora: 

ı.r..ış:.e, ded~ K ... ;. ·~: ;ı.ı tl'k'rilr o
na alnHya gı~tilıer. Buhur.ayınca ne 
yapacaık.Ltr'! 

- S:bah.'t kolc.ar b<.>~lerler .• Sonra 
dtmUp gE:lirler. 

- Htadk:e )':U-.Ln duyuh.ırsa? •.. 
- Gole dı.ştu,.r.ı;,. .cW»e g<iı..uc 

mü? 
- HaylT. Göktekı yılci'ı2~a:'Uan ba~

.ka gören olmadı. 
- YıkiuJ~rın dil~ o:SS. bile, blle 

(ole '"'alırlar .• A:eytı!n '""' şehadet 
eCcmezl<.-r. Kontıme.! 

- K~ylıçılara ne f'e\.l.P \eTtt-e'ğ'z? 

- K&yı:.t. i.h.:rt.cti ~te.1·.-0k haklan.dır. 
Birc..z faalaca para verirlz.. Kwno:ndC1n 
Beni V4.:)':. bc-:ı ç j:r p soracak oJu~, 
bir l)~ytlt:n h&ı.>t:,·~ın.:.L O.Jıitı.dı.gm.ı. !ill)'

ltrlı. 

- \"t. kayık~ı~a.r bf"r~ ,yalnız dönı
dt.~jrrni sıöylC1'lenc? ... 

- Ben onları s~U'J'.l'a.'>inT bili .. im. 
Onlar:ı derim ki •J.f.lsttr Ben.eti siz. 
öldürrr,~ o\malısınırz'> Bı.mu duyunca 
kor~Jr!.ar ve a~:ı:z.l.:ı110& kôpar!.ar. 

- IıAGk.enmıel bir bala~·· O halde 
ya!a:.m or!ılc. z;ra pek yof'ı;';I>U<ll. 

... 
l'RTESİ GtN, ~tisn:ıı. BEJ\"ET 

ARANU'OR .. 

llühe Kuper f:>br.'lı.~<l•Vi oda.. 
sınJJ -çahşırkerı, ~kad~ı Bcneti a ... 
rııt~ı. 

B~ıc::z. sonra bir utah kendi ine iU 
a..~""lıbı gctirdi>ı 

- Mi ter Bene! bugun f.br.koya 
gel:.r.cnı;ş, • 

Kaper cbe!k. b!r eonra ı;<lir> d~
ycrek tt:fnc de\'~:n e~t~. Dır h-esap ır.C

S'C!c-3\nden öt~ Benctı mut'akJ. :ör
cr.O!;i 1.5.zımdı S.:a.! on b~r buçwk":.a 
t.ek:ar a·~:tt ,.e ,.n! ce\·L.bı alınca: 

- O lHtl<le hQstaJarAn.ş ola-ca.~ .. 
Dedi. Şap~; suıı giydi. Benet~n o

tuniuğu eve gitti. D~ lr.crdivcnden 
.arı<il ~ro.;n ya~ ılı od.a..sa çıktı, kJ. ... 
pı.:;·ı \ ı.::du. 

KEmse ce,·ap ''C:"rr..e<: 

_ B.,,,.t. . Dootum, ba'9b rr.ısm•. 
Diye c;€s endi. ·y ne cev~p oılaa~J· 

yınc:ı bu •eter bilıobli ıln cıerM<.a ·;_ 

ı•n K"'"' doiruc:ı im.dl cvL"'le gitti. 
(D<·v~mı \'ar) 

Vefa • G. Saray maçı yarıda kaldı 
Beykoz • lstanbulsporu, Fener · Bey
oğlusporu, E e-iktaş - Süleymaniyeyr, 

Kasımpaşa -.:aksimi yendiler 
Fubbol Jik maçla.rına dün de 

Fenerlı;ıhçe ve Şeref starlarında 
<.\:\'f•tn ed.ilım'.tl\ir. FenClfoalhçe 
stadında ill< karşı.l"'§lnayı Kasım• 
paşa • Tııksiın takımları y~nış
lar ve taımmnen Kasımp;:.şaıım 

hakimiyeti altırıda <>ynanan bu 
oyunu 7.1 Kasımpaşahlar kazaı. 
,..~ardıor. ikinci Jrarşılaşnada 
lleykıa:zlula.r İstanhulsporu tah~ 
.minin hilafına olarak 2 - O yen.. 
mişlcrdri. 

Şeref stadında, lbirinci maçı 
B~~ - Sül<ı)ml:ıniye takunla
rı )ı:>ptılar. Beşikt n tamamen 
hakian~·eti altında cereyan eden 
bu maç 11 • O glhi bü~ük bir farkı 
la Beşiktaş lehlne bitti. İkinci meç 
Feneriıabçe ik Beyoğluspor arar 
sında ~. Bu maçın birinci 
deY!'(!Si iki tarafın karşılıklı hÜ'

cuıniariJe gegtü ve Fenerüler bu 
deV'I'Cıde bir hayli teblike alla.ta
rak 1-1 ... -~t.te sabadan ayrıl
dılar. 

