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Kıştan Çıkarken 
İstanbul şehir idaresinin· 

alacağı dersler 
v e yap a c ağ ı i-ş le r ~ • 

Bulmak, Bolluk, Ucuzluk 
Ayrı Ayrı Şeylerdir.~ 

ETEM iZZET BENiCE 

İlkbaharın lçiudeyiz. Siyıst l lıabe Komlsyoıoları te.Sbi1 ettiJııle
prtlar Türk milletin.Uı Şefi Ye ri narhı koparılan lıır iki yaygara 
&özbebeği tarafından açıkça illin üzerine tenzil etmekle istanbulun 
edihniştir. Yakuıınm:da uzağımrz-. hem odun>UL kalınasıua, hem de 
da millet millet insan yığınları- Laiiuu biliıhare üç dört misli fark 
nın, ne olacağu"!, diyıı bel·ni bu:r· ile yaş odun tedarik etmesine ve-
ı:ulanır \'C kalbi bu:rkulurken biz si!A> vermiştir. Et de hemen Jıe-
ralıatız:, mesuduz, kaygısızı.z 'Ve men bu safhalardan geçmiştir. 
harp dışında tara!suu. Ekmek ve süt işlerinde lrontrol-

Bu balıorı ve yazı böyle geçire- süzlitk almış yüriimüştiir. Saf süt 
ceğimi~ gibi önümüzdeki ve daha bulmalı imkimız gibidir. Ekmek. 
ilerideki kışlan da dünyayı ıı:ırt· pişi~mo ve madde bal<ıınından fı. 
lak gırtlai!a a:etiren kavganın dl- rın fınn ve semt semt değişm& 
şında geçirmemekliğimiz için or- tedir. Toprak Ofisinin her hrıncı· 
tada şimdiden görünür ciddi hiç- ya ayni cins un verdiği muhak· 
bir seoop ve delil yoktur. Kuv-

1 
____ c_nev_ııını __ s_ün_c_ıı_Sah_· _4_..ı.e_ı_ 

vetliyi2, haklıyız, dn·aıııuda sa· 
uıimiyiz, hiçbir devletle ıtranıızda 
halledilmemiş bir kaygımız, niu 
ve dövüş sebebimiz yok. 

O halde, devletçe ve milletçe 
bize düşen bütün bu dünya çekiş- 1 
mesi karşısında bir yandan keudi
mtzi koruyacak her türlü tedbiri 
ve ihtiyati korunma imkiıııru a
rakta tutmak, bi.r yanılan da ken· 
di iş. çalışma, istibsaı, bllonma 
gayretloı-imize hnı vezerek dünya 
harbinin sonuna taptaze, dipdiri 
bir ha)cle çıkmak. 

l'llillf Şef, teşhislerinde aldan• 
mıyan, dünya iilçiisü içindeki a:ö
rüşleri ile yiae dünyaya öndedilı; 
edecıık nsıfta yüksek &ir kabili
yet ve Türk ailletine bu devinle 
talih ve tarihinin en lıüyük mü
k;lfab, varlık lıediyesi ve nimeti• 
iir. 

Şef, her ne olursa olsun hu har
lıin ııonuna dimdik, taptaze ıbir 
halde çıkacağımızı söylemiştir. 

Hiç gevşeıne4en, olur ohna:ıı ıe· 
beplerdo asla •ahvali hazıra• si
perine girmeoleu, normal zaman 
ve şartların hummalı çalışmasına 
dalıa çok gayret ve hız vererek, 
tarihin ve istikbalin mnkadder 
kıldı&ı büyük Türkiyeye 1ıeheme
hal iııanmış olarak Şefin göster
diği yollarda yürümiye ve elimiz
den gelebilen bfitiin giic lınUıı· 
larıru seferber etmiye mecburuz. 
Ve .. hakikatte de böyleyiz. 

Siyasi dıwumu:muzu, bize dev
letçe, miDetçe düşen hizmetleri 
bu şcki!Je befütirlken b~ yaz için
de mahalli belediyelerlu ve biJ. 
lıassR İstanbul Belediye5inin ve 
iaşe lc§elııkülünün de bazı ödev
leri olduğunu tebariiz ettirmek 
yerinde olaealdır. 

Denizde, ha
vada, karada 

taarruz! 
İngiliz Malzeme Na
zırı u bütün düşünce 
bu planda toplanı-

yor,, diyor 
V tşingtlon 31 (A.A.) - Lurl:f 

Beaveı'brocık, Rusyadaki lı.aqıten 
baılısederek §UDlam söylemiştir: 

Bu S('?!e Rmıyada'kl harp 1941 
deki haı:pten ~ farklı oJacaktır. 
Sovyetleıin elinde ÇQk büyük 
miktarda silifu ve cephane vardır. 
Bunlann ~ bir Josmmı in.. 
,giljzler ve Aımer>kalılar göncfur. 
mişlerdir. Büyük kuvvetler kul
lanan Ruslar şüphesiz anuzaiıfer 
ohııcaklardır. Diğer taraftan müt.. 
ıtefikler de milyanlarca insanı si.. 
lih aıtma alarak talim ve teı'biY'! 
ettimıektedir. Bütün bu yeni kuv 
vetler cliöğiŞınek için sabrısmlık 
gösteriyorlar. BiWün düşünce bir 
tek plan ii'zerinde tıqplanıyor: De
nizde taarruz, karad·a taarruz ve 
havadı; taarruz. 

98 Amerikan 
ticaret gemisi 

batırıldı 
Vaşington 31 (A.A.)- R&yıerin 

bildirdiğine göre 7 ilkkanunıdan 
beri A<tlantik sularında birleşik 
ıınilletlere mensup 96 ticaret ge
misi batın?mışmr, Bunların elli 
biri Birleşik Amerika doğu kıyı.. 

(Devamı 3 llııcü Sahi.tede) 

• 
Ruzvelt 

Nutku ın 

"Tesirii bir harp 
b Ütün milletlerin 
iş birliği ile temin 

olunabiliru 

Amerika CımıJıurreW 
Ruzvelt 

Pasifik harp 
Konseyi 

Kuruldu 
Va§'\!ıgtou, 31 (A.A.) - Va

tinırtonda Aımerikan, İngiliz, 
Avustralya, Yeul Zeliinda ve 
Çin hükfunetleri mümessille
rinin iştirakile bir •Pasifik 
hal'p komeyi• Wşkil olun
muştur. Konsey 1 Nisan çar
f'Ullba &ünü Beyaz Sarayda 
toplanacaktır. Bu münasebet
le M. Rmvelt bir nu!Qk ııöyli
yerek demiştir ki: 
~ Paı;ifik harbiııe fMI su

rette i~til'ak eden büttin mil
letlerin müşterek hareketi ıa
znmlır. Tesirli bir harp an
cak blitün nriDetlerin işlıirliği 
lle temin olunabilir. Bu mn· 
sey Londradaki lııoııseyle sıkı 
bir surette müııasebettar lnr• 
lonacaktır .• 

SEN NAZAR 
BASKINI 

baglUz llaııaı tallrl
llatı glıterea rellm

ıer aetrettller 
Londra 31 (AA.)- Ahnanlar, 

Sen Naz&r hareketine iştirak et
miş İrııgiliz askerlerinden hiç bi
risinin gen dönmedlğl!nıi iddia e
diyorlar. İn,gili.z basını, kıt'aların 
avdetini ve Sen Nazarın SllalMa
rasilc yapılan tahribatı göstei"en 
fotoğra·tlar neşrehn~lerdir Camp 
leltovn <tıorpido mulır~biııden eser 
ydrtur. Fakat havuzun harap oJ. 
duğu mubalııkaktır. 

Kış aylarının lüzumsuz ve se
lıepsiz yere İstanlıul halin için ba
zı sıkıntılar doğurduğu 1ıir tıaki
kııttir. Bu srloııblar devletle, hil
kumetle, siyasetle, harp donunu 
ile as)ii n zerre kadar aliikası <>1-
mıyan, alelaıie tehir idaresinden 
ve belediye hi:ıımetlerinin tam 
vaktinde ve tam tedbfrle görüle· 
memi~ olması yüzünden doğan 
darlrklardır. Bunların başında 
mangal kömüril, edun, et, ekmek, 
süt ve g:ıda maddelerinin fiatlan 
n mürakabesi gelmektedir. 

Gece, Şehzadebaşında Feci Bir Kaza Oldu 

Mangal kömürü lstanbul halkı 
için ısımna ve pişirmedea başlıya~ 
rak herşeyidir. 1941 yazında 
Fiat l'lfürakabeıı.iu 8 kuruşluk 
narbı 9 kuruş yapmaması gi
bi bir naııb iaadı yiminıılen bu 
işle meşgul olanlar şehre kömür 
getirmemişler, Belediye de stok 
yapamaınq ve bu şekilde bütün 
kış İstanbul halkı hem kömürü 

Emekli bir merkez 
memuru çifte ile 

yaralanarak öldü! 
Diin gece saat Zl ılc Şebzadeha· 

tında müessif lıir kaza olmuş ve 
neticede emek.il bir merkez me
muru ölmüştür: 

Şehzadelıaşnıda İstiklal Lisesi 
&!'kasındaki Şeyh Ali sokağnıda 
16 numaralı evde otu:ran emekli 

15 • 16 kuruş fiatla alınıya, hem 1-------------
de alabilmek için bir hayli ter D E M 1 R H 1 SAR 
dökıııiye mecbu:r kalmıştır. tske- Destroyerı"mı·z 
lelerde halk kayıklardan 2 kilo 
kömür alamazken çuval çuval kö· Ana<iolu Ajansının İskenderun
nıiir çekip biraz ötede 15 • 16 ku- dan bildhldiğine göce, İngilterede 
rıışa köruüriin satıldığı göriiJnıüş. 
tür. yapılan DemiıJlıisar destroyeri.. 

Odun hamine gelinre, onda da mio: dl1n İskenderuna gelmiş ve 
ayni narh düzeasizliği buhrana merasimle ~anlı sancağımız çekil-
Vesile vermiş, Belediye ve l\lüra- ım;ştir. 

polis merkez memurlarından B. 
Kahııaman avcılığa meraklı bir 
uttır. MınnailçyJı dün akşam lııu 
merak saii<asile çiftesini karıştı
rırken si!Mı kazaan ateş almış ve 
çıkan kurşun B. Kahramanı yara
lamıştır. Mumaileyh aldığı yara
nın tesirile biraz sonra ölmüştür. 
Bu ölüm, muhitinde ve eski nıes
leı.daşları arasıuda teessürle kar
şılanmıştır. Cenazesi bugün kal
dırılacaktır. 

B. Kahraman evlidir. Üniversİ· 
fe Felsefe şu besinden me'Zllll Ha
let isminde bir km olııp Bayan 
Balet kalliyet mekteplerinden • 
birinde muallimlik ;ı;npmaktad.ır. 

, ı ' 

"""" t ıoc.. y s . 

Yeni Zeytinyağı v 
nebati yağ fiatlar 

\. 

Ticaret Vekaletinin daveti üze
rine şehrimizden ve istihsal 
mıntakalarından tüccar ve fab· 
rikatörler Ankaraya gittiler 

~, şp ,.. :J'f•,..I"° M'f ciHETlff 
~ S'O' Ujj IH J• K ı • Orada yapılacak bir toplantıda fiatra 

tesbit ed i l erek 
Bugün veya yarın itin olunaca 

JapoıWır tarııiından yeni bir milli idare kurulan J\laleı.y a ve 
Sunıatrayı gö stereu bar ita 

BIRMANYADA 

1 Çin tümeni 4 
Japon tümenine 
karşı koyuyor ! 

• 
çınuıer T11na11 şeh
rınıa flnıaı kıı .. ıaı 

geri aldılar ı 
Yeni Delhi, 31 (A.A.) - Bir· 

manyada müttefikler, İravadi cep
hesinde Prome'nin 50 kilometre 
§İmalinde Japonlara şiddetle ta
arruz etmektedirler. 111alezyadan 
getirilmiş olan İngiliz tanMarı 
ilk defa olarak muharebeye gir
mişlerUir. Japonlara ai,;'lr kayıp
lar verdinnelııtOOirler. 

Tuııgu şehri bölgesinde Japon
lar dört gihıdenlıeri Çinlilere ta
arrm etmekte idiler. Bu Japon ta
arruzu pmcli hafillemiştir. Çinli
ler Tungu §İmal kısnunı geri al-

(Devamı s nncu Sa!ıi!edeJ 

Malezya da 
Tokyo 31 (A.A.)- Domei ajan.. 

S! bildirryw: Male-z.yada yeni bir 
mil ii-dare kurularak valiler tayin 
munmasına devanı ecllırıekıtcdir. 
Sultanlann }afzt ve dini salatıi
yetleri olacaktır. İşgal olunan Su 
'matra, Cava ve diğer yerlerde de 
yeni idll'reler kurulınaktadk 

Avrupa kıyı
larına baskın 

lngilizler, Sen Nazar 
taarruzuna benziyen 
baskınlara devam 

edecekler 
Londra 31 (A.A.)- Basın ya 

yımlarına göre, dlülşmanı lııuıpa. 
lamak ve doğuya asker gönder
mesine mani olmak, Uızak ~y1 
boylarında kuvvet bulundunna. 
sını temm etmek ıç;n Saint Na. 
zaire taarruzuna benziyen başka 
baskmlara devam edileceolctir. 

Kanada gençliği 
Mecburi askerliği 

protesto etti 
Ottava, 31 (A.A.) - Kanada 

gençliği, mecburi askerlik lrizme
tioi protesto etmişlerdir. 

Şark cephesinde 

Baltıktaki Rus 
harp gemileri 

harekete geçti 
• 

Smolensk börge
sinde bazı yerler 

geri ahndı 
l\loskova, 31 (A.A.) - Baltık-

Halkımızın yiyecek maddeleri
nin en başında geltn zeytinyağ ı 
ve neba!i yağların fiat bakımın

dan korunıııa>ı için dedetçe ted
bir alınmakta olduğu ıııa!Umdur. 
Ticaret Vekaletinden ~ehrimize 
ve diğer istihsal nııntakalarına 
veriJcn bir cnıir iizcı ine zeytin

yağ fabrikatörlerinden birer ut, 
toptancılardan da saliı.lıiyet sahibi 
ü~er kişilik birer hcy'et Ankara
ya çağırılınıştır. Bunlar dün An
kara;·a hareket etnıi~lerdir. Bu
gün Ank.ırada bir foplanh yapıla-

caktır. Toplantının gayesi ze~ t 
yağ \·e nebati yağJarın :izan1i ii 
farını teshil etmektir. Vekalet 1 
hlli)U~ta bir karar \.Crınedt."n C\ 
istihsal mıutaknlarındaki al;ik 
darfarın fikirlerini almak !üz 
munu hlssetıni~tir. llir iki gii 
kadar yeni fiallar ilan olunac 
ve borsada da c~ki'i gibi n1u 
nıelcler başlıyacaklır. l~akin fia 
lar azami haddi gr~ıııil·ecektiı. 

Ankaradaki toplantıda zeyti 
yağ ,.e nebati yağ fiatlarına 1a 
yapılması mevzuııbnhs değildir. 

daki Sov.ı;et harp gemileri Lenin- - · ı 
grad cephesinde harbeden Sovyet .... Yaz aat· 
kıt'alarile hareket birliği yapa· M ı• L L 1 ŞEF s. f 
rak, son yirmi dört saat içinde Al- _ 
manlara insanca kayrplar verdir· 
mişlcrdir. Alman tebliği, Stara- o k Bu gece 24 de saat-Berlin F. r estrası-nıssa bölgesindeki Sovyet hücum· lerİnİzİ bir saat ileri 
!arının pek şiddetli olduğunu ka- nın konserinde 
bul etmektedir. almayı unutmayınız 

1 hazır bulundular BU SABAHK Bu gece saat ~4 ten it>ba. 

Rus TEBLl•;ı:.ı· Ankara 31 (Telefonla)- Proıf. ren yaz saaHnin ta11bikına 
\.1 Frantz Von Bendanın idares.iıı.. ba9lanacalolır. Bu gece, tam 

l\l.oSkm~ 31 (.Aı.A.)- ~-et deki Berlin flarmonik orkestnsı gece yansında bütün .aatle-
tebliği: Dün cephelerde değişi.'<- dün saat 15 de Konoervatuar sa. rin bir saat ilL'Tı alınması la· 
Lk olmamı~..-. !onunda b!r kx>nser vemıiJ(ir. zundır. Yaz saatinin tatbik 

Londra 31 (A..A.) - MoskO'Va Relslcumhurumuz Milli Şei İnö- dola-y1Blle kara ve deniz nakil 
radyoou 48 saatlik ~tin muhare- nü de Kooservatuar salonunu şe- vasııtalarının harEkct saatle. 
b"" R J "'- l k reflendirerek konserde hazıy bu. ""en sonra us arın .:ımo ens rindi> ve devairdc mesai za-
bölgesindı? geniş bir sahayu geri lumnuşlardır. Meclis Reis~ Baş- manlarında hiç bir c!eği~iklik 
ald'.ığını, Via=aya a.oı,rru d'a mu- vekil, Vekiller, Parti Genel Sek. · ı·~ıyacaktır. Bu gece 24 de 
vaffakiyetler elde edildiğini bil- reteri, Parti erkanı, Hariciye Ve. saatinizi bir saat ileri almayı 
diriıyor. Ruslar Harkof civarında kiıleti Umum! Katibi, Alınan bil.. unutma.vınız. 
ağır ta7ıyiik yapıyorlar. yük elçiliği erkii.nı da kıonserdle ._ __________ ... 

Lava ika bine- ı~..-.-<ne_,v ... amı,_3._an11111ou11111ııSalti(111111·111-~>,__ Avrupa ot elin 
ye giriyor mu? Sarıyer Orta deki hırsı.zlık 
Amerika hükilmEıti Ok u l u n da Bir müşterinin 100 

lirasını bir sabıkalını 
çaldığı anlaşıldı 

Mareşal PEıtenden 
izahat istedi 

Londra, 31 (A.A.) - Dün Mı· 
reşal Peten ile görüşen Birıleşik 
Amerika Büyük Elçisi Amiral 
Leahy'nin Laval'in tekrar Nazır 

olup olmıyacağuu sormak fikrin
de bulunduğunu Ti.mes gazetesi 
yazıyor. ---...----
Galatasaraylı 
bir talebe orta
dan kayboldu ! 
GalaUısaray lıi&esi talebesinden 

15 yaşında Doğan ortadan kayılıol
muştur. Sarışın, tıknaz ve kısaya 
yakın ~u olan çocuğun aranıl
masına başlnnıl;mıştır. Gören ve· 
ya bilenlerin Sirıkecide Karasi o· 
teline haber vermeleri rka olun
maktadır. 

Müdür Sırn Güven'e 
işten el çektirildi 

Maarif Vekaleti miliettişleri 
tarafından Sarıyer orta okulun
da bir tahkikata el konmuştur. 
Görül.en Jüzuıın üzerine mezkür 
okul müdüm Sırr1 Güvene işten 
el çektiril!miştir. Yerine Beşiktaş 
<rta mektebi Wrltçe muallimi 
Tuıııut tayin olunmuştur. 

Tepebaşındaki Avrupa o~eliı. ı 
'bir hırsızlık ~ak'ası olduğunu ya 
ıınış \'e müşterilerden birinin 10 
liras;nın çalınarak mezkür ,,tel s~. 
hıôi ile katibinin ~n altma alııı. 
dıklarını haber vermiştik. 

Bu hususta aldıilırnız mülern 
mim malUıınata gare hadisede ne 

(Dev•rr.ı 3 !i:Dcü s.;, !ede) 

Garip Bir Tezyinat! 
Mısırçarşısına takılan Alemler Lale 

değil birer tombul Haçtır ı 
Tanzim edilmekıte olan Mısır 

Çarşısının kubbesine dikilen ga. 
rip alemler t1erkesin hayretini 
mucip ohnuştur. Bunlar birer 
tamhul ilıaça bel17<Cmekte, fakat 
alakadarlar: 

!erine muhalakak bir şey konul. 
ması icap ediyıorsa bunun en m .
nasibinin şanlı Türk bayral! n<l 
~aşaınakta olan Hilal olduğunu 
ilave ederiz. 

Besle Kargayı Oysun Gözünü 1 •• •- Pek eskiden Mısır Çarşısı. 
nın kıırl:ilıelerinde lıale başakları 
şeklinde te:ııyinat mevcut bulun
m11kta idi. Şimdi bunları ıtaklit e. 
diyıcıruz. denrek:tedlrle<". Liı!cin 
san'atkarlarımız T.frrk ııııotiıflerin 
de bu makule !file mevcut lıuluıı. 
madığını söylemektedirler. 

Y eşilköy Güm
rük M. Memuru 
öldürüldü mü ? 

Evvel!.i güu Erenköyiinde genç 
bir kız, a1111lığına muğber olarak 
kadıncağıza ait büyük bir köşkü 
ateşleyip yakmıya kalkmıştır. 

Hadise şudur: 

Erenlköyünde Bostancı cadde
sinde 108 sayılı köşkte olman Dil
bu Üstündal adında bir kadın 
bundan bir miiddet evvel Hatice 
ismi~de 13 yaşlarııİda bir kı:ıı 

1 

kendi.sine evlatUk edinmiştir. 
Afyonkarahisarlı olan bu kızı 

hakiki bir evlat gibi seven ve o

nun tahsil Ye terbiyesine hUSllSi 
bir alaka gösteren Dilber, bütün 
bu alakasına rağmen daima Hati
eenin ser.keş mıdı.abeleleriae ma
ruz kalıııakta ve bu yüzdeıt <le o
nunla sık sık kavga etmektedir. 

(Devamı 3 üocü Sal'ıi!Cde) 

BARİ TOPRAıNE CAMİİINDE
KİLERE B'AfKLSA! 

Diğer taraftan Tqphane camii.. 
nin kuhbelıerine de son zamaıılar 
da Evkaf idaresince alemler Jııı.. 
nulmuştur. İşle bu alemler laleye 
'benzemeloted.ir. Yoksa Mısıır Çar
fiSIDdakilerin laleye mii!ia.beheti 
yOOıtur. Bunlar ~urken l>ari 
T<>phanelde kilere bakılsa)rdı ! . 
Al~adarlann nazarı d;k.katini 

ceibeder ve Mmr Çarr.s.ı. kubbe. 

Yeşilköy gWnnı,ı. mua.)eııe 
memuru MüniTi.n ortadan kaybol
duğunu geçen gün yaumş:tı~. 

!Dün Jl.furg Mü.cfürlüğürıe m 0. 
racaat eden >ki kl'Şi, Yeşilköy a.. 
çıklarında denizden çıkarılan bir 
cesedi tan:ımışlar, mağrukun ak
rabalarından ve ~rük memur. 
lannaan Münir Gün<'r olduğunu 
söylemişlel'diı:. 

Cesedi tanıyan ba iki zat vak. 
anın aydınlatılmasını temin mak 
' (Dovanı< 3 !ir.<:ü Salıj!~\ · 
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HALK FİLOZOFU 

LÜKS İNŞAAT 
'9~[Ij· 
·~JJ~~MWWU 

Fevknlade zamanların deva· 
aıı miıddetince belediyeler ta· 
ı-nfından yaptırılan in~aatm. 
duro1b1 n1ı, yoksa durmaması 
için mi alakalı Vekaletten e· 
mir geldiğini henüz ben kendi 
hesabıuıa öğrenmiş değilim. 
Çiinkü bu mevzudaki bilgim 
gazete haberlerine dayanıyor. 
Allah selam.el versin bizim ga· 
zeteler ise bu işe dair buıgün 
yazdıklarının ertesi gün aksini 
ya:ııdılar. 

Bir gazete, bugün inşaat dur· 
durula<:ak diyor; ertesi gün ay· 
ni gazete irı,.<aat devam edecek 
diyor. Hakikat nedir? Bunu ne 
Türk matbuatı, ne de okuyu· 
cuJar biltyor. 

Bu vadide yazılan birbirine 
11d \"e çeşitli haberler arasın· 
da bir de •Ahvali re~·kalikle do-

KASALARDA 

NELER VAR? 

Mısırçarş= tamiri esnasında 
meydana çıkan kas..ların mevcu
du altmışı bu.lmuş. Şimdi bu ka· 
salar hakim önünde açılacaktır. 
Herkes merakta acaba bu kasala
rın içinde ne var? 

ister misiniz, k.:ısalartn içinden 
birkaç asırlık ku'k çeşit anheKle, 
klr.k çeşit baharat tıksın? 

TRABZON 

YACI 

Bir &kuyucu bir gazeteye gön· 
derdiği şikayet mclııtubunda di· 
yor .ki: •Fiat Mürakabe Komisyo
nu Trı<lnon yağma yüz elli kıauıı 
!iat koyduğu halde bald<allanla 
Trabzon yağı bulunamıyor.• 

Bu cJruyııcunun mantığı da ga· 
rip... Eğer bakıkallarda bol bol 

Tra!rı.on yağı bulunsaydı Fiat Mü· 
rakabe Komi~·<mu narh koy,v 
mıydı? 

Rı\VYO 

PROGRAMI 

Bir muJıarrir arkad~ın telik· 
khuı.e göre radyo programındaki 

•llir şarkı öğreniyorttm• saati lü

Zl'n '""' -· ÇüııJcii radyonun di· 
j;er mii2ik saatlerinde sik sık tek
rar edilen o kadar çok şarkı var 
ki brr~-ok 'este ve güfteler öğren
memıze im:kim y<>ktur. 
Eğer bôyle bir hareket nokta· 

sı:ıdan ışe b&'Jlarsak güneş altın
da )cııi hıçblr şey )oktur, söı.iine 
u)·arak bütun radyo nC§!'iyntını 
tııtıl etmek lazımdır 

H\VA 

J' HASI 

llizinı gazetede şöyle bir serlev· 
lıa ,- ~rdı: •ller ay şirkete gaz ye· 

rıne fuzuli bava parası ödüyo-

ruz.• 
llavagazi şi$etinin bir \'UÜe· 

•i de ha va vermek değil midir? 
Ç ıiıııkü görüywsunuz ki ismini 
ıerekıküp eden iki kelimeden bir 
tanesi havadır. 

AHMET RAUF 

REŞAT FEYZi 

Jayısile• liik:s inşaata artık 
müsaade edilmiyeceği lfıfı da 
vardı. 

Eğer bu haber doğru ise yu· 
karıdaki cümleden benim çı· 
.kardığını mana şudur: 

Lüks inşaatın devamı •Ah· 
vali fevkalade• sonwıa bıra

kılıyor. 
Lüks inşaattan kastedilen şey 

nedir? Sarih olarak anlaşılnu
yor. Fakat Türkiye belediyele· 
ri arasında hakikaten lüks in
şaat yaptıranlar van;a, sevin· 
mek lazım. Çünldi bu demek· 
tir ki, bütün Türk şehirlerinde 
zaruri bütiin bizmdler görül· 
ınüş, bütün mübrem tesisler 
vücude getirilmiş ve iş sadece 
Aibe kalnuştır. 

Acaba hakikatin kendisi de 
böyle mi? 

MUALLİM 
Muavinliği 

İMTİHANI 
Orta mektepler ıçın 

iki imtihan açıldı 
Orta ~cplere tabüye, fen, 

Fransırııca, Metamatik, İngiliu.ce 
ve Almanca muallim muavinleri 
ıalmak üzere şehriıniııde yüksek 
muallim me~ebinde ve Ankara
da Gazi Terbiye Enstitüsünde iki 
imtihan açılması kararlaştırılmış
tır. İmtihanlara haziranın 15 inci 
günün başlanılacaktır. 

Talip olanların mayısın 30 uncu 
günü akşamına kadar şeraiti öğ. 
reıı.mek ve kayıUarını yaptırmak 
IÜ2ere Maarif Vekaletine müra
caat etmeleri icap eylemektedir. 

Üsküdar Halkevinde inönü 
zaferinin 21 inci yıldönümü 

merasımı 

Yarınki çarşaırfua günü İkinci 
İnönü zaferinin 21 inci yıJdiinümü 
münasebetile Üsküdl:ır Halkevin
de de merasmı yapılacaktır, Me. 
rasime saat 2(),30 da b~anacak, 

bugünün biiyüklüığünü tebarüız 
ettiren bir konferansı müteakip 
milli şiirler söylene<:ek ve milli 
oyunlar gösterilecektir. 

Yalnız "ALLAR,, 
dlJornz 

Gazeteler şöyle bir havadis ve. 
riyıorlar: Erzunımı:lın gelen bir 
sürü koyun istenen !iat buluna
m3Jrğı':ldan dolayı geri gO:.ürül. 
müştür. 

Şehirde her kasaııtn koyun eti 
bulunamıyor. Bir 9Ü .. koyun Er. 
zurumdan istanbulıı get'rilir, bu
rada kesilmeden geı·i gönderilir 
ve bu hadiseden ktınse haberdar 
olmaz, duyımaz, biln}e-.. müdaha
le ebmezse, söylenecek bajl!-..ı ne 
vardır?. 

Biz bu hadise karşısın<l:ı. sadece 
..Allah. demekle iktifa ediyoruz. 
AW<adarları ne diyor? Dr>v,rusu 
bunu da pek merak etmiyoruz, 

BiJRHAN CEVAT 

lıarp :vı arınaa 
e b1yat lıat yacı 

Geçen Büyuk lıarp~ oldu.;::u ,iibi, 
bu haıptt; de edeb..y t hareketleri ol
dukc,,!! can~ı b.r nıanıara g<>steriyor. 

Ne h•mettir -bilııtrncz. haııp seneler! 
edabjyat ol> k.ımınaan çuk verınııli O•U

yor. Ge\,-cn Bıiyuk. Harpte en rnc-ş.-ıur 

eserler meydan-a çıkın~. en buartli 
debi 11n.w.a'kaşalar o dcv•rde yapı~n ış.
n. Bu;:Lwı de va;ıiyet aynıdır. HarpLen 
evvelk.! .s.enclerde nc~nyat h.a-yaH da
ha .sOnilk, edeb•y.ıt mUnakaşalıirı hıç 

yok, edebi e.ser;ı.:ı· d<ıııha aı:, edebıyat 

gecelerı ve koıli~ransları daha ~rek 
idi. Ş.iJndi cün geçmjyor ki bir cedebi
yat gecesi>. bı.r kon!eram, bır muna
k~ yapılmasın. Ga-zeteler, kitapçılar 
boyuna edebiyat. ve edebi eserlerle 
meşgul. Roman mUkiiaiını dahi harp 
yılLarı ıçınıde vermek kıısmet imiş. 

Hulasa harp yılla>:ı edobiya.t ha..re
Js:etleri ve b3ıcltseleri bakımından çok 
verımli olı.J)'(>r. Bunıın eebebini neye 
airetınek doğru olur?. Bu.. sadece bir 
tesadüf müd~r?. 

Galiba, harp t.lZayLDCa her gün kuıru 
resmi teb.ılgleri oku.yaı okuya, inSanla
ra bir bık'l<:ınlık bir can sıkıntk!ı ğe
liyor. Rutı.larıreııtı daha zevkli yarz.ı

larla m(:it:Ul etmek ihtiyacını Qu.y_u
yoruz. 

Zekft!a.r daha ı~I nııeşgaleler arı
yor, gönüller da.ha ferahlatıcı b~ te
selli va.sıtas111a l~um hiasediyor. 

Güzel San'atler- rl!hun gıduıdır. 
Harp yıl:arında, öyle görünüy<>r ki, 
mideler kadar, ruhl'lr da acıkma d~4 

gusu içindedirler. B!r gi.irel kitaıp, kıv
rak bir şlı.r bizi dakikaılar ve saatlerce 
oyalıyabll~. 

Bir harp resmi tebliği üzerinde uı.. 

ztm. uz.ı.m kafa yormaktansa, bir gü
zel kit~bın satırları üzerinde düşün
mek elbette siniirl:er için daha fayda
lıdır. 

Başka bir Uade ile şöyle söylcrıoıe 
hata cdilm1'; olmaz: Edeb~at. harp 
senelerinde, yorulan iııs.an dtma~ı için 
·münebbih b:r madde haline geliyor. 
Edebi eserle kaiası dinlenen ve taze
lenen insanlar dimya ~diselerinl da
h;:ı rahat ve- asUde bi-r .şckf)de müıta
lea edebiliyorlar. Boş vakiUerjmlıde 
gtizcl kitap okl.\l'OJ"\n. 

R. SABiT 

5000 paket kib
rit saklıyan 

bakkal mahkum 
3 lspanak ve Fasulye 

muhtekiri 
de c e z a 1 a n d ı r ı 1 d ı 
Ankrımda A ·s!anhane mahalle

sinde Atpazarı caddesinde 170 
numarada oturan ve Atpazarında 
Demircik>r çar41sında Y e:ruihayat 
mektebi karşısında bakkallık 

yapan Kamil oğlu Bayram evine 
beş bin paket kibrit sakladığı.ıı.. 
dan mnlı kemeye verilmiş ve ne. 
ticede beş lira ağır para cezası ile 
dükkômııın bir hafta mii.cidetle 
kapatılmasına ve mezkur beş bin 
paket kibritin müsadere oıımma· 
sına mahkı1m ohınm11ştur. 

Bu ceza Tem yiz Mahkemesin. 
ce de tasdik edilerek kesbi kat. 
iyet etıni§tir. 

1 kilo ispanağı M.rh taıı 5 kıı· 
rııs fa·lııva olarıık yirnıi be ku. 
~a sc.tamk ihtikar yapan An1<a
rada Öncebecide Ko·anlar sokak 
124 numaralı evde oturan sebze· 
ri Hii.:;ey;n oğlu Isa 1rken ile Ali 
Ören be§er lira para cezasır.a ve 
dükl;anlaı·ımn kapatılma!'ına 

mahkıl mol~lardır. 