İkinci devrede tamamen !ıiıkim 
çalışan Ferrerhler beş gol yapma 
ğa muvaıfiak olaraık maçtan 6-1 
ga.!ıi payrıldılar. ' 

Günün ve haftanın en müiı>!r 
Jmrşılaşınas1 Galatasaray ile Vela 
arasında oynandı, Bu m. ça iki 
·1.allnın da en kuv,·etli şt'iclleıile 
Çl'l<ıınıışlardı. Yaln.ız Galatasaray 
Ff,!fakı takımına alımamı.ştı. Oyun 
:b - r başlamaz htıkim<yeti ele a
lan Galata.;araybl~ 4 üncii da. 
k;lrnda HiikıJn<,t ve 11 inci daki'kd.
da Cemil 'li ası tasiıle ikin<:i golle
rıni Y"'Ptılıı.r. Bu gıoll<!ri 14 ü.ncü 
d~ Gaızanicr ü.çiliıcü i\c 
ı:ınıa;mlarlı. Bundan SO'nl'a Vefa. 
Jıla1· ilji daha fazla müıdafa.ıı a 
dıök<tiilcr. Oyun bu şekilde 37 ine 
dakika.ya kadar devaım etti ve 37 
inci dalôka<la Gürnlm dfüdüncu 
ı;oıü yapanağa muva.E!a'..: oldu. 

Oı'llllun 4-5 oluşu Vefalı oyun
cwarı biraz seııtliğe süı:~edi. Bu 
sırada vıe devrenin 43 ı.ineü daki
k.ııstooa Ve!ah Em·e.· Cemile biır 
tt·lmne attı. Hakem Enveri oyun
dan çıkarmıya karar ver<lı. En<ver 
<1kmak i<ıtemıedi ve mün""..aşa 
bi.i)Wü. Nilhaıyet EmCI' saha-dan 
sı.ktı ve oyun ~l:r;;: başla<!\. Bı.ı 

f T b. ·' Beden er ıyesı 
Binasına Gazeteci
lerin girmesi yasak 

mı edildi? 
Dun hay.etle Öb'l"cncfüc. Hü

kümetin bir dairesi bulunan 
ıdıı.-imız BC<OOn Tc rlbiye>i 
i.ı.üdürl.üğüne işleıini teıbit 
veya ha·-·adıs alına-k için mü
racaat c<lccekkr baderna sa
at 16 • 17 arasında b:ıŞ\"Ul'a
ca:wnı.ş:. Bir JWkı1rm.'~ <faire· 
sinde çalışına saati 9 - 17 o. 
Jarak Vekiller H ciince tcs
b'. t cd\.lm;şken ve bu <aatler 
içinde ıı.,,- türlü müra.:"3.tk,· 
kı.lıui. olunut'ken ~riinirl: 
Beden Tc'rbiycsi Müdurii ye
ni bir usul ve kairle ile bunu 
t.ı.fui.ktcn vaa,ıcçrJş ve ora 
ile i}k>ri ol.ınları ~ncak saa• 
16.17 arasında içeriye alıneğa 
1arar vcımı;.1-.ir .Bu garip ka· 
r:u-.n kıalodııı:'ıınasım Sa(Yln 
Volwiızden bckHyoruz. 

sur:ıd.l Vefa aleyhine b1r f:r<iklkten • 
GalatasaraylıJarı- orta hai1arı va. 
sLt:ısilc J;cşirı<: g<>Ucr;,.ı yaprmş.. 

lamı. De\'rcnin hlıırnesine bir da

kika ka1m~cıı Em eı· kump re
isi ile tekrar sa'.rn} J ı;ddi ve o_ 
yuna giımıek iste<l>. Bunun üze
rine Vefa1ılar arzt~1an hJ.3fnıa 
olaı·«k reislerinin karar ve emT:
le ııcbops:c, olarak sahadan çıktı
ıa.- ve maç da bu suretle inkıtaa 
uğradı. Ve Vefalılar 5':i':.,, ter
ke' .niş ordukları.ndan . IB:men 
nıağlüp sayıdılar. 

DEVREDİLECEK iıniRA BERATI 

,. H:ıı!llıerin ke-:!ine JT'!~.h...~ usul Vl' 

tert;hatta ıslahat> hak.kı.nciaki iJl.tira 
fç!n İlctısa.t \"~ Jetlnclen a!.on:.ıj o!an 
29 Sonleşrln 1939 tarıh ve ~899 No. lı 
ihtha ber.<ı.tırnn ihCvcı ett.bi 1 ıkuk b· 
kert! ba.}kasına de ... ·ir ,.t"')·abut k-adı 
Turkiyedc mevkii fiıle koym:~Jc için sa
lahiyet dol>; vecireoilecoei leklJ edJl
rnek:te olmalCa bu hus:ı:....~ !aı.lı rr.alU
~ı cdunnek ;stlyeıı.J.er.!.n Ga4.t:ıda, 

an Han 5 inci kat 1 - 3 No. lara 
~·.GraC<ııit.t eylcır.-e:er~ ilfın ohm.ur. 