Yenilıayat mahallesinde 85 mı. 
marau evde oturan sebzeci Celal 
oğ[u lhsan Çevik de bir ki1.o Se. 
ldnik fasulyesini 26 kuruş yerine 
30 kuruşa sattığından 5 lira para 

( Edebi Roman: 78 -'l tımuya çalısıyordu. 

Hbsetmiyen, düşünmiyen, insan4 

Lano hayatı... Nevinln, kend.isini yıl
lar~ ıkop:1rd>ğ1 çılgın hoıya-tl ••• O an. 
JıyOl"'JU ki. bu yavayışln sarno9Jı1gu 
!cinde t:L'"Ük:enmcktcn, sızmaktan 
b:ış...a çare yokıtur. A) ı!Tımk. dimağın 
f~kl!li t.eda\•i etmek mtith.iş bır tclıli
k~dir. Tesadüf., ay:tltl<irmııza çelme 
takan ~alleştir. Saadeti bulan ul&i.o., 

1 Seni Unutmadım 1 
REŞAT FEYZi 

Socıra. 'birden ayağa kalktı. 
Yi.ı7.ündc, bir maske hal!ıı<le bır ~ 

ıumoeıııe ca:llınmıı;U. Salonun ta kar
ı• k!öşcsU>de, fııfeta bır münııl<,.._ tıa

j.n1 •im~ o~n. pol1tb bahsi yapan 
erke!< . re .<eılendi: 

- Yo. ul"llldmn mı mllıN>k:ışadaıı... 
D ra' ııı artılr. Amcrllr. yı, l"P<>ıı:TJiYl 
t..r l3.:."af.a .. S ze bıraz müz"1t dınloıe
Y -n ı:rıi'. ıesezea, cıletn bi.r Ruırııba .•• 
N' lSu" Terc.:.n -eder m .. sl.D.İ2.? •• ı:n t:ı.J... 
:ıel mı.a:Jt Rwnıba. .. Çılgın olınrak ı.a
ıı tu..yat'.;a •.• Aksi haLde ir n dea.. 
r • Haydi, kapatın şu ak ı•

zc nnı 

L yla, N~vine korku lle bakıyotdu.. 
Genç kıt. radyomın başl!Jda oturdutu 
• tukta OUztlln>üıı kalrruş!J.. Şimdi, 
b r :-u,ra<lan uyamru;; g·bi. olan bu k6-
<W cı. :ız evvel anlatlığ1 aşk~ b=at 

:m>ıı oldu.."ıma kal" yel;,, hlllıımıettı. 
ll n bir h..,.aı. dll.şiiDd"-

NC'".;ın.. DCVC'h1J.mi 
Illr klarııun zamn hilaı:Jna, seven 

insanın h~aırunı tanunıştL İnsalanıı. 
kalbinf, yÜ'Zlerlnden o.ıtumak,. gW.:eri
nin regtnden anlamak mı.imkün nWy
dü. Key1.m çılgın kadel, duru ,·e lrtu
yat eden blr su halifle ge~tt. o~ 
da tiaıtlı bir ruh vardı. l!'aık:..t, o, bll 
ruh lıaı ...tını dcfil., madtle hayalını ya
şıyordu. Ka~., kav\ıe~~1 bır aşk fırtı
nasına ..tutulmus; " ... :.ım an, i.Ç be nl4:1.t 
b:llurlaymış, hayat dokonmu değ:Ştir
mlştL Ortaya bamb bir k.adm. 
saadete ısu~mış, IK"V"Clye susamı.ş, gö
nul hoyccanına suısaını...,v bir kadın çlkJ
mc;ll. Bu ka<lıı>, Nevltıin ta kendı!Sl 
idi. 

Bütün zahiri hl-ss!zllğlne. vahşiliği

ne raıgmen, Nevinde hi:a:seden, düşil
nen bır insan şuura varo1. 

Faka.t, o, aradlğı uadeti bulaımedı. 
Tekrar, çılgın ve sahte hayata, r!Jht.an 
ınak,m<><l<le ft lemin<lo kOŞmak iılıü:racıru 
duyuy<>rdu. Şimdi o, bu yaşayış k.ıbı>
sunun kapısından tek!'ar gir-nek iç~n 
kendini zorluyor, ruh Jsyaru.t tını baa-

ırnu te<adule değil, tesadülsil•liJıle 
borçlodur. 

Nevln. s lonu."l ortasında bir ~ahkaı
ha ••vurdu. Çıld;rm~ gibi gülüyor; 
"katıla ·~atıla, dik göı>tmü zıplata zıı>-
1:ıta, ba.eııık'-:.ınru t ·!ı·)~rek, kı::a eteği... 

n n a"tmd:ı.n b•ldırlarıru gö tererelı: 
gül{\vnrdu. 

Ellnl hm·ada sallaCı, bağırdı: 
- Hc!lo! ... Her şey bıttı. ••. Perde 1ca

P•nmı.ştır .. 
Nuri Yılmazın gözler! !al\aiı eibl 

. ~ılonıış, şaşkın §aşkın kar.,ına bakı.
yordu. Suat B<":r, hayretle chıdakl.lruu 
bük:ıntlı;to, LeylA. otcrduğn k<Vede 
d2ha çok kilçülmüş, koricudan, dona.. 
kalını; glb i l:JL 

Geoç kadın, bir ıa.ılik lop ilb~ sıı;>
sry':)rttk radyonlın başına geldi. Dilğı
mf"~erl. mti~i, güTültüler, parnz!t.Jer 
yaparak hızla çeviriyor, çe.virlyordu.. 
Sonra. bi !slasyond• karar kıldı... 

B:X H.Lımba .•• insanın bütün ~ 

Birmanyada Tungu meydan 
muharebesi ve petrol 

havzası· için hüyiık mücadele 
Yazan: 1. S. Eski Bükreş Ateşemiliteri ./ 

Uzak Doğu cephesi: 
Cenırbl Pasifik'de Jap.on hava 

kuvvetleri A\•ustralya şimalinde 
Darwin ve Yeni Gine cenırp kıs
mında :More•l>y limanlarını bom· 
balamıya devam ediyorlar. Bu ha· 
va mulıarebclcrinde bir muvaze· 
ne belirmektedir. Japonlar bu gt· 
dişle bava üstünlü,,öiinü kaybede
ceklerdir. 

Yeni Ginede karadan Moresby· 
ye yürüyen Japon iw.vvetlcri bu 
limanın 50 - GO kilometre kada< 
uzağına varmışlardır. Bundan 
sonra Japonlar yüksek dağlar a~· 
mak .-e Warkham vad:si cenubu 
eteklerindeki müttefik müdafaa 
cephesini ~·armak zorundadırlar. 
Burada başlaması muhtemel mu· 
harcbe neticesinde oresby'nin 
akıbeti belli olacaktır. 

Celebes adasının ~imal parça· 
sında son mukavemet eden Jlo· 
landa kıfaları, Japonlara şartsız 
ve kayıtsız t<:Slim oldukları ·bil· 
dinne-ktedir. Zaten bu mevzii mu· 
kavemeı!eroen müttefiklerin bir 
tayda wmnadıkları kabul edile
mez. 

Uzak Doğuda kayda değer en 
önemli maharebele. Birmanyada 
cereyan etmektedir. Tungu şehri 
etrafındaki muhatebe büyümü~ 
ve iki taraf defaatla siiıngii sün
güye girerek kanlı safhalar gös
termiye başlamıştır. Şehir, Ja1'9n· 
lar tarafından yarı sarılmıs ol
makla beraber Çin müdafaa kuv· 
vetleri mukabil taarruz yaparak 
Japon taarruıunu durdnrm~ur. 
Bununla beraber şehrin yakın bir 
tehlikede oldnğu muhakkaktı. 
Tungu bölgesinin seWrulccyşi ö
nemi vardır ve iki bakımdan hü
küm verilebilir: 

1 - Tungu diiştüğü takdirde Ja. 
ponlar Mandaliıy istikametinde 
renuptan daha kolay ilerliyebilir· 
lcr ve artık orta Birmanyaya da 
hakim olurlar; 

2 - Tungu'dan batı istikame· 
tinde ilerliyecek Japon kuvvetle. 
ri aşağı lravadi'dc Prome petrol 
ha-vzasını müdafaa eden İn~iliz 
kuvvetlerini şimalden ihata ede
bilirler. 

İşte ba§lıca bu iki mahzur dola 
yısile müttefikler 'Iımgu böl~e

sinde Japonları durdmmıya gny· 
ret edi~orlar. İki sarı ırk, bu şe· 
bir cİ\·arında karşıla'!f'l"ilır ve 
Japcmlar Bim>anya<la ilk defa o
larak çetin ve yılmaz bir muka
\"emet karşısında kalmı<fardır. 

Di:f;er Japon taarruzu aşağı lra· 
vaıii hölgesinc!e devam ediyor. Bu
rada ilerliycn Jopon kolu Prome
ııin 5 ki!cn1rtrc doğusunda Kian
gin'e ,·ornuştır. JJponların hedefi 
buradaki petrol havzasını ele ge. 
çirmek H bundan sonra Birnıan
ya kıyısı bayuncn Hindistan hu· 
dudu na kadar ilerlrmcktir. 

Bllradald j,ıgil'z kun·etleri Ja. 
ponl~rın r<'l'l'lie taarru71arı kar~ı
sında h•funmı~·:ı çalı.ıyorlar. E· 
ğt-r ınukavemet edeınezler~ VP· 

ya Çinliler Tungıı bölgt'sini l>o· 

ceza.mıa ve 7 gün müddetle dük
kanıııııı kapatılma..'"tna mahkılm 
olmuş, fakat yaşı küçük olduğun. 
dan para cezası 2 Liraya tenzil O

lunmuştur. 

diinü hopla tanı. zıpla ı. o, bil tün uıııuv· 
!arını 3yn a,-n oynatan 'blı- Rumba ... 

Ne\·1n, tekrar salonw:ı ortasına &et. 
dl. Sol elin! k,lça.sına koymuştu, Saf 
Plın'.n baş ve orta pa.rm:ıklaı-ını biri
b:ı·i:n~ sürtere~ adeta bağırdı: 

- ll•)'di, k,!m oynıyacak benimle?. 
İçini..,.te hanginiz dahı delikanlı? ... 

Nuri. Yılmaz., Suat Bey biribirlerine 
ba.lur.Jrlaırch. Nevin.Jı halindeki bu a
nt de~me, kocasının göıtıintlen kaç
ıreyo~u. 

Eski Nev!n... Haılahktaıı evvelki 
Nevin .. Koyu, siyah bakışlı, burun 
delikleri hırsla so:uyan genç kadın .. 
l'leş'~ ;ırayan., zevk ar.::y.an. içki !Çerek 
sab ~!,,.ra kadar darueden, ela avuca 
sığn z t.op~a kodın .. 

Nuri Yı~.aıın halııa&ı yavaş yavaş, 
lbu k2.:iını mazinin s:su batıra1arı ara
s1ndn b · up çıkamı~tı .• Evet, Nevin. 
Jşt.c ba ld~. Nevin . • İşte, ta kendlsl ..• 

Ge"'ç ka4:ın, k'"ıca~nın önüne doğru 
yür'.iı\lü: 

- H&ydi NurL. Kalk l:ıaltalmı ... 
Suat Deye döndi>: 
- Ml:ısaade eder ın!sinlz, B<'yefeıı

di? .. 
Nur; Yılmaz kekeler glbi s6yled1: 
- Fıık"'- Suat BeyefeDdi oynarroz

lar ltll?. 
(Dev:uru Var) 

şaltarak çekilirlerse, bu İngiliz 
kuvvetleri de sevkulceyşi duru· 
ma uymak için şimale çekilmek 
zorımda kalacaklardır. 

l\föttefikler bu fena durumu, 
lllandalay doğusundan cenup isli· 
kametinde yapacakları büyükA;e 
bir mukabil taarru•la düzeltebi
lirler. Bunu yapabilecek kuvvet· 
!er de, o bölgede Siyam hududu
na doğru ilerledikleri söylenen 
Çin kıt'alarıdır. Aksi !akdinle 
müttefikler Tungu'yu ve aşağı 
İravadi'de petrol havzasile l'Yo· 
me ,.e BaS'ein g;bi mevkileri kay· 
bedecekler ve daha elverişli ve 
dar bir cephede müdafaa için 
merkez ve cenup cenablarını şi
male çekeceklerdir. 

HUı.d denizUı.de Japonları karşı
lamak füzere refakatinde iki tay· 
yare gemisi bıılunan bir İngifü 
filosunun yola çıktığı ve Afrika 
cenubundan geçtiği haber veril· 
ınişse de bu moya dair yeni bir 
malfunat yoktur. Japonlar Pasi
fik'de Amerikıtn filosuna karşı 
zayıf katmak ist.emiyecekleriııden 
Hind deı~izinde Jiazla fil<>lar bu· 
lwıduramazlar. Bu itibarla iııgi
lizler Hind denizinde Jnpoıtlara 
karşı ınuvaffakiyetle mukabele e
debilirler. Falrot bu mnkabele, 
donanmanın herhalde bava kııv
vetlerile kuvvetli şekilde takvi
ye edilmesine bağlıdır. 

·ki k .. çü çocuk 
diri iri yartdı ! 
Esk~hir (Telclonla)- Porsuk 

çayı civarındaki Göçmenler ma. 
hallesinde ahşap bir evin biroen
bire tutuşması yii:ııündcn 1,5 ve 2 
yaşlarında iki çocuk fe<:i surette 
yammşhr Hiocüse şöyl., olır.uş<u•r: 

Bu evde oturan Dürdane ismin 
deki kadın çocukların ı eve bıra. 
kara<: çı:r-;ıya gitmiştir, bu esna
da yanmakta olan sobadan çuval 
tutu';1!t'u~ ,.e kısa zamanda alev 
her tard, sarmıştır. Alevi ve dıı
manı gören kıaın:-ıılar eve kt>~'}
muşlar ve çocuklan ağır yaralı 
olaru:< kuntal'lruslar ve dcıtı.al 

hastaneye göbüı•mitşlerdir. Yapı

lan tedavilere rağmen çııcuklar 
kurları lamam ıştır İnfaiye yan. 
g!nı sön-d.ünmüıştür. 

fı 
O zaman tizüntülü ı\.lımede N'!g5.r1 

ncrcJc buI;.bilecQ-~Lmı so-rm.ussam da 
kend.L!:iiaden bilemıyo;tr.n, aTI!!Dlak1a 
blllnnnuz köp>ğlu, me er ra.s•ele 
iliye b r n·m.t alıııııy e"ı.rwşt:. Ş~Ltltd. Ü
zti.ntıiHl A"'mı. edın vc:.ktı.y!e süy:emi~ 

o!du.,.l 1:.1.. 51.12..leri de ,h .;ı t.1:r!.a.ymca nw
ruk h~.~·k:r.<ia!tl d~ünce ve me;aklm 
b~.Jutli.n arl:ıuştı. Ah.. ne olurdu, §i~ 
dl b:zirn p:Llavat&Jz, ve haylı cesor a!'
·kad.ı# y!.nmda o.ba idi de bu ıtte bi .. 
ze karşı ydl)U:ıcağmı sandığım davete 
onunla birlikte aiık>eydi:k! 

On bes, yirmi dakika sonra şoför 
Kenan geı:p beni çağlro.: 

- Haydı dedi. buyuruıı artık bizl.m 
masaya! 

Onla rm mali8ı5Illa g:ıttlği.m zame.n 
per; kızı Selma beru kocasına şı>yle 
takdim etti; 

- Bi.Zlm eski aile doctlarım1ıJan 

ve hatt.4 ·uzak a.k!rabaımı:ı.ıdan sayılan 
rahmeth Aıbdülı:erun Beyin o~lu, .. 
Selmanın kocası beni biraz da alıcı 

gözü ile s\TLCrek. 
- Şerefyap okluk! 
Diye el~mi sıokarken, Nig~r gözler! .. 

nı ve:e dilııml'I. diişünllı:ror pi idi. 
Karşımdaki altm.14~.ac kaı!ar-.!or ad.anla 
dikka.t ettım. bütün hal ve ta·•rı, et
rall d;klo:led bek uJdan gönn<ış. ge
çirm;ş eokJ bir kurda bem;i:ronlu. 
Götsünden kalınca altın blr kordoa 
sarkıyor, panmaklan yine altın üzeri
ne C'turtulrnuş renk renk taşlı yüzü~ 
ıerle pmlıd,yordu. Bir a.Ta:hk gözleria.ra_ 
onun sol bileğine ilişti. Bek.lan, bu sol 
'bile~;n üst tua!ına doğru bir yüreğe 
saplıınımş bir hançer dövmeaı gör~ 
nüyordu. Bu JoopK:oyu kur unt renkli 
dövmeden adamın e<:ki b!r kit~ 
yl, ıı:r Iwbadayı old ~ da ..,.iliıyortlu. 
M~;ımı:Wa bira l:>ardaık:lanmn biri 
ı.n:p, biri kalık.arken. adam, son birala.. 
rı !;Wtiren garsona: 

.- Arbk bira yeter dedi, bmılanian 
sı>nra bize y~un kilolıuk bir Klüp ra.
kıiSı getir! 

DedL Buna kadmleır !tınız edecek: 
&ıbi oldular. Fakat o hemen gi.lı:-ledlı:. 

MAHKEMELER: 

.Kalp Beşi
birlik/er 

.İh~yar, yüzü bun.ışı.ıklar içinde1 b~ 
yaz sa.çl.arı kuıeh bir '.kadmdı. Aıkaı

sııuda t<mill, ıgüzel bir yeldirme, ba
şında. bt.ımbeyarı. sblkız gibi tül'bentten 
bir bj, örtlı.sü· vardı. Bu ~rl.üsürrü:.n 
altından vişne çürilgü yaıımadan. siyah 
h beydzb dallı blr yemeoıi; yeldlnne
l!inın a<;tlan göğ:ıündec, boynuruia takılı 
bcr dızi b<f,.Hriik görilmi.Jtmlu, 

Di.,.ı;ız, yayvan ağzını ya.yara~ hiiı

Ü»ın ım-.Mlında lromıılmıya başladı: 

- Beyefendi evtıadun. Adı! Bu * 
l•nd:ın benim çdomcdiğlm kalmadı.. 

•' Bana neıer yaptJ, neter! ... Onlarıı. ~ 
latmak urıun iŞtir. Gelelim bu mesele
ye: s~ndığımın diıbinde, üç beş tane 
beşıbir. ~kle bir kaç Mahmt.ıı&ye filan 
duru•. Ölıim.lılk, dirim11k ne olur ne 
olmJz diye ... İnsan hali bu ... Ak. ~ 
çe kara.gün içind'lr derler. İman sıkl
ımca, hiilwml para.sına, malına ıe

ter .. , Geçen gtiıı dnşhm. Beşibirlik.. 

lerden biri.r.Q. ~•arıp bcwdurayım d~ 
d1m, llu ıhtioyar halimde, kıtlup çar. 
şıy:ı, pazara gittim. Beşibirliği 610ıdum.. 
Vaüııbi bılmeın, yüz klll< ~ lira ııu 
dediler, ne dediler. Çıkanp bir tane
sım verdim. Baktılar; 

- Hanını. bu. k&l{>, dediler. Bir da
ha cıkan:ıım; ona da bo.Jdıılar .. Ona da 
«'kal.p• dec:U~er. Yüregimc jnecektt val
lahi . Bi>r aaiıa çııka·rdlun. O kalp de
fi.:.mi~. Onu lxY..:durdum. Meğer, sonra 
ooeııdim ki, bu ye"ı ogJan. blş1blr 
.yercie~eri, altınıtarı, bi.rer birer alıp 

yerine sahtei.erini kı:\vLeyQl'IJlıUS. Ar.tık 
b1i.ıit;n1, usand.un bundfln ••• ~
nrza, .[ız.pis nü ed.ens.iniz., ne y-a~ 
nrz?, Ne yapatl.><lnız yapın ... Ben;, ~u 
baydOOtın elinden kurtarın! 

Mamuıı, ki.§mlrl, uzun J>oyiu~ iy[ kl .. 
yaıetli lıır gençıtl Yırmi::.ınde hemen 
var yok ... SOru*n sual ür;eriaıe, ayağa 
kalkU, 

- O paralar, he~i benıirn demek... 
tir, dedi. Zaten, k:end.iSi de ki~ 
kadar aJ! diyordu. Yalnrz ben onları 
atdıkç3, yerlerine yalar.:ı' aıtnı'ıu koyı
dlllll it!, onı.:;r ninemin ıDynet ~ası
dır. İrrı.p edeı takınıp Jruşansın da. 
sUs1~:ı.n di.)'e,.. Yllk.ı;a, ~rWc 

jıçin Ou ~l yapmadım ... 
H.1kim sovdu: 
- bu, setun nend!ir?. 

- Analı.ğ.Lmdlr ... Beni, altı aylık-
iken eviiıt edinmiş. 

HAKı.m. bu seter de ;Miyar 
eordu: 

- OyJe mi? Bu, senin evlattı~ 

mı?. 

- E!atLğ:m efendim .. Olmaz olsun 
.böyle evli<UJO< ... Bilseydim, alır mıy

dım?. Ne kahırlarını çetc:tWn de, en S0-
1'19Uda bana bunian ya.psm, öıyle mıi'? 

- E\"loitllğı."l oldugaınu. ~e ka
dar ıwye söylemedin?. 

- SOylen ye ha.cet var mı, A Be
yete~i ev ladrm. Bunu dünya alımı 

biliyor. Gözlüye gizli olur mu. Her
lkes bcli)"Or da, siz mi bilınfıyecekısinlz? 

Hfrk'm. kararı bild11'fl ... Tibiı: Ceo:a 
Kan"11wıurı 524 üncii maddesinin a 
num>ralı bename giire. cie!;kaal.muı 
hakkında taltibat icra ohmmıyacağma 
lkarar .. erdi. 
Kadın mahkemed!:n çıkarken,. 
- İnşöallah. diyordu. seni redd<!

dcylm d• sen gar. h:ıy102... Elalcm, 
ö:t evladını redediyor da, ben !'!eni mi 
recldedetm::yc.ce~m?! 

HÜSEYİN BEHÇET 

- Hayır, bira k.Ati! abat hanıret 
sönc:H.lnnek't:, onu söndürdü! Işte, 

:~mdı b~raı:. rakı icip ktyiıllen• ll n1l 

Ra!u, hen> de K:Up rak:lısı. hem de 
bl.runın üız c: rlne .. I{e:n de ne ok!ulda
Tlı ııcyln n~i id>k.Ier belli olmıyao 
kimselerle .. 

Valn.1 bur .. ı raiımrtli ~ Di;yoje
nin Ko,.:uık Palae;ı kadar a.c.ıJp, ttft.:t. 
esrar dolu bir yer değildi. Faka.I bir 
de bu"lım somı. gecesi v:mb. Adam, 
benim rakL içmerook;teld ısrarımı gQ
rünce, garaonu ça:ğll-ıp: 

- B<.ye ded~ bir şioe en iyi p.rap.. 
tan gı.tirln! 

Saıırdını: 

- Aman dedim Beyefendi, biranın 
üoerine ı:ı.rap blD'bD<ill'.ı elalrugurı 

- O halde lron:yak getmln! 
- Mutlaka buıılaruı birlni içmek 

prt mı?. 

Biraz kızarak: 

- Buın.lerdan biTİni olaun içmi,'e~ 
rdn h\I sofrada 1''$1 ne" MaJüm a bu 
sofra cişrık Diy<>J<'tl, tteki adı il~ 'Ak
car:cylı Derv>ş, Iacı BaJ.ab:ııı efendl
miz:n sofrasıdır. 

- ıl!dlzyara.k sordwn: 
- Kanin aotrası., kimin?. 
Bımdan ik., iki buçuk yıl önce, deh

şetli bır kış gecesi bu hanımlar ve bu 
;;orör:e bir! kl<o idmln ııaCrasıaıda. ııece
led:nzce onun ı;otrs-sı işte! 

Bir tu<Zağa d!l$üriildilğümil sanarak 
haıyret, heyec~n ve korku içinde k.a.. 

dmlarla ııolömıı ylbtiıııe b:ıkıın.7a b..
ladrm. Şi.m<ll onların üçü de 7Üzlerlnıi 
eğınl,!,,r, J,>ut gll:ıi du~orliın!ı, Beıı 

de bir müddet övkx'e sessiz clurd.Uktan 
sonra aCama takrar sordum! 

- Affedersiniz, ı>e dernek lste<li!!L. 
tlizt anlıyamadım! 

0 

- Anladın amma, i$lııe gelmedJj!j 
için şimdi anlaınamazlıaan gellyor
SU.'l.! 

Kadınlarla- K~nan yine a.ynl du~ 
CDevan·.1 Var' 

Bavadm v• denizde 
lstlnllk •• 

Yazan: Ali Kemal SUNMAM 
Bazı, şeyler sqyleniyor, bir ~k 

J"Y de söyl.en.eıniıyor. Meselii 
Anglo • Sakson tarafı ikidebir 
dÜİjlmanın maksadı ne olduğuna 
dair tahminler yürü.terek bunu 
açıkça n.eşrelıınektecliT. Japonların 

bugün yarın şuraya, Almanların 
da yakında baş.ita bir yere taar. 
ruz edecekleri .söylenir. Hatta 
lba:ııı umı.an daha ileri gidildiği 

oluıynr. Mesela: iFalan yeııc!eki 
İı>,giliz veya Aımerikan kuvvetleri 
a:ı:dır. Onun için Japonlar veya 
Almanlar Ol'8ya taarruz etmekte 
~Uçl.Uık çeJkımtyecekll!l'din... gibli.. 

Sırası geldikçe bahsedildiği gi
bi bu kabil neşriyat ve saire as.. 
keri esrarı ımeıyıdana çıkarmak 

gibi sayılını)"Or. Nedense Anglo -
Saksonlarca bunda bir zarar gö
rülan..:iıyOT, Buna mukabil yine o 

tarafın gi!.ledtği bir çOk cilhetler 
olduğu da besbellidir. Gazete SÜ. 
tunlarına kadar in.miyen pek çok 
şey var ki saklı tutulmaktadır. 
Mesela Amerikanın acaba bugün 
ne kadar tayyaresi var?. Buna 
dai:r bir tak1m rakamlar yok de. 
ğiklir. Fakat hep tahminden iba· 

ret. İngilizlerin ne kadar tayya
resi var?, Buna dair ileri sıüriilen 
rakamların içinde obu tayyarele. 

rin kaçı lxırrbardıman. kaçı avcı 
veya sair sınıf tayyarcleniendir? 
Yine ileri sürülenler hep talmı.in
den ibaret kalmaktadır, Şu var 
ki bu tahminle:r<h! biiyıük bir isa.. 
bet hissesi bulunsun, yeter, 

Bir İngili.z askeri muharriri İn
giliz hava kuvvetlerinin arttığını 
yaxarlken bunu anlatabilmek için 
lbu kırvvetlerin faali';etini delil 
olarak gıöstennektedir. O askeri 
muıharririn daıha fazla tefeA"Üata 
girişerek ()l'ta,ya bir takıım rakamr 
lar looyması istenemez, Qünkıil 

İngilterenin ne kaıdar tayyaresi 
olduğunu hakikaten biliyor.ıa bu. 
nu islediği gibi makalesine veya 
'kl'a<bının içine yazama~. Eğer 
bihniyursa zaten hiç yazmaması 
l:izı:m gelir, F~kat şu anlaşılıyor: 
İngiliz tayyarelerinin Almanya U.. 
zerine gündfuleri giderek baskın 
yapması İn,,"i.liz hava kuvveUeri· 
nin arttı:ğını göstermektedir. 
Çünk<i evvelce İngiliz tayy~releri 

ancak geceleri gidetıilirlcr, mıııın. 
kün olduğu kcrlar kendileri111 
sezdirmeksizin ba: -1 alan yağdı. 
rarak dönerlerdi. Artık gündüzle
ri de gidik•bilmcsi tayyarelerin 
kola~a görülüp dü.şürülrnesinden 
de kcırkuhııadı;;ına en mühim O"· 
lil sa) ılmak :ııcı ı r. Dowek ki 1nr 
liz tayyarel2ri arttıkça artmakta 
dır. 

İngiliz Baş..-ckili burulan beş 
altı ay ""-vel İngiliz hava kll'\-vel
lexinin vaziyet,nu~n baıhsedcr~cen 
artık Alman !:.ava kuvvatlcrilc 
.rr.ilsavi• olduhunu söylemişti. 

Bu az hüyulı bir kar dQğildiı 
Çünkü daha evvr,l havı.da ıüı;tün.. 
\iükı hep A.lmanl:.cda olduğunu 

İngilizler her vLSile ile itiraf ve 
tekrar etınişkttlir. Bir gün gelip 
de •müsavi. olıi J.klarını söylemek 
ve büıyülk hiır imtihanın geçiril· 
diğini, bıüQOOc bir gayre~ ve emel 
le 1:ıiJyü.k bir merhaleye dıııha va.. 
rıki'ığını anlatıyordu. Fakaıt yine 
tırlatıyorlar: Bu büyük bir mu. 
vaıllfakiyettir. Ancak k5ii değil~ 
d'ir. Çünl<U daha gidilecek yol bit. 
memi:ştir. Evvela Almanya bava. 
da ii6tün bulunuyordu. Onunla 
miisavi olabilmek için İııgiltereye 
ikı sene 10.zmı olmuştur. Burada 
d:ıha başka mühim amilleri de 
sayımak gerek: Rusya ile A)man· 
ya harbe tutuşmuş, Alınan tay
yarelerinin en büyıük kısımı bu 
harpte cllişnııüştür. Bu suretle f'>ı. 
man hava kuvvetleri azaldı. In
gilterede bir taraftan, Amerika. 
da bir taraftan tayyare yapılma~ 
surctile de İngiliz hava kuvvet. 
!eri eski haline n~<ıbetle, daha aT'l
tı, !kitin bununla kalın:ıeak de• 
ğildir. Milsavi olmak yetişmcı
Düışmanı geçmek Ja.zrm. Deniz 
kuVoVeti ü.9tilnmğü ile beraber h ?• 

va kuvvetinde de üstiinliük.. Bil 
•harbi kazandıracak düsturu tn· 
gilizler böyle göriivor. 

+ Ele4<.tr k - Tramvay - Tfı1'l'1 
İdaresi .,arından itibal'f'n Aat~ra1 
Bot!klaş ve SlL'\btarağa ~larınd•ıc' 
nriistabd.,,,,:ne sıcalt öğk> yemel!l "";/ 
.llliye başhyacall.-trr, Bunların SoY 
3000 1 r.( W>cavi>ıdir. 
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meıınıen n..ı-uüu.ı.U. 
\oı.L y"uu.n t 
Ajansı bült!!l.lerinden alırun.i.Ş ır). 

Telhi. eden: A. SEKİB 
y ~ingt.orrdan /bildiriliyıoır: Va.. 
-·--" a Aıvust.raly a Yeni Ze-şıng·w.ı.ı.ıu , . 

l da K ana.da Çıin ve Ingı~tere an , ' b. 
ırr.\Uımess'Uerinden ımüreklke., ır 
Pasifik har.p meclisinin kuruld:'" 
ğu resmen haber verHmelk.tedir. 
fRuJmelt meclisin 1 nısanda ılkı 
defa olarak Beyazevde tıqplanma. 
şına karar veıuniştir. . 

GANiDİ İNOİL'DERENllN 
TEKLİFiNİ NASIL BULDU? 
sıtolfuolmden bildirili'yYJır: [n

iliz ·hukiiımetinin teklifleri b~ 
~ında ne düşündiiığünu gaızet"""'. 
]er Gandiye scuımuşlardır. Gan~\ 
verdiği ceva<pta bu teklifl_erın v_a
deli_ bir çek olduğunu soylemış-

~itTLER -BORİS GÖRÜŞMESİ
NİN NETİCESİ BELLI DEGIL 

Lond>radan bildiriliyor: :Bulgar 
Ks:alı Boris ile Hitıler arasında ya.. 
pılan görüşnelerin neticesi hak
kında hiç bir şey bilinmemekte. 
dir. Bulgar radyosunun Rus~a a.. 
b'yltıindel{ı neışriYatına r~en 
B ui.gar milletinin durumu degış
ımi~ göriimnüyor. Bulgar milleti 
Sooıyetlerc kaxşı harbe girm~k~e 
kazanabileceği şeyin gençlerının 
k.ü~'Ie halinde ölmesi olacağım 
mükllrik bulurıımaktad1r. 
BULGAR BıAŞVEKİLİ NU'TIKU
NUN BER,LİNDEKl AK'İSLERİ 

Beri.inden bilıdiri.JiyO!l': Alın.an 
Hariciye Nazırlığıında denildiğine 
göre, Bulgar Baş-vekil F_ifilfun 
nutkuna bir şey eklemek 1u.zum
sUllJdur. Nutuk o kadar açık, o ka
dar belirtili ve siyasi ıı<>r.üş &yle. 
dir ki l'lulgari.stana dost olsun, 
düşman olsun bu nut~a . bir 
devletin ve bir milletın vazıyet 
almış okluğunu gönür. 
MISIR MECLİSİ !YÜN AÇ1LDI 

Kallı ireden bildiriliyor: Yeni Mr 
sır pı>rlam~ntosu dıiin merasimle 
K,..a.l Faruk tarafından açılmış.. 
tır Kralın a-çış nutkunu Başvekil. 
Nah as Paşa <Jikumuş ve sürekli 
a11kıışlarla ka.rı.ıılamn.ışb:r. Kralın 
n~kunrla Mıı;ın.n harici siyasetİı 
hakkında eııcüınle şu sözler var
dı~: 

.Siyasetimiz.in esası, mern!eke
ti ha.!1p facialarından korumak ve 
İngiltere ile aramııırlaki mua:he. 
deyi itimat, müsavat ve şeref i
caplar; dairesinde tatbik e1ıınek.. 
tir Bu muahedenin Mısı.ra temin 
ottiği hukuk ve menfaatleroen 
iStifade ve demokrasiye ibağlı.lı.. 
ğunız1 muha.f.aza edeceğiz .• 

!JORD BEA VERBIROOK'UN 
ÖNEMLİ BİR DEMEci 

Miamidcn bildiriliyor; öaıiinç 
verme ve kiralama i§lerinin nazı.. 
mı olarak Birleşik Aımcrikada bu.. 
lunan Lond Beaveıilırook, Sovyet 
cepllıesinin önemini kaydederek 
Ruslara ~n niSbetinde fazla 
rrnalzeme gönderilmesi liiız.uım.ın .. 
da ısrar etmiş ve şunları söıyle-

(ŞEHİRDEN ve 

Amerikada Pasifik harp 
Meclisi kuruldu - Gan
di İngiliz teklifini nasıl 
buldu? - Hitler - Boris 
görüşmesinin neticesi 
belli değil - Bulgar 
Başvekili nutkunun Ber 
!indeki akisleri - Mısır 
Meclisi dün açıldı -
Lord Beaverbrook'un 
önemli bir demeci -
Musolininin yeni deme
ci _ Doğu cephesinde 
yeni muharebeler -
Libvada askeri durum
Uzak Doğuda yeni hare
ketler. 