Bul - Lnn - A - Ze - An - Li - gi.ın lct;racı bulunıduğıı a~·ıma.. 
A - Man - Ko - K.ı - Kar - Nil-- nıııın kapıcısının kafası nı yareT. 
Do - Le - Şı - _ . Alt.samı üstü di'•c-r ki.racıfoırla ~ 
Yukaroa~l 25 h«eden 01.~ıd;..;kı &U.. .ı. •0 

aile .- muva!ıl< o:ı.rak 40 kelime bola- partıman sa'hfüı :ıTaSımla bu nıe-
cab:u. sele mtiııaık.a.,<oa ııdiilinkıen apaıı1ı. 

•Soylan a.dası. bil· rok ıınlÜCe'\•. 
.he-dere, kt)ımeotlı t:ışlara ve in& 
lere mal.k ı;c pek çok ;ı,!t;n nın

denlc.ri m~vcut olan :ııc11gjn bô.
yerdir. Adarun ba<zı şe!hirlıeri Bağ. 
tlat \'C Kah..'rc g'..bi şaı:k şcılıiırle
nluiien blle büyüıkt.1lr. D:ıfrilindle 
biı' çek dağ-far yiik!S<'lııxWtcditt-. ki• 
bu dağlardan birine y e?hleı.· ,jı,_ 
dem <:ağıo derler ve H. .Aıcllemle 
Havva cennetten koğuld'ukWıı 
sonra H. Ademin bu adıay.ı, Hav
va da C~a ci.hctine ~ 
söylerler. Adanın ahaL1!inin lıir 
kısnııııı teşkil edıen müsliimaaıJar 
balıkçılıkla gaçinip gid<-ı-ICT, Dar 
Jıildck! .i.nsan eli d-Oğımeııııİ!! vf,si 
o:manlarcla kaplanlar, yMıın:ır, 
filkı· hep bir arada yaşarlar. 

An.:ıdohl.d..: "2.Df~r yat.1ğı \llıın b,r ne~ nı-an sah~bi: 
hl>, bir kU!Ş. su 1aşıyan !<lmoeleı-e ve- •- El('flcf1nı der; bu llııaliık za~ 
rilen isim, Tü.."'kıye ülkeslnin en büı. ıbiı:<ınem nasıl oldu d:ı sinôT haleti 
;rül< l<'61!1ını 1eçlti1 eden kıt'a hasta. ile arlamca.ğıza vun:Jıu?. 
lıkla•" memi olmak ıçio yapılan biı· şc;r, Kenarda duran ve k_af.a6ı saı-ılı 
gece k:utu. İmlirin mc--f?.hur blr senı:ti, -
~rkeıklerlıı l>oyoolanna to>ttıkları şey, olan ili cüsseli, Si<iır:tli k~ı (ha-
sob!lclekl "''· İı.mir c:var:ndn b!r bel- Jeti ile) yı (alet)e) anladı·i,11nıdan: 
de, hw:eketi arz, ;yem<k no:ısası, Bul- •- Alet ile clıeği!; l:ıcyclemli 
garls:anın p&yi!abtı, evlerde oda ka- de\'. Blıleğım Jmlınl 'mdlak~ bôr 
pılnrının açıld>tı ~e-r, blr şey yand.4:1 ı>c1pa ile vurdu. Yoksa bu kafa 
zaman ilıava:yı> doğru uçan kısım, (ol) teıfoe.-i yarıhr m>yıdı llıi~?.• 
mukabilinde bir kelin.e. gemilerin ba ... 
rındıi! yer, ·bir nevi ot, ayakla yürti.
yilşe ~erilen isim, Karadeniz Boğazı 
civarında bir ~aı.:cı.ba, n.erkezl hükfr
metimiz,. valide, Aııkaranın mand' bir 
eemti, ~kJ Rumelide-kJ bir viJfı:ycti· 
miz, A:vnıpııda ktıvvetıı hllküınctler
den bjri, 'l'ürkiyenin en gt.:.ı.el şeiıirle
rindenbi ri, yal'J§, büyük. ~ par(aları, 
vakit, ~ra, lht!l~J.. Milshhnan, 
geceleri bize ışık veren şcy1 beyazın 
abli, adj, .ıerafe-ti olm~an, haftanın 
blr ııünü, beli~ ~lkı:lı·, re..inı.li mec
nıuada h~tıratını anlr.t::ı.n e.şeiı.'in ismi·, 
Cenutıf Aınt>rikada b:r Cümburiyet, 
(Sen zam!ı-Jnin nı<>l'ultinlleyh şeklini 

Hı:.lkırun boyla.nı en çdı: 1 ,40 • 
1,50 metredir ~e vücutlan lusrr..:n 
ç;pl&~:ır. 13<;,;.ların.d.:ı g;>yct sık 
bir saç \'ardır. Seylan a&.6ID.!n 
çaylar.ı pE'k mcşhurduı·. 

--<>-

Akıllı küçük! 
B'.ı: \'<lcırk elinde blr ldiığıda 

bak .al d'iiıkıkaııına giı'lil ve ~
kalın yar.ına sokulJrak sonlu: 

- n kuru< lıık <>eker, 35 kuruş
luk pırlnç \'e ~O ıkurıı.,lu.k patat<-s 
ıılıyo.ruırn. Sana 2,5 lira vcraem 
bana kaç kum~ ger> verccck.iin? 

Bakkal iıcsı:ıbını yaptı, Cevabını 
verdi: 

•- 158 kur~! .• \'C soma teZ
gi.ı.1-ıdarına ,e,Jendt: 

•- lla)'di oğlum, tart loüçügün 
istedi~i şe:yl 'l:İ.> 

Çocük şapkasmı çıkanp selam 
verdi. 
•- Teşdkkiir edcrim. dıedi. Ha

}'< bir şey alacak değilim. Bu 
ımu~1lmuimizin verdit1i yarın sa
b-=!hı-+ ı-..cc!ıp ''a2Mcm·ıı d !. 

--<>-

Halka verir öğüdü ... 
R. .ık3r bil· hoca eskiden bi.r 

gün kcirsüde tii1ıüın, kahve ve iç
kinin maza<rratmd&n ba·hıs~rken 
nasılsa koynundan tütün pake
tile ı.üçük şarap ~ijesi ]Gııyw hal. 
kı ön•Üne chlşı;r. He<'kestc hayret. 
Fakat hoca vaziyt.>lini bozmadan: 

•- EJy ııhali der! İşte bu mlll'
adralrı ben şu dı>kikadan itibaTon 
kaldırıp atıyorum!.• 

Geçen bilmecemizin 
halli 

De•Tİ~ ilk zenginin yanına gi!"
dlği zaman cebinde yirmi altı ku
~ on para vaım:ş! .. 

aldığı zııma.ııki §etli. 

Hediyelerim iz 
Bil:mecomiz; ®ğru h:tlk"C\t:nkr 

aa-asında çcıldlecek kur 'ada ver<e
ceg<irnNz ·hedity<:ler şunlarrlır: 

1 inciliği kazana·~a: lO ı;ra ncik
den. 

2 nclliği kazanana: 5 lira nak
den \'eya btı 'lqymetlerde BalL"<:
paııaı1'Jlda maruıf bfr müesseseden 
gıda mad:d<'&i airn:ık hak!kı. 
3 üncii!lüğü kıPZanana: B'·y<ığlun
da tanmmı~ bir sinemanın l Jık 
mt."<:oaıni duhuliye kartı. 

4 ünci.ilüi;ü kazanana: İstanbul 
cihetinde b[r sınümanın 15 gün
Hik meccani duhuliye kartı. 

5, 6 ve 7 nc!ıyc: İstanbul cihetin
de bir sinemanın 1 haftal:-k mec
cani d1ıhuliye kartı. 

2 kişiye: Birer Milli Piy&Jl(,"IO bi
leti. 

5 kiş~ye: 70 şer kl!l 
dık lı çiıkola ta. 

1tıık .fın-

10 ki~iye: Birer rorr.an: •Diinya 
edelriyatından saJıcscrler tercü
mesi• küllıyatırıdan \'eyahut da 
yerli roınanlanınırzdan. 

10 ~ye: Üçer adet 5Q şer yap
raklı sa.rı ktlğıtlı not defteri. 

Hediye kaza anıar-
Mükafatıı bulımaca.m:><ı dogru 

halledenler arasında hediye ka
zananların isin~ler:ni müı:ıdereca

ttmrzın çcı.'ducğundan dcl~·ı hu
gün koyamadık. Yarmki sayımız
da neşredcc~ğimizi bildir'ir, özür 
dileriz. 

Sıhhi Müesseseler Arttırma ve 
Komisyonundan: 

Eksiltme 

S''.h .. t Vek.5.let1ne lı:,ı::;Tı Devle! h3.6t•~neltri it!n tl5,0GO> ki1o bürül ıdr0-
lil par.r.hc kapalı zarfla c:u;.irtrneye konulm~tıur. 

l - Ek-siltrr e 1.4.942 Çarşamba gün il saat 15 de Cağ~loğ1lJO<lo Sllı.'ıa( ve İç-
umat l\.Iu:ı,·enct Mi.idürlU.gü binru:;ında k ı..mılu J.:'OmifıyondJ. yapıloxt.ktır. 

2 - Mı,.'h ourur..en fiat beher kilo bürüt İdro!ll pan1uk iciu c2W> kvru.5°lw'. 