.nrtştir: F.ğer Ruslar Ural d'ağlar"" 
na atılacak olursa, müttefi.klerin 
bümün ümitleri ma:hwlacaktır. 
Bun<llan başka, yalnız fazla mik
tarda tank, tayyare ve 1qp ~ap
mak kafi gelmez; bunları aynı za. 
manda muharebe meyıdanında 
ku11anmak da gerektir. 
MUSOLİNİNiİ.N Y'ElNİ DıEIMıECİ 

Romadan bildiriliyor: Italyan 
hava ordusunun 19 uncu yılıdö.. 
nümü münasebetile yapılan bir 
törende Başvekil Musolini bir 
nutuk ooyılemiış ve ewUınle de-
miştir ki: . . 

-.Bolıjevikler~e . demcıkirasılenn 
menfur ittiha.dını yıkmak için dO.. 
ğüşeyoruz. Bu mü.cadele İtalyay~ 
kat'i kurtuluşa kavuştuırnnak ve 
onu k.erııdl denizlerine hapsecl.eın 
zinc;rıeri kuınıak iıçin yapdıyıoır .• 

DOGU CEJPHESİN'DIE YElNİ 
MUHAREBIEL"ElR 

!Almanlar bildiri~r: Doneç 
bölgesinde, Har1ooıf cfuğu.sund:a 
ıdıüşmamn tanklarla desteklediği 

ve beşer tıdıurluk kuvvetl":J.e 
'Yaptığı 1a.ıJV'V'etli .taarru:ıa~ .. a~ 
!kayıplar verıcllrilerek pııski.irtül.. 
müştür. Diğer kesmıılerde de tek. 
rar don altınıcla başlıyan dlüşman 
'taarruızl:a.ııı. l:l.a akim kalmli~ ve 
dlü§l!Ilana çok paıhalııya malolınuş
tur. Ondu topçusu Lenin,grad ve 
Kmrı.ştaıdlda askeri ıhed-efleri mu
v affakiyetle dXiğmiiışılerdir. 

-Ruslar bildiriıyıar: Bir A\man 
hava filosu, d'iin akşam Mıos kova. 
ya taarruz teşeblıüısünde bulun
muş, hava anıüıdafaa 'bataryaları 
w Scıvyet av tay)'areleri tarafın. 
dan dağıtıl:mıış ve geri püıslııliı1lıül.. 
mıüştür. 

!Merkez cephesinde srnıoıensk 

bölgesinde 27 ve 28 ma!I'l günle
rinde 25 meskfın yer geri alın

mıştır. 
LİBYAIDA ASIGın! JYURUJM 
Libyada ka:yıda değer bir deği

şı:ldik yoktur. ilki taraf arasınıdıı. 
yalnJZ mev.z.ii keşi-f hare!retleri ve 
hava faaliyeti olrn~ur. 

IUZA!K DOGUiDA YENİ 
HAIREKEnıLER 

-Müttefikler bi1diriıycıır: Yeni Gi
nede Japonlar suların taşınası 

:yıürıriinden Mark'.ham vadisinde iş
gal ettikleri bölgeyi başallt.ınak 
rorunda kahnışlardır. Bu suretle 
Mvres!:ıy limanına karşıı- y~pılan 
J a,pon ta:ııyiki azalmıştıır. 

MEMLEKETTEN) 
'---~~~~~~ 

VlLEı.Y ı:.f ve Bt:-L1;.uu 1:.: 

* Vıli>yet emrine veril<>n 50 blıoı 
~ilo çivi ııe 1200 çııval kahven.\n ya
rından ıtibaren tevziine b~J.a.nacakı
tl'r. * Bir kı.sım Jı:ııkan~a.lar müştedle
ı·ioıden artmro:ıklart psııçalarle. kam.e
siz. ekmdc verolltleri görübn\iştür. 
Vilayet bu gibi yıolsuzh*ıiarıı yapan
ları şiddeU.e oezaland1racaktll'. . * Tl'llmvı>Y bilet ücretleriı:ıe lk'!nt
di mevki.de bir ıkıuruş, birlnd mevkide 
iki !rnruıı zam yapılması düşü.nü:lm~ 
ted}r. 

TiCARET ve SANAYi: 
* İaşe Müc!Urlüğü lElllQrla~ ~ı.. 

Lan her nevi eşya, ilzerlne de fıatl.erL
rııin ıloonulmasma satıcıları med:ıur tuıt
nnaştur. * Dün bin" al.tın 3610 llru.ruştan, bir 
gram!ık altın ;&içeler de 460 k~ 
sa~ılrnıstır. ~ t.....ı.......---· 

MÜTEFERRiK: ! 
+ :r·eı1 Fa!kültei ya.nıgınının elek;.. 

trik kon<ağın<lan çıktııiı tesblt edil.. 
nı ~ştL·. l\I~idcd;tırn~l.1iet yangına se
bebiyet verenler hakfk:ında ıtıakibata 

oa.ş.lam~lıl'. * B•yazıt ı&lüpha-nes; m~ürD.e~ 
ilen n1erfhunl AM. Salb'in ölümüınıün ü
çüncü yddöınıümü ·milnasebe<tile dün 
lılr ihLlrü yapılmı."-'r. Bu ihtifalrle 
Şair s~ mı. Zeki A•J:>a.y, Profesör .Ab

dülb'll<l Gülpınıırm ve mtıllıarrlr Ce-
1110: !00din Server birer konuşma yapa
rak. meı1n.r:rnun h~t ve nıeziyetl~ 
:Oİ t. barıüz ettinnLşlc:rdir. * Tü~ CoJre.fy11. Kurumu Umumi 
Me•O:.:eı; Hcy'etı dün Ankarada M!UiCif 
\'tkiU Haıc:an Alt YUc.elın reisliğinde 
j··<" t"ln'l.,n-fı...,....,, .-...,.........,,_., .. 

* Pek yakında şehrJmı:ııde odun ve 
körrı.ilr .natlu kaldrrılac!lıklıır. * Şehriım;,.de el<lktrilkı;i,. evlere 
gaz .tevziatına yarıg sabahtan itibaren 
lbaııJanılacaootı.r. Petrolün beher Jitresl 
b&kkallara 22 kuruş ıo paradan velii
lecelk ve hallra 26 kuruştan satılacak.. 
tır. Beher kupon için ayda üı; litre 
petrol alınabllecektir. 

MEMLEKETTEN: 

* Büyük Millet Mec&inin dünlci1 
~plantısınd:ı. orduya ait laa!ıbüt, ,._ 
lım sa·tmı. işlerinde yolslt'Zu·k yapanı
ların, zimmet ve H1tilıaslan görülerılle
~ın ağır surette cezalıandırılma1an 

Mkkıuda ki yen! bir kanun lfııy iliası 
göri!şillnrü:ı. .ve mu·hıellt hatipler siiz 
almışla<dır. Milli Müdafaa Vekili bu 
tedbir vesilesiıyle oroınnw.un ~ 
J;<:uvv<>tll bıılıınd.uığunu tebarüz ettir. 
ııniŞ ve ol'C!uda hırsızlık, rüşvet Md1.. 
selerinin hatıra bile getirilemlyeceğlıtl 
söylemştir. 

+ ey adlıı.rının değştiı:ılilm"9i hak;.. 
kı.no,akl Meb'us B. Rcf.!f İneenJn lalo
ıriri kelıınclerln Tüııloçeleı,>1.imıe çalış

ma~rı devun ettiğinden Mecliste geri 
bırakıltınıı;>ır. 

+ Iı'Ci%Jr ailelere ~ek.er tewii halt
lkın<la bir talimatname luızıırlı.nı:ruşlır, 
İ~i ·kesafeti farla bırltman İstanbul, 
İmmi.r, Aııııkııra, Zoııgul<laık; ve Kayoerl.. 
de dahi: ohnak üzere :U mıntakadaıc! 
fakir a!leleri.n beş yaşından lciiçük 

• Q>CUklaı·"' ben erine y '1da altı ~ilıı> 
parasız şek)er verilecektir. 

+ G ><la maıı:ldA!Si te1'C'Ziat1 için lıs:bİlı;. 
lak: kooper.otıne.-ı şeklinde ımaiıall.le 

birlikleri teşkil oluıw:al<tır. * Hava Kurumu 
0

Genel M
dün altı ayl:Jlt tıopla.ntısmı Aııka.-ada 

yapmıştır. Ha.lklı1ruz bir yılda Ha-va 
Kurumuna 4 milywı lohıı teberü ~ ··-
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. . ' . ... ~ .. '"~ - . ~ ı l(ıştan çıkarken ' Dün,qada ne/ er oluyor ? 

ALMAN 
Tayyareleri 

Gece Moskova'ya hü
, cum ettiler 

Moslrova, 31 (A.A.) - Bir Al
man tayyare gr~u gece de Mos· 
kovaya hücum te§Cbbüsünde bu· 
lım~tur. Bunlar şehir yakının· 
da püıskürtühniiş, fakat 1 - 2 tay
yare şehrin üzerine gemliye mu
vaffak olarak evlere rastgele b<>m· 
balar atmışlardır. Üç Alman tay
yaresi dü.şürülmüştiir. 

o 

Bir Rumen Gene

rali Diyor ki: 

S. Rusya büt~in 
Avrupaya 

saldıracaktı! 
Bükreş, 31 (A.A.) - Yeni silah 

altına alınan askerlerin aııd içme 
töreninde muhafız lruınandanı 
General Şova bir nutuk söyliye
rek e7-cfrmle demiştir ki: 
~ Sovyetler Birliği bizi doğru

dan doğruya tehdit etımOşti. Eğer 
Almanya bwıu önlememiş <>!say
dı S. Rusya komşularına saldır
dığı gibi bize de hücum edecek, 
sonra da bütün Avrupaya saldı
racaktı. Almanya bnnu önlemiş· 
tir. Biz Rumenler A1manhırın 

müttefiki olmakla mes'uıt ve miif· 
tehlriz.• 

ALMAN 
Matbuatı 

Hindistana yapılan 
lı.agiliz teklifleri için 

ne diyor? 
Bedin, 31 (A.A.) - Berlin ga

zeteleri Hindistana yapılan İngi
liz tekliflerinden balısetmıektedir
ler. Algemaine Zeitung gazetesi 
•1942 de böyle bir şey olmasına 

hayret etmemek mümkün değil· 
dir. dedikten soma Hindistanın 
kaba bir manevra karşısında bu· 
lunduğu:ııu söylemekte ve: •-İn
gilizler Hindlile.ri !'>il ağzında 
kullanmak is!iy<>rlar. Bu, ç<>lı: ka
ba bir aldatma hareketinden baş
ka bir şey değildir.• demektedir. 
Diğer bir gazete de Krip<;'in; 

Hindistanı kurtamıa.k için artık 
zuılüm devresinin kapandığı ve 
İngilterenin eski kafa adetlerin
den Va7geçtiği lromedyasını oy
nattığını beyan etmektedir. 

Bir İngiliz kru
vazörü batırıldı 

Londra, 31 ( A.A.) - İnglia:ıı A
mira Uik dairesü Nald lngiliz ha· 
lif kruva:Wrünün batırıldığını bil
dirmektedir. Ö1en ve yaralanan
ların akrabaları mal.Umatıtar edil
miştir. Naid kıruvazörü Dido smı· 
fından 5450 tonıilafoluk, 1939 da 
denize indirilmiş hafif bir kru
va7>Ördür. 

R~odan geçen ln
giHz askeri yüklü 

bir gemi 
Rio de Janeiıro, 31 (A.A..) - As

ker yiiklü bir büyiik İngiliz Ku
ennıa·ry yolcu gmruıiinin Rio'dan 
son geçişi etrafında yapılan gii
rüHiilerin tenkil tedbirlerini giz. 
lemİıye matuf olduğu saıı.ıhyoır. 
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YeşUköy Gümrük 
Mernuru 
(1 inci Sahifeden Dell'Oll\) 

sadile dün adHyeye celbolunmuş
lar tahkikatı idare eden müddei.. 
~umi muavinlerinıdı;>n Oı1lıan 
Hama.mi tarafından sorguya çe
kilınişlerıdir. 

Bu iki zatın vendlği ifadeye na
zaran, uzun mtrddcttenibeTi güJm.. 
rük muhafaza memurluğundo. va
zife gören Münir Günerin yiııııni 

gıün evvel ımeçh ul biT adamila bir
lik!te Kadııköy vapurile İsıtanıbula 
geldikleri ve o günden sonra da 
gümrüık memurunun bir daha oır
ıtala,,da göriimn-ediği anlaştlınaş

tu·. 
ı:r..wuırat nıı'ticesiooe llıfünirin 

kazaen mi denize düşerek öJrlü,. 
ğü veya bir cinay-ete mi kurban 

·++;::;.: .. ,1.n.clli 

l (Başm"""'-1.eden Dev~m) 
kaktır. Halbuki, ekmekler ayni m s . d E 1 1 p~şirnıiy~ ~~i deği~, fırıncının ~ n sa n es 1 n en ek. 
vıcdan olçusune haglıdır. Gıda 1 

Tahrip edilen 
tarihi ese~~er 1 

Berlin, 31 (A.A.) - İngtlız tay· 1 

yarelerinin Lübet U.:~rin~~ yap· J 

tıkları hücumda tekmıl dunyaca 
tanınmış tarihi san'at eserlerin
den Mari Kirher ve Peter Kirher 
kiliseleri ile şehrin müzesi yıkıl· 
mıştır. İngiliz tayyareleri şehrin 
meskitn mahallerine gelişigfuıel 

bombalar atmışlar ve o1dı&ça a
ğır zayiata sebebiyet vermişler

dir. 

Hind Liderleri 
Bugün veya ya• 
rın Kripse cevap 

verecekler 
Yeni De1lıi 31 (A.A.) - Sir 

Kriıps radyoda Hind milletine bir 
hitabede bulunmuş, bilhassa ileri 
sürdüğü tekinlerin Hind şefleri 
tarafından kabul cdi1mesi iffe:erine 
tatbik ml'vkilne loonulduğunu ve 
bunun çin tedbiır alıı:ımıış o1duı. 
ğunu söyfomiştir. Bugün veya 
yarın Hinıd liderleri Kripiısin telk 
liflerine eevap vereceklerdir. 

--o---

Yeni Ginede 

Hava üstünlüğü 
Müttefiklerde 
Meibum 30 (A.A.)- Yeni Gi.. 

ned'e suların fazla taşınası, J a. 
ponların ileri hareketine ve bil
hassa hedıef tuttukları haıva mey. 
danlarrn1 ele geçirmelerine manl 
olmaktadır. Avustralya Hava 
N a:zrrı Bra:kefOTd Yeni Ginede 
mlüttefiklerin hava ik"i.üıı1ü<;rune 

saıhip ol!duklarını w bu üstıünl'i.ik 
mU'Vakkat olsa bile Yeni Ginenin 
Japonlar tarafından i.StiJriısının 
lgeçiıgeceğimi söylem.iştir. Avusft.. 
ralyada bir hafta içi.rule 48 J aıpon 
tayyaresi düşiirülırııil,ı ve 15 tane 

hasara uğartılıın~tıı-. Yeni Giı'P 
de ise Japonlar bü.Wn hava filo
sunun asgari yüızrle 15 i:ni kay. 
bet:mişleıdir. __ ..,... __ 

Amerika borç
. ları 125 milyara 

yükseldi 
Vaşington, 31 (A.A.) - Reis 

Ruzvelt, Birlcşrk Amcr>ka milli 
borçlarını 65 milyardan 125 mil
yar dolara yiil<:selten kanun lhyi
hasıoı imza etmi{tir. 