3 - J...I·u,·fl'kkat ten·ünact •1687 lira 50 kuruştur.> 

4 ...:.... :L:te-Jcliler ~'lrtnamesini çalışma giin.lPrinde komisyonda görebilirler. 
5 _ İstekliler 1942 yılı Tlcare.t Oda lit vt:s.if\.J.tii-y~ 2-t90 saıyılı knnunda y<ızı 

ıı ve5ık-alarıyle lıu işe yeler muv;:ı.kkat te ınlnat mnıkbuz voya banka. mektUıbiyle 
birlikte f.(>kLf hn,·i 1::ır!larmı ;ha~c !B aUn<Wn t·~r ~aa.t evvel makbuz muka·bi~ 
de koıni~na verme!eri c3279> _________________________ , ____________ I 
1 IST ANBUL Bl LEDIYESİ iLANLARI ------F~f•htc K.tı!up Dcmi:ıhun mahal!esinin Eh-amade sokağı.n.Ca 12 - 14 - 16 
nurr:~ !~i ev \·e bir dukXfı.nC...n mü re l&E-p ktıı:fr binanın hedm ve ta ha ül 
edecek 2nk;:ı'Z..ü1J.-:1 satı!"'ı açık arttırmaya konui~'lk'}hrr. Tahmin bE>ric!ı 850 liru ve 
l"r'a; t rrlnah G3 lira 75 k~ur. Şartname Zeb:t ve Muarnel:I~ MildU!'lügiı ka· 
lemi~rlc giSnllebilir. !hole JG/4/942 Cuma gilnu &::.•! 14 de Da;mt Encüır.cndo ya
pılac:aklır. Talllf)l-er;n i!k temina.t m~kbta\·cya :-:H.ktuplari !e thalc günü muayyen 
sJa:!..c O· imi Enclhnende bulu.nır.aları. •3845> 

(( ' 123Nisan 
ı Bayramı 
1 Hazırlığı 

23 Nilian Çocuk Ba~ıramo 
için ~hrimiııdie şhnrlrıdcn ha. 
zırlıklara baışlanı1ınıştır. O 
gün Çocuk &iTgeme Kuı:u.. 

mu t;ı;rafından bit- merasim 
tedJp olunaeaJc ve Kurumun 
şul:xlcri muhl~lcr~i fakir 
y '\rnı!;u-a elbise, ayakkabı, 

~...,pka, şeker tcv~ı c<l'eccktiır. 

Gece de bir •Çocuk balô6U• 
VC'T1lc-ccktir. 

Ayn; ı;ün ba§ılıyacak o:'an 
re u·. Haftash nm d(:vamı 

m::-ın,,.liııcc de GuJ.hane par
kı ile Halkevlcr:nd mulıtcM 

n·.-üsameı-,..·lm-, cg1<'ncc-k-r ve 
!om .ilcr tcı1;p ohmacaldır. 

Çvcuık Esiri:('me Kurumu 
Genel Mcrl<ezi taırafmc':ı.n 

bir seri .23· Nisan pulları• 

t'1bet~!rrlıniqtir. Bu pullar 
w~zkfır ba;-ra:m gününde te. 
<l<.v;ile nkar:la.ca.k \'e bel.'ıer 1 

'C'! pullar altm· ş rk:i <buçuk 
ı uruca sat:laıc 'tJr. 

ı atıcı ı 
Ma.hallenin hacı l>abaoı SÜZ.Ü 

tatlı f;.kat ya-kı.ncıl:ğı iile m~ur 
bir adamdı. Gayet güzel an1a1tt
ğından heııkes onu seve seve din
lerdi. Tütüncü Acem Mirza da ya
lancıh'<ta, palavrada hacı !baba
dan ba~k:ndı. Hacı bir akışaıın kah
\'cd<' y<ne anlatıyordu: 

•-On beş yıl kaıdar oluyor, bir 
ıf.in Boğaıdçinde sahil ga<Oinola
rından birinde otunıyordnıım. is
keleden hC'lli1z kalkan bir vapur 
önüm<len geçcr<ken bir adam gü
•·erteden kendisini denize fırlatıp 
attı. Ve yüze yıüze oolunJuğuım 
yere kadar geldi. Sudan çı.l<ar.ık: 

•- Ka!lıvcci .bir lwm-e yap!> 
dedi. Hemen oturup kahvesini iç
ti. Sonra yine denize atıJıdı. Ne 
derniııiz? .İiki dakika geçnneden 
yüze yüze vapurun aukıasından 

yetl\lip yine güvertedek·ı yerine 
çııY.masın ım? ... 

Mahalleli ha)'l'an hayran hacı 
b~banın yü7JÜ'Ile bakarl'.tcn ileride 
bir küşede naııgilcsini içmekte <>
lan ihtiyar Acem Mirza hararetle 
haykırdı: 

c- Elhmndii:lilltrh nihayet bir 
ş:rlıit bul~. ~nu kim.e anlat. 
tıınro yalan demı.ş ve ınanrna

ıruştı. i.ıte o a.dam bendim beli! .. • 

Aferin klçftje ... 
Annesi küçük SaT.iyeye oordu: 
- Dünyaya ne için geldin bil 

bakalım kızım?. 
Annesini Ç<>k sc\'en Saımiye he

men şu cevabı verdi: 
- Sen benden evvel gelmişsin. 