-0--

Maltaya hava 
akınları 

Malta 31 (A.A.) - Düşman 
Maltaya hafif bir akun yapmıştır. 

5 defa teihlike işareti verilrni,'<tir. 
Düşman tayıyareleri göxıünınüş.. 

tür. Fakat kayıp ve hasar yok
tur. Bir İngiliz tayyaresi bir AL 
ıman Yuıikers tayıyaresiıti Sicil. 
yaya kadar ta.k.p ederek kaçızıt.. 

mıştır. Alman taJ'Yaresi muhare. 
beyi kabul etmiyerek İngiliz tay. 

yaresinin dımni ateş menzili d\
şında kakruUa çalışmıştı.r. __.,._ 

Avrupa otelinde 
( ı 1Jrl Saılıifeden Devam) 

otel sahihin.in ve ne de ki\Jtibin bir 
atakaSt buhmınaıdığıı anl~ılmıştır. 
Hırsızlığı Abdurrahıınan Ziya is
minde bir sabıkalı yapmıştır. 

Maırui otel hırsızlarından olaın 
Z>ya 0 gece A'Vrupa oteline baŞk.a 
bi~ namla gelmi.ş ve 18 numaralı 
odada yatıınıştır. Sabaha ~ 10 
numarada yatan diğer müşteri bir 
aralık helaya çıkınca Ziya hemen 
odaya ~irerek ceke'\inin cebinden 

1000 lirayı aşuunış ve er-kenrlen o
telden çıkıp gitmi§tiır. 
Parası çalınan müışteri oılele gel 

diği vakit nizama a:ylkır olarak pa. 
rasım dlel mıüdü"rüne teslim e1ııne
miş ve 1000 liras> bulunduğuna da. 

ir bir haber de vermeın.iş.tiır. An.. 
cak ertesi sabah •param çalmıdı, 

diıyerek mürllüre m i1racaat etmiş
tir. Miüdür müessesesinin şerefini 
kurtarmak üzere bu parayı ödeme .. 
yi t.aaıhhüıt etmiştir. Fakat bilBı!ıa. 
re gelen ııcarı.51 müşteri ni.zarna 
riayet e1ıınemiş olduğunıdan bu
nu kabul .. tımemi.ş, hadiseyi genç 
kadın poli;;e keOOI haber vermiş-

:~~~~n:ı :~:t!:r::;~~ı:::i~ t r i k c 1 k a r ı l ı y o r ! 
fiatlaruı birdenbire esnaf tara- J> 

fından iırlatıveribnesi de halkı. Bir A:merikah mühenil.is, ima- balııkmda nuıt11k söyliıyecelk.Jerin 
sıkıntıya sokan sebepler arasın- . nm Jroouşurken., bağıırrten v-e- önüne ınikıro:fr:m yeri.ne insan ses-
dadır. . ' il ya ka<vga ederlken çııka.vdığı sesl.'e- Jetini <tıcıplıyan Jrenıdi cilhazını Jmy-

0 halde, sulh cenneti olan ri, hıuswl cilha<Zrla topla!m~ ve bu- muş, bu suretle intlhaıp balkikında 
memleketimizde. rah~t ve_ mes'~t \ nu bir m'Otör ve dinam;aya ibaığ- söylenen Jl'İilkScl< sesli nutUklımın, 
yaşarken Belediyenın,. ~ıat Mn- Jıyara!k, muıhtelitf faydalı '.işlenie 
rak.abenin ve iaşe teşkilatının bu lrullanılôlbilecek elektriık enerjisi vücuıcle getirdiği elek.trik enıerjt 
bakınılardan bu yaz içinden çı~· husule geti.ıımiştir. sile, elekıtrik!le :işliyen ikıüıçülk ıın.iık. 
makta olduğumuz kıştan alacagı Mülhen<lis miltehaıssı:sla.r 'Ve ya.9ta bir değinmende iki 9uıval 
dersler ve yapacağı işler vardır. ha.bk if:ıll!21t1r~a ilk teariibesini buğd!a,. le 50 lki1o k1>bvıe öğüıtımiıye 

Bulamamak, bolluk, ucıızl~, yapın.ıştır. Nevyıorkta intihap muvaffak ofilruıştur. 
pahalılık ayrı ayrı şeylerdir ve M"" - d d" b" hlAkl 
bunları bir>binyle karıştırmamak Nevyork uzesın e na ır ır ma u 
gerektir. Odwı, kömiir, et, hayat Neovıyroık beleruyesi h31)1'Vanat vardır. Bu hayvıınlıll kıtwveti 
ve gıda maddesi bu memlekette müzesi, nadir bir h~anla zen- mütlhiştir. Ta!lrip edi-lıdiğini anla-
bol bol vardır. Fakat, geçen kış ginleşınivt.lr. Bu hayvan, Galaıba- yııııca !kayaların Jrovuık!laırına sak-
lstaırlml Valisi Doktor Lutfi Kır· ger adasında yakırlanaııı bir denirz; laruyO!" ve t) derece kaibarı!)lm' iki, 
darın şahsl gayret ve titiz mesai· kertenıkelesirlir. kıovuğun içinden çek '1P drşa;rv çı-
sine rağmen a11ılı:alı elemanların Bu deni!z kertenkelesinin ehenn- karımıya ıhiÇ'bi:r kıuvwt yetmea 
iyi lrontı:ol edememek, vaktinde miyeti, tarfüten evvellki zaman- Okyanıu.slarda yaşıyan hu deniz 
tedbir alamamak, narh sistemi!'- !arda yaşamıış ve elyewn ötede kertenkelesi, fil.im1er~ ve Okya-
de ökü bulamamak yüzünden lbolr beride kem.:ıkleri buıluıııınruş olan n'llS!arda ihni tedkikat YO!panların 
luk iÇindeki İstanbul darlık ve dev kertenkeleler ile alkraıbal.ığı pek a<z mallımı..Iur. Bu sebep-
pahahlık çelmniştir. Bunım için- bıulundıuğu i<W.ia edilmeBinıden ile- ten dolayı, Nevyoı'k lbeled~·esi 
dir ki, bu yaz Belediye şehirde ri gehyor. hayvan n:ııützesinde teiJ!ıir eıPen 
behemehal odnn, kömür stoku Bu deniz ik:ertenkelesinin llııo- l>u naıd'ir 'kertenıkele, yalnıız bin. 
yapmalı, ekmek pişirme tarzını yu 1,5 metredir. Başaıdan kıtzy.ru- lerce haJ.k değil, b. i~ôk a\:•mler 
ve yed<nesakhğını ciddi bir 1l"'1ll ğunun ucooa kadar bclik.emiğinin tarafından ziyaret ve merııkld 
ve mürakaheye bağlaınalı, süt, et üzeriınıde yapışıık duran bir taraıl< t.>dhlk edilmektedir. 
meselelerini halletıneli v-e gıda - -=~ -
maddeleri üzerinde fi,at müraka- Besle Kargayı 1 v A 

Iresi.oi en hassas bir ölçü i~lııde .l\.QTlSlnln aşı .. 
( 1 fınci Sa-tüfed<>rı Devam l 

yapabilmeli ve yapmayı temin .Analığına karşı bir tur!ü ısına- kını vurd Zl 
etmelidir. ımyan Hatice, bir hafta evvel de 

Herhalde, şu istediklerim.iz, ya- - ihtiyar kadınla miinaka.şa etmiş, 
ni İstanbul halkının olan bu ıti.- o da köşkünü bırakarak lstanbub-
lekler y11pılmıyacak, yapılamıya- daki bir akrabasının ııe1Jlline gi1-
cak işler değildir ve bunların ne · .+:. 

mı .. ~. 
devletle, ne lıüikflınetle, ne siya- Köşkte yalnız ka.l.an Hati-ee, 
setle, ne ~halihazır. ile, ne harp içerdek:i bazı kıymetli eşyaları 
ve darp ile zerre kadar alaık.ası birer ikişer ~alarak bazı kimsele-
yoktur; basit bir iki tedbir "" sis- re satmış, bu çirkin hareketinin 
tem meselesidir. ı ' zahire çı]Qnanıası iç.in de evvelki 

ETEM iZZET BENiCE gece köşki.in alt katındakıi oda
lardan birine y1ğıdığı kağıt parça

Bu ne vahşet? 
Bir kan koca kom
şularını, başını taşla 
ezerek öldürdüler! 
İzmir, 31 (Telefonla) - Urla 

kaz~ının Kızılbahçe nahiyesinde 
Kaka mahallesinde oturan Sav
ran ve karısı Gülizar Karam.an 
bir bahçe meselesinden lııomşuları 
Mnrat Tekinle kavga etmişlerdir. 
Neticede karı lııoca, 50 yaşında o· 
lan Murat Tekini başını taşla ez. 
ınek suretile öldiirmüşlerdir. Suç
lııl.ar tu1nlıınuşlardır. 

--o---

MiLLi ŞEF 
(1 lnci Sa<ı±feden Devamı 

bulunmuşlar ve O!l'k estranın Is.. 
tiklal mar~mızı çalarak ıbaşladığı 
bu konser alkışlanmıştır. 

Orkestra Hey'eti 
bu sabah 

şehrimize geldi 
'Berlin flınımonik orke<ltrası he

yeti bu sabaıh Aııı:kanadan şelıri
mİZe gelmiştior. Bu gece Kızılay 
menfaatine Fr.anstz tiyaıtrosunıda 

bi~ konser verecektir. 

Sayın İstanbul HalkJ.ıı.a 
ACELE İLAN! 

larının üstüne gaz dökerek yan· 
gın ç.ıkarmıışhr. 
F~kat iyi bir tesadiiıf neticıcsi 

köşkten yükselen du.ırum lromşn
lar tarafından görülmfrş, hemen 
yangından itfaiye ma1funattar e
dihniştir. 

Vak'a yerine gelen Kadıköy it
faiye ı:ntPll sür'atle ateşi bastır
mış, :ıroşkü yanmaktan kıırtar
nuşbr. 

Zabıta ve ad}jy.ee yapılan kısa 

bir tahkikatı miitcakip Haticenin 
marifeti mey.lana çıl<arılmıi, katı 
yiirekli evladı manevi yakalan
m1şhr .• 

Ha-tice suçımu ikrar e~ sat· 
tığı eşyalar istirdat olunarak Dil
bere t.ııslittu edilmiştir. 

98 ticaret gemisi 
(1 inci Sahlieden Devam) 

!arı açığın<la bat.ırnştır. 

Birleşlk Aımerika filolan baş.. 
kı.ı:rnarrdanı ve deniz harekiiltı şe
fi Amiral Kin,g, halen denınalıtı 
har'bine knrışı ne g>bi tedlbirll!<" a.. 
1ındığım i;ıah anaksad'ile ayan 
meclisi -bahriye enCIÜ'111eni huZll
runda deane<ıde bulunmağa davet 
olunmuştızr. 

Balb.Tişe en~func-ıH başkanıı a
yanıdan ValSlı dün, bu inceleme
nin alınan tedbirlerin ne derece
ye kadar müessir olduklarını bil 
mek maksadilc yapıklığını w bil' 
ten.kit teŞkil etmediğini söylemiş-
tir. 

Sarıyerde oturan Halit isıııinc.e 
bir ada-m son gü.ıılerdc karısı Na
fianın akşamları eve geç gelme
sinden şüphelcıımiş ve onu taki· 
be ~lamıjtır. Nihayet evvelki 
gece saat 21,30 da karı.sıaı l<.ibrit 
fabrika<iında ça'·şan Ahmetle s<>
kadct~ .kıo&ola gezerken görmüş
tiir. Halit, nulim tenJıa bir l ere 
gel.inciye kadar t .. kip etmı.ş ~e Sa· 
rıyer camisinın yanında bı.rtlenbi. 

re önler<ne çıık:ım.ştır. Halit derhal 
'bıçağını çe.kııniş ve Ahmedin iize· 
rioe atılarak rastgele saplaııuya 

başlamıştır. Nnfia bağırmıya lıaş
lamış ve yetişenler Ahnıc"' ua· 
lidin eliaden güçlükle kurlar mış· 
!ardır. İki yerinden ağır surcıte 
yaralanan Ahmet hastaneye .1.al· 
dırılıruş, Hali:t yakalanarak a lı

yeye tselim edilmiştir. Tnbk ~la 

Sarıyer l\lüddeiumunıiliği etn.<>y· 
muş ve hazırlık tahkikatını ıa

mamlıyarak Halidi Mcşlıut Suç· 
lar Kanunıma göre mlllhakemc e· 
dilmek üzere m..ı.kemeye ver
miştir. Duruşıruı sırasında Halil 
karısını sevgili.iyle sokakta ge
zerıken göriince, kendini kaybed;ı.> 
Üzerlerine hfu:uım ettiğini söylc
m.iştlr. Halit tevkif edihniştir. 

--o--

Blr an yada 
(1 inci Sahifedet:ı Devam) 

ın:ışlardır. Burada bir Çin tiimcni 
dört Japon tümenine karşı k.>y
muştın. Tungu'da yapılan ır.uJıa

rebelerdc de iyi mevzHemniş S bin 
Çin askeri 50 bin Ja1>0n as!<er'ne 
karşı muvaffakiyetlc dnyaumı> tır. 
Bununla beraber şimdiye ka<'ar 
cereyan etmiş olPn muıharr·ı ... ]r.r 
ıılhayet öncii muh arebeleriy 'i. 
Asıl meydan mtıhare1ıesi daha ~i .. 
maide başlıyacaktır. JaJ>&nlar mü· 
temadiyen takviye kuvvetleri al· 
maktadır. Çinliler dcmiryol bn
yunca uzanan mevzileri kfuni~ 
nrubafaza etmektedirler. 

Beyoğlu semtine nakil vasıta
larının kifayetini aşan görül

memiş iztlihaın ve akın. 
üzerine 

1111B•u•A•k•şamm•Sı::;ıır"O::ı-M..-:•E•R-•Si•n•emna•s•ın..,da l· 
Bütün seyircileri ağlahrcası n,ıı. gül.dürecek film ... Göz kıı11naş-1 
tı!ra:n zengin ve zarif iıuıvalet lerle Amerikan silneınasının en gü

zel ııcadınlarını. göreceğiniz iki ııaatHk: neş'e ve qperet filmi , ERTUGRUL 
MUHSİN 

CABIDE • 1. OALıP 
Türk san'atllilarının bu sene 
Tüıikiyeye yarattıJd-arı yega· 

ne san'at şaMkası 

KISKANÇ 
1 Milli Fi AlEMDAR 
Sinemalarına nak.lıo1ıınd'IJJ; 

YAR 1 N 
Göst.eri.ı.m>ye başlaıruyııır. 

D1KKAT 

Filmi .gönınek içiln hu
susi daıveti'Yeler veril
diği doğru değilrll.r. 

Her vatandaş serbest
çe görebilior. Seans sa-

atlerine dikkat. 

Fiatlara zam yoktur. 

• •• Sf lıAf<USA 
• 6ENÇL~RI 

- ALLAN JONES • MAltHA RAYl • JOl PlNNER 

llAve olarak: 
3 KAFADAR TAMİRCİ 

iki kısımlık kahkahalı komik. 
T E L E F O N ı 42851 
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'T".irkçeye ç~v ;ren : iSKEN DER F. SERTELLi 

Kuper, esrarengiz bir surette ortadan kay
bolan heneti, Kolonel Yelse haber verdi 
fıdıenıchıs Kupec ~end..i evjne gide;-. 

kffl, yolda şöyle cNıııln~rdu: 
- O h.aldıc iJC fı!l~e~'um kad~ ı 

sorguya ~lanektm b~Iamalı. Böyle 
değerl.i bir vatanda§Jmız.ı bfrtün varlı
ğımızla aranwk vttile~r. • 

BAŞ, DiŞ, NEZLE, GRiP, ROMATiZMA 
- Beneı, benim bıric• .A.y~n.e J:\je: 

lroyclu. Mutlaka ben fabrikada iken o 1 
d.a biz.11n e-.:~. As~i gônn<ye Gltm~
t,i.r. f-*er onu bw.lm evde ~c He ba.'"-• . 
b.:ı.ş.;.ı lro~ y&kQ.lon.<tın gu.-~ fen.a. 
oloı:cait.. Bu kadın yilil.ünden yirmi yılı. 
lik: ark.adaşını.la 1Uıc..:ı..ı.~aç~uı. Fakat, 
bw111 sebep ne ben, L• de A3~e • Kenr 
dı&i tla<alllır. 

Eve vannıca-, llla~ınOA çJıkJ.Jı Acrsıe-
7e ""1-du: 

- MJsler Beıoet bw-.ya g~lmedi 
ml?. 

- H.,..r_ 
- Fdırlkada yok. 
- Y• evinde! •. ı 
- Eviııde de ~ 
- Onu bu sal><ılı Koc""" ı \" eıı. te ~ 

ran.. Gekn ad.ıun:ı beo evine gWıdcl'o 
djm: cO., bir kaç fü.ndür aa-n ot.uru~ 

;ı-or. Bunı:ct·~n ÇJktı.'t dedim. 