Ben sen.in aııkandan ~·e senin için 
geldim anneclğiır.! .. 

BAŞ, DiŞ, NEZLE, GRiP, ROMATiZMA 
Nevralji, Kırıklık Bütün Ağrıları ve 

GÜNDE 

Derhal 
İCAHINDA 3 KAŞE ALINA BiLİR. 

-~:. • ' '.,, ! • ~ ı:~ ı: .. • . . ' . ' ."! • • . • • • 
Keser 

/ Tiyatro Bahisleri: 

1 ''P .. ' ''Ul d ara,, munakaşası us,, a 

U 1 us muharriri : "Paraya verilecek 
numar ( 10) ise, Oro - Puro tercüme· 
sine verilecek numara (2) dir,, diyor 

~uJUı:i ı:a.zetet;rn.n. 25 ıtart tar!h.ı 

:ınyı.:.ı ;da, Nf<':p Fµıl Ku.Jkürcğ"in 

(Para) pt:ye.si ha~ı..,da uıun bjr tJ.hı.-

;ı, ıe.l.kik \e nııüa~("!::e ya.z~ı çıknw .... 
t.ır. YaztJlilll nl'l.6:harrJri, bill1<JS'iia tiy;..t- 1 
ı~a aiıt tctti.i:~lc:-iyle t~:UlllJnJ~ o!on 
Neş'ct HallJ At•~'dır. •U'"'"' ınOOarrJ.. \ 
rl, dört ı.mun s\itunfu,ic yazı.>ın<la, (.l'.w.
ra) ı.:.ri")'et.1n.i hem Mevzu, hem de ruh 
ve t,:':JYC bakmıJ.arı.adıtn incelcn1eKte 1 

ı.msur Ut~ ort01ya ~oynıak.!!i.i ve b;.ı,.. 

nWl D·;nJ.lllda .w"'*1ut İ!iı:·yan<'a pi~si 
de scyni suretle hem U1{'\<Cl1. hem de 
nıh \'e gaye bakımlarınd.;n orta.ya k.o
:y'l.lp : ~1 pııyes araSJn<ia her D°O!{.ta.d.:ın 
elti-dl 'c iJrnj bi'?' nıukaye-._;cye iınk[ın 

vernlcirtcdit1. 
İl}in. en bonin t.:ıra1; $Jld r k.i, h<>:n 

cParaı, ben1 de •Oro Puro* piye:sinl 
baştan haf« \'C' tınsnr unsur ort<ıya ko
~ Ut.i eser ru ..sı~~a. w.m ve ilmi bir 
n"l'\A.aycye irnk~n verm.e-k borr:ı, Ne<:lp 
Fazıl K 'Sakürege intihal iaıat edenle
rin \•,1.rjf<'Si iken. nnJo.ır bunu yapma
~1 yapama.nıış; zıra ara yerde be'ı~ 
zerlik •'iiyle durwa, :ııddiyetin ve do
la'Yısiy !e isnadın n<e)"d::ın.:ı çılc.aco:ığını 

.:ıı~ V;1 rfuıa k.eoitirnı~lerdir. 

Nihayet iki eser arasın·da, ortaya 
bfrt ü~ me\'zu ve goıyeyl apaçJk ~ 
-k nıretb'le lwklkl ,.c ilmi bir mu
knye-1Çye yel B<'n1:1k lu'YJ11(:t.i 1 ~ire ı.ır 

tihal iı&nat edenlere degll, bu isnadı 
1t<ikü.ndcn çürü.ten bii<lraJ'.l<ira naslp -0?... 
muştl~r. Bunlıı.r da. Celülettin Eı.!ne, 

Sel.lıni İzzet ve d:>ha hir kaç maruf 
tiyaı.o \C cdoo.,p.ı i.htıı;a.sıııtlan b* 
ka, bt100sa davayı vcsf.ı:..a~ı:ırla isb;:ı.t c ... 
.den ı:·.kret Adil ve c.,. sonra cUluu 
n1uh.arnrj Nt.-:s'et IIalil Atay'<Lr, 

•l1-~> .ut... • •. , cI\ .. :n, yı b~<::'..an 
b- ;u.-Juttıkt.an sonra §Oy1e dem-ek,.. 
!eti. 