-- Evırxh bularr.ayJ.:ıca t'4brik.sı.7a. 
&itm1'1ir. 

- Orada do lx: MJ ınca kwu;ın.. 

llııni!J:a dön<4> haber \ eı:m.;.şU,.. 
- Onoo n~reye g:tt.ğill'i t.1.hlhn e· 

Müb~ Kuper kcoınandonlJ> ya
ı:ıında fa~la kalrn·üdı, 

Koloneı Ve\s, ı.nühen<i.!6ten bu ılllı3-

1Un\ttı alınca yaveflnl Çağırdı: 
- Bana ~u }I.ırtınanın bakin:ın1 bur 

h .. p getir baka!ım .. 
- Baş u~~üne. Kol.oo~~! 
7\tuıhen<iJ.:ı. K~r C\ ne don.erken . . 

Ko~oolfn ya\.·eri de •Ha:'t?maa t.k;ıM1-
har>es1l nin yolunu tatm~tu. 
Y~ver yo.da giderken k&rşısıoo yer

L!erden biri çııç_tı· 

- ,.\ffc<ler.s .. n, tır$l~rırn! Ben istik
balritn habet \ert-n b,. t:ak-ıyunı., ş,1 
eUn1 ver de s.::na. bundan sonra başın~ 
d•n gcı.;ectı<. hüd.sc:eri ha.bet vereyim, 

Yaver bu i.6).iere pek meraklı bir 
genı;t .. Hemen yo:un k.tnarın.ı çeitiJe.. 
rek, Ar~ba el~ui u.ıart .. 

- Ha) ... i!, bak bJJr.:ı.h:ı1. Eğer güzel 
l'e ıAbetli şeylerden baber "·erftÇn, 
sana bol balJ.<;'4 VE'r'E'\.--Ct,nı. 

lhLyar yeıl1. J..Ie:... diliyle u.b•te 
ş:»Jlc.rı 6Öylc<.. 

dıyorsun? 

.-\.:'11C gilhlmse<.i4. 1 
•- ç.-k yak;.l~da rrrır '.ft . e dö-

nt'cıics n' \'e or ,,.: h<"m çok zengin, 
hrın .~ g:Izel b.r li:&ı"lınla evkr.e-cek
Slr.~ lst!:kılaH:ı co p:ır!ak .P:ık~t. şu 
d..:. •• k d;:.. ,bJ l"k.,,:et Uız:crı e, bjr ateş 
J·,e r.de;;n' l"gc yu t ı:lıı değıf!.4rir 
ve g dcceg:n ye1·e g neıt•co va1.€C
~~ en, başı "" do , ölilıro tclı

- DUn ~ize o (Q.~·u ~1 kadm) ile 
l<an;ı )'aka~a ~~aı;.:ye g;dH.'<'ğlnl wy
le ·f .. 

- sen bunu nerdcn biliyor.wn?. 

- Unultoo 1ıı mu., Doou dile. ııttıam 

v kl 1~ rken. bana &Oyllyer simiruz 
- o ha!de onu }tartmanın oo:~ ... 

ıuıdan rm:ı.b. 
ıtk ınf ki.1' 

Nevralji, Kırıklık ve Bütün Ağrıları Derhal Keser 
•.cAUINDA GÜNDE 3 KAŞt: ALINABİLİR. 

(HALK SÜTUNU ) 
(İş arıyan ve ~iye ihtiyacı o

Janları.n ilanları bu sütunda para
sııı olaNık neşredilir ve db11xırn
muııd<ın ve avukatıımz.ıdan soru.. 
lacak suallere, müşkıüllere cevap 
verılir) 

• 
Çol~mak ız.lırarında kalan 

bir genç kız İf cıTıyor 

• lstanbul Polis Mektebi Müdürlüğünden 

Açık Eksiltme İlanı 
9.U42 larilı ~be gürıil saat 15 de İst»nbul Liseler MW>asebecilİiıl llc.. 

oJ1"1le K~oou odiıı!lllda •3398,76> JQ~a keştt bedelli İstarıbııl Poli-5 Okulu 

tamiı:ah aı;-.: <lıriloneye lromıhr.uv!ıır. 

M-eı.., ~. BaşmdJrlık İşlt''i g":el, husuıı;I ve fmrıl şo.rloaroele
rJ, proJe keış,i.t hu-l~le buna müte-fetri cvr-o;1k Poliıs Mıek1cbi d~iiresinde &ÖJ'Üı.. 
ı.,.,ctotir. 

Muvalıltaıt ~I •2:-.S> li1"'hr. 
İalr.lı.llJer;n en az b!:r ta.a)ihüt\e c:lOOO• lir:ılit bu Cşe beozer iş y:;plıi:>n"- dair 

idnrelerlml<n alı1U5 olduğu v-e:siltal<>ra llıtlnadon istmbul v;ı;yorirıe mi>raca.&\ltı 
elo;iltme taır..hln<ioc; ı.cı gWl<?Ti hariç 3 gün evvel alırunıış ehl'yet ve 942 yılı-

•3734> 

".At·~~ ~~~~~~~~ .. ~~~ ~ - ~~~~~~JD:1Q~y, 

• 
Gayrimenkul Satış ilanı 

:: Üsküdar İcra Memurluğundan: 
~ Taltfuro OOrçlu Alidı J·h · n..oğ.u ~Chü-blın hacL.edilen Kadrkoy Cib-

!er.ığa n.a.haıUes H~ı .. ("lb .. ,.. svta.ğınu"' ....... 50 :rem 52 ta.J liO \~ kada,tro· ~ 
~~ 1'l't2!1 66 ad• 75 parşeı No. bir tura!ı ttt'.'.lC'I bi~JSı Tahsin uı.ı-Ja,sı. bir ~~ 
~ ta.ra!ı GOC-cr oğlu ve b!r tarafı U·uer U b:rll\;ı.::lc .. 1. Pir ~:-atı S:ır:mın 
< l<.Oş:<ü, dord;.;ıocil tarafı larlk üm ile m p 'ır. ve t.anı:ım:na (6100) llra 

Kuper kadın b;ctısnıae ıu,~c; vt: 1 
tıun>uz t>a· auaı.r.dl. Arr"1 a, ark..ıda .ı- ı=============== 
r;.na guvenılci.ı~;.... dl. Fu g:.>.H \'"k'a~r • - - • · -·p . 

Orta m""ktf.'bin 8 inci sımfı.na 
.k.ad.ar olcuıınouş, mütevn1 bir genç 
kız..ım. Aih.>vi vaz.iyctimin bozuk
luğu hayat,ımı ç.alışarak idame 
mecburiyetinde bıraktığından 
pek se\-.l'~im mC'kfolıimdıeıı ay. 
nl!Y>Gk W:ırarında lwltllrr. Eski 
yazıyı bilmivocum Daktiloy:ı he
veskar ve musta«l im. Kanaa !kar 
bir ıX!'('tle is arr~'Orum. Bana iş 
'"t'rnıek sııl"f"tile hay. t yolcrıda 
artıtım bu ılk admida ('ŞÇi ede
cek mlıhtemm vazıfe sahipl<:ri
IUll Son Telgraf Hali< -ıunurula 

B K. ye vazmafarını ~a e<k·rim. 

• 
Is orıyan iki genç kız 

Ji~ kl)"ID&t lakdir edil<'n bt.?1çcl~ .;.hŞap e in gı.; hiss<.~Je l l h t;;,: It- umu ... 
~~ mi hüklı~n~er dair~lnde utı:ar ·" paı.ı~o. çevrllrr.&nn.c k~ o.. "e·lhn~· ~-. 

GAl'Rİ MI::XKu.n; 'A:ı:in;Ti ll.\Zil'-A~I: ~· 
Gayri menkul K dıkOyünde Cak>TJ.?"..ı n)Shallı«;i HJ. ırcdnı;,ı tok:a- ~~ 

gt.nda 5-0 ve 52 taj,No. ~1!11. taşıyan ahi'ap kw~ olup h.o e 50 ttj No. çıft ~ 
kanatlı df'!nlr <:pıd;.ı. g~.::11r 

K'!"'jıSında ha<lSas:yet ve a.-a g. ~·- ı ~I ··::-~·:::::' •. . ~.-. ~o-. t 1 ı· r, ;1rk.o.ııda~ı i·ı;ın kendin. teh ıkrye b 4 - ~ - 1 
lıc ~rdı. ll~men ~aı Jt, mı aldı 

- Ben Koloncl Ve g.diy'1'nıın. 

S~n )Cın~lmi haz:.rla. IJO, uşte JC-
rim. 

İik la·h~'- bulunaı:. 15 y~ ı<la 
f.:ıkJr bir a c.: Kızı tan ... ıli ve :, a.şı 
ilı:: miitenasıp b;r , u:~ma.lm.adıT. 

Soo Telgraf Halk ~üıuııunda Sa-
b=ıh~!.e bır n1ün.tupla 
olı:nroası rr.en:u.dur. Muru.u.ı. K~per kam b t c. .. uu 31 Mart 1942 j 

saılzya.rak evden ~-

* 
K11ıonelin odamDd.a 
!ı.luhend,ı..::i Kupcr arkad~ı fubr.

kad.9 ve ev.nde andıGını say ed1kten 

tı0nra: 

- Dün a.kşa.m Hartmarun ba!d:zı 

ile k:ırşı sah.ilde blr ceLintl )°'lpacagıru 
""Y Icııı.i:;ti, dedl. 

Kolcnel VeM rdu: 
- Bu ~iO'e M<ien mllr.l 1>lma. 

d.t.n12:?. 
- Mfilıi olmo.lt l<ıtedim. <Bın ~ 

clegil>m.> deyinoe, !..:la _..., ~.. 
-llar~ın baldmnın burada (moe 

uın ko:ıdm na.mile anıl<lıgını kerıdl-"ı.ne 
eoyleme<iinlz ınl?. 

- BUllu lllaniil2o'~ ilk ge!diCf gil<ı 
tıöyleıniftim. Fakat, Benci keırdıalne 
çok gii\.eoen, az.im ve ir:ıde sahibi bir 
a<lamd>r. B4oJ<alatııım !'ÖZÜDe pek qyı
mot vt>rm&. Benim s•JzM?rhnl de t~ 
lok a nl ma a lmııştı. 

ıs oo 

18 ll3 

ı8.4S 

18.55 
19.30 

1945 
19.5> 

Pro".'T":>ın, \"C ~I'- ıl<ic.eıt Saa: 
Ayan. 
Müııilı:: Jlaclyo Dans 0'.kes'.rası 
(Vio:on"'"t .'<ec!p A.\l<lll). 
Zıro:;.at T.::Jcvan 1• 

Mıü2.:k: Fas:l licy 1et •. 
Merı.:eri.et s ... ııt Aya.tı ve Aja.os 
H:ı-berlcr •. 
Konu.ı;:na (Klt•p Saat\). 
}Jüouk: l<t.;nbulıın &eti x .. ..ıo 
v~ Ti1:1dileri. 

ro.15 Ra<iyo G.ı>ıet~.-i. 

20.4'5 MıJzik Ch<>piıiin Pi•oo &erie
ri (Pl.) 

21 15 Kon~a (Tüıık Hukı.ık Kuru
mu Adına). 

21.30 M!lzi.k: Muntcli! Kl&ıık P•'l:R· 
la.r (Pi.) 

2lA5 Müzik: K.lılaik Timi: Maı:iğl 

Programı Şe.t: Mesud Çemtl. 
22.30 Memleiı:et S••I Ayan: Aj..,. 

Haberleri ve Borsalar. 
22.45--22.50 Yarınki Poı:arrem "e 

K.ap"'1lj. 

T. iŞ BA NKASI 
KÜÇÜ K TASARRUF HESAPLAR I 

194Z İKRAM İYE PLANI 
~ KEŞIDF.LElt: 2 Şubat, 4 Mayıs, 3 Ağus1os, 2 İkiııcit.-ırln tarih 
~ Ierinde yopııır. 

!: 19 4 2 ___,,____. 
1 adet 2000 lıralık_ 2-090-u 40 > 
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Halen oı :a mekteb:r: 7 incı sı
nıiın<la tah.•ı.lde bıılunan 16 ya. 
şın<la bır kız ha at ~artıar ıın 
mi4;kıülliiğu kai-sı.sıncıa tahsili 
't<>rkt'<lerck ı;-alışır.~K arzusile ya
z.ııha.ue. tical'(!thane ve emı;ali 1'.'S· 

mi, hususi mrüesseo.;c·)l"r&? ~ ara
n·.~ktadu Son Tdgraoi Halk sü
tununda H T ye b:r mektuµ ya
zılması rıtu olunur 

• 
BABASIZ BİR GENÇ KJZ 

İŞ ARIYOR 
Küçi.lk "aşta 'babasını ~ybe

dip annesrlc l<Mrle~lerinhı fa~
ni temin C'tımek ÜZC!'e iJkıınekt.ebi 
bttiremeden iş ısahasıına atıl:maık 
istiyen biT genç kız falbrika ve 
mües.seselerde kanaatkar lbir üc
retle iş aramaktadır. Hı.yır sever 
iş sahiplerinin Son Telıgraf halk 
sütunu vao;ıtasile (S) rü.ınuruna 
bildirmeleri rica olunur. 

• 
DAKTİLO DA Bll..EN BİR 

GENÇ JCIZ İŞ ARIYOR 
A hinin me.lşettni 1.C!Y ın etmek için 

or't:w")l·kteb!n ttı1:1 eınıh~da'l a.yrılaın 

dr-ktılc da biloo bir ı;ı?nı; k.tz ree:nJ ve 
lıı,ın!JıSf mtiEıı8198elerde i;, Dl.dl"'t.ıktadır. 

İ~ s:ıhiı>jorirl.i.n Son Tcl~aI Halk Sü. 
tlıl\1 Vc\Blla.::iiy!P. (Ne.b 'l·.~) ;ıanine bil.. 
Q:111~-elc:! r~·a o1ımur. 

p 

Şehir tiyatrosu 
TEPEBAŞI DRAM 

K IS.MINDA 
Bu akşaı.1 saat 28,30 da 

A R A 

Youn: Necip Fazıl KIS.\.KÜKEK 
Son haftaı>ı 

DE'l'REDİLECF.K İllTiı:A BERATI 

«l\IenstlQ"'i.t ve JUiıt m.:...-n.u.latnın 
bilh.. mu:aıncle edılmeStne elv-erlş

U u em.,ıs:y. nlıı.r·~ ihzarı ameli. 
y-. h kıkındaxı llıtır.. içh1 iı U.at 
\.·ek:.ict!nden alın.rnış o!&n 3 N1san 1040 
hı.rlb ve 2195-0 No. lu Pı1ITa Ber::ıtıtun 

tJ.\a ett' l htikuk bu k:.e:r-c b. "aFL

na d:J'\."it \'t'yahul icadı Ti.irk~edc 
D)e'tkl ~.ile koymak tçin sa.lah~t da
hi veri1cbi1eceğ; t.c--lc!.i't edllmelctıe o~ 
ınakla bu hl.Siu&a !azla n-ıaıl:i.ı.mat ed~ 
ITflC'k iEt:yen!erJn Gala!.ada, Aslan Han 
5 !nl'i ka.t l - 3 No. lara müracaat ey. 
leır.O::<'ri il!ın olun:ır. 

re T AKViM 8 '"\ 

1 H"' ı ı358 Kasım l!ıcrl ıssı 
MART H. EVVEL 

18 144 13 

Yı' 912 Ay 3 \asa~! 
Vıdcit 

Fz.; 

MA RT 
s D s D ---------
5 -45 G ir.e:- 11 13 

1 
'2 18 b~·· 5 45 
•s s2 İY.inl ' 1 'I 
'!i 33 A~.m 12 -:O 

SAL 1 20 05 Yat .. : 1 :3 
•I 02 iıno;:l:k 9 31 

ZE.ı\-IİN KAT: Arası carr.ıt:St~nJa bölJı!mü~ mermer ~i-hk ürerinde 
Jk:i oda bir h~ki i~ k!tc-r ve z.err.i.n1 çhncnto şaplıı bir mutfak ve a.rft:ı,ya 
ç001rr k,apıdaiı ibareıttır. ~~ 

:aiRiNCI KAT: Uf.k b!r s•hanlı:kta \·ı ı sandık obnak tizer• dort ~ 
J oda ve bir hel.1 mev'('uttur. ~ 

ix.i.r·ci KAT: U!a.k bir safa u: ~,-ın-1e biri sandık dört odD, alafran
ga bir he:ü \.ar. Sandık oda!t mu L.fa ... olar ... i k•Jllanrl!maktadır. 

.S.ı\.HÇE~ C~1 khgir duvar ~Yt: dcı .. \r parmaklıklı iki kapılı ve 
~ diğer hudft.aı, u~;orla t.rJıdit eJilmiş iç:nde bir kı>yu ve köı,kün aı"~ ~ 

c<."J)hesine ILU~t.asıl ü&tü ahşap S'Undurmah b1r rr:ah2l ile l('hıde biı· 
~ l!.. .. k1ar O:t'Y\.·a .:ığac! ve bir kuyusu n:C\'cuttur. 