Necip Fa~lın bu pıyesinin cid· 
di, çok cidd" bir tcn1;idini bekler
ken ga:etelcr ortaya korkunç bir 
cuıti1lul. h•kôy'1si ısıkardilar, Ba. 
zı arkada.~lar madde tesbit ede· 
rek <Para .. nın Glıerardo - G/ıe_ 
rardinin (Der Ein:igermaım) a· 
d i'" a'ınrıncaya terciin1c re Rmr.a... 
da. Berlindh 1941 de-rıbcri yü.;::.. 
!ere~ de.fa te111sil edi!cıı •Oro Pu· 
ro, wndan almmış olduğunu id
dia .;:tiler. Piye.de ki.:ıse alôka. 
dar olmadı. Halbuki tamamen ak 
si yapılabilir, ağırlığın en iptidai 

tekıdde bir beı<:co yiikletilını.~ 

olına.;ı bo\·ta oltlıı~ .... /lalde piye • .;~~• 
bir sü ıii kusurlCLı"t 1.•e kusurların ... 
dan hiiyiik me~iyeıleri üz,,.,·in<'" 
<lurıılabilirdi. Bt!Ul'P, Para» nıu 
•Oro Puro , ile hiç bir münasebelı 
yoktur ,iki nı.ulıarrir de ayni .~la' .. 
2'e.nıeyi k.-ullannı.ı~la·r· fakat C'."'' 
malzeıne ile bcı*-a bu~ka ese· le r 
yapın~lardır . • Oro Puro• mın r. 
talya.nca aslını değil, Ya.şaT ('ı· 

meıı tarafındaıı !Japılan tercüme_ 
sini okuduğum için ikisinden lınıı • 
gisinin da.ha yı!ktrk kıymette ot. 
duğtıııu söyliyemiyccc{;im, fo.l:a~ 
beııdeıı i/;isi için ayr1 ayn not 1<"
teselerdi .Para. yn on, .oro P:ı_ 
TO" nun türkçc terriinıesine de 
iki ııuınara VC1'irdi1n., 

B·ından sonra .Neş'ct l!alll A~~Y. 
ba~!an başa (Oro Puro) yu anlatıyt.r; 
arada 'h.t:n1 me-\ı.t~, hl'ın de ~ahı~lat.n 
tipi \.t: eAerin te-zi nVı<.tn~tndan hic.; b'r 
miinascbtt ohnadığını.ı, ha~ zıd<liyC;t 
buiu:uiugunLt gö:;ıterl.}"Oi"i ve (0.ro Pt.
:ı:,o) t!;,..kl tipin, bo.ş~ ve scntla ~hi.<....;. 

ve !ikh· en.cUşesiylc hiç .ilelsi olm:yar. 
sati>;;t:e ölüm toı!~tı:-!yle bo'7.ı işler y;..
pan h:l6lt ~lr tef ... 1h örneği oldui:f~ 
n-u, J.1Z.bl! ki (1'<...ra ı .J<.ıkı ti.p:n gr.cL
dlı.;i Jıtihaleden sonra her şeyi .A;.:.:ha 
··;e p}'.J!,ka bağhyan hlr gaye &aJıibı 

old p~•unu belirtiyor ,.e söelerini ~öy:e 
b!tir!y-0r· 

.iki piyes arasıııdaki ben~erli1; 
ıkdiginıiz gibidir. iki muharrir <ic 
ayni malzeme ile çahşnıt§lar, j"
kat ba.~ka başka e erter yapmı. 
Zardır. 

l!:{Jcr Necip Fa:ıl b'r piye.• t!t
ğil de. bir b<l{1ka ~ı bir romaıı lıar
td ~kıı.oitaliznıtn ııı.uasır d.e.·ıet 

ve cemiyetler üzerindeki tesiri<'. 
ri• ba~lıklı biı- sosyal tetkik kitu
bı ya::saydı kıtllaıwcagı mal;::eme 
bıı.ulardaıı başl<a tiirlü olamacdı. 
Niçin kıymetini hiç tanımadı[i.· 
mız bir yabancı nıuellif i, rı 1.ı . .
metli bir Türk san'atkôrını feda 
ediver1nelt? ~ 

c:Ulas> gi:bi blr g:.ıı.etetle çıkan b:. 
yazı<lan sonra, Necip F ... :zıla k!lor~ı g -
ri.şilın.ek !stenc.:ı hare-ket !1 mah ·et; ... i 
takd;r etmek okıryll'CU1Ma düşfr. 

İstanbul Nafia Müdürlüğünden: 
16.4.942 PergcmbC gun4 a.ıt 15 de istan ı a Na!la ~.:Udürlü.ğü ek:sU ~ 

kumiv»nu odaım>cla (1988.10) lira kcı;lt bedelli Sarıyer Kovo!t Liman b'nı:~ı 
tamiri aç:k ek:slltme;ıe konulmuştur. 

Mukavele. ek5ill.me. Bayuı<hrlık İşi eri Genol husuısl ve fenni şartnnrr.< < ·.! 
prOji.! .. _c.$1 hul~<.ıs:yle buna müteferrl diğer C\•rak d<.ıireshıdc gorlilecektir. 

J\!•ıvakkat teminat (149) lira (il) Jrunışt:ır. 

~c-klilerJn en a*Z bir trıahtıütte ( 1000) Uralik bu işe benz~r j' )·aptıt;,1n.a u ....... 
idareleri:nıcıen almış olduğu ves1kalara istinaden İtAanbul Vil.üyctine müracu&.~
la cks:~tme tarih.inden tatil günleri hariç (3) run evvel alınn~:.. e-hl:y(~ \e" 94: 
yılına ait Ticaret Q<J.a,,ı \"es.ikaları ile gelnıe:eri. c39S2• 
-- -----

(HAL~ SÜTUNU )1 
Çalısmak ızlırarında kalan 

bir genç hız iş arıyor 

Orta mckteb[n 8 inci sııııı.fına 
kadar okumuş, mütevaz: bir genç 
k1um. Ailevi vaziyctimin bvluk
luğu hayatı.mı çalışarak idame 
mecburiyetinde bıraktığından 
pek sevd~im mektebimö~n ay
nlrr:ak L7.'\ırar1'ıcla kaldım. E.oki 
yazı.yı bilmiyorum. Daktiloya he
v~ar ve mü.st.ıZ.dim. Kanaat!cir 
bir ücretle iş arıyorum. Bana iş 
wm1ek sure·tile bayat yolunda 
attığım bu ilk admıda te;çi ede
cek muhterem vazife sahipleri
nin Son Telgraf Halk sütununda 
B. K. ye yazmalann.ı rica ederim. 

• J f ariyan ilıi genç kız 
İ1k talhsili bulunan, 15 yaşında 

fakir bir aile kızı tahsili ve yaşı 
ile mütenasip bir iş aramakıtadır. 
Son Telgraf Halk sütununda Sa
bahate l»r IIJ('ktupla müıracaat 
olunması mcı·cudur. 

ıı:aıen orta melcl-ebin 7 inci sı
mfmda tahsilde bulunan 16 ya. 
ş.ında bir kız hayal şarllarınm 
mq,kv Hiiğü karşısında ta'hsill 
terkedcrck ç-ah<pnak arzusüe ya
zıhane, Lı:ım::th3ne ve emsa:li res
mi, hususi müesseselerde iş ara
makta<hr. Son Telgra~ Halk sü
tununda H. T. ye bir mektu.p ya
z:ıJması rica olunur. 

• 
BABASIZ BiR GENÇ KIZ 

İŞ ARIYOR 

30 rvıart 1942 
13.00 Progran., ve :\f<';n1c.kct Sa!il 

Ayarı. 

18.03 Mü:ıil<: Radyo Dans Ork.,tr.:.s . 
18A5 Z1r:::.at Taı-.v ;rni . 

13.55 ~1-o:iz'k: F~;l liey'etL 
19.30 b.lentlekct'So.ı..ı.t 1'.yarl ve Aj<ı,_.s 

Haberleri. 
19.45 SCrbeot 5 D .. kika. 
19.50 Müzik: Kar~ık Şa"'ı ve T1.1 -

kwer. 
20.15 Hadyo Gaı..c:e:,i. 
20.45 Müzik: Bir Halk Tüıitüsü Öğ

ıreni)'on:.z - JJ ;:ıttaıun Tü ·t1r
lil. 

21.00 Kon<ıı<n• <Oı...,etmen Saat). 
21.15 Müzllt: Şarkı , .• Tll!'küler 
2'1.45 Mii:ı.ik: Radyo Senfoni 0.1, ;.. 

trası. (Şef: Dr. P: """°"•t:ııl. 
22.30 Memleket s .• 1 Ayan, Ajaıı-• 

Hnberleri \'e Bomalr:r, 
22.45-22.50 Yarınki Porag!'3m \"• 

K<:.pı.nı;. 

• TAKViM • 
İf'-illJ 1~58 l\asım Itıcrl l:Wl 

M • .\.RT 
143 

K EVVEL 

17 12 

Yı• 942 Ay 3 vas~u 
Vakit 

Ez arı; 

MART 
s D s D ---------
5 47 Güne~ il 16 

30 
12 19 Öile 5 47 
15 52 İkincU 9 20 
ıs 32 Aksarrı 12 00 

Pazartesi 20 04 Yatı.ı 1 13 
4~ t~ak 9 34 

~:.
~.·;~m~ Şehir tiyatrosu 
.~ ~ istil..lal cJddcshı.! 0 

~."ı · (~~ Komedi kısmın<la 
,,:ıL.-. Bu akşoın saat 20,30 d• 

SÖZÜN KISASI 

Küçük yaşta babasını lka~1be
dip annesile kart:leşlerinin faşesl
ni temin etımek üzere ilkımekıtdbi 
bitiremeden iş sahasına atıhnıılk 
istiyen bir genç kız falbrika ve 
ırnüesseselerck kanaatkar bir üc
retle ~ aramaktadır. Haıyır sover 
iş saıhiplericin Son Telgraf halk 
sütunu vasıtasile (S) nümuwıa 
!bildirmeleri rica c,lunux . 
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St.hip ve Ba-;ın~ıh::.n·!ri Eten: ~(1 

Benice - Nr-ş::yat DirPktör.l 
Cevd<!ı KARABİLGİ~~ 

SON TELGRAF MATBAA.si 