UMU].1'İ EVSAFI: Gayr-i menkUl al.~ap ve tamir~ m·uh1.açtır. İç!r .. -
de eLeklrlk, terk:o&, havaR:aızı mevcuttur. 

l - İışbu gayri men.kutlln arttırma şartnamesi 10/4/19-l2 tar.h1ndenı 
iti,baT.en 94-0t 1366 No. ile Ütik.üdar icra DaL·esinın muBJ"yen mınııerasında 
heıb<iiıı gorebilınet 1 ı;:in açıktır. Iland:ı yazı olmıi;;rd411 faza ınalü
mat almak ;tiyenler, i.,obu j.lrtıuımcyc \·c 940/18~ ııo.;ya .numaraoiy.Je 
mE'nrurlşetim\ze miiTac3at etmelid1r. 

2 - Arttırn111ya ;,tirak iç!n yukarıda yazılı k~etin yüızdc 7 ,5 nis· 
betinde pey veya mllll bir bankawn tem•nal mektubu levdi edilecek.. 
tir. (Madde 124) 

3 - İı><>lek sahibi alaeokhla rla dijJor alfikııdar!Mın ve ırtl!ak ba1rkı 
s.r.Jri\)leıinjn gayri nıenkul üzerindeki h;ıkJarmı hoousile fa12 ve masrafa 

~ Ur olan iddialarını jlibu ilioı tarihtntlcn Jtibaren on beş gün içinde ev
rakı müabi1.ele:1yle bırl;kıt.e mcmuriyetiıni2e bildiırmeleri icap eder. Al~ 
.-; bal<!<) haklan t..;p.ı sicihl ile sa bit olmod:kı,;a satı, bedelinin paylaşmlır 

~ .ı-;JOıdan hariı; kalırlar, 

4 - Gooı..rilen günde artlırnrnya ;ştlı'ak e<J,enler artlH'ffia şartname.. 
ıdni dt'tm1uş ve lüzum1•u ır..o.lWr.uıt abnt;j ve bun!.a.rı tamami!n k.'.lbul et
miş ad ve 1t!bar oluı1ur~ar. 

5 - Gayrimenkul 20/4/1942 tarminde l'aıa~tesı günü saat H ten ~ 
16 ya kadar Ü&l<üdar lcra Memurluj;'Und• üç dola bağrıldık(an sonra. en 
çok arl'..ı.ran~ ihale edJlir. Ancoık arttımıa bedeli mı.ıh.anmıEn kıymet1n 
yüuie 75 in.1 bulmaz. veya satxş istil)-en.in a!acağına rüçhanı olan di~r 
alacilltlılar butınup ta bedel bun !arın bu gayri menkul ile t.emln eddl
n~ alac.ık.larının rnccrnuundan !az.laya cıknu:msa en çok arıtıtı"rarun ta.. ~ 
allhüdil baki kalmak ii<>.ere a~nr ma 10 gün ~ha temcll.t edilere!< 31>/4/ ~ 

i 1942 ta~ınde Perşembe ı:ünü saat 14 ten 16 ya kadar tlılkiidar İcra Me. 
nrurruğu odasında ulbrır.a bede il sa.tış istlyerun al:ıcağma ~hanı olan 
diiJ.;r alaeoldlfann bu gayri men·Icul ile l<tnin ~ alacakları -c

~ n:uun:lan fazlaya \'llar.'1k şar\iyle en ('ok artlır:ına !lıale edilir. Böyle bir 
bedel ekle ed:l1- ;hale yapılma• ve satıı talebi düşer. ~ 

6 - Gayri menı.-ı.ıl kendisine ihale olunan Jdmse deıtıal veya venlen 
mühlet içinde par:ıyı vermezse ihale kurarı fesbolunara'k kerııfisirıden f~ 
evvel en yüksek teklil'lc bulunan ldmse a?ıZetmill oldut:'U bedelle alm:ığa 
razı olu~a ooo, ?'32.1 oLnaz veya bulun1naı.sa ~n 7 gün müddetle .,~ 
arttmrnıya çıkarılıp en çolc arttırana ihde e<i>hr. lıcı ihale arasında.ki ~~ 

~ fı""' ve geçen gjınler >ç:in !Yüzde 5 den h<ssp olU11acal< faiZ ve diğer zL < 
rarlar ayrıca hUkme h..ıcet k .. hr..J.~ızın me:11ı;riyeUımizce alıcıdan tah&il >'~ 
o!tınur. (Madde 133) 

7 - A1ıcı ar1ıt.ıtıJna ~li haricin1e olarak yalnrı tapu lerağ har~ı- ~~ 
nı yiıın! senelık vakıf Uvız bedelini ve ihale karar pullanııı venıı.ı~e ~ 
~ıccburdur. ~ 

Müterakim vergiler, t<nvirat ve tanzaat ~-e de!.Wiye resmlndm mü.- !~ 
t.ev.ellit Be!cd~ye rüsunw v.e müterak~ v2kır icaresi alıcıya ait oknıayıp ~ı. 
a11.tırma bedelinden tenzıl o1unur. tşbu gayri menkul yuk:i:-ıda göStı:- ~ 
rılen tarihte Üsküdar İcra Mermı r:11ğu oda<mda işbtı ilAn ve göo.-t.rllen l 
nrttımıa • ı tn~ıneıri dalTeslnde satılacağı lliı.n ohmuT. 940/1866 • ~ 

İstanbul Sıhhi l\tüesseseler Arttırma 
Eksiltme Komisyonundan : . ,. . . . 

iL A N TA S HiH i 

ve 

Cumhur:yct Ga2etcsinin 16.3:042, M§J.m (lautesırnn 21.3.942, Vatan Gaze!e
si.r\ln 25.3.942, Son Te!Grai G><cte.inin ~0.3.942 ve Ulw ve Anadolıı Gazetel...ı... 
n!n 16, 21. 25, 30/3/942 tar'.Jılerinde intişar eden Devlet Haslahanelerl !ç>n alı
Mcak cl!>,000 kilo bürüt İdrolil pamuk> alı,nı i1Anıoda muvakkat teminat mit.
tarı ?537 ?lra 50 kuruş olncağı yerde sehven 1637 1'ra 5-0 .ıı.urus olarak yazıldıj:ı 
görühr.ü~ür. Ta..qhlhan i~n olunur. c4.024.• 

Devi et Dem iryo il arı ve limanları İşletme U. İ~aresi ilin lan 1 

l\Ie\·ctrt yolcu trenlerine ilaveten l/4/942 kırihlr>dcn itLbaren her gün 
l-l;;ıy<laıpaıja - >\.dapazarı arasın.da 52 ve Ada.p.nan ara6ında 51 No. lu yolcu 

ka~1·l n ~~yecektir 52 Katoır Haydarpaşadan sa;ıt 7,15 de ve İ.znitten sa.&t 
ın 16 C: h&rekct:e Ad&p<ızura saa.ı 12,03 de va-ar.~tır, 51 No. hı kn.lo:ır Adapa

z:l.r<.h .• n ~~t 13 40 da \•c J:m~t-~eıı so.~' 16.00 da hareketle H&ydorpa9ya sa.at 
l!l,3<:1 d!l var a~rlır 

c3999> 

lillllll!!lll.Bir Muhasip Aranıyor -
Usulü ımuilı.aosebeye vakıf ve dukiilo bilir kırk )'""ından yu

karı olaıca!otrr. Talıpleriın Ka raköy İzmirli ~lu han aitw.da 
A R G. ti<:aret evme No. 9 mür<ıcr.r.t. 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ 

Ziraat Banke1,sı 
KurolUf Tarihi: 18R8 

----·----
Serwayeei: 100,000,000 Tilrk Lir.uı 

Şube ve Ajam adedi : 265 

Zirai ve ticari her nevi banka muamelele.ri 

Para Biriktirenlere 

28.800 Lira İkramiye Veriyor 
Ziraat Bo.nka•ında kumbaralı H ihbar.ız tasuruf hesaphırın ılıı en 
u 50 liraaı bulunanlara senede 4 def a çekilecek ~·~ iie a,aiıdaki 

plana ıöre ilı.ranıiye dağıtıhımtır, 

' a clet LOOO Liralı.!ı 4.000 Lirıı 
4 • 500 • z.ooo • 
4 • ıse " LOGO • 

•o • ı• • 4.aoo • 
100 • " .. 5.600 • 
120 • '° • 4.800 • 
180 • Zil • 3.200 • 
DİKKAT: Hesaplarındaki ı>lra!ar bir sene tç.:nde ao lir.ıdan 

<ş~ğı düşıniyenlere ikramiye Çl!ktıj,ı takdirde % 2~' fazlasıle verıle
cektir. Kur'alar senede 4 defa: 1 Eyliil. 1 Birincikanun, ı Mart 
ve 1 Haz ran tarihle~ çekilecektir. 

~================~ 1 fSTANBUL BELEDiYESi 1LA~L_A_R_ı_I 
J~evalım anbarıında, buJ.UıJ:Wın 125 .adet d•~ \'e 78 adet iç ırfut:ı ,e oltlf'fl4 U.! 

lt1~fğ'ı 5atı.l.rnek üzere k,;ıpalı zarf usu1ile ıµttırnı.aya konulm t' r.Iecmuur ... n 

tahmin bedeli 5545 llrn ve ilk teminatı '415 lir:ı 88 kUI'\IGtıır Şartname Zabıt ve 

Muamelat lıı'lüdürlü.o'ü kaJen1'indc göıiilebiMr. İha~e 13/4/9+2 P:iza.tc-.sJ gür.ü 
;;ıt 15 de Daimi Ellcüm<::nde yapılacaktır. Tallp~c-r:n ilk tem1nat m.ı.kbuz veya 

mektuplan. 942 yilma ait Ticaret Odası ves!'kalcırı ve kanunen ibrazı l!ızım C'. 

len dlğf'r vesaJk: ile 2>490 numaralı kanunun tarifatı çevrooindc hazırlıy:ı.ca1 • •• ı.. 

n Lckllf mektup1annı iha1e günü saat 14. de ı~nüer Daim! EncG:ı.ene vermcl<·tl 
Y.,zırndır. (3891) 

r ~ 

1 Hediye Kazananlar 1 
M.üıkıiıiatlı bulrnacatnl!lı clOğru 

!halledenler arasında çekilen kur'a 
da namlarına hediye isabet eden 
okuyuculanmnı yazı~-orıız: 

l inciliği kıazanan: (10 lira nak. 
den veya bu miktarda gıda madc 
desi almak hakkı) Hal~ Fenet"i.n.. 
de Sancaktar yokuşunda 61 nu. 
maralı hanede Beyqğlu Rum Zağ. 
r~ lisesi muallimlerinden A· 
Jekp. 

2 inciliği kazanan: (Beyoğlun.. 
da maruf bir sinemanın 2 aylık 
meccani tıU6usi koltuk kartı) tl's
kü.darda Taygar!epetiinde Bo6tan 
ookağ>ııda V numarah hanede 
Kad~köy kız san'at mektebi ta
lebelerinden Bayan Rana Aıyfom. 

3 ;;ncülüğü karzanan (5 lira 
nakden) 4 üııaütiiğü kazanan: 
(MIIt Pjyangp bileti numara: 
(42129) Eyübde Otıakçılarda Ça. 
yır caddesinde 30 nwnaralı ha. 
nede Ba.yan Sabriye. 

5 inciliği kazanan: (1 !ı.ikı fon· 
dan) Kasımpaşada Süruri Mclı.. 
mete!enıdi maıhallesindıe Kavaklı 
sdkağınd'a 2/1 numaralı hanede 
makinist V eiibi. 

Birer roman kazananlar: 
Galatada !.'fıiieyoyelrlade mahalle 

sinde Sabri Kıimil, ~emıe atölye. 
siıı!de kfrtip Ulvi ÖZ.Can, Teşviki
yede Süruri çılıımazında Azim a. 
partımanl 4/2 numarada Yorgi. 
yarlis, Talısiııı:ııde İnönü cadı.esin· 
de ·Cihan. kıııtasiye ve tütüncü< 
d'iikkfumıda Sati, Arnavutkıöyıün 
de B<ıçtar ookağınıda 18 numaralı 
hanede Bayan Yuvana. İstanbul 
32 inci ilk mektep birinci sınıf ta 
!ebelerinden 525 Halil, Kadirga 
talebe yurd'unda Ramiz Güçlıü, 
NL~an!aş1 kırı san'at mektebi ta. 
)ebelerinden Bayan Raziye Dün. 
dar, Sirkecide HiJcfavendigiır cad. 
de;;nde .Alh.çı Balhadır yanında 

Sami, hmirde Karşıyakada .Gü
zel Hasa11> saka,ğmda 3 nımıaralı 
haoode Turan yağ fabrikası anı.. 
bar memuru Raşit Düızelli, tl'sk.ü. 
dar 25 inci ilk mektep 4 üncü sı
nıf talebelerinden Bayan Güızide 
tl'rıver, Has),jöyıde Çılrnahnda 35 
numarada !Bayan Eliza Benya. 
men, Tqpkapıda ıAtpaerruninde 
Sefabootanı 90kağ>nrla bilıinuma. 
ralı hanede Sait Keser, Şi~c 
Paşa mahallesinde Avcılar soka
ğında 3 numaMda Bayan Sadiye 
Ateş, EyUbde Kurukavak ıma:hal 
lesiııdc 47 nwnaraıda Nü"'1et ıBal. 
ya. Sarı·yer<:e Piyas.a caddesinde 
11 numarada mtik\m Zi.ya Işıl. 

dak, Kısıklıya tabi Çekme köyü 
halkından D:b.b Sancaktar oğlu, 
Lebib Sancaktar, Gedikp~acl:ı 

1 

Kumk.apı eadldcsintlc 182 num~
:ralı hanede Gaııbis Ikvccan. Kc. 
d11royünde Osınanağa anabo \lesin 
de Demirci sokağında 22 numa. 
ıalı hanede füıyan c::;,.In:ız Fl<l~r.. 

(Dc\':ınn ~'a:) 

HALKEVLERlNDE: 

l nönü zaferinin 21 inci 
yıldönümü t ö reni 

K" ııkıöv Halkevill0<.'11: . 
1' ııci ioonü zaferinin 21 in 

yıldönümü münasebeti!e 1 nisan 
942 çarşaatiba saat (19) dn E,-;,.. 
mi>rle yaprla:cak roplantı pro<;. 
rarnı: 1- Konferans, 2- Musil:i 
ilııollBeri, 3- Ailc toplantıSJ (21) de 

Kriminoloji enıtitüsii 
Üniversitede lesis olunması ka

rarlaştırılarak talimatnamesi h~
zırlanmış olan Knrr.ıııuloji en>L
bOOü öırumuzdeki ay rnrf•nda h. 
aliyete geçecektir. 

Büyükdere Cocuk Esirgeme 
Kurumunun çayı 

Bü~ere Çocuk Es .. r;;cme 
K.urumu tarafından 5 nisan pc. 
Z'ar gıiinü Bİi<}'!İ.iktlcrc> Halkevi b:· 
nasında l:Jütyük bir dan~lı car \·c. 
rilecekiir. Bu çayın hasılatı ,,. '· 
hitteki fakir yavrulara ta s \l" 

Junacalı.tır. 

Kıraathane ve gazinola;·da 
çay ve kalıve fiatları 

Kahve ve çay f:atlarına yapl::ın 
son zamlar münasebrtile kahYE
hane ,.e gazinolar Jıakkmda b(. 
lediye IİUı:tısad Mfa;ı:l..tü,ğü lar~
fmdar- tıazırlanan yeni fiat liste
leri tetkik ve tasdik olunmak ~
zere daimi enciimen.' sevh.-.:ıl· '• 
mu.'jtur. Bu tarıft-lt·ı-.:.1\,; l ku~ı.:,·, 

00 para z.am Yardır. 
İz.mir (Hususi)- B•lediYc da' 

im1 encümeni kıraathar.eleı .:e 
çay ve kahve !iatlarına bir kurı :J 
zam yapı!>:ıasını kabul etmşitir. 
Evvelce 5 kuruşa verikn cay ve 
kahveler şimdi 6 kuru~a 'atı'ı· 
cak;tu·. Birinci sa11f J..ah\'0: ı a. 
zami fiat sekiz kuru.~tur 

,--•K 1 R EÇ* ' 
İstanıhul, Kadıkôy, Suadcye. 

civarındaki inşaatıını7..a 1üzL:
munuz olan kirec ı 52.1 s:ı n u
ma raya teleron ederl'I< Kıreı;· 

çı Hasan Vefa'dan siiı'atlt> te· 
darik edersiniz. 

Sıch;r ve Başmuh.ı:-rfrl F.trn" iu.c~ 
fler.ice - Neşr:y'lt JJ:rl'ktô.ril 

Cevcttt KARl\BİLGİ:-: 
SON TELGB . .'\F MATBAASI 


